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٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



٥ اXقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

وإيّاَكنَستِع� إيّاَكنعبُُد

ãèأ النّـبي�� ß Òkخا بريّتِه أ¾Ìف ع� والّس�م والّص�ُة ,@�Xالعا رب� � ْمُد Ò¡ا
الطّاهرين@/ وآله Tّمد Ëºالقا

َفق�@/ àَخ� ِمْن Ú ãٕا� أنَزلَت Xا ã Ùæٕا َرب�

من وا+*داب وأ+حـكام واXعارف ا¡قـائق من ا+سـتفادة كانت ØFفل وبعـد@:
فيلزم@علينا التدقيق@والتحقيق@: ع�@وجه مفردات@كلFته ع�@فهم متوق�فًة ا£يد@, القرآن

وا£ازّية@/ ا¡قيقيّة ب�@مفاهيمها ñوا¦ي والّلغات@, الكلFت تلك ٕادراك ã| Sهَد أن

فzا والغرض @ل�فت اُ ما وأ@ك�ها العربUتلفة@, لغات ã| اXؤلّفة الكتب وكانت

ãتُغ�@+ الكتب فهذه كان@, وجه � بأيى ا+ستعFل موارد ٕا�مطلق وإ+شارة أ+قوال bُع
تعا�@/ ا� كلFت ã| اً Ø�Iو ض�ً+ ٕاّ+ تزيد و+ شيئاً@, ا¡ق� من

wذا ال¿Ìيف الكتاب هذا لتأليف ãوفّق� أن وتأييـده@, اXتعال ا� فضل ومن
اòصوصيّات@: هذه وع� اXنظور@,

ا¡قيـقة ñو[يـ مَب�الدقّة ع� @ل�فت اُ كتب ع� اللّغات نقل ã| ٕاعتـمدنا ـ ١
حاح@واXقاييس@وا+شتقاق@واXصباح@والxذيب والتكّنه@والتحقيق@وٕايراد@الصحيح,@@كالص�

وأمثاGا@/ والع� وا�مهرة



اXقّدمة ٦

كأ+ساس وتوضيحاً@, تأييداً والتحقيق@, الدقّة ã| مyا يقُرب ØFع ونقلـنا ـ ٢
والل�سان@/ واXفردات والفائق

آخر ã| ٕالzا وأ¾Ìنا ل�ختصار@, كث�اً@, عyا ننقل ã	ّال الكتب عن َرَمزنا ـ ٣
الكتاب@/

مyا وأسقطنا تغي�وزيادة@, دون من حاجتنا الكتب]قدار عن نقلنا وكان ـ ٤
ٕاليه@/ ا¡اجة [ّس n ما

wا ويلحق ٕالzا يضاف وما النسخ@, Rط� القوم كلFت من ننقل ما وكتبنا ـ ٥
Fyبي نا Øñوم اُ+و�@, الطّبعة ã| النسـتعليق@/ Rط� والتفسـ� والتحقيق التوضيح من

الثانية@/ الطّبعة ã|بع�مات

عن خارج هو ما نقل وعن التطـويل@, عن والبيان التعليق ã| واح
زنا ـ ٦
اXكّررات@/ وعن Mثنا@, موضوع

أ@كـ� ã| فهـَرس@, ÔXا عَجم ÔXا كتاب ع� ا+*يات تعـي� ã| اعـBدنا وكان ـ ٧
اXوارد@/ بعض ã| اÍ½Xيّة اXصاحف سائر عن نقلنا وقد اXوارد@,

ãæعاXا عن والكشف التحقيق ٕاّ+ الكتاب@, هذا تأليف ã| غرضنا يكن nو ـ ٨
ا+*يات من واستمددنا ُوسعنا uاية وبذلنا ا+جxاد غاية واجxدنا للكلFت@, ا¡قيقيّة
ع� تعا� ا� فنحمد فzا@, الربّانيّة وإ+Gامات إ+G×ية للفيوضات وتعّرضنا الكرZة@,

/@oا¡ك العزيز با� ٕاّ+ ã�توفي وما منا@/ ÒGوأ هدانا ما

ا+*يات ã| الكلمة تلك استعFل ع�موارد طبّقناه كلمة@: ã| ا¡ّق Øتب� وØXا ـ ٩
الباطل@/ ويزهق ا¡ّق ليظهر الكرZة@,

ٕاليه@, واXستعملة ا£ازيّة ãæعاXا سائر أرجعنا ماّدة@: ã| أ+صل ظهر وٕاذا ـ ١٠
بيyا@/ اXناسبة وجه وبيّنّا



٧ اXقّدمة

من وأ+دب والتفسـ� اللّغة كتب ã| نتعّرضXا n ا¡ـق@: Øتب� وحيث ـ ١١
وا+Lراف@/ والوهن الضعف جهات

حقّـة ومعارف +معة حقائق اّتضحت قد والتحـقيق@: قّة الد� هذه ٕاثر ã|و ـ ١٢
علzم@/ ت Ò{واشت Ìين Ù»فXا أ@ك� ع� خفيت قد مكنونة وأÌºار ولطائف¾Ìيفة

ٕاّ+ ã�توفي وما ا�@, َهـدانا أن لَْو+ َ تَِديى Ö Òyل كُنّا وما Gذا هدانا الّذيى ِ�ِ مُد Ò¡وا
اُنيب@/ وٕاليه توّكلُت عليِه باِ�

ه@/@ق@/ ١٣٩٣ ـ@ طهران@ ـ@ اُ+و�@ الطّبعة

اXصطفويى حسن



٩ اXقّدمة

<@تنبيهواعتذار@>

وذلك واحدة نسخة ã| وُمبيّضة@, مُسوّدًة وتأليفها ا£موعة هذه كتابة كانت ا@ ØX
وهن من فzا يروا Dف يساTونا أن الفض�ء الكرام ٕاخواننا من ف�جو ا£ال@, لضيق

عبارة@/ أو كتابة ã| خطأ أو

ã| والتغي� ا+ص�ح ٕا� Tتاجاً كان ما وأصلحنا ا�ملة@, ã| النظر جّددنا Øj

ا¤ق�ق�@/ من الكرام أ+فاضل بنظر ا+ص�ح ٕا[ام ونرجو الثانية@/ الطّبعة

اXؤل.ف

الكتاب هذا ã| مسلكنا

الكتاب@, هذا مطالعة ã| ٕالzا التوّجه من +@بّد نش�ٕا�مطالب أن علينا ويلزم
أمور@: وهيى

@مع�@واحد@@من@bيع@اòصوصيّات: ã|@ع�@توافق@اللّفظ�[@ Ø ã�ادف@ا¡قي
@ٕاّن@ال ١@ـ@
أ+لفاظ من wولكل /@hالكر القرآن كلFت ã| ØDس و+ العرب@, كلFت ã| موجود غ�
اòصوصيّات تلك ٕا� أ¾Ìنا وقد نظائرها@/ عن wا Zتاز خصوصيّة ظاهراً 
ادفةXا

ٕاbاً+@/ لغة كّل ضمن ã| الفارقة

أن و+@يبعد معانzا ã| وامتيازاً خصوصيّة توجبان وهيئاtا أ+لفاظ مواّد ـ ٢
تفصيً�@, ٕادرا@كها عن أفهامنا عجزت وٕان ا�ملة@, ã| ذاتيّة أ+لفاظ د+لة بأّن نّدعيى



اXقّدمة ١٠

وٕان والصفات@, البواطن ع�اخت�ف يدّل أ+بدان وظواهر أ+شكال اخت�ف أّن Fك@
الكّف@/ وخطوط والفراسة القيافة علم ع�ذلك وي¿Îد Mقائقها@, ندركها n

الد+لة بنحو ãæمعا ب�معني�أو مش
كاً لفظ ]ع�كون ّ اللّفظيى ا+ش
اك ـ ٣
القـرآن كلFت ã| ØDس و+ العرب@, كلFت ã| موجود غ� :@ Øمع� قوم وعند ا¡قيقيّة
ا+ستعFل باب من أو ,@ ّ اXعنويى ا+ش
اك باب من ٕامّا منه كونه يُّدعي ما وكّل ,@hالكر

Øj ّ العيى هو فzا والغالب اُخري لغة من مأخوذ أو أ+غلب@, هو وهذا اXصاديق ã|
عندهم@/ ومستعمل آخرين قوم عن منقول أو ,@ Ø ãæياÌ»ال

ٕا� والتـوّجه ا¡gة بقيد oا¡كـ القرآن ã| الكلFت اسـتعFل كان وØXا ـ ٤

z أيى اُخـري كلمة ُوِضَعت ٕان Mيـث wا@, ا¢صوصة واللّطائف الكلمة خصوصيّات
فzا وا+@كتفاُء معانzا بيان ã| التسا· Nوز ف� اòصوصّية@: تلك فاتت مكاuا @كلمة
n ٕان اللّغات bيع ã| متداول ا£از أّن مع ا�ملة@, ã| العرب كلFت من شاهد ع�
يوِجب معلومة وقافية Uصوص بوزن التقيّد فٕاّن أ+شعار@, ã| ØDس و+ غلطاً@, يكن

الوزن@/ ã| وا+ضطرار اXضيق يرتفع Ø	ح الكلFت@, استعFل ã| التسا·

oا¡ك القرآن ã| ØDس و+ ا� كلFت ã| مع�@, ã| كلمة استعFل أّن فظهر ـ ٥
كـلFت ãæمـعا ã| مـا و+@يعارÎÈا ا¡قيقة@, ع� دليل إ+عجاز@: سبيل ع� الوارد
ٕاط�ق ã| يتساTون م Øuوٕا كث�@, شايع فzا التجّوز فٕاّن ن�هم@, أو شعرهم من العرب

ã| والتـحقيق كلtFم ã| ا+ستعFل اسـتقصاء من يستنتج نعم ع�قة@/ � بأيى الكلFت

ãæعاÇXا سـائر الzا يرجع Ø	ح الكلمة ã| الواحـد وأ+صل ا¡قيـقة تعي� موارده@,
اXناسبة@/

اXستنَدة الكتب كلمة@: كل� ã| الواحد أ+صل استخراج ã| Iقيقنا ومراجع ـ ٦
ال
تيب@: هذا ع� أ+ّولية القرون ã| اXؤلّفة اXعتة



١١ اXقّدمة

للخليـل والع� ه@@{@, ٣٧٠ ـ ٢٨٢� @ ّ أ+زهريى منصور ãè+ٔ الxذيب ـ فأّوً+
ه@@/ ١٧٥ سنة Ø|توXا

ه@@/ ٣٩٥ Ø|توXا فارس +بن اللّغة مَقاييس معجم ـ وثانياً

ه@@{@/ ٣٢١ ـ ٢٢٣� ُدريد@ +بن وا+شتقاق ا�مهرة@, ـ وثالثاً

/@ للفيّوميى اللّغة ومصباح ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح ـ ورابعاً

ه@@/ ٥٨٣ Ø|توXا ّ للزÌ¿Uيى والفائق الب�غة@, أساس ـ وخامساً

ه@@{@/ ٧١١ ـ ٦٣٠� منظور@ +بن العرب لسان ـ وسادساً

ه@@/ ٥٦٥ Ø|توXا Ø ãæا+ص}ا للّراغب اXفردات ـ وسابعاً

,@ ّ للعسكريى اللّغة كفروق الّلغـة@: كتب سائر عن ِطلبتـنا مقام ã| اسـتفدنا Øj
الكـ�م من واXعّرب ,@ ّ الكفـويى البـقاء ãèأ وكل�ـيّات القَـطّاع@, +بن أ+فـعال وكتاب

وغ�ها@/ العيّة @كالقواميس وغ�ها ,@ Ø ãللثّعال� اللّغة وِفقه ,@ Ø ã�للَجواليـ

مقصدنا@, واستنتاج غرضنا Iصيل ã| يفيد ما الكتب هذه من نقلنا وقد ـ ٧
نقل نلðم nو مربوطة@, أدبيّة فائدة فيه ما أو اXطلوب@, إفادة ã| نقله يلزم ما ومقداَر
ع� مyا نقلنا ولكنّا والل�سان@, كالxذيب اXفّص�ت من ØDس و+ الباب@, ã| ما bيع

وزيادة@/ وتغي� وتبديل Iريف دون من وعباراtا ألفاظها

استعFل موارد عن الكتب@: تلك مراجعة بعد كلمة كل� ã| اسـتفدنا وقد ـ ٨
ا� ك�م فٕانّه فيه عجب و+ اXنتج@, اXهّم هو النظر هذا وكان ,@hالكر القرآن ã| الكلمة
/@oعظoحك wرب من ت�يل خلفه من و+ ب�يديه من الباطل +@يأتيه ,@oالعل العزيز

كأدب م� اXتـقد� للعلFء وا+شتقاق وإ+عراب أ+دب كتب من واستفدنا ـ ٩

ã| ØDس و+ وأشباهها@, لسيبويه والكتاب الّزÌ¿Uيى وكتب والّشافية والكافية الكاتب



اXقّدمة ١٢

عليه@/ ا� رضوان التيزيى ا¤ق�ق للعّ�مة واXقا+ت اXشتقّات من ا+شتقاق

ا£ّلدات@/ وسائر أ+ّول ا£لّد فهرس ٕا� اGيئات ãæمعا ã| فل�اجع ـ ١٠

بعضموضوعات اXعظّم�@أن@أ¾Ìح@Gم أ+صدقاء @بعضفض�ء ã Ùم� سأل وقد
التأليـف@, هـذا ã| Uصوصة ãæمبا من مطالب بعض وأوض�ح الكـتاب@, ã| مذكورة

التأييد@/ ومنه اXيسور@, بقدر مسؤوله وأوجبُت مأموله وأSحُت أمره فامتثلُت

ـا9شتقاقينق«Ëع�أقسام@: ا9ّٔول

حروف ع�اُصول الفرع يشتمل أن هو ـ أ+صغر أو الصغ� ا+شتقاق ـ ١

ã| Fك اXصـدر@, عن والصفات أ+فعال كاشتقاق بيyا@, ال
تيب Tفوظيّة مع أ+صل
وضاِرٍب@/ ب ßÍÈوا ُب ßÍÉ ويَ َب ÒÍÒÈو الÍØÉب

ع� الفرع يشـتمل أن وهو بالصغ�@: عنه Øيعـ وقد الكب�@, ا+شتقاق ـ ٢
وجبذ@, ومدح@,@وجذب aد ã| Fك ا¡روف@, ترتيب و+ي�حظ@فيه اُصول@@أ+صل@فقط

ورغد@/ وغرد

ء ãÏ¾ ع� +@يشـتمل ما وهو بالكب�@: عنه Øيع وقد أ+@ك�@, ا+شتقاق ـ ٣
يوجد ولكن ال
تيب@, Tفوظة و+ الفرع ã| مضبوطة أ+صل حروف فليست ,@Fyم
فيسـتفاد وخبل@, وخ� وخفت وخبط خبت ã| Fك واXع�@, اللفظ ã| Fyبي تناسب
فيستفاد والغيب@, والغوط والغوضوالغوص الغور ã| وهكذا ا+Kفاض@/ مفهوم مyا

والورود@/ الدخول مفهوم مyا

الصغ�@/ ا+شتقاق ã| هو ا Ø̂ ٕا ال½ÍØف علم ã|والبحث

حدث جهة تعتفzا جوامَد مواّد عن اشتقاق وهو :@ إ+نðاعيىّ ا+شتقاق ـ ٤
ء@, ãÏ¾ عن كاòروج مyا@, ا+شـتقاق صّحة توجـب ا�هات من جهة ã| ٕانðاعيّـة



١٣ اXقّدمة

به@/ وا+ت�صاف ء@, ãÏ¿ل والعروض فيه@, والدخول والورود

هـاء مع مشـّددة ياء ٕا¡اق هو :@ ّ انðاعيى مصـدر جعل ã| الكل�ـيّة والقاعدة
عن Hرج وبذلك نفسـه@, ٕا� ء ãÏ¾ انتساب حينئذ وتفيد الكلمة@, آخر ã| اXصدريّة

ُجلّية@/ zكالر وتفكيك@, Iليل مفادها ã| ويتحّصل ا�مود

تأث� مyا@: كّل خصوصيّة وم�حظة ٕالzا@, التوّجه ã|و ا+شتقاق@, أLاء فهذه
واÇXعرفة التـاّم بإ+ط��ع ٕاّ+ ٕالzا الوصـول Ørي و+ ,@ ãæعاXا حقـائق معرفة ã| Ø ã Ùك�@

وآثارها@/ Rصائ½Îا الكاملة

من نوع كّل خصوصيّات يعرف أن اXرحلة@: هذه ã| السلوك يريد Xن فيلزم
ومعانzا@/ يغ الص� خصوصيّات ٕا� يتوّجه وأن ا+شتقاق@, أنواع

ا9ٔصلالواحد@: ـ ãæالثا

ا+شتقاق@, مبدأ ã| اXأخوذ أ+صيل واXفهوم Ø ã�ا¡قي اXع� هو الواحد أ+صل
ا+شتقاق@/ صيغ [ام ã| الساريى

Uالفاً يكون أن +@يصّح اXشتقّات صيغ oمفاه أّن ٕاليه@: يُتوّجه أن ينبغيى ا ØWو
واخت�فها اGيئات تطّور فٕاّن أ+صيل@, الثابت الواحد أ+صل هذا مغايراً أو ضّداً أو
مـن يسـتفاد ما ٕاليه يُضاف ا Ø̂ وٕا ,@ ã�ا¡قي اXع� أصل ã| واخت�فاً تغايراً +@يوجب

اGيئة@/ تطّور

أ+ّول ا£Çلّد خـ�ل ã| اXشـتقّة اGيئات ãæمعا خصوصيّات ٕا� أ¾Ìنا وقد
ا£ّلدات@/ وسائر

ورّد الواحد@, تعي�أ+صل ã|التحقيق يريد Xن ّ قطعيى مسلّم اXع�أصل وهذا
أهل أغلب اXع�ع� هذا Ò ãخ� وقد أ+صل@, ٕا�ذلك وفروعها الكلمة مشتقّات bيع



اXقّدمة ١٤

Ìين@/ Ù»فXوا اللّغوي�وأ+دباء من التأليف

كلمة@: ã| وانتخابه الواحد تعي�أ+صل وأمّا

ا¡Çقيقّية@, ãæعاÇXا ٕا� وتتوّجه تتعّرض اللّغـة ã| كتب ٕا� باXراجعة ـ فأّوً+
الب�غة@/ وأساس اللّغة مَقاييس ã| Fك ٕاbاً+@, ولو ا£ازيّة عن ها Ùñ]و

الغـالب هو ما ñو[ي اXعتة اXعاجم ã| اللّغـة ãæمعا ٕا� باXراجعة ـ وثانياً
ا+ط�ق@/ عند مراداً يكون وما اXشتقّة صيغه ã| +ًFاستع والشائع

ما استخراج Øj معانzا@, واستقصاء استعGFا موارد bيع ٕا� باXراجعة ـ وثالثاً
مyا@/ كّ�ً يناسب وما Gا والضابط بيyا ا�امع هو

خـصوصيّة وتعي� بيyا ñوا¦ي ظاهراً ُيرادفها كلFت ٕا� باXراجعة ـ ورابعاً
بيyا@/ من وامتيازها مyا لغة كّل خصوصيّة Øتتع� Ø	ح مyا@, @كّل

والنظر والدقّة hالكر القرآن ã| اXاّدة استعFل موارد ٕا� باXراجعة ـ وخامساً
+@يب� Mيث ع�bيعها@, حقيقة والصادق بيyا ا�امع هو ما وIصيل فzا@, اòالص

ا¡قيقّية@/ ãæعاXا ã|استعملت ا Ø̂ ٕا القرآنيّة أ+لفاظ فٕاّن التباس@, و+ Qّوز

هن والذ� اòالص التوّجه هو اXقامات@: هذه bيع ã| أ+صيل اXهم أّن �O@+و
بفضله @vدَيه@ا� Ø	ح أ+رجاس@والكدورات@, من اXطّهر والنّفس اXنّور @والقلب ã|الّصا

اXكنونة@/ والّلطائف ا¡قائق ٕا� وُيرشده ا¡ّق@, هو ما ٕا� ومن�ه ورaته

الثالثـالد9لةالذاتيّة@:

وهيئxا وتركي}ا الكلمة ب�حروف تناسب وجود الكلمة@: هذه من ومنظورنا
كتناسب ,@Fyبي Uصـوص ارتباط التناسـب وهذا حقيقًة@, مyا اXفهوم معـناها وب�



١٥ اXقّدمة

وحركاته البدن وصور والصورة@, النفسانيّة والصفات وا�سد@, الّروح ب� Uصوص
الوجودّية@/ اXراحل bيع وهكذا صوته@, وخصوصيّة

أمور@: اXع� هذا ع� ويدّل

الوجود@, من ولٔ�لفاظÎºم ,@nالعا مراتب bيع ã| الكامل النظم @Iقّق ـ أ+ّول
النظم@/ من سنخ والتناسب الوجود@, مراحل قاطبة ã| ساٍر والنظم

فالتناسب الواضع@, بٕارادة أو ّ ٕاG×يى ّ معنويى بأمر الّلفظXع�@ٕامّا أّن@وضع ـ@ ãæالثا
بالكل�ّية@, ا� ٕارادة عن ٕارادته +@ينفّك أيضاً@: الثانية ã|و منه@, +@بّد اُ+و� الصورة ã|

ب�أ+مرين@/ أ+مر فٕاّن

Øj اXع� تصّور بعد يكون أن +@بّد Uصوص Xع� لفظ انتخاب أّن ـ@ الثالث
مرّجح@/ ب� ال
جيح يلزم لئّ� مقابله@, ã| راجح مناسب لفظ وضع

أطوار bيع ã| وحgه وقدرته سلطانه وجريان تعا� نفوذه Ìºيان ـ@ الرابع
اòلقة@/ ãا�V من وأ+لفاظ اòلقة@, ãا�Vو التكوين مظاهر bيع ã|و الوجود

أيضاً@/ أ+فعال بتوحيد مرتبط اXع� هذا ـ@ اòامس

نطّلع أن ب�زم وليس أ+مر@, نفس ã|و الواقع ã|التناسب هو اXراد أّن �O@+و
موارده@/ سائر ã| Fك نعرفه@, وأن عليه

مـن Qل�يات أيضاً فهيى ا¡يوان@, أنواع سائر كلFت ã| جاٍر أ+مر هذا ٕاّن Øj
وجارية Uتّلة@, غ� مضبوطة ا Øu@وأ وٕاظهاره@, تفهيمه يريدون ا ØWو الباطنيّة مقاصدهم

بيyم@/ والتفّهم oالتفه Iقّق تري ولذا كل�ّية@, ع�قوان�

ãæعاÇXا تقارب من ,@وأ+@ك الكب� ا+شـتقاق ã| ما اXع�@: هذا ع� ويدّل

ã| اXشـ
كة واòسق@, واòّس Ì»òا ã| Fك جامع@, ã| واش
ا@كها oفاهXا وتشابه



اXقّدمة ١٦

ÙÌ Ù»ال ã| اXش
كة ,@ ã�òوا واòمن واòلب واòدر واéòواòبأ والضعف@, ا¤دوديّة
واòفاء@/

تـركي}ا وكـيفيّة ا¡روف ذوات أّن الكـتاب@: مطالب مطاويى ã| أ¾Ìنا وقد
تـف
ق مـا وكث�اً ,@ ãæعاXا خصوصيّات ã|صوصU تأث� Gا وهيآtا@, وحركاtا
جّداً ظاهر اXع� وهذا اللّفظّية@, اòصوصيّات wذه اXتشاwة الكلFت ãæمعا وHتلف

طويل@/ Mث وهذا الصغ�@/ با+شتقاق اXشتقّة الكلFت ã|

تشخيص ã| تأث�اً الكلFت ظواهر ã| قّة والد� والتدّبر للّذوق أّن ٕاbاً+@: فظهر
خصوصيّاته@/ ñو[ي وتعيينه الواحد أ+صل

ا¡قائق@: ã|تالقرآنFلكلFاستعÍ½ح ـ@وأّما الرابع

Iصـيل ٕا� +@Jتاج ّ حضوريى وعلمـه ,@ ßnعا oحك Tيط وجّل عّز ا� فٕاّن
ة ØñمXا والتشّخصات الشخصيّة وا¡دود الزمانيّة وأ+بعاد وٕاحضار@, وحصول وفكر
وما ب�أيدvم ما ـ@@يعلُم يوصف ØFوتعا�ع سبحانه تعا�منتفية@, جوته ساحة ã|

وأ+ْرض@/ الّسمىواِت كرسيُّه َوِسَع شاَء ]ا ٕاّ+ ِعلِمِه من ٍء ãÏ¿ب يطوَن ÔJ@+و خلفهم

آنَس و+ أقرب مyا وليس@واحد تعا�حاÍÈم¿Îود@, عنده الكلFت فجميع
اُخري@/ كلمة من وٕاحاطته علمه مقام ã|

و�bت@: كلFت ع�صورة منه آيات ويُ�ل بألفاظ يتكلّم أن تعا� شاء فٕاذا
اÇXراد@, ع� أدّل هو ما ويسـتعمل ا¡قيقة هو ما Oـتار أن وٕاتقانه حgته ãÏÉفيقت

والّلطائف@/ والدقائق اòصوصيّات من عليه هو ع�ما اXنظور ف فُيعر�

ومقاِمه ا¡ّق ومورِده موضعه ã| الكلمة استعFل ã| الدقّة وعدم التسا· فٕاّن
عن ا¡ّق فينحرف الفارقـة@, واòصوصيّة اللّطف من فيـه ما Tو يوجب الصحيح@:



١٧ اXقّدمة

واÌ»òان الّض�ل ويوجب العبيد@, ع� اXراد ويشتبه بالباطل@, ا¡ّق وOتلط مقامه@,
والغواية@/

توارد ٕاّ+ و+@ينتج وض�ل@, َريب مزيَد ٕاّ+ القرآُن +@يزيد الصـورة@: هذه ãف�
فـرقة كّل ويتمّسك بتأويله@, يريده ما ع� قوم كّل فيستدّل وا+ع
اض@, إ+شكال
ٕاسقاط ٕاّ+ و+@ُيثـمر با�هل@, ٕاغراء ٕاّ+ هذا وليس بتفسـ�ه@, رأيه طبق ع� باطلة

ّية@/ وا¡ج� إ+حكام عن القرآن

وُيراد ,@ Ø ã�ا¡قي معناها ã| اسُتعملت ا Ø̂ ٕا :@hالكر القرآن ã| كلمة كّل أّن فظهر
ٕاّ+@/ ليس أ+صيل ا¡ّق اXدلول هو مyا

ا£يد@: إعجازالقرآن وwذاتنكشفحقيقة اòامسـ@

لعدم وقدرته@, Ì¿الب عهدة عن خارج النحو هذا ع� أ+لفاظ اسـتعFل فٕاّن

ãçيأ Ø	ح فعلّية@, وٕاحاطة حضوريّاً ÓFعل با�زئيّات وعلمه وحضوره ٕاحاطته ٕامكان
راجع ـ Qّوز دون من ,@ Ø ã�ا¡قي مقامها ã| bلة كّل ويستعمل موردها ã| كلمة بكل�

سور@/ قرأ@,

ما وتبي� ـّية@, ×G+ٕا واXعارف ا¡قائق بيان ã| وكذلك أ+لفاظ@, جهة من هذا
بالوظائف اXتعل�قة أ+حكام@والتكاليف جعل ã|و النفس, يرتبط@بأ+خ�قيّات@وtذيب

البدنّية@/ وأ+عFل

أرقام Pميع الفعليّة ا¡ضويّة بإ+حاطة ومدب�ٌر oوحك ßnوعا Tيط تعا� فهو
اقتضاها@, الّذيى موردها ã| كلمة كّل فيضع وا¡قائق@, واXعارف ãæعاXا الكلFتوبكل�

/@ ãæعاXا ã| وهكذا عنه@, وتغي�ها تبديلها و+@يصّح

القرآن@/ ٕاعجاز موضوع ã| ذ@كروه ما كّل يرجع ا¡قيقة هذه وٕا�



اXقّدمة ١٨

السادسـالتجّوزوا9ش�اك@:

حذراً ,@ ّ لفظيى اش
اك و+ Qّوز القرآن ã| +@يكون أن ãÏÉتقت ا¡gة أّن فظهر
/@hالكر من@كتاب@ا� ّية@وإ+حكام, ا¡ج� وٕاسقاط الناس@, وٕاض�ل با�هل, من@إ+غراء

وتوضيح اXطالب وتبي� الكلFت تفسـ� ã| عمً� ا¡ـقائق هذه أثبتـنا وقد
مـنه ÇMوٍل ãيوف�ق� أن وأسأله وتأييده@, اXتعال ا� بتوفيق الكتاب@, هذا من ãæعاXا
فٕاّن ,@hالكـر للقرآن التفسـ� وهو الكتاب@, هذا من أ+صيل اXقصود ٕا[ام ã| وقّوة
مـyا@, ا¡قيقيّة ãæعاXا وتبي� الكلFت ã| التحقيق بعد ٕاّ+ +@Zكن الصحيح التفس�

التوفيق@/ Ø ãو� ٕانّه ا¡ّق@/ ٕا� اGاديى هو تعا� وا�

الكـتب عن والرواية النقل ã| التامّة أ+مانة راعينا أ@نّا ـوقدذ@كرنا@: السابع
ما �حذف وا+ختصار التلخيص ٕا� احتجنا وٕان واXع�@, اXفهوم جهة من اXستندة@,
باXقصود@, ّل ÔO@+ ا ØWأ+لفاظ حذفUت½Íمن أو اXفّص�ت@, ã| باXوضوع{ +@يرتبط

أ+مانة@/ خ�ف ع� Jمل ف� ا¢ت½Íات@, ã|



oنالّرح×aا�الّرË»ب

اXعبود@/ ا� بعون باXقصود ونبدأ

ا�ٔلف بابحرف

أ�لف@:

يُناَدي حرفاً تكون أن أحدYا ع�وجه�@,
ã
çتأ اXفردة أ%لف ـ اللبيب

ã
مغ�

عن اGمزة Hرج وقد الفهم@/ طلب وحقيقته ل9ستفهام تكون أن
ã
æوالثا القريب@/ به

التقرير@, ,@ والتوبيخيى ,@
ã
إ%بطا� إ%نكار التسوية@, مَعاٍن@: ¥انية د

ß
Ò�َف
ã
ا¡قي� ا%ستفهام

إ%ستبطاء@/ التعّجب@, أ%مر@, الxّكم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

للهمزة مع� فليس النداء@: وأمّا ا%ستفهام@, هو اGمزة@;
ã
| الواحد أ%صل أّن

ودّلت Vّردة@, مفتوحة Yزة فصارت الياء Mذف خفRفت Ø
j ,@ ْ أيى كلمة مفهوم هو بل

القريب@/ النداء ع�

ٕاّن نقول أن وZكن للقريب@, وباGمزة للبعـيد@, وأيا بأيى ينادي أن فاXناسب
@للقريب@/ أ و @للمتوّسط@, آ و وأيى للبعيد@, أيا تكون أن اXبْ� ك�ة ÏÉمقت



أ�ّب ٢٠

بأن م	لته@, نازل وٕامّا حقيقة@, لنفسـه الفهم طلب وهو
Ø ã
حقي� ٕامّا وا%ستفهام

@والتعّجب @وإ%نكار@ كالتقرير@وأ%مر@ @ وأغراض@خارجيّة,@ @ @Uتلفة@ @بدواعيى يكون@ا%ستفهام@
له@/ اXقصود الغرض @Jصل Ø
ح الفهم يطلُب مَْن م	لة نفسه ل Ù	ُسَتفِهم@ي ÔXفا وغ�ها@/

وأمثاGا@/ ,@ أدريى % ,@
ã
أبا� % سواء@, ـ كلFت من مفهومة فهيى التسوية@: وأمّا

مقامه@/
ã
| Tفوظ وا%ستفهام

/@٦ . ٢ ـ �@يُؤِمنُوَن تُْنِذْرُهم Ö Òn أم م Ô Òtَأ@َأنَذْر علzم َسواٌء

النتيجة@/ أخذ جهة من متساويان الوجه� ك9 فاّن %@؟ أم أنذرtم هل أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�ّب@:

الزّجـاج@: وقال والxّيؤ@/ القصد خر@@ـ c%وا اXْرعي أحدYا@@ـ أص9ن@, له ـ مقا
اXاشية@/ تعتلفه الذيى الك9َٔ bيع أ%ّب

ّز@/ Ò�وا للرْعيى اxXيRٔي رعي ÒXا أ%ّب@: ـ مفر

وأ%نـعام@, الدواّب تأ@كـله Çا
Ø
W الناس@, يزرعه n الذيى رعي ÒXا أ%ّب@: ـ مصبا

للدواّب@/ وأ%ّب للناس الفا@كهة ويقال@:

وأباباً أبّاً hيَُؤب iأب ,@jا%شتياق lأيى ٕا�الوطن اع Ù	وال رعي@, ÒXا أ%ّب@: ـ صحا
وQّهَز@/ للذهاب tيّأ وأبابًة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وصفًة اXع�@, wذا مصدراً فأ%ّب الxيhؤ@, هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

فالكَـ9ٔ /@ للرْعيى مxيRـئاً كونه ]ناسـبة رعي ÒXا ع� وٕاط9قه اxÔXـيRٔي@/ ]ع� @كصْعب



٢١ أبد

كالفا@كهة أ%غـنام@, لَرعيى مxيRٔي زرع دون ومن طبعاً أ%رض من ينبت وما والعشب
إ%نسان@/ لتنّعم

ã
| الxيّؤ مصاديق من كلّها ٕا�الوطن@, وا%شتياق والتجّهز القصد oمفاه وأمّا

مواردها@/

ـ وأبّاً@ وفا@ِكهًة ُغلْباً وَحدائَق *ً ÒKو وزيتـوناً وَقْضباً وِعنَـباً َحبّاً فzا فأنبَـتنا
/@٨٠@.@٣١

ã
| اسـتعFله وغلب يابساً@, أو َرطباً به ويتمتّع ا%نسان به يتفكّه ما فالفا@كهة
والعشب الك9َٔ

ã
| استعFله غلب أ%ّب أّن Fك ا%نسان@/ بأ@كلها يتمتّع

ã

الّ النباتات أ\ار

ٕا� حاجة دون من أ%رض من أ%نعام غذاَء تعا� ا� فأْنَبَت أ%نعام@/ لتنّعم اxXيRٔي
اXعيشة@/ وIصيل ع�العمل اXكلّف الشاعر ا%نسان 9Rف وهذا والعمل@, الزراعة

ؤ�نعاِمكُم@/ لَكُم @ َمتاعاً

Gا@/ عمل دون ومن طبعاً tيّأ الّذيى jيةc%ا
ã
|l أ%ّب هو أ%نعام فغذاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أبد@:

:@
ã
æالرمّا قال ]حدود@/ ليس الّذيى الطّويل الّدهر ويقال@: الّدهر@, أ%َبد@: ـ مصبا

وأبََد آباد@/ وbُعه عمرك@/ آخر ٕا� تكّلمَت لدن من فأ%بد أبداً@, اُ@كلRمه % قلت فٕاذا
آِبٌد@/ فهو وتوّحَش نَفر اُبوداً@: يأبُُد ُء

ã
Ï¿ال

هر@/ iالد أ%بَُد@: قالوا@: التوّحش@/ وع� اÇXّدة طول ع� بناؤها يَدّل أبد@: ـ مقا
َده�@/ َدهٌر يقولون Fك أبيٌد أبٌَد تقول@: والعرب

Fك ا%cبِدين وأبَد أ%بيد أبَد أفعله % واُبود@, آباد وا�مع الدهر أ%َبد@: ـ صحا



أبد ٢٢

وأ%واِبـد@: تَوّحَش@/ وَأبََد@: التخليـد@/ والتأبيد@: /@mالدا وأ%بد@: الداهرين@/ َدهَر يقال@:
الُوحوش@/

الزمان@, يتجّزأ Fك %@يتجّزأ@ الّذيى اXمـتّد مان iالز مّدة عن عـبارة أ%بَد ـ مفر
%@يتصّور ٕاذ مع ÔN@%و Øيُث�@% أن حقّه وكان كذا@, أبُد و%@يقال كذا يقال@زماُن وذلك@أ@نّه

ã
| Hصيصه حسب ع� وذلك آباد@, قيل@: لكن به@, Øفيث� اليه

Ø
ËÉ يُ آَخر أبد حصول

بعُض ذ@َكر أ@نّه ع� مع@, ÔNو Øيث�
Ø
j بعضه

ã
اËºا�نس| كتخصيص يتناوله@, ما بعض

الَعرباء@/ العرب ك9م من وليَس مولٌّد آباد أّن الناس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وليس وطوله@, الزمان امتداد مطلق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ%صل أّن

ع� تدّل الكلمة فهذه متعلiقاتـه@, جانب من ا¡ّد يفهم ا Ø̂ وٕا حّد@, و% قيد مفهومـه
اقتضائها@/ حسب ع� wا اXتعلقة ا�ملة مفهوم امتداد

/@٢٤ . ٥ ـ فzا داُموا ما أَبداً نَدُخلَها لَن ٕانّا

فzا@/ دوامهم آخر ٕا� الزمان Zتّد

/@@٨٣ . ٩ ـ أَبداً َمعيى رُجوا ÒH لَْن

حيّاً@/ � يبْ أن ٕا� خروجهم عدم Zتّد

/@١٠٨ . ٩ ـ أبداً فيه تَُقم �

اXسجد@/ هذا
ã
وب� حياً كنت دام ما أيى

/@٢٠ . ١٨ ـ أبداً ٕاذاً تُفِلحوا لَن

موجودين@/ داموا ما أيى



٢٣ oٕابراه

/@٤ . ٦٠ ـ أَبداً والبْغضاُء الَعداوةُ وبَيْنكُم بَيْننا وبَدا@

باقي�@/ الطرفان دام ما أيى

أبداً@/ فzا خالديَن
Ò
Øsجه نار أبداً@, فzا خاِلديَن

خُلودهم@/ ]قدار أيى

من ا Øuفٕا الظرفّيـة@, فع� اسـتعGFا@:@ موارد bـيع
ã
| الكلمة هذه نصب وأمّا

@\انية@وع¿Ìين @
ã
@القرآن@|

ã
استعملت@| @ @%@Í½Iها@حدود,@وقد@

ã

@اX}مة@الّ ظروف@الزمان@
اXعجم@/

ã
| Fك ـ مورداً

العّية@/ من مأخوذ فهو والتوّحش@: النفر مفهوم وأمّا

/@
ã
ف� زال@, اخت�@, ضاع@, :@jآَبدl@@ ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@oإبراه

ا�مـاعة أب أيى بأبراهام@, يى Ùd Ø
j ,@

ã
العـا� @أ%ب أبرام@: ـ@ الكتاب قاموس

وأ%عراب@, الzود أيى ٕاÊºعيل@,
ã
وب� ٕاسحق

ã
ب� من الطائفة رئيَس كان فٕانّه العظيمة,

با%ّتفاق@/ واXسلم� والنصاري الzود من كّل عند والتجليل ا%ح�ام مورد
ã
| فهو

اXرتفع@/ ا¤ّل = رامَْد اXرتفع@/ = رام ـ أيضاً وقال

والّرئيس@/ أ%ب = @@@@[@آب@] ـ فع

ا%رتفاع@/ = @@@@@@[@رام@]

الرحم@/ = @@@@@@[@َرِحم@]

وٕالياس وٕاسحق وٕاÊºعيل oٕابراه Lو أعجمية@, كلّها أ%نبياء أÊºء ـ اXَعّرب



oٕابراه ٢٤

فأمّا وTّمد@/ وشعيب وصا¬ آدم وهيى أÊºء أربعة ٕاّ% وأّيوب@, وٕاÌºائيل وٕادريس
وقد ٕابراهام@: اÎ¿Xور@, وهو

Ø ã
èبعـر ليس hقد Ëºا :@oٕابراه @ـ@ لغـات ففيه :@oٕابراه

وٕابَرَهم@/ الياء@, وحذف اGاء بتثليث ٕابراِهم@: به@, قرٔي

وٕابراَهم@/ ٕابراِهم@, ٕابراهام@, لغات@: وفيه ّ أعجميى Ëºا oوٕابراه ـ صحا

ٕاbاع ٕاّن ا¤قRق�@: بعض وقال /@oرح أب معناه
Ø ã
æياÌº Ëºا :@oٕابراه ـ @كليا

وقوع منه Øفتب� والعلمّية@, للعجمة وLوه oٕابراه
ã
| ال½Íف منع أّن ع� العربيّة أهل

القرآن@/
ã
| اXعّرب

/@hالكر القرآن
ã
| مورداً وستّ� تسعة

ã
| Ëº%ا هذا استعمل قد ٕانّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فzا ½Íف تُ ٕاذا أ%عجميّة اللغات من اXأخوذة وأمثاGا الكلمة هذه أّن وليعلم
قيل فٕاذا معّربة@/ ا Øuٕا ويقال@: عربيّة تص� التلّفظ@:

ã
| التخفيف أو التغي� أو بإ%بدال

من مأخوذة العربيّة اللغات من كثـ�اً أّن ومعلوم أ%صل باعتبار فهيى أعجميّة ا Øuٕا
كالتكوينيّات اللغات فٕاّن وأصالxا@, اللغة استق9ل

ã
%@ينا| وهذا وال«Ìيانّية@, العيّة

والفصول@, با¡دود ء
ã
Ï¾ كّل ويتشّخص يتنّوع ا Ø̂ وٕا ,@

ã
وس�تكام� م�تRبة مراحل Gا

نوع ٕانّه يقال@: أن صّح وٕان مسـتقّل@, خاّص نوع وهو واستق9ل@, أصالة له فا%نسان
النبات@/ أو ا�Fد أو ا¡يوان من م�قRية ومرتبة @كامل

اXع� وwذا عربّية@/ فهيى خاّص@: ف ØÍ½بت العربية ã
| وردت أجنبيّة لغة فكّل

الكرZة@: ا%cيات مفهوم Øيتب�

َعربيّاً@/ ُقرآناً أنزلناُه ٕانّا



٢٥ oٕابراه

َعربيّاً@/ لِساناً ٌق Mُمصد كتاٌب وهذا@

/@٣ . ٤٣ @ـ@ عربيّاً ُقرآناً جَعلناُه ٕانّا

بعد أرفَكشاَد ولَد سـنة مائة ابَن نوح@] [@ابن ساُم كان ØXا ـ ١١ التكوين
ã
|

وث9ث أربَعFئة بعُد وعاش Ò¬شا أرفَكشاُد ولَد ما بعد ساُم وعاش بسنت�@, الطوفان

Ô
Òªفا وولَد سنة@, وث9ث� أربَعFئة بعُد وعاش

Ò
ªفا عاِبُر وولد عاِبَر@, Ò¬شا وولد سن�@,

مائة بعُد وعاش تاَرَح ناحوُر وولَد ناحوَر@, Ìوُج
Ò
º وولَد Ìوج@,

Ò
º َرعَوه وولَد َرُعَوه@,

هاراُن وولَد وهاراَن@, وناحوَر أبراَم وولَد سنة@, سبع� تاَرُح وعاش سنة@, وع¿Ìين
امـرأة

Ô
Ëºوا ,@ ُ سارايى أبرام امرأة

Ô
Ëºا امرأت�@, FÎ»نف%ٔ وناُحوُر أبراُم ـذ ØHوا لوطاً@,

ملّخصاً@/ ٕانxي ـ حاران
ã
| ومات سن�@, و`س مائت� تاَرُح وعاش ِملكَُة@, ناحور

الطوفان@/ من ١٠٨١
Ùã
ÏÉX ُولَِد

Ò
oٕابراه ٕاّن ـ ّ الورديى ابن وقال

التوراة@/ من jعl نوح ٕا� jعloٕابراه نسب هذا

هذه من تسـتفاد فهيى الكريـم@, القرآن
ã
| ُذ@كرت

ã

الّ اXمـتازة صـفاته وأمّا

ا%cيات@:

/@٦٧ . ٣@ ـ حَنيفاً كاَن ولكن نَ½ÍÖانيّاً و� وديّاً Òv Ô
oٕابراه كاَن ما@ ـ@ ١

ٕاتفاقاً@, ا¡ّق كان@مع أ@نّه مع النصاري, ع�دين و% الzود ع�دين يكن n أيى
اXطلوب@اXقصود@/ هو فهذا سبيله, ٕاليه@وسالكاً @ا�@تعا�@ومائ9ً

ã
داً@وUلصاً@| Rوكان@موح

/@٧٥ . ١١@ ـ ُمنيٌب أّواٌه
Õ
oل Ò¡

Ò
oٕابراه Qٕان ـ@ ٢

اòشوع نفسه@Mال
ã
جهات@الضعف@| ٕا� هاً Rمتوج ا¡لم@وا%ستقامة, كان@مع ٕانّه

تعا�@/ اليه سائراً وراجعاً واòشية@,

/@١٠٩ . ٣٧@ ـ oٕابراه ع� َس*ٌم ـ@ ٣



أبق ٢٦

وٕاZانه@/ وقلبه بدنه
ã
| بالس9مة له دعاء

/@٣٧ . ٥٣ ـ@ ×
Ú|َو اّلذيى Òoوٕابراه ـ@ ٤

/@ Rا¡ق ع� واستقام وعهوده ]يثاقه
×
َو| أيى

/@٤١ . ١٩ ـ@ نبيّاً يقاً Mِصد كاَن ٕانُّه ـ@ ٥

أ%نبياء@/ ومن والعمل القول
ã
| يق� Rد Rالص من أيى

/@٧٥ . ٦ ـ@ وأ�ْرض الّسمىواِت َملكوَت
Ò
oٕابراه نُِريى وكذلَك ـ@ ٦

ملك@/
ã
|

ã
çيأ

/@١٣٥ . ٢ ـ@ ك�
ß
Ì Ö¿ÔXا ِمَن كاَن وما حَنيفاً Òoٕابراه ِملَّة @بل ـ ٧

ا¡نف@/
ã
|

ã
çيأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أبق@:

وأبَقاً@/ أبْقاً يأِبق العبد أبَق أ%مر@/
ã
| والتشّدد العبد ٕاباق ع� يدّل أبق@: ـ مقا

وأبّاق@/ أبوق وعبٌد

من عمل@, كَّد و% خوف غ� من سـيRده من هرَب ٕاذا أبقاً@: العبد أبَق ـ مصبا
ÍÈب@/ باب وأ%@ك�من لغة@,

ã
| وقَتَل َتِعَب

ã
èبا

ã
| به تشـبّه الّرجـُل@: تأبّق اُبّاق@/ وbُعـه آِبَق وعبٌد َهـَرَب@, ٕاذا أَبق@: ـ مفر

ٕاباقاً@/ يأبَُق وأِبَق ا%ستتار@,

ٕذا ٕاّ% آِبق للعبد يقال و% خاّصة@, السيRد من العبد َهَرب وهو أ%بق@: ـ @كليا
هارب@/ فهو وٕاّ% عمل@, كّد و%@ خوف غ� من وذهب استخ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧ ٕابل

والتحقيق@:

آخر قيد أ%بَق
ã
و| استئذان@, غ� من الذهاب

ã
| مش�كان رب ÒGوا أ%بَق أّن

سيRده@/ من شّدة أو خوف اليه يتوّجه أن قبل َرب ÒGا وهو

/@١٤٠ . ٣٧ ـ شحون ÒXا الفُلك ٕا� أبَق ٕاذ Òرَسل�ÔXا َن ß ÒX يونَس وٕاّن

شّدة أو خوف اليه يصل أن وقبل ربRه@, من استئذان غ� من ذهابه ع� فيدّل
غفلًة@/ ا%cبق العبد فهو مو%ه@, جانب من عمل كّد أو

ا�@/ فأخذه اXتعال@, ا� عند مكروهاً كان وأ%بَق

/@@٨٧ . ٢١ ـ الظ\لFُِت
ã
| فناديى عليِه نقِدَر لَْن أْن Qفظن

يونس@/ راجع

/@ Òقّرب� ÔXا سيRئاُت أ%ْبراِر حسناُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إبل@:

واحد % الّذيى ٕاËºا�مع ٔ%ّن مؤّنثة@, وهيى Gا واحد % اbËºع إ%بِل ـ مصبا
وُغنيمة@, اُبيلة Lو ُصغRر ٕاذا اGاء وتدخله التأنيث يلزمُه %@يَعقل Xا كان ٕاذا لفظه من له

إ%بل@/ قطيعات فاXراد أبيل@, آباُل وا�مع

الطّـ�@/ من السطر وهو Rالرف من ينـفرد طائر ـ إ%بiول :@
ã
èأ%عرا ابن ـ لسا

ã
| bاعة أ%بابيل وقيل@: وإ%بل@/ واòيل الط� من قطعة وإ%@بّالة@: وإ%@بiول وإ%بRيل
]	لة له واحد % bع أ%بابيل أّن ٕا� عبيدة@: أبو وذهب وٕابiْول@/ ٕابّيل واحدها تفرقة@,
العرب أجد nو قال@: ٕابّيل@, بعÎÉم@: وقال :@ ا�وهريى قال وشعاليل@/ و¾Êطيط عبابيد



ٕابل ٢٨

مثل وٕابiول أبابيل وقيل@: bاعة@/ ا Øuكأ وٕابّالة@: وأبابيل@, ٕابّالة وقيل واحداً@, له تعرف
كدينار@/ صواباً@ كان ٕايبالة أ%بابيل واحد قيل ولو الxذيب@: ول@/ iِعج عجاجيل

قَل iالثـ وع� إ%جðاء@, وع� إ%بل@, ع� أصول@, ث9ثة ع� بناًء ٕابٌل@: ـ مقا
بعÎÉا يتبع أبابيل@: ط�اً ـ

ã
| اòليل@, قال قطيعاً@/ قطيعاً ُجعلت مؤبiلة@: ٕابٌل والغلبة@/

وٕابiول@/ ٕابّالة واحدها بعضاً@,

وكذلك اXاء@, عن صها
ã
| بإ%بل اً

Ø
تشـ} اXاء عن اجðأ أب9ًْ@: وأبَل ـ مفر

الواحد ٕابل, كقطعات قة Rمتفر أبابيل@: وط�اً مُقاربxا@/ ترَك ٕاذا عن@ٕامرأته@: الّرجُل تأبَّل
به@/ تشبzاً ا¡طب من ا¡زمة وإ%بّالة@: ٕابّيل@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الثiقَل, مع ا%جðاء بصفة اXتّصف ا¡يوان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

أيضاً فلعلّها أ%بابيل@, وأمّا فzا@/ اسـتعFله فغلب اXع�@, هذا مصـاديق أحد وإ%بل
وا%جðاء والقناعة والقدرة بالقّوة اتRصافها ]ع� والغلبة@, با%جðاء موصوفة @كانت

هيى بل الط�@, من Uصـوص لنوٍع ÓÊºا ليست الكلمة فهذه قطيعة@, قطيعة كوuا مع
wا@/ أعلم فا� كانت@: نوع ّ أيى من ا Øu@أ وأمّا اòصوصيّات@, wذه تكون لط� Ëºٕا

فت�@/ Rالص بلحاظ ّ انðاعيى مyا وا%شتقاق

/@١٧ . ٨٨ ـ ُخِلَقت كيَف إ�ِبِل ٕا� يَنْظُُروَن أَف*

أ%سـفار
ã
| للركوب ُخلَقت ا Øu@أ الظاهرّيـة@: وأعضائها Îا

Ø
ºحوا ٕا� مُضافاً

والعطش@/ ا�وع ع� والّص التحّمل وبقدرة FG اXتناسبة باòلقة أ%ثقال@, و¡مل

/@٣ . ١٠٥ ـ أبابيل طَ�اً م
ß Ö
zعل وأرسَل



٢٩ أب إبن@,

ما يَنلَن Ø
ح والّص وا%سـتقامة واXقاومة القدرة Gا قطيعة قطيعة طائرات
ُيِردَن@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إبن@:

بنو@/ ـ ماّدة انظر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أب@:

أ%ب يى Ùd وبذلك غذوَته@/ ٕاذا َء@:
ã
Ï¿ال أبوُت والغـذو@, ال�بية ع� يدّل ـ مقا

/@ ّ أبويى أب@: ٕا� النسبة
ã
| ويقال أباً@/

سـبب مثل آباء وا�مع أبويـِن Øيثـ� ٔ%@نّه واو@, وهيى Tذوفة %مـه ـ مصبا
ياًء الواو فتقلب والياء الواو Qـتمع

Ø
j ا¤Çذوفة@, ال9ّم رّدت صـغRر وٕاذا وأسـباب@,

/@
Ø ã Ò
èُا فيي� الياء

ã
| وتدغم

أباً@, ظهوره أو ٕاص9حه أو ٍء
ã
Ï¾ ٕاNاد

ã
| سبباً كان من كّل ويسّمي أب@: ـ مفر

هذه أبوا وأنَت أنا :@
Ø ã
لع� قال jصl أ@نّه ورويى للمؤمن�@, أباً jصl

Ø ã
النّ� يسّمي ولذلك

أ%ّمة@/

أ@نّه باعتبار تعا�@, ع�ا� أ%ب يُطلقون كانوا مة RتقدXا ال¿Ìائع وأرباب ـ @كليا
ظـّنت

Ø
j ,@أ%@ك الرّب هو وا� أ%صغر الرّب هو أ%ب قالوا Ø
ح أ%ّول@, السـبب
قائله@/ كفَر ولذا تقليداً@, ذلك فاعتقدوا الو%دة@, مع� به اXراد أّن مyم َهلة Ò�ا

ٕا� مَعكم ¨كَث آخَر ياً Rُمَعز فيُعطيكم أ%ب من أطلُب وأنا ـ ١٦ .@١٤ يوحنّا
َيقبَله@/ أن Ònالعا %@يَستطيع الّذيى Rا¡ق روَح أ%َبد@,

/@ ّ أبويى ٕاليه والنسبة ويربRيه@, يغذوه يأبوه@أيى له@أب وما اُبّوة أبَوُت ولقد ـ صحا



èأ ٣٠

ياء من عوضاَ التأنيث ع9مة Nعلون افعل@: أبِت يا ـ وقوGم وأ%ّم@/ أ%ب وأ%بواِن@:
ا%ضافة@/

والرئيس@/ أ%ب = [@آب@] @@@ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبلحاظ معنوّية@, أو يّة Rماد جهة
ã
| ال�بية هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ%صل أّن

Ø ã
والن� واXعلRم اXتعال والرّب كالوالد كث�ة@, حقيقية مصاديق ل9ٔب يوجد اXفهوم هذا

/@ ّ انðاعيى مyا وا%شتقاق ال�بية@/ أولياء من وغ�هم والعّم@, وا�ّد

Ò
oٕابراه قبُل من أبَويْك ها Ø]أ @Fك ويعقوب@/ وٕاسحىَق Òoٕابراه ãآبا� ِملَّة واتّبعُت
قالوا /@F Ôyم واِحٍد Mلكل ؤ�بََويِْه أبواه@/ وَوِرثه ا�نّة@/ ِمَن أبَويْكُم أخرَج Fك وٕاسحىَق@/

Ò
oٕابراه ٕاستغفاُر كاَن وما@ واِحداً@/ اً ×Gٕا َق وٕاسحى عيل ×dوٕا Òoٕابراه آبائَك وٕالىَه َك Ò ×Gٕا نعُبُد

/@٧٤ . ٦ ـ آزَر ٔ�بيِه
Ô
oٕابراه قاَل وٕاذ �ٔبيه@/

تُْؤَمر@/ ما eفعْل أبِت يا /@ ُرؤيايى تأويُل هذا أبِت يا

وأنَت وتَفعُل وفعلِت فعلَت
ã
| Fك اòطاب@, m9ع من التاء حرف أّن �O@%و

النداء
ã
| التاء فٕا¡اق والعطوفة@, واXوّدة واXشافهة الُقرب ع� يدّل واòطاب وأنِت@,

للـثقل@, الياء ذف ÔI ا Ø̂ وٕا الياء@, عن عوضاً وليس النظر@, wذا يكون Zكن ما حيث
للتخفيف@/ بالك«Ìة ويكت�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@èأ

أن وإ%باء واُباة@/ أِبيّون وقوم آباُه@, َء
ã
Ï¿ال أَبيُت ع�ا%متناع@/ يدّل :@èأ ـ مقا



٣١ çأ

الّصعبة@/ وأ%بّية@: إ%باء@/ هذا ما فتقول قبوَله@, Òèفيأ َء
ã
Ï¿ال الّرجل ع� تعرض

شاّذ@, وبناؤه ,@
Ø ã
èوأ آٍب فهو امتنَع@, وٕاباية@: ٕاباًء الّرجُل Òèيأ الّرجل Òèأ ـ مصبا

الفاء
Ø ã
حل� من

ã
çيأ يكن nو ال9ّم@, أو الع�

Ø ã
حل� يكون أن حقّه يفَعُل فَعل باب ٔ%ّن

والتّف@/ ك� ٕاذا@ يأّت الّشعُر iوأت يَعّض وَعّض èيأ èأ ٕاّ%

وَرُجٌل امتناعاً@/ ٕاباء كّل وليَس ٕاباٌء امتناع فكّل ا%متناع@, شّدة إ%باء@: ـ مفر
/@jوالظلم l@القهر oالّض Iّمل من Wتنٌع :@

Ø ã
èأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو واXنـع معنويّاً@/ أو يّاً Rماد مواجـه أمر ِقبال
ã
| ا%متناع ع� تدّل اXاّدة أّن

منع@/ ـ راجع العائق@, حدوث

أن Ò Ö� @فأبَ كاتٌب@/ و�@يأَب م@/@ Ôwقلو èوتأ النّاِس@/@ Ôأ@ك� èفأ @/@ Ò Ò	ْْستَكeو èأ
يَُضيMفوYا@/ أن فأبَوا ا@/@ Òyِمْل Ö ÒJ

أ%مور@/ هذه قبال
ã
| ا%متناع ُيراد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@çأ

ٕاذا مواتـاة@:@ أ%مر ذلك ع� وآتيته أتياً@, أتيته وقد ء@, ا£Çيى إ%تيان@:@ ـ صحا
وَسيٌل ترّفق@/ له@: Øçوتأ tيّأ@, ء@:

ã
Ï¿ال له Øçوتأ إ%عطاء@/ وإ%يتاء وطاوعته@/ وافقتَه
الغريب@/ :@ ّ وأ%تاويى

Ø ã
ç%ٔوا جاءك@/ ٕاذا :@ ّ وأتاِويى

Þ ã
çأ

,@ ّ وأتاويى
Ø ã
çأ وْجهه@: ع� RارXا للّسيْل قيل ومنه ب«Îولة@, ٌء يى ÒV إ%تيان@: ـ مفر



çأ ٣٢

ويقال وبالتدب�, بالذات@وبأ%مر ء للمجيى وإ%تيان@يقال ,@ ّ فقيل@أتاويى الغريب ُشبRه وبه
الساعة@/ أتتكم أو hا عذاُب أتا@كم ٕان وأ%عراض@: أ%عيان

ã
و|

Ù
Ì¿ال

ã
و| �òا

ã
|

ذ@كر موضع وكّل ربّك@/ جاء ـ Lو@ والتدب�@; بأ%مر@/ أيى م@/ Ô Òuبُنيا hاçفأ /@hا أçأمُر
قبول@/ منه كان فيَمن يقال وآتينا@: قبول@/ منه يكن n فيَمن يقال قد فانّه اُوتوا@: فيه@@ـ

ة@/ الّز@كوى آتوا بإ%يتاء@: القرآن
ã
| الّصدقة دفع وخّص

%زماً يُستعمل وأتيته منه@,@ Ëºا وإ%تيان جاء@, @:@ أتياً
ã
çيأ الّرجُل çأ ـ مصبا

مّر وأçعليه@: Fع@/ ß�ا عن كناية ٕاتياناً@: وأçزوجته فيه@/ لغة أتواً وأçيأتو ياً@/ Rومتعد
أهلكه@/ الّدهر@: عليه çوأ به@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سـواء ,@ ّ طبيعيى وPريان ب«Îولة ء ا£يى هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

أو اXكان
ã
| ا%تيان كان وسواء فzا@, مزيداً أو Vّردة ,@ يى Rالتعد أو الّلزوم

ã
استعملت|

خصوصيّات فتختلف معقوً%, أو Tسوساً اXفعول@به الفاعل@أو كان وسواء الزمان@,
ã
|

Mسبه@/ مورد كّل
ã
ف� اXوارد@, باخت9ف إ%تيان

/@ Õح� إ�نساِن ع� çأ هل الّساعُة@/ م Òzتأت أن ـ الزمان
ã
ف�

/@Ïºمو يا َ نوِديى أتاها ØFفل قرية@/ أهَل أتَيا ـ اXكان
ã
و|

Qاِدل@/ نفٍس كل\
ã
çتأ �Ðتيٌة@/ الّساعَة ٕاّن ـ ال9ّزم

ã
و|

/@Fاستَطَْع قْرية أهَل أتَيا َعذاٌب@/ أتاُهم ـ يى RتعدXا
ã
و|

hا çأ َمن Îا@/ Ô½نَنُْق أ�ْرَض
ã ß
çنأ ٕانّا /@Ïºمو حديُث أتاَك َهْل ـ اXعقول

ã
و|

الغاِشيَة@/ َحديُث أتاَك َهْل /@oَسل بِقلٍب



٣٣ أثاث

الُقرèَحقّه@/ ذا وآِت أجوَر@كم@/ نؤِتكُم /@ ÓFْوِعل ُحgاً آتيناُه ـ فzا اXزيد
ã
و|

ة@/ الّز@كوى َويُْؤتُوا /@ Qُأجوَرهن آتوُهّن

ذلك خصوصيّات واخت9ف Tفوظ@/ اXـوارد هذه bـيع
ã
| الواحد فأ%صل

ـ النسـبة
ã
طر| واقتضاء التناسـب وMسب يغ Rوالص اXوارد اخت9ف باعتـبار اXع�

وٕاتيان /@ ّ أتاويى فهو البلد çوأ ورَد ٕاذا الغريب أو /@
Þ ã ß
çأ فهو çوأ جري ٕاذا @كالّسيل

خاّصاً@/ معنويّاً الفاعل كان Dف والتدب� أ%مر

اXع�@: wذا أيضاً العيّة اللّغة
ã
| اXاّدة وهذه

ء@/ الَمجيى = [@آتاء@] @@ ـ فر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أثاث@:

قال أثيٌث@/ وَشـعر أثيٌث نبات ,@ iوالتف
Ò Ô
ك أثاثًة@: hَيِئث النّـباُت iأث ـ صحا

إ%بـل أbع@, اXال أ%ثاث زيد@: أبو وقال له@/ واحَد و% البيت متاُع أ%ثاث الفّراء@:
واXتاع@/ والعبيد sوالغ

ابـن قـال واحد@/ أصل وهو ,@�Rالل ومن يتفّرع ا%جBع من هذا أّث@: ـ مقا
من البيت وأثاث أثيث@/ موطٍّأ ٍء

ã
Ï¾ وكّل أثيث@, ونبٌت ,@

Ò
Ôك�@ ٕاذا أثّاً النبُت أّث ُدريد@:

Gا@/ واحَد % ويقال أثاثة@, واحده ٕاّن يقال@: هذا@,

ٕاذا كلّه للFل وقيل وتكاثَف Ô�َك ٕاذا أّث من الكث�@, البيت متاع أ%ثاث@: ـ مفر
/@ Ô�َك@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تشـّكله@/ wا يكون ]وضـوع يتعلّق ما Vمـوع هو اXاّدة هذه
ã
| أ%صل أّن



أثر ٣٤

أثاث اXعَمل@, أثاث ا¡جرة@, أثاث البيت@, أثاث فيقال مواردها@, بتنّوع ذلك ويتنّوع
ا%نسانّية@/ ا¡ياة أثاث السيّارة@,

أ%صل@/ قيود ]ناسبة التجّوز@, باب fن اXال@: أو الك�ة مطلق وأمّا

/@٧٤ . ١٩ ـ أثاثاً أحَسُن ُهْم َقْرٍن ِمْن قبلَُهم أهلَكْنا وكَْم

واXتجر@/ واXسكن واXلبس اXأ@كل لوازم من ]عا¾Îم يتعلّق ما مطلق أيى

/@@٨٠ . ١٦ ـ وَمتاعاً أثاثاً وأْشعاِرها وأْوباِرها أْصواِفها وِمْن

اXعاش@/ تأم�
ã
| ويُستفاد مyا يُعمل ما مطلق يراد أيى

وغ�ه@/ اللRباس من به يتمتّع ما كّل واXتاع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أثر@:

حديث ومنه غ�ك@, عن ذ@كرتَه ٕاذا أءِثُره@: ا¡ديَث أثرُت مصدر أ%ثر ـ صحا
ïوُس الّسيف@/ وÍÒÈبِة ء

ã
Ï¿الËºَر من

ã
ب� ما وأ%َثر@: َسَلف@/ عن َخلٌَف ينقله مأثور@:

َقـرن@/ عن َقرن ويأثُرها ُتذَكر أيى ُتؤَثر ا Øu@%ٔ ْكَرمة ÒXا أثرة@: ÒXوا آثاره@/ :@jصl
Ø ã
الن�

ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| أ%َثر ٕابقاء والتأث�@: أ%َثَرة@/ وكذلك منه@, بقيّة علم@: من وأثاَرة

صحا@/ من يقرب ما ـ مصبا

/@
ã
البا{ ء

ã
Ï¿ال Ëºر ء@,

ã
Ï¿ال ذ@كر ء@,

ã
Ï¿ال hتقد ـ أصول ث9ثة له أثر@: ـ مقا

أ%ثر@, وأ%ثار@: علقة@/ فيه تب� أن بعد %@يُري وما ء
ã
Ï¾ Rكل من يُري ما بقيّة وأ%َثر@:

لغتان@: وفيه وا%تRباع@, ا%ستقفاء أ%َثر اòليل@: قال والَفَلح@/ والف9َح َدد iوالس داد iكالس@
ٕاثِره@/

ã
| ذهبت يقال اXع�ولكن هذا

ã
| فعل حروفه من و%@يشتّق وٕاثر@/ أثر



٣٥ أثل

ع� وقَفّينا ـ ا%cثار وا�مع وجـوده@, ع� يدّل ما حصول ء
ã
Ï¿ال أَثر ـ مفر

ا%نسان@, مَكارم من يُروي ما واXآِثر@: /@hا َرaِة آثاِر ٕا� فانظُروا بُرُسلنا@, آثارِهم
ويُؤِثروَن آثرُته@, ومنه ,@jالفضل اختيار lوهو للتفّضل وإ%يثار للفَضل أ%َثر ويُستعار

علينا@/ hُا آثَرَك لقد hوتا م@,
ß
Î»ع�أنُف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يب�من وما ء
ã
Ï¿ع�ال يدّل ما أيى أ%َثر@, هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ%صل أّن

من أثارة النبوّية@/ السنّة الÍØÉبة@/ أثر اXأثور@/ ا¡ديث مصاديقه@: ومن وجوده@/ آثار
اXأثورة@/ الباقية الفضيلة اXكرمة@/ والسلوك@/

ã
Ï¿Xا أثر ء@/

ã
Ï¿ال من البقيّة العلم@/

واختياره وانتخابه الفضل له ما hوتقد أ%ثر ٕاثبات فهيى إ%يثار@: حقيقة وأمّا
وٕاحداثه@/ أ%ثر ٕاNاد والتأث�@: غ�ه@/ ع�

ا�ٔرض@/
ã
| وآثاراً ُقّوةً Òأ@ك� كانوا@ جود@/ الس\ أثِر من الّرسول@/ أثَِر ِمن َقبضًة

هذا َقبْل من بكتاٍب
ã
æائتو ُمْهـتَدون@/ آثاِرِهم ع� وٕانّا وآثاَرهُم@/ ُموا Qَقد ما نكتُُب

ةَ يوى Ò¡ا تُْؤِثروَن بَْل عَلينا@/ hا آثََرَك َلَقْد م@/ ßÎ ß»ع�أنُف ويُؤِثروَن ِعلم@/ ِمن أثاَرة أو
الد\نيا@/

إ%فعال فٕاّن إ%فعال@والتفعيل@, ب�صيغة الفرق هو والتأث�: والفرق@ب�إ%يثار
به@/ اXفعول ٕا� ونسبته أّوً% للوقوع

ã
æوالثا الفاعل@, ٕا� أّوً% ونسبته الفعل لقيام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أثل@:

أ%ثلة اسـتُع�ت وقد أْثَلـة@, الواحدة له@, \ـَر % oعظ شجر أ%ثْل@: ـ مصبا



أثل ٣٦

عيب به ليس أيى أثلته %@ُتنَحت وهو وتنّقَصه@, عابُه ٕاذا ف9ن أثلَة Lَت فقيل للِعرض
نقص@/ و%

يُشـِبه شجر أ%ثْل اòليل@: قال وQّمعه@/ ء
ã
Ï¿ال أصل ع� يدّل أ%ثل@: ـ مقا

ٕاذا تأثي9ً@: أثّل ا�ياد@/ أ%قداح منه تُصنع منه@, عوداً وأجود منه أعظم أ@نّه ٕاّ% الطرفاء
أصله@/ ء

ã
Ï¾ كّل وأثلة واXال@/ د Ò£ا أ%ثال@: عمرو@: أبو قال حاله@/ وحسنت ماله

Ò
@ك�

قبيحاً@/ حسبه
ã
| قال ٕاذا أثلَتنا َينحُت ف9ٌن يقال أثلة@, ل9ٔصل وقيل ـ صحا

وأثيل@/ مُؤثiل د ÒV يقال التأصيل@/ والتأثيل@:

تُعمل اòشبة مستقيمة طويلة الِعضاه من شجرة وقيل الّسُمرة@, أ%َثَلة@: ـ أسا
أصل أيى مال أثلة ولف9ن أثَلته@, َت ÒL قوGم

ã
| Vازاً فوقعت والِقصاع@, أ%قداح مyا

مال@/

فzا@أحسن@من@الّسُمرة@/ @واستقامة@من@@ب�@الِعضاه@وليس @ ُعوداً أجود الّسُمرة@: أّن
ِعضاَهة@/ والواحدة شوك عظoذيى شجر كّل والِعضاُه@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXعنويّات@,
ã
وأ@ك�استعFله@| أ%صالة, فهيى اXاّدة@: هذه

ã
أ%صل@وا¡قيقة@| وأمّا

oمستق أصيٍل شجٍر Rكل
ã
اسُتعملت|

Ø
j وأ%سل@, وأ%ّث أ%صل مواّد من قريبة وهيى

خاّصة@/ الّسُمرة
ã
| أو وعوده@, أصله ٕاّ% منه %@يُقَصد

/@١٦ .@٣٤ ـ ِسدر من ٍء
ã
Ï¾و وأثٍل ٍط Ö Ò̀ ُأ@كٍُل ã Òçَذوا ß

جَنQت� م ßzنَّتP وبّدلْناُهم

عطف وأ%ثل رائحته@/ أو طعمه m9ُي@% ما ا¥رة@: من ْمط Òòوا ا¥رة@/ اُ%@كُل@:

ã
ا¡قي� ]عناه يكون وZكن@أن ب9@أ\ار/ القويّة أ%شجار وهيى @أثل

ã
çوذوا أيى ع�اُ@كل



٣٧ j�ٕا

أصول ٕاّ% Fzف تبق nو@ أيى العرم@, الّسيل جريان ٕا� ٕاشارة وأسفله@, الشجر أصل وهو
در@/ Rالس من ٍء

ã
Ï¾و ا9X_ة اXثمرة أ%شجار

اòمط وذ@كر الّسيل@, جريان جهة من ال¿Ìيفة@: ا%cية بسياق اXع�@أنَسب وهذا
مـع� كونه ومن ,@m9ت

ã

الّ من قليل سدر وذ@كر أ\ارها@, m9ت@%

ã

الّ أ%شجار

ã
|

قلنا@/ Fك@ حقيقيّاً@

/@أ%@ك ا%شتقاق له فيقال أسل@: أثل@, @أصل@, ـ كلFت
ã
| اXواّد قرب وأمّا

للتأثيل@/ اXطاوعة أيى التفّعل@, صيغة من فيُستفاد التأّثل@:
ã
التجّمع@| مفهوم وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@j�ٕا

أيى Çٌة ß\آ نـاقة يقال@: والتأّخر@, الُبطء وهو واحد@, أصل ع� يدّل :@jأ ـ مقا
عنه@/ ر Rمتأخ �òا عن ٌء بَطيى j%ٕا ذا ٔ%ّن ذلك من مشتّق j%ٕوا رة@/ Rمتأخ

اXبالغة@:
ã
و| ,@ ßjآ فهو منه@, Ëºا Ì»بالك j%ٕوا َتِعَب@, باب من اً Ò\أ

Ò ß
jأ ـ مصبا

كَس9م وأ%ثام وكّذبته@/ صّدقته يقال Fك َت@, ß\أ له قلُت :@ ÓDتأث ته Ø\وأ وأثوم@/ oوأث أثّام
وجزاؤه@/ j%ٕا هو

تعا� وقوله آثام@/ وbعـه الثواب عن اXبطئة ل9ٔفعال Ëºا وأ%ثام j%ٕا ـ مفر
عذاباً فسّماه عذاباً@, أيى أثاما يَلَق اò�ات@/ عن ٕابطاء تناوGا

ã
| أيى Õكب�@@ Õjٕا @Fzـ@@ف

أ%مور %ستدعاء وذلك آثام@, ع�ارتكاب ذلك Jمله أيى وقيل@: منه@, كان Xا وأثاماً
َغيّاً@/ يَلَقْوَن @فسوَف ـ ل Øa الوجه� وع� الكب�ة@, ٕا� الصغ�ة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



j�ٕا ٣٨

والتحقيق@:

ٕا� وبالنظر للخ�@/ والتأّخر البطء هو اXاّدة@: هذه
ã
| وأ%صل

Ø ã
اXع�ا¡قي� أّن

الكرZة@/ ا%cيات
ã
| استعt%Fا موارد

ã
| وحقائق لطائف تنكشف أ%صل هذا

/@٢٠٦ . ٢ ـ j�ٕبا الِعّزةُ أخَذتُْه hا اتِّق لُه قيَل وٕاذا

اÇXتخيّلة واXـ	لة للِعـّزة حفظاً التقـوي مرحلة
ã
| ويتأّخر الُبطء يُظِهـر أيى

اXوهومة@/

/@٢ . ٥ ـ والُعدوان
ß
j�ٕا ع� و�@تعاَونُوا والتّقوي Ù ß

ال	 ع� وتَعاَونُوا

فيـه@, والتأّخر والتسا· البطء ويقابله الفعـل@, وحسن العمـل صدق هو @
Ø
فال

فيكون التجاوز@, وهو العـدوان ويقابله وحفظها@, النفس وقاية هيى التقـوي أّن Fك@
آخر@/ باعتبار j9ٕل مقاب9ً العدوان

/@٣٣ . ٧ ـ Òj�ٕوا بَطَن وما ا Öyِم ظََهَر ما الَفواِحَش
ã Ù
èَر َم Qَحر ا Ø̂ ٕا ُقل

عن التأّخـر وهو j%ٕا وZاثلها والشـنيعة@, القبيحة أ%عـFل هيى فالفواحش
من وهو اXتـداول معـناه j%ٕا من اُريد ٕاذا كذلك و% فيـه@, والxاون الصا¬ العمل

فائدة@/ ذ@كره
ã
| و%@يكون الفواحش@,

/@@٨ . ٥٨ ـ الّرُسول وَمعِصيَِة والُعدواِن
ß
j�ٕبا ويَتَناَجْوَن

للرسول@/ والعصيان ا¡ّق عن يى Rوالتعد العمل@,
ã
| والتقص� بالتفريط أيى

/@١٧٨ . ٣ ـ \اً إ داُدوا Ö Òñِل م Ô ÒG
ã ß
�Ö Ô̂ ا Ø̂ ٕا

والسعادة الص9ح طريق
ã
| والبطء التأّخر

ã
| لñدادوا عي¿Îم ل Rونطو ^هRل أيى

/@�òوا



٣٩ أجاج

/@٢٨٣ . ٢ ـ قَلْبُه Õ ßjآ فٕانُّه يَكتُْمها َوَمْن

عنه@/ وTجوٌب Rا¡ق ٕا� الّس� عن مبطٔي أيى

/@٢٥ . ٥٦ ـ ÓD@تأث�و لَْغواً فzا �@يَْسَمعوَن

لتأّخرهم@/ وموجباً بوظائفهم العمل
ã
| بطيئاً ا%cخرين Nعل وك9ماً قوً% أيى

اÔXبِطئة أ%عFل
ã
اسُتعملت| وقد اXاّدة@, هذه

ã
|
Ø ã
واXع�ا¡قي� أ%صل هو هذا

كلFت
ã
|

Ø
Dس و% أصلها@, ع� الكلمة هذه Lمل أن لنا فال9ّزم حال@: ّ وع�@أيى Vازاً,

الكلFت سائر
ã
| وكذا ا%cيات@, ولطائف الكلFت أÌºار لنا تنكشف Ø
ح التاّمة@, ا�

ّية@/ ×G%ٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أجاج@:

ٕاذا :@oالظل أّج مُلوَحًة@/ وٕامّا حّراً ٕامّا والشّدة ا¡فيف@, أص9ن@: فلها أّج@: ـ مقا
من الكـ� أجيج وأ%جيج@: َعدوه@/

ã
| حفيفَه dعَت ٕاذا وذلك وأّجاً@, وأجيجاً َعدا@,

لح@/ ßXا اُ%جاج@: واXاء ك9مهم@/ واخت9ُط مَشzم حفيُف القوم وأّجُة النار@/ حفيف

توقiدت@/ أجيجاً@: تَُؤّج النار ت iوأج لوحة@/ ÔXا شديُد ُمر� اُجاج@: ماء ـ مصبا

أّجاً@: يَُؤّج Ôoالظّل iوأج أجيجاً@/ تُؤّج أّجت وقد النار@/ ُب hتله أ%جيج@: ـ صحا
اُجاج@: وماء ٕاجاج@/ وا�مع وتوّهجه@, ا¡ّر شّدة ة iوأ%ج َعْدوه@/

ã
| حفيٌف وله َعدا

ُمّر@/ ِملح

ا@, Ôxوأّج النّار أجيُج قوGم من وا¡رارة@, اXلوحة شّدة اُجاج@: ِملح هذا ـ مفر
الyار@/ وائتّج أّجت وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أجر ٤٠

والتحقيق@:

اXوارد@, باخت9ف Oتلف وهو الشّدة@, مع حّدة هو اXاّدة@: هذه
ã
| أ%صل أّن

ا¡رارة@,
ã
و| والتلّهب@, ج hالتأج

ã
| وا¡ّدة َعدوه@, الظلoعند حفيُف Mسبه@: كل� فحّدة

والك9م@/ واXرارة@,

/@أ@ك اشتقاق وبيyا والعّج@, الضّج من يُفهم ما عليه ويدّل

اGاضمة جهاز
ã
| التأّجج هذا ويظهر تأّجج@, نوع ا Øu@فكأ اXلوحة@: شّدة وأمّا

الشديدة@/ اXلوحة فيه ما تناول عند

/@٥٣ . ٢٥ ـ ُأجاج ِملٌح وهذا ُفراٌت َعْذٌب هذا

تناوله@, من الفم يتوقّد ملح أيى لح@, ßXا كلمة بعد اُ%جاج لطف@ذ@كر يظهر قلنا Dف
الفرات@/ ِقبال

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أجر@:

ع�العمل@/ الِكراء ـ فأ%ّول باXع�@: Fyبي ا�مُع Zكن أص9ن له أجر@: ـ مقا
أ%جر يقول: اòليل وكان واُ%جرة@, فأ%جر الِكراء@: فأمّا الكس�@/ الَعظم Öَج

ã
æوالثا

ما وإ%جارة اXسـتأَجر وأ%ج� مأجـور@, واXفعول أجراً@, يأُجر أَجر العمل@, جزاء
َجـ وأمّا /@ Qُأجوَرُهن Qفآتُوُهن ـ اXرأة مهر ذلك ومن عمل@,

ã
| أجـر من أعطيت

ا Øu@كأ العامل اُجرة أّن Fyبي واXع�ا�امع أ%ص9ن@, فهذان يُده@/ اُِجَرْت فيقال الَعظم@:
شامّية@/ فلغة إ%ّجار@: فأمّا عمله@/ Dف كد� من ¡قه Dف حاله به N ء

ã
Ï¾

:@ الزÌ¿Uيى قال والعبَد@/ الداَر وأجرُت أثابه@, ٕاذا وآَجره ا�@أجراً أَجره ـ مصبا



٤١ أجر

الِكراء@, واُ%جرة خطأ@, فهو مؤاِجر و%@يُقال ُمؤِجر@, فأنا أفعلت@, ع� الداَر وآجرُت
ويستعمل وفتحها@, o�ا

Ù
ËÉب اُجرات َعت ß Ôb ا Ø[ور وُغَرف@, ُغرفَة مثل اَُجر وا�مع

واُ%جرة@/ إ%جارة ]ع� أ%جر

ٕان ـ أخرويّاً أو @كان دنيويّاً العمل ثواب من يعود ما واُ%جرة@: أ%جر ـ مفر
الثواب

ã
| واُ%جرة@: /@ Õخ� ا�Ðِخَرِة وَ�ٔجر الّدنيا@,

ã
| أجَرُه وآتيناُه ,@hع�ا ٕاّ� َ أجِريى

Nريى وما عقـد من @كان Dف يقال واُ%جرة وأ%جر اُجور@, ل9ٔجر وا�مع /@ ّ الدنيويى
وا�زاء@: /@hع�ا وأجرُه م@,

ß Ù
wر عنَد أجُرُهم م ÔG ـ النّفع ã| ٕاّ% و%@يقال العقد@, Vري

يأُجُر أَجر /@ Øsَجه فَجزاؤهم جنّة@, وا Ò	َص ا
ß
َجزاُؤهُم@] ـ والنافع@وغ�Yا العقد

ã
| يقال

باُجرة@/ ء
ã
Ï¿ال أعطاُه أجراً@: عمراً زيد

أن ع� ـم@: ÔGقو ومنه عليه@/ مأجـور وأنَت فعلَت@, ما ع� ا� أَجرك ـ أسا
تعا� قـوله من هـر@, ÒXا يريد الðويج@, ع� أجريى Qعلَها أيى ـ ِحَجج

ã
æا\

ã
æتأُجر

داَره ف9ن
ã
æوآَجر اXّدة@/ هذه عمَل

ã
æِهر Ô] أن ع� قال كأ@نّه @@ـ Qُأجوَرُهن Qـ@@وآتُوُهن

فاَعَل@: هو الّذيى ا Ø̂ وٕا وقبيح@, خطأ فٕانّه ُمؤاِجـر و%@تقل ُموجر@, وهو ا Ôtفاسـتأَجر
ُمعاَملة@/ عاملَُه يقال Fك مؤاَجرة@,

Ò
أ%ج� آَجر ـ قولُك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وإ%جـارة وإ%Nار بالعمل@, يقابل وما اُ%جرة هو اXاّدة@: هذه
ã
| أ%صل أّن

أجـرته يقال مُكاٍر@, فهو كاريته مصدر أ%صل
ã
| وهو اُ%جرة@, وهو الِكراء@, ]Çع�

أ%جرة@/ منه طلبُت زيداً@: واستأجرُت أجرة@, له جعلُت أيى وآجرته

/@٢٦ . ٢٨ ـ أ�م� \ الَقويى eْستأَجرَت َمِن Ò Öَخ� Qٕان



أ�َجل ٤٢

أو oتعل أو تأم� من له به مَت Òðال ما ِقبال
ã
| اُ%جرة منه َطلبَت مَْن

Ò
خ� أيى

تربية@/

/@٢٦ . ٢٨ ـ eستأِجرُه أبَِت يا ا ÔYٕاحدا قالَت

الðام ِقبال
ã
| أ%جرة عليه مَْن أيى أ%جـ�@, وهو لك@, مسـتأَجراً اجعله أيى

اXستأِجر@/

/@٢٧ . ٢٨ ـ حَجج Ò ã
æا\

ã
æتأُجَر أْن َع�

ويج@/ Øðوال النRكاح ِقبال
ã
| سنوات

ã
æا\ مّدة عليَك اُ%جرة تكون أن أيى

/@١٠٩ . ٢٩ ـ َ أجِريى ٕان أجٍر ِمْن عليِه أسألكُم وما

عليه@/ استأجرتُكم ما أيى

/@٥٠ . ٣٣ ـ Qُأجوَرُهن آتيَت
ã
ç*ّال أْزواَجَك لَك أحلَلْنا ٕانّا

تزوNهّن@/ ِقبال
ã
| مهورهّن أيى

هو إ%فعال من واXصدر والزراعة@/ كالتجارة Vّرد مصدر إ%جارة أّن وليعلم
آجرُت ـ@@كقولك مفعول� ٕا� أو واحد مفعول ٕا� ياً Rمتعد يُستعمل وإ%Nار إ%Nار@/

اُجرtا@/ يُعطيى أن أيى يأجرها Ø
ح لزيٍد الّداَر جعلُت أيى الّداَر@@ـ زيداً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�َجل@:

وجلبه علzم جناه قتَل@: باب من أَج9ً@, اً
Ø
Ì¾ قومه ع� الّرجُل أَجَل ـ مصبا

ّل Ô ÒJ الّذيى ووقته مّدته ء
ã
Ï¿ال وأَجُل بسـببه@, أيى كذا@, كان أجله من ويقال علzم@/

له جعلُت أيى تأجي9ً@, وأّجلتُه تِعَب@, باب من أَج9ً@, ُء
ã
Ï¿ال أِجل مصدر وهو فيه@,



٤٣ أحد

/@
Ó
ومع� وزناً نََعم مثل وأَجْل ا%cجال@/ أ%َجل وbع العاِجل@, خ9ف وا%cِجل أَج9ً@,

ا%cِجل Ëº%ٕوا يأَجل@, أِجَل وغ�ه@, ين iالد RلT
ã
| الوقت غاية فأ%َجل ـ مقا

وبلغ انxي يريد كأ@نّه الباب@, هذا من هو واب@, Ò�ا
ã
| أَجْل@: وقوGم العاِجل@/ نقيض

وهـو كذا@: فعلُت ذلك أْجِل ِمْن وقوGم@: الوحش@/ بقـر من قطيع وإ%ْجل@: الغايـة@/
/@
Ò ã ß
ُج� أن من أيى فعلُت@, كذا اُِجل أن من fعناه جنيته@, أيى َء

ã
Ï¿ال أجلُت ع� Tمول

ا�نايات تعليل
ã
| استعمل َجناه@, ٕاذا اً

Ø
Ì¾ أَجل مصدر أ%صل

ã
| وأَجْل ـ @كليا

تعليل@/ Rكل
ã
| فاستعمل فيه اتّسع

Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Dفـ تسـتعمل اXع� هذا وبتناسب اXعهود@, Øع�Xا الوقت هو فzا أ%صل أّن
علzم وقت تعي� فاّن ٕالzم@, وجّره جلبه أيى اً

Ø
Ì¾ ع�قومه أَجَل فيقال مyا@, يقرب

ُء
ã
Ï¿ال أَجَل ـ اXع�@قريب@من@قوGم وهذا علzم@/ وتضييقاً ÍÈرهم, ع� ي9زم@ٕاقداماً

/@ Øوتع� تأّخر أيى

M ٔ�يى لَنا@/ أجQلَت اّلذيى أجَلَنا وبلَغْنا أَجٌل@/ ٍة Qُأم Mولِكُل ٕا�أَجٍل@/ بَديٍن Ôrتَداين ٕاذا
/@*ًQُمؤج ِكتاباً أُجMلَت@/ يوٍم

/@ Úع�Xوا اXوقiت ل@: iَؤج ÔXوا أ%َجل@/ تعي� والتأجيل@:

/@ Øوالتع� وا¤دوديّة ا%نxاء من نوع فهو وغ�ه@: البقر قطيع وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أحد@:

يـا ـ واُ%ن� الّذ@كر ع� ويقع Yزة@, الواو فاُبِدَلت َوَحد أصله أَحد@: ـ مصبا



أحد ٤٤

أحدYا Êعاً@:
Ò
º موضع�

ã
| لواحد مرادفاً ويكون النMساء@/ ِمَن كأَحٍد @ Ú Ôíلَْس Ù ã
 النّ ِنساَء

ف9 بأ%حديّة %ختصاصه أ%َحد@, وهو الواحد هو فيقال تعا�@, اËºالباريى وصف ـ
درهم و% أَحد رجل يقال ف9 تعـا�@, ا� غ� به %@ينعت وGذا غ�ه@, فzا ي¿Ìكه
وواحـد وع¿Ìون أَحد فيقال ا%ستعFل@, وك�ة للغلبة العـدد أÊºء ـ

ã
æوالثا أَحد@/

معه يذكر ما
ã
لن� أ%حد بأّن ا%ستعFل@,

ã
| Fyبي الفرق يقع غ�هىذين

ã
و| وع¿Ìون@,

قام ما Lو مضافاً@, أو أحٌد@, قام ما Lو العموم@, من فيه Xا ا�حد
ã
| ٕاّ% يستعمل ف9

مع ٕاّ% ٕاحدي %@يقال لكن بأ%لف@, ٕاّ% يكون ف9 أ%حد@: تأنيث وأمّا الث9ثة@/ أحد
وع¿Ìون@/ ٕاحدي ـ غ�ها

به@/ ما@انفردُت أ%مر@: wذا ما@استأحدُت َوَحد@/ واو@@ـ وأ%صل فرع@, أَحد ـ مقا

اُحاَد وجاُؤوا انفرد@/ الرجل@: واستأَحد آحاد@, ع� مع ÔNو أ%َحد يوم ـ صحا
هّن Ø�ص ْدهُّن@: Rوأح اXدينـة@/

ã
| جبل واُُحد معدو%ن@/ F Øu@%ٔ م½Íوف� غ� اُحاَد@,

/@Ì¿ع أَحد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الكلFت من FGأمثا
ã
| Fك ,@أ%@ك ا%شتقاق هيى وَوَحد@: أَحد ب� النسبة أّن

مع
Ø
Dس و% مشكل@, فرع@: وا%cخر أصل مyا واحداً بأّن وا¡كم ,@

Ó
ومع� لفظاً اXتقاربة

وحد@/ راجع ـ اXاّدت� من واحد Rكل من اXشتقّة يغ Rالص استعFل

والتجّرد@/ ا%نفراد ع� الواحد@, من زائدة د%لة أ%حد
ã
و|

/@١٩ . ٩٢ ـ ِنْعَمة ِمن عندُه ٔ�َحٍد وما
/@
ã
الّن� مقام

ã
| استعمل

أَحد@/ hُا هَو



٤٥ أخذ

تعا�@/ ا� ع� اطلق

/@ Ú ã Ò� eبنَ @ٕاحدي /@ Qٕاحداُهن @/@ ßالطّائفت� ٕاحدي
مضافة@/ استعملت تأنيث صيغة

يُعّمر@/ لو أحُدُهم يََود\ مكانَه@/ أَحدنا َفُخذ@ /@Fأحُد@ك @أّما اXوُت@/ أَحَد@كُم ÒÍ ÒÉح ٕاذا
أحُدYا@/ قاَل

ا¡كم ٕا� والتوّجه ,@ Øمع� فرد خصوصية عدم ٕا� ٕاشارة الكلمة wذه التعب�
/@ Øمع� ٕا�موضوع %

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أخذ@:

ء
ã
Ï¿ال فأ%صل@حوز اXع�,

ã
متقاربة@| منه@فروع تتفّرع أصل@واحد أخذ@: ـ مقا

خ9ف التناول هو اòليـل@: قال أخذاً@/ آخُذه ء
ã
Ï¿ال أخذُت تقول@: وbُعه@, وَجيبه

العطاء@/

الّشعر@: من وأَخذ منه@/
Õ
Ëºا Ì»بالك وإ%خذ تناوله@/ أخذاً@: بيده أخَذه ـ صحا

عليه@/ عاقبَه بذنبه@: وأخذه أْهلكه@/ تعا�@: ا� وأخذه أمَسكه@/ طام@: ßòا وأخذ قّص@/
أخيٌذ فهو ,@

Ó
ومع� لفظاً تُه

Ö
Ì
Ò
ºأ مثل وأخذتُه آِخْذ@/ منه وأ%مر كذلك مؤاخَذًة@ وآَخذه

أخـذ ٕاذا Çرب@: Ò¡ا
ã
| ائتخذوا يقال أ%خذ@, من افتعال اذ ÙH%وا مفعول@, ]ع� فعيٌل

ذوا@/ ØHا ـ@ فقالوا@ وأدغموا اGمزة ليّنوا
Ø
j بعضاً@, بعÎÉم

بأخ9قهم@/ وHلّق س�tم ساَر :@Ì»بالك ٕاخَذُهم وأَخَذ التناول@/ أ%خذ ـ @كليا
كان وٕان ْف@, Ò ÒH@�و ُخذها ÇLو وبنفسه@, ,@

ã
Ï¼بالنّوا يؤَخذ Lو بالباء@, يُعّدي وأَخذ@:

قد صلته مع والفعل Mرف@/ اليه فيتعّدي حّساً اXأخوذ ء
ã
Ï¿ال غ� بأ%خذ اXقصود

عليه@/ aلته @أيى بإ�j@@ـ ة Qالِعز أَخَذتُْه ـ أخري صلة مع آخر ]ع�فعل يكون



أخذ ٤٦

أن hا َمعاذ Lو@ بالتناول@, تارة وذلك وIصـيله@, ء
ã
Ï¿ال َحـوز أ%خذ ـ مفر

ظَلَُموا اّلذيَن أَخَذ و�@نَْوٌم@/ ِسنٌَة �@تأُخُذُه ـ Lو بالقهر@, وتارة َوَجْدنا@/ َمْن ٕاّ� نَأُخَذ
أ%س� عن Øويُع القُري@/ َأَخَذ ٕاذ ربMَك أْخُذ وكذلك ا�Ðِخَرة@/ نكاُل فأَخَذُه يَحُة@/@ Qالص
Lو ْعل Ò�ا Vري وNريى مفعول� ٕا� ويُعّدي منه افتعال اذ ÙH%وا وأ%خيذ@/ باXأخوذ
وُهم Ô]ـْذ Ò ÚHفا أولياَء@/ hِا دوِن ِمن ـذوا Ò ØHوا أولِياَء@/ والنّصاري وَد Ô Òzال �@تّتخذوا ـ
النّـاَس hُا يؤاِخُذ ولَْو ـ وقوله ـ�@/ ×Gٕا وُأمMيى ã

æذو ß ØHe للنّاِس قُلَت َأ@َأنَْت ُسخريّاً@/@
من أخـذوه Xا واXقابلة ا£ازاة مع� ع� تنبيـه اXؤاخذة لفظ

ã
@ف� ببعٍض@@ـ م

Ô
Î ÒÉبَع

به@/ مأخوٌذ ف9ٌُن ويقال بالّشكر@, يُقابلوه فلم النRَعم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اXع� وهذا ْوز@/ Ò¡ا مع التناول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

اXوارد@: باخت9ف

أ�لْواَح@/ أَخَذ َصَدقَة@, م ß ßGأْموا ِمْن ُخْذ @@ـ
ã
| Fـ@@ك باليد التناول يكون فقد

الّرسوُل آتا@كُم وما بُقّوٍة@, آتيـنا@كُم ما ُخُذوا @@ـ
ã
| Fـ@@ك بالقلـب يكون وقد

َفُخذوه@/

آتيتك@/ ما فُخْذ وبك*ميى ã
ç�برسا @@ـ@

ã
| Fـ@@ك بالّسمع يكون وقد

رأفة@/ Fw �@تأُخذكُم بذنوwم@, hا فأَخَذُهم ـ رأفة أو قهر وبأخذ

Qكل نَْوٌم@, و� ِسنٌَة �@تأُخُذُه الَعذاُب@, فأَخَذُهم @ ـ Ì Ø¿وال�òا
ã
| ٕاحاطة وبأخذ

مyا@/ �@ُيؤَخذ َعْدل



٤٧ أخر

ـ وغ�Yا ف@, ØÍ½وبالت بالعمل@, أ%خذ من اXفهوم@: هذا أنواع سائر وكذلك
َسفينة@/ Qكل يأُخُذ الَعْفَو@, ُخِذ

ا%نتخاب@/ من قريباً فيكون والتوّجه@, قّة Rالد مع أ%خذ فهو اذ@: ÙH%ا وأمّا

ذوا Ò ØHا البَْحِر@, ã| سبيلَُه َذ ØHفا خَليً*@,
Ò
oٕابراه hُا َذ Ò ØHا َوَلَداً@, hُا َذ Ò ØHا وقالُوا

بُيوتاً@/ باِل
ß
ا� ِمَن ِذيى ß ØHا أولِياَء@, ُدوِنِه ِمْن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أخر@:

نقيض واُ%ُخر التقّدم@, خ9ف وهو فروعه@, ترجع ٕاليه واحٌد أصٌل أخر@: ـ مقا
م@/ RتقدXا نقيض ِخر c%وا القُُدم@/

ء
ã
Ï¾ كّل وُمؤّخر التخفيف@, فيه أ%جود الع�@, ُمؤَخر عبيد@: أبو قال ـ مصبا

بَعد@/ ÔXوا طُروِد ÒXع�ا[ َفَرج وزان وأ%َخر فتأّخَر@, قّدمته@, ضّد وأّخرته مُقّدمه@, خ9ف
ووزنه الواحد ]ع� بالفتح@: َخر c%وا آِخرة@/ وأ%ن� أ%ّول@, خ9ف وا%cِخر وأ%خ�
أ%واِخـر@, ع� العاقل لغ� ا%cخر مع ÔNو أيضاً@, الواحدة ]ع� اُخري وأ%ن� أفَعل
أو اXذّكر bع مع ÔN أن جاز له@: خاً أو حاً% أو العاقل غ� للجمع صفًة وقَع وٕاذا
أ%فاضل أ%يّام فيُقال عاقل@, غ� ٔ%@نّه اXؤّنث اXفرد مُعاملة يُعامَل وأن اXؤّنث bع
غـ� ٔ%@نّه اXؤّنث bع Vري له ٕاجـراًء والفُضل والفُضلَيات اXذّكر@, الواحد باعتبار

واَُخر@/ اُخريات اُ%خري وbع الواحدة@, Vري له ٕاجراًء والفُض� عاقل@,

مثله@, يتعقّبه nو تقّدمه Xن %حق لفرد Ëºا وهو أ%ّول@, مقابل ِخر c%ا ـ @كليا

اُجريى
Ø
j تأّخراً@, أشّد معناه آَخر ورجل غ�@, % بالتاء وتأنيثـه آِخرين ع� مع ÔN

ع� تقـع Çا Øuفٕا غ�@, 9Rف تقّدمـه ما Pنس خاّص َخر c%ا ومدلول غ�ه@, ري ÒV



أخر ٤٨

وصٌف ٔ%@نّه ين½Íف n ا Ø̂ وٕا اُخـري@, bع واَُخر صفـة@, أو جنس
ã
| مُطلقاً اXغايَرة

وليس ف@, iعرXا مع�
ã
| أ@نّه ٕاّ% يعّرف أن والقياس ,@jال9ّم مع lأيى اُ%َخر عن معدوٌل

غ�ها ومن وُرباَع@/ وثُ*َث � َمثْ ـ@ العـدد ألفاظ ٕاّ% اXعدولة أ%لفاظ من القرآن
ã
|

من Fuكو مع الّدنيـا وكذا وا%cخرة ُمتشـاwات@/ وُأَخُر أَُخر@, الصـفات ومن طُوي@/
/@Fموصوفه Fمعه ُيذكر Fّقل ٕاذ أ%Êºء@, Vري َجرتا قد الغالبة الصفات

ٔ%ّن %@ين½Íف واَُخر أزواج@: شكلِه من وُأَخر ـ قـوله
ã
| الزّجاج قال ـ لسا

كانت ٕاذا %@ين½Íف فَُعل ع� bع كّل وكذلك وُصغر@, Òكُ مثل %@تن½Íف ُوحداuا
وٕاذا ,@ Òوُسـ� ُس�َة Lو ين½Íف فٕانّه لفُعلة bعاً فَُعل @كان وٕاذ %@تن½Íف@/ وحداuا
وأّخرته النكرة@/

ã
| وين½Íف اXعرفة

ã
| ين½Íف n فاعل عن م½Íوفاً ÓÊºا فَُعل @كان

وَلَقد و�@يَْسَتْقِدُمون@/ ساعًة �@يَْستأِخروَن ـ الت	يل
ã
و| كتأّخر@, واستأَخر@: فتأّخر@,

ْستأِخريَن@/ ÔXا عَلِْمنا ولَقد منكُم Òْسَتْقِدم� ÔXا عَلِْمنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
|

ã
æعاXا واخت9ف التقّدم@/ يقابل ما وهو التأّخر هو اXاّدة@: هذه

ã
| أ%صل أّن

فقط@/ واGيئات يغ Rالص اخت9ف جهة من ٕاّ% ليس مشتقّاtا

,@ Òكفُع� واُخري كأفعل@, َخر c%وا كََحسن@, وأَخر كفَعيل@, وأخ� كفاِعل@, فآِخر
مذكور اُخر ان½Íاف عدم وتفصيل ,@ Òوكُ وكُي وُصَغر كُصغري اُخري bع واَُخر

النحوّية@/ الكتب
ã
|

مقامه@/ عن تأّخره جهة من اXطرود ع� أَخر وٕاط9ق

مستعملة@, غ� اXاّدة هذه من إ%فعال باب وكذا ا£ّرد الفعل صيغ أّن والظاهر



٤٩ أخر

وزاuا@/ ع� صيغة نَر nو

آَخر@/ َخلْقاً أنَْشأناُه آَخَر@/ اً ×Gٕا hِا مَع َعلُوَن Ö ÒN َسيMئاً@/ وآَخَر اً ß¡صا َعَمً* َخلَطُوا
ا�Ðَخر@/ ِمَن يُتََقبّل Ònو ُل@/ ßaأ ãæأرا ã Ùæٕا ا�Ðَخر وقال

Fك رتبًة@, فzا التأّخر ٕا�زيادة يش� اXوارد هذه
ã
| jآخرl الكلمة هذه فذكر

أو الثالثة@, ا%cية
ã
| Fك والفصل@, ا%متياز شّدة جهة ومن تكّوناً أو ا%cيت�اُ%ولي�@/

ã
|

أ%خ�ت�@/
ã
| Fك ظاهريّة خصوصيّات جهة من

أو ِمنكُم َعْدٍل ذََوا@ ـ مyا وا�مع والتثنية التأنيث صيغ
ã
اXع�Tفوظ| وهذا

كُم@/
ß
Öَغ� ِمْن آَخراِن

ٕا� بالنسـبة مقامه واLـطاط بعادل ليس من رتبـة تأّخر زيادة ٕا� ٕاشـارة
العادل@/

/@hا َسبيِل
ã
| يُقاتِلوَن @وآَخروَن فآَخراِن@/ \اً إ استََحّقا F Ô Øuأ ع� Ò ßُع� فٕان

والعلّو@/ ا%رتفاع جهة ا%cيت�من هات�
ã
| التأّخر

الرتبة@/
ã
| ا%Lطاط جهة من التأّخر ـ َخلَطُوا م

ß ß
wبُذنُو ُفوا Ò Òاع وآَخروَن

آَخرين@/ َقْرناً َبْعـِدِهم ِمْن أنشأنا Øj ـ
ã
| Fك الّزمان@:

ã
| التأّخـر يكون وقد
wم@/ يَلحُقوا ا ØX م Ô Öyِم وآَخِريَن

واِزَرةٌ و�@تَِزُر ـ
ã
| Fك والنسبة@: ا%رتباط Vّرد جهة من التأّخر يكون وقد

فيه نُِفَخ Ø Ôj اٌت@/
ß
wُمتَشا وُأَخُر الِكتاِب ُأم\ Qُهن أُخري@/ مآِرُب فzا Ò ã ßَو� أُخري@/ ِوْزَر

قِيام@/ ُهم فٕاذا ُأخري

Tفوظ اXع� وهذا قبله@, ٕا�ما بالنسبة اXطلق ر RتأخXع�ا[ كفاِعل@, وا�Ðِخر@:
م@/ RتقدXا الّدنيا يوم ٕا� بالنسبة ـ ا�Ðِخر اليَوم ـ

ã
| Fك استعFله موارد bيع

ã
|



أخر ٥٠

/@١٠ . ١٠ ـ ِhِ ْمُد Ò¡ا أِن َدْعواُهم وآِخُر

شا@كرين كوuم ٕا� وٕاشارة ُسبحانك@, فzا َدْعَواُهم ـ أّوً% قوGم ٕا� بالنسبة
ا�ّنة@/

ã
| داموا ما راض� حامدين

وآِخِرنا@/ ٔ�ّولِنا ِعيداً

الّدنيا@/
ã
| داموا ما وبقيxّا حياتنا Xبتدأ أيى

/@٣ . ٥٧ ـ والباِطن والظّاِهُر وا�Ðِخُر ُل Qو�أ ُهَو

ب� فصل ف9 بعده@, يكون ما أيى اXطلق ر RتأخXوا الوجود nعا
ã
| البدء هو أيى

الباطن أّن Fك أ%ّول@, بعد Xا اXراحل bيع يشمل ِخر c%فا كالنقيض�@, ِخر c%وا أ%ّول
اهر@/ الظّ دون هيى

ã

الّ واXراتب اXراحل bيَع ويشمل الظاهر مقابل

ã
|

لكـونه مع� % ٕاذ اXتعال@, ا� ع� التفضيل@] أفَعل [@بصيغة َخر c%ا يُطلق ف9
تأّخراً@/ أشّد

مفهوم امتداد ع� يدّل فٕانّه أ%ّول@, Ëºا مع ٕاّ% ِخر c%ا Ëºا %@يستعمل وأيضاً
مُـقابل

ã
|
Ø ã
ٕاضا| مفهوم له الباطل أّن Fك ,@

Ø ã
ٕاضا| مفهوم فهو أ%ّول@, بعد Dف الوجود

اهر@/ الظّ

مُقيّدًة ,@hالكر القرآن
ã
| موارد تسعة

ã
| ُذ@ِكَرت وقد ِخر@, c%ا مؤّنث وا�Ðِخَرة@:

ٕالzا@/ مُضافة أو صفًة بالدار@,

ا�Ðِخـَرة وَلَداُر ـيَوان@/ Ò¡ا يىَ ß ÒG ا�Ðِخَرةَ الّداَر وٕاّن ا�Ðِخَرة@/ الّداُر لكُم كانَت ٕان
/@ Õ Öَخ�

ا�Ðِخَرة@/ الّنشأةَ ÔÑÏ ß¿يُن ـ بالنّشأة مقيّدة واحد مورد
ã
و|

فلِلّىـِه واُ�و�@/ ا�Ðِخـَرِة نكاَل hُا أَخذُه ـ باُ%و� مقابلة موارد `سـة
ã
و|



٥١ أخر

واُ�و�@/ ا�Ðِخَرةُ

َحَسنًة نيا الد\ ã| وا�Ðِخَرة@/ نيا الد\ ã| ـ بالّدنيا مقابلة مورداً وأربع� \انية
ã
و|

نيا الد\ ا¡ياةَ وا Ò Ò@ٕاش أعمي@/ ا�Ðِخَرِة
ã
| فهَو أعمي هذِه

ã
| كاَن َمْن َحَسنًة@/ ا�Ðِخَرِة

ã
و|

با�Ðِخَرة@/

وباليَوِم hِبا آَمنQا ـ مورداً وع¿Ìين ستّة ã
| لليوم صفًة مذّكراً ِخر c%ا ذ@كر وقد
ا�Ðِخر@/ واليَوَم hَا يَْرُجو كاَن ن ÒX ا�Ðِخر@/

انقضاء @بعد رة@واXنازل@اXتعقRبة@ RتأخXراحل@اXا هو وا%cِخرة: ِخر c%فظهر@أّن@مع�ا
,@jطلقة ÔXاl وا%cِخرة ِخر c%ا واليوم ا%cِخرة ا%cِخرة@والنّشأة بالّدار عyا Øفيُع أيّام@الّدنيا@,
Ì¿ّوالن Ì¿¡وا والزخ الق مرحلة فتشمل الّدنيا@, ا¡ياة طول

ã
| Wتّدة فا%cِخرة

وغ�ها@/ oوا�ح وا�نّة وا¡ساب

كلمة أو بالفتـح َخر c%ا كلمة دون الكلمة wذه التعب� لطف يظهـر قلـنا ا
Ø
Wو

من علzا وترتّ}ا الّدنيا با¡ياة الّدار تلك مرحلة اتRصال وا¡ّق الواقع فٕاّن اُ%خري@:
ٕاعجاز من وهذا والفصل@, ع�البُعد الدالّة بصيغة@أفَعل التعب�

ã
| ف9@مع� دون@فصل@,

اXب�@/ ا� @كتاب

واسـتَأَخر@: ر iفـتأخ أّخرتُُه ـ قوGم
ã
| وا%سـتيخار التأّخر ب� الفرق وأمّا

الّطلب ع� د%لة اXطاوعة@: ٕا� مضافًة ا%ستيخار
ã
و| ال½Íفة@, للمطاوعة فالتأّخر

يتأّخر@/ أن قبل ا%ستيخار Jّب فكأ@نّه باطنه@,
ã
| اXكنون

/@٢٤ . ١٥ ـ ْستأِخريَن ÔXا عَلمنا َوَلَقد ِمنْكُم Òْسَتقِدم� ÔXا عَلمنا َلَقد

وتأّخر@/ التأّخر Jّب كان ومَْن تقّدم@,
Ø
j ويطلبه التقّدم Jّب كان مَْن أيى

/@٣٤ . ٧ ـ و�@يَْسَتقِدُمون ساعًة �@يَْستأِخروَن أَجلُُهم جاَء فٕاذا



أخو ٥٢

والتقّدم التأّخر ٕا� طلب أو ميل مyم و%@يوجد و%@يتقّدمون %@يتأّخرون أيى
ح� %@يب� Mيث اXتعال ا� من والّرaة اللّطف كFل ع� يدّل التعب� وهذا أيضاً@,

خ9فه@/ ٕا� واXيل الّطلب يوجب Ø
ح وتأّخره تقّدمه
ã
| اقتضاء أ%َجل حلول

/@٥ . ١٥ ـ يَستأِخروَن وما أَجلها ُأّمٍة ِمن تَسِبُق ما

الّسـبق %@Zكن Mيث تعا� ا� خلق
ã
| التدب� وuاية النّظم كFل ٕا� ٕاشارة
كان@/ سبب ّ بأيى مyم التأخ� طلب و% فzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أخو@:

فـيقال أ%¾Îر@, ع� التثنـية
ã
| وترّد واو@, وهيى Tذوفة %مـه أ%خ ـ مصبا

أيى o] أخو هو أَخوات@, وbعها اُخت واُ%ن� وآخاء@, وٕاخوان ٕاخَوة وbعه أَخواِن
ذو أيى الِغ� وأخو له@, م9زم أيى دق Rالص وأخو مثله@, أيى اXوت وأخو مyم@, واحد
ا¨Çن لغة وواخيُت الشـيئ� ب� وآخيُت وIّريتـه@, قصدتُه َء

ã
Ï¿ال وتأّخيُت الغ�@,

@كواخذت@/

والذاهُب آباء@, مثل آخاء ع� bع ٔ%@نّه بالتحريك@, أَخٌو أصله أ%خ ـ صحا
واُخوة@, وٕاخوة وِخربان@, كَخَرب ٕاخوان وا�مع أَخوان@, التثنية

ã
تقول@| ٔ%@نّك منه@واٌو

وÇLن فـعلنا ٕانّا كقولك ٕاخَوة@@ـ له كان ـ@@فٕان ا%ثنان@, به اد Ô�ف ا�مع
ã
| يتّسع وقد

ٕاثنان@/ Bوأن صنعنا@,

من أو أحدYا من أو الطرف� من الو%دة@,
ã
| آَخَر اXشاِرك وهو أ%خ ـ مفر

ã
| أو صـنعة

ã
| أو يـن Rالد

ã
| أو القبيلة

ã
| لغ�ه مشاِرك كّل

ã
| ويُستعار ضاع@, Rالر

وقالُوا كَفروا كاّلذيَن و�@تكُونوا@ ـ اXناَسبات من غ�ذلك
ã
| أو مَوّدة ã

| أو معامَلة



٥٣ أخو

¡َم يأ@كَل أن أَحُد@كُم ب\ ß ÔJأ ٕاخوةٌ@/ اÔXؤِمنوَن ا Ø̂ ٕا ـ الكفر
ã
| Xشاركzم أيى ـ م

ß
uخوا�ٕ

ـ Òُمتقابل� ٍر
Ô
Ì
Ô
º ع� إخواناً وقوله وأخوات@/ ٕاخوان أيى ٕاخوةٌ له كاَن فٕان وقوله أخيه@/

من عوضاً فيه التاء وجعل أ%خ تأنيث واُ%خت بيyم@/ Dف ا¢الفة انتفاء ع� تنبيه
أخا يا كقوGم النسبة@,

ã
| % الّص9ح

ã
| اُختَه

ã
يع� ـ هاروَن اُخَت و@يا فيه@/ ا¤ذوف

وعليه أخيه@/ ع� أ%خ شـفقة علzم ٕاشفاقه ع� تنبzاً أخاً سّماه عاٍد@, أخا ,@oـ]
أ%خ يى RرI Iّريُت أيى تأّخيُت وقوGم@: أخاهُم@/ َمديََن وٕا� أخاهُم@, وَد Ò\ وٕا� قوله@:
ٕاّ� ِمن@آيٍة ما@نُرvم وقوله@ الّداّبة@/ فقيل@أِخيُّة مع�ا9Xزمة@, أ%خّوة واعتمن ل9ٔخ@,
الصّحة

ã
| Fش�ا@كه% Gا اُختاً وسّماها تقّدمxا,

ã

ال ا%cية من أيى ـ ِمن@اُخxا Ô	أ@ك@ هيىَ

اXذكورين ٕا�أوليائهم ٕاشارة ـ ا Òxاُخ لَعنَْت أمٌة دخلت Fّكل وقوله@: دق@/ Rوالص وإ%نابة
الطّاغوُت@/ أولياُؤهم قوGم@: Lو

ã
|

الواو@, من بدل والتاء اXذّكر بنـاء غ� ع� صيغة أ%خ@, اُن� واُ%خت ـ لسا
اُخت@, فقالوا فُعل بوزن %مها من اXبدلة التاء وأ¡قxا فَُعل ٕا� فنقلوها فَعلة وزuا
لسكون وذلك الشأن@, wذا له %@خـة مَن ظّن Fك تأنيث بع9مة فzا التاء وليست

الصحيح@/ وهو سيبويه مذهب هذا ما@قبلها@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ معنويى أو ّ يى Rماد أمر
ã
| أو نسب

ã
| تشارك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ%صل أّن

اXطلقة@/ ال�بية هو فيه أ%صل ٕاّن أيضاً@: أ%ب
ã
| قلنا Fك أ%مر@/ ذلك FمعهN

أب@, :@ وهيى با¡روف@, ٕاعراwا أّن ذ@كروا
ã

الّ الستّة أ%Êºء من الكلمة وهذه

ُذو@/ َفم@, َهن@, َحم@, أخ@,



أخو ٥٤

/@٦٣ . ١٢ ـ أخانا َمَعنا فأرِسْل

أ%ب@/ من أخاهم يوسف وكان

ُشعيباً@/ أخاُهم َمديََن وٕا� هوداً@/ أخاُهم عاٍد وٕا�

وهكذا@: واحد@, أٍب ٕا� نس}م وينxيى واحدة قبيلة من كوuم باعتبار

أخيه من لَُه Ò ã ßُع� ن Òf تتُّقوَن@/ أ� لُوٌط أخوُهم م Ô ÒG قاَل ٕاذ نوٌح@/ أخوهم م Ô ÒG قاَل
/@١٧٨ . ٢ ـ ٌء

ã
Ï¾

يُـعاملوا أن ÇGم %زم آدم
ã
بـ� أفراد فٕاّن والرaة@, الشفقة ٕ%Nاد بأ%خ Øع

حّواء@/ واُ%ّم آدم أبوهم واحدة@, وأّم واحد أب من م Øuفٕا كإ%خوان@, بيyم ويُعا¾Ìوا

/@٢٧ . ١٧ ـ الّشياط� ٕاخواَن كانُوا ريَن Mَبذ ÔXا ٕاّن

FمعهÇNو الشيطان@, أخو فهو ا%عتدال@, عن وخرَج راً Rمُبذ ا%نسان كان فٕاذا
العدل@/ مرحلة عن والبُعد Rا¡ق عن يى Rالتعد وهو واحد عنوان

م@/
ß ß
uخوا�ٕ قالُوا كََفُروا م@/

ß ß
uخوا�ٕ َيقولوَن ناَفُقوا ٕاخوةٌ@/ اÔXؤِمنُوَن ا Ø̂ ٕا

Nمعهم بعض@, ٕاخوة بعÎÉم مyم فرقة كّل والكافرون واXنافقون فاXؤمنون
إ%Zان@/ الكفر@, النRفاق@, ـ@ واحد@ عنواٌن

اُ%خّوة@, مراحل ابتداء
ã
| إ%خوة استعFل أّن وإ%خوان@: إ%خوة ب� والفرق

وكذلك إ%خوان@, كلمة تُطلق اXوّدة@, وخُلصت اُ%لفة وكملت بيyم ا¤بّة Iّققت وØXا
اÇXّد حـرف وجود ويؤيRده بيyم@/ اُ%خّوة وٕاNاد اُ%لفة وجلب ا¤بّة Iقّق اُريد ٕاذا

الكلمت�@/ استعFل موارد Iقيق من ويستكشف يظهر ما هذا فيه@/ �Rوالل

/@١٠ . ٤٩ ـ أَخَويْكُم@ Ò� بَ فأْصِلُحوا ٕاخوةٌ اÔXؤِمنُوَن ا Ø̂ ٕا



٥٥ أّد

با%ش�اك دفعه ٕا� فيُشار بيyم@, والبغض ا%خت9ف حدوث موارد
ã
| نزلت

ا%Zان@/
ã
|

ã
| ُدس@/ الس\ ِه Mفُ*م ٕاخوةٌ لُه كاَن فٕان ع�ٕاخَوِتَك@/ ُرؤياَك �@تقُصْص ـ وكذلك

وإخوته@/ يوُسَف

فُي9حظ البغـض@, وحدوث ل9خت9ف مقتضـية موارد
ã
| نزلت ا%cيات هذه
ٕاليه@/ ويتوّجه اُ%خوة مع�

/@١٠٣ . ٣ ـ إخواناً بِنِْعَمِتِه Ôrفأْصبَْح مقابلxا@:
ã
و|

/@٢٤ . ٩ ـ وأْزواُجكُم وإخوانُكُم وأبناُؤ@كُم آباُؤ@كُم كاَن ٕاْن

اقتضxا@/ أو اُ%لفة Iّققت مقام
ã
| نزلت

هارون@/ @وأخيى /@ أخيى @وهذا بأٍخ@/ ãæائتُو@ أٌخ@/ ولَُه

اعِتــ9ء@/ ذا@ أبيـك أخـو @كجاء %@للياء يَُضفَن ا%عراِب@أن ذا و¾Ìط

الَوْخو ماّدة من مأخوذة تكون أن يبعد ف9 وقصدُت@: Iّريُت أيى تأّخيُت وأمّا
/@أ@ك اشتقاق اXاّدت� ب� فيكون والّس�@, القصد ]ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّد@:

أمّا النhدود@/ وا%cخر وتكّرره@/ وشّدته ء
ã
Ï¿ال ِعظم أحدYا فأْص9ِن أّد@: ـ مقا

من ÓDعظ أيى ـ ٕاّداً شـيئاً Ôr ِجئْ َلَقد تعا�@: ا� قال /@oالعظـ أ%مر وهو فإ%ّد أ%ّول@:
ٕاذا إ%بـُل أّدت Fzوثان القّوة@/ وأ%ّد@: حنيyا@/ رّجعت ٕاذا النّاقة أّدت ويقال@: الكفر@/

/@jنفرتl نّدت



أدم ٥٦

شيئاً Ôrِجئ َلقد ـ تعا� قوله ومنه الفظيع@, وأ%مر الداهية وإ%ّدة@: إ%ّد ـ صحا
فاِعل@/ مثال ا%cّد وكذلك ٕاّداً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ريان خ9ف وهو العظoاXكره@, أ%مر هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

منكرة@, نسبة ا Øuفٕا كذلك@, اXتعال العزيز ا� ٕا� الولد نسبة أّن Fك ,@oالسل الصحيح
الداّ%ن والتشديد الك«Ìة عليه ويدّل دفعة@, ونفرها النّاقة@, من شديد حن� وهكذا

وشّدة@/ انكسار ع�

/@٨٩ . ١٩ ـ ٕاّداً شيئاً Ôrِجئ @َلَقد َوَلداً@/ ُن ×aالّر َذ ØHا وقالوا@
واحد@/ مورد

ã
| ا£يد القرآن

ã
| وردت الكلمة هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أدم@:

ٔ%ّن الّطعام@, وأْدم مأدوم@/ طعام وا9Xءمة@/ اXوافقة وهو واحد أصٌل أدم@: ـ مقا
بإ%دام@/ ٕاّ% %@يكون وطيبه ص9حه

أن أحري فهو ا¡ديث@:
ã
و| وأ@ّلفُت@/ أصلحُت أدماً@: القوم ب� أدمُت ـ مصبا

جامداً@/ أو كان مائعاً@ به يؤتَدم ما وإ%دام@: واُ%لفة@/ الّصلح يدوَم أيى بينgا@: يُؤَدم

وقيل أ%رض@, hأد من جسـده لكون بذلك يى Ùd قيل ,@Ì¿الب أبو آدم ـ مفر
Í¼عنا من جسده لكون بذلك يى Ù Ôd وقيل أdر@, أيى آَدم رجل يقال لونه@,

ã
| لُسمرة

Xا به يى Ù Ôd وقيل wم@, خلطته أيى ,@
ã
أه� اُدمَة ف9ناً جعلُت يقال قة@, Rمتفر وقوي Uتلفة

ع� wا َل Rفُض
ã

الّ والرِويَّة والفهم العقل به له وجعل به اXنفوخ الّروح من به طيّبه

غ�ه@/



٥٧ أدم

ٕانسان@/ آدم@, = [@آدام@] @@@@@@ ـ فر

أ%aر@/ = @@@@@@[@آدوم@]

ال�بة@/ أ%رض@, = @@@[@ٕاداماه@]

يـتكلّم وكان Tّمد@, أبا وكنّاه عبَد@ا� آدم ا� ي Ødو ـ ٤٩ ص الزمان أخبار
ال«Ìيانّية@/ ٕا� لسانه ا� فحّول بالعربّية@,

ا¡ياة@, نسمة وجهه
ã
| ونفخ أ%رض اُدمة من آدم فخلق ـ ١١ ص اXعارف

عوناً@/ له أصنع ولكن وحده@, يكون أن %@يصلح آدم ٕاّن وقال

واحـدة ÇWلكة كلّها كانت العرب جزيرة وهذه ـ ٦٩ ص وإ%¾Ìاف التنبيه
oوٕابراه ونوح آدم لسان أ%ّول اللّسان وهو

Ø ã
æياÌº واحد ولساuا مَِلك@واحد لكها ÒZ

ال«Ìيانيّ� من الشعوب هذه لغات Hتلف ا Ø̂ وٕا الكتب@/// أهل ذ@كر Dف وغ�هم jعl
التـفاوت وليس ال«Ìيانّية@, ٕا� العانيّة بعد اللغات أقَرب والعربيّة يس�اً@, اخت9فاً
من خرج أن بعد jعl اòليل oٕابراه بالعانيّة تكلّم مَن أّول ٕاّن وقيل بالكث�@, Fyبي

الفرات@/
Ò
وع باوركشد اXعروفة قريته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مأدوم@, ُخ� ومنه وم9ءمة@, ٕاص9حاً يوجب خلط هو اXاّدة@:
ã
| أ%صل أّن

الّطعام@/ وٕادام

بتغـي� وال«Ìيانيّة العانيّة من مأخوذة وهيى أفَعل@, ع� عربيّة آدم وكلمة
وتعريب@/ ف ØÍ½وت ÍÒ

Uت½

معناه باعتبار أّوً% jعl عليه اُطلقت الكلمة هذه أّن النظر
ã
| يقوي ما ٕاّن

Ø
j

بالغلبة@/ له ÓFعل جعلت
Ø
j العلمّية@, بعنوان %

Ø ã
الوص�



أدم ٥٨

الشخصّية@: العلميّة بعنوان فzا الكلمة هذه استعملت
ã

الّ ا%cيات ومن

/@٥٩ . ٣ ـ آَدَم كمثَل hا عند Ï»عي مثَل ٕاّن ونوحاً@, آَدَم eصطَ� hَا ٕاّن

أيضاً ثلّية@] ßXا [@ا%صطفاء@, وا¡كم ,@Ï»وعي @كنوح ÓFعل فzا فالكلمة@استعملت
آدم@/

ã
ب� بسائر تعميمه و%@Zكن به@, Uصوص

خاّصا@: اXورد كان وٕان تعميمه Zكن
ã

الّ اXوارد ومن

/@٣٤ . ٢ ـ �Ðَدم اسُجُدوا للَم*ئكِة قلنا وٕاذ

/@١١٧ . ٢٠ ـ ولَِزْوِجك لَك َعُدو� هذا ٕاّن آَدُم يا كُلّها@/ Êَء
Ö
º�ٔا آَدَم وَعلَّم

آدم شخص خصوصيّة جهة من ليس %cدم@, وخصوعهم ا9Xئكة سجود فٕاّن
نفسه@, وروحانيّة ذاته وصفاء النفسانيّة وصفاته مقامه جهة من بل هو@, هو حيث من

الكُي@/ وآيته وحّجته أرضه
ã
| ومظهره ن ×aالّر خلق

ã
| ا� خليفة أ@نّه وبلحاظ

/@٣٠ . ٢ ـ خَليَفة أ�رِض
ã
| جاِعٌل

ã
Ùæٕا

ا%ستعداد ٕا� يرجع
Ø ã
تكوي� أمر فٕانّه %cدم@: أ%Êºء oتعل مع� ينكشف وwذا

التاّمة@/ وا�امعيّة الكاملة واXرآتيّة ّ يى ×G%ٕا
Ø ã
التكوي� وا�عل ّ الفطريى

/@١٤ . ٢٣ ـ Òالِق�òا أحَسُن hُا فَتباَرَك آَخَر َخلْقاً أنشأناُه Új

مَظَهـر ا%نسان فٕاّن نوعاً@: أو شخصاً %cدم ٕابليس عداوة مع� يظهر وكذلك
وهو للجبّار وقهر غضب ومصداق والّشيطنة ل9ستكبار مَظَهر ٕابليس أّن Fك ن ×aللّر

قهرية@/ طبيعية Fyبي العداوة فهذه ,@oرج مطرود

/@٥ . ١٢ ـ ُمب� َعُدو� لٕ*نْساِن الّشيْطاَن ٕاّن

/@٦ . ٣٥ ـ َعُدّواً ذوُه ß ÚHفا َعُدو� لَكُْم الّشيْطاَن ٕاّن

أخر@/ مقتضيات @أثر
ã
| أيضاً أخري عداوة حدوث و%@ينافيه العداوة منشأ هذا



٥٩ أدي

ا¡ادث@/ oالتعل %@ينافيه تكويناً أ%Êºء oتعل أّن Fك@

ã
ÏÉتقت مـوارد

ã
| واقع :@hالكر القـرآن

ã
| ـ آدم ـ كلمة ٕاطـ9ق أّن وليعلم

كلمة أّول ا Øuفا اòالصة, الطاهرة الصافية@وخلقته السليمة أ%صليّة ا%شارة@ٕا�فطرته
Ì¿الب كلمة 9Rف وهذا خَليفة@, أ�ْرِض

ã
| جاِعٌل

ã
Ùæٕا ـ تعا� قوله بعد عليه اُطلقت

اXاّدت�@/ بتناسب ثانويّة عرضيّة باعتبارات عليه Fٕاط9قه فٕاّن وا%نسان@:

تعا�@: قوله
ã
|

Ø ã
التكوي� بالعهد يُشار اXع� هذا وٕا�

َعْزماً@/ لَُه د
ß
ÒS Ònو

Òã
Ï»فن َقبُل ِمن آدَم ٕا� َعِهْدنا وَلقد

الّشيطان@/ �@َتْعُبدوا أن آَدَم
ã
َب� يا ٕاليكُم أعَهد Ònأ

اُخر بوسـائط ت¿Ìيعيّة اَُخر وعهوٌد والتذّكرات الوصايا العهد@: هذا
ã
و%@ينا|

وغ�ها@/ والوحيى اXرسل� وأ%نبياء النّازلة الكتب من

بَعْهِدكُم@/ اُوِف ِبَعْهديى وأْوُفوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أدي@:

نفسـه@, من@تلقاء وصوله@ٕاليه أو ء
ã
Ï¿ء@ٕا�ال

ã
Ï¿ال ٕايصال وهو أصل@واحد ـ مقا

وف9ن تأديًة@, أو أداًء عليه ما يى Rيؤد ف9ن أّدي الرؤوب@, ٕا�حال وصل اللéّٕاذا أدي
منك@/ ل9ٔمانة آدي

ع� وآدي أ%داء@, Ëº%وا أوصلها@, ٕاذا تأديًة أهلها ٕا� أ%مانة أّدي ـ مصبا
وإ%داَوة@: أدوات@, وا�مُع واٌو@, وأصلها ا%cلة وأ%داة@: وLوه@, 9ح Rالس

ã
| قويى أفَعَل@:

طَهرة@/ ÒXا
أ%مانة@/ ورّد وا�زية اòراج كأداء وتوفيته@, دفعة ا¡ّق دفع أ%داء@: ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ٕا� الذمّـة
ã
| ÇXا وإ%يـصال الوصول هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ%صل أّن

مورده@/

fشتقّاÇtا أدو@: وهيى الواويّة وأمّا ,@jياء lآخرها يائيّـة اXاّدة هذه أّن وليعلم
ك9مهم@,

ã
| اXاّدتان اختلطت وقد وأعانه@/ قّواه ٕاذا ٕايداًء يؤديه وآداه وإ%داوة@, أ%داة

مع
Ø
Dس و% ظاهر@, والتقوية وإ%عانة ب�ا%يصال التناسب فٕاّن ,@أ@ك اشتقاق Fyوبي

ا%فعال باب من الواويّة استعملت وقد والتفعيل@, إ%فعال الباب�@, خصوصيّة رعاية
التفعيل@/ من واليائيّة

ٕا� أ�ماناِت تُؤد\وا أن يأُمُر@كُم hَا ٕاّن بٕاحسان@/ ٕاليه وأداٌء باÒXْعروِف فاتMباٌع
/@٥٨ . ٤ ـ أهِلها

/@٢٨٣ . ٢ ـ أمانته َن ß Ô]ؤe اّلذيى Mفليؤد /@١٨ . ٤٤ ـ hا ِعباَد Ú ãٕا� أّدوا أْن

hِا ِعباَد Ú ãٕا� أّدوا أْن /@ Õhكَر َرُسوٌل وجاَءُهم تعا�@: قوله
ã
| التأدية حقيقة وأمّا

/@١٨ . ٤٤ ـ hا َع� �@تَْعلُوا وأْن /@ Õأم� َرُسوٌل لَكُم
ã
Ùæٕا

يس�وا أن ويريدون به تعلّق وGم ٕاليه يتوّجهون الّذين lوهم ا� عباد Iويل
من مُرَسـل الّذيى jعl Ïºمو الرسول ٕا� أيى ٕاليه@, jمxّعبودي بوظائف ويعملوا ٕاليه
يزكzRم Ø
ح خلقـه@, ع� ورسـوله ا� وأم� أرضـه

ã
| وخليفـته تعا� ا� جانب

العبودّية@/ وأحكام ونواهيه ا� أوامر ويبلRغهم وا¡gة الكتاب ويعلRمهم

/@
Ó
ومع� وأدباً لغًة الّصواب ٕا� أقرب اXع� وهذا

كان وما ذمّتـه
ã
| كان ما ٕايصال التأديـة أّن والتأدية@: إ%يصال ب� والفريق



٦١ ٕادريس

أّداها بل أوصلها ٕانّه أ%مانة@:
ã
| يقال ف9 مطلق@, فهو إ%يصال 9Rف بٕايصاله@, ُملَزماً

أهلها@/ ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕادريس@:

أخنوخ@/ وٕاdه ا�@, كتاَب دراسته لك�ة ٕادريَس يى Ù Ôd ويقال ـ صحا

وسïا%س9م@, ا� كتاب من يَدُرُس كان ما @ٕادريَس@لك�ة يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا ـ اXعارف
الثRــياب حاَك مَن وأّول بالقلم َخّط مَن أّوُل وهو صحيفًة@, Òث9ثـ� عيه ا� وأنزل
يدعوهم@, كان ن

Ø
W ٕانسان ألف له واستجاب ا�لود@, يلبسون قبل من وكانوا ولب«Îا@,

نوح@, جّد أبو وهو نوح@, زمن ٕا� أ%حداث وأحدثوا بعـده@, اختلفوا ا� رفعه
Ø
Fفل

ا� ُخّدام أحَسُن أخنوخ ٕاّن التوراة
ã
و| سـنًة@, وستّ� و`ٍس ث9\ائة ابن وهو وُرِفَع

ٕاليه@/ ا� فرفعُه

أخنوَخ@/// وولَد سـنًة@, Ò�ّوست ßواثنت� ِمئـًة ياَرُد وعاَش ـ ١٨ . ٥ التكوين
وسـاَر ا�@/// مع أخنوُخ وساَر ,@ Ò¬مَتوشا وولَد سـنًة Ò�Rوسـت `ساً أخنوُخ وعاَش
سنًة Òو\ان� ßواثنت� ِمئًة %مَك وعاَش %مََك@/// وولَد سنة Òو\ان� وسبعاً ِمئًة Ò¬مَتوشا

نوحاً@/ ه Òdا وَدعا ٕابناً وولَد

وهو ُهرُمس@, هو ٕانّه تزعم والّصابئة jصl
Ø ã
الن� ٕادريس وهو خنوخ ـ اÔXروج

وخاَط روز hالد َدرَز مَن أّول وهو @@ـ عليّاً مكاناً رفعه ٕانّه ـ @كتابه
ã
| تعا� @أخا� الّذيى

صحيفًة@/ ث9ثوَن عليه وأنِزل بإ%برة

بن ياَرد بن أخنـوخ ٕانّه العـلم أهل يزعم ٕادريس@: قّصة ـ ١١ . ٣ ـ البَدء
آدم@, بعد الرسالة َ اُعطيى

Ø ã
ن� أّول وهو آدم@, بن شيث بن أنوش بن ِقينان بن مَه9ئيل
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ã
| العمل من له يصعد وكان ُهرُمس@, �Rاليوناني عند واdه والّطّب النجوم عليه واُنزَل

عليّاً@/ مكاناً ورفعه له ذلك ا� فشكر كّلهم@, آدم
ã
ب� عمل مثل يوم Rكل@

/@oوالتعل ال�بية = jِحينخl @@ j Ò̄ lحا :@@@ ـ فر

وعاش = jَحنوخ@ @ـ ي
ß
Jَوl @ـ ٢١ . ٥ ـ العـيى التكوين

َحنوخ@/

شيٍث ع� الّس9ُم َخليَقِته@, من ا� صفوة آدَم ع� الّس9م ـ الناحية زيارة
ã
و|

ã
| الُمجاِب نوٍح ع� الّس9ُم ّجِته@, ÔM ِ�ِ ßmالقا ٕادريَس ع� الّس9م ته@, Ò�وِخ ا�

Ù ã
و�

َدعَوته@/

à
وصا¬ وهوٍد ونوٍح وٕادريَس وشيٍث ع�هابيَل Rَصل iاللّهم ـ داود اُّم دعاء

ã
و|
/@oوٕابراه

رسلون ÔXا كم ا� رسول يا قلُت قال@: ذر
ã
èأ عن ـ مع�النّبّوة باب ٥ ـ البحار

وشيُث آدُم ـ Ìيانيّوَن ßº أ%نبياء من أربعة ذّر أبا يا ///@
Ò
Ì¿ع وث9ثَة ثلAئٍة قال مyم@؟

وصا¬ هوٌد العرب من وأربعة ونوٌح, بالقلم, خّط مَْن أّول وهو ٕادريُس وأخنوُح@وهو
/@jصl Tّمد ونبيّك وشعيب

فقال Uتوناً@؟ أ%نبياء ِمَن ُولَِد مَْن :@jعlؤمن�Xا
Ò
أم� ّ الّشاميى سأل ـ أيضاً وفيه

ٕا»@/ وسلDن@/// وداود oوٕابراه ونوٌح وٕادريُس Uتوناً شيُث وُولد آدَم ا� خلَق

الّرسل من أربعة قال@: jصl ا� رسول عن ذّر
ã
èأ عن ـ ٨٦ . ١ ـ الطيى

ع�خنوخ ا� وأنزل بالقلم خّط مَْن أّول وهو وخنوح@, ونوح وشيث آدُم Ìºيانيّون
صحيفًة@/ Òث9ث�

رامسة, ÒGا وه@ُهرمَس ØdوÍ½[ @ُولد فقالت@فرقٌة@ ٕادريس: ـ للقِفطيى أخبار@العلFء
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آخرون وقال عطارد@, أرميس ومع� wرمس@, وعّرب أرميس باليونانيّة هو وقالوا
ا� وسّماه أخنوخ@, وعّرب خنوخ اdه �Rانيالع عند وهو طرميس باليونانيّة ٕاdه

ٕادريس@/ اÔXب�
Ø ã
èالعر كتابه

ã
| تعا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمور@: لك نقلنا ا
Ø
W ظهر أ@نّه

التكوين@/
ã
| مضبوط ونسبه ياَرد@, بن أخنوخ هو ٕادريس أّن ـ ١

@َحنوخ@/ ـ بلفظ العيّة
ã
| ضبط قد أخنوخ أّن ـ ٢

أن و%@يبعد وال�بية@, oع�التعل[ وهيى العـيّة Ò̄ حا ماّدة من َحنوخ أّن ـ ٣
الدرس@/ من عربيّاً كان ٕان Gا ترbة ٕادريس يكون

Fك يونانيّـًة طرميس أو من@أرميس مأخوذاً يكون أّن Zكن ٕادريس أّن ـ ٤
@@=@@@الوعظ@/ [@داَرش@] @@@@@@@ ـ العـيّة من مأخـوذاً يكون أن وJتمل سـبق@,

أصي9ً@/ عربيّاً % معّرباً كونه النظر
ã
| يقوي والّذيى

Fك فيه@, خصوصيّة أو صفة باعتبار له آخر ÓÊºٕا ٕادريس يكون أن ف9@يبعد ـ ٥
واXسيح@/ Ï»عي وأaد@, Tّمد وٕاÌºائيل@, يعقوب

ã
|

. hمر ـ عليّاً مكاناً وَرفْعناُه نبيّاً يقاً Mصد كاَن ٕانُّه ٕادريَس الكتاِب
ã
| وeذ@كُر

/@@٨٥ أ%نبياء@. ـ الّصاِبريَن ِمن كّل الكفِل وذا وٕادريَس @وٕاÊºعيَل /@٥٦

ٕا� وارتفاعه وا¡ّق@, دق Rالص
ã
| الّساميى مقامه الكرZت�@: ا%cيت� من ويستفاد

وذيى ٕاÊºعيل مرتبة
ã
| اXرسل� أ%نبياء من وكونه وا¡قيقة@, الروحانية من

Ø ã
ع� مقام

وأداء إ%G×يّـة الطريقة ع� استقاموا هم الّذين Rا¡ق ع� الّصابرين من وأ@نّه الكفل@,



ٕاذ ٦٤

اXعّينة@/ الوظائف

هـذه وجدت ,@jعl ٕادريس صـحائف من نذكـره Dف ـ@ ٣٢ ـ الّسـعود سعد
كتب Rزانة السـن� من مائت� من تارOها يكون أن يوشك عتيقة بنسخة الّصحف

ٕا»@/ ///@jعl أم�@اXؤمن� مو%نا

بآدم@/ يتعلّق وما واXواعظ ïالّس
ã
| موارد مyا ذ@كر

Ø
j

١٣١٥@ه@@/ سنة
ã
| ومyا مّرات@, تيز

ã
| طُبع ما

Ø ã
الن� ٕا�ٕادريس ينتسب ا

Ø
Wو

أّوله@:
ã
و| القدسّية@, أ%حاديث ٕا� ÓØÊÉمن

الّصحف هذه وجدت متـويه@, بابن اXعروف Tّمد بن ا¡سـ� بن أaد قال
فتحّريت ومندرسة@, @أخنوخ@lصj@وكانتWّزقة

Ø ã
الن� ع�@ٕادريس أنزلت ا

Ø
W بالسوريّة

العربّية@/ ٕا� نقلها
ã
| أ%جر

والقربة والعظمة واXعرفة والرزق واòلق ا¡مد
ã
| صحيفة Ì¿ع ث9ثة نقل

Ø
j

وغ�ها@/

من وأ@نّه نوح@, قبل وأ@نّه ياَرد@, بن أخنوخ أ@نّه شّك % ادريس أّن ذ@كر ا
Ø
W فظهر

أو العانيّة أو ال«Ìيانيّة من معّربة هيى هل ٕادريس كلمة أّن وأمّا يق�@/ Rد Rالص أ%نبياء
Iقيقها@/

ã
| لنا مأخذ ف9 له@! آخر ÓÊºا أو لقباً أو وصفاً كانت هيى وهل اليونانّية@!

أنبياء من وأ@نّه الّدرس@, ماّدة من عربيّة ٕادريس كلمة أّن من اُخر@: أقوال وهنا
ساقطة@/ ضعيفة كلّها :@

Ø ã
الن� نوح زمان بعد وأ@نّه غ�ه@, ٕالياس@أو هو وأ@نّه @ٕاÌºائيل,

ã
ب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاذ@:

/@
ã
ÏÈاXا الزمان ع� يدّل



٦٥ ٕاذ

ا�ملتان@/ بعدها ويقع ÏÉم ا ßX وٕاذ ـ الكافية

السكون@, ع�
Ø ã
مب� Ëºٕا وهو الزمان@, مÏÉمن ما ع� تدّل كلمة ٕاذ@: ـ صحا

زيـد وٕاذ ,@mقا زيٌد وٕاذ زيٌد@, قام ٕاذ جئتك تقول bلة@, ٕا� مضافاً يكون أن وحقّه
ْنَت@/ iنَو تُِضف n فٕاذا َيقوم@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@
ã
ÏÈاXا الزمان

ã
| نسبة أو فعل وقوع ع� للد%لة موضوعة الكلمة هذه أّن

الّظروف@/ من فهيى

اXوارد@: باخت9ف وقيوداته خصوصيّاته Hتلف اXع� وهذا

كََفُروا@/ اّلذيَن أخَرَجُه ٕاذ hُا ُه ÒÍ½ن فقد فzا@: مفعوً% تقع فقد

قليً*@/ Ôrكُن ٕاذ واذ@كُروا wا@: مفعوً% أو

َيوَمِئٍذ@/ َهَديتَنا@, ٕاذ َبعَد ٕالzا@: مضافاً أو

العذاب@/
ã
| أ@نّكُم Ôrظَلَم ٕاذ اليَوَم يَنَفَعكُم َولَن التعليل@: مقام

ã
| أو

البَيت@/ من القواِعَد
Ô
oٕابراه يرَفُع ٕاذ اXضارع@: ٕا� مضافة أو

ا%ستقبال فصيغة مستمّراً, القواعد برفع مشتغ9ً
ã
ÏÈاXا

ã
|@oكان@ٕابراه @فقد أيى

ٕاذ@/ كلمة من أّوً% اXفهوم
ã
ÏÈاXا ٕا� بالنسبة هيى ا Ø̂ ٕا

ا%dّية@: ا�ملة ٕا� مضافة أو

ُمستَْضَعفوَن@/ قليٌل Ôrأن ٕاذ واذ@كُروا

واعتباراً@: ِذ@كراً
ã
ÏÈاXا ع� تدخل وقد

أخباَرها@/ ُث Mد ÔI َيوَمئٍذ



ٕاذا ٦٦

أخبارها@/ أ%رض ث RدI ووصفناه@, ذ@كرنا الّذيى اليوم ذلك
ã
| أيى

حذفت وقد مورداً@, ٦٨
ã
| ا£Çيد القـرآن

ã
| ُذ@كرت قد الكلمة هذه يوَمئٍذ@:

ٕاذ يـوم أيى ا¤ذوفة@, ا�ملة تلك عن للتعويض وتنويyا فzا@, ٕالzا اXضافة ا�ملة
بناءها@/ لتخالف للتمكّن وليست ذلك@, @كان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاذا@:

ٕاذ@/ مقابل
ã
| للمستقبل ظرف Ëºٕا

خصوصيّاtا وHتلف @ا%ستقبال,
ã
الظرفّية@| هو الكلمة هذه

ã
| فأ%صل@الواحد

والقرائن@/ اXوارد باخت9ف

آياتُنا@/ علzم تُت�× ٕاذا اXضارع@: ع�الفعل فتدخل

انشّقْت@/ Êُء
Ø
ال« ٕاذَا إ%dّية@: ا�ملة وع�

اXع�@:
ã
| مستقب9ً @كان ٕاذا

ã
ÏÈاXا وع�

النّاقوِر@/
ã
| نُِقَر @ٕاذا الواِقَعُة@/ َوَقَعِت ٕاذا َدْعَوةً@/ َدعا@كُم ٕاذا Øj

ذ@كر@: ما وباعتبار سبق ما ٕا� بالنسبة مستقب9ً @كان ٕاذا
ã
ÏÈاXا وع�

الّشمِس@/ َمطِلَع بلَغ ٕاذا Ø�ح@ /@
ß
َدف� Qالص Ò� بَ ساوي @ٕاذا ّديِن@/ Qالس Òب� بلَغ ٕاذا

ُزبَـَر ã
æآتو@ َسـبَبا@/ اتبَع Øj قوله@: من سـبَق ما باعتبار فzا ا%سـتقبال فٕاّن

ديد@/ Ò¡ا

@ـ@@بَلغ@ـ
ã
ÏÈاXصيغة@ا ا�م9ت@السابقة@ا�ارية/@وذ@كر هذه باعتبار كلمة@ٕاذا فذكر

إ%عتباران@/ ا%cيات تلك
ã
| لوحَظ فقد التكّلم@, زمان باعتبار ساوي@:

Ìون@/ ß¿ْيَْستَب ُهم فٕاذا ِعباِدِه ِمن يَشاُء َمْن بِه أصاَب فٕاذا Ìط@: Ø¿ال مقام
ã
| وتقع



٦٧ ٕاذن ٕاذَن@,

ال¿Ìطّية@/ مع� ا�ملة صدر من فيستفاد

باXفاجأة@: ويُسّمي تقّدم ما ع� أمر ترّتب
ã
| مثله أو ا�زاء مقام

ã
و|

حيّة@/ ِهيىَ وٕاذا آياتِنا@/@
ã
| َمكٌر م Ô ÒG وٕاذا Ìوَن@/@ ß¿ْيَْستَب ُهْم فٕاذا

الك9م ¡ن ومن اXوارد واقتضاء القرائن من تستفاد ا Ø̂ ٕا ا¢تلفة
ã
æعاXا فهذه

قلنا@/ ما فzا وأ%صل التعب�@, وكيفيّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ن@: ٕاذَ

تنـوين وهيى ٕاذاً@,
ã
| التنـوين صورة هيى فzا والنون ٕاذا@, أصلها الكلمة هذه

/@ وكل� أيّاً ـ
ã
| Fك التعويض@,

أيضاً@: بأ%لف ُتكتب أن وNوز أ@كرمَك@, فٕاذن eت ٕاذا

يَْسبَُحون@/ فَلٍَك
ã
| كل� ـ أ�Êºء فلَُه َتْدُعو ما أيّاً

مyا@/ وكّل ,@Ëºٕا i أيى أيى ا¤ذوف@, عن عوض فالتنوين

قبلها@/ ع�ما بعدها ما يعتمد n ٕاذا اXضارع
ã
النصب| تَعمل الكلمة هذه ٕاّن

Ø
j

موَص9 بعُد والفعُل َرت Rُصد ٕاْن اÔXْســـتَقب9 بـٕاَذن ونَــَصـبُوا

نصبَت اXستقبل الفعل ع� قّدمxا ٕان وجواب@, مكافأة حرف وٕاَذن@: ـ صحا
ألغيَت أّخرtا وٕان @كِرمَك@/ اُ ٕاذن قلَت@: أزوُرك@, اللّيلَة قائل@: لك قال ٕاذا غ�@, % wا

ٕاذن@/ @كِرمُك اُ وقلت@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاذن@:

كّل اُُذن أحدYا الّلفـظ@:
ã
| ومتباعدان اXع�

ã
| متقاربان أص9ن ٕاذن@: ـ مقا



ٕاذن ٦٨

كّل علم يقع فباُ%ُذن التقارب@: فأمّا كّله@/ الباب يتفّرع Fyوع العلم@/ وا%cخر اُُذن@/ ذيى
وللرجل آَذن@, اُ%ُذن لذيى ويقال مؤّنثة@, معروفة فاُ%ُذن الباب@: تفّرع وأمّا مَسموع@/
واُ%ُذن اُذٌُن@/ هو وَيقولوَن Ø ã


النّـ يُؤذُوَن اّلذيَن م Ô Öyوِم ـ اُُذن أحـد كّل مع السـامع

ã
وآَذنَ� علمُت@/ أ%مر@: wذا أِذنُت قد @ُيقال إ%ع9م@/ الِعلْم خر@: c%ا وأ%صل ا%سBع@/
وهو ,@ بأمريى وNوز ,@ بعلميى :@

ã
æبٕاذ وفَعلَه وإ%يذان@/ أ%ْذن واXصدر /@

ã
أعلَم� ف9ن@:

Fك التأذين@, Ëºا وهو أ%ذان@, الباب ومن كذا@/
ã
|

ã
� أِذن ذلك ومن ذلك@/ من قريب

ربhكم@, أعلَم أيى ٔ�زيَدنّكُم@, Ôkَشكر ß� لَ رب\كُم تأذَّن وٕاذ التعذيب@/ Ëºا الَعذاب أّن
كث�@/ وهو ,@

ã
æَدiوتََوع

ã
æأوَعد ومثله تفّعلُت@, أفعلُت مع�

ã
| العرب@: قالت ا Ø[ور

وإ%رادة@, أ%مر وهو إ%ذن@, Ëº%ٕوا فعَله@, له أطلقُت كذا@:
ã
| له أِذنُت ـ مصبا

فيقولون Hفيفاً@, لة Rالص ذفون ÒJ والفقهاء له@, مأذون فهو للعبد وأِذنُت ا�@/ بٕاذن Lو
باب من أَذناً ِء

ã
Ï¿لل وأِذنُت عليه@/ جوٌر ÒT وأ%صل جوٌر Ö ÒT قالوا Fك اXأذون@, للعبد@:

وتأّذنُت@: ٕايذانًا@, آذنته ـ باGمزة ويُعّدي به@/ علمُت ء@:
ã
Ï¿بال وأِذنت استمعُت@/ َتِعَب@:

فّعل من ÓÊºٕا
ã
çيأ والفَعال منه@, Ëºا وأ%ذان wا@, أعلمُت بالّصلوة@: وأّذنُت أعلمُت@/

ã
| واسـتأذنته ذان@/ c%ا bعها واُ%ُذن هاز@/ Ò�وا والك9َم واج iوالز 9م iوالس الَوداع مثل

ِفعَله@/
ã
� أطلق فيه@:

ã
� فأِذَن ٕاذَنه@, طلبُت @كذا@:

بعلمه@, أو وأمره بٕارادته أيى ,@hا بٕاذِن ليُطاَع ٕاّ� َرُسوٍل ِمن أرَسلْنا وما ـ @كليا
يضّمه@, n أو أ%مُر ضامiه مشّيته@, فيه ٕاّ% يستعمل و%يكاد العلم, إ%ذن@أخّص@من لكّن

وجه@/ من مشيئة فيه ـ hا بٕاذِن ٕاّ� أَحٍد ِمن به ين Mبضار هم وما

الذيى العلم
ã
ذلك| ويستعمل وُحقّت@/ ا Ùwلَر وأِذنَت ـ Lو استمع@, وأِذن: ـ مفر

Øويع ُيسَمع@, Xا وأ%ذان وإ%ذن ورسوله@, hِا ِمَن رٍب ÒM ـ@َفأذَنوا Êع
Ø
بال« ٕاليه يتوّصل

َربّك@/ تأذّن وٕاذ ,@
ã
Ø�@تَفت�و

ã
� ٕائَذن ـ فينا العلم كث�من مبدأ هو ٕاذ العلم@, عن بذلك



٦٩ ٕاذن

ٕانّكُم Ôالِع� ا Ôx أيّ ُمؤذMٌن أذَّن Øj نداًء@/ ٍء
ã
Ï¿ب يُعِلم مَن كّل واXؤذRن /@

Ó
]ع� وآذنته@: وأِذنته

لَسارقون@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمر منه صدر سواء واXوافقة ضا Rالر بقيد إ%ط9Rع هو فzا الواحد أ%صل أّن
استعGFا@/ موارد bيع

ã
| مأخوذ اXع� فهذا ,@% أم

اXوافق@/
ã
ÏÈالرا اXطّلع ـ ومعناها ة@,

Ø
مُش} صفة ُنب Ô�ا ـ فاُ%ُذن

/@٦١ . ٩ ـ اُذٌُن ُهَو @َيُقولوَن لكُم@/
à
Öَخ� اُذُُن ُقْل

وا%ط9Rِع@/ الّسمِع حاّسة هيى
ã

الّ ا¢صوصة ا�ارحة

ã
| استعGFا غلب

Ø
j

/@٤٥ . ٥ ـ باُ�ذُن واُ�ذُُن

/@١٢ . ٦٩ ـ واِعيَة اُذٌُن

ذان@/ c%ا وbعها

/@١٩ . ٢ ـ م
ß ß
uآذا

ã
| أصاِبَعُهم َعلُوَن ÒN

/@٢٥ . ٦ ـ َوقٌر م
ß ß
uآذا

ã
و|

والوفاق@/ ضا Rالر مع ا%ط9Rع وهو أِذنُت@, ٕاËºمن ـ وإ%ذن

فتكوُن م@/ Ùwَر بٕاذِن فzا خاِلديَن /@hا اÒXوçبٕاذِن واُحييى /@hا بٕاذِن ٕاّ� وَت Ò]أن
وُح والر\ اÒX*ِئكة ُل Ø�َت بٕاذِنِه@/ ٕاّ� نفٌس �@تُكلMم /@

ã
æبٕاذ çوÒXا ِرُج ÔH وٕاذ /@

ã
æبٕاذ ط�اً

م@/ Ùwَر بٕاذِن فzا

نظـره Iت جارية اُ%مور هذه وكّل ووفاقـه@, ورضائه Rالّرب من باط9Rع أيى
وتدب�ه@/



ٕاذن ٧٠

اXطلوب@/
ã
| والوفاق ضا Rوالر إ%ذن طلب ـ وإ%ستيذان

ـ لِلُخروج فاستأذنُوَك /@ Ú ã
 النّ م Ôyِم فريٌق ويَْستأِذُن يَسـتأِذنونَك@/ اّلذيَن ٕاّن
/@@٩.@٨٣

يريدون@/ Dف ضا Rوالر التوافق منك يطلبون أيى

مّر@/ Fك منه Ëºا وأ%ذان موافق�@, راض� مطّلع� الناس جعل ـ والتأذين

/@hا ِمَن وأذاٌن بَيyم@/ ُمؤذMٌن فأذQَن /@ Mج Ò¡با النّاِس
ã
| وأذMْن

وهـذا خارجّيـة@, ومصـا¬ ثانويّة ]9حـظات ضا Rوالر إ%ذن ٕاظهار ـ@ والتأّذن
/@ Øوالتس� والتعّجل كالتحلّم التفّعل@, باب

ã
| التكلّف مع�

.@٧ ـ الَعذاب سوَء يَسوُمهم َمن القِيامة يوم ٕا� َعلzم Úîليَبع ربّك تأذَّن وٕاذ
/@١٦٧

@إ%ذن@باعتبار
ã
وا@]@والّتلف@| Ôu ØFع َعتَوا ØFفل@] عتوا ضم�@ا�مع@راجعة@ٕا�@الّذين

رaته سبقت وقد ثانوّية@, ]9حظات تعا� منه التعذيب أّن ٕا� ٕاشارًة العذاب@: بعث
التكّلف@/ ٕا� وJتاج الّذاتيّة رaته خ9ف تعا� منه فالغضب غضبه@,

/@١٤.@٧ ـ @َلَشديٌد
ã
èَعذا Qٕان@ Ôkكََفْر ß� َ�ٔزيَدنّكُم@َولَ Ôkَشكَْر ß� تأذَّن@َربّكُم@لَ وٕاذ

تَكُفروا وٕان ـ بعدها ما بدليل الكفران@, عواقب ٕا� إ%شارة مقام
ã
| فا%cية

التأّذن@/ من ّ Vازيى مع� ٕارادة ٕا� Lتاج ف9 أ�رض@/
ã
| َوَمن Ôrأن

قصد
ã
و| اُ%و� اXرتبة

ã
| إ%فعال

ã
| النسبة أّن ٕاّ% التأذين مثل ـ وإ%يذان

ٕا� اُ%و� اXرتبة
ã
| فيه والقصـد التوّجـه فٕاّن التفعـيل 9Rف الفاعل@, ٕا� اXتكلRم

ٕا� التـفعـيل وباب الّصـدور ٕا� ناظر إ%فعال فباب الوقـوع@, Tّل أيى به@, اXفعول
إ%بـ9غ ٕا� التأذيـن

ã
و| إ%عـ9م ٕاظـهار ٕا� إ%يذان

ã
|

ã
ا%بتدا� فالنظر الوقوع@/



٧١ أذي

النّاس@/ ٕا� وإ%ع9م

/@٤٧ . ٤١ ـ آذنّاك قالُوا
ã
Ìكا� Ô¾ أيَن م

ß
vيُناد ويَوَم

وأعلنّا@/ ٕاط9Rعنا أظَهرنا أيى

/@١٠٩ . ٢١ ـ َسواء ع� آذَنتُكم فُقل َتولّوا فٕان

قاطبة@/ ا�ميع وآذنُت
ã
ç%رسا وأبلغُت النبّوة بوظائف عملُت فقد أيى

لَساِرقون@/ ٕانّكُم Ôالِع� ا Ôx أيّ ُمؤذMٌن أذQَن ـ
ã
| التأذين 9Rف وهذا

Gم@/ وإ%Êºع الع� ٕا� إ%ب9غ فzا اXقصود فٕاّن

الياء وحرف أفعَل
ã
| أ%لف حرف وجود اGيئت�@: ب� الفرق هذا ع� ويدّل

والتفعيل@/ فّعل
ã
| والتشديد

موارد
ã
| ه

Ø
Ìºو التعبـ� حقيقة لك ينكشف الباب�@: ب� الفرق من قلناه و]ا

مواردها
ã
| واختيارها اXاّدة wذه التعب�

Ø
Ìº يظهر وكذلك اُخر@/ كلFت

ã
| FGFاستع

فٕاّن ,@hالكر القرآن
ã
| ونظائرها@@ـ@ إ%خبار@, إ%ط9ع@, إ%ع9ن@, ـ@@العلم@, مواّد@ ع�

اXوافقة@/ مع ا%ط9Rع Iقّق ٕا� فzا النّظر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أذي@:

ُمسـَتقذر@/ أيى أذًي ُهَو ُقل ـ قَذر َتِعَب@: باب من أذًي@, ُء
ã
Ï¿ال أَذي ـ مصبا

آذيته فيقال باGمزة ويُعّدي َعٍم@/ مثل أٍذ فهو اXكروه@, اليه َوصَل أذًي@: الرجُل وأذي
فتأّذي@/ منه@, Ëºا وأ%ذيّة ٕايذاًء@,

تبعاته أو جسمه أو نفسه
ã
| ٕامّا الÍØÉر من ٕا�ا¡يوان يصل ما أ%ذي@: ـ مفر



أذي ٧٢

الَمحيِض عن وَيسألونََك وأ�ذَي, MنXبا َصَدقاتكُم �@تُبِطلُوا ـ أخروياً كان@أو دنيويّاً@
ٕايذاًء اُوذيه آذيته يقال الطّب@/ وباعتبار Ìع Ø¿ال باعتبار أذًي ذلك َ فُسمRيى ـ أذًي@ ُهَو ُقل

وأذًي@/ وأذيًّة

كان ٕاذا@ :@ ّ أِذيى ورجل وتأّذي@/ أذًي@, وأَذي به@/ تأّذيـت ما كّل أ%ذي@: ـ لسا
/@ التأذRيى شديد

ف9ناً آذيُت يقال عليه@, و%@تقّر تتكّرهه ء
ã
Ï¿ال وهو واحد أصل أذي@: ـ مقا

]كانه@/ يأذي وكأ@نّه غ�وجع من مكان
ã
| %@يقّر @كان ٕاذا أِذّية@: وناقة أٍذ بع� اُوذيه@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما ٕايصال فإ%يذاء ,@m9ي@% وما ُيتكّره ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

مصدراً أ%َذي وكذلك واختياره@, اXكروه وصول من ا¡اصلة ا¡الة والتأذRيى يكرهه@/
به@/ يتأّذي Dف الكلمة هذه اسُتعِملت

Ø
j @كالّتعب@/

/@٤٨ . ٣٣ ـ أذاُهم وَدْع Òناِفق�ÔXوا الكاِفريَن تُِطع و�

يتكّرهوه@/ ما َدع أيى ـ ÓÊºوٕا يتأّذوا@/ أن أيى ـ مصدراً

/@٢٢٢ . ٢ ـ أذًي ُهَو ُقْل الَمِحيِض َعِن ويَْسألونََك

فيه@/ فاعðلوهّن m9و%@ي ُيتكّره ٕانّه أيى

/@٢٦٤ . ٢ ـ وأ�ذي MنXبا َصَدقاتكُم و�@تُبِطلُوا

به@/ ويتكّرهون يؤذvم ]ا

/@٥٩ . ٣٣ ـ يُؤذَيْن ف* يُعَرفَن أن æأد



٧٣ أرب

يكرهنه@/ ما ٕالzّن %@يصل Ø
ح

/@٥٧ . ٣٣ ـ ورسوله hَا يُؤذُوَن اّلذيَن ٕاّن
والتكّره@/ التأذRيى يوجبون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أرب@:

أ%صل
ã
| وأ%َرب آِرب@/ ÒXا وا�مع ا¡اجة@, أَرَبة@: ÒXوا وإ%ْربَة أ%َرب ـ مصبا

ã
و| ا¡اجة

ã
| يستعمل وإ%رب آِرٌب@/ فهو احتاج@/ ٕاليه@: أِرَب َتِعَب@/ باب من مصدر

آراب@/ وا�مع العضو@,

هذا@: ٕا� أَربُك ما العقد@/ الّنصيب@, العقل@, ا¡اجة@, ـ أصول أربعة أرب@: ـ مقا
ومن ٕاَرباً@/ يأُرب أُرَب أريب@/ فهو العقل@, أيى وإ%رب إ�ربة@/

ã
اُو�

ß
غ� ـ حاجتَك ما

جـزء ا Øu@%ٔ واحد باب من والعضـو فهو الّنصـيب@: وأمّا واXهارة@/ الفوز الباب هذا
ء@/
ã
Ï¿ال

وليس حاجة أَرب فكّل دفعه@,
ã
| ل9حتيال

ã
ÏÉقتXا ا¡اجة فرط أرب@: ـ مفر

حاجة@/ يكن n وٕان ا%حتيال
ã
| وتارة ا¡اجة

ã
| تارة يستعمل

Ø
j أَرباً@, حاجة @كّل

شديدة حاجة ٕاليه احتاج كذا@: ٕا� أِرَب وقد احتيال@/ ذو أيى وأريب@, أَرب@, ُذو ف9ن
إ�ربة

ã
اُو� ٕاليه@/ حاجة شّدة

ã
èليس كذا@:

ã
|

ã
� أَرب و% اُخري@/ مآِرُب فzا Ò ã ßَو� ـ

ٕالzا ا¡اجة تشتّد
ã

الّ أ%عضاء وتُسّمي النRكاح@/ ٕا� ا¡اجة عن كناية ـ جال Mالر ِمَن

ٕالzا@/ ا¡اجة %@تشتّد ما دون والع�@, جل Rوالر @كاليد آراباً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

wا@/ ء
ã
Ï¿ال تقّوم يكون Mيث الشديدة ا¡اجة هو اXاّدة@: هذه

ã
| أ%صل أّن



أرض ٧٤

دون وأ%صـيلة@, والذاتـيّة الداخليّة ا%حتياجات
ã
| ا¡اجة تلك تكون ما وأغلب

وا¡اجة@/ إ%ربة اXاّدت� ب� الفارق هو وهذا العرضّية@/

وما البدنيّة وأ%عضاء كالعقل مصاديق@, ع� تطلق اòصوصّية@: هذه وبلحاظ
/@FGوأمثا عليه يُلðم الّذيى والعقد به ا¢صوص كالنصيب يضاهzا

/@٣١ . ٢٤ ـ جال Mالر ِمَن إ�ربَِة ã ßاُو� ßَغ� Òالتابع� أو

وغ�هم, والشيخ@وا£نون كاòادم�@والعبيد التابع�لكم من ون hيَُعد الّذين أيى
ٕالzا@/ حياtم تقّوم

ã
| و%@Jتاجون بالّطبيعة@, النRساء ٕا� حاجة فzم تكن n ٕاذا

/@١٨ . ٢٠ ـ اُخَري مآِرُب فzا Ò ã ßو� َع�َغنَميى ا
ß
w وأُهش\ َعلzا أتََو@كQأُ

البدنيّة من@أ%عضاء عضو ا Øuا,@فكأzا¡اجة@ٕال اXاّدة@ٕاشارة@ٕا�@شّدة wذه التعب�
ا¢صوصة@/ ا¡وائج رفع

ã
| ٕالzا يُتوّسل

ٕاشارة@ٕا�@ا¡اجة@ٕا�النRكاح@, @إ%ربة@@ـ ـ@ذويى اُ%و�@بكلمة @ا%cية
ã
| التعب� وأمّا

بعرضّية@/ وليست البدنيّة الذاتيّة أ%صيلة ا¡اجات من ا Øu@وأ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أرض@:

ٔ%ع� يقال السـFء@, ويقابل يسـفُل ء
ã
Ï¾ فكّل ـ أ%ّول أ%صل أرض@: ـ مقا

علzا@, Lن
ã

الّ وأ%رض@: قوا_ه@/ وأرضه أعاليه Êºؤه أ%رض@, ولقوا_ه Êºء الفرس

أريضـة@: أرض قوGم منه ويتفّرع Vموعة@/ ا� كتاب
ã
| Qٔي nو ع�أَرض�@, وQمع

أ%ريضـة@/ بأ%رض ُشـبRه له@, خليق للخـ�@: أريض ورجل طيRـبة@/ ليRـنة @كانت ٕاذا
وأص9ن أ%رض@/ لزم ٕاذا ف9ن@: وتأّرَض صوف@/ أو َوَبر من ضخم بساط وإ%راض@:

َرعدة@/ أرٌض@: وبه مزكوم@/ مأروض@: رجل والّرعدة@/ @كمة hالز آخران@:



٧٥ أرض

أرَضة@, يقال أن الواحدة حّق وكان جنس@, Ëºا وهيى مؤنّثة أ%رض ـ صحا
هاء فيه ليسـت

ã

الّ اXؤّنث معون ÒN قد م Øu@%ٔ أَرضـات@, وا�مع يقولوا@, n م Øyولك

م Øu@كأ قياس@, غ� ع�
ã
ÏÈوأرا أَرض� قالوا

Ø
j ُعُرسـات@, كقوGم@: بالتاء التأنيث

متواضع@/ أريٌض@: ورجل سفَل@/ ما وكّل أرضاً bعوا

ã
| Vموعة ء Qيى و% أَرضـون وbعه للسـFء@, اXقابل ا�رم أ%رض@: ـ مفر

ييى ÔJ hَا أّن ـ@@وeعلَُموا أع9ه عن بال«Êء Øيُع Fك ء
ã
Ï¿ال أسفل عن wا Øويُع القرآن@,

قال ولذلك َبدء@, بعد وَعود ٕافساد بعد تكوين كّل عن عبارة ـ ا
ß
tَمو بعَد أ�ْرَض

قساوtا@/ بعد القلوب Òتلي� به
ã
يع� Ìين@:

Ù
اXف« بعض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يصّح جنس Ëºا وهو ال«Êء يقابل وما سفَل ما ل9ٔرض@:
Ø ã
ا¡قي� اXعـ� أّن

من سفل ما bيع تشمل ال«Êء@: مقابل
ã
اُطلقت| فٕاذا ال«Êء@, يقابل ما Rع�كل ٕاط9قه

وا¡يوان@/ والنّبات ا�Fد

الّسمىواِت َمقاليُد لَُه وأ�ْرِض@/ الّسمىواِت رب\ وأ�ْرِض@/ الّسمىواِت ُملُك لُه
/@٦٣ . ٣٩ ـ وأ�ْرض

أ%رضّية@/ الكرة ع� تدّل :@ هيى حيث ومن مطلقًة اُطلقت وٕاذا

Çَعل ÒS nأ ـْدع@/ Qالص ذاِت وأ�ْرِض /@
Òã
Ï ßºَروا فzا وألقَـينا َمَدْدناها وأ�ْرَض

/@٢٥ . ٧٧ ـ ِكفاتاً أ�ْرَض

:@
ã
æالروحا nالعا قبال

ã
|
Ø ã
æÊ»�ا nالعا مyا ويراد تطلق وقد

يَعلُم hَا ٕاّن وأ�ْرض@/ الّسمىواِت ã| َمْن لُه يَُسبMُح وأ�ْرض@/ الّسمىواِت نوُر hا



أرض ٧٦

@الّسـمىواِت ã|@ْعـ��ثَُل@أÒXْرض/@ولُه@ا�ِء@ٕا�@أÊ
Ø
Êِء@وأ�ْرض/@ُيدبMُر@أ�ْمَر@ِمَن@ال«

Ø
@ال«

ã
ما@|

وأ�رض@/

Tّل@: أو بلٍد من أ%رض من معيّنة Tدودة قطعة مyا يراد وقد

باركنـا@,
ã
� الّ أ�رِض ٕا� ولُوطاً ـيناُه ØSو قّدسـَة@, ÔXا أ�ْرَض eدُخلوا َقوم يا

أْرضاً, eطرُحوُه أو وُت, Ò] أْرٍض M بأيى نفٌس و�َتدريى ُرز@, Ôا� ٕا�@أ�رِض ونَُسوُق@اXاَء
أرِضكُم@/ من ِرجكُم ÔO م@,

Ô
ÎÒÈأْر وأْوَرثكُم

اXفهوم@: جهة من من@بعض بعÎÉا@أوَسع أ%رض@ٕاط9قات@, لكلمة فانكشف@أّن
ووقع سـفَل ما كّل أ%رضّية@, الكرة القاّرة@, اXملكة@, البلدة@, القرية@, ا¤ّل@, اXسكن@,

الّروح@/ nعا ودون Ë»�ا nعا
ã
| ما كّل ال«Êء@, Iت

العلّو@/ ٕا� والنسبة فل@, hالس قيدان@:@ أخذ قد oفاهXا هذه من Rكل
ã
و|

الروح فيه ما سائر أو ا¡يوان أو ا%نسان ع� ٕاط9قها %@يصّح اللّحاظ وwذا
حـياtا بواسطة ا Øu@وكأ منظـورة@, غ� فzا jالعلّو ٕا� lالنسـبة مفهوم فٕاّن وا¡ياة@,

مستقّلة@/ موجودات

ا£Çيد@, القـرآن
ã
| ترد nو فصيحة@, فغ� :@

ã
ÏÈوأرا أَرضون ع� bعها وأمّا

القـطعات اXراد فلعّل الّس9م@: علzم وأ%_ة أ%نبياء كلFت
ã
| ورودها تقدير وع�

أ%رض@/ مفهوم مطلق من وا�زئيّات واXصاديق

ُل Ú�َيَت Qِمثلَُهن أ�رِض وِمَن واٍت × Òd َسبَع َخلََق اّلذيى hُا ـ الكرZة ا%cية وأمّا
/@١٢ . ٦٥ ـ ّن Ôyبَي أ�مُر

طبقات@, أو منظومات@, عاليات@: Êºوات سبع خلق سبحانه ا� أّن ع� فتدّل
ٕالzا بالنسبة Êºء Rلكل تكون أن و%@بّد تعا�@/ ا� عند معلومة Mدود Tدودات أو



٧٧ أرك

سافلة@/ أرض

ـ
ã
| أ%رض ومن الروحانّية@, العلويّة ال«Êوات ال«Êوات@: من يراد أن وZكن

ٕا� بالنسـبة منظومة فكّل اXادّية@/ ا�«Êنيّة الّسبع السـFوات ِمثلَهّن@: وِمَن@أ�رِض
وا� Êºٌء@/ م¿Îودٍة Tدودة ]نظومة يتعلّق

Ø ã
æروحا nعا وكّل أرض@,

Ø ã
æالّروحا عاXها

ورويى ال«Êء@وأ%رض@, مصاديق من كلّها
ã
æعاXا هذه و%�O@أّن اُ%مور, @Mقائق ßnالعا

الّس9م@/ عليه ضا Rالر ة Ø_%ٔا ثامن إ%مام عن اXضمون هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أرك@:

أرك إ%قامة@/ وا%cخر شجر@, أحدYا اXسائل@, يتفّرع Fyع أص9ن أرك@: ـ مقا
أرائك@/ وا�مع أريكة@, جَلة@: Ò¡ا

ã
| Ìير

Ø
ال« تسميxم ومنه اُروكا@, يأِرك

و[اثَل@/ ورمُه سكن اُروكاً@: رُح Ô�ا وأِرَك به@, أقام باXكان@: الرجُل أِرَك ـ صحا
َحَجلة@/ فهو Ìºير فيه يكن n فٕاذا قّبة@, أو بيت

ã
| مُزيّن مُنّجد Ìºير وأ%ريكة

ٕايّاه@/ ألزمُه عنقه@:
ã
| أ%مَر وأَرَك /@

Ú
Òª الرجُل@: وأَرك أقام@/ وأِرَك@: أَرك ـ لسا

أريك وا�Çمع َحَجلة@,
ã
| Ìºير وأ%ريكة ورمه@/ وسكن وصلح برأ ا�رُح@: وأَرك

ا¡قيقة
ã
| ة@وهيى

Ø
Ì ßº%ٔا وقيل@هيى جال@/ ß¡ا

ã
الُفُرش@| أ%رائك الّزّجاج@: وقال وأرائك@/

أو Ìير
Ò
º من عليه اتhِكٔيَ ما كّل هو وقيل جال@/ ß¡ا�غ

ã
| أو جال ß¡ا

ã
كانت| الُفُرش
ِمَنّصة@/ أو ِفراش

الُفُرش أ%رائك عبيدة@: أبو وقال الِوسادة@/ أو الطRنفََسة وأ%ريكة@: ـ ا%شتقاق
الِكلَل@/

ã
| أو جال ß¡ا

ã
|

ã
| لكوuا ٕامّا بذلك وتسميxا أرائك@, bعها Ìºير ع� َحَجلة أ%ريكة@: ـ مفر



أرك ٧٨

أَرك قوGم من ل9ٕقامـة@, مكاناً لكوuا أو الشـجرة@, وهو أراك من متّخـذة أ%رض
من غ�ه

ã
| به ز Rـو ÔQ

Ø
j أ%راك@, َرعيى ع� إ%قامة اُ%روك@: وأصل اُروكاً@, باXكان

أ%وقات@/

للعروس@/ يزيّن بيت أو البيت جوف
ã
| ِس� َجَلة@: Ò¡ا أقول@:

وإ%¡اح@/ ا9Xزمة اللiّج@:

الُفـُرش أو الثـياب@, أو العروس@, عليه ترفع يشـ}ه ما أو
Øã
Ïºالكر َنّصة@: ßXا

َوطّأة@/ ÔXا

البساط@/ الطRنَفَسة@:

كالبيت@/ اط ÔO � Rالس الِكلiة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فعيلة@: وأ%ريكة ا%ضطراب@, ورفع السكون@والطمأنينة فzا الواحد أّن@أ%صل
من ُيفرض Xا كالفريضـة اضطراب فيه ليس وطمأنينة سكون ذا بكـونه يتّصف ما
يُطاف Xا وا¡ديقـة والطمأنينـة@, الوقار من يُسكن Xا والسـكينة والّصدقة@, ا¡كم

اط@/ ÔJو

عروساً@/ كانت ما فzا تقوم Ø
ح للعروس ويزيّن يّأ Ôvو يُقام اXع�ما هذا ومن
والبساط

Øã
Ïºوالكر والفرش Ìير

Ø
ال« من اXنظور wذا يّأ Ôv ما Vموع اXع�يشمل فهذا

أو الفراش أو بالبساط أو Ìير
Ø
بال« أ%ريكة فتخصيص َجَلة@/ Ò¡با عyا Øويع ,@� Rوالس

وجيه@/ غ� غ�ها

رعته ما وأطيب بفروعه يستاك الّذيى الشجر وهو أ%راك يكون أن و%@يبعد



٧٩ أ�َرم

َجبان@, وزان ع� صفة كان أ%صل
ã
| فالّلفظ اXع�@, هذا من مأخوذاً أيضاً اXاشية@:

ناعمة خÍÉاء الشجرة كون باعتبار والطمأنينة بالّسكون اXتّصف ومعناه مصدراً@, أو
واXاشية اÒXساويك@, اذ ÙH% عندها الناس ٕاقامة باعتبار أو وأ%غصان@, الورق @كث�ة

/@ للّرعيى

/@١٣ . ٧٦ ـ أ�راِئك Òَع� فzا Òُمتِّكئ�

/@٥٦ . ٣٦ ـ ُمتِّكئُوَن أ�راِئِك Òَع�

عرفت وٕاذا ا�لوس@,
ã
| ا¦كّن أو ٍء@,

ã
Ï¾ ٕا� نب Ò�ا أو الّظهر اعBد وإ%تRكاء

والتعب�ين@/ اXعني� من كّل فيصّح أ%ريكة@: حقيقة

/@٢٣ . ٨٣ ـ يَنظروَن أ�راِئَك Òَع�

البسـاط ع� معتمـدين أو والُفـُرش ر
Ô
Ì
Û
ال« ع� ين Rومسـتقر متمكRـن� أيى

/@
Øã
Ïºوالكر

وZكن علzا@/ واXتّكئ� اXتمكRن� أ%فراد فباعتبار ا�مع@: بصيغة التعب� وأمّا
مyم@/ فرد Rلكل أ%ريكة تعّدد ٕا� ٕاشارة يكون أن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�َرم@:

وبَنو وأراُم@/ ولُوُد وأْرفَكْشاُد وأّشوُر عي9ُم ساٍم@: بَنو ـ ٢٢ . ١٠ ـ التكوين
وماُش@/ وجاَثُر وُحوُل ُعوُص أراَم@:

بن ـود Ò\و ٕاَرم@, بن ُعـوص بن عاد نوح@: بن سـام بن ٕاَرم ُولد ومن ـ اXعارف
ٕاَرم بن %وذ ابنا وَجديس Ë»َط أيضاً@: ُولده ومن عاد@, عّم ابن وهو ٕاَرم@, بن جاَثر
yfم الشـام@, وبعÎÉم ا¡رم بعÎÉم نزل %وذ@, بن ِعمليق وأخوYا اليَمامة@, ونزلوا



أ�َرم ٨٠

أرض نزل %وذ بن oأم وأخوهم ,@Í½م فراعنة ومyم الب9د@,
ã
| تفّرقوا اُمم الَعFليق

ُولده@/ من كلّهم الفرس فأجناس فارس@,

نوح@/ بن سام بن لوذ بَنو وِعمليق@: oوأم Ë»َط الّزب�@: وقال ـ ١٨ ـ إ%نباه
العـرب ٕاّن فقال@:

ã
الكل� بن هشام وأمّا سام@/ بن ٕاَرم بن جاَثر ٕابنا و\ود وجديس

بن ويَقطون oوأم ِعمليق أخوه Ë»َوط ٕاَرم@, بن ُعوص ابنا وَعبيل عاد هم العاربة
العاربة@/ العرب هم فهؤ%ء سام@, بن أرفخَشد بن Ò«شا بن عاِبر

ُولِـَد وِلعاِبَر عاِبَر@, ولَد Ô Ò¬وشا ,@ Ò Ò¬شا ولَد وأْرفَكْشاُد ـ ٢٤ . ١٠ ـ التكوين
ٕا»@/ وَهدوراَم@/// وياَرح وَحÍÒÉموَت وشالََف وداَد ÔXأ ولَد ويقطاُن @ويَقطان@, Òªفا ٕابنان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عـاِبر@, بن Òªفا ٕا� ينxيى اòليل oٕابراه ونسب ,@ Òªوفا يَقطان نسب هذا أّن
صا¬ أنساب وأمّا التكوين@/

ã
| مضبوطاً الّس9م@, عليه آدم ٕا� ومنه نوح@, ٕا� ومنه

ا9òف وقع ولذا فيه@, فليست]ضبوطة وطَ«Ë@وأمo@وجديس@وعمليق@: و\ود وهود
فzا@/

كيفيّة وأمّا ّيته@, Rذر من و\وَد عاداً وأّن نوح@, بن سام ابن هو ٕاَرم أّن واXسلّم
فzا@/ fختلَف اليه Fwانتسا

فتدّل بعربّية@, ليست ُلود@] أْرفْكشاد@, أّشور@, [@عي9م@, ٕاَرم ٕاخوان أÊºء ٕاّن
Ø
j

ُمعّربة@/ ا Øu@أ ف9@شّك كلمة@ٕاَرم وأمّا غ�ها, Ìºيانّية@أو عجمّية@, كلمة@ٕارام@أيضاً ع�@أّن

@أرام@]@/
ã
[@وأرام@وب� @@@@@@@@@@@@:@ ية@@ـ c%ا@

ã
ـ@| العيى التكوين

ã
و|

ٕاَرم@/ فصار Í½تU بتغي� ب Rُعر Ø
j أرام@/ العّية@: اللغة

ã
| الكلمة هذه أصل أّن فيعلم



٨١ أّز

/@٧ . ٨٩ ـ الِعFد ذاِت ٕاَرَم بعاٍد ربَّك َفعَل كيَف تََر@ Òn@أ

أيضاً ٕاَرم كلمة أّن Fك أبzم@/ Ëºبا وا Ø Ôd قد عاد يّة Rذر من لقبيلة Ëºٕا عاد @كلمة
نسله@/ من م Øu@أ باعتبار عاد قبيلة ع� ٕارم Ëºٕا فيُطلق @كذلك@,

علFن الكلمت� بأّن للقول مع� و% عاد@/ من بيان عطف أو بدل ٕاَرم فكلمة
مـزيد هود@: \ـود@, عاد@, ـ

ã
| ء وNيى غ�Yا@/ أو بلدة@, Ëºٕا ٕاَرم أّن أو شخصيّان@,

توضيح@/

نوح@: بن سام بن ٕاَرم بن ُعوص بن عاد لعقب قيل ـ@ الفجر ـ@ الكّشاف
ã
و|

Gم تسميًة وٕاَرم@, اُ%و� عاد مyم ل9ّٔول� قيل
Ø
j /@Ë¾ها :@Ë¾ها

ã
لب� يقال Fك عاد@,

لعاد@, بيان عطف ٕاَرم@: بعاد ـ قوله
ã
| فٕاَرم أ%خ�ة@/ عاد بعَدهم وÒXن هم@/ Rجد Ëºبٕا

وأرÎÈم@/ بلدtم ٕاَرم وقيل القدZة@/ اُ%و� عاد م Øu@بأ وٕايذان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّز@:

Çaل أ%ّز اòـليل@: قال وإ%زعـاج@/ والتحريك التحّرك ع� يدّل أّز@: ـ مقا
أّزاً@/ اXعصية ع� إ%نساَن يَؤّز الّشيطان واحتيال@/ برفق أ%مر ع� إ%نساَن إ%نساِن

ـ@@تؤّزُهم والxييج إ%غراء وأ%ّز@: غلياuا@/ اشتّد ائðازاً@: الِقدُر ت Øðائ ـ صحا
ا%خت9ط@/ وأ%ّز@: /@

ã
Ï¼عاXا ع� ُتغرvم أيى أّزاً@@ـ

هو البكاء@@ـ من ْرَجل ßXا كأزيِز أزيٌز وفه Ò�و
ã
Ùيُص� jصl

Ø ã
النّ� كان أّز@: ـ الفائق

ْرَجل@/ ßXا غليان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أزر ٨٢

والتحقيق@:

هـذا ومن ا%حتـيال@, بقصد التحريك هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ%صل أّن

احتيال@/ نوع Fzوف ,@ ّ معنويى Uصوص Iريك F Øuفٕا وإ%غراء@, الxييج اXع�@:

/@@٨٣ . ١٩ ـ أّزاً ُهم تَُؤز\ الكاِفريَن Òَع� Òالّشياط� أرَسلْنا أنّا تََر Òn@أ

حاجة ف9 والغواية@, ا¡�ة
ã
| ط� Rمتور ا¡ّق Tجوب�عن الكافرون كان

Ø
Fفل

وإ%فساد@/ العصيان ٕا� @كوهم Rر ÔJو يRُجوهم Ò Ôv أن وللشياط� وٕاضG9م@, ٕاغوائهم ٕا�

الxييج@/ وشّدة التأ@كيد ع� للد%لة اXطلق@] [@اXفعول اXصدر وذ@كر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أزر@:

وأ%زر@: /@ iواشتَد َ قويى النبُت@: تأّزر والشّدة@, القّوة وهو واحد أصل أزر@: ـ مقا
القّوة@/

باGاء @نRَث اُ ا Ø[ور ويؤّنث@, ُيذّكر ـ واُُزر أأِزَرة وا�مع معـروف إ%زار ـ مصبا
ا¡ائط وأّزرُت إ%زار@/ لبسُت وائðرُت@: وِملَحف@, كِلحاف نظ�ه ر Ò�ßXوا ٕازارة@/ فقيل
كَفلس@/ أ%زر :@Ëº%ٕوا وقّويته@/ أعنتُه وآزرُته@: كإ%زار@/ أسفله من له جعلُت تأزيراً@:

وسطه@/ به يَشّد اXؤَتِزر ٔ%ّن إ%زار@, ومنه والشّدة@/ القّوة هو أ%زر@: ـ الفائق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القّوة@/ بلوغ هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن



٨٣ آَزر

/@٣١ . ٢٠ ـ أمريى ã| كُه
ß
Ì¾وأ أْزِريى بِه اُشُدد

/@
ã
çوقدر

ã
çقّو بلوغ أيى

/@٢٩ . ٤٨ ـ فاْستَوي فاْستَغْلََظ فآَزَرُه َشطْأُه أخَرَج كََزْرٍع إ�Sيِل
ã
| وَمثَلُُهم

واستغَلظ@/ فاشتّد قّواه
Ø
j وورقَه فرَخه أخرج كزرٍع أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

آَزر@:

سنة@, ع¿Ìة وتسَع مائة تاَرَح ولَد بعدما ناحوُر وعاش ـ ٢٥ . ١١ ـ التكوين
وهاواَن@/ وناُحوَر أبراَم وولَد سنة Òسبع� تاَرُح وعاَش وبَناٍت@, Òبن� وولد

القرآن
ã
| والّذيى تاَرخ@, كان أبيه Ëºا أّن اخت9ف النّساب� ب� وليس ـ لسا

ٔ%بيه
Ô
oٕابراه قاَل وٕاذ قال@: كأ@نّه لغxم@,

ã
| ذّم عندهم آزر وقيل آزر@, �dه أّن يدّل

اòاطٔي@/

ا§رود مع صار
Ø
Fفل تاَرخ@, أبوه به سّماه @ٕابراهoالّذيى

ã
èأ@Ëºوكان@ا ـ العرائس

هو وقيل معوّج@/ ]ع� وهو به عيب لقب هو وقيل آزر@/ سّماه ته ßGآ خزائن ع� Ó
Ù
Dق

ِرم@/ ÒGا الشيخ بالنبطيّة

التقوية@/ الوسط@, hشد = [@آَزر@] @@ ـ فر

َوَسَطه@/ يَشّد مَن = [@آزور@] @@

آزَر ٕاّن الّس9م@: عليه عبدا� أبو قال ـ oٕابراه و%دة قصص باب ـ ٥ ـ البحار
هذا أّن النجوم حساب

ã
| أري

ã
Ùæٕا له فقال كنعان@, بن §ـرود ÓF Rمنج كان oٕابراه أبا

ٕا»@/ يَن@/// Rالد هذا فيَنسخ رج9ً ِدث ÔJ الّزمان



آَزر ٨٤

أ%صنام يتّخذ وكان ووزيره ^رود أمر صاحَب آزُر وكان عنه@: أيضاً ويرويى
ولده@/ ٕا� ويدفعها وللناس له

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسطه يشّد الّذيى وهو آزور@, من معّربة آزر كلمة أّن النظر@:
ã
| يقوي الّذيى أّن

§رود وزيراً تارخ كان وØXا /@
Ó
ومع� لفظاً مyا قريبة الوزير وكلمة ويتقّوي@, للخدمة

/@Ëº%ا wذا فُلقRَب :@ والرأيى النظر
ã
| عنده ومعتَمداً أمره وصاحب

ُمب� َض*ٍل
ã
| وَقوَمَك أراك

ã
Ùæٕا آGًة أصناماً أتَّتِخُذ آَزَر ٔ�بيِه

Ô
oٕابراه قاَل وٕاذ

/@٧٤ . ٦ ـ

/@@٨٦ ـ ٨٥ . ٣٧ ـ آGة إٔاْفكاً تَعبدون@, ماذا وقوِمِه ٔ�بيِه قاَل ٕاذ

/@٢٦ . ٤٣ ـ َتعبدون ا Ø ßW بَراٌء ã�ٕاّن وقومِه ٔ�بيِه
Ô
oٕابراه قاَل وٕاذ

ã
Ùæٕا أبَِت يا الّشيطان@/// �@تعُبِد أبَِت يا �@يَْسَمُع@/// ما َتعبُد Ò ßn أبَِت يا ٔ�بيِه قاَل ٕاذ

/@٤٥ . ١٩ ـ ك Qس ÒZ أن أخاُف

�Rالّضـال من وكان ,@oٕابراه أبا كان آزر أّن الكرÇZة@: ا%cيات هذه من فيظهر
أ@كـ�

ã
| ا¡كم موضوع فٕاّن ه@,

Ô
غ� أو آزر �dه بأّن قلنا سـواء قطعاً@, له ا¢الف�

أ%ب@/ عنوان هو ا%cيات

% له @ Ó
Ø
Fع آزر وكان العّم@, هو أ%ب من اXراد ٕاّن إ%شكال@: عن فراراً يقال وقد

أباً@/

وأجدادهم م� RتقدXا باء c%ا ٕا� Ìك Ù¿ال ُنسـب ٕاذا ديى ÔN@% التأويل هذا ولكّن
بل خـون@, RؤرXا قال ما وخ9ل ا%cيات@, ظواهـر خ9ف هذا أّن ٕا� مضـافاً /@

ã
çيأ Dف



٨٥ آَزر

رأيت@/ Fك@ أيضاً الروايات

قال يَفَعلُون كذلَِك آباَءنا َوَجْدنا بَْل قالُوا َتعُبدوَن@/// ما وقوِمِه ٔ�بيِه قاَل ٕاذ
/@٧٦ . ٢٦ ـ أ�قَدُموَن وآباُؤ@كُم Ôrأن تعُبدوَن Ôrكُن ما Ôrأفرأي

ا ÒG آباَءنا َوَجْدنا قالُوا عا@ِكُفوَن ا ÒG Ôrأن
ã
� الّ التّماثيَل هىذِه ما وقوِمِه ٔ�بيِه قاَل ٕاذ

/@٥٤ . ٢١ ـ ُمب� َض*ٍل
ã
| وآباُؤ@كُم Ôrأن Ôrكن َلقد قاَل عاِبديَن

قونه Rيفر% Ìك Ù¿ال عن أ%ب بت	يه والقائلون أ%ب@أيضاً, هم@أبناء العّم فٕاّن@آباء
مب�@/ @ض9ل

ã
| كانوا قومه أبيه@وآباء آباء بأّن حة ÙÍ½م أ%جداد@,@وا%cيات عن

له استغفر وقد تعا�@, ا� من ٔ%بيه يستغفر أن Jّب الّس9م عليه oٕابراه وكان
وقال@:

/@@٨٦ . ٢٦ ـ � Mالّضال ِمَن كاَن ٕانُّه
ã
è�ٔ وeْغِفْر

َعْن ٕاّ� ٔ�بيِه
Ò
oٕابراه eسِتْغفاُر كاَن وما ـ قبُل من ٔ%بيه ا%ستغفار َوَعَد كان وقد

/@١١٤ . التّوبة ـ َوَعَدها َمْوِعَدٍة

/@٤ . اXمتحنة ـ لَك Qْستَْغِفَرن�ٔ ٔ�بيِه
Ò
oٕابراه َقوَل ٕاّ�

/@٤٧ . hمر ـ
ã Ù
èَر لََك َسأْستَْغِفر عليَك َس*ٌم

ـ Çbلة بقرينة موته@, بعد Iقّق قد أ@نّه [@
ã
è%ٔ [@و�غِفر ا%ستغفار آية وظاهر

/@� Mالّضال ِمَن @كاَن ٕانُّه

ظاهر فٕاّن ِمنُْه@:@ َأ Ú	َت ِhِ َعُدو� أ@نُّه لَُه Ò Ú� تَبَ ØFَفَل ـ آيُة الكرZة ا%cية هذه
ã
تنا| ف9

حياته@/
ã
| يى Ù

الت هو ا%cية هذه

Ø ã
النّ� آباء أّن

ã
| الروايات من ورد قد ما %@Hالف الكرZة ا%cيات هذه ٕاّن

Ø
j

طيRبون@/ طاهرون كلّهم jصl



آَزر ٨٦

ُس ÒS %@يُصيبُنا :@jصl ا� رسول عن ـ وظهوره نوره بدّو باب ـ ٦ ـ البحار
الُكفر@/ ِسفاُح و% Ìك Ù¿ال

فلم ر@, iُمطه َرحٍم ٕا� طاِهر ُصلب من يَنقُلنا َيَزل فلم :@jعl عبدا�
ã
èأ وعن

الطاهرة@/ أ%ص9ب
ã
| مُطهiرين طاِهرين ريان ÒN َيزا%

وا¦Çاي9ت ا%ÇLرافـات عن ا%cباء طهارة الروايات@: تلك من اXسلّم فالقدر
ا� Mفظ عم9ً الكفر وسفاح Ìك Ù¿ال برجس تلّوثهم وعدم اÌ¿Xوعة@, غ� ا�نسيّة

وصيانته@/ اXتعال

ُخلقيّة أمراض عن jصl
Ø ã
النّ� آباء نزاهة وال¿Ìيعة@: الطبيعة

ã
| الواجب ومن

النّبّوة مقام
ã
تُنا| أ%مراض تلك كانت ٕاذا باء@, c%ا عن أ%بناء تتوارث

ã

الّ َخلقيّة أو

وا9òفة@/ والتبليغ إ%رشاد ومقام

العمليّة والتكليفيّة أ%خ9قيّة والسيRئات
ã
Ï¼عاXا كبعض فيه@:

ã
%@تنا| ما وأمّا

ومقام الكامل والتوحيد التاّم والتوّجه إ%خ9ص Hالف
ã

الّ الضعيفة ا%عتقادات أو

ٕاثباته@/ ٕا� لنا طريق ف9 الو%ية@,

ا� بـيت َخَدمَة ومن الكعـبة
ã
Ùمتو� من كانوا jصl ا� رسـول وآباء @كيف

بـاء c%وا ÇGم@, آGة ويتّخذوuا يعبدوuا والناس أ%صنام@, من Wلّوة وكانت ا¡رام@,
مyا@/ تطه�ها

ã
| و%@Nاهدون ذلك عن %@يyوuم

الّطـاهرة أ%صـ9ُب ـ بقوGم ال¿Ìيفة الروايات
ã
|

Ô
التعـب� قلـنا ما ويؤيRـد

والطّاهرة@/ الطّاهرين النفوس ـ بكلمة فzا Øيع nو ونظائرها@/ طهiرة@, ÔXا وأ%رحام

Ø ã
للنّ� ليس تعا�ٕانّه ا� ذ@كر Xا ـ eستغفار كان وما@ ـ توبه التبيان@: تفس�

ã
و|

أ@نّه مَع ٔ%بيه
Ò
oٕابراه �ستغفار

ã
| الوجَه Øب� للم¿Ìك�@: غِفرة ÒXا يَطلبوا أن آمَنوا والّذين

أصحابنا@/ يقوله ما ع� عّمه أو ُ%مRه جّده أو ولده الّذيى أباه كان سواء كافراً@, @كان



٨٧ أزف

بأْن َوَعـَده كـان أبـاه أّن ا%cية هذه مع� قلنا ـ @ا�واب أ%نبياء@: ت	يه
ã
و|

تعا�ع� ا� له اò�فاستغَفر به ظّن Ø
ح النRفاق ع�سبيل ا%Zاَن لُه وأظَهر يُؤمن@,
منه@/ أ

Ø
وت له ا%ستغفار عن رجَع كفره@, ع� oمُق أ@نّه له Øتب�

Ø
Fفل الظّن@, هذا

فzم ٕاعتقادنا ـ اعتقاداته
ã
| jرهl الّصدوق ك9م هو ا Ø̂ ٕا القول هذا منشأ ولعّل

بـنت آمنة واُمّه ,@ ÓFمُسل كان طالب أبا وأّن عبدا�@, أبيه ٕا� آدم من مُسلمون م Øu@أ
من ِسفاح من اُخَرج nو نكاح من اُخِرجُت :@jصl

Ø ã
النّ� وقال ُمسلمة@, كانت َوَهب

وصيiه@/ كان طالب وأبا ًة iُحج كان عبداXّطلب أّن َ ُرويى وقد آدم@, لَدن

عق9ً فيه Tذور و% يثبت@, n كلّهم وٕاZاuم آبائه بٕاس9م القول أّن عرفت وقد
الكرh@والروايات الكتاب ٕا�@نصوص مضافاً القول@, @ذلك

ã
ا¤ذورات| بل و%@¾Ìعاً,

السابقة@/

والقول البحث عن الّسكوت هو رمة@: Ô¡ا مقتÏÉالتقوي@وأ%دب@وحفظ ولكّن
وقداسxم@/ ونزاهxم بطهارtم

Ø ã
إ%bا� وا%عتقاد اXوارد@, هذه أمثال

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أزف@:

مُـتآِزٌف@: رجٌل وَدنا@/ اق�ب الّرحيُل@: أِزَف ـقاَربة@/ ÔXوا نّو hالد ع� يدّل ـ مقا
لق@/ Òòا مُتقارب قص�

وَقُرب@/ دنا تِعب@: باب من واُزوفاً أَزفاً الرجُل أِزَف ـ مصبا

وهو آِزٌف@, فهو َعِجَل@, الرجـُل@: وأِزَف /@jَعِجلl وأِفَد دنا أَزفاً@: أِزَف ـ لسا
َضيRق@/ مُتآَزف@: ومكان اÔXستَْعِجل@/

يُـقال أِزَف لكـن يتقاربان@, وأِفَد وأِزَف القـياَمة@/ َدَنت ِزفَُة@: c%ا أِزَفت ـ مفر



أزف ٨٨

لُقرب به يت Ù Ôdو الوقت@/ ضيق وأ%زُف@: الشخوص@/ أِزَف ويقال بضيق@وقxا@, اعتباراً
@كوuا@/

ومـن واو@/ عن واGمزة الَوزيف من وكأ@نّه وَعِجَل@/ َدنا الّرحيُل@: أِزَف ـ أسا
ضيق@/ أيى أَزٌف@, عيشه

ã
| ا£از@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ضـيق وأمّا الَعَجـل@/ مع والّدنّو الُقرب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

Vازيّاً@/ Ó
مع� فيكون اXع�@, هذا %زم فهو الوقت@:

/@١٨ . ٤٠ ـ Òكاِظم� ناِجِر Ò¡ا َلَدي القُلوُب ٕاِذ ِزَفة Ð�ا يَوَم وأنِذْرُهْم

القُلوُب ٕاذ ـ بقرينة وإ%حتضار@, باXوت ا%cخرة Ònعا ٕا� ا%نتقال ٕا� ٕاشارة
ا¡ناِجر@/ َلدي

/@٥٧ . ٥٣ ـ كاِشَفة hِا ُدوِن ِمن ا ÒG لَيَْس ا�Ðِزفُة أِزَفت

%@َيرّدها حادثة وتلك ا%cخرة@, nعا ٕا� الرحلة وصيحة اXوت حادثة اق�بت
أحد@/ و%@يكشفها

مستعجل@/ قريٌب فٕانّه با%cزفة@: ا%cخرة Ònعا ٕاقبال Øع فقد

والفقر اXرض من وابت9ءاtا الّدنيا حوادث من حادثة كّل أّن ذلك@: وتوضيح
و%@Jكـم وتأخـ�ها@, وع9جها رّدها Zكن واXصيبات@, وا%c%م والّشدائد والفراق

كان@/ @Cأي ا%نسان يُدرك فٕانّه اXوت ٕاّ% قطعاً@, وٕاصابxا ب	وGا

اXوُت ُيدِركْكُم تكُونوا ÒCأي اXوَت@/ بَينكُم قّدْرنا Lُن اXوِت@/ ذاِئَقُة نَفٍس @كُل\
ُمَشيQَدة@/ بُروٍج ã| Ôrكُن ولَو



٨٩ أّس

ُقل @ـ@ الفـرار و%@ينفع والتغي� الع9ج و%@يقبل له راّد % قطعيّاً كونه فباعتـبار
صاِدق�@/ Ôrكُن ٕان اXوَت أنُفِسكُم َعْن فادَرُأوا

قـريب فـهو باّت آٍت كّل فٕاّن زفـة@, c%با وراءه الّذيى nالعـا وعن عنه Øيعـ
عظيمة@/ مصيبة @كانت ٕاذا

Ø
Dس و% مستعجل@,

اXوضوع@/ وبَتRـيّة ٕا�القطعيّة ل9ٕشارة [@أِزَفْت@]
ã
ÏÈاXا بصيغة والتعب�

وحا%ت ومصيبات حوادث تعّقب ا Øuوكأ للمبالغة@, ا%cزفة
ã
| [@التاء@] وحرف

ع� تدّل wا اتRصافها جهة ومن التأنيث@, بصيغة ت Øع ٕالzا فبالنظر مؤXة@, شديدة
قبُل Dف ا¡ناجر لَدي وتوقّفها القلوب وصول اXتعقRبة ا¡وادث ومن والشّدة@/ اXبالغة

بعد@/ Dوف ظاهراً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّس@:

وÇbعه البـناء أصل فاُ%ّس الثابت@/ الوطيد ء
ã
Ï¿وال أ%صل ع� يدّل ـ مقا

الرجل@/ أصل hاُ%س قالوا@: اُُسس@/ وا�مع أَساس للواحد ويقال آساس@/

مثله@, وأ%ساس وأقفال@/ قُفل مثل آساس وbعه أصله@, ا¡ائط hاُس ـ مصبا
أساساً@/ له جعلُت تأسيساً@: ستُه iوأس اُُسس@/ وbعه

الكذب@/ أمِره أساُس وف9ُن ه@/ Rاُس ِمْن وقلَعُه أ%ّول@, ع�أساِسه بَ�بيتَه ـ أسا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخر@, ء
ã
Ï¾ عليه Nعل Ø
ح ويثبت@, يبت� ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ%صل أّن



ٕاسحاق ٩٠

معنويّاً@/ أو يّاً Rماد

ع�َشفا بُنيانَُه َس Qأس َمْن أم Õَخ� وِرْضواٍن hِا ِمَن ع�تَقوي بُنيانَُه َس Qأس ن Ò Òfأ
/@١٠٩ . ٩ ـ ُجرٍف

/@١٠٨ . ٩ ـ التّقوي Òَع� َس Mاُس ْسِجٌد Ò ÒX

التـقوي@/ برنا¶ ع� اXسجد بنيان وأساس وجوده@, بنيان أساس َجعَل أيى
والفعاليّة العمل برنا¶ بل وا%نسان@, اXسجد

ã
| ا¤سوس ّ يى RادXا البنيان اXراد وليس

اXسجد@/
ã
و| ل9نسان

ما ع� يبت� يى RادXا البناء أّن فgا أ%ّولّية@, النيّة ع� العمل بنيان أّن ومعلوم
ّية@, Rماد أو ٕاG×ية طا¡ة أو صا¡ة ع�النيّة

ã
مبت� العمل فكذلك اXهندس@: وقّدره رdه

أن ٕا� وبنائه عFرته أّول من ُيبتدأ اXسجد
ã
| العمل ٕاّن

Ø
j النّية@/ ظهور هو فالعمل

فيه@/ ٕا�العبادة ينxيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاسحاق@:

الضاحك@/ ٕاسحاق@: ـ قم

الضحك@/ = [@ايصَحق@] ـ فع

لنفسه ذ ØHا ØXا سنًة أربع� ابَن ٕاسحُق وكان ٕاسحَق
Ô
oٕابراه ولَد ـ ٢٥ التكوين

ٕاسحُق Øوص� أراَم@, فَّدان من ّ أ%راميى %بان أخت ّ أ%راميى بَتوئيل بنَت ِرفَقََة زوجًة@,
امرأتُه ِرفقُة فحِبَلت الرّب@, له فاستجاَب عاِقراً@, كانت ا Øu@%ٔ امرأِته ٔ%جل الرّب ٕا�

توأمان@/ ا
ß
yبَط

ã
| ٕاذاً لِتَِلَد أيّامُها كملت

Ø
Fفل ///

و\ان�سنًة@, و`ساً مائة ا� قبَضُه أن ٕا� ٕاسحَق ُعمر وكان ـ ٢٧ . ١ اXروج



٩١ Ìºأ

بيت من مي9ً
Ò
Ì¿ع \انيَة ع� وذلك م¿Îورة قبورهم ومواضُع اòليل@, أبيه مع وُدفَِن

اXقدس@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| الكـرZة ا%cيات من يستفاد ما وأمّا العّية@/ من مأخوذة الكلمة هذه أّن

شأنه@:

/@٣٩ . ١٤ ـ وٕاسحىق عيَل ×dٕا ß Ò	الِك Òَع�
ã ß
� َوَهَب اّلذيى ِhِ ا¡مُد

عن تأّخـره وع� ,@oٕابراه أبيـه ك ع� كانت ٕاسـحق و%دة أّن ع� تدّل
عنه@/ ذ@كره تأّخر بلحاظ عيل@, ×d إ

/@١١٢ . ٣٧ ـ Ò� ß ß¡الّصا ِمَن نَبّياً بٕاسحىق ناُه ÖÌ Ø¿َوب

وصلوحه@/ نبّوته ع� تدّل

/@٧١ . ١١ ـ بٕاسحىق ناها@ ÖÌ Ø¿ََفب َفَضِحكَْت ٌة Ò ß_قا وامرأتُُه

تسميته@/ يناسب هذا

/@١٣٦ . ٢ ـ وٕاسحىق عيَل ×dٕوا Òoٕابراه ٕا� اُنِزَل وما

عيل@/ ×d إ وأخيه أبيه ع� اُنِزَلت Fك اليه صحف نزول ع� تدّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ìºأ

يَشّدونَُه وكانوا من@ذلك@أ%س�, إ%مساك@/ وهو ْبس@, Ò¡ا وهو أصٌل@واحد ـ مقا
أس�اً@/ Ì

Ò
ºيُؤ n وٕان أخيٍذ كّل َ فُسمRيى إ%سار@, وهو بالِقّد



Ìºأ ٩٢

وا�مع أيضاً@,
Õ
أس� وامرأته أس�@, فهو ÍÈَب باب من أÌºاً أÌºتُه ـ مصبا

قـّوينا أيى أÌºهم@, وشددنا حسناً@, خلقاً خلقه أÌºاً@: ا� Ìه
Ò
ºوأ واُساري@/ أÌºي

Pميعه@/ ه@:
ß
Ì
Ö
ºبأ وخذه فككته@/ ٕاساَره@: وحللُت َرهطه@/ الرجِل@: ة

Ò
Ìº واُ خلقهم@/

Ø
j بذلك

Ô
أ%سـ� َ يى Ù Ôdو القتب@, Ìُت

Ò
ºأ قوGم@: من بالقيد@, الشّد Ìº%ٔا ـ مفر

نعمتك@/ أسـ� أنا فيقال به ويتجّوز مشدوداً@, يكن n وٕان ومُقـيّد مأخوذ Rلكل قيل
به@/ يَتقّوي مَْن الرجِل ة

Ò
Ìº واُ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نـظره Iت يكون بأن والضبط@, ا¡بس هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

استعGFا@/ موارد bيع
ã
| اXع�منظور وهذا وسلطانه@/ وحgه

/@@٨ . ٧٦ ـ وأس�اً ÓDويت ِمسكيناً

بتعّهدات أو ظاهريّة بقيود مشدود أو سيطرٍة@, Iت وواقع Tبوس هو مَْن أيى
نظراً@/ وا¤بوس واXسجون العبد تشمل الكلمة فهذه قانونّية@, والðامات عرفيّة

/@٧٠ . ٨ ـ Ìي
Ö
º�ٔا ِمَن أيديكُم

ã
| ْن Ò ßX ُقل Û ã
 النّ ا Ûvأ يا

اXسلم�@/ سلطان Iت وكانوا واُِخذوا Ìوا ßº اُ الّذين وهم أس�@, bع

/@٦٧ . ٨ ـ أ�ْرض
ã
| يُثِخَن Ø�َح ي

Ò
Ìºأ لُه يَكوَن أن Ý ã
 لِنَ كاَن ما

دنيوّية@/ ذخ�ة وNعلهم أفراداً Ìºيأ أن
Ø ã
ن� شأن من ليس أيى

/@٢٨ . ٧٦ ـ ُهم
Ò
Ìºأ وَشَدْدنا خَلقناُهم Lُن

سلطاننا Iت فهم الدنيوّية@, ا¡ياة
ã
| معا¾Îم أمور وقّدرنا ضبطهم شددنا أيى



٩٣ ٕاÌºائيل

وجّل@/ عّز ا� شاء ما ٕاّ% اً ØÍÈ و% نفعاً ٔ%نف«Îم %@Zلكون وجوتنا

أ%مـر Iت وا�Çعل والّضـبط التقدير ]ع� بل اòـلق@, ]ع� ليس Ìº%ٔفا
له@/ م9زم أو اòلق بعد يتحقّق فهو وا¡كم@,

ع�bيع Ìº%ٔا يُطلق الّضبط و]ناسبة وُيضبط@/ Ì
Ò
ºيُؤ ]ع�ما فُعلة فاُ%Ìºة

الدقيق@/ وا¡كم الّضبط موارد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اÌºٕائيل@:

ا�@/ ع� اXظّفر ٕاÌºائيل@: ـ قم
أ%س�@/ = [@آس�@] ـ فع

التوقيف@/ = [@Ì
Ö
ºأ@]

ا�@/ = [@ِال@]
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العربّية@, من Ìºأ ماّدة
ã
| قلنا ما يطابق العيّة اللّغة

ã
| الكلمة هذه مع� أّن

وهذا تعا�@, ا� وأ%Ìºمن والتدب� والتوقيف النظر Iت يكون مَن ٕاÌºائيل@: fع�
مـعناه عن Iريف فهو ترbـته@:

ã
| ـ@@قم@@ـ قال وما ا�@/ عبد كلمة من قريب اXع�

اXقهورّية@/ أراد ولعلّه ,@
Ø ã
ا¡قي�

وقالوا ٕاÌºائيُل@, وقالوا ميكاُل@, قالوا Fك Ìاُل
Ö
ºٕا قالوا لغات@, ففـيه ـ مع

ã
و|

بألفاظ فيه تكلّموا ك9مهم من يكن n@ما الzم وقع العرَب@ٕاذا Sد وكذا ,@ Ôائ�Ìºٕا أيضاً
وبغدان@/ وبغداد بغداذ قالوا Fك Uتلفة@,



أسف ٩٤

وبارَكه@, أراَم فَّداَن ِمن جاَء Òح� أيضاً ليعقوَب ا� وظهَر ـ ٩ . ٣٥ ـ التكوين
فَدعا ٕاÌºائيُل@, ك Ôd� بل يعقـوَب بعُد Dف َك Ôd� %@يُدعي يَعقوُب ك Ôd� ا� لَه وقال

ٕاÌºائيَل@/ ه Òd�

له فولَدت بَتوٕايل@, ابنة يوTاء oٕابراه بعد ٕاسحاق وتزّوج ـ ٢٧ . ١ ـ اXروج
وكان يعقوُب@,

Ø
j عيُص ٕا�الفصل Fyم الباديى وكان واحد@, بطٍن

ã
| ويعقوَب الِعيَص

ياسة Rبالر ليعقوب فدعا ب½Íٕاسحاق@, وذهب سنة@, ستّون مولدYا وقت
ã
| ٕ%سحاق

ُولده@/
ã
| باÔXلك لِعيص ودعا ُولده@,

ã
| والنبّوة ٕاخوته ع�

فراجع@/ اXضام� هذه من يقرب ما ـ ٢٥ ـ التكوين

خرج ذلك وبعد ـ وفيه@يقول الو%دة@/
ã
| تعقّبه بيعقوب@: تسميته وجه ويقال@ٕاّن

يعقوب@/ اdه فُدعيى ِعيسو@, بَعِقب قابضٌة ويُده أخوه

القرآن@: من موردين
ã
| Vّردة ُذ@كَرت قد ٕاÌºائيل كلمة ٕاّن

Ø
j

/@٥٨ . ١٩ ـ وٕاÌºائيل
Ò
oٕابراه يّة Mذُر وِمن

/@٩٣ . ٣ ـ نفِسه Òَع� ٕاÌºائيُل َم Qَحر ما ٕاّ� ٕاÌºائيَل
ã
ِلَب� ِحّ*ً كاَن الطّعاِم @كل\

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أسف@:

وأ%سافة@: ذلك@/ أشبه وما والتلّهف الفوت ع� يدّل واحٌد أصٌل أسف@: ـ مقا
فاtا@/ قد النبات ٔ%ّن القياس هو وهذا شيئاً@, ُتنِبت %

ã

الّ أ%رض

َغِضَب وأِسَف@مثل أِسٌف@/ فهو حزَن@وتلّهف@/ تِعَب@: باب من أِسف@أَسفاً ـ مصبا
آَسفته@/ ـ@ باGمزة@ ويُعّدي /@

Ó
ومع� وزناً

ا%نفراد@, ع� Fyم واحد Rلكل يقال وقد معاً@, والغضب ا¡زن أ%سف@: ـ مفر



٩٥ أسف

فصاَر
Ò
Ì¿انت دونه من ع� ذلك كان 
f ا%نتقام@, ¾Îوَة َدِمه القلِب ثَوران وحقيقته

أيى ـ مyم انتقمنا آَسفونا ØFفل ُحزناً@/ وصار انقبض فوقه ع�من كان 
وم غضباً@,
أغضبونا@/

تلّهَف@/ أيى وتأّسف@, فاتـه ما ع� أِسَف وقد ا¡ـزن@, أشّد أ%سف@: ـ صحا
ا¡زن Ìيع

Ø
ال« وأ%سوف@: وأ%سيف أغَضبه@/ وآسفه@: غضب@/ أيى أَسفاً عليه وأِسَف

الّرقيق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ�ه@: الغضب وأمّا ٍء@/
ã
Ï¾فوت عند وا¡زن التلّهف هو الكلمة

ã
| أ%صل أّن

Gا@/ ا£ازيّة
ã
æعاXا ومن بالقرائن@, يُفَهم ØFf

/@@٨٦ . ٢٠ ـ أِسفاً َغْضباَن قوِمِه ٕا� Ïºُمو فرَجَع

بعد الكلمة هذه وذ@كر العجل@/ اذهم ÙHا من فعلوا ما ع� وحزيناً فاً Rمتأس أيى
الغـضب@/ مع� ع� أ%سف ماّدة د%لة وعدم Fyبي التقابل ع� يدّل غضبان @كلمة
البـاعث Ìك Ù¿وال العـجل Çاذ ÙHٕا بسـبب مـyم وفـوته التوحيد ترك ع� فأ%سف@:

للغضب@/

/@٨٤ . ١٢ ـ ُيوُسَف ع� أَس� يا وقاَل م Ôyَع Øوتَو�

فقدانه@/ ع� أيى

/@٦ . ١٨ ـ أَسفا ديِث Ò¡ا ذا ×w يُؤِمنُوا Ö Òn ٕان آثاِرِهم ع� نفَسَك باِخٌع فَلََعلQَك

به@/ جاء ]ا ٕاZاuم عدم ع� jصl ا� رسول يتأّسف

/@٥٥ . ٤٣ ـ ع� Òbأ فأغَرقناُهم م Ôyِم انتقَْمنا آَسفونا ØFفل



ٕاÊºعيل ٩٦

وخـ9فهم كـفرهم ع� منّا التأّسَف وأتباعه فرعـون طغياُن أوَجَب
Ø
Fفل أيى

أ%سف aل ٕا� لنا حاجة ف9 وعّذبناهم@/ مyم فانتقمنا والسعادة@: والّص9ح النصيحة
التأّسف@/ هو اXناسب أّن مع الغضب@, ع�

تعا� عليه فيطلق كالغضب@, فهو الرّب@: ٕا�مقام ُينسب كيف أ%سف أّن وأمّا
الغضب@/ راجع ـ ا�XتRبة ونتائجه آثاره باعتبار

متقاربان@/ ومعناYا ,@أ@ك اشتقاقاً :@Ïº%ٔوا أ%سف ب� ٕاّن
Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕاÊºعيل@:

ا�@/ من مسموع ٕاÊºعيل@:@ ـ قم

شاَمع@/ ع@, Ö Òc وكذلك Êع@/
Ú
ال« = [@@ايشَمع@] ـ فع

/@oٕالوه وكذلك@: ا�@/ = @ِال@] @] و

الس� أبدلوا أ%ّول@: الباب
ã
| ويقول وٕاÊºع�@/ ٕاÊºعيل لغتان@:@ فيه ـ اXعّرب

للصحراء@: وقالوا وٕا¾Êويل@/ ¾Ìاويل Fوأصله وٕاÊºعيل@, Ìºاويل فقالوا@: الش�@, من
/@jدشت

ã
|l دست

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مyا@/ مأخوذًة العّية@, اللّغة هو الكلمة@: هذه
ã
| أ%صل أّن

حا%ته@:
ã
| ا%cيات من يستفاد ما وأمّا

ـ الد\عاء@ لََسميُع ã Ùèَر Qٕان وٕاسحىَق ِعيَل ×dٕا ß Ò	الِك َع�
ã
� َوَهَب اّلذيى ِhِ أ¡مُد@

/@٣٩ . ١٤



٩٧ ٕاÊºعيل

أثـر
ã
| مولود فهو أّوً%@, له ُوهَب ولٌد فٕانّه التسمية@, وجه تناسب ا%cية هذه

اXسموع@/ الدعاء

/@١٢٧ . ٢ ـ عيل ×dوٕا البَيِْت ِمَن القواِعَد Ôoٕابراه يَرَفُع وٕاذ

/@١٢٥ . ٢ ـ
ã
بَي� طَهMرا أْن وٕاÊºعيَل

Ò
oٕابراه ٕا� وَعِهدنا

تطه�ها@/
ã
| وكذا jالكعبةl البيت @بناء

ã
¾Ìيك@أبيه@| كان ع�@أ@نّه يتان@تدّ%ن c%ا

/@@٨٤ . ٣ ـ ويعقوَب وٕاسحىَق عيَل ×dٕوا Òoٕابراه ع� اُنِزَل وما

/@١٦٣ . ٤ ـ وٕاسحىق عيَل ×dٕوا Òoٕابراه ٕا� وأوحَيْنا

ويعقوب@/ وأخيه أبيه رديف
ã
| ٕاليه@, والوحيى الّصحف نزول ع� تدّ%ن

/@@٨٦ . ٦ ـ � ÒXالعا Òَع� لْنا Qفَض وكُّ*ً ولُوطاً ويونَس واليسَع وٕاÊºعيَل

/@٤٨ . ٣٨ ـ أ�خيار من وكّل الكفل وذا واليسَع عيل ×dٕا وeذْ@كُر

/@@٨٥ . ٢١ ـ الّصابرين مَن كّل الكفل وذا وٕادريَس عيَل ×dٕوا

ع� فّضلهم ن
Ø
Wو أ%خـيار@, ومن الّصابرين@, ِعـداد

ã
| ا%cيات هذه

ã
| عّد قد

/@� ÒXالعا

/@٥٤ . ١٩ ـ نبيّاً َرُسوً� وكاَن الَوْعِد صاِدَق كاَن ٕانُّه عيل ×dٕا الِكتاِب
ã
| وeذْ@كُر

معاً@/ والنبّوة الّرسالة ]قام عّرفه صدقه@, ٕا� مضافاً

واُ@كـ�ه اُباركه أنا ها فيه لَك dعُت فقد ٕاÊºعيُل وأمّا ـ ٢٠ . ١٧ التكوين
كب�ًة@/ اُمًّة وأجعلُه يِلُد رئيساً

Ò
Ì¿ع

ã
اث� جداً @كث�اً

اÍ½Xيّة هاَجُر َولَدتـُه الّذيى
Ò
oٕابراه بن ٕاÊºعيَل مَواليد وهذه ـ ١٢ . ٢٥ و

نبايوُث@/// مواليدهم حسَب بأÊºئهم ٕاÊºعيَل
ã
بَ� أÊºء وهذه ,@oبراه%ٕ سارَة جارية

حسَب رئيساً
Ò
Ì¿ع

ã
اث� وُحصوuم بِديارهم أÊºؤهم وهذه ٕاÊºعيل بنو ُهم هؤ%ء



Ëºٕا ٕاست�ق@, ٩٨

قبائلهم@/

ٕاÊºعيَل@,
Ò
oٕابراه ُولد �صط�من ا� ٕاّن :@jصl@ا� رسول قال ـ ١٧ ص إ%نباه

من و�صط� قريشاً@, كنانـة
ã
ب� من و�صط� ِكنانـَة@,

ã
ب� ٕاÊºعيَل ُولد من و�صط�

ã
| كتابـه

ã
| ّ الَعدويى وقال ـ ١٨ ص /@Ë¾ها

ã
ب� من

ã
æو�صطفا ,@Ë¾ها

ã
ب� قريش

ِكنانة@/ ÍÖÉبن iالن بن مالك ٕابنا وا¡رث ِفهر كلّها قريش اع
ß
b قريش@: نسب

ØXا عمره وكان ٕاÊºعيل@, ُولد من سَتعربة ÔXا العرب ـ ٩١ . ١ الورديى ابن تار±
مائة

Øã
ÏÉXوذلك سنًة@, ع¿Ìة أربع Lو ْجر ß¡ا موضع ]كّة هاجر اُمRه أنزله@ٕابراهoمع

سنة@, ٢٧٩٣ ٕا�اGجرة مكّة سك�ٕاÊºعيل fن الّس9م@, Fzعل oٕابراه عمر من سنة
هاَجر وُدفَنت قيدار@, مyم ذ@كراً Ì¿ع

ã
اث� له ولَدت امرأًة ُجرهم من ٕاÊºعيل وتزّوج

س9مان@, وله نابث@, ويقال َنبث وله aل@, لقيدار ُولَِد
Ø
j أيضاً@/// معها وابyا ْجر ß¡با

ÍÒÉ مُ وله ِنزار@, وله مَعّد@, وله َعدنان@, وله أّد@, وله أدد@, وله اليسع@, وله اGميسع@, وله
/@ ّ النبويى الّنسب عمود ع�

ولَد وهو ُخَزZة@, ولَد وهو مُدِركة@, ولَد وهو ٕالياس@, ولَد هو هذا ÍÉ ومُ أقول@:
ِفهر@/ ولَد وهو مالك@, ولَد وهو ,@ÍÉ النّ ولَد وهو @ِكنانة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إست�ق@:
/@jبرقl ماّدة

ã
|

ã
çيأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ëºٕا
/@jÊºl ماّدة

ã
|

ã
çيأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٩ أسو أسن@,

أسن@:

وأِسَن /@ Ø�تغ ٕاذا يأُسُن@: اXاُء أَسَن ء@,
ã
Ï¿ال Ø�تغ أحدYا أص9ن@, أسن@: ـ مقا

اعتّل@/ تأّسَن@: الب�@/ ر´ من عليه
Òã
Ï ß¿اُغ ٕاذا الرجل@:

آِسٌن فهو ب@,
Ò
Ì¿ُي فلم Ø�تغ ويأِسن@: اُسوناً@, قعد@, باب من اXاء أَسَن ـ مصبا

َتِعٌب@/ مثل وأِسٌن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مكروهة@, حالة ٕا� Ø�التغ ]ع� أ@نّه اXاّدة@: هذه اسـتعFل موارد من يظهر ٕانّه
/@أ@ك اشتقاقاً عفن@, أجن@@ـ ـ@@أفن@@ـ كلFت وب� وبيyا

/@١٥ . ٤٧ ـ آِسن ماٍء من أuاٌر فzا اÔXتّقوَن ُوِعَد
ã
� الّ ا�نQِة مثُل

Ø�و%@يتغ والعذوبة@, والطRيب واòلوص الّصفاء من الطبيعية حالتـه ع� باق
اXاء@/ من الطيب كFل وهذا@ خلوصه@, و% لونه و% صفاؤه و% رJه و% طعمه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أسو@:

اقتديت@/ به@: وائتسيُت به وتأّسيُت القُدوة@/ :@
Ø
ËÉوال Ì»بالك إ%ُسوة ـ مصباح

سّويته@/ وآَسيته@: حزن@/ :@
Òã
Ï ßºوأ

داويته@, رَح@: Ô�ا أسوُت وإ%ص9ح@/ اXداواة ع� يدّل واحد أصل أسو@: ـ مقا

ã
� الباب هذا ومن بيyم@/ أصلحُت القوم@: ب� أسوُت /@

ã
Ï ßº c%ا الّطبيب يُسّمي ولذلك

عّزيته@/ ف9ناً@: وأّسيُت به@/ أقتديى
ã
Ùæأ أيى ,@jالث9ث lبا¡ركات قُدوة أيى اُسوة ف9ن

ã
|



أسو ١٠٠

ٕان غ�ه اتRباع
ã
| علzا ا%نسان يكون

ã

الّ ا¡الة وهيى كالقُدوة@, اُ%سوة مفرـ

hِا رسوِل
ã
| لكُم @كاَن لقد ـ تعا� قال وGذا ضاّراً@, وٕان ساّراً وٕان قبيحاً وٕان حسناً

يقال بالغّم@, الفائت اتRباع وحقيقة ا¡زن@, :@Ïº%ٔوا به@/ تأّسيُت ويقال حسنة@/ أسوةٌ
لقوGم الواو@, من وأصله الكافرين@/ ع�القوم تأَس ف9 له@/ وأِسيُت

Ó
Ïºأ عليه أِسيُت

وٕازالته@/ Ïº%ٔا ٕاص9ح وأصله رح@, Ô�ا ٕاص9ح وأ%سو@: حزين@/ أيى أسواٌن رجٌل

أساً@: Ïºآ ء
ã
Ï¿ع�ال أِسـيُت يقال ا¡زن@, وهو واحدة كلمة :@Ïºأ ـ مقا

ã
و|

عليه@/ حزنُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمّـا ويائّيـة@, واويّة ا Øu@أ اXاّدة@: هذه اسـتعFل موارد مراجعـة من الظاهر أّن
قريب Ïº%ٔع�اf ,@أ@ك اشتقاقاً Fyبي ٕاّن jأسفl

ã
| وقلنا علم@, باب من فهيى اليائّية@:

با¡زن@/ مقروناً فاَت ما ع� التلّهف وهو أ%سف@, من

ووجود وٕاص9حه@, ضعف ج ع� وتدّل ,@Í½ن باب من فهيى الواوّية@: وأمّا
ا¡زن@/ ي9زم والÍØÉر الضعف

أ%صل@/ مصاديق من وا%قتداء والتعزية اXعا�ة ـ oفاهf

التلّهف عن عبارة كان أ%سف أّن فالظاهر وأ%سف@: Ïº%ٔا ب� الفرق وأمّا
للتلّهف@/ اXستتبع ا¡زن عن وأ%Ïºعبارة للحزن@, اXستتبع

/@٢٣ . ٥٧ ـ آتا@كُم ]ا و�@تَْفَرُحوا فاتكُم ما Òَع� تأَسْوا لكَي*

ـ@@%@تأَسُيوا@/ وأ%صل الفائت@/ ع� و%@تلّهفوا %@Iزنوا أيى ,@
Ø ã
اليا� Ïº%ٔا من

/@٢٦ . ٥ ـ الفاِسق� القوِم ع� تأَس ف*



١٠١ Ì¾أ

/@
Öã
Ï
Ò
ºتأ % ـ وأ%صل

/@٩٣ . ٧ ـ كاِفرين قوٍم ع� Ïºآ فكيَف

وكفر@/ فسق ع�مَْن وأتلّهف أحزُن أيى

/@٢١ . ٣٣ ـ َحَسنة اُسَوةٌ hِا َرُسوِل
ã
| لكُم كاَن َلَقد

/@٦ . ٦٠ ـ hا يَرُجو كاَن ن Ò ßX َحَسنٌة اُسوةٌ م
ß
zف لكُم كاَن َلَقد

ما فاُ%سَوة واُ%@كلـة@/ اللhقمـة
ã
| Fك به@, يُفَعل Xا وفُعلَة ,@ ّ الواويى أ%سـو من

هـذه Çاذ ÙHا لكـم فيلزم والطريقـة@, والسلوك وا¡Çالة العمل من به ويُصلح Ï»َيُؤت
rكن ٕان وأخ9قـه@, وأدبه وسلوكه وعمله قوله من ا� رسـول من اXأخوذة الّطريقة
موجبـة مرضّية@, مطلوبة حسنة طريقة فهيى تعا�@, ا� ٕا� والّس� الّسـعادة راج�

عنكم@/ فاَت ما ٕ%ص9ح

والواوّيـة@, اليائيّة ب� فخلطوا ,@�Rاللّغـوي بعض ع� اXاّدة هذه اشت}ت وقد
/@Fومفاهيمه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¾أ

Ì Ò¾وأ يشكرها@/ فلم النعمَة وكَفر بَِطر َتِعَب@: باب من Ì ß¾أ فهو
Ò
Ì ß¾أ ـ مصبا

فهو مَآش�@/ وا�مع باGمزة واßXئشار النون@,
ã
| لغة شّقها@/ قتل@: باب من Ìاً Ö¾أ اòشبَة

أطرافها@/ رّققت ا@: Òuأسنا اXرأُة ت
Ò
Ì Ò¾وأ مأشورة@/ واòشبة Ì ß¾آ

بَِطر أيى ,@Ì ß¾أ هو قوGم@: ذلك من ا¡ّدة@/ ع� يدّل واحد أصل :@Ì¾أ ـ مقا
:@Ì Ô¾%ُوا /@Ì Ô¾ Ìواُ ß¾أ ورجل /@Ì Ò¾%ٔا ِمئش�من وناقة ,@Ì Ò¾يأ

Ò
Ì ß¾وأ ِحّدة@, ذو ع

Ù
Ì»مت

هذا@/ من باXئشار اòشبَة Ìُت Ò¾وأ أ%سنان@/ أطراف
ã
| رقّة



Í¼أ ١٠٢

فٕاّن الَفَرح@, من أبلَغ والبََطر الَبَطر@, من أبلغ Ì Ò¾%ٔفا الَبَطر@/ شّدة :@Ì Ò¾%ٔا ـ مفر
كاَن ٕاذا َمد ÔJ فقد :@ Òالَفِرح� ب\ ß ÔJ@� hَا ٕاّن ـ مذموماً أحواله أغلب

ã
| كان وٕان الَفَرح

%@يكوُن Ì Ò¾%ٔوا العقل@/ باقتضاء @كان ٕاذا وذلك فليفَرُحوا@, فبذلك ـ Nب ما قدر ع�
وي@/ ÒGا قضيّة Mسب ٕاّ%

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن Qاوز هو والبطر@: البطر@,
ã
| والشّدة ا¡ّدة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ%صل أّن

الّطرب@/
ã
| ا%عتدال

/@٢٦ . ٥٤ ـ
Ô
Ì ß¾�ٔا الَكّذاُب َمِن َغداً َسيَْعلَُموَن

/@٢٥ . ٥٤ ـ
Õ
Ì ß¾أ َكّذاٌب ُهَو بَْل

البطر@/ راجع ـ وبا¡ّدة اGوي وباقتضاء بَطراً يكِذب مَن أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í¼أ

يَعطفك ما ة@: ÒÍ ß¼ c%وا مَأ¼Íßة@/ واXوضع حبَسه@/ Íاً@:
Ö
أ¼ ه ÔÍ ß¼يأ ه ÒÍ Ò

أ¼ ـ صحا
والثRقُل@/ والّذنُب الَعهُد :@ ÔÍ¼%ٕوا معروف@/ أو Îر ß¼ أو قرابة أو رحم من رجل ع�

والعطف ا¡بس :@Í
Ö
فأ%¼ متقاربة@: أشياء منه يتفّرع واحد أصل :@Í¼أ ـ مقا

وكّل آ¼Íßة@, تسّمي والقرابـة ,@Í¼ٕا له يقال العهد أّن ذلك وتفس� معناYا@/
ã
| وما

هذا من فهو :@ ÕÍ¼ٕا الثقيل ٕاّن قوGم فأمّا واحد@/ كلّه والباب /@ ÕÍ¼ٕا وعهد وقرابة عقد
حبسته@/ وأ¼Íُته@: يتحّمل@/ أن ينبغيى Í¼ٕا FG والقرابة العهد ٔ%ّن



١٠٣ Í¼أ

اُ%مور ـ@@أيى هم ÒÍ¼ٕا م Ôyع ويَضُع بقهره@, وحبسه ء
ã
Ï¿ال عقد :@Í

Ö
أ%¼ ـ مفر

ـ ذلك وعـ� الثـوابـات@, ٕا� الوصـول وعن اòـ�ات عن وتقيRـدهم تثبRطُهم ã

الّ

الّـذيى اXؤكّد العهد :@Í¼%ٕوا ذ@كرت@/ ما وIقيقه ِثق9ً@/ وقيل ٕا¼Íاً@, عَلينا ِمْل ÒI@�و
/@ ٕا¼Íيى ذلكم َع� kوأخذ Ôkَأ@أقَرر واò�ات@@ـ@ الثواب عن ناقضه ُيثّبط

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من للتثقّل اXوجب والتقيّد أ%@كيد ا¡بس هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

وأمثال القرابة@, العهد@, الذنب@, الثقل@, @العقد@, ـ oمفاه مصاديقه@: ومن معنوّية@/ اُمور
من Rكل

ã
و| لِزم@, ÔXا والتعّهد الشديد وا¡بس والّضبط اXؤكRد القيد منه يستفاد ا

Ø
W ذلك

للثقل@/ 9زم ÔXا القيد مع� ي9حظ oفاهXا هذه

/@٢٨٦ . ٢ ـ قَبْلِنا ِمن اّلذيَن ع� Òلْتَُه Òa Fك ٕا¼Íاً@ عَلينا ِمل Ö ÒI@�و َربQنا

ã
| وقع Fك وإ%بت9ء والتحبّس يق Rوالض والشّدة والتقيّد التثّبط يوجب ما أيى

السابقة@/ اُ%مم

/@١٥٧ . ٧ ـ م
ß Ö
zَعَل كانْت

ã
� الّ وأ�ْغ*َل ُهم ÒÍ Ö¼ٕا م Ô Öyَع ويََضُع

بأ%غ9ل والتقيّدات اXعنوّية@, وا%بت9ء يق@والكلفة Rوالض الشّدة عyم @ويرفع أيى
الباطلة@/ وأ%عFل السخيفة والعادات الشاقّة بالتكاليف ظاهراً@, علzم كانت

ã

الّ

/@@٨١ . ٣ ـ ٕا¼Íيى ذلِكُم َع� Ôkوأَخْذ Ôkَأ@أقَرْر قال

بالّرسـل ا%Zان بتكليف والقبـول وإ%قرار التعّهـد من منكم أخـذت ما أيى
الثقيلة@/ وا¤دوديّة تعا� ا� جانب من اXأخوذ الشديد التقيّد ـ@@وهيى ون½tÍم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أصل ١٠٤

أصل@:

@@ـ
ã
æوالثا ء@/

ã
Ï¿ال أساُس ـ أحدها بعض@, من Îا ÔÉبع متباِعٌد أصول ث9ثة ـ مقا

Øã
Ï¿الع بعد الزمان فأ%صيل /@

Øã
Ï¿الع بعد ار Øyال من كان ما والثالث@@ـ العظيمة@/ ا¡يّة

آصال@/ وbعه

ثبت ُء@:
ã
Ï¿ال واستأصَل أصُله@/ ا¡ائط وأساس أسفله@/ ء@:

ã
Ï¿ال أصل ـ مصبا

ٕاليـه@/ ء
ã
Ï¿ال ذلك وجود يستند ما ء@:

ã
Ï¾ كّل أصل قيل Ø
ح ك�

Ø
j /@ وقويى أصله

أصالة@: الّنسُب وأُصَل أصـول@/ وا�مع للَجـْدول@/ أصل ر Øyوال للولد@/ أصل فأ%ب
أصَل % وقوGم يُب�عليه@/ ثابتًا أص9ً له جعلُت تأصي9ً@: وأّصلته أصيل@/ فهو ف@/

Ô
Ì¾

اُُصل وا�مع /@
Øã
Ï¿الع وأ%صيل@: العقل@/ وأ%صل والّنسب@/ ا¡سُب أيى ـ فصَل و% له

بأصوله@/ قلعتُه واستأصلته@: عريضة@/ قص�ة ا¡Çيّات دواهيى من وأ%ْصلة وآصال@/
وأبداً@/ قّط أص9ً@: فعلتُه ما bيعاً@/ أهلكهم الكفّار@: ا� استأصل قيل ومنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�Fدات
ã
| كان سواء ء@,

ã
Ï¾ عليه يُب� ما هو اXاّدة@: هذه

ã
|
Ø ã
ا¡قي� اXع� أّن

أصل ا¡ائط@, أصل يقال العلوم@,
ã
| أو اXعقو%ت

ã
| أو ا¡يوان

ã
| أو النباتات

ã
| أو

وغ� ,@
ã
æعاXا

ã
| أ%صل أ%لفاظ@,

ã
| أ%صل اXعرفة@, أصل إ%نسان@, أصل الّشجر@,

ذلك@/

أصالة Gا ا¡يّة تلك فكأّن اXع�@, هذا من مأخوذة أ%ْصلة تكون أن و%@يبعد
آخـر وهيى

Øã
Ï¿الع بعد الزمان وكذلك دواهzا@/ ومن عظيمة حيّـة ا Øuفا ا¡يّات

ã
|

خ�اً العمل زمان اليوم كان
Ø
Fفل اليوم@, أّول وهيى البُكرة مقابل

ã
| الyار من الساعات



١٠٥ أّف

أو ماديّاً يوم Rكل
ã
| العمل فنتيجة أ%صيل@, ٕا� وينxيى البكرة من به يبتدأ اً@,

Ø
Ì¾ أو

يُب� ا Ø̂ ٕا كان ما أيّاً فا�زاء بأ%صيل@, اXسّمي وهو منه ساعة آخر
ã
| تعلم روحانيّاً

ونتيجة فراغاً الyار@, ساعات
ã
| أ%صالة Gا فتكون الساعة@, تلك

ã
| حصل ما ع�
وعيشاً@/ وTصوً%

/@٢٤ . ١٤ ـ ثابٌت أصلُها طَيMبٍة @كَشجرٍة
/@٥ . ٥٩ ـ اُصوGا ع� قا_ًة تركتموها أو لِينٍة ِمن Ôrَقطَْع ما

/@٦٤ . ٣٧ ـ oح Òا� أصِل
ã
| رُج Ö ÒH َشجرةٌ ا Øuٕا

أ%صيلة@/ مواّدها ومن أ%صليّة أرÎÈا íم من تنشأ أيى

/@٢٥ . ٧٦ ـ وأصيً* بُكرةً ربMَك Ò
Ëºe وeذ@كُر

/@٤٢ . ٣٣ ـ وأصيً* بُكرةً َوَسبMُحوُه
اليوم@/ bيع

ã
| Fدوامه يراد ـ وآخرها الyار أّول

ã
والتسبيح| @كر Rالذ ليكون أيى

/@٥ . ٢٥ ـ وأصيً* بُكرةً عَليِه Ò� Ô] فهيىَ أ�ّول�ا@كتَت}ا Ôأساط� وقالوا
الُعرف@/

ã
| شايع التعب� وهذا الدوام@, ع� عليه إ%م9ء يريدوَن

/@٣٦ . ٢٤ ـ وا�Ðصال Mبالُغدو فzا لُه يَُسبMُح
ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا ٌء@,

ã
Ï¾ عليه يُب� ما أ%صل أّن وأ%ساس@: أ%صل ب� والفرق

أ%ساس@, 9Rف وهذا مستقل@/ ]فهوم وليس
Ø ã
نس� فهوأمر الفرع@, Iقّق بعد يتحقّق

وأّسَس الظّلم أساس أّسَس انّه فيقال غ�ه@, وجود ٕا� %@Jتاج مستقل مفهوم فهو
أّصله@/ و%@يقال البيت@, أساس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّف@:

ٕاذا أفّاً@: يَُؤّف أّف /@ ÔÍÈا¡ا الوقت وا%cخر ِء
ã
Ï¿ال ُه hتكر أحدYا fعنيان ـ مقا



أّف ١٠٦

Fك صوت@, أ@نّه وذلك معها@, أو نون ب9 خفضاً واُف� Rاُف َضَجر@/ أو كرب من تأفَّف
بـعض قال وقد له@/ اُف� يقول مَن العرب ومن طاِق@/ طاِق فيقال أ%صوات@, Hفض

/@Ëº%كا Nعله تُفّاً@, و% اُفّاً له iتَقولن@% العرب@:

أفّف وقد وتُفًّة@/ واُفًّة للتنك�@/ والتنوين له@, قَِذراً له@: واُفًّة له اُفّاً يقال ـ صحا
,@ iاُف ,@ Rاُف أ%خفش@: حكاها لغات سّت وفيه @@ـ اُف� FÔG ـ@@و�@تقل Rاُف قال ٕاذا تأفيفاً

أيى ذلك Rاُف ع� ذلك وكان له@/ اتبـاع وهو له@, وتُفّاً اُفّاً ويقال /@ اُف� اُفّاً@, ,@ اُف� ,@ hاُف
حينه@/

وسـخ اُ%ّف وقيل فيه@, الذيى والتhّف الّظفر@/ حول الّذيى الوسخ :@ hاُ%ف ـ لسا
كّل عند ذلك استعمل

Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال استقذار عند ذلك يقال أ%ظفار@/ وسخ والتhّف اُ%ذن

القّلة@/ وأ%فَف اُ%ّف وقيل الّضَجر@, وأ%فَف به@/ ويُتأّذي منه ُيضَجر ء
ã
Ï¾

تستعمل n ٕاذا وأّوه@: وبَخ� واُف� وكَخ� أخ� وأمّا ـ ١٧٨ ص ¾Ìحه
ã
|

ã
ÏÈالر قال

يقال أن فأ%و� لك@: كاُف� Mرف Øتب� أو اُفّاً@, Lو تنصب أن وهو اXصادر استعFل
أفعال@, أÊºَء و% ½Íßمصادَر n@تَ ا Øuوأ أصوات@, @أÊºء

ã
أع� عليه@, كانت ع�ما ببقائها

عليه@/ الدليل لعدم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أÊºء ومن صوت وهيى وٕاظهاره@, ا%نضجار مقام
ã
| تستعمل الكلمة هذه أّن

اXع�تستعمل هذا و]ناسبة أ%فعال@, أÊºء من وليست هيئxا@, ع� مبنيّة أ%صوات@,
اXذكورة@/

ã
æعاXا

ã
|

نفس وأمّا له@, اÔXظِهـرة الكلمة wذه ا%نزجـار ٕاظهار عن تعا� ا� uي وقد
/@ الyيى %@يقبل ّ ٕاختياريى غ� ّ قهريى فأمر اXكروهات ِقبال

ã
| ا%نزجار



١٠٧ أفق

/@٢٣ . ١٧ ـ ا ÔYْر Ò Öy@َت�و اُف� FÔ ÒG تَُقل ف*

/@٦٧ . ٢١ ـ hا دوِن من َتْعُبدوَن وXا لكُم اُف�

/@١٧ . ٤٦ ـ اُخَرج أن
ã ß
أَتِعداَن� ا Ôg لَ اُف� لواِلَديِْه قاَل واّلذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أفق@:

بلوغ وع� واتRساعه ء
ã
Ï¿ال أطراف ب� ما تباُعد ع� يدّل واحد أصل ـ مقا

ã
| الyاية بلغ الّذيى ا%cفق@: والرجل وأ%طراف@/ النواحيى فاق@: c%ا ذلك ومن الyاية@/

نواحيى من @الناحية اُ%ُفق@وهيى ا%cفاق واحد اòليل: قال غَلب@/ أَفق@يأِفق@أفقاً: الكرم@/
/@
Ø ã
اُُف� وقيل قياس@/ غ� ع� جاء ا%cفاق@, أهل من

Ø ã
أَف� رجل أ%رض@/

والنسبة آفاق@, وا�مع ال«Êء ومن أ%رض من الناحية بضّمت� اُ%فُق ـ مصبا
%@ُينسب قياس@, غ� ع� Hفيفاً بفتحت�

Ø ã
أَف� قيل ا Ø[ور الواحد@, ع� رّداً

Ø ã
اُُف� اليه

أ%َفق@/ وا�مع دبغه@, بعد ا�لد وأ%فيق /@
Ø ã
آفا{ يقال ف9 ع�لفظها ا%cفاق ٕا�

وأطـراف الفلك نواحيى من ظهـر ما :@Ì
Ö
وُع« Ì

Ô
ُع« مثل واُ%فْق اُ%فُق ـ لسا

نواحzا@/ ال«Êء آفاق وكذلك أ%رض@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو أ%رض أطـراف من الواسـعة الناحية هو اXاّدة@: Gذه
Ø ã
ا¡قيـ� اXعـ� أّن
معنوّية@/ أو يًّة Rماد ال«Êء@,

/@٥٣ . ٤١ ـ م
ß
Î ß»أنُف ã|و ا�Ðفاِق

ã
| آياتِنا م ßv Ôَس�



أفك ١٠٨

وال«Êء@, أ%رض وأطراف النواحيى قاطبة
ã
| الظاهرة ا%cيات bيع ع� تدّل

بال9ّم@/ Ø�T bع ا%cفاق فٕاّن

/@٧ . ٥٣ ـ أ�ع� باُ�ُفِق وُهَو فاْستَوي ٍة Qِمر ذو الُقوي َشديُد َعلQمُه

الرسـول وكان خلقه@/ ع� اXسـتويى ا¡ّق هو الّذيى وجّل عّز ا� علّمه أيى
الناسوت@/ فوق وما العقول nعا أفق وهو أع�@, رفيع ومقام الُعليا باXرتبة ÓDمق jصl
ف9 القلب@,

ã
| ٕاG×يى ونور ّ حضوريى علم منه يتكّون ربّانيّة وإنارة

Ø ã
ٕا¾Ìا{ oتعل وهذا

أ%نوار@/ تلك لقبول يستعّد Ø
ح
Ø ã
æنورا Vّرد مقام

ã
| يكون أن لصاحبه بّد

/@٢٣ . ٨١ ـ اÔXب� باُ�ُفِق رآُه وَلَقد ]Òْجنوٍن صاِحبُكُم وما

ولقد الغيبّية@, وإ%Gامات ا¡قائق ورؤية أ%نوار ¾Îود عن ليس]حجوب أيى
Ùيُبـ� الّذيى باُ%فق [@hكر رسول لقول [@ٕانّه من اXفهوم القرآن وهو القول هذا رأي

والنور@/ وا¡ضور ال¿Îود nعا وهو شاهده@, ع� أمر فيه و%@يشتبه ا¡قائق

والعلوّية@/ وال«Êويّة أ%رضيّة ا%cفاق يشمل
ã
Ùك� مفهوم له اُ%فق أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أفك@:

ُء
ã
Ï¿ال أفِك جهته@/ عن Íفه

Ò
و¼ ء

ã
Ï¿ال َقلب ع� يدّل واحد@, أصل أفك@: ـ مقا

ـ عنه ¼Íفتـه ء@:
ã
Ï¿ال عن الّرجَل وأِفكُت الكـذب@/ وإ%فك كَذب@, الّرجُل@: وأفِك
ا@/
Ø
wمَها Hتلف

ã

الّ ياح Rالر واXؤتفكات@: Òتِنا@/ ßGآ َعن لِتأفِكَنا أِجئْتَنا

وامـرأة وأّفـاك@, أفوٌك فهو كَذب@, ٕافكاً@: َب ÒÍÒÈ باب من يأفِك أفََك ـ مصبا
اُِفك@/ فقد وجهه عن َف ßÍ Ô

¼ أمٍر وكّل فُته@, ÒÍ Ò
¼ وأفكُته@: وأفّا@كٌة@/ أفوٌك

كّذاب@/ أفّاك@: ورجل أ%فائك@, وا�مع أ%فيكة وكذلك الكذب إ%فك@: ـ صحا



١٠٩ أفك

بأهِلها@: البَلدُة وائتفكِت ء@/
ã
Ï¿ال عن Íفه

Ò
و¼ قلَبه يأِفكُُه@: أفكَُه مصدر بالفتح وأ%فك

واÇXؤتفكات@: /@jعl لـوط قوم ع� تعا� ا� قلَ}ا
ã

الّ اÔXُدن واXؤتفكاُت@: انقَلَبْت@/

/@ والّرأيى العقل الضعيف وهو اXأفون@, واXأفوك@: ا@/
Ø
wمَها Hتلف ياح Rالر

قيل ومنه عليه@, يكوَن أن ّق ÒJ الّذيى َوجهه عن ½Íوف مَ كّل إ%فك@: ـ مفر
ُمؤَتِفَكة@/ اXهاب@: عن العاِدلة ياح Rللر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا%عتبار وwذا عن@وجهه@/ Íف
Ø
القلب@وال½ هو اXاّدة@: هذه

ã
| أّن@أ%صل@الواحد

اXن½Íفة ياح Rع�الر ٕاط9قه وكذلك والواقع@/ Rا¡ق عن %ن½Íافه ع�الكذب@, يُطلق
كFله عن ينحرف الّذيى والعقل الطبيعّية@, جرياuا عن انقلبت

ã

الّ واXدن ا@,

Ø
wمَها عن
وصفائه@/

/@٧ . ٤٥ ـ oأث أّفاٍك Mلُكُل َويٌل
وجهها@/ عن ا¡قائق ي½Íف مَْن

/@٢٨ . ٤٦ ـ ون Ô Òيَف كانوا وما ٕافكُُهم وذلك م Ôyَع َضل\وا بَْل
/@٤ . ٢٥ ـ افاه ٕافٌك ٕاّ� هىذا ٕان كََفُروا اّلذيَن وقاَل

/@٤٣ . ٣٤ ـ ي Òُمف ٕافٌك ٕاّ� هىذا ما وقالوا
راجع ـ مع�إ%فك من قريب وهو بإ%ف�اء@, إ%فك ُوصَف قد ا%cيات هذه

ã
|

/@ الفريى

/@٦٣ . ٤٠ ـ َحدون Ö ÒN hِا بآياِت كانوا اّلذيَن يُوَفُك @كذِلَك

/@٣ . ٣٥ ـ تُؤَفكُوَن Øæفأ ُهَو ٕاّ� ٕالىه � يُْؤَفكُوَن@, Úæفأ @hا Qلَيقولُن



أفك ١١٠

وُيقَلبون@/ فون ÒÍ½ يُ أيى

/@٩ . ٥١ ـ اُِفَك َمْن َعنُه يُؤَفُك
والوعد@/ ين Rوالد ا¡ّق وهو ـ عنه َف ÒÍ½ يُ أيى

وجهه عن Íف
Ø
وال½ القلب مفهوم ُي9حظ اXاّدة@: هذه استعFل موارد bيع

ã
ف�

ا¡ّق@/

ã
ُذ@كرت| قد وbعاً واحدة@, آية

ã
ُذ@ِكَرت| قد مفردًة الكلمة هذه واÔXؤتَفِكات@:

آيت�@:

. التوبة ـ بالبَيMنات ُرُسلُهم ْم Ô Öx أتَ واÔXؤتَفِكاِت َمديَن وأصحاِب
Ò
oٕابراه وقوِم

/@٧٠

ـ فأَخَذهُم@ م
ß Ù
wَر َرسوَل َفَعَصْوا باòاِطئَِة واÔXؤتفِكاُت قبلَه وَمْن فرعوُن َ وجاء

/@٩ . ا¡اقّة

ـ ÏØ¿َغ ما َفَغّشاها أهوي واÔXؤتَِفكََة وأطغي أظلَم ُهْم كانوا قبُل من نوٍح وقوَم
/@٥٣ . النّجم

ã

الّـ لوط قوم كَقريات ا%نقـ9ب@, العربّيـة@: أهل عند وا%ئتـفاك ـ لسا

ã
|

لوط قوم ع� تعا� ا� قل}ا
ã

الّ اÔXُدن اXؤتفكات وقيل انقلبت@/ أيى بأهلها ائتفكْت

الّس9م@/ عليه

هيى هذا ونتيـجة به@, وا%cخـذ له طريقـة إ%فك أخذ مَْن @فاXؤتِفـك@: أقول@:
البلدة أو النفس باعتبار الكلمة وتأنيث ٕا�الباطل@/ ا¡ّق وقلب ا¡ّق عن ا%ن½Íاف

اXّلة@/ أو

عن العـادلة اÇXلل أو اXن½Íفة النفوس أيى ـ للنفوس صفة ٕامّا الكلمة فهذه



١١١ أفك

للُمُدن صفة أو علzا@/ تعا� ا� خلقها
ã

الّ أ%صليّة الفطرة Vاريى عن واXنقلبة Rا¡ق

الفساد ٕا� اXنقلبة الب9د أو وغ�ها@, والغرق واòسف وا9Gك بالب9ء اXنقلبة والب9د
أهلها@/ باعتبار والطّغيان والكفر الباطل

أو النفوس wا اُريد سواء الكلمة@, Gذه الواضحة اXصاديق من لوط مُُدن ٕاّن
Ø
j

السليمة@/ الفطرة عن الكامل %Lرافهم الب9د@, wا اُريد

سافِلَها@/ ا Òzعال جَعَلْنا أمُرنا جاَء ØFفَل

مَِدينxم@/ باعتبار ا%cية هذه

/@٢٩ . ٢٨ ـ � ÒXالعا ِمَن أَحٍد ِمن wا َسبَقكُم ما الفاِحَشَة لَتأتوَن ٕانQكُم

/@٢٩ . ٢٩ ـ اÔXنكَر ناديكُم
ã
| وتأتوَن الّسبيَل وتَْقطَُعوَن جاَل Mالر لَتأتُوَن أئِنّكُْم

ا¡قيقة@/ اXنحرف�عن لوط وأصحاب النفوس باعتبار وهذه

اXؤَتِفكة@, تُدعي مدينٌة بالّشام ِسلميّة بقرب كان قيل اXؤتِفكة@: ـ اXراصد
ã
و|

فُسمRيت بيت@, مائة Gم فبنوا مyا خرجوا نفٍس مائُة ٕاّ% مyا يَسلم فلم بأهِلها انقلبت
jعl

Ø ã
ع� عن جاء وقد ِسلمّية@, الناس فقال مائة@, ِسلم منازGم فzا بنوا

ã

الّ حوزtم

وهذا الرابعة@, ا� وع� ث9ثاً بأهلها ائتفكت اXؤتفكة أهَل يا الب½Íة@: Rذم ã
| قال ٕانّه

لوط@/ قوم مدائن باXؤتفكة اXراد ٕاّن وقيل ا%نق9ب@, ا%ئتفاك أّن ع� يدّل

قوم مدينة Ëºٕا فٕاّن علم@, Ëºٕا % صفة الكلمة هذه أّن ع� يدّل الك9م وهذا
التار±@/ وكتب التوراة

ã
| Fك ـ َسدوم هو لوط

ُصـوَغَر@, ٕا� لوط دخـل أ%رض عـ� الّشمس أ¾Ìقت وٕاذ ـ ١٩ التكوين
تلك وقلَب ال«Êء@, من الرّب عند من وناراً كيتاً وَعموَرة َسدوَم ع� الرّب فأمطَر

الدائرة@/ وكّل ـُدن ÔXا



أفل ١١٢

والقُري اÔXدن هيى السابقة@: ا%cيات
ã
| اXؤتفكات من اXراد يكون أن و%@يَبعد

ِمْن اّلذيَن ـ اXرتّدة وأ%قوام لة RتحوXا النفوس مقابل
ã
ُذ@كرت| ا Øuفٕا خاّصة@, اXنقلبة

فرعوُن وجاَء واÔXؤتِفكََة@/ اُ�و�@/// عاداً أهلََك ٕانُّه واÔXؤتفِكات@/ نوح@/// قوِم قَبِلِهم
واXؤتَفِكات@/ قَبَلُه وَمْن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أفل@:

أفَلت يقال إ%بـل@/ من الصغار
ã
æوالثـا الغيبـة@, أحدYا أص9ن أفل@:@ ـ مقا

وا�مع الفصـيل@, وأ%فيل@: آِفل@/ فهو غاَب ٍء
ã
Ï¾ وكّل اُفّل@, وSوٌم غاَبْت@, الشمُس

إ%فال@/

أفَل قيل ومنه غاَب@, وقعَد@: ÍÈَب باب من واُفوً% أف9ً ُء
ã
Ï¿ال أفَل ـ مصبا

الفصيل@/ وأ%فيل@: عyا@/ غاَب ٕاذا البلد@: عن ف9ن

مyا@/ يقرب ما Fzوف ـ مفر ـ صحا

غربت@/ الّشمُس@: أفَلت غاَب@/@ أفَل@: ـ لسا

والغروب@/ الظّلمة = [@آفَل@] ـ فر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا�حدوثها فzا توّجه دون من Îود Ø¿ال ِقبال
ã
الغياب| مطلق معناها الغيبة أّن

وبوجه ا¡ضور@, بعد الغيبة ع�حدوث يدّل فٕانّه اُ%فول 9Rف بقائها@, أو دوامها أو
فٕانّه ـ ا�Ðفل� اُِحب\ � ـ قال حيث ا¡ّب سلب

ã
| تأث�اً أشّد اXع� وهذا ا%نفصال@,

قوله@:
ã
| ال¿Ìك من الاءة

ã
| وكذا /@ Ø�التغ ع� يدّل الغيبة ٕا� مضافاً



١١٣ أ@كل

/@٧٨ . ٦ ـ كُون
ß
Ì¿ُت ا Ø ßW ٌء بَريى ã Ùæٕا قوِم يا قاَل أفَلَْت ØFفل

القّيوم@/ ّ ا¡يى اòالق Mال %@يليق ا
Ø
W والتقّلب Ø�التغ فٕاّن

أ%وقات@/ بعض
ã
| اُمRه عن غيابه باعتبار الفصيل@: ع� اXاّدة وٕاط9ق

ـ ا�Ðفِل� اُِحب\ � قاَل أفَل ØFفل ã Ùèَر هىذا قاَل كَْو@كَباً َرأي اللّيُل عَلَيِْه Qَجن ØFفل
/@٧٦ أ%نعام@.

وعق9ً شعوراً له فأثبت أموره@: ومدبRر مربRيه أيى ربhه الكوكب بأّن أظهَر
Ø
Fفل

ا%cفل�@/ hاُِحب % فقال للعق9ء@, ا�مع بصيغة وصفه
ã
| يقال أن فال9ّزم وقدرًة@, ÓFوعل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ@كل@:

واُ%@كَلة@: َيشبع@/ Ø
ح الواحدة اXّرة وأ%@كَلة@: ومَأ@ك9ًَ@/ أ@ك9ً الطّعاَم أ@َكلُت ـ صحا
ذا كان ٕاذا اُ@كُل@: ذو ف9ن اُ@ِكَل@/ ما واُ%@كُل@: لك@/ طُعمة لك@: اُ@كلَة ء

ã
Ï¿ال وهذا الّلقمة@/

اُ@كُـل@/ فهو يُؤكَل ما وكّل والّشجر@, النّخل \ر واُ%@كُل واسع@, ورزق الّدنيا من حّظ
اXأ@كولة@/ وأ%@كيَلة@: أطعمُته@/ آ@كلُته@:

َرجل التنقُّص@/ ومعناها واحدة كلمٌة وأ%صل فروعه@, تك� باب أ@كل@: ـ مقا
يُؤكَل@/ ما أ@كَل@: ÒXوا ُيؤا@كلك@/ الّذيى وأ%@كيل@: آ@ِكل@/ bع وأ%@كَلَة أ%@كل@/ كث� أ@كول@:
الّدنيا@/ من يُعطاه وما الرجل َحّظ واُ%@كُل@: يَغتاwم@/ كاَن ٕاذا الناس@:

ã
| اُ@كلة ذو وف9ن

/@
à
ِح� Qكُل اُ@كُلَها

ã
çتُؤ ـ رها Ò\ الّشجرة@: واُ@كُل

واُ%@كُـل باGمزة@/ ثاٍن ٕا� ويتعّدي قَتَل@, باب من أ@كََل مصدر أ%@كل ـ مصبا
اXأ@كول@/ Hفيف@:

ã
æالثا وٕاسكان بضّمت�



أ@كل ١١٤

ا¡طَب@/ النّاُر أ@كلت قيل به التشبيه طريق وع� طَعم@, ÒXا تناول أ%@كل ـ مفر
عن Úيع وقد ا¡ّق@, ينافيه ما ٕا� ¼Íفه وهو ـ بالباطل بينكم أموالكم و�@تأ@كلوا

مأ@كول@/ كَعْصٍف ـ@ بأ%@كل الفساد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتشّخص الصورة ٕازالة ا9Xزم التناول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

صورته@/ يزيل Mيث الطّعام من ا%c@ِكل يتناول الّطعام@: أ@كل
ã
ف� اXأ@كول@, الّطرف من

أخيه@, اXغتاب¡م أ@كل
ã
و| بالباطل@, أ%موال أ@كل

ã
و| ا¡طب@, النّار أ@كل

ã
وكذلك|

ووجهته@/ تشّخصه يزيل انّه حيث

/@١٨٣ . ٣ ـ النّاُر تأ@كُلُُه ِبُقرباٍن يأتِينَا Ø�ح

صورته@/ وتزيل منه النّار تتناول

ـ
ß
j�ٕبا النّاِس أمواِل من َفريقاً لتأ@كُلوا بالباِطل@/// بَينكُم أموالَكُم و�@تأ@كُلوا

/@١٨٨ . ٢

/@٢ . ٤ ـ أموالِكُم ٕا� م Ô ÒGأموا و�@تأ@كُلوا

وÇQعلوuا لصاح}ا اXملوكيّة صورة تزول Ø
ح فzا ف ØÍ½والت التناول أيى
ٔ%نفسكم@/ متعلRقة

/@١٣٠ . ٣ ـ با Mالر �@تأ@كُلوا ـ وكذلك

/@١٩ . ٨٩ ـ أ@كً* اَث Ûال وتأ@كُلوَن

/@٢٧٥ . ٢ ـ با Mالر يأ@كُلوَن اّلذيَن



١١٥ ألت

/@١٠ . ٤ ـ اليَتامي أمواَل يأ@كُلُوَن اّلذيَن ٕاّن

ٔ%نف«Îم@/ يتناولون أيى

/@١٢ . ٤٩ ـ َميتاً أخيِه ¡َم يأ@كَل أن أَحُد@كُم ب\ ß ÔJأ

يزيل فاÇXغـتاب بالّلحم@, ونظمـه البدن صـورة فٕاّن ْيت ÒXوا باللّْحم Øع وقد
عنه الّسوء دفع %@يستطيع غائب أ@نّه وا¡ال وحيثّيته@, عنوانه الّسوء وذ@كر بالتعييب

سوأته@/ و%@يس� و%@Jفظه اXيRت@, أخيه عن اللّحم يزيل اXغتاب فكأّن @كاXيRت@,

/@١٧٤ . ٢ ـ النّاَر ٕاّ� م
ß ß
uبُطُو ã| يأ@كُلوَن ما اُولِئَك

الّنـار@, هو قلي9ً@: \ناً به ويش�ون ا� أنزل ما يكتمون للّذيَن اXأ@كول فكأّن
وG}ا@/ ٕاحراقها مقابل

ã
| و%@يتثّبت %@يتحّملها وبدنه ا%نسان معدة أّن ومعلوم

/@٥ . ١٠٥ ـ َمأ@كُول كََعْصٍف فََجَعلَُهم

اُ@ِكـلوا قد Çم Øuكأ@ أيضاً فهم صـورته@, وا^حت نظمه واُزيل تنوول قد @كزرٍع
واXضغ@/ ËÉòبا صورهم فا^حت

/@٤ . ١٣ ـ اُ�@كُل
ã
| بعٍض Òَع� Îا ÒÉبع ُل Mونُفض ,@

à
ح� Qكُل اُ@كُلَها

ã
çتُؤ

وهو ُجُنب@, ع�وزن ة
Ø
مش} صفة الصيغة هذه أّن والظاهر واXأ@كول@, ا¥ر أيى

%زماً@/ الع�
Ù
ËÉب أ@كَُل من أخذت قد ا Øuفكأ باXأ@كولّية@, متّصفاً يكون ما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألت@:

فيقال أيضاً@, ياً Rمتعد ويسـتعمل نقََص@/ ÍÈَب@: باب من ُء
ã
Ï¿ال أ@َلَت ـ مصبا

أ@َلَته@/



الر ١١٦

نقصه@/ يأ@ِلته@: أ@لَته النقصان@, ع� تدّل واحدة كلمة ألت@: ـ مقا

%ته مثل و¼Íفه@, وجهه عن حبَسه وألَته@: نقصه@/ ألتاً@: يألِتُه حقiه أ@لَتَه ـ صحا
وجهه عن حبَسـه ويليته@: يلوته وجهه عن %تَه ليت@:

ã
| وقال لغتان@/ وYا َيليته@/

نقصه@, ما شيئاً@: عمله من أ%تَه وما ]ع�@, وأفعل فعل وجهه@, عن وأ%ته و¼Íفه@/
أ@َلَته@/ ومثله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واXنع ا¡بس طريق عن كان ما وهو ا¢صوص ع�النقص تدّل اXاّدة هذه أّن
أو وأ%جـر@, اÇXال من لَه ما [ـام ٕا� الوصول عن نع ÔZو بَس ÔJ أن مثل Íف@,

Ø
وال½

من اÇXقام
ã
| أبلَغ اXع� وهذا والّصوارف@, اXـوانع بٕاNاد عنه وأ%جر اXال ف ÒÍ½ يُ

وألَطف@/ وأَدّق النقص

مـن ألَتْناُهم وما م Ô Òx يّ Mذُر م ß ßw قْـنا Ò¡أ بٕاZاٍن م Ô Òx يّ Mذُر م Ô Öxواتّبَع آَمنُـوا واّلذيَن
/@٢١ . ٥٢ ـ َره� كَسَب ]ا امرٔيٍ كل\ ٍء ãÏ¾ ِمن َعَمِلِهم

من وهو أ%َت@, من أو Vّرداً@, ماضياً أ@َلت من تكون أن فzا Nوز الكلمة هذه
يكون أن والظّاهر واحد@, واXع� إ%فعال@, من أو متكلRم ٕامّا فهيى أجوفاً@, %َت ماّدة
/@ الطبيعيى ا�ريان ع� د%لة �Rالل حرف بوجود %َت

ã
و| /@أ@ك ٕاشتقاق اXاّدت� ب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الر@:

%
ã

الّ والرموز اXتشاwات من ا Øu@وأ ـَور@, hالس فوا³

ã
| اÔXقطّعة ا¡روف من

عن خارج فzا قيَل ما وأ@ك� للعلم@, مفيد غ� عyا والبحُث معرفxا@, ٕا� لنا طريق



١١٧ ألف

/@oا¡ك العزيز ا� ك9م شأن وعن ا£يد القرآن مقام

ومطالب موضوعات ٕا� ٕاbاليّة ٕاشـارة ا¡روف هذه تكون أن %@يبعـد نعم
سـور `س فـوا³

ã
| وقعت ا Ø̂ ٕا ر@] ـ ل ـ [@ا ا¡روف فهذه َور@/ hالس تلك

ã
| وقعت

تلك
ã
| عyا اXبحوث اXهّمة واXوضوعات jْجر ß¡ا ,@oٕابراه يوسف@, هود@, lيونس@,

ا¡Çياة
ã
| اللّهو وترِك لقائه ٕا� ْوق iوالس وعبادته@, وتوحيِده ا� ٕا� ْوق iالس َور@: hالس

وأعGFم@/ وكلtFم بسلوكهم وا%هتداء الّرسِل ٕا� ْوق iوالس الّدنيا@,

ا¡روف من حروف فواIها
ã
| وقعت

ã

الّ َور hالس سائر

ã
| Tفوظ اXع� وهذا

اXر@/ ,@nا راجع بال�تيب@/ مواردها
ã
| ٕالzا وسنش� اXقّطعة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألف@:

وقد أيضاً@/ الكث�ة وأ%شـياِء ء@,
ã
Ï¿ال ٕا� ء

ã
Ï¿ال انÊÉم ع� يدّل ألف@: ـ مقا

ومثله ألفاً@/ صاروا وآ@َلفوا@: ألفاً@, tم Ø�ص القـوَم@: وآ@َلْفُت ألفاً@, صاَرت إ%بُل@: آلَفِت
أِلـفُت اòليل@: قال اßXئـ�@/ اجBع أ%لف ٔ%ّن صحيح قياس وهذا وأماُؤوا@/ سوا Ò̀ أ
ٍء
ã
Ï¾ وكّل تأ@َلُفـه@, الّذيى وأليفُـك@: وِالفُك ا%ئت9ف@/ مصـدر@: واُ%لفَة وآ@لَفُُه@, َء

ã
Ï Ø¿ال

وأنا ٕالفاً آ@لَفُُه َء
ã
Ï¿ال أِلفُت :@ ّ أ%صمـعيى قال تأليفاً@/ أ@لّفتَـه فقد ٕا�بعٍض بعَضه ضممَت
مؤلِفاٌت@/ وهّن كذا@, موضَع

Ô
الطّ� هذه وآ@َلفْت مُؤلٌِف@, وأنا وآ@لَفْتُه آلٌِف

أيضاً واُ%لفة وإ%Ëºاُ%لفة@, وأحببته به أِنست َعِلم@: باب من ألفاً ألِفتُه مصباـ
اُّ%ف@/ وا�مع وآلٌِف أليف الفاعل Ëºوا وا%جBع@, ا%لتئام وهو ا%ئت9ف من Ëºا
وتأ@لَّف كذلك@/ علم باب من وألِفتُه وٕا%فاً مؤالَفًة أؤالفُه وآلفتُه ٕاي9فاً اXوضَع وآلفُت
قلوwم اXسـBلة قلوwم@: واXؤلّفة @/@ تأليـفاً بيyم وأ@ّلفُت اّبـوا@/@ ÒIو اجتمعوا القـوُم@:



ألف ١١٨

وآ%ف@/ اُلوف وbعه العدد من لعقد Ëºٕا وأ%لف واXوّدة@/ بإ%حسان

لكون بذلك يى Ù Ôdو ا¢صوص العدد وأ%لف ا%لتئام@/ مع ا%جBع إ%لف@: ـ مفر
مؤتلفة@/ فيه أ%عداد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باعتبار ولعّل ,@ ÓFملتئ ا%جBع أيى ا%ئت9ف هو اXاّدة@: هذه
ã
| أّن@أ%صل@الواحد

أيى واXئات@, الع¿Ìات ب� ا�امع Øع�Xا العدد ع� أ%لف كلمة أطلقت اXفهوم هذا
فوقها@/

ã
| Fك ,@jأ@َلفl وأ%راميّـة jٕالِفl العـيّة من مأخوذة الكلمة كون ٕا� مضافاً

/@
ã
تطبي� فرهنگ

/@١٤ . ٢٩ ـ عاماً Òس� Ö Ò̀ ٕاّ� َسنٍة ألَف م
ß
zف فَلَِبَث

أّن ا%cية وظاهر بل سنة@, ألف من قريباً نوح عمر طول
ã
| ¼JÍة ا%cية هذه

الفاء كانت ٕاذا ـ Ôون ßXظا وُهم الط\وفاُن فأَخَذُهم ـ بقرينة ٕا�الّطوفان@, كانت اXّدة هذه
للنتيجة@/ % لل�تيب

/@١٢٥ . ٣ ـ اX*ئَكة ِمَن آ�ٍف مَسِة Ò ßR َربّكُم ِدْد@كُم ÔZ

/@٢٤٣ . ٢ ـ اُلوف وُهم ِدياِرِهم ِمن َخَرجوا

ك�ة@/ bع واُ%لوف قّلة@, bع ا%c%ف

/@٦٣ . ٨ ـ م Ô Òyبَي أ@لQَف hَا Qولكن

/@٤٣ . ٢٤ ـ بينَه يَُؤلMُف Øj َسحاباً يُزِجيى

/@٢ . ١٠٦ ـ تاء Mالش ِرحلََة ٕاي*ِفِهم ُقريٍش ٕ�ي*ِف م@/ Ôwقُلو واXؤلQَفِة



١١٩ أّل

الفاعل ٕا� الفعل نسبة ٕا� إ%فعال باب
ã
| النظر أّن [@ٕاذن@] كلمة

ã
| سبَق قد

فالنظر اXفعول@/ ٕا� أّوً% فzا النسبة فاّن التفعيل@, صيغة 9Rف اXفعول@, ٕا�
Ø
j أّوً%

بيyم وٕايقاعه ا%ئت9ف Iقيق ٕا� التأليف
ã
و| وٕاظهاره@, ا%لفة ٕاNاد ٕا� إ%ي9ف

ã
|

ٕا� التفعيل
ã
و| الّصـدور جهة ٕا� إ%فعال

ã
| النظر ٕاّن وضحي@: وبعـبارة اòارج@,

ã
|

الوقوع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّل@:

وَبرق@/ صفا :@ أ@ّ%ً يُؤّل iوأل ْربة@/ Ò¡با طعنَه :@Í
Ò
ن½ باب من أ@ّ%ً يؤلhه أ@لiه ـ صحا

ربة@/ Ò¡ا وهيى أ@لّة bع وأ%ّل والقرابة@/ العهد وإ%ّل: أ%ن�@/ وأ%ليل: ع@/
Ò
Ìºأ وأّل@أيضاً:

عليه@/ اَفظ ÔJ والّسبُب والّصوت@, اهðاز@,
ã
| اللّمعان ـ أصول ث9ثة أّل@: ـ مقا

واُُذٌن /@ Ø Òðاه ِمشيته@:
ã
| الرجُل وأّل للمعاuا@, أ@لiة ْربة Ò¡ا يت Ù Ôdو Xَع@, ٕاذا ُء@:

ã
Ï¿ال أّل

الّصوت رفع وأ%ّل@: أن�@/ فأ%ليُل الّصوت: وأمّا شديد@/ أيى وَيوم@أليٌل, دة@/ iد ÔT مؤلiَلة@:
ب� سبب وكّل والَعْهد@/ الّرحم@, Òèوُقر ا�@/ هو إ%ّل الثالث@: واXع� والبكاء@/ بالدعاء

اثن�@/

Zكن ف9 وتلمُع تئّل وهيى وقرابة َحلف َعهد من ظاهرة حالة كّل إ%ّل@: ـ مفر
وأ%لّة ا%Ìºاع@/ باب

ã
| استعارة وذلك ع@, ÒX وحقيقته َع

Ò
Ìºأ الفرُس@: وأّل ٕانكارها@/

بصحيح@/ ذلك وليس ا�@, Ëºا وايل ٕال وقيل ال9ّمعة@/ ربة Ò¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو طبيعياً الثابت الظاهر والّربط الع9قة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

عyا ØاXعـ التعـبّديّة الصوريّة اXعاهدة أو بالتعّهد ا¡اصلة الع9قة مقابل
ã
| Lوه@,



ٕاّ� ١٢٠

ا%cتيت�@/ الكرZت� ا%cيت�
ã
| Fك ـ مّة Rبالذ

ا%ثـن�@, ب� والّسبب الثابت والعهد القرابة
ã
| تستعمل أ%صل هذا فباعتبار

وأمّا يشاwها@/ وما ربة Ò¡وا اللّمعان
ã
| تستعمل ّ الطّبيعيى والثبوت الظهور ٕا� وبالنظر

الثابت @الّربط
ã
Ù�Qالع9قة@و ظهور باعتبار فهيى ا¢صوص@: البكاء@وأ%ن�@ورفع@الصوت

/@Fyبي
Ø
Fع والكاشف

/@@٨ . ٩ ـ ًة Qِذم و� ٕاّ�ً فيكُم �@يَْرُقبُوا عَلَيْكُم يَظَهُروا وٕان @كيَف

/@١٠ . ٩ ـ عَتدون ÔXا ُهم واُولِئَك ًة Qِذم و� ٕاّ�ً ُمؤمٍن
ã
| �@يَرُقبوَن

Çربة Ò¡وا اللّـمعان ع� %@تدّل ا Øu@أ Fك اXطلق العهد ع� %@تدّل الكلمة فهذه
ا%ط9ق@/ ع� Ìعة

Ø
وال« والّصوت والبكاء

ا�@, ]Çع� العـّية@, اللّغة
ã
| ـ @@ @@ ـ ٕال ـ فكلمة ا�@: Ëºا مفهوم وأمّا

قع@/ ـ
ã
| Fك والقّوة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

إّ�@:

حكم
ã
| داخل غ� فزيد زيداً@, ٕاّ% القوم قام Lو استثناء@, حرف ٕاّ% ـ مصبا

ما Lـو ا%سـتثناء@, ع� ا¡مل تعّذر عند لكن ]ع� ل9سـتيناف تكون وقد القوم@,
,@ Òèالُقر ã| اXوّدةَ ٕاّ� أجراً عليِه أسألكُم � ُقل ـ تعا� قوله ومنه aاراً@, ٕاّ% القوَم رأيُت
الواو@, ]ع�

ã
çتأ وقد كذلك@/ وليس أجراً مسؤولة اXوّدة لكانت ل9ستثناء كانت لو ٕاذ

أيضاً ظلموا والّذيَن fعناه ـ ظَلَموا اّلذيَن ٕاّ� حّجٌة عليكُم للنّاِس يكوَن لئّ* @كقوله@:
حّجة@/ عليكم Gم %@يكون

تقديراً أو لفظاً د Rمتعد عن َرج Ô¢ا فاXّتصل@هو اXستث�مُتِّصل@ومُنقِطع, ـ الكافية



١٢١ ٕاّ�

ٕاّ% بعد @كان ٕاذا منصوب وهو َرج@/ ÔU غ� بعدها اXذكور هو واXنقطع وأخواtا@/ بٕاّ%
أ%@ك�@/

ã
| منقِطعاً@, أو منه اXستث� ع� مُقّدماً أو ُموَجب ك9م

ã
| الصفة غ�

يكوَن لِئّ* ـ الت¿Ìيك
ã
| الواو ]	لة عاطفًة تكون قد إ%ستثنائية وٕاّ% ـ @كليا

ـ@@ٕاّ� بل ]ع� وتكون ظلمـوا@/ الّذيَن و% أيى ظَلَُموا@/ اّلذيَن ٕاّ� ُحّجٌة عليكُم للنّاِس
ما ٕاّ� ـ وLو وكفَر@, Øتَو� َمْن ٕاّ� Ôَسيِْطر ß[ م ß Özَعَل لسَت ـ و]ع�لكن /@Ï¿O ن ÒX تذكرةً
كاَن لَْو ـ ش}ه أو منّكر bٌع وبتالzا فيوصفwا ]ع�غ�@, صفًة وتكون /@ Ôkاضطُِرْر
ا�نس@, ب9م اXعّرف ا�مع اXنّكر@: ا�مع بشـبه واXراد لَفَسـدتا@, hا ٕاّ� آGٌة F

ß
zف

جهة من صحيح غ� ل9ستثناء ا%cية هذه
ã
| ـ ٕاّ% وكون بواحد@/ ا¢تّص غ� واXفرد

باطل وهو لفسدتا@, ا� فzم ليس آGة Fzف كان لو حينئٍذ@: اXع� ٕاذ واXع�@, الّلفظ
يصّح ف9 له عموم ف9 إ%ثبات

ã
| ُمنّكر bٌع آGًة ف9ّٔن الّلفظ@: وأمّا مفهومه@/ باعتبار

منه@/ ا%ستثناء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Ø̂ ٕا Gا ا¢تلفة والتفاس� اXوارد@, bيع
ã
| ا%ستثناء ع� تدّل الكلمة هذه أّن

اXذكورة@/ ا%cيات
ã
| اXقصودة اللّطائف درك عن الغفلة من نشأت

اXسّمي وهو سابق لفظ عموم عن إ%خراج معناه ليس ا%ستثناء أّن وليُعلم
زيٌد@/ ٕاّ% القوُم

ã
æجاء ما

ã
| كالقوم منه باXستث�

عن مستث� فزيٌد ]وضوع@, متعلRق سابق حكم عن ء
ã
Ï¾ استثناء حقيقته بل

ٕا� % ا¡كـم ٕا� اُ%و� اÇXرتبة
ã
| يـرجـع فـا%ستثناء القوم@, عن % القوم ء Vيى

ـ الثـ9ثة أ%قسـام من مّر Fك فzا@, اXسـتث� ينصب موارد
ã
|

Ø
Dسـ و% اXوضوع@,

اXنقِطع@/ م@, RقدXا اXوَجب@,



ٕاّ� ١٢٢

وهكـذا منه@, اXستث� عن اXستث� انقطاع مع باXنقِطع التعب� ٕاّن هذا@: فع�
ٕاّ% القوَم رأيُت ما ـ

ã
| فا¡Fُر صحيح@/ غ� العاّم@: باXوضوع منه اXستث� Hصيص

القوم@/ عن % الرؤية عدم عن َرٌج ÔU ـ aاراً

hا ٕاّ� آGٌة Fzف كاَن لَو Ìون@/ ß¿يُن هم أ�رِض ِمَن آGًة ذوا ØHا أم ـ آية وأمّا
ويستث� لفسدتا@, أنف«Îم من اHذوها آGة Fzف كان لو فاXع� /@٢٢ . ٢١ ـ َلفَسَدتا
مقام

ã
| ا�

ã
استث� فٕاذا القّيوم@, ّ ا¡يى oا¡ك اXدبRر اXتعال القادُر ا� ا¡كم@: ذلك من

وأ%رض@/ وات ØÊ»ال لفسدت Gة c%ا
ã
وب� والتدب� اòلق

اXتعال@/ ا� من والتدب�والنظم اòلق أّن ع� التعب� هذا فيدّل

توصيف مقـام
ã
| فتكون ا�@]@:

Ô
غ� [@آGـٌة بالغ� ٕاّ%@: كلمة Ìت

Ù
ف« ٕاذا وأمّا

الّرفيع@/ وشأنه ومقامه وتدب�ه ا� ٕا�قدرة ٕاشارة فzا و%@تكون وتعريفها@, Gة c%ا

Gة c%ا مرتبة
ã
| والتفس� التعب� هذا ÏÉقت[ تعا� ا� يكون أن يلزم ـ وثانياً

التقابل@/ من قلناه ما
ã
ÏÉيقت التغاير فٕاّن عرÎÈا@,

ã
و|

Fzف موجودون آGٌة ا� دون من يكون أن فرض وهو التعب� هذا أّن ـ وثالثاً
بـا�@/ %@يرتبط اً ÒXعا نفرض أن و%@Zكن تعا�@, با� يوجد Ònالعا فٕاّن صحيح@, غ�

ا¡كم@/ مقام
ã
| واòارج اXستث� لوجود ا9Xزم با%ستثناء التعب� 9Rف وهذا

ã
| hالكر القرآن

ã
| واقعاً غ�@, التعب�بكلمة أيى التعب� هذا تري هذا@: وع�

/@hا Ôغ� ٕالىٌه َمْن غ�ه@, ٕالىٍه ِمن لَكُم ما ـ دا_اً
ã
الن� مقام

فا%ستثناء :@٤٢@.@٢٣ ـ Òèالُقْر@ ã|@َة QودÒXا ٕاّ� عليِه@أجراً �@أسألكُم ُقل @ـ@ آية وأمّا
مطلق أو الرسول èُقرl èالُقر Tبّة فٕاّن بوجه@, فيه Tذور و% أ%جر بسؤال يتعلّق
أمورهم نظم

Ø
rي وبذلك أنف«Îم@, ٕا� نفعه يعود أمر jالرسولèُقر الُقرèومyم ذويى



١٢٣ ٕاّ�

وا%جBعّية@/ والعمليّة العلميّة حياtم أساس ويقوي

اّلـذيَن ٕاّ� ُحّجٌة عَليكُم للنّاِس يكوَن لِئَّ* َشطَْرُه ُوجوَهكُم َفَول\وا ـ آية وأمّا
ّجة Ô¡وا علzم@, للنّاس ا¡ّجة بكون يتعلّق فا%سـتثناء :@١٥٠ . ٢ ـ م Ô Öyِم ظَلَُموا
و% فيكم ا¢الفون و%@يقول عليكم الناس Jتّج لئ9ّ واXع�@: به@/ تّج ÔJ وما الهان

يى Rالتعد شأuم من فٕاّن ظلموا@, الّذين ا¡كم@: ذلك من ويستث� ¦ّسكهم@, مورد يب�
/@
ã
æو�خَشو َشوُهم Ö ÒH ف9 لك@, ÔZ@% ولساuم آخرين@, حقوق ٕا� والتجاوز

,@�Xالعا رّب ك9م
ã
|

Ø
Dس و% الركيك@, البعيد التجّوز ٕا� بوجه لنا حاجة ف9

له@, وجه % ا¢الف� من الناس عموم بعد �Xالظا ذ@كر فٕاّن اXع�@, ضعف ٕا� مضافاً
اòشية فٕاّن الوجه@, هذا m9ُي@% ـ

ã
æْخَشْوeو َشْوُهم ÒH َف* ـ ا%cية بعد ما فٕاّن وأيضاً

صحيحة@/ غ� علzم �Xالظا ومن الناس من ا¡ّجة فقدان صورة
ã
|

:@٣ . ٢٠@ @ـ Ï¿Ö ÒO ن Ò ßX تذكرةً ٕاّ� لِتَْش�@/@ الُقـرآَن عَليَك أنَزلنا ما ـ@ آية@ وأمّا
Ï¿O ÒXن للتذكرة ٕاّ% أنزلناه ما أيى القرآن@, ٕانزال وهو ا¡كم ٕا� يرجع فا%ستثناء
لتكلّفهم % wا@, والعمل العبوديّة وظائف ولتعلّم والّص9ح الّرشد سبيل ٕا� وGدايxم

واُّمته@/ الّرسول تعّم ـ Ï¿O Xن ـ وbلة اXشّقة@, وIّملهم

تتحّمل أن لك و%@Nب Oشون@, الّذيَن من الناس لُتذكRر ما@أنزلناُه@ٕاّ% اXع�@: أو
َوعيد@, اُف ÒO َمْن بالُقرآِن فَذ@كMر ذ@كََره@/ شاَء ن Òf تذكرةٌ ا Øuٕا كَّ* ـ إ%ب9غ

ã
| اXشقّة

/@٢٢ . ٨٨ ـ ]Ôَصيِْطر م ßzَعل لَْسَت ُمذكMر أنَت ا Ø̂ ٕا فذكMر

بتذك� يتعلّق فا%ستثناء وكَفَر@: Úتََو� َمْن ٕاّ� ]Ôَصيِْطر م ß Özَعل لَْسَت ـ آية وأمّا
وحا@كم ]سّلط ولسَت التذك�@, هيى ا Ø̂ ٕا الرسالة وظيفة فٕاّن الناس ذ@كRر أيى الناس@/
وأعرضوا تولّوا الّذين الناس من ويستث� وٕاجبارهم@, ٕالزامهم لك Nب Ø
ح علzم

يعملون@/ وما فذرهم تذكRرهم@, أن لك فليَس وكفروا@, عنك



اّلذيى ١٢٤

تعا� ا� كلFت
ã
| استعGFا موراد bيع

ã
| ل9ستثناء ـ ٕاّ% ـ كلمة أّن ظهر فقد

اXتعـلRق ا¡ـكم ٕا� دا_اً يتعلّق ا%سـتثناء ٕاّن وقلنا أيضاً@, الفصـحاء كلFت
ã
| وبل

أن فيلزم منه@: إ%خراج يصّح Ø
ح بعاّم يتعلّق أن %@بّد ا%ستثناء كان وØXا ]وضوع@,

ã
æجاء يقال أن يصّح ف9 به اXتعلRق ا¡كم يعّم Ø
ح ا�ملة

ã
| عامّاً اXوضوع يكون

عمراً@/ ٕاّ% زيد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اللُّذوَن@/ الِّذيَن@, اللَّذيِن@, اللّذاِن@, ـ@ الّذيى

:@ ãçاللَّوا ,@ ãç4ّال ال4ِّء@, ال4ِّت@, ,@ ß Ö� اللّتَ ـ@اللّتاِن@, ã� الّ

ُتـثِبِت % ثُــنRيا مــا ٕاذا واليــاَء
ã

الّ اُ%ن� ,@ الّذيى أ%Êºء مَْوصوُل

نَـطَقا َرفــعاً بــالواِو م
Ô
Î ÔÉوبــع مـطلقا الّذيَن@, ,@ Òاُو� :@ الّذيى bـُع

َوقَـعـا نَـــذراً كــالّذيـَن وال9ِّء ــعا ß Ôb قـد
ã

الّـ وال9ِّء@, بال9ِّت

خـّية@, bلة وصلته وعائد@, بصلة ٕاّ% جزءاً
Ø
r %@يَ ما اXوصول@: ـ@ الكافية

/@jالك9م من جزءاً lأيى له@/ ضم� والعائد

ب9م�@, ُيكتب فٕانّه التعريف %م عليه أدخلَت
Ø
j %ماً أّوله كان Ëºا كّل ـ @كليا

bعته وٕاذا اللّذاِن@, ـ ب9م� تكتبه الّذيى ثّنيت وٕاذا ا%ستعFل@, لك�ة ,@
ã

والّ الّذيى ٕاّ%
واحدة@/ فب9ٍم

فامّا وا�مع@/ ب�التثنية لتفّرق وفzا@: مyا@, يقرب ما ـ ٢٠٠ ص الكاتب أدب
ب9م�@/ ُيكتب فكلّها

ã
وال�9ّ

ã
ç9ّوال اللّتان

تان@, تا@, ذان@, ذا@, إ%شارة أÊºء من مشتقّة الكلFت هذه تكون أن [@و%@يبعد
الواقعة لة Rالص Ìه

Ù
تف«

Ø ã
ذه� معهود ع� للد%لة ,@Í½تU وتغي� ال9ّم بٕاضافة أو%ء@]

بعدها@/



١٢٥ nأ ,@nا

أنعمُت
ã
� الّ Ò ã�ِنعَم اذ@كُروا ,@hِا َعْهَد يَنُقضوَن اّلذيَن ناراً@, اسَتوَقَد اّلذيى @كََمثِل

ا
ß
uيأتـيا والّلذاِن الفاِحَشَة@, Òيأت�

ã
ç*ّوال م@, Ô Òuَوَلد ã

الّ*� ٕاّ� اُّمهاtـم ٕان عَليكُم@,
أَضّ*نا@/ الّلَذيِن أِرنا منكُم@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@nا

الّسجدة@] ـ لقFن ـ الّروم ـ العنكبوت ـ عمران آل ـ [@البقرة الّسور فوا³ من
عّلمه@/ ومَن ا� ٕاّ% %@يعلمها الكتاب رموز من ا Øuوٕا

اللRقاء ـ ا� ـ موضوعات عن فzا يبحث wا فتتح ÔXا الّسور ٕاّن ـ الر ـ
ã
| وقلنا

رسله@/ وذ@كر لقائه وذ@كر اXتعال ا� ذ@كر هو الّسور تلك
ã
البحث| أهم أيى ـ الّرسل ـ

تـلك
ã
| البـحث أهّم أّن أيضاً ـ nا ـ Mروف اXفتتحة الّسور هذه

ã
| ونري

عن بالتقوي لقائه وذ@كر واُ%مم@, وإ%نسان آدم
ã
| وآياته اXتعال ا� ذ@كر هو الّسور@:

اXرسل� وم9ئكته jصl Tّمد رسوله وذ@كر اللّعن@, وعن أعدائه ولقاء واللّهو الّلعب
اXص@/ ـ راجع أعلم@/ وا� ـ والفناء واXوت الدنيوّية الّزائلة أ%متعة ٕا� وإ%شارة

والتوّسط اòلق@وuايته ع�مبدأ مشتملة فهيى :@nاستفتحت@با سورة كّل ـ @كليا
/@ والنواهيى بأ%وامر الت¿Ìيع من Fyبي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@nأ

,@ Ønفتأ ٕاي9ماً آXته يقال باGمزة ويُعّدي َتِعَب@, باب من اً ÒX@أ الرجُل ßnأ ـ مصبا
/@nمُؤ :@oأل وعذاٌب

رِشـدَت كقوGم بطنَك@: أXَت وقوGم اً@/ ÒX@أ Òn@يأ Ò ßnأ وقد الَوَجع@/ :@ Òn%ٔا ـ صحا



اXر ١٢٦

:@oوأ%ل إ%ÇNاع@/ وإ%يـ9م@: التـوّجع@/ :@ Øn@والتأ أمُرك@/ وَرِشَد بَطنُك Ò ßnأ أيى ـ أمَرك
سِمع@/ ÔXا ]ع� الّسميع مثل وجع ÔXا

/@nآ فهو اً ÒX@أ Òn@يأ Ò ßnأ الشديد@/ الوَجع :@n%ٔا ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الوَجع له ثبَت ما :@oوأ%ل الشديد@/ الَوَجع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

أوجدُت أيى ٕاي9ماً@, آXتُه قلنا تعديته أردنا وٕاذ الَوَجع@/ منه وصدر ظهر ما n c%ا أّن Fك@
التوّجه عدم من

Ñ
Ï¾نا وجيه غ� سمع@: ÔXبا والّسميع nؤ ÔXبا oأ%ل تفس� وأمّا /@n%ٔا

بكلمة واليـوم والّرجز العذاب توصيف
ã
| واXنظور ـيغة@, Rالص هذه مع� حقيقة ٕا�

/@nؤXبا التفس� من أبلَغ وهذا أنف«Îا@,
ã
| شّدtا ٕا� إ%شارة :@oأ%ل

أن فيه وأ%صل ,@ñا¦ي أيى التفس� باب من البطن فنصب بطنَك@: أXَت وأمّا
النفَس@/ طبَت ـ

ã
| Fك اXعرفة بلفظ ء Nيى وقد نكرة@, يكون

/@٤@.@١٠٤ ـ Ôوَن ÒXتأ Fك Ôوَن@ ÒXم@يأ Ô Øuوَن@فٕاÔ ÒXتأ تكونُوا الَقوِم@ٕان @eبِتغاِء ã| نُوا Òt�و

,@oأل@ ِرجٍز ِمن َعذاٌب م Ô ÒG أليـم@, يَوٍم َعذاَب عَليكُم أخاُف ,@oأل َعذاٌب م Ô ÒGو
أ¨اً@/ َعذاباً@ م ÔG أعتَدنا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اXر@:

الّرعد@/ سورة فاIة
ã
| اXقطّعة ا¡روف من

وعن الكرZة وآياته اXتعال ا� ٕا� ْوق iالس عن أيضاً@: السورة هذه
ã
| ويبحث

اXرَسل�اXنِذرين@, خالَف Xن ا%cخرة@واللّعن يوم لقاء عن
Ø
j وا%cجال@, اُ%مم@واُ%مور



١٢٧ اXر

الرّب عن
Ø
j اXوكّل�@, وا9Xئكة واXغفرة واXعقRبات اXرسل� من ا� ِنَعم يشكر nو

ورسله@/ وتربيته تعا�

ا9òفة دورة انxاء ٕا� wا يُشار ر@] م ل [@ا ا¡روف هذه ٕاّن اXص@:
ã
| وقلنا

قوس يبتدٔي ,@٢٧١ = ه ـ ٢٥٨ السنة هذه ومن الظاهرّية@, ع¿Ìيّة ã
ا%ث� النبويّة

الغـيبة زمان ويتحقّق Ì¿ع ا¡اديى ا%مام Ø|يتو ٢٦٠ سنة
ã
و| غيبxم@,

ã
| ال	ول

فرجه@/ تعا� ا� عّجل Ì¿ع
ã
æالثا ا¡ّجة ل9ٕمام

اُ%و� الدورة ٕاّن ونقول أخري@, دورة ا%س9ميّة الدورات
ã
نضيف| أن وZكن

`س وهيى بإ%سـ9مّية@, اُ%خر الدورات ونُسمRيى أ%@كرم@, بالرسـول ا¢صوصة هيى
دورات@:

حم@/ Mروف ٕاليه ويُشار ا¡قيقّية@, ا9òفة ٕافتتاح ـ ١

/@nا Mروف ٕاليه ويُشار الطّهارة@, بيت أهل حياة زمان ـ ٢

اXص@/ Mروف ٕاليه ويُشار ا¡قائق@, وٕاظهار البيان أيّام ٕانxاء ـ ٣

ويُشار علzم@الّس9م, ة Ø_%ٔللخلفاء@وا العظمة@وا�9لة@وا%ح�ام أيّام ٕانxاء ـ ٤
أّول من ُحوِسَب ٕاذا العدد وهذا ,@٢٣١ أ%Pديّة حروفها عدد فٕاّن الر@, Mروف ٕاليه

ه@@/ ـ ٢١٨ يُطابق البعثة@, وهو ا%س9ميى التار±

ة@, Ø_%ٔا جواد التاسع إ%مام Ø|يتو أن ٕا�
Ø ã
ال	و� بالقوس يبتدأ السنة هذه ومن

٢٢٠@@ه@@/ سنة
ã
وذلك| للعسكريّ�علFz@الّس9م, وا¡بس بالشّدة@وا¤دوديّة يبتدأ

Ø
j

اXر@/ Mروف ٕاليه ويُشار ,@
Ø ã
ال	و� القوس

ã
| الغيبة دورة ٕابتداء ـ ٥

ع�ما ا£يد@, القرآن
ã
| ُمرتّبة ُذ@ِكَرت اXر@] الر@, اXص@, ,@nا@] الّسور فوا³ ٕاّن

Ø
j

أ%ربعة@/ الدورات
ã
| ذ@كرناها



اXص ١٢٨

ـ الر ـ ٣ أ%عراف@/@
ã
| ـ اXص ـ ٢ عمران@/@ آل

ã
وتكّررت| البقرة

ã
| ـ nا ـ ١

وهـذا الّرعد@/
ã
| ُذ@كرت ـ اXر ـ ٤ ويوسـف@/@ هود

ã
| وتكّررت يونس

ã
| ُذ@كرت

ٕاbاً%@/ معانzا ترتيب يؤيRد ال�تيب

إ%مـام خ9فة من اُ%و� السنة ع� الّرعد حروف عدد تطبيق العجب ومن
ه@@/ ـ ٢٦١ فيُطابق ٢٧٤ وهو غيبته@, ع¿Ìومن

ã
æالثا

/@hالكر القرآن تفس� من و%@تعّدها sواغت فُخذ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اXص@:

أ%عراف@/ سورة فاIة
ã
| اXقّطعة@, ا¡روف من

ٕا� مضافاً نري الكرZة السـورة هذه
ã
| فٕاّن [@ص@] حرف فzا أضيفت وقد

ونزع الّص9ة@, وٕاقامة دق Rوالص بالّص9ح الّصدور ٕاص9ح عن البحث السابقة@: البحوث
عن وا%جتناب الصا¡�@, اXصطف� الصادق� من ليكون ا¡رج@, من الّصدور

ã
| ما

الصاغرين@/ ومن النار أصحاب من يكون لئ9ّ السبيل وصّد أ%صنام

تـعا� � اÇXطيع� اُ%مـم أحـوال عـن اXباركة السورة هذه
ã
| يبحث وقد

ديyم ويتّخذون وأصحابه@, ويتّبعونه ٕابليس يطيعون والّذين أÊºئه@, ٕا� ه� RتوجXوا
وغّرtم الّرسل خالفوا اXاضية اُ%مم من م9ٔ وهم ا%cخرة@, لقاء وينكرون وGواً لعباً

/@nا بتناسب عyا والبحث الدنيوّية@/ وأ%متعة أ%موال

يكون العّية@,
ã
| مضبوط هو Fك بأ%Pد@, حوسبت ٕاذا ا¡روف هذه ٕاّن

Ø
j

التار± مبدأ فٕاّن ه@@/ ـ ١٤٨ ـ سنة ع� ينطبق العدد وهذا ـ ١٦١ ـ مطابقاً عددها
اòطّاب@, بن عمر حكومة

ã
| Vعول ّ اعتباريى فهيى اGجرة وأمّا البعثة@, من ا%س9ميى



١٢٩ اXص

]كّة jصl ا� رسول ٕاقامة مّدة وهيى سنة@, ١٣ ـ اGجريى اXتداول التار± ع� اد Ôñف
فة@/

Ø
Ì¿Xا

Ì¾النا وهو jعl الصادق ا%مام حياة خا[ة ع� منطبقة ـ ١٤٨ السنة وهذه
وعلومه@/ ا%س9م ¡قائق Ùب�Xوا ه Rجد ٔ%حكام

العلميّة حياtم ã
| اXعصوم� أ%طهار بيته وأهل jصl ا� لرسول أّن �O@%و

وا%ختفاء@: ا%9Sء
ã
| دورات وا%س9ميّة

وسنة سنة@, ١٣ وهيى ]ّكة@, ٕاقامته أيّام jصl رسالته وهيى الشّدة@: دورة ـ ١
ـ ١٤ ا Øuفٕا ـ طه ـ Mروف السـنة هذه ٕا� ويُشار ّية@, Rوا¡ر والوسع الفتح مُبتَدأ ١٤
وآياtا والظفر@, بالفتح jعl له بشارة السورة فهذه /@ Òلتَْش� الُقرآَن عَليَك أنَزلْنا ما طىه

متناسبة@/

ã
وتلك| ال½Íفة@: ا¡قّة ا%س9مية وا¡كومة ا¡قيقيّة ا9òفة ٕافتتاح دورة ـ ٢
آيات ويناس}ا ـ ٤٨ ا Øuفٕا حم@, ـ Mروف ٕالzا ويشار ه@@/ ـ ٣٥ سنة تطابق ٤٨ سنة
hا ِمَن الكتاِب ت�يُل ـ حم ُمباركة@, لَيلٍَة

ã
| أنزلناُه اÔXب�ٕانّا والِكتاِب ـ حم السور@:

/@oا¡ك الَعزيز

الدورة وهذه الكساء@: أهل من والطّهارة النبّوة بيت أهل حياة خا[ة دورة ـ ٣
ـ nا ـ Mروف ٕالzا ويشار ه@@/ ـ ٥٨ سنة تطابق ٧١ سنة من نزوGا قوس

ã
| تبتدٔي

الطّّف@, حادثة فzا وقعت
ã

الّ اGجرّية@, ٦١ سنة ٕا� ال	ول هذا وينxيى ,@٧١ ا Øuفٕا

أ�رض/// æأد
ã
| الّروُم ُغِلبَت ـ nا ـ ا%cيات وتناس}ا أحد@/ الكساء من@أهل يبَق nو

ية@/ c%ا @كوا@/// Òيُ أن النّاُس أَحِسَب ـ@ nا ية@/@ c%ا

اXص@/ ـ علناً ا%س9ميى والتبليغ البيان أيّام ٕانxاء دورة ـ ٤

ã
ا%ث� ا� رسول خلفاء من ا9òفة اختتام

ã
| ال	ول قوس ابتداء دورة ـ ٥
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ا%مام
ã
Ù|تو أن ٕا� ه@@/ ـ ٢٥٨ سـنة تطابق ـ ٢٧١ سـنة من ويبتدٔي ظاهراً@: Ì¿ع

اXر@/ ـ Mروف ٕالzا ويشار ه@@, ـ ٢٦٠ سنة jعl العسكريى

الدورات Çwذه اخـتصاص جهة Gا الفوا³ هذه
ã
| ـ م ـ حرف أّن �O@%و

ا%س9مّية@/ وملّته jصl Tّمد ا� رسول ٕا� اXنتسبة

ا� ٕاّ% و%@تأويلها تفس�ها و%@يعلم اXتشاwات@, من الفوا³ هذه أّن مّر وقد
ٕاستحسانات بل التأويل@/ و% التفسـ� من ليس قلناه وما ,@hالكر ورسـوله اXتعال

ٕاحBلّية@/ وتطبيقات ذوقيّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أله@:

ا�@/ = [@oِالوه@] @@@ [@ٕالُوَه@] ـ فر

اXعبود وإ%%ه@: تَعبiَد@/ تأ@ّله@: عبادة@/ َعبَد تِعَب@: باب من ٕا%َهًة يأله ألِه ـ مصبا
وا�مع تعا�@, ا� دون من عبدوه Xا اÌ¿Xكون استعاره

Ø
j وتعا�@, سبحانه ا� وهو

وأمّا مبسوط@/ ]ع� وِبساط مكتوب ]ع� ِكتاب مثل مفعول ]ع� ِفعال فإ%له ة@/ ßGآ
مشتّق سيبويه@: وقال وال9ّم@/ أ%لف لزمته َعلَم هو بل ء

ã
Ï¾ من مشتّق غ� فقيل ا�@:

ال9ّم واُدغمت اGمزة وسـقطت إٔ%%ه
ã
فب� وال9ّم أ%لف عليه فدخلت ٕا%ه وأصله

قبله@/ ما Ì»ك مع وُيرقّق ,@ ÓDتعظ م Rوفخ

ِفـعال ع� ٕا%ه وأصله أ� قولنا ومنه عبادة@/ عبَد ٕا%َهة@: بالفتح أ@لََه ـ صحا
أ%لف عليه اُدِخَلت

Ø
Fفل به@,

Ø
kمؤ ٔ%@نّه مفعول ]ع� كإ%مام معـبود@, أيى مألوه ]ع�

ÓDتفخ للزومها النRداء ã| اGمزة وقُِطَعت الك9م@,
ã
| لك�ته Hفيفاً اGمزة ُحِذَفت وال9ّم

Gا@/ Jّق العبادة أّن %عتقادهم بذلك وا Ø Ôd أ%صنام Gة c%وا /@Ëº%ا Gذا

َهل تعا�@: قال به ولتخصيصه تعا� بالباريى فخّص ٕاله@, أصله قيل أ�@: ـ مفر



١٣١ أله

أ@لَه من هو وقيل َعبَد@/ يأ@َله@: ف9ن وألَِه Gم@, مَْعبود Rلكل ÓÊºٕا َجعلوه وٕاله يّاً@/ ß Òd لُه تَْعلَم
الواو من فاُبِدَل ِو%ه أصلُه وقيل فzا@/ Ø�I صفاته

ã
| تفّكر ٕاذا العبَد ٔ%ّن ,@ Ø�I أيى

وٕامّا والنباتات@, كا�Fدات فقط بالتسخ� ٕامّا ـوه@, ÒL واGاً Uلوق كّل لكون Yزًة@,
احتجب@/ أيى لياهاً يلوه %ه من أصله وقيل الناس@/ كبعض @@ معاً وإ%رادة بالتسخ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قـيد فـzا اُِخـَذ قد العـبادة أّن اXاّدت� ب� والفرق العـبادة@/ ]ع� ة ×G%ٕا ٕاّن
/@ Ø�التح قيد فيه اُِخَذ وإ%لىه اòضوع@,

ولعـدم العـّية@, اللّـغة بقرينة يأله@, أله من أصلها أ� كلمة أّن أيضاً وظهر
دخلت

Ø
j اXع�@, هذا

ã
| استعGFا شايعة ٕالcه كلمة ولكون التكّلف@, ٕا� فzا ا¡اجة

ٕالىه % فقيل تعا�@, فيه ا%ستعFل وبك�ة بالغلبة@, ÓFعل صارت
Ø
j وال9ّم@, أ%لف علzا

ا�@/ ٕاّ%

والّصواب@, Rا¡ق عن بعيد فهو اXفعول@حقيقًة@: ]ع�@الفاعل@أو كون@اXصدر وأمّا
ٕاّن نعم مفاهيمها@, اIاد Zكن فكيف اXفعول@, أو الفاعل هيئة Hالف اXصدر هيئة فٕاّن
للمفعول@, يكون اXفعول ٕا� انتسَب وٕاذا للفاعل يكون الفاعل ٕا� انتسب ٕاذا اXصدر
كقولنا با£هول@, اXسّمي للمفعول

Ø ã
واXب� باXعلوم@, اXسّمي للفاعل

Ø ã
اXب� الفعل

ã
| Fك@

للفاعل اXصدر ٕاط9ق يكون وقد عمرو@/ ب ÖÍÒÈ أو زيد@, ُب ÖÍÒÈ عمراً@: ِب@زيد ÖÍÒÈ ã
|

]ع�ا¢لوق وكوuا والّصنع والكتاب والبساط اòلق وأمّا َعْدل@, زيٌد
ã
| Fك للمبالغة

اXع� فٕاّن اXصداق@,
ã
| والتوافق التصادق من فٕانّه واXصنوع@: واXكتوب واXبسوط

Ëºا ]Çع� فهو الفاعل@: ٕا� نسـبة دون ومن هو حيث من فzا اعت ٕاذا ّ اXصدريى
oيستق% التصادق وهذا اXوارد@, هذه

ã
| اXفهومان فيتصادق ]ع�اXفعول, أو اXصدر
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اXصادر@/ bيع
ã
|

وOَضع ٕاليه ويُتوّجه يُعبَد ما
ã
| اسـتعFله غلب :@ Ø�والتح العبادة ]ع� فإ%له

لديه@/

ٕاذاً /@� eثنَ ß Ö�×Gٕا �@تّتِخُذوا /@hا Ôَغ� ٕالىٌه َمْن واحٌد@/ ٕالىٌه hُا ا Ø̂ ٕا ُهَو@/ ٕاّ� ٕالىَه �
عيل@/ ×dوٕا Òoٕابراه آباِئَك وٕالىه َك ×Gٕا َنعُبُد @/@Ïºُمو ٕا�ٕالىِه فأطِّلَع خَلَق@/@ ]ا ٕالىٍه كل\ َلذَهَب

Òتِنا@/ ßGبآ هذا فعلَت َأ@َأنَت Òتِنا@/ ßGآ بتاِركيى Lُن وما هَواه@/ ُه ×Gٕا َذ ØHe َمن أرأيَت

باط9ً@, أو حقّاً لديه وOضع يُعبد مَن ع�كّل ا%cيات هذه
ã
| أطلق قد فإ%لىه@:

غ�ها@/ من أو العقول ذويى من

قد الّذيى اXعبود فٕانّه اXتعال@, العزيز ع�ا� ٕاّ% %@تُطلَق الكلمة فهذه ا�@: وأمّا
س�@, Ô¡ا ا%Ëºأ%خّص@أ%ع�من@ب�@أÊºئه فهو حقّاً@, مقامه@وعظمته

ã
| العقول Ø�I

اXتعالية@/ وا�Fليّة ا�9ليّة صفاته �ميع اXستجمع ذاته ع� يدّل أطلق فٕاذا

ُهَو@, ٕاّ� ٕالىَه � hُأ الّصَمد@, hُأ س�@, Ô¡ا أ�Êºُء لُه ُر MصوÔXا الباِرٔيُ اòالُِق hُا ُهَو
َمْن النّاِس وِمَن ,@ Òhَمر eبُن اÒXسيُح ُهَو hَا Qٕان قالُوا اّلذيـَن كََفَر لَقد ,@oَرح َغفوٌر hُوا

َحْرٍف@/ ع� hَا َيعُبُد

ã
| Fكـ@ مـورداً ٢٦٩٧

ã
| ا£ـيد القرآن

ã
| ال¿Ìيفة الكلمة هذه ذ@كرت فقد

اXعجم@/

موارد@: `سة
ã
| ُذ@ِكَرت فقد أللّىُهّم@: وأمّا

Qأللّىُهم ّق@, Ò¡ا ُهَو هىذا كاَن ٕان Qأللّىُهم عَينا@, أنِزل َربQنا Qأللّىُهم اÔXلِْك@, مالَِك Qأللّىُهم
الّسمىواِت@/ فاِطَر Qأللّىُهم فzا@, م Ô Ôx وIيّ

آخـرها
ã
| اXشـّددة oXا عyا واُبِدَلت الكلمة هذه

ã
| النداء حرف فُحِذَفت
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اÇòاّص التوّجه وجلب اòصوصيّة ٕاظهار مقام
ã
| تُستعمل الكلمة وهذه مفتوحًة@,

Çّد@, ÒZ iكمد يؤّم iأم ماّدة من مأخوذة اXشّددة oXا هذه تكون أن و%@يبعد والعطوفة@,
وركRـبت النRداء حرف ُحِذَفت

Ø
j وتَوّجْه@, اُقُصد أيى [@ iاُم@] أ%صل

ã
| أمراً تكون وأن

/@Fyبي ا%تصال وحصول للتخفيف اGمزة وسقطت ,@ iاُم كلمة مع أ� @كلمة

اòاّص@/ اòطاب مقام
ã
| تُستعمل الكلمة فهذه حال@: أيى وع�

مستدّلة@, غ� اُخر مطالب أللّىهّم@] أ�@, الكلFت[@ٕاله@, هذه اشتقاق
ã
| يقال وقد

ونقلها@/ wا التعّرض
ã
| فائدة %

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألو@:

وbعها آلية@, واXرأة آٍل فهو نُصحاً@, %@يألوَك وف9ن /@ ÒÍ Ú
ق½ يألو@: أ% ـ صحا

أوال@/

كسبته Lو تقص�اً أوليته أيى ف9ناً وألوُت فيه@, Íُت
Ø
ق½ أ%مر@:

ã
| ألوُت ـ مفر

,@ñي] هد Ô�فا هد@, Ô�ا Mسب تقص�اً أوليتُه ما أيى ُجهداً ألوته وما كسباً@, أولَيْته أيى
نُصحاً@/ ألوتُه ما وكذلك

هو وأبطأ@/ Í
Ø
ق½ :@ Ò� وأتَ تأليًة

ã
Ùيُؤ� Øوأ� وٕالِيّاً@, واُلِيّاً واُلُّواً ألواً يألو أ% ـ لسا

ألوُت وما /@ البازيى وكذلك ,@ Øأ� صيده@: Íعن
Ø
ق½ ٕاذا للكلب ويقال /@Í

Ù
مق½ أيى ,@ مُؤل�

jصl
Ø ã
النّ� وقال تركُت@/ ما واُلّواً@: ألواً أفعلَـُه أن ألوُت وما اسـتَطعُته@/ ما أيى ذلك

Íُت
Ø
ق½ ما أيى ـ

ã
أه�

Ò
خ� لَِك أصْبُت وقد

ã
Ï»ونف ألوتِك fا يُبكيِك ما :@jعl لفاطمة

َزْوجاً@/ َعليّاً لِك اخ�ُت حيث وأمريى أمرِك
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ã
| والتأخ� للتقص� اXوِجب والتسا·

ã
æالتوا هو اXاّدة@: هذه

ã
| أ%صل أّن

ã
| ا%ستطاعة ¼Íف وعدم العمل ترك اXع�@: هذا لوازم ومن أ%مر@/ وقضاء العمل

والتأخ�@/ وإ%بطاء وIصيله@, طلبه

/@Fyبي فخلطوا اXاّدة@, هذه من
Ø ã
لليا� فهيى اُخر@:

ã
æمعا من يقال وما

/@١١٨ . ٣ ـ َخباً� �@يألُونكُم دوِنكُم ِمن بِطانًة �@تّتِخُذوا

ا�هد@/ كّل عليكم xNدون بل عليكم, وإ%فساد أموركم ٕافساد
ã
| Íون

Ù
%يق½

/@٢٢ . ٢٤ ـ èالُقْر
ã
اُو� يُؤتُوا أن َعِة Qوالس ِمنْكُم الَفْضِل اُولُو و�@يَأتَِل

/@èالقر
ã
اُو� يُؤتوا أن فيه و%@يطاوعون التقص� %@يأخذون أيى

/@٢٢٦ . ٢ ـ أ¾Îر أربََعِة تَرب\ُص ِنساِئِهم ِمن ُيؤلُوَن لِّلذيَن

أربعة تربّص فلهم أزواجهم@: عن أنف«Îم رون Rويؤخ
ã
æالتوا يُظِهرون الّذين أيى

أ¾Îر@/

الفقهّية@/ الكتب
ã
| مضبوطة وأحكامه إ%ي9ء وخصوصيّات

عنوانه@/
ã
| ء وسيجيى أ%� من أخذYا Zكن وإ%ي9ء ا%ئت9ء ٕاّن

Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�@:

التقص�/ وا%cخر ا%جxاد@واXبالغة, أحدYا متباعدان: أص9ن أ�: ـ ألو ـ مقا
ع�َفعولة@, Tمولة وأ%لِيّة أليiًة@وألوًة@وٕالوًة@/ َحلَف ٕاذا :

ã
آ�يُؤ� أ%ّول, خ9ف

ã
æوالثا

ٕاذا الرجُل ائت� الفّراء@: قال اXبالغة@/
ã
| Øويتأ� ,@

ã
ويأت�

ã
يُؤ� ويقال َفعلة@/ ع� وألوة



١٣٥ أ�

:@
ã
æالّشيبا قال ُجهداً@/ نَدع n نُصحاً@: ألوتَك وما منكُم@/ الَفْضِل اُولو يأِتل و� ـ حلَف

وأبطأت@/ توانيت آليت@:

وا�Çمع الّشـاة@, ألية وأ%لية@: ا%c%ء@/ وا�مع النعمة@, مقصور@:
×
أ%� ـ مصبا

فهو أليُته@, عظمت َتِعب@: باب من
Ó
أ� الكبُش

Ò ã ß
وأ� وسجدات@/ سجدة مثل أ@َليات@,

وَعطايا@/ َعطيّة مثل أ%يا وا�مع ا¡لف@/ وأ%ِلّية@: أعمي@/ وزن ع� آ� ع Ôdو ألياُن@,
كذلك@/ وائت� Øوتأ� مُؤٍل@/ فهو حلف@/ ٕاذا ٕايتاًء çآ مثل ٕاي9ًء Òوآ�

مـثاله بالياء@, وُيكتب ,@Ì
Ò
يُك« وقد بالفتح أ% واحدها النRَعم وا%c%ء@: ـ صحا

الّشاة@, ألية بالفتح وأ%لية مثله@/ � وْأتَ Øوتأ� حلَف@, ٕاي9ًء@:
ã
يُؤ� وآ� وأمعاء@, مَعًي

ِلَية@/ و% ٕالية تقل و%
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهىـذان القدرة@/ وظهور البلوغ ]ع� وأ%� والتقص�@/
ã
æالتوا ]ع� أ%لو أّن

اXفهوم� أحد أ@كويؤخذ ب�اXاّدت�اشتقاق يكون أن و%@يبعد متقاب9ن@, اXعنيان
اَُخر@/

ã
æمعا اXعني� من تفّرعت

Ø
j التقابل@, بنسبة ا%cخر من

الُبعد@/ ك@, Øال� إ%بطاء@, التأخ�@, :@
ã
æوالتوا التقص� مفهوم fن

القدرة وٕاظهار وا%ستطاعة@, وا¡لف@, والعهد@, ,@oالتصم البلوغ@: مفهوم ومن
والنعمة@/ وأ%لية@, وا%جxاد@, وا%نxاء@, والنعمة@, والعطوفة

ã
uا� oوتصم يى Rجد عهد فهو ,@oالبلوغ@والتصم متفّرعات من ا¡لف أّن فظهر

ã
| وا%نxاء الّرaة ٕاظهار ٕا� ترجع فهيى النعمة@: وهكذا أمر@, ع� وإ%قدام العمل

ã
|

ِقبال
ã
|

ã
æعاÇXا هذه وكّل الشاة@/

ã
| أ%لية هيى

ã

الّ اòاّصة النعمة وكذلك العطوفة@/

والتقص�@/
ã
æالتوا
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إ%@كFل مصاديق من يعّد ما كّل بل للنعمة@, مرادفاً ليس أ%�@: مفهوم أّن Øوتب�
بxـيّة أو باòلق أو بالتقـدير أو بأ%مر كان سـواء@ العطوفة@,

ã
| والبلوغ الّرaة

ã
|

وهذا أخروّية@/ أو دنيويّة باطنة@, أو ظاهرة العمومّية@, بالنعم أو بالنظم أو أ%سباب
ن@: ×aالّر سورة

ã
| ا%c%ء مصاديق

ã
| التدّبر عند يظهر اXع�

وجـُه ويَبـ� فاٍن َعلzا َمْن كّل آ�ء@/// M فبـأيى � ْغِربَ ÒXا وَرب\ Öَق�
ß
Ì Ö¿ÒXا َرب\

إ�ْحساِن َجزاُء هْل آ�ء@/// M فبأيى الثَّق*ِن ا Øvأ لكُم َسنَفرغ ربMك@/// آ�ِء M فبأيى ربّك@///
بان@/ Mُتكذ ا Ôg Mرب آ�ِء M فبأيى ياِم ßòا ã| َمقصوراٌت ُحوٌر آ�ء@/// M فبأيى إ�ْحساِن ٕاّ�

مـفهوم بـيyا وا�Çامع جّداً@, Uتلفة الكرZة ا%cيات تلك
ã
| ا%c%ء fصاديق

فيه@/ التقص� وعدم الّرaة ٕاظهار
ã
| والبلوغ ا%حسان

ã
| ا%نxاء

/@٧٤ . ٧ ـ ُمفِسديَن أ�ْرِض
ã
| و�@تَعثَوا hِا آ�َء فاذْ@كُروا

أو ظـاهريّاً معنويّاً@, أو يّاً Rماد تعا�@, منه وٕاحسـان وفضل ورaة نعمـة hكل@
باطنيّاً@/

العباد@؟ ع� النRَعم من يكون كيف العذاب بأّن يستشكل وقد

والقانون ا¡كم وٕاجراء العدل بسط
ã
| وإ%نxاء ا¡ّق ٕاحقاق

ã
| البلوغ فيقال@:

ـ
ã
| Fك أ%�@, ومن والنRعمة الّرaة من كلّها النّظم@: وحفظ

فَيوَمئٍذ ُشواٌظ@, عليgا ُيرَسل لكُم@, َسنَفرغ الَوْزَن@, وأقيُموا اñXاَن@, وَوَضَع

M فبأيى ,@ ãÏ¼بالنّوا فُيؤَخُذ ِرُموَن@, Ô£ا wا ُب Mُيكذ
ã
اّل� Øsَجه هذه ٕانٌس@, ذَنبِه عن �@يُسئل

بان@/ Mُتكذ ا Ôg Mرب آ�ِء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕا�@:

,@
Ó
مع� أو ظاهراً مكاناً@, أو زماناً الغاية انxاء ع� وتدّل ا�اّرة ا¡روف من



١٣٧ أ�

ا¢صوص للّربط ووضع أ%� ماّدة من اُِخَذ قد الّلفظ هذا ولعّل حgاً@/ أو موضوعاً
ا%نxاء@/ وهو

ٕا� اÔXنxي@, وٕا�ربMَك َعبِدِه@, ٕا� فأوحي تُرَجُعون@, إلَيْنا Øj ,@ Ù Ò	ال Òٕا� اُهم ØS ØFفل
فِرعون@/ ٕا� ٕاذَهب َمعْلُوم@, َقَدٍر

خ9@/ حاشا@, عدا@, مشتّقة@: ماّدة عن أخذها
ã
| الكلمة هذه ونظ�

اXع�@/ هذا هو فzا الواحد فأ%صل

قيد فا%نxاء أموالِكُم@: ٕا� م Ô ÒGأموا و�@تأ@كُلُوا اÒXرافـق@, ٕا� وأيديَكم ـ وأمّا
أمواÇGم و%@تأ@كلوا فاغسلوها@, اXرافق انxاء ٕا� أ%يديى أيى للحكم@, % للموضوع

أموالكم@/ ٕا� مرتبطة

فٕاّن بصحيح@, فليَس ٕاÌºائيل@:
ã
ب� ع� ]ع� ٕاÌºائيَل@,

ã
َب� ٕا� وقََضيْنا ـ وأمّا

والشّدة@/ وأ%خذ العذاب
ã
| تستعمل jعليه ÏÉقl

َربّك@/ عَلينا لِيَقِض اXوَت@, عَليِه قضينا ØFفل فقÏÉعَليه@, Ïºمو فَو@كزُه

ا¡كم@: بيان مقام
ã
| فتستعمل jٕاليه ÏÉقl bلة وأمّا

ٕا� قََضـيْنا ٕاذ الكتاب@,
ã
| ٕاÌºائيل

ã
ب� ٕا� وقََضـيْنا أ�مر@, ذلك ٕاليِه وقََضيْنا

أ�مر@/ Ï
Ò
ºمو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�@:

التخصيص, من@حروف وبالتشديد وها/ أما ـ بالتخفيف@من@حروف@التنبيه,@مثل
وَلوما@/ ولَْو% ه9ّ مثل

م@/ Ôyع َم½Íوفاً لَيَس يأتzم يَوَم أ� فَهاء@, الس\ هُم م Ô Øuٕا أ�



ٕالياس ١٣٨

لئ9ّ بعدها الواقعة ا�ملة ع�مضمون ا¢اَطب ع�تنبيه تدّل التنبيه وحروف
اXضمون@/ هذا Iقّق ع� وتدّل عنه@, و%@يغفل يفوته

فٕاّن اXفهـوم@:
ã
| التناسـب من [@أ�@] ماّدة وب� الكلمة هذه ب� ما �O@%و

والبلوغ@/ العهد يناسب التنبيه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ٕالياس@:

ٕاÌºائيل@/ ملك آحاب ٕا� اُرِسَل ٕاÌºائيل
ã
ب� أنبياء من /@

ã Ù
èر أ� ٕايليا@: ـ قم

وكانوا بَعلبك@, ٕا� ا� بعـثه نون@, بن يوشع سـبط من هو ٕالياس@: ـ اXعارف
ملكه ع� يستخلفها وكان أزبيل@, وامرأته أَحب ومَِلكُهم بعل@, له يقال ÓCص يعبدون

غاب@/ ٕاذا

يقول@:
Ø
j وٕاليا@, بٕالياس مربوطة روايات يرويى ـ وٕاليا ٕالياس قّصة باب ٥ Mار

/@Fzعل اXشتملة إ%�Òdوالقصص لتشابه وٕاليا ٕالياس اد ÙIا %@يبعد ـ بيان

هو � َحيى ِ%ْٔخآِب@: جلعاَد
ã
مُستوِط� من

Ø ã
الِتْش� ٕايليّا وقال ـ ١٧ أ%ّول اXلوك

ٕاّ% Òـن� Rالس هذه
ã
| مطٌر و% طَل� %@يكوُن ٕانّه أماَمه@, وقفُت الّذيى ٕاÌºائيل ٕاله الرّب

/@
ã
قَو� عند

اثـنَت� الّسـاِمرة
ã
| ٕاÌºائيل ع� ُعمِريى بن أْخآُب ومَلَك ـ ٢٩ . ١٦

ã
و|

وَعـبََد وساَر امرأًة@, Ò�Rالّصـيدوني مَلِِك أثبََعَل ٕابنَة ٕايزابََل ذ ØHا Ø
ح سنة@/// وِع¿Ìيَن
له@/ وسجَد البَعَل

ã
واث� ُرث ÒJ شافاَط بن أليَشَع ووجد هناك من [@ٕايليّا@] فذهب ـ ١٩ . ١٩

ã
و|

البَقر ف�ك عليه@, ِرداءه وطَرَح به ٕايليّا fّر Ò
Ì¿ع

ã
æالثا مع وهو قّدامه َبقٍر فَّدان

Ò
Ì Ò¿َع



١٣٩ ٕالياس

ٕايليّا@/ وراَء وَر@كَض

ابن وكان نون@/ بن يوشع ولد من العادر بن ٕالياس هو يقال ـ ٩٩ . ٣ البدء
وٕالياس� ٕالياس له يقال عمران@, بن هرون ولد يَ«Ïمن بن ٕالياس هو يقول@: ٕاسحاق
له يقال ببعلبك ٕا�مَلك حزقيل بعد ا� بعثه بعينه@, الكفل ذو هو ويقال ياس�@, واذر

ٕا»@/ يستخلفها@/// كان ازبيل Gا يقال امرأة وله آحب

هارون بن العñار بن فنحاص ياس�بن ٕالياس@بن ـ ٢٣٩ . ١ ـ تار±الطيى

ã
| وعظمت حزقيل قبض وجّل عّز ا� ٕاّن

Ø
j قال@: ٕاسحاق بن Tّمد عن عمران@/ ابن

وعبدوها أ%وثان نصبوا Ø
ح ٕالzم ا� عهد من كان ما ونسوا أ%حداث@, ٕاÌºائيل
ã
ب�

بن هارون بن العñار بن فنحاص بن ياس� بن ٕالياس ٕالzم ا� فبعث ا�@: دون من
ٕا»@/ نبيّاً@/// عمران

Yا Dوف لك@/// أفعُل ماذا اطلْب ٔ%لِيَشع ٕاليّا قال عا ا ØXو ـ ٩ . ٢
ã
æالثا اXلوك

العاصفة
ã
| ٕايليّا فصعَد ,Fyفَفَصَلْت@بي وَخبٌل@من@نار من@نار َمركَبٌة يس�اِن@ويتكلFِّن@ٕاذاً

nو ا Òuوُفرسا ٕاÌºائيل َمركبَة
ã
èيا@أ

ã
èيا@أ ½Íخ يَ وهو يَري أليَشُع وكان ال«Êء@, ٕا�

ٕا»@/ بعُد@/// َيره

كَهنًَة oأورشل من الzود أرسل ح� يوحنّا ¾Îادة هيى هذه ـ ١٩ . ١ يوحنّا
أنت@؟

Þ ã
النّ� أنا@/ َلسُت فقال أنت@؟ ٕايليّا ماذا@, ٕاذاً فسألوه أنت@؟ مَْن ليسألوه Ò�Rو%وي

/@% فأجاَب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXسـيح@, ظهور ينتظرون كانوا oأورشل كهنة أّن الكلFت هذه من يظهر أ@نّه
ا%س9م@/

Ø ã
ن� وهو اÔXطلق

Ø ã
النّ� وظهوَر ال«Êء@, ٕا� ُرفع بعدما ورجعته ٕايليّا وظهور



ٕالياس ١٤٠

ٕالِيّاُهو@/ أيى ,@@@@@ ـ هكذا العيّة التوراة
ã
| ُضِبَطت قد ٕايليّا كلمة @ٕاّن

Ø
j

ã
و| ٕايِلياه@/ ـ هكذا فاضلخان@, ترbة الفارسيّة

ã
و| مثلها@/ ّ العيى RطR الفارسيّة

ã
و|

اXتأخRرة النّسخ أغلب
ã
و| ايلياء@/ ـ يوحنّا

ã
و| ايليا@, ـ هكذا ١٨١١م@, طبع العيّة

ٕايليّا@/ ـ هكذا اb�Xة

وحرف ٕايلياء@/ أو ٕايلياه أو ٕاليّاهو@, من معّربة ا Øu@أ فالظاهر ٕالياس@: كلمة وأمّا
ِديوغانس@, ِديوجانس@, ِهرَمس@,

ã
| Fك@ كث�اً اليونانيّة

ã
| أ%Êºء أواخر يلحق � Rالس

طيطوس@/ يولياس@, ه�دوُطس@,

بلقيس@, برجيس@, ٕابليس@,
ã
| Fك كث�اً@, وغ�ها@ اXـعّربة الكلFت

ã
| وتوجد

جرنفس@/ طغموس@, طرطوس, طرابلس, طمروس@, ُعبدوس, سندوس@, جرجيس@,

هـذا من كث�ة لغات فzا Qد اللّغـة قاموس من � Rالس آخره ما باب راجع
ع� للد%لة وٕامّا كاGاء@, كت iوالس للوقف ٕامّا موارده@: غالب

ã
| � Rالس وٕا¡اُق القبيل@,

والزيادة@/ والك�ة واXبالغة العظمة

/@@٨٥ أ%نعام@. ـ � ß¡الّصا ِمَن كّل وٕالياَس Ï»وعي يي ÒJو وَز@كريّا

واجتباءه هدايته أّن ٕا� ٕاشارة :@Ï»وعي وJيي زكريّا رديف
ã
| الياس ُعّد فقد

قال@:
Ø
j الّس9م@/ علzم هدايxم نوع من كان وتفضيله

/@� ÒXالعا ع� لْنا Qفَض كُّ*ً ولُوطاً ويُونَُس واليََسَع عيَل ×dٕوا

واحد@/ رديف
ã
| فذكرهم

ذ@كر مقام
ã
| الّس9م علzم أ%نبياء أÊºء ُذ@كرت مورد Rكل

ã
| اXع�منظور وهذا

ا%cيـات
ã
| وليس برسـالxم@, والعمل سلوكهم وكيفيّة وهدايxم واجتبائهم فضلهم

النبـّوة ٕا� فيه ربط % ّ تارOيى ّ يى Rماد أمـر فٕانّه تأّخره@, أو زماuـم تقّدم ع� د%لة
والتبليغ@/ واGداية سالة Rوالر



١٤١ ياس� ٕال

وا%نقطاع التجّرد حال
ã
| الّس9م@كان عليه ٕالياس الكرZة@أّن ا%cية من فيُستفاد

الكاملة@/ والعبوديّة اòالص والتبتّل التاّم والتوّجه

أْحَسَن وَتَذروَن بَْعً* أَتْدُعوَن تَتُّقوَن أَ� لَقْوِمِه قاَل ٕاذ Òرَسل�ÔXا َن ß ÒX ٕالياَس وٕاّن
/@١٢٣ . ٣٧ ـ اòالِق�

الناس@, ٕا� اُرِسلوا الّذين اXرسل� من bع ذ@كر مقام
ã
| الكرZة ا%cيات هذه

وتََر@كنا ـ Pملة r ÔO Ø
j رسالxم@, جريان من ا�الب هو ما وُيذكر واحداً فُيذَكرون

ية@/ c%ا ع�@///@ َس*ٌم ا�Ðِخريَن
ã
| عَليِْه

تعا�@: يقول أيضاً ا%cيات هذه
ã
ف�

/@١٣٠ . ٣٧ ـ ياس� ٕال َع� َس*ٌم ا�Ðِخريَن
ã
| عَلَيِْه وتََر@كْنا

ٕالياس هو ياس�@@ـ ٕال ـ كلمة من اXراد أّن الكرZة@: ا%cيات نظم من فيُستفاد
وظاهِرها@/ ا%cيات نظم خ9ف اXورد هذا

ã
| اُ%خر وأ%قوال قطعاً@, اXذكور

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ياس�@: ٕال

فنقول@: لغًة@, الكلمة هذه عن البحث وأمّا

نافع وقرأ وسين�@/// كسينا ٕالياس@,
ã
| لغة ياس�@: ٕال ع� َس9ٌم ـ البيضاويى

فيكون مفصو%ن@, اXصحف
ã
| F Øu@%ٔ ٕا�ياس�@, آل ع�@ٕاضافة ويعقوب@: عامر وابن

ٕالياس@/ أبا ياس�

لغات ففيه ٕاÌºائيل@:
ã
| ويقول /@ Ôِع� ×d وإ عيل ×d إ لغتان فيه ٕاdعيل@: ـ اXعّرب

ٕاÌºائ�@/ ٕاÌºائيل@, ٕاÌºاُل@,

لغات ا Øu@أ ع� وٕادراس�وٕادَرس�@, ٕالياِس�وٕادريِس� ع� وقُرٔي ـ الكّشاف



أ@لْيََسع ١٤٢

مع�@/ Ìيانيّة Ù»ال ã| والنون الياء لزيادة ولعّل وٕادريس@, ٕالياس
ã
|

ã
Ø|تو أن بعد ملك ٕاÌºائيل

ã
س9ط�ب� من الّسابع وهو العّم@/ أيى آحاب@: ـ قم

ايزابَل زوجته وكانت سنة@, ٢٢ سلطنته مّدة وكان اXي9د@, قبل ٨٧٤ سنة ُعمِريى أبوه
/@
Ø ã
æالّصيدو اXلك اتباعل بنت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الياء فzا زيدت ٕالياس@,
ã
| لغة وهيى واحدة@, كلمة ٕالياس�كٕاÌºائ� كلمة أّن

بـزيادة oوالتـعظ التجليل ولقصد اXـورد@,
ã
| ا%cيات أواخر

ã
| النظم ¡فظ والنون

اXب�@/

وهـذا س�@/ فيقال@: التلّفظ@,
ã
| ونون ياء علzا ُتزاد س@: حرف أّن �O@%و

الصورة wذه تتلّفظ يس@, ـ كلمة أّن Fك وٕاظهارها@, وتفخيمها ا¡رف Rد[ شبيه اXع�
ياس�@/ ـ

آِل ـ ال9ّم Ì»وكـ ها Rومد اGمزة بفتح الكلمة هذه بعÎÉم قراءة أّن والظاهر
أبيه Ëºا بأّن القول نشأ اXع� هذا من ولعّل منفصلة@, لكتابxا اXوجبة هيى ـ ياس�
وكـّل /@jصl ا� برسول Ìة

Ø
اXف« يس@, ـ كلمة هو القراءة هذه منشأ أّن Fك ياس�@/

ضعيفة@/ موهونة هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ@لْيََسع@:

ٕاÌºائيل@:
ã
ب� أنبياء ومن ٕالياس خليفة هو

ÇJُرُث شافاَط بَن أليَشَع ووَجد هناك من فذهَب ـ ١٩ . ١٩ أ%ّول اXلوك



١٤٣ أ@لْيََسع

ف�ك عليه رداَءه وطَرَح به ايليّا fّر ,@Ì¿ع
ã
æالثا مع وهو قَّدامَه َبَقٍر فَّداَن Ì¿َع وٕاثنا

ٕا»@/ وراَءك@///
Ô
وأس� واُمRيى ã

èأ اُقَبRُل ãَدع� وقال ايليّا َوراء وركَض البَقر

والسا@كن شافاط وابن
Ø ã
الن� ايليّا خليفة كان / يى Rيُنج َيري@أو @ا� أيى أِليَشع@: ـ قم

ولََة@/ Ô ÒT آبََل
ã
|

ب� واقع اُردن صحراء
ã
| موضع الّرقص@/ مزرعة أيى Çولََة@: ÒT آبََل

ã
| ويقول

لوط@/ وMر الطيّة Mر

ٕاليشاع@/ = ـ العيّة اXلوك
ã
و|

والقّوة@/ ا� أيى ٕال@/@ = ـ فر

والنّجاة@/ الف9ح أيى ياَشع@/ =

Ø ã
والكسا� aزة قرأه الوصل@, Yزة بٕاثبات وأليسع@: ـ ١٩٧ . ٢ اXرجان ن�
oبتفخ للمدح زيدت التعريف %م ب9م� فهو الياء@, وسكون ال9ّم بتشديد وخلف
الياء وفتِح Uفّفًة ال9ّم بٕاسكان الباقون وقرأ واحدة@, ب9م ٕاّ% فليس رdه وأمّا ,@Ëº%ا

بعدها@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ وأصلها الكلمة@, جوهرة من هيى بل للتعريف@, ليست فzا وال9ّم أ%لف أّن
والقراءة أ@ْلَيَسع@/ ـ بلفظ بت Rُعر وقد ٕالِيشاع ـ العيّة

ã
| الكلمة وأصل ا�@, ]ع� ٕال

للـتخفيف وص9ً اGمزة حذف Nـوز @نعم كذلك@/ أيضاً@ hالكر القرآن
ã
| الصحيحة

كابن أ%Êºء بعض
ã
| اGمزة ذف ÔI Fك التعريف@, %م

ã
| الوصل wمزة شبzة ولكوuا

الوصل@/
ã
| وغ�ها وامرأة وامرٔي وابنة واZن واثن� sواب

علzا@! و%@يُقاس ّ Êعيى
Ò
º أ%Êºء

ã
| اGمزة سقوط قيل@: فٕاْن
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من موردين
ã
| موصولة ذ@كرت وقد تعا� ا� ك9م من أقوي Êºع ّ أيى قلنا@:

ا£يد@/ القرآن

/@@٨٦ . ٦ ـ Ò� ÒXالعا Òَع� فَّضلْنا وكُّ*ً ولُوطاً ويُونَُس والْيََسَع عيَل ×dٕوا

/@٤٨ . ٣٨ ـ أ�ْخيار ِمَن وكّل الِكْفِل وذا والْيََسَع عيَل ×dٕا وeذْ@كُر

من ويستفاد ساقطة@, موصولة وYزtا ا%cيت�
ã
| الكلمة هذه �ستعملت فقد

وذيى ولوط ويونس ٕاdعيل رديف
ã
| كان jصl

Ø ã
النـ� ٕاليَسع أّن الكرZتـ�@: ا%cيت�

أbع�@/ زماuم وأهل ع�قومهم لوا Rفُض والّذين أ%خيار أ%نبياء من الكفل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أْم@:

العاطفة@/ ا¡روف من

ÇGمزة %ِزمـة اXّتِصـلة@: وأم /@ ÓF{ُم أ%مرين ٔ%حد وأْم@: وٕامّا@, وأو@, الكافية@:
وآخرYا أحدYا@, أم بعد يقع lأيى اGمَزة@, خُر c%وا ,@ ß�َستَويXا أحُد يلzا إ%ستفهام@,
تركيب Nز n

Ø
j ومن التعي�@, لطلب أحدYا@, ثبوت بعد ,@jفصل دون من اGمزة@, بعد

أيى ـ كبَل اXنقطعة@: ـ وأم /@% أو نعم بالتعي�دون جواwا وكان عمراً@/ أم زيداً أرأيَت
أ%ّول@/ عن إ%عراض

ã
|

مالك@: ابن ويقول

مُـغِنيَة � أيى َلـفِظ َعـن َزٍة ÒY أو التiسوية ِز ÒY بَعَد اعِطف wا وأم

اُِمـن Çذِفها Ò ßM اÇÒXع� ِخفَا @كاَن ٕان اÇÇÒGمَزُة اُســِقَطِت ÇÇÇا Ø[وُر

َخـَلْت بـه قُـيRَدت ا
Ø ß
W تَـُك ٕان َوَفْت بَـل و]Çعـ� وبـانقِـطاٍع



١٤٥ أْم

ويكون bيعاً@, واGمزة ]ع�بل فاXنفصلة ومنفصلة@, متّصلة تكون أم ـ مصبا
منقطعًة وتُسّمي عمرٌو@, أم mقا زيد هل شاة@, أم بٌل ٕ%َ ا Øuٕا واستفهاماً@, خاً بَعَدها ما
ÇYزة يلزمها واXتّصلة تامّاً@/ ك9ماً واحد كّل واستق9ل بعدها وما قبلها ما %نقطاع

واحداً@/ ك9ماً قبلها@ وما بعدها ما كان وGذا ,@F
Ø
vأ ]ع� وهيى ا%ستفهام

أم الفّراء الxذيب@: ]ع�بل@/ ويكون ا%ستفهام@, ومعناه عطف حرف أم@: ـ لسا
ا%ستفهام@/ ع� رّداً تكون اXع�

ã
|

اXصدر@/ RلT
ã
| واقعة bلة ع� الداخلة هيى التسوية@: وYزة أقول@:

�@يُؤِمنُوَن@/ تُْنِذْرُهم Ö Òn أْم م Ô Òtَأ@َأْنَذْر م ßzَعل َسواٌء

إ%نذار@/ علzم سواء أيى

ا¡كـم ثبوت مع الشـيئ� أحد تعي� wا اXسـتفهم هيى :@ ّ أيى ]ع� واGمـزة
اòالُِقوَن@/ Lُن أم لُقونُه Ö ÒH Ôrَأ@َأن ـ ٕاbاً% ٔ%حدYا

أم Ò� ÒXالعا Mَرب ِمْن ـ به مرتبطة غ� قبلها
Ø
Fع اXنفصـلة وهيى اXنقطعة@: وأم

@الظ\لFُُت@والن\وُر,@أم@لَُه@البَناُت@ولكُم@البَـنُوَن,@و�يَـنَفَعكُم َيُقولوَن@افاُه,@أم@َهْل@تَستَويى
ٕافاُه@/ َيقولوَن أم أَردُت@/// ٕان نُْصحيى

النحوّية@/ الكتب
ã
| قيل ما توضيح هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

bلة أو آخر@, استفهام سبق بعد ٕاّ% و%@تقع ا%ستفهام@, ع� تدّل أم كلمة أّن
سبق أو ÓF{ُم سبَق موضوع عن يُسـتفَهم أن

ã
ÏÉتقت أيى اسـتفهاماً@, توِجب أخري

مُقّدراً@/
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Mبا¡ق أِجئْتَنا ,@hُا أم Õخ� قوَن Mُمتفر َأ@َأْرباٌب ْلِد@, Ôòا َجنُّة أم Õَخ� أذلِْك ـ فأ%ّول
َضلّوا@/ ُهم أم عباديى Ôrأضلَل Ôr َأ@َأنْ الّ*ِعب�@, ِمَن أنَت أم

@تلك@اXوارد@تدّل@ع�@ا%ستفهام@اXكّرر,@وٕان@شئت@قل@ع�@ا%ستفهام@والعطف@,
ã
ف�

له@/ ِعدً% وجعله سابقه ع� إ%¡اق أيى

يرتفع Ø
ح فيستفهم ٕاbاً% أو ٕاwاماً أو تعّجباً
ã
ÏÉيقت ك9م يسبقه أن

ã
æوالثا

إ%bال@: Øويتب� إ%wام وينكشف التعّجب ذلك

بَيMناٍت آياتُنا م ß Özَعل Ò� تُتْ وٕاذا افاه@, َيقولوَن �أم ÒXالعا Mَرب ِمن فيه َريَْب �
َحْرثِه@/// ã

| لُه نِزْد ا�Ðِخَرِة َحْرَث ُيريُد كاَن َمْن افاه@, َيقولوَن أم كَفَروا@/// الQذيَن قاَل
َحِسبَْت أم ُجُرزاً@ َصعيداً@ َعلzا ما اِعلوَن Ò� وٕانّا ين@/ Mالد ِمَن م Ô ÒG Ìُعوا@ Ò¾ @كاُء ÒÌ Ô¾ م Ô ÒG أم
يَْسَمُعون@/ ُهم Ò Òأ@ك� أّن ِسُب Ö ÒI أم هَواه@/// ُه ×Gٕا َذ Ò ÚHe َمن أَرأيَت الكَْهِف@/ أصحاَب أّن

الثالث
ã
و| ,@ التوبيخيى ل9ٕنكار واòامس والرابع

ã
æوالثا أ%ّول

ã
| فا%ستفهام

ا%cيات من و9bت@: مطالب سبقت قد كأمثاGا اXوارد هذه
ã
و| /@

ã
إ%بطا� ل9ٕنكار

أوجبت وغ�ها@: ٕاG×اً@, اGوي اذ ÙHوا صعيداً, ما@علzا وجعل ا¡رث@, وزيادة البيRنات@,
تنافzا@/ أخري مطالب ٕانكاَر ٕاثباtا

نوع فzا bلة بعد واقع وهو ما@, اسـتفهام ع� تدّل Ë»الق هذا
ã
| أم فكلمة

دفعها@/ ُيراد باطل توّهم أو ٕاع�اض أو ٕاشكال أو ٕاwام

صحيح@/ غ� ا%صط9حيى ]عناه Ë»الق هذا
ã
| فالعاطفيّة

ضعيف@/ اGمزة@: مع بل أو بل@, ]ع� تفس�ه أّن قلنا ا
Ø
W فاتّضح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّم@:

به وأّم وأمّه قصده@/ أيضاً@: ه ØWوتأ ه ØWوأ قصده@/ قتل@: باب من أمّاً أمّه ـ مصبا
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يقول العرب وبعض فاعل@, Ëºا RدXبا آمّة Ëº%ٕوا شّجه@/ وأّمه@: ٕاماماً@/ به Øص� ٕامامًة@:
وقيل الوالدة@/ واُ%ّم@: أصله@/ ء@:

ã
Ï¿ال واُّم أ%صل@/

ã
| اXفعوليّة مع� فzا ٔ%ّن مأمومة@,

ابن قال اُمّات@/ أ%صل وأّن اGاء بزيادة واُجيب اُّمهات@/ ع� مع ÔQ وGذا اُمَّهة أصلها
ِسن ÔJ@% الّذيى العرب ك9م

ã
| ّ واُ%مRيى ا¡ذف@/ دعوي من أÎºل الزيادة دعوي :@

ã
Ùج�

ا�هل من اُمhـه ولدتُه ما ع� فهو مكتسَبة@, الكتابة ٔ%ّن اُ%ّم ٕا� نسبة فقيل الكتابة@,
الصلوة@,

ã
| به

Ø
kيُؤ مَْن وإ%مام به@, اXقتديى ßnالعا وإ%مام@: اòليفة@, وإ%مام@: بالكتابة@/

ء@:
ã
Ï¿ال وأمام أمِثلة@/ وزان ة

Ò
Wأأ وأ%صل ة Ø_أ ا%مام وbع واُ%ن�@/ ع�الّذ@كر ويُطلق

ا�هة@/ مع� ع� يؤّنث قد ولذا ظرف@, وهو مُستقبَله

ا�FÒعة@, رجع@, ÒXا أ%صل@, :@ وهيى منه@أربعة@أبواب@, يتفّرع أصل@واحد أّم@: ـ مقا
القصد@/ ا¡�@, القامة@, وهيى ث9ثة@, اُصول ذلك وبعد متقاربة@/ أ%ربعة وهذه ين@/ Rالد
اُمّاً@, َء ãÏ¿ال ذلك تُسمRيى العرَب فاّن يليه ا

Ø
W سواه ما ٕاليه

Ø
ËÉ يُ ء

ã
Ï¾ كّل اòليل: قال

من حوGا ما اُّم هيى مدينة وكّل مّكة@, القُري واُّم الّدماغ@, وهو الّرأس اُّم ذلك ومن
اÇòليل@: قال ا¤فوظ@/ اللّوح

ã
| ما الكتاب واُّم الكتاب@, فاIة القـرآن واُّم الُقري@,

Uالف حق� ديٍن ع� كان مَن كّل وكذلك اُّمة@/ ع� آباَءنا َوَجدنا ٕانّا ـ ين Rالد اُ%ّمة@:
من جيل وكّل اُّمة@, فهم اليه واُضيفوا ء

ã
Ï¾ ٕا� نُسبوا قوٍم وكّل اُّمة@/ فهو أ%ديان لسائر

اُ%ّمة@, لطويل ف9ناً ٕاّن العرب تقول القامة اُ%مّة اòليل@: وقال ِحَدة@/ ع� اُمّة الناس
به َ اقتُِديى كّل@مَن وإ%مام: ح�@/ @بعد أيى ـ اُّمة بعَد وادQ@كََر ـ

ã
| واُ%مّة اُ%مم@/ وهم@ِطوال

اXسلم�@, ٕامام والقرآن الّرعّية@, واòليفة@ٕامام ة, Ø_%ٔا @lصj@ٕامام
Ø ã
والن� اُ%مور,

ã
| م Rوقُد

ã
æوالثـا ا%Çdيّة ع� بالّرفع أ%ّول أمامَك@: وأخوك أمامُك َصدرك القُّدام@, وأ%مام@:
,@ آم� bع ـ ا¡رام البيَت Ò� Mآم و� القصد@, وأ%َمم@: والظرفّية@/ الوصفيّة ع� بالنصب

/@ التوخRيى Vري Nريى التيّمم اòليل@: قال يقصدونه@, أيى ا� بيَت يَُؤمhوَن

نعيدها@/ ف9 مقا@, رواها
ã

الّ

ã
æعاXا يرويى ـ صحا
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ÇÚه@, ÒZو Çه@,
Ò Ø
Wوتأ وأ[ÇÚه@, Çه@, ÚWوأ قصده@/ ٕاذا أمّاً@: يَُؤمّه أمّه القصد@/ أ%ّم@: ـ لسا

للص9ة@, الّصعيَد وتيّممُت قَصدُته@/ وتيّممُته@: وØZمتُه البدل@/ ع� وأ%خ�تان وتيمiمه@,
كلّه الباب هذا وأصل ///@ والتوخRيى القصد التيّمم

ã
| وأ%صل ,@ والتوخRيى التعّمد وأصله

واحد, َمقِصدهم@مَقِصٌد أّن ين: Rالد
ã
| fع�أ%مّة قصدته@, اليه@ٕاذا أWُت يقال القصد, من

ã
| اُ%مّة ومع� ويَطُلبونه@, اòلق يقِصُده الذيى ء

ã
Ï¿ال هو ا Ø̂ ٕا النRعمة ã

| إ%مّة ومع�
الناس@/ سائِر قصد من منفرٌد قصَده أّن له

Ò
%@نظ� الّذيى اXنفرد الرجل

ومَُعّداً@, مَعموداً Fuكو@
ã
كالُعمدة@والُعّدة@| اXقصود أ%صل,

ã
| :@

Ø
ËÉاُ%ّمة@بال @كليا@ـ

أ%نبياء وأتباع يَسقون@, النّاِس ِمَن اُّمة ـ الِفَرق تؤمّها حيث من ا�Fعة wا وتسّمي
وع� قانِتاً@/ اُّمًة كاَن Òoٕابراه ٕاّن ـ موَدة Ö ÒT صال ßò ا�امع الرجل ع� وتطلق اُمxّم@,
وع� تَُؤّم@,

ã

ال والطريقة واXلّة ين Rالد وع� غ�ه@, فيه %@يُ¿Ìكه بدين اXنفرد الرجل

القامة@/ وع� والزمان@, ا¡�

َمبدئه@/ أو ٕاص9ِحه أو تربيته أو ء
ã
Ï¾ لوجود أص9ً كان ما Rلكل يقال اُّم@: ـ مفر

ومتولRدة ٕاليه منسوبًة كلّها العلوم لكون وذلك ا¤فوظ@, اللّوح أيى ـ الكتاب Mاُم ã| وٕانّه
هاِويَة ُه فاُم\ تعا�ـ وقوله الكتاب@/ مَبَدأ لكوuا الكتاب@, اُّم الكتاب لفاIة وقيل منه@/
Nمعهم bاعة كّل واُ%ّمـة@: النّار@/ ومأوا@كُم Lَو ـ@ له@ اُمّاً فجعلَها الّنـار@, مَثواه أيى ـ@
ا�امع أ%مر ذلك كان سواء واحد@, مكان أو واحد زمان أو واحٌد دين ٕامّا ما@, أمٌر
Í½ع أهل انقضاء بعد ذلك وحقيقة ح�@, أيى ـ اُّمة@ بعد وادQ@كMَر اختياراً@/ أو تسخ�اً
ا¡رام@/ البَيَْت Ò� Mآم مقصـود@@ـ Lو التوّجه وهو oستقXا القصُد وأ%ّم دين@/ أهل أو
يَبنون ما Rحد ع� وذلك دماغه@, اُّم ُيصيب أن هو ا Ø̂ ٕا فحقيقـته َشّجه@/@ أمiه@: ـ وقوGم
اُصيَب ٕاذا رأسُته@وَرَجلُته@وكبَْدتُه@وبَطَنتُه وذلك@Lو منه@, فعلُت لفظ ا�ارحة من@ٕاصابة

ا�وارح@/ هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

التوّجه مع القصد أيى ا¢صوص@, القصد هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

ـ أمّا ـ ٕامّا ـ أمام ـ ٕامام ـ اُمّة ـ اُّم مشتقّاtا@: bيع
ã
اXع�Tفوظ| وهذا ٕاليه@/ اòاّص

أم@/

الصفة أوزان من ُصلب ع�وزان أ%صل
ã
| الكلمة هذه تكون أن %@يبعد ـ اُّم

ال9ّزم@, من تؤخذ ا Ø̂ ٕا الصفة هذه فٕاّن والتوّجه@/ للقصد مورداً يكون ما ]ع� ة
Ø
اXش}

أمَُم@/ من مأخوذ فاُ%ّم اعتباراً@, أو أص9ً

اليه@/ ُيرجع وما واXبدأ أ%صل وع� ع�الوالدة اطلق
Ø
j

حفة Ô�فرة@وا Ô¡والُعّدة@والُعمدة@وا ما@يُلقَم, ]ع� كاللhقمة, فُعلة ع�@وزان ـ اُ�ّمة
اليه ويُتوّجه Tدوداً يُقَصد ما ع� تدّل فاُ%مّة الفعل@/ من وا¤دود Øع�Xا اXقدار أيى ـ
والفكر العقيدة من أو الزمان قطعات من أو أ%فراد من 9ًRمتشك كان سواء مشّخصاً@,

الناس@/ سائر مقابل
ã
| اليه يُتوّجه مشّخصاً فرداً يكون أو

ما@ُيتوّجه@اليه@ويُقصد اُطلق@ع�
Ø
j @أ%صل@مصدر

ã
| هو ِكتاب@, ع�@وزان ـ ٕامام

والقاصدين إ%مام@باخت9ف@اXوارد وOتلف له@/ تامّاً اXع�@ومَظهراً Gذا ويكون@مصداقاً
اGداية@, ٕامام ا�FÒعة@, ٕامام ُمعة@, Ô�ا ٕامام فيقال@: وا%عتبارات@, وا�هات ه� RتوجXوا

الّض9لة@/ ٕامام

يََديى ب� ما ا�هة فهذه اòلف@/ يقابل الّذيى ا�انب ]ع� ظرف بالفتح ـ أمام
دا_اً@/ للتوّجه مورداً فتكون الوجه@, قبال

ã
و| ا%نسان

يؤَخذ ما ]قـدار ٕاّ% والنظـر وال�بية والعلم الفضل من له ليس مَن ـ اُ�مMيىّ
حيلة و% تصنّع وفكره وعمله قوله

ã
ليس| ,@ ّ طبيعيى حياته فنا¶ اُ%ّم@, من بالطبيعة

خاّص@/ و%@نظر و%@تكلّف



أّم ١٥٠

/@٧ . ٣ ـ الكتاب اُّم Qُهن gاٌت ÔT آياٌت منُه

بنف«Îا@/ ومطلوبة بذاtا مقصودة وهيى ٕالzا ُيرجع أصول

/@٩٢ . ٦ ـ ا ÒGَحو وَمْن الُقري اُّم ولِتُنِذَر

أهالzا واXراد ٕالzا@, ناظرة
ã

الّ والقُري الب9د من حوGا وما مكّة بلدة يريد

ٔ%ّن حوGا@: و]Òن ا%ختصاصwا وأمّا ا@/ ÒGَحو وَمْن ـ اXعطوف
ã
| wم ´Í½الت بقرينة

ا¤دوديّة اXع�%يوجب وهذا عم9ً, ا%نذار مقام
ã
| اXقدور اXمكن اXيسور هو ذلك

الُقري@: اُّم بكلمة التعب� وأمّا اXبا¾Ìة@/ من وأعّم إ%نذار@, من أعّم ا Øuفٕا الرسالة@,
ã
|

اXتعلRق نحرف ÔXا هو البلـد كأّن أيضاً@ Ø
ح إ%نـذار@, متعلّق
ã
| عمـوميّة ٕا� ٕاشارة

وٕا� ٕالzا@/ ومتوّجهاً ومقصوداً مرجعاً وكوuا وعظمxا أYّيxا ٕا� ول9ٕشارة ل9ٕنذار@/
ـ نزلت ما بعد التكليف وهذا ٕالzا@/ يراجعون حوGا مَن ٔ%ّن إ%نذار@, تكليف Îºولة

أ�قرب�@/ تك Òعش� وأنِذْر

/@١٥٠ . ٧ ـ
ã
æاستَْضَعفو القوَم Qٕان Qاُم ابَن قاَل

العطوفة ولتحريك ,@Fوتوّجهه وفكرYا مقصدYا وحدة ٕا� ٕاشارة wا التعب�
وا¤ّبة@/

/@٣٩ . ١٣ ـ الكتاب اُم\ وِعنَدُه ويُثِْبُت يَشاُء ما hا ُحو ÒZ

ما وبٕارادته يُقّدر@, ما علمه
ã
و| حي@, ÔZو َيثُبت ما ومنشأ ُيكَتُب ما أصل أيى

يكون@/

/@٤ . ٤٣ ـ oَحك Þ ã
لََع� َلَديْنا الِكتاِب Mاُم ã| وٕانُّه

له تـعا�@, وعلمه الكتاب Rباُم عنه ØاXع أ%ّول اXصدر مقام
ã
| القران ٕاّن أيى

ا¡gة@/ مظهر وٕانّه عال شأن



١٥١ أّم

/@٩ . ١٠١ ـ هاِويَة ُه فاُم\ َموازينُُه َخفQْت َمْن وأّما

يوَزن وwا اXوازين هيى
ã

الّ النفسانيّة صفاته وضعفت الروحيّة قواه َخّفت مَْن

سـافل مقام وم9ذه ومرجعه fأواه ÇTدوداً@: ضعيفاً أو مقتدراً قويّاً ويكون ا%نسان
راضية@/ واسعة عيشة له تكون ف9 هاوية@, وم	لة دانية ومرتبة

/@١٥٧ . ٧ ـ اُ�مMيىّ Ú ã
الن الّرُسوَل يَتِّبُعوَن اّلذيَن

/@١٥٨ . ٧ ـ اُ�مMيىّ Ø ã
الن وَرُسولِِه hِبا فآِمنُوا

والرسالة النبّوة غ�مقام وعلوم@مكتسبة آخر ولون ّ خارجيى فضل @ليس@له أيى
عنده@/ مُلغاة يّة RادXا ا¡يثيّات فجميع ية@, ×G%ٕا

/@٢ . ٦٢ ـ م Ô Öyِم َرُسوً� Ò� Mي Mم�اُ ã| بََعَث اّلذيى ُهَو
والتعلّل@/ ل9عتذار مورد Gم و%@يب� علzم@, البالغة ا¡ّجة � لتكون

/@١٢٤ . ٢ ـ ٕاماماً للنّاِس جاِعلَُك
ã
Ùæٕا

اليه@/ يتوّجهون Gم مقصوداً فيكون

/@١٢ . ٤٦ ـ ٕاماماً Ïºمو كتاُب قبلِه وِمن
سلوكهم@/

ã
| وتوّجه قصد مورَد @كان

/@٧٥ . ١٥ ـ
à
ُمب� لَِبٕاماٍم F Øuوٕا

بعد كانوا أ%يكة أصحاب فٕاّن لوط@, وقوم أ%يكة أصحاب اُمور جريان أيى
ب9دهم@/ من قريباً وسكنوا لوط قوم

/@٩٢ هود@. ـ ببَعيٍد ِمنكُم لُوٍط َقوُم وما
/@٧٩ . ١٥ ـ Ò� ßXلَظا أ�يكِة أصحاُب كاَن وٕان ـ وbلة

لوط@/ قوم جريان تتّمة من قبلها ]ا مربوطة



أّم ١٥٢

كاَن@/// وٕان Òللمؤِمن� �Ðيًة ذلَك
ã
| ٕاّن oُمق لبَسبيل ا Øuوٕا

طغيان عند ثابت وطريق قا_ة سنٌّة سافلها@, عالzا وَجْعلُنا لوَط قوم أخُذ أيى
ين@,

ß
معت غ� مyم ومكاuم زماuم ُقرب مع كانوا أ%يكة أصحاب وٕاّن قوم@, ّ أيى

أيضاً@/ مyم فانتقمنا

كان Xن توّجـه ومورد للناظرين عة يكون الطائفت� هات� أمـور فجريان
مسـ�هم وعاقبة أمرهم مرجع أّن الكفّـار وليعلم والكافرين@, اXؤمن� من بعدYا
ُمب�ـ لَبٕاماٍم F Øuوٕا ـ مع�ا%cية وهذا /@oقXا السبيل هذا ٕا� تنxيى خ9فهم ونتيجة

Gم@/ أمرهم عاقبة Ùيُب� أيى

/@٤٥ . ١٢ ـ اُّمة َبعَد وeّد@كََر F Ôyِم ا ÒS اّلذيى وقاَل

ا¡كومة@/ طبقات من دورة مرور بعد أو الزمان@, من معيّنة مّدة انقضاء بعد أيى

/@١٢٠ . ١٦ ـ حَنيفاً ِhِ قانِتاً اُّمًة كاَن Òoٕابراه ٕاّن

اòلق@/ سائر ِقبال
ã
| بانفراده اليه ويتوّجه ويُقصد به

Ø
kيؤ ٔ%ن أه9ً أيى

/@٢٣ . ٢٨ ـ يَْسُقون النّاِس ِمَن اُّمًة علَيِه َوَجَد

العنوان@/ هذا Nمعهم bعاً أيى

/@٢٣ . ٤٣ ـ ٍة Qاُم Òَع� آباَءنا َوَجْدنا ٕانّا

Tدود@/ ومقصد برنا¶ ع�

/@٣٨ . ٦ ـ اَُمم ٕاّ� Pناَحيِْه Ôيَط� طائٍر و� أ�ْرِض
ã
| دابٍّة ِمن وما

معّينة@/ واُمم طوائف ٕا� ومنقِسمة ومتشكRلة متشعRبة مyا كّل أيى

/@٥ . ٧٥ ـ أماَمه لِيَْفُجَر إ�نساُن ُيريُد بَْل



١٥٣ أّم

يديه@/ ب� Dف الفجور يريد أيى

مشتقّاtا@/ bيع
ã
| Tفوظ اXاّدة Gذه

Ø ã
ا¡قي� فاXع�

أو تضّمناً ولو ٕاbاً% ذ@كر قد Xا والتفس� التفصيل مقام
ã
| ترد حرف وأّما@:

وا�واب@, Ìط Ø¿مع�ال وفzا غالباً@, Gا معادلة أخري jأمّاl@كلمة بعدها وتقع فحوًي@,
الفاء@/ بعد تقع وجواwا

ماذا َفيُقولوَن كَفُروا اّلذيَن وأّما م
ß Ù
wَر ِمْن ا¡ّق أ@نُّه فَيَْعلَُموَن آَمنُوا اّلذيَن فأّما

/@٢٦ . ٢ ـ َمثً* wذا hُا أراَد

/@٩ . ٩٣ ـ ْث Mَفَحد َربMَك بِِنْعَمِة وأّما ر Ò Öyَت َف* الّساِئَل وأّما تَْقَهر ف* Òoاليَت فأّما

خر@: c%ا القسم�عن أحد بذكر استغناء معادGا َذف ÔJ وقد

/@٧ . ٣ ـ منُه تَشابََه ما فَيَتِّبُعوَن َزيٌغ م ß ßwقُلو ã| اّلذيَن فأّما

مـع� أيضاً فيه ٕاذ أّم@, ماّدة مفهوم من قريب الكلمة هذه مفهوم أّن �O@%و
ويـقصد وتفس�ه

Ó
مع� تعي� يريد wا واXتكلRم والتحديد@, والتعي� والقصد التوّجه

ٕاليه@/ ذهنه وان½Íاف ا¢اَطب توّجه

والقصد التعي� مع� أيضاً Fzفف العاطفة@: أْم وكلمة Ì»بالك ٕامّا كلمة وكذلك
والتوّجه@/ والتحديد ا¢صوص

واشـتقاق تناسٌب :@FGوأمثا الكلمت� ب� والتناسب ا%رتباط هذا أّن وليعلم
والت½Íيف ا%شتقاق ٕاّن يقال@: Ø
ح ,@

Ø ã
| ÖÍ Ò

¼ ّ اصط9حيى % الوضع@, مرحلة
ã
و| ّ لغويى

ا¡روف@/
ã
| %@يكون

اً@: ÔU أو ناهياً أو آِمراً كنَت ٕاذا وٕامّا@, أمّا باب
ã
| :@

ã
الكسا� قال ـ لسا وٕاّما@:

بك«Ìأ%لف@/ ٕامّا فهو Uتاراً: أو اً Ù�U أو شا@كّاً أو طاً
ß
مش� كنت وٕاذا مفتوحًة@/ أمّا فهو



أّم ١٥٤

ã
و| خرج@/ فقد زيٌد وأمّا Çا@,

Ö
w
Ò
Ì¿ت ف9 ْمَر Òòا وأمّا فَاْعبُده ا� أمّا أ%ّول@:

ã
| وتقول

مَن أدريى % ـ الشّك
ã
و| عنك@, لم ÒJ فٕانّه تَشتمّن ٕامّا ـ طاً

ß
مش� كنَت ٕاذا :@

ã
æالثا النوع

داٌر
ã
� ـ ا¢تار

ã
و| الّنحو@, وٕامّا الفقه ٕامّا تَعلّم ـ التخي�

ã
و| عمرو@, وٕامّا زيٌد ٕامّا قام

أبيَعها@/ أن وٕامّا ا Òyأسك أن ٕامّا

Ø
j ع�اليق� ك9مك أّوُل

ã
ÏÉZ أو@: مع أ@نّك الفصل@, من وٕامّا وب�أو ـ ل iفصXا
ع�الشّك@/

Ø ã
مَب� أّولِه من ك9مك ٕامّا@: ومع الّشك@/ يع�ضه

@مقام@التفصيل@والتخي�@والشّك@وإ%wام
ã
| عطف@ترد حرف Ì»فهذه@الكلمة@بالك

ã
| ترد فهيى ابتـداًء@: اُ%و�الواقعة وأمّا اXعادلة@, الثانيـة ٕاّما

ã
| اXع� وهذا وإ%باحة@,

أمر@: تفصيل ُيراد مقام

@كَفوراً@/ وٕاّما شا@ِكراً ٕاّما

/@@٨٦ . ١٨ ـ ُحْسنا م
ß
zف تَتQِخَذ أن وٕاّما َب Mُتَعذ أن ٕاّما

اÒXنظور@/ وتفصيل القصد تعي� ٕامّا ذ@كر من اد Ô�ف

تدّل والتخفيف بالفتح فالكلمة ها@/ أما@, أ%@, التنبيه حروف ـ الكافية وأما@:
الواقـعة ـ@@ٕاّن@@ـ تكون هذا وع� الك9م@, افتتاح

ã
| وتقع مدخوGا@,

ã
| التحقيق ع�

اGمزة@/ مكسورة بعدها

جّداً@/ ضعيف الزائدة@: وما ا%ستفهام Yزة من مركّبة ا Øu@بأ والقول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

@وتوّجهه ا¢اَطب@ٕا�@الك9م@وٕا�@زيادة@قصده@ التنبيه@وتوجيه هو أّن@أ%صل@فzا:
والتخصيص الَعْرض أ%صل: هذا من ويتفّرع ذلك@/ يقصد اXتكلRم@wا@أيضاً أّن Fك اليه@,



١٥٥ أمت

أم�@اXؤمن� قال الك9م@واXقام@/ واقتضاء اXورد ]ناسبة مyا كّل وا%ستفهام@وغ�ها@,
:@jعl

الُقْطب@/ ّلُ ÒT مyا
ã
Ù� ÒT أّن لَيَْعلَُم وٕانّه ف9ٌُن Îا

Ò
½ iتَقَم لَقَد وا� أما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمت@:

واحد@/ الِعَوج@وأ%َْمت]ع� اòليل: قال عليه@/ %يقاس أصل@واحد أمت: ـ مقا
مكان@/ وَيِرّق مكان َيغُلظ أن أ%مت ٕاّن اXع� ذلك وهو ـ آخرون وقال

أيى ـ أمتاً و� ِعَوجاً ـ الت	يل
ã
و| غار@/ Rالص الت9Rل وهيى النRباك وأ%مت@: ـ لسا

ارتَفع@/ وما أ%رض من النبُك أ%مت@: الفّراء@: قال ارتفاع@/ و% فzا اKفاض %

غار@/ Rالص الت9Rل وهيى النRباك ـ أ%ْمت عمرو@: أبو اXرتفع@/ اXكان أ%ْمت@: ـ صحا
ارتفاع@/ و% اLفاض % أيى ـ أمتاً و% ِعَوجاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| الغلظة أّن Fك فzا@, مع�الرقّة وهذا ا%Kفاض هو السطح

ã
| ا%عوجاج أّن

ã
وأ%مت| القاع@, مقابل

ã
| الِعَوج يكون أن و%@يبعد نقاطها@/

ã
| ا%رتفاع هيى السطح

فَصف@/ iالص مقابل

/@١٠٧ . ٢٠ ـ أْمتاً و� ِعَوجاً فzا �@تَري َصْفَصفاً قاعاً فَيَذُرها

اXنفرج@/ ال«Îل اXستويى أ%رض القاع@:

/@ Øطم�Xا اXستويى الصفصف@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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أمد@:

َغِضَب@/ َتِعَب@: باب من أمَداً وأِمَد غاَيته@/ أيى أمََده@: وبلغ الغاية@/ أ%َمد@: ـ مصبا

أيضاً وأ%مَد عمرك@/ ي Òxمُن Fك أيى أمَُدك@: ما يقال كاÒXدي@/ الغاية أ%َمد@: ـ مقا
َغِضَب@/ عليه@: وأِبَد عليه أِمَد وقد الغَضب@/

حّد Gا ليس
ã

الّ الزمان مّدة عن عبارة أ%بَد لكّن يتقاربان وأ%مَد أ%بَد ـ مفر

Íß½ينح وقد اُطلق@, ٕاذا Vهول حّد Gا مّدة وأ%مَد كذا@/ أبَد يقال % و%@يتقّيد@, Tدود
يقال أ%مَد أّن وأ%مَد الزمان ب� والفرق كذا@/ َزماُن يقال Fك كذا أمَُد يقال@: أن Lو

والغاية@/ اXبدأ
ã
| عاّم والزمان الغاية@, باعتبار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فهو الغضـب@: وأمّا الزمان@, من ي ÒxنXوا الغاية هو اXاّدة@: هذه
ã
| أ%صل أّن

عليه@/ وا¡لم الّص انxاء باعتبار

/@١٦ . ٥٧ ـ أ�َمُد ُم
ß
zَعل َفطاَل

العصيان@/
ã
| لñيدوا Gم بٕامهالنا أ%مَد طاَل أيى

/@٣٠ . ٣ ـ بَعيداً أَمداً وبينَُه ا Òyبي أّن لَو تَود\

بعيدة@/ وغاية منxًي عمله وب� سوء من عملت
ã

الّ النفس ب� أيى

/@٢٥ . ٧٢ ـ أَمداً
ã Ù
èَر لَُه عُل ÒN أم ُتوَعدوَن ما أَقريٌب

قريبة@/ غ� غاية أيى

/@١٢ . ١٨ ـ أَمداً لَبِثُوا ا ßX Ï Ò½أح ß� ْزبَ ß¡ا \ أيى



١٥٧ أ�مر

ٕا� وصلوا F
Ø
vوأ الزمان@, من لبثوا Xا والغاية أ%مَد جهة من واطّلَع أحاَط أيى

ا¡ياة@/ منxي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أ�مر@:

النّـماء أ%َمر ,@ يى Øyال ضّد أ%مر أ%مور@, من أ%مر ـ `سة أصول أمر@: ـ مقا
الَعَجب@/ ْعَلم@, ÒXا والَكة@,

ٔ%مُـوٌر وٕانّـه مُطاَعة@, أمَرة ـ
ã
æوالثا أرضاه@/ % وأمر رضيـتُه أمٌر هذا يقال

ٕامـرأة ـ والنّماء وُمؤمiر@/
Õ
أم� ا

Ô
وصاح} وإ%مارة إ%مرة الباب هذا ومن باXعروف@,

ـ واXعلَم وآَمره@/ مآلَه ا� أَمر ويقال ك�@, أيى ُء@,
ã
Ï¿ال أِمر زوجها@, ع� مُباركة أِمَرة@:

وبينه
ã
بي� جعلُت أ%مارة@, والواحدة ومَعاXه@, الطريق أمار وأ%ماُر الَع9مة@/ أ%ماَرُة@:

َلَقد ـ تعا� ا� يقول ـ والَعَجب الَعَلم@/ واليأمور@: وأ%َمر وأَج9ً@, ومَوِعداً َوقتاً أماراً@:
ٕاْمراً@/ َشيئاً ِجئَْت

وأ%مر بَرشيد@/ ِفرَعوَن أمُر وما ـ وعليه اُمور, bُعه ]ع�ا¡ال أ%مر: ـ مصبا
القوم ع� أَمر يقال الِو%ية@, وإ%ماَرة@: وإ%مرة /@Fyبي فرقاً أواِمر bعه الّطلب ]ع�
فتأّمر@/ تأم�اً أمiرتُه ـ بالتضعيف ويُعّدي اَُمراء@, وا�مع

Õ
أم� فهو قتَل@, باب من يأُمر

ا¡الة@, وأ%مر@: /@ Ôك� َتِعَب@: باب من يأَمُر ُء
ã
Ï¿ال وأِمَر /@

Ó
ومع� وزنًا الَع9مة وأ%مارة

وُفلوس@/ فَلس مثل اُمور وا�مع ,@oمستق أمره يقال@:

ومصبا@/ مقا ـ من يقرب ما أمر@: ـ صحا

شيئاً@, يَفعل أن كلّفتَه ٕاذا أمرُته@: من واXصدر اُمور@, وbعه الشأن أ%مر@: ـ مفر
أ� ـ أمُر ل9ٕبداع ويقال كلّه@/ أ�مُر يَرجُع وٕاليه ـ كلّها وأ%قوال ل9ٔفعال عاّم لفظ وهو
أنُفُسكم لَكُم لَت Qَسو بَْل ـ وقوله ا9òئق@/ دون با� ذلك وOتّص ـ وأ�مر اòلُق لَُه



أ�مر ١٥٨

ٕاذا القوم ٔ%ّن وذلك وا@, Ôك� القوُم@: أِمَر وقيل بالسوء@/ أ%مّارُة النفُس تأمر ما أيى ـ أمراً
قوGم من ُمنكراً@, أيى ـ ٕاْمرا َشيئاً ِجئَْت َلقد ـ وقوله يَسوÎºم@, أم� ذا صاروا @ك�وا
jصl

Ø ã
الن� زمَن

ã
| اُ%مراَء َع� قيل ـ أ�ْمر

ã ß
واُو� ـ وقوله /@ Ôوك� Ôك أيى أ%ْمر أِمَر

البيت@/ أهل من ة Ø_%ٔا وقيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يُطلق
Ø
j ا%ستع9ء@/ مع والتكليُف الّطلب هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ%صل أّن

نفسـه@, جانب من @أو
Ó
مو� جانب من تكليف لتوّجه ومورداً مطلوباً ما@يكون ع�كّل

ٕاذا ياً Rمتعد أَمَر فٕاّن أيضاً@: اXع� هذا من مأخوذ الع�@: Ì»بك وأِمَر مقّدراً@/ أو ¼JÍاً

ã
| %زمـاً والكـ العلّو ]ع� ا%ستع9ء مع الّطلب ويكون عينُه Ì

Ò
تُك« لزومه اُريَد

جـهة من الع9مة وكذلك والكة@/ وا§اء والَعَجب نَكر ÔXا مع� يؤخذ ومنه نفسـه@/
واXطلوب@/ للطلب ع9مة @كوuا

ع� تطلق اXاّدة فهذه Tفوظ@, اXوارد هذه bيع
ã
| وا%ستع9ء الّطلب fع�

أ%مـارة بـ� الفـرق ÇJصل القيد هذا وباعتبار مطلقاً@, % ا¡يثيّة wذه
ã
æعاXا تلك

وا§Çاء الَعـَجب وبـ� بيÇyا وهكذا وك�@, أِمَر وب� والشأن@, أ%مر وب� والَع9مة@,
والكة@/

/@١٦ . ١٧ ـ فzا ففَسقوا فzا Ò Öُم أَمْرنا قريًة ِلَك Ö Ôu أن أَرْدنا وٕاذا

اXانع رفع ]ع� ,@
Ø ã
التكوي�

Ø ã
العم� يى Øyال ِقبال

ã
|

Ø ã
التكوي� ّ الواقعيى بأ%مر أيى

أمر واتّبعوا فعصوا النفسانّية@, ¾Îواtم وب� بيyم حائل يكون ف9 التوفيق@, وسلب
بعَد ٕاّ% %@يكون قرية ٕاه9ك أّن ومعلوم اXتعال@, � علzم ا¡ّجة

Ø
rت وبذلك الشيطان@,
والعصيان@/ الطغيان



١٥٩ أ�مر

/@١١٠ . ٧ ـ تأُمروَن fاذا أرِضكُم ِمن ِرَجكُم ÔO أن ُيريُد

خـاطرهم جلب وأراد والرأيى النظر اُ%مّـة من أتباعه من فرعـون طلب ØXا
تأُمرون@/ fاذا ـ العبارة wذه Øفع شخصيّاtم@: وQليل عواطفهم وIريك

/@٢٠ . ٢٨ ـ لِيَقْتُلوك ِبَك ßُروَن Ò]يأ َ*ٔÒXا ٕاّن

مـن قريب اXع� وهذا أ%مـر@, أخذ ]ع� وا%ئBر الفعل أخذ ]ع� ا%فتعال
أ%مر أخذ ٕا� ومرجعها باXشاورة@, الّلفظ هذا Ì

Ø
يف« وقد اXوارد@, بعض

ã
| اXطاوعة

/@ والرأيى

/@@٦ . ٦٥ ـ ْعُروف Ò ß[ بَيْنَكُم ßُروا Ò]@وْأ

باXعروف@/ بينكم والتكليف ا¡كم أخذ ليكن

/@٤٥ . ٧ ـ وأ�ْمُر لُْق Òòا لَُه أ�

اXتكّون أ%مر nعا ع� يشمل أ%مر وٕاط9ق اòلق@/ ب� والتدب� ا¡كم أيى
nعـا

ã
| Fك والتقـدير@, اXاّدة ٕا� حاجة دون من وأ%مر إ%رادة ]جّرد أ%شـياء فيه

وا%قتدار@/ ا�وت

/@٥٩ . ٤ ـ أ�مر
ã
واُو� الّرُسوَل وأطيُعوا hَا أِطيُعوا

ومن الرسـول ٕاطاعة مرتبة
ã
| أ%مر

ã
اُو� ٕاطاعة فيكون الرسول ع� عطف

أن %زم الرسول ٕاطاعة أّن Fك الرسول@, أمر موافق أمرهم يكون أن و%زم سنخه@/
إ%طاعة@/ و%@تتحقّق والتخالف

ã
التنا| يلزم وٕاّ% بوجه@, ا� ٕاطاعة %@Hالف

الوهن@/ غاية
ã
| وا¡كّام باُ%مراء أ%مر

ã
اُو� فتفس�

/@٣ . ١٠ ـ أ�مَر ُيدبMُر الَعْرِش ع� eستَوي Øj

عبارة وأ%مر وحا%tا@/ اXوجودات مراتب وشؤون اòلق اُمور عواقب ينظRم



أْمِس ١٦٠

يقتضـيه ما ع� اXوضوع Iقّق بعد ا¡ادث وا�ريان والعارضة وا¡الة الشأن عن
اXتعلّق ذلك أّن ٕا� ٕاشارة أ%مر@: متعلّق ع� أ%مر وٕاط9ق ِمر@/ c%ا اòالِق من الّطلب

فيه@/
ã
Ùمتج� وأ%مر أ%مر@,

ã
| فاٍن

/@١٢٣ . ١١ ـ كلّه أ�مُر يُْرَجُع وٕالَيِْه وأ�ْرِض الّسمىواِت َغيُْب ِhَِو

من Fzف Nـريى ما يرجـع وٕاليـه ,@Fyم ا¤سـوس وراء ]ا يتعلّـق ما � أيى
ا¡ا%ت@/

/@٩٧ . ١١ ـ بَرشيد فرَعوَن أْمُر وما

أو ّ إ%G×يى وأ%مر بالتكليف متعلRقاً يكون ا
Ø
W وقوله@, عمله وجريان حاله أيى

/@
Ø ã
العق�

/@@٨٥ . ١٧ ـ
ã Ù
èَر أمِر ِمن وُح الر\ ُقل وِح الر\ عِن َوَيسألُونَك

فَيكُون@/ كُْن ـ تعا� قوله وهو ِخطابه اليه ويتوّجه أمره عليه يتعلّق ا
Ø
W أيى

فـهم لنـا و%@Zكن اXاّدة@, عن خارجة فهيى ماّدtا وأمّا أمـره@, من نة Rمتكو فالّروح
مصدر@/ هنا فأ%مر نا@/ RواسM حقيقxا

/@٧١ . ١٨ ـ ٕاْمراً شيئاً ِجئَْت َلَقد

لقـد أيى /@ Ôوك� Ôك أيى يأَمر أِمَر قوGم من ِملح وزان ع� صفة أ@نّه الظاهر
كب�اً@/ شيئاً@ جئَت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أْمِس@:

Vازاً@, قبله Dف ويُستعمل يومك@, قبَل الّذيى اليوم ع� علَم Ëºا أمِْس@: ـ مصبا
%@يَن½Íف@/ ما ٕاعراب ُيعِربه o] وبنو ,@Ì»الك ع�

Ø ã
مب� وهو



١٦١ أْمِس

فأ@ك�هم العرُب واختلفت السا@كن�@, %لتقاء آخره َك Rُحر Ëºا أمِس@: ـ صحا
أ%لَف عليه أَدَخَل ٕاذا ُيعربه وكلّهم معرفة@, ُيعربه مَن ومyم معرفًة@, Ì»الك ع� يَبنيه
غٍد وكّل أمُسـنا ÏÉوم اXباَرُك أ%مُس ÏÉَم يقول أضافه@, أو نكرًة ه Ú�َص أو وال9َّم

أمساً@/ صائٌر

ا Ø[ور ُيعّرف@, أو ُينّكر أن ٕاّ% Ì»ع�الك
Ø ã
مب� الزمان ظروف من أمِس@: ـ لسا

ٔ%ّن ك«Ìه@, ع� وتركَه أمِس ع� وأ%لف ال9ّم أدَخَل :@ أ%نباريى ابن الفتح@/ ع�
ã
بُ�

لفظه@/ Ù�يغ nو بأ%مر الوقت فسّمي إ%مساء@, ِمَن عنَدنا أمِس أصل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معّرٌف@وVروٌر وكلّها موارد, @أربعة
ã
| ا£يد القرآن

ã
وردت| الكلمة@قد هذه أّن

@كلtFم@,
ã
ا¡ا%ت| بعض

ã
| مبنيّاً وروده وأمّا إ%عراب@, وظاهره ,@jبأ%مِسl@با�اّرة

و% وظيفـتنا عن خارجة فهيى أخري@: و¾Ìائط حالة
ã
| أو اXعرفة حال

ã
| هو هل

عyا@/ نبحث

مـطلق ع� وٕاط9قه يومك@/ قبل
ã
ÏÈاXا اليوم هو

Ø ã
ا¡قي� معناه أّن والظاهر

هـو فاXع� بيومك@, اXتّصل اليوم @كأ@نّه قريباً الزمان ذلك فرض ٕاذا :@
ã
ÏÈاXا الزمان

عاًء@/ Rٕاد ãÏÈاXا اXتّصل اليوم

/@١٨ . ٢٨ ـ ُخه
ß
Í Ö½َيَْست بأ�ْمِس ُه ÒÍ Ò½ْستَنe اّلذيى فٕاذا@

زمان
ã
| ٕا�تغي�حاله ل9ٕشارة والتعب�به عاًء@, Rاد أو Iقيقاً@, ã

ÏÈاXا اليوم ٕامّا
قريب@/

ـ يَبْسُط hَا Qَويْكَأن َيقولوَن ِبأ�ْمِس @َمكانَُه تََمنQوا اّلذيَن وأصبَح ـ آية وكذلك



أمل ١٦٢

/@@٨٢ . ٢٨

/@٢٤ . ١٠ ـ بأ�ْمِس تَغَن n @كأْن َحصيداً ـ وهكذا

/@
ã
ÏÈاXا اليوم

ã
| الغ� فيه يكن n فكأ@نّه كا¡صيد زرعهم جعلنا أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمل@:

Dف أ%مَل يُستعمل ما وأ@ك� َترّقبُته@/ طلب@: باب من أم9ًَ أملتُه أمل@: ـ مصبا
طِمعُت و%@يقول الوصول أملُت يقول بعيد بلد ٕا� الّسفر َعزَم ومَن حصوُله@/ يُستبَعد
%@Jصَل أن Oاف قد الراجيى فاّن والّطمع@, أ%مل ب� والرجاء حصوله@, قرَب ٕاذا ٕاّ%
مـبالغة تأمي9ً وأمّلتُـه مأموٌل وهو آِمٌل أنا اòـوف@/ ]ع� يسـتعمل وGذا مأموله@,

تدّبرته@/ َء@:
ã
Ï¿ال وتأّملُت وتكث�ا@/

قال الّرمْل@/ من بْل Ò¡ا ـ
ã
æوالثا وا%نتظار@/ التثّبت ـ أ%ّول أص9ن@: أمل@: ـ مقا

بناء ع� وٕاملَة أم9ًْ آمُله وأمَلته تأمي9ً@, اُؤمRلُه أمّلتُه فتقول الّرجاء@, أ%مَل اòليل@:
الّرمل من َحبٌل وأ%ميُل النظر@/

ã
| التثّبت والتأمّل ا%نتظار@/ بعض فيه وهذا ِجلسة@,

الّرمل@/ مُعظََم ٌل
ß
ðمُع

ما وقوGم التأميل@/ وكذلك أم9ًَ@, يأمُله ه Ò�خ أمَل يقال الرجاء@, أمل@: ـ صحا
من َحبٌل وأ%ميـُل له@/ مُسـتبيناً اليه نظرُت ء@:

ã
Ï¿ال وتأّملُت أمَله@, أيى ٕاملَته أطوَل

ميل@/ من Lواً َعرضه يكون الّرمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عنه@/ والفحص فيه
ã
Ùæالتأ أيى :@ الرأيى أو أ%مر

ã
| التثّبَت أّن



١٦٣ أمن

با¡بل@/ ُشبRه اXستطيل والّرمل الَرَسن@, بل@: Ò¡وا

/@٣ . ١٥ ـ أ�َمُل ويُلِهُهم ويتَمتُّعوا يأ@كُلوا ذَْرُهم

الصحيح@/ النظر و%@يوافق حصوله يُستبَعد ]ا البعيد والّرجاء ال�ّقب أيى

/@٤٦ . ١٨ ـ أَمً* Õوَخ� ثَواباً ربMَك ِعنَد Õَخ� اُت ß¡الّصا والباقياُت

حصوGا@/ وترَجوا ت�قّبوا بأن ّ وَحريى تؤمّلون ما خ� ا Øuٕا أيى

حصوله بعيد ٔ%مٍر وال�ّقب البعيد الّرجاء اXاّدة@: Gذه
Ø ã
ا¡قي� اXع� أّن فظهر

اميد@/ ـ@ له يقال والّرجاء آرزو@/ ـ@ بالفارسيّة له ويقال

به ويتظاهر يتكلّف بل حقيقًة بآمل وليس بأ%مل التظاهر فهو التأمّل@: وأمّا
وكّل والتحقيق@, والتفّكر التدّبر غ� فالتأمّل والّطلب@, وأ%مل الّرجاء له Jصل Ø
ح

خصوصّية@/ له مyا

الّرمل@/ معظم يكون أن وأمله انتظاره ]ناسبة فكأ@نّه أ%ميل@: وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمن@:

/@
Ó
ومع� وزناً منـه َسِلَم مثل منه@: وأِمَن أمناً@, أ%سـَد زيد أِمن أمن@: ـ@ مصبا

ويُعّدي@ا�@ثاٍن@باGمزة@, يتعّدي@بنفسه@وبا¡رف@, القلب سكون
ã
يُستعمل@| وأ%صل@أن

أهلُه به اطمأّن البلُد وأِمَن أم�@, فهو عليه@, وائتمنتُه عليه وأِمنتُه منه آمَنتُه فيقال@:
له@/ أسلمُت ٕاZاناً@: با� وآمنُت فأِمن@, أ%مان أعطيته :@

Ò
أ%س� وآمنت وأم�@/ آِمن فهو

وا�مع أمانة الوديعة فقيل Vازاً, أ%عيان
ã
| اXصدر استعمل

Ø
j أم�@, فهو وأِمَن@أمانة

أمانات@/

ومعناها اòيانة@, ضّد هيى
ã

الّ أ%مانة أحدYا متقاربان@: أص9ن أمن@: ـ مقا



أمن ١٦٤

التصديق@/ وا%cخر القلب@/ سكون

وأ%مان@/ أ%من من ,@ غ�يى وآمنُت أِمنُت@, وقد ]ع�@, وأ%مانُة أ%ماُن ـ صحا
اòوف@/ ضّد وأ%من يَظلمُهم@/ أن من عباده آمََن ٔ%@نّه اXؤمن@, وا� التصديق@/ وإ%Zان
وأمنتُه َمَزة@/ ÔGا مثال اُ%مَنَة وكذلك أحد@, Rبكل يثق الّذيى أيضاً وأ%مَنَة أ%من@, وأ%مَنة:

/@
Ó
]ع� َوْأ[نتُه كذا@ ع�

ã
| وأ%مان وأ%مانة وأ%من اòوف@/ وزوال النفس طمأنينة أصله أمن@: ـ مفر
أ%من@,

ã
| ا%نسان علzا يكون

ã

الّ للحالة ÓÊºٕا تارة أ%مان وNعل مصادر@, أ%صل

له جعلُت آمنُته@: ويقال أماناتِكُم@/ ونُوا@ ÒHو ـ Lو إ%نسان@, عليه يُؤمَن Xا ÓÊºٕا وتارة
أ%من@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والوحشة اòوف ورفع والسكون أ%من هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

وا%ضطراب@/

مأموٌن@, وذاك آِمٌن@, فهو اòوف@, عنه وزاَل اطمأّن أيى أمناً@, يأمَُن أِمَن يقال@:
أ%مـن بـه يتعلّق الّذيى ّ اòارجيى العـ� ع� ويطلق مصـدر وأ%مانة منه@, ومأموٌن
تكن n ٕاذا آِمنة وبلدة ,@ Øطم�Xا هو وا%cِمن علzا@/ واXأمون أ%من مورد فهيى @كالوديعة

ã
| غـ�ه أو نفسـه جعل وا%Zان أميناً@/ أخذه هو وا%ئBن وحشة@/ و% خوف فzا

به@/ والطمأنينة السكون حصول به وا%Zان والسكون@/ أ%من

ع�أخيه@/ أِمنتُكُم Fك ٕاّ� عليِه آَمنُكُم هل

يأمَُن@/ أِمَن من



١٦٥ أمن

َخْوف@/ ِمن م Ô Òyوآَم ُجوٍع ِمن أطَعَمُهم اّلذيى

أ%من@/
ã
| جعلهم

آِمن�@/ ِبَس*ٍم آِمنًة@, كانَت َقريًة آِمناً@, بََلداً

ووحشة@/ واضطراب خوف دون من Øطم�Xا السا@كن أيى

أمانَتَه@/ َن ß Ô]ؤe اّلذيى Mفليُؤد بَعضاً بَعُضكُم أِمَن فٕاْن

بدون اُِخَذ الّذيى ين iالد وهيى رّدها ا%cِمن يريد
ã

الّ أ%مانة اXأمون Rفليؤد أيى

فقط@/ مقبوضة بِرهان أو ورهانة@, @كتابة

وُرُسلِه@/ hِبا آَمنُوا واّلذيَن

أ%من@/ Gم وحصل اطمأ@نّوا أيى

,@ Øمطم� أيى مُؤِمٌن فهو اXتعال@, با� والسكون ا%طمئنان له حصل با�@: وآمََن
الباء@/ Mرف اXتعلiق يذكر اXورد هذا

ã
و|

معلوماً@: @كان ٕاذا اXتعلiق ذف ÔJ وقد

وعَِملُوا@, آَمنُوا اّلذيَن ٕاّن قليٌل@, ٕاّ� َمَعُه آَمَن وما اً@, ß¡صا وَعِمَل آَمَن َمْن وأّما
ك@/

ß
Ì Ö¿ُم ِمن Õ Öَخ� ُمْؤِمٌن وَلَعْبٌد يُؤِمنُوَن@, لَقْوٍم �Ðياٌت

Tذوف@/ فيه اXتعلّق فاّن ال9ّم Mرِف ُذ@كر ٕاذا ومثلها

/@٢٦ . ٢٩ ـ لُوٌط لَُه فآَمَن يٌّة@/ Mذر ٕاّ� ÏºوÔ ßX آَمَن fا

الّس9م@/ عليه Ïºمو لدعوة با� آمََن أيى

/@@٨ . ٢٣ ـ راُعوَن وَعْهِدِهم م
ß ß
tمانا�ٔ ُهم واّلذيَن

/ ّ مFy@@معناYا@اXصدريى ,@وZكن@أن@ُيراد ّ @]عناYا@إ%dيى @أ%مانة@والعهد@ الظاهر@أّن@



أمو ١٦٦

/@٧٢ . ٣٣ ـ وأ�ْرِض الّسمىواِت ع� أ�مانََة َعَرْضنا ٕانّا

ِقبال
ã
الوحشة@وا%ضطراب| الطمأنينة@والسكون@وعدم وهو , ّ باXع�اXصدريى

ا¡وادث@والتكاليف@التكوينيّة@والت¿Ìيعيّة@وإ%طاعُة@والتسلo,@ومن@الطمأنينة@وا%ستقرار
وأ%هليّة للو%ية وا%ستعداد ا9òفة وقبول النبّوة aل التكوينّية@: التكاليف ِقبال

ã
|

ّية@/ ×G%ٕا والتجلRيات الفيوضات لتوارد

/@١٥٤ . ٣ ـ ُنعاساً أَمنًَة Mالَغم َبعِد ِمن عَلَيكُم أنَزَل Øj

أ%من@/ ك�ة ع� تدّل أ%من@, ع� مبناها بزيادة وهيى كالغَلبة@, مصدر

�فَعْل@/ أللّىهّم ـ قالوا تفس�ه ـ مقا قال آِم�@: وأّما

ٕاشباع@, واXّد عامر,
ã
ب� @لغة

ã
| وباXّد ا¡جاز, لغة

ã
| Í½وأم�@بالق مصبا@: وقال

وقال اسـَتِجْب@/ اللّىهّم ـ ومعـناه فاعيل@/ ع� كلمة العربيّـة ã
| %@يوجد أ@نّه بدليل

خطأ@/ والتشديد يكون@/ كذلك معناه :@kأبو@حا

ومَْه@/ َصْه Lو@ للفعل
Õ
Ëºا وهو ,@Í½والق باXّد يقال مفر@: وقال

كذا@/ يكون آم�@, = [@آِمن@] ـ فر
حقّاً@/ آم�@, = [@آِمن@] ـ قع

ـ آِمن من مأخوذة تكون أن و%@يبعد العّية@, من مأخوذة فالكلمة أقول@:
أّن �O@%و أ%من@/

ã
| واجعل وأمRْن@, ْق Rَصد ومعناه@: ا%فعال@, باب من أ%مر بصيغة

/@
Ó
ومع� لفظاً مyا قريبة أيضاً العيّة

ã
| اXاّدة هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أمو@:

أمَـَوٌة أمَة وأصل وٕامواٌن@/ وآٍم ٕاماء وا�مع ّرة@, Ô¡ا خ9ف أ%مَة أما@: ـ صحا



١٦٧ أمو

كنِت وما ذلك@, ع� فَْعلَة َمع ÔN@%و أنُيق@, مثل أفُعل وهو آٍم ع� bع ٔ%@نّه بالتحريك
قريش من قبيلة واُمَيّة اَُمّية@, وتصغ�ها ,@ ّ أمَِويى ٕالzا والنسبة اُمُّوة@, أمَْوِت ولقد أمَة

فتحوا@/ ا Ø[ور ,@ ّ اُمَِويى الzم والنسبة

ذات اXرأة أ%َمة@: اòليل@: قال اXملوكة@/ عبوديّة وهو واحد أصٌل أمو@: ـ مقا
ولو اسـتأميُت@/ وكذلك أمًة@, جعلxا ف9نًة@: وتأّميُت باُ%مّوة@, أقّرت تقول عبودّية@,

َصواباً@/ لكان أمَة صارت أيى تأّمت@, قيل

التصغـ�
ã
| ُترّد وGذا أمََوة@, وأ%صل واو@, وهيى ال9ّم Tـذوفة أَمة@: ـ مصبا

اÇXفرد@, لغة ع� أمَتان والتثنية الرجـل@, يى Ù Ôd وباXصّغر ُأمَيْـَوة@, وأ%صل اُمَيّة فيقال
ع� ّ اُمَِويى اُميّة ٕا� والنسبة َسَنوات@, وزان أمَوات ع� مع ÔQ وقد وٕامواٌن آٍم وا�مع

عندهم@/ أ%¾Îر وهو القياس غ� ع� وبفتحها القياس

ّ أمَويى قال مَن فأمّا اGمزة@, ØËÉب اُمَويى اليه والنسب أَمة@, تصغ� اُميّة ـ اشتقاق
أخطأ@/ فقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كلمة فٕاّن واXع�@, الّلفظ
ã
| التناسب من وأ%مَة اُ%ّم

ã

كلم ب� ما �O@% أ@نّه

أّوÇGا مفتوحة ا Øuفا أ%مـوة 9Rف آخرها@, ومشّددة أّوGا مضمـومة صحيحة اُ%ّم
ع�القّوة تدّل والصّحة والتشديد

Ø
ËÉفال أ%مة@,

ã
| علxّا اُخفيت وقد آخرها@, ومعتلّة

تـدّل ا Øuفا والتاء@, وا¡ذف والعلّة الفتحة 9Rف وهذا والثقل@/ والثبوت والطمأنينة
اòصوصيّات وهذه وا%ستق9ل@, الثبوت وعدم والتبّدل والðلزل والضعف ع�اòفّة
الصفات عمدة

ã
و| ا¡رف�لفظاً

ã
| Fاش�ا@كه مع اُ%ّم@وأ%َمة@, ب�مفهومَيى الفارقة هيى

/@
Ó
مع� الذاتيّة النوعيّة



أّن ٕاّن@, ١٦٨

/@٢٢١ . ٢ ـ كَة
ß
Ì Ö¿ُم ِمن Õ Öَخ� ُمْؤِمنٌَة َمٌة وَ�ٔ

خ�@/ مقيّدة سا@كنة مطمئنّة أمَة أيى

/@٣٢ . ٢٤ ـ وٕاماِئكُم ِعباِدكُم ِمن Ò� ß ß¡والّصا ِمنكُم أ�ياَمي وأنِكُحوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أّن@: ٕاّن@,

لَعّل@, [@لكّن@, Ftأخوا أّن Fك ع�التحقّق وتدّ%ن بالفعل@, ة
Ú
اXش} ا¡روف من

/@
ã
Ù�¦وا والتشبيه يى Rوال�ج ا%ستدراك ع� تدّل أيضاً ليَت@] @كأّن@,

إ%مـام وقال غ�ه@,
ã
| خصوصيّة ع� يدّل ا¡رف أّن موضعه@:

ã
| علم وقد

فا¡رف غ�ه@/
ã
| مع� أْوَجَد أو فعل@, و% Ëºبا ليس مع� عن أنبأ ما ا¡رف :@jعl

فيه@/ خصوصيّة ع� بل اXسّمي ع� %@يدّل

أ@نّه Fك وأّن@, ٕاّن Mرف َء جيى التحّقق@, بصفة ومتّصفاً Tقّقاً اXوضوع كان فٕاذا@
/@Ftبأخوا ء جيى متَمنّياً@: أو مُستدَر@كاً@ أو اً@

Ú
مُش} أو مرُجّواً@ كان ٕاذا@

هذه باعتـبار ا¡قيقـة
ã
| ا Øuفا ا¡روف@:@ هذه أسـFء

ã
| النصـب علّة وهذا

مالك@: ابن قال اXع�@/
ã
| تص�مَفاعيَل

ã
æعاXوا اòصوصيّات

Ì ß»ا@ك ذاَك ِسوي
ã
و| ها iمََسد مَصـَدٍر Rلَِسد افتَح ٕاّن Çَز ÒYو

ماّدة ]ناسبة والتأ@كيد للتحقيق موضوعة مكسورة كلمة ٕاّن تكون أن و%@يبعد
ٕاّن@, ـ الثقيلة بالنون مؤكّداً مyا أ%مر فيكون والقّوة@, الوعد ع� الدالّة @@ـ

ã ß
يَ� ـ@@وأيى

اXع� وهذا اXفتوحة@, مyا تتفّرع
Ø
j بك«ÌاGمزة ٕاّن هو Fyم أ%صل اXناسبة@: وwذه

والقـّوة@, الوعـد أيى ـ وا�زاء Ìط Ø¿ال ع� تدّل ا Øuفٕا Uفّفًة@, ٕاْن
ã
| ومنظور Tفوظ

ا�زاء@/ ترّتب ٕا� بالنسبة والقّوة Ìط@, Ø¿ال ٕا� بالنسبة والوعد



١٦٩ أ@نَا

فzا والتحقيق التأ@كيد صار أ%صليّة هيئxا عن ت Ø�غ ا ØX اGمزة@: مفتوَحة وأّن
Çfا ÇUّففة@, أن وكذلك اXصدر@, ٕا� معموGا ويؤّول الك9م ابتداء

ã
| و%@تقع أخّف@,

اXصدر@/ تأويل
ã
| أيضاً بعدها

أ@نّكُم نُوا@, Qفتَبيـ @ بِنَبٕاٍ فاِسـٌق جاَء@كُم ٕاْن ,@ َحق� hِا َوعَد ٕاّن لَيَطْغي@, إ�نْساَن ٕاّن
wم@/ [يَد أْن خَلَقْنا@, أنّا يََروا@ Ònأَو بون@, Mُتكذ

النافية@, وٕاْن ,@ Øæوأ ا@, Ø̂ وٕا والوصل@, للتفس� أْن ـ كلمة اXاّدة@: هذه من وقريب
عناويyا ٕا� استعt%Fا موارد وخصوصيّات معانzا Iقيق

ã
| فل�اجع وٕاّ%@/ وأّ%@,

وأ%دبّية@/ النحويّة والكتب

أطلقت وGذا الوجود@,
ã
| والقّوة التأ@كيد تفيد العرب لغة

ã
| ٕاّن@: ـ كليّات ã

و|
تأ@كيد

ã
| اXوجودات أ@كَمل لكونه لذاته@, الوجود واجب ع� إ%نRيّة لفظ الف9سـفة

شاwت
ã

الّ ا¡روف من وٕاّن العرب@/ ك9م من ليس لفظTَدث وهذا وقّوته@, الوجود

الفعل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ا@: أ@نَ

فرقاً ع�الفتح
ã
بُ� ا Ø̂ وٕا وحده@, ضم�للمتكلRم وهو Øمُك�Ëºا فهو أنا ـ صحا

ã
| ا¡ركة لبيان هيى ا Ø̂ ٕا أ%خ�ة وأ%لف للفعل@, ناصب حرف هيى

ã

الّ أن وب� بينه

ء
ã
Ï¿كال فتص�ان اòطاب تاء wا توَصُل قد أ@نّه واعلم سقَطْت@/ ُوِسَطْت فٕان الوقف@,

/@ Ø Ôíوأن rوأن للمؤّنث@, Ì»وتك أنَت@, تقول ٕالÇzا@, مضافة تكون أن غ� من الواحد
كأنا@/ @أنت ـ التشبيه كاف عليه تدخل وقد

أنِت واُ%ن� ا¢اطب@, ع9مة والتاء أْن@, Ëº%ا ا¢اطب@, ضم� وأنَت ـ لسا
/@ ÔBأن التثنية

ã
| وتقول



أنث ١٧٠

أنَا@, وأصله أْن@, ـ �RيÍ½الب عند فالضم� :@ Øíأن ٕا� أنَت وأمّا ـ
ã
ÏÈالر ¾Ìح

وكان باXتكلRم@, فابتدؤوا واXتكلRم@, ا¢اطبـ� �ميع صا¬ ضمـ� عندهم أنَا وكان
ترك جعلوا أص9ً كان ا ØX اXتكلRم أّن ٕاّ% أنُت Lو اXضمومة@, بالتاء يبيRنوه أن القياس
ف@/ ØÍ½الت ã|و الّلفظ

ã
كإ%dّية@| أْن, بعد حرفيّة ا¢اطب�@بتاء وبيّنوا ع9مة, الع9مة@له

الكلمة@/ نفس من والتاء Ëºا بgاله أنَت أّن الفّراء@: ومذهب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُ%و� اXرتبة
ã
| وضعت قد مرّكبة@, غ� واحدة كلمة الÊÉئر هذه من ك9ًّ أّن

واòطاب التكلّم m9ع من فzا ما ذلك
ã
و%@ينا| إ%فراد@, حال

ã
| ومنظورة مستقلّة

وا�مع@/ والتثنية وإ%فراد

ع� الدالّة أن@, ـ من الكلFت هذه اُِخَذت فقد الوضـع@, قبل يكون فال�ّكب
ُوِضَعت@/

Ø
j واòطاب@, التكلّم m9ع ومن والقّوة@, التأ@كيد

كوuا مع
Ø
Dس و% والقّوة@, التحقّق من واòطاب التكلّم صيغة

ã
| ما �O@%و

منفصلًة@/ للفاعل ÊÈئر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أنث@:

التذك�@, خ9ف والتأنيث /@
ã
أ%نا~ قيل ا Ø[ور ٕاناث@, فُع�وbعها اُ%ن� ـ مصبا

التأنيث@/ ع9مَة ]تَعلRِقه أو به أ¡قَت ٕاذا تأنيثاً
Ò
Ëº%ا أّنَث يقال

صـيتاِن@/ Ôòا واُ%نثياِن@: الّذ@َكر@/ خ9ف اُ%ن� وغ�ه@: اòلـيل قال أنث@: ـ مقا
النبات@/ حسنة أنيثة@: وأرض



١٧١ أنث

فهيى اُن�@, ولَدت اXرأُة@: وآنثِت ع�ٕاناث@/ مع ÔNو الّذ@َكر@, اُ%ن�خ9ف ـ صحا
أ@نiثتُـه وقد التذك�@/ خ9ف Ëº%ا وتأنيث ِمئناث@, فهيى ا Òtعاد ذلك كان وٕاذا مَُؤنRٌث@,

فتأ@ّنَث@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع9مَة به ْقَت Ò¡أ الّذيى Ëº%ا فهو اXؤنiث@: وأمّا اُ%ن�@, هو الّذ@َكر يُقابل ما أّن
اXذّكر@, وهكذا صحيح@, غ� اُ%ن� ع� اXؤّنث فٕاط9ق اُن�@, ولََدته مَن أو التأنيث

الّذ@َكر@/ هو والصحيح

/@٣٦ . ٣ ـ كاُ�ن� الّذ@كَُر@ ولَيَْس

/@٥٨ . ١٦ ـ باُ�ن� أَحُدُهم
Ò
Ì Ù¿ُب وٕاذا@

/@٩٧ . ١٦ ـ اُن� أو ذَ@كٍَر ِمْن اً ß¡صا َعِمَل َمْن

/@١١ . ٤ ـ Ö� ا�ُنثَيَ Mَحظ ِمثُل لِلّذ@كَِر

/@١٤٣ . ٦ Ö� ا�ُنثَيَ أم حّرَم @كََريِن Qآلذ ُقل

/@٤٩ . ٤٢ ـ ٕاناثاً يَشاُء ن Ò ßX ُب Ò Òv

لليyا@/ Vازاً ع�اXرأة اُطلقت
Ø
j ,@�Rالل هو اXاّدة@: هذه

ã
| أ%صل ٕاّن يقال وقد

@َكر iالذ أّن Fك وفُض�@, كأفضل التفضيل أفعل من مؤنّثة اُ%ن� فصيغة حال@: ّ أيى وع�
/@ ّ اXع�ا%dيى وصيغ@ا�مع@باعتبار َحَسن@/ ع�@وزان صفة أ%صل

ã
| أن@يكون %يبعد

قال@: أ%نيث@, البَلَد مَن اُن�@, يت Ù Ôd ا Ø̂ ٕا اXرأة ٕاّن :@
ã
èأ%عرا ابن وزعم ـ لسا

ã
و|

ع� الباب هذا فأصل ِسيده@: ابن قال لليyا@/ اُن� يت Ù Ôdو الرجل@, من Òأل� اXرأة ٔ%ّن
الل�@/ هو الذيى أ%نيث هو ا Ø̂ ٕا قوله



ٕاSيل ١٧٢

اللّـفظيّة اXناسـبة من اُ%نس وماّدة اXاّدة هذه ب�
ã
| ما القـول@: هذا ويؤيRد

/@�Rالل من نوع اُ%نس فٕاّن واXعنويّة,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اSٕيل@:

البشارة@/ ]ع�
Ø ã
æيونا لفظ ٕاSيل@: ـ قم

أ%مر أّول من أ%ربعة أ%ناجيل هذه يت Ù Ôd وقد ـ@ ص@٧٠ يلر ßX الكليسا تار±
كان وØXا خوش@] [@خ البشارة ]ع�

Ø ã
æيونا لفظ من مشتقّة الكلمة وهذه بإ%Sيل@,

البشارة@/ هو بيyا وا�امع واحداً@, منه أيضاً إ%Sيل يكون أن ف9زم واحداً اXسيح

[@ِاوانگليون@]@/ ـ
Ø ã
æواليونا @وbعه@أناجيل@/

Ø ã
èعر ٕاSيل: ـ @للساميى قاموس@تركيى

اXتيقّنة اُ%مور
ã
| قّصة بتأليف أخذوا قد كث�ون كان ٕاذ ـ ١ . ١ ـ لوقا ٕاSيل

أيضاً أنا رأيت للكلمة@, وخّداماً مُعاين� البَدء مُنذ كانوا الّذين ٕالينا سلّمها Fك عندنا@,
ٕاليك@/

ã
التوا� ع� أ@كتب أن بتدقيق أ%ّول من ء

ã
Ï¾ كّل تتّبعت قد ٕاذ

ونعلم هذا وكتَب wذا ي¿Îد الّذيى التلميذ هو هذا ـ ٢٤ . ٢١ ـ يوحنّا ٕاSيل
أّن أظّن فلسُت واحدة واحدًة كتبت ٕان يسوُع صنَعها كث�ة وأشياء حّق@, ¾Îادته أّن

اXكتوبة@/ الكتب يسع نفسه Ònالعا

هذا
ã
| تكتب n ت9ميذه قّداَم يَسوُع صنَع كث�ة اُخر وآيات ـ ٣٠ . ٢٠

ã
و|

ا�@/ ابن هو يسوع أّن لتؤمنوا ُكِتَبْت فقد هذه وأمّا الكتاب@,

عدَم ووبّخ متكئون@, وهم Ì¿ع ل9ٔحد ظهر أخ�اً ـ ١٤ . ١٦ ـ َمرقُس ٕاSيل
قام@/ قد نظروه الّذين قوا Rيُصد n م Øu@%ٔ قلوwم وقساوة ٕاZاuم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧٣ أنس

والتحقيق@:

هذه أّن باعتبار ]ع�البشارة@, وهيى يونانّية@, ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
وا%cخرة@/ الدنيا

ã
| الطيRبة وا¡ياة �òوا وا�نّة بالنّعoوالّسعادة Ìة Ù¿مُب الكتب

أوائل أو أ%ّول القرن أواخر
ã
| @لRفت اُ قد أ%ربعـة أ%ناجيل هذه أّن �O@%و

ا� من الّس9م عليه Ï»عي ٕا� نزل بٕاSيل وليست ا�@, روح اXسيح رحلة من
ã
æالثا

ورحلته@/ وحياته دعوته وكيفيّة اXسيح أمر جريان
ã
| ُكِتَبت كتب أقَدم فهيى اXتعال@,

اتRباعها علينا @Nب Ø
ح علينا حّجة وليست Êء,
Ø
لة@@من@ال« Ø	ُفليست@م وع�@هذا

وتعّددها@/ بيyا ا%خت9فات ٕا� مضافاً wا@, وأ%خذ

اXوضوع@/ هذا
ã
| اXبسوطة الكتب ٕا� فل�اجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أنس@:

منه@/ Ëºا وأ%ُنس ب@/ ÒÍÒÈ باب لغة
ã
و| َعِلم@, باب من ٕانساً به أِنسُت ـ مصبا

واستأنسُت @ُيستأنس@به/ الّذيى وأ%نيس: @به@و]صّغره@/ يى Ù Ôdو الناس, من وأ%َنس@bاعة
وإ%نس Íُته@/

Ò
علمته@وأب½ َء:

ã
Ï¿ال وآَنسُت القلب@وn@َينفر/ سكن@اليه ٕاذا وتأّنسُت@به: به

وا�مع@/ واُ%ن�@والواحد ع�الّذ@َكر الناس@اËºجنس@يقع من وإ%نسان ّن@/ ß�خ9ف@ا
إ%نس من الب½Íيّون فقال أ%خ�ة@, النّون ع�زيادة اتفاقهم مع اشتقاقه

ã
واختلف|

واُ%ناس ووزنه@ٕافعان@وأ%صل@ٕانسيان@/ النRسيان من مشتّق والكوفّيون@: ِفع9ن@, ووزنه
النـاس@/ فيب� Hفيـفاً@, قياس غ� ع� اGمزة حذف Nوز لكن اُ%نس@, من مشتّق
ا%cخر, من مشتقّاً وليس@أحدYا ]ع�واحد لغتان والناس اُ%ناس ٕاّن :

ã
الكسا� وعن

نوس@/
ã
|

ã
çسيأ Fك ا%شتقاق@,

ã
| Uتلفتان ماّدتان F Øu@%ٔ الَوْجه@, وهو



أنس ١٧٤

التوّحش@/ خالََف@طريقَة ء
ã
Ï¾ وكّل ء

ã
Ï¿ال ظهور وهو أصل@واحد@, أنس: ـ مقا

لظهورهم@/ وا Ø Ôdو ّن@, ß�ا خ9ف إ%نُس قالوا@:

َء
ã
Ï¿ال آنسُت ويقال@: ُرشدا@/ م Ôyم Ôrآنس فٕان ـ رأيتَه ٕاذا ء:

ã
Ï¿ال آنسُت يقال@:

يَستَوِحش n ٕاذا ء
ã
Ï¿بال ا%نسان أنس واُ%نُس أ%ّول@/ من مستعاٌر وهذا dعَته@, ٕاذا

منه@/

ِشئَت وٕان ,@
Øã
Ïºأنا وا�مع أيضاً@,

Øã
Ï»َوأن

Øã
Ï»ٕان الواحد ,@Ì Ò¿َالب إ%نس@: ـ صحا

وٕانسان كث�اً@/
Úã
Ïºوأنا ـ النون من عوضاً الياء فتكون ,@

Øã
Ïºأنا bعتُه

Ø
j ٕانساناً جَعلتَُه

ِفع9ن@, ٕانسان وتقدير /@
Øã
Ïºأنا ع� أيضاً مع ÔNو الّسواد@,

ã
| يُري الّذيى اXثال الع�@:

الناس
ã
| لغة واُناس ُروNل@/ فقيل رجل تصغ�

ã
| زيَد Fك ياء تصغ�ه

ã
| زيَد ا Ø̂ وٕا

إ%Jاش, وإ%يناس@خ9ف ما@@ُيؤَنس@به@/ اXؤاِنس@وكّل وأ%نيس: أ%صل@فُخفRف@/ وهو
التأنيس@/ وكذلك

ٕا� مـنسوب
Øã
Ï»وإ%نـ النفور@/ خ9ف وأ%ُنس ّن@/ ß�ا خ9ف إ%نس@: ـ مفر

ã
ي� ما ء

ã
Ï¾ كّل من

Øã
Ï»وإ%ن به@/ يُؤنَس ما ولكّل اُنسه

Ò
ك� ÇXن ذلك يقال إ%نس@,

ُخـِلَق ٔ%@نّه بذلك يى Ù Ôd قيل وإ%نسان له@/ ا%cخر ا�انب
ã
ي� ما

Øã
Ï¿والوح ا%نسان@,

ببعض@/ بعÎÉم باُنس ٕاّ% له قوام % خلقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ا%ستيناس@, بعنوان الظهور مع الُقرب هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ%صل أّن

ما وأمّا مشتقّاtا@/ صيَغ bيع
ã
| Tفوظ اXع� وهذا والُبعد@/ والوحشة النفور مقابل

فكا�ّن@/ و%@يَستأنس %@يَظهر وما وا¡يوان@, فكالوحوش َينفر



١٧٥ أنس

ا%ستيناس بقيد بل Êع@,
Ø
وال« الرؤية مطلق مفهومُها فليس Êع@:

Ø
الرؤية@وال« وأمّا

الفارق هو وهذا واخت9طه@, اُنسه فبم9حظة وإ%نسان@: إ%نس وكذلك وا%خت9ط@/
وآدم@/ Ì¿والب ا%نسان لفظ ب�

ّن@: ß�ا مقابل
ã
| تستعمل مفهومها@:

ã
| مع�الظهور فباعتبار

وإ�نِس@, Mن ßا� ِمَن كث�اً
Ò
Øsه Ò� ذَرأنا جاّن@, و� ٕانٌس وإ�نِس@, Mن ßا� ÒÌ Ò¿َمع يا

وإ�نَس@/ Qن ßا� َخلَْقُت وما وإ�نِس@, Mن ßا� ِمَن جُنوُده ,@ ن\ ßوا� إ�نُْس eجتََمَعت ß� لَ

ا�اّن@/ أو ا�ّن مقابل
ã
| آدم و% Ì Ò¿َالب كلمة تستعمل nو

خصوصيّة من Mسبه مورد كّل
ã
ف� عنه@: تأّخره ع�ا�ّن@أو إ%نس تقّدم وأمّا

تأّخره@/ أو واحد تقّدم
ã
ÏÉتقت ,@Fyم واحد لكّل خصوصيّة أو العمل

ã
| أو اXورد

ã
|

/@١١٢ . ٦ ـ Mن ßوا� إ�نِْس Òَشياط� َعدّواً Ý ã

 نَ Mلكل جَعلْنا وكذلَِك

بإ%نس@/ واخت9طه [اّسه وك�ة ٕانساناً jصl
Ø ã
الن� كون باعتبار إ%نس تقّدم ـ

/@٣٣ . ٥٥ ـ تَنفذوا أن Ôrْستَطَْعe ٕان وإ�نِْس Mن ßا� ÒÌ Ò¿َمْع يا

والعمل@/ وا¡ركة النفوس
ã
| قدرته وشّدة ا�ّن قّوة باعتبار ا�ّن تقّدم ـ

/@١٣٠ . ٦ ـ ُرُسل يأِتكُم Ònأ وإ�نِْس Mن ßا� ÒÌ Ò¿َمْع يا

ٕا� بالنسبة وكفرهم اLرافهم ومزيد طغياuم وشّدة عددهم ك�ة باعتبار لعلّه
إ%نس@/

/@١٧٩ . ٧ ـ وإ�نِس Mن ßا� ِمَن كث�اً
Ò
Øsَه Ò ß� ذََرأنا وَلَقد ـ وكذلك

/@١٧ . ٢٧ ـ وإ�نِْس Mن ßا� ِمَن جُنوُده لُسلDَن ÒÌ ß¿وُح

عملهم@/ وXزيد هذا@, ـ



أنس ١٧٦

ع� فيدّل والنون@, أ%لف فيه زيَدت جنس Ëºا وهو إ%نس أصله وإ�نسان@:
زائدة@: وخصوصيّة التشّخص

/@٥ . ١٢ ـ ُمب� َعدو� لٕ*نْساِن الّشيطاَن ٕاّن

/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفْر لٕ*نْساِن قاَل ٕاذ الّشيطاِن @كََمثَِل

/@٢٩ . ٢٥ ـ َخذوً� لٕ*نْساِن الّشيطاُن وكاَن

إنسيّاً@/ اليَْوَم اُ@كلMَم لَْن ـ اXفرد
ã
| يستعمل إ%نس ٕا� منسوب :@

Øã
Ï ß»ن�وإ

كث�اً@/
Úã
Ï ßºوأنَا أنعاماً ـ ٕانسان bع أ%ناس� أصله :@

Øã
Ïºنا�وأ

َمِلِك النّاِس Mِبَرب أعوذُ ُقل ـ اGمزة Mذف فّف ÔO وقد إ%نس هو وأ�ناس@:
م Ô Øuٕا ,@٧١ . ١٧ ـ بٕاماِمِهم اُناٍس Qكُل نْدُعو يَوَم م@, Ô ÒwÌ Ö¿َم اُناٍس كل\ َعِلَم َقْد النّاِس@,

يَتَطَهQُروَن@/ اُناٌس

اُ%نس@: مع والتقريب إ%ظهار هو وإ�يناس@:
/@١٠ . ٢٠ ـ ناراً آنَْسُت

wا@/ واُ%نس مyا وُقرب النار ظهور درك ع� يدّل

/@٢٧ . ٢٤ ـ تَْستأِنُسوا Ø�ح غ�بُيوتكُم بُيوتاً �@تَدُخلوا

وهـذا ,@Fyبي والّس� والغيبة ا¡جاب ورفع والظّهور الُقرب مyم تطلبوا أيى
إ%ذن@/ عن حسنة @كناية

أّن أو النوس@, من الناس أّن أو النRسيان@, من مشتّق ا%نسان بأّن القول وأمّا
صحيح@/ فغ� ا%ستئذان@: ]ع� ا%ستئناس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧٧ أنف

أنف@:

وأِنَف ا%ستكبار@/ وهو استنكَف َتِعَب@: باب من أنَفاً ء
ã
Ï¿ال من أِنَف ـ مصبا

خرَج ما بَل Ò�ا وأنُف وآ@ُنف@/ واُنوف آناف وا�مع عطس@, ßXا وأ%نف@: عنه@/ ه Ø	ت منه@:
وابتدأت@/ فيه أخذُت َء@:

ã
Ï¿ال واستأنفُت منه@/

ا%بتداء@, وا%ستئناف@: أّوله@, ء@:
ã
Ï¾ كّل وأنُف وغ�ه@/ ل9نسان أ%نف ـ صحا

وسالِفاً@/ آِنفاً كذا وقلت ا%ئتناف@/ وكذلك

أنف فيقال وأ¾Ìفه@, ء
ã
Ï¿ال َطرف به يسّمي

Ø
j ا�ارحة@, أ%نف أصل ـ مفر

واسـتأنفُت أ%نف@/ ٕا� والذلّة والعّزة والغضب ا¡مـيّة ونسب اللRحية@, وأنف ا�بل
مُبتََدًأ@/ أيى آِنفاً@, قاَل ماذا ـ وجّل عّز قوله ومنه َمبدأه@, أيى أنفه أخذُت َء@:

ã
Ï¿ال

من ء
ã
Ï¿ال أخُذ ـ أحدYا كّلها@: الباب مسائل يتفّرع Fyم أص9ن أنف@: ـ مقا

أيى كذا اسـتأنفُت اòليل@: قال التحديد@/ وقياسـه أنف@/ ذيى كّل أنُف
ã
æوالثا أّوله@/

آِنفاً@, كذا فَعل قوGم@: الباب هذا ومن فيه@/ ُيبتدأ ما أ%مر@: ومؤتنَُف أّوله@, ٕا� رجعُت
من فهو كذا@: من وأِنَف أنفه@, ÍÈبُت الّرجَل@: وأَنفُت معروف@/ وأ%نف@: ابتداؤه@/ @كأ@نّه
بأنفـه خ Òc يقال ٔ%@نّه ا�سد سائر دون أ%نف ذ@كر أنُفه@/ َوِرَم :@ Ùللمتك كقوGم أ%نف@:
وسنان لك@/ بدا وما أّوله ا�بل@: وأنُف الغضب@/ من يكون وهذا ِكاً@, رأسه رفع يريد

وسّويته@/ َطرفَه أحددُت ال«Ìاَج@: وأّنفُت Tّدد@, أيى مؤّنف@:

ٔ%ّن ذلك@, من ٕاغتاظ أيى أْنُفه@, وِرَم فكلّكم ِلُعمر@: بكر
ã
èأ حديث

ã
و| ـ لسا

ã
| أنفك �علَت ذلك فعلَت لو أ@نّك أما خر@: c%ا حديثه ومنه َمّر@/ ÒJو أنفه َيِرُم اXغتاظ

الباطل@/ ع� وأقبلَت Rا¡ق عن أعرضَت ُيريد قفاك@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



أنام ١٧٨

والتحقيق@:

آِنفاً جاؤوا يقال@: أّوً%@, النظر
ã
| يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ%صل أّن

وØXا حيوان@/ كّل من أ%نف مصاديقه@: ومن قُبل@/ ذيى ومن قبي9ً@, أيى @ُنف@: اُ ذيى ومن
الوجـه@: مـقّدم

ã
| واقع وأ@نّه وا¡Çيوان@, ا%نسان وجه من يبدو ما أّوَل أ%نف @كان

واXقابَل@/ أّوً% يظهر وما واXقّدم وأ%ّول ا%بتداء مع�
ã
| تستعمل

أّول ٔ%@نّه ابتـداًء فيه وإ%عراض والذلّة وا¡مـيّة الغضب أثر ظهور وباعتبار
ُيراعي أن %زم

ã
æعاXا هذه وكّل /@

ã
æعاXا هذه من قريب

ã
| تستعمل ويُطَلع@: ما@يُري

ا%بتداء@والتقّدم@وإ%عراض %@مطلق @أ%نف@,
ã
| ما والطّلوع@وخصوصيّة التقّدم قيد فzا

والغضب@/
/@٤٥ . ٥ ـ بأ�نِْف وأ�نَْف ß Ö

بالَع� Ò Öوالَع�
ا¢صوص@/ العضو يريد

/@١٦ . ٤٧ ـ آِنفاً قاَل ماذا
هذا@/ وقُبيل منّا@, يقرب وقت أّول من أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أنام@:

Çbيع من أ%رض وجه ع� ما أ%نام@: وقيل وإ%نس@, ا�Çّن أ%نام@: ـ مصبا
اòلق@/

/@oأ%ن الشعر@:
ã
| وNوز اòلق@, bيع من أ%رض ع� ظهر ما أ%نام@: ـ لسا

ـ وإ%نس ا�ّن هم لٔ*نام@: َوَضَعها وأ�رَض ـ وجّل عّز قوله
ã
| Ìون

Ù
اXف« وقال

Yا وإ%نس وا�ّن ذلك@, قبل ذ@كٌر للجّن ِر ÒN nو بان@, Mُتكذ ا Ôg Mَرب آ�ِء M فبأيى ـ بدليل



١٧٩ æأ

اòطاب@/ بعقب ذ@كرا F Øu@%ٔ معاً ذ@كرYا الثّقل�قبل Uاطبة جاز وقيل الّثق9ن@/

روح@/ ذيى كّل أ%نام وقيل للَخْلق@, لٔ*نام@: ـ ا%cية ـ البيضاويى

من أ%رض ظهر ع� ما كّل وهو للخلق لٔ*نام@: وَضَعها وأ�ْرَض ـ الكّشاف
فوقها@/ فون ØÍ½يت Gم كاßXهاد فهيى وا�ّن@, إ%نس ا¡سن@: وعن داّبة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وجه ع� السا@كن� وا�ّن إ%نس من العقول ذويى ع� تطلق الكلمة هذه أّن
أ%رض@, أجزاء من ا�Fدات فٕاّن وا¡يوان@, والنبات ا�Fد ع� تطلق و% أ%رض@,
وزينxا@, أ%رض لوازم من النباتات عّدت وقد ل9نسان@, ُخِلقا قد وا¡يوان والنبات

Ø
j والّرJان@/ الَعْصِف ذو ب\ Ò¡وا أ�@كFِم ذاُت والنّخُل فا@كهٌة فzا@ ـ@ تعا� قال حيث
الثّق*ن ا Ûvأ لكُم سنَفرُغ ///@ Qا�ان وَخلََق إ�نسان@/// َخلََق ـ@ بالنوع� بعُد ح ØÍ¼ قد ٕانّه

/@٣٣ ـ ١٤ . ن ×aالّر ـ@ وإ�نِْس@ Mن ßا� ÒÌ¿َمع يا ///

/@٥ . ١٦ @ـ@ تأ@كلون وِمyا وَمناِفُع ِدْفٌء فzا لكُم َخلَقها وأ�نعاَم تعا�ـ قال

النRَعم من ا Øu@أ ٕا� ل9ٕشارة ا¡يوان@: مورد
ã
| أ%نعام كلمة انتخاب أّن �O@%و

ل9ٕنسان@/ اXهيّأة إ%G×يّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æأ

Í½والقÌ»بالك@æٕا لغتاِن: @واحدها
ã
و| أ%وقات@, هيى ع�@أفعال ا%cناء ـ مصبا

حصاة@/ وزان أ%ناة منه Ëº%ٕوا يَْعَجـل@, nو ّكَث Ò] أ%مر@:
ã
| Øæوتأ بفتحتـ�@/ æوأ

:@Ì»بالك æ%ٕوا ا�مع@/ bع
ã
æوأ%وا ,@

Ó
ومع� وزناً وأ%وِعية الِوعاء نية@: c%وا وإ%ناء



æأ ١٨٠

أن لك æوأ ,@ÍÉوحـ وقُرب دنا َرمي@: باب من أنياً ُء
ã
Ï¿ال Òæوأ والنhضج@/ إ%دراك

َشَع Ö ÒH أن آَمنُوا لِّلذيَن يأِن Ònأ تعا�@: قال ـ اليه فباِدر وقتـه هذا واXع� كذا@: تفعل
مـنه@/ مقلوب وهو ]عناه باع@: باب من أيناً كذا تفعل أن لَك آَن قالوا وقد م@/ Ôwقُلو

كَس9م@/ أ%ناء Ëº%وا أّخرته@, باXّد@: وآنيتُه

إناه@/ ناظريَن Òَغ� تعا�@: قال أدرَك@/ أيضاً@: Òæوأ حاَن@/ :@
Ó
æٕا

ã ß
æيأ Òæأ ـ صحا

ٕايناًء@: يُؤنيه وآناه آن@/
à
o Òa وِمن ـ تعا� قوله ومنه حّره@, انxي :@

Ô
oا¡م Òæأ ويقال

Õ ã
æٕا أو

Ó
æٕا واحدها ساعاته@, اللّيل@: وآناُء أ%ناء@/ منه Ëº%ٕوا وأبطأه@, وحبَسه أّخره

بـه@: æواسـتأ وتنّظر@/ ترفّق أ%مر@:
ã
| Øæوتأ وٕانوان@/ اللّيل من ٕانياِن يقال@: ٕانٌو@, أو

ورجل ,@æالَو من وَوَحد@, أَحد مثل الوناة أصله سيبويه@: قال أ%ناة@, Ëº%ٕوا انتظر@,
معروف@/ وإ%ناء ا¡لم@/ كث� آٍن@:

من وساعة وغ�ه@, ا¡لم من أش}ه وما الُبطء ـ أصول أربعة له :@æأ ـ مقا
منه والفعل ا¡لم@, أ%ناة اòليل@: فقال الظروف@/ من وظرف ء@,

ã
Ï¿ال وٕادراك الزمان@,

سـاعات من ساعة æ%ٔوا æ%ٕوا /@
ã
Ùæالتأ اُ%مـور@:

ã
| للتمّكث ويقال وتأّيي@, Øæتأ

n أيى لك يأِن nو لك æأ وما إ%دراك@, :@æ%ٕوا ساعة@/
Ó
æٕا وكّل آناء@, وا�مع اللّيل@,

قد آٍن@: oÇaو æيأ اXسّخن اXاُء æوأ ٕادرا@كه@, انتظرت أيى الطّعام واستأنيُت ْن@/ ß ÒJ
نية@/ c%ا من وإ%ناء حّره@/ انxي

تعا� قوله ومنه ا¡ّر@, شّدة
ã
| ٕاناه بلغ آٍن@: oaو ٕاناه@/ قرَب ُء@:

ã
Ï¿الæأ ـ مفر

ٕاناه@/ يقرب nأ أيى ـ َشع Ö ÒH أن آَمنُوا لّلذيَن يأِن Ònأ ـ تعا� وقوله آنية@,
à
َع� ِمن ـ

æيأæوأ تأنRياً Øæوتأ تأّخرت@/ وتأّنيت@: أوانه@/ عن أّخرته ٕايناًء@: ء
ã
Ï¿ال آنيت ويقال

واسـتأنيت اسـتبطأته@/ ]Çع� وNوز أوانه@, انتظرت واستأنيته@: وقور@/ أيى آن@: فهو
ء@/
ã
Ï¾ فيه مايوضع وإ%ناء@: كذلك@/ الطعام@:



١٨١ æأ

يأِن Ònأ الفّراء@: وأدَرك@/ حاَن :@
Þ ã ß
æأ وهو

Ó
æوأ

Ó
æوٕا أنياً æيأ ء

ã
Ï¿ال Òæأ ـ لسا

الّرحيل@, Òæأ هل لك@/ حاَن أيى واحد@, ]ع� كّل لك@, يُنِل Ònوأ لك يَنَل Ònوأ ß�َي Ònوأ
ء@:
ã
Ï¿ال Òæوٕا وبلغ@/ أدرك :@æيأ æأ وقد منxاه@, ء

ã
Ï¿ال بلوغ :@æ%ٔوا وقته@/ حان أيى

قد ٔ%@نّه ذلك من مشتق� وهو jبه يُنتفع lأيى به ُيرتفق الّذيى وإ%ناء@: وبلوغه@/ ٕادرا@كه

ã
| وبلغ سخن قد اXاء@: æوأ Qارة@/ أو خرز أو طبخ من به æيعا ]ا يُعتمل أن بلغ
وبلوغه@/ وٕادرا@كه نُضجه أيى ٕاناه@: ناظرين غ� غايته@, أيى ٕاناه@, ُء

ã
Ï¿ال وبلغ ا¡رارة@,

والوقار@/ ا¡لم وأ%ناة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا الوقت@/ جهة من والنhضج البلوغ هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

ا¡رارة@, اشـتداد وقت بلوغ
ã
| Fك /@oفاهXوا اXوارد اخت9ف Mسب Oتلف اXع�

وقت وبـلوغ والطمأنينـة@/ ا¡لم مرتبة وبلوغ وسـاعاته@, اللّيل أوقات
ã
| والبلوغ

منه@/ وأ%@كل الطعام ٕادراك وقت وبلوغ الظروف@, من ا%ستفادة

أنو@/ أون@, أين@, ماّدة من يفهم ما اXع�@: هذا ويؤيRد

/@١٦ . ٥٧ ـ hا ِلِذكِر م Ô Ôwقُلو َشَع Ö ÒH أن آَمنُوا لِّلذيَن يأِن Ònأ

تعا�@/ � العظمة مقابل
ã
| قلوwم خشوع وقت يبلغ Ònأ أيى

/@٤٤ . ٥٥ ـ آٍن
à
o Òa Ò� وبَ بَيyا يَطُوفوَن

ã
| uايتـه حّد بلغ الّذيى oا¡م مطلق أو الغايـة

ã
| حاّر ماء وب� Øsجه ب�

ا¡رارة@/

/@٥ . ٨٨ ـ آنِيٍَة àَع� ِمن تُس�

حرارtا@/ وقت وكملت بلغت ع�



Øæأ ١٨٢

/@٥٣ . ٣٣ ـ ٕاناه ناِظريَن َغ� طَعاٍم ٕا� لَكُم يُؤذََن أن ٕاّ�

Uصوص@/ وقت
ã
| ونُضجه الطّعام بلوغ غ�منتظرين

/@١١٣ . ٣ ـ اللّيل آناَء hِا آياِت يَتلوَن

/@١٣٠ . ٢٠ ـ َفَسبMح اللّيِل آناِء وِمن

/@٩ . ٣٩ ـ اللّيل آناَء قاِنٌت ُهَو أمQن

الظّـلمة وÇuاية الgال Rحد ٕا� أجزاؤه وبلغت سـاعاته @كملت ٕاذا اللّيل أيى
الّليلّية@/ حقيقة وIّققت والسكوت

/@١٥ . ٧٦ ـ ِفّضة ِمن بآنيٍة م
ß
zعَل يُطاُف

الغاية@/ وقت ٕا� مyا ا%ستفادة وانxت الgال حّد بلغت بظرف

وهذا الوقت وقيد اXوضوع Mسب البلوغ قيد أخذ قد اXوارد هذه من كّل
ã
ف�

الظروف@/ أ%وقات@, ـ وب� بيyا الفارق هو

اXوارد@/ هذه
ã
| اXاّدة هذه انتخاب

ã
| اللطائف اّتضحت فقد

التناسب@/ من وٕاّن@, Øæأ ـ وكلمة اXاّدة هذه ب� Dف ما �O@%و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øæأ

وطريق@/ @وجه R من@أيى أيى هذا, @يكون Øæتقول@أ ا�هة@, عن استفهام :@ Øæأ ـ مصبا

]ع� أو موtا@/ بعَد hُا هذِه ييى Ö ÔJ Øæأ Lو@ كيف ]ع� استفهاميّة :@ Øæأ ـ @كليا
فأتوا ـ قوله الكّل وJتمل وحيث@/@ 
م ]ع� أيضاً وترد هذا@, لَِك Øæأ Lـو@ أيَن
وأشكل وأين@, كيف مع�

ã
| مشـ�كة Øæأ كلمة كانت ØXا لكن ,@ Ôrِشـئ Øæأ َحرثكُم



١٨٣ أهل

ْرث@/ Ò¡ا بقرينة كيف@, أ@نّه فظهر فيه تأمّلنا ية@: c%ا
ã
| إ%تيان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الزمان يناسب مورد
ã
| التحقيق مقام

ã
| ا%ستفهام ع� تدّل الكلمة هذه أّن

bيعها@/
ã
أ%نَسب@| اXع�@هو وهذا @٢٨@مورداً@,

ã
| ا£يد القرآن

ã
وردت@| وقد والوقت@,

/@٢٢٣ . ٢ ـ Ôr ِشئْ Øæأ َحرثكُم فأتوا لَكُم َحرٌث ِنساُؤ@كُم
شئr@؟ زمان أيى

ã
و| @كيف

/@٢٥٩ . ٢ ـ َموtا بعَد hا هذه ييى ÔJ Øæأ
ا�@؟ يzا ÔJ وقت ّ أيى

ã
و| @كيف

/@٤٠ . ٣ ـ ُغ*م
ã
� يكوُن Øæأ

غ9م@؟
ã
� يكون 
وم @كيف

/@٣ . ٣٥ ـ تُؤَفكُون Øæفأ ُهَو ٕاّ� ٕالىَه �
/@٣٤ . ١٠ ـ تُؤَفكُون Øæفأ يُعيُده Ø Ôj

/@@٨٩ . ٢٣ ـ تُسَحرون Øæفأ قل h سيقولوَن
فون@/ ÒÍ½ وتُ وُتسَحرون تُؤفَكون 
وم فكيف

/@٣٧ . ٣ ـ hا ِعنِد ِمن ُهَو قالَت هذا لَِك Øæأ Ôhمر يا قاَل
عندك@/ ÍÉوح زق Rالر هذا tيّأ 
وم @كيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أهل@:

وأهال@, أه9ت وا�مع أ%هّلة@, وكذلك الدار, الرجل@وأهُل أهُل أهل@: ـ صحا



أهل ١٨٤

لكذا أِهٌل وف9ٌُن أهُله@, به أيى آِهٌل@: وم	ل ,@
ã
اللّيا�

ã
| Fك ع�غ�قياس فيه وزادوا

وَمرحباً تأهَّل@, وكذلك تزّوَج@, أهوً%@: يأهُُل أهل تقول@: والعامّة مستأهٌل@/ و%@تقل
و%@تَستوِحْش@/ فاستأِنْس أه9ً وأتيَت ِسعًة أتيَت أيى وأه9ً@:

به@, الناس أخّص الرجل@: وأهُل الðّوج@/ والتأهّل زوجه@/ الرجل@: أهُل ـ مقا
bاعة

ã
وأ%ها� أهلون أ%هل وbع به@, يَدين مَْن إ%س9م وأهُل ُسكّانه@, البيت وأهُل

وآَهـلك@: /@
Ø ã
وأه� آِهٌل فهو مكاناً ألف ٕاذا وغ�ها الدواّب من ء

ã
Ï¾ وكّل ا�Fعة@,

زّوجك@/

عـاِمرة@/ آِهلة@: وقرية بأهله@, ُعِمر قَعد@: باب من اُهوً% اXكاُن أهََل ـ مصبا
كـذلك@, وتأهّـل تزّوج@, ٕاذا اُهوً%@: يأهُل الرجل وأهََل به@/ آنسُت ء@:

ã
Ï¿بال وأَهلُت

اُطـلق وقد القرابة@, فيه وأ%صُل البيت@, أهُل وأ%هُل@: الّزوجة@, ع� أ%هل ويطلق
به@/ اتّصَف مَن العلم@: وأهُل �ستوَطنه@, مَن البلد وأهُل أ%تباع@, ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاّن
Ø
j والتعّلق@/ ا%ختصاص مع ا%نس Iقّق هو اXاّدة@: Gذه

Ø ã
ا¡قي� اXع� أّن

كلّهم وأ%¼Îار وأ%حفاد والبنات وأ%بناء فالّزوجة وضيقاً@, سعًة مراتَب اXع� Gذا
يكون فقد أ%هلّية@, عنوان يقوي ا%ختصاص@: ويزداد التعلّق يشتّد Fّوكل أ%هل@, من
أ%هليّة عنوان Òيُن� وقد م@, RتقدXا ا%cخر من وأو� أقرب اXتأخRرة اXرتبة من واحد
غ�صا¬@/ عمل ٕانُّه أهِلَك ِمن ليَس ٕانُّه ـ التعّلق@والتوافق@وا%ختصاص @فيه

ã
ينت� عّمن

واXقامات@/ وأ%غراض اXوارد باخت9ف أ%هل دائرة تتّسع وقد

/@٧٣ . ١١ @ـ@ البَيِت أهَل عَليكُم وبَركاتُُه hِا َرaُة hِا أمِر ِمن Òأتَْعَجِب� قالُوا



١٨٥ أهل

وزوجته@/ jعloٕابراه البيت@: أهل من ُيراد

/@١٢ . ٢٨ ـ يَكفلُونَه بَيٍت أهِل َع� أُدلّكُم َهل فقالَْت

وغ�Yا@/ Ïºمو واُّم أ%ب من عمران@, بيت
ã
| مَْن ُيراد

/@٣٣ . ٣٣ ـ البَيت أهَل جَس Mالر َعنْكُم لُِيْذِهَب

النجباء اòمسة وهم ا%cيت�@,
ã
| Fك ية@, c%ا نزول ح� Uاطب� كانوا مَْن ُيراد

/@jصl ا� رسول من بأمٍر الكساء Iت استقّروا الّذين اXعصومون

الرجال, علم
ã
اXصطلح@| البيت wا ُيراد مركّبًة@: [@أهل@البيت@] كلمة و%�O@أّن

Fك ٕالzا@, مضافة أخري كلمة بتقدير وليست خانواده@, ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Øويُع
ا�@/ رسول بيت أهل ـ@ بقوGم@ Ìوها

Ø
فف« Ìين@,

Ù
اXف« بعض ها ØYتو

ٕاطـ9ق ظاهر أّن مع الفصـيح@, الك9م
ã
| أ%صل خ9ف والتقـدير وا¡ذف

عمران ٕا� بالنسبة ا%cيت�ـ
ã
| وكذا الرسول@, لنفس cوGا عدم الرسول@] بيت [@أهل

/@jعl oوٕابراه

لي9ً@/ الّشْمل وVمع واXآب اXأوي هيى البيت مع� حقيقة أّن ء وسيجيى

:@jصl
Ø ã
الن� @نساء

ã
| نزوGا من وبعدها, التطه�وما@قبلها ب�@آية التناسب وأمّا

ّ الظـاهريى
Ø ã
العر| ]عناها jخانوادهl البيـت أهل ٕا� مربوطة كوuا بيyا ا�امع فٕاّن

أهل مصداق أّن ُتثِبت الكساء@: أهل اòمسة
ã
| نزوGا بقرينة ا%cية وهذه ,@ ّ العموميى

ا%cيـة هذه وذ@كر ال�تيـب وهذا اòمسة@/
ã
| Í½منح التطه� Mكم اòاّصة البيت

وينبغيى اتRباعهم Nب الّذين البيت أهل أّن ٕا� ل9ٕشارة ا%cيات تلك ب� Dف ال¿Ìيفة
البيت@/ راجع ـ عyا خارجات والنساء اòمسة@, هم للناس قدوة يكونوا أن

/@٦٨ . ٥ ـ التّوراة تُقيموا Ø�َح ٍء
ã
Ï Ò¾ َع� Ôrلَس الِكتاِب أهَل يا



أوب ١٨٦

وٕاقامته@/ به العمل
ã
ÏÉيقت وا%نس به وا%ختصاص بالكتاب التعلّق فٕاّن

/@٤٧ . ٥ ـ hا أنزَل ]ا إ�Sيل أهُل وليَحكم
أ%هلّية@/ مفهوم ÏÉقت[

الكلمة@/ هذه استعFل موارد bيع
ã
| Tفوظ اXع� وهذا

هذه أهل مَدين@, أهل اXدينة@, هذه أهل @كر@, Rالذ أهل اXدينة@, أهل الُقري@, أهل
أهـلنا@, أهلكم@, أهلك@, اXغفرة@, أهل التّقوي@, أهل النّار@, أهل ب@,

ß
يَ� أهُل القرية@,

أهلها@/ ,@
ã
أه� أهله@,

وشأناً@: ومعرفًة@ومقاماً وأدباً وسلوكاً وعقيدًة صفًة@وعم9ً أ%هل فخصوصيّات
ا�هات@/ هذه من ٕاليه اXضاف باخت9ف Hتلف

/@٣٥ . ٤ ـ أهِْلها ِمن اً Ògوَح أهِْلِه ِمن اً Ògَح فابَعثُوا

مـبدأ عن ß Öمطّلَعـ� وا%ختصـاص@, التعلّق كFل أثر
ã
| كَـFِن Ò¡ا يكون Ø
ح

/@Fzف Fهgُح ٕا� ß Öَه� Rومتوج أمرYا بص9ح Ö�Ò ßXوعا Fاخت9فه

/@٦ . ٦٦ ـ ناراً وأهلِيكُم أنفَسكُم قُوا@
wا@/ كُلRفوا ا%ختصاص شّدة ]ناسبة

/@١١ . ٤٨ ـ وأهلونا أموالُنا َشغَلَتْنا
الضم�@/ باعتبار وأهل�@, أهلون ـ ا�مع صيغة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أوب@:

آيٌب@/ فهو منه@, Ëºٕا وإ%ياب رجع@, ومَآباً@: أوباً يَُؤوب سفره من آب ـ مصبا
رجعت الّشمُس@: وآَبت مبالغة@/ أّواٌب فهو وتاَب ذنبه@/ عن رجَع تعا�@: ا� ٕا� وآَب



١٨٧ أوب

أيى مرجع Rكل من أوب@: Rكل من وجاؤوا اللّيل@/ مَس� والتأويُب فغربت@/ مَ¿Ìقها من
فّج@/

قلي9ً@, الّسمع
ã
| يَبعد ما منه يُشتّق

Ø
j الرجوع@/ وهو واحد أصل أوب@: ـ مقا

ترجيُع وأ%وب@: لَيْستّله@/ يده رّد سيفه@: ٕا� ف9ن آَب اÇòليل@: قال واحد@/ وأ%صُل
الّرجوع وإ%ياب@: معه@/

ã
è Mأو ِجباُل يا ـ التسبيح والتأويب: @الّس�@/

ã
|@mوالقوا@ أ%يديى

من الدقيق Uَرج ويُسّمي اXرجع واXآب@: باللّيل@/ ء Nيى أ@ك�ما ولكن رجَع وقت ّ أيى
غاَبت@/ ٕاذا الّشمُس@: وآَبت الّرحي@/ Iت كان ما اليه يؤوب ٔ%@نّه اXآب الّرحي

ب@أخوات@/ @/@وأ%وب@والتiْوب@والثiْو
ã
Ï¼عاXعن@ا الّراجعون التّوابون@: هم الفائق@ـ

ا¡Çيوان
ã
| ٕاّ% %@يقال أ%وب أّن وذلك الّرجوع@, من ÍÈب أ%وب@: ـ مفر

واXآب ومَآبـاً@/ وٕاياباً أوباً آَب يقال@: غ�ه@,
ã
و| فيه يقال والرجوع ٕارادة@, له الّذيى

وهو كالتّواب@, وأ%ّواب اXآب@/ ُحْسُن ِعنَدُه hُوا ـ واXكان الزمان Ëºوا منه مصدر
الطاعات@/ وفعل

ã
Ï¼عاXا ب�ك تعا� ا� ٕا� الّراجع

ٕاذا مَآباً@: يَُؤوُب الغائب وآَب رجـع@/ كلّه وأّيب وتأّوب وأّوب أوب@: ـ لسا
معه َسبRحيى أيى

ã
è Rأو معه@/

ã
èاُو وُيقرأ معه@,

ã
è Mأو ِجباُل يا ـ وجّل عّز وقوله رجع@/

ã
| معه عوديى أيى

ã
èواُو يَُسبMحَن@/ معُه باَل ßا� وَسخQْرنا قال@: ٔ%@نّه التسبيح@, عيى Rوَرج

الرجوع كث� وأّواب@: آب@/ مثل افتعل@: وٕاّتاَب اXرجع@/ واXآب@: فيه@, عاد Fّالتسبيح@كل
ذنبه@/ من وجّل عّز ا� ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جـهة ٕا� التـوّجه ٕا� فيه والنظـر الرجوع@, هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ%صل أّن

جـهة التـوبة@:
ã
| اXلحوظ أّن Fك اXرجع@, ٕا� الّس� جهة فيه اXلحوظ أيى اXرجع,



أود ١٨٨

ء@/
ã
Ï¾ عن الرجوع

/@١٤ . ٣ ـ اÒXآب ُحسُن عنَدُه hُوا
ا¡سن@/ الرجوع أيى

/@٢٢ . ٧٨ ـ َمآباً Òللطّاِغ� ِمْرصاداً@ كانَت
Ò
Úsَجه ٕاّن

Gم@/ الرجوع مكان

/@٣٠ . ٣٨ ـ أّواٌب ٕانQُه الَعْبُد ِنْعَم
تعا�@/ ا� ٕا� والتوّجه الرجوع شديد

/@٢٥ . ٨٨ ـ م Ô Òwٕايا إلينا ٕاّن
وس�هم@/ وتوّجههم رجوعهم أيى

/@١٠. ٣٤ ـ َمَعه
ã
è Mأو ِجباُل يا

معه@/ @كر Rوالذ التسبيح عيى Rرج أيى

والع9ئق, اXاّدة@والظلمة@والطبيعة Ònعا عن ا%ن½Íاف باعتبار الرجوع@ٕاليه @ٕاّن
Ø
j

والتجّرد@/ والروحانيّة النّور Ònعا ٕا� والتوّجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أود@:

أعطفه أوداً@: وآده به@/ ثقل انفعل@: وزان فَاْنآَد أثَقَله@, أْوداً@: يؤوُده آَده ـ مصبا
وحناه@/

الّنبُت تأّوَد عطفته@/ َء:
ã
Ï¿ال اُدُت العطف@وا%نثناء@/ وهو واحد, أصل أود@: ـ مقا

ثنّاك Ø
ح عليَك ثقل كأ@نّه :@
ã
æيَؤوُد ُء ãÏ¿ال ãæآَد يرجع هذا وٕا� وتعّوج@/ تَعطّف مثل

وَعطَفك@/



١٨٩ أول

ã
æيؤوُد

ã
æوآَد تعّوج@/ وتأّوَد@: اعَوّج@/ أَوداً@: يأَوُد Ì»بالك ُء

ã
Ï¿ال أِوَد ـ صحا

حناه أيضاً@: وآَده آيـٌد@/
ã
� فهو آدَك ما يقال@: َمقـول@, ِمثل مَؤود فهو ,@

ã
أثقل� أْوداً@:

واحد@/ Fوأصله وَعَطفه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXستقيمة@/ ا%عتدال@وا¡الة@الطّبيعيّة عن اòروج هو @اXاّدة
ã
| أّن@أ%صل@الواحد

وا%نثناء@/ والتثقّل@, والعطف@, وا%Lناء@, ا%عوجاج@, مصاديقه@: ومن

وثق9ً اLناًء فيه و%@يؤثRر %@يَعطفه أيى ـ oالَعظ Û ã ßالَع� وُهَو Fِحفظُُه يَُؤوُدُه َو�
ا¡فظ@/ ِقبال

ã
| ضعفه يوجب Ø
ح وانعطافاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أول@:

وأ%ّول: /
Ó
ْرِجع@وزناً@ومع� ÒXا وئِل: ÒXوا رَجَع/ ومَآً%: َيؤول@أوً% ُء

ã
Ï¿آَل@ال مصبا@ـ

اُ%و� وQمع اُ%و�@, واXؤنّثة الواحد@, ]ع� ويكون ثاٍن@, له الّذيى وهو العدد مُفتَتَح
واواً@/ ُقِلَبت@اGمزة@الثانية َأ@ْأَول يؤوُل@وأ%صل من@آَل أّول ووزن ع�@اُ%وَليات@واُ%َول@/

واXؤنّثة ء@,
ã
Ï¿ال ُمبَتدأ فهو أ%ّول@: أمّا وانxاؤه@/ أ%مر ابتداء أص9ن أول@: ـ مقا

َرَجع@, َيؤول@: ء
ã
Ï¿ال وآَل اُ%خري@/ مثل اُ%و�اُولَيات اُ%و�مثل@أفَعل@وفُع�@,@وbع

ٔ%ّن البـاب@, هذا من ياسـة@, Rالس وإ%يالة@: الzم@/ ه iوَرد أرَجَعه أهله@: ٕا� ا¡كَم َل iأو
هذا ومن سـياسxا@/ أحسَن ٕاذا يؤوGا@: رعيّته الرجل آَل راعzا@/ ٕا� الرعيّة مرجع

ٕاليه@/ يؤول وما عاقبته وهو الك9م@, تأويل الباب@:

وتأّولته تأوي9ً أّولتُه وقد ُء@,
ã
Ï¿ال ٕاليه يؤول ما تفس� التأويل أول@: ـ صحا

واواً اGمزة ُقلبت أوَأل وأصله ِخر@, c%ا نقيض وأ%ّول@: وأل@:
ã
| وقال@: /@

Ó
]ع� تأّوً%@:



أول ١٩٠

Yزة@/ اُ%و� الواو فُقلبت ع�فوَعل َوْوأل أصله قوم وقال واُدِغَمت@/

ُتراعي
ã

الّ ياسة Rالس وأ%ول@: ٕا�أ%صل@/ الرجوع أيى أ%ول من التأويل ـ مفر

ياسة Rبالر أو بالزمان م RتقدXا
ã
| ويُستعمل غ�ه@, عليه ي�ّتب الّذيى هو وأ%ّول ا@/ ÔGمآ

ٌء@/
ã
Ï¾ الوجود

ã
| يَسبقه n أيى أ%ّول وهو ,@ الصناعيى بالنظام أو والنسبة بالوضع أو

به@/ يقتدي مَْن أيى كافر@: وأّول اXؤمن�@, وأّول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتأويل@: آخر@, عليه ي�ّتب Mيث التقّدم هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أّن@أ%صل

ويؤيRد /@ ّ واXعنـويى ّ يى RادXا من أعّم وهو آخر@, عليه ي�ّتـب Ø
ح ماً Rمتقد ء
ã
Ï¾ جعل

bيع
ã
| منظور اXع� وهذا وا�Ðخر@/ أ�ّول هو ـ ا%cخر ِقبال

ã
| استعFله اXع� هذا

استعt%Fا/ @القرآن@الكرh,@راجع@موارد
ã
| اُ%و�,@أ%ّول�,@التأويل@ـ أ%ّول, ـ مشتقّاtا

أوي@/ أوب@, ـ ماّدة من قرwا اXع� هذا ويؤيRد

/@١٠٨ . ٩ ـ يَوم أّوِل ِمن التّقوي ع� َس Mاُس
عليه@/ يُب� أساساً يكون Ø
ح

/@٣ . ٥٧ ـ وا�Ðِخر أ�ّوُل ُهَو
غ�ه@/ عليه يبت� م RتقدXا البدء أيى

/@٩٦ . ٣ ـ لِلنّاِس ُوِضَع بيٍت أّوَل ٕاّن
اَُخر@/ بيوت تلحقه

Ø
j

/@١٠٠ . ٩ ـ أ�ّولوَن والّساِبُقوَن
إ%س9م@/ قبول

ã
| ابتدأوا الّذين



١٩١ أول

/@١٧ . ٣٧ ـ أ�ّولون آباؤنا َأَو
اXقتدون@/ مون RتقدXا هم الّذين

/@٢٥ . ٦ ـ أ�ّول� Ôأساط� ٕاّ�
رون@/ RتأخXا أساط�هم من أخذ

Ø
j

/@٤٣ . ٢٨ ـ اُ�و� الُقروَن أهلَكنا َبْعِدما ِمْن
ل9ّحق�@/ عة فتكون

/@٦ . ١٢ ـ أ�حاديث تأويِل ِمن َويَُعلMُمَك
اXقصودة@/ معانzا حقائق

/@١٠٠ . ١٢ ـ قبُل ِمن َ رؤيايى تأويُل
ٕاليه@/ ويُتوّجه يُقَصد الّذيى اXنظور

/@@٨٢ . ١٨ ـ اً Ö	َص عليِه تَْسِطْع Ö Òn ما تأويُل
العمل@/ ٕاليه ينxيى الّذيى مرجعها

/@٧ . ٣ ـ hُا ٕاّ� تأويلَُه يَعلَُم وما
ثار@/ c%ا علzا ي�ّتب ومع�@, رتبة مة RتقدXا اXنظورة اXقصودة حقيقته

بلحاظ م@: RتقـدXا أو اXبتَدأ أو العـدد مُفتَتح ع� أ%ّول كلمة ٕاط9ق أّن فظهر
ع�اXع� كلمة@التأويل وكذلك@ٕاط9ق مصداق@أ%صل@/ كوuا جهة من القيدين وجود

اXقصود@/ ومنxي
Ø ã
الغا�

وما الّلفظ مدلول عن البحث هو التفس� أّن والتأويل@, التفسـ� ب� والفرق
واXراد الّلفظ مرجع تعي� فهو التأويل@: وأمّا أدباً@والðاماً@وعق9ً@/ التعب� يقتضيه@ظاهر
ٕا� Jتاج فهذا الّلفظ@, ظاهر عليه يدّل و% ع�الناس �OاXراد وقد منه@, واXقصود



آل ١٩٢

الِعلْم@/
ã
| والّراِسخوَن hا ٕاّ� تأويلَُه يَعلُم وما ـ الّلفظ من واXراد باXقصود ا%ط9Rع

قبال
ã
| ذاتاً ا%ط9ق ع� التقّدم منه ويراد ا¡س�@, أ%Êºء من أ%ّول ٕاّن

Ø
j

هـذه وليست الوجود@, مراتب bيع عليه ي�ّتب Mيث ,@nوالعوا اXوجودات قاطبة
ا¡قيقة@/

ã
| أيضاً ِخر c%ا هو بل تعا�@, غ�ه اXتأخRرة nالعوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

آل@:

وا�مع أ%داة@, لة@: c%وا أتباعه@/ أيضاً@: وآله وعياُله@, أهلُه الرجل@: آُل ـ صحا
آل@/ وا�مع ا¡الة لة@: c%وا ا%cل@/ واحدة أيضاً وا%cلة ا%c%ت@/

ٕاليه ٔ%@نّه والرجوع@] أ%َْول من [@أيى أيضاً هذا من بيته أهُل الرجل@: وآُل ـ مقا
وذلك ٍء@,

ã
Ï¾ كّل آُل وكذلك أيضاً@/ هذا من شخُصه الرجل@: وآُل مَآله@/ وٕالzم مَآGم

أبا@بكر@/ يريدون وهم @بكر
ã
èأ آل يقولون عش�ته@, وهم بآله@, عنه ون Ùيع م Øu@أ

وع� بيته أهل ع� اُطلق وقد قرابته@, َذوو وهم الشخص أهل وا%cل@: ـ مصبا
قال@, مثل ألفاً فُقِلَبت قبلها ما وانفتح الواو Iّر@كت أول@: بعض عند وأصله أ%تباع@,
التصغ�

ã
| اGاء بعود عليه واسـتدّل إ%بدال@, دخلـه لكن أهل أصله بعض@: وقال

اَُهيل@/ فيقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا وبلحاظ عليه@/ الغ� وترّتب التقّدم ]ع� أ%ْول من مشتقّة الكلمة هذه أّن
شـخص@, ٕا� ديyم أو طريقxم أو عنواuم أو نس}م يرجع عّدة ع� تُطلق اXع�

/@Ïºمو آل فرعون@, آل ,@
Ø ã
الن� آل يعقوب@, آل فيقال@: اليه@, فتُضاف

بالقرائن مفهومه Øيتع� وقد النسبة@, هذه باخت9ف سعًة@وضيقاً وOتلف@مفهومه



١٩٣ آل

خارجاً@/ أو مقاماً أو @ك9ماً

/@٥٠ . ٢ ـ ِفرَعوَن آَل وأْغَرقْنا يْنا@كُم Ò ÖSفأ

ويعينه@/ يتّبعه مَن أيى

/@١٣٠ . ٧ ـ ونَقٍص Òن� Mبالس ِفرعوَن آَل أَخْذنا َوَلَقد
له@/ التابع� رعيّته أيى

اXفهوم@: سعة جهة من وكذلك

/@٥٢ . ٨ ـ قَبِْلِهم ِمْن واّلذيَن ِفرعوَن آل @َكَدأِب
/@٥٤ . ٤ ـ ة Ò Ög ß¡وا الِكتاَب

Ò
oٕابراه آَل آتَينا َفَقد

hَا ٕاّن هىروَن@, موÏºوآُل آُل تََرك ا Ø ßW وبَقيٌّة َربMكُْم ِمْن َسكينٌة فيه تعا�@: وقوله
وع�آِل علَيَك نِعَمتُه Ø ßr ويُ ,@� ÒXَع�العا ِعمراَن وآَل

Ò
oٕابراه وآَل ونُوحاً آَدَم eصطَ�

/@١٣ . ٣٤ ـ ُشكراً داُوَد آل إْعملُوا يَعقوب@,

Ø
j الّرجل@, بيت أهل هو ا%cل@, مفهوم من اXسلّم القدر ٕاّن نقول@: أن و%@يبعـد
فيُطلق يوّسع

Ø
j بيته@, أهل من م Øu@بأ عاء Rٕاد قرابته ذويى ع� فيُطلق بالقرائن يوّسع

القرينة@/ ٕا� Tتاجة فالتوسعة له@, أ%تباع ع�مُطلق

اXتيقّن@/ القدر ع� فيحمل اXورد@:
ã
| قرينة تكن n فٕاذا

وآلِه@/ ٍد Qم ÔT ع� Mَصل اللّىهّم

ٕ%ختصاص الرسول@lصj@قرائن ذ@كر عقب فالتصلية@والتسلo@والتحّية@وذ@كرهم
فا%cل اXتيقّن@, اXسّلم@واXصداق القدر فهم القرائن@وعدم@د%لxا@: بفقدان قلنا وٕان ا%cل,

/@jصl ا� رسول عّرفهم الّذين الكساء أهل هم ا¢صوص

وأمّا وا%تRكاء@/ الرجـوع هو ا%cل@:
ã
و| اُ%نس@/ هو أ%هل@: مفهوم

ã
| فالقيد



أو ١٩٤

معلوم@/ فغ� خر@: c%ا عن أحدYا اشتقاق

/@أ@ك اشتقاق الكلFت هذه ب� نعم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أو@:

/@ ÓF{م أ%مرين ٔ%حد وأم@, وٕامّا@, وأو@, العاطفة@: ـ الكافية

أّن والفرق عمرواً@, أو زيداً رأيُت Lو وإ%wام الشّك ـ معان Gا أو@: ـ مصبا
لغرض السامع ع� أwمه لكنّه َيعرفه إ%wام

ã
و| التعي� %@َيْعرف الشّك

ã
| اXتكلRم

ُخْذ Lو والتخي�@: /@Fyبي Nمع أن وله اقُعد@, أو قُم Lو وإ%باحة@: غ�ه@/ أو ا%Nاز
ـ الَعَسل أو اللّْحَم آ@كُل كنُت Lو والتفصيل@: /@Fyبي Nمع أن له وليس هذا@, أو هذا

مّرة@/ وهذا مّرة هذا آ@كل كنُت واXع�

يقعان وٕامّا أو أّن ٕاّ% اXذكورين@, بأحد ا¡كم لتعليق وأم@, وٕامّا@, وأو, ـ اXفّصل
ْب ßÍÈوا عمرٌو@, وٕامّا زيٌد ٕامّا ـ عمرٌو أو زيٌد جاء Lو وا%ستفهام@, وأ%مر òا

ã
|

أخاه@/ وٕامّا عبدا� ٕامّا ـ أخاه أو عبَدا� أَلقيَت َظهره@, وٕامّا رأَسه ٕامّا ـ َظهَره أو رأَسه
عمرو@/ أم عندك أزيد ـ متّصلة كانت ٕاذا ا%ستفهام

ã
| ٕاّ% %@تقع وأم@:

ٕامّا@/ أم@, ـ ماّدة راجع

حينئٍذ ا Øu@%ٔ ,@oالتقسـ مع� ٕا� راجع ا%سـتثناء
ã
| ٕاّ% ]ع� وكوuا ـ @كليا

ٕا�القتل Ë»منق حاله أيى ـ يُسلَم أو ٔ%قتلنّه كقوله أن@, بٕاÊÈر بعدها اXضارع ُينَصب
]ع� كوuا وكذا ٕاّ%@/ مع� منه تولّد ا%س9م زمان غ�

ã
| القتل كان ا ØXو وا%س9م@,

بأن بعدها اXضارع انتصاب
ã
| قبلها

ã

كالّ هيى ٕاذ أيضاً@, oالتقس مع� ٕا� راجع ٕا�

وقضـاء إ%لðام ٕا� Ë»منق معك
ã
حا� أيى ,@

ã
Ùح�

ã
تقضيَـ� أو ٔ%لزمنّك Lو مضمرة



١٩٥ اُولو

ٕا�@/ مع� منه تولّد ا¡ّق قضاء عند إ%لðام انxي وØXا ا¡ّق@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@
Ó
ومع� لفظاً أول@, أوب@, ـ وماّدة الكلمة هذه ب� التناسب من ما �O@% أ@نّه
ٕا� ا¡كم ٕارجاع عن اُخري عبارة وهذا أ%مرين@, بأحد ا¡كم ع�تعليق تدّل ا Øuفٕا
يكون فكذلك فيه@, وُمرّدد Çم

Ò
مُ} أ%ّول أ%مر أّن فgا أ%ّول@, مقام

ã
| وجعله

ã
æالثا

اليه@/ والشّك إ%wام فيؤول /@
ã
æالثا

بُيوِت أو بُيوِتكُم ِمْن تأ@كُلُوا أن Êِء@,
Ø
ال« ِمَن كََصيMٍب أو ,@ نَصاريى أو هُوداً @كُونُوا

َض*ٍل
ã
| أو ُهدًي لََع� ٕايّا@كُم أو وٕانّا يَزيدون@, أو ألٍف مائِة ٕا� فأرَسـلْناُه آبائِكُم@,

ُمب�@/

مع�الشّك وأمّا اXذكورين@, بأحد التعليق هو الكلمة: هذه
ã
| فأ%صل@الواحد

أو إ%ÍÈاب أو التسوية أو إ%باحة أو التخي� أو التفصيل أو إ%wام أو التشكيك أو
واòارجّية@/ الداخليّة القرائن من يُستفاد ا Ø̂ فٕا غ�ها@:

والتشكيك غ�الشّك
ã
æمل@ع�@معاI@أن ف9@بّد اXتعال: @ك9م@ا�

ã
وردت| وٕاذا

ا¢اَطب رأيى ٕا� ناظرة أو ا¡كاية سبيل ع� تكون أن ٕاّ% تعا�@, حقRه
ã
| اXمتنع�

¡gة@/ الشاّك ]	لة للت	يل أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اُولو@:

ذات@/ واحدها وأو%ت ذو@, واحده أصحاب@, ]ع� أولو أل@: ـ @كليا

له %@ُيفرد َذوو@, ]ع� اُولو [@ألَل@] الباب هذا خفيف ومن ِسيده@: ابن قال ـ لسا



اُولو ١٩٦

اٌُل@, واحده كأّن كرم@, واُولو شديد بأٍس اُولو كقولك مضافاً@, ٕاّ% به و%@يُتكلّم واحد@,
عّز@وجّل: @ياًء,@وقوله Rالّنصب@وا�ر@

ã
و| الّرفع@واواً

ã
| تكون ا Øuأ%@تري@أ للجمع, والواو

أهل من �تّبعهم ومَِن jصl
Ø ã
الن� أصحاب هم ٕاسحق@: أبو قال ِمنكُم@, أ�مِر

ã
واُو�

العلم@/ أهل يقوله ]ا وآِخذيَن وديٍن علٍم
ã
اُو� كانوا ٕاذا@ اُ%َمراء م Øuٕا قيل@: وقد العلم@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن ٕاّ% كا%cل فهيى الرجوع@, ]ع� أ%ْول من مشتقّة الكلمة هذه ٕاّن يقال@: أن
ـ معقولة أو Tسوسـة

ã
æعاXا ٕا� منسوبة تستعمل واُولو العق9ء@,

ã
| يستعمل ا%cل

أيٍد أو أجنحة ذوات أيى ـ أو�تaل أ�aاِل@, أو�ُت ,@ أ�يديى ãاُو� أجنحٍة@, ãاُو�
ٕالzا@/ وراجعات wا ومتعلRقات Gا ومصاِحباٌت ل@, Òa أو أaال أو

بأس@, اُولو@ بقيّة@, اُولو@ الطQول@, اُولو ,@èالُقر اُولو@ الِعلْم@, اُولو أ�لباب@, اُولو

ã
اُو� ,@ يى Øyال

ã
اُو� الÍØÉر@,

ã
اُو� أ�مـر@, اُولو قّوة@, اُولو الَعـْزم@, اُولو الفَْضل@, اُولو

إ�ربة@/

Gا@/ مصاحب� أيى

و% اXصاحبـة@, شّدة ع� تدّل اُولو أّن َذُوو@: وكلمة الكلمة هذه ب� والفرق
أو %زماً عم9ً أو حالًة أو صفًة أو عضواً أو جزءاً متّص9ً متعلRقها كان Dف ٕاّ% تستعمل
يقال@: فقد ,@%ًFاستع أعّم ا Øuفٕا َذوو كلمة 9Rف مثَلها@/ أو الشخص شؤون من شأناً
العرش@, اُولو يقال و% َزْرع@/ ذيى ,@ Òوبَنـ� مال ذا الَعْرش@, ذو والّرJان@, الَعْصِف ذو

اXال@/ اُولو

/@٥٩ . ٤ ـ ِمنكُم أ�مِر
ã
واُو� الّرسوَل وأطيُعوا hَا أطيُعوا



١٩٧ اُو�ء

جانب ومن ا� جانب من حقيقًة به حقيق وهو أ%مر شأنه من كان مَن أيى
حكم

ã
| والتغاير

ã
التنا| %@يتحقّق Ø
ح رسوله وأمَر ا� أمَر أمره Oالف ف9 رسوله@,

الكرZة@/ ا%cية

وليس ,@ يى Rوالتـعد وا�ور بالقهر أمره كان مَن أمر ٕاطاعة ع� %@تدّل فا%cية
متظاهر@/ متكلRف هو بل حقيقة@, ل9ٔمر وحقيقاً أه9ً صاحبه

ع� فتدّل الكلمة@, هذه اسـتعFل موارد bيع
ã
| مأخوذ القيد هذا أّن وليعلم

و%@تظاهر@/ ب9@تكلّف واXصاحبة
Ø ã
ا¡قي� ا%تRصاف

/@@٨ . ٤ ـ èالُقر اُولو الِقْسَمَة ÒÍ ÒÉَح وٕاذا

أ%قـارب@/ مطلق و%@تعّم القرابة@, من الثابتة الكاملة اXرتبة
ã
| هم الّذين أيى

تعا�@: قوله 9Rف وهذا

,@èالُقر وِذيى إْحساناً وبالواِلَديِن واليَتاَمي@, Òèالُقر ذَويى ُحبMِه Òَع� اXاَل Òçوآ
/@èالُقْر

ã
| اÒXَوّدةَ ٕاّ� أجراً عَلَيِه أسألكُم � ُقْل َحقّه@, èالُقْر ذا فآِت

أ%قرب�@/ مصاديق عموم ع� فتدّل

jَذوو دون اُولو
ã
|l اXصاحبة

ã
| والشّدة اòصوصيّة هذه تكون أن و%@يبعد

Rكل من الرجوع Iقّق من ف9@بّد الرجوع@, ع� الداّل أول ماّدة من مشتّق أ@نّه جهة من
خر@/ c%ا ٕا� حقيقًة ٕاليه واXضاف اXضاف من واحد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اُو�ء@:

ذاِن@, وXثنّاه للمذّكر ذا `سة@: وهيى ٕاليه@, Xشار َوِضَع ما إ%شارة أÊºُء ـ @كافيه
التنبيه@/ حرف ويلحقها ق½Íاً@/ واُو� مَّداً@, أو%ء Fو�معه تاِن@, وXثـنّاه تا وللمؤّنث



أوه ١٩٨

`سة@/ وهيى اòطاب@, حرف wا ويتّصل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¢اَطب ٕارجاع ]ناسبة أول@, ماّدة من أيضاً الكلمة هذه تكون أن يناسب أ@نّه
وإ%رجاع@/ إ%شارة ع� تدّل فهيى ٕاليه@, وتوجzه ٕاليه يُشار ما ٕا�

اُو�ِء Ôrها@أن أَضلّونا, هىُؤ�ِء@ َربّنا و�@ٕا�هىُؤ�ِء, �@ٕا�هىُؤ�ِء ذلَِك Ò� بَ Òُمَذْبَذب�
اُولئكم@/ ِمن Õ Öَخ� أ@كُّفاُر@كم م@,

ß Ù
wَر ِمْن ُهدًي ع� اُولِئَك م@, Ô Òuبّو ÔI

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أوه@:

التوّجع@, عند تقال كلمة السا@كنَ�@: %لتقاء وك«ÌاGاء باXّد كذا من آِه ـ مصبا
وتفتح الواو تشّدد وقد كذلك@, Ì»وبالك الواو بسكون وأْوْه إ%شفاق@, عند تقال وقد

/@
Ó
ومع� وزناً تَوّجَع@, ه@: iوتأو الواو@/ Ì»فتك اGاء Iذف وقد اGاء@, وتسكن

توّجع@, هو ا Ø̂ وٕا الواو@, سا@كنة كذا@, من أْوِه الشكاية@: عند قوGم أوه@: ـ صحا
اGاء وسكّنوا وك«Ìوها الواو شـّددوا ا Ø[ور كذا@, من آِه فقالوا ألفاً الواَو قلبوا ا Ø[ور
مـنه Ëº%ٕوا ه@/ Rأو قال ٕاذا هاً@: hتأو وتأّوه تأوvاً الرجل أّوَه وقد كذا@/ من ه Rأو وقالوا

باXّد@/ ا%cهة

حزن ع� يدّل ك9م وكّل ه@, iأو يقول أن وهو التأّوَه@, يُك� الّذيى أ%ّواه@: ـ مفر
أّواٌه تعا�@: قوله

ã
| وقيل تعا�@/ ا� خشية يُظِهر عّمن بأ%ّواه Øويع التأّوه@, له يقال

تقّدم@/ ما ٕا� راجع وأصله /@ الداعيى اXؤمن أيى ـ ُمنيب

عـند هـاْه أو آِه فقال الكئيُب ا¡زيُن توّجع ٕاذا وأهiَه ه iأو اXظّفر@: ابن ـ لسا



١٩٩ أوه

كثـ� أّواٌه@: ورجٌل به@/ ما بعُض عنـه ليتفّرج الصوت Çwذا نفَسـه وأخرَج التوّجع@,
الرقيق@/ oالرح وقيل اXؤمن@, وقيل الفقيه@, وقيل ,@�òا ٕا� ّعاء iالد هو وقيل ا¡زن@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع RتوجXا عن@فم@الشخص @ألفاظHرج وهيى أ%صوات: من@أÊºء آه@ونظائرها أّن
والتوّجع@, ا¡زن

ã
| ا¡ا%ت باخت9ف Jصل ا Ø̂ ٕا وأ%لفاظ يغ Rالص واخت9ف ا¡زين@,

/@Í½والق واXّد وا¡روف ا¡ركات جهة من Uصوص لفظ يظهر حالة فبمقتÏÉكّل

ا�وامد@/
ã
| Fك ا%نðاعيى با%شتقاق الفعل مyا اشتّق

Ø
j

ٕاّ%@/ ليست وا¡زن التوّجع ع� تدّل ا Ø̂ ٕا اXاّدة فهذه

/@١١٤ . ٩ ـ oَحل ّواٌه ٔ�َ
Ò
oٕابراه Qٕان

/@٧٥ . ١١ ـ ُمنيٌب أّواٌه
Õ
oل Ò¡

Ò
oٕابراه Qٕان

وفتـوره@, وعجـزه قصـوره قبال
ã
| عاً Rمتوج %@يزال با� العاِرف اXؤمن فٕاّن

Fك يعبد أن %@يقّدر
Ø
Fع اً ÙXومتأ اXتعال@, � العبودية وظائف من عنه يفوت ا ßX وحزيناً

فـقره يُدرك و%@يزال وخشوعه@, خضوعه فيدوم وعظمته@/ ج9له Rبعز ويليق ينبغيى
نفسه@/

ã
| وذلiه وقصوره

وسكوuا النفس طمأنينة هو ا¡لم فٕاّن وإ%نابة@, ا¡لم لوازم من اXع� وهذا
وإ%نابة الصا¬@/ والعمل ا%دراك ويَضعف العقل@, Jجب Ø
ح الغضب @كها Rر ÔJ@% Mيث
حصل فٕاذا ّية@, RادXا الع9ئق عن وا%نقطاع ٕاليه والتوّجه اXتعال ا� ٕا� الرجوع هيى

أّواه@/ فهو نفسه@,
ã
| ا¡زن من صاحبه يتمكّن وإ%نابة ا¡لم

ا¡ّب بلحاظ وٕامّا قصوره جهة من ٕامّا والتوّجع ا¡زن يُظِهر الّذيى هو فأ%ّواه



أوي ٢٠٠

ويريد Jّب ما ٕا� الوصول عن [نع يّة Rماد وع9ئق عوالق وجود بسبب أو والّشوق
ٕاليه@/ يتوّجه ما ٕادراك وعن

قوم عن العذاب تأخ�
ã
| Vادلته فبمناسبة الثانية@, ا%cية

ã
| oا¡ل تقّدم وأمّا

له@/ ا%ستغفار بعد أبيه عن يى Ù
الت ]ناسبة اُ%و�@:

ã
| وتأّخره لوط@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أوي@:

بنفسه َ يى Rُعد ا Ø[ور أقام@, ÍÈَب@: باب من أوياً يأِويى م	له ٕا� أَوي ـ مصبا
يـة@: c%وا زيداً@/ وآويت َسـَكنه@/ حيوان Rلكل الواو@: بفتح واXأوي م	َله@/ أوي فقيل
وا%cيـة عليه@/ الّسكوُت سُن ÒJ ما القـرآن@: من وا%cية وآيات@/ آيى وا�مع الع9مة@,
آِييٌَة أ%صل الفّراء@: وقال شوي@/ باب من ياء وال9ّم واٌو الع� سيبويه@: قال العة@/

Hفيفاً@/ ال9ّم فُحذفت

ف9ن أوي وقد uاراً@/ أو لي9ً ء
ã
Ï¾ ٕاليه يأِويى مكان كّل اXأوي أوي@: ـ صحا

ِمَن
ã
َيعِصـُم� َجبٍَل ٕا� َسآِويى تعا�@: وقوله وٕاواًء@/ فُُعول ع� أُويّاً يأِويى م	له ٕا�

ٕايواًء@/ وآواه اXاِء@/

كـذا@: ٕا� أوي ـ تـقول ومأَوًي@, اُويّاً يأِويى أوي مصدر اXأوي أوي@: ـ مفر
ٕايواًء@/ يؤويه ه

Ô
غ� وآواه ٕاليه@/

Ø
ËÉان

كلّه وٕاّتويُت@: وتأّويُت يُت iوأو وٕاِويّاً@, اُِويّاً ã�	وٕا�م
ã
م	� أويت أوا@: ـ لسا

ُعدُت@/

يقال اòلـيل@: قال إ%شـفاق@/
ã
æوالثا التجّمع@, أحدYا أص9ن@, أوي@: ـ مقا

أحسن@/ ّ واُ%ويى أيضاً@, ويقال@أَوي@ٕاواًء وٕايواًء, اُِويّاً َغ�ه الرجُل@ٕا�م	له@وآوي أَوي



٢٠١ أوي

اُويّاً تأِويى أهِلها ٕا� إ%بل وأوِت uاراً@, أو لي9ً ٕاليه يأويى ء
ã
Ï¾ كّل مكان واXأوي

ٕا�بعض@, بعÎÉا
Ø
ËÉان ٕاذا الطّ�, تأّوت يقال التجّمع@/ يى Rالتأو اòليل@: قال آوية@/ فهيى

أن وهو مَأِوَية@: له آِويى لف9ن أويُت قوÇGم خر@: c%ا وأ%صل يات@/ Rومُتأو ّ اُِويى وهّن
وَيرaه@/ له َيرّق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو يّاً Rماد مقام ٕا� عوداً أو ابتداًء القصد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

ا%س�احة@/ أو وا%ستقرار الّسك� بقصد معنويّاً

/@١٠ . ١٨ ـ الكَْهف ٕا� الفِتيَُة أَوي ٕاذ

أ%عداء@/ Ìور Ô¾ من وليتخلّصوا فيه ليس�Jوا ٕاليه@, وساروا الكهف قصدوا أيى

/@٦٣ . ١٨ ـ الّصخَرة ٕا� أَوينا ٕاذ

ل9س�احة@/ قصدناها أن ح� أيى

/@٤٣ . ١١
ã
َيْعِصُم� َجبٍَل ٕا� َسآويى

وللعصمة@/ اXاء من للتخلّص ٕاليه أس� أيى

/@٦٩ . ١٢ ـ أخاه ٕالَيِه آوي

كنفه@/
ã
| وNعله ٕاليه ويَضّمه عنده ليُجلسه دعاُه أيى

والعود والّرaة قّة Rوالر وإ%نÊÉم وإ%شفاق التجّمع وأمّا ,@
ã
اXع�ا¡قي� هو هذا

بالقرائن@/ مyا وتستفاد اXع� هذا لوازم من فهيى وغ�ها@:

النّاُر@/ ومأواهم ,@ Øsجه وَمأواُه النّار@, وَمأوا@كُم اXأوي@, ِهيىَ Òoح Òا� فٕاّن

من ذ ØHوا الُعليا ا¡ـياة ع� الّدنيا ا¡ياة وآثَر ا¡ّق سبيل عن طغي مَن فٕاّن



آية ٢٠٢

له مأوي و%@يَري oا�ح ٕاّ% ليس ومأواه مقصده فٕاّن ا�@: لقاء
ã
Ï»ون أرباباً ا� دون

اXص�@/ وبئَس Øsجه ٕاّ% ل9س�احة مقاماً و%@Nد النار ٕاّ%

ا Ø̂ ٕا يّة RادXا النشأة هذه
ã
| الدنيا ا¡ياة أّن Fك نظره@, بسوء اختياره اXأوي وهذا

و%@Oتار غ�ه و%@يريد سواه ّب ÔJ@% فهو واختياره@, انتخابه بسوء واخت�ت Iّققت
ٕاليه@/ ٕاّ% و%@يس� النار ٕاّ%

/@١٠٩ . ٩ ـ Øsَجَه ناِر
ã
| بِه فاuاَر هاٍر ُجُرٍف َشفا ع� بُنيانَُه َس Qأس َمْن أم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

آية@:

تعّمدُت وأصله ع�@تفاعلُت@, تآييُت يقال: التعّمد, وهو وأصل@آخر أيي: ـ مقا
أ%خ�ة@/ فُخفRفت Yزت� مهموز أْعية@, بوزن أْءية آية@: وأصل قالوا وشخَصه@/ آيتَه
ياًء وال9ّم واواً منه الع� موضع كان ما ٔ%ّن واو@, ا%cية الع�من موضع سيبويه@: قال
اòليل: قال شخصه@/ آية@الرجل : ّ قال@أ%صمعيى ياءان@/ منه موضع@الع�@وال9ّم ا

Ø
W أ@ك�

,@ ٌ آيى وا�مع حروف@, bاعة ا Øu@%ٔ القرآن آية ومنه FPعxم@, بآيxم@أيى القوم خرج
كالع9مة@/ ٔ%@نّه ذاك من وهو ضوؤها@, الشمس وإياة

وهو ياء أصلها قال ا Ø̂ وٕا واو@, آية ع� أّن سيبويه يذكر n بري@: ابن قال ـ لسا
ألفاً@/ السا@كنة الياء فاُبدلت أيiة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقـام ٕا� والقصد التوّجه ]ع� يأِويى أَوي ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
وٕان [@أيي@]

ã
اليا� من استعGFا كث� اXاّدة وهذه َفعَلة@, وزان ع� فهيى فيه@, ليس�´



٢٠٣ آية

التعّمد@/ وهو مyا قريباً معناه @كان

ٕاليه@, wا للوصول ووسيلة اXقصود ٕا� والقصد للتوّجه مورداً يكون ما فا%cية
استعGFا@/ موارد bيع

ã
| اXع�منظور وهذا

/@٢٣١ . ٢ ـ ُهُزواً hِا آياِت تَّتِخُذوا َو�

ومعرفته@/ تعا� ا� ٕا� للوصول والتوّجه للقصد مورداً يكون ما كّل فهيى

/@١ . ١٠ ـ الِكتاب آياُت تلَك

والعـلوم واÇXعارف ا¡Çقائق من تعا� ا� عند الّذيى الكـتاب من آيات أيى
الِكتاِب آياُت تلَك ـ اXب� والقرآن ,@oا¡ك والكتاب اXب� الكتاب وهو الثابتة@,
راجع قرآن@/ قراءتـه وباعتبار كتاب الّضبط باعتبار الكتاب ذلك فٕاّن ُمب�@, وقرآٍن

والقرآن@/ الكتاب

ومصداق تاّم مَظَهـر ا Øu@أ باعتبار ا£موعة هذه ع� والقرآن الكتاب وٕاط9ق
منه@/ آيات ا¡قيقة

ã
| وهيى منه@, جامعة نازلة ومرتبة @كامل

عَـليَك نَتلوها hِا آياُت تلَك ,@oك Ò¡ا @كِر Mوالذ ا�Ðياِت ِمَن َع�,َك نَتْلوُه ذَلَِك
آياُت تلَك بيMنات@, آياٍت أنَزلناُه وكذلك يَفقَهون@, لَقـوٍم ا�Ðياِت ـلْنا Qفَص قد ,@ Mبا¡ق
القرآِنوكتاٍب@ُمب�,@يَتلونَ@عليكُم@آياِت@ربMكم,@رسوً�@يَتلو@عـليكُمآياِت@اh@مُـبيMنات,

آياته@/ بQروا Qلِيد ُمباَرٌك ٕاليَك أنَزلناُه @كتاٌب

القرآن@/ أجزاء Vموع ع� ا%cيات فاُطِلقت

hكر لَقرآن ٕانّه الُقرآن@, عَليَك نّزلنا Lُن ٕانّا فوظ@, ÒT لَوٍح
ã
| يٌد ÒV قرآٌن ُهَو بَْل

الُقرآن@/ َعلQَم ن ×aالّر َمكنون@, ِكتاٍب
ã
|



ّ أيى ٢٠٤

اXكنون@/ والكتاب اللّوح من نازلة مرتبة القرآن أّن ع� فتدّل

hِبا كَ� ٍء@,
ã
Ï Ò¾ ِمن الكتاِب

ã
| فّرطنا ما ُمب�@, كتاٍب

ã
| ٕاّ� ياِبٍس و� َرطٍْب �

ُمب�@, كتاٍب
ã
| كّل الكتاب@, اُم\ وعنَدُه الكتاب@, ِعلُم عنَده وَمن وبينَكُم

ã
بي� Îيداً Ò¾

َمْسطوراً@/ الكتاِب
ã
| ذلَك كان ُمب�@, كتاٍب

ã
| ٕاّ�

تعا�@/ ا� عند الّذيى هو الكتاب واُّم اXب� الكتاب أّن ع� فتدّل

/@٢٥ . ٦ ـ wا �@يُْؤِمنُوا آيٍة Qكُل يََرْوا وٕان

ت¿Ìيعّية@/ أو تكوينيّة آيٍة iكل@

/@٧٣ . ٧ ـ آيًة لكُم hا ناقُة هىذِه

تعا�@/ ا� ٕا� wا ويُسلك ٕالzا يُتوّجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ّ أيى

أ%مـَر@: تأّييُت [ّكث@/ تأيRياً@: يتأيّي تأيّي يقال النظر@, وهو واحد أصل أيي@:
تعّمدت@/ تآَييُت@: التعّمد@, وهو آخر وأصل ٕامكاَنه@/ انتظرُت

%@يَعقل@, Dوف يَعقل فيَمن ازي@, ÔNو wا@, يُستفَهم معرٌب Ëºا ّ وأيى أيا@: ـ صحا
ا%ضافة ت�ك وقد ل9ٕضافة@, معرفة وهو @كرْمه@/ اُ

ã
يُكرمْ� م

Ø
vوأ أخوك@, م

Ø
vأ تقول

وقد أخوك@/ الّدار
ã
| م

Ø
vأ تقول صلة ٕا� فيحتاج الّذيى ]	لة يكون وقد معناها@/ وفيه

ما فيه يَعمل ّ أيى الفّراء@: قال wا@/ ُيتعّجب وقد رجل@, R أيى برجٍل مررُت ـ نعتاً يكون
حرف وب� بينه أدخلت وال9ّم أ%لف فيه ÓÊºٕا ناديت وٕاذا قبَله@/ ما فيه و%@يَعمل بعَده
,@
Ø
ËÉع�ال

Ø ã
مب� بالنداء معّرفة مفرد اËºم}م ّ فأيى الرجُل, ا

Ø
vيا@أ فتقول ا,

Ø
vأ النداء:

/@ ّ أيى صفة ٔ%@نّه الرجل وُترفع ٕاليه@, تضاف ّ أيى كانت ا
Ø
W عوض وهيى تنبيه حرف وها



٢٠٥ ّ أيى

تنوينه وتكتب ,@òا
ã
| كم ]ع� العدد تكث� ٕا� فيُنقل الكاُف ّ أيى ع� تدخل وقد

النداء حروف من وأيا ْ وأيى /@ñا¦ي ع� بعده ما ُتنَصب لقيُت@, رج9ً كأيّن Lو نوناً@,
Ë»الق تتقّدم كلمة وٕايى التفس�@/ تتقّدم كلمة ْ وأيى أيضاً@/ البعيد

ã
|

ã
æوالثا القريب@,

ã
|

ب�@/ ومعناها

ٕاليه@, تضاف ما بعض وهيى وموصولة@, واستفهاماً ¾Ìطاً تكون :@ ّ أيى ـ مصبا
وإ%ضـافة طُهر@/ فقد ُدبغ أهاٍب ا ØZأ Lو علzا ما وُتزاد Vهول@, م}م البعض وذلك
ٕان مكان أو زمان وظرف ٕاليه@, اُضـيفت ٕان مفعـول وهيى ,@

Ó
مع� أو لفظاً ÇGا %زمة

واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ وا%ستفهام ال¿Ìط
ã
| استعGFا وأ%فَصح /@Fzٕال اُضيفت

كذلك@/ اXوصولة
ã
| وأ%حسن تُنِكرون@/ hا آياِت Q فأيى ـ

تفّعلُت ع� تأّييُت قد ويقال تعيّا@, تقديره و[ّكَث@, توقَّف أيى وتأيّا أيا@: ـ لسا
وIّبس@/ تلّبٍث ]	لة أيى تئيّة بدار م	لكم ليس ويقال وIّبسَت@/ تلّبثُت أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا¦ّكـث التـلّبث يـناسـب وإ%Çwام اXاّدة@, هذه من مأخـوذة ّ أيى كلمة أّن

R ٔ%يى بـه ´Í½التـ و%@Jّب مراده ٕاظهار
ã
| ويتمّكث يتلّبث اXتكلRم فٕاّن والتحّبس@,

كان@/ غرٍض

اXع� وهذا اX}م@, ء
ã
Ï¿وال اXطلق أ%مر هو الكلمة@: Gذه

Ø ã
ا¡قي� اXع� ٕاّن

Ø
j

ال¿Ìط من والك9مّية@, واXقاميّة ا¡اليّة والقرائن اXوارد باخت9ف Uتلفة بقيود يتقيّد
أو لل¿Ìط أو ل9ستفهام وسيلة تكون ٔ%ن قابلة فهيى وغ�ها@, لة Rوالص وا%ستخبار

ã
æعاXا هذه وليست واXقامات@, اXوارد هذه من Rكل

ã
| تقع بأن للتعّجب@, للموصول@أو

مفهومها@: من جزءاً



ّ أيى ٢٠٦

تُنِكرون@/ hِا آياِت Q فأيى Bري@, تَ َربMَك آ�ِء M فبأيى يُؤِمنُون@, بعَدُه َحديٍث M فبأيى

الك9م@/ بلحن ا%ستفهام ع� تدّل

س�@/ Ô¡ا أ�Êºُء فَلَُه َتدُعوا ما أيّاً

/@٢٨ . ٢٨ ـ Ú ã
Òَع� ُعدواَن َف* قَضيَت

ß Ö
� أ�َجلَ ا ÚZ@أ

اXقالّية@/ والقرينة باللّحن وا�زاء ال¿Ìط ع� تدّل

نَْفعاً@/ لَكُم أقَرُب م Ô Ûvأ �@َتدُروَن أشّد@, م Ô Ûvأ شيعٍة Mكل ِمن Qَعن ß Ö�َلَن Øj

أشّد@/ ُهم ]ع�الّذيى موصولة تكون أن
ã
ÏÉيقت مقام

ã
| وقعت فقد

ا Ûvأ يا ثMُر@, Qد ÔXا ا Ûvأ يا الّرسوُل@, ا Ûvأ يا ,@ Û ã
 النّ ا Ûvأ يا اّلذيَن@, ا Ûvأ النّاُس@, ا Ûvأ
الكاِفروَن@/

اÇXعّرف واXناَدي النداء حرِف يا ب� للتنبـيه ها مع موصولة ّ أيى وقعت فقد
ع� للتنبـيه أو اXوضوع oلتفخ أو للمنادي oوالتفخـ oالتعظ ع� للد%لة بال9ّم@:

غ�ها@/ أو التوّجه �لب أو ا¡كم@, أYيّة

/@٣١ . ٢٤ ـ اÔXؤِمنُون أي\َه يعاً Òb hِا Òٕا� وتُوبوا

ٕاّ% بأ%لف فهو ا
Ø
vأ ِذ@كر من القرآن

ã
| ٍء

ã
Ï¾ وكّل :@

ã
æالدا قال اXرجان@, ن�

ã
|

وال9ّم أ%لف وYا السا@كن� %لتقاء أ%لف ُحذف ا Ø̂ وٕا النور@,
ã
| أّوGا مواضع@, ث9ثة

بعدها@/
لَساِرقون@/ ٕانّكُم Ôالِع� ا Ôx Qأي اÔXطمئنQُة@, النّْفُس ا Ôx أيّ يا

وتوجيه الكامل@, والتثبيت التعي� ٕا� ٕاشارة ـ اXوردين
ã
| مؤنّثة ذ@كرت قد

ا¡كم@/ ع� وتنبzه ا¢اَطب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠٧ ٕايى ,@ ْ أيى ٕايّا@,

ٕايّا@:

وأ%خـفش واÇòليل سـيبويه فقال النhحاة واختلف الÊÉئر@: ـ
ã
ÏÈالر ¾Ìح

بعده به يتّصل ما قال@: سيبويه أّن ٕاّ% ٕايّا@, هو اXضمر Ëº%ٕا ٕاّن :@
ã
ع� وأبو

Ø ã
æازXوا

مش�كاً ٕايّا كان Xا واòطاب@, والغيبة التكلّم من ٕاليه اXرجوع أحوال ع� يدّل حرف
به يتّصل ما خرون@: c%ا وقال أنَت@,

ã
| أن بعد

ã

الّ التاء

ã
| �RيÍ½الب مذهب هو Fك@

الكـوفيRـ� بعض وقال %@ُتضـاف@/ الÊÉئر ٔ%ّن ضعيف وهو ٕالzا@, ٕايّا اُضيفت أÊºء
بسب}ا ليص� Gا دعامة وٕايّا بٕايّا ال9ّحقة هيى Êئر ØÉال ٕاّن :@�RيÍ½الب من كيسان وابن

الّصواب@/ من ببعيد القول هذا وليس منفصلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان وØXا وا¦ّكث@, والتلّبث التعّمد ]ع� ّ أيى ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
فناسب والتفاهم@: oوالتفه @كر Rوالذ الّرتبة

ã
| راً Rمتأخ والفاعل ٕا�الفعل بالنسبة اXفعول

ا¢Çاطب يتوّجه 
ح والتلّبث التأّخر ع� يدّل لفٌظ ٕاليه@, الراجَع ه
Ò
ضم� يتّصل أن

%زماً حال ّ ع�أيى له ا9Xزم بالفعل اXتّصل الفاعل 9Rف وهذا بالك9م@ٕا�اXقصود,
ياً@/ Rمتعد أو

ÇLُن َتعُبـُدوَن@, ٕايّاُه Ôrكُن ٕان فاعُبـدوِن@, َ فٕايّايى نَْسـتَع�@, وٕايّاَك َنعُبُد ٕايّاَك
وٕايّا@كُم@/ نَرزُقهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ٕايى ,@ ْ أيى

زيُد أيا تقول والبعيد@, القريب wا يُناَدي النداء حروف من وأيا ايا@: ـ صحا



أيد ٢٠٨

وهيى أقِبل@, زيُد ْ أيى تقول البعيد@, دون القريب wا يُناَدي حرف ,@ ْ كَيى مثال ْ وأيى أقبِْل@/
تتقّدم بالك«Ìكلمة ٕايى أّن Fك كذا@/ يريد ]ع� كذا أيى تقول التفس�, تتقّدم كلمة أيضاً

وا�@/ ٕايى ,@
ã Ù
èور ٕايى تقول /@� بَ معناها Ë Ò»الق

نََعم للقريب@/ واGمزة ْ وأيى للبعيد@, وَهيا أيا ا%Nاب@: النRداء@, حروف ـ @كافية
بعد ٕاثبات وٕايى /@

ã
الن� بٕاNاب Uتّصة � وبَ سَبقها@/ Xا رة Rُمقر فنَعم وأَجل@, وٕايى � وبَ

/@Ë
Ò
القَ« وَيلزمُها ا%ستفهام

ß
اXستخ فيكون@لتصديق@الُمخِبر@وٕ%ع9م جواب@]ع�@نعم@/ حرف :@ ٕايى ـ

ã
غ� ÔXا

بعدهّن@/ نعم تقع Fك زيداً@, ْب ßÍÈوا زيٌد@, قام وهَل زيٌد@, قام بعد فتقع الطالب@, ولوْعد

ٕايى ُقْل ُهَو أحق� ويَْستنبِؤونَك ـ Lو ا%ستفهام بعد تقع ا Ø̂ ٕا ا Øuٕا ا¡اجب@: ابن وزعم
/@Ë

Ò
الق« قبل ٕاّ% ا�ميع عند و%@تقع ,@

ã Ù
èَوَر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النRداء ãæمعا ٕاحداث من متعلّقاtا@,
ã
|

ã
æع�معا حروف@تدّل الكلFت هذه أّن

وضعها ح� الوضع ٕاّن نقول@: أن ببعيد وليس مدخو%tا@,
ã
| والتفسـ� وإ%Nاب

لفظاً الكلFت وهذه اXواّد ب�تلك اXناسـبة لوجود أيي@, ـ أوي ٕا�ماّدة هاً Rمتوج @كان
/@�O@% Fك

Ó
ومع�

فهو ا%Nاب@: وأمّا ظاهر@/ التفسـ�@,
ã
| وكذا النRـداء@, ã

| والقصد التعّمد فاّن
بعينه@/ وقصده القضيّة

ã
طر| أحد تعي� أيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أيد@:

وأْأيَْدته القّوة@/ وأ%ْأد@: وأ%يد واشتّد@/ َ قَِويى أيداً@: يئيُد الرجل آَد أيد@: ـ صحا



٢٠٩ أيد

أّيد@: ورجل تقّوي@, ُء@:
ã
Ï¿ال وتأيّد ُمؤيRد@/ والفاعل قّويته@, تأييداً@: وأيّدته مؤّيد@, فهو

/@ ّ قَِويى

ا�@/ قّواه أيى ا� أيّده يقال@: وا¡فظ@, القّوة ع� يدّل واحٌد أصٌل أيد@: ـ مقا
حاجٍز كّل فإ%ياد@: ا¡فظ وأمّا القّوة@/ مع� فهذا بأيٍد@, بَنَيْـناها Êء

Ø
وال« تعا�@: قال
Jفظه@/ َء

ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòارج من الواصلة القّوة هو فzا@: الواحد أ%صل أّن اXاّدة استعFل موارد
ã
|

وتقوية@/ تأييد نوع ا¡فظ يكون وقد واXصونّية@, ا¡فظ آثاره ومن

ِمنه@/ بُروٍح أيQدُهم الُقُدس@, بُروح وأيQدناُه الُقُدس@, بروِح أّيدتَك

النفس ا%نسان@وتتنّور يتقّوي@به منه@,
Øã
Ïºقد ا¢صوص@ونفخ@روح التوّجه وهو

اُمر@/ Dف oوتستق Øوتطم�

/@٤٠ . ٩ ـ تََرْوها Òn نوٍد ÔP وأّيَدُه عَليِْه َسكينَتُه hُا فأنَزَل

ويدركوا الطمأنينة@والثّبات توِجب روحانيّة بقوي با9Xئكة@أو أّيدُهم@ا�@تعا�
/@oالَعظ Ù ãالَع� hِبا ٕاّ� ُقّوةَ و� َحْوَل � ـ حقيقة

/@١٧ . ٣٨ ـ أ�يد ذَا داُوَد َعبَدنا وeذْ@كُْر

شديدة@/ روحانيّة قّوة ذا

القدس@/ الّروح@, داود@, ـ راجع

يريد@, مقصد ّ أيى ا%نسان يَنال وwا القوي أعظم من الروحانيّة القّوة أّن وليعلم
اXتعال@/ القادر ا� جانب من وهيى @كيف



أيك ٢١٠

له@/ Ú ãَو� و� نور@, ِمن لَُه ا Òf @ نُوراً لُه hُا َعل Ö ÒN Ö
Òn وَمْن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أيك@:

تنبت غيضٌة أ%يكة اòليل@: قال شجر@/ اجBع وهو واحٌد@, أصل أيك@: ـ مقا
كانوا التفس�@: أصحاب وقال الشجر@/ ناعم من وتكون أيRكٌة ويقال وأ%راك@, الّسدر
أ%راك@/ bاعة أ%يكة زياد@: أبو قال أ�يكة@/ أصحاُب كّذَب ـ مُلتّف شجٍر أصحاَب

النخيل@/ من أ%خطل@: قال

أ%راك@/ من ويقال أيكة@, والواحدة شجر@, أ%يك ـ مصبا

نصف Lو مراحل أربع ع� الّشام أّول وب� ْجر ß¡ب�ا وتَبوك اFXلك@: مسالك
ويقال ,@jصl ا� رسول ٕا� ُينَسب وحائط وKيل ع� به ِحصٌن وهو الّشام@, طريق
كان ا Ø̂ وٕا مyم@, شعيب يكن nو wا كانوا شعيب ٕالzم ُبِعَث الّذيى أ%يكة أصحاب ٕاّن
Rست من Lو ع� لتَبوك Tاذية jرa%ٔا البحر lأيى الُقلُزم Mر ع� ومَديَن مَديَن@/ من
ورأيُت شعيب@, لسا_ة jعl Ïºمو مyا است� ب� وwا َتبوك@, من أ@ك وهيى مراحل

َبْيت@/ علzا
Ò ã
بُ� قد الب�مُغطّاة هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ%شجار@/ تلك فzا
ã

الّ والَغيضة@: اXلتّفة@, اXتكاثرة أ%شجار هيى أ%يكة@: أّن

أرض من
Ø ã
èالغر ال¿Êل جانب من حوÇGا وما مَديَن مدينة ع� ينطبق اXع� وهذا

ã
| واقعـة وهيى وغ�ها@, امـة

ß
t جبال من قريبة أ%aر البحر سواحل من ا¡جاز

غرباً@/ تبوك Tاذاة@



٢١١ أيك

منxي Fyبي والفاصل سـيناء@, صحراء Vاورة
ã
|

ã
ÏÈأ%را هذه أّن و%@Oـ�

خليج بك@: لنعوم سـيناء تار±
ã
| قال Fك اòليج وطول العقبة خليج

Ø
j أ%aر البحر

Lو العقبة ٕا�قلعة رأسTّمد من فطوله ال¿Ìق@, من ا�نوبيّة سيناء Jّد الّذيى العقبة
مي9ً@/ Ì¿ع أربعة ٕا� أميال سبعة من وعرضه ميل مئة

بّراً الّطرق مyا تتفّرع هاّم ّ وسطيى مركز العقبة أّن ومعلوم :@٢٠٢ ص ويقول
ب9د ٕا� يّة Ùال طرقها وأهّم وغ�ها@, Í½وم وسيناء وسوريا العرب ب9د ٕا� وMراً

/@ ّ اÍ½Xيى ا¡ّج درب العرب@:

مَديَن من
Ø
j مَديَن@, م½Íٕا� من الّس9م موÏºعليه مس� يكون أن و%@يبعد

ِمن آنََس بأهِلِه وساَر Ïأ�َجَل
Ò
ºموÏÒÉَق ØFفل ـ الطريق هذه من ٕا�سيناء زوجته مع

ية@/ c%ا eمكُثوا@/// ٔ�هِْلِه قاَل ناراً الط\وِر جاِنِب

/@٧٨ . ١٥ ـ � ßXلَظا أ�يكِة أصحاُب كاَن وٕان

/@١٧٦ . ٢٦ ـ اÔXرَسل� أ�يكة أصحاُب @كّذَب

/@١٣ . ٣٨ ـ أ�يكة وأصحاُب لُوط وقوُم و\وُد

/@١٤ . ٥٠ ـ ُسل الر\ كّذَب كّل تُبQٍع وقوُم أ�يكة وأصحاُب

من وغ�ه شعيٌب ٕالzا اُرسَل قد أ%يكة أّن أ%ّول أمور@: ع� تدّل ا%cيات فهذه
َرسوٌل لكُم

ã
Ùæٕا تتّقون أ� ُشعيب قاَل ٕاذ اÔXرسل�@, أ�يكة أصحاُب كّذَب اXرسل�ـ

أم�@/

ع� وتنطبق معّينة@, وهيى كث�ة أشجار فzا
ã
ÏÈأرا مyا أ%يكة@ُيراد أّن :

ã
æالثا

تعا�@: قوله بقرينة مَديَن

َمديَن@/ ماَء ورَد ا ØXو َمديََن@, تِلْقاَء َه Qتوج ا ØXو ُشعيباً@, أخاُهم َمديَن وٕا�



hأ ٢١٢

وMر@/ وشعيب مَديَن راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@hأ

قبُل من تزّوج وسواء :@
Ø ã
æالّصغا قال امرأة@, أو كان رج9ً@ الَعَزب :@h%ٔا ـ مصبا

ÇÒة ÖZ@ وأ%َ
Ô
oيئ وآَم ل9ُن�@/ ة ØZأ أيضاً ويقال ,@ Ùhأ وامرأة Ùhأ رجل فيقال يðّوج@, n أو

وتب� فzا تُقتَل الرجال ٔ%ّن ة ÒZمَأ وا¡رب %@يðّوج@/ زماناً مكث :@ Úhوتأ منه@, Ëºا
Fzف وا�مع زوجها@, ماَت أZي وامرأة امرأته@, ماتت أZان ورجل أزواج@/ ب9 النساء

وَسكاَري@/ وَسكَري َسكران مثل أيامي

hأيا وأصلها والنساء@, الرجال من Gم أزواج % الّذين أ%يامَي :@hأ ـ صحا
أيضاً hآ وامرأة يðّوج@, n أو قبُل من تزّوج كان سواء hآ رجل الواحد ٔ%ّن فُقِلبت@,
Ùhأ وأصـله ا¡Çّية@, :@h%ٔوا أZاً@/ oتئ زوجها من اXرأة آَمت وقد ثيRباً@, أو @كان بكراً

/@ Ôh اُ وا�مع الّدخان@, وإ%يام@: اُيوم@/ وا�مع ,@ Ö�َول Ùل� مثل فخفRف

قال Gا@/ زوَج %
ã

الّ واXرأة وا¡ّية@, الدخان@, متباينة@: اُصول ث9ثة :@hأ ـ مقا

ليخرج ع�اòليّة دّخن يؤوُم@ٕاياماً@: الرجل آَم : ّ أ%صمعيى قال الدخان@/ إ%يام اòليل:
أ%بيض@/ ا¡يّات من h%ٔفا ـ

ã
æالثا وأمّا /@

ß
hآ فهو عسَلها@/ jفيستخرجl فيشتار Lلها

له@/ زوجة % والرجل Gا بعَل % اXرأة :@ Ùh%ٔا ـ والثالث

يضّج وأن العطش شـّدة وقيل َحّره@, وقيل العطش
Ù
ËÉبال اُ%وام أوم@: ـ لسا

لغ� البدل عينه اُلِزَمت ,@ Ôh اُ وا�مع الدخان@, وإ%يام@: أوماً@, يَؤوم آَم وقد العطشان@/
الواو ومن ,@oيَئـ آَم قوGم بقرينة الياء من وهيى ويائّية@, واويّة الكلمـة وهذه عّلة@/

أوماً@/ يَؤوم قوGم بقرينة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢١٣ أين

والتحقيق@:

هـذا وباعتبار له@, َسكَن ب9 والتقّلب ا%ضطراب هو فzا الواحد أ%صل أّن
مضطرباً كاَن ٕاذا الَعَزب وع� لتطّويه@, الدخان وع� ¦لملها@, ا¡يّة ع� اXع�يُطلق
بقيد بل مطلقاً % زوج ب9 اXرأة أو الرجل هو Ùh%ٔفا /@ Øhالتأ من له@, سكَن % ومتقلRباً

والتشّوش@/ ا%ضطراب

حاGم وٕاص9ح اضطراwم لرفع بإ%نكاح تعا� ا� أمر قد القيد هذا وباعتبار
:@�Rمطمئن ليص�وا و[كيyم

/@٣٢ . ٢٤ ـ وٕاماِئكُم ِعباِدكُم ِمن Ò� ß¡والّصا منكُم أ�ياَمي وأنِكُحوا

ضّج@/ ٕاذا ع�العطشان ّ الواويى ٕاط9ق أ%صل@: هذا ومن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أين@:

ويقال إ%عياء@, فأ%ين أ%ّول أمّا ء@/
ã
Ï¿ال وُقرب إ%عياء ع� يدّل أين@: ـ مقا

أيـناً@/ Ôيئ� آَن فقالوا الُقرب@: وأمّا أيناً@/ Ôيئ� آَن قالوا وقد ,@jفِعٌلl ء
ã
Ï¾ منه %@يُب�

/@oXا وأ%صل ٕابدال فذلك أ%ين@: تُدعي
ã

الّ ا¡يّة وأمّا

الَقْلب ع� يستعمل وقد آِين@, فهو ,@
Ó
ومع� وزناً حاَن مثل أيناً Ôيئ� آَن ـ مصبا

أيناً@: Ôيئ� وآَن آَمنُوا@/ لّلذيَن يأِن Ònأ الت	يل@:
ã
و| ,@ يَ«Ìيى Ìي Òº مثل

ã
æيأæأ فيقال

ا�واب لزم زيد أيَن قيل فٕاذا اسـتفهاماً@, يكون مكان ظرف وأيَن@: آيٌن@/ فهو تِعب
فَّعاَل@, تقدير

ã
| وأيّان أقْم@/ تقْم ÒCأي فيقال ما ويزاد أيضاً ¾Ìطاً ويكون مكانه@, بتعي�

ح�@, ّ وأيى 
م ]ع� وهو الزمان@, عن سؤال وهو فَع9َن@, تقدير
ã
| يكون أن وجاز

بقرينة@/ ٕاّ% ا�مع عموم % مدلو%ته bيع ٕا� نسبة وهو البدل@, عموم وأيّاَن أيَن
ã
و|



أين ٢١٤

وآَن /@h%ٔا مثل ا¡يّة وأ%ين@: فيه@, خولف وقد فعل@, منه %@يُب� أيْن@: ـ صحا
لك æأ مثل حان@, أيناً@: يئ� كذا تفَعل أن لك وآَن حينك@, حاَن آنُك@: وآَن أينُك@,
زمان عن سؤال وهو ح� ّ أيى معناه وأيّان مكان@, عن سؤال وأيَن منه@/ مقلوب وهو
متمكRن غ� Ëºٕا وهو فيه@, أنَت الّذيى للوقت Ëºٕا وا%cن ُمرساها@/ أيّاَن ـ 
م مثل

للتعريف@/ وال9ّم أ%لف عليه تدخل nو معرفة@, وقع

اXصدر@/ لوجود عنه ]قلوب وليس ,@æأ
ã
| لغة حاَن@, أيناً@: ء

ã
Ï¿ال آَن ـ لسا

ا¡ال@/ لزمان ÓÊºٕا فجعلوه ا%cن وقالوا

oتـفخ ُيراد Dف ٕاّ% و%@يستعمل اXستقبل@, الزمان عن به يسأل أيّان@: ـ @كليا
القيامة@/ يوم أيّان Lو شأنه@, oوتعظ أمره

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

fع� والعجز@, والكَّل التعب بعد الُقرب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ%صل أّن

التعب واختrزمان أ%مر قُرب أيى أ%مر له آَن يقال الُقرب@, ضمن
ã
Tفوظ| إ%عياء

النجاة@/ وُقرب انقضائه باعتبار إ%عياء مع� ع� وٕاط9قها والعجز@, الكَّل وانxي

خصوصيّات اعتبار مع اXاّدة@, هذه مشتقّات bيع
ã
| اòصوصيّة@منظورة وهذه

ـ ماّدة عن اXاّدة هذه [تاز اòصوصيّة هذه وبلحاظ هيئxا@/ Mسب صيغة Rكل
ã
| اَُخر

تعب@/ قُرب@, ,@æأ أون@,

فأيَن ـَفّر@, ÒXا أيَن َيومئٍذ إ�نساُن يَقوُل تَْزُعُمون@, Ôrكُن اّلذيَن
ã
@كا�

Ò
Ì Ô¾ أيَن أين@:

تَزُعموَن@/ Ôrكُن اّلذيَن Ìكاُؤ@كُم Ô¾ أيَن ِذ@كٌْر@, ٕاّ� ُهَو ٕاْن َتْذَهبُوَن

ابـت9ئهم بعد اÇXنجية والطريقة ال¿Ìكاء عن يسأل الكرZـة ا%cيات هذه
ã
ف�



٢١٥ أين

وتع}م@/ واLرافهم وض9لxم

يُبعَثُون@, أيّاَن يَشـُعروَن وما ُمْرسـاها@, أيّاَن الّسـاَعِة َعِن َيسـألونََك أيّان@:
القِياَمة@/ يَوُم أيّاَن َيسأُل يِن@, Mالد يَوُم أيّاَن َيسألُوَن

طاَل أن بعد والقيامة البعث ويوم الساعة عن يُسأل ال¿Ìيفة ا%cيات هذه
ã
و|

ã
| عyا واقع فالسؤال وٕانكارهم@, جهلهم واشـتّد وضG9م هم Ø�I وامتّد انتظارهم

اXوارد@/ هذه

معـ�@, زيادة فÇzا فتكون أ%لف@: فzا وزائدة مشـّددة أيّان كلمة كانت ا ØXو
Ø
ح اختـيارهم Iت ليست القـيامة فٕاّن أنظارهـم@,

ã
| ويبعد يكـ

Ø
Fع wا فيُسأل

واXفّر@/ Ìكاء Ø¿كال ٔ%نف«Îم Oتاروها

أيضاً@/ اXوارد هذه bيع
ã
| Tفوظ والتعب إ%عياء ٕاّن

Ø
j

لُّة Mالذ َعلzُم بَت ßÍÔÈ ,@hا بكُم يأِت تكونوا ÒCأي ,@hا وجه Øqف تَُولّوا ÒCأي :@ ÒCأي
ÒCأي ُمباَر@كاً@

ã
وَجَعل� ,@ Ôrكُن ÒCأي َمَعكُم وُهَو ـْوُت@, ÒXا ُيْدركْكُُم تكونُوا ÒCأي ثقِفوا@, ÒCأي

@كُنُت@/

هـذه من مناص ف9 ,@rّملIو rتكلّف ومشقّة تعب وبأيى حال ّ أيى فع� أيى
إ%عياء@/ ٕاّ% لكم و%@يب� أ%مور@,

والتأ@كيد@/ اXبالغة ع� للد%لة اXوارد هذه
ã
| ما حرف زيَدت وقد

اhعنكم, خّفَف أ�Ðَن َن@, Ð�ا تبُت
ã
Ùæٕا ,@ Qوهن ÔÌ ß¾با َن Ð�فا ,@ Mبا¡ق ِجئَت أ�Ðَن أ�Ðن@:

Îاباً@/ Ò¾ لُه ْد
ß
ÒN ا�Ðَن يَسِتِمع ن Òf ا¡ّق@, َحْصَحَص أ�Ðَن عَصيَت@, وقد أ�Ðَن

اَُخر@/ وأعFل والتعب التكلّف بعد أيى

اXع�عاّم وهذا ا¡ال@, زمان وهو الزمان من القريب ع� تَدّل آٍن كلمة ٕاّن
Ø
j



أيّوب ٢١٦

بزمان ولتقييدها للتعريف وال9ّم فأ%لف أ%شخاص@, باخت9ف ا¡ا%ت bيع يشمل
نات@/ c%ا من آٍن

ã
| فعلت ما فيقال آنات@, وbعها حاله@, زمان أيى يتكلّم Xن التكلّم

مقالّية@, أو حاليّة بقرائن يستفاد ا Ø̂فا وا�زاء@, لل¿Ìط وأيّان أيَن ورود وأمّا
/@Fمفهومه من جزءاً وليس ,@ ّ أيى كلمة

ã
| قلنا Fك@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

أيّوب@:

ا�@/ ٕا� والراجع التائب أّيوب@: ـ قم

وكان أّيوب@, اdه َعْوص@, أرض
ã
| رجل كان ـ أ%ّول أ%صحاح أّيوب@: سفر

بنات@, بن�وث9ث سبعة له وُولَد ,@Ì Ø¿ال عن يد ÒJو ا�
ã
يّت� ÓDومستق كام9ً الرجل هذا

و`َس بقٍر فّدان ِمئَِة و`َس bل آ%ِف وث9ثَة sالغ من آ%ٍف سبعَة مَواشيه وكانت
وقال ق@///

ß
Ì Ö¿ÒXا

ã
بَ� Rكل أعظَم الّرجـل هذا فكان جّداً@, كثـ�يَن وَخَدمُـه أتاٍن ِمئِة

أعود@/ وُعرياناً اُمRيى بَطِن من فخرجُت ُعرياناً

رغويل@/ بن موص بن أيّوب هو وهب@: قال ـ الّس9م عليه أيّوب ـ اXعارف
بن ٕاسحق بن يعقوب زمن

ã
| أيّوب وكان اُحِرق@/ يوم oبٕابراه آمَن ن

Ø
W أبوه وكان

غث@, Rبالض @wÍÈا
ã

@الّ @ٕاليا,@وهيى بنت@يعقوب@يقال@Gا@ ه@,@وكانت@Iته ¼Îَر وكان ,oٕابراه

بالشام@/ البَثَِنيّة له وكانت ,@jصl
Ø ã
الن� لوط ابنة أيّوب اُّم وكانت

جند من عظـDن ُرسـتاقان Yا@ والبَثَـِنيّة وَحوران ـ ٦٥ ص اFXلك مَسالك
ي@/ ÒÍ½ بُ وهناك مباخس Fمزارعه دمشق

ٕاسـحق@, بن عيـص بن رعـوايل بن رزاح بن موص بن أيّوب هو ـ اXروج
كـث� وكـان وا�ابية@, دمشق ب9د من والبَثَِنيّة َحوران أرض من الشام بب9د وذلك
ومسـجده ذلك@, عليه ا� ورّد فص وولده وماله نفسه

ã
| ا� فابت9ُه والولد@, اXال



٢١٧ أيّوب

م¿Îوران وث9\ائة وث9ث� اثنت� سـنة وهو هذا وقتنا
ã
| مyا �غتسَل

ã

الّ والَع�

والعـ� اXسجد وهذا اُ%ردن@, ب9د من وطَيّة دمشق ب� Dف و%ن Ò�وا نَوي بب9د
نَوي@/ مدينة من أميال ث9ثة ع�

من ال¿Ìقيّة ال¿Êليّة وا�هة دمشق Pنوب سـوريّة من قطعة َحوراُن أقول@:
وا�ابية@/ دروز وجبال وقنيطرة جو%ن جبال القطعة هذه

ã
و| فلسط�@,

أعFل من أيّوب بَدير ُتعَرف بقرية jعl أيّوب ق ـ ص@٢١٦ أ%بصار مسالك
برجـله@, ركÎÉا

ã

الّ الع� وwا وجّل عّز ا� ابتـ9ُه وwا jعl أيّوب wا كان نَوي@,

علzا@/ كان
ã

الّ والّصخرة

/@ نواويى ٕالzا والنسبة َحوران من ـ نَوي :@
ã
للّذه� اXشتَِبه

Ëºبٕا يت Ù Ôd وقد الّصابر@, أيّوب وطن وهيى عوص أرض وأمّا عوص@: ـ قم
.@٢٥

ã
| ٕارميا

ã
| وغ�ها وغّزة وفلسط� Í½م مع قرينة وذ@كرت أرام@, بن عوص

TلRها@/
ã
| العلFء واختلف ,@٢٠

غـ� أص9ً تكون أن أيّوب Yزة وقياس :@
ã
ع� أبو قال ـ ١٤ ص ـ اXعّرب

كان لو ـ قياسه كان فَيعوً%@ جعلته فان فَّعوً%@, أو فَيعوً% يكون أن %@Oلو ٔ%@نّه زائدة
وَكّلوب@/ َسفّود مثل فَّعوً% يكون أن وZكن قيّوم مثل أ%وب@, من يكون أن ـ عربيّاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لعدم عربيّة تكون أن وبعيد العّية@, اللّغات
ã
| الكلمة هذه ماّدة أجد n

ã
Ùæأ

ـفر Rالس
ã
| الكلمة هذه ُضبطت وقد اXدن@, تلك

ã
| العهد بذلك العربية اللّغة جريان

ٕاّيوب@/ = ـ الصورة wذه ّ العيى



أيّوب ٢١٨

ورغَب iحـن ]Çع� ياَءب@, = ماّدة من مأخوذة تكون أن و%@يبعـد
واشتاق@/

ايِبب@, = و والعويل@/ البكاء ]ع� أيّبوب@, @= ماّدة@ من أو
قع@/

ã
| Fك ونَدَب@, ناَح ]ع�

من أخذها قد [@قم@] ولعّل /@jعl Mاله مناسـبة أشّد أ%خ� اXع� أّن �O@%و
باطل@/ وهو العربّية@, أوب ماّدة

أ@نّه اXتيقّن فاXقطوع jعl مسكنه وأمّا ,@
Ó
ومع� لفظاً اXاّدة هذه أصل اتّضح فقد

فzم@/ ونافذاً ٕالzم رسوً% وكان سورّية@, جنوب من َحوران ب9د
ã
| سا@كناً @كان

وأيّـوَب Ï»وعي وأ�سـباِط ويَْعقُوَب وٕاسحىَق عيَل ×dٕوا Ò
oٕابراه ٕا� وأْوحَيْنا

/@١٦٣ . ٤ @ـ@ وُسلDَن وهىروَن ويونَُس

جـهة من أ%نبياء@, أعاظم من اXرسل� هؤ%ء رديف
ã
| أيّوب وُذ@كر ُعّد قد

ٕالzم@/ الوحيى

Çزيى ÒS وكذلك وهىروَن Ïºومو وُيوُسَف وأيّوَب Dَن وُسلَ داوَد يّتِه Mذُر وِمن
/@@٨٤ . ٦ ـ@ @ Òا¤ِسن�

كّ*ً ـ عموم فيشمله أ%نبياء هؤ%ء رديف
ã
| jعl ذ@كر فقد نوح@, يّة Rذر من أيى

ـ ٨٥ ـ ٨٤@ @ـ � ÒXالعا َع� فَّضلْنا كُّ*ً ,@� ß¡الّصا ِمَن كّل ,@ Òا¤سن� زيى ÒS َهَدينا@,
/@@٨٦

/@@٨٣ . ٢١ ـ@ @ ØÍ ÛÉال
ã
� Qَمس ã

Ùæأ َربQُه نادي ٕاذْ وأي\وَب
أّيوب@/ كلمة من اXفهومة والندبة والعويل البكاء مع� تؤيRد الكرZة ا%cية هذه

ـ أّواب ٕانُّه الَعبُد ِنْعَم صاِبراً َوَجْدناُه ٕانّا ربQه@/// ناَدي ٕاذ أي\وَب َعبَدنا وeذ@كُْر
/@٤١ .@٣٨



٢١٩ أيّوب

وأع� ـفات Rالص وأعّز اXـقامات أ@كرم الكرZة ا%cيات هذه
ã
| له أثبـت فقد

ٕا�ا� التوّجه ومقام وا%ستقامة@, الّص ومقام اòالصة@, العبوديّة مقام وهيى اXراتب@,
اXتعال@/

وما اòـدمة@, Gذه ووفّـقنا أنعمـنا@, الّذيى � وا¡مُد اGـمزة@/ باب آخر هذا
وأن الكتاب@, هذا ٕا[ام

ã
|

ã
ويوفRق�

ã
æدRيؤي أن حÍÉته ونسأل عنده@, من ٕاّ% التوفيق

,@oالعظ
Ù ã
الع� با� ٕاّ% قّوة و% حوَل و% وأستع�@, أستمّد ومنه ا¡ّق@, هو ما

ã
يُلهم�

النص�@/ وِنْعَم اXو� ِنْعَم

ã
| اXتـعال ا� ٕا� الفقـ� مؤلRفها بيَـِد هنا ٕا� والتأليـف الكـتابة انxت وقد

ã
Ï»c هجريى ٣١@.@٦@.@١٣٥٣ = اGجريّة ١٣٩٤ سنة من الصيام ¾Îر من اòامس

@@بطهران@/ ـ

اXصطفويى حسن



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالباء
الباء@:

]دخـوGا@, قبلها@ ما حكم ربط أيى الّربـط@, ع� وتدّل ا�ـاّرة@, ا¡روف من
داء بزيد Lو بإ'لصاق@, الربط هذا يتحقّق فقد اXوارد@, باخت0ف الربط هذا وOتلف
بالظرفّية@, أو باXصاحبة@, أو بالقلم@, كتبُت Lو واXساعدة@, بالسببيّة أو بزيد@/ ومررُت

غ�ها@/ أو بالتأ@كيد@, أو بأ'خذ@, أو بالتعدية@, أو باXقابلة@, أو

اخت0ف جهة من Jصل ا Ø̂ ٕا
ã
æعاXا واخت0ف الربط@, هو فzا الواحد فأ'صل

أ'حكام باخت0ف Oتلف الربط مع� أّن وا¡اصل واXوضوعات@/ وأ'فعال اXوارد
Mسبه@/ مورد كّل

ã
ف� واXوضوعات@,

أْحَسُن@/ ِهيىَ
ã
� بالّ م Ô ÖGجاِد

بالسببّية@/ تتحّصل ا Ø̂ ٕا هنا الربط فكيفيّة

بالَغداِة@/ م Ô Øwر َيدُعوَن
بالظرفّية@/ يتحقّق ا Ø̂ ٕا والغداة الدعوة فربط

كّذبوِن@/ ]ا
ã
æ ÖÍ Ô½رب! ن

باXقابلة@/ ٕاّ' ليس والتكذيب ن½Íته فربط

ã
æمعا ا Øuأ@' خصوصيّات@وكيفيّات@Xع�ا'رتباط, هيى ا Ø̂ ا¢تلفة@ٕا

ã
æعاXا فهذه



باِبل ٢٢٢

Wتازة@/ مستقلّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

باِبل@:

wذا واÎ¿Xور وا¡ّلة@, الكوفـة مyا ناحية Ëºٕا الباء Ì»بك باِبل@: ـ راصد ÒXا
عامرة@/ بابل تُسّمي قرية جان}ا وٕا� ا¡لّة بُقرب اòراب اXدينة Ëº'ا

وُفرات@/ ِدجلَة Òب� واقعة ,@Vا باب بابل@: ـ قم

العـراق@, أبنية أقدم ا Øuأ ٕاّ' صغ�ة@, قريـة وبابِل ـ ٨٦ ص ـ اFXلك مسالك
وwا wا@, يُقيموَن الكنعاني]�وغ�هم ملوك وكانت ِلِقدمها@, ا'قلoٕالzا ذلك وُينسب
ب� مَن أّول الضّحاك ٕاّن ويقال ,@ ÓDعظ م½Íاً أ'يّام hقد

ã
| تكون أن تُشبه أبنية آثار

باِبل@/

الكَلداني]�ع�كل] أرِض سكّاِن وكّل بابَِل ÔÑ|وأ@كا ـ ٢٤ . ٥١ ـ ٕارمياء ِسفر
jفأمُد أ'رض كّل اXهلك الرّب يقول عيونكم@/// أمام Îيَون ß¼ ã

| فعلوه الّذيى هم
Ù
Ì¾

حجراً منَك يأخذوَن ف0 َرقاً ÔT جب0ً وأجعلك خور jالص عن واُدحرُجك عليك يَديى
خراباً@/ تكون بل ُ'سٍس حجراً و' لزاوية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب� اXمتّد واللّوح اòشب ]ع� باب@, = من مركّبة الكلمـة هذه أّن
/@Vأ ]ع� ٕال@, = و اXضيق@/ َمر ÒXا أو

Ø Ò
ف�وال	 pالس

الباب@/ ]ع� بابا@, = كلمة من أو

غايxا@, واXدنيّة العظَمة
ã
| وبالغة ا'ت]ساع غاية متّسعة كانت البلدة هذه ٕاّن

Ø
j



٢٢٣ ب�

كيلوم
اً وتسع� ث0ثة من قريبة وموضعها وا¡كومات@, الدول بتطاول خرجت
Ø
j

ا¡ّلة@/ من قريبة بغداد@, من
Ø ã
}Ì¿ال ا�نوب من

بـباِبَل
ß
Çلك� ÒX ا Òَع� ُأنِزَل وما ْحَر الس! النّاَس ُيعل!موَن كََفُروا Òالّشياط� ولكن7

/@١٠٢ . ٢ ـ ِمنأَحد Fِن ُيعل! وما وماروَت هاروَت

واXلك والسحر الشيطان حقيقة بيان ع� يتوقّف ال¿Ìيفة ا'tية هذه وتفس�
فراجعها@/ وماروت@, وهاروت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ب�@:

فيقول اGمزة ُيقل]ب مَن العرب وِمن وأبْأtر@, أبُؤر القلّة
ã
| bعها الِبـ� ـ صحا

أبأَُر بأرُت ـ زيد أبو فرة@/ Ô¡ا والبُؤَرة@: ب�اً@, بَأْرُت وقد الِبئار@/ فهيى ك�ت وٕاذا آبار@,
اّدخرته@/ ء@وابتأرته@:

ã
Ï¿ال بأرُت وقد الذخ�ة, والبَئ�ة: فzا@/ يُطبخ بُؤرًة حفرُت بَأراً:

ب� وتضاف باGاء@, ُبؤْيَرة وتصغ�ها اGمزة@, Hفيف وNوز ,@اُن الِب� ـ مصبا
َمعونة@/ ب� fنه ½Îا@, ص] ÔO ما ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع� اXاّدة تسـتعمل اXع� هذه و]ناسـبة ل0ستسقاء@, َفر ÔI ُحفرة الِبـ� أّن
ا'نسان حياة

ã
يعمل@| ما أهّم الب�كانتمن ٕاّن

Ø
j الب�@/

ã
| يُّدخر اXاء ٔ'ّن الذخ�ة@,

أ'Çuار@, عن اòالية والب0د ا�اريى اXاء عن البعيدة
ã
ÏÈوأ'را البواديى

ã
|

Ø
Dس و'

الباقيات من يُعّد وأ'مكنة
ã
ÏÈأ'را تلك

ã
| @لبـ� حفراً وكانت العرب@/ ب0د @كأ@ك�

راصد@/ ÒXا راجع ـ الصا¡ات



بأس ٢٢٤

ُمَعّطلٍَة
à
وِب� Îا ß¾ع�ُعرو خاِويٌة َفِهيىَ ٌة ßXظا وِهيىَ أْهَلْكناها َقْريٍَة ِمن َفكأي!َن

/@٤٥ . ٢٢ ـ َمشيٍد
à
Í Ö½وَق

و'@تُستَْس�@, مyا و'يستفاد ُعط]لت قد
à
ب� @ومن أيى ع�القرية, فالب�ُعطفت

القرية@/ تلك 0Gك أهل@, له وليس
Ò ã
اُخ� قد جالب Í½ق ومن

ل0نسان أ'ّوليّة ا¡ياة ÍÈوريّات من واXاء اXسكن فٕاّن :@Í½والق الب� وذ@كر
م@/ Ôyَمسا@ك فتلَك ,@ Gَحيى ٍء

ã
Ï¾ كل7 اXاِء ِمَن ـ ّ الب¿Ìيى وا'جBع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بأس@:

ورجٌل ا¡رب@,
ã
فالبأس@الشّدة@| ضاَرعها@/ الشّدة@وما أصل@واحد, بأس@: ـ مقا

الكراهة من اXفتعل واXبتئس العيش@,
ã
| الشّدة والُبؤس@: شجاع@/ وبَئيٌس@: بأٍس ذو

وا¡زن@/

فهو ,@ ØÍÉال به نزل ٕاذا بَِئَس ويقال التخفيـف@/ وNوز ,@ ØÍÉال الُبؤس@: ـ مصبا
أفُلس@/ مثل أبُؤس البأس وbع بَئيٌس@, فهو شُجَع@, ٕاذا بَأساً@: وبَُؤَس بائٌس@/

شديد كان ٕاذا بأساً@: يَبُؤُس بَُؤَس ا¡رب@,
ã
| والشّدة العذاب البأس@: ـ صحا

فـهو حاجته@, اشـتّدت وبئيساً@: بُؤساً يَبأُس بَِئَس شـديد@/ بئيس@: وعذاب البأس@/
وYا هنٌد اXـرأة وبئست زيٌد الرجُل ِبئَس مدح@, كلمة وِنْعَم ذّم@, كلمة وِبئَْس@: باِئس@/
نَـِعَم قولك من منقول فَِنْعَم ,@Fموضعه عن اُزي0 F Øu@'ٔ فان@, ØÍ½يت@' ماضيان فع0ن
اXدح ٕا� فنُق0 بُؤساً@, أصاَب ٕاذا ف0ن بَِئَس من منقول وِبئَس نعمة@, أصاَب ٕاذا ف0ن
وا�Çمع نُعٍم@, ويوُم بُؤٍس ويوُم لغات@/ وفzا فا@, ØÍ½يت فلم ا¡روف فشـاwا والذّم@,
الشّدة@, والبأساء@: وا¡زين@/ الكاره واXبتِئس@: و'تشتِك@, َزن Ö ÒI@' و'@تبتَِئْس: أبُؤس@/



٢٢٥ بأس

أفَعُل@/ له وليس

'@خوف@/ أيى و'بأس@, عليك, '@بأَس @قيل Øك�ح�
Ø
j ا¡رب@, البأس@: ـ لسا

والُبـؤس@: شجاع@/ أيى بَئيٌس فهو شجاعاً البأِس شديد كان ٕاذا بأساً@: يبُؤُس بُؤَس
حاجته@/ واشتّدت افتقر ٕاذا وبَئيساً وبَأساً بُؤساً يَبأُس بَِئَس والفقر@, الشّدة

وِبـئَْس@, ِنْعَم yfا ذّم@, أو مدح ٕ'نشاء ُوضع ما والذّم اXدح أفعال ـ الكافية
ُمضَمراً أو wا@, ف pعرXا ٕا� مضافاً يكون أو بال0ّم فاً pُمعر الفاعل يكون أن FطهÌ¾و
الرجُل ِنْعَم ـ ا¢صوص ذلك وبعد ,@ هيى

Ø
Fفنع مثُل ]ا@, اً ØñW أو منصوبة@, بنكرة اً Úñ ÔW

اXاِهُدوَن@/ فِنْعَم الَعْبُد@,@ ِنْعَم @ـ@ ا¢صوص ذف ÔJ وقد زيٌد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اXع� وهذا ,@m0ي@' Dف الشّدة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

ا'نتسـاب Iقّق ع� يدّل الفتحة حركة باعتبار فالبأس واXوارد@/ يَغ الص] باخت0ف
باعتبار والبُؤس والعذاب@/ كا¡رب وا'ختيار الظهور يناسـب اXع� وهذا ا¤ض@,
ا¡اجة

ã
| Fك والّلزوم@, الذات

ã
ع�الثبوت| يدّل با'نقباض@: الظاهرة الضّمة حركة

من أشّد بَُؤَس ã|والثبوت الّلزوم أّن يعلم هذا ومن وا'بت0ء@/ الشديد والفقر الشديدة
النفسانّية@, وأ'وصاف الطبائع أفعال ٕا� وأقَرب أنَسب الع�

Ø
ËÈ فٕاّن بَِئَس@, صيغة

والبأساء البئيس صيغة
ã
| الثبوت أّن Fك وقُبح@/ Ô	وك وشُجع وحُسن ف

Ô
Ì¾

ã
| Fك@

البأس@/ من أشّد َفع0ء@] [@فَعيل@, FuوزÏÉقت[

/@٦٩ . ١٢ ـ َيْعَمُلون كاُنوا ا@@
ß
[ َتْبَتِئْس Lَف أخوَك أنا

ã
Ùæ ٕا

العيش@/ التحّزن@والتكّره@وتكّدر أيى ا'فتعال, الُبؤس@وكسبه@,@من ا'بتئاس@أخذ



ب� ٢٢٦

م Ô Òyبيـ م
Ô
Î
Ô
ºبأ َشـديٍد@, بأٍس

ã
اُو� ِعـباداً@ َكَفروا@, اّلذيَن بأَس بأساً@, Rأشد Sوا

َشديد@/
وأ'خذ@/ العمل شّدة أيى

/@٢٨ . ٢٢ ـ الَفق� الباِئَس وأطِعُموا
/@ ØÍÉال به ونزل البؤس له عرض من

َبئيٍس@/ ِبَعذاٍب
له@/ الثابت البؤس شأنه من عذاب

/@٢١٤ . ٢ ـ اء ØÍÉوال البأساُء م Ôxَمّس

اء ØÍÉوال @العيش@وا'بت0ءات@النفسانيّة/
ã
| من@الشدائد البؤس@الثابت@من@داخله@,

اòارج@/ من ا¡ادثة

ْوا
Ò
Ì Ò¾ ما وَلِبئَس يَن@, Ùتَك� ÔX َمثَويا فَلِبئَس ,@ Ôص� ÒXا ِبئَْس الُفسوُق@,

Ô
ËºZٕا ِبئَْس

م@/
Ô
Î
Ò
أنف« بِه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ب�@:

Ò
يب
Ò ß

بَ 'زمه ã

| ويقال [ام@/ غ� ع� قطعه قتل@: باب من بَ
اً ه Ò
بَ ـ مصبا
بَ
ي@/ واُ'ن Ò
أب فهو َتِعَب باب من

تـقول َنب@, pالذ اXقطوع 
وأ'ب إ'[ام@/ قبل قطعته ب
اً@: َء
ã
Ï¿ال ُت Ò
ب ـ صحا

أثره@/ �òا من انقطع امرٔي وكّل له@, َعِقَب ' الّذيى Ò
وأ'ب ب
اً@/ Ò
بالك«Ìيب
Ò ß

بَ منه

ُتتّمه@/ أن قبل القطع وهو واحد أصٌل :@
ب ـ مقا

قطع َ اُجريى
Ø
jَنب pالذ قطع

ã
| يستعمل لكن [@بتك@] تقّدَم ما البَ
يُقارب ـ مفر



٢٢٧ بتَك

أيى ـ Ò	بZٔا ُهَو شاِنئََك ٕاّن لفه@/ ÔO َعِقب له يكن n ٕاذا 
أب ف0ن فقيل Vراه@, الَعِقب
انقطع ٕاذا �òا عن ِذ@كره ينقطع �ص� Tّمداً أّن زعموا م Øuأ وذلك @كر@, الذ] اXقطوع
فgا هو فأمّا َيشنؤه@, الّذيى هو ذ@كره ينقطع الّذيى أّن تعا� فنبّه نسله@, لفقدان عمره

ِذ@كَْرك@/ لََك وَرَفْعنا ـ بقوله تعا� Vا وصفه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنوياً@/ أو يّاً ماد] مطلقاً@, ' إ'[ام@, ِقبال
ã
| القطع مyا يستفاد اXاّدة أّن

/@ Ò	ْبZٔا ُهَو شاِنئََك ٕاّن

bيل@/ و'@نسل ذ@كر حسن منه '@يب� أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بتَك@:

بَتكاً@/ أبِتكُُه قطعُته@, َء@:
ã
Ï¿ال بَتكُت قالوا القطع@, وهو واحد أصل بتك@: ـ مقا

أو َشَعر ع� تقبض أن والبَتك القاطع@/ السيف والباتك اُ'ذن@, قطع البَتك اòليل@: قال
من طائفة وكّل وينتتف@, ينقطع أيى أصله من فيَنْبتَِك ٕاليك Qذبه

Ø
jذلك Lو أو ريش

ِبتَك@/ وا�مع ِبتكة ذلك

وأمّا َعر@/ pوالش أ'عضاء قطع
ã
| يُستعمل البَتك لكّن الَبّت@, يقارب البَتك ـ مفر

والَوصل@/ بل Ò¡ا قطع
ã
| فيقال البّت

شّدد قطَعها@, ا'tذاَن@: وبتَّك أصلها@/ من اُ'ُذن قطع البَتك الّليث@: البتك@: ـ لسا
وتبتّك@/ فانبَتَك وبتّكَه بيِدك@/ ء

ã
Ï¾ ع� تقبَض أن البَتك وقيل للك�ة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



البَتل ٢٢٨

والتحقيق@:

أ'نعام@/
ã
النقص| هو اXاّدة@: من اXستفاد أّن

/@١١٩ . ٤ ـ اZٔنعام آذاَن َفَلُيَبت!كُّن م Ô Øuُمَر ÐZو

Iليل من ,@Vا أحكام من لتغي�حكم وع0مة ا¡ياة@, ذويى
ã
| عدوان ت½Íف

ح0ل@/ hرIو حرام

اXوافق@/
ã
ÏÈالرا واُ'ذن@: الن]عمة@, من أ'نعام فاّن ذان@: t'وبا بأ'نعام والتعب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الَبتل@:

من أبنتَـه ٕاذا َء ãÏ¿ال َبتلُت يقال غـ�ه@, من ء
ã
Ï¿ال ٕابانة ع� يدّل بَتل@: ـ مقا

Gا يكن فلم انفردت ا Øu@'ٔ الَبتول@, الَعذراء hرX يقال ومنه َبتلة@, طلّقها ويقال غ�ه@,
ٕاليه@/ تعا�وا'نقطاع V النيّة ٕاخ0ل والتبتّل زوج@,

ٕا� وتبتَّل َبْتلة@/ بَتّة طَلْقة وطلّقها وأبانه@, قطَعه قتل@: باب من بت0ً بتَلَه ـ مصبا
وانقطع@/ Gا تفّرغ العبادة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¦امّية@/ جهة من ا'tخر العضو قطع هو 
الب أّن

تامّاً@/ '@يكون ما 
فأ'ب

من وأ'خذ القبض بطريق كان ٕاذا اُ'ذن
Ø
Dس و' أ'عضاء أحد قطع والبتك

أصله@/



٢٢٩ بّث

ب�الشيئ�@/ والفصل إ'بانة والبتل

معنويّاً@/ أو يّاً ماد] الوصل@, مقابل
ã
| اXطلق القطع هو والبّت

/@@٨ . ٧٣ ـ Lًَتبتي ٕاليه وَتَبت7ْل

عن إ'نقطاع أيى تفعيل@, اÇXع�
ã
| ٕاليه التبتّل فٕاّن التفعيل@: من باXصدر جاء

تعا�@/ Vا ٕا� الغ� عن النفس مع�ٕابانة وهذا ٕاليه@, خالصاً والتوّجه تعا� Vا غ�

جانب من وحصوله ال½Íف ا'نقطاع وهو بالتبتّل ا'بتداء مرحلة
ã
| فالتعب�

ع� الدالّة التبتـيل كلمة من وألطُف أوكُد الواقع
ã
| فيـه اÇXع� هذا وIقّق السالك

ا'نقطاع Iقّق وبعد الثانويّة اXرحلة ã| التعب�بالتبتيل أّن Fك مع�ا'نقطاع@, Iصيل
ٕا� منسوب فالتبتّل تعا�@/ ٕاليه والتوّجه الّس� ع� د'لته جهة من وأنَسب@, ألطف
ٕاليه@/ تبتي0ً أيى ـ تعا� Vا وهو السلوك ٕا�منxي بالنسبة والتبتيل السالك@, الشخص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بّث@:

أذاعه ا¡ديَث@: الرجُل pوَبث خلقهم@/ قتل@: باب من بَثّاً اòلَق Vا بّث ـ مصبا
ن¿Ìهم@/ الب0د@:

ã
| ا�نَد السلطاُن pوبث ه@,

Ò
Ì¿ون

لك@, أظهرتُه أيى :@ يى Ù
Ìº أبثَثْتُك يقال نَ¿Ìه@, أيى ]ع�@, وأبثpه Ò

	òا pبث ـ صحا
/@Ì¿انت أيى فانبّث للمبالغة ُشّدد 	òا وبّثثُت

الغارة@,
ã
| اòيَل بثّوا يقال وٕاظهاره@, ء

ã
Ï¿ال تفريق وهو واحد أصل بّث@: ـ مقا

ُبسط وٕاذا أ'رضXعا¾Îم@,
ã
| وبثّهم اòلَق خلَق Vوا ع�الّصيد@, ِك0بَه الّصيّاد وبّث

وَبثثُت قة@/ متفر] كث�ة أيى ـ َمْبثُوثة Ø ãèَوزرا ـ مَبثوث فهو والدار البيت بنَواحيى اXتاع
البّث وأمّا Ìته@/ Ò¿ن ا¡ديَث@: وَبثثُت بعض@, ع� بعَضه وألقيَت قلّبتَه ٕاذا والّطعام@: الّتمر



بّث ٢٣٠

ã
æوُحز

ã
Ù
 بَ أشكو ا Ø̂ ٕا ـ وُيظهر@ وُيبّث يُشتكي ء

ã
Ï¾ ٔ'@نّه أيضاً@, ذلك fن ا¡زن@: من

/@Sا Òٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� هذا وخصوصيّات والتفريق@, Ì¿الن هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

ا¢تلفة@/ أ'مكنة
ã
| Vتمعهم تفريق ا�ند@: jفَبث واXصاديق@, اXوارد باخت0ف Hتلف

عن وٕاظهاره ٕافشـاؤه ا¡زن@: وبّث ورواية@/ كتابًة الناس ب� ن¿Ìه ا¡ديـث@: وبّث
الفكر وبّث والتأليف@/ والتبليغ بالبيان العلم من صدره

ã
| ما Ì¿ن العلم@: وبّث صدره@/

ا¡واّس وتفّرق ا'ضطراب عن عبارة وهو والسكون@, الطمأنينة مقابل
ã
| واòيال@:

ا¢تلفة@/ أ'فكار وعروض

/@٤٢ . ٢٩ ـ دابّة فFzِمْن َبث7 َوما واZْٔرِض Êواِت
Ú
ال« َخْلُق آياِتِه وِمن

يدّب ما bيع فتشمل النفس@, باعتبار الدابّة وتأنيث ,@Fzف وفّرقها Ìها Ò¿ن أيى
ال«Êء@/

ã
| أو أ'رض

ã
| @كة متحر] حيّة نفس ذيى من

/@@٨٦ . ١٢ ـ Sا Òٕا�
ã
æوُحز

ã
Ù
 بَ أشكُو ا Ø̂ ٕا

,@
ã
Ï»نـف عـن والسكون الطمأنينة وسلب فكريى واضطراب

ã
خيا� تفّرق أيى

مبثوثة@/
ã
Ï»نف فكأّن

/@٤ . ١٠١ ـ ْبُثوِث ÒX ا كالَفراِش الناُس يكوُن يَوَم

والطمأنينة@/ النظم وفقدان Øوالتح� ا'ضطراب
ã
|

/@١٦ . ٨٨ ـ َمبثُوثة Û ãèوَزرا َمْصُفوفة اِرُق Ò̂و

وا'س
احة@/ للجلوس Vال«Îا
ã
| كث�ة ومنشورة قة متفر] ُبُسط أيى
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/@٦ . ٥٦ ـ اً ُمنبثّ َهباًء فكاَنت

اXنثور@/ اGباء ٕا� مبّدلة ا�بال فتص�

,@Ì ß¿نتXوا ق ]ع�اXتفر] 'زم اËºفاعل اXنبّث أّن ب�اXنَبّث@واÒXبثوث: والفرق
Ì¿ّالن أّن والبّث@: Ì¿ّالن ب� الفرق وأمّا اXنشور@/ ]ع� يى اXتعد] من مفعول واXبثوث
فـيقال التفريق@/ هو والبّث متجل]ياً@/ يكن n أن بعد والظهور القبض@, بعد البسط هو

هؤ'ء@/ ُبّثْت و'@يُقال ,@çوXوا والصحف الرaة ت
Ò
Ì ß¿ُن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

س@: Ò ÒP

فانفتح@/ ]ع�فتحته فانبجس@: قتل باب من ساً Ö ÒP اXاء سُت ÒP ـ مصبا

أو ِقربة
ã
| انشقاق البََجس قال@اòليل: خاّصة@/ باXاء ء

ã
Ï¿ال تفتّح Pس@: ـ مقا

والنبوع عاّم وا'نبجاس بانبجاس@, فليس ينبع n فٕان ماء@, مyا يَنبُع أرض أو حجر
خاّصة@/ للع�

يبُجُس بنفسه اXاُء وPَس فانفجر@, فّجرته أيى فانبجس اXاء Pسُت ـ صحا
انفجر@/ أيى وتبّجَس اXاُء وانبََجس س@, Ú ÔP وسحائُب و'@يتعّدي@, يَتعّدي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مطلقاً@/ نقطة من مايع نبوع مyا يستفاد اXاّدة أّن
/@١٦٠ . ٧ ـ َعْيناً ة

Ò
Ì Ö¿َع ِمنُه ثَنتا فانَبَجَسْت َجَر Ò¡ا ِبَعصاَك ْب

ß
ÍÈا أن

/@hالكر القرآن
ã
| wا حة ØÍ½Xا اXعجزات من هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Mث@:

طلبك البحث اòليل@: قال ء@/
ã
Ï¿ال ٕاثارة ع� يدّل واحد@, أصل Mث@: ـ مقا

هـذا عن اسـَتْبحَث تقول وتستخ	@, ء
ã
Ï¾ عن تسأَل أن والبحُث ال
اب@/

ã
| شيئاً

الفَـْحص@/ جل بالر] وهو بالَيد@, ٕاّ' '@يكون والبحُث Mـثاً@/ ف0ن عن وMثُت أ'مر@,
علمه@/ طلَب :@	òا عن َث ÒM ويقال

حفَرها@/ @أ'رض:
ã
وMَث@| /@Ï

Ò
استق½ باب@نفع@: من Mثاً عن@أ'مر Mثُت ـ مصبا

/@٣١ . ٥ ـ اZٔرِض
ã
| َيبحُث ُغراباً Sُا فَبَعَث

ث@, ÒM
ã
طلب| والفَْحُص وغ�ه@, ال
اب Iت ء

ã
Ï¿ال طلُب هو الَبحث@: ـ @كليا

وMَث ة@/ Òعا�Xبا ء
ã
Ï¿طلب@ال واXزاولة: يَل/ ß¡با ء

ã
Ï¿ال طلب وا¤اَولة: التفتيش/ وكذا

طلبه@/ Ï½استق ء@:
ã
Ï¿ال عن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مطلقاً@/ بالعمل أو بالقول Vهول ء
ã
Ï¾طلب

ã
| استمرار ع� تدّل اXاّدة أّن

/@٣١ . ٥ ـ ُيواِريى كيف يه Ôل� اZٔرِض
ã
| َيبحُث ُغراباً Sا فبعَث

فالبحث مدفناً@وحفرة, ي]ٔي Ôzبرجله@ومنقاره@ل أ'رض
ã
الفحص@| عمل @يعمل أيى

أعّم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Mر@:

ومنه 'ت]ساعه@, بذلك يى Ù Ôd ار@,
ß
Mو ر ÔMوأ ور ÔM وا�مع معروف الَبحر ـ مصبا
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ا@, Ôxشقق نَفع@, باب من راً@: ÒM الناقة اُذَن رُت ÒMو ,@ ا�ريى واسع كان ٕاذا ر Ö ÒM فرس قيل
نتجت ٕاذا اُمّها مع Ø� ÔH

ã
الّ� السائبة ِبنُت اُ'ُذن مَشقوقة وهيى مفعول Ëºا والبَح�ة

السائبة@/ هيى البَح�ة عل ÒN م
Ô
ÎÉوبع أبطُن@, `سَة

وانبساُطه@, سـعته وهو 'سِتبحاره Çراً ÒM البحر ُسم]يى اòليـل قال Mر@: ـ مقا
ورجل اXال@,

ã
| ف0ن وتبّحر كث�@/ ِرعيىٍ

ã
| الراعيى وتبّحر العلم@,

ã
| ف0ن واستبَحر

,@sالغ
ã
| داء والَبَحر البحر@/ يَفيض Fك بالعطاء كَفّه لفيض وه Ød سخيّاً@, كاَن ٕاذا Mر

Mراً@, الناقة رُت Ò ÒM الباب@: هذا ومن ب@,
Ò
Ì¿ُي@' الَبحر ماء ٔ'ّن ع�البحر@, Tمول وهو

ف0 أبطن@, ع¿Ìة نتجت ٕاذا ذلك تفعل العرب وكانت البَح�ة@, وهيى اُ'ذن@, شّق وهو
بظهرها@/ يُنتفَع و' ُترَكب

ر ÒM وماء ٌر@, ÒM oعظ uر وكّل وات]ساعه@, لعمقه يى Ù Ôd ,@
Ø
ال	 خ0ف الَبحر ـ صحا

العلم
ã
| وتبّحر باِحر@, ا¡مرة اòالص للدم قيل ومنه الّرحم@, ُعمق والبحر ِملح@, أيى

الّذيى Øالتغـ� يُسّمون وأ'طبّاء إ'بل@,
ã
| داء والَبَحـر وتوّسع@, فيه تعّمق أيى وغ�ه

موّلد@/ ذلك وbيع راناً@/ ÔM ا¡اّدة أ'مراض
ã
| دفعة للعليل Jدث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً@/ أو ماّدياً فيه ]ا يتمّوج اXنبسط اXتّسع ا¤ّل هو مع�البحر@: حقيقة أّن

وغ�ها@/ ال�وة@, وMر السخاء@, وMر العلم@/ وMر اXاء@/ Mر مصاديقه@: ومن

جة متمو] رحم وع� وحركاtا@, والّدواب با'نسان تت0طم بلدة ع� فيطلق
وع� �ة@, ÒM فهيى Mر أقراuا ٕا� بالنسبة ا Øuفكأ أبطن ع¿Ìَة ُنِتَجْت ا Øuأ Øح� بالن]تاج
Øح� دا_اً والت0طم وا¡ركة ا¦ّوج

ã
| وهو وع�راٍع الوسيع@, س�ه

ã
| يتمّوج فرس
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وكذلك كالبحر@, صاحبَه وُيدهش يتمّوج وع�داٍء ويضبطها@, وأ'غنام أ'نعام Jفظ
دفعة@/ الت0طم عروض وهو الُبحران@: @كلمة

ظلمة باعتبار ا'ط0ق هذا ولعّل باِحر@, ٕانّه ا�اهل أ'aق للرجل يقال وقد
واضطرابه@/ البحر

/@٤٠ . ٢٤ ـ َموج فوقِه من َموٌج َيغشاُه Gيى Ù Ô� ٍر Ö ÒM ã
| َكُظلFٍت أو

/@٥٠ . ٢ ـ ِفرَعون آَل وأغَرقنا ْينا@كُم ÒSفأ البَْحَر بكم َفرقنا وٕاذ

ÇGم البـحر تـفريق وهـو العـزيز@, Vا كتاب
ã
| حة ØÍ½Xا اXعجزات من هذا

وٕاه0@كهم@/ فرعون آل ٕاغراق
Ø
j وٕاSاؤهم

الَبْحر@/ بَعصاَك ب
ß
ÍÈ أنÏºٕا�ُمو فأوحينا

/@١٣٨ . ٧ ـ البَْحر ٕاÌºائيَل
ã
� ِببَ َوجاَوْزنا

سيناء@, وصحراء Í½الفاصل@ب�م أ'aر البحر من السويس خليج منxي هو
اòريطة@/ انظر

@طريق@التّجار@واXسافرين فهيى اء Ö
ا@طريق@البَ وأمّ ـ ص٢٦٦ سينا@والعرب تار±
وتتّجه السويس من تنشأ وهيى اُ'ردن@,

ã
}Ì¾و والب
اء وا¡جاز م½Íٕا�العقبة من

بواديى وتقطع ,@Ïºمو بعيون فتمّر البحـر@, شاطٔي عن قلي0ً مرتفعـة ب¿Ìق جنوباً
ُوَسيط@, فواديى غرندل@, فواديى َعFرة@, فواديى ِوْردان@, فواديى سدر@, فواديى إ'حثاء@,
وتذهب مر@, Ô¡ا واديى ٕا� فيه فتنحدر الشبيكة@, واديى رأس

ã
çتأ Øح� آثال@, فواديى

ع� سينا طور ٕا� ¾Ìقاً صاعداً الشيخ واديى فت
ك الوطية@, قرب ٕا� ف�ان بطريق
/@Ïºمو ذها ØHا

ã
الّ� هيى وهذه الوطية@/ من أميال ع¿Ìة
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ٕا�ُسكّوتLو َرَعْمسيَس من اÌºائيل بنو فارIل ـ ٣٧ . ١٢ اòروج ِسفر
الرجال@/ من ماش ألف ئة ØBس

بـ� �Çوث ß¡ا فَم أمام وي�لوا يرجعوا أن ٕاÌºائيل
ã
ب� كلّم ـ ١ . ١٤

ã
و|
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Ïºمو ومّد ـ �٢١
ã
�و| ـ البحر عند ت�لوَن مقابله َصفون@, بَعَل أمام والبحر ُدل ÒV

بنو فدخل اXاء@, واشتّق شديدة@/// ¾Ìقيّة بر´ البحر الرّب فأجري البحر ع� يَده
وتبعهم يسارهم@, وعن Zيyم عن Gم سوٌر واXاء ع�اليابسة البحر وسط

ã
| ٕاÌºائيل
اÍ½Xّيون@/

التوراة
ã
| ُذ@ِكَرت وقد قاموس@, و' كتاب

ã
| الكلمة هذه أجد n َرَعْمسيس@:

ِفـيثوم ÇUازن
ã
مـدين� لفرعون ـ فبنوا ـ ١١ . ١ اòروج

ã
| مyا مواضع عّدة

ã
|

بعبودّية@/ حياtم ومّرروا بُعنف اÌºائيل
ã
ب� اÍ½Xيّون فاستعبَد وَرَعْمسيس@///

هكذا@: الكتاب@, آخر من ٢ خريطة
ã
| ـ قم ـ

ã
و|

من خروجه
ã
| اُِمر قد �ع� Ïºمو أّن اXقّدسة@, أ'سـفار تعب�ات من ويظهر

ã Ò
جان�

ã
| ّ يى طريق@بر] و'يسلكعن Mريّاً@, طريقاً وOتار البحر بشاطٔي ي�ل م½Íأن

رسوله@/
ã
|@Vسلطان@ا لك@أعداءه@ويَظهر

Ô
vتعا�@و@Vا¦ساح@,@ح�@ُينجيه@ا اXّرة@أو �Mة
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ال¿Ìيفة@: ا'tيات
ã
و|

Z َيَبساً البَحِر@ ã| طريقـاً م Ô ÒG ْب
ß
ÍÖÈفا ِبعـباديى

ß
ÌºأنأÏºٕا�ُمو أوَحْينا وَلقد

َلُمدَر@كون قاَل@أصحاُبموÏº@ٕانّا ُمْغَرقون/ م@ُجْنٌد Ô Øuٕا َرْهواً و تُرِك@البَْحَر @كا@/ افَدَر ÒH

اZْٔرِض ِمَن ُهم َيْسـتَِفز7 أن فأراد ْقناُهم@/ فأْغَر م Ôyِم فاْنَتَقـْمنا /@
ã Ù
èَر معيى ٕاّن@ @Lّك قال

يعاً@/ Òb َمَعُه وَمن ْقناُه فأْغَر

ã
| ٕاÌºائيل

ã
ب� واسـتخ0ف ِفرعـون آل ٕاه0ك أراد تعا� أ@نّـه ع� يدّل ما

البحر@/ طريق Gم فاختار أ'رض@,

تعا�@: قوله عليه فيدّل :@ الطبيعيى ا�ريان عن وخارجة معجزة كوuا وأمّا

/@
ß
ÌºأنأÏºٕا�مو أوَحينا

/@٦٣ . ٢٦ ـ البَحَر ِبَعصاَك ْب
ß
ÍÈ أنÏºٕا�مو فأوَحينا

/@٥٠ . ٢ ـ فرعوَن آَل وأْغَرقنا ينا@كُم ÒSفأ البَْحَر بكم َفرقنا وٕاذ

/@٧٧ . ٢٠ ـ َدَر@كاً H@Zاُف َيَبساً البَْحِر ã| طريقاً م Ô ÒGب
ß
ÍÖÈفا

موÏºوَمْن ْينا ÒSوأ َخريَن ÐZا Ø Òj وأزَلفنا oالَعظ كالط7ْوِد ِفَرٍق Rكل فكاَن فانَفَلَق
/@٦٤ . ٢٦ ـ َمَعُه

. ٤٤ ـ ُمْغَرُقون ُجنٌد م Ô Øuٕا َرْهواً البَْحَر و تُرِك ُمت7َبُعوَن ٕاّنكُم Lًْلَي ِبِعباديى
ß
Ì
Ö
ºفأ

/@٢٤

كان عن@أوطاuم اXوضوع@العظo@اXدهش@وٕاج0ؤهم هذا
ã
| @بإ'Ìºاء فالوحيى

وجنده فرعون بأّن توّجهوا ٕاذا
Ø
Dس و' غ�عادّية@, بصورة يتحقّق أن و'@بّد Ó

Ø
Fمه أمراً

ã
| الثانية اللّيلة

ã
| ونزلوا لي0ً@, َرَعْمسيس مدينة من فخرجوا ويعق]بوuم@, يتّبعوuم

ã
| الرابعة اللّيلة

ã
| ونزلوا ارIلوا

Ø
j ٕايثام@, ]�ل الثالثة

ã
| ونزلوا ارIلوا

Ø
j ُسّكوت@,
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شاطٔي ٕا� يرجعوا أن اُِمروا وحينئذ اXّرة@]@, �ة ÔMو ب�اòليج [@ال	زخ ا¡�وث فم

ã Ù
èر معيى موÏºٕاّن قال ÔXدَر@كون@, ٕانّا وقالوا معان@, Òا� تراَءي وهناك [@اòليج@] البحر

البحر@/ ِبَعصاَك ْب ßÍÖÈ� أن ٕاليه تعا� Vا فأوحي ,@
ã
دي�

Ò
v وهو

يكـون Øح� البحر وانف0ق الطريق@, يبس مع البحر
ã
| عبورهم أّن �O@'و

الّطـريق [ام يسـ�وا Øح� ورهوه اXاء وسكون ,@oالعظ كالطّود ا�انبـ� من اXاء
اòوارق@/ من كلّها :@�Xسا مطمئن]� البحر عن وOرجوا

بلحاظ البحر طريق يبس أّن من اXؤل]ف�@, من اXتكل]ف� بعض يقول ما وأمّا
انxاء أّن الكرZة@, ا'tيات من ال½JÍة النصوص من مّر ما ٕا� مضافاً واXّد@: ا�زر
البحر يبتدٔي

Ø
j نصفها@, أو ساعة ربع ٕا� وZتّد واقفاً يب� اXاء اKفاض وغاية ا�زر

وأن يبساً الطريق يكون أن القص�ة اXّدة هذه
ã
| Zكن فكيف والصعود@, ا'رتفاع

ã
|

عرض أقّل وهيى أميال ع¿Ìة مس�ة وأ'نعام العائلة من معهم ما مع ٕاÌºائيل بنو Zّر
اXّد فٕاّن والرا@كَب@, الراجَل

ã
Ï¿يغ ٕا�حد� '@ينxيى البحر هذا

ã
| اXّد ٕاّن

Ø
j اòليج@, هذا

الغرق@/ '@يوجب وهذا ,@
م ٕا� ينxيى أن Zكن اXاء وارتفاع

قدٍم @٢ ــ = كلّها للكُرة اXّد@ ارتفاع مُعّدل ـ ١٥٦ ص ديك لفان اGيئة ١أصول

٢

به '@ُيشَعر آخر بعض
ã
و| أ'ما@كن بعض

ã
| يرتفع مكانيّة ٔ'سباب أ@نّه غ� تقريباً@,

ط@/ اXتوس] أرال@والبحر قزوين@وMر كبحر @
Ù
بال	 ا¤اطة والبح�ات أ'Mر

ã
| Fك أص0ً,

أشياء@/ عنه وغابت ما شيئاً حفظ ا¤جوب اXتكلّف فهذا

/@٦٠ . ١٨ ـ البَْحَرين َمَع Ö ÒV أبُلَغ Øَح� Zأبَرُح ُموÏºِلَفتَاُه قاَل @ وٕاذْ

فقيل البحرين@, Vمع كلمة من اXع�اXراد
ã
| والتفاس� أ'قوال اختلفت وقد

ا�نوب
ã
| الواقع طارق جبل مضيق ومرادهم ,@FمُعهV أيى والفارس الّروم Mر ٕانّه



٢٣٩ Mر

Øã
Ï»أ'طل با¤ـيط الّروم� �Mر ـط اXتوس] أ'بيض البحر يوصل ٕاسـبانيا@, من

Ø ã
èالغر

بسواحل اXتّصل ُعFن ببحر 'تّصاله فارس ببحر يُسّمونه قد والقدماء ,�
ã
�أ'ط0نطي�

مكران�@/ �بلوچستان@, ٕايران

ليبيا@, Wلكة Ô	يع أن من له '@بّد طارق م½Íٕا�جبل من اXسافر أّن �O@'و
قـاهرة بـ� واXسافة طارق@/ جبل ٕا� يصل Øح� اXرا@كش@, اXغرب

Ø
j ا�زائر@,

Ø
j

/@
كيلوم @٣٨٠٠ من يقرب ما ا�بل ٕا� Í½م

الّروم Mر من مرادهم ولعّل اÌ¿Xق@,
ã
ي� ا

Ø
W والّروم فارس Mر اXراد@: وقيل@ٕاّن

بـاب اÇXراد فيكون الروم@, وMر الّروم جانب ٕا� امتداده باعتبار أ'aر البحر هنا
السـويس وبـ� بينه واXسافة ا¨ن@, عدن من قريباً أ'aر البحر منxي

ã
| اXندب

الّسودان@,
ã
ÏÈأرا

Ø
j طوً'@, Í½م

ã
ÏÈأرا Ô	يع أن ف0@بّد ,@
كيلوم @٢٣٠٠ من قريبة

عدن@/ مضيق ٕا� يصل Øح� ا¡بشة@,
ã
ÏÈأرا

Ø
j

ُعـFن@, وMر فارس خليج ب� الواقع هرمز مضيق مرادهم يكون أن وZكن
باب وب� السويس ب� اXسافة فتكون ٕ'يران@, عبّاس وبندر ُعFن مسقط من قريباً

ã
ÏÈأرا

Ø
j سينا@, صحراء ¾Êل من Ô	يع أن ف0@بّد ,@
كيلوم @٣٧٠٠ من قريباً هرمز

هرمز@/ مضيق ٕا� يصل Øح� ُعFن@,
ã
ÏÈأرا

Ø
j جنوبياً@, ¾Ìقاً ا¡جاز

Ø
j أردن@,

خليج ÇVمع هو البحرين� �Vمع كلمة من اXراد أّن النظـر@:
ã
| يقوي والّذيى

أ'Çaر@, البـحر منxي أيى ,@Fومرجعه Fwانشعا Tّل وهو السويس@, وخليج العقبة
واXسافة سينا@, صحراء من جنوبيّة نقطة آخر وهو Ìم@, Ò¾ وبلدة Tّمد رأس وهناك
اXسافر ولكّن فرسخاً@, ٥٠ يساويى وهو مي0ً ١٥٠ Tّمد ٕا�رأس السويس بلدة من
الكث�ة وأ'ودية با�بال اXس� لصعوبة أ@ك� أو أيّام ع¿Ìة

ã
| الطريق هذا يسلك

موÏºعليه يقول ما النظر هذا ويؤي]د الّتيه@/ وخوف والغذاء اXاء وقلّة اGواء وحرارة
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َنَصباً@/ هذا َسفرنا ِمن َلقينا َلَقد َغداَءنا آِتنا الس0م@:@

وباطناً@/ ظاهراً وأنس}ا ا¤امل أقرب اXع� وهذا

Í½م أهل من وَمرأي ]Òسمع كان وٕانّه قريبة@, Fyبي اXسافة فٕاّن الظاهر@: أمّا
¾Ìقيّة جهة

ã
| ومَدين شعيب@, ]Òدين مّر حيث �ع� ÏºوX ]عهود كان وٕانّه وسينا@,

خارجّية@, بيان@وتوضيح@وقرينة ٕا� 'Jتاج وٕارادته ذ@كره وٕاّن ا£مع@, هذا من جنوبيّة
ٕا� '@Jتاج اXس�ٕاليه وٕاّن ٕا�اXعهود@, ين½Íف اXطلق وٕاّن أ'بعد@, أ'قربZنع وٕاّن
والثالث@, أ'ّول القول

ã
| Fك ٕاياباً@, أ¾Îر وث0ثة ذهاباً أ¾Îر ث0ثة من قريب زمان

مناجاته@/ أيّام
ã
| ÓCص قومُه َعبد وقد والتبليغ@, الدعوة مقام

ã
ينا| وهذا

أو البـحرين Òُملَت� دون البحرين Vمع بكلمة التعب� فٕاّن @:@
Ó
ومع� باطناً وأمّا

Nتمع فيه فٕاّن اXورد@, ا'ختصاصwذا يعطيى غ�ها, وِصل@أو ÒXا ِضيق@أو ÒXا َصّب@أو ÒXا
اÇXندب وباب هرمز باب 0Rف معاً@, اXوضع هذا

ã
| FGطو

ã
| ويردان اòليجان@,

وُعرفاً@/ لغة البحرين ]جمع وليست البحران@,
ã
يلت� فzا فٕاّن طارق@, وجبل

خليج منxي
ã
| وهيى الكرZة@ببلدة@أيلة, ا'tية

ã
القرية@| اXع�@تفس� هذا ويؤي]د

اòريطة@/ راجع ـ العقبة

ال¿Ìيفة@/ ا'tية كلFت سائر
ã
| Vا شاء ٕان التوضيح وس�يد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Rس@:

نقص@/ أيى ٍس@, Ö ÒR بثََمٍن ـ تعا� قال النقص@, وهو واحٌد أصٌل Rس@: ـ مقا

Zو ـ مفعول� ٕا� ويَتعّدي عاَبه@, أو نقَصه نفع@: باب من Rساً سه ÒR ـ مصبا
ناقص@/ ٌس@: ÒR و\ٌن نقصُته@, ساً@: ÒR الكيَل سُت ÒRو النّاسأشياَءُهم@/ َتبخُسوا



٢٤١ Rس

اòريطة



Rس ٢٤٢

Zو ـ Z@ُيبَخسون فzا وهم ـ الظّلم سـبيل ع� ء
ã
Ï¿ال نقص البَخس ـ مفر

بثََمٍن Ìوُه Ò¾و ـ الناقص الطفيف ء
ã
Ï¿ال والَبخس@والباِخس@: النّاَس@أشياَءُهم@/ َتبَخسوا

ٍس@/ Ö ÒR

أبو@العباس@: نقصـه@/ ٕاذا ساً@: ÒR يبَخسـه حقّـه َسه ÒR النقص@/ الَبخس@: ـ لسا
تبخَس أن الظّلم من والبخُس '@َتظلموهم@, الناس@: و'@تَبَْخُسوا ,@nظا ]ع� باِخس
َهقا@: َر Zو ساً ÒR فOLاُف فينقصـه@, ِمكيالَه الكيّاُل يبخُس Fك فتنقصه حقّـه أخاك
عينَه صُت Ò ÒR يقال ّكيت@: الس] ابن قال /@Fظُل أيى َرَهقا و' عمله@, ثواب من '@يُنقَص

ا¡ّق@/ نقصان البَخس ا Ø̂ ٕا ا@, Ôxس ÒR و'@تقل بالّصاد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظّلم وأمّا النقص@, مطلق ' ا¡ّق نقصان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

وآثاره@/ أ'صل لوازم fن والعيب@:

/@٢٠ . ١٢ ـ ٍس Ö ÒR بثََمٍن وُه Ò
Ì Ò¾َو

حّقه@/
ã
و'@يوا| '@يعادله ناقص \ن أيى

/@١٣ . ٧٢ ساً Ö ÒR اُف ÒOLف بَرب!ه يُؤِمْن ْن Ò Òf

وفيه@/ حق]ه
ã
| والتفريط القصور أيى

/@١٥ . ١١ ـ Z@ُيْبَخُسون فzا وهم فzا م Ô ÒGFمأع
ß
zٕال نَُوف!

أعGFم@/ جزاء
ã
| '@ُيفّرط

/@٢٨٢ . ٢ ـ شيئاً منُه وZ@َيبَْخْس َربّه Sا وِلَيّتِق Rا¡ق َعلَيِه اّلذيى ولُيمِلل

له@/ عليه Nب ما وٕايفاء حقّه تأدية
ã
| ط '@ُيفر] أيى



٢٤٣ Rع

/@@٨٥ . ٧ ـ أشياَءُهم النّاَس وZ@َتْبَخُسوا

ويشاؤونه@/ wم يتعلّق Dف وافوهم أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Rع@:

Rع اòليل@: قال وقهر@/ ٕاذ'ل من داناه وما القتل وهو واحد أصل Rع@: ـ مقا
ع�آثاِرِهم@/ نفَسَك باِخٌع َفَلعل7َك ـ الَوجد ّشدة ومن غيظاً قتلها ٕاذا نفسه الرجل

با¡ّق
ã
� ع ÒRو َغيظ أو َوجد من قتلَها نفع@: باب من عاً ÒR نفَسه ع ÒR ـ مصبا

وبذله@/ انقاد وعاً@: ÔR

وÇRَع م@/ ØGوأذ أهلها قهَر أ'رَض@: Rع ,@ Ó
Ø
Fغ أو غيظاً قتلها نفَسه@: Rع ـ لسا

كـذلك@/ بـالطاعة
ã
� وÇRَع له@/ وخضع به أقّر Mق]ه@: له وRَع uكها@/ نفَسه@: الَوجُد

تذّللت@/ له@: عُت ÒRو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كون باعتبار فتجّوز القتل وأمّا اXطلق@, التاّم القهر هو فzا الواحد أ'صل أّن
والقتل@/ النفس كٕافناء اXقهوريّة

/@٦ . ١٨ ـ نفَسَك باِخٌع فَلعل7َك

والعمل@/ ا'ختيار عyا يسلب فانية مقهورة تكون Mيث ا ØGومذ مُهلكها أيى

اXوارد@/ هذه bيع
ã
| Tفوظ فأ'صل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Rل ٢٤٤

Rل@:

كان وٕاذا@ وباخٌل@/ يل ÒR ورجٌل والبََخل@/ البُخل وهيى واحدة@, كلمة Rل@: ـ مقا
ال@/ Ø ÒR فهو شأنَه ذلك

فهو َفلس@, وزان وا'Ëºالبَْخل وَقُرَب@, َتِعَب باب من 0ً ÔRو 0ً Ò ÒR َل ß ÒR ـ مصبا
وعند الواجب@, منع Ìع Ø¿ال

ã
| والبُخل ل@, ÔR ذو أيى باِخل ورجل 0ء@, Ò ÔR وا�مع Rيل

Rي0ً@/ وجدته وأRلته@: عنده@, يَفضل ا
Ø
W السائل منع العرب

يقال ا�ود@/ ويقابله عنه@, Îا
Ô
حب« ّق ÒJ@' Ø

Fع قتَـنَيات ÔXا ٕامساك البُخل ـ مفر
والبُخل الراحـم@/ من oكالرح البُخل منه يَك� فالّذيى البَخيل وأمّا باِخل@, فهو َل ß ÒR
ذلك ع� دليلنا ذمّاً@, أ@ك�Yا وهو غ�ه@, بقنيّات وRل نفِسه بقنيّات ل ÔR ÍÈبان@:

بالُبخِل@/// النّاَس ويَأُمروَن َيبَخُلوَن اّلذيَن تعا�@: قوله

اXنع@/ ذلك
ã
ÏÉتقت

ã
الّ� النفسانيّة ا¡الة والشّح@: اXنع@, نفس هو البُخل@: ـ @كليا

مستحّق@, عن ٕامساك فٕانّه , يى مع�@ا'مساك@والتعر] لتضّمنه بعن@وبع�@أيضاً وRَل@يعّدي
البخيل@: Øñيتم

Ø
j الغ�@, عن النعمة منع يريد F{صاح @أّن

ã
مش
كان@| والبُخل@وا¡سد

شيئاً@/ سواه ٔ'حد '@يُعطي أن Øيتم� بأ@نّه Øñيتم وا¡اسـد@: شيئاً@, النعمة ذيى دفع بعدم
من Zنعه وجه ع� عاج0ً nمؤ بتوقّع القلب Ønتأ éÔا� ٔ'ّن :@éÔا� من ُشعبة والبُخل
oواللئ ,@ و'@يُعطيى يأ@كل والبخيل والنفس@/ القلب

ã
| البُخل وهو عق0ً@, الواجب ٕاقامة

/@ و'@يُعطيى '@يأ@كل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواه@/ شيئاً أحد '@يُعطي بأن
ã
Ù�¦ا هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ'صل أّن



٢٤٥ بدء

/@@٨ . ٩٢ ـ و ْستَْغ� َل ß ÒR َمْن وأّما
لنفِسه@/ واليُ«Ìي ا'ستغناَء الغ�@, عن ٕامسا@كه ِمن يريد

/@٧٦ . ٩ ـ ِبِه ُلوا ß ÒR َفْضِلِه ِمن آتاُهم ØF َفلَ
/@Vا فضل من عندهم يوجد Dف ِسكون ÔZ

/@١٨٠ . ٣ ـ به ُلوا ß ÒR ما قوَن َسُيطو7
فيه@/ لتقص�هم وعذاباً نقمة به يُنَعمون ما فيكون

/@٣٧ . ٤ ـ بالُبخِل الّناَس ويَأُمروَن َيْبَخُلوَن اّلذيَن
ويأمر أيضاً@, غ�ه

ã
| وإ'عطاء با�ود ÏÈير@' صاحبه

ã
| البُخل اشتّد فٕاذا
وعم0ً@/ قوً' بالبُخل الناس

/@٣٨ . ٤٧ ـ َنفِسه َعن َيبخُل ا Ø̂ فٕا َيبَخْل وَمْن

Vا فضل ٕادامة عن وZنع نفسه عن ِسك ÔZ ا Ø̂ فٕا وإ'عطاء@, البذل عن ِسك ÔZ ومَن
عليه@/ تعا�

نعمـه آثار Ì¿ن عن وإ'مساك ورaته@, Vا فضل بسط عن الَمنْع هو فالبُخل
اXتعال@/ Vا من نعمة كّل أّن عن الغفلة مع عباده@,

ã
| وآ'ئه

يـتعلّق Dف فكره وTدوديّة التاّمة@, وTجوبيّته العبد اغ
ار ع� يدّل فالبُخل
ورaته@/ Vا فضل بسط عن والسّد الّدنيا@, با¡ياة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بدء@:

ويقال إ'بتداء@/ من وابتدأت@, بأ'مر بدأت يقال ء@,
ã
Ï¿ال افتتاح من بدأ@: ـ مقا

بذكره@/ يُبَدأ ٔ'@نّه البدُء@: للسي]د ويقال به@/ يُبَدأ عجبه من كأ@نّه ٌء@: بَديى الَعَجب ل0ٔمر



بدء ٢٤٦

والبُدأة غ�ها@/ ٕا� مyا خرجَت ٕاذا ٕابداًء@: اُبِدٔيُ أخري ٕا� أرض من أبدأت وتقول
غ�ه@/ دون بذكره يُبَدأ فهو نصيب ذيى كّل ٔ'ّن أيضاً هذا من وهو النصيب@,

لغة@/ وأبدأت قّدمته@, به@: وابتدأُت بَدءاً أبَدأ ء
ã
Ï¿وبال َء

ã
Ï¿ال وبدأت ـ مصبا

كان ٕاذا قومه@: بَدُء ف0ن يقال إ'بتداء@, والَبدَأة@: /@ ّ عام]يى والِبداية منه@/ Ëºا والبداءة@:
احتفرها@/ :@

Ò
الب� وَبدَأ َخَلقهم@/ بأ'لف@: وأبدأهم اòلق Vا وَبدَأ ومقّدمهم@, سـي]دهم

أحدثُته@/ وأبدأُته@: حدث@, ُء@:
ã
Ï¿ال وبَدَء العجيب@/ أ'مر ء@: والبَديى

واخ
عه@/ أنشأه وأبدأه@: َء
ã
Ï¿ال بدأ ـ @كليا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يُطلق اللّحاظ وwذا وا'فتتاح@, ا'بتداء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

ã
| مبتَدأ فهـو له سـابقة ' الّذيى العجيـب أ'مر ء@: فالبَديى ومفَتتح@, مبتَدأ كّل ع�
إ'نشاء وكذلك بغ�ه@, مسبوقاً يكن n ٕاذا ا¡دوث ]ع� كانت ٕاذا ومثله موضوعه@,
البدء هو وإ'بداء وٕانشاؤها@/ ٕاNادها أيى الب� َحْفر ومنه سابقة@, دون من وا'خ
اع
الفعل@منتسباً@ٕا�الفاعل ع�@ظهور سبق@للد'لة Fك فٕاّن@صيغة@إ'فعال يغة@, بتفاوت@الص]

التفعيل@/ صيغة قبال
ã
|

وإ'بتداء@/ Ìوع Ø¿ال أيى ـ َمّرة أّوَل َبَدُأوكُم وُهْم ـ@ م@
ß ß
x بأوِعيَ َفَبدَأ

,@١١ .@٣٠ ـ ُيعيُده Ú Ôj ْلَق Òò ا َيبَدُأ Sُأ@ ـ َتُعوُدوَن@ َبَدأ@كُم Fك ـ@ ْلَق@ Òò ا َبَدَأ @َكيَف
بٕاNادهم@/ وإ'بتداء وإ'خ
اع إ'نشاء أيى

والُبثثمأخوذة ُدر Ôوا� النصيب أّن والظاهر البُدّو@, من فهو مع�الظهور@: وأمّا
فراجعها@/ اXاّدة@, هذه من



٢٤٧ بدر

/@١٣ .@٨٥ ـ وُيعيد ُيبِدٔيُ ُهَو ٕانُّه

اXرتبة
ã
| يُعيده Øj اòلَق@,

Ñ
Ï ß¿يُن فهو به@, وإ'عادة إ'نشاء قيام يكون مَن أيى

الثانية@/

واخ
عها @أنشأ@أ'شياء الّذيى هو اÔXبدٔي@, عّز@وجّل: Vا @أÊºء
ã
| بدء@: ـ @لسا

ã
و|

مثال@/ سابق غ� من ٕابتداًء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بدر@:

ء@/
ã
Ï¿اع@ٕا�الÌº'ٕا وا'tخر ء@وامت0ؤه@,

ã
Ï¿ال كFل أحدYا أص0ن, بدر: ـ مقا

وع�بدرة@, ¦امه@وامت0ئه@/ بَدراً البَدر وسم]يى @بَدٌر,
Ø
Òk ء
ã
Ï¾ قوGم@لكل] فهو ـ أمّا@أ'ّول

ٕا� نسب معروف ماء فهو اXكاُن@: بَدٌر وأمّا شباباً@/ امت0ٔ ٕاذا بَدٌر@, وغ0ٌم Wتلئة@/ أيى
اòطاء ُسم]يى ا Ø̂ وٕا وبادرت@, ء

ã
Ï¿ٕا�ال بَدرُت قوGم ـ ا'tخر وأ'صل َبدر@/ اdه رجل

َسقَطات@/ أيى بَوادُر@, منه كانت يقال وغضٍب@, ِحّدٍة عند إ'نسان من تَبُدر ا Øu@'ٔ بادرة

أÌºع@/ قَعد@: باب من وِبداراً مباَدرة ٕاليه وبادَر بُدوراً ء
ã
Ï¿ال ٕا� بََدر ـ مصبا

وِبداراً@/ ٕاÌºافاً وZ@تأ@ُكلوها ـ الت�يل
ã
و|

القوُم وكذلك@بادرُت@ٕاليه@وتبادَر أÌºعُت@, بُدوراً: أبُدُر ء
ã
Ï¿بَدرُت@ٕا�@ال صحا@ـ

كأ@نّه بالطّلوع الشمس Xبادَرته بدراً يى Ù Ôdو ع¿Ìة@, أربَع ليلة البَدر وليلة أخذه@/ ٕا�
اËºماء@/ وهو ويؤّنث ُيذّكر موضع وبَدٌر@: وامت0ئه@/ ¦امه يى Ù Ôd ويقال غيب@, ÒXا يُعِجلُها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظاهراً ال«Ìعة من أعّم البـدر أّن ٕاّ' ال«Ìعة@, هو اXاّدة@: هذه
ã
| أ'صل أّن



بدع ٢٤٨

كانت وØXا ا¤سوسة@/ الظاهرية وأ'عFل ا¡ركات
ã
| ال«Ìعة استعFل وأ@ك� ,@

Ó
ومع�

�فََعَل� ا£ّرد
ã
| اXوجودة ع�النسبة زائداً النسبة ع�امتداد تدّل وهيئته فاَعَل صيغة

ع� واXبادرة الِبدار صيغة فتدّل الّطلب@: وامتّد الّسفر امتّد أيى وطاَلَب@, ساَفَر
ã
| Fك@

وQل]يه ٕا�الظهور Xبادرته ا¦ام@: القمر ع� البَدر ٕاط0ق وأمّا وال«Ìعة@/ البدر امتداد
ظهوره جهة من فكأ@نّه الغاية@, ٕا� س�ه

ã
| ووصوله الكامل وطلوعه وٕانارته التاّم
والُقرب@/ وإ'نارة

ã
Ùالتج�

ã
| يُسارع التاّم

/@٦ . ٤ ـ وِبداراً ٕاÌºافاً وZ@تأ@ُكلوها

¼Íفها@/
ã
| عن@العدالة و'Qاوزوا اليتامي أموال ٕا�@أ@كل البَدر منكم '[تّد أيى

اÇXدينة@, من
Ø ã
èالغر ا�Çنوب جهة

ã
| ُقُلب فzا Tّل فهيى مكاناً@: الَبدر وأّما

واXدينة درجة@, ٣٨.٣٦ وطوGا ٢٤.٣ وعرÎÈا أ'aر, بالبحر جار ميناء من قريبة
جنوباً 
كيلوم @٥٠ Fyبي اXسـافة فتكون درجة@, ٣٩.٥٩ وطوGا ٢٤.٥٧ عرÎÈا

غرباً@/ 
م كيلو و١٣٠@

بدر فتكون أ'aر@, البحر ساحل جهة من الّشام ٕا� مكّة اXس�من كان ا ØXو
بدر@/ غزوة وقعت وwا وٕاياباً@, ذهاباً الطريق

ã
| واقعة

/@١٢٣ . ٣ ـ أذلّة Ôrوأن ِبَبْدٍر Sُا @كُم ÒÍ Ò½ نَ ولَقد

سبع� ٕابلهم وكانت رجل وث0\ائة `سًة الغزوة هذه ٕا� خرج مَْن عّدة @كانت
بع�اً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بدع@:

َء
ã
Ï¿ال وأبَدعُت مثال@, ع� ' َخلقَُهم ٕابداعاً@: لَْق Òòا تعا� Vا أبَدَع ـ مصبا

ل0بتداع Ëºا وهيى ِبدعة@, ا¢الِفة للحالة قيل ومنه وأحَدثته@, استخرجته وابتَدعته@:



٢٤٩ بدع

قـد لكن زيادة@, أو ين الد] ã| نقص هو Dف استعGFا غلب
Ø
j ا'رتفاع@, من فعة @كالر]

أّول هو أيى أ'مر@, هذا
ã
| بِدع وف0ن مباحة@, ِبدعة فيُسّمي مكروه غ� بعÎÉا يكون

هـو مـعناه@: فكأّن هذا@, من فعيل والبديع مُبتِدع@, ]ع� فاعل Ëºا فيكون فعله مَن
ِمَن ِبْدعاً @ُكنُت ما ُقْل ـ تعا� قوله ومنه التعّجب@, مع� وفيه نظائره@, ب� من منفرد

تعا�@/ Vا عند من بالوحيى جاء مَن أّول أنا ما أيى ـ ُسل Rالر

وا'tخـر مـثال@, عن ' وُصنعـه ء
ã
Ï¿ال ابتداُء أحدYا أصـ0ِن@, بدع@: ـ مقا

سابق عن ' ابتدأته ٕاذا فع0ً@: أو قوً' َء
ã
Ï¿ال أبدعُت قوGم فأ'ّول والَك0ل@/ ا'نقطاع

خـر@: t'ا وأ'صل أ'مر@/ هذا
ã
| بِدٌع وف0ن استنبطه@/ ٕاذا :@ ّ الّر@كيى ف0ن ابتدع مثال@,

وَعِطَبت@/ كّلت ٕاذا@ الراحلة أبَدَعت قوGم

أيى بَديع َر@كيٌّة قيل ومنه واقتداء@, احتذاء ب0 صنعة ٕانشاء إ'بداع بدع@: ـ مفر
زمان و' ماّدة و' آلة بغ� ء

ã
Ï¿ال ٕاNاد فهو تعا� Vا

ã
| استعمل وٕاذا ا¡فر@, جديدة
/@V ٕاّ' ذلك وليس مكان@, و'

بك0ل الّس� عن انقطعت أيى أبَدَعت هيى ٕان ـ اÒGْديى حديث
ã
و| بدع@: ـ لسا

ٕانشاء أيى الّس�ٕابداعاً عادة من عليه مستمّرة كانت
Ø
Fع انقطاعها جعل كأ@نّه ظلع@, أو

مyا@/ اعتيد
Ø
Fع خارج أمر

وحـقيقته كّلت@, ٕاذا @كاُب الر] وأبَدعت اخ
عه@/ وابتدَعه@: َء
ã
Ï¿ال أبَدع ـ أسا

ã
è وأبدَع ضُعَفت@, ٕاذا حّجتك@: أبَدَعْت ا£از@: ومن بديع@/ حادث بأمر جاءت ا Øu@أ

وٕاص0حه@/ كفايته
ã
| به وثقت أمر

ã
| به ظن]ك عند يكن n ٕاذا ف0ن@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

n خصوصيّة ع� وٕانشاؤه ء
ã
Ï¿ال ٕاNاد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن
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والبَديع مستحدثة@/ كيفيّة ع� فهيى سابقة Gا اُحدوثة كّل والِبدعة غ�ه@/ فzا يسبقه
ع� تدّل فاِعـل صيغة أّن Fك للذات@, اXـبدء ثبوت ع� تدّل وصيغـته فعيل@, ع�
ذات والبص� والبديعّية@, الِبدعة Gا ثبت ذات هو فالبديع به@, اXبدء وقيام ا¡دوث
اXبَدع@IريفUالف@/ باÔXبِدع@أو وتفس�ه العلم, ثبت@Gا والعلo@ذات البصارة@, ثبت@Gا

وكس}ا@/ البدعة أخذ وا'بتداء@: لح@, ßXكا صفة وهو الِبدع@, لفظ منه ويقرب

ء@بالكيفّية@ا¢صوصة
ã
Ï¾ أّن@اòلق@هو@ٕاNاد والفرق@ب�@اòلق@وإ'بداء@وإ'بداع:

ابتداًء وإ'Jاد إ'نشاء هو سبق Fك وإ'بداء أخري@/ خصوصيّة ٕا� توّجه دون من
آخر@/ ء

ã
Ï¾ يسبقها n Uصوصة بكيفيّة ا'Nاد هو وإ'بداع مّرة@/ أّول

ã
و|

Fك ـ أفَعَل أو فََعَل ب�صيغة الفرق من مراراً قلنا ما وأبَدعه@: ب�بََدعه والفرق
وغ�ه@/ البدء

ã
| مّر

/@٢٧ . ٥٧ ـ ابَتَدُعوها ْهبانيًّة وَر
Gا@/ سابقة ' حادثة بدعة أخذوها أيى

/@٩ . ٤٦ ـ ُسل Rالر ِمَن ِبدعاً كنُت ما ُقْل

ã
| Gا سابقة ' وخصائصUصوصة وصفات جديدة خصوصيّة له رسوً' أيى

اXاض�@/ الّرسل

/@١١٧ . ٢ ـ واZْٔرض واِت الّسمى َبديُع

كمثلِه ليَس ـ تعا� كقوله فهو وساف0ً@, عالياً الوجود مراتب bيع
ã
| بديع أيى

ã
| له عـديل و' الوجود

ã
| له مثيل و' وأ'رض ال«Êوات من له شبيه ف0 ء@,

ã
Ï¾

/@�Xالعا رّب Vا سبحان اòلق@,

واZْٔرض@/ واِت الّسمى ُنوُر Sُا ـ
ã
| Fك 'مّية@, وإ'ضافة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥١ بدل

بدل@:

بََدل هذا يقال الذاهب@, ء
ã
Ï¿ال مقام ء

ã
Ï¿ال قيام وهو واحد أصل بدل@: ـ مقا

ببََدل@/ له تأِت n وٕان تَه Øغ� ٕاذا ء@,
ã
Ï¿ال بّدلُت ويقولون وَبديُله@/ ء

ã
Ï¿ال

ونَكَل وِمثْل ومَثَل وِشبْه َشبَه ِمثل لغتان وِبدل بََدٌل يقال البَدَل@, البَديُل ـ صحا
بَِدل وقد أ'حرف@/ أ'ربعة هذه غ� وفِْعل فََعل

ã
| يُسمع n عبـيد@: أبو قال وِنكْل@/

أيضاً ء
ã
Ï¿ال وتبديل أمناً@/ اòوِف بعِد ِمن Vُا لَُه pَوبَد بغ�ه@/ َء

ã
Ï¿ال وأبدلُت بََدً'@, يَبَدل

مكانه@/ أخذه ٕاذا به@: وتبّدله بغ�ه َء
ã
Ï¿ال واستبَدل ببََدل@, تأِت n وٕان تغي�ه

ٕابداً'@: بكذا وأبَدلته أبدال@, وا�مع ]ع�@, كلّها والبَديل والِبْدل البََدل ـ مصبا
وبَّدَل تغي�اً@, صورته ُت Øغ� ]ع� تَبدي0ً وبّدلتُه مكانه@/

ã
æالثا وجعلُت أ'ّوَل يُت ØL

وقـد ,@
Ò Ø
وَص� َجَعَل ]ع� ٔ'@نّه بنفسـه مفعول� ٕا� يتعّدي َحسـناٍت@, السـي]ئاِت Vا

مَعناYا@, مفعول�لتقارب ٕا� بنفسه َ يى فُعد] بالتشديد بَّدل مكان بأ'لف أبََدل استعمل
وفَّعل@/ أفَعَل من ـ منكن7 خ�اً أزواجاً ُيبِدلُه أن َطّلَقكُن7 ٕان َع«Ïَربُّه ـ السبعة

ã
و|

]عناه@/ بغ�ه@, واستبَدلته قتل باب من أْبدله@, بغ�ه الثوَب وبّدلُت

ء
ã
Ï¿ال به تعّقب ما العوض أّن والبدل@: ب�العوض الفرق ـ للعسكريى الفروق

ويوقَع مقامه يُقام ما والبَدل خا[ك@, عوضمن الدرهم هذا تقول@: ثامنة@, ÔXا ع�جهة
الكفـر أقام ٔ'@نّه كفراً@, نعمته بّدل ٕانّه يقال@: اXثامنة@, دون التعاقب جهة ع� موقعه

الّشكر@/ مقام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ�ه@/ مقام ء
ã
Ï¾ وقوع هو اXاّدة

ã
| أ'صل أّن

وِملْح َحَسـن وزن ع� ة
Ø
مُشـ} فصفات والبَديل@: والِبدل البََدل كلFت وأمّا
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جهة ٕا� التنبيه مقام
ã
| يستعمل أ'ّول أّن والتبديل@: إ'بدال ب� والفرق و¾Ìيف@/

الوقوع@/ جهة ع� الد'لة
ã
|

ã
æوالثا الصدور

ُل ُتـَبد7 يَوَم ا¡َسَنة@, ي!ئِة الس7 مكاَن لنا بد7 كُفراً@, Sِا ِنْعَمَة ُلوا َبد7 اّلذيَن ٕا� تََر Ònأ
/@٤٨ . ١٤ ـ اZٔرض Òغ� اZٔرُض

مفعول�مذكورين@/ ٕا� تعّدي فقد

/@٤١ . ٧٠ ـ مyم خ�اً َل ُنبد! ع�أن ُحسناً@, َل َبد7 Új
أ'ّول@/ اXفعول فحذف

/@١٨١ . ٢ ـ َعه ß Òd ما َبعَد بّدلُه ن Òf ْله@, َبد! أو هذا
ß
غ� بقرآٍن

حذف
ã
| النظر أّن Fك ء@,

ã
Ï¾ تبديل ٕا�مطلق النظر فٕاّن ,@

ã
æالثا اXفعول حذف

العوض@/ وهو
ã
æالثا ٕا� أ'ّول

فتبّدل@, وبّدلتـه ف@, ØÍ½فت فته ØÍ¼ فيقال التفعيل@, Xطاوعة تفّعل ع� والتبّدل
وأخذه@/ وطاوع والتبديل الت½Íيف قَبَِل أيى

/@٥٢ . ٣٣ ـ أزواج ِمن wن7 َل َتبد7 وZأن
مقابلهّن@/

ã
| أزواجاً تأخذ بأن أيى

/@١٠٨ . ٢ ـ باZZٕان الكُفَر ِل يَتبد7 وَمن
إ'Zان@/ قبال

ã
| بدً' الكفر يقبل أيى

من قريب التبّدل أّن ٕاّ' البدلّية@, طلب وهو ا'ستبدال اXع� هذا من وقريب
فع0ً@/ ل0ٔخذ ' للطلب فهو ا'ستبدال من العمل مقام

/@٢٠ . ٤ ـ َزوج َمكاَن َزوٍج أرْدÔk ستبداَل وٕان
البدلّية@/ rطلب ٕان أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥٣ بدن

بدن@:

أو ناقة هيى قالوا والبََدنة@: والشوي@/ الرأس سوي ما ا�سد من البََدن ـ مصبا
إ'بل هيى البََدنة وقيل الّشاة@/ ع� البََدنة و'@تقع ذ@كر@, بع� أو :@ أ'زهريى وزاد بقرة@,
وا�مع بدuا@/ لعظم بذلك يت Ù Ôd ا@, Ôwُجنو َوَجَبت فٕاذا تعا� قوله عليه ويدّل خاّصة@,
اXذّكر فيه يش
ك باِدن فهو ¡مه بدنه@بك�ة عظم مثل@قعَد@: بُدوناً وبََدن بََدنات@وُبدن@,
تبديناً@: وبَّدَن بُُدن@, وا�مع بَدين@, فهو كذلك ضخامة ضُخم مثل بَدانًَة وبَُدن واXؤّنث@/

وأَسّن@/
Ò
@ك	

هذا يقال أطرافه@/ وَشواه@: َشواه@, دون ء
ã
Ï¿ال شخص وهو واحد@, أصٌل ـ مقا

ã
| بالَُغوا ٕاذا ٔ'@نّه هذا@, من بََدناً اÔXسّن الَوِعُل َ يى Ù Ôdو أ'بدان@/ وا�مع ا'نسان@, بََدن
فكذلك رجل@, هو نعته@:

ã
| اXبالَغ للرجل يقولون Fك ا�نس@, Ëºبا وه Ød ء

ã
Ï¿ال نعت

كانوا م Øu@'ٔ للبيت@, دي Ôt
ã
الّ� البََدنة وكذلك بََدناً@, يى Ù Ôd الشخيُص �ال¿Ìيف� الَوعل

Ë»وا� الشخص oعظ وبَدين@: باِدن ورجل مُِسـّن@, أيى بََدن ورجل يَستسمنوuا@,
بَُدنُت@/ قد

ã
Ùæٕا ا¡ديث@:

ã
و| بَُدَن@, منه يقال

باعتبار يقال وا�سُد عظم@ا�ثّة, باعتبار يقال البدن لكّن ا�سد@, البََدن@: ـ مفر
بذلك البََدنة يت Ù Ôdو البدن@, عظيمة وبَدين@: باِدن وامرأة Vّسد@/ ثوٌب قيل ومنه الّلون@,

Ø ã
النـ� عن ورويى أسّن@/ ٕاذا بّدن بل وقيل كذلك@/ وبّدن dن@, ٕاذا بَدَن يقال لسمyا@,
ـ وقوله وأسننت@, ك	ت أيى بّدنت قد

ã
Ùæفٕا والّسجود بالّر@كوع

ã
æتبادرو@' �ص�@:

لكوuا بََدنة رع الد] يُسّمي فقد بدرعك@, وقيل Pسـدك@, أيى ِبَبَدِنَك@, يَك ُننَج! فاليوم
وبَطناً@/ ظهراً والبَطن الظهر وموضع يداً@, القميص من اليد موضع يُسّمي Fك ع�البدن,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بدن ٢٥٤

والتحقيق@:

بدن
ã
| استعملت

Ø
j والسمن@, الضخامة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

باعتبار إ'بل ع� اُطِلَقت وهكذا لضخامته@, والرأس والرجل� اليدين غ� ا'نسان
والبََدنة @َبدن@ا'نسان

ã
البدن@| حقيقة@ثانوّية@فzا, فصارت بدuا, ضخامة من ما@يُ
اءي

ـ بَّدنُت قد
ã
Ùæفٕا ـ وقراءة وبديناً@, ÓFضخ جعله والتبدين ا¡رام@, للبيت اÔXهداة إ'بل

ã
|

dنت@, ك	ت@وأسننت@أو أيى ـ بَُدنُت مقا@: ـ
ã
| Fك والصحيح غ�صحيح@, بالتشديد@,

السمن@/ ]ناسبة Vاز رع@: والد] والَوِعل واÔXِسّن الكب�
ã
| واستعGFا

/@٣٦ . ٢٢ ـ Õخ� فzا لكُم Sِا َشعاِئِر ِمن لكُم َجَعْلناها والُبْدَن

البََدن مفرد اللّغة أصل
ã
| والبََدنة أيضاً@, البقر ع� cوGا و'@يبعد بََدنة@, bع

والبـقر ا�Çمل
ã
| اسـتعملت قد Rصو¼Îا البََدنة كلمة أّن ٕاّ' َشب@, Òòوا َشبة Òòكا@

عyا@/ التجاوز و'@Nوز ا¡ّج@,
ã
| اÔXهداة

/@٩٢ . ١٠ ـ آيًة َخلَفَك ن Ò ßX ِلَتُكوَن ِبَبَدِنَك يَك ُننَج! فاليَوَم

عصيَت وقد َن ÐZآ ـ بقوله اòطاب بعد وأ'خذ العقوبة مقام
ã
| ا�ملة هذه

Çcول وبـعد ا'ضطرار حال
ã
| والتوبة التوّجه ينفع ف0 فِسدين@/ ÔX ا مَن وكنَت قبُل

َمرأي
ã
| وSعله العذاب@, ورطة من ببدنك رجك ÔKو ل]ص ÔK اليوم هذا

ã
ف� العذاب@,

ا�زء عن@الضم�بدل بدل ـ ببدنك ـ فكلمة تعا�@وع	ة@للناظرين, Vا من الناس@آية
للتأ@كيد@/ الباء وحرف الكّل@, عن

الباطل@/ دعواه عاقبة وا Òل� ٕا�الساحل بدنَه البحر ٕالقاء ٕا� ٕاشارة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥٥ بدا

بدا@:

ٕا� وبدا أبديته@, فيقال باGمزة ويتعّدي باٍد@, فهو ظهر@, بُدّواً@: يَبدو بَدا ـ مصبا
والنسبة ,@ÍÉ¡ا خ0ف والبَدو أيضاً@, باٍد فهو خرج@ٕالzا :Ì»بالفتح@والك ِبداَوًة البادية
ما له ظهر أ'مر@:

ã
| له وبدا البادية@, bع والبَواديى ع�غ�قياس@, ّ بََدويى ٕا�البادية

س0م@/ مثل البَداء Ëº'ٕوا أّوً'@, يظهر n

باٍد@, فهو ظهَر@, ٕاذ يبدو@: ُء
ã
Ï¿ال بدا ء@/

ã
Ï¿ال ظهور وهو واحد@, أصٌل بدو@: ـ مقا

تس
هم @قرًي
ã
| أ'رض@وليسوا من َبراز

ã
م@| Øu@'ٔ هذا@, من ÍÒÉبَْدواً Ò¡ا خ0ف يى Ùdو

عليه@/ كان
Ø
Fع رأييى Øتغ� َبداء@: أ'مر

ã
|

ã
� وبَدا ا¡اÍßÈة@, خ0ل والباِديَة أبنيxا@/

قـوله وقرٔي أظهرته@, وأبديته@: ظهر@/ قعوداً@: قعد مثل بُدّواً أ'مر بدا ـ صحا
َبدأت من جعلـه Yزه ومن ,@ الرأيى ظاهر

ã
| أيى ـ الرأيى َ باِديى أراِذُلنا ُهم ـ تعا�

ã
| له وبَدا قت0ً@, قَتَل مثال ٕا�باِديxَم خرجوا أيى بَدواً القوم وبدا /@ الرأيى أّول ـ معناه

ã
و| البـادية@/ والَبـدو@: بََدوات@, ذو وهو ,@ رأيى فيه له نَشـأ أيى Wدود@, ـ بَداء أ'مر

ا¡ضارة@/ خ0ف والبَداوَة الباِدَية@, ٕا� نزَل مَن أيى َجفا@, بَدا مَن ا¡ديث@:

يكون الظهور أّن والظهور@: البَْدو ب� الفرق ـ ٢٢٧ ص ـ للعسكريى الفروق
وبدت الصبح وبدا ال	ق بدا تقول@: قصد@, بغ� يكون ما والبَدو قصد@, وبغ� بقصد

للَبدو@/ تقصد n ٔ'@نّك ء@,
ã
Ï¿ال

ã
|

ã
� وبدا الشمُس

بَي]ناً@/ ظهوراً ظهَر وبَداًء@: بَدواً ء
ã
Ï¿ال بدا ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا وقصد@, اختيار دون ومن قهراً Ùالبـ� الظهور هو فzا الواحد أ'صل أّن



بدا ٢٥٦

بالعFرات Ø
ب�@الناس@والتس قبال@ا¡ضور
ã
| فهو @البادية:

ã
| ع�@ا¡ضور اط0ق@البدو

ã
و| أ'رض واسع

ã
| ويبدو ز

Ø
يت	 فكأ@نّه ا¦ّدن@, Tيط

ã
و| أ'بنيـة Iت والسكون

البادية
ã
| البَدو يكون أن و'@بّد اXدنّية@, قيود من ويتخلّص ء

ã
Ï¿ل فzا ظّل ' فسحة

كان ٕاذا ـ الباديى واختيار القصد ٕا� توّجه دون من هو حيث من الظهور حيث من
صحيحاً@/ اXذكور الفرق

ã
| الفـاعل ٕا� اXاّدة أصل نسبة أيى

Ø ã
أ'ص� معناه باعتبار فهو إ'بداء@: وأمّا

ظاهراً@/ ء
ã
Ï¾ ]ع�جعل ية متعد] فتكون 'زماً@, ا£ّرد صيغة

/@٢٨ . ٦ ـ َقبُل ِمن ُفوَن ÔO كانوا ما م Ô ÒG َبدا بل

قهريّاً@/ بي]ناً ظهوراً ظهر أيى

/@٤٨ . ٣٩ ـ كَسبوا ما َسي!ئاُت م Ô ÒG َوَبدا

ما سي]ئات تظهر أيى ـ السي]ئات ـ وب�فاعله بينه الفصل جهة من الفعل يذك]ر
Gم@/ بي]ناً ظهوراً عملوا

rُكن وما ُتبدوَن ما وأعلَم فوه@, ÔH أو شيئاً ُتبدوا ٕان فوُه@, ÔH أو خ�اً ُتبدوا ٕان
/@٣٣ . ٢ ـ تكُتمون

0ÇRف والكـBن@, إ'خـفاء مـقابل
ã
| إ'بـداء أّن التعب�ات هذه من فيظهر
تعا�@: قال Fك البطون@, مقابل

ã
| فٕانّه إ'ظهار

َبطَن@/ وما ا Öyِم َظَهَر ما والباِطن@/ اِهُر الظّ هو

والبُدّو@/ الظهور ب�ماّدة
Ø ã
ا¡قي� الفارق هو اXع� وهذا

/@٣١ . ٢٤ ـ ّن Ô Òxزين وZ@ُيبِديَن ُفروَجهّن َفظَْن ÒJو

ويكتمن@/ Òف� ÔO أيى



٢٥٧ بدا

/@٣٧ . ٣٣ ـ ُمبِديه Sا ما َنفِسك
ã
|
ã ß
 ÔHو

إ'خفاء@/ مقابل
ã
| ُذ@ِكَر فقد

/@٢٧ . ١١ ـ الّرأيى َ باِديى أراِذُلنا ُهم اّلذيَن Zّٕا اّتبَعك نَراَك وما

ظاهره@/ أيى

/@١٠٠ . ١٢ ـ الَبدو ِمَن ِبكُم وجاَء

بالف0حة البادية
ã
| واشتغاGم ]كان تعلّقهم وعدم معا¾Îم يّة حر] ٕا� ٕاشارة

ã
والتعلّقات| القيود ظّل واختيارهم العيش وفسحة يّة ا¡ر] وتركهم fجيئهم ,@ والّرعيى
البدو أّن أو الّس0م@, عليه يوسف حق]

ã
| منه ومّن اXتعال Vا من لطف يوسف@: جوار

ا'عتكاف@/ مقابل
ã
|

/@٢٥ . ٢٢ ـ والباد فيه العا@كُف َسواًء ِللناِس َجَعلناُه اّلذيى ا¡رام واXسِجد

ا¡رم@/ من ويبدو ويطلع منه Oرج ومَْن حوله ويتلّبث اXسجد ي0ُزم مَْن أيى

م0زماً يكن n مَْن مُطلُق َ الباديى أّن ع� يدّل اXعتكف@: مقابل
ã
| الباد وذ@كر

ظل] من وبدا طلع فٕانّه ,@ الباديى فهو فzا@: يُقم nو مyا خرج فٕاذا فzا@, ÓDومق مدينة
إ'قامة@/

البادية@, ]Òن@@يسكن ,@وليس@Uصوصاً بلدة@ أو @مَْن@@n@يعتكف@وn@ي0زم@بيتاً فالباديى
عندنا@/ ا¡ّق هو وهذا

تعا�@: قوله
ã
| بالبدو التعب� لطف فظهر

الَبدو@/ ِمَن ِبكُم َوجاَء

ã
| بـاُدوَن ـم Øu @أ@ لَْو وا Rيود اZٔحزاُب يأِت وٕان يَْذَهـُبوا n اZٔحزاَب َسـُبوَن ÒJ

/@٢٠ . ٣٣ ـ اZٔعراب



بذر ٢٥٨

من Oرجوا أن اXنافقون يوّد علzم وكّروا ثانية مّرة أ'حزاب يأِت وٕان أيى
wم@/ ويلحقوا وأ'عراب الّضعفاء مع يعيشوا بل مقيم�فzا '@يكونوا وأن اXدينة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بذر@:

بَذراً@, ابْـُذُره البذَر بَذرُت وتفريقـه@, ء
ã
Ï¿ال نَ� وهو واحد أصٌل بذر@: ـ مقا

ألسنxم@/ فظون ÒJ@'و حديثاً '@يكتمون القوم والبُُذر@: تبذيراً@, ُره اُبَذ] اXاَل وبّذرُت

والبَـذر للزراعـة@, أ'رض
ã
| ألقيـته ٕاذا قتل@: باب من pب Ò¡ا بَذرُت ـ مصبا

ا¨ن@/ ونسَج أ'م� ÍÈَب مثل مفعول@, ]ع� فَعل وٕامّا باXصدر تسمية ٕامّا اXبذور@,
وبذرُت @الرياح�@والبقول@/

ã
| وال�ر وا¡نطة@, كالشع� ا¡بوب

ã
| البذر قال@بعÎÉم@:

ٔ'@نّه اXال
ã
| التبذير اشتّق ومنه مبالغة@وتكث�فتبّذر@, وبّذرُت@بالتثقيل فّرقته@, الك0م@:

القصد@/ غ� من تفريق

من وتبّذَر فّرَقهم@/ أ'رض@:
ã
| اòلَق Vا وبَذَر أ'رض@,

ã
| pب Ò¡ا بَذَر ـ أسا

ماله@/ ر يُبذ] بَِذر@: ورجٌل تفّرق@/ كذا@: يَديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ن�
ã
| كث�اً واستعملت التفريق@, مع ن� هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

/@Ì¿ن
ã
| رميى هو والن�@: اñXان@/ عن خارجاً اXال وتفريق ا¡ّب

كانوا ريَن بذ! ÔXا ٕاّن َتبذيراً ْر وZ@ُتبَذ! الّسبيل وابَن Òسك�Xوا الُقرèحّقُه ذا وآِت
/@٢٦ . ١٧ ـ الّشياط� ٕاخواَن

والتفريق Íف
Ø
كان@ال½ سواء عن@ال	نا¶@, خارجاً مالك@و'ت½Íفه ق @و'ُتفر] أيى



٢٥٩ برأ

وٕاخ0ً' Xال@اV@و¡قوق@الناس تضييعاً @التبذير
ã
غ�هم,@فٕاّن@|

ã
| الطوائف@أو هؤ'ء

ã
|

النظم@/
ã
|

وإ'Ìºاف مع@التفريق ن� هو قلنا Fك أّن@التبذير التبذير@وإ'Ìºاف: والفرق@ب�
والعدل@/ ا¡ّد عن التجاوز هو

ã
| فzم اXال ¼Íف ٕا�أّن ٕاشارة التبذير@: بكلمة اXورد هذا

ã
| تعا� Ø	ع وقد

وب0 نظم ب0 فzم اXال تفريق نعم العدل@, حد] عن و'@Oرج ٕاÌºافاً '@يكون أ'@ك�
والعدل@/ التدب� عن خارٌج برنا¶

وغرور@, واستكبار نفسانيّة داعية عن الغاِلب
ã
| ينشأ اXال تفريق أّن �O@'و

للشيطان@/ وأخاً شبzاً يكون ر فاXبذ] للشيطان@, صفة أعظم وا'ستكبار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برأ@:

فهو عن@طلبه@, سقط من@َتِعَب@َبراءة: مهموز ُأ
Ò
من@َدينه@يَ	 زيد َبِرٔيَ بري: ـ مصبا

مثل منه وَبِرٔيَ منه@, بريئاً جعلته العيب@: من وبّرأته منه وأبرأته وبراء@, وبارٔي ُء بَريى
البارٔي@, فهو خلقها@, ُؤها@:

Ò
يَ	 تعا�اòليقة Vا وَبَرأ ٌء@أيضاً@/ بَريى فهو ,

Ó
َسِلَم@َوزناً@ومع�

واست	أت وَتِعَب@, نَفَع باب من ُأ
Ò
يَ	 اXرض من وَبِرٔي مفعولة@, ]ع� فعيلة والَبـِريّة

بوله@/ َذ@َكره@من@بقيّة وأ'صل@است	أ البول: من واست	أ بل, Ò¡ا من طلبْت@َبراءtا اXرأة:

اòلَق Vا َبَرأ اòلق@يقال@: أحدYا الباب@, ترجع@فروع Fzفأص0ن@ال برأ@: ـ مقا
وُمزاَيلته@, ء

ã
Ï¿ال من التباعد خر@: t'ا وأ'صل ثناؤه@/ جّل Vا والبارٔي َبرءاً@, ؤُهم

Ò
يَ	

برأُت قوGم ذلك ومن وَبَرأُت@/ َبِرئُت يقال@: السقم@, من الّس0مة وهو ء Ô	ال ذلك@: من
أنا قال ومَن يؤن]ث@, nو Ùîُي n َبراٌء أنا قال Òfن ٌء@, وبَريى منَك َبراٌء وأنا حق]ك من اليَك
العـيب من الَبـراَءة ذلك وِمن ُبَرعاء@/ وزن ع� وُبَرآء وَبريئـون@/ َبريئاِن قال ء بَريى



برأ ٢٦٠

اÇXرأة وبارأت اليه@, برأُت أيى الرجل وبارأُت ُأ@/
Ò
ي	 َبِرٔيَ ٕاّ' منه و'@يقال واXكروه@,

Êن@/ ØÉوال ين pالد من وأبرأت ¾Ìيكيى بارأت وكذلك ع�اXفارقة@, ا
Ò
صاح}

َبرياً@, يَ	يه العوَد َبَري تاً@, ÒL ء
ã
Ï¿ال تسوية أحدYا أص0ن@, �بري�@:

ã
| ويقول

القلم@/ وكذلك
نزيه@/ ,@

Ø ã
ن� نظيف@, = �َبر� ـ قع

َصَنع@/ شكّل@, كّوَن@, َخلَق@, = �باراء�
/@ يى صح] معا|@, = �بارٔي�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الواحد ا�امع وأ'صل خر@, t'ا من أحدYا متقارب ـ بري ـ و ـ برأ ماّدة أّن
بعده@/ أو التكوين مرحلة

ã
| كان سواء والعيب@, النقص من التباعد هو ,@Fzف

النقص رفع باعتبار فٕانّه ء@,
ã
Ï¿ل والنحت التسوية مفهوم اXع�يتفّرع هذا ومن

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| والgال النقص فٕاّن منه@, يقصد ما ٕا� بالنسبة وتgيله

التقدير, بعد التكوين فٕاّن ع�@كيفّية@: التكوين@وإ'Nاد اòلق@أيى مفهوم وهكذا
منه@/ والضعف النقص �هات ورفع ء

ã
Ï¿لل تgيل القّوة بعد والفعل

الضعف@/ شوائب ورفع التgيل ٕا� ترجع والت	ئة@: ء Ò	ال فحقيقة

ُكون@/
ß
Ì¿ تُ ا Ø ßW ٌء@ َبريى

ã
Ùæ ٕا

العقيدة@/ هذه من ومتباعد نزيه أيى

/@١ . ٩ ـ اّلذيَن Òٕا� وَرُسولِِه Sِا ِمَن ةٌ بَراَء

معاهدtم@/ من تباعد أيى
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/@٤٩ . ٣ ـ واZٔبَرَص اZٔ@كمَه وُأبِرٔيُ

واXرض@/ العيب هذا اُزيَل أيى

/@٥٣ . ١٢ ـ
ã
Ï»نف ٔيُ ُأبَر! وما

بالفاعل, ا¡دث لقيام وإ'براء العيوب@والنواقص@, من
ã
Ï»نف براءة '@أّدعيى أيى

اXفعول@/ ٕا� والنسبة للوقوع والت	ئة

/@١٦٦ . ٢ ـ اّتَبُعوا ال7ذيَن ِمَن اتRِبُعوا اّلذيَن @ َأ Ú Òَت� ٕاذ

مyم@/ ال	اءة أخذوا أيى

َن�أها أن قبِل ِمن كتاٍب
ã
| Zّٕا أنُفِسكُم

ã
| Zو اZٔرِض

ã
| ُمصيبٍة ِمن أصاَب ما

/@٢٢ . ٥٧ ـ

علمه
ã
و| اXتعال Vا عند وثبتت كتبت فقد اXصيبة@, ن ونكو] نوجد أن قبل أيى

Iّققها@/ قبل رت وقد]

/@٢٤ . ٥٩ ـ ُر َصو! ÔXا الباِرٔي اòاِلُق Sُا هَو

مقام فاòلق التصوير@, وقبل اòلق بعد ء Ò	ال مرتبة أّن ا�ملة هذه من فيُعلَم
تعي�@اòصوصيّات@/ ما@قّدر,@والتصوير ع�@وفق مقام@التكوين@وإ'Nاد وال	ء التقدير,

التكوين, @أّول@مرحلة ّ @العلميى
ã
Ùالك� والتقدير التقدير, مع ٕاNاد هو فحقيقة@اòلق

مـقام
Ø
j ال	ء@, فهو اòارجيى وإ'Nاد والفعليّة العمل مـقام ٕا� التقـدير انxي وٕاذا

التصوير@/

والتصوير@, والتكوين التقدير من اXراتب هذه Vموع ع� ُعرفاً اòلق ويُطلق
اòارجّية@/ والعمليّة العلميّة النظريّة ا�هة من أعّم هو ٕاذ

ّية@/
ß
Òال� Ôَخ� ُهْم ُأوَلِئَك اِت ß¡الّصا وَعِمُلوا آَمُنوا اّلذيَن ٕاّن
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/@٦ .٩٨ يّةـ ß Òال�
Û
Ì Ò¾ ُهْم ُأوَلِئَك قبلها: وكذا اòليقة@, دون بال	يّة هنا Ø	ع وقد

هذا و'@يناسـب خارجاً@, والتحقّق التكـوين بعد Ìك Ù¿وال الصا¬ العمل فٕاّن
التقدير@/ مرتبة تشمل ا Øuفٕا باòليقة التعب� اXقام

برأ وماّدة اXاّدة هذه ٕاّن وقلـنا بري@, ماّدة من تكون أن الكلمة هذه وظاهر
بري@/ ـ راجع ـ

Ó
ومع� لفظاً واحد Fمرجعه

/@٥٤ . ٢ ـ باِرِئكُم ِعنَد َلكُم Õَخ� ِئُكم@, ٕا�باِر َفُتوُبوا

الرجوع تناسب التوبة فٕاّن من@اËº@اòالق@, اXقام@أنَسب هذا
ã
| Ëº'ا هذا ِذ@كر

اòلق@/ قّدر مَن دوَن وكّوَن أوَجَد ٕا�مَن والتوّجه

ئ�
Ú Ò
مُ	 أوجدهم اXتعال Vا أّن ٕا� إ'شارة وهو آخر@, لطف التعب� هذا

ã
و|

أن ÇGم فـ0زم الفعلّية@, ٕا� قّدر ما وأuي وجـودهم وأ@كَمَل والعيوب النواقص من
تعا�@/ له وaداً شكراً اليه يتوبوا

يوافق الصا¬ العمل فٕاّن أيضاً@: ال	يّة كلمة
ã
| منظور اللّطف هذا أّن �O@'و

ال	ّية@, خ� الصا¬ اXؤمن ويكون وت¿Ìيعاً@, تكويناً وال	ء الت�يه فيحصل التكوين
سـلَك قد فٕانّه ال	ّية@,

Ú
Ì¾ العامُل فيكون التكويَن@: والعمُل الت¿Ìيُع خالَف ٕاذا وأمّا

وجوُده@/
ã
ÏÉيقت ما خ0ف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برج@:

الكوكب وقيل القمر@, م�لة قيل ال«Êء@:
ã
| ج Ô	وال مأواه@/ ا¡Fم@: بُرج ـ مصبا

زينxا أظَهرت اXرأة@: جت
Ø
وت	 وأبراج@/ بُروج Fzف وا�مع ال«Êء@, باب وقيل ,oالعظ

ل0ٔجانب@/ وTاسyا

واXلجأ@/ لجأ� ÒXا� الَوَزُر وا'tخر والظهور@, ال	وز أحدYا أص0ن@, برج@: ـ مقا
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ج
Ø
الت	 ومنه بَياÎÈا@/ وشّدة َسواِدها َسواد شّدة

ã
| الع� َسعة وهو ج

Ò Ò
ال	 أ'ّول fن

وج Ô	ال وأصل ال«Êء@/ بروج واحد ج Ô	ال ـ
ã
æالثا وأ'صل اسyا@/ ÒT اXرأة ٕاظهار وهو

ال	وج@/ صور عليه @كان ٕاذا ج
Ø
مُ	 ثوب ويقال والقصور@, ا¡صون

قيل ا Ø̂ وٕا َبَرج@, فقد مرتفع ظاهر وكّل ا¡اجب�@, ب� ما تباعد ج@:
Ò Ò
ال	 ـ لسا

سعxا@/ وهو الَع� ل Ò ÒS ج@:
Ò Ò
وال	 وارتفاعها@, وبياuا لظهورها بُروٌج لل	وج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جالب ظاهر ء
ã
Ï¾ وا�البيّة@,@فكّل الظهور هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

صن@, ß¡وا ,@
ã
العا� والبناء اXرتفع@, Í½الق ع� يُطلق ا'عتبار وwذا ُبرج@/ فهو ق متفو]

واXرأة نافذة@, وكانت وجلبت حسنت ٕاذا ا�البة والع�اXتّسعة ا¡صن@, ع� والبناء
توقّد الفائق@ٕاذا ,@والكوكب ل0ٔجانب@ونفذت@فzم@ @أظهَرت@Tاسyا

ã
الّ� ا¡سناء اðXي]نة

ال«Êء@/
ã
| وظهر

/@٧٨ . ٤ ـ ُمشي7َدة ُبروٍج
ã
| Ôrُكن ولَو وُت ÒXا ُيدِرْككم تُكوُنوا ÒCأي

أركاuا@/ ُشي]دت قد جالبة عالية أبنية أيى

/@١ . ٨٥ ـ وج Ôال� ذاِت Êِء
Ø
وال«

أ'بنية أّن ومعلوم الكوا@كب@, وهيى جالبة@, مُ¿Ìقة متجل]ية عالية أبنية ذات أيى
ا'tن ٕا� تدرك n

ã
الّ� والسعة العظمة wذه ال«Êء وبروج Mسبه@, Tّل كل]

ã
| وج Ô	وال

الكتب
ã
| توصف

ã
ال� البناء@, العظيمة الكوا@كب من م0ي� تكون أن '@بّد منxاها@:

اXربوطة@/

/@١٦ . ١٥ ـ اِظرين للنّ اها وَزّينّ ُبروجاً Êِء
Ø
ال«

ã
| جَعلنا ولَقد
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ã
| اLصارها

ã
| و'@شّك للناظرين@, ت
اءي

ã
الّ� ال	وج wا اXـراد أّن فيعلم

الكوا@كب@/

الشمس Xس� اعتباريّة منازل فهيى النجوم@, كتب
ã
| اXصطلحة ال	وج وأمّا

عندهم@/ اXصطلح ال	وج فلك وكذلك الواحدة@, السنة
ã
|

مـقام فٕاّن والنجوم@: الكوا@كب دون بال	وج اXذكورة اXوارد
ã
| التعب� وأمّا

الرفيع البنيان ع� تدّل قلنا Fك ال	وج فٕاّن ذلك@,
ã
ÏÉيقت والعظمة ا�0ل ع� التنبيه

اXتظاهر@/
ã
Ùتج�Xا

ã
العا�

/@٣٣ . ٣٣ ـ اZُٔو� ا�اِهِليِّة َج Û Òَت� ْجَن Ú Òَت�@Zو

أّن ومعلـوم النفـوس@, وجلب
ã
Ùوالتج� ا'سـتع0ء و'@ُيردَن '@يتظاهرَن أيى

قوً' أ'جانـب مقابل
ã
| بالðيّن اXرأة

ã
ف� Mسبه@, نوع كل]

ã
| وا'ستع0ء التظاهر

ونظراً@/ زاً ÒXو ومشياً وسلوكاً وعم0ً

فيه@ويوِجب @نفوذها
ã
ÏÉويقت@

Ø ã
أ'جن� سكون@من@اXرأة@Nلب@نظر حركة@أو فكّل

وصاحبه ,@hالكر القرآن
ã
| ّ مyيى ج

Ø
ت	 فهو ِقباله@:

ã
| وا'سـتع0ء

ã
Ùوالتج� التظاهر

ا�اهلّية@/ أهل ومن اXتعال Vا أمر Uالِف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برح@:

للّيلة قيل ومنه مكانه@/ من زال َبرحاً@: َتِعَب باب من ح
Ò
يَ	 ء ãÏ¿ال َبِرَح ـ مصبا

الك0م@, وقت من لقرwا كذا اللّيلة فعلنا الزوال@: قبل تقول والعرب البارحة@/ اXاضية@:

فهيى به وسـفْت aلتـُه بال
اب@: Ố الر] وَبِرَحِت البارحـة@/ فعلنا الزوال@: بعد وتقول
الÍØÉُب به وبّرح أ'مر@/ وضَح ٕاذا اòفاُء@: وَبِرَح يفارقـه@, n مكانـه@: برَح وما باِرح@,
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س
ة ' الّذيى اXكان اح@: Ò	وال أشـّد@/ أيى ذاك من أبَرح وهذا وعُظم@, اشتّد ت	Jاً@:
فيه@/

وز Ô	وال الّزوال ـ@ فأ'ّول@ كثـ�ة@/@@ فروع Fyع يتفـّرع أصـ0ن بـرح@:@ ـ مقا
راَم ٕاذا َبراحاً@: ُح

Ò
يَ	 َبِرَح ـ أ'ّول أمّا /@Fأش}ه وما والِعظَم ّدة الش]

ã
æوالثا وا'نكشاف@/

فاء@: Òòا وَبِرَح زلُت@, ما مع�
ã
| ذلك@, أفعُل بِرحُت ما ويقول@: موضعه@/ من �طلب�

قـبل
ã
الّ� اللّيلة البارحة قالوا البارحة@, ُسـم]يت ومنه ,@ÏÉم وَبِرَح@: أ'مر@/ انكشف

موضعـه@/ عن زاَل أيى َبِرَح ِمن وأصلها ,@Ëº'ٕكا صار Øح� Gا غالبة صفة ليلتـك@,
أعظمِت@, أيى ربّا وأبرحِت أعَجبه@/ أيى ـ أ'مَر هذا أبَرَح ما يقال@: ـ ا'tخر وأ'صل
التعب@/ وال	´@: به@/ ح

Ø
فت	 '@يُطيق ع�ما aلته أيى بف0ٍن وأبرحُت واحد@/ واXع�

ا¡اّرة@/ ´ الر] والباِرح@: وأذًي@/ شّدة أيى باِرحاً َبَرحاً منه لقيت برَح@: ـ صحا
جهده أيى ت	Jاً أ'مر به وبّرح زاَل@, أيى َبِرَح من وهو مضت@, ليلة أقَرب والباِرَحة@:
أ@كـرمه أيـضاً@: وأبرَحه وبالغت@, أعجبُت أيى جاراً وأبرحُت حاً@,

Ù
مُ	 ÍÈباً وÍÈبه

عـنه زال مكانه@: َبِرَح قولك مصدر اح Ò	وال بي]ناً@, أيى َبراحاً بأ'مر وجاءنا وعّظمه@,
وزال@/

Ø
Ì
Ù
ال« ذهَب كأ@نّه أ'مر وضَح فاء@: ßòا وَبِرَح اح@/ Ò	ال

ã
| وصاَر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
و| واÇXضيقة ا'بـت0ء مورد

ã
| الّزوال هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

كان فٕاذا@@ اÇXوارد@, باخت0ف معـناه خصوصـيّات Hتلف اللّحاظ وwذا ,@m0ما@@'@ي
أ'مر خفاء جهة من كان وٕاذا@ والبارحة@/ اللّيلة َبِرحِت يُقال الّظلمة@: جهة من ا'بت0ء
بالظل] Ø
التس من كان وٕاذا إ'wام@/ وُرِفَع أ'مر اتّضَح أيى اòفاء َبِرَح يقال وٕاwامه@:
يـقال ال
اب@: اجBع جهة من كان وٕاذا اح@/ Ò	وال مكانَـه برَح ٕانّه يقال الظّل@: وذيى
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زوال وهو ÇTفوظ@, اXـوارد هذه bيع
ã
| فأ'صل باِرح@/ فهيى ال
اَب Ố الر] َبِرَحت

وغ�ها@/ وتقيّد Ø
وتس وخفاء وٕاwام وظلمة ابت0ء من وُكِرَه ما@@انكَدَر

من كلّها
Øã
ÏÉXوا والوضوح Øوالتب� وا'نكشاف وال	وز مع�الظهور أّن وظهر

الواحد@/ أ'صل ذلك لوزام

ã
æعاXا هذه أّن �O ف0 وأمثاGا@: وا�هد وأ'ذي والّتعب والِعظَم الشّدة وأمّا
اXاّدة وٕاط0ق وانَكدر�@, ُكِرَه �ما مصاديق من أيى قيوده@, ومن الّزوال متعلّقات من
ف
جع ,@

ã
æعاXا هذه قيود من الّزوال فيكون الّزوال@, معرض

ã
| كوuا باعتبار علzا

الواحد@/ أ'صل ٕا�

/@٦٠ . ١٨ ـ البَْحَرين َمَع Ö ÒV أبُلَغ Øَح� Zأبَرُح

ا¤ّل@/ أبلغ أن ٕا� m0ُي@' Dف وا�هد والتعب اXشقّة Iّمل عن أزول ' أيى

/@٩١ . ٢٠ ـ Ïºُمو ٕالينا يَرَجَع Øَح� Òعا@ِكف� َعلَيِْه َح Ò Öَن� لَْن

/@Ïºمو ٕالينا يرجع ا�@أن الواقع
ã
| اXكروه م

Ò
{ÔXا العكوف هذا عن 'نزول أيى

/@٨٠ . ١٢ ـ Sا كُم ÒJ أو
ã
èأ

ã
� يَأذََن Øح� اZْٔرَض أبَْرَح َفلَْن

ã
| التعيّش عن أو مyا@, أخرج و' Í½م أرض

ã
| التلّبث عن أزول لَن أيى

/@
ã
èأ يأَذن أن ٕا� والوسائل الع0ئق عن وا'نقطاع الُغربة أ'رضMال وجه مطلق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برد@:

ã
| دخـلنا أصبَْحنا مثل د

Ö Ò
ال	

ã
| دخلنا وأبردنا@: ا¡ّر@, خ0ف د@: Ò	ال ـ مصبا

ص0ة أيى د Ò	ال
ã
| الّظهر أدخلوا واXع� للتعدية@, فالباء بالظهر أبردوا وأمّا الصباح@,

سكنت Îولة@,@ٕاذا
Ô
º@َل

Ô
Î
Ò
º@ُبرودة@@مثل ء

ã
Ï¿ال وَبُرَد ا¡ّر, سكون@شّدة وهو د Ò	ال

ã
| الّظهر



٢٦٧ برد

وَبَردته@, اXاء@, َبَرَد ,@يقال@: @ ياً فيستعمل@'زماً@ومتعد] من@باب@قتل@: َبرداً َبَرَد ,@وأمّا حرارته@
@نبات ّ ديى

Ö Ò
وال	 اÒXبارد@/ وا�مع د

Ò Ö
	ßXوبردت@@ا¡ديدة@با ,@وبّردته@مبالغة@/ مَ	وٌد@ باِرٌد فهو

يشبه الّسحاب من ي�ل ء
ã
Ï¾ د@:

Ò Ò
وال	 ٕا�ال	د@, اXنسوب لفظ ا¡½Íع� منه يعمل

وهيى يقطعها
ã
الّ� اXسافة

ã
| استعمل

Ø
j الرسول@, يد@: Ò	وال َحّب@الغFم@/ ا¡½Ï@ويُسّمي

وُبرود@/ أبراد وbعه معروف د@: Ò	وال مي0ً@/ Ì¿ع
ã
اث�

ا'ضطراب اXلبوس, السكون@والثبوت, ا¡ّر, خ0ف ـ أصول@أربعة برد@: ـ مقا
اXاُء وَبرَد بارٌد@, فهو وَبرَد ا¡ّر@, خ0ف د Ò	ال ـ فأ'ّول الفروع@/ ترجع وٕالzا وا¡ركة@/
وأ'برداِن َبَرد@/ ذا كان ٕاذا َبِرٌد وسحاٌب ود@/ Ò	بال عينَه وبَردُت ُدها@,

Ô
يَ	 ã|جو حرارَة

Z@يَُذوقوَن ـ النوم فال	د@: ـ ا'tخر أ'صل وأمّا البوارد@/ للسيوف ويقال ار@/ Øyال طرفا
كـذا@: اXال من ف0ن ع�

ã
� وَبرد بارٌد@, فهو داَم@, ء@:

ã
Ï¿ال برد Ìاباً@/ Ò¾ Zو بَْرداً@ فzا@

أو هذا من يكون أن فيحتمل ماَت@/ الرجل@: وَبرَد حصل@/ كذا@: يديى
ã
| وبرَد َثَبَت@,

َبـريد ـ والرابع َجناحاها@/ رادة@: Òا� وُبردا معروف@, د Ô	فال ـ والثالث قبله@/ الّذيى من
ويذهب@/ ء يى ÒN ٔ'@نّه العسا@كر@,

ا@كتسب أيى كذا َبَرد يعت	ذاته@فيقال: فتارًة ,@ ا¡ر] خ0ف د Ò	أصل@ال برد@: ـ مفر
وليس أبـَرَد@, جاء قد وقيل أيضاً@, بّرَده ويقال َبرداً@/ كسـبه أيى كذا اXاء وَبَرَد َبرداً
واختصاص د@, Ò	ال ثبوت ثبت كذا@: َبَرد ويقال اXاء@/ د

Ù Ò
يُ	 Xا ادة

Ø Ò
ال	 ومنه بصحيح@/

ماَت@/ ا'نساُن@: وَبَرَد ثبت@/ َديٌن@: عليه َبَرَد ,@ با¡ر] ا¡ركة كاختصاص د Ò	بال الثبوت
ا¡Çرارة عدم من للمي]ـت يعرض Xا وذلك الَبوارد@, السـيوف ومنه قتله@, أيى وَبرده

السكون@/ من له يعرض Xا أو الروح بفقدان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Oتلف اXع� ,@وهذا خ0ف@ا¡رارة@ ال	ودة هو اXاّدة@: @هذه
ã
| الواحد أّن@أ'صل



برد ٢٦٨

له فيقال ا'SـFد حّد يصل أن ٕا� د
Ô
يَ	 أن اXاء ã| فال	ودة اXوضـوعات@, باخت0ف

السكون حّد تصل أن ٕا� البدنيّـة حرارتـه تَضُعف أن ا¡يـوان
ã
| وال	ودة د@/

Ò Ò
ال	

ال
ديد عن Hرج تصل@ٕا�حد� أن الّنَسب
ã
| وال	ودة اXوت@/ النّبض@وحصل وتوقّف

أن اXوضوعات
ã
و| َدين@/ عليه َبَرد كقوGم اXوضوع@, ٕا� النسبة وتثبت وا'ضطراب

نـبات :@ ّ ديى
Ö Ò
وال	 وثـبت@/ دام أيى ء

ã
Ï¿ال َبَرد كقوGم والثبـوت الّلزوم حد] ٕا� تصل

يُبل]غ الّذيى الرسول هو يد@: Ò	وال باردة@/ وطبيعxا اXرطوبة
ã
ÏÈأ'را

ã
ينبت| @كالقصب

الثبوت كFل
ã
| فهو و'@ُيعاَقب قوله

ã
| مسؤولية له وليست حرارة و'@يُظهر الغ� عن

هذه bيع
ã
| فال	ودة نظائره@/ من أو ّ ديى Ò	ال من ينسج فلعلّه د@: Ô	ال وأمّا وال	ودة@/

ا¡يثية@/ هذه من بل مقصوداً
ã
æعاXا هذه مطلق وليس Tفوظة@, اXوارد

/@٢٤ . ٧٨ ـ وَغّساقاً ÓD Òa Zّٕا Ìاباً Ò¾@Zو بَْرداً فzا Zيَُذوُقوَن أحقاباً فzا Òِبث�Z

,oا¡م @قبال
ã
| فهو حرارtا, عyم حهم@وتُنف]س ُترو] @برودة Øsجه

ã
| '@يَذوقوَن

بَْرداً@/ ãæكو ناُر يا ـ ٦٩ .@٢١
ã
| النار ِقبال

ã
ُذ@ِكَرت| قد الكلمة هذه أّن Fك@

/@٤٣ . ٢٤ ـ َبَرد ِمن فzا ِجباٍل ِمن Êِء
Ú
ال« ِمَن ُل Ù� َويُ

واSمد@, واشتّد َبُرد ٕاذا 
ا@كمXا السحاب وهو ال«Êء جبال من د
Ò Ò
ال	 ل Øي� أيى

إ'يصال@/ وإ'صابة@: وQّمع@, ارتفع ما كّل بَل Òوا� يشاء@, ٕا�مَن فيوصله

الثبوت@/ ع� تدّل ة
Ø
مش} صفة كَحَسن د

Ò Ò
وال	 كفاعل@, والباِرد

طرف من نازلة وعنواٍن نيابة جهة له الرسول أّن والرسول@, ب�ال	يد والفرق
	Çòا ٕايصال جهة له فٕاّن ال	يد@, 0Rف وهذا للمرسل@/ ما عليه وي
ّتب ُمرِسله@,

أص0ً@/ آخر عنوان له وليس فقط@, كتابًة أو قوً'
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٦٩ بّر

بّر@:

فأمّا ونبٌت@/ البحر@, وخ0ُف صوت@, وحكايُة دق@, الص] أصول@, أربعة بّر@: ـ مقا
دق@, ع�الص] أمضاها وأبّرها@: صدقت@, وبّرتZينه@: ,@ pوبر ف0ن َصَدَق دق@فقوGم: الص]
ومن الّصادق@, العمل قبوَل ُقِبَلت أيى مَ	ورة@, وحّجة وأبّره@, حّجك Vا pبر وتقوُل@:
قرابته@, ذا

Ø Ò
يَ	 هو الباب@: هذا ومن دق@, الص] من وهو يُطيعه أيى ربpه@, Ø

يَ	 قوGم@: ذلك
/@
ã
ÇZي�

ã
| وَبـِررُت ,@ والديى وَبِررُت وباّر@, َبّر رجل يقال@: ا¤Çّبة@,

ã
| دق الص] وأصله

سيقت@, ٕاذا الصوت@wا
Ø ß
الغs@وال	 دعاء ّر ßGفا ـ ِبّر من ِهّراً 'َيعرف ٕانّه ا'tخر: وأ'صل

ã
| صار الرجل وأبّر البحر@, خ0ف ـ والثالث ه@/

Ø
يَ	 ن ØW َيكرهـه مَن '@َيعرف ويقال

أبّرت ة@/
Ø Ô
ال	 والواحدة ا¡نطة@, وهيى

Ø Ô
ال	 fنه ـ الّنبت وأمّا الصحراء@/ ّية@:

Ù
وال	 ,@

Ù Ò
ال	

ها@/ jُبر Ò Ô�ك أ'رض@:

الَقـمح@, :@
Û Ô
وال	 الصحراء@/ هيى اليه نسـبة يّة Ù	وال البحر@, خ0ف

Ø Ò
ال	 ـ مصبا

وبـاّر َبّر فهو علم@, وزان َبّراً
Ø Ò
يَ	 الرجل وبّر والفضل@, �òا :@

Ø ß
وال	 ة@/

Ø Ô
ال	 والواحدة

َبَرَرة@,
ã
æالثا وÇbع أبرار أ'ّول وbع الفاِجر@, خ0ف وهو ,@

Ø ã
ت� أو صادق أيى أيضاً

ٕا� دعواك
ã
| صدقت أيى وَبَررت@, صدقَت ن@: للُمؤذ] قولـه ومنه وكَفرة@, كاِفر مثل

بالقبول@/ له ودعاء بذلك له دعاء ـ باّراً و¼Íßَت الطاعات

ã
| التوّسع أيى

Ø ß
ال	 منه فاشتّق التوّسع@, منه َر وتُُصو] البحر@, خ0ف

Ø Ò
ال	 ـ مفر

/@�òا فعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا الغـ�@, مقابل
ã
| العمل ُحسن هو الكلمة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

بالنسبة اXتعال Vمن@ا
Ø
فال	 أ'شخاص@واXوضوعات@واXوارد@/ باخت0ف اXع�@Oتلف



بّر ٢٧٠

مقابل
ã
| العبد ومن خطيئاtم@/ عن والتجاوز واللّطف ٕالzم ا'حسان هو عبيده@: ٕا�

بالنسبة الوالد ومن العبودّية@/ والعمل@بوظائف أ'مر الطاعة@وامتثال هو اXتعال@: اòالق
الوالد@: ٕا� الولد ومن وحوائجهم@/ بأمورهم والتأم�والقـيام ال
بية هو أو'ده@: ٕا�
العبادة@:

ã
و| ا¡ّق@/ وقول دق الص] هو الك0م@:

ã
|
Ø
وال	 والّرaة@/ واòضوع اòدمة هو

ويطلبه@/ تعا� Vا يريده وع�ما بال¿Ìائط مقرونة wا
ã
çيأ أن

للزراعـة اقتضاء فzا قِطعة فكّل أ'رض@, قطعات
ã
|

Ø Ò
ال	 البـاب@:@ هذا ومن

ã
ÏÉويق معاشه ل

Ù
Î»ُوي ع�سا@كنه

Ø Ò
يَ	 فٕانّه َبّر@, فهو وتأم�ا¡ياة@: والّسك�واXعاش

ٕا� ا@كُم Ø ÒS @ ØF فلَ ـ اGائلة بأ'مواج اXضطرب ماًء
Ñ
اXمت� العميق البحر مقابل

ã
| وطره@,

َموج@/ َفوِقِه ِمن َموٌج َيغشاُه Gيى Ù Ô� ٍر ÒM
ã
| Fٍت كُظلُ أو@ /@ Ôrأعَرْض Ù Òال�

/@ ÓÊºٕا ا'ستعFل بك�ة ُجعل
Ø
j َصْعب@, ع�وزان ة

Ø
مش} صفة أ'صل

ã
|
Ø Ò
فال	

يصلُح ما ا¡ـبوبات ب� من ا Øuفٕا ا¡نطة@:@ ]ع�
Ø Ô
ال	 أيضاً البـاب هذا ومن

وأ'بيض والكب� والصغ� واXريض nالسا مyا ويتغّذي Zكن@, ما بأحسن ل0ٕغتذاء

يى اXتغذ] ع�
Ø
تَ	 فهيى دا_اً@, ذائقة كل]

ã
| مطبوعة فهيى والوضيع@, وال¿Ìيف وأ'سود

صفًة أيضاً الكلمة هذه أصل يكون أن و'@يبعد مطلوبة@/ كيفيّة بأحسن ا�ائع ا't@كل
/@ ÓÊºٕا ُجعل

Ø
jكُصلب ة

Ø
مش}

ُحسن مقابل
ã
| وهو الكراهة@, ]ع� ّر ßGفا ّر@: ßGا ِمَن

Ø ß
ال	 '@َيعِرُف ـ bلة وأمّا

/@ñا¦ي قّوة فقدان عن كناية وا�ملة وإ'حسان@, العمل

/@٢٨ . ٥٢ ـ oالّرح Û Òال� ُهَو ٕانُّه

ويرaهم@/ عبيده ٕا� بالنسبة العمل سُن ÔJ ٕانُّه

/@١٤ . ١٩ ـ اً َعِصيّ َجبّاراً َيكُن Ònو بواِلَديِه وبَّراً

:@
Øã
Ï ß½والَع /@m0ي@' ما ع� كِره ÔXا هو وا�بّار@: ,@

Øã
Ï½الَع ا�بّار مقابل

ã
|

Ø Ò
فال	
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/@
ã
Ï½ويَع Oالف مَْن

/@١٣ . ٨٢ ـ oَجح
ã
 لَ الُفّجاَر وٕاّن

à
oنع

ã
 لَ اZٔبراَر ٕاّن

فأ'برار /�òعن@الّص0ح@وا مَن@فسَق@و[ايَل والفاجر @مقابل@الفّجار,
ã
| فأ'برار

وسائر اXتعال@ووالدvم Vا مقابل
ã
| بوظائفهم ويأتون صا¡اً عم0ً يعملون الّذين هم

الناس@/

/@١٧٧ . ٢ ـ ْغِرب ÒXوا ِق
ß
Ì Ö¿ÒXا ِقَبَل ُوجوَهكُم ُتولRوا أن Ú ßال� لَيَْس

/@١٨٩ . ٢ ـ ُظُهوِرها ِمْن البُيوَت تأُتوا بأن Ú ßال� ولَيَْس
/@٩٢ . ٣ ـ ّبون ß ÔI ا Ø ßW ُتنِفُقوا Øح� Ú ß

ال� َتناُلوا لَْن

سـن ÔM التظاهر وأمّا واقعاً@, الصا¬ العمل هو حقّاً Ø ß
ال	 أّن ع� التنبـيه يريد

/@
Ø
ال	 من فليست والتطّوع@, والتوّرع والتقّدس أ'فعال ظواهر ورعاية العمل

/@١٦ . ٨٠ ـ بََرَرة ِكراٍم ٍة@ َسَفَر بأيديى
العمل@/ جهة مُطمئن]�من َسفَرٍة أيى

/@٢٢٤ . ٢ ـ وا Øَت� أن ZZٔاِنكُم ُعرضًة Sَا َعلوا Ö ÒQ @Z

ٕا� '@Jتاج العمل
ã
| �òوا الّص0ح فٕاّن خ�@, عمل Ôkأرد ٕاذا '@Iلفوا أيى

أيى ـ مقـّررة Uصوصة موارد
ã
| ٕاّ' للَحِلف ُعرضة Vا َعل ÔN أن و'@ينبغيى ِلف@, Ò¡ا

علzا@/ والعمل إ'قدام
ã
و| وا�òات ات

Ø
	Xا

ã
و| أعFلكم

ã
| '@Iلفوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برز@:

ُء
ã
Ï¿ال َبَرز ِلف@/ ÔO@' قياس ه@, jوبُدو ء

ã
Ï¿ال ظهور وهو واحد@, أصل برز@: ـ مقا

واحٍد كّل أّن وذلك الفاِرَس�@, تباُرز Lو أمثاله@, من ء
ã
Ï¿ال انفراد وكذلك باِرز@/ فهو



برز ٢٧٢

بغائط ليس باٍد ٔ'@نّه أ'رض@, من اXتَّسع از@: Ò	وال صاحبه@/ ٕا� bاعته عن ينفرد Fyم
َء
ã
Ï¿ال وأبرزُت بيxا@/ بفـناء وQلس ز

Ô
ت	 جليلة َبْرَزة@: وٕامرأة ُهّوة@, و' َدحل و'

ٕابرازاً@/ اُبرزه

أبـرزته فيقال باGمزة ويتعّدي ظهر@/ قَعد@: باب من بروزاً ُء
ã
Ï¿ال َبرَز ـ مصبا

الواسع الفضاء از: Ò	وال من@أفَعَل/ ع�@مفعول جاءت
ã
الّ� النوادر من وهذا مُ	وز, فهو

بـالغائط@,
ã
Ùك� Fك النجـو عن به

ã
Ùك�
Ø
j البارزة@, الصحراء وقيل الشجر@, من

ã
اòا�

َبرازة الشخُص وَبَرز مُباِرز@, فهو وِبرازاً مُباَرزة ا¡رب
ã
| وبارَز كتغّوط@/ ز

Ø
ت	 فقيل@:

وبّرَز جليل@/ عفيف وَضْخمة@: َضْخٌم فهو َضخامًَة َضُخَم مثل َبْرَزة واُ'ن َبْرز فهو
سـبَق ٕاذا ت	يزاً الفرُس ز pبر من مأخوذ ُنظراَءه@, وفاَق بَرَع تَ	يزاً@: الِعلم

ã
| الرجُل

اòيَل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا مسبوقة@, غ� وكيفيّة Uصوصة Mالة الظهور هو فzا الواحد أ'صل أّن
البدّو@/ وماّدة الظهور وب�ماّدة بيyا الفارق هو القيد

الظـهور مطلق مورد
ã
| استعFله وأ@ك� البطون@, مقابل

ã
| مُطلق الظهور فٕاّن

يكن@/ n أو Uصوصة حالة
ã
| كان وسواء ,@' أم القصد بقيد كان سواء

قصد@/ وبغ� بي]ناً كان Dف غالباً يستعمل أ@نّه سبَق فقد البُدّو@: وأمّا

بل قصد@, وبغ� Ùالب� ]ع�الظهور و' البطون@, مطلق مقابل
ã
ليس| فال	وز

wا@/ مسبوقة غ� خاّصة ع�كيفيّة ]ع�الظهور

/@١٦ . ٤٠ ـ ٌء
ã
Ï¾ م Ô Öyِم Sع�ا ÒO@Z باِرُزوَن ُهم يَوَم

wا@/ مسبوقة غ� و¾Ìائط وع�كيفيّة Uصوصة حالة ع� ظاهرون أيى



٢٧٣ برزخ

/@٤٧ . ١٨ ـ ناُهم
Ö
Ì Ò¿َوَح ةً باِرَز اZْٔرَض وتََري

يعلو أو ف ÙÍ½مت فzا ف ØÍ½يت أن دون من جديدة ع�خصوصيّة ظاهرة أيى
ساتر@/ يس
ها أو حكم علzا

/@٩١ . ٢٦ ـ ِللغاوين
Ô
oح Ò�ا َزِت وبُر!

علzا@/ هيى ع�ما حقيقxا ورأوا وحجاب@, 
س دون من بي]نة أظهرت أيى

/@٢١ . ١٤ ـ يعاً Òb ِSِ وبََرزوا

حgه@, وٕا� ه�اليه متوج] سواه@,
Ø
Fمنقطع�ع V خالصة ع�حالة ظهروا أيى

حgه@/ ٕاّ' فzم حكم و'

/@@٨١ . ٤ ـ طائفة َبي7َت ِعنِدَك ِمن بََرزوا فٕاذا

حـالة ع� فهم باطyـم@,
ã
| ما وظهر حضـورك@, من اòارج

ã
| ظهروا أيى

Uصوصة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برزخ@:

أ'رض@, من مُتّسعاً أيى َبرازاً Fyبي كأّن الشيئ�@, ب� ا¡ائل هو برزخ@: ـ مقا
من يريدونه Xع� حرفاً �يزيدون ذ@كرنا@/ Xا زائدة فاòاء برزخاً@, حائل كّل صار

Ø
j

وغ�ه�@/ والتأ@كيد اXبالغة

وقت من وا'tخرة ب�الّدنيا ما وال	زخ ب�الشيئ�@, ا¡اجز ال	زخ@: ـ صحا
البعث@/ ٕا� اXوت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXبالغة@, ع� يدّل زائد آخرها
ã
| اòاء وحرف برَز@, ماّدة من الكلمة هذه أّن



برزخ ٢٧٤

ا¡Çالة هو :@
Ø ã
أ'ص� معـناه فال	زخ البذر@/ من وبَذرَق@, ال	ز@, من َبرزَق@, يقال Fك@

wا@/ واXربوطة للسابقة ا¢الفة العارضة الثانويّة ا�ديدة

/@١٠٠ . ٢٣ ـ ُيبَعثون ٕا�يَوَم بَْرَزٌخ َوراِئِهم وِمن

وZتّد السابق@, من نة متكو] Uصوصة كيفيّة ع� يظهر Ònوعا جديدة حالة أيى
البعث@/ ٕا� nالعا هذا

ب�الشيئ�@/ وا¡ائل با¡اجز تفس�ه ٕا� لنا حاجة و'

/@٢٠ . ٥٥ ـ Z@َيْبِغياِن Fبَْرَزٌخ Ô Òyبَي
/@٥٣ . ٢٥ ـ ُجوراً Ö ÒT وِحْجراً Fبَْرَزخاً Ô Òyبي وَجَعَل

ا Ø̂ ٕا الظاهرة والصورة ا�ديدة ا¡الة هذه أّن ٕا� ٕاشارة :@Fyبي التعب�بكلمة
ã
|

َحّديه@/
ã
| الواقع� البحرين من ٕا�كّل نسبته فتصّح الطرف�@, ٕا� بالنسبة واقعة هيى

اXعـ� m0ي وهو جديد@, قيد ع� تدّ'ن Tجوراً@: وحجراً '@َيبغيان@, وكلمتا
القول وهكذا للتوضيح@, زائدين القيدان فيكون ا¡اجز@, ]ع� كان ٕاذا وأمّا اXذكور@,
أ'مرين ب� با¡اجز تفس�ه فٕاّن ـ@@: ١٠٠ . ٢٣ َوراِئِهمـ ومن ـ اُ'و� ا'tية

ã
|

جهات@/ من ركيك فzا

ع� Ò ÒO@Z باِرزوَن ُهم يَوَم تعا�@: قوله قريبمن ال¿Ìيفة@: ا'tية
ã
| فال	زخ

وعن الدنيا منقطع�عن خاّصة ع�حالة ي	ُزون موtم بعد فالناس ء@,
ã
Ï Ò¾ م Ô Öyِم Sا

بلباس متلب]سـ� ا�سد@/ لباس عن Òمنخِلع� ا¡قيقة@, nعـا ٕا� ه� متوج] ع0ئقها@,
عندهم@/ ÍÒÉاً ÔT عملوا ما وَيرون ,@

Ø
Ì¾ أو خ� من عملوا ما سDهم

ã
| اءي Ò
يُ لطيف@,

/@٧ . ٩٩ ـ يََره اً ØÌ Ò¾ ٍة ذَر7 ِمْثقاَل َيْعَمْل َوَمْن يََره@, َخ�اً ٍة ذَر7 ِمْثقاَل َيْعَمْل ن Ò Òf

ا¡رب@,
ã
| َقْرنه براز ٕا� وخرج ز

Ø
تَ	 مَْن فٕاّن بال	از@: جّداً شبيه ال	زخ فهذا



٢٧٥ برص

و' وَقـرنه@, طرفه مقابل
ã
| نفسه قدرة ٕاّ' و'@يري متعّلقاته@, Çbيع عن انقطع فقد

/@oaقريب أو مال أو عنوان من له كان ما ينفعه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برص@:

من لونه@, ساِئر Hالُِف Xعة ء
ã
Ï¿ال

ã
| يكون أن وهو واحد@, أصٌل برص@: مقا@:

القياس@/ ذلك وهو البَصيص@, مثل يص Ò	وال أبرص@/ القمر وا Ød ا Ø[ور ال	ص@/ ذلك

َبـرصاء@, واُ'نـ أبَرص فالّذ@كر َتِعَب@, باب من َبَرصاً Ë»ا� َبِرَص ـ مصبا
الوزغ@/ كبار أبَرص jوسام ر@/ Ôaو راء Òaو أaر مثل ُبْرص وا�مع

وقد ا�لد@, ظاهر
ã
| يظهر شديد بياض وهو ـ ج@٢@ ١٤٨ ص أ'@ك	يى الطّب

ã
و| ُمزِمنًا كان ٕاذا

Ø
Dس و' الع0ج@, Ì

Ù
متع« وأ@نّه ,@Ì¿منت َبَرٌص فيقال البدن بBم Jيط

ا¤ل
ã
| والدم الّشعر يكون Øح� والعظم@, اللّحم

ã
| في«Ìيى ُمزمناً كان وٕاذا الðايد@,

بياض�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خارجيّة بعلل ا�لد @ظاهر
ã
نقاط@بيض@وسيعة@| @تظهر ّ جلديى مرض ال	ص أّن

بارصا@/ ـ ال«Ìيانيّة اللّغة من مأخوذ ولفظه داخلّية@, أو

/@٤٩ . ٣ ـ Sا بٕاذِن Òçْو ÒXا وُأْحِييى واZٔبَرَص اZٔ@كَْمَه وُأبِرٔيُ

/@١١٠ . ٥ ـ
ã
æبٕاذ واZٔبَرَص اZٔ@كَْمَه ٔيُ ß

Öوُت�

الع�@/ مطموس وأ'@كمه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



برق ٢٧٦

برق@:

ظهر أيضاً@: وَبرقاناً قتل باب من َبرقاً ال«Êُء وبَرقت معـروف@, ق Ò	ال ـ مصبا
ُسل jالر تركبُه البغل Lو دابّة اق Ô	وال ,@

Ù
Ì¿بال أوَعَد وأبَرق@: الرجُل وَبرق ال	ُق@, مyا

أ'باريق@/ وا�مع معّرب
Øã
Ïºفار وإ'بريق ال«Êء@/ ٕا� الُعروج عند

اجBع وا'tخر ء@/
ã
Ï¿ال عان ÒX أحدYا :@Fyم الفروع تتفّرع أص0ِن برق@: ـ مقا

أ'صل�@/ هىذين ع� وTمول Vاز فكلّه ذلك بعَد وما ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| والبياض الّسواد

لغة@, أيضاً وأبَرَق وبريقاً@, َبرقاً الّسحاُب َبَرق الّسحاب@, وميض ق Ò	ال اÇòليل@: قال
ذات الّسحابة والباِرقة@: اXقدار أردَت ٕاذا وُبرقَة َبَرق@, ٕاذا الواحدة للمّرة َبرقة ويقال
ويقال َبوارق@/ للسيوف ويقال بريقاً@, ق

Ô
يَ	 بارٌق فهو لونه يت0ٔٔ' ء

ã
Ï¾ وكّل ال	ِق@,

ٕابريق@/ اقة@:
Ø Ò
ال	 ا¡سناء للمرأة يقولون م Øuأ Øح� ٕابريق@, بريق@: له ما ولكل] للّسيف

ã
ب� ٕاذا وإ'نسان أيضاً@, وَرَعَد َبَرَق ويقال وأرَعَد@, أبَرَق قيل بالوعيد مُوِعٌد َشّدد وٕاذا
ـ قرأها تفسـ�مَن وكذلك مَ}وت@, َفِزٌع أيى َبِرٌق فهو َبَرقاً ه ÔÍ½ب َبِرَق قيل Ùتح�Xكا@
شخوصه شّدة من يلمُع تراه يقول فٕانّه ـ Í

Ò
½ البَ َبَرَق قرأ@: مَن فأمّا /@Í Ò½ البَ بَِرَق فٕاذا

ِمَن وأ'برُق وبَياÎÈا@, لَسوادها الع�برقاء تُسّمي خر@: t'ا أ'صل وأمّا '@يُطيق@/ تراه
وُجَدد ِبيض ُجَدد منه كاَن ما Çبال ßا� ومن َبيضاء@, وقّوة َسوداء بقّوة اُبِرَم ما ا�باِل

ُسود@/

واحد ق Ò	وال يق@, Ò	ال Ëº'وا ,@ ت0َٔ'َٔ ُبروقاً@: ق
Ô
يَ	 وغ�ُه الّسيُف َبَرق ـ صحا

أ'باريق/ @معّرب,@واِحد
Øã
Ïºفار وإ'بريق: َتزّينت@/ وَرَعَدِت@اXرأُة@وَبرَقت: Êء,

Ø
ُبروق@ال«

ء
ã
Ï¾ وكّل لونان@, فيه الّذيى ا¡بل وأ'ْبَرق يق@, Ò	ال الشديد الّسـيُف أيضاً وإ'بريق

ِبرقان@/ وbعه معّرب
Øã
Ïºَمل@فار Ò¡ا ق:

Ò Ò
وال	 أْبَرق@/ وبياض@فهو سواد لونان اجتمع@فيه



٢٧٧ برق

اُب�ق@/ وتصغ�ه معّرب
Øã
Ïºفار الغليظ يباج الد] هو وإ'ست	ق@:

شيئ�@, أحد الفارسيّة من وترbته معّرب
ã
Ïºفار ـ إ'بريق :@٢٣ @ص اXعّرب
اXاء@/ صّب أو اXاء@, طريَق يكون أن ٕامّا

ٕاسـَتْفَره@/ وأصله معّرب@,
Øã
Ïºفار الديباج غليظ وإ'سـت	ق@: :@١٥ ص

ã
و|

العربّية@/ ٕا� العجمة من ونُقَِل اس
َوه@/ دريد@: ابن وقال

َبّره@/ بالفارسيّة أصلها َمل@, Ò¡ا هو ق@:
Ò Ò
وال	 ـ ٤٥ ص

ã
و|

وغ�Yا@/ وا'شتقاق العرب لسان
ã
| ما ُذ@ِكر ا

Ø
W وقريب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن بقيد أيى ا¢Çصوص@, اللّمعان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

تظاهر شّدة من أو السـحاب@, َضْغط من اòارج كال	ق بالضغط@/ ويتحّصل بشّدة
وشّدة اòاّص النظر حّدة من أو الوعيد@, حّدة من أو ا�Fل@, حّدة من أو الّسيوف@,
أو ا�Çبل@,

ã
| أو العـ�@,

ã
| الّسـواد ب� من البياض Xعان شّدة من أو الشخوص@,

مصاديقها@/ bيع
ã
| وملحوظ Tفوظ فالقيد غ�Yا@,

/@١٩ . ٢ ـ وبَْرق وَرْعٌد Fٌت ُظلُ فيِه Êِء
Ø
ال« ِمَن َكَصي!ٍب أو@

ب�الظلFت@/ ومن الّرعد ضغطة شّدة من ال	ق رج ÒO أيى

/@٧ . ٧٥ ـ الَقَمُر وَخَسَف ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق فٕاذا

وشخوصه@/ النظر حّدة من Xعانه اشتّد أيى

/@٢٠ . ٢ ـ أبصاَرُهم طُف ÒO ُق Ö Òال� َيكاُد

الصي]ب@/ من ل اXتحص] ال	ق أيى



برق ٢٧٨

ـ باZٔبصار َيذَهُب بَْرِقِه َسنا َيكاُد د@// بََر ِمن فzا ِجباٍل ِمن Êِء
Ø
ال« ِمَن ُل Ù Ò� ويُ

/@٤٣ . ٢٤
د@/
Ò Ò
ال	 حّدة ومن ق Ò	ال ضياء شّدة من

بت@, ُعـر] وقـد فارسّية@, أصلها ق@,
Ò Ö
ٕاستَ	 ـ ٕابريق َبَرق@, ـ لغات أّن ظهر وقد

:@ فهيى اXاّدة@, هذه من مأخوذة وليست

�َبّره�@/ كلمة من معّربًة = َبَرق
ريز�@/ �آب كلمة من معّربًة = ٕابريق
�است	ه�@/ كلمة من معّربًة = ٕاست	ق

/@١٨ . ٥٦ ـ وأباريَق بأ@كواٍب ّلدوَن Ò ÔU ِوْلداٌن م
ß Ö
z َعلَ َيطُوُف

والطعام@/ الغذاء عند مyا والغَسل اXاء لصب] مصوغة بآنيٍة أيى
/@٥٣ . ٤٤ ـ ق Ò Öْسَت� وٕا ُسنُدٍس ِمْن َيلَبسوَن

/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ò Öٕاسَت� من ا Ôy َبطاِئ ع�ُفُرٍش Òُمّتِكئ�
مأخذاً أجد nو منه@/ oالضخ وإ'ست	ق يباج الد] من اللّطيف ندس jالس يقال@:

الّلغة@/ كتب
ã
| له

لظرافته الضأن@, الصغ�من وهو َمل Ò¡ع�ا يُطلق ق
Ò Ò
ال	 ٕاّن نقول@: أن و'@يبعد

إ'بريق وأمّا ا¡سـناء@/ اXرأة ع� إ'بريق يُطلق Fك صورته ولطف خلقـه وُحسن
إ'ست	ق وأمّا بّراق@/ أبيض فلز من مصنوعاً لكونه اXاء@: منه ُيصّب ع�ٕاناء فيُطلق
ق
Ò
ٕاست	 وأصله فعل من منقول وهو ق@ويلمع@,

Ô
من@ديباج@ي	 مأخوذ ع�@لباس فيُطلق

اXنسوج@/ wذا ÓÊºا جعل
Ø
j والّلمعان@, ال	ق الل]باس هذا بتلبّسه طلب أيى

اXاّدة@/ تلك من أيضاً اللّغات هذه تكون هذا فع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٩ برك

برك@:

بعÎÉا يقارب كث�ة فروعاً@ يتفّرع
Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال ثبـات وهو واحد@, أصل ـ مقا

Fل ßا� من َبرَك ما ع� يقع ك
Ö Ò
ال	 اòليل@: قال ُبروكاً@/ ك

Ô
يَ	 البع� برَك يقال بعضاً@/

باِركة@/ واُ'ن بارٌك@, الواحد بع@, الش] أو الشمس حر] من بالف0ة أو اXاء ع� والنّوق
@كه@,

Ö Ò
ب	 وَد@كّه َحكّه تقول Iته@, ء

ã
Ï¿ال به يدّك الّذيى البع�وصدره كَلكَل أيضاً@ ك

Ö Ò
وال	

واشتقاقه داّبة@, كل] ِمن الّصدر من يليه وما البَطن ِجلِد من أ'رَض
Ò ã ß
َو� ما كة@:

ß
وال	

من @كة
Ò Ò
ال	 اòليل@: قال َمبارك@/ وا�مع فيه@, ك

Ô
تَ	 الّذيى اXوضع وهو إ'بل ِك

Ò
مَ	 من

وQليل@/ [جيد :@Vا وتبارَك كة@, Ò	بال تَدعَو أن والت	يك والنّماء@, الزيادة

واÒX	ك صدره@, وهو َبْر@كه ع� وقع قعَد@: باب من ُبروكاً
Ô
البع� برَك ـ مصبا

مـثل ِبَرك وا�مع معروفة اXاء وِبركة َمبارك@/ وا�مع وك@, Ô	ال موضع جعفـر وزان
وأ'صـل مباَرك فهو فيـه تعا� Vا وبارَك والنّماء@/ الزيادة @كة@:

Ò Ò
وال	 وِسَدر@/ ِسدرة

فيه@/ مبارٌك

وأ'@ك� قليل@, وهو ك@,
Ò Ò
ف	 أنا وأبركته استناَخ@/ ُبروكاً: ك

Ô
يَ	 Ôالبع� برَك ـ صحا

كا¡وض َكة@:
ß
وال	 الصدر@/ ك@:

Ö Ò
وال	 برَك@, فقد وأقام ثبت ء

ã
Ï¾ وكّل فاستناخ@/ أKتُه

وطعام والزيادة@, النّماء @كة@:
Ò Ò
وال	 فzا@/ اXاء ٕ'قامة بذلك يت Ù Ôd قيل ك@,

Ò ß
ال	 وا�مع

َمْن ُبوِرَك ـ تعا� قال وباركك@, وعليَك وفيَك لَك Vا بارَك ويقال ُمبارك@, كأ@نّه بَريٌك
'يتعّدي@, وتفاَعَل يتعّدي فاعَل أّن ٕاّ' مثل@قاتَل@وتقاتَل, بارَك وتبارَك@اVُ@أيى ار, النّ

ã
|

به@/ تيّمنُت به@: @ْكُت
Ø
وت	

وَبرَك ِبركة@, له ويقال غ�ه@,
ã
| استعمل وٕان البعـ� صدر ك Ò	ال أصل ـ مفر

و'زموا ثبتوا@, أيى ا¡رب
ã
| اب
كوا فقيل الّلزوم مع� منه واعت	 ُر@كَبه أل� :@

Ô
البع�

واب
كت أ'بطال@, يلزمـه الذيى للمكان وُبروكاؤها ا¡رب وَبرا@كاُء ا¡رب@, موضع



برك ٢٨٠

ã
| ّ إ'G×يى Ö� Òòا ثبوت @كة@:

Ò Ò
وال	 ِبركة@, اXاء بُس ÒT يى Ù Ôdو وك@, Ô	كال وقفتوقوفاً@ الدابّة

فيه �òا لثبوت بذلك يى Ù Ôdو واZٔرض@, Êِء
Ø
ال« ِمَن بََر@كاٍت م ßzَعل َلَفَتْحـنا ـ ء

ã
Ï¿ال

ـ أنَزلناه ُمبارٌك ِذ@كٌْر هذا ـ ا�òع�ذلك ذلك فيه ما واXبارك كة@,
ß
ال	

ã
| اXاء ثبوت

ّية@/ ×G'ٕا ا�òات من عليه يفيض ع�ما تنبzاً

الّر@كبة@/ أح� َبَرَك@, َسَجَد@, َر@كََع@, = [@باَرك@] ـ قع

َهنّأ@/ َحنّأ@, َرّحَب@, َد@,
Ø Ò
V باَرَك@, = [@ِبَرك@]

تسبيح@/ Iّية@, tنئة@, مباركة@, = �ِبرا@كاه�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يّاً ماد] والزيادة واòـ� والفيض الفضل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

�òا @كة@:
Ò Ò
وال	 والفضل@/ للفيض متعلpقاً ويكون �òا فيه ما فاXبارك معنويّاً@, أو @كان

ÇVمع من Øمع� بنوع واختّص ÇUصوص@, وخ� زيادة @كة@:
Ö ß
وال	 والزيادة@/ والفضل

مقّدم الّصدر فٕاّن البع�@, صدر وهو ,@�òوا الزيادة مصاديق أخّص ِمن ك: Ò	وال اXاء@/
القيام مقام

ã
| البع�

ã
و| والشجاعة@, والوجود التشّخص ٕاظهار مقام

ã
|

Ø
Dس و' البدن

وك@: Ô	وال العربّية@/
ã
ÏÈأ'را

ã
للحياة@والتعيّش| أ@ك	وسيلة البع� وكان أيضاً, والقعود

ا�òوالفضل من
Ø ã
ج� مصداق استناخة ا¡قيقة

ã
| وهو ونزوله@وقعوده@, البع� ثبوت

مقام@/
ã
|

ع� تدّل باَرَك فكلمة وامتدادها@: النسـبة طول ع� تدّل �فاَعـَل� كان ا@ ØXو
الوفاق أيى فاَعَل نسبة ع�قبول تدّل تَفاَعَل صيغة أّن Fك واستمرارها@/ ال	كة امتداد
ـ باَعَد ـ كقولنا ال	كة@, امتداد Iقّق ع� تدّل تباَرَك فكلمة وIّققها@: النسبة وانطباق
ÏÉومقت الّلزوم@/ والقبول@ي0زم الُبعد@/ طاَل@وامتّد ـ وتباَعَد بُعُده@, وامتّد البُعد @أطاَل أيى



٢٨١ برك

وعمرٌو@/ زيٌد تباَعَد ـ يقال ولذا اXفعول@, ٕا� ا¡اجة وعدم بالفاعل ا'@كتفاء الّلزوم

/@١ . ١٧ ـ َحْولَه باَر@ْكنا Ïاّلذيى Ò½ اZْٔق ْسِجِد ÒX ٕا�ا

/@٧١ . ٢١ ـ � ÒXللَعا فzا باَر@ْكنا
ã
� الّ ٕا�اZْٔرِض

فzا@/ وال	كة ا�òوالفضل أطلنا أيى

/@١١٣ . ٣٧ ـ وع�ٕاسحىق عَليِْه وباَر@ْكنا

/@@٨ . ٢٧ ـ اِر النّ
ã
| َمْن بوِرَك أن َ ُنوِديى

الربّانّية@/ والفيوضات والتوّجه للفضل مورد فهو

/@٩٦ . ٧ ـ واZٔرِض Êِء
Ø
ال« ِمَن بََر@كاٍت م ß Öz َعلَ َلَفتْحنا

/@٧٣ . ١١ ـ البيت أهَل َعليكُم وبركاتُُه Sا ة Ò Öaَر

ومعنوّية@/ يّة ماد] فيوضات أيى

/@٥٤ . ٧ ـ � ÒXالعا Rَرب Sُا َتباَرَك

/@١ . ٢٥ ـ الُفْرقاَن َل نَز7 اّلذيى َتباَرَك

الفضل@/ وفيه الفضل مبدأ فهو وفيضه وٕاحسانه فضله مقام دوام استمّر أيى

/@٣٥ . ٢٤ ـ َزيتونَة ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمْن

/@٣٠ . ٢٨ ـ باَر@كَة ÔX ا البُْقَعِة ã|

/@٣ . ٤٤ ـ ُمباَر@كة َلْيلٍَة
ã
|

/@٩ . ٥٠ ـ ُمباَر@كاً ماًء

ومورده@/ ال	كة نزول Tّل أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



برم ٢٨٢

برم@:

واخـت0ف به@, �@الضجر� والَغَرض ء@,
ã
Ï¿ال ٕاحكام أصـول@: أربعة برم@: ـ مقا

مَـغاِزل واÒXبارم@: أحgته@/ أ'مر@: أبرمُت ـ أ'ّول فأمّا الّنبات@/ من وجنٌس اللّون�@,
وأمّا مَتيناً@/ فتلتَه ٕاذا ا¡بَل@: وأبرمُت الّسُمر@, من وهيى غزGا اXرأة علzا م

ß
ت	 ِضخام

َبـِرمُت اòليل@: قال /@
ã
æأعـيا :@

ã
وأبَرم� به@, َعييُت بأ'مر@: َبِرمُت فيقولون الَغَرض@:

ذيى كّل من النوعاِن �ÒZ Ò	ال ٕاّن فيقال اللّون�@: اخت0ف وأمّا َبَرماً@/ به َضِجرُت بكذا@:
كل] من لفيفهم أيى قوم hبر وهؤ'ء الyار@, ببياض تلطاً ÔU اللّيل َسواد مثل ِخلط�@,
�من ا'tس مَة Ò	ك بيضاء وهيى الُعرُفط وَبَرمة لَم pالس َبَرم م@,

Ò Ò
ال	 الرابع@:@ وأ'صل َلون@/

أ'شجار�@/

أيضاً@/ وِبرام وُغَرف@, ُغرفة مثل ُبَرم وا�مع ا¡َجر من الِقدر َمة@: Ô	ال ـ مصبا
باGمزة ويتعّدي ,@

Ó
ومع� وزناً َضِجٌر فهو َضَجراً َضِجَر مثل َبِرم فهو َبَرماً ء

ã
Ï¿بال وَبِرَم

وأبرمُت هو@, فان	َم أحgته@, ٕابراماً@: العقَد وأبَرمُت َبِرم@/ مثل م
Ø
وت	 به أبرمته فيُقال

دّبرته@/ َء@:
ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�Çنس� وخـلط بـالفتل إ'حكـام هـو اÇXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

:@ ّ والعيى الضجر وأمّا Gا@/ مفهوماً الفتل@: مطلُق و' إ'حكام مطلُق وليس ونظ�Yا@,
فتل يكون أن من أعّم اXفهوم وهذا ء@/

ã
Ï¿ب وا'نطواء والتحويل الفتل آثار من فهيى

وانـطواء والظّـلمة النور والتواء ا¡بل انفتال فيشمل معقول�@, أو Tسوس� أمرين
ا'ط0ق فلعّل الِعضـاه@: َزهرة وأمّا والسأم@/ الّضجر توجـبان ا¡ادثت� أو العمـل�

ٕاحكامها@/ أو التوائها ]ناسبة



٢٨٣ برهن

/@٧٩ . ٤٣ ـ موَن
ß
ُم� فٕانّا أمراً أبَرُموا أم

وأفكارهم أعGFم oكI
ã
| Wكنة وسيلة بأيى ويتمّسكون أمرهم gون ÔJ أيى

الشـديد@/ ّ القويى اX	م هو Vا ولكّن ومغالطة@, وخلط وانطواء وٕالتواء بفتل الباطلة@,
ُهم

Ú
Ì ßº Z@َنْسَمُع أنّا سُبوَن ÒJ أم هون@/// كاِر للحق! أ@ك�كُم ولكّن با¡ق! جئنا@كُم ـ@@َلَقد

/@@٨٠ . ٤٣ ـ َيكُتبون م
ß
vَلَد ُسلنا ب�وُر واُهم Ö ÒSَو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

برهن@:

ا¡ّجة بيان هان@: Ô	وال مولٌّد@/ وَبرهَن بال	هان@, جاء ف0ن@: أبـَرَه بره@: ـ أسا
وٕايضاحها@/

وقوGم أصلّية@, وقيل@: زائدة@, النون قيل@: وٕايضاحها@/ ا¡ّجة هان@: Ô	وال ـ مصبا
بال	هان@/ جاَء ٕاذا أبرَه@, يُقال أن والّصواب مَُوّلد@, ف0ٌن@: َبرهََن

Mّجٍة جاء ٕاذا َبْرَهنة@: يُ	ِهُن َبرهََن يقال البي]نة@/ الفاصلُة ّجُة Ô¡ا هان@: Ô	ال ـ لسا
مُ	ِهن@/ فهو ,@Ë½òا لِلََدد قاطعٍة

بعÎÉم@: وقال الّرجحان@والثjنيان, مثل فُع0ن وهو للحّجة@, بيان هان: Ô	ال ـ مفر
شابّة وَبَرهَرَهة ُبْره@/ وقوم َبرهاء@, وٕامرأة أبَره@, ورجل ,@ pابيض ٕاذا ُه

Ò
يَ	 َبَره مصدر هو

أ'دّلة@/ أوكد هان Ô	فال الّزمان@/ من مّدة هة Ô	وال بيضاء@/

انت�@/ اصط�@, اختاَر@, = �باراه� ـ فع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وهو ابيَّض@, ٕاذا ه

Ò
يَ	 َبَره من مأخوذة ال	هان كلمة ٕاّن نقول@: أن '@يبعد أ@نّه



بري ٢٨٤

الك0م ع� اطلق
Ø
j ا'بيضاض@, ومعناه وُنقصان@, وُعدوان كغفران مصـدر أ'صل

أفـعال@, الكلمة هذه من اشتّق
Ø
j فيه@, خفاء ' Ùب� أمر أو فيه ٕاwام ' الّذيى

Ø ã
ا��

Fك ,@ ّ ا'نðاعيى با'شتقاق يُسّمي النّحو وهذا مُ	هٌن@, فهو َبرهنًة يُ	هن برهَن فيقال
أ'صلّية@, اXاّدة جهة من فالنون@زائدة الّسلط@, من وهو لطان jالس من سلطََن@يُسلطن

ã
|

مُولٌّد@/ َبرهََن ـ مع�قوGم هذا ولعّل ,@ ّ ا'نðاعيى ّ الثانويى وأصلّية@بالنسبة@ٕا�ا'شتقاق

/@١٧٤ . ٤ ـ َرب!كُم ِمن ُبرهاٌن جاَء@كُم َقْد

ظلمة@/ و' فيه ريَب ' Tكَم Ùب� أمر أيى

ه@/ َرب! ُبرهاَن َرأي لَوZأن ا
ß
w َوَهم7

النور@, وهو الغوي@, من الّرشد سبيل به ويتّضح واGدي@, ا¡ّق به Øيتب� ما أيى
َيشاء@/ َمْن لنورِه Sا vديى

/@١١٧ . ٢٣ ـ ِبه لَُه ُبرهاَن Z آَخَر اً ×Gٕا Sِا َمَع َيدُع وَمْن

وريب ظلمة
ã
| فهم قوGم@, وُيثبت دعـواهم Ùيب� كَم ÔT Ùب� أمر Gم ليس أيى

ي
ّددون@/
/@٣٢ . ٢٨ ـ َرب!َك ِمن ُبرهاناِن فذاِنَك

دعوتك@/ ٕ'ثبات الرّب جانب من بي]نتان وآيتان ان Ù�َن أمراِن أيى

الّلغة@/ عن خارج
Ø ã
منط� اصط0ح فهو ]ع�الدليل@: ال	هان وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بري@:

Ëºوا لغة@, وبروتُه ,@ ّ مَ	يى فهو َرمي باب من َبرياً القلم بريُت بري@: ـ مصبا
وقبلها اية@,

ß
ال	 بعد ٕاّ' ÓFقل '@يُسّمي قالوا م Øu@'ٔ تسا· فيه العبارة وهذه ال	اية@, الفعل



٢٨٥ بري

ا Ò	وال Vازاً@, ٕاليه يؤول ما Ëºبا يى Ù Ôd لكنّه َبريُته@, ّ للَم	يى يقال فكيف قصبة@, يُسّمي
اòشن ا¡ص� والبارية@: فعله@/ ]ثل فأتيت عارضته وباريتـه@: ال
اب@, الَعصا@: مثل

فاعولة@/ تقدير
ã
| وهيى ا'ستعFل

ã
| اÎ¿Xور وهو

وا¤ا@كاة@/ التعّرض ـ
ã
æوالثا Lتاً@/ ء

ã
Ï¿ال تسوية أحدYا أص0ن@, بري@: ـ مقا

باليـاء وهو يَ	و@, يقولون وناٌس القـلم@/ وكذلك َبرياً@, يه
ß
يَ	 العـوَد بَري ـ فأ'ّول

أبو@زيد@: قال يُنَّضل@/ nو ُيَرْش nو َبريُه
Ø
k اُ قد الّذيى ال«Îم ّ يى Ò	ال قال@اòليل: أصَوب@/

لَذو ٕانّه للبع�@: وقوGم صاحبه@/ ٕا� أ'مَر ِكل أيى ـ بارvا القوَس أعِط ـ العرب@ يقول
ال
اب@, ي Ò	وال اòلق@, يى Ò	ال الباب ومن gTاً/ َبرياً ٕاّنه@بُريى أيى أيضاً, هذا ُبراية@fن
باريُت والتعّرُض, الّصنيِع

ã
| ا¤ا@كاة خر@: t'ا وأ'صل منه@/ اòلق ٔ'ّن ي, Ò	ال يقال@بِفيه

حا@كيته@/ ف0ناً@:

ايـا Ò	ال وا�Çمع اÇGمزة@, وأصله ـْلق@, Òòا يّة Ò	وال اب@/ Ô
ال ي Ò	ال برا@: ـ صحا
اGمزة@, غ� فأصله ال
اب@, وهو ي Ò	ال من ال	يّة أخذَت ٕان الفّراء@: قال يّات@/ ß Ò	وال
اع
ض@, له@: وان	ي سخاًء@, Ò́ الر] يُباريى وف0ٌن خلقه@, َبرواً@: يَ	وه Vا َبراه منه تقول
من النjحاتة اية@: Ô	وال يتباريان@, وYا فعله@, مثل ويفعل يُعارضه ف0ناً@: يُباريى وف0ن

َبرياً@/ القلم وَبريُت wا@/ يُ	ي ã�ّال واßX	اة العود@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومرجع ٕا�ا'tخر أحدYا يرجع وبري برء ماّدة أّن برء@: ماّدة
ã
| سبق قد أ@نّه

فراجعها@/ ـ الت�يه ٕا� معناYا

بالّنحت@, ومُسّوًي مَ	يّاً اòلق كون باعتبار اòلق@: ع� ي Ò	ال اط0ق ٕاّن
Ø
j

أّن Fك تُراٍب@, ِمن َخَلَقكُم ـ والنحت للتسوية ماّدة كونه باعتبار ع�ال
اب وٕاط0قه



بزغ ٢٨٦

بالنحت@, التسوية
ã
| وا'متداد ]ع�الطول فهيى اXباراة@: وأمّا ال	ي@/ من فعيلة ال	يّة

ا¤ا@كاة يناسـب اXع� وهذا الزائدة@, أ'لف ود'لة اXفاعلة باب ÏÉقت[ وا'متداد@:
معناه سخاًء@: ´ الر] يباريى ف0ن فقوGم ا¤ا@كاة@, مطلق ' اXفهوم@, ذلك

ã
| والتعّرض

ذ@كر بقرينة الðاماً مyا تستفاد فا¤ا@كاة السخاء@, موضوع
ã
| ال	يى

ã
| والطّول إ'دامة

/@´ الر]

/@٦ . ٩٧ ـ يّة Òال�
Û
Ì Ò¾ ُهْم ُأولِئَك ّية@,

ß
Òال� Ôَخ� ُهم ُأولِئَك

ال	ء@/
ã
| قلنا Fك ـ التقدير بعد اòارج

ã
وIّققت| تكّونت

ã
الّ� اòليقة أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بزغ@:

الشـمُس بزغت يقال وظهـوره@, ء
ã
Ï¿ال طلوع وهو واحد أصل بزغ@: ـ مقا

بزغه@, قد الداّبة@: عرقها� �قطع أوَدج ٕاذا للبَيطار ويقولون طلع@/ ٕاذا البع�@: ناب وبزغ
الباب@/ قياس وهو

وبـزغ الدَم@, وأساَل ¾Ìط قتل@: باب من َبزغاً وا¡اجُم البَيطاُر بزغ ـ مصبا
بازغة@/ فهيى طلعت@, الشمُس@: وبزغت بزوغاً@, البع� ناُب

وبَزَغ غه@/ Ò� ß
[ أشعرها شّق ٕاذا ت�يغاً@: وبّزَغها َبزغاً@, الدابّة البيطاُر بزَغ ـ أسا

بـزغت ومنه وَفَطـر@, الناُب شـّق قوGم ٕا� تري أ' فخرج@/ اللّحَم شـّق ٕاذا الناُب
بواِزغ@/ وSوٌم القمُر@, وبزَغ الشمُس@,

و¾Ìقت@, طلعت أو طلوع مyا بدا وُبزوغاً@: َبزغاً غ Ô�َت الشمُس بزَغت ـ لسا
بنوره تشـّق ا Øu@كأ الشّق وهو ال�غ من مأخوذ الطّلوع@,

ã
| ابتدأت الزّجاج@: وقال

شّق ٕاذا وشقّها� �قطعها وبضَعها الدابّة أشاعر البيطار بزغ يقال@: هذا ومن شقّاً@, الظّلمة



٢٨٧ Ì»ب

بَضعه@/
ß
[ مyا اXكان ذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مأخوذان القيدان وهذان والطّلوع@, الشّق هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

والطّـلوع@, والبضع الشّق ماّدة وب� Fyبي الفرق يظهر القيدين ذين
×
wو مفهومها@,

ã
|

اللّيل@/ ظلمة الشمس شّقت ح� طلوعها ابتداء عن عبارة الشمس ف�وغ

/@٧٨ . ٦ ـ
ã Ù
èَر هىذا قاَل باِزَغًة الّشمَس رأي ØF َفلَ

وطلعت@/ الظّلمة شّقت ٕاذا أيى

/@٧٧ . ٦ ـ باِزغاً الَقَمَر رأي ØF َفلَ

القمر@/ وطلع الظّلمة انشّقت ٕاذا أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ب

ا'tخر قبل@ٕاناه@,@وأ'صل ء
ã
Ï¿ال يكون الطراءة@وأن أحدYا أص0ن, :Ì»ب ـ مقا

كان ٕاذا Ì»ُب ونباٌت ,@
Õ
Ì»ُب َغض� ء

ã
Ï¾ لكل] قوGم فأ'ّول حركته@/ وقلّة ء

ã
Ï¿ال وقوف

بُ«Ìة@, @أّول@طلوعها ã|@ويقال@للشمس بالّسحاب@, العهد قريب كان ٕاذا
Õ
Ì
Ö
وماٌء@بُ« َطريّاً,

صحيح وقياسه الّطلب@, غ�موضع من طل}ا ٕاذا ا¡اجة الرجل Ì
Ò
بَ« قوGم هذا ومن

ٕاناها@/ قبل طل}ا كأ@نّه ٔ'@نّه

Ìا¡اجَة:
Ò
ابت« ومن@ا£از أب«Ìِت@النخلُة@/ وقد منه@ُرطَباً, أطيُب بُ«Ìاً هو ـ أسا

الّشباب@/ غّضا بُ«Ìة@: وجارية Ì»ُب وغ0ٌم وقxا@, قبل طل}ا

الواحـدة ـٌر@, Ö]
Ø
j ُرَطب

Ø
j

Õ
Ì
Ö
بُ« Øj َخ0ل

Ø
j بَلٌْح Øj طَلٌْع أّوله Ì»ُالب ـ صحا



Ì»ب ٢٨٨

الرجُل Ì
Ò
وبَ« بُ«Ìاً@, عليه ما صاَر النخل@:

Ò
Ì
Ò
وأب« ,@Ì

Ô
وبُ« Ìات

Ô
بُ« وا�مع Ìة

Ô
وبُ« Ìة

Ö
بُ«

ã
دث| ÒI علّة وهيى البَواس� واحُد والباسوُر /@Ì

Ò
وبَ« عبَس يقال كَلح@, بسوراً@: وجَهه

أ'نف@/ داخل
ã
و| اXقعد

wا ÒÍÒÈ Ìها@:
Ò
وابتَ« بَ«Ìاً ها ÔÌ Ô»يَب الناقَة الفحُل

Ò
Ì
Ò
وبَ« إ'عجال@/ :@Ì»َالب ـ لسا

ع½Íتَه ٕاذا مّل: jُت@الدÌ Ò»َوب مَبسورة@/ فهيى من@جانب@الناقة�@, الفحل �ٕارادة بَعة pالض قبل
:@Ì»َوالب الّط0قة@/ :@Ì¿والِب شديدة@, بكراهة نظر :@Ì

Ò
وبَ« الَقهر@/ :@Ì»َوالب يتقّيح@/ أن قبل

القُطوب@/

,@
Ò
Ì
Ò
» وبَ َعبََس وجّل@: عّز وقوله أوانه@/ قبل ء

ã
Ï¿بال ا'ستعجال :@Ì»َالب ـ مفر

ٕا� ٕاشارة ذلك ٕاّن ـ Ìة ßºبا يومئٍذ وُوجوٌه وقته@/ غ�
ã
و| أوانه قبل الُعبوس أظهَر أيى

من يناGم ما مع ذلك أّن تنبzاً Ì»ُالب لفظ فخّص النار@, ٕا� wم ا'نxاء قبل حاGم
ة@/ فاِقَر ُيفَعلwا أن Rتظن ـ ع�ذلك ويدّل وقته@, قبل يُفَعل ما ري ÒV ريى ÒN بُعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أوانه@, قبل عمل وقوع أو أمر حصول هو اÇXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

@النبات@,@والغضاضة
ã
وOتلف@هذا@اXفهوم@باخت0ف@اXوارد@واXوضوعات,@كمقام@الطراوة@|

بلوغ قبل مّل jالد ÍÖ
َع½

ã
| والعجلة والكراهة@, القهر

ã
| وال«Ìعة وغ�ه@, ا'نسان

ã
|

أ'وان� قبل �ا¡صول القيد فهذا روّية@, دون من والُعبوس والكُلوح والقُطوب أوانه@,
اXوارد@/ bيع

ã
| مأخوذ

ُيفَعلwا أن تظّن ة
Ò
Ì ßºبا َيوَمئـٍذ وُوجوٌه ناِظَرة ا Ùwٕا�َر ة ÒÍßÈنا َيوَمئـٍذ ُوجوٌه

/@٢٤ . ٧٥ ـ فاِقَرة



٢٨٩ بّس

ا¡ال@/ وُحسن التنّعم وهيى النÍÉة مقابل
ã
| Ì»َالب ذ@كر فقد

Çbاله@/ مطالعة
ã
| مسـتغرقة تراه ناِظرة@: مxل]لة@/ wيّة ناÍßÈة@: ـ البيضـاويى

اشتّد ٕاذا الشجاع
ã
| غلَب لكنّه ,@Ì ßºالبا من أبلَغ والباِسل العبوس@, شديدة Ìة@: ßºبا

الِفقار@/ Ì»تك داهية فاِقَرة@: @ُكلوحه@/

/@٢٣ . ٧٤ ـ Ì
Ò
» وبَ َعبَس Øj نظر Øj

ويتعّجل الكُلوح شّدة يتعقّبه الُعبوس فٕاّن العبوس@, بعد حاصلة حالة Ì»فالَب
عنه@/ والعبوس ØÍÉال كشف

ã
|

ت0زم ُعبـوس حالة عن وعبارة ,@ÍÉ pوالن Ì¿َالب مقابل
ã
| ا'tيت�

ã
| Ì»َفالب

حالة مقابل
ã
| وهذا أوانه@, بلوغ قبل مّل jالد Í½كع با'ستعجال@, والتخلّص

ã
Ï
Ù
التف½

/@ÍÉوالن Ì¿الب من ا¡اصل ا'طمينان

ُيراد وعلّة ابت0ء كمون أو والتgيل@, الرفع ُيراد ونقص ضعف الب«Ìكمون
ã
ف�

با'ستعجال@/ عyا والنجاة
ã
Ï
Ù
التف½

والعبوس@, القطوب حالة @Jصل@له
Ø
j @نفسه@,

ã
| نقصاً@وابت0ًء Ìيُدِرك@أّوً' ßºفالبا

النجاة@/
ã
| ويستعجل

ã
Ï
Ù
التف½ يريد الثالثة

ã
ف�

مطلقاً@/ ' فيه النقص كمون جهة من
Õ
Ì»ُب والغّض ّ الطريى أّن فيعلم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بّس@:

بَسـيسة فهيى الفّت@/ وهو قتل@: باب من بَّساً وغ�ها نطَة ß¡ا َبَسسُت ـ مصبا
اXاء@, من ء

ã
Ï¿ب بللته ٕاذا بَّساً@: ه jأبُس والدقيق ويق pالس وَبسسُت مفعولة@/ ]ع� فعيلة

السويق مثل بغ�ه خلطته ء
ã
Ï¾ كّل البَسيَسة :@ ّ أ'صمعيى وقال اللpّت@/ من أشّد وهو



بّس ٢٩٠

ل0ٕبل@/ الشع�بالنpوي مثُل أو ّب@, jبالر أو تبّله@, Øj بأ'ِقط

قوله فأ'ّول وخلطه@/ ء
ã
Ï¿ال فّت وا'tخر ْوق pالس أحدYا أص0ن@, بّس@: ـ مقا

اXدينة من قوم ء Nيى ـ ا¡ديث
ã
و| سوقاً@, سيقت يقال ـ َبّساً باُل

ß
� ا ِت وُبس7 ـ تعا�

فـّتتت@, أيى وغ�ها ا¡نطة ُبّست قوGم@: ا'tخر وأ'صل Gم@/ خ� واXدينة يُبَّسون
الَبِسيسة@/ لتلك ويقال أيضاً@, الوجه هذا ع� ا�بالـ ِت وُبس7 ـ تعا� قوله Ì

Ø
وف«

بَّساً@/ Îا
Û
أب« إ'بل َبَسسُت وقد ,@ Ù�ّالل ْوق pالس البَّس@: ـ زيد أبو بّس@: ـ صحا
فانبّث@/ بثثتُه مثل فzا@, فتفّرق أرسلته ٕاذا :@ pفانبس الب0د

ã
| اXاَل وَبَسسُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اÇXع� وهـذا والَفّت@, Ì»الك هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ'صل أّن

بالتفريق والدقيق@: الّسـويق وبّس والّسحق@/@ بالدق] ا¡Çنطـة@:@ فبّس باXوضوعات@,
وبّس ÇVموع@/ ٕانّه حيث من ا£موع ب� والفّت Ì»الك يوِجب اòلط فٕاّن باòلط@,
Øح� لي]ـناً سـوقاً ا�Fعة@, حالة عن وتفريقها وا'tحاد أ'فراد بَسوق Jصل إ'بل@:

بالتفريق@/ Jصل ا Ø̂ ٕا اXال@: وبّس الفّت@/ يصدق

/@٥ . ٥٦ ـ ُمنَبّثاً َهباًء فكاَنت َبّساً باُل
ß
� ا ِت وُبس7 َرّجاً اZٔرُض ُرّجِت ٕاذا

اÇXنثور@/ كـاGباء اXكسورة اXفتوتة أ'جزاء تكون Øح� وُفت]تت@, ت
Ò
Ì ß»ُك أيى

ا'tيات@/ هذه ب� ّ اXعنويى والنظم التناسب فيتحقّق

'يناسب ْوق pالس ,@أّن Vازيّاً Ó
ٕا�@كونه@مع� مضافاً ْوق: pوالس@ Ö� pالتفس�بالس وأمّا

ـْوق pالس ' ,@Ì»والك الفـّت نتيجة هو ا Ø̂ ٕا هباًء ص�ورtا فٕاّن بعدها@, وما قبلها ما
ثانياً@/ ْوق pالس ' الفّت هو ا Ø̂ ٕا ا�بال وعظمة أ'رض بتحريك واXناسب ,@ Ö� pوالس



٢٩١ بسط

سبق Fك البـّث أّن :@Fyبي والفرق البّث@, من اXفهوم قريب البّس أّن �O@'و
اÇXوارد@, بعض

ã
| Nتمـعان وقد والفّت@/ Ì»الك هو البّس ٕاّن وقلنا التفريق@/ معـناه

والّلحاظ@/ ا�هة اخت0ف Fyبي والفرق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بسط@:

ُء
ã
Ï¿ال وانبَسط َعة@/ pالس والبَسَطة@: أيضاً@/ وبالصاد ه@,

Ò
Ì¿ن َء@:

ã
Ï¿ال َبَسط ـ صحا

ط pوتبس بَسطُت@ِمن@ف0ن@فانبَسط/ يقال ترك@ا'حتشام, وا'نبساط: ع�@وجِه@أ'رض@/
الواسعة@/ أ'رض والَبساط@: ُيبَسط@/ ما والِبساط@: وعرضاً@/ طوً' فzا سار الب0د@:

ã
|

وٕانّه Îا@, ÒÉوقب ِرجله َبَسط ا£از@: ومن ه@/
Ò
Ì¿ن ٕاذا والِفراَش الثوَب َبَسط ـ أسا

أيى :@Ë
Ö
»Ç
ß
� وا الِعلِْم

ã
| َبْسطًة Sُا وزادُه العذاَب@, علzم وَبسَط بََسطك@, ما

ã
ليَبُسطُ�

وِلساَنه@/ يَده ٕالينا وَبَسط واسع@, َبسيط@: ومكان والل]سان@, الباع َبسيُط وف0ٌن فض0ً@,

ِعَرض@/ غـ� أو ِعَرض
ã
| ء

ã
Ï¿ال امتـداد وهو واحـد@, أصل َبَسـط@: ـ مقا

وَبساط@/ َبسيط مكان يقال البَْسطة@/ وهيى أ'رض@, والَبساط@: ُيبَسط@/ ما فالِبساط@:
ا�«Ëوالباع بسيط وهو َعة@/ pالس ء:

ã
Ï¾ @كل]

ã
والبَسطة@| ِمنفاقاً@/ @كان ف0ن@ِبسٌط@ٕاذا ويد

والعلم@/

ã
| وبََسـطها مـنشورة@, مّدها يده@: وَبَسط بَسطاً@/ الثوَب الرجُل َبَسط ـ مصبا
ِفعال وهو معروف@, والِبساط ووّسعه@/ ه Ø�ك زق@: الر] Vا وَبَسط القصَد@/ جاَوَز إ'نفاق@:

وفراش@/ كتاب ومثله مفعول@, ]ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومفهوم ويقابله@القبض@, @توّسع,
ã
| ا'متداد هو اXاّدة@: @هذه

ã
| الواحد أّن@أ'صل



بسق ٢٩٢

واXتعّلق@, واXفعول الفاعل من اليه@, اXمتّد يتعلّق وما اXمتّد باخت0ف Oتلف ا'متداد
َبَسَط ـ ل0ٔخذ يكون وقد والبذل, للعطاء يكون قد اليد وَبْسط ات]ساعه@/ فَبْسط@اXكان@:

ã
| والَبْسط وِعَظمه@/ وكFله طوله :@Ë»ا�

ã
| والَبسُط ن¿Ìه@/ الِفراش@: وَبْسُط اليه@, يََده

والبسيط انط0قه@/ @الل]سان:
ã
و| بُ¿Ìه@وفرحه@/ @الوجه@:

ã
التوّسع@وإ'حاطة@فيه@/@و| الِعلْم:

ال
ّكب@/ Mدود يتقيّد nو حّده قّل ما

/@٢٧ . ٤٢ ـ َلَبَغوا ِلِعباده زَق الر! Sا َبَسَط ولَو
/@٢٦ . ١٣ ـ وَيْقِدر َيشاُء ْن Ò ßX زَق الر! َيبُسُط Sُا

والتدب�@/ العدل ع�مñان عه يوس] أيى

/@٢٨ . ٥ ـ يديى بباِسٍط أنا ما
ã
� ِلَتْقـُتلَ َيَدَك Ú ãٕا� َبَسْطَت ß� لَ

/@١١ . ٥ ـ م Ô Òvأيد ٕاليكُم َيْبُسطوا أن قوٌم َهم7 ٕاذ
والتجاوز@/ بالظّلم ٕاليه اليد مَّد أيى

/@٢٤٧ . ٢ ـ
ß
Ë
Ö
»
ß
وا� الِعلِْم

ã
| َبْسطًَة وزاَدُه

/@Ë»وا� العلم يّات@, واXاد] اXعنويّات ã| بالتوّسع الشامل ا'متداد مطلق أيى

/@٢٤٥ . ٢ ـ وَيْبُسط َيقِبُض Sُوا
والقبض@/ القدر مقابل

ã
| الَبْسط مفهوم أّن ال¿Ìيفة@: ا'tيات هذه من فيُستفاد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بسق@:

باِسقات وا�مع باِسقة@, فهيى طاَلت قعَد@: باب من بُسوقاً النخلُة َبَسَقت ـ مصبا
منه@/ ٕابدال وهو بصَق@, ]ع� بُساقاً وبََسق َمَهَر@, علمه@:

ã
| الرُجُل وبََسَق وبَواِسُق@/

النـخلُة َبَسـقت يقال@: اòليـل@: قال ه@/ jوعلو ء
ã
Ï¿ال ارتفاع وهو بسق@: ـ مقا



٢٩٣ بسل

ع0@/ علمه@:
ã
| وبََسق طال@, الرجل@: بََسق ويقال وكُملت@/ طاَلت ٕاذا بُسوقاً@:

واحد, وَبَرَق وبََسَق بََصَق الxذيب@: طوُله@/
Ø
Òk بُسوقاً@: يَبُسق ُء

ã
Ï¿ال بَسق ـ لسا

/@éّالل أنَزلت ٕاذا وأبزقت@: الناقة أبسقت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو البَصق من فهو :@éّالل وأمّا معنويّاً@, أو يّاً ماد] الطّول ã| ]ع�العلّو البُسوق أّن
ا'نسان@/ اق Ôب� تشبzاً ال�ق@,

/@١٠ . ٥٠ ـ َنضيٌد َطْلٌع ا ÒG باِسقاٍت والن7ْخَل

مرتفعات@/ أيى

فٕاّن ا�Fعة@, باعتبار فهو النخل@: وصف
ã
| اXؤّنث ا�مع بصيغة التعب� وأمّا

فيه وNـوز خاِويٍَة@/ ٍل Ö ÒK أعجاُز ـ
ã
| Fك و[رة@, كتمر النخلة وواحده جنس النخل

ُمنَقِعر@/ ٍل ÒK @ـ
ã
| Fك ولفظه@ ا�نس باعتبار التذك�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بسل@:

قـول وذلك Çبُْس@/ Ò¡وا اÇXنع وهو فروعه@, تتقارب واحد أصل بسل@: ـ مقا
ا Øu@'ٔ هذا من الّشجاعة@, والَبسالة@: بَْسٌل@/ فهو امتنَع ء

ã
Ï¾ وكّل بَسٌل@, للحرام العرب

ومنه للَهَلكة@/ أسـلَْمتُه َء@:
ã
Ï¿ال أبسلُت قوGم@: الباب هذا ومن الِقـْرن@, ع� ا'متناع
َكَسبوا@/ ا@

ß
[ ُأبِسُلوا اّلذيَن ُأولِئَك ـ َرَهنته :@ َولَديى أبَسلُت

وأبَسلته@: وباِسل@, بَسيل فهو شجع@, ضخامة@: ضخَم مثَل بَسالة بَُسَل ـ مصبا
بِسلوا@/ اُ اّلذيَن أولِئَك ـ رهنته



بسل ٢٩٤

يَصنع �من
ã
الرا{ اُجرة والُبسَلة@: /@hالتحـر وإ'بسال ا¡رام@/ البسل@: ـ صحا

بـاِزل مثل بُْسل وقوٌم بَطٌَل@, أيى باِسٌل فهو بَُسل وقد الّشجاعة@, والَبسالة@: قية�@/ jالر
ٕاذا ف0ناً@: وأبسلُت الوجه@/ الكريه والبَسيل@: ا¡رب@/

ã
| اÔXصاَولة باَسلة@: ÔXوا وُبزل@,
مُبَسل@/ فهو للَهَلكة@, أسلمتَه

الوجه@, استُع�لتقطيب ØËÉع�الX ولتضّمنه ومنعه@/ ء
ã
Ï¿ال

Ø
ËÈ ـ البَْسل ـ مفر

بَسٌل@/ ن@: ÒtرXوا للمحّرم قيل اXنـع Xع� ولتضّمنه الوجه@/ ومُبتَِسُل باِسٌل هو فقيل
ا¡رام أّن والبَْسل@: ا¡رام ب� والفرق الثواب@, َرم ÔI أيى ـ نفٌس ُتبَسل أن ـ وقوله
ُأولِئَك ـ بالقهـر منه اXمنوع هو والبَْسل القهر@, أو با¡كم منه Wنوعاً كان @Dف عاّم
بغ�ُجرم@/

Ø ã
بَ� ãـ@وٕابسا�

ã
| Fك ـ Ìبإ'رtان

Ù
وفُ« الثواب@, ُحِرموا أيى ـ ْبِسُلوا اّلذيَن@ُأ

أو الغضـب من َعبََس وتَبّسل@: باسـل فهو بُسـوً' يَبُسل الرجل بََسل ـ لسا
وفُظعت@/ َمرآته كُرهت وتبّسل@وجُهه@: @كّرهه@, ٕاذا تبسي0ً وبّسل@ف0ن@وجَهه الشجاعة@/
باِسل@: éول ا¡رب@/

ã
| اXصاَولة واXباَسلة@: منظره@وقبحه@/ لكراهة أ'سد, والباِسل@:

واستَبَْسل@: للموت نفَسه وأبَسَل ض@/ Ôaو اشتّد ٕاذا النبيذ وكذلك حامض@, الطّعم @كريه
عليه@/ نفسه وطّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا0G@كة@/ واòطر الÍØÉر مورد
ã
| الوقوع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

والتوط� لله0@كة oالتسل هو ياً@: متعد] أفَعَل من أبسلُت مع� بأّن اتّفاقهم عليه ويدّل
ويقرب ا¡رب@/

ã
| اXصاَولة وهو فعَل@:

ã
| 'متداد فاَعَل من اXباَسلة مع� وأّن Gا@/

والÍØÉر@, اÇòطر مـقابل
ã
| الوقوع أثر

ã
| ا Øuفٕا الوجه@,

ã
| الكراهة اXع�@: هذا من

أيى ٕالzا@, بالنسبة الÍØÉر موارد من ا Øuفٕا وا'شتداد@, وا¡موضة الطّعم كراهة وكذلك



٢٩٥ Ë» بَ

إ'رtان@/ وكذلك /@FGوأمثا اللéّوالنبيذ من موضوعاtا ٕا�

ر@/ اxXو] ã| Fك مطلقاً@, ' اXذكور بالقيد مقيّدة فهيى الّشجاعة@: وأمّا

الÍØÉر@/ وب�مورد بيyا التناسب �O ف0 واXنع@: ا¡رمة وأمّا

اXاّدة@/ مشتقّات bيع
ã
| مأخوذة ا¡يثيّة فهذه

/@٧٠ . ٦ ـ o Òaمن Ìاٌب Ò¾ م ÔG َكَسبوا ]ا ُأبِسُلوا اّلذيَن ُأولِئَك

/@٧٠ . ٦ ـ َكَسَبت ]ا نفٌس ُتبَسَل أن ِبِه َوذَ@ك!ْر

ا¤ّرمة@/ القبيحة أ'عFل من كسبوا ما بسبب والعذاب ا0G@كة ٕا� اُسِلموا أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë» بَ

Ë
Ø
Ëوتب«

Ò
صوت@,@وابت« غ� من قلي0ً َضِحَك ب@: ÒÍÒÈباب من ÓÊ

Ö
Ë@بَ« Ò»َب ـ مصبا

الّضِحك@/ دون هو ويقال @كذلك@/

يقال@: الّضِحك@/ دون ة@,@وهو
Ø
Ì»Ò ßX الفَم مُقّدم ٕابداء وهو أصل@واحد@, :@Ë»ب ـ مقا

/@Ë
Ò
وابتَ«

Ò
Ë
Ú
وتب«

Ô
Ë ß»يَب Ë Ò»َب

قـال ا@/ ßGَقـو ِمن ضاِحكاً
Ò
Ë
Ú
فتب« ـ وأحَسـنُه الّضِحك أقّل وهو َبَسـم@: ـ لسا

/@Ë
Ø
التب« أ@ك�َضِحكه كان ٕانّه �ص� صفته

ã
و| أ'نبياء@/ أ@ك�َضِحك Ë

Ø
التب« الّزّجاج@:

عنه@/ انكّل ال	ِق@: عن الّسحاُب Ë
Ò
وابت«

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صوت@/ فيه ِحك,@و'يبدو pرتبة@الضعيفة@من@الضXا هو @اXاّدة@:
ã
أّن@أ'صل@الواحد@|
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/@١٩ . ٢٧ ـ ا ßGَقو ِمن ضاِحكاً
Ò
Ë
Ú
» َفَتبَ

حال@/ ضاحكاً فكلمة ِحك@, pالض حال تبّسمه بلغ وقد قوGا@, من تعّجباً Ë
Ø
فتب«

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¿ب

نباtا@, من ظهَر ما أ'رض ة
Ò
Ì Ò¿َوب إ'نسان@/ جلد ظاهر Ì Ò¿َوالب Ìة Ò¿َالب ـ صحا

اُ'مور ة
Ò
Ì Ò¾ومُبا م0ُمََسxا@/ اXرأة@: ة

Ò
Ì Ò¾ومُبا ْلق@/ Òòا :@Ì Ò¿َوالب أ'رُض@/ ت

Ò
Ì Ò¿أب وقد

الرجـَل Ìت Ò¿َوب ته@/
Ò
Ì Ò¿َب أخذَت ٕاذا بَ¿Ìاً@: Ìه Ô¿أب hأ'د Ìُت Ò¿وب بنفِسك@/ تلzا أن

Ì»بالك وإ'Ëºالبشارة والتبش�@, إ'بشار وكذلك البُ¿Ìي, من وبُشوراً: ُه@بَ¿Ìاً ÔÌ Ô¿أب
بعضـاً@/ م

Ô
ÎÉبع Ì Ø¿ب القـوُم@:

Ò
Ì Ò¾وتَبا الوجـه@/ طَِلق أيى Ì¿الِب َحَسـن وهو /@

Ø
ËÉوال

Ìات@: Ù¿بÇÔXوا ء@/
ã
Ï¾ كّل أوائل وكذلك أوائله@/ الّصبح@: وتَباش� البُ¿Ìي@/ والتّباش�@:

بالغيث@/ Ì Ù¿تُب
ã
الّ� ياح الر]

واXصدر ا'ستبشار@, وهو :@
Ó
ومع� فِرَح@يفَرُح@وزناً Ìمثل Ò¿يَب بكذا

Ò
Ì ß¿َب ـ مصبا

/@Ì¿ُالب وا'Ëºمنه قتل@, باب من بَ¿Ìاً Ìه Ô¿أب Ìته Ò¿ب فيقال با¡ركة ويتعّدي الُبشور@,
ا¢Çفّف من الفاعل Ëºوٕا باللّغت�@, السبعة وقرأ العرب@, عامّة لغة بالتثقيل والتعدية
ط0قة :@Ì¿والِب ذلك@/ من والبُ¿Ìي ,@

Ø
Ì¿ال من أ@ك� �òا

ã
| البش� ويكون بَش�@,

عـ� اُطـِلَق
Ø
j وَقـَصبة@, َقـَصب مثل Ì Ò¿َالب وا�Çمع ا�لد@, ظاهر Ìة Ò¿َوالب الوجه@/

تـوّ'ه أ'مـَر@:
Ò
Ì¾وبا ا@/

ß
t
Ò
Ì Ò¿بب [تّع زوجته@: الرجُل

Ò
Ì¾وبا وbِعه@, واِحِده ا'نسان

Ìته@/ Ò¿َبب

جلد ظاهر Ìة Ò¿َفالب ال@/ Òbو ُحسن مع ء
ã
Ï¿ال ظهوُر واحٌد@: أصل :@Ì¿ب ـ مقا

Ì Ò¿َالب يى Ùdو tÌا@, Ò¿َب ٕا� بب¿Ìتِه ٕافضاؤه وذلك اXرأة@, الرجُل
Ò
Ì Ò¾با ومنه ا'نسان@/
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Ìه Ù¿اُب ف0ناً Ìت Ø¿ب ويُقال ا�Fل@/ والبَشارة@: الَوجه@/ ا¡سُن والبَش�: لظهورهم@/ Ìاً Ò¿َب
تبش�اً@/

Øيُث�@' وا�مع@, وا'ثن� والواحد اُ'نوالّذ@كر ع� يقع اòلق :@Ì Ò¿َالب ـ لسا
الت�يل@@ـ

ã
و| ـ Øيُث� وقد /@Ì Ò¿َب وهم ,@Ì Ò¿َب وYا ,@Ì Ò¿َب وهو ,@Ì Ò¿َب هيى يقال مع@, ÔN@'و

ِمثِلنا@/ يِن
Ò
Ì Ò¿ ِلبَ أنؤِمُن

Ì Ò¿البَـ قولنا أّن :@Ì Ò¿َوالب الناس ب� الفرق ـ ٢٢٨ ص ـ للعسكريى الفروق
رجـل يـقال اGيئة@, ُحسن وهيى البَشارة من مشتّق أ@نّه وذلك اGيئة@, ُحسَن

ã
ÏÉيقت

ا¡يوان أحسن م Øu@'ٔ Ìاً Ò¿َب الناس فُسم]يى اGيئة@, حسن كان ٕاذا@ بش�ة وامرأة بش�
ومنه شأuم@, لظهور Ìاً Ò¿َب وا Ø Ôdو الظهور@,

ã
ÏÉيقت Ì Ò¿َب قولنا ٕاّن يقال أن وNوز هيئة@,

Çbع والنـاس ا¡Çركة@, وهو النوس
ã
ÏÉيقت الناس وقولنا Ìة@, Ò¿َب ا�لد لظاهر قيل

يعنون ـ Ì Ò¿َخ�الب Tّمد ـ وتقول Ìـ Ò¿ بَ Zّٕا هذا ما ـ القرآن
ã
و| وbع@, Ìواحد Ò¿َوالب

مثلنا@/ يِن
Ò
Ì Ò¿ ِلبَ ـ بَ¿Ìاِن فيقال Ì Ò¿َالب Øويُث� كّلهم@, الناس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والط0ّقة ّ الطبيعيى ا¢صوص ا'نبسـاط هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

من ل0نسان طبيعـيّة حالة Ì¿ُالب أّن يقال أن وZكن تكويناً@, لوجوههم السـDء
ã
|

سـائر عـن الظـاهر
ã
| ا'نسان ÇZتاز ا¡ـالة وwذه التبّسـم@/ قبل وهيى ا'نبساط@,

صار
Ø
j تكويناً@, طَِلقاً منبسطاً كان مَن وهو ة

Ø
مش} صفة كَحَسن Ì Ò¿َفالب ا¡يوانات@/

ا'نسان@/ لنوع ÓÊºٕا

وهو نباtا@, من ظهر ما أ'رض Ìة Ò¿َب ـ قوGم أ'صل@: من ذ@كرنا ع�ما ويدّل
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مع ء
ã
Ï¿ال والبَ¿Ìظهور /@

Ó
ومع� لفظاً كَفِرَح Ìبكذا ß¿َوب الوجه@, طَِلق الِب¿Ìأيى حسُن

ا�Fل@/ والبَشارة الوجه@, ا¡سن والبش� وbال@, ُحسن

ا�Çلد
ã
| وظهوره Ì¿ُالب كون باعتبار ّ Vازيى fع� ا�لد@: ]ع� Ìة Ò¿َالب وأمّا

الطّـ0قة وامـتداد والطـول@, ل0مـتداد اÇXفاَعلة فـٕاّن Ìة@: Ò¾باXا وأمّا البدن@/ وظاهر
من مسـتفاد اXعـ� هذا أّن أو ا0Xمسة@, ع� يدّل الزوجـة ٕا� بالنسبة وا'نبساط
الوجـه�@/ ع� اُ'مور مبا¾Ìة وكذلك ا�لد@/ ]ع� Ìة Ò¿َالب من ا'نðاعيى ا'شتقاق
ÏÉمقت هو Fك فيه@, وا'Nاد الغ� ٕا� والط0ّقة ا'نبساط ٕايصال فهو التبش�@: وأمّا

التعدية@/

مـقابل
ã
| يذكر مفهومه

ã
| الظهور مع� باعتبار ا'نسان أّن أنس

ã
| وسبق

مقابله@/
ã
| Ì Ò¿َالب يذكر nو ا�ّن@,

النظر فيه يكون مورد كّل
ã
| ذ@كر قد وا'نبساط@: مع�الط0قة Ìباعتبار Ò¿َوالب

وا'نبساط@/ الط0قة ٕا�مطلق

/@٤٧ . ٣ ـ Ì Ò¿ بَ ã�َسْس Ö ÒZ Ònو َوَلٌد
ã
� َيكوُن Øæأ

/@٢٠ . ١٩ ـ
Õ
Ì Ò¿ بَ ã�َسْس Ö ÒZ Ònو ُغLٌم

ã
� َيكوُن Øæأ

/@٣١ . ١٢ ـ Ìاً Ò¿ بَ هىذا ما ِSِ حاَش وُقلَْن

/@١٧ . ١٩ ـ اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فتمّثَل

/@٥٤ . ٢٥ ـ َنَسباً فجعلَُه Ìاً Ò¿ بَ اXاِء ِمَن َخَلَق اّلذيى وهو

وا0Xئكة@: ا¡يّة اXوجودات سائر مقابل
ã
| يُستعمل أيضاً ا'عتبار وwذا

/@١٠ . ١٤ ـ ِمْثُلنا
Õ
Ì Ò¿ بَ Zّٕا Ôrأن ٕان

/@٣٣ . ١٥ ـ َخلقتَه à
Ì Ò¿ ِلبَ Zٔسُجَد أ@كُن Ö Òn



٢٩٩ Ì¿ب

/@٣٣ . ٢٣ ـ ِمْثُلكُم
Õ
Ì Ò¿ بَ Zّٕا هىذا ما

/@٢٥ . ٧٤ ـ Ì Ò¿ البَ قوُل Zّٕا هىذا ٕان

/@٢٨ . ١٥ ـ Ìاً Ò¿ بَ خاِلٌق
ã
Ùæ ٕا للمLِئكَِة َربRَك قاَل

/@١٧ . ١٩ ـ اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فتمث7َل

وبالنسـبة واXائّية@, ال
ابيّة ماّدته جهة من خلقتـه@, عظمة مقام
ã
| يذكر وقد

ٕالzا@:

/@٧١ . ٣٨ ـ ط� ِمن Ìاً Ò¿ بَ خالٌق
ã
Ùæ ٕا

/@٥٤ . ٢٥ ـ Ìاً Ò¿ بَ اXاِء ِمَن َخَلَق

/@٢٨ . ١٥ ـ ٍأ Òaِمن َصْلصاٍل ِمن Ìاً Ò¿ بَ خاِلٌق
ã
Ùæ ٕا

/@٢٠ . ٣٠ ـ
Õ
Ì Ò¿ بَ Ôrأن ٕاذا Ø Ôj تُراٍب ِمن َخَلَقكُم أن

ال
اب@/ من خلق وقد الصورة ومنبِسط الوجه وطِلق اGيئة حسن Ì¿ب فهذا

اXعنوّية@: الروحانيّة اXراتب ٕا� نسبته مقام
ã
| يذكر وقد

/@٧٩ . ٣ ـ والّنبّوة كَم Ô¡وا الِكتاَب Sُا يُؤتيَُه أن
à
Ì Ò¿ ِلبَ كاَن ما@

/@٥١ . ٤٢ ـ َوْحياً Zّٕا Sُا ُيكل!مُه أن
à
Ì Ò¿ ِلبَ كاَن وما@

/@٣٤ . ٢٣ ـ Ìون ßºا Òò ٕاذاً ٕاّنكُم ِمثَلكُم Ìاً Ò¿ بَ Ôrأطَْع ß� ولَ

والروحانّية@, النبّوة Iقّق
ã
ÏÉتقت@' وانبساطها الصورة وُحسن الوجه فط0قة

/@ ّ معنويى أمر والنبّوة ,@ ّ يى ماد] أمر Ì¿ُفالب ,@Fyبي ت0زم و'

:@Ì Ö¿َالب من مصدر Ëºا :@Ì¿ البُ وأّما

/@٤٨ . ٢٥ ـ ِتِه Òaَر َيَديى Òَب� ¿Ìاً بُ ياَح الر! أرَسَل اّلذيى وهَو
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اXفرد ع� ويُطلق /@ هيى هيى حيث من اXاهيّة ع� يدّل الرياح من حال فهو
بش�@/ bع يكون أن وZكن وا�مع@/

مصدر ا Øu@أ أو مي@اËº@نبت@,
Ô
Ìَت@به@من@خ�,@كال} Ù¿ُب ٕاX@Ëºا فهو ¿Ìي: البُ وأّما

ياً@/ متعد] أو 'زماً Ì¿َع�الب[ جعي@, jكالر@

/@٩٧ . ٢@ @ـ للُمؤِمن� Ìًي Ö¿ وبُ َوُهدًي َيَديِْه Òَب� ا ßX قاً َوُمَصد!

/@١٠ . ٨ ـ@ ُقلوُبكُم@ ِبِه Ú ßولَتطَم� ¿Ìًي بُ Zّٕا Sُا َجَعلُه وما

/@٦٤ . ١٠@ ـ نيا Rالد ياِة Ò¡ ا
ã
| Ìيى Ö¿ البُ م Ô ÒG

/@٦٩ . ١١ ـ@ @ Ìيى Ö¿ بالبُ Òoٕابراه ُسُلنا ُر جاَءْت وَلَقْد

التقديرين@/ اXع�ع� فيصّح

/@١٩ . ١٢ ـ@ ُغLٌم هىذا Ìيى Ö¿ بُ يا قاَل

خ	 وبُ¿Ìي غ�هم@, من أو قومه من عنده ÍÉح مَن وهو Tذوف@, اXنادي
هذا@/ بُ¿Ìي أو بُ¿Ìي@, هذا قوم يا والتقدير@: Tذوف@, مبتدأ

/@١٨٨ . ٧ ـ@ Õوبَش� َنذيٌر Zّٕا أنا ٕان

/@١٩ . ٥ ـ@ وَنذيٌر Õبَش� جاَء@كُم فَقْد

/@٢٨ . ٣٤@ ـ @ وَنذيراً بَش�اً للنّاِس كاّفًة @Zّٕا أرَسْلناَك وما

Ì¿َالب والبش�من النذير@, مقابل
ã
| غ�ها

ã
و| ا'tيات هذه

ã
| البش� ذ@كر وقد

]ع�اXنِذر@/ النذير أّن Fك ,@Ì Ù¿بÔXع�ا[ ياً متعد]

ع� يدّل فَعي0ً فٕاّن ِصـَيِغها@, اخت0ف :@Ì Ù¿َبÔXوا Ì ß¿ْبÔXوا البشـ� ب� والفرق
نسبة إ'بشار

ã
| واXنظور /@Ì¿َالب شأنه البَ¿Ìومن له ثبت فالبش�من النسبة@, ثبوت

ٕافعال@/ صيغة ÏÉمقت هو Fك قهراً@, باXفعول تعلّقه
Ø
j أّوً' به وقيامه الفاعل ٕا� الفعل
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ّ تبعيى بالفاعل والقيام أّوً'@, فيه ووقوعه باXفعول الفعل تعلّق تفعيل هيـئة ÏÉومقت
/@ ّ قهريى

له ثبت من أيى الثبوت ٕا�جهة فzا فالنظر البش�@: لفظ استعمل مورد كّل
ã
ف�

اXذكورة@/ ا'tيات
ã
| Fك Ìاً@, Ù¿مُب يكون أن شأنه ومن الصفة هذه

نظر و' الفعل@, قيام جهة ٕا� فzا فالنظر إ'بشار@: لفظ يستعمل مورد كّل
ã
و|

الوقوع@/ جهة ٕا� فzا

/@٣٠ . ٤١ ـ ن7ِة Ò�با وا
Ô
Ì ß¿ وأبْ َزُنوا Ö ÒI@Zو اُفوا ÒH Zّأ

وصدوره@/ Iقّقه التبش�وجهة قيام هنا فاXقصود

النسبة وٕايصال الوقوع ٕا�جهة فيه فالنظر التبش�: يستعمل@لفظ مورد @كل
ã
و|

اXفعول@/ ٕا�

Ì Ù¿ وبَ Ìالّصاِبريَن@, Ù¿ َوبَ ,@٢١٣ . ٢ ـ وُمنِذريَن يَن
ß
Ì Ù¿ ُمبَ Ò� الَنِبي! Sُا َفَبَعَث

Ì Ù¿ وبَ آَمُنـوا@, اّلذيَن Ì Ù¿ وبَ وأجٍر@, ْغـِفَرٍة Ò ß[ ُه
Ö
Ì Ù¿ َفبَ ,@

à
oأل ِبَعَذاٍب Ìُهم Ù¿ َفبَ ,@ Òؤِمنـ� ÔX ا

ق@/ بٕاسحى Ìناها Ø¿ َفبَ ,@ ِبيَْحييى َك Ô
Ì Ù¿ ُيبَ ,@ ق! Ò¡با Ìناَك Ø¿ بَ ِبُغLٍم@, َك

Ô
Ì Ù¿ ُنبَ ٕانّا ,@ Òنافق�Xا

والوقوع@/ التبليغ جهة ٕا� ونظائرها ا'tيات هذه
ã
| فالنظر

عنه Ø	ع فقد والّط0قة@: والفرح ا'نبساط يوِجب مطلوباً فع0ً Ì¿َالب كان وØXا
ـ ا'نذار بصيغة عنه Ø	فع العباد@, Hويف وهو ا'نذار 0Rف وهذا التبش�@, بصيغة

تعا�@/ منه لطف كFل هذا
ã
و| وُمنِذريَن@/ Ìيَن Ù¿ُمب Lًُرُس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ب

مثل أبصار وا�مع Íات@,
Ò
اÔXب½ ا�ارحُة به تُدِرك الّذيى النور :@Í½الب ـ مصبا



Í½ب ٣٠٢

Ì»والك Íاً
Ò
½ بَ ÙËÉبال به ÍÔُت

½ وبَ ٕابصاراً@, الع� برؤيَة ته ÖÍ Ò
أب½ يقال وأسباب@, سبب

وهو بنفسه@, يتعّدي وقد الُفصحي@, اللّغة
ã
| بالباء يتعّدي به@, بَص� فأنا علمت@, لغة@:

تَبْص�اً@, به Íتُه
Ø
½ بَ فيُقال ثاٍن ويَتعّدي@بالتpْضعيف@ٕا� ِعْلم@وخ	ة@, Íوبَص�ة@أيى

Ò
½ بَ ذو

إ'صبع@/ :@Íß½ والِبنْ ]ع�البص�ة@/ وا'ستبصار@:

هـذه ومـن به@,
Õ
بَص� هو يقال ء@,

ã
Ï¿بال العلم أحدÇYا أص0ن@: :@Í½ب ـ مقا

ُيقال@, Dف س Û
ال والبَص�ة ٕاستدارت@, بأ'رض وقعت ٕاذا الَدم ِمن والقِطَعُة البَص�ة@,
به ¼Íَت ٕاذا ء@:

ã
Ï¿بال Íُت

Ô
½ وبَ ء@,

ã
Ï¿ال وضوُح كلّه ذلك وأصل هان@, Ô	ال والبَص�ة

Í
Ö
½ البَ ومنه ِغلَُظه@/ ء@:

ã
Ï¿ال Í

Ö
½ فبُ خر@: t'ا وأ'صل رأيَته@/ ٕاذا ُته@: ÖÍ Ò

وأب½ بَص�اً@, اً ßXعا

ã
ُشقّ� ب� ما والبَص�ة الثوب@, حاشية اط ÔH Fك اطان ÔO hأد ٕا�

Õ
hأد

Ø
ËÉ يُ أن وهو

خوة@/ الر] جارة ß¡ا :@ ÔÍ½والِب ½Íة والبَ أقرب@/ أ'ّول أ'صل ٕا� وهو البيت@,

أ¾Ìفَت ٕاذا Íته@:
Ò
وبا¼ رأيَته@/ َء@:

ã
Ï¿ال ُت ÖÍ Ò

وأب½ الّرؤية@/ حاّسة :@Í
Ò
½ البَ ـ صحا

Íوا
Ô
يَب½ n ]ا Íت

Ô
½ بَ ـ علمتُه ء@:

ã
Ï¿بال Íُت

Ô
½ وبَ الِعلم@/ :@Í

Ò
½ والبَ بعيد@/ من اليه تنظر

التعريف والتبص�@: والتعّرف@/ التأمjل :@ÍØ
والتب½ بَصارة@, Í

Ô
½ بَ وقد /@ ßnالعا والبَص�@: به@/

ا¡Çّجة@/ ة@: ÒÍ Ò
واÇÔXب½ ة@/ ÒÍ ß½ ُمـبْ آيـاُتنا م Ô Ötجاَء ØFفل ـ اXضيئة واÔXب½Íßة@: وإ'يضاح@/

الدم من ء
ã
Ï¾ البَص�ة ـ ّ أ'صمعيى قال Íة@/

Ö
½ البَ يت Ù Ôd وwا ِرخوة@, حجارة Íة@:

Ö
½ والبَ

ا�انب@/ :@Í
Ö
½ والبُ مّية@/ pالر ع� به يُستَدّل

به
Õ
بَص� وهو به@, اً ßXعا صاَر ٕاذا بعمله@:@ Í

Ô
½ بَ وقد به ÒÍ Ô

½ وبَ َء
ã
Ï¿الÍ

Ò
½ أبْ ـ أسا

عـلّمتَه ٕاذا به Íتُه
Ø
وب½ كذا Íتُه

Ú
½ وبَ بالتجارة@, Íاء

Ò
½ البُ من وهَو وبَصارة@, Í

Ò
½ بَ وذو

َعَمي ِمن أهوُن أ'بصاَر وَعَمي وعمله@, دينه
ã
| Í ß½ مُستَبْ وهو ف0ُناً

ã
� ÖÍ Ú

½ وتَبَ ٕايّاه@,
والِغَلظ@/ الث]َخُن وهو Êºء ½Íكّل وبُ الثوب@, هذا Í½ بُ أثخَن وما الَبصائر@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٠٣ Í½ب

والتحقيق@:

أّن Fك القلب@/ بنظر أو الع� بنظر العلم هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

النظر@: بقيد مقيّد غ� مطلق والعلم العلم@/ بقيد مقيّد غ� مطلق والنظر الرؤية

/@١٩٨ . ٧ ـ Íون ß½ُيب@Z وُهم ٕاليَك َينظروَن وتََراُهم

فيقال التأنيث@,
ã
| البص�ة وتستعمل والعلم@/ النظر أيى البَصارة له فالبَص�مَن

Í
Ò
½ والبَ كصحيفة@وصحائف@وظريفة@وظرائف@, بصائر وbعها بص�ة وقّوة نفس@بص�ة

ع� اXصدر وٕاط0ق البا¼Íة@, أيى الفاعل ]ع� كونه باعتبار ÓÊºوٕا مصدراً, يستعمل
والفرق أبصار@/ وbعه الذات@, ' والفعل ا¡دث ٕا�جهة النظر ٕا�أّن ل0ٕشارة الفاعل
الصدور جهة من وتفعيل ٕافعال

ã
صيغ� فرق

ã
| ذ@كرنا ما هو والتبص� إ'بصار ب�

والوقوع@/

ÖÍ½ فبُ Ë»ا� من ي
اءي ما أّول كونـه فباعتـبار والِغَلظ@: الث]َخـن مع� وأمّا
مع�ا�انب@/ منه وقريب منه@, Í

Ò
يُب½ ما الثوب

Í
Ò
يُبـ½ Øح� وبقائـه ثبـوته فباعتـبار ع�أ'رض@: اÔXسـتدار الدم مع� وأمّا

نّة Ôا� فٕاّن س@: Û
مع�ال فكذلك الرمّية@/ أثر Íمن
Ò
يُب½ ما فهو مّية@, pع�الر به ويُستدّل

ويبارز@/ ارب ÔJ ن
Ø
W بل الس0ح Íمن

Ò
يُب½ ما أّول

ا'حتجاج@/ مقام
ã
| ويُري يقّدم ما فهو ال	هان@: وأمّا

البياض@/ من فzا ما فباعتبار الرخوة@: ا¡جارة وأمّا

/@٣٦ . ١٧ ـ والُفؤاَد ÒÍ Ò½ والبَ ْمَع الس7 ٕاّن
/@٤ . ٦٧ ـ Í Ò½ البَ ٕاليَك َيْنقِلْب كّرت�@, ÒÍ Ò½ البَ Ú رِجع Ôj ///@ ÒÍ Ò½ البَ فارِجع

وباعتباره@/ النظر الع�بلحاظ أيى



Í½ب ٣٠٤

/@٧ . ٧٥ ـ الَقَمُر وَخَسَف ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق فٕاذا

ومثله@: نظره@,
ã
| الع� Xعان حّدة اشتّدت أو Mّدة@/ وكان النظر Xعان اشتّد أيى

/@٢٢ . ٥٠ ـ َحديٌد اليَوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ

/@١٠٣ . ٦ ـ اZْٔبصاَر ُيدِرُك وهَو اZْٔبصاُر Z@ُتدِركُُه

الباطنة الع�والبا¼Íة وهيى الظاهرة ة ÒÍ ß¼البا من أعّم والب½Íهنا ,@Í
Ò
½ بَ bع

:@
ã
| Fك القلب@, وهيى

/@١٣ . ٣ ـ اZْٔبصاَر
ã
Zُو� ةً Ò Öَلِع� ذلَِك ã

| ٕاّن

البَصارة@, ]ع�ما@له كَحَسن@فهو صفة كان أ'صل
ã
| ÒÍ Ò

½ البَ أن@نقول@ٕاّن و'يبعد
والقلب@/ ع�الع� فيُطلَق

/@٢٦ . ٤٦ ـ ةً وأفِئَد وأْبصاراً عاً Ö Òd ْم Ô ÒG وَجَعْلنا

بأ'فئدة@/ مقابلxا بقرينة البا¼Íة العيون أيى

/@٤ . ٥٧ ـ Õَبص� َتْعَملوَن ا
ß
[ Sُوا

/@١٥ . ٣ ـ بالِعباِد Õَبص� Sُوا

/@٥٠ . ٦ ـ Ôوالَبص� اZْٔعميى َيْسَتويى َهْل

/@١٩ . ٦٧ ـ Õَبص� ٍء
ã
Ï Ò¾ بكل! ٕانُّه

ء@/
ã
Ï¾ عليه �O@' ßnوعا ناظر أيى

/@١٤ . ٧٥ ـ َبص�ةٌ َنْفِسِه Òَع� اZٕنساُن َبل

النفس@/ باعتبار التأنيث

/@١٠٨ . ١٢ ـ ٍة Òَبص� Òَع� Sِٕا�ا أدُعو



٣٠٥ Í½ب

ـ ومثلها بص�ة@/ بَصارة أو ة ßXعا مطمئنّة نفس أو قاطعة حّجة ع�

/@٢٠٣ . ٧ ـ وَرaة وُهدي َرب!كُم ِمن َبصاِئُر هذا

أيى ـ Vا مـن لكم بصائر اليك أنزل ما أو اليك يوحي ما أو القرآن هذا أيى
بصارة@/ فzا قاطعات 'معات وحجج بي]نات آيات

/@١٣ . ٢٧ ـ ة ÒÍ ß½ ُمبْ آياُتنا م Ôtجاء ØFفل

/@٥٩ . ١٧ ـ ةً ÒÍ ß½ُمب الناَقَة \وَد وآَتينا

/@١٢ . ١٧ ـ ةً ÒÍ ß½ُمب اِر Øyال آيَة وَجَعْلنا

وهـذا والعلم@/ اXعرفة حصول ونتيجته وإ'¾Ìاف@, الدقيق النظر هو إ'بصار
التفقّد بقصد أو والعقاب@, أ'خذ بقصد أو وإ'حسان@, إ'فادة بقصد يكون قد النظر
من صورة [ بأيى ا'سـتفادة بقصد أو اXعيشـة@, وتدب� اُ'مور ونظم ا¡وائج وقضاء

الصور@/

ٕا�
ã
العـا� من تكون ا Ø̂ ٕا الباقية وأ'قسام ,@

ã
æالدا من يتحقّق ا'tخر Ë»والق

:@
ã
æالدا

/@٤٤ . ٤٠ ـ بالِعباد Õَبص� Sَا ٕان7 Sٕا�ا ُضأمريى واُفو!

Zكن@/ ما بأحسن عباده أمور فيدب]ر أيى

فإ'بصار ومقاماً@, اÔXب½Íßمرتبًة ونتيجته@Oتلف@باخت0ف إ'بصار فالغرضمن
مُب½Íßيّة غ� وٕابصارها ا'tيات@, ٕابصار غ� العبد وٕابصار العبد@, ٕابصار غ� Vا من
حاجة قضاء أو ٕاحسان من ما لغرض الدقيق النظر هو وا�امع@بيyا@: الناقة@/ أو الyار

غ�ها@/ أو معيشة تدب� أو

ل0ٕفاضة الناس ومقابلxا
ã
التكوي� نظرها عن عبارة والyار@: ا'tيات Ôfب½Íßيّة



Í½ب ٣٠٦

ّية@/ ماد] أو معنويّة بأنوارها والتدب� وإ'فادة

نظر Gا وكان تعا�@, Vا آيات من بي]نة آية كانت ا Øuأ باعتبار الناقة@: ومب½Íßيّة
وٕافاضxم@/ الناس هداية

ã
|

Ø ã
تكوي�

/@@٨٥ . ٥٦ ـ Íون ß½ Z@ُتبْ ولِكن ِمْنكُم ٕالَيِْه أقرُب ُن Ö ÒLو

/@١٧٩ . ٧ ـ ا
ß
w Íوَن ß½ Z@ُيبْ Õ Ôمأع� Ô ÒGو

/@٣٩ . ٦٩ ـ hكَر َرسوٍل لَقوُل ٕانُّه Íوَن ß½ Z@ُتبْ وما Íوَن ß½ ُتبْ ا
ß
[
Ô
Ë ß»اُق Lف

متعّد غ� والبصارة ياً@, متعد] أفَعل من وهو الدقيق@, النظر ع� يدّل فإ'بصار
اللـحاظ وwذا الصـفة@, ثبوت ع� يدّل فعيل هو البص� أّن Fك الّلزوم@, ع� وتدّل
وحدوثه بالفاعل ا¡دث ع�قيام تدّل ا ØuفٕاÍß½بÔXا كلمة دون اXتعال@, Vع�ا يطلق

وصدوره@/

مورد@:
ã
| ا£ّرد صيغة انتخاب أّن Fك@

/@٩٦ . ٢٠ ـ به Íوا Ô½ َيبْ n ا
ß
[ Íُت Ô½ بَ

/@١١ . ٢٨ ـ ُجُنب َعن بِه ْت ÒÍ Ô½ فبَ

واليق�@/ العلم وحصول الّزائد والتحقيق البَصارة وثبوت التأ@كيد ع� للد'لة

/@٢٦ . ١٨ ـ ْع ß Ödوأ ِبِه ÖÍ ß½ أبْ

/@oوالتعظ ع�اXبالغة للد'لة تعّجب صيغة

/@@٨ . ٥٠ ـ ُمنيب َعْبٍد ِلُكل! وِذ@ْكريى ةً ÒÍ ß½ َتبْ

وبالباء@/ بنفسه
ã
æالثا اXفعول ٕا� يتعّدي وأوضحه@, فّهمه أيى أ'مر Íه

Ø
ب½ ِمن

/@١١ . ٧٠ ـ م Ô ÒuوÍ Ú½ ُيبَ ÓD Òa
Õ
o Òa وZ@َيسأُل



٣٠٧ بَضع بصل@,

أمورهم وكيفـيّات ومقاماtم أحواGـم فيُب½Íßون Gم@, ويُبيpنون فون pُيعر أيى
مفيدة@/ غ� عÇyم اXسـألة أّن ويعلمون فيشاهدوuم وأعGFم@, اختـيارهم وحدود

/@ ّ ا�معيى معناه باعتبار oا¡م ٕا� يرجعان فالضم�ان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بصل@:

الَبَصلة@/ الواحدة معروف@, البََصل ـ صحا

الوجـه
ã
| يزرع �يى ÒM أنـواع@, bلة وله الزنبقـّية@: بصل@, ـ التـذكرة ٕاحياء

كب�ة وبصلته ,@
ã
القب� الوجه

ã
| يزرع ما وهو وَصعيديى /@ ÓFحج أصغر وهو البحريى

ّ وشاميى عصارة@/ وأ@ك� ÓFطع أح� وهو أ'aر البصل وهو ّ وروميى عصارًة@/ وأ@ك�
وaض سّكريّة ماّدة من ومقداراً وك	يتاً طيّاراً زيتاً البصل وJويى أطول@/ وبصلته
ذ@كر وقد بقطرة@, الّرمَد

ã
| قدZاً عص�ه يستعمل وكان وكلسيوم@, وفيتام� ّ فسفوريى

مـع يُـعطي وكان أ'زمنة@, أقدم مُنذ البََصل عرفوا الفراعنـة أّن ه�ودوت@:@ خ اXؤر]
أوراقه أو ُعصارته أو البََصل رائحة أّن ا¡ديث العلم أثبت وقد أ'هرام@/ لبُناة الَعَدس

والدوسنتاريا@/ الدف
يا وميكروب السبحيّة اXيكروبات تقتل

َبَصلة@/ بََصل@, = [@باصال@] ـ قع

/@٦١ . ٢ ـ وَبَصِلها Îا ßºوَعَد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َبضع@:

العـدد@,
ã
| وِبضع وَبَضعات@/ بَْضع وا�مع الّلحم@, من القطعة الَبضعة@: ـ مصبا

ٕا� أ'ربعة من ثعلب@: وعن التسعة@, ٕا� الث0ثة من واستعFله يفتح@, العرب وبعض



بَضع ٣٠٨

من أيضاً ويستعمل نسوة@, وِبضع رجال ِبضع ـ واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى التسعة@,
كالنيف@, اXؤّنث مع وIذف اXذّكر

ã
| اGاء تثبت لكن ,@Ì¿ع تسعة ٕا� Ì¿ع ث0ثة

رج0ً وع¿Ìون ِبضعـة فيقـول@: بعض وأجازه الع¿Ìين@, ع� زاد Dف و'@يسـتعمل
م}مة قِطعة العدد@: ã| والِبضعة الِبضع مع� هذا ع� وقالوا@: امرأة@/ وع¿Ìون وبضٌع
عـ� ويطلق وا�Fع@, الفَرج وأقفال@: قُفل مثل أبضاع bعـه والبُضُع Tدودة@/ غ�
والبـضاعة ُمـباَضعة@/ باضَعها من Ëºٕا وهو ,@

Ó
ومع� وزنًا Fع ßا� والِبضاع@: الðويج@,

وأبضعـتُه ,@
ã
Ï»لنف ِبضاعة جعلته ء@:

ã
Ï¿ال واسـَتْبضعُت للتجارة@, تعّد اXال من قِطعة

شققُته@, نفع@: باب من بَضعاً اللّحم وبضعُت َبضائع@, وbعها ِبضاعة@, له جعلته :@ غ�يى
سال فٕان دم@, مyا و'@يسـيل العظم و'@تبلغ اللّحم تشّق

ã
الّ� الشّجة الباِضعُة@: ومنه

واXبالغة@/ للتكث� وبّضَعه قطعه@, بَضعاً@: وبَضعه الدامية@/ فهيى

ã
æوالثـا غ�ه@, أو عضواً ء

ã
Ï¿ال من الطائفة أ'ّول ث0ثة@, أصول بضع@: ـ مقا

يَبَضُعه اللّحَم ا'نساُن بََضع ـ أ'ّول فأمّا غ�ه@/ أو بك0م ء
ã
Ï¾ يُش� أن والثالث ُبقعة@,

من �قَطعة اÒG	ة وهيى القِطعة والَبضعة@: قِطَعاً@, جعلُه ٕاذا تبضيعاً@: ُعه يُبض] وبَّضَعه بَضعاً

هـيى
ã
الّ� اXباَضـعة فأمّا وَعبـد@/ َعبيد مثل بَضـع bع اللّحم من والبَضـيع الّلحم�@,

هو ا
Ø
Wو الكنايات@/ أحسن من وهو البُضع من مفاَعلة ا Øu@'ٔ ذلك من ا Øuفٕا اXبا¾Ìة

أ'عـضاء باب ومن منه@/ طائفة ماله@: من التاِجر ِبضاعة أ'ّول القياس ع� Tمول
و'@توضح اللّحم تَشّق

ã
الّ� وهيى الباِضَعة@, الشّجة قوGم البدن@: من طوائف هيى

ã
الّ�

ويقال الع¿Ìة@, ٕا� الث0ثة ب� ما وهو العدد@, من الِبضع الباب هذا ومن الَعظم@/ عن
اXاء@: من َبَضْعُت أ'صل@: وأمّا جبل@/ وبَضيع بلٌد@, فالبَُضيْع البقعة@: وأمّا السبعة@/ هو

كنَقع@/ بُضوعاً@: بََضع ,@ ّ يى pالر والَبضع@: منه@, َرِويت

/@ ÓD Ò¡ كان ٕاذا البَضَعة َجي]ُد وف0ٌن قَطَعة@, قَطََع ٕاذا بَضَعًة الشاة من بََضَع ـ أسا
له جـعلَت ٕاذا له وأبـضعُت العدد@/ حكم Òïَس ع� الرجال ِمَن

Ò
Ì¿ع ِبضعَة وعنديى



٣٠٩ بَضع

بَضعاً اXرأة بََضَع الكناية@: ومن بعضك@/ هو أيى بَضَعة منك فهو ا£از@: ومن ِبضاعة@/
تـقطع ٔ'@نّك رويَت اXاء من وَبضعُت علzا@/ عقد ٕاذا بُضعها ومَلك ِبضاعاً وباَضعها

/@ ّ الريى عند ال¿Ìب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى بَـضعٌة فيقال ,@ ÓF{م وإ'بانة القطع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ'صل أّن

الع¿Ìة@, دون ما وهو منه القليل ع�ا¡د] ويُطلق منه@, قِطعة العدد من والِبضع ِقطعة@/
البـدن@, من Uصوصة قِطعة ع� يطلق والبُضع ع¿Ìة@/ العـدد أصول أّن ٕا� مضافاً
, ّ ا'نðاعيى منه@الفعل@با'شتقاق ويشتّق مفهوم@إ'wام@/ يناسب وهو عن@الفرج, Øويُك�

بال¿Ìب@/ وتناوله اXاء من مقدار قطع وهو ,@ ّ الريى والَبضع@: باضعxا@/ فيقال

/@٤٢ . ١٢ ـ Òِسن� ِبْضَع جِن الس!
ã
| َفَلِبَث

سن�@/ سبع لبث أ@نّه رويى

/@٤ . ٣٠ ـ ِسن� ِبضِع
ã
| َسَيغِلبوَن

وØXا سن�@, Ì¿ع '@يبلغ زمان امتداد
ã
| وIقّقه ا¡كم بيان ا'tيت�

ã
| اXنظور

عـن خارج وأ'قوال ا'حB'ت بذكر عÇyا فالبحـث :@Vا كتاب
ã
| اXـّدة Øتتع� n

Uتلفة اXشّخصة اXّدة وكانت بالتدريج كانتا والغلبة الّلْبَث بأّن القول وZكن التحقيق@/
معلومة@/ وغ� با'عتبار

/@١٩ . ١٢ ـ ِبضاَعًة وُه
Ø
Ì
Ò
ºوأ ُغLٌم هىذا

ذخ�ة أّول هذا ٕاّن وقالوا غ�هم@, عن أ'مر هذا السيّارة وأخفت ت
Ø
Ìºأ أيى

للتجارة@/ سفرنا
ã
| لنا

/@@٨٨ . ١٢ ـ ُمزجاة ِبِبضاَعٍة وِجْئنا



بطر بطء@, ٣١٠

قليل@/ اXال من مقدار أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطء@:

ٌء@, بَطيى ورجل وبُطأً@, ٕابطاًء أبطَأَ أ'مر@/
ã
| الُبطء وهو واحد أصٌل بطأ@: ـ مقا

بِطاٌء@/ وقوم

فهو وبِطاَءًة@, َقُرَب باب من بُطأً يئُه ÒV وبَطَُؤ يئه@, ÒV تأّخر الرجُل@: أبطَأ ـ مصبا
ع�فعيل@/ ٌء بَطيى

بالُبطء@, ّصَص Ò ÒH ٕاذا بَطَُؤ يقال الّسـ�@,
ã
| إ'نبعاث تأّخر الُبطء @بطؤ@: ـ مفر

وأبطأه بطّأه ويقال ُبطء@/ ذا صاَر وأبطأ@: طلبه@/ واستَبطأ: ذلك@/ Iّري@وتكلّف وتَباطَأ@:
ـ واXقصد نفسه@,

ã
| التثّبَط يُك�هو وقيل غ�ه@, يثّبط أيى ـ Ø Òلُيبط� ن ÒXِمْنكُم وٕان ـ

َغ�ه@/ ر وُيؤخ] َيتأّخر مَْن منكم ٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم من قريـب وهو إ'Ìºاع@, يقابل ما هو اXاّدة@:@
ã
| الواحـد أ'صل أّن

التقّدم@/ يقابله التأّخر أّن وسبَق أ'مر@/
ã
| التعويق أيى التثبيط

/@٧٢ . ٤ ـ مصيبَة أصابتكُم فٕان Ø Ò� َلُيَبط! ْن Ò ÒX ِمْنكُم وٕان7

ـ السابقة@
ã
| به اXأمور ا�هاد ٕا� والنفـر ا¡ـذر أخذ ويعّوقّن لُيؤّخرّن أيى

وانِفروا@/ ِحْذَر@كُم ُخُذوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطر@:

أيـضاً له ويقال لذلك@, البَيْـطار وُسم]يى الشـّق@/ وهو واحد أصل بطر@: ـ مقا



٣١١ بطر

بَْطراً@: دمُه ذهَب قوGم وأمّا َرح@/ ÒXا
ã
| ا¡ّد Qاوز وهو الَبَطر@, علzا مل ÔJو بيطر@/ ÔXا

فذهب@, شقّاً Vراه شّق ـ من يكون أن وZكن أ'صل@, عن شاّذاً يكون أن Nوز فقد
اهَدر@/ ٕاذا وذلك

وزناً الشّق والَبَطر@: اً@/
Ò
Ì Ò¾أ

Ò
Ì ß¾أ ]ع� تِعَب@: باب من بَطٌر فهو بََطراً بَِطَر ـ مصبا

ُيَبْيِطر@/ بَيَْطر وفعله ذلك@, من البَيْطار وُسم]يى ,@
Ó
ومع�

بَِطرَت يقال اXاُل وأبَطره يَبَْطُر, بَِطَر وقد َرح@/ ÒXا ِشّدة وهو Ì Ò¾'ٔا البََطر: ـ صحا
أدَهَشـه@/ وأبَطره@: والدهش@, ا¡�ة أيضاً@: والبََطر أمَرك@/ َرِشـدَت ُيقال Fك َعيَْشك

شققته@/ بَْطراً@: أبِطرُه َء ãÏ¿ال وبََطرُت

ÇMق]ها القيام وقلّة النعمة احBل سوء من ا'نساَن يع
يى َدهٌش البََطر ـ مفر
بَِطَرْت أصله ا@, Òxمَعيَش بَِطَرْت ـ وقال النّاسـ وِرئاء َبطَراً ـ وجهها ٕا�غ� فها ÖÍ Ò

و¼
يع
ي أ@ك�ما خفّة وهو الطpرُب@, البََطر: ويُقاِرُب الفعُل@وُنِصَب@, عنه َف ßÍ Ô

ف½ َمعيَشُته@,
ح@/

Ò
Ú
ال
ã
ذلك| يقال وقد الفرح@, من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الَبَطر@, من أبلَغ فهو الَبَطر@,
ã
| والشّدة ا¡ّدة

ã
| حقيقة أ@نّه ,@Ì¾أ

ã
| سبَق قد أ@نّه

اشتقاق Fyَرب,@وبيpمن@الط أبلَغ @الطpَرب,@فهو
ã
وا'عتدال@| ا¡ّد عن@Qاوز عبارة والبََطر

أ@ك	@/

وÇwذا اXمدوح@, ا¡ّد عن والتجاوز ا'عتدال عن اòروج باعتبار والدهشة
الشـديد ح

Ò
Ú
وال الَطَرب بسبب ا'نسان فكأّن الشّق@, ]ع� يسـتعمل أيضاً اللّحاظ

ويشّقه@/ ا¡ق عن يَطَغي ا'عتدال حالة عن والتجاوز



بطش ٣١٢

ã
| البـيطرة شغل وكان ,@nوالعا oوا¡ك الّطبيب مقابل

ã
| فهو البَيطار@: وأمّا

للدواّب ªعاXا هو والبَيطار Tيط@العلم@وا¡gة, خارج�عن السابق@Uصوصاً@ٔ'فراد
والشّق ٕا�العمل الع0ج Jتاج قد نعم وب�الشّق@, بينه و'@مناسبة بتجربيّاته@العملّية@,

@كا�ّراح@/

دامپزشك@/ @ِبيطرا@:@ ـ @
ã
æياÌº@ ـ @

ã
تطبي� فرهنگ

ã
و|

/@٥٨ . ٢٨ ـ ا Òxَمعيَش َبِطَرت َقْريٍَة ِمن أْهَلْكنا َو@كَْم

�@اòافض/
ã
@برنا¶@معيشxا,@فاXعيشة@منصوبة@ب�ع@حرف@�|

ã
@Qاوزت@القريُة@| أيى

/@٤٧ . ٨ ـ النّاس وِرئاَء@ @ َبطَراً ِدياِرِهم ِمن َخَرُجوا

وُمرائ�@/ العدل و¼Íاط ا¡ّق خارج�عن واGوي الطpَرب Mالة أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطش@:

وباطََشُه بَطشاً@, يَبِطُش به بَطَش وقد بالُعنف@/ وأ'خذ الَسطوة البَطشة@: ـ صحا
ُمباَطشة@/

باب من لغـة
ã
و| السـبعة@, قرأ وwا ÍÈَب@, باب من بَطشاً به بَطََش ـ مصا

َعِمَلت@/ اليَُد@: وبََطَشت بُعنف@/ أ'خذ هو والبَطش قتل@/

َرب!كـ َبطَْش ٕاّن ـ وقّوة وغلبة بقهر ء
ã
Ï¿ال أخذ وهو واحد أصٌل بطش@: ـ مقا

باِطَشة@/ ويٌَد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بغ�ه@/ أو بأخذ وقهر@, بسطوة عمل هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ'صل أّن



٣١٣ بطل

/@١٦ . ٤٤ ـ ُمنَتِقمون ٕانّا الُك�يى الَبطَشَة َنبِطُش يَوَم
أ'خذ@/ من أعّم ومفهومه والشّدة@, والّصولة بالقهر العمل هو فالبطش

/@١٣٠ . ٢٦ ـ ارين َجبّ Ôrَبطَْش Ôrَبطَْش وٕاذا
التّام@/ والنفوذ ا�	 حّد ٕا� ح�ينxيى rعمل والشّدة بالقهر rعمل ٕاذا أيى

/@١٢ . ٨٥ ـ َلشديد ربَّك َبطَش ٕاّن
له@/

ã
ÏÉقتXا مورده

ã
| بطشه أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطل@:

فهو حÇgه@, سـقَط أو فَسَد وبُط0ناً@: وبُطوً' بُط0ً يَبطُل ء
ã
Ï¿ال بَطَل ـ مصبا

bع هو :@kحا أبو وقال قياس@/ ع�غ� أباطيل@, Nمع وقيل بَواطل@, وbعه باِطل@,
هدراً@/ أيى بُط0ً دمه وذهب أبطلته@/ فيقال باGمزة ويتعّدي ٕابطالة@/ bع وقيل اُبطوَلة@,
وأسباب@, سَبب مثل أبطال وا�مع شجاع@, أيى بَطٌَل ورجل بالباطل@/ جاء وأبطَل@:
البَطالة@, Ô Ùب� بَطٌَل فهو قتل@, باب من لغة@:

ã
و| حَسٌن@, فهو َحُسَن وزاَن بَطَُل والفعل@منه

به@/ mالعظا لبط0ن أو م0قاته@, عند ا¡ياة لبُط0ن بذلك يى Ù Ôd

ُء
ã
Ï¿ال بطَل يقال وُلبثه@/ مُكثه وقلّة ء

ã
Ï¿ال ذهاب وهو واحٌد أصٌل بطل@: ـ مقا

ف0 منه ء
ã
Ï¾ وكّل ٔ'فعاله@, حقيقة ' ٔ'@نّه الباطَل@, الشيطاُن يى Ù Ôdو وبُطوً'@/ بُط0ً يبطُل

وهو للَمتاِلف@, نفَسـه ض ُيعر] فٕانّه الّشـجاع@, والبَطَل@: عليـه@, مُعّول و' له مرجوَع
بََطَلة@/ امرأة قالوا وقد والبَطالة@/ البُطولة Ùب� بَطٌَل يقال صحيح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وZحو يزول ٕانّه Tالة و' و'@واقعّية@, له 'ثبات ما أيى ا¡ّق@, الباطل@يقابل أّن



بطل ٣١٤

والنظر@/ الرأيى
ã
| القول@أو

ã
| العمل@أو

ã
| أو الوجود

ã
| والبط0ن@ٕامّا و'يلبث@وجوده@/

فهو Mّق ليس fا ا¡ّق@, يقابل ما الباطل ٕاّن يقال@: ما هو للباطل الصحيح والتعريف
وTوه@/ يزول ما ٕازالُة أيى إ'حقاق مقابل

ã
| وإ'بطال باطل@/

تظاهراته وbيع عنوانه@وقدرته@وقّوته أّن باعتبار ع�الشجاع@: البَطَل وٕاط0ق
وحقيقة@/ وبقاء ثبات Gا وليس علzا@, '@يعتمد ثابتة غ�

/@٣٠ . ٣١ ـ الباِطُل ُدوِنِه ِمن َيْدعوَن ما وأّن ا¡ّق هو Sَا بأّن ذلَِك

باطل ا¢لوقات من غ�ه وأّن اXتعال@, Vا هو الثابت ا¡ّق الوجود أّن واXراد
أ'لوهّية@/ بعنوان غ�ه يُدعي أن يصّح فكيف زائل@,

/@@٨١ . ١٧ ـ َزُهوقاً كاَن الباِطَل ٕان7 الباِطُل وَزَهَق ا¡ّق جاَء وُقل

وهو فيه@, ثبات ' الباطل فٕاّن عمومّية@, وقاعدة كل]يّة كُ	ي أ'خ�ة ا�ملة
ـ زاِهٌق ُهَو فٕاذا َفَيْدَمغُه الباِطِل َع� ق! Ò¡با نَْقِذُف َبْل ـ النور بظهور Zحو الزائل @كالظّل

/@١٨ . ٢١

/@١٨٨ . ٢ ـ بالباِطل بيَنكُم أموالكُم Z@تأ@كُلوا
م¿Ìوع@/ غ� وعمل صحيح غ� وبيع الفاسد كالعقد حّق@, غ� بعنوان أيى

/@٣٤ . ٩ ـ بالباِطل الناِس أمواَل َليأ@كلوَن هباِن Rوالر اZْٔحباِر ِمَن َكث�اً ٕاّن@
غـ� الكـاذبة الدعـاوي وهذه ضعيفة@, سـخيفة وآراء فاسـدة بدعاوي أيى

أيضاً@/ ب�اXسلم� Dف شاعت بل wم@, Uصوصة

/@٤٢ . ٢ ـ ا¡ق7 وتكتُموا بالباِطِل ق7 Ò¡ا وZ@َتْلِبُسوا
بالباطل@, ومغطًّي مكتوماً ا¡ّق يكون Øح� به و'@تس
وه به ا¡ّق '@تغطّوا أيى
ب� الشائعة والرسومات اXتداولة والعرفيّات ا'tداب من كث�

ã
| اXع� هذا نري Fك@

الناس@/



٣١٥ بطن

/@٢٧ . ٣٨ ـ Lًباِط F Ô Òyبَي وما واZٔرَض Êَء
Ø
ال« َخَلْقنا وما

عليه هو ما ع� التكوين فٕاّن اXوجودات@, خلق
ã
| أ'صيل أ'صل هو هذا

التكوين, يوافق وت¿Ìيعه ,@oا¡ك من@اV@العزيز ع�النظم@وا¡gة@والتدب� جار حّق

ã
| wم واُ اbُل قد Xا وتبي� وتوضيح ´Ì¿ت فالت¿Ìيع حقّاً@, آخر أص0ً هذا فيكون
م Ô ØuُمرÐZو ـ@ ١٣@.@١١ ـ م

ß
Î ß»بأنُْف ما وا Ùيُغ� Øَح� ِبَقْوٍم ما Ô Ùيُغ�@Z Sَا ٕان7 @ـ@ التكوين

/@١١٩ . ٤ ـ Sا َخْلَق ن7 Ô Ùَفلُيَغ�

والت¿Ìيع@/ التكوين 0Rف يعملون أيى

/@@٨ . ٨ ـ الباِطَل وُيْبِطَل ق7 Ò¡ا ِلُيِحق7
/@٢٤ . ٤٢ ـ بَكِلFِته ا¡ق7 ّق ß ÔJو الباِطَل Sا ُح Ö ÒZو

بأهويxم صنعوا ما ويزيل ودّبره@, شاء وما تكوينه@وخلقه ا¡ّق@وهو Vفيثبُت@ا
بيyم@/ Dف وأبدعوا وأحدثوا بBيلهم وا Øوغ�

/@٦٧ . ٢٩ ـ َيكفرون Sِا وِبِنْعَمِة ُيؤِمُنوَن الباِطِل أفِب

Ø
j ت¿Ìيعاً@, أو تكويناً وأنعمه وخلقه أعطاه و]ا تعا� Vا بنعم يكفرون أيى

الثابتة@/ ا¡قائق تلك مقابل
ã
| به ويؤمنون الباطل يتّبعون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بطن@:

دون والبَطن وأبطُن@, بُطون وا�مع مذّكر@, وهو الظpْهر@, خ0ف البَطن@: ـ مصبا
باب من يَبطُُن ُء

ã
Ï¿ال وبَطَن تقّدم@, Fك وا�مع fذّكر@, ا¡يى اُريد وٕان مؤّنثة@, القبيلة@,

خ0ف والِبطانة@: باطَنه@/ وخ	ت عرفته أبطُنه@: وبَطَنته باِطن@, فهو َظَهر@, خ0ف قتل@:
البطن@/ عليل مَبْطون@: فهو وبُِطَن الظ]هارة@/



بطن ٣١٦

فالبَطن منه@/ واÔXقبُل ء
ã
Ï¿ال

Ûã
Ï»ٕان وهو ِلف@, ÔO '@يكاد واحد أصل بطن@: ـ مقا

خ0ف ُدخلتـه أ'مر@: وباطن بطَنه@, ÍÈبَت ٕاذا الّرجـَل بطنُت تقول الظpْهر@, خ0ف
ٕاذا أ'مـر هذا بَطنُت تقول ُخ	اً@, أ'شياء بَطَن ٔ'@نّه الباِطن هو تعا� Vوا ظاهره@/
الكـث� واßXبطان@: البطن@/ العليل واXبْـطون@: البطن@/ oالعظ والبَط�@: باطنـه@/ عرفَت
البـاب هذا ومن البطن@/

ã
ي� انّه وذلك ِحزامـه@, وهو الّرْحل بِطان والِبطان@: أ'@كل@/

دوِنُكم@/ ِمن ِبطانًة Z@تّتِخذوا ِبطانته@, هم أمره@: يَبطُنوَن الّذين الرُجل لُِدَخ0ء قوGم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الواحد أ'صل أّن هذه@اXاّدة@: مشتقّات استعFل موارد Iقيق من يظهر أّن@الّذيى
لوقوعها اXعدة عن عبارة ا¡يوان بدن باطن كان ا ØXو وخ0فه@/ الظهور مقابل هو فzا
رج:@فاُطلَق@Gا@البَطن,@وباعتبارها ÒUا@ذات@مَدخل@وu0ء@@داخلها@ولكوòوسط@البَدن@و@

ã
|

ما@دون@القبيلة@, ع� اُطلق@البَطن اXناسبة@أيضاً وwذه ع�ما@وراءها, صّح@اط0ق@الظpهر
,@ ا'نðاعيى با'شتقاق الفعل منه اشتّقت

Ø
j وداخلها, @بطyا

ã
| القبيلة@أو @باطن

ã
لكونه@|

واXبطان@/ البط�واXبطون وكذلك بطَنه@, ÍÈبَت ٕاذا الرجَل بطنُت فقيل

/@١٥١ . ٦ ـ َبطََن وَما ِمyا َظَهَر ما الَفواِحَش َوZ@تَْقَرُبوا

ما والفواحش أع�الناس@/
ã
| مyا

ã
خ� وما القبيحـة أ'عFل من ظهر ما أيى

ã
| والنظام وتدب�ه وتكوينه اXتعال Vا هو وا¡ّق للحّق@, وUالفاً ¼JÍاً باط0ً @كان
والكفر كال¿Ìك الفحشاء, ومن باطل فهو ا¡قائق هذه خ0ف كان fا ولوازمها@, nالعا
وحقوق حقوق@العبوديّة والطغيان@وما@Oالف والنفاق@والعصيان@والّظلم@لعباده@وإ'فساد

يبطن@/ أو يظهر وما اجBعيّاً أو ٕانفراديّاً العباد

/@٣٣ . ٧ ـ َبطَن وما ا Öyِم َظَهَر ما الَفواِحَش
ã Ù
èَر َم َحر7 ا Ø̂ ٕا ُقْل



٣١٧ بطن

/@١٢٠ . ٦ ـ وباِطنَه
ß
jZٕا ظاِهَر وذَُروا

بـ� اخت0ف و' وتبيينه@, التكوين
ã
| wَم اُ ما توضيح هو الت¿Ìيع ٕاّن وقلنا

ةً ظاِهَر ِنَعَمُه َعَلْيكُم وأْسَبَغ ـ وٕا[امها الن]عمة تgيل هو والت¿Ìيع والت¿Ìيع@, التكوين
ماّدة راجع /@

ã
ِنْعَمـ� عليكُم ْمُت Ò]وأ دينكُم َلكُم أ@كملُت @اليَْوَم ٣١@.@٢٠@@ـ ـ وباِطنَة

نعم@/ فحش@, بطل@,

/@١١٨ . ٣ ـ ُدوِنكُم ِمن انًة ِبطَ Z@َتتِّخُذوا

ـفارة@, والس] ياطة ßòكا البطون من أ'صل
ã
| مصدراً البِطانـة يكون أن '@يبعد

يُتّخذ ومَن الل]باس وباطن Ìيرة
Ø
ال« ]ع� فهو للمبالغـة@, ÓÊºوٕا اXفعول ]ع� جعل

Ø
j

صحبته ومقام Uصوصاً يكون مَن أ'صحاب من فالبِطانة الرجل@, وخاّصة لÌº0ٔار
أ'Ìºار@/ اليه يُل� ومَن Uفيّاً

/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ò Öاْسَت� ِمن ا Ôy َبطاِئ َع�ُفُرٍش Òُمّتِكئ�

الديـباج@, مـن نسجها وأصل الُفرش بواطن أّن واXراد البطانة@, bع البطائن
اXشاَهدة@/ بظواهرها فكيَف

ã
| Çا Ø ßW ّمهاِتُكم@, اُ ُبطوِن ِمن ,@

ã
َبط�

ã
| ما نََذْرُت َبْطِنه@, ع�

ã
Ï¿ ÒZ َمكَّة@, ِبَبطِْن

ُبطوuم@/
ã
| يأ@ُكلوَن ما اZٔنعاِم@, هذِه ُبطوِن

ã
| ُبطوِنِه@,

أو معدًة ٕانسان@, أو حيوان@, أو بلد@, من الّظهر يقابل ما مطلق البطن أّن فيظهر
أ'صل أّن ع� أيضاً د'لة هذه

ã
و| الّظهر@/ مقابل

ã
| ويكون يبطن ما مطلق أو رaاً

البُطون@/ هو فzا

/@٣ . ٥٧ ـ والباِطُن اِهُر والظّ ِخُر ÐZوا اZّٔوُل ُهَو

فقد نفَسه َعَرف ومَن ـ اZٔع�× اXثُل فلَُه ـ عyا والباطن nالعوا عن الظاهر أيى



بعث ٣١٨

رّبه@: عرَف

من الظاهرة هيى ا Øuٕا وقلنا وروحه@, زيد من النفس ف نعر] أن أردنا ٕاذا فنقول@:
زيد ومن زيد له يُقال أن يصّح أعضائه من عضو كّل أّن ]ع� منه@: والباطنة وجوده

ã
| والسـلطان أعضائه بBم ا¤Çيط اXدِرك ِمر t'ا ا¡ا@كم روحه وكذلك بزيد@/ وليس

زيد@/ فهو فيه@: والباطن بدنه Wلكة

nالعوا bيع
ã
| وا¡ا@كم الوجود Wلكة سلطان القادر@, ّ ا¡يى ا¤يط oالعل Vفا

وÇbاله 0Pله فzا والظاهر وقدرته بعظمته فzا
ã
Ùتج�Xوا كلّها اXوجودات وخالق

كّل أ' ـ القيّوم ّ ا¡يى ّ أ'بديى
Ø ã
أ'ز� اXطلق ا¡ّق وهو وأ'رض ال«Êوات نور وهو

باطل@/ Vا ِسوي ما ٍء
ã
Ï¾

نّور مَن ٕاّ' '@يعرفها اXع� هذا وحقيقة الوجـود@/ nعا
ã
| والباطن الظاهر فهو

]تشاwات الّشعر َشق] ومن الرdيّة بالعلوم حقّاً معرفته و'Zكن اXعرفة@, اV@قلبه@بنور
والفلسفة@/ العلم

ووجود من@ٕادراك@وقدرة@وقّوة@وحياة@ونور ما ٕاذ عاn@الوجود@: باِطن اXتعال Vفا
قّوة و' حوَل و' ونوره nالعا روح وتبارك تعا� فهو فيضه@, ومن نوره من وهو ٕاّ'
وباطن@بالقوي@والصفات بالتجل]يّات@وا¦ّوجات@النوريّة/ ظاهر @العظo/@فهو

Ø ã
باV@الع� ٕاّ'

ظهر@/ ماّدة راجع التجل]يات@/ ومباديى

الَبِص�@/ الّسميُع وهَو ٌء
ã
Ï Ò¾ كِمثلِه ليَس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعث@:

فانبعَث@, اXطاوع
ã
و| كذلك@/ وابتعثُته@: أوصلته@, بَعثاً@: رسـوً' َبعثُت ـ مصبا

فيقال بنفسه@, اليه يتعّدي الفعل فٕاّن بنفسه ينبعُث ء
ã
Ï¾ وكّل /@Ì»فانك ك«Ìته مثل



٣١٩ بعث

بالبـاء@, اليه يتعّدي الفـعل فٕاّن واGديّة كالكتاب بنفسـه '@ينبعُث ء
ã
Ï¾ وكّل بعثته@,

ا�يش@, والبعث وّجهه@/ به وبعث أهبّه أيى بعثه فقال@:
ã
èالفارا وأوجز به@/ بعثُت فيقال

باXدينة@/ موضع والبُعاث الُبعوث@/ وا�مع باXصدر@, تسميًة

ا@/ Òtأَثر ٕاذا الناقََة@, بعثُت ويقال إ'ثارة@/ وهو واحد أصل بعث@: ـ مقا

ف0ن َجيْش ã
| كنت فقوGم فانبعَث@, أرسله@, أيى

Ó
]ع� وابتعـثَه بعثَه ـ صحا

وبَعثه أثرtا@/ الناقة@: وبعثُت ا�يوش@/ والبُعوث معه@, ُبِعَث الّذيى جيشه
ã
| أيى وَبعثه@:

َع@/
Ò
Ìºأ :@ Öالّس�

ã
| وانبعَث الَبْعث@/ ليوم Ìهم Ö¿َن çوXا وَبْعث أهّبه@/ َمنامه@: من Vُا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرفـع@, ا'ختيار@, من اXرّكب اXفهوم هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

وإ'رسـال التوجيه وأمّا [@íبرانگيخ@] بالفارسـيّة عنه Ø	ويع معّينة@, بوظيفة للعمل
Vازّية@/

ã
æمعا كلّها وأمثاGا@: وإ'يصال وإ'هباب وإ'ثارة

çوÇXا وبعث للتبليغ@,
Ø ã
الن� كبعث موارده@: باخت0ف Oتلف اXع� هذا ٕاّن

Ø
j

الوظـائف@, ٔ'داء mالنـا وبـعث وا�هاد@, للحرب ا�يش وبعث وا�زاء@, للحساب
وهكذا@/ ,@ Öللّس� الناقة وبعث

/@٢١٣ . ٢ ـ وُمنِذرين Ìيَن Ù¿ ُمبَ Ò� ِبي! الن7 Sُا َفَبَعَث

/@٣١ . ٥ ـ َيْبَحُث ُغراباً Sُا َفَبَعَث

/@٥٢ . ٣٦ ـ َمْرَقِدنا ِمن َبَعَثنا َمْن

/@٧٩ . ١٧ ـ َمقاماً َربَّك َيْبَعثََك أن
×
Ï
Ò
َع«

/@٢٤٦ . ٢ ـ َمِلكاً َلنَا ْم ْبَعْث Ô ÒG Ý ã ß� ِلنَ قاُلوا ٕاذْ



بع� ٣٢٠

/@٤٦ . ٩ ـ انِبعاَثُهم Sُا كَِرَه ولكْن

/@١٢ . ٩١ ـ أشقاها ٕاِذ نَبَعَث

ٕاذ واXناسبة@: اللّطافة غاية
ã
| اXوارد هذه

ã
| الكلمة هذه انتخاب أّن �O@'و

إ'نxاء ٕا� بالنسبة يُطلق وإ'يصال التوجيه@, وكذا وا¡ركة@, الّس� يستلزم إ'رسال
إ'هباب@/ منه وقريب ]ع�الxييج@, وإ'ثارة اXقصود@, ٕا�

وٕاNاده@: وحدوثه ونُشوئه أ'مر ال¿Ìيفة@ٕا�بُدّو ا'tيات هذه
ã
| النظر كان وØXا

مرحلة ٕا� ناظر التوجيه أو وإ'رسال ا�هة@/ هذه ٕا� ناظرة ا Øuفٕا البعث@, بكلمة Ø	ع
/@ Öالّس� آخر جهة ٕا� ناظر وإ'يصال والنشوء@, البُدّو بعد

وإ'قامة@/ مع�إ'uاض من قريب فالبعث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بع	@:

بعَضه وَقَلَب وبّدده فّرقه ٕاذا �ه@: ÒMو متاعه الرجل Ò�بَع ـ الفّراء بع�@: ـ صحا
عبيدة أبو وقال وكشفته@/ استخرجته ٕاذا �ته@, ÒMو َء

ã
Ï¿ال بَع�ت ويقال بعض@, ع�

َهَدمته أيى
ã
ÏÈحو بَع�ُت وتقول قال, اُث�واُخرج, الُقبور:

ã
ما@| Ò ßبُْع� @قوله@تعا�ـ

ã
|

أع0ه@/ أسفله وجعلُت

مرّكب ٕانّه وقيل موتاها@, واُخرَج تراwا ُقِلَب ـ ت Ò ßبُع� الُقبوُر ذا@ وٕا :@ البيضاويى
/@
Ó
ومع� لفظاً Ò�M ونظ�ه كبَْسمل@, إ'ثارة وراِء بعٍث من

çْو ÒXا وُبِعَث ُقِلَبْت أيى ت
Ò ß
بُع� الزّجاج@: وقال لغتان@/ ْت

Ò ß
� Ö ÔMو ت

Ò ß
وبُع� ـ لسا

فوَق بعَضه وقلَبوا وبّددوه وفّرقوه قلَبوه ٕاذا وM�وه متاَعُهم بَع�وا وقال فzا@/ الّذين
َبْعض@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢١ بع�

والتحقيق@:
كلمت�@, من اللّغات هذه أمثال وضعه ح� الواضع يأخذ أن ببعيد ليس أ@نّه
الب�أو كالع�أو أخري وكلمة البعث من كالبع�ة ومع�@, منظورت�لفظاً تكونا وأن
آخر/ ولفظ الّدَعر ودع«Ìمن ودع�ودعكر آخر@/ البحث@ولفظ والبح�ة@من ال�ي/

وهكذا@/

الزيادة هذه ٕا� وبالنسبة تلفّظاً@, ما@قبلها تناسب الزيادة@Mرف وZكن@أن@تكون
أيضاً@/ اXع�

ã
| التغي� Jصل الكلمة@: وهيئة

/@٤ . ٨٢@ ـ ت Ò ßبُْع�@ الُقُبوُر ذا@ وٕا
/@٩ . ١٠٠ ـ@ الُقُبور

ã
| ما @ Ò ßبُْع�@ ٕاذا

ع�الشّدة تدّل الكلمة آخر
ã
| الراء حرف فزيادة شديداً, قلباً وُبِعَث ُقِلَب أيى

مـن لكـوuا ا¡روف ب� من الراء وانتخاب وشّدtا@/ البعث حالة وامتداد واXبالغة
والز'قة@/ الرخوة حروف

ٕاسكاِنه عنَد صوته ُ َجْريى Í½ينح ما والشديدة ا¡روف@] [@Uارج الشافية
ã
|

'قة@: pالز وحروف 0Rفها@/// خوة والر] قََطْبَت@/ أِجُدك ـ وNمعها ـ ريى Ö ÒN ف0 Uرجه
ã
|

ُمْربِنَفٍَل@/ ـ وbيُعها ل«Îولxا@, مyا ٍء
ã
Ï¾ عن

Øã
Ïºا` أو ّ ُرباعيى '@ينفّك ما

ـ ُمْربِنَفَل ـ قولُك معها Ö ÒQ أحرف@, ستّة وهيى الَز'قة وحروف ـ ا�اربرديى
ã
و|

مyا ث0ثة ا¡روف وهذه اXنـطق@///
ã
| Ìعة

Û
ال« أيى 'قة pالز ٔ'ّن بذلك ُسـم]يت ا Ø̂ وٕا

أحسن وهيى ,@oXوا والفاء الباء وهيى َشفَهيّة وث0ثة والنون@, والراء ال0ّم وهيى َذْولَقيّة
وم� مyا@, ء

ã
Ï¾ وفzا ٕاّ' `اسيّة أو رباعيّة كلمة و'@Qد بغ�ها@, امðاجاً ا¡روف

يشّذ@/ أن ٕاّ' كالعسجد@, العربيّة ã| دخيل فهو عyا خالية رأيxا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بعد ٣٢٢

بعد@:

بـه بَـُعدُت فـيُقال واÇGمزة بالباء ويُعّدي بعيد@, فهو بُعداً ء ãÏ¿ال بَُعَد ـ مصبا
ْدته pعد واسَتْبعدُته@: مُباَعدًة وباَعدُت تَبْعيداً@, بيyم وبَّعدُت بُعَد@, مثل وتباَعَد وأبَعْدُته@,
بإ'ضافة ٕاّ' معناه '@يُفهم مُ}م ظرف وَبْعد@: هَلََك@/ َتِعَب@: باب من بََعداً وبَِعَد بَعيداً@/

ُبَعْيد@/ قيل منه قُرب فٕان السابق@, عن م
اخ زمان وهو لغ�ه@,

الُقرب@, خ0ف البُعد قالوا قبل@/ ومقابل الُقرب@, خ0ف ـ أص0ن ُبعد@: ـ مقا
وأ'بـاِعُد واحد@/ ذلك وقياس َهَلَكْت@, أيى \وُد َبِعَدْت Fك ـ ا0Gك والَبَعد@: والبُعد

قَبُل@/ ِمن ِخ0فه@:
ã
| تقوَل Fك بَعُد من جاَء فقولك خر@: t'ا وأمّا أ'قارب@/ خ0ُف

أيضاً@: والبََعد والبُعد تباَعَد@/ أيى بَعيٌد فهو بَُعَد وقد الُقرب@, ضّد البُعد ـ صحا
قَبُل@, نقيض وبَعُد صاِغٍر@/

Ò
غ� أيى بََعد Òوغ� باِعد

Ò
غ� pوتنح باِعد@, فهو بَِعَد ا0Gك@,

لعلم ٕاليه اXضاف حذفت �f إ'ضافة@, Fوأصله اُضيفا ظرف�ٕاذا يكونان ٕاÊºن وYا
' F Øu@'ٔ ٕاعراباً Fيدخله@'

Ø
ËÉال كان ٕاذ@ ,@

Ø ã
مب� أ@نّه ليُعلَم ,@ ÙËÉال ع� F Òxبَني ا¢اَطب@,

/@	òوا اXبتدأ موقع و' الفاعل موقع Fوقوعه يصلح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم أخذ اXع� هذا ومن الُقرب@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ'صل أّن

وكذلك ا¡ال@/ أو
ã
ÏÈاXا ٕا�الظرف بالنسبة لبُعده ر@: اXتأخ] اXكان أو للزمان الظرفيّة

اXتوّقع@/ وا'عتدال والنظر الُعرف جريان عن للبُعد وا¡قارة@: ا0G@كة مفهوم

وهذا والتسفّل@, ل Øوالت� ا'Lطاط ع� يدّل
ã
ÏÈاXا

ã
| الع� Ì»ك أّن وليعلم

اXستفاد غارة pوالص 0@كة ÒGا fفهوم والّلصوق@والعلل@وأ'حزان@, ا'ستقرار اXع�@يناسب



٣٢٣ بعر

الع�@/
ã
| Ì»الكÏÉقت[ هو ا Ø̂ ٕا بَِعَد من

/@٩٥ . ١١ ـ ود Ô Ò\ َبِعَدْت @Fك ْديََن Ò ßX @ُبْعداً@ Zأ
تسّفلت@/ Øح� بَُعَدت أيى

َبعيد@/ ِشقاٍق
ã
| َبعيد@, َضLٍل

ã
 لَ

/@ اXعنويى البُْعد ُيراد

/@١٩ . ٣٤ ـ أسفاِرنا Òَب� باِعْد َرب7نا

طلبوا أيى ـ اXفاعلة مقتÏÉباب هو Fك وإ'دامة إ'طالة بقيد أبَعَده أيى باَعَده
السفر@/ ك�ة عن G0Xم أسفارهم ب� والبُعد الفاصلة ٕاNاد

/@١٠١ . ٢١ ـ ُمْبَعدوَن ا Öyَع ولِئَك اُ Ò�ْس Ô¡ا ِمنّا م Ô ÒG َسَبقْت اّلذيَن ٕاّن

جهة ٕا� وتوجيٌه بالفاعل البُعـد قيام ٕا� ٕاشارة الُبعـد@: دون بإ'بعاد التعب�
اXتعال@/ Vا من وفضل لطف هذا أّن وٕا� الّصدور@,

/@٤ . ٣٠ ـ َبْعُد وِمن َقبُل ِمن اZْٔمُر ِSِ
/@
Ø
ËÉع�ال

Ø ã
مب� ظرف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعر@:

وا�مل , بع�يى َحلبُت يقال ,واُ'ن ع�الّذ@كر البع�مثل@ا'نسان@يقع ـ مصبا
والفتاة@, الفَ� مثل والبكرة والَبكر ,@باُ'ن Hتّص اXرأة ]�لة والناقة الرجل@, ]�لة
هذا :@ أ'زهريى قال

Ø
j ,@

ã
Ùج� وابن وأ'زهريى السك]يت ابن مyم bاعة حكاه هكذا

وأباِعر أبِعَرة البع� وbع باللغة@/ العلم أهل خواّص ٕاّ' '@يعرفه ولكن العرب @ك0م
أبعار@/ وا�مع معروف@, والَبَعر وُبعران@/



بعض ٣٢٤

والَبَعر وُبعران@/ وأباِعُر وأبِعَرة
Õ
بَع� يقال والَبَعر@/ Fل@, ßا� ـ أص0ن بعر@: ـ مقا

معروَف@/

وأ'بعار, الَبْعر والبَْعرة@واحدة ا'نسان@من@الناس/ إ'بل@]�لة البع�من ـ صحا
َبْعراً@/ َيْبَعر والّشاة

Ô
البع� َبَعَر وقد

ماشية@/ = �ِبع�� ـ قع

باربردار@/ چارپاي هر ش
و ِبع�@: ـ ع	يى ـ
ã
تطبي� فرهنگ

بن مقاتل ذ@كره وكذلك aار@, ل ßa أيى َبعـ�@, ُل ßa بِه جاَء ْن Ò ßXَو البعر@: ـ لسا
بالِع	انيّة: مل Ö ÒJ@ويقال@لكّل@ما مل/ Ö ÒJ@ما@ jٕاّن@البع�كل داود: @زبور

ã
و| @تفس�ه@/

ã
سلDن@|

بع�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�مل ا¡Fر من مل ÒJ ما لكل] موضوعاً اللّغة أصل
ã
| البع� أن@يكون 'يبعد

ما هو بع� كيل من اXراد بأّن القول
ã
ينا| ف0 ا�مل@/

ã
| استعFله غلب

Ø
j والفرس@,

/@nالعا Vوا بيyم@/ لتداوله ا¡Fر@, Jمله

/@٦٥ . ١٢ بَع�@ـ@ َكْيَل ونَْزداُد أخانا فُظ Ö ÒLو

/@٧٢ . ١٢@ بَع�@ـ ُل Ö ßa ِبِه جاَء ن Ò ßXَو ِلِك ÒXا ُصواَع َنْفِقُد

للبع�@/ َمل ÔJو يُكال ما أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعض@:

اòليل@: قال وكّل@طائفة@منه@بعٌض@/ ء@/
ã
Ï¿زئة@الQ وهو أصٌل@واحٌد بعض@: ـ مقا



٣٢٥ بعض

ببعض@/ ÇÎا ÔÉبع متّصل الدار هذه تقول@: مذّكر@, وبعٌض منه@/ طائفـة ٍء
ã
Ï¾ كّل بعُض

]ا@: تصُل Fك ببعٍض تصُل العرب ٕاّن ويُقال أجزاًء@/ فّرقتَه ٕاذا تَبعيضاً@: َء
ã
Ï¿ال وبّعضُت

صاِدقاً يَُك وٕان ـ@ تعا�@ قوله
ã
بعض| وكذلك قال@: م@/

ß ß
tَخطيئا ا Ú ßWو ,@Sِا ِمَن ٍة Ò Öaَر

ß
Eَف

وا�مُع معروفة@, وهيى البَعوضة أ'صل هذا عن َشّذ ا
Ø
Wو َيِعْد@ُكم@/ اّلذيى بَْعُض ُيِصْبكُم

ومَسبوع َسِبٌع مكاٌن كقوGم الَبعوض@/ كث�ة أيى وَمبعوضة@, بَِعَضة ليلة وهذه َبعوض@,
وَمذءوب@/ وَذِئٌب

فتبّعَض@/ جّزأته@, أيى تَبْعيضاً@, بّعضتُه وقد أبعاضه@, واحُد ء
ã
Ï¿ال بعُض ـ صحا

َبعوضة@/ والواحدة البَّق@, والَبعوض@:

كّل@, به يُقابَل ولذلك كّل@, ]راعاة ذلك ويُقال منه@, جزٌء ء@:
ã
Ï¿ال بعُض ـ مفر

جعلته كذا@: بّعضُت وقد َعـُدّو@, ِلبَْعٍض َبعُضكُم ـ أبعاض وbُعه وكّله@, بعُضه فيُقال
بإ'ضافة ِجْسمها ِلصغِر وذلك َبعض@, ِمن لفظه

ã
بُ� والبَعوض جّزأته@/ Lو أبعاضاً@,

ا¡يوانات@/ سائر ٕا�

أن فيجوز منـه@, جزء يقول وبعÎÉم منه@, طائفـة ء@:
ã
Ï¿ال من بعض ـ مصبا

ثعلب@: قال الع¿Ìة@/ من جزءاً تكون كا¥انية ,@
ã
البا{ من أعظم جزءاً البعض يكون

فوق ما يتناول وهذا أشـياء@, من أو ء
ã
Ï¾ من ء

ã
Ï¾البعض أّن ع� النّحو أهل أbَع

وال0ّم أ'لف ٕادخـال النحويّون وأجاز :@ ّ أ'زهريى قال الع¿Ìة@/ من كا¥انية النصف
ذلك@/ من امتنع فانّه ّ أ'صمعيى ٕاّ' وكّل@, بعض ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاّن ـ نفسـه
ã
| كل]ـيّاً الكّل هذا كان سواء ٕا�الكّل@, ويضاف ينسب البعض أّن

ا¦Çام ضمن
ã
| أو رب!ك@, آياِت بعُض

ã
çيأ أو ـ@ ا£مـوع@ ضمن أو ,@jٕا الظن! بعض



بعل ٣٢٦

ـ معنويّاً أو عدّو@, لبعٍض َبعُضكُم ـ يّاً ماد] كان وسواء يَْوم@/ بعض أو يَْوماً ـ واXرّكب
ٕاليَك@/ يُوحي ما بعض

الكيفيّات@/ ã| ' يّات Ùgال
ã
| يستعمل البعض أّن وا¡اصل

و' ٕا�الكّل@, دا_اً ويضاف ينسب البعض أّن والفرد@: وب�ا�زء بينه والفرق
لوحظ جزء ع� ٕاط0قه فيصّح ا�زء 0Rف وهذا الكّل@/ Iقّق بعد ٕاّ' ٕاط0قه يصّح
كان ما والفرد بعده@/ أو ال
ّكب قبل أيى مطلقاً@, ا�زئيّة ص0حيّة وله جزءاً يكون أن

ا£موع@/ مقابل
ã
| مستق0ًّ ملحوظاً

ا�نس منه اُريد ٕاذا فيه ٕاشـكال ف0 البعض@: ع� وال0ّم أ'لف دخـول وأمّا
اليه@/ اXضاف عن عوضاً ال0ّم تكون أو هو@, حيث من واXفهوم

/@٦٤ . ٣ ـ أرباباً َبْعضاً َبْعُضنا وZ@َيتِّخَذ
اليه@/ اXضاف عن للتعويض التنوين

/@٢٦ . ٢ ـ َفْوَقها ا Òf بَُعوَضًة ما Lًََمث َب
ß
Í ÖÉ يَ أن

مyا@, بعض انّه وا¡ال ا¡ـيوانات@,
ã
| لصغره به الذباب ويُسّمي كَذلول صفة

الكب�ة@/ ة ØÍÉXا اXؤذية ا¡يوانات عن ا�هات بعض
ã
| وا^وذج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بعل@:

واXرأة تزّوج@, ٕاذا بُعولًة@: قتل باب من يَبُْعل بَعَل يقال الّزوج@, البَْعل@: ـ مصبا
ّن Ôx وُبُعولَ ـ البُعولة وا�مع للتأنيث@, Iقيقاً زوجة يقال Fك بَْعلة يقال وقد أيضاً@, بَْعل
السـي]د@/ والبَـْعل@: /@

ã
الّس� عن

ã
فيَْستغ� بُعروقه يَ¿Ìب النخل والبَْعل@: ِهّن@, ِبَرد! Rأَحق

ا@/
Ò
'َع} وِبعاً'@: مُباَعلَة امرأته الّرجُل وباَعَل اXالِك@, والبَْعل@:



٣٢٧ بعل

يُسّمون وكانوا بعل@, للّزوج يقال الصاحب@, ـ فأ'ّول ث0ثة@: أصول بعل: ـ مقا
من جنس ـ

ã
æوالثا أهَله@/ الرجل م0عبة وهو الِبعال ذلك ومن بَع0ً@, أ'صنام بعض

ٕاذا َبِعلـة@, امرأة قوGم هذا من ولعّل َدِهَش@, ٕاذا الرجـل بَِعَل يقال َهش@, pوالد ة Ö� Ò¡ا
ا
Ô
'@يُصي}

ã
الّ� اXرتفعة أ'رض@: من البَعل ـ والثالث الث]ـياب@/ لبَس ِسُن ÔI@' @كانت

َب
ß
Ì¾ ما وهو البَعل الثالث@: الباب ع�هذا مل ÔJ ا

Ø
Wو واحدة@/ مّرة ٕاّ' الّسنة

ã
| َطر ÒXا

Êء@/
Ò
º
ã
َس� غ� من بُعروقه

Çا
Ø
wر مَْن أيى هذا@؟ بَْعُل مَْن بَع0ً@/ صاَر الرجُل@: وبََعَل الّزوج@, البَْعل@: ـ صحا

استبَعَل@/ قد يقال ,@
ã
الّس� عن

ã
فيستغ� بعروقه ي¿Ìب الّذيى النخل والبَْعل وصاح}ا@/

Êء@,
Ø
ال« َسقَتْه ما ُ الِعذيى :@ أ'صمعيى وقال Êء@,

Ø
ال« َسقتُه ما وهو واحد ُ والِعذيى والبَعُل

ٕاليـاس لقوم كان sص Ëºا والبَعل Êء@/
Ò
º و'

ã
َس� غ� من ِبُعروقه َب

ß
Ì¾ ما والبَعُل

َبِعَلة@/ وامرأة َدِهَش@, الرجُل@: وبَِعَل بلد@/ Ëºا وبَعلبَك@: �ع�@,

فَْحل مثل بُعولة وbعه َشْيخاً@,
ã
بَْع� َوهىذا الّزوج�ـ من الّذ@كر هو البَعل ـ مفر

علzا@, mوالقا سائ«Îا فُجِعَل اXرأة ع� ا'سـتع0ء الرجل من ر تُصو] وØXا وُفحولة@/
Vا ٕا� به يتقّربون الّذيى معبودهم العرب فَسّمي غ�ه@, ع� مُستعٍل كّل باdه َ يى Ù Ôdو
ع� اXستعلية ل0ٔرض وقيل علzا@,

ã
اÔXستع� أيى الداّبة@, هذه بَعل أتانا ويقال َبع0ً@,

ي¿Ìب Øح� عظم ا ßXو الرجال@, من بالبعل تشبzاً بَعٌل@, النحل ولفحل بَعل@, غ�ها
بَِعَل فقيل مكانه

ã
| قيامُه النخل هو الّذيى البَعل من وتُصّور 'ستع0ئه@, بَعل بعروقه

ه@/ َمقر] ã
| النحل ثبوَت مكانه وثبَت اُدِهَش ٕاذا بأمره ف0ن

الّسـنة@/
ã
| واحدة مّرة ٕاّ' مََطر '@يُصي}Çا

ã
الّ� اXرتفعة أ'رض البَْعل@: ـ لسا

كث�اً 0ًK البيضاء بناحية رأيت وقد :@ أ'زهريى قال '@يُس�@/ َزْرع أو شجر كّل وقيل
واستَبَْعَل بَْع0ً@, يُسّمي Êء

Ø
ال« ماء @وعن

ã
الّس� عن مُستغنية وهيى اXاء

ã
راسخة@| عروقُها



بعل ٣٢٨

ٕاجـراء وعن
ã
الّس� عن مسـتغنياً اXاء

ã
| العروق راسخ بَْعـ0ً صاَر والنخُل@: اXوضع

اXرأة َزوج َ يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا :@ أ'زهريى قال باِعٌل@/ فهو بُعولة يَبَْعُل بََعل الّزوج@, والبَعل@: اXاء@/
ويقال م@/

Ø
wر كأ@نّه ٕايّاه لعبادtم بذلك يى Ù Ôd ,@ Òsَص والبَعل@: ومالكها@/ سـي]دها ٔ'@نّه بَع0ً

فيه@, يَصنُع كيف يَدِر فلم َبِرَم بََع0ً@: بأمِرِه وبَِعَل ومالكه@/ ربّه أيى ء@,
ã
Ï¿ال هذا بَْعل أنا

الّرْوع@/ عند َهش pالد والبََعل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واستغناء علّو جهة وله بنفسه قا_اً كان ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

زوجها@, اXرأة فبعل اXوارد@, باخت0ف مصاديقه Hتلف اXع� وهذا وسيادة@ٕا�@أقرانه@/
وبـعل صنمهم@, هو الطوائف لبعض والبَعل ,@

ã
الّس� عن مستغنياً كان ما النخل وبعل

اXطر@/ عن مستغنياً مرتفعاً كان ما أ'مكنة وبعل وصاحبه@, مالكه ء
ã
Ï¿ال

اXوارد@/ تلك bيع
ã
| ملحوظة اXاّدة مفهوم

ã
| اXنظورة فالقيود

له تكـون ما كث�اً السي]د فٕاّن اXفهوم@, آثار من فلعلّه والدهش@: الضجر وأمّا

ã
وَيدهش| وينضِجر يَ	م فقد لغ�ه@, ليست وظائفUصوصة اليه وتتوّجه مسؤولّية

ومسؤولّيته@/ الوظائف هذه ِقبال

أحَسَن وتََذروَن Lًبَْع أَتدعوَن َتّتُقوَن Zأ لَِقْوِمِه قاَل ٕاذ Òْرَسل� ÔXا َن ß ÒX ٕالياَس وٕان7
/@١٢٥ . ٣٧ ـ اòالِق�

والسلطان ل اXالك@والصs@والصاحب@واXتمو] من مفهوم@البَعل@Gم@, مطلق واXراد
مطلق ع�ٕارادة قرينة ـ اòالِق�@ وتََذروَنأحسَن ـ@ bلة تكون أن وZكن وغ�هم@/
تدب�

ã
| الظّاهر

ã
| مؤث]راً كان ما ٕا�كل] يتوّجهون الناس ا¤جوب�من فٕاّن اXفهوم@,

الzم@/ اXنافع وجلب حياtم وتأم� معا¾Îم وٕاص0ح أمورهم



٣٢٩ بغت

/@١٢٨ . ٤ ـ ُنشوزاً َبْعِلها ِمْن خاَفْت امرأةٌ وٕان
/@٧٢ . ١١ ـ

ã
بَْع� وهىذا

/@٢٢٨ . ٢ ـ أحّق وُبعولxّن
والن]ساء@/ اXرأة ٕا� ٕ'ضافxا الّزوج ُيراد

صاحب@/ سي]د@, مالك@, زوج@, = [@بََعل@] ـ قع
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغت@:

َبـغَته@: الَبـغُت@/ يَفجؤَك Òح� ٍء
ã
Ï¾ وأعظُم ُء@,

ã
Ï¿ال يَفجأَك أن الَبْغت ـ صحا

فََجآِته@/ العدّو@: بََغتاِت آمَُن لسُت اXفاجأة@/ واXباَغتة@: فَجأة@/ بَغتًة@: ولقيته فاجأه@,

ـ ُء
ã
Ï¿ال يَـفَجأ أن وهو الَبغت@, منه عليه@, '@يُقاس واحد أصل بغت@: ـ مقا

البغت@/ يَفجؤَك Òح� ٍء
ã
Ï¾ وأعظُم

وباَغتَه ع�َغّرة@, فجأًة أيى بَغتًة@, وجاء فاجأه@, نفع@: باب من بَْغتاً بَغتَه ـ مصبا
@كذلك@/

يَـبَْغتُه أ'مر بََغتَُه وقد ء@/
ã
Ï¿ال يَفْجأك أن وهو الفَْجأة@, والَبْغَتة@: الَبْغت ـ لسا

فاَجأة@/ ÔXا باَغَتة@: ÔXوا َفِجَئه@/ بَْغتاً@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظاهرة@/ مقّدمة وبدون دفعة ء
ã
Ï¾ مواجهة هو اXاّدة@:

ã
| أ'صل أّن

/@٣١ . ٦ ـ َبْغتًَة الّساَعُة م Ô Ötجاَء
/@٤٤ . ٦ ـ َبْغتًَة أَخْذناُهْم



بغض ٣٣٠

/@٥٥ . ٣٩ ـ َبْغتًَة الَعذاُب يَأتيكُم أن
/@٤٧ . ٦ ـ ةً َجْهَر أو َبْغتًَة Sِا َعذاُب أتا@كُم ٕان

بدون ء
ã
Ï¾ ٕاتيان عن عبارة البغتة@: حقيقة أّن ع� تدّل با�هرة البغتة fقابلة

والظهور@/ العيان هو ا�هرة فٕاّن وٕاظهار@/ ٕاع0م

مـقّدمة بـدون ا'تيان هو الفجأة فٕاّن والَفجأة@:@ البَغتة ب� الفرق يظهر وwذا
وٕاظهار@/ عيان غ� من إ'تيان فهو البغتة وأمّا دفعة@/ واGجوم

الفجأة@, من التعب�ألطَف وهذا النوع@/ هذا من وأ'خُذ الساعِة@والعذاِب ُء fجيى
ظاهرة@/ مقّدمة ب0 بل مقّدمة@, ب0 ليس Vيئها فٕاّن

جهرة@/ أو فَجأة Vِا عذاب أتا@كُم ـ ا'tية
ã
| التعب� '@يصّح هذا فع�

٥٥ .@٣٩ آية بعد ـ Z@َتْشُعرون@ Ôrوأن ـ bلة أيضاً@: اXع� هذا ع� ويدّل
وٕاظهار@, ٕاع0م بدون ء ا£يى هو البغتة فٕاّن وغ�ها@, ٢٩.@٥٣ و ٢٦.@٢٠٢ و و@٧.@٩٥
مقّدمة لفقدان زائداً@, الفَجأة كلمة بعد القيد هذا ذ@كر فيكون fوجودة@/ اXقّدمات وأمّا

wا@/ الشعور Zكن Øح� فzا باطنة أو ظاهرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغض@:

اُبِغُضه@/ أبغضتُه يقال ا¡ّب@, خ0ف ع� يدّل وهو واحد أصل بغض@: ـ مقا

Ëº'وا ُمبِغض@/ فهو ٕابغاضاً وأبغضتُه َبغيض@, فهو بَغاضًة ُء ãÏ¿ال بَُغَض ـ مصبا
والَبغضاء@: والِبغضة للناس@فأبَغضوه@, وَبّغَضه@اV@تعا� َبَغْضُته@/ و'يُقال ـ قالوا الُبغض@/

الُبغض@/ شّدة

َبغاَضة@, بَُغَض وقد والَبْغضـاء@/ واÒXبَْغَضة والِبغَضة البُغض أهل من هو ـ أسا



٣٣١ بغل

يزا' nو ,@Fyم تباُغضاً أشـّد رأيُت وما مباَغَضـة@, Fyوبي وباَغْضـُته@, أبغضـتُُه وقد
/@ ß Öمُتباِغَض�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| نفسانيّة صفة والبُغض كالدعوي@, مصدر والبَغضاء ّب@, Ô¡ا ضّد البُغض أّن
,@ يى التـعد] من مأخوذ فٕانّه العداوة@, فهو العمل مقام

ã
| وظهر اشتّد فٕاذا ا¡ّب@, ِقبال

وجه@/ من وخصوص عموم Fyوبي

/@٦٤ . ٥ ـ والَبْغضاَء الَعداَوةَ م Ô Òy بَيْ وألَقْينا

/@٩١ . ٥ ـ والَبْغضاَء الَعداَوةَ َبينكُم يوِقَع أن الّشيطاُن ُيريُد ا Ø̂ ٕا

/@٤ . ٦٠ ـ أَبداً والَبْغضاُء الَعداوةُ وَبينكُم بيننا وَبدا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغل@:

َبغلة@, واُ'ن ِبغال@, الك�ة وbع أبغال@, القلّة وbع معروف@, البغل@: ـ مصبا
وَسَجدات@/ َسْجدة مثل بََغ0ت وا�مع

لقّوة بذلك يى Ù Ôd قوم@: قال البغل@/ ذلك من ,@Ë»ا�
ã
| ع�قّوة يدّل بغل@: ـ مقا

أّن اليه نذهب والّذيى الّس�@/ من ÍÈٌب وهو التبغيل من بَغ0ً يى Ù Ôd قالوا وقد خلقه@/
البغل@/ َس� من مشتّق التبغيل

ِبغال@, وا�مع َبغلة@, واُ'ن ُيرَكب@, الّذيى الّسّحاج ا¡يوان هذا البَغل@: ـ لسا
البَـغل من وهو أو'َدهم@, هّجن وَبّغلهم@: وبََغلَهم فzم ونكح للجمع@/ Ëºا ومَبغو'ء

َسعة@/ فيه
Õã
Ï¿َم إ'بل@:

ã
Ï¿َم من والتبغيُل الفرس@/ َشأِو عن َيعَجز البَغل ٔ'ّن



بغي ٣٣٢

ب� من اXتول]د هو البَغل م�@/ Ò¡وا والِبغاَل يَل Òòَوا ـ تعا� Vا قال بغل@: ـ مفر
وُخبثه@, َعرامته منه وتُصّور مَشيه َسعة

ã
| به تَشـبpَه :@ Ôالبعـ� وتبغّل والفرس@/ ا¡Fر

بَغل@/ هو النّذل صفة
ã
| فقيل

له@, '@يولَد
Õ
oَعق وهو Fر@, ß¡وا الَفَرس من ُمرّكٌب هو ـ البغل ـ ا¡يوان حياة

الّشبه شديَد يكون aاراً الّذ@كر كان وٕاذا اXتضاّدة@, أ'عراق Qاذبته ما الط]باع
Ø
Ì¾و

عضو كّل أّن العجب ومن با¡Fر@, الّشبه شديَد يكون فرساً الّذ@كر كان وٕاذا@ بالفرس@,
ب0دة و' الفرس ذ@كاء له ليس أخ0قه وكذلك وا¡Fر@, ب�الفرس يكون منه فرضته

ا¡Fر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا'tيـة
ã
| Fك وا¡ـFر@, الفرس ب� ـط متوس] فلس@, وزان ع� Ëºا البَغـل أّن

ع�قّوة الد'لة ولعّل الكب�@, با'شتقاق والغلبة البلوغ
ã
كلم� من ومأخوذ ال¿Ìيفة@,

/@ ّ فانðاعيى بَغََل@وبَغَّل@وتبغَّل@وأمثاGا: صيغ اشتقاق وأمّا اXع�@/ هذا من ا�«Ë@مستفادة

/@ ا�ريى شديد والّسّحاج@: التقبيح@/ والxج�@: اGّمة@/ علّو والَشأو@:

/@@٨ . ١٦ ـ وزينًَة َكبوها Ò	ل Òم� Ò¡وا والِبغاَل ْيَل Òòوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بغي@:

وزان البُـغاء Ëº'وا مثله@/ وتبّغيُته@: وابتغيتُه طلبته@/ بَغياً@: أبغيه بغيتُه ـ مصبا
ماضيه واستعFل تركه@, '@Jسن مؤكّداً يَنْدُب@ندباً معناه كذا: يكون @أن وينبغيى ُغراب@/
توجzه

ã
وقيل@| ف0@ُيقال@انبغي, ف@, ØÍ½تت'

ã
الّ� أ'فعال من يَنبغيى َعّدوا وقد مهجور,

وانـفعال ع0ج فيه كان ٕاذا ٕاّ' اXطاوعة
ã
| انفعَل و'@يُستعمل بَغي مطاوع انبَغي ٕاّن



٣٣٣ بغي

فانبغي@, بغيتُه 'يُقال طلبته@فانطلب@وقصدته@فانقصد 'يُقال Fوك ,Ì»ته@فانكÌ»ك مثل
كذا يكون أن ينبغيى وما العرب من dعه ٕانّه :@

ã
الكسا� عن وحكي بعÎÉم@, وأجازه

وا�مع باٍغ@, فهو واعتدي@, ظلم بَغياً@: الناس ع� وبغي سن@/ ÒJ ما أو oيستق ما أيى
وأصله القصد@, عن عدلت ا Øu@'ٔ الباغية@, الِفرقة ومنه الفساد@,

ã
| َسعي وَبغي@: بُغاة@/

,@ ّ بَغيى فهيى َفجرْت@, ِبغاًء@: تَبْغيى اXـرأة وَبَغْت الفسـاد@/ ٕا� َترامي ٕاذا رُح Ôا� بََغي من
وٕان القـينة ّ والبَـغيى ,@   بَغيى للرجل و'@يُقال باXرأة@, Uتّص وصف وهو َبغايا@, وا�مع
كالّلقب@/ ُجِعَل Ëºا ٔ'@نّه rالّش به و'@ُيراد أ'صل@,

ã
| Gا الفجور لثبوت عفيفًة @كانت

Ø
ËÉوبال اGيئـة Ì»بالك وقيل لغة@, وضّمها تبغzا@,

ã
الّ� ا¡اجة وهيى ِبغية عندُه

ã
و�

ا¡اجة@/

Çfن الفسـاد@/ من جنٌس
ã
æوالثا ء@,

ã
Ï¿ال طلُب أحدYا أص0ن@, بغي@: ـ مقا

ء
ã
Ï¿ال وأبغيتَُك لك@, طلبته ٕاذا َء

ã
Ï¿ال بغيتُك ويقال َطلبَته@/ ٕاذا أبغيه َء

ã
Ï¿ال َبغيُت أ'ّول

أفعال من وهذا كذا@, تفعَل أن لك ينبغيى وما ا¡اجة@/ والِبُغَية@: طلبه@/ ع� أعنتُك ٕاذا
ٕاذا ا�Çرح بَغي ـ ã

æوالثا /@Ì
Ò
فانك« ك«Ìتَه تقول Fك فانبغي بغيُت تقول@: اXطاوعة@,

وهيى ِبغاًء تَبغيى َبَغْت ـ الفاِجَرة :@ j فالبَغيى بعـده@/ ما منه يشتّق
Ø
j الَفسـاد@, ٕا� ترامي

وٕاذا ومُعظمه@/ شّدته وهو اXطر@, ُ بَغيى ومنه آخر@, ع� ا'نساُن يَبْغيى أن ومنه ,@ ّ بَغيى
الّظلم@/ :@ والبَغيى فساد@/ منه يقع أن ف0@بّد بَغيى ذا @كان

:@ الواديى وبَـغي اسـتطال@/ الرجل@: ع� الرجل وبََغي ,@ يى التعد] :@ البَغيى ـ صحا
مثل والِبغـية /@ ٌ بَغيى فهو ء ãÏ¿ال حّد هو الّذيى اXقدار ع� وٕافراط Vاَوزة وكّل ظَلم@/
وما ,@ ّ بَغيى فهيى َزَنت@, اXـرأة@: وَبَغِت نف«Îا@/ ا¡اجة والُبغـية@: يبتغـzا@/

ã
الّ� لسة ßا�

طلبته ء@:
ã
Ï¿ال وبَغيتك طلبته@/ َء@:

ã
Ï¿ال وَبغيُت َجديد@/ ِملَحفٌة ـ مثل ـ اً بَغيّ اُّمِك @كانت

َجعلتُك ء@:
ã
Ï¿ال وأبغيتُك فانبغي@/ بغيته ـ اXطاوعـة أفعال من فهو لك@: وينبغيى لَك@/

وَبغيَته@/ طَلبتَه ٕاذا وتَبّغيتُه َء
ã
Ï¿ال وابَتَغْيُت له@/ طالباً



بغي ٣٣٤

فتارًة َيَتجاوزه@, n أو اَوزه ÒQ ُيَتحّري@, Dف ا'قتصاد Qاوز طلُب :@ البَغيى ـ مفر
َبغيُت يقال الكيفّية@, هو الّذيى الوصف

ã
| Ò	يُعت وتارة يّة Ùgال هو الّذيى القدر

ã
| Ò	يُعت

رُح@: Ôا� وبََغي الِفتنَة@/ ابتغوا لَقد ـ كذلك وابتغيُت@: ُب@,
ß
ÒN ما أ@ك� طلبَت ٕاذا َء

ã
Ï¿ال

Gا ليس ما ٕا� لتجاوزها وذلك َفَجَرْت@, ٕاذا ِبغاًء@: اXرأُة وَبَغِت َفساده@/
ã
| pا¡د اوَز ÒQ

اÇXطر
ã
| Qاَوَزْت Êُء@:

Ø
ال« وَبَغت ناً@/ Rص Ò

ÒI أَرْدَن ٕان الِبغاِء ع� َفَتياتكُم وZ@ُتكِرُهوا ـ
الّطلُب وم�كان له@/ ليَس ٕا�ما م�لته لتجاوزه وذلك ,@

Ò Ú
تك	 وَبغي@: اليه@/ ا¤تاج حّد

فٕاذا َبغي@, مطاوع :@ وينبغيى َرب!ك@/ ِمن ٍة Ò Öaَر ابتغاَء ـ مود Ö ÒT فيه فا'بتغاء موٍد ÒT ٍء
ã
Ï¿ل

الناُر ـ للفعل ُمسّخراً يكون أن أحدYا ع�وجه�@: فيقال كذا@, يكون أن ينبغيى قيل
ِلَكَرِمه@/ يُعِطيى أن ينبغيى ـ ع�مع�ا'ستئهال

ã
æوالثا الثَْوب@/ ِرَق ÔI أن ينبغيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا أ'@كيدة@/ وإ'رادة الشديد الّطلب هو اÇXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

وا'ستعF'ت@/ اXوارد باخت0ف Oتلف اXع�

َبَغْت ـ عم0ً أو ٕارادة والتجاوز يى التعد] ع� تدّل َع�@, Mرف استعملت فٕاذا

َلَيبْغيى ,@Lًَسبي ّن Öz َعلَ َتْبغوا Lَف ع�بَْعٍض@, َبْعُضنا بَغيى Êِن Ö½َخ اZُخري@, Òَع� ا ÔYٕاحدا
َعَلْيه@/ بُِغيىَ Øj ع�بَْعٍض@, م

Ô
Î ÔÉبَْع

/@٢٣ . ١٠ ـ ع�أنُفِسكُم َبغُيكُم ا Ø̂ ٕا

أيضاً@/ فكذلك :@hوالتحر اXنع موارد
ã
استعملت| وٕاذا

البغاء@/ Òَع� َفَتياِتكُم وZ@ُتكِْرُهوا

/@٣٣ . ٧ ـ والبَْغيىَ Ò
ÖjZٕوا َبطَن وَما ا Öyِم َظَهَر ما الَفواِحَش

ã Ù
èَر َم َحر7 ا Ø̂ ٕا



٣٣٥ بغي

/@٩٠ . ١٦ ـ والبَْغيى ْنكَِر ÔX وا الَفْحشاِء َعِن يى Öy َويَ

/@٢٠ . ١٩ ـ اً بَغيّ أُك ÒnوÌ Ò¿ بَ ã�َسْس Ö ÒZ Ònو

مقامّية@: أو لفظيّة أخري قرينة كانت ٕاذا وكذلك

ما َبعِد ِمن Zّٕا اخَتَلفوا ا Òf م@,
ß ß
zِببَْغ ْيناُهم َجَز ذلَِك عاٍد@, Zَو باٍغ Òغ� ن ْضطُر7 Òf

وَعْدواً@/ َبغياً وُجنودُه ِفرَعوُن فأتبَعُهم م@, Ô Òyبي َبْغياً الِعلُْم جاَءُهم

/@٣٩ . ٤٢ ـ وَن ÔÍ ß½ َيْنتَ ُهم البَْغيىُ م Ô Òwأصا ٕاذا واّلذيَن

وأ'صل بالقرائن@, يُسـتفاد ا Ø̂ ٕا الشـديد الّطلب ع� الزائد والتجاوز يى فالتعد]
اXوارد@/ هذه bيع

ã
| Tفوظ الواحد

الشديد@/ الّطلب هو فاXراد القرينة@: عن َخَلت وٕاذا

ِمْن وِلَتْبَتُغـوا َيْبُغوَن@, Sِا ديِن Ò Öأَفَغ� ,@ َنبْغيى ما أبانا يا قاُلوا َنْبـِغ@, ُكنّا ما@ ذلَِك
الَوسيلة@/ ٕاليِه وابَتُغوا نيا@, Rالد ياِة Ò¡ ا َعَرَض َتْبَتُغوَن َفْضِلِه@,

مورد
ã
| يكون اXاّدة هذه استعFل أّن ]ع� مقّدراً@, يكون قد الّطلب شّدة ٕاّن

Ø
j

ُكم@, َرب! ِمن Lًَفْض َتْبَتُغوا أن ـ وعلّوه اXطلوب لعظمة ٕامّا الشديد@, الّطلب Iقّق
ã
ÏÉيقت

ة@/ ِخَر ÐZا الّداَر Sُا آتاَك Dف وابَتِغ

/@٣٥ . ٥ ـ الَوسيلَة ٕالَيِْه وابَتُغوا
/@٢٠ . ٩٢ ـ Òْع�Zٔا َرب!ِه َوْجَه ابِتغاَء Zّٕا ,@Sِا َوْجِه ٕابِتغاَء

فيحتاج الصحيح@, للنظر وUالفاً التعقّل عن بعيداً وكونه اXطلوب ¡قارة وٕامّا
زائدة@/ مؤونة ٕا� طلبه

ابـَتغيَت وَمِن َيْبُغون@, ا�اِهِليِّة أَفُحكْم َيْبُغوَن@, Sِا ديِن Òأَفَغ� ,@ اSأبِغيى Ò Öأَغ�
َعَزلَت@/ ن ØW



بقر ٣٣٦

العزل@/ سبق باعتبار

و' وا'عـتداء الظّـلم و' نا الز] و' الفساد ]Çع� ليست اXاّدة هذه أّن فظهر
بالقرائن ينطبق اXع� وهذا الشديد@, الّطلب هيى فzا ا¡قيقة بل غ�ها@, و' ا¡اجة

اليه@/ ينسب مَن وبتناسب اXقام باقتضاء Uتلفة@, oمفاه ع�

الفجور@/ منه فيستفاد له@: متعلّق ذ@كر غ� من مطلق بطور اXرأة ٕا� نسب فٕاذا

أو عم0ً أو قوً' يى والتعد] ا'ÍÈار منه يستفاد ع�@: Mرف متعلّقه ذ@كر وٕاذا
فكراً@/

القبول@, ع� ويدّل انفعال فا'نبغاء وا'نبغاء@: ا'بتغاء صيغة ب� الفرق وأمّا
ملكاً يتّخذ أو شـعراً يتعلّم أو وليّاً أو ولداً يتّخذ أن وبغيته فانبغي ولداً بغيته فيقال
واXلك

Ø ã
والو� والشعر الولد وبغيت ينبِغ@, n أو اذ@, ÙH'وا الّطلب ذلك قبل أيى فانبغي@,

ِن@/ ×aللّر َيْنبَغيى ما Zَٔحٍد@, Z@َيْنبَغيى ـ مyا واحد كّل فانبغي

وإ'باء اXنع مقابل
ã
| واXوافقة@, ع�اXطاوعة ويدّل افتعال فهو ا'بتغاء@: وأمّا

يكون وقد بالطpوع@/ طلب وابتغي@أيى ورغبًة@, طَوعاً كسَب ا@كتسب@أيى فيُقال وا¢الفة@,
واتّصل@/ فاجتمع ووصلَه َء

ã
Ï¿ال َع Òb

ã
| Fك اXفعول جانب

ã
| الطpوع

/@١٨٧ . ٢ ـ لكُم Sُا َكَتَب ما واْبَتُغوا
/@@٨ . ٥٩ ـ وِرْضواناً Sِا ِمَن Lًَفض َيْبَتُغوَن

/@١١٤ . ٦ ـ َحgاً أبتَِغيى Sِا Ò Öأَفَغ�
/@٤٨ . ٩ ـ الِفْتنَة ابَتَغوا َلَقْد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بقر@:

واُ'نـ الّذ@كر ع� البقرة وتُطلق جنس@, Ëºا وهو معروف@, الَبَقر@: ـ مصبا



٣٣٧ بقر

باب من َبقراً َء
ã
Ï¿ال وَبَقْرُت َبَقرات@, وbعها ا�نس@, من واحد ٔ'@نّه اGاء دخلت ا Ø̂ وٕا

/@
Ó
ومع� وزناً توّسَع@, العلم@واXال:

ã
| وَتَبّقَر علم, باِقر وهو فتحته@/ وَبقرتُه: شققته, قتل:

الَبَقر@, وذلك واحد@, أصل انّه وزعموا Fyبي ناٌس bع ا Ø[ور أص0ن@, بقَر@: ـ مقا
ء@/
ã
Ï¿ال وفتح ء

ã
Ï¿ال

ã
| التوّسع

ã
æوالثا

يُسّمون ا¨ن وأهل الَبَقر@, والبيقور@: َبَقرات@, وا�مع جنس@, Ëºا البقر ـ صحا
بن

Ø ã
ع� بن ¤ّمـد يُقال وكان ووّسـعته@, فتحته َبقراً@: َء

ã
Ï¿ال وَبَقْرُت باقورة@/ البقرة@:

ولدها@, عن بطyا ُشّق ٕاذا بق� وناقة العلم@,
ã
| لتبّقره الباقر@: الس0م@, علzم ا¡س�

البقر@/ bاعة والبَق�@:

والبـاِقر والبـاقور والَبَقر َبَقرته@, فقد وّسعتَه ء
ã
Ï¾ كّل ـ ٢٨٨ ص ا'شتقاق

واحد@/ والَبْيقور@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يؤخذ اXع� هذا ومن توسعة@, مع الشّق هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

فـهو الوصفّية@, هو الكلمة هذه أصل أّن فالظاهر الَبَقر@: وأمّا والتوّسع@/ الفتح مفهوم
ا¡يوانات سائر ب� امتيازه@من ]ناسبة ÓÊºا جعل

Ø
j ]ع�الباقر, كَحَسن@, ة

Ø
مش} صفة

ناب له وليس شقّاً@, طَرفَه يشّق وبه َقْرنه هو له وا¡رب الدفاع آلة فٕاّن الصفة@, wذه
َلب@/ ßU و' ِمنقار و'

/@١٤٤ . ٦ ـ البََقِر ثن� وِمَن
ß Ö
اثَن� اZٕبِل وِمَن

ا'عتبار@/ wذا وإ'ثنينيّة ,@واُ'ن ع�الّذ@كر البقر فيشمل

/@١٤٤ . ٦ ـ Öنَثَي�Zُا أم َحّرَم @كََريْن آلذ7 ُقل

/@٦٧ . ٢ ـ َبَقرة وا Ô ÒMتَذ يأُمركُمأن Sَا ٕان7 لَِقْوِمِه ×Ïºمو قاَل وٕاذ



بقع ٣٣٨

باعتبار والصفات الÊÉئر وتأنيث و[رة@, [ر
ã
| Fك للتأنيث@, ' للوحدة التاء

بعيد@/ وهو التأنيث هو هنا اXراد أّن أو الّلفظ@/ ظاهر

فاِرٌض@/ Z بََقَرةٌ ا Øuٕا يَقوُل ٕانّه قاَل ِهيىَ ما َلنا Ö Ùُيَب�
كالبكر اXسّن@, الّضخم ]ع� فٕانّه عليه@, ا'dيّة غلبة باعتبار الفارض تذك�

والعوان@/
/@٤٣ . ١٢ ـ Êٍن ßº بََقراٍت َسْبَع

,@�dو كقتيل واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى ]ع�مفعول وفعيل َبَقر, أو bع@بَقَرة
dينة@/ bع أ@نّه أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بقع@:

َ ُرميى الرجُل@: بُِقَع ـ الداِهيَة والبَاِقَعُة الِبقاع@/ واحدة أ'رض من البَقَْعة ـ صحا

يى Ù Ôd وبه ,@ Øَش� ÍÔÈوب من الّشجر أروُم فيه مَوِضع والبَقيع تان@/
Ô
ب} أو قبيح بك0ٍم

Öالطّـ�
ã
| والبَقَع وبياض@/ سواد فيه الّذيى أ'بقع والغراب مَقـ	ة@/ وهيى الَغرقَد بَقيُع

رtم Ôaو لبياÎÈم وَعبيدهم@, َخَدمهم الّشام: وبُقعان الّدواّب@/
ã
الَبلق@| والِك0ب]�لة

السودان@/ وب0د الّروم من م Øu@'ٔ َسوادهم أو

الغراب مثل وذلك ببعض@, بعÎÉا أ'لوان Uالفة وهو واحد@, أصل بقع@: ـ مقا
غ� ع� أ'رض من قِطعة البُقعة اòليل@: قال بياض@/ صدره

ã
| أ'سود وهو أ'بقع

أ'بقَع عبيدة@: أبو أيضاً@, البَقَعُة هيى زيد@: أبو وُبَقع@/ بِقاع وbعها جن}ا@, ٕا�
ã
الّ� هيئة

من البَقعاء حنيفة@: أبو ـ للونه Uالفة قة متفر] بَُقع جسده
ã
| يكون الّذيى اòيل@: من

ٕاذا بَِقَعة وأرض ُمَبّقعة@, وكذلك البَعَض@, ُيِصب nو طر ÒXا Îا ÒÉبع ُيصيب
ã
الّ� أ'رض�@:

الداِهية@/ والباِقَعُة@: بقيٌع@/ وناحيٍة أ'رِض ِمن َجو� كّل زيد@: أبو نبت@/ من بُقَع فzا @كان

ع�بُقَع فتُجمع أ'@ك�@,
ã
| الباء

Ø
ËÉ وتُ مyا@, القِطعة أ'رض@: من البُقعة ـ مصبا



٣٣٩ بقع

اXّتِسع@, اXكان والَبقيع@: وِك0ب@, كَلبَة مثل ع�بِقاع فتُجمع وتُفتح وُغَرف@/ ُغرفة مثل
وزال شجر ذا كان �ص�

Ø ã
الن� ]Çدينة الَغْرقد@: وبقيع شجر@/ فيه الّذيى اXوضع ويُقال

الُغراُب وبَِقَع الّزب�@/ بقيُع له يُقال موقع أيضاً وباXدينة مَق	ة@, ا'tن وهو ,@Ëº'ا
ã
وب�

ِبقعان@/ وbعه أبَقع@, فهو لونه@, اختلَف َتِعَب@: باب من بَقَعاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظاهرة@, الكيفيّة ã| أو اللّون
ã
التخالف| هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

كاللjقمة به يُبقَع ما ]ع� فُعلَة فهيى الُبقعة@: وأمّا الَبقـعاء@/ وأ'رض أ'بقع@, @كا¡يوان
مثلها@/ والبَقيع أ'رض@, من قطعات عّدة به Oتلف موضع فهيى ُيلَقم@, ]ع�ما



بقل ٣٤٠

/@٣٠ . ٢٨ ـ ِة الّشَجَر ِمَن باَر@كَِة ÔX ا البُْقَعِة ã| ِن Ò ÖZZٔا الواِد شاِطٔيِ ِمن َ نوِديى

تعا�@/ Vا من بالتوّجه بوِرَكت مشّخصة قطعة من أيى

خريطxا مّرت وقد سيناء, جنوب@صحراء
ã
@واقعة@| فهيى البقعة@: هذه جهة وأمّا

فراجعها@/ البحر@,
ã
|

مَدين من أ@نّه فالظاهر البقعة@: هذه ٕا� مَدين أرض من مو�Ïºع� طريق وأمّا
أن ٕا� مَدين@] راجع ـ أ'aر البحر ¾Êل من

Ø ã
}Ì¿ال ا�نوب جهة

ã
| واقعة [@وهيى

[@موصل ت�ان بوغـاز من ال¿Ìقيّة ا�هة
ã
| ميناء وهيى ـيد@, Ôa الشيخ مدينة çيُؤ

ونصف ساعة
ã
@مرا@كبMرّية@|

ã
العقبة@| خليج wا يُع	 Øj أ'aر@] العقبة@والبحر خليج

سيناء طور من يُؤçقريباً Øj ,@Í½ٕا�م ا¡جاز من التّجار درب وهيى النبك ٕا�ميناء
أيّام@/ ث0ثة

ã
|

أميال@/ سبعة من قريب النpبك وميناء يد Ôa الشيخ وب�ميناء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بقل@:

البَقل أنبتت أ'رُض@: وأبقلت أ'رض@, به ت ØÍÉاخ نبات كّل البَقل@: ـ مصبا
والباِق0ّ بق0ً@/ وَجدوا القوُم@: وأبقَل وبقيلة@/ بقلة أيضاً وجاء القياس@, ع� مُبقلة فهيى

والباِق0ّء@/

البَـقلة وهيى الِرْجلة أيضاً@: والبَقْلة َبقلة@/ والواحدة معروف@, البَقـل ـ صحا
وبقََل بَقل@/ فهو أ'رض له ت ØÍÉاخ نبات كّل ويقال البَقل@/ موضع ْبقلة@: ÒXوا ا¡مقاء@/
وابتَقََل َطَلع@/ البع�@: ناُب وبَقَل بَقَّل@/ و'@تقل خرَجت¡يته@, بُقوً'@: يَبْقُُل الُغ0م وجُه

البَقل@/ َرَعي ا¡Fر@:



٣٤١ بقل

قال كّله@/ الباب فروع ترجع واليه النبات@, من وهو واحد@, أصل بَقل@: ـ مقا
الشجر وِدق] ب�البَقل ما وفّرق ,@ ِجل� و' ِدق� بشجر ليس ما النبات من البَقل اòليل@:
اُ@ِكـَل ما اُ@ِكَل قا_ة تراها عيداuا Ì ß»تُك@' ياح والر] أ'مطار فٕاّن وِجلpِته@, العود ِبغَلظ
البَـقل@/ تأ@كل وتتبقُّل@: تَبْتَقُِل وإ'بُل البَقل@/ رعوا ٕاذا القوم@: ابتقَل وقال /@

ã ß
َب� ما

Ò ã ß
وَب�

البَـقل@/ ذات والبَـقّالة@: واÔXبقَلَة ُمبِقلة@/ فهيى البَقـَل@, أنَبَتِت وَبَقَلْت@: أ'رُض وأبقَلت
أّوً'@/ ينبت ما لكل] Ëºا البَقل زياد@: أبو قال البَقل@/ كث�ة وَبقيلة@: بَِقلَة أرٌض

َبدا@/ الُغ0ِم@: شارُب وبَقََل َظَهَر@/ الَنْبُت@: بقَل ـ ٥٠٦ ص ا'شتقاق

وأبـقََل@: بُـقوً' يَبْقُل الّنبُت وبَقََل معروف@/ والبَقْل@: َظَهَر@/ ُء@:
ã
Ï¿ال بَقََل ـ لسا

/@Vا وأبقَلَُه طَلََع@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظهور@, مطلق ' وا§ّو@, بالنبت الظهور هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

من ونشوؤه@, ء
ã
Ï¾ من ء

ã
Ï¾ خروج فٕانّه الّنبت@, من نوع والناب@: ـْعر pالش وخروُج

غ�ها@/ أو النباتات

جهة هو واXقصود منه اXنظور كان fا والنْبت@, الظهور وحقيقته@: قوامه فالبَقل
كاÍÉòاوات@/ البَقل@, فهو فقط@: ونباته ظهوره

/@٦١ . ٢ ـ َبقلها ِمن اZٔرَض ُتْنِبُت ا Ø ßW َلنا ِرْج Ö ÔO َربَّك َلنا فاْدُع

\ره@/ ' أ'رض من وطلع نبت ما نفس وهو منه اXأ@كول كان ا
Ø
W أيى

تُؤكَل@/
ã
الّ� أطايبُه واXراد ,@ÍÉÔòا ِمَن أ'رض أنبتَتُْه ما البقل ـ البيضاويى

ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بقاء ٣٤٢

بقاء@:

توضُع والباقية بقّية@, ء
ã
Ï¿ال مَن

Ò ã ß
وَب� ,@Vا وأبقاه بَقاًء@, � يَبْ ُء ãÏ¿ال Ò ã ßَب� ـ صحا

عليه أرَعْيَت ٕاذا ف0ن ع� وأبقيُت بقاء@, أيى باِقيٍَة ِمن م Ô ÒGَتري فَهل ـ اXصدر موضع
الُبقيا@, منه Ëº'وا ,@

Ú ã
ع� أبقيَت ٕان عليك Vا Òأب� و' ,@Vا أبقاَك ' ويقال ورÇaته@,

بعَضـه@, تركُت ء@:
ã
Ï¿ال من واسـَتْبَقْيُت وَترّقبته@/ اليه نظرُت وبَقّيْتَُه@: البَقْوي@/ وكذلك

استحياه@/ واستبقاه@:

بأ'لف ويتعّدي وثَبت@, داَم وباقيًة@: بقاًء َتِعَب باب �من يَبْ ء ãÏ¿ال Ò ã ßَب� ـ مصبا

وهيى والثjنـيا والثpنوي والفُتـيا الفَتوي ومثله والُبقيا@, البَقوي Ëº'وا أبقيتـه@, فيقال
فيَص� ألفاً الياُء وتنقلب فتحًة �

ã
ÏÈاXا

ã
|� الك«Ìة ل تُبد] ء وطيى ا'ستثناء@/ ا'Ëºمن

أو وَفنا@, ونَسا بَقا ـ أصليّت� والياء الك«Ìة كانت سواء
Ø ã
ث0~ فعل كّل وكذلك َبقا@,

وُبنا@/ ُهدا :@
Ò ã ß
وبُ� َ ُهِديى

ã
| فيقولون للمفعول

ã
بُ� لو Fك عارضاً@ ذلك @كان

ضّد وهو بَقاًء � يَبْ ُء ãÏ¿ال Ò ã ßَب� اòليل@: قال الدوام@/ وهو واحٌد أصٌل ب�@: ـ مقا
� بَ ـ ألفاً Nعلوuا قبلها ما مكسور كل]

ã
| لغxم وكذلك ,@� يَبْ � بَ :@ ّ طيى ولغة الفـناء@/

وناِصَية@: وباِنية جاِرية
ã
| ويقولون والياء@/ الك«Ìة اجBع يكرهون م Øu@'ٔ ,@ÏÈوَر

ف0ناً وَبَقْيُت ويرُصده@, ينظره كان ٕاذا بب½Íه ء
ã
Ï¿ال

ã ß
َيْب� وهو وناصاة@/ وباناة جاراة

فاّن أ'صل@, ٕا� يرجع وهذا انتظرناه@, :@Vا رسوَل وبَقيْنا وانتظرته@, َرَعيته ٕاذا أبِقيه
والّدوام@/ الثّبات بعض ا'نتظار

فzا الياء ُقِلَبت البَقْوي وا'Ëºمنه انتظرنا@, ليلة@: ذات Vا رسوَل بَقَيْنا ـ الفائق
n صفة كانت وٕاذا@ وي@,

Ö
Ì Ú¿وال والّرْعوي كالتقوي ÓÊºٕا كانت فَع�ٕاذا@ jكل وكذلك واواً@,

وَخْزيا@/ َصْديا ـ ياؤها ُتقَلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٣ بقاء

والتحقيق@:

ـ
ã
| به تقابله عليه ويدّل الفناء@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

ما ـ
ã
| Fك النpـفاد@, مع� الفـناء من وقريب َرب!َك@/ �َوجُه وَيبْ @فاٍن@/// ا Özَعل َمْن @كّل

باٍق@/ Sِا ِعْنَد وما َيْنفُد ِعْنَد@كُم

/@٩٦ . ١٦ ـ باٍق Sِا ِعْنَد وما
/@٦٠ . ٢٨ ـ وأب� Õ Öَخ� Sِا ِعْنَد وما

والفناء أضَعف@, فيه والثبات فالبقاء أ@ك�@: وحدوده أشّد Tدوديّته كان ما @كّل
ع@/

Ò
Ìºأ اليه والزوال والنفاد

وعرضاً@, جوهراً وفرعاً@, أص0ً وأنواعها@, وطبقاtا مرات}ا bيع
ã
| اXاّدة nفعا

َمْن Rُكل ـ َينَفُد ِعنَد@كُم ما ـ الفناء معرض
ã
| كلّها wا@: يتعلّق وما وفكراً@, وفع0ً قوً'

فاٍن@/ ا Öz َعلَ

ٕا� ينxيى أن ٕا� أقوي@, فيه والدوام والشّدة فالقّوة أقّل@: فيه ا¡ّد كان ما فكّل

Ø ã
أ'ز� وهـو الوجـوه@, من بوجه حاجة و' ضعٌف و' حّد و' Çuاية له ليَس مَْن

/@ ßnالعا القاِدر القيّوم ّ ا¡يى ّ أ'بديى

أو ذات من اليه ويرجع به يتعلّق ما كّل فكذلك حّق@: ّ أبديى اXتعال Vا أّن فgا
علم@/ أو قول أو عمل

/@٢٧ . ٥٥ ـ واZٕ@كرام Lِل Ò�ا ذو َرب!َك �َوْجُه وَيبْ
/@١٧ . ٨٧ ـ وأب� Õ Öَخ� ةُ ِخَر ÐZوا

/@٣٦ . ٤٢ ـ آَمُنوا �ِلّلذيَن وأبْ Õ Öَخ� Sِا ِعنَد وما



بقاء ٣٤٤

والكثافة وا¡دود أ@ك�@, فيه والرقّة فاللّطف الّدنيا@: Ònعا يقابل ِخَرة t'ا Ònوعا
:@nالعا wذا يتعلّق ما كّل فكذلك وأب�@/ أقوي فهو أقّل@, فيه

/@١٢٧ . ٢٠ ـ � وأبْ Rأشد ِخَرةُ ÐZا وَلعذاُب

والبقّية@/
ã
البا{ ـ بكلمة عنه Ø	فيع بنفسه اعت	 ٕان البقاء مفهوم ٕاّن

Ø
j

/@@٨٦ . ١١ ـ َلكُم Õَخ� Sِا بَقيُّة

والفضل@/ وا�زاء الثواب من عنده يّدخر وما ,@Vو Vا عند
ã
البا{ أيى

باق@/ Sِا ِعْنَد وما َينفُد ِعْنَد@كُم ما

/@٥٦ . ١٨ ـ َرب!ك عنَد Õ Öَخ� الّصا¡اُت والباِقياُت

الصا¡ة@/ أ'عFل يب�من ما أيى

وأب�@/ Õ Öَخ� Sُوا ـ أب� بكلمة Ø	فيُع الغ�@: ٕا� بالنسبة اعت	 وٕان

عذاباً Rأشد أيRنا وَلَتْعلَُمن7 ـ@ فرعون@ قول جواب
ã
| السحرة من الك0م هذا فٕاّن

/@١٣١ . ٢٠ ـ وأب� Õَخ� رب!َك ورزُق ـ@ وهكذا@ وأب�@/

أزواجاً@/ بِه َمّتعنا ٕا�ما َعْينَيَْك ن7 د7 Ô Ò] @Zو @ @ـ مقابل
ã
| فٕانّه

اXوارد@/ سائر
ã
| وهكذا

البـقاء ÇQّدد ٕا� ل0ٕشـارة َرب!ك@: �َوْجـُه وَيبْ ـ � يَبْ ـ بكلمة التعـب� وأمّا
/@ Ò� وَيبْ فاٍن@/// َعلzا َمْن Rُكل ـ اXوجودات فناء مراحل bيع

ã
| واستدامته

والثبات@/ والدوام ب�البقاء الفرق وأمّا

مستصحبة@/ وكوuا سابقة حالة ع� الثبات هو البقاء@: فٕاّن

الزوال@/ ويقابله أ'مر نفس
ã
| التحقّق الثبات@: مفهوم

ã
| ويعت	



٣٤٥ بكر

وثباtا, السابقة ا�@ا¡الة نظر دون من هو حيث من ا'متداد الدوام
ã
| ويعت	

اXوضوع@/ Iقّق ٕا� أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بكر@:

وا�مع إ'بل@, من
Û ã
الفَـ� وهو الَبْكر من بكر @واشـتقاق ـ ٤٩ ص إ'شتقاق

ء
ã
Ï¾ وكّل تبك�اً@, وَبّكرُت بُكوراً أبُكُر َبَكْرُت ويقال العـدد@/ æأد

ã
| وأبُكر بِكارة

بَكر ِمن وُمبِكر@, با@ِكر رجل ويقال النخل@, من البا@كورة يت Ù Ôd وبه با@ِكر@, فهو تعّجل
الناس من والِبكر الثي]ب@/ خ0ف والبكر@: علzا@/ � يُستَ

ã
الّ� الة Ò¤ا والَبَكرة@: وأبَكَر@/

ولدها@/ أّول كان ٕاذا بف0ن@: ف0نة واستبَكَرْت بطن@/ ُولَِدْت@أّول
ã
الّ� باع@والّدواّب@: والس]

الغداة@/ والُبكرة@:

ã
الّ� اXرأة والِبكر@: الِبكارة@/ واXصدر أبكار@, وا�مع الَعـذراء@, الِبكر@: ـ صحا
إ'بل@, من الِبكر وكذلك سواء@/ واُ'نفيه والّذ@َكر ولُدها, وِبكُرها واحداً@, َولَدت@بَطناً
وِفحالة@/ فَْحل مثل أيضاً وبكارة بكار وا�مع َبكرة@, واُ'ن إ'بل@, من

Û ã ß
الفَ� والَبكر@:

وبّكرُت بُكوراً وأبُكُر َبَكْرُت وقد َسَحراً@, تقول Fك وَبَكراً@: بُكرًة فرسـه ع�
Ò
وسـ�

الَيْه أبَكَر فقد ء
ã
Ï¿ٕا�ال بادَر مَن وكّل ]ع�@, كلّه وبا@كرت@: وابتكرت وأبكرُت تبك�اً

اXغرب@/ بَص0ة َبك]ُروا ـ كان وقٍت ّ أيى وَبّكَر@,

من والبُكرة كان@/ وقت ّ أيى َع
Ò
Ìºأ قعد@: باب من بُكوراً ء ãÏ¿ال ٕا� َبَكَر ـ مصبا

وٕاذا وأرطـاب@, ُرَطب مثل ا�مع bع وأبكار وُغَرف@, ُغرفة مثل ُبَكر bعها الغداة
الث0ثة أ'بنية :@

ã
Ùج� ابن وقال والعلمّية@/ للتأنيث Íف

Ø
ال½ ُمِنَعت بعينه@: يوم بُكرَة اُريد

n الّذيى وهو امرأة@, أو كان رج0ً الثي]ب خ0ل والِبكر@: كان@/ وقت ّ أيى إ'Ìºاع ]ع�
يق@/ د] الص] َبكر أبو ومنه /@

ã
Ù�ُك وبه إ'بل@, الف�من والَبكر يðّوج@/



بكر ٣٤٦

ء
ã
Ï¿ال أّول ـ فـأ'ّول مـنه@/ Yا فرعاِن اليه َيْرجع واحد@, أصٌل بكر@: ـ مقا

وا�Çمع الغـداة@, وهيى البُكرة ـ فأ'ّول تشبيه@/ والثالث منه@, مشتّق
ã
æوالثا وبدؤه@,

أّن Fك الُبكرة@, وإ'بكار@: الوقت@/ ذلك
ã
|

Øã
ÏÉXا وا'بتكار@: والبُكور والتبك� الُبَكر@/

وأبَكـَرْت الشجرُة وَبَكرِت عليه@/ َبكرَت ٕاذا َء
ã
Ï¿ال وبا@كرُت الصبح@/

Ô
Ëºا إ'صباح

أ'ّول@, أ'صل فهذا والَيْنع@/ بإ'\ار عّجلت ٕاذا بُكوراً@: وَبَكرت تبك�اً ُتبك]ر وبّكرت
قـّط@/ َسس Ô] n

ã
الّـ� الن]ساء من والِبكر إ'بل@/ من الَبكر fنه منه@/ مشـتّق بعده وما

علzا@/ � يُستَ
ã
الّ� فالبَكرة الثالث وأمّا أّوُله@/ أمر كّل من والِبكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن واستعt'Fم@, القوم كلFت من يظهر الّذيى أّن

منتسباً ا�ريان هذا كان سواء أمر@, جريان أو برنا¶ اُ'و�من اXرحلة
ã
| الكون هو

ة
Ø
مش} صفة لح ßXكا فالِبكر غ�ها@/ أو زمان@, أو bاد أو نبات أو حيوان أو ٕا�ٕانسان

ِبكـر@/ وزمـان ِبكر وشجرة ِبكر ابل ِبكر@, امرأة يقال اXفهوم@, هذا له ثبت من وهو
وغلب أيضاً صفة َكَصعب بالفتح والَبكر اXفهوم@/ هذا به قام مَن وهو فاِعل والبا@كر
فُـعلَة Ë ØÉبـال والبُكـرة ا'نسان@/

ã
| استعFله غالب بكراً أّن Fك ا¡يوان

ã
| استعFله

والبُكور الغداة@/ وهو اليوم من الوقت أّول اXع� هذا ومن به@, يُفَعل ما ]ع� @كاللّقمة

ã
و| الفـعل نفس جهـة ٕا� البكـور

ã
| والنظر فيه@, ومزيداً Vّرداً مصدران وإ'بكار

عـلzا@: يُسـت�
ã
الّ� ع� البَكرة اط0ق ولعّل الفاعل@/ من صدوره جهة ٕا� إ'بكار

ا¡Çف�ة رأس
ã
| واقـعة لكوuا أو ا'ستسقاء@, من مرحلة أّول

ã
| وقوعها باعتبار

والب�@/

Ùã
Ï ß¿والَعـ والثpـي]ب الفاِرض مقابل

ã
| اXاّدة هذه ورود أ'صل هذا ع� ويدّل
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زوجها تُفارق مَن والثpي]ب /@hوالقد اÔXِسّن مفهوم من قريب الفاِرض فاّن وأ'صيل@:
اللّـيل@/ من سـاعات

ã
ÏÉتنق أن ٕا� الyار أواخر

Øã
Ï ß¿والَع السابقة@/ بيxا ٕا� وترجع
/@
Øã
Ï¿مع�الع من قريب وأ'صيل

أمر@/ اُ'و�من اXرحلة مفهوم تقابل تري Fك
ã
æعاXا وهذه

/@٦٨ . ٢ ـ ذلك Òَب� َعواٌن ِبكٌْر Zو فاِرٌض Z َبَقرةٌ ا Øuٕا

/@٥ . ٦٦ ـ وأبكارًا َثي!باٍت ساِئحاٍت عاِبداٍت

وا¡ياة@/ العيشة مراحل ابتداء
ã
| وكّن يðّوجن n

ã
ال�0ّ أيى

/@٣٦ . ٥٦ ـ أبكاراً َفَجَعْلناُهن7

وهيى يðّوج n مَن صفة
ã
و| والشباب@, ن] الس] حداثة

ã
| كُّن مَن صورة

ã
| أيى

العيشة@/ اُ'و�من ع�اXرحلة

/@١١ . ١٩ ـ اً َوَعِشيّ ةً ُبكَْر َسب!ُحوا أن
وانxائها@/ الyار ابتداء

ã
| أيى

/@٥٥ . ٤٠ ـ واZٕبكار
Ùã
Ï ß¿بالَع َرب!َك ْمِد Ò ßM َوَسب!ْح

ع�خ0ف
Øã
Ï¿الع وقّدم العيشة@/

ã
| لل¿Ìوع الyار ابتداء

ã
| الورود بسبب أيى

هذه
ã
و| الدنيوّية@, ا'شتغا'ت ترك يوجب اللّيل ظلمة ورود فاّن :@ ّ الطبيعيى ا�ريان

ورود أّن �ÇO@'و اXتعال@, Vا ٕا� والتوّجه والتسبيح للحمد كاملة فراغة الساعات
والضعف@/ التعب ويرتفع ا'س
احة Iصل Øح� إ'G×يّة الن]َعم أعظم من أيضاً اللّيل

وا¡مد@/ للتسبيح ا'قتضاء مورد ٕا� ا'شارة
ã
| ومثلها

/@٤١ . ٣ ـ واZٕبكار
Ùã
Ï ß¿بالَع وَسب!ح َكث�اً َربَّك و ذْ@كُر

بسبب كث�اً وا¡مد للتسبيح فيه ا'قتضاء وجود جهة من
Øã
Ï¿الع hتقد فٕاّن



بّك ٣٤٨

الفراغة@/ حصول

ã
الّ� باXـرأة والِبكر بالُبكرة@, وإ'بكار الّصبح@, بأّول البُكرة تفسـ� أّن فظهر

وجيه@/ غ� الثي]ب@: مقابل
ã
| عرفاً با@كرة @كانت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بّك@:

ويقال العنق@/ دّق البّك اòليل@: قال واXغالبة@/ الðاحم Nمع أصل بّك@: ـ مقا
ويقال@: ُينظروا@, n بظلم فzا دوا Ò¡أ ٕاذا ا�بابرة أعناق تبّك كانت ا Øu@'ٔ بكّة يت Ù Ôd
من فzا يتبا@كّون أيى ا¡سن@: وقال يدفع@/ أيى الطّواف

ã
| بعضاً يبّك بعÎÉم الناس ٔ'ّن

وجه@/ @كل]

وقيل و'زم@, و'زب د@, Ò Òdو َسبَد Lو وجعله Vاهد@, عن مكّة هيى بَكّة ـ مفر

Çيى Ù Ôdو الّطـواف@, حيث هيى وقيل البيت@, هيى وقيل اXسجد@, Ëºا وقيل مّكة@, بطن
ا'زدحام@/ أيى التباّك من بذلك

,@kورا وراتب وا§ÇÇيط@, كالنبيط مّكة@,
ã
| لغة هيى ِبَبكَّة@: َلل7ِذيى ـ البيضاويى

بكّه من أو ه@, Òaز ٕاذا بكّه من البلد@, ومكّـة اXسجد@/ موضع هيى وقيل و'زم@/ و'زب
دّقه@/ ٕاذا

وبَّك زحم@/ َبّكة@: يَبُّك ف0ٌن وبّك فّرقه@/ أو َخَرقه بَكّاً@: يَبُكُّه َء ãÏ¿ال pبَك ـ لسا
ه@/ Òaزا صاحَبه@: الرجُل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والصخور@, ا�بال ب� Dف وقوعها ]ناسبة ا¡رام للبلد Ëºا بكّة ٕاّن نقول أن
علzا@/ Zّر مَْن تبّك

ã
الّ� َصلبة

ã
ÏÈأرا

ã
و|
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القول وهكذا وجيه@, غ� Fyم وتعي�أ'صيل أ@ك	@, اشتقاق ومكّة بكّة وب�
ـ تعا� قوله عليه ويدّل الّطواف@: Tّل أو اXسجد عن أو البيت عن عبارة بكّة بأّن

/@٩٦ . ٣ ـ ُمباركاً ِبَبكَّة َلّلذيى ِللناِس ُوِضَع َبْيٍت أّوَل ٕاّن

مع�له@/ ' اليوم ذلك مسجد
ã
| أو الطّواف Tل]

ã
| أو البيت

ã
البيت| كون فٕاّن

وضع فٕاّن مفهومه@, ]ناسبة اXورد@: ذلك
ã
| مكّة دون بكّة كلمة اختيار ولعّل

وZّر فzا يسكن مَن يبّك Îºلة غ� مكان
ã
| واستفاضxم@, الناس 'سـتفادة بيت

ّية@/ ×G'ٕا الن]َعم أعظم من علzا@:

Mيث للبيـت ظرفاً ليست بكّة فٕاّن ببّكة@: ـ
ã
| دون الباء حرف اختيار وأمّا

تدّل والباء Uصوص@, ربط Fyبي بل البيت@/
ã
| زيد كقولنا@: داخلها@,

ã
| البيت يستقّر
الّربط@/ ع�ذلك

/@Ftخصوصيّا تعريف
ã
| مّكة@/ البيت@, ـ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بكم@:

الّذيى أ'خرس وقيل أخَرس@, أيى أبكَم فهو َتِعَب باب من يَبْكَم بَِكَم ـ مصبا
ُبكم@/ وا�مع ا�واَب@, و'@يَْعقُِل نطٌق له الّذيى وأ'بكَم له@, نُطَق و' وُخِلَق يولَد

' الّذيى أ'خرس اòلـيل@: قال َرس@/ Òòا وهو قليل@, واحـٌد أصل بكم@: ـ مقا
وقد الك0م@/ عن بكَم يقال تعّمداً أو جه0ً الك0م من امتنع وٕاذا أ'بكم@, هو يتكلّم
oبَك ويقال أخرس@/ ُولَِد الّذيى التفس�

ã
| وأ'بكم أ'بكم@/ انّه '@يُفِصح للّذيى يُقال

أبكام@/ ع� وbعوه أبكم مع�
ã
|

وليس أخرس أبكم فكّل أخرس@, يولَد الّذيى وهو أبكَم bع ُبكم@:
Ø
Ë
Ô
¼ ـ مفر
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كأ'بكم@/ فصار عقله لضعف عنه َضُعَف ٕاذا الك0م@: عن بَكَم ويقال أبكم@/ أخرس @كّل

فرق وأ'بكم ب�أ'خرس :@ ّ أ'زهريى قال وَبَله@/ � ِعيى مع َرس Òòا الَبَكم@: ـ لسا

الّذيى وأ'بكَم الَعْجFء@/ يمة
Ò
كال} له نُطَق و' ُخِلَق الّذيى فأ'خرس العرب@, ك0م

ã
|

ا'نسان يُولَد أن البَكَم ثعلب@: وقال الك0م@/ ِسن ÔJ@'و ا�واَب و'@يَعقل نطق للسانه
/@Íß½و'@يُب و'@يَسمع '@يَنطق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ يى اXاد] من أعّم وهو التكّلم@, ع� القدرة عدم وهو خرس ع� تدّل اXاّدة أّن
اòرس@/ دون اXاّدة@, انتخاب

ã
السبب| هو وهذا /@ ّ واXعنويى

/@٢٢ . ٨ ـ Z@َيْعِقلون اّلذيَن الُبكُم
Û
Ë Û½ال Sِا ِعْنَد الّدواب!

Ø
Ì¾ ٕاّن

/@٣٩ . ٦ ـ الظRلFت
ã
| وُبكم

Ø
Ë Ô¼ بآياِتنا كَّذبوا واّلذيَن

/@١٧١ . ٢ ـ Z@َيعِقلون فُهم ُعميىٌ ُبكٌم
Õ
Ë Ô¼

/@٧٦ . ١٦ ـ ٍء
ã
Ï¾ ع� Z@َيقدُر أبكَُم أحُدYا

/@٩٧ . ١٧ ـ وُصّماً gاً وبُ ُعمياً ُوجوِهِهم Òَع� الِقياَمِة يَوَم Ìُهم Ô¿ ÖLو

بعده
Ø
j العلم@, ٕا� والوصول الّص0ح وIصيل �òا لدرك وسيلة أّول الّسمع

الضـم�@,
ã
| ما Øويتب� البيان ٕا� Jتاج ما ويُستخ	 َهل ÔN ما يُستكشف وبه النطق

/@Í½والب بع�البص�ة وا¡قائق ا'tيات ُتشاَهد Øح� Í½الب بعده
Ø
j

والتوضيح التبي� ٕا�
Ø
j العلوم@, dع ٕا� أّوً' Jتاج واXعرفة اليق� فتحصيل

واXعاينة@/ اXشاهدة ٕا�
Ø
j ,@´Ì¿والت

ا'tيات@/
ã
| ـ الُعميى

Ø
j الُبكم@,

Ø
j أّوً'@,

Ø
Ë
Û
ال½ ذ@كر تري ولذا
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والقـيامة Ì¿¡ا ٕا� راجعـة ا Øuفٕا أ'خ�ة@: ا'tية
ã
| ال
تيـب انعكاس وأمّا

ا¤روميّة ويكون ال
تيـب فينعكس أ'عFل@, نتيجة ورؤية والعـقاب الثـواب ويوم
النتيجة هذه انتفـت فٕاذا وأفضـلها@, العلم مرتبـة آخر فانّه أّوً' وال¿Îود البص�ة من

ã
الّ� اXرتبة ٕا�

Ø
j والنطق@, البَكَم وهيى تلzا

ã
الّ� ٕا�اXرتبة فيُتوّجه بالعمي ال¿Îوديّة

والّصَمم@/ الّسمع وهيى بعدها

أن من أعّم
ã
Ùك� مفهوم اXع� وهذا النطق@, مطلق عن الَعجز هو البَكَم ٕاّن Øj

أيضاً@/ والّصَمم الَعمي
ã
| Fك ثانوّية@, بعوارض يعجز أو عاجزاً لق ÔOو يولَد

واXراد والقلبّية@, الظاهريّة والَعمي والبَكَم الّصَمم تشمل
ã
æعاXا هذه ٕاّن وأيضاً

مyا@/ أ'عّم أو وباطyم قلوwم ٕا� يرجع ما هنا

ع� للتنبـيه الُبكم@:
Û
Ë
Û
ال½ ـ ُعْميىٌ ُبكٌْم

Þ
Ë Ô¼ ـ تعا� قوله

ã
| الواو ترك وأمّا

اف
اق ' شديد واحد أمر والَعمي والبَكم الّصمم Vموع فكأّن واحدة@, حالة حصول
عـ� تـدّل فالواو وبُكٌم@: Þ

Ë
Ô
¼ وُصّماً@, gاً وبُ ُعمـياً ـ ا'tيتـ� 0Rف وهذا بيـyا@/

مـعـناه Mسـب مورد فلكّل منـفرداً@/ توّجه مورد مyا واحد كّل وكون اسـتقG0ا
ال
ك@/ أو @كر للذ] مقتض وخصوصيّاته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بكي@:

ع� واXّد الّدمـع@, خروج مع Í½القـ وقيل وبُكاًء@, بُكًي يَبْكيى بَكَي ـ مصبا
له وبكـيُت عليه وبَكْيُت بكيته ويقال أبكيته@/ فيقال باGمزة ويتعّدي الّصوت@/ ٕارادة

أمَطَرت@/ السحابُة@: وبكت ]ع�@/ وَبّكيته@:

ـ فأ'ّول وقّلته@/ ء
ã
Ï¿ال نقصان وا'tخر البكاء@, أحدYا أص0ن@, ـ بكؤ ـ مقا

أيى فبكيُته@, ف0ناً با@كيُت وتقول وWدود@, مقصور هو اòليل@: قال بُكاًء@/ يَبْكيى بَكَي
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وأبكيُته@: عليه@/ بكيَت كY0ا@ٕاذا الرجَل@وبكّيتُه: بكيُت : ّ قال@أ'صمعيى منه@/ @كنُت@أبكي
وُبكي@: بكيئة@/ هيى éّالل القليلة للناقة قوGم ـ ا'tخر وأ'صل ُيبكيه@/ ما به َصنعَت

أيضاً@/ تَبكُؤ وبَكُؤت لبyا@, قّل ٕاذا تَبْكَأ@: الناقُة بكأِت من اGمزة@, وأصله نقص@,

البكاَء@/ تكلَّف وَتبا@كي@: الُبكاء@/ ك�ة والتpبكاء@: ]ع�@/ واستبكيُته@وأبكيتُه ـ لسا
مثل فُُعوَل ع� ّ وبُكيى بُكاة وا�مع باٍك@, ورجٌل فعيل@/ ع� البكاء@, الكث� :@ j والبَِكيى

ياًء@/ الواو قلبُوا م Øuأ ٕاّ' وُجلوس@, جالِس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصيغ
ã
æمعا واخت0ف الضحك@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

فzا@/ واXزيد ا£ّردة هيآtا ÏÉع�مقت

ماّدة مدلول هو بل اÇXاّدة@, wذه مربوط غ� فهو والقّلة@: النقصان مع� وأمّا
الّلغة@/ كتب

ã
| Fك ـ@ ال0ّم wمز البكء

'@Jتاج ا'نسان
ã
ف� اXوارد@: باخت0ف Fمفهومه والضحكOتلف البكاء ٕاّن

Ø
j

وانبساطها وحزuا@, Ìºورها ÏÉمقت هو ما ع� اXوجودات سائر
ã
و| البـيان@, ٕا�

والقبضة@/ البسطة هذه بعد توجد
ã
الّ� ا¡الة أيى وتأّثرها@,

/@٢٩ . ٤٤ ـ واZٔرُض Êُء
Ø
ال« ُم Öz َعلَ َبَكْت fا

حركات
ã
و| nالعا نظم

ã
اخت0ف| و' تغي� يوجد nو ,@FGحا ت Øتغ� ما أيى

وأ'رض@/ ال«Êء

/@@٨٢ . ٩ ـ َيكِسُبون كانوا ا
ß
[ َجزاًء كث�اً ولَيْبُكوا Lًَقلي فلَيْضَحُكوا

إ'نسانيّة بوظائفه يعمل أن له و'زم اXاّدة@, nعا
ã
| وTدود مقيّد ا'نسان فٕاّن
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وزينxا الّدنيا با¡ياة
Ø

و'@يغ و'@يتلّوث و'@يتلّون اXتعال@, Vا ٕا� ويسلك ّية@, ×G'ٕوا

السي]ئة@/ أعFله ٕا� هاً متوج] كان ٕاذا فكيف بَسطاً@,
ã
'@يُب� اXع� وهذا ومشxياtا@,

/@١٠٩ . ١٧ ـ ُخشوعاً وَيزيُدُهم َيْبُكوَن قاِن لLِٔذْ وَن Rر ß ÒOو

Ø
j والعظمة@, ا�0ل

ã
Ù�Qو إ'G×يّة وا'tيات ا¡قيقة أنوار ٕا� هون متوج] م Øuفٕا
فzم@/

ã
الّ� وا¡جب وقصورهم وضعفهم أنف«Îم فقر يشاهدون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلد@:

مثل ِب0د وbعها البَلد@, والبَلَْدة@: ُبلدان@, وا�مع ويؤّنث@, ُيذّكر البلد@: ـ مصبا
البَـلَد ويُـطلق بالٌِد@/ فهو بالبـَلد@, أقاَم َب@: ÒÍÒÈ مثل يَبِلُد الرجُل وبَلََد وِك0ب@/ @كَلبة
ـ َمي!ٍت ٕا�َبَلٍد ـ الت�يل

ã
و| خ0ء@, أو كان عامراً أ'رض من موضع ع�كل] والبَلدة

أنعامهم@, ف
عاه باXطر ذلك فيخرج َمرعي و' نبات wا ليس
ã
الّ� أ'رض ٕا� أيى

الرجُل وبَلَُد وجودYا@, ع� ا¡ياة وأطلق واXرعي@, النبات عدم ع� اXوت فأطلق
فطن@/ و' ّ ذ@كيى غ� أيى َبليد@: فهو ب0َدًة

الّصدر@/ وأ'صل قياسه@,
ã
| النظر عند فروعه تتقارب واحد أصل بلد@: ـ مقا

ع� يَده وضَع ٕاذا الرجُل@: تَبَلّد ويُقال َبَر@َكْت@, ٕاذا أ'رض@: بَلَدtا الناقُة وضَعت ويقال
ب�حاجبيه Xا يقال ا¡اجب�, @ليَس@]قرون الّذيى وأ'بَلد@: أ'مر@/

ã
ه@| Ø�I عند صدره

أيى أ'سـد بَـلدة هـو يقولون النجم@, والبَلدة البلدة@/ أ'رض يُشبه ذلك ٔ'ّن بَلدة@,
أ'ّول والقـول أبـ0د@/ وÇbعه أ'ثـر@, البلُد بل وقالوا@: الُقري@/ صدر والبَلَد صدره@/

سواء@/ تَبلَّد مثل ٕاب0داً الرجُل وأبلََد wا لِزَق ٕاذا بأ'رض@: الرجل وبَلَد أقَيس@/

والُبلدان@/ الِب0د واحد والبَلَد والبَلْدة بالٌِد@, فهو به@, أقام باXكان@: بَلَد ـ صحا
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وأبلََد@: أ'رض@/ بنفسه ÍÈَب تَبليداً@: وبَلَّد اً@/ Ùمتح� ترّدد وتَبلَّد@: الّذ@كاء@/ ضّد والب0َدة
البَلدة واسع يقال الّصدر@, والبَلدة@: أ'رض@/ والبَلدة@: أ'َثر@/ والَبَلد@: بأ'رض@/ لَِصَق

ب�ا¡اجب�@/ ما نقاوة والبَلدة@: الّصدر@/ واسع أيى

يت Ù Ôdو فيه@, وٕاقامxم قُطّانه باجBع اXتأن]س دود Ö¤ا ا¢َتّط اXكان البلد@: ـ مفر
والبَلدُة@: ل0ٔموات@, مَْوِطناً لكوuا بلداً واXق	ة الوحشيّات@, مَْوِطن لكوuا بلداً اXفَازة
ا Ø[ور لذلك@, بلدًة الِكرِكَرة وُسم]يت لتحـّدده@, بالبلد تشبzاً ا¡اجب� ب� ما البَلجة
أبـ0د@/ وÇbعه أثر@, أيى بَلَد Pلده قيل أ'ثر وٕ'عتبار ا'نسان@, لصدر ذلك استع�
قيل موطنه غ�

ã
| حصل ٕاذا Øيتح� ما كث�اً Xوِطنه ال0ّزُم كاَن ا ØXو الَبَلد@/ لزَم وبَلََد@:

قيل البدن جلف كان فيَمن الب0دة وجود ولك�ة وتَبلَّد@, وأبلَد أمره
ã
| بَِلد Ùللمتح�

اòلق@/ oالعظ عن عبارة أبْلَُد رجل

عامرة@/
Ò
غ� أو كانت عامرًة مستحñة قِطعة أو موضع كّل والَبَلد@: البَلدة ـ لسا

أو خـال عـامر@, غـ� أو عامٍر أ'رض من ñمسـتح موضع كّل الَبَلد@: :@ ّ أ'زهريى
بَلَدة@/ مyا@ والطائفة َبلد@, فهو مسكون@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عامرًة مطلقاً أ'رض من Tدودة قِطعة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

اXشتقّة يغ والص] عامرة@مسكونة, ِقطعة@Tدودة ا Øuأ ع�@اXدينة@باعتبار وٕاط0قه غ�ها/
/@ ّ انðاعيى مyا

الك«Ìة@/ باعتبار وهذا ولزمها@, بأ'رض لَِصَق ]ع� :@Ì»بالك بَِلَد فقوGم

فكره اLّط ع�مَن فيُطلق الَبَلد@, مفهوم من ينðع بَليٌد@: فهو ÙËÉبال وقوGم@بَلَُد
الدانية@/ الساقطة اXدحّوة كأ'رض صار فكأ@نّه الفطنة@والّذ@كاء@, مقابل

ã
مقامه@| ل Ø�َوت
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من يقرب فكأنّه رأسه ويضع ينخفض Ùتح�Xا فٕاّن :@ Øالتح� ]ع� التبلّد وأمّا
بأ'رض@/ لزَق أيى بَِلَد قوGم من قريب وهذا بأ'رض@, اللّصوق

بلَدYا@/ فكأ@نّه با¡اجب�@, Tدود موضع فهو ا¡اجب�@: وسط وأمّا

وNتمع أ'فكار@, يستقّر وفيه بدنه@,
ã
| وإ'نسان للحيوان بلَد فهو الّصدر@: وأمّا

الّصدر@/
ã
| الّذيى القلب ويعمر يتنّور به ما

هذه@: الكرZة ا'tيات
ã
| إ'ط0ق أ'صل@, هذا ع� ويدّل

/@٥٧ . ٧ ـ اXاَء ِبِه فأنَزْلنا َمي!ٍت ِلَبَلٍد ُسقناُه Zًِثقا َسحاباً

/@@٥٨ . ٧ ـ َرب!ِه بٕاذِْن َنباتُُه Oرُج الَطي!ُب والَبَلُد

/@٩ . ٣٥ ـ اZٔرَض ِبِه فأْحَيْينا َمي!ٍت ٕا�َبَلٍد

/@٤٩ . ٢٥ ـ وُنسِقيَه َمْيتاً ةً َبلَد بِه ِلنُْحِييى

النـبات وٕاخراج وٕاسقائه وٕاماتته وٕاحيائه وا¡ياة باXوات البلد توصيف فٕاّن
اXدائن ' أ'شجار@, ذوات وا¡دائق اXزروعة

ã
ÏÈأ'را به اXراد أّن ع� يدّل عنه@:

اXسكونة@/

اòاّصة@, مصاديقه من مصداقاً كونه فباعتبار اXدينة@: ع� البلد ٕاط0ق وأمّا
قرينة@: من تعييyا

ã
| '@بّد اòصوصيّة وهذه

/@٢ . ٩٠ ـ الَبَلد ذا
ß
w ِحل� وأنَت الَبَلِد ذا

ß
w
Ô
Ë ß»اُق Z

/@٣ . ٩٥ ـ اZٔم� الَبَلِد وهذا

/@٣٥ . ١٤ ـ آِمناً الَبَلَد هذا َرب! ْجَعْل

/@٩١ . ٢٧ ـ الَبْلَدة هذِه َرب7 أعُبَد أن

اXفهوم@/ Ùتع� اXوارد هذه
ã
| إ'شارة فأÊºء



بلس ٣٥٦

ا'ط0ق@: ع� فيحمل مقاميّة أو مقاليّة قرينة تكن n فٕاذا

/@١١ . ٨٩ ـ الِبLِد
ã
| طََغْوا ّلذيَن أ@

/@@٨ . ٨٩ ـ الِبLِد
ã
| ِمثُلها َلَق Ö ÔO Ö

Òn
ã
� الّ

/@٧ . ١٦ ـ بالِغيه َتكوُنوا Ö Òn ٕا�َبَلٍد أثقاَلكُم ِمُل ÒIو
اXوارد@/ هذه

ã
مع�للتخصيص| ف0

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلس@:

عزازيـل@/ اdه وكان ٕابليُس@, يى Ù Ôd ومنه يَِئَس@, :@Vا َرaة من أبلََس ـ صحا
/@ Ó
Ø
Fغ َسكت ٕاذا ف0ن أبلَس يقال وا¡زن@, إ'نكسار أيضاً@: وإ'ب0س

ُبُلس@, وا�مع معـّرب@,
Øã
Ïºفار وهو اXسـح هو َس0م@: مثل الب0َس ـ مصبا

'@ين½Íف وGذا ,@ ّ أعجـميى وٕابليس أيَس@/ وأبلَس@: سكت@/ ٕاب0ساً@: الرجُل وأبلََس
كـان لو بأ@نّـه ورّد اليأس@, وهو إ'ب0س من مشتّق

Ø ã
èعر وقيل والعلمّية@, للعجمة

وٕاخريط@/ ٕاجفيل Lو نظائره ين½Íف Fك 'ن½Íف عربياً

يـقال اليأس@, فـأ'صل عليه@/ مُعّول ف0 بعَده وما واحٌد@, أصٌل بلَس@: ـ مقا
هـذا ومـن /@Vا رaة من يئَس كأ@نّه ٕابليَس@, Ëºا اشتّق ذلك ومن يئَس@, ٕاذا أبلََس

سكت@/ الرجل أبلََس الباب@:

اليأس@/ شّدة من اXع
ض ا¡زن إ'ب0س بلس@: ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حزناً وأوجب عمله سوء من كان ٕاذا الشديد اليأس ]ع� ٕافعال إ'ب0س أّن



٣٥٧ بلس

من العمل بسوء يكون أن من أعّم واليأس@: الشديد@/ والفقر اòفض مع شديداً وابت0ًء
لله0@كة oالتسل هو مّر Fك وإ'بسال اليأس@, ي0زم أن من أعّم وإ'ف0س نفسه@/ قبل

اليأس@/ قيد فيه وليس وا'بت0ء

نسـبة ع� يدّل أفعَل كان وØXا ]عناه@, Vّرد فعل له يُستعمل n إ'ب0س ٕاّن
Ø
j

والّصـدور@/ القيام جهة ٕا� فيه النظر أّن ]ع� الّصـدور وجه ع� الفاعل ا� اXاّدة
Çfع� ياً@, متعد] أو 'زماً كان سـواء@ العمل وٕارادة ا'ختـيار اGيئة هذه من فيستفاد
وIقّق ثبت ]ع�مَن فٕانّه يَِئَس@: 0Rف وهذا منه@, وصدر اليأس به قاَم مَن أبلََس@:
َروِح ِمن Z@يَيْأُس َفيؤوٌس@,

Û
Ì Ú¿ال ُه َمس7 وٕان دينُكم@, ِمْن َكَفروا اّلذيَن َيِئَس القنوط@: له

/@
ã
�Òaَر ِمن َيِئُسوا ولِئَك اُ ,@Sِا

/@١٢ . ٣٠ ـ ِرمون Ô£ا ُيبِلُس الّساَعُة تَقوُم ويَْوَم

/@٤٤ . ٦ ـ ُمْبِلُسون ُهم فٕاذا َبغتًة أخذناُهم

و]ا أيدvـم قّدمت ]ا والفـقر باòفض التوأم الشـديد اليأس wم يتقّوم أيى
أجرموا@/

من اليأس أّن �O@'و اليأس@/ من وكاملة شـديدة مرتبة إ'ب0س أّن فظهر
الشـديد@: اليأس حالة

ã
| كان ومَن منه@, أشّد عذاَب و' القيامة@, يوم العذاب أشّد

ما Òَع� َتنا
Ò
Ì
Ö
َح« يا قالوا ـ وا¡«Ìة أ'سف ويتعقّبه وأهواGا@, النار عذاب '@يُدِرك

فzا@/ فّرطنا@

فيه@/ ا'خت0ف فذكر ٕابليس@: كلمة وأمّا

انقطعت ٕاذا الرُجل@, أبلَس وافَق وٕان
Ø ã
èبعر ليس وٕابليس@: ـ ٢٣ ص ـ اXعّرب

ل½Íفته وٕاجفيل بٕاخريٍط رج0ً يت Ød لو أنّك تري أ' ف@, ßÍ Ô
ل½ منه كان لو ٕاذ حّجته@,

من أبلَس فكأ@نّه يَِئَس@, أيى يُبِلُس أبلَس من اشـتقاقه Nعل مَن ومyم اXعرفـة@/
ã
|



بلع ٣٥٨

أ'ّول@/ هو والقول مyا@, يَِئَس أيى ,@Vا رaة

مأخذه@: يكون أن وJتمل الكلمة@, هذه ]أخذ يتعّرض أحداً Sد nو أقول@:
وَمَزج@/ َخَلَط = [@باَلس@] اXغرَبل@,@@ وغ� ا¢لوط [@بالوس@]@=@ ماّدة

= [@َب0ش@] وIّري@/ وفتّش Mث = [@باَلش@] ماّدة أو
قع@/ @ـ@

ã
| Fك ـ@ يى Ù

Ìº وبوليس ,@ يى Ù
Ì»ال ّ Ìطيى Ô¿ال

خالصاً يكن n أ@نّه أو ,@
Ø ã
داخ� ّ يى Ù

Ìº وبوليس يى متحر] ٕابليس أّن ]ناسبة هذا
شطن@/ راجع ـ وغربل امتحن

Ø
j Wزوجاً بل صافياً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلع@:

هذا من والبالوع أبَلُعه@/ َء
ã
Ï¿ال َبِلعُت ـ ء

ã
Ï¿ال ازدراد وهو واحد أصل ـ مقا

اXاء@/ يَبلَع ٔ'@نّه

وكذلك الدار@, وسط
ã
| ثقب والبالوعة ]ع�@/ وابتلعته@: َء

ã
Ï¿ال َبِلعُت ـ مصبا
الَب0ليع@/ وا�مع الَبلوعة@,

من والبُلعـة َجَرعه@, طاً@:
Ö
Ì
Ò
º طه

Ò
Ì
Ò
ºو وتَبلّعـه وابتلَعـه بلعاً َء

ã
Ï¿ال بَِلَع ـ لسا

غ�ه@/ وأبلَعه Zضغه@, n وابتلَعه@: الطّعاَم وبَِلَع Ìاب@/ Ø¿ال والبَلوع@: رَعة@, Ôكا� Ìاب Ø¿ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دفعًة@/ جذب ع� تدّل اXاّدة أّن

ٕاليك@/
ã
èجذ� أيى ـ ٤٤ . ١١ ـ ماَءِك أرُض بلَعيى يا وقيَل

والّزرد@: Ìط
Ø
وال« وا�رع والبلع ب�ا�ذب والفرق



٣٥٩ بلغ

ٕا� أو ٕا�جانبك ا�ذب يكون أن من أعّم وهو ٕاليك@, ء
ã
Ï¿ال مّدك ا�ذب أّن

ٕاليه@/ ا¡بل وجذب ٕاليه الرطوبة جذَب ٕانّه يُقال الداخل@,

قّلة@/ ع�قلّة ¾Ìبَك وا�رع@:

أ'@كل@/
ã
| Fك بالتدريج البلع أيى أ@ك	@, اشتقاق Fyبي والّزرد Ìط

Ø
وال«

ودفعة@/ واحدة مرتبة
ã
| ازدراد هو والبلع@:

اXورد@/ هذا
ã
| ٕابلعيى كلمة انتخاب

ã
|

Ø
Ì»ال يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلغ@:

وصلَت ٕاذا اXكان بلغُت تقول ء@,
ã
Ï¿ٕا�ال الوصول وهو واحد أصل بلغ@: ـ مقا

به يُتَبلّغ ما والُبلَغة@: أَجَلُهّن@/ َبلَْغَن فٕاذا ـ اXقاربة Mق] بلوغاً اXشاَرفة تُسّمي وقد ٕاليه@/
َدح ÔZ

ã
الّ� الب0غة وكذلك وقنع@/

ã
ÏÈر ٕاذا ß�كXا رتبة يَبْلغ ٕانّه ُيراد كأ@نّه عيش@, من

الِقلُّة تبّلغت كفاية@/ أيى ب0َغ هذا
ã
|

ã
و� ُيريده@/ ما wا يَبْلغ ٔ'@نّه الل]ساُن الفصيُح wا

اشتّدت@/ ٕاذا بف0ن

زماناً أو كان مكاناً واXنxي@, اXقصد Ï½أق ٕا� إ'نxاء والَب0غ@: البُلوغ ـ مفر
ٕاليه@/ ينتَه n وٕان عليه اXشارفة عن به Ø	يُع ا Ø[ور مقّدراً@, اُ'مور من أمراً أو

لَم@/ Ô¡ا بلغ وأ'صل وأدَرَك@, احتلَم فقد قعد@: باب من بلوغاً
Ø ã
الص� بلغ ـ مصبا

بـذكر فاستغنوا باِلغ@, جارية قالوا :@ أ'نباريى ابن قال أيضاً@, بالِغ وا�ارية بالِغ فهو
اُن]َث ا Ø[ور عاشق@, وامرأة حائض امرأة يُقال Fك صفته@, تأنيث عن وبتأنيثه اXوصوف
ا¥Çار@: وبلغت وصل@/ وبُلوغاً@: ب0َغاً الكتاب وبلغ أ'صل@/ ٔ'@نّه اXوصوف ذ@كر مع
ٕا� م
ق]ياً أيى ع�ا¡ال@, منصوب بلغ@: ما بالغاً ذلك لزمه وقوGم ونضجت@/ أدركت



بلغ ٣٦٠

أيى وتَبلٌّغ وبُلغة ب0َغ هذا
ã
و| تتّبعه@/

ã
| ا�هد بذلُت كذا@:

ã
| وبالغُت uاياته@/ أع�

بليغ@: فهو ب0غة
Ù
ËÉبال وبلُغ أوصله@/ والتشديد@: بأ'لف وبَل]غه الّس0م وأبِلغه @كفاية@/

الل]سان@/ طلق فصيحاً كان ٕاذا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا اXنxي@/ أ'ع�واXرتبة ٕا�ا¡ّد الوصول هو اXاّدة@: مع�هذه حقيقة أّن
و' ,@

Ø ã
الص� وصل و' ا¥ار@, وصلت ـ يُقال ف0 الوصول@/ ماّدة وب� بيyا الفرق هو

أشّده@/ وصل

هذا فٕاّن استعt'Fا@, موارد bيع
ã
| اXاّدة هذه اختيار

ã
| اللّطف يظهر وwذا

مyا@/ واحد كل]
ã
| وTفوظ منظور القيد

وَبـَلَغ ,@ ْعيى الس7 مَعُه َبَلَغ ØFفل ـُلم@, Ô¡ ا منكُم اZٔطفاُل َبَلَغ وٕاذا ُه@, أُشـد7 َبَلَغ ا Ø ÒXو
َتْبُلَغ لَْن الن!كاَح@, َبَلُغوا ٕاذا ,@ أَجَلُهـن7 َفَبلَْغَن ـناِجَر@, Ò¡ ا الُقلوُب وَبَلَغِت َسـنًة@, Òأربَع�

البالَِغُة@/ ا¡ّجُة َفِللّىِه الَكْعَبة@, باِلَغ َهْدياً باَل@,
ß
� ا

/@١٩ . ٦ ـ َبَلَغ وَمْن ِبِه نِْذَر@كُم ُZِ الُقرآُن هذا

ã
| الّرشد وبلَغ تعا� Vا ٕا� وأقبَل التكليف ٕا� التوّجه حد] ٕا� بلَغ مَن أيى

العبودّية@/

/@٣٥ . ١٦ ـ ب� ÔXا Lغ البَ Zّٕا ُسل Rَع�الر فَهل

وIقّقه الب0َغ ِقبال ã| موظّفون فهم ٕالzم@, توَحي
ã
الّ� أ'حكام بلوغ نفس أيى

جهة ٕا� أيى اXفعول@, أو ٕا�الفاعل نسبته ٕا� نظر دون من اòارج@,
ã
| هو حيث من

موضوعيّة للرسول فليس فّعل@, صيغة
ã
| Fك الوقوع جهة ٕا� أو أفعَل

ã
| Fك الّصدور

للنّاِس@/ بLٌغ هذا ـ نفسه
ã
| ووضوحه الب0غ بيان اXنظور بل ٕاليه@, يُبلَغ Xن و'



٣٦١ بلو

اXقصد@: منxي ٕا� والوصول الّس�
ã
| فيُقال Mسبه@: ء

ã
Ï¾ كّل فبلوغ

الّشْمس@/ َمغرَب َبَلَغ ,@Fyبي َمَع ÒV َبَلغا يِْن@, الّسد7 Òَب� َبَلَغ الّشْمِس@, َمْطلَع َبَلَغ

زماناً@: اXقصد منxي ٕا� الوصول
ã
و|

ٕا�أَجٍل ُمَسّمًي@, Lًأَج وِلَتْبُلُغوا َلنا@, أّجلَت اّلذيى أَجَلنا وَبَلْغنا أَجَلهّن@, َفَبلَْغَن
باِلُغوه@/ ُهم

الوقتمن غاية أ'جل فٕاّن ,@ Øع�Xا الزمان من اXقدار ٕا�مُنxي بلوغهم فاXراد
من فليس ا'نxاء بعد وأمّا انxائه@, قبل اXمتّد الزمان من مقدار آخر والغاية الزمان@,

أ'جل@/

Ô
غـ� أَجلَُهّن@: بَلَغَْن فٕاذا ـ اXقاَربة Mق] بلوغاً اXشاَرفة تُسّمي وقد ـ وقوGم

قلنا@/ Fك
Ø ã
ا¡قي� ]عناه هنا البلوغ فٕاّن وجيه@,

أمر@: مُنxي ٕا� الوصول
ã
و|

أبُلَغ ْلقوم@, Ô¡ ا َبَلَغِت ٕاذا ـناِجَر@, Ò¡ ا الُقلوُب وَبَلَغت ُعذراً@,
ã
Ùæَلُد ِمن َبَلْغَت وَقد

مأَمنه@/ أبِلغه Ø Òj فاُه@, ِلَيْبُلَغ ا�بال@, َتْبُلغ لَْن اZٔسباَب@,

/@
ã Ù
èَر رسالَة أبَلْغُتكُم مقصد@: مُنxي ٕا� إ'يصال

ã
و|

/@
ã Ù
èَر ِرساZِت ُأبل!ُغكُم فzم@: الب0غ ٕا�وقوع إ'شارة مقام

ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بلو@:

Ëº'وا امتحنه@, ابت0ًء@: وابت0ه وأب0ه بلواً@, يَبلوه
Ø
Ì¾ أو �R Vا ب0َه ـ مصبا

أ@ك
ث و' به
Ø
rأه ' به@:

ã
اُبا� و' اُباليه و' مثله@, والبلّية@: والبلوي س0م@, مثل ب0َء

له@/



بلو ٣٦٢

َ بُِليى أيضاً@/ إ'خـبار عليه وJمل ا'ختـبار من نوع فيـه أ'صل بلو@: ـ مقا
Vوا ,@

Ø
Ì¿وال �òا

ã
| الب0َء ويكون ا'ختـبار@, وهو ا'متحان من :@

Ò ã ß
� وابتُ ا'نسان

صـ	ه
ã
| Ò	تÇ ÔO بذلك ٔ'ّن هذا@, ٕا� يرجع وهو سي]ئاً@, وب0ًء حسناً ب0ًء العبَد

ã
يُب�

Dف وبيّنته أعلمته أيى عذراً@, ف0ناً أبليُت قوGم@: الباب هذا ع� Jمل ا
Ø
Wو وشكره@/

ك@/
ß
	 ÔO ويُبليك@: بعد@/

Ú ã
ع� لوَم ف0 وبينه

ã
بي�

وابت0ه@: َحَسناً@, وأب0ه@ٕاب0ًء ب0ًء, Vوب0ه@ا َجّربته@واخت	ته@, َبلوته@بَلواً: ـ صحا
ا'ختبار@/ :@

ã
والتبا� اخت	ه@/

جـّربه بَلواً@: يَبْلوه وب0َه اخت	تـه@, وابتليـُته@: وب0ًَء بَلواً الّرجَل بَلَْوُت ـ لسا
امتحنه@,@وا'Ëºالبَلوي :Vوابت0ه@ا /@

ã
æ	ته@فأخ	استخ :@

ã
æ0ابتليته@فأب واختَ	ه@/@وقد

والَب0ء@/ والبِلوة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نتيجة لتحصيل التقليب@والتحويل أيى التحّول, ٕاNاد هو فzا الواحد أ'صل أّن
أو يتجّوز أن دون من ومصاديقها@, مواردها bيع ع� ينطبق اXع� وهذا منظورة@,
وا'بت0ء@والتجربة@والتبي�@وإ'ع0م@والتعريف@: ا'متحان@وا'ختبار وأمّا يتكّلف@فzا@/
فzا ُي0حظ أن ٕاّ' اXوارد@, Mسب وآثاره أ'صل لوازم ومن Vازيّة معاٍن هذه فكّل

النتيجة@/ وIصيل التحويل من أ'صل@, قيود

اXاّدة@/ هذه مشتقّات تفس�
ã
والتكلّف| التأويل يندفع وwذا

/@٩ . ٨٦ ـ Ìاِئر
Ø
ال« Òُتب� يَْوَم

فzا@/ وما خصوصيّاtا وتظهر وتتحّول تتقّلب

/@٢ . ٧٦ ـ َنْبَتليه أمشاٍج@, ُنطَْفٍة ِمن اZٕنساَن َخَلقنا



٣٦٣ بلو

وبص�اً@/ dيعاً Sعله أن ٕا� Uتلفة ومراتب حا'ت ٕا� ونقل]به له Lو] أيى

/@٣٠ . ١٠ ـ أْسَلَفْت ما نفٍس Rُكل َتبلو@

حسنة@/ صور ٕا� له Iو] أن وتريد تتحّول أيى

/@١٢٤ . ٢ ـ فأَتّمُهن7 بكلFٍت َربRُه Òoٕابراه� ابتَ وٕاذ

wا فأخذ كلFت@, توجيه بسبب أمره برنا¶ وقّلب حاله
ã
| Iّوً' أوَجَد أيى

فzا@/ وامتثل

/@٤ . ٤٧ ـ ِببَْعٍض َبْعَضكُم ِلَيْبلُو ولِكْن

ا¦Çاّس بسبب مرتبة æأد ٕا� يقل]ب أو حال أحسن ٕا� بعضكم ل ليحو] أيى
آخر@/ بعض مع واXقابلة

/@١٧ . ٦٨ ـ ا�نّة أصحاَب َبلَْونا Fك َبلَْوناُهم

معاش نظم حّولنـا Fك معا¾Îم@, أمور برنا¶ وقلّبنا أمورهم نظم حّولـنا أيى
ا�ّنة@/ أصحاب

/@١٥٥ . ٢ ـ وع Ô�وا ْوِف Òòا ِمَن ٍء
ã
Ï Ò¿ ِب وَلَنْبُلوّنكُم

أو اòوف بعوارض معا¾Îم أمور
ã
| واخت0ً' حا'tم

ã
| Iّوً' نوِجد أيى

غ�Yا@/ أو ا�وع

/@٧ . ١٨ ـ Lًَعَم مأحَسُن Ô Ûvِلَنْبلَُوُهمأ

الّذيى يظهر Øح� حياtم@, أمور نظم
ã
و| معا¾Îم@, أمور

ã
Iّو'ت| نوِجد أيى

/@ Òhَمر َيكفُل م Ô ÛvَمُهمأLأق ُيلقوَن ـ
ã
| Fك وذلك ـ عم0ً أحسن هو

والتحّو'ت البَلْو وهذا @الكّشاف@/
ã
| Fك@hم@يكفل@مر

Ø
vأ ليعلموا, أو @لينظروا, أيى

/@Fzف وما وأ'رض ال«Êء اخت0فات أثر
ã
|



بلو ٣٦٤

/@٩٧ . ٥ ـ أيديكُم َتنالُه ْيِد الص7 ِمَن ٍء
ã
Ï Ò¿ ِب Sا َلَيْبلَُوّنكُم

عام وك�tم ٕالzم الّصيد بتوّجه وحا'تكم أقدامكم وثبات نيّاتكم ل Jو] أيى
ا¡ديبّية@/

/@١٤١ . ٧ ـ oَعِظ َرب!كُم ِمن بLٌَء ذِلكُم
ã
و|

فيكم@/ oعظ وتقليب Iّول أيى

صيغها@, مقتضيات اخت0ف هو وا'بت0ء@: واXبا'ة وإ'ب0ء البَلو ب� والفرق
خاّصاً ونظراً الفاعل من التحـويل صدور جهة ٕا� Uصوصاً توّجهاً ا'ب0ء

ã
| فٕاّن

وٕادامته الفعل استمرار ٕا� Uصوص اXبا'ة@توّجه
ã
و| @اXؤمن�@/

ã
ولُيب� ـ ٕا�@قيامه@به

والرغبة الفعل@بالطّوع Uصوص@ٕا�صدور توّجه ا'بت0ء
ã
و| أ'مر/ @wذا

ã
'يُبا� هو ـ

ُنطَْفٍة ِمن َرّبـُه@, ما بَتLُه ٕاذا اZٕنساَن فأّما َربRـُه@, Òoٕابراه� ابتَ وٕاِذ اòاّصة@/ وإ'رادة
الَيتامي@/ و بَتُلوا ؤِمُنوَن@, ÔX ا Ò ã ß� ُهنالَِك بتُ َنْبَتليِه@, أمشاٍج

الفعل@, صدور ٕا� Uصوص وتوّجه خاّص نظر اXوارد هذه
ã
| التحويل

ã
ف�

خاّص@/ وميل واختيار رغبة جهة ع� التحويل صدر وقد

ولو وا¤دوديّة اXضيقة ي0زم Iّول ٕاNاد البَلو أّن والتحويل@: ب�البَلو والفرق
أو منبسـطة حالة توجد أن من أعّم فٕانّه التحويل 0Rف حكم@/ أو تكليف بتوّجه

منقبضة@/

هذه تكون أن
ã
ÏÉيقت :@� بَ ـ بَْل ـ Ò� يَبْ Ò ã ß� بَ ـ كلFت oمفاه

ã
| التحقيق ٕاّن

Ø
j

خصوصيّة بزيادة أ'لفاظ هذه
ã
| منظوٌر التحّول ٕاNاد فٕاّن البَلو, من الكلFت@مأخوذة

البال@/ وكذلك مyا@, واحد كل]
ã
|

السفل@, جهة ٕا� ع�التحّول الع�تدّل
ã
| الك«Ìة ]ناسبة فهيى :@ Ò ã ß� بَ كلمة أّما@

َخِلَق@/ ٕاذا الثوب
Ò ã ß
� بَ فيقال



٣٦٥ بلو

بالفتح وب0ًَء Ì»والك Í½بالق Óِب� َتِعَب باب من � يَبْ الثوب
Ò ã ß
� بَ ـ مصبا

ã
و|

أ'رُض@/ أفنَتُْه اXي]ت@: Ò ã ß� وبَ باٍل@, فهو َخِلَق@, واXّد@:

/@١٢٠ . ٢٠ ـ Ò� َيبْ Z وُملٍْك ْلِد Ôò ا ِة ع�َشَجَر أُدلَّك َهْل

و'@يضعف@/ '@يزول أيى

@ٕا�ا'ثباتوذلك]ناسبة
ã
الن� ع�التصديق@وIويل @تدّل فهيى :@� بَ كلمة وأّما

وأ'لف@/ الفتحة

بعد ٕاّ' و'@تكون وإ'ثبات@, التقدير ومعناه ٕاNاب@, حرف :@� وبَ ـ مصبا
ã
و|

نقيضه@/ ويوِجب
ã
الن� حكم يرفع دا_اً فهو ,@

ã
ن�

/@٣٠ . ٦ ـ Ò� بَ قاُلوا با¡ق! هىذا ألَيَْس
حّق@/ هو نعم أيى

/@١٧٢ . ٧ ـ Ò� بَ قاُلوا برب!كُم أَلْسُت
رّبنا@/ هو نعم أيى

ع� فتدّل خر@, t'ا
ã
وأ'لف| ال0ّم حركة عن كانتVّردة

Ø
Fفل َبْل@: كلمِة وأّما@

السابق@/ ا¡كم عن التحّول مطلق وهو فقط@, إ'عراض

/@٢٦ . ٢١ ـ ِعباٌد َبْل ُسبحانَُه َوَلداً ُن ×aالّر َذ ØH ٕا

عنه@/ وٕاÍÈاب للسابق ٕابطال

/@٧٠ . ٢٣ ـ ق! Ò¡با جاَءُهم َبل ِجنّة ِبِه َيقولوَن أم

وٕاعراض@/ ٕاÍÈاب

/@١٦ . ٨٧ ـ نيا Rالد ياةَ Ò¡ ا ُتؤِثروَن َبْل @ّكي@/// تََز َمْن أفَلَح َقد

فِلح�@/ ÔXا من ليسوا م Øu@أ وٕاثبات السابق عن انتقال



ïب ٣٦٦

/@ ßsو�غت فخذُه الَبْلو@, مع�ماّدة
ã
| اXتعال Vا بتأييد حقّقنا ما هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ïب

wا ٔ'ّن بَناناً يت Ù Ôd قيل بنانة@, الواحدة أطرافها@, وقيل أ'صابع@, الَبنان@: ـ مصبا
به@/ استقّر ٕاذا باXكان أبَّن يقال ٔ'@نّه ا'نسان@, wا يستقّر

ã
الّ� أ'حوال ص0ح

أبّنت الّلزوم@, إ'بنان اòليل@: قال وإ'قامة@/ الّلزوم وهو واحد أصل بّن@: ـ مقا
اليـدين@/

ã
| أ'صابع أطراف والَبنان@: أقاموا@/ ]حّلة@: القوم وأبّن لِزمت@, ٕاذا السحابُة

الزّجاج@: قال وأ'رُجل@/ أ'يديى وهيى الَشوي َبنان@: كل7 م Ô Öyِم ُبوا
ß
ÍÖÈ و ـ

ã
| والبَنان

bيع من وغ�ها أ'صابع ـ َبنان كل7 ـ تعا� قوله
ã
| ومعناه َبنـانة@, البَـنان واحد

كّل يُعتَمد به ما فالبَنان أقام@, ٕاذا باXكان أبّن قوGم من البَنان اشتقاق ا Ø̂ وٕا أ'عضاء@,
وا¡ياة@/ ل0ٕقامة يكون ما

Zكن
ã
الّ� أ'حوال ص0ح wا ٔ'ّن بذلك يت Ù Ôd قيل أ'صابع@, البَنان بّن@: ـ مفر

قوله
ã
| pُخص ولذلك ,@ Ø

ß
éَي باXكان أبّن ويقال به@, oيق أن يريد wا Ø

ß
éَي أن ل0ٕنسان

َبـنان@: ُكل7 م Ôyِم ُبوا
ß
ÍÈ و ـ تعا� وقوله َبناَنه@/ َ يى ُنَسو! ع�أن قاِدريَن Ò� بَ ـ تعا�

به@/ تَْعلَق ]ا Øéت
ã
الّ� الرائحة والَبّنة@: وتدافع@/ تقاتل wا م Øuأ ٔ'جل خّصه

وبَّن ِسـيده@: ابن به@/ أeت ٕاذا ٕابناناً باXكان وأبننُت الّلزوم@, وإ'بنـان@: ـ لسا
به@/ أقاَم وأبّن@: بَنّاً Ø ßéَي باXكان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

البدن أطراف مصاديقه@: ومن مع@استقرار@, لزوم هو @اXاّدة@:
ã
| الواحد أّن@أ'صل



٣٦٧ ïب

فيه@/ اXستقّرة ال0ّزمة أ'عضاء من

/@١٢ . ٨ ـ َبنان ُكل7 م Ô Öyِم ُبوا
ß
ÍÖÈ و اZْٔعناِق َفْوَق ُبوا

ß
ÍÖÈفا

فوق ما هو به وعيشه حياته
ã
| البدن يقوم ما فٕاّن مyم@/ وأ'رُجل أ'يديى أيى

ما وأمّا جل@/ الر] أصابع ٕا� الفخذ من والرجل أ'صابع@, ٕا� اXنكب من واليد العنق@,
ُعرفاً@/ مíالبدن فهو والفخذ العنق Òب�

من
Ò ã
ب� ما

Ò ã
وب� ,@ مستق0ًّ به ح ØÍ¼ فقد ا¡ياة@:

ã
| أص0ً والوجه الرأس كان وØXا

بالَبنان@/ ٕاليه فأشار جل@, والر] اليد

للحياة يكون ما كّل يُعتمل وwا جل@, والر] اليد ٕالzا ينxيى أ'صابع كانت وØXا
علzا@/ البَنان ٕاط0ق فيصّح مyا@: اXسلّم واXقدار واXعيشة@, وإ'قامة

وما قوامهم به يقوم وما حياtم
ã
| يلزمهم ما ٕا�قطع ٕاشارة ال¿Ìيفة ا'tية

ã
ف�

وأ'رُجل@/ أ'يديى وهو عي¿Îم@, به
Ø
rي

ل0ٔصابع ÓFٕاسـ ُجِعَلت
Ø
j مصدراً@ كانت البَـنان كلمة أّن ـ نقول أن و'@يبعـد

يستقّر ما ]ع� كا�بان@, صفة أ@نّه أو البدن@, به يقوم ما كّل أيى وأ'رُجل@, وأ'يديى
بالّلزوم@/ ويتّصف للبدن ويلزم

ـ@@٤.٧٥/ َبنانَه @ يى ع�@أن@ُنَسو! قاِدريَن @ × Ò� ِعظاَمه@بَ َمَع@ Ö ÒS َسُب@اZٕنساُن@أن@لَْن@ Ö ÒJأ

الصعوبة غاية
ã
| وتنظيمها وتسويxا وأ'رجل@, أ'يديى

ã
| العظام صغار قٕاّن

أ'صابع@/
ã
|

Ø
Dس و' وإ'شكال@,

ا'نسان Ë»ج من @كة اXتحر] أ'عضاء وهيى أ'طراف@, هو البـنان أّن فاتّضح
البـنان@, عليه يُطلق مyا واحد فكّل سفليّان@/ وٕاثنان علويّان ٕاثنان أربعة@: وعددها

واستقراره@/ قوامه وسيلة ولكونه البدن للزومه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



بنو ٣٦٨

بنو@:

وغ�ه@, ا'نسان كابن ء@,
ã
Ï¿ال عن يتولّد ء

ã
Ï¿ال وهو واحدة@, كلمة بنو@: ـ مقا

العرب ع ُتفر] Øj ذ@كرناه@, ما الكلمة فأصل بنت@, وكذلك ّ بنويى ٕاليه والنسبة َبَنو@, وأصله
لصـاحب لَيْل وابن الّسـبيل@, ابُن للمسـافر@: فيُقال كذا@, بابن كث�ة أشـياء فتُسم]يى

wا@/ اً ßXعا كان ٕاذا مدينة وابن فيه@, ا�اّد العمل لصاحب عمل وابن Ìي@,
Û
ال«

وbع س0مة@, bع وهو بَن� ع� َمع ÔN ٔ'@نّه بفتحت� بَنَو أصله إ'بن ـ مصبا
ِبـنت@, قوGم بدليل Ì»بالك ِبنو أصله وقيل أبناء@/ القلّة وbع فيه@, '@تغي� الس0مة
إ'بن ع�ابن إ'بن ويُطلق بأ'صالة@, التغي�ت¿Îد التغي�وقلّة فيه يقّل القول وهذا

ã
| فيُقال لَبون وابن Uاض ابن Lو '@يعقل@, ا

Ø
W
Øã
Ïºأ'نا غ� وأمّا Vازاً@, سفَل وٕان

اXرأة bع ]�لة الناس غ� bع :@ أ'نباريى ابن قال أش}ه@/ وما Uاض بَنات ا�مع
وابن عرس وبَنات عرس وابن ومَُصلّيات Øومَُص� ومَ�'ت مَ�ل تقول الناس@, من
عن كـيّة ÒT لغـة وفيه نعش@, بنو الشـعر ÍÈورة

ã
| قيَل ا Ø[ور نعش@/ وبنات نعش

ب�الذكور ñللتمي وٕامّا الّلغة@, هذه ع� ٕامّا َرج ÔU اللّبون بنو الفقهاء فقول أ'خفش@,
وابن ا¡رب وابن السبيل ابن Lو Fyبي 0Xبَسة صه ص] ÔO ا�ما ابن ويُضاف وإ'ناث@/
بنات وا�مع بنت@, لغة

ã
و| لفظه ع� ٕابنة إ'بن ومؤنّثة اXاء@/ لط� اXاء وابن الّدنيا

فقال ع�بنت@؟ تقف كيف
ã
الكسا� وسألُت :@

ã
èأ'عرا ٕابن قال /@nسا مؤّنث bع وهو

Øã
Ïºأ'نا ذ@كور اختلط وٕاذا مع�التأنيث@/ فzا ٔ'ّن باGاء للكتاب@وأ'صل اتباعاً بالتاء
بنات من يقولوا nوo]

ã
ب� من امرأة قالوا Øح� ف0ن@, بنو التذك�وقيل غلب بٕاناثهم

حذفت وبنت@: ٕا�ابن نسبت وٕاذا َلبون@/ بنات قالوا حيث
Øã
Ïºأ'نا غ� 0Rف ,@o]

Ø ã
ابـ� فيقال الّلفظ مراعـاة وNوز ,@ ّ بَنَويى فقلت ا¤ذوف ورددت والتاء الوصل ألف

بَ�@/ راجع ـ البيَت وَبَنْيُت ُبَنْيو@/ وأ'صل
Ø ã
بُ� فيقال ا¤ذوف برد] وُيصّغر ,@

Ø ã
وبن�



٣٦٩ بنو

ã
| وصل ألف وأ'لف بَنٌَو@, أو ِبنٌو أ'صل

ã
| كان ابن ـ الزّجاج قال ب�@: ـ لسا

َبنون@: قالوا والّذيَن قال@: بَنَياً@, أصله يكون أن وJتمل البُنُـّوة@, Ô Ø�َب ابٌن يقال إ'بن@,
يكون أن oيستق أ@نّه ع� تدّل وِبنت فََعل@/ أو فِْعل bع وأبناء َبنون@, بَنَياً bعوا م Øuكأ@

فُعل@/ ٕا� فََعل من اُخت ُنِقلت Fك ٕا�فِعل ُنِقَلت فََع0ً يكون أن وNوز ِفع0ً@,

بذلك يى Ù Ôdو ,@
Ø ã
التصغ�بُ�

ã
و| أبناء ا�مع

ã
| لقوGم بَنَو أصله وابن :@

ã
ب� ـ مفر

لكل] ويقال ٕاNـاده@,
ã
| بَنّـاًء Vا وجعله بناه الّذيى هو أ'ب فٕاّن ل0ٔب@, بناًء لكونه

هو بأمره@: قيامه أو له خدمته ك�ة أو بتفقّده أو تربيته من أو ٍء
ã
Ï¾ جهة من ما@Jصل

ابنه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بنو بأّن ح ØÍ¼ ـ مق أّن رأيَت وقد صفة@, أو فعل مÇyا يشتق n بنو ماّدة أّن
تلك

ã
فتنت� ب�@: أصله بأّن قلنا ٕاذا وأمّا بنو@, أصله ابناً بأّن قلنا ٕاذا هذا واحدة@/ @كلمة

أيضاً@/ الواحدة الكلمة

ابن
ã
| الك«Ìة وأّن ب�يائيّاً@: ٕا�ماّدة الكلمة هذه رجوع هو لنا@: يظهر والّذيى

منسوباً@, ّ بَنَويى كلمة
ã
| ٕاّ' الواو ع�@أصالة و'@دليل@لنا ا¤ذوفة@, ع�الياء تدّل وبنت

وظواهـر ,@ ّ علويى فيقال النسب باب
ã
| اXضبوط هو Fك ـ الياء من النقل ٕامكان مع

الياء@/ توافق صيغة سائر

إ'بن وأّن البناء@, مفهوم ]ناسـبة ا'ط0ق هذا يكون أن ببعـيد ليس وأيضاً
أيضاً@/ مف@, ـ عن مّر Fك ـ الظاهر

ã
| ٔ'بيه مصنوع

يكون بأن يناسب وهذا مّر@, Fك ـ والغذو أ'ب]ع�ال
بية اXع�كون هذا ويؤي]د
البناء@/ ومن

Ø ã
واXب� ]ع�اXصنوع إ'بن



بنو ٣٧٠

ع� وأمثاGا@, ا¡رب@, ابن الدنيـا@, ابن العلم@, ابن ـ ٕاط0ق أّن هذا من فعلم
مصنوع هو ومَْن الدنيا@, وبنَتْه صنعته ومَْن العلم@, وصنعه ربّاه مَْن واXع�@: ا¡قيقة@,

أمثاGا@/ وهكذا وبنائها@, ا¡رب تربية Iت

/@١٧٧ . ٢ ـ بيِل الس7 وابَن Òسا@ك� ÒX وا والَيتاميى

السبيل@/ جريان Iت كان مَْن أيى

/@٣٠ . ٩ ـ Sِا ابُن ُعزيٌر وُد Òzال وقاَلت

اòاّصة@/ وتربيته وصنعه حكومته Iت أيى

/@١٨ . ٥ ـ Sا أبناُء والّنصاريLُن وُد Òzال وقاَلت

خصوصاً@/ وربّاه صنعه ن
Ø
W أيى

/@٣٠ . ٩ ـ Sا ابُن سيُح ÒX ا الّنصاري وقالت

اòاّص@/ Vا مصنوع من أيى

ع� اشتبه وقد /@Vا ابن اXسيح أّن من العهدين@: كتب
ã
| ما مع� يظهر وwذا

بعيداً@/ ض0ً' وضلّوا الّلفظ@, هذا ظاهر ـ بعÎÉم

عضو@/ سا@كن@, مُواطن@, طفل@, ولد@, Sل@, ابن@, = [@ِبن@] ـ قع

ن@/ pكو س@, pأس أنشأ@, َشيpد@, بَ�@, = [@باناه@]

وهو الولد@, هو اòاّص معناه كان وٕان إ'بن@/ لفظ مفهوم حقيقُة اXعـ� فهذا
هذه فحملوا ـ@ Vا ابن واXسيح ,@Vا ابن عزير ـ قوGم من والنصاري أ@ك�الzود ُمراد
ا¡قيـقة عن وضلّوا اòاّص Fمفهـومه ع� العهـدين

ã
| أ'ب كلمة وكذلك الكلمة

كث�اً@/ وأضلّوا

بَنون
ã
| Fك ـ اGمزة بدون التلّفظ Îºل ٕاذا وتسقط للوصل@, ابن Yزة ٕاّن

Ø
j



٣٧١ ب�

وَبنات@/ وبنت
Ø ã
Ò�ُوبَن�وب

/@٤٦ . ١٨ ـ نيا Rالد ياة Ò¡ا زينَُة والَبنوُن اXاُل

/@٢٧ . ٥ ـ آَدم
ã
Ò� َنبأ بْ م ßzعل و تُل

/@٣٩ . ٥٢ ـ الَبنون ولكُم الَبنات لُه أم

ُرؤياَك@/ Z@تقُصْص Ú ã
� بُ يا آَدَم@,

ã
� بَ يا ٕاÌºائيَل@,

ã
� بَ يا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@
ب

الِبناَء َبنيُت تقول ٕا�بعض@/ بعضه
Ù
ËÉب ء

ã
Ï¿ال بناء وهو واحد أصل ب�@: ـ مقا

الَبِنيpة@/ مكّة وتُسّمي أبنيه@/

اGيئة والبنية يُب�@/ ما والبُنيان فانب�@/ وابتنيتُه أبنيه وغ�ه البيَت َبنيُت ـ مصبا
للعرس ب� تزّوج ٕاذا الّرجل أّن وأصله wا@/ دخل أهله@: ع� وبَ� علzا@/

ã
بُ� ã�ّال

ا�Fع@/ عن به
ã
Ù�ُك Øح� ك�

Ø
j تكرZاً له َب� أو ٕاليه Jتاج ]ا وعّمره جديداً خباًء

َمرصوصـ ُبنياٌن م Ô Øuكأ ـ َحَسن بناء وهذا وبُنياٍن@, بناٍء أحسن بَيتاً بَ� ـ أسا
fا الِب� ورأيت عجيبة@, ِبنية وَبنيت أ'بنية أحسن من وبناؤك باXصدر@,

Ø ã
اÒXب� ي Ød

بيتاً@/ وأبنَيْته داراً لسكناه وابتَ� القصوَر@/ Ø�َوب مyا@/ أعجب رأيت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بعÎÉا@ٕا�@بعض@ليتحّصل ومواّد @أجزاء
Ø
ËÈ هو @هذه@اXاّدة@:

ã
| أّن@أ'صل@الواحد

معنوّية@/ أو يّة ماد] Uصوصة@, هيئة ع� بناء



wت ٣٧٢

/@٢٧ . ٧٩ ـ َبناها Êُء
Ø
ال« أم َخْلقاً Rأشد Ôrَأ@َأن

/@١٢ . ٧٨ ـ ِشداداً َسْبعاً فوَقكُم َوَبَنْينا

/@٣٦ . ٤٠ ـ حاً ÖÍ Ò¼ ã
� ابِن هاماُن يا

ُبنياناً@/ م
ß
zعل ابنوا َمبِنّية@, ُغَرٌف ِبناًء@, Êَء

Ø
وال«

:@� ّ يى اXاد] مقابل
ã
|� ّ اXعنويى البناء وأمّا

/@١٠٩ . ٩ ـ Sِا ِمَن ع�َتقوي ُبنيانَُه َس نأس7 Ò Òfأ

/@١١٠ . ٩ ـ م
ß ß
wُقلو

ã
| ِرْيبًة َبنَْوا اّلذيى م Ô Ôuُبنيا Z@يَزاُل

التقوي من الثابتة ا¤gة ع�القواعد دينه وبناء أمره جريان برنا¶ بُنيان أيى
شفا وع� ضعيف أساس ع� س اُس] الّذيى البنيان خ�من وهذا والرضوان@, والورع

وتزلزً'@/ ارتياباً ٕاّ' لصاحبه اðXلزل البنيان هذا و'@يزيد مðلزل@, هاٍر ُجُرف

وأمّا التكوين@/ وكذلك ء@,
ã
Ï¿ال ٕاNاد هو لْق Òòا أّن ْلق@: Òòوا الِبناء ب� والفرق

اXواّد@/ وجود بعد وهذا ء@,
ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾

Ø
ËÈو اGيئة ٕاNاد فهو البناء

الب�@/ من مشتّق إ'بن ٕاّن بنو@:
ã
| وقلنا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

wت@:

تاً@/
Ò
wت

Ò
يُ} الرجُل َت

ß Ô
w يقال ة@/ Ö� Ò¡وا هش pكالد وهو واحد@, أصل wت: ـ مقا

لِلكَِذب@/ يا أيى يتَة Ò{لِل يا العرب@: يقول فالِكذب@/ تان
Ô
ال} فأمّا ة@/ Ö� Ò¡ا تة@:

Ò
وال}

ته
Ò
w فيقال با¡ركة ويُعّدي ,@ Ú�Iو دهَش وَتِعَب@: َقُرَب

ã
èبا من ت

Ò
w ـ مصبا

بالكذب@, علzا واف
ي بالباطل قذفها نفع@: باب من wتاً ا Òxwو َت
ß Ô
بفتحت�ف} ته

Ò
ي}



٣٧٣ wت

مثل يتَة Ò{وال وُرُسل@/ َرسول مثل ت
Ô Ô
w وا�مع وت

Ò
w الفاعل Ëºوا تان@/

Ô
ال} Ëº'وا

تان@/
Ô
ال}

عليه قال أيى ات
Ø Ò
w فهو تاناً

Ô
wو تاً

Ò Ò
wو تاً

Ö Ò
w ته

Ò Ò
wو َبغتة@/ أخذُه تاً@:

Ô
w ته

Ò Ò
w ـ صحا

مثله@,
Ù
ËÉبال َت

Ô Ò
wو ,@ Ø�Iو َدِهَش بالك«Ìٕاذا الّرجُل َت

ß Ò
wو مَ}وت@/ فهو يفعله@, n ما

و' مَ}وت رجٌل يُقال ٔ'@نّه ـ كََفر اّلذيى َت
ß Ô
{ َف ـ تعا� قال Fك ـ َت

ß Ô
w Fyم وأفصَح

يت@/
Ò
w و' باِهت يُقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
اXع�ملحوظ| وهذا ,@ Øالتح� مع الدهشة هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

واقـعيّة ٕا� مسـتند وغـ� أساس ب0 كونه باعتبار فالكذب استعGFا@/ موارد bيع
تاً@/

Ô
w ويُسّمي ا¡�ة يوجب وحقيقة

الدهشة@, ٕاNاد عن أخري عبارة القذف ذلك أّن فباعتبار بالباطل@: القذف وأمّا
فيه@/ واقعيّة و' أساس ب0 قول فٕانّه

وبـاعث ك ÇTر] وجود من و'@بّد أ'سباب من بسبب يوَجد Øالتح� كان وØXا
/@٢٥٨ . ٢ ـ كََفر اّلذيى َت

ß Ô
{ َف ـ أفَصح ا£هول بصيغة التعب� كان فلذا فيه@:

/@٤٠ . ٢١ ـ م Ô Ôx Ò Ö{ َفتَ َبغتًة م
ß
zتأت َبْل

وح�ة@/ دهشة حالة
ã
| أيى ين@, Ùم}وت�متح� Qعلهم أيى

/@١٥٦ . ٤ ـ ÓDعظ تاناً Ôw hع�َمر وقوGم

/@١٦ . ٢٤ ـ oَعظ تاٌن Ôw هذا ُسبحانَك

وَيده¿Îا@/ العقول يَ}ت أساس ب0 قول أيى



wج ٣٧٤

صحيحة@/ علّة ب0 صدر ٕاذا اً@, Ø�Iو َدهشة فيوجب العمل
ã
ت|

Ò
ال} يكون وقد

/@٢٠ . ٤ ـ ُمبيناً وٕا\اً تاناً Ôw أتأُخُذونَُه

وٕا\اً تاناً Ôw احَتَملوا َفَقد ما @كَتَسبوا
ß
Öِبَغ� ؤِمناِت ÔX وا Òؤِمن� ÔXا ُيؤذوَن واّلذيَن

/@٥٨ . ٣٣ ـ ُمبيناً

أيى ,@oعـظ Çwتان ا@كتسبوا ما بغ� الناس وٕايذاء الّزوجة من اXال أخذ فٕاّن
م}وتاً@/ وNعله العقل ي}ت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

wج@:

ـ َحَسـن ÕÍßÈنا Çيٌج@:
Ò
w نبات يقال ÍÉة@/ والنّ Ìور

Ø
ال« وهو واحد أصل ـ مقا

Ìور@/
Ø
ال« وا'بxاج@: يج@/ Òw زوٍج ُكل! ِمْن فzا فأنَبْتنا

به@/ فرَح ٕاذا ء@,
ã
Ï¿بال ج

Ò
xواب يٌج@/

Ò
w فهو

Ù
ËÉبال َج

Ô Ò
wو ْسن@/ Ô¡ا ال}جة@: ـ مصبا

فـهو اجًة
Ò
w ËÉبال ج

Ô Ò
w وقد جـة@,

Ò
w ذو رجٌل يقال ْسن@, Ô¡ا جة@:

Ò
ال} ـ صحا

بالفـتح أ'مر هذا
ã
جـ�

Ò Ò
wو يـج@/@

Ò
wو ٌج

ß Ò
w فهو

Ú
Ì
Ô
ºو به َفِرَح :@Ì»بالك َج

ß Ò
wو يٌج@/@

Ò
w

Ìور@/
Ø
ال« وا'بxاج@: ك@/

Ø
Ì
Ò
º ٕاذا

ã
وأwج�

ُحسن جة
Ò
ال} أّن جة@:

Ö Ò
وال} ْسن Ô¡ا ب� الفرق ـ ٢١٦ ص للعسكريى الفروق

ونضارته@/ ء
ã
Ï¿ال لون ُحسن اòليل عند جة

Ò
وال} القلب@/ به يفرح

والفرح@, Ìور
Ø
ال« يوجب Uصوص وُحسن نÍÉة عن عبارة ال}جة أّن فظهر

الكلFت@/ هذه وب� ب�ال}جة الفرق يظهر القيود وwذه

/@٦٠ . ٢٧ ـ َجة Ö Òw ذاَت َحداِئَق بِه فأْنَبْتنا

الفرح@/ يوجب وُحسن نÍÉٍة أيى



٣٧٥ wل

/@٥ . ٢٢ ـ يٍج Òw َزْوٍج ُكل! ِمْن وأْنَبَتْت

Ìºوراً@/ يوجب ناÍÈوَحَسن صنف كل] من أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

wل@:

وباَهلَه واُ'نباِهلٌة, باِهٌل, واËºالفاعل لعَنه@, نفع: باب من 0ً
Ò
w له

Ò Ò
w ـ مصبا

ٕاليه@/ ÍÈَع تعا�@: Vا ٕا� وابxَل خر@, t'ا Fyم كّل لعن ُمباَهلة@:

والثالث الدعاء@, من جنٌس
ã
æوالثا التpْخلية@, أحدها ث0ثة@: اُصول wل@: ـ مقا

البـاِهل@/ الناقُة ذلك ومن وٕاراَدَته@, خلّيتَه ٕاذا لتُه
Ò Ò
w فيقولون أ'ّول فأمّا اXاء@/ ã| قلٌّة

ß Ö�
اXتباِهلَ فٕاّن هذا@, ٕا� َترجع واXباَهلة الّدعاء@,

ã
| ع ØÍÉوالت فا'بxال خر@: t'ا وأمّا

القليل@/ اXاء والثالث@: صاحبه@/ ع� Fyم واحد كّل يدعو

مَْن لُ}ا ÒJ Íورة
Ö
½ مَ Ôَغ� باِهٌل@: وناقة لب@, Ò¡ا عن تركَها الناقَة@: َل

Ò
wأ ـ أسا

أيدvم@/ ع� '@يأخذ شاؤوا ما يركَبون تركهم َلُهم@:
Ò Ö
{ واستَ الرعيّة ãالوا� وأwَل شاء@,

مباَهلة ف0ناً وباهلُت ,@Vا wلَة وعليه لعَنه@, wَله@: ومنه وٕارادته@, خ0ّه عبَده@: وأwَل
اليُل

Ò
w وهم لوٌل

Ô
w وهو التعنا@/ :@0 Òxواب وَتباَه0 منgا@, nالظا ع� باللّعن دعو[ا ٕاذا

َعصاً@/ ب0
ã
Ï¿ ÒZ باِهٌل@: وراع عمل@/ بغـ� ٌد م
د] باِهـل@: ورجل /@hالكر j ِييى Ò¡ا وهو

الدعاء@/
ã
| واجxد ع ØÍÉت :@Vا ٕا� وابxل

خلّيته ٕاذا وأwلتُه لتُه
Ò
w ويقال واللّعن@/ اXال, من والقليل اليَس�, ل:

Ö Ò
ال} ـ صحا

ã
| لِص Ö ÔK أيى ْل@:

ß
Òx َنبْ Ú Ôj ـ

ã
| ويقال ع ØÍÉالت وا'بxال@: ا0Xَعنة@/ واXباَهلة@: وٕارادته@/

اك@/ pح pالض لول@:
Ô
وال} الّدعاء@/

أو قيده عن Ø�¢ا البع� والباِهل@: ُمراعًي@/
Ò
غ� ء

ã
Ï¿ال كون ل

Ö Ò
ال} أصل ـ مفر



wل ٣٧٦

وإ'س
سال ع ØÍÉالت الدعاء ã| وإ'بxال ¼Íßاٍر/ عن ÍÒÈعها عن الُمخلّي ة@أو Òd عن
اللّعن@/ ٔ'جل اXكان هذا

ã
| ا'س
سال أّن ف0ٔجل باللّعن@: ا'بxال Ì

Ø
ف« ومَْن فيه@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو فzا الواحد أ'صل أّن اXاّدة@: هذه استعFل موارد Iقيق من يظهر الّذيى أّن
وتركها النفس طرد صورة

ã
| فٕانّه ع@: ØÍÉالت ]Çع� إ'بxال وكذلك وال
ك@/ التخلية

ٕا� Mرف وتستعمل ع@, ØÍÉوالت ب�ا'بxال الفارق هو وهذا اXتعال@/ Vٕا�ا والتوّجه
وم
وكاً@/

Ó
Ø�U كونه ]ناسبة فكأنّه القليل@: اXاء وأمّا ع@/ ØÍÉع�الت[ كانت ٕاذا

اXاّدة@/ هذه استعFل موارد bيع
ã
| Tفوظة وال
ك فالتخلية

عن عبارة ذ@كرنا Fك ل
Ö Ò
وال} الّطْرد@, مفهومه اللّْعن أّن واللّْعن@: ل

Ö Ò
ب�ال} والفرق

أعّم@/ فهو ال}ل 0Rف اXبغوضّية@, مفهوم فيه واللّعن وا'س
سال@/ التخلية

/@٦١ . ٣ ـ Òالكاِذب� Òَع� Sِا َلْعنََة َفَنْجَعْل ْل
ß
Òx َنبْ Ø Ôj

اXتعال Vٕا�ا النفسانّية@ونتوّجه الشخصّية@والتوّجهات ا¦اي0ت ترك Kتار أيى
ع�الكاذب�@/ Vا من اللّعنة الصافية@, اòالصة ا¡الة تلك

ã
ونطلب| عاً ÙÍÉمت

ã
| ُقرِبه@, وعن Vا رaِة عن ببعده الكاذب ع� الدعاُء ا�ملة@: هذه فحقيقة

التاّم@/ والتوّجه وا'بxال ع ØÍÉالت حال

النفس@وتركها@@ليحصل@اòلوص ]ع�@Hلية ية@ال¿Ìيفة@: t'ا
ã
| أّن@ا'بxال فظهر

بعض
ã
| Fك غـ�ه أو اللّعن ]ع� وليس للكاذب@, اللّعن يطلب Øح� التاّم والتوّجه

التفاس�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٧٧ wم

wم@:

ومـنه ـم@/
Ò
مُ} أمر هذا يقال ٕاليه@, Òçأ ÒXا '@ُيعرف ُء

ã
Ï¿ال يب� أن wـم@: ـ مقا

من عليه '@يُقَدر الّذيى الشجاع الرجُل ُشب]ه وwا فzا@, َخرق '
ã
الّ� الّصخرة َمة@:

Ô
ال}

وأwمُت غ�ه@/ أو كان َسواداً غ�ه الِطُه ÔO@' الّذيى ال}oاللّْون ومنه ُطِلَب@/ ناحية ّ أيى
/@sالغ ِصغار م

Ö Ò
وال} أ'صابع@/ من إ'wام شّذ@: ا

Ø
Wو أغلقُته@/ الباَب

ُتبي]ـنه@/ n ٕاذا ٕاwاماً وأwمتُه /@
Ó
]ع� واستعَجم@: واستغلَق

Ô
	òا م

Ò
است} ـ مصبا

وا�مع يمة@,
Ò
w فهو Ùñ ÔZ@' حيوان وكّل

Ø
وال	 البحر َدواّب من أربع ذات كّل وال}يمة

/@mا
Ò
ال}

ما لكل] وقيل به@, تشبzاً مة
Ô
w للشجاع وقيل الّصلب@, ا¡جر َمـة@:

Ô
ال} ـ مفر

وأwمُت ٌم@/
Ò
مُ} معقوً' كان ٕان وع�الفهم Tسوساً كان ٕان ٕادرا@كه ع�ا¡اّسة َيصعب

من صوته
ã
| Xا وذلك له '@نُطق ما وال}يمة لفتحه@, تدي

Ô
v@' ٕاغ0قاً أغلقته الباب@:

والطّ�@/ باع الس] عدا ]ا التعارف
ã
| ُخّص لكن إ'wام@,

ٕا� وٕاضافxا ,@mقوا أربع ذات كّل وقيل ,@ Ùñ ÔZ@' ّ حيى كّل وال}يمة ـ البيضاويى
ا¥Çانية@, أ'زواج وهيى أ'نعام من ال}يمة ومعناه خّز@, ثوب كقولك للبيان@, أ'نعام

ã
| أ'نعام اثل ÔZ ا ØW وLوYا بال}يمة اXراد Yا وقيل الوحش@, وبقر الظ]باء wا واُ¡َق

أ'نياب@/ وعدم ا'ج
ار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و'@يستب� وجه Gا '@ُيعرف
ã
الّ� الكيفيّة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ'صل أّن

' الّذيى لب jالص كا¡جر Uتلفة@: موارد
ã
| توجد ا¡يثيّة وهذه Gا@/ Òçمأ و' أمرها



بوء ٣٧٨

فيه النفوذ '@Zكن الّذيى الّصعب الشجاع والّرجل فيه@/ ف ØÍ½و'@يُت فيه ما يُستكشف

الّذيى غلَق ÔXا والباب فيه@/ ِشيََة و' ء
ã
Ï¾ الطه ÔO@' الّذيى الكدر واللّون عليه@/ و'@يُقَدر

عـمله يكون ما أ'نعام ومن /@ Øيتب� n الّذيى أ'مر أو 	òوا سبيل@/ ٕاليه و' '@يُفتَح
sكالغ ٕاليه تدي

Ô
v@'و باطنُه و'@ُيعرف ٕاليه çمأ ' Ùمتب� غ� وصوته أمره وجريان

مyا ُتعَرف Øح� ـباع الس] من ليسـت ا Øuفٕا أ'نعام@/ من يشـاwها وما وإ'بل والبقر
oوتنظ معا¾Îا Iصيل

ã
| وxQد Qّد Øح� الطّـيور من و' السـبعّية@/ خصوصيّات

/@ عميى بكم
Ø
Ë¼ ا Øuفكأ أمورها@,

/@١ . ٥ ـ َعليكُم ُيت�× ما Zّٕا اZْٔنعاِم يمُة Òw َلكُم ِحل7ْت اُ

/@٢٨ . ٢٢ ـ اZْٔنعاِم يَمِة Òw ِمْن َرَزَقُهْم ع�ما ///@Sِا
Ò
Ëºا ويَْذ@ُكروا

النعم@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بوء@:

والباء به@/ ثقل بذنبه@: وباَء به@/@ اع
َف Mق]ـه@: وباَء رجع@/@ َيبوء@: باَء ـ مصبا
ع�الن]كاح@/ أيى والباه والباءة ع�الباء حريٌص ف0ن ويقال والðّوج@/ الن]كاح باXّد@:

مسكناً@/ ذه ØHا بَيتاً@: أ pوتَبو كذلك@, له وبّوأت ٕايّاها@, أسكنته داراً@: وبّوأته

الشـيئ�@/ تساويى وا'tخر ء@,
ã
Ï¿ال ٕا� الرجـوع أحدYا أص0ن@, بوأ@: ـ مقا

قد ويقال جبل@, وَسنَد واٍد قُبُل
ã
| يتَبّوُأون القوم م�لة وهيى واÒXباءة@, الباءة فأ'ّول

اXوارد@/
ã
| تُناخ حيث إ'بل م�ل أيضاً واÒXبـاءة صدق@/ م�ل Vا وبّوأهم تبّوُأوا@,

كأنّه بذنبه@: وباء حّقه@, عليه أِرْح مثل حّقه@, عليه ÖÑ ß
èوأ عليه@, رّده ٕاذا عليه@: وأباءه

ٕانّـه خر@: t'ا وأ'صل تعا�@/ Vا بغضِب الzود وباءت لذنبه@, Tتم0ً مَباءته ٕا� عاد
به@/ قُتَِل ٕاذا بف0ن@, ف0ن وباء كفوء@, أيى بف0ن لبَواء



٣٧٩ بوء

للّرجل وبّوأت نزلُته@, م�ً': وتبّوأُت موضع@/ كل]
ã
| القوم مَ�ل اÒXباَءة ـ صحا

َسـّدْدته ÇLَوه@: Ò· jالر وبّوأُت فيه@/ له ومّكنت هيّأته أيى ]ع�@, مَ�ً'@: وبّوأته م�ً'
من يتبّوأ الّرجل ٔ'ّن وباءًة باًء الن]كاح يى Ù Ôdو اÒXباَءة@/ ٕا� ا Ôtَردد إ'بَل@: وأبأُت Lوه@/
ف0ن@/ لدم بَواٌء ف0ن دم الّسواء@, والَبواء@: داره@/ من يتبّوأ Fك مyا@ ليتمكّن أيى أهله

بَوءاً@/ يَبُوء بٕا\ه وباَء علzم@, صار أيى به رجعوا :@Sا ِمَن بغضٍب وباُؤوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ل, Øوالت� ا'Lطاط أيى فل jٕا�الس الرجوع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أّن@أ'صل

والÇxيئة@, ,@ والتسـاويى والرّد وإ'سكان@, والðويج@, وا¡مل@, اXطلق@, الرجوع وأمّا
الرجوع مفهوم فzا ُي0حظ أن ٕاّ' Vازّية@,

ã
æمعا كلّها وغ�ها@: والتسديد@, وا¦ك�@,

وا¦ك� التسك� موارد
ã
| اXع� وهذا أ'صل@, مصاديق من تكون Øح� تسفّل@,

ã
|

الصدق@/ قريب والرّد@: والðويج

/@١٦٢ . ٣ ـ Sِا ِمَن ِبَسَخٍط باَء @كََمْن

/@١٦ . ٨ ـ Sِا ِمَن ِبَغَضٍب باَء َفَقد

اXتعال@/ Vا من غضب بسبب معنويّاً اLطاطاً مقامه اLّط فقد أيى

/@٦١ . ٢ ـ وباُؤوا ْسَكنَُة ÒX وا ل7ُة الذ! م
ß Ö
zَعل َبت

ß
ÍÔÈو

شؤوuم@/
ã
| وتسفّلوا مقامهم عن اLطّوا أيى

/@٢٩ . ٥ ـ وٕا\ك بٕا\يى َتبُوَء أن ريُد اُ
ã
Ùæ ٕا

ا�òات@/
ã
| والتأخ� الطغيان ذلك بسبب تنحّط أيى

ن7ِة@/ Ò�ا ِمَن ْم Ô Úy ئَ َلُنَبـو! َيشاُء@, حيُث ا Öyِم َيَتبَّوُأ اZْٔرِض@,
ã
| وبَّوأ@كُم



باب ٣٨٠

وا¦كـ�@/ التسك� مفهوم اXع� هذا وي0زم ,@ ّ الظاهريى والت�يل ا¡ّط ]ع�
ٕاليه@, أو منه يُبَّوأ ٕا�ما نظر دون ومن هو حيث من الت�يل هو التpْبوئة ã| أ'صل فٕاّن
هو@/ هو حيث من ال�ول هو ؤ jفالتَبو روحانيّاً@/ معنويّاً أو يّاً ماد] ظاهريّاً كان وسواء

هو@/ حيث من الت�يل هو التبوئة أّن والت�يل@: وإ'سكان التبوئة ب� فالفرق
وأيضاً مرتبة@/ من ال�ول جهة من والت�يل نازل@ٕا�مسكن@/ حيث@أنّه من وإ'سكان

ِن@/
Ø
Fأع والت�يل والتبوئة يّات@/ اXاد] ã| غالباً يستعمل إ'سكان ٕاّن

اXتساوي� من كّل ت�يل فباعتبار :@ التساويى مفهوم
ã
| اXاّدة هذه استعFل وأمّا

تعا�@: قوله
ã
| Fك ـ إ'سكان من قريباً كونه فباعتبار الðويج@: وأمّا خر@/ t'ا م�لة

ا@/ Öz ٕالَ ِلَتْسُكُنوا أْزواجاً أنُفِسكُم ِمْن َلكُم َجَعَل

ٕاسكان@/ نوع فالðويج

/@٥٦ . ١٢ ـ َيشاء َحيُث ا Öyِم ُأ َيَتبَو7
فته ØÍ¼ فيُقال التفعيل@, Xطاوعة التفّعل فٕاّن يشاء@, حيث أ'رض من ي�ل أيى

ف@/ ØÍ½فت

/@٢٦ . ٢٢ ـ الَبْيِت َمكاَن
Ò
oبْراِهZٕ أنا بَو7 وٕاذْ

وسائر علzا والطّواف بنائها لي«Îل ومنحطّاً منخفضاً له البيت Tّل جعلنا أيى
منه وقريب ا�ملة@, من اXفهوم هو هذا ا�بال@/ ب� واقعة اXكان تلك فٕاّن مناسكه@,
ا'tيات@/ تفس�هذه

ã
| والتجّوز التكلّف التفاس�من

ã
| ما يظهر وwذا الxيئة@/ مفهوم

الّصواب@/ ٕا� اGاديى هو Vوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

باب@:

والبـاب بَّواباً@/ ذُت ØHا أيى بّواباً تبّوبُت قولك وهو واحد@, أصل بوب@: ـ مقا



٣٨١ باب

ألفاً@/ الواو فانقلبت بََوب أصله

هذا ويقال مصّنفة@, أصناف يقال Fك مُبّوبة وأبواب أبواباً@, البابNمع ـ صحا
لك@/ يصلح أيى بابتك من ء

ã
Ï¾

ع�أبواب وNمع ألفاً@, الواو ُقِلَبت بفتحت�وGذا فََعٍل تقدير
ã
الباب| ـ مصبا

والبَـّواب البيت@/ وباب الدار@, باب فيقال للتخصيص ويضاف وأسباب@, َسَبب مثل
ة@/ Ùñمتم أبواباً جعلxا تبويباً@: أ'شياَء وبّوبُت ا¡اجب@/ وهو الباب حافظ

اXدينة كباب أ'مكنة@, مَداخل ذلك وأصل ء@,
ã
Ï¿ال ÒXْدخل يقال الباب ـ مفر

به أيى كذا علم ٕا� باب العلم وهذا كذا@, باب العلم
ã
| يقال ومنه والبيت@, الدار وباب

أبواب يُقال وقد يُتوّصل@, به أيى باwا@,
Þ ã
وع� العلم مدينة أنا �ص� وقال ٕاليه@, يتوّصل

يصلح ا
Ø
W أيى كذا باب من وهذا /@Fzٕال يتوّصل wا

ã
الّ� ل0ٔشياء Øsجه وأبواب ا�نّة

بابات@/ وا�مع له@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو للدخول غ�ها أو Pدران Tفوظة Tّوطة
ã
| Nعل ما هو فzا@: أ'صل أّن

من بل أ'صل@,
ã
| قيداً ليس واòروج الدخول ومفهوم للحفظ@, ويغلق مyا اòروج

جدار@/
ã
| Uرج أو مدخل ع�مطلق الباب و'@يصدق اللّوازم@/

/@٥٨ . ٢ ـ داً ُسج7 الباَب و دُخُلوا

اXسجد@/ باب أو القرية باب أيى

/@٧٧ . ٢٣ ـ َعذاب ذا باباً م
ß Ö
z َعلَ َفَتْحنا ٕاذا Øح�

أيى ـ والدخول الورود جهة هو غالباً فيه اXلحوظ ولكن جهتان فيه والباب
الباب@/ ذلك من علzم العذاب يدخل



بور ٣٨٢

/@٢٥ . ١٢ ـ ُدبُر من eيَصه وقّدْت الباَب و سَتَبقا

تعا�@: قوله
ã
وكذلك| اòروج@, جهة هنا اXلحوظ

َلك@/ َهْيَت وقاَلت اZْٔبواَب وَغّلَقت

/@٤٤ . ١٥ ـ ُجزٌء م Ôyِم باٍب ِلُكل! أبواٍب َسبْعُة ا ÒG

اÇòيال وحاّستا الظاهرة اòمس ا¡واّس الّدنيا nعا
ã
| أ'بواب هذه مظاهر

بكوuا القول وZكن /@oا�ح نار يكتسب wا وا'ستفادة العمل بسوء فٕاّن والوهم@,
جل@/ الر] وحركة اليد وبطش اòمس ا¡واّس

أبواب مظاهر تكون كذلك @:@oا�حـ أبواب مظاهر اXذكورات هذه أّن Fوك
ن@/ ×aالّر رضا ٕا� wا ويتوّصل العاقلة@, حكم اعتملتIت ٕان ا�نّة

Ø ã
æالروحا ع�الباب يُطلق كذلك :@ ّ يى اXاد] ع�الباب يُطلق Fك الباب وليعلم@أّن

:@ ّ اXعنويى

/@٤٠ . ٧ ـ Êء
Ø
ال« أبواُب م Ô ÒGُتفّتح@Z

/@١٩ . ٧٨ ـ أبواباً فكاَنْت Êُء
Ø
ال« وُفِتَحت

الربّانّية@/ والفيوضات إ'G×يّة الّرaة أبواب أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بور@:

ع�ا'ستعارة@, كَسد@, بَواراً@: ُء ãÏ¿ال وباَر هلَك@/ بُوراً@: يَبوُر ُء ãÏ¿ال باَر ـ مصبا
به كان موضع والبَُويْرة الوجه@/ هذا من اGالَِك فأشبَه به غ�منتفَع صاَر ُتِرَك اذا ٔ'@نّه

النض�@/
ã
ب� Kل

وقوٌم أيضاً بُوٌر وامرأٌة فيه@/ خ� ' الّذيى اGالك الفاسد الّرجل الُبور@: ـ صحا



٣٨٣ بور

Ôrوأن Ì Ò¿َب أنَت يُقال Fك Pمع وليس لغة أ@نّه َ وُحكيى بائـر@, bع وهو َهلكي@, بُوٌر@:
وا'بتيار ه@, Ò	َواخت به pجر يَبوُره@: وباَره أهلَكه@/ :@Vا وأباَرُه َهلَك@, ف0ن@: باَر وقد /

Õ
Ì Ò¿َب

الَقَصب@/ من
ã
الّ� والُبورياء@: بَطََل@/ عمُله@: وباَر كََسَد@, اXتاُع@: وباَر مثله@/

وُخـلّوه@, تعطيله من يُشـ}ه وما ء
ã
Ï¿ال َه0ك أحدYا أصـ0ن@, بور: ـ مقا

ُبور@: وهم باروا ا0Gك@, البَوار: اòليل: قال أ'ّول: أمّا وامتحانه@/ ء
ã
Ï¿ال ابت0ء وا'tخر

َزْرٌع@/ ÇGا ليَس َبوار@: وأرض َزْوجاً@/ َد
ß
ÒQ ف0 تكُسَد أن :@ Öh'ٔا بَوار َهلكي@, ضالّون

جّربُته@/ عنَده@: ما وُبرُت ف0ناً ُبرُت وا'ختبار@: التpْجِربة ـ ã
æوالثا

قيَل Fك الفساد ٕا� يى يُؤد] الكساد فرط كان وØXا الَكساد@, فرط الَبوار@: ـ مفر
بُوٌر@: وقوم وبُؤراً بَْوراً يبُوُر ُء ãÏ¿ال باَر يقال بالَبوار@, ا0Gك عن

Ò Ù
ُع	 فََسد Øح� @كََسد

وا�مع@/ الواحد به يوَصف مصدٌر هو وقيل َهلكي@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا'نـعدام ا� اÌ¿Xف الشديد اÌ»òان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

والبط0ن وا0G@كة الفساد من استعGFا@, موارد ع�bيع اXع�ينطبق وهذا وا0G@كة@/
وا0G@كة اÌ»òان وب� بيyا الفرق يظهر اXع� وwذا والّض0لة@/ والتعطيل والكساد

وغ�ها@/

/@
Ó
ومع� لفظاً التناسب من والبوء ب�البور ما �O@'و

و' استفادة غرض له ليس ا¢ـت	 فكأّن وا'متحان@: ا'ختـبار مفهوم وأمّا
¼Íف أو الوقت ¼Íف

ã
| Ìºخا فهو هذا وع� ا'ختبار@/ Vّرد بل عمله

ã
| انتفاع

ã
| وُبرت فيه بار أيى ,@

ã
حرف| بتقدير التعدية تكون أن و'@يبعد اXنظور@, wذا اXال

/@oفاهXا بسائر ا'شتباه لرفع ا¡رف حذفت
Ø
j ف0ن@,



بال ٣٨٤

/@٢٩ . ٣٥ ـ َتبوَر لَْن ارةً ßQ يَْرُجوَن

الشديد@/ البَوار هو اXقطوع
Ø ã
فاXن� بالكل]ّية@, Ì»H لن

/@١٠ . ٣٥ ـ َيُبوُر ُهَو ولِئَك اُ وَمكُر

وينعدم@/ Ì»O مكرهم أيى

/@١٨ . ٢٥ ـ ُبوراً َقْوماً وكاُنوا

ا'نعدام@/ وم¿Ìف�ٕا� خاÌºين أيى

/@٢٨ . ١٤ ـ الَبوار داَر قوَمُهم وأَحلRوا

الشديدة@/ اòسارة فيه م�ل أيى

' الكسـاد ومع� والثانية@, اُ'و� ا'tية '@يناسب ا0G@كة مع� أّن �O@'و
ÏÉت]قتFالكل Ìون

Ù
يف« Ìين

Ù
اXف« فٕاّن ,@

ã
æعاXا سائر وكذلك اُ'خر@, ا'tيات يناسب

ا¡ّق@/ Iقيق ٕا� توّجه دون من Mسبه@, مورد كل]
ã
| اXقام@, تناسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بال@:

ا¡Çال@/ واسُع البال@:
Øã
ÏÈر وهو /@

ã
بقلـ� :@

ã
ببا� وَخَطر القلب@, البال@: ـ مصبا

ع� الع�وbع
ã
| البَْول استعمل

Ø
j بائٌِل فهو ومَباً'@, بَْوً' يَبوُل والدابّة ا'نساُن وباَل

أبوال@/

@كبة@, والر] لْسة ßكا� الِبيلَة Ëº'ٕوا َيبول@, باَل وقد أ'بوال@, واحد البَْول ـ صحا
يُبال كوز واßXبَْولَة مَْبَوَلة@, Ìاب Ø¿ال وك�ة كث�اً@, البول يع
يه ٕاذا ُبوال@, أخذه ويقال
ا¡Çال@, والبال@: البال@/ ّ رخيى ف0ن يقال@: النفس@, رخاء والبال@: القلب@/ والبال@: فيه@/

بالك@؟ ما يقال



٣٨٥ بال

مـعروف@/ وهو البَْول@, ـ فأ'ّول وع@/ jوالر يتحّلب@, ماء أصـ0ن@, بول@: ـ مقا
يتفـّجر كان ٕاذا@ بَّوال وِزّق الِبـغال@/ أبوال الِبـغال لنُطَف ويقال الِبيلة@/ َحَسُن وف0ن
/@ ُروعيى

ã
|
Ò ã
اُل� ما أيى

ã
ببا� َخَطر ما ويقال النفس@, بال فالبال ـ

ã
æوالثا Ìاب@/ Ø¿بال

اشتّق ومنه نفسه@,
ã
| وقع ما َيكرثَه أن وهو ا'@ك
اث@, هو النفس باَل ٕاّن اòليل@: قال

وهو البال@, هذا@: ع� َل ß Ôa ا
Ø
Wو واÔXبا'ة@/ البالة واXصدر /@

ã
ببا� ُطْر Ö ÒO nو باَلْيُت@, ما

البال@/ وناِعُم البال لراِخيى ٕانّه يقال@: العيش@, َرخاء

القلب@/ وع@: jوالر Iّرك@/ لذلك@: وا@ك
ث حّر@كه@/ أ'مُر@: َكرثَه أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاNاد هو البلو أّن تقّدم وقد أ'@ك	@, ا'شتقاق من والبَلو البال
ã
| '@�Oما أ@نّه

البـاطنيّة ا¡الة هو البال كلمـة
ã
| أ'صل يكون اXناسـبة وwذه والتقّلب@, التحّول

أ'صل, هذا ]ناسبة العيش: القلب@ورخاء القلب@والّنفس@وIّرك
ã
| واستعGFا القلبّية@,

ا¡ا'ت@/ ٕاحدي فzا والتحّرك التقّلب@, من القلب فٕاّن

Çuاية بعد الطي]بة ا¡سنة وا¡الة الكامل الرخاء ظهور فبمناسبة البَْول@: وأمّا
كّل يُسم]يى والعرب البَْول@, عند ُي
اءي أثر أظهر اXع� وهذا يق@, وا¡½Íوالض] الشّدة

كالغائط@/ ـ ي0زمه ]ا أو بأثره يُسxجن ما

/@٥٠ . ١٢ ـ ّن Òvأيِد َقط7ْعَن
ã
çLّال ِة الن!ْسَو باُل ما

ذلك وما ,@ أ'يديى قطع وأوجبت Gّن وعرضت فzّن كانت
ã
الّ� ا¡الة تلك ما

جـانبه@؟ من أو جان}ّن من Iقّق التقطيع وهل Xسجونّيته@, سبب هو الّذيى التحّول
مبدؤه@؟ كان وماذا@@



بيت ٣٨٦

/@٥١ . ٢٠ ـ اZُو� الُقروِن باُل fا قاَل

ا'ط0ق وهذا مة@/ اXتقد] ل0ُمم اُ'مور حقيقة تكون وكيف الباطنيّة ا¡الة fا
ء
ã
Ï¾ كّل

ã
و| بل فH@0تّص@با¡يوان الباطنيّة ا¡الة وأمّا القلب@/ ]ع� البال @كون

ã
ين�

Mسبه@/

/@٢ . ٤٧ ـ م Ô ÒGبا وأْصَلَح م
ß ß
tَسي!ئا م Ôyع @كَّفر

حياtم@/ جريان
ã
و| أمورهم Iّو'ت

ã
| ووفّقهم الباطنّية@, حالxم أيى

البـاطن@, أو الظاهر
ã
| التحّول من أعّم ا¡Çالة أّن والبال@: ا¡الة ب� والفرق

ي0زمها
ã
الّ� ا¡الة

ã
| البال أ@ك�استعFل ٕاّن وأيضاً الباطنّية@, ع�ا¡الة يُطلق والبال

البلو@/
ã
| قلنا Fك ـ وا¤دوديّة يق الض]

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيت@:

لي0ً@, ناَم ]ع� نادراً
ã
çوتأ بائت@, فهو ومَباتاً ومَبيتاً بيتوتة يبيُت باَت ـ مصبا

فٕاذا بالyار@, ظّل
ã
| الفعل اختّص Fك باللّيل@, الفعل ذلك أ'غلب]ع�فعَل أ'عّم

ã
و|

قال أ'زهريى قال اللّيل@, Îºر مع ٕاّ' و'@يكون باللّيل يفعل fعناه كذا يفعل باَت قلت
باَت قال مَن الّليث@: وقال معصية@/ أو طاعة

ã
| كلّه اللّيل Îºَر ٕاذا الّرجل باَت الفّراء@:

سواء به صاَر أيى كذا@: ]وضع باَت يقال صاَر ]ع�
ã
çتأ وقد أخطأ@/ فقد ناَم ]ع�

بنوٍع معلومة ع�أجزاء يشتمل ما عر الش] وبيت اXسكن@/ والبيت: ار/ Òu َلْيل@أو
ã
| @كان

وأبيات@/ بيوت وا�مع عFرته@,
ã
البيت| أجزاء

Ø
ËÉت Fك خاص�

وبيوت بيت يقال الّشمل@/ مع ÒVو واXآب اXأوي وهو واحد@, أصل بيت@: ـ مقا
وا¡Çروف أ'لفاظ Vمع ٔ'@نّه التشـبيه ع� َبيٌت@, ـعر الش] لبيت يقال ومنه وأبيات@,
عندهم@/ َيبيُت والّذين الّرجل عيال والبيت الوزن@/ وهو ¾ÌطUصوص ع�

ã
æعاXوا



٣٨٧ بيت

لي0ً@/ دّبره ٕاذا أ'مر وبّيَت

بليٍل فيه خيَض أو فيه ُفك]َر ما وكّل لَي0ً@/ َدّبره أو لَي0ً عملَه أ'مَر@: بّيَت ـ لسا
wم أوقَع :@ pوالعدو القوَم وَبّيَت واحد@/ ]ع� بليل@: وُبي]َت بليل ُدب]َر أمر وهذا ُبي]َت@, فقد

الَبيات@/ Ëº'وا لي0ً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والبيتوتة, البيات ومنه سك�لي0ً, عمل@أو هو اXاّدة@: هذه
ã
| أّن@أ'صل@الواحد

شأنه من مسكن كّل ويشمل لي0ً@/ يُسكن Tل� ع� البيـت لفظ اُطلق اXناسبة وwذه
يقال@: عم0ً@: أو قوً' اللّيل

ã
| أمر جعل وهو متعد� والتبييت@: حيوان@/ فيه يسكن أن

/@@٨١ . ٤ ـ ُيبي!توَن ما َيكتُب Sُوا تَُقوُل اّلذيى Òَغ� م Ôyِم طائفٌة َبّيَت

/@٤٩ . ٢٧ ـ وأهلَه َلُنَبي!َتن7ُه Sِبا وا Ô Òdَتقا قالوا

يكـتب Vوا وتريد تقـول ما خ0ف لي0ً بيyم Dف وُيدب]رون طائفة ُتفك]ر أيى
وأهله

Ø ã
الن� ع�صا¬ لي0ً 'ًFأع لَنَْعَمُل بيyم@: Dف Vبا وأقسموا ويدب]رون@/ ما@يقولون

والقتل@/ إ'ه0ك من

Fك لي0ً@, وا'س
احة والّسك� للبيتوتة معّد Uصوص مسكن البيت أّن فعلَم
البيوت@/ وفيه العائلة لسك� ومُعّد با�دران Tدود Uصوص موضع الّدار أّن

/@٦٤ . ٢٥ ـ وِقياماً ُسّجداً م
ß Ù
wلَِر َيبيتوَن واّلذيَن

م@/
Ù
wلر والقيام السجود حال

ã
| لي0ً والعبادة العمل يداومون أيى

/@١٢٥ . ٢ ـ ِللناِس َمثابًة الَبْيَت َجَعْلنا وٕاذ

/@١٥٨ . ٢ ـ أو ْعتََمَر البيَت َحج7 ن Òf



بيت ٣٨٨

/@١٢٥ . ٢ ـ Òاِئف� للطّ
ã
� بَيْ را َطه! أن

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَعتيق بالَبْيِت ُفوا ولَيط7و7

/@٩٦ . ٣ ـ ِبَبكّة لّلذيى للنّاِس ُوِضَع َبْيٍت أّوَل ٕاّن

ُوِضـَع بيت أّول وهيى الكعبة@, هو Ìع Ø¿ال ولسان Vا لسان
ã
| اXطلَق فالبيت

اXتعال@/ Vا ٕا� منسوب وهو وقياماً@, ُسّجدًا م
Ù
wلر فيه ليبيتوا للناس

/@٧٣ . ١١ ـ الَبْيِت أهَل َعليكُم وَبركاته Sِا َرaُة

/@١٢ . ٢٨ ـ لكُم َيكفلونُه َبْيٍت ع�أهِل أدّلكُم َهْل

/@٣٣ . ٣٣ ـ الَبْيِت أهَل جَس الر! َعْنكُم لِيُْذِهَب

ومعناها لفظ�@, من مركّبة واحدة كلمة البيت أهل Çbلة أّن �أهل�
ã
| وقلنا

سعة@وضيقاً@ومن@جهة@تعي�@@اXصداق@باخت0ف اXع�@Oتلف وهذا خانواده@/ بالفارسيّة:
وبالقرائن@/ اXوارد

هـو اُ'و� ا'tية
ã
| البيت أهل من اXراد أّن اòارجّية@: بالقرائـن علمنا فقد

الكسـاء أهل هو الثالثة
ã
و| عـمران@/ بيت

ã
| مَْن هو الثانية

ã
و| وزوجتـه@/ oٕابراه

�ص�@/ Vا رسول من بأمٍر الكساء Iت كانوا الّذين

من وأ'حاديث التوار± كتب معتمد ضبطه ما اXع�@: هذا تعي�
ã
| والقرائن

ا'س0م@/ تار±
ã
| ا¡قائق ـ كتابنا راجع ـ والشيعة السنّة أهل

/@٤١ . ٢٩ ـ الَعْنَكبوت َلَبْيُت البُيُوِت أوَهَن ٕاّن

/@٦٨ . ١٦ ـ ُبيوتاً باِل
ß
� ا ِمَن ِذيى ß ØH أن الّنْحِل ٕا� ربَّك وأوَحي

ا¡يوان Xطلق والّسك� ا'س
احة Iقّق باعتبار ومآوvا مسا@كyا ٕا� فأطلق
فzا@/ لي0ً



٣٨٩ بيد

/@٣٣ . ٣٣ ـ ُبيوتكّن
ã
| وَقْرَن

شـّدة ٕا� ٕاشارة وغ�ها@: والدور واXسا@كن اXنازل ع� الكلمة هذه اختيار
هّن@/ Ø
وتس بتحفّظهّن ا'هBم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيد@:

تعا�@/ Vا أبادُه فيُقال باGـمزة ويتعّدي هلك@, وبُيـوداً@: بَيْداً يَبيُد باَد ـ مصبا
اXال كث� هو يُقال ,@ Óومع� وزناً Öَغ� مثل وبَيْد /@Ì»بالك ِبيد وا�مع اXفازة@, والبَيْداء:

يل@/ ÒR أ@نّه بَيَْد

وهَـلََك@/ وَذَهَب@, انـقطَع وبَيْـدوَدًة@:@ وبُيوداً وبَياداً بَيْداً يَبيُد ء
ã
Ï¿ال باَد ـ لسا

اXفازة@/ الف0ة@, والَبْيداء@: أهلَكه@/ أيى Vا وأباَده َغرَبت@/ بُيوداً@: الّشمُس وباَدت

وbع فازة@, ÒXا أيى البَيْداء
ã
| وتوّزع تفّرق ٕاذا بَياداً@: يبيُد ُء

ã
Ï¿ال باَد بيد@: ـ مفر

ِبيد@/ البَيْداء

ٕاذا وبُيوداً بَيْداً ُء
ã
Ï¿ال باَد يقال ُء@/

ã
Ï¿ال َ يُوِديى أن وهو واحد@, أصل بيد@: ـ مقا

ظاهر@/ اXع�
ã
| Fyبي وا�مع أيضاً@, هذا من اÒXفازة والبَيْداء أودي@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان
ã
| والتفّرق@ب�@أ'جزاء@واخت0ل التبّدد هو اXاّدة@: @Gذه

Ø ã
اXع�ا¡قي� أّن

من مرتبة أّول البَّد يكون وأن أ@ك	@, اشتقاق والبَيْد ب�البَّد يكون أن و'@يبعد ونظم@/
اXشّدد الدال وقلب ا'دغام فّك ]ناسـبة الثانية@, واXرتبة منه Iّصل ما والبَيْد التفّرق@,
ا Øuفكأ َبْيداء@, العFرة آثار فzا @ليست

ã
الّ� اXتّسعة

ã
ÏÈأ'را تُسّمي ا'عتبار وwذا ياًء@/



بيض ٣٩٠

تبّدد فباعتبار الغ�@: ]ع� البَيْد وأمّا العFرات@/ صور من فzا كان ما باَد قد دة متبد]
اXستخرجة@/ اXستثناة ا¡الة هذه ٕا� وتبّدGا اXورد ذلك

ã
| السابقة ا¡الة

/@٣٥ . ١٨ ـ أَبداً هذِه َتبيَد أن Rأظن ما قاَل ِلَنْفِسِه Õ ßnظا وُهَو َجّنتُه َوَدَخَل

أ'uار نظم من الصـورة هذه وتتبـّدد العـFرة هذه تنمحيى أن أظـّن ما أيى
جرياuا@/

ã
| اخت0ل Mصول والعFرة وأ'شجار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيض@:

الولد ]�Çلة له والبَيْض بائض@, فهو بَيضاً يَبيض وLوه الطائر باَض ـ مصبا
وكّل َولود أذون كّل ـ بَيْضات وا�مع َبْيَضة@, الواحدة ُبيوض@, البَيْض وbع للّدواب@,
وا�مع واُ'ن@َبْيضاء@, بياض, ذو ء@أبيض

ã
Ï¾و أ'لوان, والبَياضمن َصموخ@َبيوض@/

والتـقدير الِبيِض@, أيّام وصاَم الياء@/ £انسة ك«Ìت لكن الباء
Ù
ËÉب وأ'صل ِبيض@,

ذا صاَر ابيضاضاً@: ء
ã
Ï¿ال وابيّض بالقمر@/ bيعها 'ستنارة يت Ù Ôdو البيض@,

ã
اللّيا� أيّام

بياض@/

وأبيُض@, مُبيَض  فهو وبياضاً@, ابيضاضاً pابيض يقال الّسواد@, ضّد البَياض ـ مفر
الوجه@, أبيض هو ]عاب يتدنّس n Xن قيَل Øح� بالبياض@, والكرم الفضل عن Ø	وع
الغّم@/ عن واسودادها ة

Ø
Ì»Xا عن عبارة ـ ُوجوه Rَتبيَض يَوَم ـ

ã
| الوجه وابيضاض

اGيئة
ã
| wا تشبzاً بذلك يتا Ù Ôd الّرجل وبَيْضتا الَبْيضة@/ الواحدة لَبياضه@, البَيْض َ يى Ù Ôdو

والَبياض@/

أ'لوان@, البَياضمن فأ'صُل ومشبpٌه@باXشتّق@/ ومشتَّق@منه@, أصٌل, َبْيض@: ـ مقا
بَيضة بذلك ة

Ø
واXش} الَبْيض@/ وا�مع وغ�ها@, للّدجاجة فالبَيَْضة منه@: اXشتَّق وأمّا



٣٩١ بيض

Fك ن pص ÔJو فظ ÔJ أيى البَلَد بَيَْضة هو مكانه@:
ã
| للعزيز قوGم ا'ستعارة ومن ا¡ديد@/

ين@/ والد] ا'س0م بَيْضة ي Òa يقال الَبْيضة@/ َفط ÔI
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الَبياض@/ لون هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ'صل أّن

عن به يُسـتعار والنـور@: ياء الض] جهة من لون أحَسن البَياض كون وباعتبار
وØXا والّض0ل@/ والوحشة الظّلمة يرادف ما مقابل

ã
| وأمثاGا ة

Ø
Ì»Xوا والكرم الفضل

wا@/ يت Ù Ôd الّدجاجة@: من خروجها ح� البَيْضة من ي
اءي ما أّول البياض @كان

F Øuجل�وأ ب�الر] Fuكو
ã
و| الشكل

ã
| بالبَيْضة FG تشبzاً الّرجل بَيَضتا وأمّا

Ø
j دين@, أو Wلكة [ّدن من نة متكو] فلكوuا الَبَلد@: بيضة وأمّا حيوان@/ تكوين مبدآ
مyا Oرج

ã
الّ� ا¡يوان من نة اXتكو] كالبيضة وروحانّية@, مدنيّة نتائج مyا تسـتنتج

آخر@/ حيوان

ِبيض@/ ُجَدٌد َبْيضاء@, ِهيىَ اZْٔبَيض@, يُط Òòا

وُسود@/ وَسْوداء كأسود ة
Ø
مش} صفات

وجوٌه@/ Rَتبيض َعْيناُه@, وابَيّضْت ُوجُوُهُهم@, ابَيّضْت

فzا@/ وثبوته للذات اXع� عروض ع� يدّل الباب وهذا إ'فع0ل@, باب من

والظّلمة والّسواد البياض ٕاذ Vّردة@, صيغ وأمثاGا اXاّدة هذه من يستعمل nو
'@تقبل موضوعاtا

ã
| ثابتة

ã
ا¡قي� ]عناها فهيى ل0نتساب@, قابلة غ� يشاwها وما

اXع�ٕا� عروض اُريد ٕاذا ـ ٕافعاّل أو إفعّل صيغة ع� كانت ٕاذا ٕاّ' والتجّدد@, ا¡دود
ذاتاً@/ ' الثانية اXرتبة

ã
ذات|
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ã
| Fك ـ اشتقاقها

ã
| مانع ف0 أ'فعال@] من '@] الصفات من ا£ّردة يغ الص] وأمّا

ثبت ع�ذات يدّل أ'ّول أّن :@ pوابيَض ب�أ'بَيْض فالفرق والِبيض@/ أ'بيض@والبَيضاء
فzا@/ وثبوته لذات البياض حدوث ع�

ã
æوالثا البياض@, فzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

بيع@:

وٕاذا أ'ضداد@, من والبَيْع لغة@/ وأباَعه وبَيٍّع@, بائٌع فهو بَيْعاً يَبيُعه باَعه ـ مصبا
جي]د@, بَيٌْع فيُقال ع�اXبيع البَيْع ويُطلق السلعة@/ باذل هن ٕا�الذ] فاXتبادر البائع اُطِلَق

ã
æالثا ع� ا'قتصاُر

Ò
وك� مفعول�@, ٕا� يتعّدي الداَر@, زيداً وبعُت بُيوع@, ع� َمع ÔNو

أ'م�@, بعُت اللّبْسLو عدم عند ع�أ'ّول ا'قتصار وNوز بإ'سناد@, اXقصود ٔ'@نّه
يُقال Fك الدار زيد من بعُت فيُقال التوكيد ع�وجه أ'ّول ع�اXفعول ِمن تدخل وقد
Fك زائدة فال0ّم لك@, بعتُه فيُقال ِمن@, مكان ال0ّم دخلت ا Ø[ور ا¡ديث@, زيد من @كتمُت
وباَع له@/ اش
اها لغ�ه@: وابتاَعها اش
اها@, الّداَر@: زيٌد وابتاَع /@

Ò
oبراه'ٕ أنا pبَو وٕاْذ ã

|

بَيْع كقوGم ]ال@, ماٍل مباَدلة الَبْيع@: ã| وأ'صل منه@/
Ó
ÏÈر غ� من أيى :@

ã
ÏÈالقا عليه

والِبـيَعة الَبـْيعة@/ أÇZان ومنه والطّاعة@, اXبايَعة ع� أيضاً وتطلق /@Ì ßºخا وبَيْع رابح
وِسَدر@/ ِسْدرة مثل ِبيَع وا�مع للنصاري :@Ì»بالك

ـ واXع�واحٌد بَيْعاً@, Ìي Ù¿ال يى Ù Ôd ا Ø[ور ء@/
ã
Ï¿ال بَيْع وهو واحد أصٌل بيع ـ مقا

قلَت للبيع عرضتَه وٕان أخيه@/ Ìي ß¾ ع�
ß

'@يَْشـ أيى ـ أخيه ع�بَيِْع أحدكُم '@يَِبـْع

أَبعُته@/

عليه@/ أصفَقوا كقولك ع�أ'مر@: تبايَعوا وقد والطّاعة@/ اXبايَعة والَبْيعة@: ـ لسا

ã
و| مـثله@/ والتـبايُع Çbيعاً@, والبَـيْعة البَيْع من وبايعته عاَهده@/ ُمباَيعة@: عليه وبايَعُه
واحد كّل كأّن واXعاَهَدة@, اXعاقََدة عن عبارة هو ع�ا'س0م@؟

ã
æتبايعو أ' ا¡ديث@:
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أمِره@/ وَدخيلَة وطاَعته نفسه خالصَة وأعطاه صاحبه من عنده ما باَع Fyم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب� الواقعة اXعامَلة أيى ]ال مال ومباَدلة اXعاقدة هو فzا@: الواحد أ'صل أّن
من أّوً' اXباَدلة Iّققت وقد باXعاَملة@, اXبتِدٔيُ كان ØXا البائع أّن ٕاّ' /@ واXش
يى البائع
ع� ٕاط0قه وأمّا أّوً'@, واXعاِمل اXعاِقد أيى البائُع عليه يُطلَق بأن أو� فهو جانبه@:

/@ ّ الثانويى بالنظر أيضاً معاِقد وهو للمعاملة آخر طرف أ@نّه فباعتبار اXش
يى

ومبادلة@/ ومعاقدة معاملة نوع كوuا فباعتبار واXباَيعة@: البَيعة وأمّا

فارسـيّ� العلFء بعض Fجعله والكنيسة والِبيعة ـ اXعّرب
ã
| قال الِبيعة@: وأمّا

ٕانxي@/ ـ@ معّرب�

/@[@
ã
è@] من ومأخوذة مشتقّة الكلمة هذه تكون أن و'@يبعد

وا�Xل@/ ]ع�الدار [@َبْيت@] @@ كلمة أو

والبيت الَبْيت@, أّن Fك الكنيسة@/ ]ع� ِكِنِست@] [@ِبيت أو
الكعبة@/ ع� تُطلقان ا¡رام

/@٤٠ . ٢٢ ـ وِبَيٌع َصواِمُع ِدَمت Ô ÒG
والzود@/ النصاري معبد وهيى ِبيَعة bع

/@٢٧٥ . ٢ ـ با الر! ِمثُل الَبْيُع ا Ø̂ ٕا
/@٢٧٥ . ٢ ـ با الر! وَحّرَم الَبيَع Sُا وأَحل7

/@٣١ . ١٤ ـ ِخLٌل Zو فيِه Z@َبْيٌع يوٌم

/@٣٧ . ٢٤ ـ َبْيٌع Zو اَرةٌ ßQ م
ß
zُتلِه@Z
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/@٩ . ٦٢ ـ الَبْيَع وذَُروا Sِا ٕا�ِذ@كِْر

/@١١١ . ٩ ـ به Ôrبايَْع اّلذيى ِبَبْيِعكُم Ìوا ß¿ فاْسَتبْ

فيشمُل ظاهر@, هو Fك واXعاقدة اXعاملة هو ال¿Ìيفة@: ا'tيات هذه
ã
| فاXراد

/@ اXش
يى أو البائع طرف ا�انب�من معاملة

/@٢٨٢ . ٢ ـ Îيٌد Ò¾Zو كاتٌب وZ@ُيضار7
Ö
Ôrَتبايَْع ٕاذا ُدوا

ß
Î¾وأ ِبه@, Ôrبايَْع اّلذيى

تفاَعَل وصيغة و'@تنقطع@/ تستمّر
ã
الّ� اXعاملة أيى ع�ا'ستمرار@, فاَعَل صيغة

فأ¾Îدوا ورغبًة@: طوعاً اXعاقدة واستمّرت Iّققت ٕاذا أيى فاَعَل@, مطاوعة ع� تدّل
علzا@/ ¾Îيداً أو @كاتباً

/@١٢ . ٦٠ ـ ُيباِيعنََك ؤمناُت ÔX ا جاَءَك ٕاذا

/@١٠ . ٤٨ ـ Sا ُيباِيعوَن ا Ø̂ ٕا ُيباِيُعونََك اّلذيَن ٕاّن

/@١٨ . ٤٨ ـ الّشَجَرة َت Ö
ÒI ُيباِيُعونََك ٕاذ

/@١٢ . ٦٠ ـ ن7 Ô ÒG و ْستَْغِفْر َفباِيعُهن7

اXعاهدة هذه كانت وØXا ا¢صوصة@, واXعاقدة اXعاهدة وهيى البَيْعة من مأخوذة
اXفاعلة@/ بصيغة عyا Ú	يع والدوام@, ا'ستمرار ت0زم

وتباَيع@/ وبايََع Vّرداً ب�باَع الفرق فظهر

أمر ٕانشـاء اXعاقَدة أّن واXعاَهدة@: واXعامَلة واXبايَعة اXعاقَدة ب� الفرق وأمّا
واXبايَعة ووقوعه@, العمل نفس واXعامَلة ع�العمل@, وتعّهد الðام واXعاهَدة وٕاNاده@,

Ìي@/ Ù¿وال البَيْع وهو خاّص عمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ب�@:

من وهو الوصـل@, :@ Öوالبَـ� وَبْينـونة@, بَيْناً Ôيَب� باَن الفـراق@, :@ Öالبَـ� ـ صحا
َبعـيد@, Ö�َوب بعـيد بَْون Fyوبي وَيبينه@, يَبونُه بانَه ـ زيّة ÒXوا الفصل والبَْون@: أ'ضداد@/
وأوضح منه أفَصح ف0ن@: من Ô Òأب� وف0ن واللpَسن@, الفَصاحة والبيان@: أفَصح@/ والواو
فهو اتّضَح@, بياناً@: ء

ã
Ï¿ال وباَن وغ�ها@, الد'لة من ء

ã
Ï¿ال به Øتب� ما والَبيان@: @ك0ماً@,

ُء@:
ã
Ï¿ال واستباَن أوضحته@, أيى أنا وأبنتُه مُب� فهو ُء

ã
Ï¿ال وأباَن أبِيناء@/ وا�مع ,@ Õ Ø�َب

و'@يتعّدي@/ الث0ثـة هذه يَتعّدي وَتبّينُته@/ ُء
ã
Ï¿ال Ò Øوتب� عّرفته@/ أنا@: واسـتَبنتُه ظهَر@,

ã
والبا{ والت]ْلقاء@, الت]بْيان وYا حرفان ٕاّ' Ì»بالك Nٔي nو شاّذ@, وهو مصدر والت]بْيان

َتفعال@/ ع�

Ôيَب� باَن الِفراق@, Ö�َفالب وانكشافه@/ ء
ã
Ï¿ال بُعد وهو واحد@, أصٌل ب�@: ـ مقا

ُء
ã
Ï¿ال وباَن /@Í

Ò
½ البَ مّد قدر أ'رض من قِطعة Ôوالِب� القعر/ البعيدة Ö�الِب والبَيون: بَيْناً@/

وانكشَف@/ اتّضَح وأباَن@:

Ò Ø�َوب ٕابانـًة وأباَن أ'صل@/ ع� بائـٌن وجاء ,@ Ù�َب فهو Ôيَب� أ'مُر باَن ـ مصبا
يُستعمل وbيعها الَبيان@, Ëº'وا وا'نكشاف@, الوضوح ]ع� كلّها واستباَن@, Øوتَب�
@كانوا ٕاذا تبايُناً@: وتبايَنوا باِئن@/ فهو انفََصَل ُء@:

ã
Ï¿ال وباَن ,@

Ø ã
الثـ0~ ٕاّ' ياً ومتعد] 'زماً

فاف
قوا@/ يعاً Òb
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بواسطة وإ'bال@, إ'wام بعد والوضوح ا'نكشاف هو فzا
Ø ã
اXع�ا¡قي� أّن

وبّينت وانكشفت@, فبانت أ'جزاء وفّرقت ,@ Øفتب� استخرجته يقال@: والفصل@/ التفريق
وا'نكشاف@/ التفريق@, جهتان@: ففيه /@ ÓF{ُم كان بعدما اXوضوع ذلك
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اXذكور@/ بالقيد بل اXطلق@, الظهور و' اXطلق البُعد معناها فليَس

البيان
ã
| Fك الوصل@,

Ø
j ع�الفصل Øالتب� يتوقّف مورد

ã
ف� مع�الوصل@: وأمّا

البديع@/ بالنسق ونظمها وصلها
Ø
jتFكل استخراج من فيه بّد ف0 الفصاحة@, ]ع�

كـالنور@, حيثيّتان له والظهور ا'نكشاف فٕاّن و'@يَتعّدي@: يَتعّدي قوGم وأمّا
حيث ومن 'زم@, فهو نفسه

ã
| ظهوره حيث fن لغ�ه@, ومُظهر نفسه

ã
| ظاهر فٕانّه

باعتبار@/ فكّل ,@ متعد� فهو عنه وكشفه لغ�ه مُظهريّته

/@١٥ . ١٨ ـ Ùَب� ِبُسْلطاٍن م
ß Ö
z َعلَ يأتوَن Zلَْو

قاهر@/ مستخرج منكشف ظاهر أيى

َبي!نة@/ َعن َحيى7 َمن ُكم@, َرب! ِمن َبي!نٌة َبي!نٌة@, آيٌة

جارية@/ معمولة متداولة أخري أمور ب� من ومستخرجة منكشفة آية أيى

نات@/ بالَبي! ُرُسلُهم م Ô Ötجاَء َبي!ناٌت@, آياٌت

مستخرجة@/ واضحة منكشفة أمور أيى

َبياَنه@/ َعَلْينا ٕاّن Ø Ôj الَبيان@, َعلّمُه ِللنّاِس@, َبيان هذا

اُضِمر@/ أو
Ò ã
وخ� َم

ß
w اُ

Ø
Fع والفصل والوضوح إ'نكشاف

/@٨٩ . ١٦ @ـ@ ٍء
ã
Ï Ò¾ ِلُكل! ِتْبياناً الِكتاَب َعلَيَْك ْلنا ونَز7

ا£هو'ت@/ عن انكشاف كFل فيه أيى والشّدة@, ع�اXبالغة يدّل مصدر التبيان

الفعل نسبة ٕا� أ'ّول
ã
| النظر أّن ٕاّ' ياً متعد] الكشف هو والتبي� إ'بانة ٕاّن

Ø
j

/@Fxهيئ ÏÉمقت هو Fك ـ به اXفعول ٕا� نسبته ٕا�
ã
æالثا

ã
و| ٕا�الفاعل

/@٥٢ . ٤٣ ـ ُيب� وZ@َيكاُد Õَمه� ُهَو اّلذيى هذا ِمْن Õ Öَخ� أنَا أم
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ضم�ه@/
ã
|

Ø
Fع ويكشف مراده يوضح أن '@يقدر أيى

ُمب�@/ ُمِضل� َعُدو� ٕانُّه ُمب�@, َعُدو� َلكُم ٕانُّه

ويُعلِن وٕاض0له عداوته ويوِضح يُظِهر ٕانّه وٕاضـ0له@: عداوته ٕا� مضافاً أيى
ع� ُمب�@, ِسْحٌر Zّا ُمب�@, وكتاٌب ونوٌر ُمب�@, َضLٍل

ã
 لَ تـعا�@: قوله وكذلك wا@/

وٕا\اً بـ�@, ÔXا باZُفِق ُمب�@, وُسلطاٍن ُمب�@, ُثعبان ُمب�@, َنذيٌر ب�@, ÔXا Lغ البَ َرسولنا
ُمبيناً@/ َفْتحاً ُمبيناً@,

ã
| واÇXبالغة البـيان شـّدة ٕا� ل0ٕشارة :@ Ù�َب كلمة دون الكلمة wذه فالتعب�
ولغ�ها@/ ٔ'نف«Îا ومظهرة نف«Îا

ã
| ومنكشفة ظاهرة كالنور ا Øuٕا Mيث ا'نكشاف@,

وغ�ها@/ التفاس�
ã
| Fك ـ ال0ّزم Ùبالب� الكلمة هذه تفس�

ã
| وجه ف0

/@١٦٠ . ٢ ـ وَبّينوا وأصَلُحوا تاُبوا اّلذيَن Zّٕا

سعادtم@/ طريق وكشفوا

كث�اً@/ لكُم Ùُيب� لِقوٍم@, ا Ôy ُيبي! ِللنّاِس@, ُننُّه َلُنَبي! ياِت@, ÐZا م Ô ÒG Ùُنب� ,@ ِهيىَ ما لنا Ùُيب�

والتوضيح@/ والتفصيل الكشف أيى

/@ Øفتب� وبيّنته فتعلّم علّمته يقال التفعيل@, Xطاوعة وهو التفّعل Øوالتب�

/@٦ . ٤٩ ـ ـنوا َفَتَبي7 ِبَنبٍأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕان

/@٩٤ . ٤ ـ َفَتَبي7ُنوا Sِا َسبيِل
ã
| Ôr بْ ÒÍÒÈ ٕاذا

عندكم@/ منكشفة واُ'مور الوقائع وتكون ا'نكشاف حال ع� @كونوا

فٕاّن أبَلغ@, 'زماً Øالتب� أّن مع ياً@, متعد] بالتبي� الكلمة هذه تفس�
ã
| وجه ف0

م Ô ÒG Ò Øَتب� ما بعَد :@
ã
| Fك التعب� وهذا أشّد@/ فيه واXبالغة التبي�وTصوله@, نتيجة Øالتب�



ب� ٣٩٨

اّلذيَن لَك Ò Øَيَتب� Øح� ا¡ّق@, أنُّه م ÔG Ò Øَيَتب� Øح� اZٔبَيض@, ْيُط Òòا لكُم Ò Úَيتب� Øح� دي@, ÔGا
ُقوا@/ َصَد

wا@/ اليق� حصول ]ع� وانكشافها@, اُ'مور هذه ظهور لزوم ٕا� ٕاشارة

خرج يقال الفعل@, أصل لطلب الصيغة وهذه ٕاسـتفعال@, فهو إ'ستبانة@: وأمّا
النفس يكون@الّطلب@من استخرجت@الوتد@/@وقد ـ ّ ٕاراديى والطلب@ٕامّا واستخرجته@/ زيد

الط]�@/ استحجر ـ بالطبع أو /@ Ò	استك ـ

/@٥٥ . ٦ ـ رم� Ô£ا َسبيُل Òوِلَتْسَتب� ياِت ÐZا ُل ُنَفص! وكذلَِك

أن ٕا� ا¡قائق Ùونب� الد'ئل ح ونوض] ا'tيات ل نفص] أيى ,@ ّ طبيعيى هنا الّطلب
بالّطبع@/ واGداية ا'نكشاف يطلب Øح� ,@ ÓF{ُم منحطّاً الّض0ل سبيل يكون

والفصل@/ الفرق بواسطة ا'نكشاف ع� تدّل اXاّدة هذه ٕاّن فقلنا :@ Öالَب� وأّما
يدّل ÓÊºٕا جعل

Ø
j والوضوح@, ا'نكشاف

Ø
j والبُعد ا'نفصال ع� يدّل مصدر Ö�َفالب

ء@/
ã
Ï¿لل اXتحق]ق البُعد من ا'نفصال@, من Iّصل ع�ما

تدّل أن اXاّدة هذه شأن ومن ,@ ÓF{ُم وأمراً Tـدود غ� ء
ã
Ï¿لل البُعد كان وØXا

,@Fyبي الواقع ع�البُعد شيئ�فيدّل ٕا� منسوباً فيذكر إ'wام@: ورفع ع�ا'نكشاف
التوّسط@/ مفهوم منه فيُفَهم

,@
ß
اZُخَت� Òَب� َمعوا Ö ÒQ أن واZْٔرض@, Êِء

Ø
ال« Òب� ذِلك@, Òَب� َعواٌن ا@, Övَيَد� بَ Xا

,@Fyبي ِشقاق وَبينُكم@, َبْيننا سواٌء َبْينُكم@, كُم ÒJ Sُأ وَبينك@,
ã
� بَيْ َليَت يا م@,

ß
wُقلو Òب�

yّن@/ بَيْ اZٔمُر ل Øيت�

واحد@, من أ@ك� ٕا� تُضاف أن حقّها وت¿Ìيك@, تنصيف كلمة ب�@: ـ كليا
ã
و|

ب� اXال تقول للجمع@, الواو ٔ'ّن بالواو@, عليه يُعطف أن وجب ٕا�الواحد اُضيَف وٕاذا



٣٩٩ ب�

Vرور@, مضمر ٕا� مضاف فب�فيه وبينك@:
ã
بي� وأمّا قبيٌح@, عمرٍو وب� وعمرٍو@, زيٍد

ٕا� اُضـيف وٕاذا اXظَهر@/ مع التكرير جاء وقد ا�اّر بٕاعادة ٕاّ' عليه '@يُعطف وذلك
ظرف كان اXكان ٕا� اُضيَف وٕاذا ,@Í½الع وب� الظهر Òب� ـ زمان ظرف كان الزمان

الدار@/ ب� ـ@ مكان

وجعلنا تعا�@: قال ,@Fووسطه الشـيئ� ب� للِخ0لة موضوع ب�@: ـ مفر
ã
و|

مع� فيه اعت	 وXا منه@, مست
اً كان ما وظهر انفصل أيى كذا باَن يقال زرعاً@, Fyبي
منفرداً@/ واحد كل]

ã
| استعمل والظهور@: ا'نفصال

ã
| وفّقنا ع�ما Vا وLمد التاء@, باب

ã
| ن¿Ìع

Ø
j الباء@, حرف باب آخر هذا

الفضل ذو ٕانّه وفضله@, Pوده وا¡قائق
ã
æعاXا تلك وأGمنا وتأليفه@, ا�زء هذا @كتابة

من الرابع
ã
| ذلك Iرير ٕا[ام وكان الكتاب@, أجزاء سائر ٕا[ام

ã
| به ونستع� ,@oالعظ

ص0ة Tّمد@وآله@اXعصوم�, ع�@خ�خلقه Vا@ Øوص� ١٣٩٥@ـ@@ه@@/ سنة من صفر ¾Îر
ومُع�@/ موف]ق خ� ٕانّه وس0ماً@, أبديّة



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالتاء
التاء@:

[@
Ô
Ë ß»اُق@] القََسـم فعل عن وتنوب ,@Ë

Ò
القَ« ع� وتدّل ا�ـّر@, حروف من هيى
تا�@/ فيقال #ا�" ا�%لة بلفظ وHتّص @كالواو@,

من للنقـل وتكون التأنيث@, ٕا� راجع كلّها Xـعان@, ء Qيى وهيى التاء@: ـ @كليا
وللمبالغة@, ا¦رة@/ Lو ا�نس@, من و¦يñالواحد ا¡قيقة@/

ã
| Fك ٕا�اdAّية@, الوصفيّة

ã
وللتأنيث| /@Ë

Ò
للقَ« الكلمة أّول

ã
| وتكون م%ئكة@/ Lو ا�مع@, ولتأ@كيد عّ%مة@/ Lو

ويكون /@
ã
ÏÈاXا الفعل تلحق والسا@كنة ,@ËºAبا Hتّص مyا @كة HتحرXوا الكلمة@, آخر

وقص�اً ا�موع
ã
| طويً% تكتب والتاء ة@/ Ò ßXوعا فاطَمة

ã
| مفتوحاً oXكا التاء@, قبل ما

طويً%@/ Aّٕا تكتب ف% اAٔفعال
ã
و| اXفردات@/

ã
|

وOتّص ,Ë
Ò
القَ« معناه جّر حرف @أوائل@اÊºAٔء

ã
@كة@| HتحرXفا التاء: ـ @الّلبيب

ã
مغ�

ã
| @كة HتحرXوا ن@/ ×aوتالّر الكعبة وترّب

ã Ø
èتر قالوا ا Ø[ور تعا�@, ا� Ëºوبا بالتعّجب

أواخر
ã
| والسا@كنة /@ وeِتَُ Lو اAٔفعال أواخر

ã
و| /@ أنِتَ Lو خطاب حرف أواخرها

للتأنيث@/ اAٔفعال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Øuفٕا الكلFت@: بأواخر اXلحقة وأمّا عليه@, Ëوتدّل
Ò
القَ« عن@فعل تنوب التاء أّن



تابوت ٤٠٢

ع� والدAلة التأنيث@, التفّرع@: أنواع ومن الفرعّيـة@, ع� وتدّل الزيادة حروف من
أصليّة صيغة من والنقل ا�نس من والوحدة والتأ@كيد واXبالغة كاòطاب زائد ء

ã
Ï¾

غ�ها@/ ٕا�

بـه اXلحقة التاء فتتحّرك وا¡ركة@: اAٕعراب فيه اAٔصل كان ا@ ØX ËºAا ٕاّن
Ø
j

كانت وØXا ÍÈَبْت@/ فيقال فيه@, فتسكن البناء@, فيه الفعل@فاّن@اAٔصل R%ف وهذا قهراً,
يلتبس @ÍÒÈبِت@لئّ%

ã
| ت@التاء

Ò
Ì ß»ُفك للتأنيث@, فتناسبتا اKAفاض: Fzة@والياء@فÌ»الك

/@
ã
è ßÍÈوا Òب�ÍÉت فيقال ـ واAٔمر اXضارع Uاطبة

ã
| الياء و¡قت بالغائبة@/

هو اXذّكر
ã
ف� Mسبه@, ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| التفّرع فٕاّن أخر@:

ã
æمعا ع� الدAلة وأمّا

النقل, تثبيت هو اËºAاXنقول
ã
و| اXبالغة@, الوصف

ã
و| التكث�, ا�مع

ã
و| التأنيث@,

منه@/ الواحد هو ا�نس وفرع

/@٥٧ . ٢١ ـ تَُول�وا أن بعَد أصناَمكُم ٔ�@كيدن� وتاِ�ِ

أيى تـعّجـب@, وفzا الباء@, من اXبـدلَة الواو من بدل والتاء :@ البيضـاويى قال
ع� وتوقّفه اAٔمر لصعوبة التعّجب من التاء

ã
| وما الكَيد ولفظ ك«Ìها@,

ã
| Aٔجxدّن

اً@/
Ø
Ì ßº ذلَك قال ولعلّه يَل@, ß¡ا من نوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تابوت@:

الواو َسَكنت
Ø
Fفل فَْعلَُوة@, وهو تَرقوة مثل تابوه@, أصله والتابوت توب@: ـ صحا

ء
ã
Ï¾

ã
| واAٔنصار قريش لغة Oتلف n مََعن@: بن Ëºالقا قال تاًء@/ التأنيث هاء انقلبت

باGاء@/ اAٔنصار ولغة بالتاء@, قريش فلغة التابوت@,
ã
| Aّٕا القرآن من

فَعِدمته@/ ÓFعل ما@أودعُت@َصدريى أيى ففَقدته, @شيئاً
ã
çما@أودعُت@تابو تبت: ـ أسا



٤٠٣ تابوت

وكان تابوت@, ٕا� رّده Ø	ح ت½Íيفه أساء ّ ا�وهريى ٕاّن :@ ّ يى Hَبر ابن قال ـ لسا
ِسـيده ابن وذ@كره فاعول ووزنه أصليّة تاءه Aّٔن تبت@, فصل

ã
| يذكره أن الّصواُب

أنصارّية@/ تابوت
ã
| لغة التابوه وقال تبه@, ترbة

ã
| أيضاً

العهد@/ تابوت نوح@, فُلك صندوق@, [@ِتباه@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصندوق@, من قريب ومعناه الع
ّية@, ِتباه كلمة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
Gا@/ اشتقاق A Ëºٕا وهيى

ِمكتابيت ِتَبْت فيقال@: تاًء@, ُقِلَبت كلمة@أخري ٕا� اُضيفت ِتباه@ٕاذا @آخر
ã
| واGاء

الرسائل@/ صندوق =

/@٣٩ . ٢٠ ـ Ù Òoال ã| فاقِذفيِه التابوِت ã| "قِذفيِه أِن

صندوق@/
ã
|

/@٢٤٨ . ٢ ـ َسكينة فيه التابوُت يَأتيكُم أن ُملِكِه آية ٕاّن

معيّناً@/ مشّخصاً كونه ع� يدّل اXوضع�
ã
| التابوت تعريف

تعا� ا� من بأمٍر صنعه #ع" Ïºمو أّن ـ ١٠ . ٢٥ اòروج سفر من ويظهر
وخارج@/ داخل من بَذهب وَغّشاه Uصوصة كيفيّة ع�

اXّن@وعصا موÏº@وضع أّن ـ الرسالة@ٕا�الع
اني�HاAٔصحاح@التاسع من ويظهر
عهد Pانب التـوراة كتاب يضعوا@ أن �Hالّ%وي أمر وأيضاً فيه@/ العهد ولوحا هارون

/@٢٥ . ٣١ ـ التثنية سفر
ã
| Fك التابوت

ã
| الّرّب

ُوِضـَع الّذيى التابوت هو أصـله هذا التابوت أّن الروايات@: بعض من ويظهر



تّب ٤٠٤

/@
Ù Ò
oال

ã
| وقُِذَف فيه Ïºمو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تّب@:

كناية خ«Ìت@, َتِتّب@: يده وتّبت َتب~به@, اËºمن وهو اÌ»òان@, التباب@: ـ مصبا
tيّأ@/ اAٔمر@: واستتّب ه%@كاً@/ له@: وتبّاً اG%ك@/ عن

له@/ ه%@كاً@ للكافر@: وتَبّاً اÌ»Ôòان@/ وهو التباب@, وهيى واحدة كلمة تّب@: ـ مقا
يقولون كلمة@, @Fxمقابل

ã
جاءت| وقد Hس�@/ َتْتبيب@: زادوُهمغ� وما تعا�@: وقال

واAستقامة@/ اÌ»òان@, وجهان@: ٕاذاً فالباب صحيحًة كانت فٕان tيّأ@/ اAٔمر@: اسَتَتّب

تنصـبه لف%ن@, وتبّاً َيداه@, وتّبْت تباباً َتب~ واG%ك@, اÌ»òان الّتباب@: ـ صحا
أهلكوهم@/ تَتبيـباً@: وَتب~بوُهم وخ«Ìاناً ه%@كاً ا� ألزمه أو فعل@, بٕاÊÈِر اXصدر ع�

واستقام@/ tيّأ اAٔمر@: واسَتَتّب

أن وÇNوز اAٔمر@/ له واسَتَتّب وانقاد@/ ذّل الّطريُق@: واستتّب تبب@: ـ أسا
ã
و|

ا¦ام@/ يتبع التباب Aّٔن التباب طلب أيى اAستتباب@, وا¦ام@: ل%ستقامة يقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وwذه اG%ك@/ ٕا� اXنxيى اXمتّد اÌ»òان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اAٔصل أّن

طلب فهو اAستتباب@: وأمّا اG%ك@/ ع� تُطلق وقد اòسار@, ع� تُطلق قد اXناسبة
فاّن واAسـتقامة@: الxيّؤ وأمّا والذّلة@/ اXع�اAنقياد هذا ومن ٕاراديّاً@/ أو طبيعيّاً التباب
مفهـوم فليس يطلـبه@, وما ا¡ادثـة مقابل

ã
| واسـتقامة tيّـؤ نوع ّ الطبيعيى الّطلب

واG%ك@/ اòسار ِقبال ع� بل اAستقامة@, مطلق أو الxيّؤ مطلق اAستتباب



٤٠٥ ت�

وَتّب@/ ٍب Ò ÒG ãèأ َيدا َتّبت
وما يداه فعلت ]ا وهلك Ì»وخ ٕا�اG%@كة يسوقه خ«Ìاناً يداه خ«Ìت أيى

اليد@/ خ«Ìان تقّدم سبب وهذا سوء@, من عمل

/@٣٧ . ٤٠ ـ َتباب ã| ٕاّ� ِفرعوَن َكْيُد وما@
واG%ك@/ اÌ»òان ٕا� يسوقه أيى

/@١٠١ . ١١ ـ َتْتِبيب Ò Öَغ� زاُدوُهم وما
شديداً@/ Hس�اً Aّٕا Gم xم ßGآ زاد ما أيى

خ«Ìان فيه التّب فٕاّن والبوار@: واG%@كة وب�اÌ»òان بيyا الفرق يظهر وwذا

هيى
ã
الّ	 الباء

ã
| التشديد عليه ويدّل ٕا�اG%@كة@/ اÌ¿Xف هو والبوار ٕا�اG%ك@/ منتٍه

الرخوة@/ من وهيى الراء R%ف الشديدة@, حروف من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ت�@:

جواهر من جوهر َخر �Aوا اG%ك@, أحدYا ,@Fyبي ما متباعد أص%ن :@
ت ـ مقا
ُهم ما Úُمَت� هؤ�ِء ٕان ـ وأبطله أهلكه أيى الكافر عمل اُ� Ú
تَ قوGم فاAّٔول اAٔرض@/

َمصوغ@/
Ò
غ� والِفّضة الّذهب من كان ما وهو 
Hالت ا�Aخر واAٔصل فيه@/

ه@/ Ú
تَ فيقال بالتضعيف ويتعّدي هلك@, وتِعب@: قتل باب من Ô
يَت Ò
تَ ـ مصبا
َوداعاً@/ َع وَود~ َس%ماً وَسلّم ك%ماً كل~م Lو فَع~ل@, من

ã
çيأ كث�اً والفَعال الت~بار@, ËºAٕوا

فيه ُهم ما
Õ Ø

مُت وهؤAء@ وأهَلكه@, Ìه

Ú
ك« تَتْب�اً@: ه Ú
وتَ اG%ك@, والت~بار@: ـ صحا

مُهلك@/ Ì Ú»َمُك =

ومَُدّمر@/
Õ
Ì
Ú
مُكَ« أيى فيه@: ُهم ما Úُمَت� هؤ�ء ٕاّن ـ البيضاويى



ت� ٤٠٦


ت له A@يقال :@
ã
Ùج� ابن قال اXكسور@/ الذهب وقيل كّله@, الذهب :@
ت ـ لسا

تتب�اً@: ه Ø
وتَ /@
ِت الزجاج Ì
Ú
لكُ« قيل مكسوراً@,ومنه أو معدنه تراب

ã
| يكون Ø	ح

وأهلكه@/ Ìه
Ø
@ك«

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ف% واG%ك@, الفناء ٕا� يوصل أن ٕا� اXقام وحّط Ì»الك هو فzا@: اAٔصل أّن
ا¡يثّية@/ wذه اG%ك

ã
| Aّٕا تستعمل

والبوء@/ البوار وكذلك مطلق@, فٕانّه اG%ك وب� بيyا الفارق هو وهذا

/@٣٩ . ٢٥ ـ َتْتب�اً نا Ö Úَت� وكُّ=ً أ�مثال له ْبنا ÒÍÒÈ وكُّ=ً

وأصحاب و\ود عاد من ـ وأهلكناهم وصولxم حّدtم @وضعناهم@وك«Ìنا أيى
الرّس@/

/@٧ . ١٧ ـ َتْتب�اً َعلَْوا ما وا Ùوِلُيَت�

التتب� كلمة تعّلقت قد ا�Aية هذه
ã
و| وعلّوهم@, ٕاÌºائيل

ã
ب� عظمة وا Ø
ليت أيى

ويـزول مقامهم Ì
Ø
فيتك« به@, يَعلون ]ا يتعلّق التتب� أّن ع� دAلة وفzا ـ@ َعلَْوا@ ]ا

عي¿Îم@/ وسعة اعت%ؤهم

/@١٣٩ . ٧ ـ َيْعَمُلون كانوا ما وباِطٌل فيه ُهم ما Õ Úُمَت� هؤ�ِء ٕاّن

Mّق@/ وليس ويزول Ì
Ø
يتك« والقول العقيدة من اAٔصنام َعبَدة فيه ما ٕاّن أيى

/@٢٨ . ٧١ ـ َتباراً ٕاّ� Ò� ßXالظّا و�@تَِزِد

وه%@كاً@/ Aًوزوا Ìاً
Ø
تك« أيى

تفعيل, هو والتتب� ,oمن@التكل كالك%م التتب� من ما@Jصل هو بالفتح فالتبار



٤٠٧ تبع

هذه
ã
| انتخبت به@: اXفعول ٕا� ونسبته الفعل جهة ع� تدّل تفعيل صيغة كانت ا ØXو

اXع�@/ Gذا اXقتضية اXوارد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تبع@:

فُ%ناً تبعُت ـ والقَفو الت�لو� وهو ٌء@,
ã
Ï¾ الباب من عنه A@يَشّذ واحد أصل ـ مقا

والل�حوق@, ب�@القَفو م@فّرقوا Øuغ�ا واAٔصل@واحد ¡قَته@/ وَأْتبعُته@ٕاذا َتلوَته@واّتبعَته@/ ٕاذا
القـراءة هذه ع� معناه فهذا ,@ َسَبباً أتبَع Øj َسَبباً فأتَبَع ـ@ تغـي�@ æأد البناء وا Øفغـ�

/@Fzف واحداً اXع� Nعل مَْن الع
يّة أهل ومن الّلحوق@/

معـه@/ ÏÉf به َمّر أو خلفـه@, Ï¿م َتِعب@: باب من عمرواً زيد تَِبـَع ـ مصبا
سبب@وأسباب@/ مثل ع�@أتباع, bعه وNوز وbعاً, مفرداً ويكون @تَبٌَع@Aٕمامه, ã Ùص�ÔXوا
بعد شيئاً ا Ôxتطلّب أحواله@: وتتّبعُت فصل@, ب% بعٍض ٕاثَر بعÎÉا جاء اAٔخبار@: وتتاَبَعت
ت%ه@/ ٕاذا اAٕماَم@: وتبَع وLوها@/ ظ%مة من تطلبه ما َكِلمة@: وزان والت~ِبعة مهلة@/

ã
| ء

ã
Ï¾

له@/ تابعاً جعلته عمراً@: زيداً وأتبعُت واَفقه@/ اAٔمر@: ع� وتابََعه ¡قه@/ وتَبَعه@:

قوله ذلك وع� واAٕئBر@, باAٕرتسام تارة وذلك أثره@, قفا واّتبَعه@: تَِبعه ـ مفر
ـ ¡قه ٕاذا أتَبعه@: ويقال وي@/ ÒGا و�@تّتِبِع رَسـل�@, ÔX ا اّتِبُعوا ,@ َ ُهدايى َتِبَع ن Ò Òf ـ تعا�
Îم ßÉبَْع AتHباع بذلك وا Û Ôd رؤسـاَء كانوا وتُب~ع الّشيطاُن@/ فأتبََعُه ق�@, ßÌ¿ُم فأتَبعوُهم

قوُمه@/ يَتبُعه ملِك تُب~ع وقيل ياسة Hوالس ئاسة Hالر ã| بَْعضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ّ يى Hمـاد ء
ã
Ï¾ خلف وا¡ركـة القفو هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اAٔصل أّن

فكراً@/ أو عمً%@ اAتHباع كان وسواء ,@ ّ معنويى



تبع ٤٠٨

ÏÉمقتـ هو Fك واAٕرادة@, باAٕختـيار القفو ع� ويدّل افتـعال هو واAٕتHبـاع
اXوافقة@/ منه فيُفَهم اAٕتHباع@, ٕادامة ع� ويدّل مفاَعلة واXتابَعة اXطاَوعة@/

هذا ويناسب اXتابعة@, استدامة وهو فاَعَل قبول ع� ويدّل تفاُعل ـ والتتاُبع
ناظراً ع�التعديّة ويدّل ٕافعال واAٕتباع التابع�@/

ã
| التعّدد جهة من التبعيّة اXع�دوام

وهذا للغ� تابعاً نفسه جعل أو تابعاً الغ� جعل اAٕتباع@: فحقيقة الّصدور@, جهة ٕا�
تابعاً@/ جعله

Ø
j تابعاً يكن n ٕاذا الّلحوق@, مع�

اAٕتHباع قبل أيى فتتبّع تبّعته فيقال التفعيل@, ع�قبول ويدّل تفّعل فهو ـ التتّبع وأّما
فشيئاً@/ شيئاً التطّلب هو اXع� وهذا تابعّيـته@,

ã
| وتثّبت والتتبيع

فهو التبعيّة ã|صافHتAا لزيادة والتاء َخِشن@, وزان أ@نّه فالظاهر ـ بعة@: الت� وأّما
التبعّية@/ له وثبتت ء

ã
Ï¿ل َيتعّقب ما

التكس�@/ bع صيغ من طالب bع
ã
| كُطّلب ا@ Øu@أ الت�ـبّع صيغة وظاهر

لكُم @ُكنّا ٕانّا ـ وال¿Ìيف َسن Ò¡كا صفت� Fuكو فالظاهر ـ والتبيع@: َبع الت� وأّما
/@٢١ . ١٤ ـ َتَبعاً

/@٦٩ . ١٧ ـ َتبيعاً َعلينا ِبِه َلكُم دوا ß ÒQ@� Ú Ôj

يعلم هذا ومن التابع@, صيغة وب� Fyبي الفرق هو وهذا التبعّية@,
ã
| الثابت أيى

اَُخر@/ موارد
ã
| التابع واستعFل اXوردين@,

ã
| والت~بيع الت~بَع انتخاب جهة

و�أذًي@/ َمنّاً أنَفقوا ما �@ُيتِبعوَن Øj ِخريَن@, Ðا� ُنتِبُعُهم Øj َبْعضاً@, م ÔÎ ÒÉبَْع فأتَبْعنا

وÇN@Aعلون Gم@, تابع� ا�Aِخرين وجعلنا بعضاً@, لبعÎÉم تابع� جعلنا ]ع�
أنفقوا@/ Xا تابعاً اXّن

/@١٧٥ . ٧ ـ الّشْيطاُن فأتبََعُه



٤٠٩ تبع

لنفسه@/ تابعاً الّشيطاُن جعله أيى

ُمب�@/ Îاٌب Ò¾ فأتبََعُه ـ آية ومثلها

Îاب@/ Ø¿ال جانب ٕا� يس� Mيث له@, تابعاً Îاُب Ø¿ال جعله أيى

وُجنوُده@/ ِفْرعوُن فأتَبَعُهم ـ تعا� قوله وهكذا

أو اثرهم@/
ã
| فساروا ٕاÌºائيل

ã
ب� Xسـ� Îم@,

Ò
أنف« وجنوُده فرعوُن أتبَع أيى
ٕاÌºائيل@/

ã
ب� من قومُه فرعوُن فأتبع

العمل وقوع ٕا� ٕاشارًة ا£ّرد@: دون وأمثاGا اXوارد هذه
ã
| باAٕفعال والتعب�

باAٕعتبار@/ التغاير كان ولو آخر ك Hر ÔT بتحريك وIق�قه

/@@٨٥ . ١٨ ـ َسَبباً فأتَبَع َسَبباً ٍء ãÏ Ò¾ Xُكل ِمن وآتيناُه

وZكن للسبب@/ نفسه@وأعوانه@تابع� وجعل اAُمور,
ã
| وسيلة Hكل من @أتيناُه أيى

حgه@/ وIت Aٕرادته تابعاً الّسبَب فجعل أيى ـ Aًأّو Aًمفعو السبب يكون أن

/@٤٢ . ٢٨ ـ َلْعنًَة نيا الد� هذِه ã| وأتَبْعناُهم

أيضاً@/ اAحABن فzا يصّح

درYاً, @أعطيُت@زيداً
ã
| كا�Aِخذ فٕانّه اAّٔول, اXفعول هو التابع واAٔصل@أن@يكون

قرينة@/ ُوِجَدت ٕاذا
ã
æالثا يُقّدم وقد

,@ Ôالّشياط� َتْتلُو ما واّتَبُعوا ,@ ãَتْسـأل� َف= ã� اّتبعتَ فٕان أهواءُهـم@, اّتبعَت ß� ولَ
ٕاليَك@/ اُوِحيىَ ما اّتِبع

واAٕرادة@/ باAٕختيار القفو هو اAتHباع ٕاّن قلنا

يتبع Aٔ@نّه بذلك وا Ø Ôd ُتب~ع@, واحدهم ا¨ن@, ملوك والت~باِبعة ـ لسا
ã
ف� الت�ّبع@: وأمّا



Qر ٤١٠

ã
| اGاء وزادوا س�ته@, ع�مثل له تابعاً آخر مقامه قام واحد هلك Fّكل بعضاً بعÎÉم

الّنسب@/ Aٕرادة التبابعة

وُمستعِربة@, وعاِربة بائدة أقسام@: ث%ثة العرب ـ ٨٧ ص ـ الورديى ابن وتار±
ُولِد من ستعِربة ÔXوا قَحطان@/ ُولِد من ا¨ن عرب والعاِربة وَجرهم@/ و\ود كعاد فالبائدة
ولَسبأ قحطان@/ بن يعرب بن يشحب بن شـمس عبد َسبأ بنو العاِربة ومن ٕاdعيل@/
التبابعة وملوكها ا¨ن@, عرب وقبائل وعاملة وأشعر وعمران �aوكه%ن مyم أوAد

وأخيه@/ عمران عدا َسبأ@, �aبن ُولِد من ا¨ن تبابعة وbيع َسبأ@, ُولِد من

ما سائر
ã
| �a دولة أخبار راجعَت ولو ـ ١٠٥ ص ـ اAس%م قبل والعرب

ا Øuٕا ويقولون وتعاق}م@/ وأÊºئهم عددهم
ã
| متّفق� اثن� وجدَت Xا خون HؤرXا @كتبه

Ø
Fفل حÍÉموت@,

ã
| وا�Aخر سبأ

ã
| أحدYا Jكم شطرين الرائش ا¡ارث قبل @كانت

التبابعة@/ أّول وهو تُب~عاً@, يى Ù Ôdولذلك وتبعوه@, bيعاً البلدين فتح اXذكور ا¡ارث ظهر
اختلفوا تبابعة Fyوبي ذوجدن@, وآخرهم الرائش@, ا¡ارث أّوGم العرب عند والتبابعة

ã
| التبابعة

ã
وي� سنة@/ ١٧٠٠ Lو حgوا تبعاً ٢٦ التبابعة فعدد وتعاق}م@, أÊºئهم

ã
|

هـدم أبرهة وأراد اÌ¾Aٔم@, أبرهة وقائدهم ا¨ن
ã
| ا¡بشـة وأقام اAٔحباش@/ ا¨ن

اAٔبابيل@/ بالطّ� جيشه فهلَك الفيل@, عام
ã
| ٕالzا فساَر الكعبة

/@٣٧ . ٤٤ ـ ُتّبع َقوم أم Õخ� أُهم

/@١٤ . ٥٠ ـ َوعيِد فحق� ُسَل الر� كّذَب كّل ُتب�ٍع وقوُم أ�يكة وأصحاُب

ا¨ن@/ عرب قبائل ٕا� ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Qر@:

ر ÒQ وا�مع تاجر@, وهو واËºAالتجارة@, ر@, ØQوا قتَل باب من راً Ö ÒQ ر Ò ÒQ ـ مصبا



٤١١ Qر

وÇQر نـتج Aّٕا oج بعدها تاء يوجد وA@يكاد ار@, Ø ßQو ار Ø ÔQ وَصحب@, صاِحب مثل
والر®@/

غلب وقد افتعل@, وهو ر ØQا وكذلك Ìي@, Ò¾و باَع ارًة@: ßQو راً Ö ÒQ يتُجُر ر ÒQ ـ لسا
ٌر@/ Ö ÒQو اٌر Ø ÔQو اٌر Ø ßQ وا�مع تاِجٌر@, ورجل ر@,

Ø
F Òòا ع�

استأَجر@/ تعامََل@, قاَيض@, تاَجر@, ساَوم@, = [@تيِجر@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

¾Ìًي أو بيعاً كانت سـواء بح@, Hالر مyا ُيراد معاملة كّل عن عبارة التجارة أّن
تعا�@: قوله

ã
| ـ البيع مقابل

ã
| ذ@كرها تري ولذا الراMة@/ اXعام%ت من غ�Yا أو

/@٣٧ . ٢٤ ـ ا� ِذ@كِر عن َبْيٌع و� ارةٌ ßQ م ßzُتلِه@�

ـ ا Öz ٕالَ انَفّضوا واً Ö ÒG أو اَرةً ßQ َرأوا وٕاذا تعا�@: قوله
ã
| الّلهو@, مقابل

ã
وذ@كرت|

/@١١ . ٦٢

النـفس ميل جهة من Nل}ـم والّلهـو رMها@, جهة من Qل}ـم التجارة فٕاّن
و¾Îوtا@/

يُلهيى فالبيع ,@A أم راMـة كانت سواء واXعاملة اXبادلة مطلق فهو البيع وأمّا
الثانية@/ دون اAُو� ا�Aية

ã
| ذ@كر هذا وع� Pاذب@, وليس @كر Hالذ عن

اXعنوّية@: اXعاملة ع� تُطلق وقد

/@١٠ . ٦١ ـ َعذاٍب ِمن ُتْنجيكُم ٍة اَر ßQ Òَع� َهلأُدّلكُم

/@٢٩ . ٣٥ ـ َتبوَر لن ةً اَر ßQ يَْرجوَن

/@١٦ . ٢ ـ م Ôtاَر ßQت Ò ßMَر ديfا ÔGبا الّض=لََة وا Ô Òْش�" اّلذيَن



ترب Iت@, ٤١٢

/@ ّ اXعنويى بح Hالر فzا اد Ôف�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Iت@:

ã
و| النـاس@/ من ون الد� والت�حـوت ء@/

ã
Ï¿ال Iت واحـدة@, كلمة Iت@: ـ مقا

الت�حوت@/ وتَظهر الُوعول لُك Òt ا¡ديث:

يقال باAٕضافة@, Aّٕا معناه Øيتب�@A م
Ò
مُ} ظرف وهو فوق@, نقيض Iت@: ـ مصبا

هذا@/ Iت هذا

وIت ُجـِلِهم@, أْر ِت Ö ÒI وِمن َفْوِقِهم ِمن ٔ�@َكُلوا ـ الفـوق مقابل Iت ـ مفر
أغلظ@/ أسفله ـ اXتّصل من وأسفل اXنفصل@,

ã
| يُستعمل

/@
Ø ã
ف� الس� Ë»الق Iت@, = ت@] Ò

ÒI@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم فٕانّه فل الس� R%ف الفوق@, مقابل وهو اXكانّية@, الظروف من التحت أّن
العلّو@/ مقابل

ã
|

Ø ã
نس�

َعْبَديِن@, َت Ö ÒI ة@, الّشَجَر َت Ö ÒI أقداِمنا@, َت Ö ÒI ,@ يى Ø	ال َت Ö ÒI وما أرُجِلِهم@, َت Ö ÒI
/@ ã
 Ö ÒIِمن م@, ß ßx Ö ÒIِمن ار@, Öu�ٔا ا ßx Ö ÒIِمن

مyا@/ سفل Pانب اXكان ُيراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ترب@:

افتقر َتِعَب@: باب من الّرجُل وَتِرَب ال�اب@/
ã
| لغة قفل وزان ب Û�ال ـ مصبا



٤١٣ ترب Iت@,

من أتِربُه بال�اب الكتاب وَتَرْبُت استغ�@, وأتَرَب@: َتِرٌب@, فهو بال�اب@, لصق @كأ@نّه
وُغَرف@/ ُغرفَة مثل ُتَرب وا�مع اXق
ة@, بة@: Ø�وال مبالغة@/ وَتّربتُه ب@, ÒÍÒÈ باب

الشيئ�@/ تساويى وا�Aخر منه@, يشتّق وما ال�اب أحدYا أص%ن@, ترب@: ـ مقا
كأ@نّه اسـتغ�@, وأتَرَب@: افتقر@, الّرجل@: َتِرَب والتوراب@/ الت�ب وهو ال�اب فاAّٔول
جـاءت ٕاذا َتـِربٌَة@: ور´ نف«Îا@/ اAٔرض باء@: Ø�وال ال�اب@/ بقـدر اXال من له صار
عند الّصـدر وهو يب Ú�ال ومنه أتراب@/ وا�مع ـدن ßòا ُب Ú�فال ا�Aخر وأمّا بال�اب@/

اAٔنامل@/ وهيى بات@:
ß
Ò�ال ومنه الِعظام@/ ُرؤوس تساويى

وت�اٌب وَتْرباُء وُتربٌَة وُترٌب ٌب
Ò Ö
وتَ� تَوراٌب ُتراٌب@/ لغات@: فيه اب Û�ال ـ صحا

أصابه ء@:
ã
Ï¿ال وَتِرَب نف«Îا@/ اAٔرض باء@: Ø�وال وِتربان@/ أتِربَة اب Û�ال وbع وَتِريٌب@/

الدعاء@, ع� وهو يداك@, تربت يقال بال�اب@/ لصق وٕانّه افتقَر أيى َتِرَب ومنه ال�اب@,
ء@:
ã
Ï¿ال وأتربُت بال�اب@/ تلطّخ َب@:

Ø
فتَ� ت�يباً ء

ã
Ï¿ال وَتّربُت َخ�اً@/ أصبَت A أيى

اب@/ Ø�بال Aِصٌق بة@: Òَم� ومسك�ذو والفاقة@/ اÒXْسكنة بة Ö�ÒXوا اب@/ Ø�ال عليه جعلُت
الّصدر@/ ِعظام وهيى ال�ائب واحدة يبة Ø�وال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كـان ا@ ØXو الكامل@/ واòضـوع اXسكنة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اAٔصل أّن

Iت واقـع ٕانّه Mيث واسـتكانته اKفاضه لغاية اXعـ�@, Gذا كامً% مصداقاً@ ال�اب
اXسكنة ]ع� اX�بة اXع� هذا ومن مشتقّاته@/ وسائر ال�اب عليه فاطلق اAٔقدام@:

افتقر@/ ٕاذا الّرجل َتِرَب قوGم وهكذا والفاقة@,

واتّـصف اÇòضوع له ثبـت مَن وهو كَخِشـن@, َتِرب bع فهو اAٔتراب وأمّا
ٕاطاعxّن جهة الع�من ع�ا¡ور اXع�يُطلق وwذا ,@oوالتسل واAنقياد باKAفاض



ترب Iت@, ٤١٤

الطّاعة@/ وuاية اòضوع غاية وخضوعهّن

/@٥٢ . ٣٨ ـ الط�ْرِفأتراب Íاُت ß¼قا وِعنَدُهم

/@٣٧ . ٥٦ ـ أتراباً ُعُرباً أبكاراً َفَجَعْلناُهن�

/@٣٣ . ٧٨ ـ وَكواِعَبأتراباً

أزواجهّن@, مقابل
ã
| للنHساء اAٔخ%ق أحسن ومن اXمتازة الصفات من وهذه

بالُفرش@/ الصفة هذه عن Ø
يُع وقد

/@٣٤ . ٥٦ ـ ٕانشاًء أنشأناُهّن ٕانّا َمْرفوَعة وُفُرٍش

منخفضاً كان ما وهيى فعيلة@, وهيى تريبة bع ا Øuفٕا ال�ائب@: كلمة مyا وقريب
الّصلب@/ مقابل

ã
| ليHناً أو وخاضعاً@,

/@٧ . ٨٦ ـ اِئب Øوال� لِب الص� ßَب� ِمن رُج ÒO داِفٍق ماٍء ِمن ُخِلَق

فهيى اXرأة ماء وأمّا اXولود@, يتكّون ومنه له صفة الدافق فٕاّن الّرجل@, ماء ُيراد
فاعلّية@/ جهة فzا وليست منفعلة@, قابلة

الَعـمود ب� ِمن خروجه اXراد فلعّل ائب@: Ø�وال لب الص� ب� من خروجه وأمّا
من Fuلكو بال�ائب Fyع Ø
اXع وب�الفخذين الَعجز ٕا� اXنxيى لب الص� وهو ّ الفقَريى
ب� ومن ُصلبة وهيى رقَفَـة Ò¡كا الَوِرك عظام ب� من خروجه أو اAٔعضـاء@, أسافل

منقادة@/ ليHنة وهيى والفخذ الَوِرك َعُض%ت

فـغ� اÇXرأة@: وصدر الّرجل ظهر ب� من باòروج الكرZة ا�Aية تفس� وأمّا
ظـهر بـ� من O@Aرج اXاء وAّٔن ÌوYا@,

Ø
ف« ما غ� اللّفظـ� حقيقة فٕاّن صحيح@,

/@Fوسطه من أيى اXرأة وصدر الّرجل

القدرة فرع مسكيناً خاضعاً شخص جعل فٕاّن ]ع�استغ�@: أْتَرَب قوGم وأمّا



٤١٥ ترف

اAستغناء@/ عن أخري عبارة وهذا والقّوة

وهذا ,@Fyم واحد كّل عن Ø
والتك التفّوق
ã
ن� فباعتبار :@ التساويى مع� وأمّا

التشّخص@/
ã
ون� واAستكانة اòضوع يُ%زم اXع�

تُراب@/ ِمن َخَلَقكُم أن تُراٍب@, ِمن َخَلْقناُهم تُراٍب@, ِمن َخلََقَك

/@١١ . ٣٥ ـ ُنطَفٍة ِمن Ø Ôj تُراٍب ِمن َخَلَقكُم

أو بـواسـطة ال�اب@, هو كالنباتات اAنسان تكّون مبدأ أّن ع� دAلة وفzا
من والعلقة النطفة ٕاّن Mيث واAسـتكانة@, الفقر غاية

ã
| كونه ٕا� مضـافاً بوسائط@,

رة@/ HتأخXا اXراحل

/@١٦ . ٩٠ ـ بة Ò Öَم� ذا@ ِمْسكيناً أو@

اXسكَنة@/ من أشّد اX�بَة أّن ع� يدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ترف@:

أهله@: وتّرفَه ُمَنّعم@/ ف@:
Ò
مُ� رجل يقال َفة@, Û�ال وهيى واحدة كلمة ترف@: ـ مقا

الُعليا@/ الّشفة
ã
| اÒGنَة فَة Û�ال اòليل@: كتاب

ã
و| به@, ّص ÔO ء

ã
Ï¿ب@والHالطي نّعموه@بالطّعام

ذ@كرت@/ وقد الَتِفَرة هيى ا Ø̂ ٕا غلط@, وهذا

أطَغْته@/ النHعمة@, وأتَرفَتْه ِخلقة@/ الُعليا فة الش~ وسط
ã
| ثابتة َهنَة فة@: Û�ال ـ صحا

اAٕتراف من با� وأعوُذ ٌف@,
Ò
مُ� وهو واُتِرَف@ف%ن أبَطَرته, النHعمة@: أتَرفَتْه ـ أسا

واÌºAٕاف@/

ٌف
Ò
مُ� Ø ã

وَص� الغذاء حسن والت�يف@: النHعمة@/ فة@: Û�وال التنّعم@/ ف@:
Ò
Ú�ال ـ لسا

وأترفتُه العيش@/ وسعة النHعمة أبطرتُه قد الّذيى ف@:
Ò
�ÔXوا مَُدلًّ%@/ البََدن مُنَّعم كان ٕاذا



ترك ٤١٦

أطَغته@/ النHعمة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من فzا وا¦تّع الّدنيا ا¡ياة
ã
العيش| وسعة الدنيويّة بالنHعم التنّعم هو ف

Ò
Ø�ال ٕاّن

الدنيوّية@/ ا¦تّعات من جهة ّ أيى
ã
| oوالتنع العيش

ã
| التوسيع هو واAٕتراف جهة@/ ّ أيى

العيش@/
ã
| عة Hالس لوازم ومن Vازيّة fعان واAٕطغاء@: اAٕبطار ]ع� اAٕتراف وأمّا

/@٣٣ . ٢٣ ـ نيا الد� ياِة Ò¡ ا ã| وأتَرْفناُهم

/@١٣ . ٢١ ـ فيه Ôrاُتِرْف ٕا�ما و"رِجُعوا

النHعمة@/ ã| اAٕبطار أو والتلّذذ@, التنّعم من أيى :@ البيضاويى
ã
و|

/@٢٣ . ٤٣ ـ آباَءنا َوَجدنا ٕانّا فوها Òُم� قاَل ٕاّ�

/@٤٥ . ٥٦ ـ ف� Òُم� ذلَِك َقبَل كاُنوا م Ô Øuٕا

وغافل� الروحانيّة ا¡اAت ومعِرض�عن الدنيوّية@, ا¦تّعات ã| @متوغHل� أيى
ّية@/ ×GAٕا الوظائف عن

أو كاملة معنويّة أو يّة Hماد عليه اُنِعَم مَن اÔXنَعم أّن نَعم@: ÔXوا ف
Ò
�ÔXا ب� والفرق

النHَعم ã| توّغَل مَن فٕانّه ف
Ò
�Xا R%ف وهذا ٕالzا@/ ه Hمتوج أو غ�ها عن غافِل ناقصة@,

اXعنويّات@/ عن غافً% يّة HادXا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ترك@:

اترْك ]ع� وَتراِك متاَر@كة@/ البيَع وتاركتُه خّليُته@/ َتركاً@: َء
ã
Ï¿ال تركُت ـ صحا

اAٔمر@/ لفعل Ëºٕا وهو

البيضة تُسّمي ولذلك البـاب@, قياس وهو ء@,
ã
Ï¿ال عن التخليـة ال�ك@: ـ مقا



٤١٧ تسع

ُتراثه@/ من ي�كُه ما اXيHت@: وَتِركَة َتريكة@/ بالَعراء

استع�لٕ%سقاط
Ø
j فارقته, الّرجَل: وتركُت عنه, رحلُت ل:Xا تركُت ـ مصبا

وتركُت wا@, يأِت n الص%ة@: من ركعة وترَك أسـقطه@, ٕاذا حقّه ترك فقيل
ã
æعاXا

ã
|

حاله@/ عن ه Ùاُغ� n سا@كناً@: البحَر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| باAٕختـيار@, أو قهراً كان سواء والتخلية اليد رفع ع� تدّل اXاّدة هذه أّن

مقدوراً@/ كان ما ترك
ã
| ويُطلق معنوّية@, أو يّة Hماد أمور

ا ØW الث�مـُن تََرك@, ما ُثُلـثا فَلُهن� الواِلـداِن@, تََرَك ا ØW ,@Ïºمو آل تََرَك ا ØW وبقيّة
َصْلداً@/ كَُه Òف� واِبٌل ّية@, Xذُر َخْلِفِهم ِمن ترُكوا لَو تركَن@, ا ØW بع الر� ,@ Ôrتََر@ك

ّية@/ HادXا اAُمور
ã
| القهريّة التخلية ع� يدّل اXوارد هذه

ã
| فال�ك

وتركنا تركُت@, Dف صا¡اً قوم@, ِملَّة تركُت ã Ùæ ٕا دابٍّة@, ِمن َع�َظْهِرها تََرَك ما
َفَلَعلَّك @ُكوا@, Òُي� أن النّاُس أَحِسَب اً@, ß_قا وترُكوَك ِخرين@, Ðا� ã| َعلَيْه وتركنا يوسَف@,

يوَحي@/ ما بعَض تاِرٌك

معنوّية@/ أو يّة Hماد اAٕختيارّية@, اAُمور
ã
| استعمل قد اXوارد هذه

ã
| فال�ك

أمـر فهو النفـوذ@: وقطِع والتسـّلط اليد رفع عن عـبارة كان ا@ ØX ال�ك ٕاّن
Ø
j

الوجودّية@/ واAٔفعال اAُمور كسائر Tالة@, A ّ وجوديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تسع@:

ُت ÖÍ ß¼ القـوَم@: َتسعُت تقول العدد@,
ã
| التHسعة وهيى واحدة كلمة تسع@: ـ مقا



تعس ٤١٨

ِتسعًة@/ فأ[متُه \انية كان ٕاذا َء@:
ã
Ï¿ال وأتَسْعُت تاسَعُهم@/

Ø
ËÈو وأقفال@, قُفل مثل أتساع وا�مع أجزاء@, تسعة من جزء الت�سع@: ـ مصبا
أخذَت أو تاسَعُهم@, ¼Íßَت ٕاذا باب@@نفع@: من القوم@@أتَسُعهم وتَسعُت �@ل%تباع@@لغٌة@/ Hالس

أمواGم@/ تُسَع

والتذك�@, التأنيث ع� وجوُهه Qريى َمعروف العدد من والتHسعة التHسع ـ لسا
النصب موضع

ã
| Òوتسع� الرفع موضع

ã
| تسعوَن يقال نسـوة@, وتسُع رجال تسعُة

F Øu@Aٔ حال@, Hكل ع� مفتوحان ع¿Ìَة وتسَع التاسعُة@, واللّيلُة التاسُع واليوُم وا�ّر@/
وتسعَة ٕامرأًة ع¿Ìَة تسَع تقول غ�أنّك واحداً@, ٕاعراباً فأعطيا واحداً ÓÊºٕا ُجِع% ٕاÊºن

رجً%@/
Ò
Ì¿ع

تسع@/ #ِتسَع" ـ قع

/@١٠١ . ١٧ ـ بيXنات آياٍت موÏºتسَع آَتينا وَلَقد

/@٢٣ . ٣٨ ـ نَْعَجة وتسعوَن ِتسٌع لُه أخيى هذا ٕاّن

/@٤٨ . ٢٧ ـ َرهط ِتسعُة اXدينِة ã| وكاَن

/@٣٠ . ٧٤ ـ Ì Ò¿َع ِتسَعَة َعلzا ßÌ Ò¿ للبَ لَّواحة

العدد@/ أÊºء باب ـ النحو كتب ٕا� ذلك تفصيل
ã
| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تعس@:

تََعساً وتَِعَس تاِعٌس@/ فهو وجهه@, ع� أ@كّب نفع@: باب من تَعساً تََعَس ـ مصبا
بالفتح ا� تعَسه فيُقال وباGمزة@, با¡ركة هذه ويتعّدي تَِعٌس فهو لغة@, َتِعَب@, باب من
والنكس لوجهه@, Oّر أن فالتعس وانتكَس@: وتعَس له@/ تَْعساَ الدعاء@:

ã
و| وأتعَسه@,



٤١٩ تفث

ثانية@/ يسقط Ø	ح سقطته بعد A@يستقّل أن

وأتعَسه@/ ا� تََعَسه يقال الكّب@, وهو واحدة كلمة تعس@: ـ مقا

اAنتعاش@/ ضّد وهو الَكّب وأصله %ك@, ÒGا الت~عس@: ـ صحا

َسـفال@/
ã
| يُنكّس وأن َع�ته من العاثر A@ينتعش وأن الَع� الت~عس@: ـ لسا

والُعثور@/ اLAطاط وقيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ويقـرب وجهـه ع� Oـّر Ø	ح الشديد العثـور هو اXاّدة@:
ã
| اAٔصل أّن

آَمُنوا اّلذيَن ا Ûvياأ ـ اXورد هذا
ã
| hالقرآن@الكر

ã
| اXع�@استعFله هذا ويؤيHد اG%ك@/

ـ م Ô ÒGFأع وأضّل م Ô ÒG َفَتْعساً كََفُروا واّلذيَن أقداَمكُم وُيثبXْت Íكُم Ô½َين ا� Íوا Ô½ َتنْ ٕان
/@@٨ . ٤٧

واG%ك@/ واLAطاط العثور ع� فيدّل اAٔقدام تثبيت ِقبال
ã
| وقع انّه حيث

:@Ï¿عAٔا قال لَعاً@/ ونقيضـه واLطاطاً@/ فعثاراً أيى ـ ا�Aية
ã
| ـ البيضاويى

ã
و|


خ وا�ملة Êºعاً@, ٕاÊÈره واجب بفعل وانتصابه َلعا@/ أقوَل أن من ا ÒG أو� فالتعُس
كفروا@/ الّذين

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تفث@:

عبيدة@: أبو قال َتَفَثُهم@/ لَيْقُضوا Ú Ôj تعا�@: ا� قول
ã
| واحدة كلمة تفث@: ـ مقا

النكاح@/ Aّٕا ِرم Ô¤ا ع� رم ÒJ ما وكّل الطHيب
Ø
Ë Ò¾و الّشارب وأخذ اAٔظافر قّص هو

فـَع%ه واAسـتحداد اAٕدهان ترَك ٕاذا َتِعب@: فهو ِتعَب مثل تَفَثاً َتِفَث ـ مصبا
الوسخ@/



تفث ٤٢٠

:@
ã
ÏÉيق َء

ã
Ï¿ال ÏÉق يقال وَسَخُهم@, أزالوا أيى ـ َتَفثُهم ليقضوا Øj تفث@: ـ مفر

البََدن@/ عن ُيزال أن شأنه ا
Ø
W وغ�ذلك الظHفر وسخ الت~ْفث وأصل وأزاله@, قطعه ٕاذا

وكأ@نّه ِرم@, Ô¤ع�ا رم ÒJ ما كّل وَتنك�ب اAٔظفار وقَّص الّشعر نَتف التفث@: ـ لسا
من Aّٕا التفث اللّغـة أهل A@َيعرف الزّجاج@: قال اAٕح%ل@/ ٕا� اAٕحرام من اòروج
اللHحية من واAٔخذ والتقصـ� ا¡لق التفـث قال@: عبّاس ابن عن وروي التفسـ�@/
وقيل به@/ Jتّج شعر فيه Nٔي nو عبيدة@: أبو قال /@ والّرميى والّذبح واAٕبط والّشارب
nو يَّدِهن n َشِعث@,

Õ Ù
متغ� أيى َتِفٌث ورجل مطلقاً@/ والَوَسخ َرن والد~ عث الش~ ٕاذهاب هو

جعل cيل@, ابن Ìه
Ø
ف« Fك الت~َفث �Hاللّغوي من أحد Ì

Ù
يف« n منصور@: أبو قال َيسَتِحد@/

أش}ه@/ وما قضاًء با¡لق الّشعث ٕاذهاَب وجعل التشّعث@, الَتَفث

قَبََض@/ أمَسَك@, = [@تاَفس@] ـ@ قع

قَبََض@/ أمَسك@, = [@تاَفش@] @

استندوا م Øuأ فالظاهر واòلط@, الوهن اللّغوي�Hمن كلFت
ã
| ما �O@A أقول@:

ا�Çملة مـع� جعلوا
Ø
j التفسـ�@, كتب

ã
| وما الكرZة ا�Aية ع� الّلفظ تفسـ�

ã
|

رأيت Fك الكلمة Ìوا
Ø
ف« حيث التفث@, لكلمة

Ó
مع� بالقرائن@: مyا اXستفاد ومضموuا

وأمثاGا@/ الَوَسخ وٕاذهاب والتقص� با¡لق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومعلوم واAٕمساك@, القبض ]ع� وهيى ع
ّية@, ماّدة من مأخوذة اللّغة هذه أّن
اAٕح%ل وهو التقص� ٕا� وتنxيى اAٕحرام وهو باAٕمسـاك يبتدء ا¡ّج مناسـك أّن

واAٕط%ق@/



٤٢١ تقن

تعا�@: قوله
ã
| Fك ròوا اAٕ[ام ]ع� فهو َتَفَثُهم@] لَيْقُضوا Ø Ôj@] ã

| القضاء وأمّا
أ�ْمـُر ÒãÏ ßÉ ُق مناِسـَكُكم@, Ôr َقَضيْ فٕاذا قÏÉموÏºأ�جَل@, ØFفل ة@, الّصلوى ُقِضَيت فٕاذا

َتْسَتْفِتياِن@/ فيِه اّلذيى

ع� اXفهوم هذا ويصدق واAٕمساك@, والتعلّق القبض هو التَفث مع� فيكون
مفهوم فيكون القّص@والنتف@والنHكاح@وأمثاGا@, من باAٕحرام عنه اAٕجتناب ما@يلزم @كّل

واAٕحرام@/ اAٕمساك لّوا ß ÔJو ا¡ّج حدود لِيُِتّموا
Ø
j ـ ا�Aية

َولُيوُفوا َتَفـَثُهم لَيْقُضـوا Ø Ôj م@/// Ô ÒG َمناِفَع دوا ÒÎ Ö¿ لِيَ ///@ Xـج Ò¡با النّاِس ã| َوأذXْن
/@٢٩ . ٢٢ ـ نذوَرُهم

وجامعّية@/ ب%غًة انتخاب أحسن اXورد هذا
ã
| الكلمة هذه وانتخاب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تقن@:

اAّٔول فالقول مأة/ Ò¡وا@�Hالط
ã
æوالثا ء,

ã
Ï¿ٕاحكام@ال أحدYا أص%ن تقن@: ـ مقا

/@ الرأيى َجـيHد كاَن رجل ِتقْن@: وابن حاِذق@/ تِقٌْن@: ورجل أحÇgته@, ء@:
ã
Ï¿ال أتقنت ـ

التHقن@/ هو وذلك بذلِك@, أصلحوها ٕاذا أرÎÈم تَقّنوا فيقال
ã
æوالثا

حاِذق@/ التاء@: Ì»بك تِقٌن ورجل ٕاحكامه@/ اAٔمر@: ٕاتقان ـ صحا

اAٕتقان@: من تِقٌْن وف%ن وتَقٌِن@, مُتقِن ورجل فأتِقـنه@, عمً% عملَت ٕاذا ـ أسا
عمله@/

ã
| حاذق أيى باAٕتقان موصوف

اXاء@/ ُرسابة والتHَقـنة@: الب�@, من Oرج أة Òa Oالطه الرقيق �Hالط ِتقن@: ـ لسا
حاِذق@/ لٔ%شياء مُتقِن وتَقٌِن تِقٌن ورجل اAٕحكام@/ واAٕتقان@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ِتلك ٤٢٢

والتحقيق@:

أ@ك�استعFل أّن Aّٕا ,@
أ@ك اشتقاقاً يقن وماّدة اXاّدة ب�هذه ٕاّن نقول أن A@يبعد
اAٕحكام مفهوم Fyبي وNمع @والنظر@/ الرأيى

ã
واليق�@| اòارجيّة, اXوضوعات

ã
| اXاّدة

من نوع وهو العمل@, آخر ٕا� الوصول جهة من فلعلّها مأة@: Ò¡وا�Hالط وأمّا والتثبيت@/
ورسوخ@/ تثّبت وفzا والتدقيق@, اAٕتقان

/@@٨٨ . ٢٧ ـ َتْفَعُلون @]ا Õَخب� ٕانُّه ٍء@ ãÏ¾ كّل أتَقَن اّلذيى ا� ُصْنَع
وأتقَنَُه@/ شيئاً َصنََع Òْن ßX èطو #ص"@: ا� رسول كلFت

ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ِتلك@:

والكاف بعيد@, ٕا� wا اُش� ٕاذا تلحقها والّ%ُم اXؤّنث@, للمفرد اAٕشارة أÊºء من
للخطاب@/

Aلتـقاء ُحـذفت واليـاء وِتـه@, تا دون
ã
ç هو الكلمة هذه أصل أّن والظاهر

السا@كن�@/

الكـلمة@, هذه هو اXؤنّثة اAٕشارة أÊºء صيغ
ã
| اAٔصل ٕاّن نقول أن وA@يبعد

التأنيَث@/ والياء التاء Xناسبة

أّن Fك والتجليل@, oللتعظ اعتباريّاً يكون وقد معنويّاً@, يكون قد البُعـد ٕاّن
Ø
j

أو ا¢اَطب جنس ٕا� نظراً وا�مع@, التثنية مورد
ã
| تكون قد اXفردة اòطاب حرف

اòطاب@/ ¼Íف ع� للدAلة أو A@بعينه واحد ٕا�

ã
 الّ ا�ّنـُة ِتلَك بَيميِنَك@, ِتلَك وما الِكـتاب@, آياُت ِتلَْك كاِمَلة@, ة ÒÌ¿َع ِتلَْك
ثُتموها@/ اُوِر



٤٢٣ تّل

النحو@/
ã
| اXطّولة الكتب ٕا� ول�اجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تّل@:

قتل@: باب من تّ%ً وتلّه Îام@/ ßºو Îم
Ò
º مثل ِت%ل وا�مع معروف التّل ـ مصبا

ِمتَّل@/ للّر· قيل ومنه عه@, ÒÍ Ò
¼

اAنتصاب@: فأمّا اAنتصاب@/ اAنتصاب@وضّد دليل وهو صحيح أصل تّل: ـ مقا
ذلك وهو اAٕقـ%ق@, والتلتلة يده@/

ã
| َء

ã
Ï¿ال وتللت العنق@, والتليل معـروف@/ فالتّل

الّذيى الّر· واßXتَّل@: اXقابلة@/ من جنس وهذا Íعه@/
Ò
¼ أيى فتلّه ضـّده@: وأمّا القياس@/

للَجب�@/ وَتلُّه ـ@ به ع ÒÍ½ يُ

ع� أسـقطه للَجب�@: وتلّه العتيق@, والتليل اXرتفع@, اXكان التّل أصل ـ مفر
تليله@/ ع� أسقَطه وقيل ال�اب@, ع� أسقطه تّربه@: كقولك التّل@,

وَخّده@, عنقه ع� ألقاه وقيل ¼Íعه@, وتَليل@: مَتلوٌل فهو تّ%ً يَتُلّه تَلّه ـ لسا
Fك ¼Íعه تلّه مع� للَجب�@, وتلّه F أسلَ ØF َفلَ ـ تعا� قـوله Ì

Ø
ف« وبه أع�@, واAّٔول

جثّة له ا
Ø
W اAٔرض ٕا� ألقيته ء

ã
Ï¾ وكّل Íيع@/

Ø
ال½ واXتلول والتليل لوجهه@/ كبّه تقول

سقط@/ ٕاذا يَتُّل وتّل صّب@, ٕاذا ويتِّل يُتّل وتّل تَلْلته@/ فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوماً قريب مyا كّل والتّل@: ّب والص~ والَكّب Íع
Ú
وال½ واAٕلقاء اAٕسقاط أّن

خر@: �Aا من

والتخلية@/ العلّو من اAٕلقاء اAٕسقاط@:
ã
| 
ويعت



تلو ٤٢٤

اXعنويّات@/ ã| أو يّات HادXا ã| مساٍو أو عاٍل Tّل من يكون أن من أعّم واAٕلقاء

يش}ه@/ وما اXائع
ã
| بالتدريج اLAٕدار الصّب@:

ã
| 
ويعت

الّرأس@/ ع� القلب اAٕناء فكّب الوجه@, ع� Íع
Ú
ال½ الَكّب@:

ã
| 
ويعت

اXوارد@/ راجع ـ القفا ع� أو الوجه ع� يكون أن من أعّم فهو Íع@:
Ú
ال½ وأمّا

م½Íوعاً اXتلول يكون أن وA@يلزم الناقص@, الضعيف Íع
Ú
ال½ فهو الت~ّل@: وأمّا

هو اXعـ� وهذا واAٕنتصاب@, اAٕرتفاع من ء
ã
Ï¾ مفهـومه

ã
ف� وأعضـائه@, بدنه بBم

الكلمة@/ هذه Aنتخاب اXوِجب

اXسّطحة@/ اXواضع تلك
ã
| أسقط زائد ء

ã
Ï¾ فكأنّه التّل@: مفهوم وأّما

والدّقة@/ اللّطف من للَجب�@] [@َوَتلُّه ـ تعب�
ã
| ما يظهر وwذا

ا�Çب�@, تّل ]نظور التّل أّن ٕا� فلٕ%شـارة ع�@: Mرف التعـب� عدم ـ وأمّا
Ø	ح مطلوباً

ã
Ùالك� ال½Íع وليس اXقـدار@, وwذا اXقّدمة wذه اAٔمر امتثال ¡صول

ب�@/ Òا� ع� وتلّه ـ Pملة Ø
يع

/@١٠٣ . ٣٧ @ـ@ Ôoٕابراه يا أن ْيناُه وناَد ßِللَجب� وَتل�ُه F أْسلَ ØF َفلَ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تلو@:

Aٔ@نّه القرآن تِ%وة ومنه َتبعَته@, ٕاذا تلوتُه اAٕتHباع@/ وهو واحد أصل تلو@: ـ مقا
كان فٕان وتركته@, خذلته ٕاذا تُلّواً@: أتلوه الّرجَل تلوُت قـوله فأمّا آية@/ بعد آية يُتبع
خلفه صاَر فقد وتركه عنه انقطع فٕاذا ومعـه@, مُصاحبُـه Aٔ@نّه القياس@, فهو صحيحاً
الذمّة والت~%ء مyا@/ تقّدم ما تتلو البقيّة وهيى والتّ%َوة التِّليّة الباب ومن /@

ã
التا� لة[

وُتطَلب@/ تُتّبع ا Øu@Aٔ



٤٢٥ تلو

وزان أيضاً وِتلٌو تاٍل له فأنا تبعته@, ُفعول@: ع� تلّواً أتلوُه الّرجل تلَْوُت ـ مصبا
ِت%وة@/ القرآن وتلوت ل@/ ßa

وتلوُت يتلوها@, الّذيى ولدها الناقـة@: وِتلُو يتلـوه@, الّذيى ء@:
ã
Ï¿ال ِتلو ـ صحا

تبعَته@/ ٕاذا الّرجَل@: وتلوُت ِت%وة@, القرآن

n وٕان ثاٍن
ã
التا� أّن :@

ã
والتا� التابع ب� الفرق ـ ٢٥٥ ص للعسكريى الفروق

قـبل التابع يكون وقد اAّٔول@, بتدّبر اXتدبHر هو ا Ø̂ ٕا والتابع اAّٔول@/ بتدّبر يتدّبر يكن
الدليل@/ وتأّخر اXدلول كتقّدم اXكان@,

ã
| اXتبوع اAّٔول

,@Ë»با� تارًة يكون وذلك مyا@, ليَس ما بيyم ليس متابََعًة تَِبَعه ت�@: ـ مفر
ومصدره اXع� تدّبر أو بالقراءة وتارًة وِتلو@, تُلّو ومصدره كَم ß¡ا

ã
| باAقتداء وتارًة

وتارة بالقراءة تارًة لةXا ا� كتب باتHباع Hتّص والت%وة ـ ا� آيات يَتلوَن ت%وة@/
أخّص وهو ذلك@, فيه يتوّهم ما أو وترهيب وترغيب وuيى أمر من فzا Xا باAٕرتسام
ا Ø̂ وٕا ِرقعـتك@, تلوُت يُقال ف% ِت%وة@, قراءة كّل وليس قراءة ت%وة فكّل القراءة@, من

اتHباعه@/ عليك وجب قرأته ٕاذا ء
ã
Ï¾

ã
| القرآن

ã
| يُقال

أْسَلَفت@/ ما نفٍس كّل َتْتُلو@ ُهنالَِك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويكون بأن@Nعله@أمامه ء
ã
Ï¿ال بعد الوقوع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أّن@اAٔصل

جهة اXعت
فيه اAتHباع غ�مفهوم وهو الظاهر@, جهة ٕا� ناظر اXع� وهذا خلفه@/ هو
وا¡كم@/ اXع�

كلFت أو ا�Aيات أو القرآن Nعل
ã
التا� فٕاّن التH%وة@: مع� حقيقة تظهر وwذا



تلو ٤٢٦

أو اAٕب%غ@, مقام
ã
| أو واAٕع%ن اAٕظهار مقام

ã
| أمامه منه@, أوحي ما أو اXتعال ا�

غ�ها@/ أو واAٕطاعة@, اAتHباع مقام
ã
| أو ,@oوالتعظ والت¿Ìيف hالتكر مقام

ã
|

بـطريق أو القـراءة بطريق كانت سواء ا�Çهة@, هذه ٕا� اXاّدة هذه
ã
| فالنظر

اُخر@/ بُطرق أو اAٕتHباع

ت¿Ìيفاً اُريد ٕاذا Aّٕا وأمثاGا@, اXتداولة الكتب قراءة
ã
| التلّو A@يُطلق هذا وع�

له@/ ÓDوتعظ خاّصاً

اAٕتـ%ء ]Çع� فـٕانّه بوجيه@, فليس آية@: بعد آية اتHباع ٕا� نظراً الت%وة وأمّا
القارٔي@/

ã
التا� صفة من والت%وة الت%وة@, A ياً Hمتعد

ت%زم ء
ã
Ï¿ل التبعيّة فٕاّن اXفهوم@, ذلك لوازم fن واAٕعراض@: ال�ك مع� وأمّا

خر@/ �Aا عن اAٕعراض

/@٢ . ٩١ ـ َت=ها ٕاذا والَقَمِر وُضحاها والّشمِس

/@١٧ . ١١ ـ ِمنه شاِهٌد وَيْتلوُه

بيHنة@/ ع� كان مَن خلف الشاهد ويقع الشمس@, خلف القمر يقع أيى

َيـتلوَن اّلـذيَن ٕاّن الِكتاَب@, َتْتُلوَن Ôrوأن القرآن@, أْتلُو وأن َعليُكم@, تلوتُه ما
َيتلوَنه@/ الكتاَب آَتيناُهم اّلذيَن ا�@, @كتاَب

ب�أيدvم@, Dوف ومُقتدًي ٕاماماً الكتاب ٕا�جعل ٕاشارة الكرZة ا�Aيات هذه
ã
|

نصَب يراقبونه@وNعلونه من@أحكامه@, مستفيدون مستضيئون@بنوره خلفه وهم@واقعون
واAٕفشاء@/ واAٕع%ن بالقراءة ويرفعونه أعيyم@,

فليست ال½Íفة القراءة وأمّا الكلمة@/ هذه انتخاب من تُفهم ا Ø̂ ٕا
ã
æعاXا وهذه

آيات@:
ã
| Fك ـ اXع� ٕا� والتوّجه والتلّفظ النطق من أزيَد ع� تدّل



٤٢٧ Øk

ولِئَك فاُ ِكتاَبك@, ٕاقرأ الُقرآُن@, ُقِرٔي وٕاذا منه@, ÒÌ Ú»تي ما فاقرُأوا كتاِبَيه@, ٕاقَرُأوا@
م@/ Ô Òwِكتا يَقَرُأوَن@

مواردYا@/
ã
| بالت%وة أو بالقراءة التعب�

ã
| اXنظورة اòصوصيّات فظهرت

/@١٥١ . ٦ ـ َرّبكُم َم َحر� ما أتُل َتعالَْوا ُقْل

. ١٨ ـ ِذ@كراً ِمنُه َعليكُم سأتلو ُقل آية@:
ã
| وهكذا القرآن@/ من الت%وة باعتبار

/@١٣

/@١٠٢ . ٢ ـ ُسلDن ع�ُملِك Ôالّشياط� تتلُو ما واّتبعوا

وراَء اِ� كـتاَب الِكـتاَب اُوتوا اّلذيَن ِمَن َفريٌق tَنِبَذ الّذين هؤAء واتّبع أيى
ع� وذلك حياtم@,

ã
| مقتدي الّشياط� جعله ما أيى الّشياط� تتلو ما uُظهوِرِهم

سلDن@/ حكومة

آياِتنا@, م ß Özَعل َيتلو َرسوً� ها Xم اُ ã| َيبعَث Ø
ح آياِتِه@, َعليكُم َيتلُو ِمْنكُم َرُسوً�
/@٧١ . ٣٩ ـ ربXكُم آياِت َعليكُم َيتلوَن ِمنكُم ُرُسٌل يأِتكُم Ònأ

ا�Aيـات ٕاراءة هـو اAٔنـبياء وظائف برنا¶ أّن الكرZة ا�Aيات هذه من يظهر
ف Hيعر وما صفاته وع� عليه يدّل ما وا�Aيات حياtم@, أمور أمام وجعلها وٕاع%مها

والت¿Ìيع@/ التكوين من وbاله@, وج%له عظمته

� التذّكر حياtم وبرنا¶ أمـورهم وجهُة أيى ـ ٣ . ٣٧ ـ ِذ@كْراً فالتاِلياِت
والَعلَن@/

Ù
Ì»ال

ã
| اXتعال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øk

أيّامه عّدة كملت ال¿Îر@:
Ø
kو أجزاؤه@, َلْت Øgت :@Ì»بالك

Ø
rي ء

ã
Ï¿ال

Ø
k ـ مصبا



Øk ٤٢٨

وتَِتم~ة واËºAالت~مام@/ مته@, Ø]و أ[مته فيُقال باGمزة@والتضعيف ويُعّدي تاّم, فهو ث%ث�@,
ه@/ Ø]أ مثل واستتّمه غايته@, [ام ء

ã
Ï¾ @كّل

كََمل@, ٕاذا@ ء
ã
Ï¿ال

Ø
k يقال الgال@/ دليل وهو منـقاس@, واحد أصل :@

Ø
k ـ مقا

اXطلوب@/ والشفاء الدواء [ام ا Øu@أ يريدون م Øuكأ الّتميمة@, الباب هذا ومن أنا@/ وأ[مته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الناقص ويقابله ا@كBله@,
ã
| خارج ء

ã
Ï¾ وJAتاج@ٕا� أجزاؤه كملت ما@ ا¦ام أّن

ã
| الÇgال استعFل أغلب أّن Fك ـيّات@, Ùgال

ã
| ا¦ام استعFل وأغلب /@

Ø
rي n@ما وهو

ٕالzا اُضيفت ٕاذا والgال اAٔجزاء@, كملت حيث يصدق ا¦ام ٕاّن ـ@ وأيضاً الكيفيّات@/
[ام@/ ع� و[اماً وwاًء ُحسناً يزيدها اَُخر خصوصيّات

/@٣ . ٥ ـ ã
ِنْعَم َعليكُم وأ[مُت دينكُم لكُم أ@كملُت أليوَم

يكـن nو نور@, ع� نور له وزيد كمل وwا@ الوAيـة@, قبل [اماً كان يـن Hفالد

ã
| والدخـيلة للتنّعم اXوجبة اGAٕ×يّة النHعم وأمّا كامل@/ غ� ين Hالد يب� أن مستحسناً
Ø
k قد وبالوAية موجوداً@, كان وحياtم عي¿Îم

ã
| مyا الّ%زم فالقدر ا¡ياة@:

ã
| السعة

تعا�@: قال Fك ـ
Ó
ومع� ظاهراً والسعادة العيش

/@٦ . ١٢ ـ ع�أبََويْك ها Ø]أFيَعقوبك وع�آِل َعليَك ِنْعَمتَُه Ø ßr ويُ

/@١٥٠ . ٢ ـ َعليكُم ã
ِنْعَم Øk�ٔو
/@٦ . ٥ ـ َعليكُم ِنعَمتَُه Ør وليُ ركُم Xِلُيَطه ُيريُد ولكن

وظرفيّة استعداداtم اقتضاء ٕا� بالنسبة أيى علzم@, اXتعلHقة النHعمة ٕا[ام يريد
وجودهم@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤٢٩ تنّور

تنّور@:

وقال العجـم@/ لغَة العـرب لغُة فيه وافقـت فيه@, Òـ� ÔO الّذيى التّنـور@: ـ مصبا
صحيح@/

Ø ã
èبعر ليس :@kأبو@حا

جاء فلذلَك هذا@, غ� ÓÊºٕا العرب له A@تعرف معّرب@/
Øã
Ïºفار التّنور@: ـ اXعّرب

عرفوا@/ ]ا خوطبوا م Øu@Aٔ التيل@,
ã
|

وضّمة واوان فاجتمع ور@, نَو� فيه اAٔصل كان :@
ã
æمداGا أبو@الفتح وقال ـ الفائق

تاًء@, الواو من فأبدلوا َوّنور@, فصار فائه@, ٕا� ع�الفعل فقَلَبوا ذلك فاستثقل وتشديد@,
/@ªُوو

ã
| ªتو @كقوGم

والفارسيّة العربيّة اللغة ب� مش�ك لفظ ÍÒÈور@, وزان َتنور@: ـ قاطع برهان
/@�òا طبخ Tّل ]ع� وال�كّية@,

اُتون@/ موقد@, تّنور@, ُفرن@, = [@َتّنور@] ـ قع

كّرم
Ø ã
ع� قال كذلك@, هو اللّغات bيع

ã
| يقال فيه@, Ò� ÔO الّذيى والت~نّور ـ لسا

تّنور@/ ماء ر Hمفج وكّل اAٔرض@, وجه هو وجهه@: ا�

ُفرن@/ تانِدير@: وأصله َتندور@, :@ للساميى تركيى قاموس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وال�كـيّة والفـارسيّة والعـربيّة العـ
يّة اللّـغة
ã
| مسـتعملة الكلمة هذه أّن

تَن من مأخوذاً يكون أن ف%@بّد الفارسّية@: هو اAٔصل ٕاّن قلنا فٕاذا يس�@/ باخت%ٍف
فقيل خفHف Ø

j للّطبخ@, النار فzا توقَد Tل� عن wا Ø
فع وبدنه@, ج«Ëالنور أيى ونور@,



توب ٤٣٠

الع
ّية@/
ã
| وكذلك تّنور@, العربيّة وباللّهجة تندور@, ال�كيّة باللّهجة وقيل تنور@,

كلمة من الّلفظ@مأخوذاً هذا أن@يكون ف%@يبعد الع
ّية@: فzا اAٔصل ٕاّن قلنا وٕاذا
واُدِغَمت@/ نوناً اGمزة انقلبت

Ø
j نور@, ـ و ـ تاء ـ

غرفة@/ ُحج�ة@, = [@تاء@] ـ قع

نار@/ #آرامّية"@ = [@نور@]

أيضاً@/ العرب لغة
ã
| استعمل

Ø
j النار@, ُحج�ة التّنور@: مع� فيكون

/@٤٠ . ١١ ـ التّنور وفاَر أمُرنا جاَء ٕاذا Ø
ح

بعـده Dف اòاّص التكليف وبقرينة التّنـور@, من الفـوران ابتداء الك%م ظاهر

ã
| ا¢صوص التنّور هو اXراد أّن يفهم زوج�@: wكل ِمن ل ßaا ـ #ع" نوح ٕا� ه HتوجXا

نظره@/ Iت كان Tل�
ã
| أو #ع"@, نوح بيت

وب� بينه مناسبة ف% للحرارة@, ومركز للنار حجرة فانّه التّنور@: خصوصيّة وأمّا
وهو �òا òروج Tّل التنّور أّن ٕا� مضافاً للطبيعة@, خارق أمر Aّٕا منه اXاء فوران
ٕا� ٕاشارة ا¤ّل@, ذلك من الفوران ابتداء فيكون حياته@, ٕادامة

ã
| لٕ%نسان طعام أع�

حياtم@/ أيّام انقضاء

وظهورها القّهاريّة القّوة فوران ٕا� باطناً أو ظاهراً ٕاشارة يكون أن وA@يبعد
قـهاريّة وحالة صفة عن عبارة التنّور فيكون ,@oلAٔا والعذاب السخط حرارة وبدّو

لشديد@/ أخذه @فٕاّن ـ اXتعال@ � جبّاريّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

توب@:

ولكن التوب@, هيى التوبة وقيل أقلَع@, ومَتاباً@: وتوبة توباً ذنبه من تاب ـ مصبا



٤٣١ توب

له غفَر عليه ا� وتاَب تائب@/ فهو كالÍÉبة@, واحدة التوبة وقيل اXصدر@, لتأنيث اGاء
يتوب@/ أن سأله واستتابه@: تّواب@/ فهو ,@

ã
Ï¼عاXا من وأنقذُه

عنه@, رجع أيى ذنبه من تاَب يقال الرجوع@/ ع� تدّل واحدة كلمة توب@: ـ مقا
التّوِب@/ وقاِبِل ـ تعا� ا� قال التوبة@, والتوب تائب@, فهو ومَتاباً@, توبة ٕا�ا� يتوب

مثله@/ التّْوب وكذلك الن~َدم@تَْوبة, ا¡ديث
ã
و| الّذنب@/ الرجوع@ِمَن الت~ْوبة ـ صحا

وفّقه عليه@: اُ� تاَب وقد ومَتاباً@/ تَْوبًة ٕا�ا� وتاَب توبة@/ bع التّْوُب اAٔخفش@: وقال
Gا@/

ٕاظهار واAعتذار@: ٕاتيانه@/
ã
لك| عذَر A بأن تقر� ع�الّذنب النََدم التوبة@: ـ @كليا

الرجوع والتوبة عكَس@/ Aو نََدٌم توبة فكّل عذراً@/ ٕاتيانه
ã
| لك بأّن تقر� ذنب ع� ندم

بالطاعات واAْٔوُب@الرجوع ء@ٕا�@ا�@/
ã
Ï¾ Hكل عن الرجوع واAٕنابة اXعصية@ٕا�@ا�@/ عن

ع�مع�القبول, بَع�دّلت اسُتعملت ٕاذا والتوبة عرفة@/ Hكا¡ج النَّدُم@: والتوبُة ٕا�ا�@/
اسُتعملت وٕاذا الِعباد@, ِمَن التوبة قبول لك�ة ا�

ã
| يستعمل تّواٌب@, منه الفاعل Ëºوا

تائباً@/ منه الفاِعل
Ô
Ëºٕا كان بَعن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا عليه@/ والندم الذنب من الرجوع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اAٔصل أّن

ع�@, Mرف فتسـتعمل اXتعال@: ا� ٕا� �نتَسب ٕاذا وأمّا العبد@/ ٕا� �نتَسب ٕاذا اXع�
والعطوفة الرaة اXع� هذا وي%زم واAستي%ء@, اAستع%ء بطريق الرجوع ع� فتدّل

واXغفرة@/
والندم@/ واAعتذار والرجوع واAٔوب اAٕنابة وب� بيyا الفرق وظهر

/@٣٩ . ٥ ـ وأصَلَح ُظلِمِه َبعِد ِمن تاَب ن Ò Òf



تارة ٤٣٢

/@٥٤ . ٦ ـ تاَب Ø Ôj هالٍَة Ò ßP ُسوءاً َعِمَل َمْن

/@١١ . ٤٩ ـ وَن ßXالظّا ُهُم ولِئَك فاُ يُتْب Ö Òn وَمْن

/@٣ . ١١ ـ ٕالَيْه توبوا Ø Ôj رّبكُم "ْسَتْغِفروا وأن

/@٣ . ٤٠ ـ الت�ْوب وقاِبِل الّذْنِب غاِفِر

/@١٨ . ٤ ـ يXئاِت الس� َيْعَمُلوَن لّلذيَن التوبَُة وليَست

/@٢٢٢ . ٢ ـ ريَن Xَتَطه ÔX ا ب� ß ÔJو Òالتّّواب� ب� ß ÔJ اَ� ٕاّن

/@٧١ . ٢٥ ـ َمتاباً اِ� Ò�ٕا َيتوُب فٕانُّه

الذنوب@/ من والنّدم ا� ٕا� الّرجوع ]ع� اXوارد هذه
ã
| فالتّوب

َعَلْينا@, وُتْب ,@ Ø ã النّ ع� اُ� تاَب َلَقد َعلَيِْه@, َيتوُب اَ� فٕاّن م@, ß Öz َعلَ اُ� تاَب Ø Ôj
/@٢٧ . ٤ ـ َعَلْيكُم َيتوَب أن ُيريُد واُ�

اAستعFل بقرينة اÇXتعال@, ا� من علzم واللّطف الّرaة وٕافاضة التوّجه ُيراد
واAستع%ء@/ اAستي%ء ع� الدالّة َع� Mرف

ولِئَك َفاُ قريٍب ِمن َيتوبوَن Ø Ôj هالٍَة Ò ßP الّسوَء َيْعَمُلوَن ِلل�ذيَن اِ� Òَع� التّوبَُة ا Ø̂ ٕا
/@١٧ . ٤ ـ م ß Öz َعلَ اُ� َيتوُب

متعلHق مستقّر ا�" #ع� وظرف عباده@, ع� ا� توبة اAُو� التوبة من اXراد
سوءاً@/ يعمل مَْن خصوص

ã
| ذمّته ع� وثابتة مستقّرة تعا� توبته ٕاّن أيى ]قّدر@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تارة@:

زت
Ø
Y ا Ø[ور اAستعFل@, لك�ة خفّف لكنّه اGمزة وأصلها اXّرة@, التارة@: ـ مصبا



٤٣٣ تارة

والتّيّار تارات@/ فا�مع ا¢فّف وأمّا ,@ Òوِت� وِتئار تأرة فقيل باGمز عت Ôbو ع�اAٔصل
ت�@/ من عله ÒN وبعÎÉم َتْيوار@, أصله فَيْعال وهو ا�ريان شّدة وقيل اXوج

يؤَخذ أن ع� يُتاُر وف%ن القوم@/ ب� والرسول فيه@, ب
Ò
Ì¿ُي ٕاناء الت~ور@: ـ صحا

ُيؤَخذ@/ أن ع� يُدار أيى

مّرة@, بعد مّرة أيى تارة@: بعد وتارة رية@/ ßا� وÌºيع اXوج@, التّيّار@: ت�@:
ã
| وقال
تارات@/ وا�مع

تاَورته قوGم تاراتك,@ومyا
Ø
Ì¾@@وهذه اُخري, بعد تاراٍت@وتارًة فعل@ذلك ـ أسا

Aٔ@نّه بذلك يى Ù Ôdو صغ�@, ٕاناء وهو بالتور يتوّضأ #ص" ا� رسول وكان ]ع�عاَوْدته@/
ومأخذه الُعّشاق@, ب� ويدور يَ�ّدد الّذيى الرسول وهو بالتور يى Ù Ôd أو وُيرّدد@, يُتعاَور

هذا@/ عند وتارة هذا عند تارة Aٔ@نّه التارة من

وتارات@, Òع�@ِت� مع ÔNو مّرة, أعاده@مّرة@بعد وأتاره: ا¡�@واXّرة@/ التارة@: ـ @كليا
منصوب وتارًة التأم@/ ٕاذا ا�رح تار من هو قيل ياء@/ أو عن@واو Iتمل@أن@تكون وألفها

مّرة@/ ÍÈبته
ã
| مّرة

ã
| قيل ما قياس ع� مصدر أو ظرف ٕامّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مواّد و�O@Aأّن سابقة@/ ٕا�@حالة يرجع Ø	ح حصول@Iّول اXاّدة
ã
اAٔصل@| أّن

أيضاً مyا ويقرب ,oفاهXا قريبة وهيى اشتقاق, بيyا الوتر, والت�والت�وهكذا التور
والتحّول@/ ا¡ركة وNمعها والكور@, الطور

اAٔمـواج جريان ـ والتّيّار وIّول@/ جري كذلك أيى ـ@ تارة بعد تارًة ـ ُيقال@
ويدور ي�ّدد مَْن وهكذا ويرّدد@, يتعاَور ٕاذا ا¢صوص واAٕناء حاAت@/ ٕا� وIّوGا



توراة ٤٣٤

ء
ã
Ï¿ال تـتابع والتواتر ا¢تلفة@, واAٔ@كوار اAٔطوار وهكذا اXعاودة@, وهكذا bع@, ب�

اAٔزمنة@/ تعاقب
ã
| وا¡� حالة@, بعد حالة حصول واAٕلتئام اُخري@, بعد مّرات

أو واواً اGمزة ُقِلَبت
Ø
j اXهموز@, هو اXاّدة هذه

ã
| اAٔصل ٕاّن نقول@: أن وA@يبعد

مyا@/ القريبة الع
يّة اللّغة عليه ويدّل للتخفيف@/ ياًء

حدوداً@/ وضع أحاط@, ق@, طو~ = [@تاَءر@] ـ قع

حّدد@/ قّص@, خّط@, ,@Ëºر صّور@, وصف@, = [@ ßِت�@]

مظَهر@/ درجة@, وصف@, صورة@, شكل@, = [@توَءر@]

وللت� واويّاً للتور ضبط وقد التحّول@/ مفهوم تناسـب تري Fك
ã
æـعاXا فهذه

أو الواو قلب أّن ٕا� مضافاً أنَسب@, اXهموز
ã
æمعا أّن Aّٕا أيضاً@, متناسبة

ã
æمعا يائيّاً

Hفيف@/ فيه وليس وجيه غ� Yزًة الياء

/@٦٩ . ١٧ ـ اُخري تارةً فيه ُيعيَد@كُم أن Ôr أِمنْ أم

/@٥٥ . ٢٠ ـ اُخري ةً تاَر ِرُجكُم Ö ÔK ا Öyوِم ُنِعيُد@كُم وفzا

ٕا� يكون أن Aزم فzا التحّول أّن اXاّدة@: هذه اسـتعFل موارد من فيُسـتفاد
أو شكل أو وصف ¡صول واAلتئام@, واXعاودة اAٔمواج

ã
| Fك سـابقها@, مثل حالة
كسابقها@/ حالة أو صورة

والتطّور@/ والتنّوع التحّول وب� بيyا الفرق هو وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

توراة@:

والتثنية@, والّ%ويان, واAٔعداد, واòروج@, التكوين, اòمسة@: اAٔسفار يت@wا Ù Ôd
وقوان� ل Òمُ لكتاب Ëºٕا ا Øuٕا ا¡قيقة

ã
و| ٕا�موÏº#ع"@/ اXنسوبة العتيق@, العهد من



٤٣٥ توراة

#ع"@/ حÍÉته ٕا� اXتعال ا� من نازلة وأحكام

/@oوالتعل القانون ]ع� ِع
انيّة كلمة وهذه

أسفار ,Ïºمو ¾Ìيعة ,oتعل عقيدة@, مبدأ, قانون, = [@توراه@] قع
نظام@/ ,@oتعال تقاليد@, نواميس@, اòمسة@, Ïºمو

/@
Ø ã
çتورا

Ø ã
دي� التوراة@,

ã
| متضلHع اXعرفة@, واسع = [@

ã
æتورا@]

/@ ّ نظريى = [@
ã
çتورا@]

/@٣ . ٣ ـ واS�ٕيل الت�ْوراةَ وأنَزَل

/@٩٣ . ٣ ـ فاْتُلوها بالت�ْوراِة َفأتوا ُقل

/@٤٤ . ٥ ـ ونوٌر ُهدًي فzا الت�ْوراةَ أنَزْلنا ٕانّا

/@٢٩ . ٤٨ ـ الت�ْوراِة ã| َمَثلُهم ذلَِك

/@٥ . ٦٢ ـ الت�ْوراةَ ُلوا Ù Ôa اّلذيَن َمَثُل

/@٤٣ . ٥ ـ اِ� ُحكُم فzا الت�ْوراةُ وِعْنَدُهم

/@١٥٧ . ٧ ـ يِل ÖS�ٕوا الت�ْوراِة ã| ِعْنَدُهم َمكتوباً دونَُه ß ÒN اّلذيى

/@١١١ . ٩ ـ والُقرآن يِل ÖS�ٕوا الت�ْوراِة ã| َحّقاً َعلَيِْه وْعداً

اُنِزَل لكتاب Ëºا والقرآن كاSAٕيل التوراة أّن ع� تدّل الكرZة ا�Aيات هذه
Êºوّية@/ وعلوم وقوان� أحكام ع� Aحتوائه #ع"@, Ïºمو ع�

/@ تارOيى فبحث :@
خ Aو أثر منه يبَق nو ا^حي كيف الكتاب هذا أّن وأمّا

@كوuا
ã
ف%@شّك@| اòمسة@@المسّماة@@بالتوراة@: من@اAٔسفار ب�@أيدينا وأمّا@@اXوجود

تارOيّـة قضايا ضبط بعنوان #ع"@, Ïºمو رحلـة بعد القرون
ã
| اXؤلّفـة الكتب من



توراة ٤٣٦

حياة مُنxي ٕا�زمان وحاtAم وكلtFم اAٔنبياء وحياة وجريانات@مربوطة@بالتكوين
وفوته@/ موÏº#ع"

ٕا� الّرّب wا Ï¼أو
ã
الّ	 واAٔحكام الوصايا هيى هذه ـ ١٣ . ٣٦ ـ العدد سفر

أرJا@/ أردن أرض ع� موآبات َعَربات
ã
| Ïºمو يد عن ٕاÌºائيل

ã
ب�

ã
موÏºٕا�ب� wا أو¼Ïالرّب

ã
الّ	 الوصايا

ã
| هذه ـ ٣٤ . ٣٧ Aويّ�ـ سفر

سينا@/ جبل
ã
| ٕاÌºائيل

حسب موآب أرض
ã
| الّرّب عبُد هناك Ïºمو fات ـ ٥ . ٣٤ ـ التثنية سفر

ق
ه ٕانسان َيعرف nو فَغوَر بيت مقابل موآب أرض
ã
| واء ßا�

ã
| ودفنه الّرّب قول

ذهبت Aو عينه تكّل nو ح�ماَت سنة وع¿Ìين ِمئة موÏºابن وكان اليوم@/ ٕا�@هذا
بكاء أيّاُم َلْت ß Ògف يوماً@, ث%ث� موآب َعَربات

ã
| Ïºمو ٕاÌºائيل بنو فبكي َنضارته@/

عليه@, يده Ïºمو وضع ٕاذ حgة روح امتٔ% قد كان نون بن ويَشوُع /@Ïºمو مَناحة
ٕاÌºائيل

ã
ب�

ã
|

Ø ã
ن� بعُد يقم nو /@Ïºمو الّرب� Ï¼أو Fك وعملوا ٕاÌºائيل بنو له فسمع

لوجٍه@/ َوجهاً الّرّب عّرفه موÏºالّذيى مثل

نبّوة بعد كانت قد #التثنية" السـفر هذا كتابة أّن اXنقولة@: الكلFت من فيظهر

Ø ã
ن� بعُد يقم nو ـ قال حيث اAٔنبياء@, من bع نبّوة وبعد بل #ع"@, Ïºمو

Øã
Ï¼و يوشع

#ع"@/ Ïºمو مثل ٕاÌºائيل
ã
ب�

ã
|

هدي وفzا ا� حكم وفzا ال«Êء@, من ونازل واحد ِسفر النازلة التوراة ٕاّن
Ø
j

#ص" ا� رسول زمان
ã
| عندهم موجودة كانت ا Øu@أ ا�Aيات بعض من ويظهر ونور@,

Oفوuا@/ وكانوا

ã| ِعـْنَدُهم َمكتوباً ـدونَُه ß ÒN اّلذيى ملوها@, ÒJ Òn Ø Ôj الت�ـْوراةَ ُلوا Ù Ôa "ّلذيَن َمَثُل
وكيَف فاتلـوها@, بالت�وراِة فأُتوا ُقل الت�وراة@, ُتقيـُموا Ø
ح ٍء ãÏ¾ ع� Ôrَلْسـ الت�ْوراة@,



٤٣٧ ت�

التَْوراة@/ وعندُهم ونََك Ùg ÔJ

وIّوGا وتطّورها التوراة Ëºبا اXؤلّفة اAٔسفار
ã
و| التوراة أصل

ã
| وللتحقيق

آخر@/ موضع مyا@:@ كّل وخصوصيّات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ت�@:

اXراد أ@نّه ع� Ìين
Ù
اXف« وbهور ,@

Ø ã
èعر وهو معروف@, اXأ@كول@, الت�@: ـ مصبا

يتون@/ والّز ß� Xوالت ـ تعا� بقوله

معروف@/ وهو الت�@, Aّٕا أصً% ليس ت�@: ـ مقا

من يزيل ّ قلويى فهو الكُ
ي@, القيمة ذات ا¥ار والت�من ت�@: ـ التذكرة ٕاحياء
كغ�ه وهو بالوهن@, والشعور القّوة وهبوط اAٔمراض منشأ هيى

ã
الّ	 Ë»ا� aوضة

¾Ìاب éّالل أو اXاء
ã
| ومطبوخه البولّية@, واXسالك الك� يغسل القلويّة الفوا@كه من

الّصدريّة Aت Øلل جّداً مفيد وهو القرمزّية@, وا¡مي وا�دريى ا¡صبة ÏÈرXفHملط
والّلّثة@/ الفم تقّرحات

ã
| ومضمضة غرغرة ويُستعمل اGوائّية@, اXسالك ونزAت

/@١ . ٩٥ ـ أ�م� الَبَلِد ِسين�وهذا وُطوِر والّزيتوِن ß� Xوالت

hتَقو أْحَسِن ã| إ�نساَن َخَلْقنا لَقد ـ بعدها ما تناسب الكرZة ا�Aية هذه أقول@:
اعتداGا

ã
و| فzا ويفيدان والزيتون@, الت� فzا يؤثHر اXاّدة جهة من البدن hتقو فٕاّن ـ

Vاريى وتلطيف التنفّس جهاز تقوية
ã
| جّداً النافعة الفوا@كه من والت� فائدة@/ @كث�

وA@فضول التناول Îºل فهو هذا ومع الّطبع@, Ùومل� يى HقوXالقوي@وا
ã
الدم@وا¤لHل@وجا�

Gا@/

وتنقيـته ّ يى HادXا اXـزاج تلطيف
ã
| FÎ¼باختصا @كر Hبالذ ا¥رتان اختّصت وقد

للروحانّية@/ يستعّد Ø	ح



تيه ٤٣٨

فضل A طيHبة فا@كهة الت� Aّٔن :@Ë
Ò
بالقَ« ا¥ار ب� من FÎ

Ø
خ½ ـ البيضاويى

ã
و|

ويطهHر البلغم وJلHل بالطّبع Ùيل� فٕانّه النفع@, كث� اËÉGودواء Ìºيع لطيف وغذاء Gا
ا¡ديث

ã
و| البدن@, ويسمHن والطّحال الكبد سّدة ويفتح اXثانة رمل ويزيل الكليت�

النقرس@/ من وينفع البواس� يقطع انّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

تيه@:

ع%مة A
ã
الّ	 وهيى واXّد@, بالفتح اء

Ö
zوالت~ـ اXفازة@, التاء@: Ì»بك التHيه ـ مصبا

تَْوهاً@: يتوُه وتاَه الطريق@/ عن ضّل اً@:
Ö
zَت يَتيُه اXفازة

ã
| اAنسان وتاَه wا@, تدي

Ô
v فzا

تائه@/ انّه فيُقال يصادف@, فلم أمراً راَم Xن يُستعار ومنه وتّوهته@, ته
Ø
zت وقد لغة@,

يتيه اXفازة اء@:
Ö
z~والت والتHيه ا¡�ة@/ من جنس وهيى صحيحة@, كلمة تيه@: ـ مقا

اAٕبدال@/ من وهو يتوه@, تاَه قالوا أصً% ليس والتوه@: اAٕنسان@/ فzا

اً, Ùمتح� ذهَب @اAٔرض@أيى
ã
وتاَه@| أتيَُه@الناس@/ وهو اً,

Ö
zَيَتيُه@ت , Ø
تك تاه: ـ صحا

وتاَه وأتَوَهه@/ ُه
Ò Ò
zأت وما وطّوحها@, ها Øح� أيى ]ع�@, وتّوه@: نفسه وتَي~ـه اناً@,

Ò
zَت يتيُه

وأتاويه@, أتياه وا�مع فzا@, يُتاه اXفازة والتيه@: أطَيَخه@/ وما ف%ناً أتيََه وما ,@ Ø
تك أيى
َمفِعَلة@/ وأصله َمعيشة@, مثال مَتzة وأرض اء

Ö
zَت وف%ة

تَيْـٍه ã
| ووقعوا فzا@, يُتاه مَتzـة@: وأرض ـُته@,

Ø
zوت /@ Ø�I أمِره@:

ã
| تاَه ـ أسا

َجسور@/ ان@:
Ö
zَوت ان@

Ú
zَت ورجل قومه@/ ع� @يَتيُه وهو @,@ Ø
تك ف%ن@: علينا وتاَه اَء@/

Ö
zَوت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نوع Ø
والتك اAٕهتداء@, طريق
ã
| Øالتح� هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اAٔصل أّن



٤٣٩ تيه

نفسـه@, حقيقة وA@يدريى حقيقته@, A@يدريى ما نفسه من يُظِهر Ù
اXتك فٕاّن ,@ Øالتح� من
وظيفته@/ عن غافل وهو مرجعه@, وٕا� تكّونه مبدأ ٕا� وA@يتوّجه

/@٢٦ . ٥ ـ أ�ْرض ã| َيتzوَن َسنًة Òأربَع� م ßzعل َمٌة ر� ÔT@ ا Øuفٕا

عظم ٕاظهار هو 
الك أّن والتيه@: 
الك ب� الفرق :@ ّ للعسكريى الفروق
ã
| يقول

شـأنـنا Aّٔن ذّم صفاتنا
ã
و| ,@oعظ شأنه Aّٔن مدح تعا� ا� صفات

ã
| وهو الشأن

يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا والّض%ل@, ا¡�ة أصله والتيه بأهل@, Gا ولسـنا للعظمة أهل وهو صغ�@,
اAٔرض من والتيه به@/ ا� وA@يوَصف , Øوالتح� التشبيه@بالّض%ل ع�@وجه تائهاً Ù
اXتك
يقيمون أين A@يدروَن ين@, Ùمتح� Zشون أيى ون@, Øيتح� أيى ويَتzوَن فيه@, Øيُتح� ما

يتوّجهون@/ أيَن وٕا�

ٕانَّك فْضـِلك@, ِمن ـ%لِة والض~ ِة Öـ� Ò¡ا من واْحفَـظْنا ِعنـِدك@, ِمن �ْهـِدنا أللّىُهّم
/@oالَعظ ذو@@الفَْضِل

ا�زء @
Ø
k قد وبٕا[امها #التـاء"@, ا¡رف هذه Aٕ[ام وفّقنا ع�ما وجّل عّز Lمدُه

الثـاء@, حرف وأّوله
ã
æالثا ا�زء ويتلوه وفضله@, وتأييده بتوفيقه الكتاب@, من اAّٔول

اAّٔول ربيع ¾Îر أوائل
ã
| بيَديى كتابته ت Ø]و اAٔجزاء@, سائر ٕا[ام

ã
| التوفيق ونسأله

والّس%م@/ التحيّة ألف آله وع� عليه نبيHنا هجرة من ١٣٩٥ سنة من



الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز ٤٤٠

الكتاب ã| عyا للكتباXنقولة الرموز

١٣٧٢@ه@@/ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور ـ التذكرة ٕاحياء
١٣٧٧@ه@@/ ,@Í½م طبع ,@ الدينوريى قتيبة Aبن ـ الكاتب أدب

١٩٦٠@م@/ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب%غة أساس = أسا
١٣٧٨@ه@@/ ,@Í½م طبع ُدريد@, Aبن ـ اAٕشتقاق

النجف@/ طبع الّرواة@, ٕانباه ـ اAٕنباه
Vلّداً@/ ٢٥

ã
| اAُو� الطبعة عليه@, ا� رضوان

Øã
Ï»للمجل ـ البحار

١٩١٩@م@/ باريس طبع Vّلدات@, ٦ ,@
Øã
Ïºللمقد ـ والتار± البدء

١٢٦٧@ه@@/ ,@
ã
�[ طبع الفارسّية"@, #باللّغة قاطع برهان

/@Í½م طبع ,@ ّ البيضاويى
ã
ÏÈالقا تفس� ـ ّ البيضاويى

١٢٨٥@ه@@/ سنة ,@Í½م طبع Vلّدين@,
ã
| ـ ّ الورديى ابن تار±

بريطانيا@/ طبع التوراة@, من التكوين سفر ـ التكوين
١٣٧٦@ه@@/ النجف@, طبع Vّلدات@, ١٠ ,@

ã
Ïºالطو للشيخ التبيان تفس�

اÔGدي@/ علم للسيHد اAٔنبياء تيه
ايران@/ ,@ ّ ا�اربرديى للمحقHق ا¡اجب Aبن الشافية ¾Ìح ـ ا�اربرديى

النجف@/ طبع طاووس@, ابن للسيد ـ السعود سعد
ا¡اجب@/ Aبن ايران طبع الت½Íيف@,

ã
| ـ الشافية

ايران@/ طبع للكافية@, اAٔ_ة Sم ـ
ã
ÏÈالر ¾Ìح

١٢٧٠@ه@@/ ايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح = صحا
/@Í½م طبع ,@

ã
للثعل� اAٔنبياء قصص ـ العرائس



٤٤١ الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز

/@Í½م طبع زيدان@, �رجيى ـ اAس%م قبل العرب
/@Í½م طبع Vّلدات@, ٣ ,@ للزÌ¿Uيى ا¡ديث غريب

ã
| ـ الفائق

١٣٤٤@ه@@/ اÌºائيل@, طبع ,@oحي لسلDن
ã
Ïºفار ع
يى فرهنگ = فر

/@"
ã
تطبي� #قاموس ١٩٧٨@م@ طهران@, طبع Xشكور@, Vّلدان@, @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

١٣٥٣@ه@@/ القاهرة طبع ,@ ّ العسكريى ه%ل
ã
èAٔ اللّغويّة الفروق

/@"
ã
Ïºفار ع
يى #قاموس تل@أبيب طبع بن@داويد, تأليف

ã
Ïºفار ع
يى فرهنگ = فع

١٣١٧@ه@@/ اس%مبول طبع ,@ للساميى تركيى قاموس
Vّلدات@/ ٤ ,@ للف�وزآباديى اللّغة قاموس

١٩٧٠@م@/ قوbان@, ¡زقيل ,@
Ø ã
èعر ـ ّ ع
يى قاموس = قع

١٩٢٨@م@/ ب�وت طبع ها@كس@, Xس� اXقّدس الكتاب قاموس = قم
ا¡اجب@/ Aبن النحو

ã
| ـ @كافية

١٢٨٦@ه@@/ ايران طبع ,@
Ø ã
ا¡ن� الكفويى البقاء

ã
èAٔ الكلHيّات ـ @كليا

١٣٧٦@ه@@/ ب�وت طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, Aبن العرب لسان ـ لسا
ايران@/ طبع والبقاع@, اAٔمكنة معرفة

ã
| اAطH%ع مراصد = اXراصد

١٣٦٦@ه@@/ ,@Í½م طبع جزءين@,
ã
| ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج ـ اXروج
١٣٤٢@ه@@/ ,@Í½م طبع اAٔبصار@, مسالك
١٩٢٧@م@/ أوروبا@, طبع اFXلك@, مسالك
١٩٦٢@م@/ ,@Í½م طبع ,@

ã
للذه� اXشتبه

١٣١٣@ه@@/ Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اXن� اXصباح = مصبا
١٣٦١@ه@@/ ,@Í½م طبع ,@

Ø ã
للجوالي� ,@ ّ اAٔعجميى الك%م من اXعّرب = اXعّرب

١٩٦٠@م@/ Í½م طبع عكاشة@, ثروت بتحقيق قتيبة Aبن ـ اXعارف



الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز ٤٤٢

/@Í½م طبع فؤاد@, ¤ّمد القرآن Aٔلفاظ اXفهرس اXعجم
١٣٣٤@ه@@/ Í½م طبع للراغب@, القرآن غريب

ã
| اXفردات = مفر

/@ للزÌ¿Uيى النحو
ã
| اXفّصل

١٣٩٠@ه@@/ Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, Aبن اللّغة مقاييس معجم = مقا
اAّٔول@/ اXلوك وهو hالقد العهد ع¿Ìمن ا¡اديى الكتاب ـ اXلوك

١٣٣٢@ه@@/ حيدرآباد@, طبع Vّلدات@, ٧ ,@Í¼نا بن ¤ّمد القرآن@, Ëºر
ã
| رجان ÒXا ن�

ا�ديد@/ العهد كتب من يوحنّا ٕاSيل ـ يوحنّا



٤٤٣ عة متنو) كلFت ã| Iقيق

لغات ã| عة متنو� كلFت ã| Iقيق

ٕادريس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / #ع"
Ø ã
النّ� ٕادريس حول

أرض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وال«Êء اAٔرض
ٕاَرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / به يتعلّق وما ٕاَرم
أزر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕابراهo#ع" أبو آزر
أفك / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXؤتفكات
Aّٕا / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / منه واXنقطع اAستثناء حقيقة
اXص اXر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن

ã
| اXقطّعة ا¡روف

الياس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الياس� الياس@,
أّم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕامّا أما@, امام@,
اّن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أنا ان@, اّن@,
اSيل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اSيل

ّ ايى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ايى أيّا@, ,@ ّ ايى
أيّوب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / #ع"

Ø ã
الن� أيّوب

Mر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البحرين Vمع سيناء@, خريطة Mر@,
Ì¿ب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واAٕنسان Ì¿الب
بطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والباطن الظاهر
بقع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا�الطور مدين من موسيل طريق
ب� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والفناء البقاء
توراة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تورات



الصيغ بعض ã| ٤٤٤

بعضالصيغ ã|

كلFت ã| والصيغ اGيئات ãæمعا ã|و

ٕاله / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَْعٌل
َبكر بقع@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فُعلٌَة
بكر بأس@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فُْعٌل فَْعٌل@,
بدع ,@Ì¿ب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعيٌل
Í½ب بدع@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاِعٌل
ترب برهن@, ـ فُع%ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِعٌل
بع� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِْعلٌَل
بعد بأس@, أمر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِعَل فََعَل@,
بأس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَُعَل

أفَْعَل
Ì¿ب أذن@, أثر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

فَع~َل
برك بدر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعَل
تبع ,@٥١ أخر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفَع~َل
برك / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفاَعَل
تبع بغي@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / إفتََعَل
بغي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕانفََعَل
بيض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕافعال~ ,@ إفَعل~
ب� أخر@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕاستَفَْعَل



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

ا�@/ َهدانا أن لَو� َ لyتِديى كنّا وما Gذا هدانا الّذيى � ا¡مد

وآله Tّمد القاسـم
ã
èأ النّبـي�� Òkخا خلقـه خ� ع� وسـ%مه ا� وصلوات

اXعصوم�@/ الطّاهرين

كتاب من
ã
æالثا ا£لّد وهو الثاء@, Mرف وتوفيقـه وقّوته ا� Mول فنبدأ وبعُد@:

ٕانّـه أ�مر@, هذا
ã
| وأستمّده تعا� ا� Ôوأستع� ,@>hالكر القرآن كلFت

ã
| Cالتحقيق

ومع�@/ موف�ق خ�

/@oا¡ك العزيز ا� عنِد ِمن ٕاّ� ÔÍ½الن وما

اXصطفويى حسن



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالثّاء

ثبت@:

ورجل وثُبـوتاً@, ثَباتاً ثبت يقال ء@/
ã
Ï¿ال دوام وهيى واحدة كلمة ثبت@: ـ مقا

َوثبيت@/ َثْبت

صّح@, أ�مر: وثَبَت ثابت@, فهو واستقّر@, دام ثُبوتاً@: يثُبث ُء
ã
Ï¿ال ثبت ـ مصبا

:
Ò
Ëº�ٕا الكاتُب وأثبَت الثVبات@, Ëº�ٕوا وثبّتَه, أثبتَه فيقال ويتعّدي@باGمزة@والتضعيف@,
كان ٕاذا َثَبٌت@: ورجل أموره@,

ã
| متثّبت ثْبت: ورجل �زمه@/ ف%ناً@: وأثبَت عنده@, @كتبه

أثبات@/ وا�مع ضابِطاً@, َعدً�

ا¡رب@,
ã
| وثبيٌت ثْبت ورجل ثَبـاتاً@, َثَبَت يقال وال@, Vالز ضّد الثVبات ـ مفر

ثاِبتَـٌة@/
Ø ã
النّ� نبـّوة فيقال البصـ�ة@, أو Í½بالب للموجود ذلك ويقال Îَم@,

Ø
ال« وأثبَت

بالقول@/ يثُبت Xا وتارة با¡كم يثُبت Xا وتارة بالفعل يكون تارة وإ�ثبات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وهـو كان@, ما واسـتدامة ا�ستقرار هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن



ثبت ٨

أو الرأيى
ã
| أو القول

ã
| أو ا¡كم

ã
| أو اXوضوع

ã
| ٕامّا اXع� وهذا الزوال@, مقابل

نفسه@/ ثابت وهو ثابت@, رأيه أو ثابت@, قوله أو ثابت@, حgه فيقال: غ�ها@,

والزّلة@: والقتل واòروج ا¤و مقابل
ã
| تعا� ك%مه

ã
| ذ@كر وقد

/@٩٤ . ١٦ ـ ا
ß
tثبو َبعَد قدٌم ل

ß
Òðف

/@٣٠ . ٨ ـ ِرجوَك ÔO أو َيقُتلوَك أو ِلُيْثِبتوَك
مكان@/

ã
| والتقييد والضبط با¡بس ليثبتوك أيى

/@٣٩ . ١٣ ـ وُيثبُت َيشاُء ما اُ# ُحو ÒZ

أو والتثبيت@, إ�بقاء كذلك بيده اُ�و� اXرتبة
ã
| وا�Nاد التكوين أّن Fك أيى

كان وما@ ـ عمل أو حكم أو وجود
ã
| كان سـواء الثانيـة@, اXرتبة

ã
| وإ�فناء ا¤و

ا¤و@@/ راجع ـ ا# كتابZحو أجٍل لكّل ا# بٕاذن ٕاّ/ بآية
ã
çيأ لرسولأن

/@٤٥ . ٨ ـ فاثُبتوا ِفئًة Ôrلَقي ٕاذا آَمنوا الذيَن ا Ûv@أ يا
/@٢٤ . ١٤ ـ ثابت أصُلها َطّيبٍة @كشَجرٍة

وا¤ّل@/ اXكان
ã
| ا�ستقرار أيى

/@٧٤ . ١٧ ـ ٕالzم َتركُن ِكدَت لَقد تناَك ثب ولَو/أن
/@٣٢ . ٢٥ ـ فؤاَدك ِبه ِلُنثبFَت

عَقده@/ ما ع� والقلب الباطن استقرار أيى

/@٢٧ . ١٤ ـ الثاِبت بالَقوِل آَمُنوا الذيَن اُ# ُيثبFُت
القلب@/

ã
|

Ø
Fع والكاشف العقيدة مُظِهر هو الّذيى القول أيى

بـه@, اXفعول ٕا� النسـبة أيى الوقوع جهة ٕا� النظر كان ٕاذا بالتفعيل والتعب�
ـ وُيثِبُت َيشاء ما اُ# حو ÒZ ـ آية

ã
| Fك الصـدور@, جهة ٕا� النظر كان ٕاذا وبإ�فعال



٩ ث�

ٕا� Iتج n هذا وع� التاّم@, واختياره وعظمته وقدرته الفاعل صفة جهة ٕا� فالنظر
به@/ اXفعول ذ@كر

الثبط@/ راجع أ�@ك	@, ا�شتقاق من والثبط الثبت ب� Dف ما 
O@�و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ث�@:

ثَـ	اً@: ه Ô	يَث كذا عن ه Ò	َوث عليه@, اÇXواظبة أ�مر@: ع� اXـثابَرة ث	@: ـ صحا
اXوضع كمجِلس:

ß
واÒXث	 واÌ»òان@/ اG%ك والثyبور: Îلة@/

Ø
ال« أ�رض والثV	ة: حبسه@,

فيه@/ اXرأة تلد الّذيى

ع� اXواظبة والثالث اG%ك@/
ã
æوالثا ال«Îولة@/ أ�ّول ث%ثة: أصول ث	@: ـ مقا

النخلة ِعرق بلغ ٕاذا بالنورة شبيه تراب والثV	ة الثV	ة@, هيى Îلة
Ú
ال« فأ�رض ء@/

ã
Ï¿ال

اG%ك: وأمّا َجَزر@/ البحُر َوثَ	 ولَدها@/ فيه تطرح الّذيى اXوضع ومَث	الناقة وقَف@/ ٕاليه
ومن واظبت@, ء:

ã
Ï¿ال ع� ثابرت فيقال الثالث وأمّا هالك@/ مَثبور: ورجل فالثبور@,

تواثبت@/ ا¡رب
ã
| الرجاُل تثابرت الباب هذا

قتل: باب من ثَ	اً@, ء
ã
Ï¿بال زيداً ُت Ò	وث وم�@/ مكّة ب� جبل ثب�@: ـ مصبا

ا� Ò	وث له@/ واX%زمة ء
ã
Ï¿ال ع� اXواظبة وهيى اXثابَرة اشتقVت ومنه عليه@, حبسته

يتعدّي@/ و� يَتعّدي ثُبوراً@, هو Ò	َوث أهلكه@, قعد: باب من ثُبوراً الكافر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التخلّص يُطَلب وشّدة Tدوديّة
ã
| الوقوع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

مyا@/



ث� ١٠

مفهوم Fyم اXستفاد والثبط@, الثبت ماّدة من ماّدtا قرُب اXع� هذا ع� ويدّل
والضبط@/ وا¡بس ا¤دوديّة

قال اXع�@, هذا ع� د�لة أيضاً@, الكرZة ا��يات
ã
| اXاّدة استعFل موارد

ã
و|

تعا�@:

ُثبوراً اليَوَم َتدُعوا / ُثبوراً@, هنالَِك َدعوا Òن� ُمَقر َضيFقاً مكاناً ا Öyِم ُالُقوا َوٕاذا
/@١٤ . ٢٥ ـ@ واِحداً@

ا�بت%ء شّدة @حال
ã
و| ن�@, Vُمقر الضيّق اXكان

ã
| اُلقوا هنالك@واقع@بعدما فالثyبور

أيضاً@: وقال العذاب@/
ã
| والتوّرط

/@١١ . ٨٤ ـ ُثبوراً َيدعو َفسوَف َظهِره َوراَء كتابَه ãçاُو َمن وأّما

حيث إ�نسان@, عليه يكون ما أشّد ا¡الة وهذه ا¡الة@, تلك
ã
| واقع فالثبور

شّدة منxي ع� فهو السّيئة@, أعFله نتيجة ٕا� ويتوّجه كتابه ويقرأ ومقامه عمله يري
أيضاً@: تعا� وقال منجي@/ و� Uلص و� مyا مفّر و� وTدودّية@, واضطرار

ٕاّ/ هؤ/ِء ماَأنزَل علمَت َلَقد قال موÏºَمسحوراً يا ٔ/ظنَّك
ã
Ùæ ٕا ِفرعوَن له فقاَل

/@١٠٢ . ١٧ ـ َمثبوراً فرعوُن يا ٔ/ظنVك
ã
Ùæ وٕا َبصاِئَر ْرض وأ/َ واِت مى الس Vَرب

الع¿Ìة ا��يات نزول بعد ومغلوبيّـته واضطراِره ابت%ئه وشّدة Tدوديّته يريد
وهـذا Cع<@, Ïºمو حكم من مفّر و� Sاة سـبيل و� حّجة له تب� ف% Cع< ÏºوX

بالسحر@/ ومقهور مغلوب أيى مسحور@, ٕانّك Cع< ÏºوX خطابه مقابل
ã
| ا�واب

Iَت الطرف وجعل التضييق@والتحديد ٕا� لرجوعها اXراقبة@: اXثاَبرة@]ع� وأمّا
أموره@/ برنا¶

ã
| والتشديد الدقيق النظر

مّكة@/ طريق من ]ضيق لوقوعه فكأنه م�: من قريباً ا�بل ]ع� الثVب� وأمّا



١١ ثبط

nوأ ومضيقة شّدة
ã
| الوالدة وقـوع جهة من الو�دة@: مكان ]ع� اÒXث	 وأمّا

aَلها@/ تضع أن ٕا� وع«Ìة ومشقّة oأل

مـضيق
ã
| واXسافر العابر وقوع جهة من Îلة@:

Ú
ال« أ�رض ]ع� الثVب�ة وأمّا

جزيرة بَواديى
ã
|

Ø
Dس و� والعطش@, ا�وع وع«Ìة وا�Lراف اòوف وشّدة الض%ل

وَبرارvا@/ العرب

ٕا� وا¤دوديّة والشّدة الضيق ينxيى قد نعم اXاّدة@, ليس]فهوم اG%ك أّن فظهر
اG%ك@/

اXّد@/ قبال
ã
| وا¤دودّية@, التجّمع ٕا� عوده جهة من البحر: َجزر وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثبط@:

وLوه@/ Hذيً% ومنعه عنه وشغله أ�مر عن به قعد تثبيطاً@: ثبVطه ـ مصبا

ُيفارُقه@/ يكد n ٕاذا اXرض وأثبطَه عنه@/ شغله تثبيطاً@: أ�مر عن ثَبّطَه ـ صحا

أ�مر ع� وثبّطه وثبVـته@/ Cأبطأه< ريVثـه وثبَّطه@: ثَبطاً ء
ã
Ï¿ال عن ثَبطَه ـ لسا

بطيئة@/ ثقيلة ثَبَطة@: امرأة حبسته@, ثبطاً@: الرجَل وثبطت فتوّقف@/ عليه َوقّفَه فتثّبط@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Fمفهومه وأّن أ@ك	@, ٕاشـتقاقاً الثبط وب� بينه أّن ثبت:
ã
| قولنا سبق قد أ@نّه

ّ @واXعنويى
Ø ã
@@الثبوت@الباط�

ã
حقيقة@| ا Øu@أ اXاّدة@: من@موارد@@استعFل@هذه متقاربان@,@ويظهر

/@ ّ والفكريى

/@٤٦ . ٩ ـ القاعدين مَع اقُعدوا وقيَل َفَثّبَطهم انبعاَثهم اُ# كَِرَه ولكن



ث� ١٢

fورد ةً@) ُعد لَه ٔ/َعّدوا اòروَج أراُدوا (ولَو ا��ية سابق أ�صل ع� ويدّل
اُقُعدوا الثانية اXرتبة

ã
| Gم قيل إ�رادة انتفاء بعد

Ø
j ونفzا@, إ�رادة ثبوت

ã
| الك%م

القاعدين@/ مع واثبتوا

وحرِف ,@oوالتفخ ا�سـتع%ء حروف من الطاء حرف كون ذ@كرنا@: ما ويؤيّد
وال�قيق@/ ا�ستفال حروف من التاء

من وكّل استعGFا@, موارد
ã
| Tفوظة قلباً< وا¤دوديّة Cالثبوت ا¡يثـيّة فهذه

واX%زمة@: والقعود والشغل والثبوت والريث والثقل والبطء والتوقيف ا¡بس
ã
æمعا

Vازاً@/ يكون أ�صل قيود 
انت وٕاذا ا¡يثّية@, هذه من منظور

Ø ã
القل� ا�ستقرار الثبط@ٕا�

ã
و| ,@ اXاّديى ا�ستقرار ٕا� الثبوت

ã
| أ�صيل فالنظر

ا¢الف� حق
ã
| الكرZة ا��ية

ã
| الكلمة هذه انتخاب

ã
| اللّطف 
O ف% ,@ ّ واXعنويى

اXنافق�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ث�@:

الثناء التثبية عمرو: أبو قال عليه@/ ُدمت تَثِبيًة@: ء
ã
Ï¿ال ع� ثّبيُت َثبا@: ـ صحا

/@
Ø ã ß
èوأثا @,@وا�مع@ُثبات@وُثبون@وِثبون

Õ ã Ò
ثُ� ,@وأصلها ا�Fعة@ والثyبَة حياته@/

ã
الرجل@| ع�

الذاهبة عن@الواو عوض هاهنا واGاء اXاء@, @يثوب@ٕاليه الّذيى ا¡وض َبتة@أيضاً@وسط yوالث
الفعل@/ ع� من

التثبية :@ أيضاً وقال اòليل@/ قاله ء@,
ã
Ï¿ال ع� الدوام وهو أصل@واحد ث�: ـ مقا

ُثَبة@/ يكونون الفرسان من فالُعصبة الثyَبة@: وأمّا حياته@/
ã
ا�نسان@| ع� والثناء الدوام@,

والتصغ� ,@Fyبي فرق � واحد اòيل وثُبة ا¡وض ثُبَة ã
| أ�صل أّن عنديى والّذيى

ُثبّية@/ Fzف



١٣ ث�

أ�خ�ة@/ بدل@من@الياء فzا واGاء ,@
Õ ã Ò
ثُ� وأصلها الناس@, من ا�Fعة الثyَبة@: ـ لسا

ا Ø̂ ٕا �مه ذهبت ما أ@ك بأّن ذلك ع� واستدّل واو@, ثُبَة من الذاهب :@
ã
Øج� ابن وقال

ابـن وقال ياء@/ �مه حذفت ا
Ø
W أ@ك فهذا وِعَضة@, وَسنَة أخ أب Lو الواو من هو

ٔ�ّن أخواtا@, ع� %ًa ثُبوة وأصلها الواو@, من ثبة أّن ا¤قّق� عند ا�ختيار :@ ّ يى َبر�
خ�اً له ثَبَوُت وقوGم وِعَضة@, ِعَزة Lو واواً �مها تكون أن الثنائيّة أ�Êºء هذه أ@ك
ِقطعة@/ بعد قِطعًة أيى ثُباٍت اòيف جاءت تقول Fك ٕاليه@, وّجهتَه ٕاذا اً@:

Ø
Ì¾ أو خ� بعد

وسطه@, ا¡وض وثُبة ُثَبة@ثَبة@/ bعته ء@:
ã
Ï¿ال وثّبيُت ثَبة@/ ثُبًَة جعلته ا�يَش@ٕاذا وثّبيُت

وسطه@/
ã
| ا¡وض من Qمعه ا Ø̂ ٕا اXاء أّن وذلك bعُت@, ٕاذا ثّبيُت من يكون أن Nوز

من وهو دفعة@, بعد دفعة مدحتـه ٕاذا حياته
ã
| عليه وأثنيت مدحته الرجل@: وثّبيُت

ء@/
ã
Ï¿ال ع� الدوام والتثبية@: Xناقبه@/ bCع< وَحشد ¤اسنه bع ٔ�@نّه ذلك

وِقـلون ِسنون فيه جاء أعجازها حذف ا
Ø
W َسـنَة وباب ـ@ ا�مع ـ@ الشـافية

وهنات@/ وثُبات وَعَضوات َسَنوات@, وجاء وُثبون@,

كَسنَوات Tذوفه ما@رّد fنه سنة< باب Cمن والتاء bع@بأ�لف وما ـ ا�اربرديى
وَهنات ثُبة bع

ã
كثُبات| Tذوفه يرّد n ما ومنه ِعَضة@, bع

ã
َسنة@وعضوات| bع

ã
|

َهنوة@/ وأصلها هنة bع
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ó
ومع� لفظاً التناسب من ثبو@: ث�@, ثبط@, ثبت@, ـ مواّد ب� Dف ما 
O@� أ@نّه

أ�@ك	@/ ا�شتقاق ومن

Ø	يعـ الظواهر جهة من ا¤دوديّة فٕاّن مyا@, كّل
ã
| Tفوظ ا¤دوديّة ومفهوم

بالثـ	@, واXضيقة ا�بت%ء جهة ومن بالثبط@, البواطن جهة ومن بالثبت@, غالباً عyا



ثّج ١٤

والثبو@/ بالث� واXقدار يّة Øgال جهة ومن

وÇIديده ء
ã
Ï¾ bع أو تثّبت@, مع التجّمع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد فأ�صل

وتثبيته@/

أو اòيل أو الناس من ا¤دودة القِطعة أو اXتجّمع@, ا¤دود ء
ã
Ï¿ال هو

Ò
�yفالث

Nمعها ا¢تلفة اXتعيّنة وا�Fعات ا¤دودة@, القطعات أيى وُثبون@, ثبات وbعُه اXاء@,
واحد@/ عنوان

ُثباٍت فانِفُروا ِحذركم ُخذوا آَمنوا الذيَن ا Ûv@أ [@يا الكرZة ا��ية
ã
| ذ@كرت وقد

R%ف اXتجّمعة@, الواحدة القِطعة وهو ا�ميع@, مقابل
ã
| [@٧٠ . ٤ ـ يعاً Òb انِفُروا أو

القطعات@/ ]ع� فهيى الثyبات

وحـفظ فكراً وا�مع التحديد باعتبار هو ا Ø̂ ٕا واXدح@: الثناء مفهوم أّن فظهر
اXمدوح@/ حّق

ã
| واXفّرقة اXتفّرقة اXقا�ت عن وا�ن½Íاف واXعّرفيّة اXقام

السـابق أ�مر
ã
| والثبوت ا¦ديد باعتـبار ء@:

ã
Ï¿ال ع� الدوام مفهوم وهكذا

والتفّرق@/ اò%ف وترك

Vازاً@/ يكون وٕاّ� أ�صل@, حيثيّة رعاية ف%زم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثّج@:

فيقال با¡ركة ويتعّدي ثّجاج@, فهو Yل ÍÈب@: باب من ثّجاً اXاُء ثّج ـ مصبا
رفع والعّج@: والثVّج@, الَعّج ا¡ّج وأفضل وأسلته@, صببته ٕاذا قتل: باب من ثّجاً ثججته

/@ اÒGديى دماء ٕاسالة والثّج@: بالتلبية@/ الصوت

ثّجاج وماء صّبه@, ٕاذا اXاَء@: ثّج يقال ء@,
ã
Ï¿ال َصّب وهو واحد أصل ثّج@: ـ مقا



١٥ ثخن

صبّاب@/ أيى

Ì»بالك يِثّج بنفسه اXاُء وثّج ثَّجاج@, وسحاب ثَّجاً@, ه yيثُج والدَم اXاَء ثّج ـ أسا
بثجيجه@/ الواديى [اماً< Cامتٔ% ا@كتّظ ثجيجاً@,

ثَّجاً ه yيثج ثّجه الكث�@, اXاء Vصب به بعÎÉم Vوخص الكث�@, الصّب الثّج@: ـ لسا
السي%ن@/ والثّج@: وانثّج@/ فثّج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

السي%ن@/ من يقرب الشديد الصّب هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

/@١٤ . ٧٨ ـ ثّجاجاً ماًء Íاِت ß½ع ÔXا ِمَن وأنَزلنا

Øح� وجهها
ã
| وNريى أ�رض

ã
| يسيل وماًء وشّدة@, بكة ينصّب ماًء أيى

اللزوم ومفهوم اXبالغة@/ وصيغة التضعيف من تستفاد والكة فالشّدة النبات@/ Oرج
وٕاسالة@/ انصباب ففيه باعتبار@, Fyم كّل يى والتعد�

R%ف بشّدة@, ا�نصباب هو الثّج أّن والسي%ن@: وا�نصباب الثّج ب� فالفرق
الثVّج@/ من أشّد جريان فهو السي%ن وأمّا مطلق@/ ا�نصباب فاّن والسي%ن ا�نصباب

/@Í½الع ـ خصوصيّته تفس�
ã
| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثخن@:

ã
| وأثَخن /@ Õثَخ� فهو وثَخانًة@, ثُخونًة لغة@, والفتح ,@

Ø
ËÉبال ء

ã
Ï¿ال ثَُخَن ـ مصبا

وأضعفُته@/ با�راحة أوهنته وأثخنته@: قتً%@/ وأوسعهم العدّو ٕا� سار ٕاثخاناً@: أ�رض

والرجل ثَخانًة@, ُء
ã
Ï¿ال ثُخن تقول ِثقَل@,

ã
| ء

ã
Ï¿ال َرزانِة ع� يدّل ثخن@: ـ مقا



ثخن ١٦

َجودة من دي Vوالس اللyحمة اXتصّلب< CاXتجّمع Ùتك�Xا والثوب ثَخ�@/ الرزين@: oا¡ل
قـوم: وقال Í¼Cيعاً<@/ وقيذاً أيى مُثَخناً وتركته أثقلته@/ أثخنته@: وقد ثَخ�@/ َنسجه@:
خوفاً تقِّل حركته ٔ�ّن الباب@, قياس وهو ثخ�@, معه: ِس%ح � الّذيى لٔ%عزل يقال

نفسه@/ ع�

مُثَخناً وتركه ا�راحات@, أثخنته ا£از@: ومن وَغُلظ@/ كَثُف ء@:
ã
Ï¿ال ثُخَن ـ أسا

وأثخن القتل@/ أ@ك أ�رض:
ã
| وأثخن وغّلظ@/ قتلهم

ã
| بالغ العدّو:

ã
| وأثخن وقيذاً@,

ضِخمة@/ ُمثَخنة@: وامرأة /@
ã
غلب� النوم:

ã
Øم� واستثَخن فيه@/ بالغ أ�مر:

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاعFل
ã
| ووهٍن وفّعاليٍّة Iرك

ã
| ثقالة هو اXاّدة@: هذه

ã
| وا¡قيقة أ�صل أّن

قّوة@/
ٕا� اXربوطة الكيفيّة

ã
| والكثافِة والغلظِة اXقدار@,

ã
| الضخامة

Ô
غ� اXع� وهذا

اXعنوّية@/ واXرتبة اXقام
ã
| والرزانِة واXاّدة@, أ�جزاء

وأمّا واضـح@/ والضعيف وا�ر´ واXريض القتـيل ع� اXفهوم هذا وانطباق
وٕاظهار القّوة ٕاعFل قبال

ã
| والرزانة والوقار السكون ا¡لم اقتضاء فباعتبار :@oا¡ل

وقلّة معاملته
ã
| ا�Çريان توقّف فباعتبار :

ã
الغا� ا�يّد الثوب وأمّا وا¡ركة@/ القدرة

فيه@/ وال¿Ìي البيع

/@٦٧ . ٨ ـ أ/رِض
ã
| ُيثِخَن Øَح� أÌºي لَُه يكوَن أن Ý ãِلن� كان ما@

عليه@/ القدرة ٕاعFل يقدروا ف% ا¢الف� ويقهر
ã
يستو� Øح� أيى

فٕاّما الَوثاَق َفُشّدوا أثخنتموهم ٕاذا Øَح� قاِب Fالر Íَب ÒÉَف َكَفروا لقيrالِذيَن فٕاذا
/@٤ . ٤٧ ـ ِفداًء وٕاّما بعُد َمنّاً



١٧ ثرب

وقهرهم@/ ٕاثخاuم Iقّق بعد واXذا@كرة الوثاق فيكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثرب

الغائب بياء وباXضارع و�م@/ عتَب ÍÈب@: باب من ب
ß
يَ عليه ثَرَب ـ مصبا

قاله باdه@, اXدينـة فُسّميت Cص<
Ø ã
النّـ� مدينة ب� الّذيى وهو الَعFلقة من رجل يى Ùd

وزان والُب عليكم@/ ت�يَب / ـ ومنه وتكث�@, مبالغة بالتشديد وثّرَب /@
ã
Îي�

Û
ال«

وأ�معاء@/ الكرش ع� رقيق شحم فَلس:

ع� وأ�خذ اللّوم فالتيب@: /@FG فروع � أ�صل متباينتا كلمتان ثرب@: ـ مقا
ÏØ¿غ قد شـحم وهو الب خر@: وا�� واحد@/ أصل فهذا عليكم@/ ت�يَب / ـ الذنب

رقيٌق@/ وأ�معاء الَكِرش

ويـقال اÇXدينة@/ ب@:
ß
وي يب@, ٕا� منسوب :@

Ø ã
è
ß
يَ ـ ٣٥٠ ص ا�شتقاق

التيب@/ وهو ه@, ØRوو �مَه ٕاذا ف%ن@: ع� ف%ٌن ثّرَب

وب�خ@/ ÔXا والثاِرُب@: اللوم@,
ã
| وا�سـتقصاء والتعي� كالتأنيب والتيب ـ لسا

للـمدينة يـقال أن Çuي ٕانّه Cص<
Ø ã
النـ� عن ورويى والتخليط@/ إ�فساد والتيب@:

العرب@/ ك%م
ã
| فساد@, ٔ�@نّه ب@, Úال كره كأ@نّه طيَبة@, وسّماها ب@,

ß
يَ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عمً%@, أو بالتوبيخ قوً� الذنب ع� مؤاخذة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

واXنع@/ ا¡بس ]ع� الربث وهكذا الشّدة@,
ã
| التوّرط أيى الث	 مع� من قريب وهو

/@١٣ . ٣٣ ـ فارِجعوا لكم ُمقاَم / �َب يَ أهَل يا م Ôyِم طائفٌة قاَلْت وٕاذ



ثري ١٨

والتـعي�@, التـوبيخ مقام
ã
| ا�ملة فٕاّن أÊºئها: ب� من الكلمة هذه ٕانتخاب
الب@/ من وتغِلب@, كيشُكر مضارع فعل من منقول ويَب

/@٩٢ . ١٢ ـ لكم اُ# يَغفُر اليَوَم عليكم �يَب تَ / قاَل
لكم@/ ويغفر عنكم والتعي� التوبيخ يرفع أيى

وٕاحاطته تغشيته باعتبار فكأ@نّه وأ�معاء@: الَكرش
ã
| الّذيى الشحم مع� وأمّا

واXؤاخذة@/ لٕ%فساد مصداقاً يقع رقيقاً@: وأ�معاء الَكِرش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثري@:

بالفـتح الاء منه Ëº�ٕوا اسـتغ�@, ٕاثراًء وأثري اXال@, كة الوة@: ـ مصبا
أيضاً: ي Úوال َثراها@/ ك أ�رُض: وأثَرِت أ�رض@, ندي :@Ï½َح وزان ي Úوال واXّد@/

ثري@/ حينئٍذ يقال و� تراب@, فهو نَديّاً يكن n فٕان ,@ ّ النديى ال�اب

ياِن@:
Ò
Úالت�ال ويقال نَدي@/ ذات َثرياء@: وأرٌض ,@ ّ النVديى أ�رض ي@: Úال ـ صحا

اXال@, كة والاء@: أ�رض@, ونََدي هو
ã
يلت� Øح� أ�رض

ã
| ف�سخ اXطر ء Nيى أن

ُثَريّا@/ وتصغ�ها ثروي@, وامرأة َثروان ورجٌل الكث�@, :@ يى ß
Úال واXال

ثرا : أ�صمعيى قال الُيبس@/ وخ%ُف الكة وهو واحد أصٌل : يى ـ ثرو ـ مقا
ويقال أمواGم@/ كت القوُم: وأثري وا@/ Ò̂و وا Ôك يَون: القوُم ثرا ,@ Ôك يَو: اXال
وبينه@/

ã
بي� ي Úال ييبس n يقول أن ذلك وأصل ينقطع@, n @ٕانّه أيى ,

à
مُ @وبينه

ã
بي� الّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

للتكث� اXستعّدة اXرتبطة العظيمة القطعة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وا§اء@/



١٩ ثعب

النـباتات لتوالد واXاء@, ال�اب ب�ّكب يتحّصل اXـاّدة nعـا
ã
| اXعـ� وهذا

ية@/ ا�� ذيل
ã
| Cع<

Ø ã
ع� عن رويى Fك والقدرة@, با¡ياة اXاّدة وراء Dوف وا¡يوانات

ويتصل@, يرتبط ما وع� وNّل يكـ ما ع� اط%قها ُتناسب القيـود وهذه
القيود@/ فzا لوحظت ٕاذا واXطر@, الندي وع�

مرتبطة@/ وغ� منفصلة أجزاؤه اليابس ال�اب أّن 
O@�و

أظهر = ور~ واتّصل@, أقام @=@ ثوي ـ@ مواّد@ oمفاه يناسـب اXع� هذا ٕاّن j
وÇNمعها ا�نفصال@, وعدم ا�ستبطاء @= والريث@ به@, وتوّسل اXّيت فقدان

ã
| التأّثر

ا�رتباط@/ حفظ مفهوم

/@٦ . ٢٠ ـ ي Úال� Iَت وما@ F Ôyبَي وما أ/ْرِض
ã
| وما واِت مى الس

ã
| ما لَُه

اXاّدة@/ nعا فوق وما الروحانيّ� مراتب Êوات@:
Ø
ال« من اXراد يكون أن و�يبعد

الي@: ومن والنـبات@/ وا¡يوان والسيّارات الثوابت من اXاّدة nعوا أ�رض@: ومن
bيع الكرZة ا��ية فتشمل أ�مر@/ nعا xIا ويقع وا�	وت وا�قتدار العظمة مقام

/@٥٤ . ٧ ـ � ÒXالعا Vرب اُ# تبارَك وأ/مُر اòلُق لَُه أ/ ـ وأ�مر اòلق مراتب

Iت ما ع� أ�رض
ã
| ما cول جهة من ٕاشكال@: يب� � التفس� هذا فع�

الكرZة ا��ية مفهوم عن وأ�مر الروحانيّة nعوا خروج أّن جهة ومن وفوقها@, الي
وبلحاظ اXتعال ا� ٕا� بالنسبة وأ�رض ال«Êء حقيقة أّن جهة ومن الضعف@, يوجب

وأرضاً@/ Êºًء باXاّدة ا�ختصاص � اXع� ذلك هو ا¡قيقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثعب@:

ã
| أو ماء

ã
| ذلك يكون وانبساطه@, ء

ã
Ï¿ال امتداد ع� يدّل أصل ثعب: ـ مقا



ثعب ٢٠

من الدم كانثعاب فانثعَب@, فّجرتـه@, ٕاذا أثعـُبه@: وأنا اÇXاَء ثعبُت اòليل@: قال غ�ه@/
القياس@, من وهو الطويل@, الضخم ا¡يّة الثyعبان@, هذا@: ع� aله يصلح ا

Ø
Wو أ�نف@,

وحركة@/ َخلقاً وامتداده انبساطه
ã
|

وbـعه ,@ الواديى
ã
| اXاء مَسيل والثVَعب@: فجرتـه@, ثَعباً@: اXاَء @ثعبـُت ـ صحا

الثعاب�@/ وا�مع ِطواٍل@, ا¡يّات من ÍÈب أيضاً والثyعبان ُثعبان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـعناها اÇXاّدة@, مفهوم
ã
| مأخوذة وا�ريان وا�متداد ا�نفجار oمفاه أّن

الثعبان اط%ق يكون اXناسبة وwذه البعث@والعبث@والثغب@والسعب@, مفهوم من قريب
أ�صل

ã
| كانت الكلمة هذه ولعّل ا�ارية@, اXمتّدة ا¡جر من اòارجة ا¡يّـة ع�

/@ ÓÊºٕا جعلت j مصدراً

/@١٠٧ . ٧ ـ ُمب� ُثعباٌن ِهيىَ فٕاذا فأل�َعصاُه

/@
Ó
ومع� ظاهراً العصا يناسب

والتوّسَل ا� غ� ٕا� التوّجه أّن ع� يدّل ُثعبان@: ٕا� العصا Iّول أّن 
O@�و
برزخها ظاهر ويظهر ا¡قيقة, ٕا�@تلك يرجع علzا وا¦ّسك@والتوكؤ أخري ٕا�@وسيلة

اXدهشة@/ الصورة بتلك

اُخري@/ َمآِرَب فzا Ò ãو� ع�َغنَميى ا
ß
w Vوأُهش علzا أتوكُّؤ َ َعصايى ِهيى

َحيٌّة ِهيىَ فٕاذا@ فألقاها ,@Ïºمو يا فألِقها تعا�: بقوله خوطـب فقد هذا وع�
/@٢٠ . ٢٠ ـ ف ÒH / َتسعي@///

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢١ ثقب

ثقب@:

ثقباً@/ أثقُبه ء
ã
Ï¿ال ثقبُت يقال ء@,

ã
Ï¿ال يَنفَُذ أن وهو واحدة كلمة ثقب@: ـ مقا

ويقال: نوُره@, كلّها Êوات
Ø
ال« يَنفُذ Sم هو قالوا ـ الثاقُب النجُم تعا�: قوله

ã
| والثاقُب

َينُفذ@/ ضوءها ٔ�ّن ذلك قيل ا Ø̂ ٕا وُذ@كوة@, ثقبة ء
ã
Ï¿ال وذلك ا@, Òxذ@كّي ٕاذا الناَر ثقبُت

خـرق والثVقب@: ,@Ì»بالك ثقب ßXبا خرقتـه قَتَل@: باب من ثَقباً ثقَبـتُه ـ مصبا
والثyقب وفلوس@/ فلس مثل ثُقوب وا�مع أ�رض

ã
| نازل خرق ويقال له@, �@عمق

يقال ا Ø̂ وٕا :@ زيى VطرXا قال وُغَرف@, ُغرفَة مثل ُثَقب وا�مع مثله@, والثyقبة لغة@, قفل مثال
ويصغر@/ يقّل Dف هذا

وثّقـب النازل@, اXاء ليُخرج عينَه القَّداح وثقب ثقـب@, ßXبا َء
ã
Ï¿ال ثَقَب ـ أسا

ثاقٌب كوكب ا£از@: ومن فتثّقَب@/ لَد ßا� ا�لد<
ã
| تقع Cدودة لَُم Ò¡ا وثّقب ,@ Vر yالد �ل V%ال

وكـذلك وَيدرؤها@, فzا فينفذ الظلمة يثُقب كأ@نّه والتٔ%لؤ إ�ضاءة شـديد ٌء@: وُدّريى
Cجي�ـد َجزً� كان ٕاذا@ :@ الرأيى ثاقب ورجل /@�ÇÎ¾ ثاِقـب@: وحسٌب والنار@, ال«Ìاج

نظّاراً@/ > الرأيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا ومعنويّاً@/ ماّدياً والتعّمق@, النفوذ هو اÇXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

شـّدة النار
ã
و| نورانّيته@, شّدة النور

ã
| فالثاقبيّـة واXصاديق@, باXوارد Oتلف اXع�

ء
ã
Ï¾ كّل

ã

ف العمل@,

ã
| حّدته السيف

ã
و| والدّقة@, التحقيق كFل العلم

ã
و| حرارtا@,

Mسبه@/

وليس أ�صل@/ مصاديق من فهو Tفوظة@: اXع� هذا خصـوصيّة كانت وٕاذا@
والتعّمق@/ النفوذ مفهوم مطلق بل ثقب@, ßXبا ا¤سوس اòرق هو

ã
ا¡قي� معناها



ثقف ٢٢

/@٣ . ٨٦ ـ الثاِقُب النْجُم الطاِرُق ما أدراك وما والطّاِرِق Êِء
Ø
َوال«

وتفس� للجنس, والّ%م@فzا النجم@بالثاقب@, اتّصف
Ø
j Ìالطارق@بالنجم

Ø
ف« وقد

النجم@/ راجع ـ وجيه غ� Øمع� Sم أو بزحل النجم أو الطارق

/@١٠ . ٣٧ ـ ثاِقٌب Îاٌب Ò¾ فأتبََعه طَفَة Òòا َخِطَف َمن ٕاّ/

النجم@/ ال¿Îاب@R%ف ٕا�@مطلق فٕاّن@النظر Îاب: Ú¿ال تنك� وأمّا راجع@ال¿Îب,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثقف@:

ا¡رب@:
ã
| الرجَل وَثِقفُت أخذته@/ َتِعَب@: باب من ثَقَفاً ء

ã
Ï¿ال َثِقفُت ـ مصبا

يى Ød وبه َثقيف@, والفاعل ب«Ìعة@, فهمته ا¡ديث@: وثِقفت به@/ ظفرت وثِقفته@: أدركته@/
منه@/ اXعّوج أeُت بالتثقيل@: وثقّفتُه ,@

Ø ã

َثَق ٕاليه والنسبة ا¨ن@, من ّ حيى

ويـقال ء@,
ã
Ï¿ال درء ٕاقامة وهو الفروع@, يرجع ٕالzا واحدة كلمة ثقف@: ـ مقا

وذلك لَِقٌف@, ثَِقٌف ورجل ف%ن@, من الك%م هذا وثِقفُت ِعَوَجها@, أeت ٕاذا القَناة ثّقفُت
وجه fا قيل فٕان به@, ظِفرت ٕاذا به ثِقفت ويقال استواء@/ ع� يسمعه ما علم يصيب أن
سكه@/ ÔZ ء

ã
Ï¿بال الظافر وكذلك أمَسكه@, فقد ثَِقفَه ٕاذا أليَس قيل أ�ّول@؟ من هذا قرب

مثّقف@, وُر· استع�اXثاقفة@, ومنه وفعله@, ء
ã
Ï¿ال @ٕادراك

ã
ذق@| ß¡ا الثقف@: ـ مفر

ã
| فيستعمل به يتجّور

Ø
j النظر

ã
| ¡ذق بب½Íك أدركته ٕاذا كذا@, وثِقفُت مُقّوم@, أيى

ثقافة@/ معه تكن n وٕان إ�دراك

فهو َضُخم مثال َثقف@, فهو خفيـفاً حاذقاً صار ثَقافـًة@: الرجل ثقَُف ـ صحا
ثقَُف@/

ã
| لغة َتِعب مثال ثَقَفا أيضاً وثَِقَف َضْخم@,

%ح@/ بالس� الّلعب اXثاَقفة@: الَعوج@/@ رء@: Vالد أقول@:



٢٣ ثقف

حَذقته ٕاذا ثَقَفاً أثقَفُه َء
ã
Ï¿ال َثِقفُت قوGم من فَعيل ثقيف@: ـ ٣١ ص ا�شتقاق

/@· yالر تثقيف ومنه ثّقفَته@, فقد قّومته ء
ã
Ï¾ وكّل وأحgته@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكـون بأن ا¤Çيط@, الدقـيق إ�دراك هـو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أن

ذق@/ ß¡ا مع النظر Iت اXوضوع

وٕاقامة والدرك@والفهم@والظفر أ�خذ
ã
æمعا من كّل

ã
منظورة@| اòصوصيّة وهذه

أ�صل@/ مصاديق من تكون Øح� وغ�ها@, العوج

/@٥٧ . ٨ ـ م
ß
w د

Ù
Ì Ò¿ف ا¡رِب

ã
| م Øyَتثقَف فٕاّما

wم@/ ففّرق عدواuم وعرفت وا¡ذق بالدقّة أدركxم ٕاذا أيى

/@٢ . ٦٠ ـ أعداء لكم يكونوا َيثَقفوكم ٕان
لكم@/ أعداء فيُصبحوا عندكم و]ا بكم وأحاطوا نظرهم Iت kÍ¼ ٕاذا أيى

/@١١٢ . ٣ ـ ُثِقفوا Cأي لة Fالذ َبتعلzم
ß
ÍÔÈ

الدقيق النظر Iت يقعون مكان ّ أيى
ã
و| وا¡ذق بالدقّة أدركوا مقام ّ أيى

ã
| أيى

وإ�حاطة@/ وإ�¾Ìاف

/@٩١ . ٤ ـ َثِقفتموهم َحيث واقُتلوهم فُخذوهم

Øح� التـاّم@, وا¡ذق الدقيق والدرك النظر Iت جعلتموهم مورد ّ أيى
ã
| أيى

به@/ مستحقّ� وكانوا قتلهم
ã
| ظاهريى و� ّ معنويى فساد �@يري

بل أ�خذ@, ]ع� ليس الثVقَف أّن ع� يدّل ال¿Ìيفة ا��ية هذه
ã
| أ�خذ فذكر

ُثِقفوا Cملعون�أي ـ آية
ã
| Fك أ�خذ قبل أو أ�خذ بعد يتحقّق مفهوم ع� يدّل هو



ثقل ٢٤

/@٦١ . ٣٣ ـ mًتقتي وُقّتِلوا اُِخذوا

حصـول فٕاّن ُثقفوا@: Cأي الذلُّة َعلzم ÍÔÈبت ـ آية مفهوم ينفيه الظفر ومع�
حادث@/ بأمر وليس حاصل Iصيل والغلبة الظفر بعد الذلّة

عـليه@, اX�تّبة نتائجـه ومن الدقيق النظر لوازم من فهيى الِعـَوج@: ٕاقامة وأمّا
نـظره Iت ُجعل ٕاذا اعوّج ما hوتقو فسد ما ٕاص%ح ٕاّ� ذق ß¡وا للثقافة و�@@مع�

اعوجاجه@/ وأدرَك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثقل@:

ثـقيل@, فـهو للتخفيف@, ويسكن ِعَنب@, وزان ِثقًَ%
Ø
ËÉبال ء

ã
Ï¿ال ثَقَُل ـ مصبا

اXسافر متاع الثVقَل@: :@
ã
èالفارا قال وأسباب@/ َسَبب مثل أثقال وا�مع اXتاع@, والثVقَل@:

درهم@وث%ثة وزنه ثقال@: ßXوا أجهده@, ُء@:
ã
Ï¿ال وأثقله ا�ّن@وإ�نس@/ والثVقَ%ن وحشمه@,
ِمثله@/ من مñانه ء@:

ã
Ï¿ال وِمثقاُل درهم@, أسباع

يى Ød ولذلك اòّفة@, ضّد وهو متقاربة@, كلFت منه يتفّرع واحد أصل ثقل: ـ مقا
أ/رُض وأخـرَجِت ـ كنوزها أ�رض وأثقال العدد@, لكة الثVـقَل�@, وإ�نس ا�ّن
ارIَل ويقال أجساَد@كم@/ أيى ـ أثقاَلكم وIِمل ـ آدم

ã
ب� أجساد هيى وقيل ـ ا ÒGأثقا

بأمتعxم@/ أيى بثَقَلxم القوم

وثقُل وزنه@, أيى ِثقَله@, وأعِطه وأaال@, ل ßa مثل أ�ثقال واحد الث�قل ـ صحا
ثقيل@/ فهو ِصَغراً@, َصُغر مثل ِثقًَ% ُء

ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم اXع� وهذا اòّفة@, خ%ف وهو واحد@, اXاّدة هذه
ã
|
Ø ã
ا¡قي� اXع� أّن



٢٥ ثقل

نفسـه
ã
| يثقُل وXا اXع�@, جهة من أو ,@ ّ الظاهريى الوزن جهة من يَثقُل ا ßX شامل

ã
Øك�@

طفل@, قّوة ٕا� بالنسبة ثقيل كيلوات `س وزن فٕاّن شخص@, ٕا� بالنسبة أو عرفاً@,
أن يقـدرون ف% اXتوّسـطة أ�فراد ٕا� بالنسـبة ثقيلة فهيى العلميّـة اXطالب وهكذا

Jملوها@/

اXع� جهة من ثقـيً% كان ٕاذا فاXتاع اسـتعGFا@: موارد
ã
| منظور اXع� فهذا

وإ�نس ا�ّن ع� الثVقل� ٕاط%ق اللحاظ وwذا الثVقَل@, عليه يطلق وأ�Yيّة والقيمة
كة باعتبار هذا وليس وم�لة@, وُخلقاً َخلقاً اXاّدة nعا

ã
| ومهّم� عظيم� Fuلكو

اXع�@/ هذا مصاديق سائر
ã
| وكذلك أ�نواع@, أ@ك من عدداً أقّل F Øuفٕا العدد@,

نفس ع� يدل وهو مصدر Ëºا والث�قل ,@ Ò	والِك َغر كالص� مصدر قَل الثـ� ٕاّن
Ø
j

ونفيس خط� أو وزين ء
ã
Ï¾ كّل وهو مش}ة صفة كَحَسن والثVقَل وا¡دث@, اXع�

أ�فـعال
ã
| ا��لة ومع� ء@,

ã
Ï¿ال به يَثقل ما أيى لة ل%� صيغة كمفتاح واÇßXثقال /@

Ó
مع�

عن عبارة ء
ã
Ï¿ال به يَثقل وما ء@,

ã
Ï¿ال نفس

ã
| صفة أو خصوصيّة ٕا� يرجع الّ%زمة

فيه@/ الذيى الث�قل

/@٥ . ٧٣ ـ mًثقي عليكقوً/
ã ß
َسُنل� ٕانّا

الناس@/ Jتمله و� النفس
ã
| أيى

/@٧ . ١٦ ـ ٕا�َبَلد أثقالكم ِمُل ÒIو
عليكم@/ aله يثقل ا

Ø
W أيى

/@٤١ . ٩ ـ وِثقاً/ ِخفافاً ٕانفروا
wا@/ مثقّل� أو وأ�متعة Ë¿¡ا عن Vّردين أيى

/@٢ . ٩٩ ـ ا ÒGأثقا وأخَرجتأ/رُض
وزلزاGا@: اXاّدة nعا أ�رض من أريد وٕاذا /@

Ó
ومع� قيمًة أو وزناً ثقيل هو ا

Ø
W



ثلث ٢٦

اXاّدة@/ nعا
ã
| تكّونت ا

Ø
W الروحانيّة النفوس أ�ثقال من اXراد فيكون

/@٧ . ٩٩ ـ يََره َخ	اً ٍة ذَر ِمثقاَل َيعمْل fن

يره@/
Ø
Ì¿ال من أو �òا من ذّرة ثقل ٕا� به يتوّصل ما مقدار أيى

مفعول �òا فٕاّن مصدر: Ëºا الث�قل أو مصدراً الث�قل دون باXثقال التعب� ٕاّن
Ø
j

لذيى وصف اXع�
ã
| ا¡ال فٕاّن مشتقّاً يكون أن ا¡ال

ã
| وأ�صل عنه@, حال واXثقال

با¡دث@/ الذات يتّصف و� ا¡ال@,

/@١٨٩ . ٧ ـ اَ# َدَعوا أثقَلت ØFَفل fّرتِبه َخفيفاً mً Òaلت Ò Òa تََغّشاها ØFَفل

وتوّجهت وال�بية@, وا¡فظ التغذية @أثر
ã
| ته@ثقيً% Úا¡مَل@وَص� َجَعَلت @فٕاذا أيى

ا�@/ َدَعوا واXع�@, الظاهر
ã
| ثقيً% %ًa aلت أuا ٕا�

/@٣٨ . ٩ ـ ٕا�أ/رض Ôrاقل ٕاثّ
ا�ستمرار@/ حصول ع� الصيغة وتدّل ,@rتَثاقل وأ�صل التفاعل من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثلث@:

Ø
ËÉبالC والثy%ثاء وث%ثة ٕاثنان يقال@: العدد@,

ã
| وهيى واحدة كلمة ثلث@: ـ مقا

أ�يّام@/ من والفتح<

وا�Çمع وتسكّن@, لٕ%تباع الّ%م
Ø
ËÉ وتُ أجزاء ث%ثـة من جزء الثyلث ـ مصبا

فيه اGاء تثبت عدد والث%ثة فيه@/ لغة hكر مثل والثVليث وأعناق@, عنق مثل أث%ث
القـلُم ُرفع Cص<@: وقوله نسوة@, وث%ث رجال ث%ثة فيقال للمؤّنث وIذف للمذّكر
,@Fثالثَه ¼Íßت ÍÈب@: باب من الرُجل� وَثَلثُت أ�نفس@/ مع� ع� أ@ّنث ث%ث@, عن
وا�Çمع ÇWدود الثـ%ثاء ويوم أمواGـم@, ُثلث أخذت قتل@: باب من القـوم وثلثت



٢٧ ثلث

واواً@/ اGمزة بقلب ث%ثاوات

كنت ٕاذا أثِلُثهم@: القوَم وَثلثت ثالثاً@, FG صار ثَلثاً@: Fيَثِلثُه إ�ثن� ثَلثُت ـ لسا
بـه@/ ليـنفرد البناء هذا له صيغ ولكنّه الثالث@, حقّه كان أ�يّام من والثV%ثاء ثالثهم@/

قياس@/ غ� ع� الثV%ثة@, ٕا� منسوب
Ø ã
~%yوالث

وNمع أ�يّام@, من والثV%ثاء للمؤّنث@, والثV%ث اXذّكر@, عدد
ã
| الثV%ثة ـ صحا

مثل َثليث فقلت ياًء زدت الثاء فتحت فٕاذا ث%ثة@, من Îºم والثyلث َث%ثاوات@, ع�
ٔ�@نّـه والصفة@, للعدل م½Íوف غ� وَمثلث وثُ%ث يس@, Ò̀ و وَسديس وَسبيع � Ò\

وُث%ث@/ مَث� بقوم مررت تقول ٔ�@نّك صفة وهو وَمثلث@, ثُ%ث ٕا� ثَ%ٍث من ُعدل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Ø̂ ٕا اòصوصيّات
ã
وبا{ ا¢صوص@, العدد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

العـدد@, هذا له ثبت ما ع� فيدّل صفة كُصلب فالثyلث يغ@/ الص� اخت%ف من يستفاد
هـذا مفهوم فٕاّن ء@,

ã
Ï¾ من أÎºم ث%ثة من اXتجّزيى ال«Îم ع� ينطبق اXع� وهذا

عن اòارج إ�ثن� بعد الواقع الثالث R%ف ,@
Ø ã
الداخ� ا�زء Gذا حينئذ ثابت العدد

/@Fمفهومه

ع� تدّل الصيغة هذه
ã
| أ�لف وزيادة كُشجاع@, صفة أيضاً فهو الثy%ث@: وأمّا

اÇXع� وهذا وبإ�ستدامة@, مستمّراً العدد هذا له ثبت ما أيى وا�ستدامة@, ا�ستمرار
ث%ثة@/ ث%ثة قوGم عن أخري عبارة

/@٣ . ٤ ـ وُرباَع وثmَُث Ò
َمث النFساء ِمَن َلكُم طاَب ما انِكُحوا َف

/@١ . ٣٥ ـ وُرباَع وثmَُث Ò
َمث أجنَحة
ã
اُو� mًُرُس

اXعدود@/ وخصوصيّة اXاّدة ٕا� نظر دون من العدد@, هذا عنوان يستمّر أيى



ثّل ٢٨

/@١٤٢ . ٧ ـ َليلًة Òث�mَثÏºمو وواعَدنا
با�مع@/ ملحق اللفظ هذا

/@٢٠ . ٧٣ ـ الليل
ã
Ò� ُثلُ ِمن Òæأد تَقوُم أ@نّك
الثُلث@/ ومفرده تثنية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثّل@:

ّل@/ yوالذ واGدم السقوط وا��خر التجّمع@/ أحدYا متباينان@, أص%ن ثّل@: ـ مقا
البيَت@: ثللُت ـ

ã
æوالثا الناس@/ من ا�Fعة والثyّلة@: /@sالغ من ا�Fعة الثVّلة@: ـ فأ�ّول
حاله@/ ساءت عرشه@: Vثُل اG%ك@/ والثVلَل@: الب�@/ تراب والثّلة@: هدمُته@,

bاعة والثyلَة ,@sالغ bاعة والثVلّة الثyّلة@, هذه وب� الثVلّة ب� �@َيفرق ثلل@: ـ أسا

Çيى Ød الصوف@, أيى الثVلّة جيّد وكساٌء ,@sغ أصحاب أيى ُمِثّلون@, ف%ن وبنو الناس@/
هدمته@, أيى سقفه@, وهو البيت عرش وثللَت بال«Êء@/ اXطر كتسمية منه هو ما Ëºبا

َمثلول@/ وبيت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشخصيّة, اòصوصيّات التشّخص@وٕالغاء ٕازالة هو @اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

عن بإ�خراج ال�اب خصوصـيّات وٕازالة ا¡ال@, وٕازالة البيـت@, عFرة ٕازالة
ã
| Fك@

باعتبار كالقوم ا�شتقاق@, مبدأ باعتبار ا�Fعة ع� فيطلق الثyلّة وأمّا وهكذا@/ Tّله@,
فzم@/ القيام ٕا� النظر

/@٣٩ . ٥٦ ـ ِخرين Ð/ا ِمَن َوُثلٌة Òل� أ/و ِمَن ُثلٌة

ألغـوا م Øuفٕا ا¨ـ�@, وأصحاب السـابق� ع� صفة الكلمة هذه أطلقت فقد



٢٩ Øj

ٕاخواناً فصاروا التلّونات@, وأزالوا الدنيّـة الدنيا هذه ٕاعتبارات وأسقطوا شـخصيّاtم
/@ ـ ر@

Ô
Ì
Ô
º ع� ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدوِرِهم

ã
| ما ونَزعنا ـ Vتمع�

ا��خرة@/ nعا
ã
| bاعة كّل عن وا�عتبارات الشخصيّات Tو ٕا� مضافاً

وإ/@كرام@/ mِل Ò�ا ذو َربFَك وجُه وَيب�× فاٍن zا َعلَ َمن Vكل@

يُثّل@/ ما أيى كاللyقمة@, فُعلة صيغة ع� الثyلّة تكون أن و�@يبعد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øj

bعَته@/ ٕاذا Øاً@: Ò\ َء
ã
Ï¿ال \مت يقال: ل�@,

ã
| اجBع وهو واحد أصل :@

Ø
Òj ـ مقا

النبَت الشاة ت Ø\و الثyمVة@/ ا¡شيش من للقُبضة ويقال ا¡شيش@,
ã
| يستعمل ما وأ@ك

قلعته@/ بفzا@:

ٕاذا Øاً@, Ò\ ـُه Ø Ô\أ َء
ã
Ï¿ال و\مـُت Cورق<@, ُخـوٌص له ضعيف نبت الثyـمام@: ـ صحا

bعُته@, َء@:
ã
Ï¿ال و\مُت ا@/ ÒxWور ا Òxأصلح ٕاذا أموريى و\مُت بالثyمام@, ته ÚWور أصلحتَه

, ع�@ال�تيب@وال�اخيى حرف@يدّل :
Ú
Ôjو / V يكِنسه@وNمع@ا�يَّد@والرديى ه@ويَقُمyه: yَيُثم وهو

للقريب@/ هنا ]�لة للتبعيد وهو هناك@, ]ع�
Ú
Òjو التاء@, علzا أدَخلوا ور]ا

يَثُمyه َء
ã
Ï¿ال

Ú
Òj بأمره@/ وا�هBم شأنه ٕاص%ح أهل أيى وَرم�ه \Ùه أهَل كنّا ـ أسا

وأصلحه@/ bَعه ٕاذا َيُرمyه وَرمVه

ã
| والعامل ,@ ÓDنَع رأيَت Ú Òj رأيَت وٕاذا ـ اXكان ٕا� ٕاشارة الثاء@: بفتح

Ú
jَو ـ لسا

اXكـان وهو زيد@, هناك ]�لة ٕاشارة الك%م
ã
|
Ú
Òj ٕاسحق@: أبو قال رأيت@/

Ó
مع�

Ú
Òj

ـَة Ú Ò\و السا@كن�@, �لتقاء الفتح ع� وبقيـت ٕ�Çwامها@, ا�عراب وُمنعت منك@, البعيد
/@ وال�اخيى ال�تيب ع� يدّل عطف حرف

Ú
Ôjو /@

Ú
Òj ]ع� أيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Øj ٣٠

والتحقيق@:

مورد
ã
| ا�مع أيى إ�ص%ح@, بقيد ا�مع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

والفصل@/ اò%ف ورفع إ�ص%ح ٕا� Jتاج

ã
| وكـذا ا�Çمع@, مع� العطف

ã
| فٕاّن الكلFت@, هذه ب� التناسـب 
O@�و

:@ ال�اخيى وأمّا البعيد@/ اXكان بينه@وب�@ذلك به@وNمع فيقر� اXكان@, من بعيد إ�شارة@ٕا�
والفواصل@/ واXوانع اXبع�دات رفع ٕا� إ�ص%ح مرجع فٕاّن إ�ص%ح@, لوازم من فٕانّه

ع�اòصوصيّت�@: عن@الد�لة �Hلو :@
Ú
Òj @أو

Ú
Ôj كلمة فيه تستعمل @كّل@مورد

ã

ف

التقريب هذا كان فٕان والفصل@, البُعد رفع مفهوم وخصوصيّة ا�مع مفهوم خصوصيّة
مع� وهو بالعطف كان وٕان /@Ëºا وهو بالفتح

Ú
Òj فلفظها :@ ّ اdيى مع� وهيى بإ�شارة

حرف@/ فهو :@
Ø ã
حر|

/@١١٥ . ٢ ـ ا# وجُه
Ú
Òqَف تََولوا ÒCفأي

و�@Zنـعه ء
ã
Ï¾ �@Jجـبه قريب عزيز وظاهر فzا

ã
Ùمتج� وجّل عّز فوجهه

صارف@/

/@٦٤ . ٢٦ ـ َخريَن Ð/ا Új وأْزَلفنا

فzا@/ ومتقارب� Vتمع�

/@٢٠ . ٧٦ ـ ÓDنَع رأيَت Ú Òj رأيَت َوٕاذا

حجاب@/ ِب% ومتجّمعة قريبة هناك أيى

ومتقاربة@/ متجّمعة أ�مور تلك ظهور ع� تدّل الكلFت فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣١ \ود

\ود

عليه ك ٕاذا َمثمود@: وماء له@, ماّدة � الّذيى القليل اXاء والثVَمد@: الثVْمد ـ صحا
عنده@/ ما يَنفد Øح� السؤال عليه Ôك ٕاذا َمثمود@: ورجل أقلVه@/ ٕاّ� يُنفدوه Øح� الناس
َحجر وإ�\د ف@, ÒÍ½ يُ و� ف ÒÍ½ يُ Cع< صا¬ قوم وهم أ�و� العرب من قبيلة ود@: Ò\و

به@/ يُكتحل

اشxرت البـائدة العاربة من قبيلة \ود@: بنو ـ@ ١٨٧ للقَلقَشـنديى أ�َرب uاية
\ود بنو وهم ,@>

ã
ب� كلمة غ� من Cأيى

ã
بَ� غ� من \ود ٕاّ� فzا يقال ف% أبzم Ëºبا

وواديى جر ß¡با منازGم كانت نوح@, بن سام ابن ٕارم@, بِن كاثر ويقال ,@oبا� جاِثر ابن
ٕاذ أعFرهم@, لطول مراعاة ا�بال

ã
| بيوtم ينحتون وكانوا والشام@, ا¡جاز ب� القُري

ا� بعث وقد زماننا@, ٕا� باقية وهيى عاشوا@, ما بقايا ف�عون تطول أعFرهم @كانت
كاِثر بن عبيد بن ماسخ بن أسف بن عبيد بن صا¬ وهو رسوً�@, صا¡اً أخاهم Gم

Ø ã
الن� أّن الصحيح

ã
| ثبت وقد ال«Êء@, من بصيحة ا� فأهلكهم يؤمنوا فلم \ود@, ابن

ã
�ستُس� ما بٕاراقة وأمر مسا@كyم دخول عن فyي تبوك غزوة

ã
| جر ß¡ا

ã
| Vمر Cص<

الناقة@/ تِردها كانت
ã
الّ� الب� من يَستقوا وأن آبارهم من

واديى من وهيى كان yالس قليلة صغ�ة قرية جر ß¡وا ـ ١٩ ّ إ�صطخريى مَسالك
الذيَن وَد Ò\و ـ فzم ا� قال الّذين \ود ديار كانت وwا جبال@, ب� يوم ع� القُري
ِمَن وَتنِحـتوَن ـ ا� قال الّذين وxLم ا�ـبال تلك ورأيت ـ@ بالواِد خَر الص جابوا
تـلك وتسـّمي جبال@, أضعاف

ã
| بيوتنا مثَل بيوتاً ا Ôxورأي ـ Òفاِره� ُبيوتاً ـباِل

ß
� ا

مyا قِطعة كّل رأيت توّسطxا ٕاذا Øح� متّصلة العيان
ã
| جبال وهيى أ�ثالب@, ا�بال@:

الشام@/ أّول وب� جر ß¡ا ب� وتَبوك \ود@, ب� وwا بنف«Îا@, قا_ة

الشام ب� نوح بن سام بن ٕارم بن عابر بن ملك\ود وكان ـ ٢٥٩ . ١ اXروج@:



\ود ٣٢

أبنية هذا وقتنا ٕا� وبيوtم الناقة@, بفَّج وديارهم ,@
Øã
Ï¿ا¡ب البحر ساحل ٕا� وا¡جاز

ا¡اّج طريق
ã
وذلك| بادية@, وآثارهم باقية البالية< Cالعظام هم

Ô Ò
Wوِر ا�بال

ã
| منحوتة

بأبـواب الصحراء
ã
| منحوتة وبيوtم الُقري@, واديى من بالقرب الشام من ورد Xن

ع� أجسامهم أّن ع� يدّل وهذا ع½Íنا@, أهل مسا@كن قدر ع� ومسا@كyم صغار
أجسامهم@/ بُعد من القَّصاُص به 	 ÔO ما دون أجسامنا@, قدر

ã
| مُقامها كان \وداً@ أّن العرب: كتب

ã
| واÎ¿Xور ـ ٦٤ إ�س%م قبل العرب

وقـد مكـة@, ٕا� ّ الشاميى ا¡اّج بطريق القُري واديى
ã
| صا¬ ]دائن اXعروفة جر ß¡ا

/@
ã
ÏÈاXا العام

ã
| جَر ß¡ا ا¡جازيّة ا¡ديديّة كة الس� وصلت

Ë»َوط والَعFلقة و\ود عاد ع� تشتمل الطبقة هذه البائدة@: العرب ـ ٣٧
ã
و|

العـاربة@, العرب ويسّموuا ٕالzم ينتميى ومن وحÍÉموت وجرهم oوأم وَجديس
سام@/ أبناء من م Øuوٕا

َلد@, Òا�
ã
| يب� القليل هو وقيل �@ماّدة@له@, الّذيى القليل اXاء والثVَمد@: الثVْمد ـ لسا

أ�ّول العـرب من قبيلة و\وُد@: الصيف@/
ã
| ويذهب الشتاء

ã
| يظهر الذيى هو وقيل

ذهب ¼Íفه ومن /@
Ø ã
èعر

Ø ã
ن� وهو ٕالzم ا� بعثه صا¬ قوم وهم ف@, ÒÍ½ يُ و� ف ÒÍ½ يُ

القـبيلة ٕا� به ذهب ي½Íفه n ومن ]ذكر@, يى Ød مذّكر
Ø ã
èعر Ëºا ٔ�@نّه ّ ا¡يى ٕا� به

مؤنثة@/ وهيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق

بن كاثر ابن وهو نوح@, أحفاد من لواحد ÓÊºٕا أ�صل
ã
| كانت \ود كلمة أّن

يكون أن �@يبعد \ود لفظ ٕاّن
Ø
j wا@, ما@يتعلّق ٕارم@:

ã
| تقّدم وقد نوح@, بن سام بن ٕارم

كاِثر مقابل
ã
| وهو جسمه@,

ã
| ÇGزالة الرجل به يى Ød مش}ة@, صفة ذلول وزان ع�

أبيه@/ Ëºا
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القبائل@/ أ@ك
ã
| Fك العرب@,

ã
| متداول جّدهم Ëºبا القوم وتسمية

بقرب كانت Tلّهم وأّن عربيّاً@, كان لساuم أّن اXنقولة@: الكلFت من واستفيد
اXدينة@/ من

Ø ã
èالغر ال¿Êل جانب

ã
| تبوك من

ِمثُل و\وَد@, وعاٍد نوح قوم قبلكم من اّلذيَن َنبَأ آيـات@: ظواهر من ويستفاد
قوم أّن وغ�ها@: أب�@, fا اُ/و�و\وَد عاداً أهلك وأ@نّه و\وَد@, وعاد نوح قوم دأِب

وعاد@/ نوح بعد كانوا \ود

بالقاِرعة: وعاٌد كّذبت\وُد وَد, Ò\ِفرَعوَن@و نود Ô�َحديثا هلأتاك آيات@: وأمّا

ã
و| نظرهم@,

ã
| أو الواقع

ã
| وشديد ّ قويى هو ما وقّدم والبطش@, أ�خذ مورد

ã
| فهيى

زائدة@/ ع	ة أخذهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

\ر@:

وِجبال@, َجبَل مثل ِثمار الثVَمر وbع والثVَمرات@, الثVَمر واحدة الثVمَرة \ر: ـ صحا
ٕاذا ثـاِمر@: وشجر \ُره@, طَلَع الشجُر@: وأثَمَر ويثقّل@, Oفّف الُمَثمVر اXال أيضاً والثyُمر

\ُره@/ أدرَك

غ�ه عليه َمُل ÔJ Ø
j متجّمعاً@, ء

ã
Ï¾ عن يتولّد ء

ã
Ï¾ وهو واحد أصل \ر@: ـ مقا

أوان بلغ الّذيى الثاِمر@: والشَجر ر@, Ô Ô\و ار ß\و ر Ò Ò\و رة Ò\ يقال معروف@/ فالثVَمر استعارًة@/
الدعاء:

ã
| ويقال عليه@/ القيام أحسَن ماَله@: الرجل ر Ú Ò\و الثVمُر@/ فيه الّذيى ثِمر: ÔXوا ُيثمر@/

اه@/ Ø^ أيى ـ مالَه اُ� ر Ú\

ِثمار وا�مع \رة@, الواحد الشجر@, أعFل من يُتطعVم ما لكّل Ëºا الثVَمر ـ مفر
و\رة الصا¬@, العمُل العلم \رة كقولك \رته@, ء

ã
Ï¾ عن يصدر نفع لكّل ويقال رات@/ Ò Ò\و

عنه
ã
Øوالتد� اGيئة

ã
| با¥ر تشبzاً أطرافها@, ُعقدة وط Vالس و\رة ا�ّنة@/ الصا¬ العمل
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اGيئة
ã
| با¥ر تشبzاً بد yالز من Iّبب ما éالل من والثVميرة الشجرة عن ا¥ر

ã
Øكتد�@

/@éّالل عن والتحصيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@� أم يتطّعم ا
Ø
W كان سواء ء@,

ã
Ï¾عن ويتولّد يتحّصل ما كّل عن عبارة ا¥ر أّن

ã
| أطلق وقد Mسبه@/ ء

ã
Ï¾ كل

ã

ف ُمّراً@, أو حلواً مطلوب@, غ� أو مطلوباً كان وسواء

النبات@, وسائر والرمّان والزيتون والزرع النخل من كّل \ر ع� ١٤١ و ٩٩ . ٦ آية
اُخر@/ آيات

ã
| وكذا

/@٦٩ . ١٦ ـ الثـَمرات كّل ِمن
ã
� كُ Új

نبات@/ من يتولّد ما كّل من أيى

/@٢٢ . ٢ ـ َلكُم ِرزقاً الثـمراِت ِمَن ِبِه فأخَرَج

والزرع@/ الشجر \رات من أيى

/@١٥٥ . ٢ ـ والثـَمرات وأ/نُفِس أ/مواِل ِمَن ونَقٍص

نبات@/ كّل من \رات

أ�عFل \رة فٕاّن اXعقـولة@: اXعـنويّة ا¥رات
ã
| وكذلك ا¤سـوسات@,

ã
| هذا

وإ�خ%ص@/ العبوديّة حقيقة وحصول القلب
ã
| النورانيّة Iقّق الصا¡ة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

\ن@:

مـثل قليل وأ\Ôن وأسباب@, َسَبب مثل أ\ان وا�مع العوض@, الثVَمن@: ـ مصبا
بثَمن@/ مَبيع أيى مُثَمن فهو بثمن@, بعته أ@كرمُتـه@: وزان َء

ã
Ï¿ال وأ\نـُت وأجبُل@/ َجبَل
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وبالتخفيف اoXلٕ%تباع@,
Ø
ËÉب والثyُمن والتخم�@/ با¡دس \ناً له جعلت تثميناً@: و\Øنتُه

باب من القـوم و\نُت فيه@/ لغة hكر مثل وا¥� أجزاء@, \انية من جزء والتسك�@:
اXذّكر للمعدود وا¥انية أمواGم@, ن Ô\ أخذت قتل: باب ومن م@, Òyثام ¼Íت ÍÈب@:

ã
ÏÈالقا

ã
| ا Òtثبو َتثبُت@الياء مؤّنث@: أضفت@ا¥انية@ٕا� وٕاذا /@

ã
æا¥ا@ للمؤّنث@أيى وMذفها

وٕاذا الفتحة@, تظهر نسوٍة
Ò ã
æا\ ورأيت نسوة

ã
æا\ جاء تقول اXنقوص@, ٕاعراب واُعرب

اXـرّكب
ã
و| ,@

ã
æا\ ورأيت بAٍن Vنyم ومررت \اٍن النساء من عنديى قلت تضف n

أفصح@/ والفتح وفتحها الياء سكون ب� َت Ø�H

بعت يقال \انية@/ من جزء وا��خر يُباع@, ما عوض أحدYا أص%ن \ن: ـ مقا
اللغة@/ كتب سائر

ã
| مyا وقريب \انية@/ من فواحد والثyُمن@: َنه@/ Ò\ وأخذت @كذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مyا وقريب اXعاملة@, مقام
ã
| العوض هو الكلمة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ء@/
ã
Ï¾ من ويتحّصل يتولّد ما ع� وتدّل ا¥ر @كلمة

مأخوذاً وليس الع	ّية@, اللغة من مأخوذ أ@نّه فالتحقيق ا¢صوص@: العدد وأمّا
/@Fyبي التناسب لعدم اXاّدة@, هذه من

\انية@, ٕا� العربيّة
ã
فتحّولت| ,@ ٨ = وناه@] ßc@] الع	ّية@:

ã
| فيقال

أ�عداد@/ سائر
ã
| Fك@

الثVُمن@/ فلهّن َجلدةً@, Òان�\ ام@, أيّ \انية أزواج@, \انية ِحَجج@, Ò ã
æا\

الثلث@/ كلمة ٕا� التعب� خصوصيّات
ã
| راجع

/@١٧٤ . ٢ ـ mًقلي \ناً به ويشوَن
/@٤٤ . ٥ ـ mًقلي \ناً

ã
çبآيا تشوا@ و/
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/@٩٥ . ١٦ ـ mًقلي ناً Ò\ ا# بعهد وا Òتش و/
Tدودة@/ و[اي%ت ّ دنيويى متاع من قليً% عوضاً أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ث�@:

أو متوالي� شيئ� جعله أو مّرت� ء
ã
Ï¿ال تكرير وهو واحد أصل ث�@: ـ مقا

والثyنيان@: والث�� معروف@/ العدد
ã
| وإ�ثنان ثنياً@, ء

ã
Ï¿ال ثنيت قولك وذلك متباين�@,

ã
يع� الصدقة@,

ã
| Ò� ثِ � ـ مّرت� يُعاد أ�مر :@�Vوالث ثانيه@/ كأ@نّه السيّد بعد يكون الّذيى

مّرة Øيُث� ذ@كره أّن وذلك الباب@, قياس من ا�ستثناء ومع� مّرت�@/ السنة
ã
| �@تؤخذ

عظم
ã
| Nعل Cعود اòشاش

ã
| الزمام طرف واßXثناة التفصيل@/

ã
| ومّرة ا�ملة

ã
|

ـ
ã
æثاÒXا ِمن َسبعاً وكّرر@/ الكتاب من قرٔي ما واÒXثناة@: الزمام@/

ã
æثا كأ@نّه ا�مل< أنف

وُتكّرر@/ Øتث� قراءtا أّن أراد

من ذلك وLُو البع� فِعقاُل والث�ناء@: ُصوف@/ أو َشَعر من َحبٌل الث�ناية@: ـ صحا
ٕاذا بـثناءين@: البع� عقل تقول أفرد@, لو ثناء فهو ثنـييه من واحد وكّل ,@

Ø ã
مَث� َحبل

قال تضاعيفه@/ أيى ء
ã
Ï¿ال أثناء واحد

Ô ã
والث�� حبل@,

ã
بطر| أو Mبل bيعاً يديه عقلت

النوق@: من Ò��والث ثنيت@, ما ا¡بل Ò� وثِ منعطفه@, وا¡بل الواديى من Ò��الث أبو@عبيد@:
من Ëº�ٕا والثyـنيا@: مّرتـ�@/ يُعاد أ�مر :@ Ò��والث ولدها@/ ا

Ô
zوثن بطنـ�@, وضعت

ã
الّ�

غ� وثُنـاء ومَث� ٕاثن�@, ٕاثن� أيى مَث� مَث� وجاؤوا الثنـوي@, وكذلك ا�سـتثناء@,
وَثـنيُته@: كّفـه@, وثناه@, عطفـته@, ثَنياً@: ء

ã
Ï¿ال وثنيُت ث%ث@/

ã
| قلـناه Xا م½Íوفات

والثyنيان ٕاثن�@/ جعلته تثنيًة@: وثنّيتُه ثانياً@, له ¼Íت ٕاذا وكذلك حاجته عن ¼Íفتُه
والثVـِنيّة الثyـنيان@/ مثل والث�� �yوالث ِثنيٌَة@, وا�مع اXرتبة

ã
| السيّد دون يكون الّذيى

للمؤّنث@, وٕاثنتاِن اXذّكر, عدد وٕاثنان@من العقبة@/ طريق والثVنيّة ّن, الس� من واحدة@الثVنايا
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Ëº�ٕوا خ�اً عليه وأث� انعطف@/ وانث�: أ�لف@, Mذف ِثنتان@, أخري لغة اXؤّنث
ã
و|

ا Øu@�ٔ :@
ã
æمَثا الكتاب فاIة وتسّمي اXئ�@, من أقّل كان ما القرآن من

ã
æثاXوا الثVناء@/

العذاب@/ بآية الرaة آية �ق�ان أيضاً@,
ã
æمَثا القرآن bيع ويسّمي ركعة@, كّل

ã
| Øتث�

وَمثانيه@: وأثناؤه وانث�@/ Øتث� وقد بعض@, ع� بعضه Vرد ثَنياً@: ء
ã
Ï¿ال ث� ـ لسا

ã
æومَثا وأجراُعه@/ مَعاطفه :@ الواديى وأثناء وِمثناة@/ ومَثناة

ã
� ثِ واحُدها وطاقاته@, قواه

حاجتـه@/ عن ¼Íفته وثنيُته@: عطفته@/ ثَنياً@: ء
ã
Ï¿ال وثنيت َمعاطفه@/ وTانيه@: الواديى

له وينطويى ّب ÔJ ]ا Cص<
Ø ã
النّـ� يَل� كان من بعض

ã
| نزلت ُصدوَرهم@: يَثنون م Øuٕا

والبغض@/ العداوة ع�

/@
ã
æالثا ـ [@ِش�@] ـ قع

ٕاثنان@/ ـ [@oِشن@]
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تطلق ا¡يثيّة وwذه وال½Íف@, ا�نعطاف هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وغ�ها@/
Ø ã
اÒXث� وا¡بل والتكرر العود ع�

أ�و�@, اXرتبـة
ã
| وعوده الواحد تكّرر باعتبار فهو ا¢صوص@: العـدد وأمّا

الع	يّة من مأخوذاً كونه ٕا� مضافاً الواحد@/ من اXتضاعف اXكّرر العدد هو فإ�ثنان
تثنيًة@/ ثنّيتُه ـ منه يشتّق ما ا�نðاعيى با�شتقاق منه يَشتّق

Ø
j >oشن Cِش�@,

موضوعاً السابق
ã
Øالك� عن وا�نعطاف ا�ن½Íاف باعتبار فهو ا�ستثناء@: وأمّا

حgاً@/ أو

فيه يتحقّق الّذيى وا¤ّل اXورد ]ع� مكان Ëºا مَفعل أ@نّه فالظاهر اÒXث�@: وأمّا
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من إ�ثنـان :@
 َمثْ النFسـاء ِمن لكم طاَب ما فانكُحوا آية
ã
| واXراد ا�ثنـ�@, عدد
لكم@/ طابت

ã
ç%ّال الن�ساء

العدد ع� تدّل ٕاثن� كلمة فٕاّن ٕاثن�@: ٕامرأت�@, ـ كلمة دون الصيغة هذه وذ@كر
امرأت� وكلمة موضوع@/ ضمن

ã
| ٕاّ� Gا Iقّق � الgيّة أ�عراض من والعدد نفسه@,

العدد قيد بلحاظ اXوضوع وهو ع�اXقصود تدّ�ن ف% ,@
Ó
Øمث� وهو ع�موضوع تدّل

واعتباره@/

وزان الصفة استعFل ع�عدم يدّل وُرباع@: ثُ%ث ـ مقابل
ã
| الصيغة هذه وذ@كر

الُفصحي@/ اللغة
ã
| اXاّدة هذه من فُعال

مَث� ٕاّن قالوا وا�ستقرار@: الثبوت ع� يدّل مَفعل وكذلك فُعال وزان كان ا ØXو
مفاهيمها@/ حقيقة عن غفلة مكّررة@, كلFت عن معدولة وُرباع وثُ%ث

ã
| وا�ستعFل والعجمة الوصفيّة هو ¼Íفها@: منع

ã
السبب| يكون أن يبعد و�

مؤّثراً@/ يكون ف% ّ ا�عتباريى العدل وأمّا التأنيث@,

الثـابتة ا¡قائق ٕا� ومرجعها والصوارف@, ا�نعطافات ]ع� فهو :@
ã
æالثا وأمّا

الكامل@/ والتوحيد التاّم إ�خ%ص ٕا� اXنxية إ�Gيّة واXعارف

اÇXتعال ا� حـّق
ã
| العرفان ينتج إ�Gيّة اXعارف من كّ%ً أّن ذلك@: وتوضيح

العزيز ا� غ� عن وا�ن½Íاف ا�نعطاف يوجب ّ ثانويى وبلحاظ وصفاته@, وأÊºئه
الكامل@/ التوحيد ٕا� ينxيى Øح� اXتعال@,

ا�عتبار@: wذا الكتاب فاIة ع�
ã
æثاÒXا السبع واط%ُق

ٕا� التوّجـه عن معرضاً ا�< Ë»بC ووجهته ا� dة ٕا� أّوً� توّجهاً فzا فٕاّن
اُخر@/ أÊºء
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اُخر@/ تعاريف عن معرضاً وعظمته bاله وتعريف aده ٕا� ثانياً توجهاً
Ø
j

ظاهريّة نعم عن معِرضاً اòاّصة ورحيميّته الشاملة العامّة رaانيّته ٕا� وثالثاً
آخرين@/ من

ا¤سن�@واXسيئ�, �زاء @يوم@الدين
ã
اXالك@اXطلق@| التوّجه@ٕا�@أ@ّنه@تعا� ورابعاً

العبادة
ã
إ�خ%ص| قبل وهذا اً@, ØÍÈ و� نفعاً و�@لغ�ه لنفسه لك ÒZ�تعا� غ�ه وأّن

وا�ستعانة@/

عن وا�ن½Íاف تعا� منه وا�ستعانة العبادة
ã
| ٕاليه اòالص التوجه وخامساً

تعا�@/ غ�ه

الÇgال ٕا� والسـ� السعادة
ã
| oسـتقXا ال½Íاط ٕا� اGداية طلب وسادساً

غ�ه@/ ٕا� الطرق عن وا�ن½Íاف

وتوضيحه@/ وتعريفه ال½Íاط تعي� وسابعاً

انعطافات ا Øuوٕا س�ه@,
ã
| إ�نسان ٕا�كFل تنxيى وانعطافات سبعة

ã
æمثا فهذه

مـقام ٕا� السـلوك ٕا� بالنسبة روحانيّة ومنازل وع%ئقها@, اXاّدة nعوا ٕا� بالنسبة
/@sواغت فتدّبر واòلوص@/ القرب

ã
| يـقرأ التـوحيد وأّن والتوحيد@, ا¡مد سـورة ب� Dف التناسب اتّضح وقد

ا¡مد@/ سورة وهو السبع
ã
æثاXا عقيب الصلوات

وعقً%@/ أدباً وجيه فغ� التفس�@: كتب
ã
| ما ع�

ã
æثاÒXوا

×
اXث� تفس� وأمّا

/@١٨ . ٦٨ ـ يسَتْثنون َو/ Òُمصِبح� ا Úyُم
ß
Í Ö½ لَيَ أقسموا ٕاذ

بالنسبة نظرهم
ã
| ا�ن½Íاف يُعلنوا nو حgهم

ã
| ا�نعطاف يُظهرون و� أيى

ربFَك@/ من طائٌف علzم @فطاَف ـ واXسا@ك� الفقراء حقوق ٕا�



ث� ٤٠

/@٩ . ٢٢ ـ ا# َسبيل عن لُيِضل ِعطِفه Ò ãæثا

فـٕاّن ا�سـتكبار@, عن كنايـة وهذا@ ا¡ـّق@, عن جانبه ومُنَعطفاً مُن½Íفاً أيى
وا¦ايل@/ با�نعطاف أّوً� يتحقّق وإ�عراض ا�ستكبار

/@٥ . ١١ ـ ُصدوَرهم َيثُنون م Øuٕا أ/

عنه@/ بصدورهم ينعطفون أيى

/@١ . ٣٥ ـ وُرباَع 
وثmَُث َمثَ أجنَحٍة
ã
اُو�

أ�عداد@/ هذه Gا وتثبت أ�ربع أو الثV%ث أو إ�ثن� بعدد تتّصف أجنحة أيى

/@٣ . ٤ ـ وُرباَع وثmَُث ×
َمث النFساِء ِمَن َلكم طاَب ما فانكُحوا

أو العدد@, هذا Gا وثابتاً إ�ثن� بعد Wدوداً
Ó
مَث� الطيّبة اXنكوحة تكون أن أيى

ا¡ّد@/ هذا عن يتجاوز و� أربعاً@, أو ث%ثاً تكون

/@٤٦ . ٣٤ ـ َتَتَفكروا Ú Ôj وُفراديى ×
َمث #ِ َتقوموا أن

الشـوائب عن مصـوناً ـيّاً ×Gٕا فيه النـظر يكون أن �@بّد اòالص التفـّكر فٕاّن
التوجه عن ت½Íف

ã
ال� واXوانع الشواغل عن خالية Tّل

ã
و| حال

ã
|
Ø
j وأ�غراض

أن والتفّكر التوّجه أرادوا ٕاذا واÇXاّديى ّ العاديى لٔ%فراد مقام ابتداء كان وØXا والتجّرد@,
الُفرادي@/ ع� مَث� لفظ فقّدم آخر مع أمورهم

ã
| ويتفّكروا يقوموا

/@٢٣ . ٣٩ ـ
ã
æَمثا ُمَتشاwاً ِكتاباً ديث Ò¡ا َأحَسَن َل نَز اُ#

واXعارف واXواعظ ا¡قائق عن Jّدث ا¡ديث أحسن ع� Jتويى كتاباً أيى
أموراً يشابه بلسان ومطالبه اُخر@, كتب شبيه ظاهره

ã
| وهو السابق�@, من وقصص

nالعـوا ٕا� اXاديّة nالعوا عن انعطافات أ@نّه ٕاّ� خارجّية@/ جريانات ويوافق ظاهريّة
أنف«Îم@/ وسعادة وجودهم كFل ٕا� الناس ويسوق اXعنوّية@, واXراحل الروحانيّة



٤١ ثوب

/@ ٨٧ . ١٥ ـ oالعظ والُقرآَن
ã
æثا ÒX ا ِمَن َسْبعاً@ آتْيناَك َوَلَقد

%ٔXا ٕا� الدنيويّة والتعلّقات اXاديّة الع%ئق من انعطافات فzا
ã
الّ� اXعارف أيى

وإ�رادة, ا¡ياة@والعلم@والقدرة@والّسمع@والب½Í@والتكلّم هيى وصفات@ذلك@اXقام أ�ع�,
يلحقه الصفات wذه العبد Hلّق فٕان اXتعال@, ا� صفات ومن أيضاً سبعة

ã
æمثا فهذه

و�يتحقّق معرفة@حضوريّة, ع�@العرفان يتوّقف والتخّلق@wا أ�ع�@وا�	وت@, %ٔXبا
تعا�@/ بايتائه ٕاّ�

الطوال ة@اXعصوم�@وبالسور Ø_�ٔوبا ا¡مد الروايات@بسورة
ã
|@

ã
æثاXا Ì

Ø
يف« وقد

/@
ã
æثاXا مصاديق من ا Øuفٕا السبع@:

ومقاصده@: مضامينه وفهرس القرآن مطالب خ%صة ا¡مد سورة أّن 
O و�
برaانيّته والعلم ٕاليه@, والثناء ا¡مد وHصيُص ـّية@, ×Gٕا بوجهة أ�مـور تكون أن أيى
اòالص التوّجه ذلك بعد

Ø
j الدين@, يوم

ã
| والسلطان اXالك بأ@نّه والعلم ورحيمّيته@,

ال½Íاط ,oستقXاط@اÍ½ال vديى منه@أن @الطلب
Ø
j العبودّية@وا�ستعانة@منه@فقط,

ã
ٕاليه@|

اXنَعم�@/ عبادة ٕاليه هدي الذيى اòاّص

التعلّقات مطاويى من تعا�@وا�نعطاف ا� ٕا� السلوك
ã
Tفوظ@| ال�تيب وهذا

اXظلمة@/ ورذائلها الصفات مهلكات من النفس وtذيب الدنيوّية@,

ا�ط%ق ا¢صوص,@وهذا �@العدد الكة هو السبع من أن@يكون@اXراد و�يبعد
السبع@/ راجع ـ العربيّة

ã
| متداول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثوب@:

الرجل وثاب ع�@أثُوب/ @القلّة
ã
وNمع@| أ�ثواب@والث�ياب, الثوب@واحد ـ صحا

ٕاذا اXاء وكذلك وجاؤوا@, اجتمعوا الناس@: وثاب ذهابه@, بعد رجع وثََوباناً@: ثَوباً يَثوب



ثوب ٤٢

ثابة@: ÒXوا استفرغ@, ٕاذا اXاء يثوب@ٕاليه الّذيى وسطُه ا¡وض: ومَثاب ا¡وض@,
ã
| اجتمع

ٔ�ّن َمثابة@: للم�ل قيل ا Ø̂ وٕا أخري@, بعد مّرة ٕاليه ُيرجع أيى ٕاليه يُثاب الّذيى اXوضع
ثـوبة@/ ÒXا وكذلك الطاعة جزاء والثVواب ٕاليه@/ يثوبون

Ø
j أمـورهم

ã
| فون ØÍ½يت أهله

بدنه@/ وصلُح جسمه ٕاليه رجع أيى الرجل@: وأثاب

ثاب يقال: والرجوع@, العود وهو واحد أصل من صحيح قياس ثوب@: ـ مقا
وا�زاء أ�جر من والثواب: الناس@, يرجع@ويثوب@ٕاليه اXكان واÒXثابة: رجع@/ َيثوب@ٕاذا

Ø
j يُلبس ٔ�@نّه القـياس@, هذا من يكون أن Tتمل اXلبوس@, والثوب@: ٕاليه@/ يُثاب ما

ٕاليه@/ ويُثاب يُلبس

الستور إ�نسان,@وأمّا ما@يلبُسه وهيى وbعه@أثواب@وثياب@, الثVوب@مذّكر ـ مصبا
وقـيل الثـواب@/ له فعل تعا�@: ا� وأثابه البيـت@, أمتعة بل بثياب فليست وÇLوها
ا Øu@�ٔ أ@ك اXرأة ع� وٕاط%قه ثاب من فاعل Ëºا فَيِعل وهو ثّيٌب تزّوج ٕاذا لٕ%نسان
وبكر@/ Ùhأ يقال Fك وأ�ن�@, الذكر فيه ويستويى أ�ّول@, غ� بوجه أهلها ٕا� ترجع

صوته@/ َد Vرد :@ الداعيى ب Vوثو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو وهذا مطلقاً@, � ا�زاء بعنوان الرجوع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

موارد bيع
ã
| منظور القيد وهذا وغ�ها@, وأ�وب والتوب الرجوع وب� بيyا الفرق

استعF�tا@/

الصّحة رجوع هو البدن وص%ح صاحبه@/ ٕا� رجوعه بقيد أ�جر هو فالثواب
ٔ�خـذ ٕاليـه التوّجه وTّل وا�زاء الرجوع مكان واXثابة اXرض@/ حال

ã
| اXنظورة

أحد كّل لباس فٕاّن Øمع� فرد ٕا� ويرتبط شخص ٕا� يرجع ما هو والثوب أ�جر@/
Ë»� كالصورة وهو له@, مناسـبة معيّنة وخصوصيّات وحدود Uصوصة كيفيّة ع�



٤٣ ثوب

وبتحصيل وIقّقه, حصوله يتوقّع الذيى كأ�جر فهو لنفسه ف له@واXعر� ينة إ�نسان@والز�
والطعام الغذاء من لٕ%نسان اXعاش أسـباب سائر كذلك وليس العمل@, يgل أ�جر
Øح� Uصوص بشخص Hتص و� فرد لكّل عامّة ا Øuفٕا والصنايع@, والعلوم واXسكن

ٕاليه@/ ترجع

خر@/ ا�� الطرف � جزاًء بكونه يتّصف ما صفات من الرجوع أّن 
O@�و

/@١٠٣ . ٢ ـ للناس َمثابًَة البيَت َجعلنَا وٕاذْ

فـٕاّن ٕاليه@, يرجعـون للناس مرجعاً اXع� وليس ٕالzم@, يرجـع أجر Tّل أيى
أجراً@/ ي%زم � ٕاليه الرجوع

/@٣٦ . ٨٣ ـ َيفعلون كانوا ما@ الكّفاُر َب Fثُو َهل

متعّدياً@/ التثويب من

/@ ٨٥ . ٥ ـ قالوا ]ا اُ# م Òwفأثا

اXتعال العزيز ا� حكومة وإ�شارة@ٕا� الثواب@بالفاعل@, لقيام بإ�فعال هنا Ø	ع
وعظمته@/

/@١٤٥ . ٣ ـ ِمyا نؤِته نيا Vالد َثواَب يُِرْد وَمن

له@/ وا¡اصلة ٕاليه الراجعة الدنيويّة والنتائج وا�زاء أ�جر أيى

/@١٠٣ . ٢ ـ ا# ِعنِد ِمْن ثوبٌة ÒX واتقوا آَمنوا م Øu@أ َولَو

صاحبه@/ ٕا� الراجعة ا�زاء ]ع� Ëºا مقولة وزان اÒXثوبة

تعا�@: قال Fك اً
Ø
Ì¾ أو خ�اً ا�زاء مطلق ]ع� الثواب ٕاّن

Ø
j

الكّفاُر َب Fثُو َهل بغّم@, Ó ØFَغ فأثاَبكم ا#@, عنَد ذىلكَمثوبًة من
à Ø
Ì Ò¿ِب ُئكُم Fنب اُ هل ُقل

/@١٩ . ٢٢ ـ نار ِمن ِثياٌب م ÔGَعتFُقط كَفروا@ فاّلذيَن َيفَعلون@/ كانوا ما@



ثور ٤٤

أيضاً@/ فيه منظور اXاّدة مع� وأّن ا�زاء@, يناسب أن �@بّد هنا الثوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثور@:

ء@,
ã
Ï¿ال انبعاث فأ�ّول: نظر@: æبأد Fyبي ا�مع Zكن قد أص%ن ثور@: ـ مقا

َوثَـَوراناً@/ وثُؤوراً ثَوراً يثوُر ُء
ã
Ï¿ال ثار قوGم فأ�ّول@: ا¡يـوان@/ من جنس :

ã
æوالثا

ع�ف%ن ف%ن ر Vوثَو صاحبه@/ ٕا� ثار Fyم واحد كّل كأّن واثبه ٕاذا ف%ناً@: ف%ن وثاَوَر
ثور@: للسيّد قوGم فأمّا أ�ثوار@/ ع� وbع الث��ان من الثور :@

ã
æوالثا أظهره@/ ٕاذا اً@:

Ø
Ì¾

التشبيه@/ مع� ع� فهو

ثـارت@, للفتنة قيل ومنه هاَج@, وثَوَراناً@: وثُؤوراً ثَوراً يَثور الغبار ثار ـ مصبا
وأثاروا تثويراً@/

Ú
Ì¿ال ر Vوثو ض@,

Ò
u
Ø
Ì¿ٕا�@ال وثار , Vاحتَد الغضب: وأثار العدّو, وأثاَرها

وا�مع الثورة@, واُ�ن� البقر@, من @كر Vالذ والثVور: بالف%حة@والزراعة@/ عمروها أ�رض@:
]ّكة@/ جبل والثVور وأثوار@/ ث�ان

ثاَر
ã
| لغة فائُره وفاَر جاشت@/ وفََوراناً@: فوراً تفوُر الِقدُر فارت فور@: ـ صحا

غضُبه@/ جاش أيى ثائرُه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ي�اءي Fك أع%ه@, أسفله يكون Mيث ء
ã
Ï¾ انبعاث هو فzا الواحد أ�صل أّن

حركة هيى الر´ فٕاّن للسحاب الر´ وٕاثارة لٔ%رض@, الثور ٕاثارة عمل
ã
| اXع� ذلك

ã
| يقال و� أع%ه@, أسفله وQعل السحاب فتسوق عالية طبقة وٕا� جهة ٕا� اGواء
البعث مطلق الxييج فٕاّن السحاب@, هّيجت الر´ وٕاّن أ�رض هيّج الثور ٕاّن اXوردين

الشديد@/ والتحريك



٤٥ ثوي

وا�ستعFل الف%حة@,
ã
| أ�رض ٕاثارته باعتبار البقر ع� الثور أّن@ٕاط%ق فظهر

الباطن@/
ã
| Xا إ�ظهار باعتبار اُخر@:

ã
æمعا

ã
|

/@٩ . ٣٠ ـ وَعَمروها @أ/رض وأثاروا

اXفهومَ�@/ تعّم أيضاً والعFرة والعFرة@, للبنيان أو للزراعة إ�ثارة كانت سواء

َنقعاً@/ ِبه فأَثرَن
النقع@/ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثوي@:

وهو الثVوي@,
ã
è وطال ,@ َ مَثوايى أ@كرَم وف%ن أقام@/ وأثوي@: باXكان ثوي ـ أسا

حسـناً@, ٕاثـواء
ã
æفأثوا ف%ن

ã
وأنَزل� به@, نازل أنت Xن :@ مَثوايى ُأّم وهيى مَثوايى أبو

ã
الّـ� امرأته أيى ف%ن@, ثويّة وهذه ضيفه@, أيى ف%ن y ثَِويى وأنا حسنًة@, تثوية

ã
æوثّوا

ثاوvا@/ هو ببلدة@: أقام ٕاذا للغريب ويقال ٕاليه@, تثويى

باXّد@: ثواًء يَثويى ,@ رميى باب من بنفسه تعّدي ا Ø[ور وفيه@, باXكان ثوي ـ مصبا
:@ واÒXثويى ومتعّدياً@, �زماً الرباعيى فيكون وأثويته@, لغة@, بأ�لف وأثويى ثاٍو@/ فهو أقام,

/@ اÒXثاويى وا�مع ا�Xل@,

فـهو يثويى ثويى يقال: إ�قامة@, ع� تدّل صحيحة واحدة كلمة ثوي@: ـ مقا
/@sالغ مأوي والثاية@: والثويّة ثاٍو@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ�رض@, ٕا� وا�لتصاق ال�ول هو والياء@: الثاء حرف عليه تدّل Fك الثويى أّن



ثيب ٤٦

هو والثـواء فzا@, وإ�دامة السك� بقصد Tّل
ã
| القيام هو فإ�قامة الي@,

ã
| Fك@

ال�ول@/
ã
| وإ�دامة والسقوط ال�ول

وا�بت%ء@/ والضعف وا¡قارة واGبوط السقوط ع� دا_اً يدّل فاXثوي

َمـْثوًي َجهنـَم
ã
| أليَس يَن@, Ùتـك� ÔX ا َمثَْوي َفَلِبئَس ,@ Òـ�Xالظا َمثَْوي وِبئَس

م@/ Ô ÒG َمْثوًي فالناُر ِللكاِفريَن@,

/@٢١ . ٢٢ ـ َمثواه أ@كِرميى /مَرأته ÒÍ½ِم ِمن اشاُه الذيى وقاَل

عندها@/ حق�اً بيxم
ã
| نازً� Wلوكاً عبداً كونه ٕا� ٕاشارة

/@٢٣ . ١٢ ـ َ َمْثوايى أحسَن
ã Ù
èَر ٕانه اِ# َمعاذَ

ومنحطّاً@/ وساقطاً ا¤ّل @هذا
ã
| نازً� كنُت حيث

Ú ã
ع� فضله@وٕاحسانه @n@أنس أيى

/@٤٥ . ٢٨ ـ آياِتنا علzم َتتلو َمديَن أهل
ã
| ثاِوياً ُكنَت وما@

لٕ%شارة به فالتعب� مَدين@, سكنة خواّص ومن bلxم ومن فzم سا@كناً أيى
اòصوصّية@/ كFل ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ثيب@:

أن بعد كان وجه ّ بأيى زوَجها وفارقت تزّوجت
ã
الّ� النساء من الثVي�ب ـ لسا

wا@, ُدِخَل أو به ُدِخَل قد كان ٕاذا ثي�ـب ورجل ثي�ـب ٕامرأة :@ ّ أ�صمعيى وقال Îا@/
Ú
م«

الكلمة وأصل ثي�بات@/ وا�مع ُمثيVٌب@/ وهيى اXرأُة ُثي�بت وقد سواء@/ فيه وأ�ن� الذكر
والعود@/ الرجوع بصدد الثّيب كأّن رجع@, ٕاذا يثوب ثاب من ٔ�@نّه الواو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤٧ ثيب

والتحقيق@:

يðّوج@, n مَن البكر أّن Fك ا�نفراد@, ٕا� الðّوج عن ورجع ثاب من الثّيب أّن
ٕارادة مـقام

ã
| الثـي�ب اسـتعFل فٕاّن Vاز@, فعً% جة اðXو� اXـرأة ع� الثّيب وٕاط%ق

وطُلِّقن@, أزواجهّن عن رجعن
ã
ç%ّال الثيّـبات أو أ�بكار

ã
| Í½منح وهو الðويج@,

الثوب@/ راجع

/@٥ . ٦٦ ـ وأبكاراً َثيFبات

(@ ِمنكُن خ	اً زواجاً ُيبِدلَهَأ َأن َطلقكن (ٕان
Ø ã
الن� أزواج تبديل مقام

ã
| ا��ية

أ�غـلب
ã
| متّصفة ولكوuا Cص<

Ø ã
النّـ� ]قام وأولويxّا Xناسـبxا الثي�بات hوتقد

أ�بكار@/ R%ف عابدات تائبات قانتات مؤمنات مسلFت بصفات

oا� حرف ويتلوها الثاء@, حرف آخر هذا

وتسديده وتأييده اXتعال ا� بتوفيق

٥٤.٤.٢٢
ã
| ت Ø] وقد منه ٕاّ�

ã
توفي� وما





oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

oبابحرفا�

ا�أر@:

ِعجً% بعÎÉم وقرأ صاح@/ أيى أَر ÒN الثوُر َجأَر يقال وار, Ôòا مثل ؤار Ôا� ـ صحا
غيث :@ أ�صمعيى بالدعاء@/ ع ØÍÉت أيى ا� ٕا� الرجُل وجأر Cُجؤار<@/ ُخوار@: له َجسداً

غزير@/ أيى ُجَؤٌر

هم ٕاذا ـ ا� ٕا� صوته ورفع ضّج ا�@: ٕا� الداعيى وَجأَر الِعجُل@, َجأَر ـ أسا
وارتفع@/ طال النباُت@: َجأَر ا£از@: ومن بالليل@/ َجّآر وهو ُجؤار@, له وبات أرون@/ ÒN

النبات@/ عنه أَر ÒN غزير ُجَؤر@: وغيث

أّصلناه@/ الّذيى أ�صل عن فشاّذ الغزير@: وهو ,@ yا�َور الغيث وأمّا جور@: ـ مقا
ُجَؤر@, هو يقولون م Øuٕا ك�يت@: الس� ابُن ذ@كر فقد جأر@, ـ آخر باب من يكون أن وZكن

أصاب@/ ٕاذا ت يُصو� كأنه الصوت@, وهو ؤار Ôا� من فهو كذا كان فٕان

ثعلب@: وقال واستغاثة@/ ع ØÍÉت مع صوته رفع وُجؤاراً@: َجأراً أَُر ÒN جأر ـ لسا
بالدعاء@/ ٕاليه الصوت رفع هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



جّب ٥٠

والتحقيق@:

عند رفيع عاٍل بصوت وا�ستغاثة ع ØÍÉالت هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وا�بت%ء@/ الشّدة

/@٦٥ . ٢٣ ـ Íون Ò½ُتن / ِمنّا ٕانكُم اليوَم أروا ÒQ/

/@٥٣ . ١٦ ـ أرون ÒQ فٕاليه ÛÍ ÛÉال كُم َمس ذا@ ٕا Ú Ôj

/@٦٤ . ٢٣ ـ أروَن ÒN ُهم ٕاذا بالعذاِب فzم Òُم أخذنا ذا@ ٕا Øح�

أصواtم@/ برفيع ويستغيثون عون ØÍÉيت أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّب@:

َجببتُه أ�ّول فأمّا ء@/
ã
Ï¿ال Qّمع

ã
æوالثا القطع@, أحـدYا أص%ن جّب@: ـ مقا

عن قطعـه كأ@نّه غ�ه أو Mسـنه غلبه ٕاذا جبVه ويقال Vـبوب@/
Øã
Ï½وَخ َجبّاً@, أُجبyه

وQمعه Ë»ا� تشمل ا Øu@�ٔ معروفة بّة Ôا� :@
ã
æوالثا ومفخرته@/ السمّو< Cمن مُساماته

الطـريق جـاّدة Çّبة@: Ò£وا لتـجّمعها@/ بـذلك Çيت Ød الغليظة أ�رض بوب@: Òوا� فzا@/
للفرار نفسـه Nمع أنه وذلك ,@ Vفر ٕاذا Qبيـباً@: جبVَب ويقال الب�@/ ّب@: Ôوا� تَمعه@/ ÔVو
بجاب@: Ôوا� ُزبد@/ لٕ%بل وليس بد yكالز إ�بل ألبان من Nتمع ء

ã
Ï¾ باب: Ôوا� ويتشّمر@/

الكث�@/ اXاء

له@/ َسنام � :@ yأجب وبع� بوب@/ ÒV فهو الرجل Vُجب ـ أسا

َبب Òا� Øب� :@ yأجب وبع� باب@, Òا� Ø�َب بوب ÒV
Øã
Ï½َوخ القطع@/ ّب@: Òا� ـ صحا

تُطَو@/ n
ã
ال� الب� ّب@: Ôوا� نام@/ Vالس مقطوع أيى



٥١ جّب

واسـعة ب� ّب@: Ôوا� َسنامه@/ قُطع ٕاذا وVبوب@: أجّب بع� ـ ١٠٥ ا�شتقاق
أجباب@/ وا�مع با¡جارة< مبنيّة غ� Cأيى مطويّة غ�

وبع� أصله@, من نام Vالس استئصال ّب Òا� الليث@: قال ـ ٥١٠ . ١٠ الÇxذيب

Vُجب وقد وُخصياه@, َذ@َكره اسـتؤِصل قد الّذيى
Øã
Ï ß½òا بوب@: Ò£ا غ�ه@: وقال /@ yأَجب

َجبوبة@/ أ�رض@: وجه من تُقلَع الغليظة للَمَدرة ويقال أ�رض@/ وجه بوب Òوا� َجبّاً@/
وقال نان@/ الس� من · yالر فيه دخل ما بVة Ôوا� الغليظة@/ أ�رض بوب Òا� :@ أ�صمعيى قال
ّب@: Ôا� ُعبيدة@:

ã
èأ وعن أ�شاعَر@/ يبلغ Øح� Mافره الدابّة فيه يَطأ بياض بّة Ôا� الليث:

دث ÒJ nو قِطَعاً قُِطعت ا Øu@�ٔ ُجبّاً يت Ød وقال Lوه@, الزّجاج وقال تُطَو@, n
ã
الّ� البَ�

وَجـّبَب البعيدة@/ غ� الب� ّب@: Ôا� الليث@: وقال ه@/
Ò
أش} وما ّ طيى من القطع غ� فzا

وا�ÇÔّبة@: فيه@/ نان Vالس من دخل ما الر·@: وُجبّة Cهرب<@/ وَعّرَد Vفر ٕاذا Qبيباً@: الرجل
الدروع@/ أÊºء من وا�ّبة@: ُتلبس@/

ã
الّ�

باب@: ßا� Ùب� Vبوب فهو جببته ومنه قطعته@, قتل@: باب من َجبّاً جببته ـ مصبا
من بّة Ôوا� ا�باب@/ زمن وهو َلّقحوها@, Kَلهم@: القوم وجّب َمذا@ك�ه@/ استؤصلت ٕاذا
مذّكر@, وهو تُطَو@, Òn ب� ّب@: Ôوا� وُغَرف@/ ُغرفة مثل ُجَبب وا�مع معروفة@, %ِبس@: ÒXا

وِجباب@/ أجباب وا�مع ويؤّنث@, يذّكر الفّراء وقال

أ�مـطار@, مـياه فيه تتجّمع ّ طبيعيى ثقب ,@
ã
اXا� @الثقب = Cِجب<@ ـ قع

حوض@/ ¼Îريج@, حفرة@,

الدخول@/ فتحة حفرة@, عرين@, وكر@, = Cُجب<
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¿ال ذلك كون مع واستيصاله ء

ã
Ï¾ نزع هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن



جبت ٥٢

مطلقاً@, Tّل من ء
ã
Ï¾ انðاع

ã
| أ�غلب

ã
| يطلقان والقلع ال�ع أّن Fك أ�جزاء@, من

أ�صل@/ من ا�نðاع قيد القلع
ã
| ويعت	

الب� حفر أو منه@, ال�ع الر·
ã
| السنان دخول مفهوم

ã
| أ�صل هذا واعتبار

معلوم@/ واضح أ�رض@: أجزاء من وال�ع

ا¡قيقة
ã
| Fاعهðان فباعتبار الغليظة@: وأ�رض أ�لبان@, يعلو بد yالز شبه وأمّا

/@Fأجزائه من قبً% وكانا وأ�رض@, éّالل من

اXوارد@/ بعض
ã
| ال�ع آثار من فهو التجّمع وأمّا

/@١١ . ١٢ ـ ّب Ô�ا َغيابِت
ã
| وألُقوه

قعره@/
ã
| أيى

خالياً كونه اللفظ وظاهر اXنðعة@, ا¡فرة ع� يطلق ّب Ôفا� اXع�: هذا وع�
اXاء@,

ã
| غرق دون من فيه واستقراره فيه يوسف ٕالقاء يؤيّده اXع� وهذا اXاء@, عن

ماء@/ ب% معه الدلو وخروج

ا��@/
ã
| أ�صل يناسب اXع� وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جبت@:

ا¡ديث:
ã
و| ع�@الصs@والساحر@والكاهن@وLو@ذلك, كلمة@تقع بت: ßا� ـ صحا

والتاء oا� �جBع العربيّة Tض من ليس وهذا بت@/ ßا� من والطرق والعيافة الط�ة
/@
Ø ã
ذول� حرف غ� من واحدة كلمة

ã
|

طويُل ,@ Ù	متك مرتفع@, عاٍل@, @= جابُوَه<@ Cجابوَه@, ـ قع
متعجرف@/ القامة@,



٥٣ جبت

َتعجرَف@/ ,@ Ø	َتك تعا�@, طاَل@, ارتفَع@, @= Cجاَبه<@

ا�@, دون من ُعبد ما كّل
ã
| صsفاستعمل Ëºا أ�صل

ã
بت| ßوا� ـ البيضاويى

تاًء@/ سينه فقلبت فيه@, خ� � الّذيى وهو بس@, ßا� أصله وقيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تاًء العربيّة
ã
| اGاء قلبت

Ø
j الع	ّية@, جابُه كلمة من مأخوذة الكلمة هذه أّن

وهو يقول ما
ã
يبـا� � والّذيى عقله ضعف الّذيى Ø	تكXا ومعناه اGيـئة@/

ã
| تغي� مع
اXتعجِرف@/

من@الِكتاب@ُيؤِمنوَن@با�بِت@والطاغوِت@وَيقولوَن @ وتوا@َنصيباً @تََر@@ٕا�@الذيَن@اُ Òn@َأ
/@٥١ . ٤ ـ mًَسبي آَمنوا الذيَن ِمَن أهَدي هىؤ/ِء َكَفروا ِللذيَن

الكاهن, أو الساحر ع� و�@يدّل sللص ÓÊº@ٕا�و ÓFَعل ليس كالطاغوت بت ßفا�
من له وليس ا¡ـّق ٕا� يتوّجـه و�

ã
يُبا� � اً Ù	متكـ كان من مطلـق ع� يدّل بل

ليس ]ا ويتظاهر عمل دون من ويقول له ليس ما يّدعيى فهو التظاهر@, ٕاّ� الك	ياء
فيه@/

صاحب وِمن ومعرفة@, علم مُّدعيى من الصفة wذه كان من يشمل ا�بت فلفظ
الناس يدعو ومَن و¾Îرة@, عنوان له ن

Ø
Wو وحا@كم@, وسلطان أم� ومن وملك@, مال

وبرهان@/ استحقاق بغ� نفسه ٕا�

]ع� والتجّبس@,
Ô Ø
والتج	 بُخ Òوا� التجّمع@, ]ع� َجّب ماّدة اXفهوم: هذا ويؤيّد

/@ Ø	التك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ج� ٥٤

ج�@:

فا�بّار وا�سـتقامة@/ والعلّو العظمة من جنس وهو واحد أصل ج	@: ـ مقا
ا�Ò	وت@/ وذو بّورة Òا� وذو جبّارة وKلة جبّار فرس يقال اليد@, وفات طال الّذيى
وا�Çمع ِجبارة@, الكس� العظم به

Ø
ËÉ يُ الّذيى للَخَشب ويقال ,@ Ò	فَج العظَم وج	ت

الِب� ـ اÒGَدر وهو بار@, Ôا� الباب: عن شّذ ا
Ø
Wو ِجبارة@/ له فقيل وار الس� وشبّه َجبائر@,

ُجبار@/ عدن ÒXوا ُجبار

أيضاً َج	اً هو
Ò Ò
فج	 أصلحـُته@, قـتل@: باب من َجـ	اً العظَم ج	ت ـ مصبا

اليـَد: وج	ت أعطيـته@, :@
Ò
oاليتـ وج	ُت ومتعّدياً@/ �زماً يستعمل صُلح@, وُجبوراً@:

Ø	يتج ا�سد من العليل اXوضع ع� توضع عظام ب�ة@: Òوا� ب�َة@, Òا� علzا وضعت
Ëºوا به@, عادلته بكذا@: الزكوة نصاب وج	ت بائر@, Òا� وا�مع مثله@, بارة ßوا� wا@,
وُينسب القََدر@, خ%ف فلس وزان

Ô
وا�	 جابر@, الفاعل Ëºوا ا�	ان@, ء

ã
Ï¿ال ذلك

وفيه لٔ%زواج@, التحريك جاز وقََدريّة يّة Ò	َج قيل وٕاذا ,@ ّ ج	يى فيقال: لفظه ع� ٕاليه
لغات@/ فيه وج	يل َهَدر@/ أيى ُجبار العجFء وَجرح /@

Õ
ك	 أيى وت Ò	َج

العـظَم ج	ت يقال Ì»ك من عظَمه تُصلَح أو الرجَل
ã
تُغ� أن

Ô
	Òا� ـ صحا

أ�مر@: ع� وأج	ته /@	Sا مثل العظم واجت	 ,@	Sا أيى ُجبوراً العظُم Ò	وَج ج	اً

ã
و| ُجباراً@, دمه ذهب يقال اÒGَدر@, بار: Ôوا� ا�	@/ ع� نسبته وأج	ته عليه@, أ@كرهته
/@ Ø	تك الرجل: Ú	Qو فيه@/ يعمل مَن ع� Cسقط< اuار ٕاذا أيى ُجباٌر اXعِدن ا¡ديث:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� والتسّلط القدرة ونفوذ العظمة ظهور هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن



٥٥ ج�

مفهوم اXع�@: هذا من وقريب وسلطانه@/ وحgه نفوذه Iت الطرف Nعل Mيث أمر@,
أ@ك	@/ اشتقاق وبيyا بخ@, Òوا� بس@, Òوا� جب@, Vوالر ج@, Ò	ال

فرس ِمن أمره@, وع% وُحgه وعظمتُه سلطانُه وغلب نفوُذه ظهر ما ـ بّار Òفا�
نفوُذه يغلب Øح� عليل عضو أو كس� ع� يوضع ما ب�ة@: Òوا� ٕانسان@/ أو Kلة أو

به@/ الكس� وينج	 وقّوته@, وعظمتُه

ومقهورّيته@/ انكساره ع� ويعلو ضعفه ع� يغلب ما :@oاليت وَج	

ويسلب الطرف
ã
| يقهر Mيث النـافذ@, الغالب القاهر هو كشجاع@, ـبار@: Ôوا�

مغلوباً@/ Tكوماً وNعله عنه ا�ختيار

أمـوره
ã
| حgـُه وَيغلب فيه سلطانه ويُظهر عبَده ا� َيقهر أن هو :@ Ô	ـ Òوا�

ٕارادته@/ Iت مقهوراً العبد يكون Mيث وأعFله@,

nو َعِصيّاً@, َجـبّاراً@ يكن nو ار@, َجبّ Ùُمتك� كّل قلِب ع� َعنيد@, اٍر َجـبّ Fكل أمر
اريَن@/ @َجبّ َقوماً فzا@ ٕاّن َشقيّاً@, َجبّارًا ã


عل ÒN

العـبد واتّصاف العبد ع� ٕاط%قها يقبُح معناها@: ٕا� توّجهَت Fك الكلمة هذه
سائر وب� بينه فرق و� ا�ليل@, الرّب سلطان Iت ا¤كوم اXقهور هو العبد فٕاّن wا@,
أو قدرة أو ÓFعل أو عنواناً أو ماً� عبيده من عبداً الرّب يعطيى أن Zكن نعم العبيد@,

تعا�@/ ا� يشاء حيث ي½Íفها أن Cح< له فال%زم حكومة@,

اòلق سائر حال فكيف ,@hالكر رسوله عن الصفة هذه تعا� ا� سلب وقد
فيقول@:

/@٤٥ . ٥٠ ـ بّار Ò ßP َعلzم أنَت َوما َيقولوَن ا
ß
[ َأعلَُم ُن ÒL

ـ Ùَتَك� ÔX ا اُر بّ Ò�ا الَعزيُز َهيِمُن ÔXا اXتعال@: العزيز ا� صفات عداد
ã
| وذ@كرها

/@٢٣ . ٥٩



جبل ٥٦

تعا�@/ غ�ه ع� ٕاط%قه Nوز � Ø	تكXكا الصفة فهذه

يُل@,
ß
َج	 يُل@,

ß
ِج	 لغات فيه الّس%م@: عليه وِج	يل ـ مصبا

ã
| ِج	يُل@: وأمّا

لغات وفيه تعا�@, ا� وهو وإيل العبد@, وهو ج	 من مرّكب Ëºا ٕانّه يقال ئيُل@,
Ò
َج	

ذلك@/ غ�

تَقّوي@, ساَد@, زاد@, ,@ Ú	Q اشتّد@, اقتَدر, قََدر, @= [@جاَبر@]@ @ ـ @قع
ã
و|

أخَضع@/ تفّوق@, َتغلVَب@,

مع�ج	يل: فحقيقة الكلمة@, هذه حقيقة
ã
| قلنا ما تؤيّد تري Fك

ã
æعاXا فهذه

ا¡ا@كم@/ الغالب وسلطانه وقدرته تعا� ا� نفوذ مظهر هو

صحيح@/ أساس Gا ليس
ã
æعاXا وسائر

قـدرته سلطان وNريى حgه ينفذ من فهو س�@: Ô¡ا أ�Êºء من ا�بّار وأمّا
نفوذ و� قدرة و� اòلق@,

ã
و| التكوين nعا

ã
| وحّد@, قيد دون ومن إ�ط%ق ع�

فيه@/ ج	 و� اختيار فيه فللعبد الت¿Ìيع@: وأمّا التكوين@/
ã
| لغ�ه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جبل@:

و�يكون بعÎÉم قال قّلة@, ع� وأجبٌُل ِجبال@, وا�مع معروف@, بَل Òا� ـ مصبا
والَغريزة: والطبيعُة@واòليقة الّ%م, بك«Ìت�@وتثقيل ِبلُّة ßوا� مستطيً%/ كان ٕاذا ٕاّ� َجبًَ%
ٕا� منسوب

Ø ã
Øِجِب� ء

ã
Ï¾و عليه@/ فطره قتل@: باب من كذا ع� ا� وَجبله واحد@/ ]ع�

/@
Ø ã
çذا أيى ّ طبيعيى يقال Fك ِبّلة@, ßا�

معروف@, فا�بَل ارتفاع@,
ã
| ء

ã
Ï¿ال Qّمع وهو ويقاس@, أصل@يّطِرد جبل: ـ مقا

قوم@: وقال َجَبلة@/ ـنام@: Vالس العظيمة للناقة ويقال الكثـ�ة@, العظيمة ا�Fعة بَل@: Òوا�



٥٧ جبل

ا�Fعة بِّل@: ßوا� اòليقة@/ ِبّلة@: ßوا� اòلق@/ عظيمة َجْبلة@: وامرأة َجْبلة@, نفسه نام Vالس
ُصلباً@/ مَكاناً بلَغوا ٕاذا فأجَبلوا@: القوُم حَفر ويقاُل أيضاً@/ وُجبُّ%ً الكث�ة@/

فبلغوا حفروا ٕاذا القوُم@, وأجبََل خلقه@/ ا�@: وَجبَله بال@, ßا� واحد بَل Òا� ـ صحا
للرجل يقال اòلقة@, ْبلة@: ßوا� ا�بل@, ٕا� صاروا أيضاً@: القوُم وأجبَل لب@, yالص اXكان
غليظة بال@: ßV وامرأة كث�@/ ِجبٌل: � َحيى كث�@/ ِجبْل: وماٌل ِجْبلة@/ لذو ٕانّه غليظاً كان ٕاذا
النـاس@, من ا�Fعة بْل@: Ôوا� ـنام@, Vالس بَلة@: Ôوا� ,@ جاف� غليظ َجبٌِل@: ء

ã
Ï¾و لق@, Òòا

ِجبًْ%@, ُجبًُ%@, ُجبًْ%@, :@ كث	اً @ ًmِّجِب ِمنُكم وَلَقدأضل ـ تعا� قوله wا قرٔي لغات وفيه
اòلقة@/ ِبلVة@: ßوا� /@ ُجبُّ%ً ,@ ِجِبّ%ً

بَل Òا� وَجبْلة وطال@, عظم ٕاذا أ�رض أوتاد من َوتَد لكّل Ëºا جبل@: ـ لسا
ورجل وعاXهم@/ القوم سي�د بَل: Òوا� علzا@/ وُجبَِل ُخلَق

ã
الّ� خلقته تأسيس وَجَبلُته@:

عليه@/ طُِبع أ�مر@: هذا ع� إ�نسان وُجبل طبعه@/ ء@:
ã
Ï¿ال ع� وَجبَله /@oعظ بول@: ÒV

بَلّة ßبلة@وا� Ôبَلة@وا� ßوا� الضخم@/ بل: Òوا� عليه@/
ã
بُ� وما وأصله طبيعته ء@:

ã
Ï¿ال وِجبلة

الناس@/ من وا�Fعة لِق Òòا من أ�ُمّة ذلك@: كّل بْل@, ßوا� بُّل Ôوا� بِّل ßوا� بيل Òوا�

َعَجَن@/ َجبََل@, @= @ Cجابَل< ـ قع

الط�@/ من كتلة عج�@, قِطعة @= @Cَجِبلول<@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـاديق ومن ,@ ÓDوعظ فطريّاً يكون ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

يكون ما Vتـمعاً أو منفرداً الناس ومن ا�ـبال@, الطبيـعة@:
ã
| اXتظاهر اXفهوم هذا

ِجبل@, ّ وحيى بال@, ßV أو َجبلة وامرأة بول@, Ò£ا كالرجل ÓDعظ أو كث�اً أو كب�اً بالطبيعة
/@ ÓDعظ الطبيعة

ã
| ُجبِل ما أ�شياء ومن أ�ّمة@,

ã
| بلّة ßوا� ا�Fعة@,

ã
| بَل Òوا�



éج ٥٨

مشتقّاtا@/ bيع
ã
| مأخوذان العظمة@] ـ [@الفطرة فالقيدان

/@١٤٣ . ٧ ـ َمكانَه استَقر فٕان بِل Ò� ٕا�ا انظُْر ولكن

/@١٤٣ . ٧ ـ اً َد@كّ جعلَُه للجَبل ربVه Ø� ÒQ ØFفل

/@٢١ . ٥٩ ـ خاِشعاً لََرأيتَُه َع�َجَبٍل الُقرآَن هىذا َأنَزلنا لَو

/@٤٦ . ١٤ ـ بال
ß
ا� ِمنُه َلðوُل مكُرهم كاَن َوٕان

/@٣٧ . ١٧ ـ طُوً/ باَل
ß
� ا َتبُلَغ َولَن

/@٧٢ . ٣٣ ـ بال
ß
وا� وأ/ْرِض Êواِت

Ú
ع�ال« أ/مانََة َعَرْضنا ٕانّا

هذا ومع مyا@, الطبيعيّة العظمة انفهام جهة من اXوارد هذه
ã
| اXاّدة هذه فذكر

مندّكة@/ مðلزلة فهيى

آيات@: من القيدين لزوم ويعلم

ا�باُل Vر ß ÒHو بال@,
ß
ا� تِبه Ò Ù	ُس َع�َجَبل@, الُقرآَن هذا لَوأنَزلنا أوتاَداً@, وا�باَل

بََرد@/ ِمن فzا ِجباٍل ِمْن Êِء
Ú
ال« ِمَن ُل Ù� ويُ َهّداً@,

/@٦٢ . ٣٦ ـ كث	اً ًmِّجِب ِمنكُم وَلَقدَأَضل

التوحيد@/ ع� وVبولة مفطورة كانت وقد كث�ًة@, عظيمًة ِفَطراً ف Vحر أيى

/@١٨٤ . ٢٦ ـ ل� أ/و ِبلَة
ß
� وا َخَلقكُم الذيى واتقوا

العظيمة@/ @@ع�@فطرtم @أّولياً اXاض�@خلقاً ا�Fعة @وخلق الضم�,@أيى عطف@ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@éج

ا�ÇÒبان صفة :@ ÖéÇÔوا� منه@, أخّص بنة@: Ôوا� منه@, يُؤكَل الّذيى :@ ÖéÔا� ـ صحا



٥٩ éج

الرجُل Ò Òéَج وقد @والتشديد@,
Ø
ËÉبال @وُجبُنVة Ôéُج يقول وبعÎÉم ,Fzف لغة ÔéÔوا� أيضاً@,

الصحراء@/ وا�بVانة@: بّان Òوا� َجبان@/ امرأة وقالوا َجب�@, فهو أيضاً Ôéوَج َجبان@, فهو
و¾GÊا@/ ا�}ة �Z عن َجبينان وYا دغ yالص فوق :@ Ôب� Òوا�

ا Ø[ور يؤكل@, الّذيى :@éÔفا� ببعض@/ بعÎÉا يقاس � كلFت ث%ثة :@éج ـ مقا
و¾GÊا@, ا�}ة �Z عن ما بينان Òوا� بان@/ Òا� صفة ÖéÔوا� الباء@/

Ø
ËÈ مع نونه ثقلت

َجب�@/ Fyم واحد @كّل

فهو قتل باب من لغة
ã
و| بالفتح@, وَجبانًة ُقرباً َقُرَب وزان ُجبناً Ôéَج ـ مصبا

ُجبَناء اXذّكر وbع َجبانة@, قيل ا Ø[ور أيضاً@, َجبان وامرأة القلب@, ضعيف أيى َجبان
لغات ث%ث وفيه اXأ@كول@, :@éÔوا� َجباناً@/ وجدته وأجبنُته@: َجبانات@/ اXؤّنث وbع
ب�@: Òوا� التثقيل@/ أقلّها وهيى والثالثة لٕ%تباع@, ضّمها والثانية الباء@, سكون أجودها
فتكون عن@�Zا�}ة@و¾GÊا, جبينان دغ@وYا yالص عة@ٕا� Ò Úال� Tاذاة من ا�}ة ناحية
ا Ø[ور الصحراء@,

ã
| Øص�Xا هيى بّانة@: Òوا� وأجبَنة@/ ,@ Ôéُج وbعه جبين�@, ب� ا�}ة

اXق	ة@/
ã
| يكون غالباً Øص�Xا ٔ�ّن اXق	ة@, ع� اُطلقت

uاراً@, أو كان ليً% ء
ã
Ï¾ كّل ع� التقّدم اب

Ò
v الّذيى الرجال@: من بان Òا� ـ لسا

éÔا� ذ@كر ا¡ديث
ã
| وتكّرر والزيادة@, الِعّدة

ã
| مثله ٔ�@نّه بفعيل وه

Ø
ش} ُجبَناء وا�مع

:@ Ø ÔéÔوا� ÔéÔوا� éÔا� دغ@/ yالص فوق ب�@: Òوا� والشجاع@/ جاعة Vالش ضّد وهو بان@, Òوا�
Fw وتسّمي الصحراء@, ـبّانة@: Òوا� بّان Òوا� /@éـ Ôكا� صار :@éّالل Ò ØéQو يؤكل@, الّذيى

]وضعه@/ ء
ã
Ï¿لل تسمية الصحراء

ã
| تكون ا Øu@�ٔ اXقابر@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

إ�قدام
ã
| هابة ÒXبا عنه Ø	ويع جاعة@, Vالش يقابل ما هو فzا الواحد أ�صل أّن



جبه ٦٠

وا�ّتقاء@/ وا¡ذر التأّخر وي%زمه أمر@, ٕا� والتقّدم

يقّدم الشجاع والرجل ا�}ة@, وراء فٕانّه ا�ب� ع� يطلق اXع� هذا و]ناسبة
Øتتج� الشجاعة أّن ٕا� مضافاً از@,

ß
ال	 ج}ة عن ومتأّخر جبان ا�ب� فكأّن ج}ته@,

ا�ب�@/
ã
| Øيتج� éÔا� أّن Fك ا�}ة

ã
|

ا�Ç}ة
ã
| فكأ@نّـه ,@éاللـ من ويتحّصل ويتجّمع يتأّخر ما فٕانّه :@ ÔéÔا� وأمّا

هو فzا أ�صل فٕاّن الع	ّية@, من مأخوذة اXع� wذا الكلمة أّن ٕا� مضافاً اXتأّخرة@/
/@éالل من ويتحّصل يؤكل ما

/@ ÔéÔا� َصنَع ظهره@, أح� أحدَب@, @= @>
ß

éِجC ـ ـ قع

/@ ÔéÔا� بايع ,@ ÔéÔا� صانع @=@ @Cَجبان<

Öéُجـ ماّدة من � الع	يّة اللغة من مأخوذاً يؤكل ما ]ع� ÔéÔا� لفظ فيكون
الشجاعة@/ يقابل ما ]ع� عربيّة

/@١٠٣ . ٣٧ ـ
ß
للَجب� وتلّه F أسلَ ØF َفلَ

ٕاشارة وفيه للذبح@, مقّدمة أ�رض ٕا� جبينه ليصل m%م ب½Íع أسقطه أيى
ـ الّصاِبرين@ ِمَن اُ# شاَء ٕان

ã
æسَتِجُد قوله@: عليه ويدّل له@, ووحشـة éج وجود ٕا�

النفس@/ m%ي@� ما مقابل
ã
| مطلق الص	 فٕاّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جبه@:

هيى اòليل@: قال وِك%ب@/ كَلْبة مثل ِجباه ع� مع ÔQ إ�نسان من ة
Ö
{ Òا� ـ مصبا

تُه
Ò
وَج} السجود@/ موضع هيى :@ أ�صمعيى وقال الناصية@/ ٕا� ا¡اجب� ب� ما مُستوي

واòيل@/ الناس من ا�Fعة أيضاً@: وا�}ة ته@/
Ò
ج} أصبُت ه@:

Ô Ò
أج}



٦١ جبه

النـاس@: من ة
Ö
{ Òوا� اòيل@, ة

Ö
{ Òفا� wا@/ يُشـبVه Øj واحدة كلمة جبه@: ـ مقا

ٕاذا اÇXاَء نا
Ò
َج} قـوGم الباب ومن أ�َسـد@, ة

Ò Ö
َج} هو يقال كوكب ة

Ö
{ Òوا� ا�Fعة@,

وبيـنه بيyم وليس قابلوه م Øu@�ٔ البـاب من وهذا أداة@, و� قامة عليه وليست وردناه
/@
ã
� Vالس ع� به ما@@يستعينون

ِجـباُههم فُتكويwا تعا�@: قال الرأس@, من السـجدة موضع ا�}ة@: ـ مفر
ٔ�عيان ويقال بأ�سد@, للمسّمي كا�}ة أ@نّه تصّور ة

Ö
َج} له يقال والنجم وُجنوwم@/

قال@: ٕانّه Cص<
Ø ã
الن� عن ورويى بالُوجوه@, كتسميxم بذلك@: وتسميxم ج}ة@, الناس

اòيل@/ أيى صَدقة ا�}ة
ã
| ليس

ج}َته@/ ÍÈبُت تُه:
Ò
وَج} ا�}ة@/ عريض ورجٌل@َأْجبَُه: جة@/

Ö Ò
w@ج}ة@ذات ـ أسا

òيارها@/ اòيل: َج}ة وجاءت وجههم@/ يقال Fك قومه@, ج}ة هو ا£از@: ومن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاّن :@éÇÔا�
ã
| وقلنا الرأس@, من السجود موضع هو فzا@: الواحد أ�صل أّن

كان ع�من يطلق ا�عتبار وwذا ا�}ة@,
ã
| يكون التشّخص

ã
Ø�Qو جاعة Vالش ظهور

كان ٕاذا أو مطلقاً اòيل ع� أيضاً ويطلق ا�Fعة@, من أو أ�فراد من ومقّدماً موّجهاً
/@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن وأمثاُله@: ُت

Ö Ò
َج} قوGم وأمّا ا�Fعة@/ مقّدم

ã
|

.@@٩ ـ وُظهوُرهم م Ôwوُجنو ِجباُهُهم ا
ß
wفُتكوي

Ò
Úsَجَه ناِر

ã
| zا َعلَ مي ÔJ يَوَم

/@٣٦

القدرة
ã
Ø�ÇQ باعتبار نوب Ôوا� فzا@, والتقّدم التشخyص ظهور باعتبار ا�ـباه

التوّجه نتيجة فهذا ٕالzا@/ الظهر واستناد ا�تكاء جهة من والظهور فzا@, باXال والقّوة



ج� ٦٢

والك�@/ اXال ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ج�@:

وَجَبيت لٕ%بل@/ ا£موع اXاء با@: ßوا� بعيد@/ من تراها
ã
ال� الِب� تراب با@: Òا� ـ صحا

وا�مع لٕ%بل, اXاء �فيه ÔN الّذيى ا¡وض وا�ابية@: bعته@, وَجبوته: ا¡وض
ã
| اXاء

ِجباَوًة@@/ وَجبوته ِجبايًة راَج Òòا وَجبيُت واِب@@/ Ò�كا وِجفاٍن ـ@ @
ã
èوا Òا�

ِجـباوة@: أجـبوه وجبوته bعته@, ِجباية@: أجبيه واòراج اXاَل َجبيُت ـ مصبا
مثله@/

اÇXال@, جبيت يقال: والتجّمع@/ ء
ã
Ï¿ال bع ع� يدّل واحد أصل َج�@: ـ مقا

ما با: ßوا� الب�@/ حول ما با@: Òوا� جابية@/ نفسه وا¡وض ا¡وض@,
ã
| اXاء وجبيت

سجَد@, ٕاذا :@
ã Ø
� ÔN

Ø
َوَج� وِجباوة@/ ِجبوة له ويقال غ�ه@/ أو ا¡وض

ã
| اXاء من bع

Qّمٌع@/ وهو

ÇOتارك وكـذلك مـعناه@: الزّجاج قال ربّك@: َتِبـيك ÒN وكذلَك وقوله: ـ لسا

ã
| اÇXاَء جبيت ومنه لنفسك@, خلّصتَه ٕاذا َء

ã
Ï¿ال جبيت من مشتّق وهو ويَصطفيك@,

ا¡وض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن وا�ستخراج@, ا�نتخاب بفيد ا�مع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

استخرجته وجبيت@اXاَل@ٕاذا وأخرجتَه@@من@أمواGم,@ :@جبيُت@اòراج@ٕاذا@@حّصلتَه@ مصاديقها@
اXاء هو با ßوا� البـ�@/ من استخراجه باعتبار الب� حول وتراب أ�موال@/ من وbعته

القيدان@/ فzا @لوحَظ ٕاذا نظائرها@, وهكذا اXياه@/ من ويستحصل Nمع الّذيى



٦٣ جّث

ا Øuفٕا ا�فتـعال@, وهيى الصيغة خصوصيّة بٕاضافة
ã Ö
�Òا� fعناه ا�جتباء@: وأمّا

وا�ختيار@/ اòاّص وا�متياز الدقّة ع� تدّل

/@٥٧ . ٢٨ ـ ء
ã
Ï Ò¾ Fُكل راُت Ò\ �ٕاليه ÔN آِمناً@ َحَرماً م Ô ÒG كFْن Ò Ô̂ @ Ònَأَو

جانب@/ كّل من منتخبًة ٕاليه وIمل مع ÔQ أيى

تبيَك ÒN َو@كذلِك َيشاء@, َمن ُرُسله ِمن
ã
ت� ÒN ا# ولكن واجَتَبينا@, َهَدينا ن ÚWو

اجَتباه@/ ٔ/نُعِمه @

شا@ِكراً َربVك@,

والفرق@/ الطرد مقابل
ã
| هنا ا�مع ومع� وا�نتخاب@, ا�ختيار أيى

/@١٣ . ٣٤ ـ واب Ò�كا وِجفاٍن
كالطوالب@/

ã
èجوا وأ�صل وLُوه@, ا¡وض وهيى جابية bع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّث@:

اقتلعه@/ واجتّثه@: قلعه@/ وَجّثه@: نا_اً@/ أو قاعداً إ�نسان شخص ّثة@: Ôا� ـ صحا
وبعُد تُطعم Øح� جثيثًة و�تزال مُلتّف@/ َجثاِجث@: وَشَعر الفَسيل@/ النخل@: من وا�ثيث

الفَسيل@/ wا يُقلع حديدة ثاث
ß
وا£ ثّة Ò ß£وا Kلة@/ فهيى

إ�نسان ُجثّة ّثة@: Ôفا� صحيح@/ قياس وهو ء@,
ã
Ï¿ال Qّمع ع� يدّل جّث@: ـ مقا

ُدريـد@: ابن قال كأ�@َكَمة@/ مرتفع أ�رض من Vتمع ّث@: Ôوا� نا_اً@/ أو قاعداً كان ٕاذا
جثثـُت هذا ع� تقيـس فكيف قائل@: قال فٕان هذا@/ من الرجل جثّـة أّن وأحسب
أّن فا�واب ا¡ديدة؟ ثّة ß£وا الفَسيل@, النخل من وا�ثيث قلعته@, ٕاذا واجتثثته ء

ã
Ï¿ال

Øح� وعروقه أصوله Pميع قُلع وقد ٕاّ� ثـوثاً ÒV يكون � ٔ�@نّه الباب@, قياس قياسه
ء@/
ã
Ï¾ منه �@يُ�ك



qج ٦٤

ا ÒG ما رض أ/َ َفوق اجُتثتِمن َخبيثٍة ٍة كَشـَجَر َخبيثٍة كلمٍة َوَمَثُل ـ البيضاويى
/@٢٦ . ١٤ ـ َقرار ِمن

قـريبة عروقها ٔ�ّن أ�رض فوق من بالكلّيّة ُجثxّا وأخذت استؤِصلت أيى
مyا@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بطريق ا�Çمـع هو :@
ã
ـ� Òا� أّن Fك القلع@, بطريق ا�مع ع� يدّل ـّث@: Òا� أّن

أ�جزاء@/ من وهو ء
ã
Ï¿ل ال�ع هو ّب@: Òوا� ا�نتخاب@,

هذا فيه ي%حظ Mيث إ�نسان جسد بعنوان يتجّمع ما ُفعَلـة@: وزان ـثّة Ôوا�
أ�رض@/ من أو الشجرة من وانق%عه Qّمعه باعتبار ثيث@: Òوا� ّث@/ Ôكا� فقط العنوان
بعـدم

ã
æالثا

ã
و| القعـود@, أو بالنـوم أ�ّول اXع�

ã
| م¿Ìوط العـنوان هذا وصدق

فُيغرس@/ أ�ُّم عن يُقطع أو ينفصل عود كّل الفسيل@: ٕاّن
Ø
j نفسـه@/

ã
| له ا�ستق%ل
التVّل@/ وأ�@َكَمة@:

أ�صل@/ ماّدة من وهو أصله@, من ء
ã
Ï¿ال قلع وا�ستيصال@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@qج

إ�نسـان@/ وكذلك ُجثـوماً@, ÔqÇ ÒNو ßq ÒN بأ�رض@, تلبّد الطائر@: Òqَج ـ صحا
:@ أ�صمعيى ا�Ê»Ôن@/ ا�AÔن@: زيد@: أبو ُيساِفر@/ � الّذيى للنVؤوم وَجثّاَمة@: ُجثَمة ورجل

/@Ë»ا� وا�Ê»Ôن الشخص@, ا�Aن

إ�نسان@/ شخص فا�AÔن@: ء@/
ã
Ï¿ال Qّمع ع� يدّل صحيح أصل :@qج ـ مقا



٦٥ ج�

/@ Ôq ÒN الطائر Òqوج بأ�رض@/ لَِطٔي ٕاذا :@ Òqوَج

wا@/ ولَِصق أ�رض ع� قَعد ٕاذا الطائر@: Òqَج ـ ٤١ ا�شتقاق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتـلبّد ا�ســتقرار جهة من التجّمع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

وا�ّب@/
ã
وا�� ا�ّث من قريبة فهيى أ�رض@/ ع� واللصوق

/@٧٨ . ٧ ـ �ß ß\جا داِرِهم
ã
| فأْصَبُحوا

الرجـفة@, فأخذtم صا¡اً م ÒGرسو وعصوا عتوا حيث \ـود قوم ٕا� ٕاشـارة
مي�ت�@/ خامدين مكاuم

ã
| فصاروا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ج�@:

وقـوم جاٍث@, فهو ورَمي@, ع%
ã
èبا من وُجثُّواً ُجثيّاً ركبتيه ع� جثا ـ مصبا

ُفعول@/ ع� Øُج�

من فيه اجتمع ما ا¡رم: Òوُج� ا£موعة@, ا¡جارة الفاء@: مثّلث ا�ثوة ـ صحا
Fzفـ فُـعول عـ� وُجـثُّواً ُجِثيّاً ثو ÒN وَجثا

ã
� ÒN ركبتيه ع� وَج� ا�Fر@/ حجارة

ã
ركب� وجاثيُت ُجلوس@/ وقوم ُجلوساً َجلَس مثل أيضاً@, Øُج� وقوم غ�ُه@, وأجثاه

ركبته@/ ٕا�

ركبتـيه ع� جلََس :@Fzف فُعول ع� وُجِثـيّاً@, ُجثـّواً
ã
�Nو ثو ÒN جثا ـ لسا

Ì»بك أيضاً وجثيّاً /@@ اً ُجِثيّ فzا Ò�Xالظا وَنذُر /@
Ø ã ß
وِج�

Ø ã ß
ُج� وقوم وLوها@, للخصومة

ع� قام ٕاذا وُجُذّواً@, َجذواً كجذا وُجثُّواً َجثواً َجثا وقد /@Ì»الك من بعدها Xا oا�



جحد ٦٦

ا¡رف� أحد ليس فقال:
ã
Øج� ابن وأمّا البدل@/

ã
| عبيدة أبو وعّده أصابعه@, أطراف

Vاهد@: قال جاِثيًة@@/ ة ُأم ُكل َوَتري ـ القاعد :@
ã
وا�ا~ لغتان@/ Yا بل صاحبه من بدً�

ركبتيه@/ ووضع ٕاليتيه رفع الّذيى اXستوِفز معاذ@: أبو قال @َكب@/ yالر ع� ُمسَتوفِزيَن أيى

@َكب@, yالر ع� مُستوفزًة باركة :@٢٨ . ٤٥ ـ جاثية ة ُأم ُكل َوَتري ـ الكَّشاف
ع� Nلس الّذيى هو ا�اذيى ٔ�ّن ثـو Òا� من اسـتيفازاً أشّد وا�ذو جاِذية@, وقرٔي@:

أصابعه@/ أطراف

Ú
Ôj /@٧٣ . ١٩ ـ اً ِجثيّ فzا Ò�Xالظا َوَنذُر اّتقوا اّلذيَن يى Fُننج Øj ـ البيضاويى

أو طVَلع@, ÔXا َهول من يدYهم Xا ُر@كَ}م أيى /@٦٩ . ١٩ ـ اً ِجثيّ Úsَجَه َحوَل م Ô Úu ÒÍ ßÉَلنُح
للحساب@/ التواقف توابع من ٔ�@نّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مأخوذ مفهومه أّن ]ع� وا�ّث@, qوا� ذو Òا� من قريبة :@
ã
�Òا� حقيقة أّن

Ø	ويـع والقعود@, القيام ب� حالة ع� مكان
ã
| التجّمع fعناه الكلFت@, هذه oمفاه

وفـقدان وال�ّقـب ا�نـتظار ع� تدّل القعـود<
ã
|C اGيـئة وهذه با�سـتيفاز@, عyا

صدور ينتظر وهو عقاب و� ثواب و� تكليف له Øيتع� n مَن حالة وهذ ا�طمينان@/
حّقه@/

ã
| ا¡كم

أيى Çbيعاً@, ُجـلوس وزان عـ� وأ�صل والياء@, للع� تبعاً Ì»بالك
Ø ã
� ßوا�

التحق�@/ ع� تدّل التكس� bع وصيغة مستوفزين@, جاث�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جحد@:

من علم ع� ٕاّ� يكون و� أنكره@, وُجحوداً@: جحداً وMقّه حقّه جَحده ـ مصبا



٦٧ جحد

به@/ ا�احد

حد@, Ôا� وكذلك ,@�òا قلّة أيضاً وا�حد العلم@/ مع إ�نكار حود@: Ôا� ـ صحا
�òا قليَل كان ٕاذا َجِحٌد@: فهو َجَحداً Ì»بالك الرجل وَجِحَد مثله@/ بالتحريك َحد Òوا�

يَطُل@/ nو Vقل ٕاذا النبُت@: وَجِحَد اXطر@, قليل َجِحٌد@: وعاٌم مثله@/ وأجَحَد ضي�قاً@,

رجـل اXطر@, قليل َجِحٌد@: عام يقال ,@�òا قلّة ع� يدّل أصل جحد@: ـ مقا
ومن القّلة@/ ء

ã
Ï¾ كّل من وا�حد ُدريد@: ابن قال وأجَحَد@/ َجِحَد وقد فق�@, َجِحٌد@:

وما صحيح@/ ٕانّه به ا�احد علم مع ٕاّ� يكون و� إ�قرار ضّد وهو حود Ôا� الباب هذا
قّط@/ �R جاحد جاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø	ويع الوفاق@, وٕاظهاَر ا�ع�اف يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

العـام كان فٕاذا@ واXوارد@/ اXوضـوعات باخت%ف Oتلف اXع� وهذا بإ�نكار@, عنه
َجِحٌد@/ عام فيقال@: اXاضية@, أ�عوام

ã
| جاٍر هو ما وخ%َف منه اXتوقVع هو ما خ%َف

رجـل فيقال ومعيشته@: أموره
ã
| ّ الطبيعيى ا�ريان عن بعيداً الرجل كان ٕاذا وكذلك

جريانه@/ عن توقّف ٕاذا النبت وهكذا العيش@/ ضيق
ã
| فق� أيى َجِحٌد@,

/@
ã
æعاXا هذه لوازم من فهيى :@�òا قلّة وأمّا

فباعتبار ا@: Ø ÒX أو Òn حرف علzا دخلت مستقبل صيغة ع� ا�حد ٕاط%ق وأمّا
اXثبت@/

ã
ÏÈاXا مقابل

ã
| فيكون /@� أم ا�احد علم مع كان سواء إ�نكار@, مطلق

/@٥٩ . ١١ ـ م
ß Ù
wَر بآياِت َجَحدوا عاٌد َوِتلَك

/@٤٧ . ٢٩ ـ الكاِفروَن ٕاّ/ بآياِتنا حُد ÒN َوما



جحم ٦٨

/@٧١ . ١٦ ـ ا#Nحدوَن أفِبِنعمِة

/@٤٩ . ٢٩ ـ وَن ßXالظا ٕاّ/ بآياتنا حُد ÒN َوما

/@٢٦ . ٤٦ ـ اِ# بآياِت Nحدوَن كانوا ٕاذ

Çbيع يشـمل العاّم ]عناه ا�حود بل الكفر@, مراتب من ا�حود أّن 
O و�
وا��يـات@, والقـيامة@, والوصاية@, وبالرسالة@, تعا�@, با� ا�حود من الكفر: مراتب

إ�Gية@/ والنعم

با¡ال@/ أو بالطبيعة أو باللسان يكون أن من أعم إ�نكار أّن فتحّصل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جحم@:

ـ oجح فهيى مَهواة
ã
| عظيمة نار وكّل النار@, أÊºء من Ëºٕا :@oح Òا� ـ صحا

:@فتح@عينيه@كالشاخص@, /@وَجحم@الرجُل@ @ا�حo@/@وا�احم:@اXكان@الشديد@@ا¡ّر@
ã
| فألقوه@

النظَر@/
Ú ã
ٕا� Vأحد :@ ÓDحQ بعينيه

ã
م� Vوَجح جاaة@, والع�

oا�ح يت Ød وبه ّر@, Ò¡ا شديد اXكان فا�اِحم@: ا@/ Ôtا¡رارة@وشّد :@oَجح ـ مقا
وكيف ا¨ن@/ بلغة ا Øuٕا ويقال الع�, حَمة@: Òا� منه@: ببعيد وليس الباب هذا ومن , ÓDجح
عيناه أ�سد@: جحمتا قالوا متوّقدان@/ Ìºاجان العين� ٔ�ّن أ�صل@, هذا من فهيى @كان

متوّقدتان@/ أبداً عينيه ٔ�ّن صحيح وهذا كّلها@, اللغات
ã
|

تَوقّد أيى ُجحوماً َحُم ÖQ فهيى التأّجج@, الشديد النار oا�ح ِسيده@: ابن ـ لسا
والxاب@/ توقّد فيه أيى جاِحٌم للنار ويقال توّقدها@/ أيى النار ُجحمة ورأيت توقّداً@,

/@%ًRو ِحرصاً َيتحّرق أيى يتجاحم وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٦٩ جحم

والتحقيق@:

ا�عـتبار وwذا والتوّقـد@, ا¡رارة شّدة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

مـاديّة Tسوسة ٕامّا النار ٕاّن
Ø
j النار@, فيه تتوقّد Tّل وع� اXتوقّدة النار ع� يطلق

وwذا والروحانّية@/ اXعقولة أ�مور من فهيى والنيّات أ�عFل سوء من متحّصلة وٕامّا
تعا�@: قوله Jمل اXع�

/@٦ . ١٠٢ ـ oِح Ò�ا ُون Òاليَق�َل ِعلَم َتعَلموَن لَو mَّك@
/@٦٤ . ٣٧ ـ oح Ò�ا أصِل

ã
Hُرج| شجَرة ا Øuٕا

/@١٤ . ٨٢ ـ oَجح
ã
� لَ الُفّجار وٕاّن

لُع تط
ã
� ال اXوَقدة اِ# ناُر ـ ا¤سوسة النار من وحرارة توقّداً أشّد النار وهذه

ة@@/ فِئَد َع�أ/َ

وقبوً�@, تأث�اً ضعيفة Tدودة واXاّدة اXاّديّات@, ã
| تؤّثر ا Ø̂ ٕا اXاّديّة النار فٕاّن

الطبيعة@/ nعا وراء ا
Ø
W هو ما R%ف العذاب@, بشّدة وتف� وIّملها@, لوجودها و�@دوام

فٕاّن اXمكنة الشقوق تشقيق ٕا� ونظرنا bع@, مانعُة اXعني� ب� ما
ã
| وليس

النار@/ راجع ـ@ ا¤سوسة nوالعوا اXاّديّات ã| Í½تنح@� ا£يد القرآن معارف

معلومة إ�نسان@, قلب
ã
| ومتحقّقة النفس

ã
| متحّصلة الروحانيّة النار أّن مع

مسّلمة@/ مقطوعة فوجودها بص�ة@, æأد له كان Xن مدَر@كة

للمنافق� أ�فئدة ع� تطّلع روحانيّة نار ناران والناُر ـ للفيض العيون ُقّرة
ã
و|

اÇXعارف فـقدان بسـبب العقل nعا بوسـيلة تنشأ ا Ø̂ ٕا وهيى ب�@, واXكذ� ين Ø	تكXوا
Mسب ٕادرا@كها بعد عÇyا با¡رمان أو وجحودها بانكارها ٕامّا العقلّيـة@, والgا�ت

أضدادها@/ حصول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



جدث ٧٠

جدث@:

أجداث@/ وbعه الق	@, َدث Òا� واحدة@, كلمة جدث@: ـ مقا

امة@,
ß
t لغة وهذه وأسباب@/ َسَبب مثل أجداث وا�مع الق	@, َدث@: Òا� ـ مصبا

َجَدف@/ فيقولون Sد@: أهل وأمّا

ُتعِقب العرب الفّراء@: قال َدث@/ Òا� ٕابدال وهو الق	@, َدف Òوا� جدف@: ـ صحا
وأ�جداف@/ أ�جداث وهيى وَجَدث جدف فيقولون اللغة@,

ã
| والثاء الفاء ب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والدفـن السـ�
ã
| حقيقة فهو الق	 وأمّا الق	@, هو

Ø ã
ا¡قي� معناه َدث Òا� أّن

فيقال@: اXقام@, ]ناسبة اللفظ� بأحد اXوارد Uتلف
ã
| التعب� جهة وهذا وإ�خفاء@,

/@٢١ . ٨٠ ـ ه Òفأق� َأماتَه Ú Ôj

/@٢ . ١٠٢ ـ اXقاِبَر Ôkُزر Øح�

الق	 له يقال الّذيى اXوضع هو َدث Òا� فٕاّن ادث@, ÒVو َدث ÒV يقال أن و�@يصّح
منه@/ اXكان Ëºا استعFل يصّح و� واXق	ة@,

/@٥١ . ٣٦ ـ م Ùwٕا�َر أ/جداث ِمَن ُهم فٕاذا

/@٧ . ٥٤ ـ َجراٌد م Ô Úu@كأ أ/جداث ِمَن ُرجوَن ÒO

الق	@/ راجع ـ اXقابر أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧١ جّد

جّد@:

وجّدد /@hالقد خ%ف وهو جديد@, فهو َجّدة@, Ì»بالك Nّد ُء
ã
Ï¿ال جّد ـ مصبا

�زماً@/ اسـتجّد يستعمل وقد هو@, فتجّدد أحدثه ٕاذا واسـتجّده@, وأجّده أ�مر ف%ن
وأب أ�ب أبو ّد Òوا� مفعول@/ ]ع� فعيل جديد فهو قطعه@, قتل@: باب من َجّداً وجّده
ÍÈب@, باب من الناس عيون

ã
| َجّد يقال مصدر وهو العظمة ّد@: Òوا� ع%@/ وٕان أ�ُّم

ّد Òوا� /@ yد Òا� منك ا�ّد ذا ينفع و� ـ الدعاء
ã
و| الغ�@, ّد Òوا� ا¡ّظ@/ ّد Òوا� عظم@/ ٕاذا

ّد@/ ßا� Ëº�ٕوا وقتل@, ÍÈب باب من ّد
ß
ÒN جّد يقال مصدر@, وهو ا�جxاد أ�مر

ã
|

Ëº�ٕوا َهزَل ضّد َجّدا ك%مه
ã
| Vوَجد ومبالغة@/ uاية أيى ِجداً Tِسن ف%ن يقال ومنه

وا�ديدان@: مثل@َدواّب@/ واّد Òوا�مع@ا� الطريق@ومُعظمه@, وا�اّدة@وسط أيضاً@/ ّد ßا� منه
والyار@/ الليل

القـطع@/ والثـالث@: ا¡ّظ@@/ :@
ã
æوالثا العظمة@/ أ�ّول@: ث%ثة@: أصول جّد@: ـ مقا

:@
ã
æوالثا عُظم@/ أيى

ã
عي�

ã
| الرجل Vَجد ويقال رّبنا@, Vتعا�َجد وأ@نّه العظمة@: فأ�ّول

َء
ã
Ï¿ال َجـددُت يقال: والثالث ]ع�@/ منه وأحّظ ف%ن من أجّد ف%ن وا¡ّظ@: الغ�

واXبالغة أ�مر
ã
| ّد ßا� يكون أن ببعيد وليس مقطوع@/ أيى وَجديد@, دود ÒV وهو َجّداً

¼Íام وهو داد ßا� الباب هذا ومن عزZة@/ ويعزمه ZÍة
Ò
¼ ½Íمه يَ ٔ�@نّه هذا@, من فيه

من وهو جديد@, ثوب وقوGم غ�ه@/ عن قطع قد كأ@نّه َسواؤه@, الطريق وجاّدة النخل@/
أ�يّام عليه تأت n ء

ã
Ï¾ كّل Çيى Ød Ø

j أ�صل هو هذا ا��ن@, قطعه ناسجه كأّن هذا@,
ا�ديدين@/ ار Øyوال اللّيل يسّمي ولذلك جديداً@,

ته Vوُجـد ِجّدته وقيل@: أ�رض@, من منه قرب ما وُجّدته@: الyر وِجّدة ـ لسا
وُجّدة منه@/ مشتّق مكّة من قريب موضع Ëºا وُجّدة@: وشاطئه@/ َضفّته وَجّده@: وُجّده
والطرق َطط ßòا َدد Ôا� الفّراء@: قال ُجَدٌد@/ وا�مع ع%مته@, وُجّدته طريقته@, ء

ã
Ï¾ @كّل



جّد ٧٢

ُجّدة@/ واحدها كالطرق@, ر Ôaو وُسود ِبيض ِخَطط ا�بال
ã
| تكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والقـدرة@, والعـظمة ا�%ل من اXتحّصل اXـقام هو فzا الواحـد أ�صل أّن
وكـوuم للرجل@, وعظمة Vد سـبب كوuم باعتـبار وأ�ُّم أ�ب

ã
èأ ع� وٕاط%قها

اÇXع� هـذا وٕا� بيxم@/ أهل
ã
| ومقام وقدرة ج%ل وGم عنده@, وWّجدين معظّم�

قدرة@/ مقام من ومرتبة وعظمة ج%ل نوع فٕانّه والغ�@, ا¡ّظ مفهوم يرجع

والðلزل والشّك ال�ديد رفع ]ع� اXقطوعيّة ا� fرجعه القطع@: مفهوم وأمّا
اXع�@/ هذا حصول و]%حظة ا�عتبار wذا ّ الظاهريى ع�القطع وٕاط%قها وا�حBل@,

الطريق جاّدة مفهوم وهكذا والعزم@/ واXبالغة أ�مر
ã
| ّد ßا� مفهوم منه ويقرب

الض%ل@/ عن ا¤فوظ oستقXا Øتب�Xا وسطه أيى

مـتجّدداً كان ما بل مطلقاً@, hالقد مقابل
ã
| هو فليس ا�ـديد@: مفهوم وأمّا

اòصوصيّة هذه وتظهر سابقه@, Wتازة@بالنسبة@ٕا� عظمة@وخصوصيّة مع@ٕاضافة وحادثاً
/@hالكر الكتاب

ã
| استعFله موارد

ã
|

من ومتجّدداً ÓDعظ Wتازاً أيى /@١٤@.@١٩ ـ َجديد لٍق Ò ßR ويأِت يُْذِهْبكُم يََشأ ٕان
اòلقة@/ خصوصيّات جهة

ã
| َضللنا أ@ٕاذا /@١٧@.@٤٩ ـ َجديداً َخلقاً بعوثوَن Ò ÒX إٔانّا وُرفاتاً ِعظاماً ُكنّا ذا@ إٔا
وبعد السابق اòلق فوق Wتازاً خلقاً أيى /@١٠ @.@٣٢ ـ َجديد َخلٍق

ã
� لَ أ/رضأ@ٕانّا

عالية@/ قوي وفzا والض%ل@, ا�ندراس هذا
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للفعل فاعل وهو وعظمته@, ج%له مقام أيى /@٧٢@.@٣ ـ َرّبنا Vَتعا�َجد وأ@نّه
Cتَعا�<@/

مكّونة وذخائر داخليّة خطوط أيى /@٣٥@.@٢٧ ـ@ ر@ Ôaِبيٌضو ُجَدٌد بال
ß
َوِمَن@ا�

ألواuا@/ Uتلفة ومعادن وكنوز

ا�بال@/ سطوح
ã
| عابر ÒXوا الظاهريّة الطyُرق اXراد وليس

والعظمة@/ وا�Xلة والوة والتكّون التجّدد ٕا� ٕاشارة َدد Ôا� فكلمة

ÏÉمقت ع� fعـناها كاللyقمـة@, فُعلة ع� وهيى ُجّدة bع َدد Ôا� أّن 
O@�و
منه@/ ويستفاد يستغ� ما أيى به ّد Ò ÔN ما هو صيغxا

استعF�tا@/ موارد
ã
| اXاّدة هذه ]شتقّات التعب� لطف فظهر

Rت@/ حّظ@, Cأراميّة< @ـ@ Cَجداء< ـ قع

قََطف@/ ,@ Vقَص قََطع@, ـ@ Cجاَدد<@

اللّغـة من أخذ قد مطلقاً@< كان C@ٕان ]ع�القطع الّذيى ّد Òا� ٕاّن نقول أن يبعد ف%
/@
ã
æعاXا وب� بينه بالتناسب يلðم ف% الع	ّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جدر@:

مثل ُجدران در Òا� وbع ُجُدر@, دار ßا� وbع ا¡ائط@, دار@: ßوا� ْدر Òا� ـ صحا
خليق@, أيى بكذا جدير وف%ن اXكان@/ أجدَر وقد ـ نبت أيضاً در Òوا� وبُطنان@/ بَطن

وَجديرون@/ ُجَدراء وا�مع كذا@, يفعل أن جدير وأنت

ْدر Òوا� وُجدران@/ ُجُدر ا¡ائط@وbع وهو ا�دار فأ�ّول@: أص%ن@: جدر: ـ مقا



جدر ٧٤

أن ينبغيى ا
Ø
W وهو به@/ ّ َحريى أيى بكذا جدير هو قوGم الباب هذا ومن ا¡ائط@/ أصل

نباتاً ء
ã
Ï¿ال ظهور

ã
æالثا وأ�صل الطبيعة@/ ديرة Òا� ويقولون@: عليه@/ أمره

ã
ويب� َيثبت

ذاك@/ wا كان ٕاذا َجدراء شاة ويقال أيضاً@/ ّ َدريى Òا� وهو معروف@, ّ َدريى Ôفا� ه@/
Ò
وغ�

النبات@/ در Òوا� ا�سد@/
ã
| تظهر البدن<

ã
| Cَخراج َسلْعة َدر Òوا�

وا�Çدار باXكان بإ�حاطة اعتباراً يقال ا¡ائط أّن ٕاّ� ا¡ائط دار@: ßا� ـ مفر
فقيل النتّو مع� منه واعت	 رفعته@, ا�داَر@: وَجدرُت وا�رتفاع@/ بالنyتّو اعتباراً يقال
ِجدرة@/ الواحد ِجدراً@, أ�رض من

Ñ
çالنا النبات يى Ødو ورقه@, خرج ٕاذا الشجُر جدر

ا�دار@/ ٕا� ء
ã
Ï¿ال انxاء ٕاليه أ�مر �نxاء ي ÒxنXا دير@: Òوا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� ا�دار وٕاط%ق وا�رتفاع@/ الظهور هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أن وZكن حائطاً@, جدار كّل فليس أ�رض@, ع� وظهوره ارتفاعه باعتبار ا¡Çائط
حائط@/ طرف من باقياً أو لغرض ملكه وسط

ã
| ا�دار يكون

ٕا� بالنسـبة ظاهر عال مقام
ã
| وقوعـه فباعتبار :@ ّ ا¡ريى ]ع� دير Òا� وأمّا

ارتفاع جهة من حريّاً فكونه بكذا@, وأو� أحّق هو فيكون ,@ Øمع� حكم أو موضوع
بينه الفرق يظهر القيد وwذا استعFله@/ موارد

ã
| Tفوظ القيد فهذا أمره@, ونتّو مقامه
واòليق@/ وا¡قيق والقم� ّ ا¡ريى وب�

/@٩٧ . ٩ ـ َيعلموا / أن وأجدُر وِنفاقاً كُفراً Vأشد أ/عراُب

شديدة@/ ومرتبة منحّط مقام
ã
| اXعرفة وعدم ا�هالة من فُهم أيى

/@٧٧ . ١٨ ـ ُيريُد ِجداراً فzا َفَوَجدا



٧٥ جدل

ملكهم@/
ã
| اXرتفع كا¡ائط أيى

/@١٤ . ٥٩ ـ ُجُدر َوراء ِمن أو نٍة ص Ò ÔT ُقرًي
ã
| ٕاّ/

ورائها@/ من ويقاتلون wا يتحّصنون اXرتفعات وراء من أيى

وأمثاله@/ ا¡ائط دون ُدر Ôوا� با�دار التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جدل@:

يكون اس�سال
ã
| ء

ã
Ï¿ال استحكام باب من وهو واحد أصل جدل@: ـ مقا

مّر ÔXا مام للز� ويقال ذ@كرناه@/ الّذيى القياس وهو الك%م@/ ومراجعة اòصومة وامتداد فيه
اXنبطح من أجـزائه اجBع

ã
| أقوي وماؤه Wـتّد وهو صغ� uـر دول Òوا� َجديل@/

ُهـزال@/ غ� من اòلقة Cالدقيق< قضيف كان ٕاذا دول@, ÒV ورجل السائح@/ CاXنبِسط<

ã
| yب Ò¡ا َجَدل ويقال: ِجدل@/ واحدها أ�عضاء دول@: Ôوا� اشتّد@/ ٕاذا جادل@, وغ%م
أ�رض وهيى دالة Òا� الباب ومن لقّوته@/ بذلك يى Ød قر@, Vالص وأ�جدل@: /@ قويى سنبله@:

ُصلبة@/ وهيى

خاَصمه@, أيى وجاَدله@, سقط@, فاSَدل بأ�رض رماه أيى َفَجدله@: طعنَه ـ صحا

أيى َجدً�@, َأجُدله بَل Ò¡ا وَجَدلُت اòصومة@, شّدة وهو َدل Òا�Ëº�ٕوا وِجداً�@, اَدلة ÔV
gاً@/ ÔT فَتً% فتلتُه

خـصومُته@, اشتّدت ٕاذا َتِعَب@, باب من َجِدل فهو َجَدً� الرجُل َجِدَل ـ مصبا
الصواب@/ ووضوح ا¡ّق ظهور عن يَشغل ]ا Ë¼خا ٕاذا وِجداً� Vاَدلًة وجاَدل

وفتلتَه فتلَه شددَت ٕاذا َجدً�@, أجِدله ا¡بل وَجَدلت الفتل@/ شّدة دل@: Òا� ـ لسا
والرجل�@/ اليدين َقَصب إ�نسان: وُجدول ديل@/ Òا� الناقة قيل@لزمام ومنه gTاً@/ فَتً%
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علzا@, اòصومة@والقدرة
ã
| اللVَدد َدل@: Òوا� Tكم@الفتل@/ القصب لطيف دول@اòلق@: ÒVو

َدل@/ Òوا� اòصومة شديد دال@: ßVو َدل ßVو َجِدل ورجل وِجداً�@, Vادلة جاَدله وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بطريق كان سواء امتداد@,
ã
| ا�ستحكام هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

بـاطل أو حّق عن كان وسواء غ�ه@,
ã
| أو الكـ%م

ã
| كان وسواء غ�ه@, أو الفتل

ومقابلة@/ ]خاصمة أو نفسه
ã
| كان وسواء وزور@,

ã
وتطلق| ا�دل@, ع�ٕادامة تدّل اXفاعلة صيغة ÏÉع�مقت دال ßوا� وا£اَدلة
Øح� اXقابل الطرف ع� والغلبة اòصومة مقام

ã
| وٕادامته الك%م oكI ع� الغالب

ا¡ّق@/ ظهور عن Zنع

والزمـام كالفتل@, استعGFا@: موارد bيع
ã
| Tفوظ اòاّص ا�ستحكام وقيد

اÇòلق@, وVدول اليدين@, كقصب الظريفة اXستحgة وأ�عضاء اXستحكم@, اXفتول
الصلبة@/ وأ�رض قر@, Vوالص اòلقة@, قضيف والرجل ,@ ا�اريى اXستجمع للFء دول Òوا�

اشتّد@/ طالت@, عظم@, زاد@, ا@, Ò̂ ـ Cجاَدل< ـ قع

/@٢٠ . ٣١ ـ ِعلم
ß
بغ	 اِ#

ã
| اِدُل ÔNَمن النّاِس وِمَن

/@٣٥ . ٤٠ ـ ُسلطان
ß
بغ	 اِ# آيات

ã
| ادُلوَن ÔN الذيَن

/@٥ . ٤٠ ـ ا¡ق به لُيدِحضوا بالباِطِل وجاَدلوا

ا¡ّق@, ٕا� توّجـه دون من ظاهراً واستحكامه الك%م ٕادامة
ã
| إ�¼Íار ُيراد

ا¡قيقة@/ ٕا� يتوّجه من@دون@أن كان Lو ّ ك%مه@ومرامه@بأيى ٕا�@ٕاثبات ا�دال
ã
| فالنظر

/@٤٦ . ٢٩ ـ َأحَسُن ِهيىَ
ã
� بال ٕاّ/ الِكتاِب أهَل اِدُلوا ÔQ/َو
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/@١٢٥ . ١٦ ـ َأحَسُن ِهيىَ
ã
� بال م ÔGَوجاِد

من اòـطاب وبلطيف الباطل@, وTو ا¡ّق ٕا� التوّجـه مع ا�دال يكون بأن
وعصبّية@/ خشونة دون

/@٥٤ . ١٨ ـ َجَدً/ ٍء
ã
Ï Ò¾ Òأ@ك� إ/نساُن وكاَن

Jّب و� نفسه عن دا_اً يدافع فهو هذا وع� النفس Mّب مفطور إ�نسان فٕاّن
تعا� ا� وفّقه من ٕاّ� مراده@, عن والدفاع مرامه لتثبيت وNادل نفسه@, ¡بّه ٕاّ� أمراً

تعا�@/ ورضاه ا� حّب ٕاّ� قلبه
ã
| يبق nو نفسه@, هوي وترك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّذ@:

ـ ك«Ìته َء
ã
Ï¿ال َجذذُت يقـال قطـع@, وٕامّا Ì»ك ٕامّا@ واحد أصل جّذ@:@ ـ مقا

ـ ذوذ ÒV@	غ عطاًء@ ـ قطعته وجَذذتـه@: كَ«Ìهم@/ أيى ـ Gم كب	اً@ ٕاّ/@@ ُجذاذاً@ فجَعَلهم
ثياب@/ من يس�ه ء

ã
Ï¾ أيى ُجّذه عليه ما ويقال مقطوع@, غ� أيى

أيى فاSـّذ ذوذ@, ÒV فهو قطعـته@, قتـل@: باب من َجّذاً َء
ã
Ï¿ال جذذُت ـ مصبا

ã
الّ� وغ�ه الذهب< مyا يؤخذ

ã
Cالّ� الذهب ¡جارة ويقال ك«Ìته@/ وجذذته@: انقطع@,

وك«Ìها@/ oا�
Ø
ËÉب ُجذاذاً Ì»تك

يـقيّد فلم اXستأِصل القطع هو وقيل اXستأِصل@, ّ الَوِحيى القطع ّذ@: Òوا� ـ لسا
الِفرق@/ ذاذ Ôوا� قتً%@/ استأِصلوهم أيى َجّذاً ُجّذوهم Cص<@: وقال Cال«Ìعة<@/ بِوحاء

ا�ذيذ@/ والسويق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تنمحيى Øح� أ�جزاء وتفريق ا�ستيصال هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن



جذع ٧٨

وا�زم وا�ذم دع Òوا� وا�ّد ّب Òا� مواّد عن اXاّدة هذه تف�ق وwذا ال�كيبّية@/ اGيئة
وا�ّز@/

أعضاءهم@/ ق Vوفر استأصلهم أيى /@٥٨ . ٢١ ـ ُجذاذاً َفَجَعَلُهم
تركيُبه@/ ق متفر� غ� كامً% [اماً عطاًء أيى /@١٠٨ . ١١ ـ ذوذ ÒV Ò	َغ َعطاًء

أخواtا@/ دون اXاّدة wذه ا��يت�
ã
| التعب� لطيف يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جذع@:

َذع Òفا� وطراوته@/ ّن الس� حدوث ع� يدّل أحدها أصول@: ث%ثة جذع@: ـ مقا
هذا

ã
| هو ويقال سن�@/ `س له أتت الّذيى إ�بل ومن سنتان@, له çأ ما الشاء من

قولك من ذع@, Òا� والثالث الشَجرة@/ ِجذع
ã
والث� حديثاً@/ فيه أَخذ كان ٕاذا َجَذٌع@, أ�مر

َدَلكَته@/ ٕاذا َء
ã
Ï¿ال َجَذعُت

النبات@/ ساق ِجذع@, Cِجَزع< ـ قع

أن قبل وأ�نعام الدواّب من َذع Òا� الليث@: قال السّن@/ الصغ� َذع@: Òا� ـ لسا
النخلة@, ُجذوع واحد ذع ßوا� به@/ وا�نتفاُع ركوبه يستطاع ما أّول وهو بسنة@,

ã
يُث�

يَـب� Øح� ِجذع Gا يَب� � وقيل وُجذوع@/ أجذاع وا�مع النخلة@, ساق هو وقيل
ورد وقد حَبسه@, الرجَل وَجذع ودلَكه@, عفََسه َجذعاً@: ذعه ÒN َء

ã
Ï¿ال وَجذَع ساقها@,

اXهملة@/ بالدال

واحد ذع Òوا� ْدع Òا� أّن ذلك
ã
| عندنا الّذيى :@qيGا أبو قال جدع@:

ã
| وقال

و�ئه@/ سوء ع� Iبسه من حبس وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٩ جذو

والتحقيق@:

أو با�شتقاق جدع@, ماّدة من جاءت ا Ø̂ ٕا والَعفس بس Ò¡وا لك Vالد oمفاه أّن
وباعتبار ا¡داثة@والطراوة@وا�ستقامة@, هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل وأمّا بإ�بدال@/

تطلق وكذلك ا¥ر@, ¡مل واستعّد استقام ٕاذا النخلة ساق ع� تطلق اòصوصيّة هذه
والركوب@/ للحمل واستعّدت الصفة هذه ع� كانت ٕاذا الدواّب ع�

عليِك ُتساِقُط النْخلَة ذِع ß ßP ٕاليِك يى Fوُهز ْخَلة@, الن ٕا�ِجذِع الَمخاُض فأجاَءها
/@٢٥ . ١٩ ـ ُرَطباً

خـÍÉة فيه �تري ِجذعاً ٕاّ� وليس Kلة@, من يابس جذع ٕا� فأ�أها أيى
الظاهر@/ وع� كان ما باعتبار عليه ا�ذع وٕاط%ق النخلة@, عليه تطلق ح�

/@٧١ . ٢٠ ـ النْخل ُجذوِع
ã
| بنكُم Fَصل وُ/

بدنه أو يديه اXصلوب بشد� كان الزمان ذلك
ã
| لب Vالص فٕاّن :@

ã
| بكلمة التعب�

Zوت@/ Øح� Uصوص عود ع� باÊ»Xر رجليه أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جذو@:

مَُدي مثل ُجذي فتجمع وتفتح oا�
Ø
ËÉوت اXلxبة@, ا�مرة ا�ذوة@: ـ مصبا

وِجزي@/ ِجزية مثل ا�مع
ã
| Ì»فتك أيضاً Ì»وتك وُقري@,

ٕاذا أصابعيى أطراف ع� َجذوُت يقال ا�نتصاب@, ع� يدّل أصل جذو@: ـ مقا
َجذا ويقال@: اللزوم@/ ع� أدّل جذا أّن ٕاّ� ثو ÒN َجثا مثل ذو ÒN َجذا اòليل@: قال eَت@/

تشاَولوه@/ ٕاذا ا¡جَر القوُم Qاذي الباب ومن الðاقه@/ لشّدة البع�@, جنب
ã
| الُقراد



جذو ٨٠

Vاهد: قال جذي@با¡ركات/ وا�مع ا�مرة, ذوة@: ßذوة@وا� Ôذوة@وا� Òا� ـ صحا
عبيدة@: أبو وقال العرب@/ bيع بلغة وهيى قال ا�مر@, من قطعة أيى النار من جذوة
يكـن@/ nو ناراً طرفها

ã
| كأّن اòشـب من الغليظة القِطعة وهيى ذمة ßا� مثل ذوة ßا�

:@
Ø ã
èعـرا�أ ابن وقال أصابعـه@/ أطراف ع� وهو القـدم� ُمنَتِصب :@ ّ اXقعيى وا�اذيى

قا_اً@/ ثبت ٕاذا ,@
Ó
]ع� وَجذي وأجذي ركبتيه@, ع�

ã
وا�ا~ قدميه@, ع� ا�اذيى

عود ذوة Òوا� قا_اً@/ ثبت ك%Yا@: لغتان وأجذي َجذواً ذو ÒN ُء
ã
Ï¿ال جذا ـ لسا

من ِجذوة ّكيت@: الس� ابن الدّقة@/
ã
| دوuا وال¿Îاب bرة@, رأسيه أحُد يكون غليظ

وَجذاة@/ ِجذية الشجرة ٔ�صل ويقال نار@/ فيه يؤخذ الغليظ العود وهو وِجذًي النار
أصله@/ وِجذيه@: ء

ã
Ï¾ كّل ِجذُم :@ ّ أ�صمعيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Oتلف اXع� وهذا الثبوت@, مع ا�نتصاب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ٕاثباته وللحجر منتِصباً@, قيامه وللرجل قا_اً@, ثبوته ء
ã
Ï¿لل ذو Òفا� اXوارد@, باخت%ف

الxاب@/ طرفه
ã
| عود وجود وللنار وانتصابه@, ساقه ثبوت وللشجر منتِصباً@,

وهذه الxاب@, فيه oمستق عود بل ملxبة@, Pمرة ليست ا�ذوة مع� فحقيقة
به@/ يُفَعل ما ]ع� كاللyقمة

Ø
ËÉبال أو للنوع Ì»بالك أو للمّرة بالفتح فَعلة ٕامّا الكلمة

/@٢٩ . ٢٨ ـ َتصَطلون َلَعلكُم اِر النّ ِمَن َجذوٍة أو Ò� Ò ß
R ِمyا آِتيكُم

ã
Ùلََع�

اXلxب بالنار ذوة Òا� Ì
Ø
ف« وٕاذا مّرًة@, اصـط%ء من لنا

ã

يك ملxب بعود أيى

يؤيّد النار ذ@كر أّن مع به@, يصطلوا أن يعقل فكيف للواحد الصيغة وكانت العود@, دون
ذ@كرناه@/ ما

سـواء غليظ عوٌد َجذوٍة@, أو قال@: حيث تفس�ها
ã
| ّ البيضاويى أحسن وقد



٨١ جرح

وaزة بالفتح@, Ë¼عا وقرأ النار@, من بقوله بيّنه ولذلك يكن@, n أو ناٌر رأسه
ã
| @كان

لغات@/ وكلّها ,@
Ø
ËÉبال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرح@:

Çbع راح ßوا� ُجروح@/ وا�مع رح Ôا� Ëº�ٕوا َجرحاً َجرَحه جرح@: ـ صحا
ا@كتسب, َح: Ò�وجّرح@واج ,@ورجال@ونسوة@َجرحي/ Ṍ ورجل@َجر´@وامرأة@َجر ِجراَحة,
َيكسب

ã
الّ� أعضاؤه إ�نسان@: وجوارح الصيد@, ذوات والط�@: السباع من وارح Òوا�

والفساد@/ العيب وإ�ستجراح@: wا@,

اج�ح فأ�ّول@قوGم @شّق@ا�لد/
ã
æوالثا أحدYا@الكسب@, أص%ن: جرح@: ـ مقا

ٔ�@نّه اج�احاً ذلك يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا ـ السّيئاِت الذيناجُحوا َحِسَب أم ـ وكسب عمل ٕاذا
الصيد@/ ذوات من@الط�والسباع: وا�وارح الكواِسب@/ @أ�عضاء وهيى عمل@با�وارح,
ٕاذا الشاهَد جرَح ويقال: رح@, Ôا� Ëº�ٕوا َجرحاً@, Mديدة َجرَحه فقوGم ا��خر وأمّا
أجله@/ من َرح ÔN ما عمل ٕاذا ف%ن واسَتجرح bيل, غ� Cا¡ديث@الشايع< قوله@بنثاً رّد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطـرف
ã
| َشّق أو تأث� ]ع� رح Òا� هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ�صل أّن

ف ØÍ½وت َجرح بسبب أ�وقات غالب
ã
| يكون والكسب وميله@/ طبعه اقتضاء Oالف

فيه@/ يؤّثر بعمل أو بقول ا�رح وذلك اختياره@, Iت وNعلَه يريد Dف َف ØÍ½يت Øح�

النـتائج@, وIصيل اXوارد اقتضاء Mسب وضعفاً شّدًة ا�رح مراتب وHتلف
بٕاNاد وIقّقه الطبيعيّة ا¡الة عن òروجـه غالباً مذموم ا�@كتساب من النحو وهذا

ا�رح@/



جرد ٨٢

ع� nمَظا ا Øuفٕا
ã
Ï¼عاXا غالب

ã
| Fك نفسه ٕا� بالنسبة يتحقّق قد رح Òا� ٕاّن

Ø
j

وٕا\اً@/ عقاباً wا وتكسب سوء@, تأث� فzا ويؤّثر نفسه

بسبب ل متحص� كسب
ã
| بل الكسب@, مطلب

ã
| �@يسـتعمل ا�رح أّن فظهر

سوء@/ ومقّدمة َجرح

/@٦٠ . ٦ ـ ار Úyبال Ôrَجرح ما وَيعلَم بالليل ا@كُم َيتََوّف الذيى َوُهَو

/@
ã
Ï¼عاXوا ثام ا�� من أنفسكم ع� rوكسب rعمل ما أيى

/@٢١ . ٤٥ ـ َعَلُهم ÒS السيFئاتأن حوا Ò Òاج الذيَن َحِسَب أم

ا�رح طريق عن ا�@كتساب أيى والوفاق@, ]ع�اXطاوعة افتعال هو ا�ج�اح
وبا�ختيار@/ موافقاً

/@٤ . ٥ ـ Òب�Fُمَكل وارح Ò�ا َعلمrِمَن َوما

ف ØÍ½والتـ با�رح الصيد يكسبون الّذين ا�وارح@, من rمVعل ما وصيد أيى
فيه@/

عـن ا@كتساب فهو ا�قـ�اف@: وأمّا وا�ج�اح@/ ا�@كتساب ب� الفرق فظهر
ف@/ ØÍ½والت ا�ق�اب طريق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرد@:

ثيابه@: من وجّردته عليه@, ما أزلت قتل@: باب من جرداً ء
ã
Ï¿ال جردُت ـ مصبا

الّذ@كـر ع� يقع َجرادة@, والواحدة معروف@, ـراد Òوا� مyا@/ هو وQـّرد عنه@, نزعxا
ع� َجراداً رأيت ك%مهم@: ومن التأنيث@, لتحقيق التاء تدخل وقد كا¡FÒمة@, واُ�ن�

فهيى أ�رض وُجرَدت علzا@, ما يأ@كل أيى أ�رض د ر� ÔN ٔ�@نّه بذلك سـّميى َجرادة@,



٨٣ جرد

مفعولة, ]ع� فَعيلة جريدة, الواحدة َسَعف@النخل, ريد: Òوا� راد@/ Òا� أصاwا رودة@ٕاذا ÒV

ُخو¼Îا@/ عyا ُجرد ٕاذا جريدة تسّمي ا Ø̂ وٕا

Jمل
Ø
j ساتر@, يس�ه � حيث ء

ã
Ï¿ال ظاهر بُدّو وهو واحد أصل جرد@: ـ مقا

وأ�رض Qّرداً@/ يتجّرد ثيابه من الرجل Qّرد يقال معناه@/
ã
| يشاركه ا

Ø
W غ�ه عليه

معروف@/ راد Òوا� ء@/
ã
Ï¾@يس�ه�لظهوره@وبروزه@وأن@ @بذلك يى Ød الفضاء@الواسع, َرد@: Òا�

شعرته@/ رّقت ٕاذا أجرد@: فرس ويقال راد@/ Òا� أصاwا رودة@: ÒV وأرض

وأهل جسده@/ ع� �@شعر ورجل@أجرد@: واSَرد@/ ثيابه@فتجّرد من ده Vجر ـ أسا
جرداء: وأرض أجرد@, ومكان ُجرد@, وخيل أجرد@, وفرس لون@, Vُمكح ُمرد ا�ّنة@ُجرد

راد@/ Òا� يى Ød وبه أ�رض@, راُد Òا� وَجَهد أ@كول@/ َجرود@: وناقة النبات@/ عن متجّردة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| اXع� وهذا التعرية هو اXاّدة

ã
| أ�صل أّن

صـفة َجبان وزان ع� راد Òا� ٕاّن التسمية@:
ã
| يقال أن فأ�حسن ا�راد وأمّا

جـهة من ٕامّا عليه يصدق اXع� وهذا ساتر@, �@يسـ�ه Mيث الظاهر اXتجّرد ]ع�
بـغتًة ظهوره جهة من وٕامّا الطيور@, ب� من ولباس وشعر بريش مستور غ� @كونه

والفقار@/ العظم عن بدنه خلّو جهة من وٕامّا ال«Êء@,
ã
| حشوداً

ويُزيل أ�رض ُرد ÒN أ@كوً� وكونه الع%ئق bيع عن وQّرده التعلّق فقدان وأمّا
متعّديًة@/ قتل باب من اXاّدة فتكون النبات@, من عليه ما

/@١٣٣ . ٧ ـ راَد Ò�وا الطوفاَن َعلzُم فأرَسلنا

متعّدياً@/
ã
æالثا اXع� يناسب اXورد وهذا النبات@, من ØÍÉاخ ما يأ@كل



جرز جّر@, ٨٤

/@٧ . ٥٤ ـ Ì ß¿ُمنت َجراد م Úu@كأ أ/جداث ِمَن ُرجوَن ÒO

ã
الّ� الصغار البيض من خروجه جهة من التناسب من وجوه التشـبيه هذا

ã
|

وغ�ها@/ وبغتة@, متجّمعاً ون¿Ìه ظهوره جهة ومن ال�اب@, داخل
ã
| وهيى �@تشاهد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّر@:

وغـ�ه ا¡بَل َجررت يقال وَسحبه@/ ء
ã
Ï¿ال مّد وهو واحد أصل جّر@: ـ مقا

ّرار@: Òوا� َسحباً@/ ُسِحب قد ء
ã
Ï¾ كأ@نّه الباب من وهو ا�بل@, أسفل ّر Òوا� َجّراً@/ أُجّره

الناقة@/ عنق
ã
| يكون حبل وا�رير: وينجّر@/ أتباعه Nّر ٔ�@نّه ,@oالعظ ا�يش

وتكث�@, مبالغة وجّررته فاÇSّر@, سَحبته@, َجّراً@: وLوه ا¡بَل َجَررت ـ مصبا
مـفعولة@/ ]Çع� فـعيلة ذنب@, مـن إ�نسان Nّره ما وا�ريرة@: البدل@/ ع� وَجَريته

صّوتت@/ الناُر@: وَجرَجرت حنجرته@/
ã
| صوته رّدَد الفحل@: وَجرَجَر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ÇQيى ا Ø̂ ٕا كلّها اُ�خر
ã
æعاXوا واXّد@, ا�ذب هو اXاّدة هذه مفهوم حقيقة أّن

رأيت@/ Fك اXفهوم هذا ]ناسبة

/@١٥٠ . ٧ ـ ٕاليه ّره Ô ÒN برأسأخيه وأَخَذ
ٕاليه@/ ويسحبه Zّده أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرز@:

وغ�ه<@, ا¡طب من Cما@يشّد زمة Ô¡ا الَقّت@وLوه@أو من القُبضة رزة@: Ôا� ـ مصبا



٨٥ جرز

يابسة فهيى عyا اXاء انقطع قد بضّمت�@: ُجُرز وأرض وُغَرف@, ُغرفة مثل ُجَرز ا�مع
فzا@/ نبات �

وسـيف قـطعته@, ء@:
ã
Ï¿ال َجرزت يقال القطع@, وهو واحد أصل جرز@: ـ مقا

:@ ّ وأ�صـمعيى
ã
الكسا� قال عyا@/ قطع كأ@نّه wا نبت � ُجُرز وأرض قَطّاع@, ُجراز@:

روز@: Òوا� نباtا@/ اُ@كل
ã
الّ� هيى ويقال اXطر, @n@يُص}ا

ã
الّ� وهيى رز Òا� من أرض@Vروزة

ويقال والناقة@, روز Òا� اXرأة وكذلك شيئًا@, اXائدة ع� ي�ك n أ@كل ٕاذا الّذيى الرجل
رمل@/ يكتنفها غليظة يابسة جارزة@: أرض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن خارجاً كان ما كّل أيى اòاّص@, ا�نقطاع هو اXاّدة@: هذه مفهوم حقيقة أّن
فـيقال العـيش@, ورغد والنعومة اXاء وجريان وا§ـّو ا�خÍÉار وهيى طبيعيّة حالة
وسيف دبة@, ÔV أيى َجَرز وَسنة َجَرز@, أو ُجْرز أو Vروزة أو ُجُرز أو جارزة أرض
Øح� زراعة أرض أ@كلها باعتبار ُجراز وناقة وا¡ياة@, العيش تنّعم قطعه باعتبار ُجراز

وهكذا@/ الطعام@, عن خالية وجعلها اXائدة
ã
| ما أ@كل ٕاذا َجروز ورجل يابسة@, تص�

ُنب Ôكا� اXش}ة الصفات صيغ من كلّها وُجراز َوَجَرز وُجْرز ُجُرز صيغ ٕاّن
Ø
j

جاع@/ yوالش َسن Ò¡وا ْلب yوالص

/@
ã
Øالك� اXفهوم

ã
| مyا قريبة زم Òوا� زع Òوا� ّز Òوا� ْرز Òا� اّن 
O@�و

/@٢٧ . ٣٢ ـ ُرز Ô�ٕا�أ/رضا اXاَء َنسوُق ٕانّا
/@ ٨ . ١٨ ـ ُجُرزاً َصعيداً zا َعلَ ما �اِعلوَن وٕانّا

الطبيعّية@/ ا¡الة عن خارجة يابسة قطعة أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



جرع ٨٦

جرع@:

بـاب من أجَرع وَجِرعُت نفـع@, باب من َجرعاً اXاَء َجَرعُت جرع@: ـ مصبا
مّرة Çَرع ÔN ما وهو الطـعام من كاللyقمة اXاء من رعـة Ôوا� ا�بتـ%ع@/ وهو لغة َتِعَب
الغصَص وQّرَع َجَرعته@, مثل واج�عتُـه وُغَرف@, غرفة مثل ُجَرع وا�مع واحدة@,

وإ�حاطة@/ به ال�ول عن كنايًة ـ الَعذاَب َفُذوقوا@ ـ مثل ذلك@, من مستعار

َرعه@/ ÒN اXاء الشارب َجَرع يقال اÌ¿Xوب@, ء
ã
Ï¿ال قلّة ع� يدّل جرع@: ـ مقا

النفس@/ من Oرج ما آخر قن@: Vالذ وُجَريَعة شيئاً@/ ُتنبت �
ã
الّ� فالرملة رعاء Òا� فأمّا

ُجَرع@/ ٕاّ� ÍÈوعها
ã
| ليس ا Øuكأ éالل قلي%ت Vاريع@: ونوق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| اسـتعGFا وأ@ك قليً%@, للFيع ا�ريى هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

والصدور اòروج مورد
ã
| تستعمل وقد تدرNاً@, اXاء ك¿Ìب والورود ا�بت%ع مورد

/@éالل أو النفس @كخروج

والياء@/ بالع� Fyبي يفرق Uصوص@, جريى اXع� وهذا

فتجّرع جّرعته يقال التفعيل ع�مطاوعة وتدّل تفّعل فهيى التجّرع صيغة وأمّا
باXطاوعة@/ وبالتدريج@, ُجرعة ُجرعة ف¿Ìب أيى

/@١٧ . ١٤ ـ ُيسيُغه يكاد َو/ ُعه َيتَجر َصديد ماٍء ِمن وُيس�×

لطـف فـظهر خ%ف@/ دون من مطاِوعاً يتجّرعه اXاء ذلك من ُسقوا فٕاذا أيى
الصيغة@/ وwذه اXاّدة wذه التعب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٨٧ جوف

جرف@:

ُغراب@: وزان ُجراف وسيل كلVه@, أذهبتَه قتل@: باب من َجرفاً َجَرفتُه ـ مصبا
وأ@كلته السيول جرفته ما للتخفيف@: وبالسكون الراء

Ø
ËÉب رف Ôوا� ء@/

ã
Ï¾ بكّل َيذهب

أ�رض@/

َجـَرفُت يقال bCعاً<@, َهبْشاً كل�ه ِء
ã
Ï¿ال أخذ هو واحد@, أصل جرف@: ـ مقا

اXكـان ُرف@: Ôوا� ء@,
ã
Ï¾ كّل ُيذهب ُجراف@: وسيٌف كل�ه@, به ذهبَت ٕاذا َجرفاً َء

ã
Ï¿ال

ف@/ Vر ÔV ومال Cاستأَصله<@, اجتاحه ماَله@: الدهُر وجّرف السيل@, يأ@كله

َجـرفاً@:
Ø
ËÉبـال أجـُرفه ء

ã
Ï¿ال جرفُت وقد الكثـ�@/ أ�خذ ْرف@: Òا� ـ صحا

وُجُرف وُجْرف رفة@,
ß
ا£ يى Ød ومنه كسحته@, :@ Òالط� وَجرفُت ُجل�ه@, أو كل�ه به ذهبَت

العـاّم اÇXوت وا�اِرف@: أ�رض@/ من وأ@كلته السيول Qّرفته ما :@Ì
Ô
وُع« Ì

Ö
ُع« مثل

القوم@/ مال N�ف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مأخوذة وُشجاع@, وُجُنب كُصلب مش}ة صفات راف Ôوا� ُرف Ôوا� رف Ôا� أّن
وا¤و@/ الكث� أ�خذ ]ع� مصدراً رف Òا� من

وجزف@/ جحف من مفهوماً قريبة اXاّدة وهذه

/@١٠٩ . ٩ ـ به فاuاَر هاٍر ُجُرف ع�َشفا ُبنيانَه َس َمنأس أم

أ@كله الّذيى اXكان اXراد وليس راه@, ÒV أطراف من ُيذهب الّذيى السيل ُرف Ôفا�
فتفس� فا@, Vللش صفة هاٍر@, وكلمة اXورد@, هذا

ã
| oيستق و� ّ Vازيى مع� فٕانّه السيُل@,

وجيه@/ غ� السيول أ@كلته ]ا ُرف Ôا�



جرم ٨٨

طرف
ã
| � وَطرِفه@, السيل شفا

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا وا�uيار السقوط أّن 
O@�و

به@/ السيل يذهب الّذيى اXكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جرم@:

سـّميى وباXصدر ,@j�ٕا وا@كتسـَب أذَنَب َب@: ÒÍÒÈ باب من جرماً َجَرم ـ مصبا
/@j�ٕا وا@كـتسب أذنَب ٕاجرامـاً@: وأجرَم مثله@, وا�رZة رم@, Ôا� منه Ëº�ٕوا الرجل@,
وقـوGم وأaال@/ ل ßa مثل أجرام وا�مع َسد@, Òا� رم@: ßوا� قطعُته@/ النخَل@: وَجَرمُت
مع� ٕا� فحّولت كت

Ø
j Tالة@, و� �بّد ]ع� أ�صل

ã
| هيى الفّراء@: قال �@َجَرم@,

ٔ�فعلَّن@/ َجَرَم � Lو بالّ%م اب ÔQ وGذا حقّا ]ع� وصارت Ë
Ò
القَ«

النخل ل½Íßام ويقال القطع@, ْرم Òفا� الفروع@/ ٕاليه يرجع واحد أصل جرم@: ـ مقا
ويـقال ُجِرم@/ ٕاذا ا¦ر من سقط ما رامة Ôوا� أخذته@, الشاة@: صوَف وجرمُت رام@/ ßا�
ُيرّد ا

Ø
Wو ذهب@/ الليُل Qّرم ِمن وهو [ام@, عن مت ØÍ½ت ا Øu@كأ تاّمة@, أيى مة Vر ÔV َسنة

أيى أهـله جرZة وف%ن اقتطفه@, فكأ@نّه Jوزه الّذيى ٔ�ّن كسَب@, أيى َجَرم قوGم ٕاليه
وقالوا اقتطاع@/ والكسب كسب ٔ�@نّه أ�ّول من وهو الذنب@, رZة Òوا� رم Ôوا� @كاس}م@/
وتقطيعاً@/ ٔ�ّن@له@قدراً ِجرم َسد Òوا� @كسبت@/ َجَرمُت@أيى من@قوGم هو �@َجَرم: قوGم

ã
|

]ع�@, َم Ò�واج وأجَرَم َجَرَم منه: تقول مثُله@, رZة Òوا� الذنب@, رم@: Ôا� ـ صحا
مه@, ÒÍ Ò

¼ أيى واج�َمه@: النخَل َجَرَم وقد القطع@, ْرم@: Òوا� معّرب@/
Øã
Ïºفار ّر Ò¡ا ْرم: Òوا�

جارم@/ فهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و]ناسبة ا¡ّق@/ اقتضاء خ%ف ع� القطع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن



٨٩ جرم

أعظم كونه بلحاظ الذنب مyا Uتلفة@, موارد
ã
| تستعمل القيد حفظ مع اXع� هذا

ٕا� الّس� عن نفسه يقطع والعصيان بالذنب العبد فٕاّن اXتعال@, ا� عن ل%نقطاع سبب
وا�قتضاء/ كان@خ%ف@اXصلحة ٕاذا ا¥ر اقتطاف أو الشجر قطع ومyا ا�@والتوّجه@ٕاليه@/
صوف َجْرم ومyا هو@/ حيث ومن خالياً لوحظ ٕاذا الروح عن �نقطاعه َسد Òا� ومyا

Gا@/ لباس الصوف فٕاّن حياtا ÏÉمقت خ%ف فٕانه الشاة

قطعيى
ã
Øك� حكم وهو استثناء و� ا¡كم هذا

ã
| انقطاع � fعناه َجَرَم@: � وأمّا

ا�ستثناء@/ يقبل �

قطع أيى والذنب@, ا�نقطاع طريق عن ا�@كتساب هو وإ�جرام رم Òا� أن فظهر
وا�ق�اف ا�رح@, طريق عن ا@كتساباً كان ا�ج�اح أّن Fك ,@j�ٕا با@كتساب النفس

ا�ق�اب@/ طريق عن ا@كتساباً

الفعل قيام جهة فيه وُي%َحظ ٕافعال إ�جرام أّن وإ�جرام@: رم Òا� ب� والفرق
بصيغة hالكر القرآن

ã
|

ã
çُا فقد اللحاظ وwذا الصدور@, جهة ٕا� ويُتوّجـه بالفاعل

رم�@/ Ô£وا وأجَرموا@, رم@, Ô£وا إ�جرام@,

يأِت َمن ِرُم@, Ô£ا يََوّد ,@ ٕاجراميى Ø ãفَع� أجَرمنا@, ØFع تسألوَن / الذيَنأجَرموا@, ٕان
ِرمzا@/ ÔV أ@كاِبَر ,@ Òِرم� Ô£ا القوم َعِن ِرمون@, Ô£ا كَِرَه ولو ِرماً@, ÔV َربه

الفاعل@/ من الصدور جهة ٕا� فzا فالنظر

/@ ٨٩ . ١١ ـ ُيصيَبكُم أن
ã
ِشقا{ ِرَمنكُم ÒN/

أصاب ما مثل يُصيبكم بأن والرaة ا¡ق Vري عن
ã
çعداو يَقطعنّكم � أيى

اXاض�@/
اXفعول@/ موضع

ã
| ِصلxا مع وليست تفس�يٌّة@, أن فحرف

/@٦٢ . ١٦ ـ اَر النّ م Ô ÒG أن َجَرَم /



جري ٩٠

للكافرين@/ الشامل
Ø ã
Øالك� ا¡كم هذا عن يستثنون � م Øuٕا أيى

وجيه@/ غ� التفاس�
ã
| ذ@كر وما اXاّدة@, هذه مفهوم حقيقة هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جري@:

وَجَري أنا@, وأْجَريته جاٍر@, فهو وَجَرياناً َجرياً وÇLوه الفرُس َجَري ـ مصبا
وجـراًء@: َجْرياً كذا ٕا� وَجريُت /@ ْريى Òا� واXصدر وسكن@, وقف خ%ف ساَل اXاُء@:
فـٕاّن اXع�@, هذا ع� aله Nوز كذا@, اò%ف

ã
| َجَري وقوGم وأÌºعت@, قصدت

�رvا بذلك يت Ù Ôd السفينة@, وا�اِرية@: ا£از@/ ع� قصد ا¤ّل بذلك والتعلّق الوصول
مَوالzا@, اشتغال

ã
| مُستسَخرًة �رvا التشبيه ع� جارية@, لٔ%مَة قيل ومنه البحر@,

ã
|

رو: ßوا� جري@معه@/ Vاراة@: وجاراه /@ واريى Òا�@Fzوا�مع@ف الشاّبة@òفxّا, وأ�صل@فzا
Ëº�ٕوا توّقف@, غ� من عليه باGجوم أÌºع ع�القول: واج�أ الكلب@والسباع@/ ولد

ا�رأة@/

َجرية Nريى اXاء َجري يقال ء@,
ã
Ï¿ال انسياح وهو واحد@, أصل جري@: ـ مقا

وَجَرياناً@/ وَجرياً

َجـرياً وÇLوه والدُم اÇXاء وَجَري ء@/
ã
Ï¾ كّل من الصغ� روة@: ßوا� رو ßا� ـ لسا

ِجريَة Vأشد ما يقال أنا@, وأجريته هو وأجراه رية@, ßا� ¡سن وٕانّه وَجَرياناً@, وَجرية

واريى Ò� ا تعا�@: وقوله والر´@, ستَقّر, ÔX @ ريى ÒQ@والشمُس وا�ارية@الشمس@, اXاء@/ هذا
ب«Ëا# وقوله@: السفينة@, وا�ارية َجرياً@, السـفينة وجرت النجوَم@,

ã
يع� ـ الُكنس

راها ÒV ـ وبالفتح السـفينة@, وُأرِسيت ُأجريت من مصـدران Yا سـاها@: وُمْر راها Ö ÔV
وَرَسْت@/ َجَرْت من ـ وَمرساها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩١ جري

والتحقيق@:

مكان@, طول
ã
| الدقيقة اXنظّمة ا¡ركة وهو واحد@, أصل اXاّدة هذه مفهوم أّن

با�نسياح@/ عنه Ø	ويع

َجَرت السـفينة@, َجَرت Vازاً@, ـ الع� َجَرت النجم@, َجَري اXاء@, َجَري يقال
الر´@/ َجَرت الشمس@,

/@٢٢ . ١٠ ـ م
ß
w َوَجَريَن الُفلِك

ã
| Ôrُكن@@ ٕاذا Øح�

bعاً وكونه السفينة باعتبار والتأنيث للفـلك@, َجرين
ã
| والضم� للتعدية الباء

اXع�@/
ã
|

ã
| علzا فغلَبوا Gم حاملة لكوuا مفرده@: دون اXؤّنث ا�مع بصيغة والتعب�

تعا�@: قوله R%ف وهذا العق%ء@, ذويى من @كوuم

/@١٦٤ . ٢ ـ النّاَس َينَفُع ا ß[ البَحِر ã| ريى ÒQ
ã
� ال والُفلِك

/@٣٢ . ١٤ ـ بأمره البَحِر ã| َ ِلَتجريى الُفلَك َلكُم َر َوَسخ وقوله@:

َوناَدي بال
ß
كا� َموٍج

ã
| م

ß ß
w ريى ÒQ َوِهيىَ تعا�@: قوله

ã
| والتأنيث إ�فراد وأمّا

/@٤٢ . ١١ ـ ~بنه ُنوٌح

Ø
j بـه وفرحهم الفُلك

ã
| كوuم ٕا� � wم الفُـلك جريان ٕا� فzا النظر فٕاّن

@كفرهم@/
أمور@: ٕا� hالكر القرآن

ã
| ا�ريى ُنسب وقد

عاصفًة Ò́ Fالر Dَن وِلُسلَ البحِر@,
ã
| ريى ÒQ

ã
� ال والُفلِك أ/uاِر@, xا ÒIِمن ريى ÒQ

ولَُه ٔ/جٍل@, ريى ÒN ُكل� رياِن@, ÒQ َعيناِن Fzف Gا@, ستَقّرٍ ÔX ريى ÒQوالشمس بأمِره@, ريى ÒQ

البحر@/
ã
| نَشآُت ÔXا واِر Ò� ا



جري ٩٢

/@٤٢ . ١١ ـ وُمرساها Vراها ِب«Ëاِ# فzا ~رَكبوا وقاَل

وTّل جرياuا خّط أّن أو ا�@, Ëºبا والتوقيف< Cالتثبيت وٕارساءها جرvا ٕاّن
وٕاشارة له ÓDتعظ ا� Ë»ب كلمة وقّدم مكان@, اdيى Fuكو ع� بناء تعا� با� توقّفها

تعا�@/ ا� بيد أمورهم برنا¶ أّن ٕا�

/@١٦ . ٨١ ـ الُكنس واِر Ò� ا نِس Ôòبا ÔË ß»ُأقmَف

ـنا@, Mواس� ّس Ò
ÔI n ولو أ�@ك	@, nالعا

ã
| ا�ارية السيّارة الكوا@كب bيع يراد

والكّنس@/ اòنّس ماّدة ٕا� ذلك تفصيل
ã
| ول�اجع

/@٣ . ٥١ ـ «Ìاً يُ فا�ارياِت ِوقراً فا¡اِمmِت رواً ذَ والذاِرياِت

الشمس ومyا ا@,
ß
tومتعلّقا النجوم من التكوينيّة الطبيعيّة السيّارات bيع أيى

تعا� ا� عظمة مظاهر وهيى التكوينيّات قاطبة وNمعها وهواؤها وأ�رض والقمر
وقدرته@/

صاف ليل
ã
| ال«Êء قبّة ã

| نراه Sم وكّل ـ ٢٢٦ ديك لِفان اGيئة علم أصول

ã
| nالعوا ع� cُسنا ء

ã
ÏÉُت Fك ونظامات@, nعوا ع� ُء

ã
ÏÉُي ã

çذا نوُرها cس@, هو
النجوم وتلك نورها@, بشكل السيّارات عن ا£ّرد بالنظر [تاز راريى Vالد وتلك نظامها@,

Øã
ÏÉم ع� ٕاّ� تظهر � الشاسـع ُبعدها ع� أ@نّـه غ� الَكون@, سـاحة

ã
| حركات Gا

قرون@/

الثوابت أنور ا¨انيّة عري الش� نور أّن هرشل@: Ìºيوحنا حسب قد ـ ٢٢٨
ã
و|

أّن با�متحان@: ولستون الدكتور وجد وقد السادس@, القَدر من Sٍم نور مثُل ٣٢٤ =
cسنا تص� فِلكيى ا¨انّية@, عري الش� نور مثل ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٢٠ . الشمس نور
ميل@, ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٤٣٣ر١٣ . عنّا تبعد أن

ã
ÏÉيقت ا¨انيّة عري الش� قدر ع�

ـعري الش� بُعد ٕا� عنّا cسنا بعدت فلو كث�اً@, ذلك من أبعد عري الش� أّن Iقّق وقد



٩٣ جزء

اXئة@/ القدر دون Sم هيئة ع� لظهرت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فالتحقيق@:

ã
| جاريات كلyها م%ي�@, من مئات تبلغ وعددها والكوا@كب النجوم bيع أّن
والسيّارات الثوابت وعنوان اXتعال@, ا� ٕاّ� ومبلغها عددها يعلم و� الكون@, ساحة

أبصارنا@/ Mسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جزء@:

أجزاًء, قسمَته@وجعلتَه ٕاذا َجزءاً, ء
ã
Ï¿ال وجزأت أ�جزاء, واحد زء Ôا� ـ صحا

وQّزأت ء
ã
Ï¿بال واجðأت به@, ا@كتفيُت أيى جزاًء@, ء

ã
Ï¿بال وَجزأُت التجزئة@, وكذلك

به@/ ا@كتفيَت ٕاذا ,@
Ó
]ع� به@:

ا@كتفيت@/ ء@:
ã
Ï¿أت@بالðواج عنه@, ك
@وأغ� غ�ه@: زأ ÔV ُء

ã
Ï¿ال وأجزأ ـ مصبا

ÇQزيئاً@: وجـّزأته وأقـفال@, قُـفل مثل أجزاء وا�مع منه الطائفة ء
ã
Ï¿ال من زء Ôوا�

فتجّزأ@/ ة Øñمتم أجزاًء جعلته

اجðاًء ء
ã
Ï¿بال اجðأُت يقال@: ء@,

ã
Ï¿بال ا�@كتفاء هو واحد@, أصل جزأ@: ـ مقا

ء@/
ã
Ï¿ال من الطائفة وا�زُء@: ,@

ã
æكفا ٕاذا ٕاجزاًء@:

ã
æوأجزأ به@, ا@كتفيَت ٕاذا

جاِزئاٌت وهّن وÇQّزأْت@, واجðأْت اXاء@, عن ْطب yبالر اXاشيُة َجزأت ـ أسا
َء
ã
Ï¿ال وجـّزأُت زء@/ Ôا� ومن وQّزأُت@, الكث� عن بالقليل اجðأُت وقد وجواِزٔي@/

ِزٔي@/ ÔV وهذا ,@
ã
æكفا كذا@:

ã
æوأجَزأ تفّرق@/ اXاُل@: وQّزَأ ُمبعVض@/ ّزأ@:

Ò Ô
V ٌء

ã
Ï¾و Qزئًة@,

ا Øu@�ٔ نبxا@, وحسن التّف ٕاذا الروضُة@: وأجزأت أغنيُت@/ ف%ن@: َزَأ
Ö Ô
V عنك وأجزأُت

الراعية@/ ِزٔي ÔQ حينئذ



جزء ٩٤

وَجـزأه@: َجـزءاً ء
ã
Ï¿ال وَجَزأ أجزاء@/ وا�مع البعـض@, زء@: Òوا� زء Ôا� ـ لسا

أخذه@/ جزءاً@: منه وأجزأ قّسمه@, غ� � مشّدٌد م Òyبي اXاَل وَجّزأ أجزاَء@/ جعله @ك%Yا
ء:
ã
Ï¿ال وأجزأه به@, 
وا@كت قَِنع وQّزأ@: ء

ã
Ï¿بال وجزأ النصيب@/ العرب: ك%م

ã
| زء Ôوا�

@كفاه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يرجع وٕاليه ء@,
ã
Ï¿ال من وقسمة البعض هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

الكـّل مـن معيّنة حّصة فٕانّه النصيب مفهوم وهكذا وا�قتسام@, التبّعض أيى التفّرق
اXفروض@/

َجَزأ قيل فٕاذا با¡روف@, اللفظ استعمل ٕاذا ا�ملة
ã
| Øيتغ� اXفهوم هذا ٕاّن

Ø
j

قوGم مع� وهذا منه@, وعيّنه ء
ã
Ï¿ال هذا بسبب وقسمته نصيبه َجَزأ فكأ@نّه ء@:

ã
Ï¿بال

مـنه فيسـتفاد عن@: Mرف اسـتعمل وٕاذا ء@/
ã
Ï¿ال هذا

ã
نصي� جزء أيى كذا@,

ã
æأجزأ

/@
O � Fك ا�غناء مفهوم

ا�سـتعFل Nوز و� اòصوصيّات@, هذه ٕا� التوّجه ا�ستعFل مقام
ã
| فيلزم

يريد@/ مفهوم ّ أيى ٕارادة
Ø
j كان وجه ّ بأيى

/@٤٤ . ١٥ ـ َمقسوٌم ُجزٌء م Ôyِم باٍب Fِلُكل

اòلق@/ من معيّنة طائفة أيى

/@٢٦٠ . ٢ ـ ُجزءاً ن Ôyِم جبٍل Fَع�ُكل اجَعْل Ú Ôj
مyا@/ وبعضاً قسمة أيى

/@١٥ . ٤٣ ـ ُجزءاً ِعباِدِه ِمن لَُه َوَجَعُلوا

ا� أبناء اX%ئكة من أو غ�هم أو أ�نبياء أفراد من بعضاً بأّن اعتقدوا حيث



٩٥ جزع

أ�و�د تكّون ا¡قيقة
ã
و| باء@, ا�� من يتحقّق ا Ø̂ ٕا أ�و�د تكّون أّن ومعلوم بناته@, أو

باء@/ ا�� من أجزاء

Ø
j به@, واختّصوها عنوان ّ بأيى ونصيباً حّصـًة عباده من � جعلوا اXـراد@: أو

تعا�@/ عباده م Øu@أ مع Uصوصة@, Gم Rصوصيّات اXع� هذا ]ناسبة الðموا

mِئكُة@/ ÒX َوا دابٍة ِمن أ/ْرِض
ã
| َوما واِت مى الس

ã
| ما َيْسُجُد َو#

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جزع@:

خـر@, ا�� ا�Çانب ٕا� قـطعته نـفع@: بـاب من َجزعاً َ الواديى َجَزعُت ـ مصبا
ُتنبت سعة له يكون Øح� ِجزعاً يسّمي � وقيل جانبه وقيل الواديى مُنَعطَف وا�زع@:
وسـواد@, بياض فيه َخَرز زع Òوا� وأaال@/ ل ßa مثل أجزاع وا�مع وغ�ه@, الشجر
وَجزوع@, َجِزٌع فهو تِعَب باب من َجزعاً الرجُل وجِزع رة@/ Ò]و ر Ò] مثل َجزعة الواحدة

غ�ه@/ وأجَزعه

فأمّـا ا�واهـر@/ من جوهر وا��خر ا�نقطاع@, أحدYا أص%ن@, جزع@: ـ مقا

الّذيى اXوضـع وهو ,@ الواديى ِجزع ومنه ا@, Òxقطع ٕاذا ملة Vالر جزعُت فيقولون أ�ّول@:
عن انقطع فٔ%نه كذا كان فٕان مُنَعَطفه@, هو ويقال ا�انب@, ٕا� جانبيه أحد من يقطعه
نـزل@/ مـا aل عن اÔXنّـة انقطاع وهو الصـ	@, نقيض َزع@: Òوا� فانعرج@/ ا�سـتواء
Çَرز Òòا وهـو فا�ÇÒزع@: خر@: ا�� وأمّا البـاب@/ قياس وهو اXاء@, من القليل زعة@: ßوا�

اXعروف@/

ضـّد وا�ÇÒزوع وَجزوٌع@, وَجُزٌع وَجِزٌع جاِزٌع فهو َجَزعاً Nَزع َجِزع ـ لسا
وناحيتاه عرضاً@, تقطعه موضعاً أو مَفازة أو وادياً قطعك زع@: Òوا� /@

Ø
Ì¿ال ع� الَصبور



جزع ٩٦

بنصف�@/ انقطع بُل@: Ò¡ا واSزَع عرضاً@/ قطَعه َجزعاً@: َزُعه ÒN اXوضَع وَجَزع ِجزعاه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

امتداد له كان ما قطع أيى ا¢صوص القطع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

مواّد عن [تاز اòصوصيّة وwذه وسطه@, ومن عرضاً امتداده فتقطع تقديراً أو Iقيقاً
ليست خصـوصيّة مyا ولكّل أ@ك	@, اشـتقاق وبيyا جزم@/ جّز@, جذم@, جّذ@, َجدع@,

ُ�خري@/

Øح� والص	@, الطمأنينة وحالِة السكون امتداد قطع وهو الص	@: ضّد َزع Òفا�
تقديراً@/ اXمتّد حالُه وينقطع السكوَن Oالف ما منه يظهر

اXع�@/ هذا من Wتّد@: موضع أو اXفازة أو الواديى وَجزع

ÇGا مستَشّف � aراَء طبقات من اXرّكب ا¡جـر فهو اXعروف@: َرز Òòا وأمّا
منه@, أصلب أ�حجار

ã
| وليس وراءها@, ما Ùوتُب� تستشّف بلوريّة طبقٍة j وبيضاَء

فـلعلّه عـجمّية@: أخري لغة من يؤخذ n ٕان فهو سوداء@, العليا طبقته منه
Øã
Ï¿وا¡ب

ولوناً@/ كيفيّة الطبقات حالة انقطاع ]ناسبة

منه@/ قريبة أيضاً الع	يّة
ã
| اXاّدة هذه أّن أ�صل@: هذا ويؤيّد

ب@/ ُشذ� ,@ Vقص قَطَع@, @= Cجاَزع<@ ـ قع

الباطن@,
ã
| يكون ا¡زن

ã
| وا�ضطراب التأّثر أّن وا¡زن@: َزع Òا� ب� والفرق

َزع@/ Òا� R%ف ظاهراً@, الص	
ã
�@ينا| وهو

/@٢١ . ١٤ ـ نا Òَص� أم أَجِزعنا َعَلينا@ َسواٌء@

الص	@/ مقابل
ã
| أ@نّه فيستفاد



٩٧ جزي

/@٢٠ . ٧٠ ـ َجزوعاً
Û
Ì Ò¿ال ُه َمس ذا@ ٕا

جريان امتداد فيقطع نفسه@, m%ي � وما
Ø
Ì¿ال مّس عند يتحقّق أ@نّه فيستفاد

والص	@/ الثبات به يُقطَع ما َزع Òفا� َزع@, Òا� نفسه من ويُظهر وص	ه@, وثباته طمأنينته

ِزع Òا� إ�نسان أّن ٕا� فلٕ%شارة الكرZت�@: ا��يت�
ã
| اXاّدة wذه التعب� وأمّا

والثـبات الصـ	 وظـيفته أّن مع أمره@, وجريان طمأنينته امتداد ويقطع نفسه يظلم
]قصوده@/ يظفر Øح� وا�ستقامة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جزي@:

زيى ÒQ / يوَم ـ
Ó
ومع� وزناً قَضاًء

ã
ÏÉيَق ÏÉَق مثل َجزاًء أ�مر جزي ـ مصبا

وقـد عليه@/ وأثابه له قضـاه أيى ـ خ�اً ا� جزاُه ـ الدعـاء
ã
و| ـ@@, نَفٍس َعن نفٌس

Yز غ� من
Ø ã
الث%~ فقال@: واحد@, ]ع� أ�خفش Fونقله جزي@, ]ع� أجزأ يستعمل

ين@: Vالد وجزيت عليه@/ عاقبته بذنبه@: وجازيته /@o] لغة اXهموز ّ والرباعيى ا¡جاز لغة
ِجزًي@/ وا�مع الذّمة@, أهل من يؤخذ ما زية@: ßوا� قضيته@/

أجزيه ف%ناً جزيُت يقال: ٕايّاه@/ ومكافأته غ�ه مقام ء
ã
Ï¿ال قيام جزي@: ـ مقا

ينوب ومعناه@أ@نّه حسبُك@, أيى رجل@, من جازيك رجل وهذا Vازاة@, وجازيته جزاًء@,
وتقول غ�ه@/ معه يُطلب يyَاك@أن كأ@نّه أيى كافيك@وناهيك@, تقول@: Fك كّل@أحد@, مناب

أيى فـ%ن ع�
ã
َدي� ازيت ÒQو ,@

ã
ÏÉيَق ÏÉق تقـول Fك زيى ÒN أ�مر هذا

ã
Ùع� جزي

/@ اXتجازيى
Òã
ÏÈتقاXا يسّمون اXدينة وأهل تقاضيُته@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بكلمة بالفارسـيّة عنه Ø	ويعـ اXكافأة هو اÇXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن



جزي ٩٨

ويستعمل والعقاب@, الثواب من أعّم وا�زاء ا�زاء@/ عن ترbة @أحسن وهيى Cپاداش<
مفعول�@: ٕا� متعّدية تستعمل اXاّدة وهذه عقاباً@, أو ثواباً اXكافأة موارد bيع

ã
|

Çزوَن Ò ÔQ الَيـوَم الُغرفَة@, َزوَن ÔN ولئَك اُ جنـًة@, َص�وا ]ا َجزاُهم ,@
Ò
Úsجه زيه ÒS

َأجَرُهم@/ وا Ô Òَص� الذيَن ولَنجزين َسقيَت@, ما َأْجَر ِليجزيَك ون@, ÒGا َعذاَب

أخري@: �هات أو ٕاليه منظور غ� لكونه
ã
æالثا اXفعول Jذف وقد

ِرم�@/ Ô£ا زيى ÒS َكفروا@, ]ا َجَزيناُهم الشا@كريَن@, زيى ÒS ,@ Ò�Xالظا زيى ÒS

وتشديده@/ ا�زاء oلتعظ حذفه أّن اXوارد هذه
ã
| والغالب

الباء@: Mرف
ã
æالثا ٕا� متعّديًة تستعمل وقد

أجـَرُهم م Ô ÒvزÇ ÒNو َكَسَبت@, ا
ß
[ نَفٍس ُكّل زي ÔQ َتسعي@, ا

ß
[ نَفٍس ُكّل ولُتجزي

أَساُءوا الذيَن َ ِلَيجزيى ,@
س Ô¡با أحَسنوا الذيَن َ زيى ÒNو َيعملون@, كانوا الذيى بأحَسن
َعِملوا@/ ا

ß
[

ã
æالثـا اÇXفعول ويكـون للسببيّة اXوارد هذه بعض

ã
| الباء تكون أن وZكن

:@
ã
| Fك Tذوفاً@,

َكفروا@/ ا
ß
[ َجَزيناُهم ـ مثل َكَسَبت@, ا

ß
[ نَفٍس ُكّل زي ÔQ

اXذكور اXع� هذا ليس ا�زاء أّن ٕا� لٕ%شارة اXوارد@: هذه
ã
| الباء ذ@كر ٕاّن

Ø
j

اXذكور@/ وبالعنوان اñXان wذا يتحقّق ا�زاء ٕاّن بل نفَسه@,

نفُسه@: العمل فzا ذ@كر موارد
ã
| ا�زاء حقيقة وأمّا

َعِملوا@, ما أحسَن ا# ليَجزvم َيعملون@, كاُنوا الذيى بأحَسن أجَرهم زvم ÒNو
َيعمُلون@/ كاُنوا الذيى مأسوَأ Ô Úyولَنجزي َتعملون@, Ôrُكن ما َزوَن ÔQ ا Ú̂ ٕا



٩٩ جسد

تعي� ووسيلة ا�زاء مَب� فالعمل العمل@, هذا ]ñان يتحقّق ا�زاء أّن فاXراد
جزاًء ـ والتقدير بسوط�@, ÍÈباً أيى َسوط� ÍÈبته ـ قوGم

ã
| Fك ونوعه@, @كيفيّته

فالتقـدير@: ـ بإ�ضافة أو يعملـون@, كانوا الّذيى بأسوأ جزاًء أو عملوا@, ما بأحسن
فا�زاء تقـدير ّ أيى وع� عملوا@/ ما أحسن جزاَء يعملـون@, كانوا الّذيى أسوأ جزاَء

ã
| Nوز Cا�زاء< اXصدر وحذف القيمة@/

ã
| وZاثله يعادله ما بل نفَسه العمل هو ليس

اXطلق@/ اXفعول باب
ã
| ذ@كروه قد موارد

ع� يدّل ـ > الّذيى Cأحسَن الباء عن Vّرداً ذ@كر ٕاذا
ã
æالثا اXفعول أّن ذ@كرنا وقد

ـ يَعملـون< كانوا الّذيى Cبأحسَن بالباء ذ@كر ٕاذا ما R%ف وتعظيـمه@, ا�زاء تشديد
اXعاَدلة@/ ٕا� أو والوساطة@, السببيّة ٕا� wا فيُشار

/@٢٩ . ٩ ـ َيد َعن زيَة
ß
ا� ُيعطوا Øح�

من يؤخذ Øمع� جزاء أيى ا�زاء@, من نوع وهو النوع@, ع� ويدّل ِفعلة زية ßا�
خ%فهم@/ مقابلة

ã
| الكفّار

اñXانّية@: أو السببيّة مع� إفادة
ã
| سبق ما نظ� الكرZة ا��يات هذه ٕاّن

Ø
j

Òالّصـادق� ا# َ ِلـيجزيى بـالِقسط@, اِت ß¡الّصـا وَعِمُلوا آَمنوا الذيَن َ ِليجزيى
مثلها@/ ٕاّ/ زي ÔNmَف َسيFئًَة َعِمَل َمن يَفوَن@, كانوا ]ا سيجزvم بِصدقهم@,

بسب}ا@/ Nزي أو ا�زاء@, من يعادGا ما أيى

للسببّية@/ والباء Tذوفاً أ�خ�ة غ�
ã
|

ã
æالثا اXفعول يكون أن فيمكن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جسد@:

إ�نسـان@, جسـد ذلك من واشـتداده@, ء
ã
Ï¿ال Qّمـع ع� يدّل جسد@: ـ مقا



جسد ١٠٠

َيِبس@/ ما الدم@: من ِسد Òوا� َسد Òوا� الثياب@, من ا�سد
ã
ي� الّذيى والِمجَسد@:

ã
| قال جسد@, أ�رض َخلق من ٍء

ã
Ï¿ل يقال و� أجساد@, bعه َسد Òا� ـ مصبا

يقال و� وا�ّن@, واX%ئكة إ�نسان وهو العاقل للحيوان ٕاّ� ا�َسد يقال � البارع@:
َفأخَرَج تعا� وقوله وجاِسد@/ َجَسد أيضاً يَِبس ٕاذا وللدم للزعفران@, ٕاّ� َجَسد لغ�ه
الزعـفران سـاد ßوا� /@Ë»وبا� بالعاقل التشـبيه ع� جثّة ذا أيى ـ َجَسداً mًِعج م Ô ÒG

وأ�صفر@/ أ�aر بغ الص� من وLوه

َسد Òوا� /@
Ò
Ë
Ú
»Q Ë»ا� من يقول Fك َد@, VسQ منه يقول البدن@, ا�َسد@: ـ صحا

َجِسَد قولك مصدر أيضاً وا�سد أيضاً@, الدم وهو بغ@, الص� من Lوه أو الزعفران أيضاً
اُشِبع ما َسد@: Ô£ا ويقال أ�aر@, َسد@: Ô£وا وَجَسٌد@, جاِسٌد به لَِصق ٕاذا َسد@: ÒN الدُم به

اِسد@/ ÒV وا�مع الثياب@, ِمن ِصبُغه

يقال و� اXتغذية@, أ�جسام من لغ�ه يقال و� إ�نسان@, Ë»ج َسد@: Òا� ـ لسا
وا�Çّن للم%ئكة يقال وقد البدن@/ وا�َسد@: أ�رض@/ خلق من َجَسد إ�نسان لغ�
فـهو يَعقل ا

Ø
W وا�ّن اX%ئكة Lو من ي¿Ìب و� يأ@كل � خلق كّل وقيل: جَسد@/

و�@ي¿Ìب@/ �@يأ@كل يصيح َجَسداً ٕاÌºائيل
ã
ب� ِعجل وكان جسد@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

روح ذيى كّل من اXاّديى ّ الظاهريى Ë»ا� هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

هو@/ حيث من جسمه ٕا� والتوّجه النظر ويكون روحه عن النظر ف ßÍ Ô
¼ ٕاذا

وراء ما nعا من لكوÇuم واX%ئكة@, ا�ّن أجسـام ع� يُطلَق ف% هذا وع�
حّقهم@/

ã
| صحيح فالتجّسد Qّسد@, قد ا�ّن ٕاّن فzم@: يقال نعم اXاّدة@,
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وwا Uتلفة@, ألوان معرض
ã
| وكونه التلّون :@ ّ اXاّديى البدن لوازم من كان وØXا

ع� مصدراً ساد ßا� فيطلق اللون@: ٕاّ� فيه يُ�اءي و� ,@ Øوالتغ� ا�خت%ف فيه يتحقّق

ã
و| اللـون@, wذا اòارج

ã
| وظهوره ا�سد تظاهر باعتبار للجسد@, العارض اللّون

ا�سد@/ ع� ٕاط%ق ٕانّه ا¡قيقة

ا�ساد فأطلق الزعفران@: هو السابق الزمان
ã
| ّ طبيعيى لون أحسُن كان ا ØX

Ø
j

/@ ّ انðاعيى اشتقاق َسٌد@: ÔVو جِسٌد وقوGم عليه@,

وبـقاء وحـركته والبـدن َسد Òا� تكّون فٕاّن الدم@: ع� َسد Òا� ٕاط%ق وكذلك
بالدم@/ أعضائه ونظم أمره وجريان صورته

له@/ باطنيّة صورة والدم للجسد@, ظاهريّة صورة فاللّون

عنه@/ سنبحث Fك عاّم Ë»ا� فٕاّن ,@Ë»وا� ا�سد ب� الفرق يظهر وwذا

/@١٤٨ . ٧ ـ َجَسداً mًِعج م Øzُحِل ِمْن

/@ ٨٨ . ٢٠ ـ ُخوار لَُه َجَسداً mًِعج م Ô ÒG َفأخَرَج

هذه ٕاط%ق صّحة يثبت التعب� وwذا روح@, ب% ÓÊ»ج الِعجل كون ٕا� ٕاشارة
ا¡يوان@/ أجسام ع� الكلمة

/@ ٨ . ٢١ ـ الطعاَم يأ@كلون / َجَسداً َجَعلناُهم َوما

أ�مور@/ وسائر ا�رتزاق :@ ّ ا¡يى َسد Òا� لوازم من فٕاّن روح@, ب% أجساداً أيى

/@٣٤ . ٣٨ ـ َجَسداً َع�ُكرسيّه َوألَقينا

روح@/ ب% بدناً أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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جّس@:

Îا@:
Ò
» VسQو أ�خباَر وَجّس ليتعّرفه@, واجتَّسه قتل@, باب من بيده َجّسه ـ مصبا

Ø
j أ�مور@, بواطن عن ويُفّحص أ�خبار ويَتتبّع يتعّرف ٔ�@نّه ا�اسوس@, ومنه تتّبعها@,

Îا@/
Ø
ºا ÒV أفواهها إ�بل

ã
| وقيل الع�@, لنظر استع�

الِعرَق َجَسست يقال لطيف@/ ]ّسٍ ء
ã
Ï¿ال تعّرف وهو واحد أصل جّس@: ـ مقا

وذ@كر ولطف@/ Rفاء يريده ما Ø	يتخ ٔ�@نّه هذا من فاعول وا�اسوس َجّسًا@/ وغ�ه
/@ Vَجواس يت Ø Ôd ا Ø[ر إ�نسان َمشاعر هيى

ã
الّ� واّس Ò¡ا ٕاّن اòليل@: عن

قم@, yوالس الصّحة ع� به للحكم نبضه وتعّرف الِعرق مّس ّس Òا� أصل ـ مفر
ما حاٍل تعّرُف ّس@: Òوا� ّس@, ß¡ا يُدركه ما تعّرُف ّس@: Ò¡ا فٕاّن ّس@, Ò¡ا من أخّص وهو

ذلك@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـطلق لكونه منه أعّم وا¡ّس ولطف@, بتدب� Ø	والتخ التعّرف هو ّس Òا� أّن
وإ�حساس@/ إ�دراك

/@١٢ . ٤٩ ـ َبعُضكُم َيغَتب َو/ ُسوا س Ò ÒQ َو/

وأخـ%قهم اÇòفيّة وأعـGFم أ�فـراد أحوال
ã
| وا Ø	تتخ و� تتعّرفوا � أيى

الباطنّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë»ج

ابن قال كذا مُدَرك@, شخص كّل Ë» ßفا� ء@,
ã
Ï¿ال Qّمع ع� يدّل :@Ë»ج ـ مقا



١٠٣ Ë»ج

الشخص@/ وا�AÔن@: سام@/ Ôا� وكذلك ,@oا�س oالعظ :@oوا�س ُدريد@/

َتِعَب@: من@باب ÓÊ
Ò
@َج«

Ò
Ë ß»وَج َضخامة@, َضُخَم َجسامة@وزان ُء

ã
Ï¿ال@Ë

Ô
َج« ـ مصبا

قال مُدَرك@/ شخص كّل هو ابن@ُدريد@: قال :@Ë»وا� ِجسام@/ وbعه ,@oَجس فهو عُظم@,
من وأعضاؤه البدن مع ÒV ٕانّه قال: يوافقه@, ما الxذيب

ã
و| سد@/ Òا� :@Ë» ßا� زيد@: أبو

ُدريد@: ابن قول وع� /@oس Òا� اòلق@: من عظم ا
Ø
W ذلك وLو والدواّب وإ�بل الناس

ا�AÔن@/ وا�Ê»Ôن@: @زيد@/
ã
èقول@أ ع� ونَباتاً,@و�يصّح@ذلك وbاداً حيواناً Ë»يكون@ا�

,@oجسـ أمر ا£از@: ومن ِجسام@/ ورجال َجسامة@, وفيه ,@oَجس رجل ـ أسا
ومُعَظمه@, َجسيمه ركبُت أ�مر: مُت VسQو اòطوب@, وجسDت أ�مور ِجسام من وهو

هم@/
Ò
أ@ك	 اختاروا رجً%@: العش�ة من ّسموا ÒQو عاِظم@, ÒXا Ë

Ø
يتج« وف%ن

كوuا عن Ë»ا� أجزاء Hرج و� وعمق وعرض طول له ما :@Ë»ا� ـ مفر
قد والشخص الشخص هو قيل وا�AÔن ٔي@/ ُجز� ما ٔي وُجز� قُِطع ما قُِطَع وٕان أجساماً

وQزئته@/ بتقطيعه شخصاً كونه من Oرج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أعّم فهو Tسوساً@, ويكون Øñح أو مكان
ã
| يستقّر ما كّل عن ا�«Ëعبارة أّن

كونه ٕا� نظر فيه وليس ا�Fد@, أو النبات أو ا¡يوان أو إ�نسان من يكون أن من

ã
| Fك � أم Uصوصة هيئة ع� كونه ٕا� و� ا�سد@,

ã
| Fك � أم الروح عن متخل�ياً

/@qا�

أ�جسام وأمّا اXاّدية@/ الكثيفة أ�جسام ٕا� بالنسبة التعريف هذا أّن 
O و�
التعريف@/ عن خارجة فهيى واX%ئكة@: كا�ّن اللطيفة



جعل ١٠٤

انـðاعـّية@, وصـيغ أفـعال منه تُشتّق قّوته وظهور ا�سميّة اشتداد وباعتبار
وأمثاGا@/

Ò
Ë
Ú
» ÒQو

Õ
oَوجس

Ò
Ë
Ô
َج« فيقال@:

ا�ستعارة@/ ومن fجاز العظيمة أ�مور ع� اXاّدة هذه ٕاط%ق وأمّا

/@٢٤٧ . ٢ ـ Ë
Ö
»
ß
وا� الِعلِْم

ã
| َبسطًة َوزاَدُه

القوي وشّدة والقدرة بدنه قّوة عن عبارة فيه والبسطة ا¤سوس@, البدن
ã
| أيى

الظاهر@/
ã
| بسطة مع البدنيّة

/@٤ . ٦٣ ـ ُتْعِجبُكأْجَساُمُهم م Ô Òxرأي َوٕاذا

مـðلزل� والبـصائر@, العقول ضعفاء رأيxم
Ø
j وبسطxا@, أبداuم ظواهر أيى

م�ّددين@/

بأ�جساد@/ � بأ�جسام هنا التعب� لطف فظهر

وا�شأ Ë¿وا� Ë»وا� qا� ب� واXع�@, اللفظ
ã
| التناسب هو ما 
O و�

وا�سد@/ qا� عن البحث مّر وقد ـ وا�سد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جعل@:

له جعلت يقال أ�جر@, عل@: Ôوا� يته@/ Ød أو صنعته َجعً%@: َء
ã
Ï¿ال َجعلُت ـ مصبا

ُجعً%@, له أعطيت له@: وأجعلُت التثليث@, Jكيى وبعÎÉم oا� Ì»بك عالة ßوا� ُجعً%@,
رباء@/ ß¡ا ُدويبة عمر@: وزان وُجَعل أخذه@/ ٕاذا هو فاجتَعله

Cيتجاوز يفوت فالنخُل بعضاً@/ Îا ÔÉبع يُشبه � مُنقاَسة
Ô
غ� كلFت جعل@: ـ مقا

ã
الّ� رقة ßòا عال@: ßوا� النVعام@/ ولد عول@: Òوا� َجعلة@/ والواحدة عل@, Òا� هو اليَد ويسبق<
عيلة@: Òوا� عالة ßوا� عل Ôوا� عليه<@/ القدر Nعل ما bCع@أثفيّة

Ø ã
أ�ثا| من الِقدر ل@wا Ò�ُت
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صنعته@/ َء@:
ã
Ï¿ال وجعلت َيفعله@/ أ�مر ع� لٕ%نسان َعل ÔN ما

كذلك/ ها Úص� Ìºاجاً: وجعَل@الشمَس /@Fخلَقه الظلFِت@والنوَر: جعَل@ا� ـ أسا
أجره@/ أيى وِجعالَته ُجعلَه العامَل وأعطي اòرقة@/ وهيى عالة ßوا� عال ßبا� الِقدر وأنزَل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتـدب� والتقرير التقدير من يقرب ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

قـد التكوين بعد والتقدير والتكوين@/ اòلق بعد حالة< ع� ء
ã
Ï¿ال تصي� CوNمعها

:@
ã
| Fك و¡اظاً@, اعتباراً متأّخر وهو خارجاً التكوين زمان

ã
| يتحقّق

وَحـَفدة@, Òَبن� أزواجكُم من َلكُم وَجَعَل نوراً@, والَقَمَر ضياًء مَس الش َوَجَعَل
َمه�@, ماء ِمن ُسـmلَة ِمن َنسلَه َجَعَل Ú

Ôj ة@, وأ/فئـَد وأ/بصار ـْمَع الس َلكُم وَجَعَل
/@
Òã
Ï ßºَروا أ/رِض

ã
| َوَجَعلنا

:@
ã
| Fك التكوين@, بعد زمان

ã
| يتحقّق وقد

ذَ@كٍَر ِمن َخَلقنا@كُم ٕانّا ُغثاًء@, َفَجَعلَُه رَعي ÒXا أخرَج والذيى ,@mًُرُس mِئكَِة ßX ا جاِعُل
َمْهداً@/ رَض أ/َ َلكُم َجَعَل الذيى ُشعوباً@, َجَعلنا@كُم َو َواُن�×

:@
ã
| Fك ـ التكوين بعد وم�لة مقام ٕاعطاء

ã
| التقدير يتحقّق وقد

َجَعلنا ًmَُّو@ك َوزيراً@, أخاه َمَعُه َوَجَعلنا ُخَلفاَء@, َجَعَلكُم ٕاذ أنبياَء@, ِفيكُم َجَعَل ٕاذ
بأمرنا@/ دوَن Òv ًة Ú_َجَعلناُهمأ َو ,@� ß¡صا

:@
ã
| Fك ـ وأ�حكام الت¿Ìيع

ã
| يكون وقد

َلكُمِمن َجَعلناها والُبدَن @ُكم@, أبناَء أدِعياَء@كُم َجَعَل ما ُسلطاناً@, لَِولِيFِه َجَعلنا َفَقد
َبعضُكم@/ كُدعاِء َبينكُم سوِل الر ُدعاء علوا ÒQ/ ا#@, َشعائر
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:@
ã
| Fك ـ ا¢لوق من التقدير يكون وقد

م Ô Òyوَبـي بـيَنكُم أْجَعْل آَخر@, ٕاGاً اِ# َمَع علوَن ÒN آذاuم@,
ã
| أصاِبَعُهم َعلوَن ÒN

لع@/ أط
ã
Øلََع� Íحاً Ò¼ ã

� فاجَعْل أخيه@, َرحِل
ã
| قايَة Fالس َجَعَل َردماً@,

أو التكوين آثار ٕا� منسوباً استعمل ٕاذا مفهومه يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا�عل أّن وا¡اصل
oوالتنظ كالتدب� منه يقرب وما التقدير فٕاّن عليه@, يتعلّق Dف أو خواّصه أو لوازمه

والتكوين@/ اòلق بعد يكون ا Ø̂ ٕا أعّم< فٕانّه ا�عل مفهوم CوNمعها وا¡كم

وأمثال اòلق@والصنع@والتسمية@والتصي�@وإ�عطاء من تفس�ه@:
ã
| ما@يقال وأمّا

ما هو ا�عل وحقيقة ء@,
ã
Ï¿ب ا¡قيقة من وليس اXورد@, ]ناسبة تفس� هو ا Ø̂ فٕا ذلك@:

حالة@/ ع� ء
ã
Ï¿ال تصي� وهو والتقرير@, التقدير من يقرب

ٕانّه حق�ـه
ã
| يقال Cش�مرغ< النVعام فٕاّن النVعام@: ولد ع� عول Òا� ٕاط%ق وأمّا

بالسمع �@يدركه ما wا ويدرك جّداً قويّة منه والشامّة ماًء, و�@ي¿Ìب صوتاً �@يسمع

ã
| ومـتفّكراً مدّبراً يكون نشوئه أّول من ولده أن ف%بّد ا�ملة@,

ã
| ا¡يوانات سائُر

حياته@/ وأطوار معايشه راً ومقد� أموره@,

يُعمل ومَن أ�ج� ب� يقّرر ما وهو أ�صل@, من فهو أ�جر@: ]ع� عل Ôا� وأمّا
العمل@/ قبل ر VقدXا وأجُره عمله حّق أيى له

من والساخن الكب� الِقدر لت�يل مقّدرة وسـيلة أحسن ا Øuفٕا رقة@: ßòا وأمّا
أ�رض@/ ٕا�

Ø ã
أ�ثا|

النـخل من أ@نّه أو النخل ِقصار اللسـان
ã
| Fك فٕانّه النخل@: ]ع� عل Òا� وأمّا

والتدب�@/ إ�ص%ح ٕا� Jتاج Fyم واحد وكل @كالبَعل@/

ا��يات من مورد فكل والتدب�@: التقدير من عل Òا� مفهوم
ã
| ما 
O � ٕانّه

Ø
j



١٠٧ جفا

ٕاشكـال يرد ف% مقـّرر@, والتدب� التقدير مفهوم ففيه ا�Çعل@, لفظ فيه يذكر الكرZة
مورد@/ ّ أيى

ã
| ا� جعله ا

Ø
W َجعل ٕا� بالنسبة

/@٩ . ٤ ـ كث	اً خ	اً فيه اُ# َعل ÒNو شيئاً َتكرهوا أن
×
Ï»َفَع

/@١٢٤ . ٦ ـ ِرساَلته عُل ÒN َحيُث أعلَُم اُ#

/@٢١ . ٤٥ ـ آَمنوا كالذيَن عَلُهم ÒS أن السيFئاِت حوا Òاج الذيَن َحِسَب أم

/@٩٨ . ٣٧ ـ أ/ْسَفل� َفَجَعلناُهم َكيداً ِبِه@ فأرادوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جفا@:

فـتجا|@, وجافيته ارتفع@, َجفاًء@: ÇNفو الفرس َظهر عن Ìُج
Ú
ال« جفا ـ مصبا

وهو السيل@, ُجفاء من مأخوذ وهو َطَردته@, أو عنه أعرضُت أجفوه@: الرجَل وجفوُت
ومنه جاٍف@, فهو غُلظ@, ٕاذا Nفو الثوُب وجفا بغض@, مع يكون وقد السيل@, نفاه ما

غلظxم@/ وهو البدو جفاء

َجـفوُت ذلك من ء@,
ã
Ï¿ال عن ء

ã
Ï¿ال yنُبو واحد@, أصل ع� يدّل جفو@: ـ مقا

وأجفيته الفرس ظهر عن ال«Ìج وَجفا فاء@, Òا� أيى فوة ßا� ظاهر وهو أجفوه@, الرجَل
/@
Ø ß
ال	 ِخـ%ف وا�ÇÒفاُء Nفو@, عنه جفا يقال شيئاً@, يلزم n ٕاذا ء

ã
Ï¾ كّل وكذلك أنا@,

اXهموز
ã
| Øح� الباب هذا اّطرد وقد فاء@/ Òا� اشتقاق ومنه يل@, Vالس نفاه ما فاء@: Ôوا�

¼Íعته@/ ٕاذا الرجَل جفأت يقال فٕانّه

فّو@, ÒV فهو َجفاًء أجفوه الرجَل جفوُت وقد ,@
Ø ß
ال	 خ%ف Wدود فاء Òا� ـ صحا

ا| ÒQو عنه@, رفعتَه ٕاذا أنا وأجفيته الفرس@, َظهر عن Ìج
Ú
ال« وَجفا جفيت@/ تقل و�
نبا@/ أيى الِفراش عن َجنبُه



جفا ١٠٨

الظVهر@, عن Nفو كال«Ìج مكانه يلزم n وQا|@: َجفاًء فو ÒN ُء
ã
Ï¿ال جفا ـ لسا

الفراش@/ عن Nفو نب Òوكا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ معنويى مقام أو Tّل عن النبّو أو اليد رفع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وإ�نسان الفرس, ظهر
ã
| يستقّر يلزم@أن الّذيى Ìج

Ú
كال« فيه@, يستقّر أ�صل@أن

ã
ÏÉيقت

اسـتقّر ٕاذا والرجـل يل@, Vالس
ã
أعا�

ã
| اXستقّر والزبد الفراش@,

ã
| النوم عند اXستِقر

حـقّه
ã
| َسـن ÔJ أن يلزم وإ�نسان ,@ ّ معنويى مقام أو ّ ظاهريى Tّل

ã
| العدل ÏÉقت[

ا¡ّق@/ ذلك عنه ويرتفع 
ين
Ø
j
Ø Ò
ويُ	 ويوَصل

وقوع يستلزم خاّص ّ عدميى أمر ا�فاء فٕاّن فاء@والظلم@, Òا� ب� الفرق هو وهذا
/@ ّ وجوديى أمر فٕانّه الظلم R%ف الظلم@,

/@١٩ . ١٣ ـ ُجفاًء فيذَهُب َبد الز فأّما

وقـرٔي@: ا¡Çال@, ع� وانتصابه السيل@, به يرمي أيى فائـه@, ÔP ـ البيضاويى
ã
|

عال@/ Ôا�
ã
| Fك به@, 
 ÔN ما ]ع� فُعال فاء Ôوا� واحد@/ واXع� ُجفا�@/

/@١٦ . ٣٢ ـ ضاجع ÒXا َعن م Ôwَتتجا|ُجنو

ا�س�احة
ã
ÏÉضاجع@يقتXا

ã
كوuم@| أّن وا¡ال عyا, وتتنّحي @ترتفع@وتنبو أيى

وٕادامxَا@/

ـنة@, Vالس
ã
ليا�

ã
| يى والتنح� النبـّوة ٕادامة ٕا� لٕ%شـارة تفاعل@: بصيغة والتعب�

حال
ã
| أ�رض ع� نب Òا� ووضَع اXضجَع أن ٕا� لٕ%شارة واXضاجع@: نوب Ôوبا�

وا�س�احة@/ الرقدة ٕادامة يقتضيان ا�ضطجاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٠٩ جلب جفن@,

جفن@:

الع�@, َجفن فن Òفا� وJويه@/ ء
ã
Ï¿ب يُطيف ء

ã
Ï¾ وهو واحد أصل جفن@: ـ مقا

ُمشاَهد@/ وذلك به@, يتعلVق ما ع� يَدور ٔ�@نّه َجفناً الكرم يى Ødو السيف@, َجفن فن Òوا�

السيف@: وَجفن مذّكر@, وهو وأسفلها@, أع%ها من غطاؤها الع� َجفُن ـ مصبا
ِجفان وا�مع معروفة@, الطعام وَجفنة أجفان@, ع� Nمع وقد ُجفون وا�مع غ%فه@,

وَسَجدات@/ وِك%ب كَلبة ِمثل وَجَفنات@,

وَجفُن الَكرم@/ وهو فن Òا� من أو اXعروفة@, فنة Òا� من ٕامّا فَنة@: Òا� ـ ا�شتقاق
وتقول اليق�@/ 	Ôòا ُجفينَة عند أمثاGم@: من ومَثٌَل معروف@/ إ�نسان@: وَجفن السيف

خطأ@/ وهو ُجهيَنة@, العاّمة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�حاطة@/ ا�حتواء بوسيلة وحفظه ء
ã
Ï¾ ضبط اXاّدة

ã
| أ�صل أّن

/@١٣ . ٣٤ ـ واِب Ò�كا ِوجفاٍن
وا�واب@: الِقصاع@/ من يكون ما أعظم فنة Òا� اللسان:

ã
| قال كب�ة@/ @قِصاع أيى

فيه@/ وNتمع اXاء فيه �N الّذيى ا¡وض وهيى جابية bع

ء
ã
Ï¿بـ ويُـطيف ــيط ÔJ ما وهو اXاّدة@: هذه

ã
| أ�صل ]ناسـبة اXع� وهذا

الع�@/ كغطاء فهيى ٕاحاطxا@, باعتبار الكب�ة والقَصعة الع�@, وِغطاء @كالِغ%ف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلب@:

]ع� فََعٌل بفتح� لب Òوا� وقتل@, ÍÒÈَب
ã
èبا من َجلباً َء

ã
Ï¿ال جلبُت ـ مصبا



جلب ١١٠

استحثّه قتل: باب من َجلباً فرسه ع� وَجَلب بلد@/ ٕا� بلد من Qلبه ما وهو مفعول@,
لباب ßوا� لغة@/ عليه وأجَلب Lوه@, أو صياح أو بغ�ه< أو بكّف ÍÈCب بَو@كٍز للَعْدو
ثوب من به يغطّي ما لباب ßا� فارس@: ابن وقال الرداء@/ ودون Fر ßòا من أوسع ثوب

ا�لباب@/ لبست اXرأُة@: وQلَببت %بيب@, Òا� وا�مع وغ�ه@,

وا��خر موضع@, ٕا� موضع من ء
ã
Ï¿بال إ�تيان أحدYا أص%ن@, جلب@: ـ مقا

ِجلدة لبة Ôا� :@
ã
æالثا وأ�صل َجلباً@/ ء

ã
Ï¿ال جلبت قوGم فأ�ّول@: شيئاً@/

ã
Ï Ù¿يُغ ء

ã
Ï¾

رُح Ôا� َجلَب يقال َبَرأ@/ ٕاذا رح Ôا� ع� الِق¿Ìة لبة@: Ôوا� حل<@, VالرC الَقَتب ع� Qعل
سـحاب لب@: ßوا� القرب@/ ع� بذلك يى Ød فكأ@نّه عيدانه ْحِل@: Vالر وُجلُب وأجلب@/
وا�Çمع القميص وهو ا�لـباب@, اشـتقاق هذا ومن ماء@/ فيه وليس رقيق يع�ض

َج%بيب@/

واجتلبته
ã
Ï»نف ٕا� َء

ã
Ï¿ال وجلبُت وَجلَباً@, َجلباً Nِلبه َء

ã
Ï¿ال جلَب ـ صحا

وا�ÇÔلبة@: غ�ه@/ ٕا� بلد من َلب ÔN الّذيى ليب Òوا� للبيع@/ لب ÔN ما لوبة@: Òوا� /@
Ó
]ع�

أعانه@, وأجلَبه: الزمان@/ شّدة الكُلبة: مثل أيضاً لبة Ôوا� ال	ء@/ عند رح Ôا� تعلو ُجليدة
تدغم nو ا�ÇÒلَبَبة@, واXصدر@: لحَفة@, ßXا لباب@: ßوا� وتأ@ّلبوا@/ Qّمعوا ٕاذا عليه وأجلَبوا

بدحرج@/ ملحقة ا Øu@�ٔ

َجـلْباً وÇNلُبه Nِلبُه َجلَبه آخر@/ ٕا� موضع من ء
ã
Ï¿ال َسوق لب@: Òا� ـ لسا

وأجَلَب: ُلب ÒN ٔ�هله وَجَلب /
Ó
]ع� @واجتلَبته

ã
Ï»ٕا�نف َء

ã
Ï¿ال @واجَتَلبه@وَجَلبت وَجلَباً

أوسع وثوب القميص لباب@: ßوا� أ�صوات@/ َلبة@: Òوا� َلب Òوا� @كسب@وطلب@واحتال@/
دون واسـع ثـوب هو وقيل وصدَرها@, Îا

Ò
ºرأ اXرأة به تُغطّيى الرداء دون Fر ßòا من

فوق من الث�ياب اXرأُة به تُغطّيى ما هو وقيل لحفة@, ßXا هو وقيل اXرأة@, تَلبَسه لحفة ßXا
وا�Fعة ِجلـباب واحدها wا@, تشـتمل

ã
الّ� ا Ôtمُ%ء اXرأة ِجلباب وقيل لحفة@, ßXكا@



١١١ جلب

ٔ�@نّه الص	 عن به
ã
Øوك� بَدحَرجة@/ ملحقة ا Øu@�ٔ تدغم nو َجلَبَبة@, واXصدر َج%بيب@,

أيى بـالفقر اشBله عن لباب ßبا�
ã
Øك� ا Ø̂ ٕا وقيل البدن@/ لباب ßا� يس� Fك الفقر يس�

أهل أحوال من الغ� ٔ�ّن وتشمله تعّمه حالة ع� منـه ويكون الفقر ٕازار فليلبس
الدنيا@/

ِجـلباباً@/ للَفقـِر Vفليُِعـد البيـت أهَل أحبVـنا مَن ـ الّسـ%م عليه
Ø ã
ع� ـ الفائق

امرأته ٕاّن ـ مسعود ابن حديث ومنه wا@/ يشتمل
ã
الّ� اÔX%ءة وقيل الرداء@/ لباب@: ßا�

قالت به@/ َجلْبَبَِك الّذيى ا� ِجلباَب تََدعيى أن Ï¿أخ
ã
Øæٕا فقال: َيكسوها@؟ أن سألته

بيتِك@/ قال هو@؟ وما

ع� اXرأة تلويه الرداء ودون اFòر من أوسع واسع ثوب لباب@: ßا� ـ الكّشاف
من يسـ� الّذيى الرداء عبّاس@: ابن وعن صدرها@/ ع� ُترسله ما منه

ã
وتُب� رأÎºا

زبيد@: أبو قال غ�ه@, أو كساء من به Ø�يتس ما وكّل اÇßXلحفة وقيل أسفل@, ٕا� فوق
ذلك؟ عن

Ø ã
æFالسل عبيدة سألت سـ�ين ابن وعن ِجلباباً@/ اللّيل سـواد من لِبٌب

Ò Ô
V

:@ يى د� yالس وعن أنفها@/ ع� تضعه Øح� تديره
Ø
j ا¡اجب فوق رداءها تضع أن فقال:

الع�@/ ٕاّ� ا��خر Vوالشق ا Òx{وج عينzا ٕاحدي تُغطّيى أن

بـرزن ٕاذا ]Ç%حفهّن وأبداÇuّن وجوهَهّن يُغطّ� ّن@:
ß
َج%ِبي} ِمن ـ البيضاويى

¡اجة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخـر جانب ٕا� جانب من ْوق Vالس هو ْلب@: Òا� كلمة
ã
| الواحـد أ�صل أّن

آخر@/ Tّل ٕا� Tّل من ء
ã
Ï¿ب وإ�تيان

َجـَلب فـيقال ا¡Çروف@, وبضميمة بالصيغ خصوصـيّاته Hتلف اXع� وهذا



جلب ١١٢

تدّل ع� فٕاّن أعانه@/ أيى وأجلبه للَعْدو@/ استحثّه أيى عليه وجلبت ساقه@/ أيى َء
ã
Ï¿ال

مع�التقوية وهو جالباً جعله أيى التعدية ع� ٕافعال وصيغة ا�ستع%ء@والتسّلط@, ع�
وإ�عانة@/

يتحقّق Øح� ا�رح
ã
| اXطلوبة كالق¿Ìة َلب ÔN ما ]ع� فُعلَة فهيى لبة@: Ôا� وأمّا

أو الَقتب [اميّة بعد حصوGا َلُب ÔN ما فهيى ¤افظته القَتب ع� Qعل لدة ßوا� ال	ء@,
الرحل@/

الّ%م بتكرير َق ß¡ُا
Ø
j
Ø ã
ث%~ َجلَبَب وأصل كدحراج@, مصدر فهو لباب@: ßا� وأمّا

Nلبه@, مَن ي%زم أن ٕا� واستمراره@, ا�لب دوام ع� يدّل الّ%م وتكرير ,@ بالرباعيى
لباب@/ ßا� مع� هو وهذا

والزيادة@: مفهومه@,
ã
| اXبالغة ع� يدّل الذات@: ٕارادة مقام

ã
| باXصدر فالتعب�

لب@: Òا� ومفهوم ا�ستمرار@, ع� تدّل خر@: @ا��
ã
والزيادة@| ا�لب@, مع� ع�@زيادة تدّل

اللوازم جهة من ا�الب [اميّة بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا�لب أّن ع� فيدّل ا¦امّية@,
ã
ÏÉيقت

مـوارد الÍÉورّية@, اX%بس من LوYا أو اFòر أو القميص ٕاّن يقال ف% أ�ّولّيـة@,
ْلب@/ Òا� Xفهوم

البدَن ويس� الثياب@, يُغطّيى ما ٕانّه قيل@: ما هو ا�لباب أّن القرائن@: wذه فظهر
ويُلبس البدن [ام يس� الّذيى والرداء لحفة@, ßXوا wا, يُشتمل

ã
الّ� واÔX%ءُة والثياَب@معاً,

الثياب@/ فوق

Fك وTفوظيxّا@, اXرأة حجاب وNلبه يقتضيه الّذيى هو اXع� wذا لباب ßفا�

ã
ÏÉتقت وعفxّا اXرأة وTجوبيّة الفق�@, ع� وٕاحاطته بالص	 ا�شBل

ã
ÏÉيقت الفقر أّن

جلباwا@/ والبيت بالبيت لِبَب ÔQ أن

ا�الَب@/ ويُغطّيى ويُ%زم َلب ÔN ما هيى لباب@: ßا� فحقيقة



١١٣ جلت

/@٥٩ . ٣٣ ـ ُيؤذَيَن mَف يُْعَرفَن أدæأن ذىلَك ّن
ß
َجmبي} ِمن علzّن Òُيدِن�

به فيُعرفن وا¤جوبّية@, والتقوي بالعفّة اXعروفيّة من أقرب ا�لباب لبس أيى
يؤَذيَن@/ و�

فٕاّن ,@
ã
Ï½الشخ التعّرف � وا¡ـجاب بالتقوي التعّرف اXعروفّيـة@: من فاXراد

التعّرف@/ ذلك عن مانع وا�لباب ا�لباب@, بدون كامً% يتحقّق
Øã
Ï½الشخ التعّرف

تتحقّق Øح� وثيابه بدنه يغطّيى ما ا�لباب من اXراد أّن ع� آخر دليل وهذا
wا@/ ويُعرفن الكامل@, والس� والتقوي ا¤جوبيّة

وأمّـا مقابلxا@/
ã
و| النساء bاعة باعتبار فهيى Cج%بيب<@: ا�مع صيغة وأمّا

ا�%بيب@/ من بواحد Ø�التس لزوم فباعتبار التبعيض@: ع� الدالّة ِمن @كلمة

/@٦٤ . ١٧ ـ وشاِركهم وَرِجِلك ْيلك ÒR م
ß Ö
z َعلَ وَأْجِلب

جـلب ٕا� عليه والتأ@ّلب التجّمع ومرجع علzم@, وQّمع مxي�ئاً نفسك اجعل أيى
علzم@/ إ�ج%ب مع� وهذا ِجل@, Vوالر باòيل عليه@, ليتجّمع النفس

مشتقاtا@/ من اXوارد bيع
ã
| Tفوظ ا�لب مع� أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلت@:

القرآن@/
ã
| جاء وقد :@ ّ أعجميى جالوت@: ـ ب VعرXا

ال½Íف مـن امـتنع Çا Ø̂ وٕا وداود@, كجالوت ّ أعجميى Ëºٕا طالوت ـ الكّشاف
ووزنه ,@Ë»ا�

ã
| البسطة من به وصف Xا الطول@, من أ@نّه وزعموا وعجمته@, لتعريفه

منه@, يكون أن يدفع ¼Íفه امتناع أّن ٕاّ� َطولوت@, أصله َفَعلوت@, الطول من كان ٕان
عربيّاً@/ وافََق

ã
æا	ع Ëºٕا هو يقال أن ٕاّ�



جلت ١١٤

اغ�اب@/ مهجر@, ترحيل@, ٕابعاٌد@, ,@
Õ ã

َن = Cجالوت< ـ قع

َظهر@/ ا@كتشَف@, اللثام@, أماَط أظَهر@, كََشَف@, = Cجا�ه<
هاَجر@/ ,@
اXن ٕا� َذَهَب َل@, ÒIار Qّوَل@, جاَل@, = Cجا�ه<

ُجـلياُت ٕاdه مبارز برجـٍل ٕاذا يُكل�مهم هو Dوف ـ@ ٢٣ . ١٧ أ�ّول dوئيل
فسمع الك%م هذا ]ثل وتكلّم الفِلسطينيّ� صفوف من صاعد ,@ Vَجت ِمن

Ø ã
الفِلِسطي�

ØXا وكان ـ ٤٨ /@/@/@@ جّداً وخافوا منه هربوا الرجَل رَأوا ØXا ٕاÌºائيل رجاِل وbيُع داُود@,
للـقاء الصـّف Lو وركَض أÌºَع داود ٕاّن داوَد@, للقاء وتقّدم وذهب

Ø ã
الفِلسطي� قام

Ú ã
الفلسطي� ق%ع@وÍÈب ßXورماه@با حجراً منه يده@ٕا�@الِكنف@وأخذ داوُد @ومَّد

Ø ã
الفِلسطي�

أ�رض@/ ٕا� وجهه ع� وسقط ج}ته
ã
|

Cجاليت<@@/ السابقة@: ا�ملة
ã
| ّ الع	يى

ã
و|

من وواحد َجّت@,
ã
أها� من رجل جالوت@, Ëºبا العرب يسّميه جليات@: ـ قم

الفلسطينيّ�@/ ُشجعان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ëºا داود أّن Fك جاليت أ�صل
ã
| وهو عّرب@, ّ ع	يى Ëºا جالوت كلمة أّن

/@ = داويد الع	يّة
ã
| وأصله ّ ع	يى

أو وتفّوقه@, الناس
ã
| لظهوره الظهور@, ]ع� ٕامّا جا�ه ماّدة من مأخوذ وهو

ا�ٔ% لغَة أو أيضاً@, بالعربيّة َو�ِن Òا� لغَة اXفهومان ويناسب واGجرة@, التجّول ]ع�
/@
ã
Ùوالتج�

قالوا وجنوِده �الوَت َبرُزوا ا ØXو ه@/// وُجنوِد Pالوَت اليَوَم لنا طاقَة / قالوا
/@٢٥١ . ٢ ـ جالوَت داوُد وقتَل اِ# بٕاذِن فهَزموهم ///@ َص�اً َعَلينا أفِرغ ربنا



١١٥ جلد

/@١٧ باب أ�ّول dوئيل ا¤اربة تفصيل
ã
| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلد@:

أقوي وهو معروف@, لد ßفا� وص%بة@/ قّوة ع� يدّل واحد أصل جلد@: ـ مقا
Ë»Ç� يقال ,@Ë»ا� وأ�ج%د@: لد@/ ßا� ص%بة لَد Òوا� الّلحم@/ من Iـته ا

Ø
W وأصلب

به وجهها تÍÉب Cالنائحة< الناِدبة مع يكون ِجلٌد َلد@:
ß
وا£ اليده@/ ÒQو أج%ده الرجل

اXناحة@/ عند

يرويه
Ø ã
èعـرا�أ ابن وكان منه@, أخّص لدة ßوا� لود@, Ôا� واحد لد ßا� ـ صحا

وهـذا السكـيت@: ابن قال ومَثَل@, وِمثل وَشبَه ِشبه مثل لَد Òوا� ا�لد ويقول بالفتح
َسلََخ@/ يقال ما وقّل َجزوَره جلّد يقال: الشـاِة@, َسلِْخ مثل زور Òا� وQليد �@ُيعرف@/
ِجلَده@/ وأصاب ÍÈبه َجلداً@: Vا¡د وَجلَده ÍÈب من Nزع � كان ٕاذا لVد ÔV وفرٌس
لبة@/ yالص أ�رض أيضاً لَد Òوا� ألبان@/ و� Gا أو�د �

ã
الّ� النوق من الكبار َلد@: Òوا�

وَجليد@/ َجلْد فهو الرجُل َجلَُد ـ %بة Vالص لَد Òوا�

وط@, Vالس وهو Çلد@,
ß
با£ ÍÈبته ÍÈب@: باب من َجلداً

Ò ã
æا�ا جلدُت ـ مصبا

الب¿Ìة@/ ظهر ا¡يوان@: وِجلد َجلدة@/ الواحدة

كشـطَه :@
Ò
البـع� وَجـلَّد ا�لَد@/ ألبَسه الكتاَب@: وَجلَّد ياط@, بالس� َجلَده ـ أسا

وا£الَدة@/ %د ßا� بيyم واستحّر ضاربوهم@/ بالسيف@: وجاَلدوهم عنه@/ جلده< Cأزال
عته@/ ÒÍ Ò

¼ أ�رض@: به وَجلَْدُت

ِشـبه مثل ا¡يوان bيع من ا�لد< وهو ِسك ÔZ Cما اÒXسك َلد@: Òوا� لد ßا� ـ لسا
وَجـليدة@: َجليٌد وامرأة ÍÈبه@/ جلداً@: ِلده ÒN وط Vبالس َجلَده مصدر لد@: Òوا� وَشـَبه@/
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وبََطَنه@/ َرَأَسه كقولك ِجلَده@, وأصاَب ÍÈبه َجلداً@: ا¡ّد وَجلَده لودة@/ ÒV
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكـون أن و�بّد ا¡افظ@, ا¤يط Ì¿الِق هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

البدن@, ِجلد فيقال اXوارد@, باخت%ف Oتلف وهذا ا¡فظ@, ليتحقّق اXورد بنسبة ُصلباً
وأمثاGا@/ رح@, Ôا� ِجلد ا¡يوان@, ِجلد الفا@كهة@, ِجلد الكتاب@, ِجلد

الكتاب@/ وَجلVد َجَلده@بالسوط@, فيقال , ا�نðاعيى با�شتقاق ويشتّق@مyا@أفعال
صار أ�رض ق¿Ìمن ع� أيى لبة@, yالص أ�رض ع� لَد Òا� اXع�يطلق هذا وباعتبار
ٕاّ� ليست ا Øu@فكأ ألبان@, و� Gا أو�د �

ã
الّ� النوق من الِكبار وع� لد@, ßكا� ُصلباً

اXع�@: هذا ومن ومع�@, Tتوًي له ليس الّذيى ا¤سوس والغشاء ّ اòارجيى Ì¿كالِق@
اòارجيّة أ�عFل جهة ومن الظاهر حفظ

ã
| ٕانّه أيى وَجليٌد@, َجلٌد فهو الرجُل َجلَُد

اXع�@/ جهة ٕا� نظر دون من العمل وكث� اXراقبة شديد متصّلب الصوريّة والفّعاليّة

َرَأَسه أّن Fك لَد ßا� أصاب بل بالسوط@, ÍÈبه ليس َجلْدًة َجلََده مع� أّن وظهر
الرأس@/ ع� الÍÉب وTصوله الرأَس@, أصاَب ]ع�

ٕاصـابة آلة أيى لة@, ل%� Çلدة@:
ß
وا£ للـمّرة@@/ صيغة وهيى واحدة ٕاصابة لْدة@: Òفا�

اXضاربة ونتيجxا لد@, ßع�ا� إ�صابة ٕادامة وا£الَدة@: %د ßوا� وLوه@/ كالسوط لد ßا�
واXقاتلة@/

/@٢ . ٢٤ ـ َجلدٍة مائََة F Ôyم واِحٍد ُكل فاجِلُدوا

/@٤ . ٢٤ ـ ةً َجلَد Òان� Ò\ فاجِلدوُهم

Iقّق اXورد هذا
ã
| ال%زم أّن ٕا� لٕ%شارة وغ�ه@: الÍÉب دون لد Òبا� التعب�



١١٧ جلس

حّقهم@/
ã
| تعا� منه لطف وهذا لد@, Òا� فيه يصدق ء

ã
Ï¾ ّ بأيى أو لدة

ß
با£ لد ßا� ٕاصابة

/@ ٨٠ . ١٦ ـ ُبيوتاً @أ/نعام ُجلود ِمن

ونفوذ وال	د ا¡ّر عن Iفظ ,@oòالِقباب@وا انتخاب مورد
ã
| نوع أحسن ا Øuفٕا

واXاء@/ الرطوبة

/@٢٣ . ٣٩ ـ شون ÒO الذيَن ُجلوُد ِمنُه Vتَقَشِعر

/@٥٦ . ٤ ـ ها Ò	َغ ُجلوداً لناُهم بد ُجلوُدهم َنِضجت F @ُكل

أيضاً@/ فzا تظهر اXزاجيّة وا¡ّساسيّة والتأثرات فzا@, اللمس حاّسة فٕاّن

/@٢٣ . ٣٩ ـ اِ# ٕا�ِذ@كر م Ôwوُقلو ُجلوُدهم Ôتل� Ú Ôj

التـذّكر ٕا� وباطyم ظاهرهم تل� اòشية@, ِمن جلوُدهم Vَتقَشِعر أن بعد أيى
والقبول@/

وا�لد ا�وارح
ã
| آثارها تظهر واستمّرت ثبتت ٕاذا القلب لينة أّن 
O@�و

بـاقشعرار ارتـباطها ٕا� مضافاً الّ%مسة@, ا¡اّسة ومyا الظاهريّة ا¡واّس
ã
| وتؤّثر

وخضوعها@/ سكوuا ٕا� فيشار السابقة@, ا��ية
ã
| ا�لود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلس@:

تكـون
ã
الّ� وا¡الة للنوع Ì»وبالك للمّرة@, لسة Òوا� جلوساً@, جلَس ـ مصبا

د@/
Ø
Î¿والت ا�س�احة كِجلسة علzا

جلَس يقال ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| ا�رتفاع وهو واحد@, واحدة@وأصل كلمة جلس@: ـ مقا

ÇHالفها
ã
الّ� ا¡Çال كانت قا_اً كان وٕاذا@ واضطجاع@, نوم عن يكون وذلك ُجلوساً@,
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ِجلسًة َجلَس يقال ا�الس@, علzا يكون
ã
الّ� ا¡الة لسة: ßوا� وقعد, قام يقال القعود,

حسنًة@/

موضع والَمْجلس@: ُجلوٌس@, وقوم ه@,
Ô
غـ� وأجلََسه ُجلوسـاً@, َجلَس ـ صحا

وجالسته ا�لوس@, كث� أيى زة
Ò Ô
Y مثل ُجلََسٌة ورجل اXصدر@, والَمْجلَس ا�لوس@,

ومـنه أ�رض@, من الغليظ ْلس@: Òوا� ا£الس@,
ã
| السـوا ÒQو ,@

ã
Ï»وِجل

ã
Ï»َجلي فهو

/@oجس وثيق أيى َجلٌْس وناقة َجلٌْس ٌل Ò Òb
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القيام ب� Uصوصة هيئة ع� مكان ع� التجّمع هيى اXاّدة هذه
ã
| ا¡قيقة أّن

لبة yالص كأ�رض بالطبيعة@, أو با�ختيار اòارج
ã
| يتحقّق اXع� وهذا وا�ضطجاع@,

هـيئة ع� وارتفعت ÇQّمعت أرض من والقطعة اXتجّمع@, oا�س وا�مل اXنحّطة@,

ã
| Fك باعتبارات@, Uتلفة مصاديق ع� يطلق

Ø ã
عر| مفهوم وهذا كا�الس@/ Uصوصة

الفارسّية@/ Cنشست< @كلمة

أعّم fفهومها مفهومه@,
ã
| ]عت	 فليس واضطجاع@: نوم عن يكون أن قيد وأمّا

ٕاّن وغ�ه@:
ã
èالفارا عن اXصباح

ã
| رويى Fك اضطجاع@, عن أو قيام عن يكون أن من

القعود@/ من أعّم فهو القيام نقيض ا�لوس

ِلس@/ ÒV bع /@١١ . ٥٨ ـ َفافَسُحوا الِس Ò£ا
ã
| حوا َتَفس َلكُم قيَل َوٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّل@:

ّل@: Ô ÒN وجّل عظمته@/ ا�@: وج%ل جليل@/ فهو عُظم@, ّل@:
ß
N ُء

ã
Ï¿ال Vجل ـ مصبا



١١٩ جّل

ء@:
ã
Ï¿ال وُجّل الوعاء@, ا¦ر@: وُجلّة جاّلة@/ وا�مع جاّل@, فهو آخر@, ٕا� بلد ِمن خرج

وَجـّ%ل العذرة@/ ع� وتطلق الَبْعرة@, ّلة@: Òوا� إ�نسان@/ كثوب الداّبة@: وُجّل مُعظمه@/
وطبVقها@/ عمVها اXطُر@: وجلVل َجّ%لة@/ العذرة تأ@كل لل}يمة قيل ومنه مبالغة@,

وُجـّل واّب@/ Vالد ِجـ%ل واحد ّل@: Ôوا� الَبعر@/ ّلة@: Òوا� Ìاع@/ Ù¿ال ّل@: Òا� ـ صحا
مـن وفـعلته عـظمته@/ ا�@: وَج%ل ا¡gة@/ فzا الصحيفة ّلة@: Ò£وا مُعظمه@/ ء@:

ã
Ï¿ال

أيضاً@/ Ø�Gا وأ�مر ,@oالعظ أ�مر لَل Òوا� أجِلك@/ من َج%لك@:

وهـو مُـعظمه@/ ء@:
ã
Ï¿ال وُجّل َعُظم@/ ُء@:

ã
Ï¿ال Vجل ـ ث%ثة أصول جّل@: ـ مقا

فعلت ويقال الدقيقة@, خ%ف ليلة@: Òوا� العظيمة@/ الناقة %لة@: Ôوا� وإ�@كرام@/ %ل Òذو@@ا�
مثل شيئاً@, يَشمل ٌء

ã
Ï¾ :@

ã
æالثا وأ�صل /@ صدريى

ã
| ِعظَمك ِمن أيى َج%لك@: من ذلك

ـفُن@/ yللس ع
Ô
Ì Û¿ال ومنه والنبات@/ باXاء أ�رض لّل ÔN الّذيى النبت ومثل الفرس@, ُجّل

منه@/ مشتق لجل Ôوا� صّوت@/ ٕاذا لِجل@,
Ò Ô
V سحاب يقال الصوت@, من الثالث: وأ�صل

العلم َخَطر لِعظَم بأ�ّول تُلحق أن ٕاّ� الباب@, عن شاّذة وهيى فالصحيفة@, لّة Ò£ا وأمّا
ّلة@: Òا� الباب عن شّذ ا

Ø
Wو ّلة@/ ÒV فهو العرب عند كتاب كّل عبيد@: أبو قال وج%لته@/

الَبعر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اÇXع� وهذا اXعـنوّية@, العظمة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ء@:
ã
Ï¿ال وُجّل عُظم@, ُء@:

ã
Ï¿ال جّل يقال Mسبه@, مورد كّل

ã

ف اXوضوعات باخت%ف

العظيمة@/ الناقة %لة@: Ôوا� منه@, قسمة مُعظم

وأج% ج% ماّدة من مأخوذ اXع� فهذا بلد@: من اòروج ]ع� yل Ô ÒN Vجل وأمّا
من نوع وهذا أمليت@, ـ ياًء الّ%م قلب

ã
| Fك �ماً@, الع� ]ناسبة الواو فقلبت ٕاج%ًء@,
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أ�@ك	@/ ا�شتقاق وهو ا�شتقاق@,

الع	ّية@: اللغة من مأخوذ فهو الَبْعر@: ]ع� لّة Òا� وأمّا

َبْعر@/ غائط@, براز@, روث@, = ِجلِل< Cجا�ل@, @,@@ ـ قع
العظمة@/ ]ع� %ل Òا� ماّدة من ليس اXع� فهذا

أيضاً الع	يّة من مأخوذة ا Øuفٕا أجلك@: من أيى َج%لك من فعلته ـ لغة وهكذا
بسبِب@/ أجِل@, من = Cِجلَل< ـ قع

ã
| Fك@

مّر@/ Fك عظمتك ]%حظة أيى %ل@, Òا� من مأخوذاً يكون أن وZكن

ّل Ôا� الفرس@بلبس
ã
العظمة@وا�Xلة@| Iقّق فاعتبار والُمجل�ل: الَفَرس ُجّل وأمّا

تنبت Øح� wا ا¤يط باXطر تتحقّق ا Ø̂ ٕا وم�لxا أ�رض عظمة وهكذا لباسه@, وهو
ة@/ ØÍÉ¢ا النباتات

يبعد و� وQليل@/ تقدير مورد لكونه العظمة@, مع� من أيضاً فهو الَمجّلة@: وأمّا
الع	ّية@: من مأخوذاً أيضاً اXع� هذ يكون أن

تدون ال	ديى ورق أو ّق@, الر� من لفيفة َدْرج@, = ي%ه< ßVC ـ قع
وثيقة@/ علzا

اللغات@/ هذه
ã
| شذوذ يكون ف%

مـنه اXشـتقّة وأ�فعال أ�صوات@, أÊºء من أ@نّه فيه فأ�صل لُجل@: Ôا� وأمّا
جرجر@/

ã
| Fك انðاعّية@, مشتقّات

/@٢٧ . ٥٥ ـ َوإ/@كرام mِل Ò�ا ذو َربFَك َوَيب�َوجُه

من واXراد والكرامة@, العظمة وله ,@hوالتكر oللتعظ اXسـتحّق هو وجهه فٕاّن
فـتشملها ÇMدودها اXوجودات وأمّا ا¡ّق@, وظهور الرّب وجهة له يكون ما الوجه



١٢١ جلو

وجه@/ ـ راجع فاٍن@, َعلzا َمن Vُكل ـ bلة

ã
| Fك التجليل@, دون و�زماً Vّرداً ا�%ل بصيغة الكرZة ا��ية

ã
| التعب� وأمّا

ذاتاً@, وجليل حقّاً oعظ فهو أ@كمل@, بنحو له ثابتة الذاتيّة العظمة فٕاّن إ�@كرام@: @كلمة
بلزوم ا¡كم

ã
ÏÉيقت للوجه ا�%ل ثبوت ٕاّن وأيضاً مه@, يُعّظِ أن Xمكن يستطيع و�

إ�@كرام@/

فوق oوالعظ الصغ�@, الكب�نقيض أّن Fك ا¡ق�@, العظoنقيض :@oعظ ـ @كليّا
أّن Fك حق�اً@ يكون قد والكبـ� ضّدين@, Fuلكو حق�اً يكون � oالعظ ٔ�ّن الكب�
أ�جسام

ã
| تستعمل والعظمة خر@, ل%� ضّداً Fyم كّل ليس ٕاذ ,@ ÓDعظ يكون قد الصغ�

أ�جسام@/ غ�
ã
| ٕاّ� يستعمل � وا�%ل وغ�ها@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جلو@:

وَجلوت مثُله@, ا Ôxواجتَلي وِج%ًء@, لغة@, والفتح ِجلوًة@, العروَس َجلَْوُت ـ مصبا
وانكشف@, وضح َج%ًء@: اò	للناس وَج% أيضاً@, ِج%ًء صدأه كشفُت وLَوه@: السيَف
أيضاً@: َج%ًء البلد عن وجلوُت يتعدي@, و� يتعدي أوضحته@, وجلوته@: ,@

Þ ã
َج� فهو

جـلوتُه فيقال أيضاً@, متعّدي� ّ والرباعيى
Ø ã
الث%~ ويستعمل مثله@, وأجَلْيُت خرجُت@,

خوف@, تركوه@من ٕاذا م�Gم@: وأجلَْوا جالية@, وا�Fعة مثل@قاٍض@, جاٍل فهو وأجليتُه,
انكشف@/ ُء@:

ã
Ï¿ال Ø�Qو م�Gم@/ عن أجلَْوا وقيل با¡رف تعّدي خوف لغ� كان وٕان

يـقال وُبروزه@/ ء
ã
Ï¿ال انكشاف وهو مّطرد@, وقياس واحد أصل جلو@: ـ مقا

َجلواء@: Êء
Ú
ال« :@

Ø ã
الكسا� وقال َج%ًء@/ السيف وجلوت وَج%ًء@, َجلوًة العروَس جلوت

ومن رأسـه@/ مُقّدم َشعر ذهب ٕاذا أج� ورجل انكشـف@, ٕاذا ُء
ã
Ï¿ال Ø�Q َمصيحة@/

ٕاج%ًء@/ أنا وأجلَيxْم َج%ًء@, منازGم عن القوُم َج% الباب



جلو ١٢٢

عن َجلوا الّذين وا�الية@: اليقـ�@, 	òا ليّة Òوا� ,@
Ø ã

 Òòا نقيض

Ø ã
�Òا� ـ صحا

لّوًة@/ ÒV ٕالzا نظرَت ٕاذا ]ع�@, واجتليxا وِجلوًة ِج%ًء العروس وجلوُت أوطاuم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظهور أّن Fك اòفاء@, نقيض وهو ا�نكشاف@, هيى اXاّدة@: هذه
ã
| ا¡قيقة أّن

البطون@/ خ%ف

والسوَء@, ÚÍÉال كشف يقال الس�واXانع, رفع مورد
ã
ا�نكشاف| ٕاط%ق ٕاّن

Ø
j

fتعلّقه %ء Òف@ا�%R وهذا اXانع@والس�, هو والعذاُب@/@fتعلVق@الكشف جز وانكشف@الر�
اللفظ@/

ã
| ضيق باب من بنظ�Yا أو الظهور أو با�نكشاف فتفسـ�ه لّو@, Ò£ا نفس

/@٣ . ٩١ ـ َجmّها ٕاذا اِر Úyوال
خفاءها@/ عyا فكشف خفيّة كانت أيى

/@٢ . ٩٢ ـ Ø� ÒQ ذا@ ٕا اِر ÚyوالÏ¿يَغ ذا@ ٕا والليِل
الyار@/ Ø�Q اللّيل انكشف وٕاذا الyار@, ج%ء عن واXانع

ã
Ï¾الغا هو فالليل

/@١٨٧ . ٧ ـ هو ٕاّ/ لَِوقxا@ zا Fل Ò ÔN@/
ã Ù
èَر ِعنَد ِعلُمها ا Ø̂ ٕا ُقل

غشاء اÇXاّدة وحدود الطبيعة nعا فٕاّن هو@, ٕاّ� َج%ءها Zنع ما �@يكشف أيى
لzّا ÔN و� يكشفه و� الساعة@, nعا Ø�Q nالعا هذا انكشف وٕاذا الساعة@, ج%ء عن

عنده@/ فعلمها اXتعال@, العزيز ا� ٕاّ� مسّماة لوقت

/@١٤٣ . ٧ ـ اً َد@كّ َجَعلَُه للَجَبل َربّه Ø� ÒQ ØF فلَ

وجـعل اXاّديّة التعلّـقات وحجاب الطبيعة غشاء Cع< Ïºمو كشف فٕاذا@ أيى
ا�بل@/ واندّك موÏºتوّجهاً@, يستطع فلم للجبل@: Qلّيه ٕارادة عند كا¡ديد@, قلبه Í½ب
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شوقاً الطبيعة حدود حفظ مع ,@Í½بالب الرؤية طلب ا ØX موCÏºع< أّن 
O و�
أن استطاع فٕان الطبيعة nعا مصاديق أعظم من فٕانّه ا�بل ٕا� اُنظر تعا� قال ٕاليه@:

ٕاليه@/ النظر أيضاً لك فيمكن له@,
ã
Øالتج� عند ويستقّر يتمكّن

لطيف@/ لطف Cلِلجبل<
ã
| دون الّ%م Mرف التعب�

ã
و|

/@٣ . ٥٩ ـ mَء Ò�ا علzم ا# كتَب َولَو/أن

يريدون@/ مكان ّ أيى ٕا� بلدهم عن وOرجوا لَوا ÒN Øح� عyم اXانع رفع أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

bح@:

ٕا� بيته من خروجها وهو زوجها@: من اXرأُة حت Ò Òbو الفرُس@, َح Ò Òb ـ صحا
ح@: Ò Òbو رّده@/ Zكن ف% هواه يركب الّذيى الرجال من موُح Òوا� يطّلقها@/ أن قبل أهلها
Îºم ح@:

Ø
F Òوا� عون@/

ß
Ì»ُي ـ َمحون ÒN وُهم ٕاليه لََوّلوا قوله

ã
| عبيدة@: أبو قال َع@/

Ò
Ìºأ

/@ ميى Vالر
Ø ã
الص� به يتعلّم الرأس مدّور نَصل ب%

ح Ò Òb يقال وقّوة@, بغلبة قُُدماً ء
ã
Ï¿ال َذهاب وهو مطVِرد واحد أصل bح@: ـ مقا

موح Òا� اللغة@: أهل بعض قال وح@/ Òb وفرس يغلَبه Øح� فارَسه Ú Òðاع ٕاذا احاً
ß
b الدابُّة

أهلها: ٕا� اXرأة حت Ò Òbو َيسَعون@/ أراد فٕانّه ـ محون ÒNَوُهم قوله@: فأمّا هواه@/ الرا@كب
ٕاذن@/ بغ� ذَهَبت

Çلكه@/ ÒZ � غالباً َجرياً وذهب رأسـه ع� ه Øðاع برا@كبـه@: الفرُس ح Ò Òb ـ أسا
بغ� ذهبت أهلها@: ٕا� اXرأة حت Ò Òb ا£از@: ومن وٌح@/ Ôbو اٌح

ß
b وبه وح@, Òb وفرس

ة@/ ßTا�ا اòيل َ جريى رون ÒN أيى محون@, ÒN وهم ٕاليه لَولّوا بعلها@/ ٕاذن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
سلطة عن ]�لته ومَن اXملوك خروج هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

هوي ومتّبع ا¡ّق عن متجاوز عمله
ã
| وهو وعدواناً خ%فاً ب«Ìعة وذهابه مالكه

نفسه@/

بيده من طاعة عن Oرج من
Ø
j موح@, Òا� الفرس هو اXع� Gذا

Ø
k�ٔا واXصداق

/@
Ø ã
و� أو زوج أو مو� أو رّب من أمره

أ�صـل ذلك لوازم Çfن ونـظائرها@: ال«Ìعة أو ا�ريى أو عيى Vالس مع� وأمّا
الواحد@/

/@٥٧ . ٩ ـ َمُحوَن ÒN َوُهم

أهـوائـهم جانب ٕا� وي«Ìعون ا¡ّق عن وZيلون ا�Fعة عن Oرجون أيى
النفسانّية@/

الكلمة@/ هذه من قريبة جنف@: جنح@, bز@, ـ كلFت أّن 
O@�و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

bد@:

جامد@, فهو ذاَب@, خ%ف وداً@: Ôbو قتل باب من داً Òb وغ�ه اXاُء د Ò Òb ـ مصبا
وماء البخل@, عن كناية كفyه د Ò Òbو القلب@, قسوة عن كناية َدمعها@, قّل عينه@: دت Ò Òbو

مؤّنثة@/ ال¿Îور من ادي Ôbو الذائب@, خ%ف باXصدر تسمية د Ö Òb

د Ò Òb يقال غ�ه@, أو برد من اXايع ء
ã
Ï¿ال وس Ôb وهو واحد@, أصل bد@: ـ مقا

َد@/ Ò Òb مطرها كأّن أ�ّول ع� Tمول وهذا اXطر@, قليلة اد@: Òb وسنة Nُمد@, اXاء

أ�رض من الصـ%بة َمد@: Òوا� الشديد@/ لب yالص ء
ã
Ï¿ال من ٌد Ò Òbو ـ ا�شتقاق
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اد@: Òb وسنة ,@أ@ك اXاء
ã
و| ه@,

Ô
وغ� وداً Ôb ُمد ÒN اXاء د Òbو أbاد@/ وا�مع والغلظ@,

وافقت ا Øu@�ٔ فzا@, اXاء مود Ô� يت Ø Ôd اَدي Ôbو Gا@/ Òéَل � اد@: Òb وناقة فzا@/ �@مطر
أ�يّام@/ تلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�مود ٕاّن
Ø
j ا�ريان مقابل

ã
| موس Ôا� هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ـلب@, yالص ء
ã
Ï¿وال اÇXاء اFÇSد

ã
| Fكـ ّ فـاXاّديى ,@ مـعنويى أو ماّديى ا�ريان وكذلك

وروحه@/ باطنه
ã
| جريان � منجمد قلبه كأّن البخيل فٕاّن البخل@,

ã
| Fك ّ واXعنويى

بالفعل مايع هو ما فيشمل وبالقّوة@,
ã
Øæالشأ هو ا�ريان@: من اXراد أّن 
O و�

يقابله@/ ما وا�امد بالقّوة@, وجاٍر

/@ ٨٨ . ٢٧ ـ الّسحاب َمر Vر Ò] وهيى جاِمَدة ا Ô{سI باَل
ß
� ا َوَتري

وتـتبّدل Øوتتغ� وتس� كالسحاب [ّر ا Øu@أ مع واقفة@, ُصلبة سا@كنة ثابتة أيى
ة@/ Øمتغ� سائرة والدقّة البص�ة وبنظر جامدة@, الظاهر

ã
| فهيى أجزاؤها@,

قـيدين ا�Çمود
ã
| فٕاّن اXرور@: مقابل

ã
| ذ@كر قد ال¿Ìيفة ا��ية

ã
| مود Ôفا�

السحاب كمرور دا_اً Zّر أ@نّه مع كذلك Jسبه ا�بل ٕا� والناظر والسكون@, الص%بة
الفضاء@/

ã
|

فقط@/ الص%بة وهو واحد قيد فيه ا�موس أّن والظاهر

التـجّمع مـفهوم
ã
| ونظ�Yا والص%بة@, التجّمع مفهوم

ã
| تش�كان واللغتان

/@Ë»ج جعب@, جفل@, جيل@, bر@, جلد@, bع@, ـ @كلFت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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bع@:

ويقال عاً@, Òb َء
ã
Ï¿ال عُت Òb يقال ء

ã
Ï¿ال ع�تضاّم يدل واحد أصل bع@: ـ مقا

ُيعرف � النخل من لون كّل ْمع@: Òوا� ْمع@/ ÔP ماتت ولد@: بطyا
ã
و| ماتت ٕاذا للمرأة

معة@/ Ôا� يوم وكذلك به@, الناس �جBع مّكة@, ٌع@: Ö Òbو اdه@/

تسـميًة ا�Fعة ْمع Òوا� مبالغة@/ بالتثقيل عته Øbو عاً@, Òb َء
ã
Ï¿ال bعُت ـ مصبا

ع� يطلق ء
ã
Ï¾ كّل من وا�Fعـة وُفلوس@/ فَلس مثل وع Ôb ع� َمع ÔNو باXصدر@,

Ø
ËÈو ا�Çمعة@: ويوم wا@/ Nتمعون الناس ٔ�ّن ٌع@, Òb Xزدلفة ويقال والكث�@, القليل
وا�مع أ�عمش@, wا وقرأ عقيل, لغة وٕاسكاuا ,@o]@

ã
ب� لغة وفتحها ا¡جاز اoX@لغة

اÒXسـ� وأÇbعت َوطـئها@/ اعاً@:
ß
bو Vامعًة امرأتَـه الرجُل وجامََع ُغَرف@/ مثل ع Ò Ôb

أ�مر@: ع� وأbعوا وبا¡روف@/ بنفسه يتعّدي عليه@, عزمُت عليه@: وأbعُت وأ�مر@,
عليه@/ اتّفقوا

أشـّده@, بـلغ الّذيى ا£َتِمـع@: والرجل فاجَتمع@, َق اXتفر� َء
ã
Ï¿ال عُت Òb ـ صحا

ا�امع واXسجد أخ%طهم@/ الناس@: Øاع Ôbو وهاهنا@, هاهنا من اجتمعوا القوُم@: وQّمَع
وكـان اليـق�@, وحّق اليق� ا¡ّق كقولك بإ�ضافة@, ا�امع مسجد قلت شئت وٕان

اللفظ�@/ �خت%ف نفسه ٕا� ء
ã
Ï¿ال تضيف العرب يقول: الفّراء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عـنه Ø	ويعـ آخر@, ٕا� ء
ã
Ï¾ انضـFم هو اXـاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ�صل أّن

رأيت@/ Fك Uتلفة اXفهوم هذا ومصاديق با�جBع@,

جامٌع وهو ـَعه Ò Òb فيقال الصـيغ@: باخت%ف اXفهوم هذا
ã
| ا�خت%ف ويظهر
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اُريد وٕاذا ٌع@, Ôbو bيع فيقال به@: وا�تّصاف واللزوم الثبوت اُريد وٕاذا Vموٌع@, وذلك
مفعول�@: ٕا� التعدية اُريد وٕاذا فيقال@اجتَمَع@, والقبول@: الفعل@بالرغبة@وا�ختيار صدور
Çfع� كذا@, يريد أن وآرائـه أفكاره bع ٕا� مرجعـه فٕاّن عزمته@, أيى عتُه Òbأ فيقال
فاXفعول Nعلوه@, أن وأفكارهم آراءهم bعوا ـ ّب Ô�ا َغيابِت

ã
| علوُه ÒN أن ُعوا Òbوأ

ا��راء@/ واتفاق ا¡واّس bع نتيجة فٕانّه ,@oوالتصم العزم مع� وهذا Tذوف@, أ�ّول

ã
| استعمل ٕانّه ٕاّ� تفضيل@, صيغة أ�صل

ã
| فهو التأ@كيد@: مقام

ã
| ُع Òbأ وأمّا

عاء Òb ٌع Òb ُع@: Ò Ôbو الصحاح@:
ã
| قال فقط@/ ا�معيّة تأ@كيد ٕا� إ�شارة مقام

ã
| عرفهم

أ�لف بغ� معرفة وهو م½Íوف@, غ� َع@, Ò Ôb الن�سـوَة رأيت تقول اXؤّنث@, تأ@كيد
ã
|

أbع
ã
Ø�ح وأخذُت للمعرفة@, توكيد ٔ�@نّه التوا@كيد@, من راه ÒV Nريى ما وكذلك والّ%م@,

أن ينبغيى وكان ع@/ Ò Ôbو عاء Ö Òbو عون Òbأ وكذلك Tض@, توكيد وهو اXذّكر@, توكيد
ã
|

ع@/ Ò Ôb bعها
ã
| قالوا م Øyولك والنون@, بالواو َع Òbأ عوا Ò Òb Fك والتاء بأ�لف عاء Òb Nمعوا

اجَتَمَعت اس@, النّ جامع عنا@ُكم@, Ò Òb إ�نسان@: أفراد ٕا� بالنسبة ٕامّا ا�مَع ٕاّن
Ø
j

/@@ يعاً Òb#ٕا�ا توبوا اس@, النّ لَُه موٌع ÒV إ/نس@,

أ/ْرض
ã
| ما َلكُم معون, ÒN ا@ ØW ماً/, َع Ò Òb خارجّية@: ٕا�موضوعات بالنسبة أو

/@@ يعاً Òbأ/رض
ã
| أنَفَقتما لو الَبحرين@, َمع ÒV يعاً@, Òb

أ/مـر # يعاً@, Òb # ةَ الِعز ٕاّن َكيـَده@, َفَجمع :@
ã
æعاXوا أ�عFل ٕا� بالنسـبة أو
يعاً@/ Òb اXكُر #ِ جامٍع@, َع�أمر يعاً@, Òb

ُكّلهمأbعوَن@@/ mئكَُة ÒX ا َفَسَجَد للتأ@كيد@: جاء ما وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

bل@:

بذلك يسّمي و� قالوا بالذكر@, Oتّص الرجل ]�لة إ�بل من َمل@: Òا� ـ مصبا



bل ١٢٨

الرجُل ل Ô Òbو ا�ت@/
ß
b Fل ßا� وbع الة@,

ß
bو ل Ôbوأ وأbال ال

ß
b وbعه بزل@, ٕاذا ٕاّ�

ا¡سـن رقّـة ا�FÒل سـيبويه@: قال bيلة@, وامرأة bيٌل فهو اً�@, Òb Ì»والك
Ø
ËÉبال

وQّمل ا�ستعFل@, لكة Hفيفاً اGاء حذفوا م Øyلك َصباحة@, َصبَُح مثل bالة وأ�صل
من bعته ٕاbاً�@: ء

ã
Ï¿ال وأbلت وا�ضاءة@, ال}اء اجتلب ٕاذا وIّسن@, تزيّن Qّمً%@:

لق@/ Òòا oعظ :@
ã
ا� Ôb ورجل رفقت@/ الطلب@:

ã
| وأbلت تفصيل@, غ�

قولك فأ�ّول ُحسن@/ وا��خر اòلق@, وِعظَم Qّمع أحدYا أص%ن bل@: ـ مقا
الُقرآن عليه نّزل تعا�: وقال حّصلته@, وأbلته@: ء@,

ã
Ï¿ال لة Ôb وهذه َء@,

ã
Ï¿ال أbلُت

وهو ا�FÒل ا��خر وأ�صل خلقه@/ لعظم هذا من َمل Òا� يكون أن وNوز واحدة@, لًة Ôb
الشحم َوَدك وهو ا�ميل من أصله قتيـبة@: ابن قال ال@/ Ôbو bيل ورجل القبح@, ضّد
أÇÔbْل أيى كذا تفعل أن الَك Òb ويقال وجهه

ã
| ريى ÒN من الس� ماء أّن يراد ـذاب@, ÔXا

و�@تفَعْله@/

ا�ت@/
ß
bو وأbال ال

ß
b وا�مع الناقة, زوج َمل Òا� الفّراء: قال مل, Òا� ـ صحا

واXرأة يٌل Òb فهو اً� Òb الرجُل َل Ô Òb وقد وأربابه@, ُرعاته مع إ�بل من القطيع وا�اِمُل:
أيضاً مVل Ôوا� ,@oXا بتشديد مVل Ôا� وِحساب ا¡سن@/ هو وا�FÒل أيضاً@, %ُء Òbو يلة Òb
ياط@, ßòا

Ø
Ëº

ã
| مVل Ôا� يَلَج Øح� ا¡سن@: قرأ وبه القَلُس@, له يقال الّذيى السفينة حبُل

الشحم@/ وهو ميَل Òا� أ@كَل وQّمَل@: ا�ميل@/ تَكلُّف والتجّمُل@: زّينه@, له@: Ú Òbو

أجذع@, ٕاذا وقيل أريع@, ٕاذا %ًb يكون ا Ø̂ ٕا قيل إ�بل@, من الذكر ا�مل@: ـ لسا
ال Òb فzا ولكُم َل@, Ô Òb والفعل ميل@, Òا� مصدر وا�FÒل أث�@/ ٕاذا وقيل َبزل, ٕاذا وقيل
ّب ÔJ bيل ا� ٕاّن ـ ا¡ديث ومنه ,@

ã
æعاXوا ع�الصور يقع وا�FÒل@: وحسن@/ wاء أيى

Ø
j يُذاب الشحم وا�ميل@: bعه@, ء@:

ã
Ï¿ال َل Ò Òbو با�ميل@/ اXعاملة وا£اَملة@: ا�FÒل@,

bعه َء@:
ã
Ï¿ال وأbَل ء@,

ã
Ï¿ال bاعة ملة@: Ôوا� َمل@, Ôا� ملة@واحدة Ôوا� مع@/ ÔN مل@أيى ÔN



١٢٩ bل

ا¡ساب من بgاله ء
ã
Ï¾ كّل اعة Òb وا�ملة كذلك@, ا¡ساَب له وأbل تفرقة@, عن

ا¡Çروف :@oXا بتشديد ّمل Ôا� وحساب والك%م@/ ا¡ساب له أbلت يقال وغ�ه@,
َمل@, Ôا� حساب هو بعÎÉم وقال عربيّاً@/ أحسبه � ُدريد@: ابن قال أPد@/ ع� اXقطّعة

ثقة@/ ع� منه ولست ِسيده@: ابن قال بالتخفيف@/

انفطم@/ َنَضج@, = [@جامَل@] ـ قع

بع�@/ ل@, Ò Òb = [@جامال@]
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXع� هـذا و]ناسبة وا�نفطام@, النضج ]ع� الع	يّة اللغة
ã
| اXاّدة هذه أّن

ٕا[ام
ã
| واستقامته الشدائد ع� وIّمله وص	ه حياته

ã
| لنضجه َمل Òا� ع� أطلقت

وس�ه@/ عمله

والنظم@/ والتناسب النضج فيه اجتمع ما ]ع� العربيّة
ã
| استعملت

Ø
j

ا�Fل فٕاّن ّ الظاهريى كا�Fل اòلقة@, وظاهر الصورة جهة من ٕامّا اXفهوم وهذا
Mسبه@/ ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| أ�عضاء@,

ã
| وا�عتدال التناسب هو

الص	ا�ميل فٕاّن النفس@, وbال كالص	ا�ميل اXع�@والنفس, جهة من وٕامّا
النفس تتّصف أن هو النفس وbال خ%ف@, يشوبه أن دون ومن الرضا مع يقع أن

وا�عتدال@/ بالتناسب النورانيّة الروحانيّة بالصفات

باخت%ف اXع�@Oتلف وهذا الوقت, الgال@والبلوغ@وٕادراك فالنضج@مرجعه@ٕا�
الغ%م@/

ã
و| ا¥ر

ã
| كالنضج اXوضوعات@,

أ�نعام
ã
| النضج فٕاّن النضج@, مع� بتناسب إ�بل ع� ا�مل ٕاط%ق ٕاّن وقلنا



bل ١٣٠

بنحو اXتوقع اXطلوب اXع� هذا يتحقّق أن وص	ه@: وIّمله أ�ثقال aل مyا اXتوقّع
اXنظور@/ Gذا كامل مصداق وا�مل أحسن@,

وأن وشحم ¡م ذات تكون أن اXرزوقة@: ال}يمة من اXطلوب اXتوقّع أّن Fك@
تدرك أن هو ا¡يثيّة هذه ومن اXقام هذا

ã
| فبلوغها الطعام@,

ã
| مyا تستفاد حّداً تبلغ

فzا@/ النظم وكFل نضجها وهذا الشحم

عـ� ا�Çميل ٕاط%ق كذلك ال�ل@: عنـوان Iقّق بعد َمل Òا� ٕاط%ق أّن فgا
لفـظ يكـون أن يـبعد و� الشحم@, مطلق � اXذكور@, القيد Iقّق صورة

ã
| الشحم

الشحم@/ نفس ع� أطلق
Ø
j شحم@, ذيى ا�مل ع� أ�صل

ã
| موضوعاً ا�ميل

والتحصيل وا�مع وا�معيّة ملة Ôوا� إ�bال مفهوم أيضاً@: اXع� هذا ويناسب
وÇbع النظم وحفظ اXقصود ٕا� والبلوغ النتيجة حصول ٕا� مرجعها فٕان وأمثاGا@,

وا�عتدال@/ التناسب Jصل Øح� ما@تفّرق

حدودها وحفظ جرياuا السفينة@وانxاء تنظo@أمر باعتبار فكأ@نّه القَلْس: وأمّا
مراحلها@/ غاية تبلغ وبه برناVها@, وضبط

كُجرعة بالتخفيف أو طالب@, bع كُطلVب ا�مع بصيغة مVـل Ôا� حساب وأمّا
يكـون أن يـبعد و� الع	ّية@, من اXأخوذة اÎ¿Xورة أ�Pديّة أ�عداد فهو وُجَرع@,
كلمن@/@/@/ ُحطّيى هّوز أPد َمل Ô� أعداداً لكوuا ٕامّا Uفّفاً@, هو أ�صل الصحيح التلّفظ

لغًة@/ bلٌة الكلFت هذه من واحدة كّل فٕاّن ا»@,

اُخر@/
ã
æمعا أو تفرقة@, عن ا�مع ]ع� إ�bال من مأخوذ أ@نّه أو

سعفص كلمن حطيى هوز CأPد حرفاً ٢٢ الع	يّة اللغة
ã
| ا¡روف أّن وليعلم

والثـانية حـاد@, ل%� أ�و� فالع¿Ìة أ�عداد@, ٕا� إ�شارة مقام
ã
| وتستعمل قرشت<



١٣١ bل

أ�خـري العـ¿Ìة فـتكون ضـظغ<@, Cثخذ حروف سـتّة علzا وزيدت للع¿Ìات@,
للمئات@/

Çbيع
ã
| ÇTفوظة اÇXاّدة ÇGذه ذ@كـرنا

ã
الّ� واòصوصيّات القيود أّن وليعلم

استعF�tا@/ موارد
ã
| ٕالzا التوّجه من و�بّد مشتّقاtا@,

/@٣٢ . ٢٥ ـ واحدةً لًة Ôb الُقرآُن َعلَيْه نُّزل لَو/

Tّصلًة@/ Vموعًة أيى

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا ØË Òº ã| َمُل Ò�ا َيلَج Øَح� نَة Ò�ا َيدُخلوَن َو/

والقَـلْس إ�بـل فيعّم الرشـد@,
ã
| حّده منxي بالغـاً كامً% نِضجاً كان ما أيى

وغ�Yا@/

/@٣٣ . ٧٧ ـ ُصفر الة
ß
b @كأ@نّه

والتجّمع@, والك	والنظم العظم
ã
| كFله الyاية@ومرتبة حّد ما@بلغ ل@وهو Ò Òb bع

راجـع ـ@ النار@ بتناسـب فهو الصـفرة@: لون وأمّا القلس@, أو بإ�بل Uصوصاً وليس
الصفر@/

/@ ٨٥ . ١٥ ـ ميل Ò�ا ْفَح الص فاصَفح

ف% واXطلوبّية@, والgال وال}اء ا¡سن
ã
| ه حـد� uاية ٕا� فح Vالص يصل Øح�

تعّرض@/ و� ٕايذاء يشوبه

/@٦ . ١٦ ـ تُرJوَن Òِح� ال Òb فzا َوَلكُم

طلبتكم
Ø
rت وwا وال«Ìح@, إ�راحة حّد Ï½أق @يبلغ@ٕاراحتكم@وÌºحكم@ٕا� أيى

والتوّقف@/ ا¡ركة
ã
|

/@٤٩ . ٣٣ ـ mًي Òb Ìاحاً
Ò
º حوُهن

Ù
Ì
Ò
ºَو



جّم ١٣٢

/@´Ì»الت أنواع من صورة وأ@كمل وجه بأحسن والتطليق ´Ì»الت يكون بأن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّم@:

ومال باXصدر@, تسمية جّم@, فهو ,@ك ÍÈب@: باب من اً Ø Òb ُء
ã
Ï¿ال Vجم ـ مصبا

تَمع ÔV إ�نسان من ّمة Ôوا� Pملxم@, الغف�أيى اء Øbالغف�و َء
Ø
Fا� وجاؤوا كث�@, جّم@:

Çام
ß
bو وُغرَفة@/ ُغَرف مثل م Ò Ôb وا�مع اXنكبـ�@, تبلغ

ã
الّ� هيى يقال ناصيته@, َشعر

رأس@/ بغ� ملؤه القدح@:

الس%ح@/ عدم :@
ã
æوالثا واجBعه@/ ء

ã
Ï¿ال كة أ�ّول@: أص%ِن@, له جّم@: ـ مقا

غـ� Vتمعاً يكون ٔ�@نّه الراحة@, وا�FÒم لء@/ ßXا Fم@: ßوا� الكث�@, وهو ّم Òا� فأ�ّول@:
ماؤها@, فيه Nتمع الّذيى الب�اXكان من وا�مVة الباب@/ قياس فهو أ�عضاء@, مضطرب
الرأس@/ قبائل Qمع ا Øu@�ٔ إ�نسان جمة Ôb مُجمة@: Ôوا� اXاء@/ الكث�ة الب� موم@: Òوا�
وQتمع@/ قّوته ٕاليه تثوب ٔ�@نّه الباب من وهو ُيركب@, أن ُترك ٕاذا Vوأجم الفرس Vوَجم

ã
| معه ُر· � الّذيى وهو أ�جّم :@

ã
æوالثا البُطون@/ Qمع

ã
الّ� القبائل العرب@: اِجم Òbو

Gا@/ َقرن �
ã
الّ� ء

Ø
Fا� والشاة ا¡رب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون وا�متـ%ء@, اÇX%ءة بقيد الكة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

مالكـه@, ظرفيَّة ومٔ% ك ٕاذا َجّم مال يقال اعتباريّاً@, أو معنويّاً يكون وقد Tسوساً
بعد الراحة هو وا�FÒم م%ءته@, القدح@: ام

ß
bو وناصيته@, رأَسه عُر Vالش مٔ% ٕاذا ّمة Ôوا�

هو الفرس وَجّم ه@, ٕا�حد� ماًء الب� امتٔ% ٕاذا ّمة Òوا� والعمل@, ا�ضطراب من امتٔ% أن



١٣٣ جنب

الكث�ة@/ ا¡ركة بعد راحته

ÇMيث وطـمأنينة وقـدرة قّوة ا�مت%ء عن يكشف فهو السـ%ح@: عدم وأمّا
بقدرته@/ نفسه عن يدفع فهو أ�سلحة aل ٕا� �@Jتاج

Tفوظ@/ والتناسب ا�ّم@, من ولعلّه ,@ ّ رباعيى مُجمة@: Ôوا�

/@٢٠ . ٨٩ ـ اً Ø Òb اً ُحبّ اXاَل بVوَن ÔIو

الذكر@/ عن وشغلهم قلوwم ا¡ّب مٔ% قد Mيث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جنب@:

النـاحية فأمّا الُبعـد@/ وا��خر الناحية أحدYا متقاربان أص%ن جنب@: ـ مقا
اعـðل ٕاذا َجـنبًة@, ف%ن وقعد الناحيـة@, أيى ا�ناب@, ذلك من هذا يقال فا�ناب@,
جنب ٕا� كأ@نّه الكث� �òا َنـُب@:

ß
وا£ وغ�ه@/ لٕ%نسـان ا�نب الباب ومن الناس@,

س Û�ال يى Ødو أ�س�@, جنبت وكذلك جنبك@, ٕا� ا Òtقُد ٕاذا الدابّة وجنبُت إ�نسان@/
أهله Nامع الّذيى ُنب Ôا� ٕاّن ويقال نابة@/ Òفا� الُبعد@: وأمّا إ�نسان@/ جنب ٕا� ٔ�@نّه نباً ßV
شّذ ا

Ø
Wو وغ�ها@/ واXسجد الص%ة من غ�ه منه يقرب

Ø
Fع يبعد ٔ�@نّه هذا@, من مشتّق

ã
| دخلوا وأجَنبوا@: ا�نوب@, ر´ أصابxم القوم@: ُجِنب يقال نوب@, Òا� ر´ الباب عن

نوب@/ Òا�

/@
Ó
]ع� ف%ن@, جانب وٕا� ف%ن َجنب ع� تقول@قعدت معروف@, نب Òا� ـ صحا

ِمن جارك نب@: Òا� وا�ار السفر@/
ã
| صاحبك نب@: Òبا� والصاِحُب الناحية@/ نب@: Òوا�

كلّه واجَتنَبه@: نّبَه ÒQو وQانَبه وجانَبه نبة@/ Òا� وكذلك الناحية@, وا�انب@: آَخرين@/ قوم
وجـّنبته@: َء

ã
Ï¿ال وَجـنَبتُه ,@

Ó
]ع� كلّه وجاِنٌب@: وَجنٌب وأجنُب

Ø ã
أجن� ورجٌل ]ع�@,



جنب ١٣٤

من َقُرَب وما الِفناء ناب@: Òوا� أ/صنام@, َنعُبَد أن Ø ã
َوب
ã

واجُنب عنه@, Qنّبته أيى ]ع�

وا�Çمع الواحـد فـيه يستويى نابة Òا� من ُجُنٌب ورجٌل أجِنَبة@/ وا�مع القوم@, Tلّة
ال¿Êل@/ يقابل الّذيى الر´ نوب@: Òوا� واXذّكر@/ واXؤّنث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ء

ã
Ï¿ال جـعل ]Çع� والتنحية@, اXيل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

اX%صق@, اòارج أيى غ�انفصال, من َء
ã
Ï¿ال

ã
ما@ي� هو نب Òوا� عنه@, جنبه@وان½Íافه

فيه@/ داخً% ء
ã
Ï¿ال منxي هو الطVَرف أّن Fك@

واÇÒXيْل@/ ف ÖÍ Ú
وال½ النVْحيى مفهوم من وقريب وإ�زالة@/ البُعـد غ� اXع� وهذا

ُنب Ôا� وكذلك صفة نُب Òوا� ا�نب@,
ã
| وقع ما أو ء

ã
Ï¾جنب

ã
| اXستقّر هو فا�انب

تفضيل@/ صيغة وأ�جنب ء@/
ã
Ï¾ َجنب

ã
| بوقوعه اXتّصف ]ع� نيب Òوا� ِنُب Òوا�

كـلّها وغـ�ها@: صحبته بعدت ومن والِفناء أصابته ومن بالناحية وتفس�ها
فzا@/ ملحوظاً نب Òا�

ã
| القرار قيد كان ٕاذا ٕاّ� Vازّية@,

ã
æمعا

وÇQانَبه وQنّبه وجانَبه َجنَبه fع� والفعلّية@: إ�dيّة مشـتقّاtا سائر وهكذا
من الصيغ

ã
| لوحظ ما ٕا� مضافاً اه@, ØLو نفسه عن و¼Íفه جنبه

ã
| جعله واجتَنبه@:

مyا@/ بكّل ا¢تّصة اòصوصيّات

ء@,
ã
Ï¾عن و¼Íفه ء

ã
Ï¾ ٕامالة مطلق التنحية أّن والتنحية@: التجنيب والفرق@ب�

كنار<@/ ـ بالفارسيّة عنه Ø	ويع جانِبه Cأيى نب Òا�
ã
| وا�عل التنحية فهو التجنيب وأمّا

/@٣٥ . ١٤ ـ أ/صناَم َنعُبَد أن Ú ã
 َوبَ ã

َواجُنب

أ�صنام@/ عبادة مس� عن خارج� اجعلنا أيى



١٣٥ جنب

/@١٧ . ٣٩ ـ َيعُبدوها أن الطاغوَت اجَتنبوا َوالذيَن

وها@عن@أنف«Îم@توّجهاً@وعمً%/@والصيغة ÚLجعلوا@@الطاغوت@خارج@مس�هم@و@ أيى
والرغبة@/ بالطوع الفعل صدور ع� تدّل

/@١٧ . ٩٢ ـ أ/ت�× ا Ô{ َوَسُيَجن

ã
| لنفسـه وقايته عن عوضاً عyا@, ويُنّحي النار عن خارجاً أ�ت� َعل ÔN أيى

الدنيا@/

/@١١ . ٨٧ ـ أ/ش�× ا Ô{ َوَيَتَجن

Tيط عن وخارجاً مس�ه جنب
ã
| له@, اXواجهة @كري الذ� أ�شـ� Nعل أيى

فتجّنَب@/ جنّبته يقال وعمله@/ فكره

/@٣٦ . ٤ ـ بيل الس وابِن نِب Ò�با والصاِحِب ُنِب Ô� ا وا�اِر ×èالُقر ذيى وا�ار

أو النسب أو ا¡سب جـهة من وباطناً ظاهراً èالقر ذيى با�ار ٕاحساناً أيى
جنبك@/

ã
| وهو يصاحبك و]ن فقط@, ّ ظاهريى جوار وله Pنبك الواقع وبا�ار إ�Zان@,

إ�حسان@,
ã
| كاٍف ا�وار حّق أّن ٕا� ٕاشارة :@èالُقر ذيى مقابل

ã
ُنب@| Ôا� وذ@كر

خارجاً بكونه متّصفاً كان من ُنب Ôا� من واXراد /@� أم القرابة حّق ٕاليه اُضيف سواء
/@
Ó
مع� ا¤سن برنا¶ عن

يكـن n أو مـعنويّاً èُقر له كان سواء إ�حسان
ã
ÏÉيقت اXطلق ا�وار فحّق

كذلك@/ اXطلقة اXصاحبة حّق أّن Fك ,@� أم مسكيناً كان وسواء

ع� يدّل نـب@: Òبا� الصاحب ـ ُنـب Ôا� ا�ار ـ
ã
bل�

ã
| التعـب� واخت%ف

قرب@, بذيى وليس َ يى Ù ÔL الّذيى ا�ار أيى للجار@/ صفة ُنب Ôا� فٕاّن اXراد@, اXع� اخت%ف
منك@/ قريب Tّل

ã
| هو مصاحب أيى مكان@, Ëºا فهو نب Òا� وأمّا



جنب ١٣٦

ٕامّا إ�ط%ق وهذا البدن@: من اليسار أو ا¨� الطرف ع� نـب Òا� يطلق وقد
Wتازة قسمة الروح@والنفس@أو عن عبارة البدن فرض بلحاظ ,@أو بع%قة@ا£اورة@ Vازاً
يقال: والتحت@, �Ç¨ا كاط%ق وهذا ا�نب@, طرفzا ع� يطلق Øح� منـه@, مركزيّة
فوِق ِمن اجُتّثْت يقال@: الفوق@, وكذلك ,@

ã
بيمي� وكتبت أ�uار@, xIا من Qريى جنّة

أ/رض@/

اXركزيّة الداخليّة ا�هة أ�رض: ومن اXلتّفة@, أ�شجار Tيط ا�ّنة@: من ف�اد
البدن@/ ]ركز mالقا نفسه إ�نسان@: ومن مyا@,

جـنوبكم@, وَعـ�× وُقعوداً قياماً الكرZة@: ا��يات
ã
| اXع� wذا اسـتعمل فقد

ا@@/ Ôwُجنو وَجبت نِبه@, Ò� َدعانا ضاِجع@, ÒX ا َعن م Ôwتتجا|ُجنو

حيث اللّطف@: من اXوارد هذه
ã
| الكلمة wذه والتبي� التعب�

ã
| ما 
O@�و

ثـبوت وأمّـا البدنّية@/ وا�سـ�احة الطبيعة ٕا� وميلهم تنّحzم حالة ٕا� wا أشـ�
وا�ريان@/ ا¡ركة عyا يزول ما آخر ا�نوب فٕاّن نوب@: Ôا�

/@٣٥ . ٩ ـ وُجنوwم ِجباُههم فُتكويwا

وعـ%ئقه الطـبيعيّة قواه آثار يظهر فzا إ�نسان
ã
| ا�نوب ٕاّن جبه@:

ã
| قلنا

اXادّية@/

/@٥٦ . ٣٩ ـ ا# َجنِب
ã
| فّرطُت ما ع�×

وهذا وت¿Ìيعاً@, تكويناً وbاله وج%له عظمته ومظاهر وأحكامه أوامره من
تعا�@/ ا� جنب

يواجه مَن بيم� ويقع ال¿Êل@, مقابل هو نب@, Òا� من فَعول فهو نوب@: Òا� وأمّا
ذلك بيسار يقع ال¿Êل أّن Fك ا¨�@, ٕا� ا�نب بان½Íاف جنب وا¨� اÌ¿Xق@, ٕا�



١٣٧ جنح

أمامه@/ با Vوالص له@, اòلف جهة بور Vوالد الشخص@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جنح@:

مال@/ لغة@: قعد باب من ُجنوحاً وجنح بفتحت�@, Nنَح ء
ã
Ï¿ال ٕا� َجنَح ـ مصبا

الطVريق@: وِجنُح أقبَل@/ بفتحت�@: نح ÒN الليل وَجنَح واخت%طه@/ ظ%مه الليِل@: وِجنُح
/@j�ٕا ناح@: Ôوا� أجنحة@/ وا�مع إ�نسان@, من اليد ]�لة الطائر@: وَجناح جانبه@/

مال كذا@: ٕا� جنح ويقال والعدوان@, اXيل ع� يدّل واحد أصل جنج@: ـ مقا
عن Xيله بذلك يى Ø Ôd ,@j�ٕا ناح@: Ôوا� قّ�@/ الش�

ã
| FيلهX َجناح� ا�ناحان يى Ødو ٕاليه@/

وِجنح@, ُجنح الليل من للطائفة فيقال منه@, يشتّق
Ø
j أ�صل هو وهذا ا¡ّق@, طريق

مائلة@/ ا Øu@�ٔ أ�ض%ُع :@ Ô²وا Òوا� الطائر@/ Ë»ج من طائفة وهو ناح@, Òبا� ُشبّه @كأ@نّه

غ�ه@, وأجنَحه مثله@, واجتـنَح ُجنـوحاً@, وNنُُح Nـنَح مال@/ جَنح@: ـ صحا
الّصـدر

ã
ي� ا

Ø
W وهو ال�ائب Iت

ã
الّ� أ�ض%ع ـوا²@: Òوا� ٕاقبـاله@/ اللّيل@: وُجنوح

وِجنُحه@: الليل وُجنُح يده@, الطائر وجناح ا�اLة@, الواحدة الظVهر@,
ã
ي� ا

Ø
W @كالضVلوع
منه@/ طائفة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جانب@, أو عمل أو ء
ã
Ï¾ اXيل@والرغبة@ٕا� هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أّن@أ�صل

مـال ء@:
ã
Ï¿ال ٕا� َجـنَح يقال واXوضوعات@, اXوارد باخت%ف Hتلف وخصوصيّاته

�ÇLٕا الرجل@: وَجنَح نزوله@/ قوس ٕا� ووصل ا�نقضاء ٕا� مال الليل@: َجنَح ٕاليه@/
وا�اLة@: واLنائه@/ قوسه من ومقدار ميله الليل@: وُجنُح ا�ستقامة@/ عن بدنه ومال
Ëºا أو كالسؤال أ�صل

ã
| مصدر ناح Ôوا� أ�ض%ع@/ وا²@: Òوا� اXائل@,

ã
اXنح� لع الض�



جنح ١٣٨

منه@/ Jصل ما أو وا�ستقامة@, العدل عن واXيل ا�Lراف ]ع� مصدر

ما
ã
| استعFله وغلب بان@, Òكا� صفة أ�صل

ã
| كان أ@نّه فالظاهر ناح@: Òا� وأمّا

ء
ã
Ï¾عن أو ء

ã
Ï¾ ٕا� Zيل إ�نسان ٕاّن حيث لٕ%نسان@, اليد ]�لة وهو الطائر@, Zيل به

وهو يريد@, ما ٕا� وحركته ورغبته وميله ٕارادته مظهر الطائر
ã
| وا�ناح باليد@, عمً%

الظاهر@/
ã
| والرغبة اXيل مصداق

ا¡قيقة@, من هو بل ]جاز@, ليس إ�نسان يد ع� ناح Òا� فاط%ق هذا@: وع�
ناح@, Òا� مصاديق من يكون Øح� ناحّية@, Òا� مفهوم فيه ي%حظ مورد

ã
| استعمل ٕاذا

عنه@/ أو ء
ã
Ï¾ ٕا� ويرغب Zيل به ما أيى

اX%ئكة nعا
ã
| وا¡ركة اXيل Jصل به Dف ناح Òا� ٕاط%ق يكون أن يبعد و�

أ�لفـاظ وضع
ã
| ملحوظة غ� اXصاديق خصوصيّات فٕاّن حقيقة@, أيضاً وأمثاGا@:

اللفظ@/ له يوضع الّذيى اXفهوم وتصّور

فيه@/ اXستودعة القّوة عن عبارة اX%ئكة nعا
ã
| ناح Òا� فيكون

/@١ . ٣٥ ـ أجِنَحة
ã
ُأو� @mًُرُس اmXئكة جاِعل

وظيفة ٕا� وZيلون خاّصاً عمً% يعملون مyا قّوة وبكّل متعّددة قوي Gا أيى
والقدرة@/ القّوة مصاديق من واليد ناح Òا� أّن 
O@�و ٕالzم@, ا¤ّولة الوظائف معيّنة@من

/@٣٨ . ٦ ـ اَُمم ٕاّ/ Pنَاَحيه Ô	َيط طاِئٍر و/ أ/رِض
ã
| دابٍّة ِمن َوما

ناح Òفا� ا�ناح�@, بواسطة منه يتحقّق ا Ø̂ ٕا والط�Vان الط�ان@, شأنه من الطائر
منه@/ اXتوقّع والعمل وا¡ركة اXيل يتحّصل به ما

/@ ٨٨ . ١٥ ـ للمؤِمن� َجناَحَك واخِفْض

/@٢١٥ . ٢٦ ـ اXؤمن� ِمَن اّتبعَك ن Ò ßX َجناَحَك واخِفْض



١٣٩ جنح

/@٢٤ . ١٧ ـ ة Òa الر ِمَن ّل Vالذ َجناَح FÔ ÒGواخِفْض

للقّوة ومصداق والعمل القدرة ومظهر وا¡ركة اXيل عاِمل هو ناح Òا� ٕاّن قلنا
قدرة منه ي�اءي � Øح� ووضِعها@, القّوة تلك Ì»ك ٕا� ٕاشارة يكون وخفضه الفّعالة@,
ذلك ويـؤكVد wم@/ ويرفق معهم ويؤانس Gم يتواضع بل اXؤمن�@, مقابل

ã
| وتفّوق

فيتذلّل التذلّل عامل ا�ناح يكون حّد ٕا� Fمعه التواضع فينxيى بالنسبة@ٕا�الوالدين@,
للتذلّل@/ فّعالة قّوة جناحه فكأّن اXتذلّل@, معاملة Fمعه ويعامل FG ويتحّقر

لطائف@: الكرZة ا��ية هذه
ã
و|

لة@/
Ø
Fالع القدرة صولة Ì»وك للجناح اòفض ـ ١

للوالدين@/ ا¡كم ذلك
ã
| اختصاص ٕا� ٕاشارة ـ FG ـ كلمة hتقد ـ ٢

القـدرة جناح تبديل ٕا� ٕاشارة به@, وتوصيفـه الذّل ٕا� ـناح Òا� ٕاضافة ـ ٣
مبالغة@/

ã
| مبالغة ففيه ثانياً@, ا�ناح ذلك خفض

Ø
j الذّل@, جناح ٕا� والعّزة والعظمة

اُخر@/ بعناوين � والعطوفة الرaة جهة من العمل ذلك يكون أن ـ ٤

/@FG ا� ويدعو Fحقّه
ã
| ا� يس�حم أن الرaة تلك ٕاظهار بعد

Ø
j ـ ٥

/@٢٢ . ٢٠ ـ رج Ö ÒH ٕا�َجناِحَك َيدَك واضُمم

ٕاط%ق عند ٕاليه ف ÒÍ½نXا هو وهذا xIا@, وضع جناحك ٕا� يدك اسلك أيى
ٕاحداYا

Ø
ËÈو وا�ناح اليد bع ٕا� وٕاشارة لطف العمل هذا

ã
و| ا�ناح ٕا� اليد

Ø
ËÈ

هـذا من وقريب بيضـاء@/ Hرج ح� Ftقدر وخفض Fxصول Ì»وك أ�خري ٕا�
/@٣٢ . ٢٨ ـ َجناَحك ٕالَيَك واضُمم bلة@: اXع�

والعمل@/ ا¡ركة عن ليتوقف أيى

/@١٥٨ . ٢ ـ F
ß
w َف َيطو أن عليِه ُجناَح mَف



جند ١٤٠

/@١٩٨ . ٢ ـ َرّبكُم من mًَفض تبَتغوا ُجناحأن َعليكُم لَيَس

/@١٢٨ . ٤ ـ F Ôyبي ُيصِلحها َعلFzأن ُجناَح mَف

الدين@/ طريق عن ورغبة ا¡ّق عن ميً% أ�عFل هذه ليست أيى

ا¡ّق@/ عن وجناح Qاوز Uتلفة
ã
æعا[ الكلFت هذه تفس� أّن فظهر

الع%قة مع اXيل عن عبارة الرغبة أّن والرغبة@: وا�نح اXيل ب� الفرق وأمّا
مطلق@/ واXيل العمل@/ مع اXيل هو نوح Ôوا� وا¤ّبة@@/ الباطنيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جند

,@ ّ ُجـنديى الواحـد وُجنود@, أجناد وا�مع وأ�عوان@, أ�نصار ند@: Ôا� ـ مصبا
/@ ّ وروميى ُروم مثل للوحدة فالياء

ونُّصاره@, أعوانـه أيى ُجنده هم يقال والن½Íة@, التجّمع ع� يدّل جند@: ـ مقا
وفِلسط�, واُ�رُدن, وِقنÌ»Vين, ص, ßaو ِدمَشق, `سة: وهيى الشام, أجناد وأ�جناد:
فـهذا بيض@, حجارة فzا الغليظة أ�رض ـَند@: Òوا� ُجند@/ هذه من واحد لكّل يقال

َلد@/ Òا� وأ�صل إ�بدال من أو الباب@, من يكون أن Tتمل

ّند@:
Ò Ô
V وُجنٌد أجناد@, وا�مع العسكر@, ند@: Ôوا� وأ�نصار@/ أ�عوان ند@: Ôا� ـ لسا

ã
و| نوَد@, Ôا� َجنّد وف%ن حدة@/ ع� ُجند اòلق@: من صفة ع� صنف وكّل Vموع@,

ائتلف@/ مyا تَعارَف fا نVدة Ò ÔV ُجنوٌد أ�رواُح ـ ا¡ديث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـرام عن الدفـاع بعنوان اXتشكّلة ا�معيّة هيى ـند@: Ôا� مفهوم حقيقة أّن



١٤١ جند

والتجنيد بالتدب� ٕامّا والتحّزب التشكّل وذلك والتقـوية@, واXظاهرة والن½Íة شخص
اXوافقة@/ اXتابعة كا�معيّة ـ ّ القهريى بالتشكّل أو

غ�ه@/ أو ا¤ارب العسكر ]ع� Uصوصاً وليس
ã
Øك� اXفهوم وهذا

أحجار فzا صلبة معيّنة Uصوصة قطعة كوuا فباعتبار الغليظة@: أ�رض وأمّا
Uصوص@/ برنا¶ Iت متشكّلة ا Øu@فكأ Uتلفة@, متصلّبة

/@٢٨ . ٣٦ ـ Êء
Ú
ال« ِمَن ُجنٍد ِمن َبعِده ِمن َع�قوِمه أنزلنا وما

مرامه@/ وتقوية حرZه عن للدفاع متشكّلة bعيّة أيى

/@١١ . ٣٨ ـ َمهزوٌم هنالَِك ما ُجند

السـالفة الظاXـة أ�حـزاب من وبقية مغلوبة مهزومة bعـيّة هـؤ�ء ٕاّن أيى
العذاب@/ من أصاwم ما فيصي}م

/@٤ . ٤٨ ـ ْرِض َوأ/َ Êواِت
Ú
ال« ُجنوُد وِ#

من اXوجودات من وطبقة منظّم ونوع متشكّلة bعيّة ّ أيى من فzا ما فِللّـِه أيى
سلطانه Iت ومقهورة أمره Iت مسّخرة الوجود nعوا مراتب قاطبة فٕاّن مرتبة@, ّ أيى

وٕارادته@/ ¡gه ومطيعة

/@٣١ . ٧٤ ـ هو ٕاّ/ ربّك ُجنوَد َيعلُم َوما

Ø
j وحgه@, وسلطنته ونفوذه قدرته تفصيل معرفة ع� متوقّف ذلك علم فٕاّن
وما وأ�رض Êوات

Ø
ال« Jتمله � ما وهذا ,@nالعـوا موجودات طبقات قاطبة معرفة

Tيط عن خارج هو ما ومنه نراه@, � ما ومنه نعرفـه@, � ما جنـوده من فٕاّن ,@Fzف
الغالبوَن@/ م Ô ÒG ُجنَدنا وٕاّن َتروها@, Òn نود ÔP وأيَده َتروها@, Òn ُجنوداً وَأنزَل أفكارنا@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



جنف ١٤٢

جنف@:

ن Ò Òf ـ وجاَر َعدَل ٕاذا َجنَف يقال واÒXيَل@, اÒXيْل وهو واحد أصل جنف@: ـ مقا
ٕاّ� ذلك يكون � ويقال مَيَل@, خلقه

ã
| كان ٕاذا أجنَُف ورجل ,@ َجَنفاً ُموٍص ِمن خاَف

مال@/ ٕاذا كذا عن انََف ÒQ ويقال وا�Lناء الطول
ã
|

Ò	غ ـ وقوله مثُلـه@/ وأجنَـَف@: ظَلَم@, َتِعـَب@, باب من َجنَـفاً@: َجِنف ـ مصبا
متعّمد@/ مBيل غ� أيى ـ j/ُٕمتجاِنف

ã
| مائل مðاور أجنُف ورجل كم@/ Ô¡ا

ã
| علينا وَجنَف الوصيّة

ã
| َجنَف ـ أسا

/@j/ٕ ُمتجاِنٍف Ò	َغ ـ عنه انَف ÒQو لكذا انَف ÒQو َجَنف@/ خلقه
ã
و| شّقيه@, أحد

خـر@/ ا�� اعـتدال مـع واÇuضامه ِشـقّيه أحد دخول ور@: Vالز
ã
| نَف Òا� ـ لسا

واòصومة ا¡كم
ã
| عليه مال وأجنَف@: َجنَفاً@, عليه وَجِنَف ْور@/ Òوا� اXيل َنف@: Òوا�

وغ�ها@/ والقول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن كان ٕاذا اXيل هو فzا: الواحد أ�صل أّن اXاّدة@, هذه استعFل موارد من
عبارة كان وا�نح أمره@, بيده من سلطة عن واXيَل اòروَج كان ْمع Òا� أّن Fك حّق@/

وعمل@/ حركة مع كان ٕاذا اXيل عن

/@١٨٢ . ٢ ـ فأصَلح ٕا\اً أو َجَنفاً ُموٍص ِمن خاَف ن Ò Òf

ٕايصائه جهة من
ã
Ï¼وXا عن

Ñ
Ï¾نا وخوفه ا¡ّق@, عن والعدول اXيَل خاف أيى

التبديل@/
ã
| جناح ف% منه@: خيف زمان ّ أيى

ã
| الوصّية@, وخصوصيّات

وقـوع خاف ٕاذا بالعلم اXتاخم اòوف صورة
ã
| جايز الوصيّة مواّد فتبديل



١٤٣ جّن

اXقدار@/ بذلك أيى اòوف@, يرتفع ح� بيyم فأصلح ,@jٕا أو جنف

/@٤ . ٥ ـ j/ٕ ُمتجاِنٍف Ò	غ مَصٍة ÒU
ã
| اضطُر ن Ò Òf

ارتكاب ]نظور والدم@] اXيتة عليكم [@حّرمت وا¡كم ا¡ق عن مBيل غ� أيى
يكون � أن أيى للمداومة@, وهو جانََف@, ع�قبول تدّل والصيغة ,@jبٕا والعمل عصيان

/@j�ٕبا العمل
ã
| للمداومة سبباً ذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّن@:

وأِدّلة@, َدليل مثل أِجّنة@, وا�مع أّمه@, بطن
ã
| دام ما له وصف ن� Òا� ـ مصبا

وا�اّن إ�نس@, خ%ف نّة ßوا� ّن ßوا� مَنفوٌس@, فهو ولد فٕاذا �ستتاره@, بذلك يى Ødقيل
بالبناء Vفُجن ا� وأجنّه ا�نون@, ّنة@: ßوا� أيضاً@, البيضاء ا¡يّة وهو ّن@, ßا� من الواحد
وا�Çمع النـخل@, ذات وقيل الشجرة@, ذات ا¡ديقة ـّنة@: Òوا� نون@, ÒV فهو للمفعول@,
باب من عليه وَجّن اللّيل وأجنّـه القلب@, نان Òوا� أيضًا@, وِجنان لفظها ع� َجنّات

اّن@/ ÒV وا�مع به@, Ø�يتس صاحبه ٔ�ّن ,@oXا Ì»بك ّن
Ò ß
V س Û�لل وقيل س�ه@, قتل:

ã
| اXسلمون ٕاليه يَص� ما فا�نVة ,@ Ø�سVوالت � Vالس وهو واحد@, أصل جّن@: ـ مقا
بورقه الشجر ٔ�ّن ذاك وهو البستان@, نّة Òوا� اليوم@/ عyم مستور ثواٌب وهو ا��خرة@,
س Û�ال والِمَجّن@: القلب@/ نان@: Òوا� اXقبور@/ ن�: Òوا� أّمه@, بطن

ã
| الولد ن�: Òوا� يَس�,

نّة Ôوا� به@, قوتِل ما %ح الس� عبيدة@: أبو قال ُجّنة@/ فهو %ح الس� من به استُ� ما وكّل
وَسـ�ه سـواده الليل@: وَجنان العقل@, يغطّيى أ@نّه وذلك ا�نـون@, ّنة@: ßوا� به@/

ã
ما@اّت�

وا Û Ôd وا�ّن ا�اّن@/ من بالواحد له تشبيه فهو ا�ان يسّمي الّذيى ا¡يّة فأمّا أ�شياء@/
َتروuم@/ / حيُث ِمن وَقبيلُه هو يَرا@كم ٕانّه ـ الناس أع� عن ون Ø�متس م Øu@�ٔ بذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



جّن ١٤٤

والتحقيق@:

اXع� هذا و]ناسـبة واXواراة@, التغطية هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

غ�Yا@/ أو ق	 أو بطن
ã
| ويُواري يُغطVي ما وهو فعيٌل ن� Òفا� موارد@,

ã
| استعملت

نّة ßوا� آخر@/ ِس%ح أو ُترس من به يُغطّي ما أيى به ّن ÔN ما ]ع� كاللyقمة فُعلة نّة Ôوا�

ã
| ويسـتعمل والتغطية@, اXواراة من نوع ع� يدّل وهو لسة ßكا� للنوع مصدر ِفعلة
حديقة ع� يطلق للمّرة مصدر فَعلة نّة Òوا� نون@/ Ôا� وهو العقَل يُغط�يى ضعف@واخت%ل

تغطيxا@/ ودامت واحدة مرتبة غّطيت قد ا Øu@فكأ اXلتّفة@, بأ�شجار مغطّاة

/@٧٦ . ٦ ـ َكوَكباً رأي الّليُل َعليه َجن @ ØF َفلَ

عليه@/ نفسه الليل غطّي أو عليه@, وآثاره ظلمتَه الليُل َغطّي أيى

/@٣٢ . ٥٣ ـ ُأّمهاِتكُم ُبطوِن
ã
| أِجنة Ôrأن ٕاذ

البطون@/
ã
| مغطّاة rكن أيى

/@١٦ . ٥٨ ـ ُجّنة م ÒuاZأ ذوا Ò ØH ٕا

وNعلونه ذلك@, ظّل
ã
| Tفوظ� يكونوا Øح� اللفظيى با¡لف أنف«Îم يُغطّون

ّنة@/ ßV

/@٢٥ . ٢٣ ـ ِجنة ِبه َرجٌل ٕاّ/ هَو@ ٕان

ومواراة@/ جنون نوع أيى

/@٢٥ . ٤٤ ـ وُعيون َجنّاٍت ِمن تركوا @كَم

/@٩١ . ١٧ ـ وِعَنب يل ÒKِمن َجنٌّة لََك تكون أو

/@٣٥ . ١٨ ـ لنفسِه nظا وهو َجنته َوَدَخَل



١٤٥ جّن

/@١٦ . ٣٤ ـ ط Ò̀ اُ@كل
ã
çت�ذَواَجن Pنتzم لناُهم َوَبد

اÇXفهوم هذا و]ناسـبة اXلتّفة@, بأ�شجار Tيطها مغطّاة كانت حديقة فا�نّة

Õ	خ أذلَِك َخ	ُمستَقّراً@, َيومئٍذ نة Ò�ا أصحاُب اXتّق�@: اXؤمن� مَسا@كن
ã
| استعملت

عالية@/ َجنة
ã
| راِضية ِعيَشة

ã
| فهَو قون@, اXت ُوِعَد

ã
� ال لِد Ôò ا َجنُة أم

@هذه@@الدنيا@اXاّدية@من@اُ�@كُل@والن�عم@وا¥رات@والّلذائذ@@واXشxيات@,
ã
وليعلم@أّن@ما@|

متشاwة ,@وهيى رة@زماناً مرتبة@واXتأخ� اXتقّدمة اُ�خرويّة الن�َعم عن مراتب@نازلة
ã
| @كلّها

وشيئيّة ولطافة@, خشونًة اXواّد
ã
| معها ا¢تلفة اXتفاوتة الصور@,

ã
| الدنيويّة النعم wذه

]اّدته@/ � بصورته ء
ã
Ï¿ال

اXتصّورة هيى ا Øu@�ٔ ,nالعا هذا
ã
اXوجودة@|

ã
æعاXا مقابلة

ã
موضوعة@| وأ�لفاظ

ألفـاظ ÇGا توضع فلم ا��خرة nعا oومفاه اXوضوعات وأمّا أ�ذهان@,
ã
| اXعقولة

ã
æعاXا ]رآتية والكلFت أ�لفاظ هذه علzا تطلق نعم لنا@, مدركة غ� ا Øu@�ٔ وكلFت@,

اXوجودة@/

الوضع وأّن ,@oفاهXا مطلق قبال
ã
| موضوعة أ�لفاظ أّن من قلنا ما ع� وأمّا

الش}ات@/
ã

فتنت الذاتّية@: من قريبة والد�لة ّ ٕاG×يى أمر

وغ�ها@/ النار@, اXاء@, العسل@, ,@éالل الyر@, ّنة@, Òا� الكلFت@: هذه ومن

كَعْرِض وَعْرÎÈا@@ وخ	مستَقّر@, لد@, Ôòا وجنّة عالية@, جنّة هيى ا��خرة@: فجنّة
ِفردوس@, َجنّة َعدن, جنّة أ/uار, ا

ß
xI@ِمن Qريى ,@oالنّع وجنّة وات@وأ/ْرض, مى الس

اXأوي@/ َجنّات فلهم الّصا¡ات وعملوا آَمنوا الذين

تعا�@/ وتوفيقه بتأييده مورده
ã
| مyا كّل عن البحث ء وسيجيى

إ�نسان@/ بدن
ã
| ومُغَطًّي متواريًا القلب كون فباعتبار نان@: Òا� وأمّا



جّن ١٤٦

أفراد مع مأنوس غ� كان من أيى إ�نس@, مقابل
ã
| Uلوق فهو ّن@: ßا� وأمّا

موّحدون عقول@, وَذوو مكلّفون وهم عyم@, ومغَطًّي أنظارهم عن ومتوارياً إ�نسان@,

ديى Òv
َعَجباً قرآناً عنا ß Òd ٕانّا فقالوا ِليعـُبدون@, ٕاّ/ وإ/نَس ا�ن َخلقُت َوما وكافرون@,

وأ@نّا ذلَك@, دوَن وِمنّا الّصا¡وَن ِمنّا وأ@نّا أحداً@, برّبنا ¿Ìَك نُ ولَن به فآمنّا ٕا�الّرشد
وكـذلك وإ/نِس@, ّن

ß
ا� ِمن كث	اً

Ò
Úsه� ذََرأنا وَلَقد القاسـطوَن@, وِمنّا سلموَن ÔX ا ِمنّا

/@١١٢ . ٦ ـ ّن
ß
وا� إ/نس Òَشياط� َعدّواً

à
Ø ã
ن� لكّل َجعلنا

ال�اب فٕاّن ال�اب@, من إ�نس تكّون مبدأ أّن Fك النار, من ا�ّن تكّون ومبدأ
وإ�ضاءة@/ وا¡رارة@والنور التوقّد مyا يتفّرع النار أّن Fك ,@ أً Òaو وَصلصاً� طيناً يكون

هو والنور أ�جزاء@,
ã
| التحّرك شّدة من ا¡اصلة ا¡رارة جهة هيى النّار فٕاّن

ونـفوذ وجـريان ولطافة وٕاضاءة نور النار
ã

ف ا¡رارة@, من ا¡اصلة ا�ضاءة جهة

بلطافxا النار fاّدة منه@/ يتفّرع وما ال�اب فهو ا¡رارة@والقّوة@: سكنت@تلك وٕاذا وقّوة@,
اÇXقتضية ال�اب مـاّدة ÇR%ف ومتوارية@, مغطّاة تكون ٔ�ن واXقتضية اXناسبة هيى

والكثافة@/ والغلظة وا¤جوبيّة وا¤دوديّة للسكون

/@٢٧ . ١٥ ـ موم الس نار ِمن قبُل ِمن َخلقناه وا�ان

/@١٥ . ٥٥ ـ نار ِمن مارٍج ِمن ا�ان َوَخَلَق

الواحد ع� ويطلق ومُغَطًّي متوارياً كان من وهو ا�نون@, من فاعل وا�اّن
فا�اّن ونوعه@, ا�اّن عموم ع� يطلق ّن ßوا� والعاقل@, كالناطق ّن@, ßا� من ّ النوعيى

فقط@/ إ�نس مقابل
ã
| يستعمل وا�ّن وإ�نس@, إ�نسان مقابل

ã
| يستَعمل

َصلصاٍل إ/نسانِمن َخَلَق َخلقناه@, وا�ان َمسنوٍن ٍأ Ò Òaِمن إ/نساَن َخَلقنا َوَلَقد
/@ ا�ان َوَخَلَق @كالَفّخار

�جتناuم بذلك وا Ød nالعا من نوع ّن ßا� سيده: ابن ا�اّن@, ولد ّن ßوا� ـ لسا



١٤٧ ج�

َوَلَقد ـ نّة ßا� وهم ِجنان@, وا�مع ُيَرون@, ف% الناس من استَجنّوا م Øu@�ٔو أ�بصار عن
:@
ã
Ø� ßوا� العرب@/ من قوم عند اX%ئكة هم نّة ßا� قالوا Íون@/ ÒÉ Ô¤ م Øu@أ نُّة ß�ا َعلمت

ّنة@/ ßا� أو ا�ّن ٕا� منسوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ج�@:

مـا :@�Òوا� /@
Ó
]ع� واجتَنيxا@:

Ó
وَج� َجنياً أجنzا ا¥َرة جنيُت جنا@: ـ صحا

حـ� فَعيل ع�
Ø ã
َج� و\ر ت�@, ÔN ما لكّل طّيبة@, Pناة أتانا يقال َجر@, Vالش من تَ� ÔN

تفعله@/ n َذنباً عليك يّدعيى أن هو التجّرم@: مثل
ã
Øوالتج� جناية@, عليه وَج� /@

ã
ُج�

تقول ع�ذلك@, مل ÔJ Ø
j شجرها@, من ا¥رة أخذ وهو واحد أصل ج�@: ـ مقا

جنيُت عليه: ا¤مول ومن لوقته@/ اُخذ أيى
Ø ã
ج� و\ر واجتنيxا@/ أجنzا@, ا¥رَة جنيُت

أجنzا@/ ناية ßا�

من � ÔN ما :@Ï½Ò¡ا مثل
×
وا�� ]عناه@, واجتنيxا أجنzا ا¥رَة َجنيُت ـ مصبا

وأجنت ,@� ÔN أن له حان النخُل Òوأج� مثله@/ ع�فعيل
Ø ã
�Òوا� غّضاً@, دام ما الشجر

به@/ يؤاَخُذ َذنباً أذنب ِجناية@: قومِه ع� وَج� َجناها@/ ك أ�رض@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون ا
Ø
W أو شجر من غ�ه أو ¥ر أ�خذ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ا¥رة@, باقتطاف تشبzاً واقتطافه@, وأخذه j�ٕا ا@كتساب فهو ا�ناية@: وأمّا منه@/ أ�خذ
كلمة من يسـتفاد ا�ناية وهو ا¢صوص j�ٕوا اXاّدة@, من يسـتفاد j�ٕا فارتكاب

مقّدرة@/ أو ظاهرة ـ ـ@@َع�



جهد ١٤٨

الشـجرة من ا¥رة أخذ فٕاّن اXاّدة@, مفهوم من فيستفاد غّضاً@: ا¥ر كون وأمّا
اقتطافها@/ ح� ٕا� من½Íف

/@٢٥ . ١٩ ـ اً َجنيّ ُرَطباً َعلَيِك ُتساِقْط

حينه@/ من
Ò ã
ُج� قد أيى

/@٥٤ . ٥٥ ـ ا�نت�داٍن وَجنا است�ق ِمن َبطائyا

:@
Ø ã
�Òا� أو ا¥ر دون الكلمة wذه والتعب� /@ أ�يديى تناله قريب Fyم � ÔN ما أيى

بعد يكون أن Zكن ا¥ر قرب فٕاّن التناول@, وقرب ا�جتناء Îºولة جهة ٕا� ٕاشارة
طريّاً@/ حينئٍذ يكون و� ا�جتناء من مّدة

أ�صـل
ã
| كان أو اXصدر و]ع� مصدر �Òا� ٕاّن نقول: أن حينئذ يبعد و�

ا�هة@/ هذه فيه لوحظ ٕاذا مبالغة@,
Ø ã
ا£� ا¥ر ع� يطلق

Ø
j مصدراً

فيه@/ ملحوظ ا�جتناء فقيد حال ّ أيى وع�

ٕا� القطف
ã
و| ا��خذ@, جهة ٕا� ا��

ã
| النظر أّن والقطف@: ا�� ب� والفرق

داِنية وُقطوفهم تعا�@: قوله
ã
| ا�مع بصيغة أçالقطف قد هذا وع� اXأخوذ@, جهة

ا�نت�@/ وَجنا R%ف@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جهد@:

وقـيل والطاقة@, الوسع غ�هم@:
ã
| وبالفتح ا¡ـجاز

ã
|

Ø
ËÉبال هد Ôا� ـ مصبا

مصدر وهو والغاية@, الyاية غ�@: � بالفتح هد Òوا� اXشّقة@/ واXفتوح الطاقة@, اXضموم
وجهده الطلب@/

ã
| غايتـه بلغ Øح� طلب ٕاذا نفع@: باب من َجهداً أ�مر

ã
| جهد من

جهاداً@, ا� سـبيل
ã
| وجاَهد الب%ء@/ جهد ومنه اXشّقة@, منه بلغ ٕاذا واXرض@: أ�مر



١٤٩ جهد

uايته@/ ٕا� ويَصَل هوَده ÒV ليبلَغ طلبه
ã
| وطاقَته ُوسَعه بذَل أ�مر@:

ã
| َد

Ò
xواج

ã
Ï»نف َجهدُت يقال ُيقاربـه@, ما عليه مـل ÔJ j اXشـّقة@, أصله جهـد@: ـ مقا
ٕاّن ويقال ُجهَدهم@/ ٕاّ/ دون ÒN / َوالذيَن تعا�@: ا� قال الطاقة@, هد@: Ôوا� وأجهدُت@,
الباَب يُقارُب ا

Ø
Wو وَنَصب@/ ]Òشقّة ٕاّ� ذلك يَكاد و� ُزبُده@, اُخرج الّذيى Ôéالل ا£هود

الكث�@, الشديد بأ�@كل عليه aَل ٕاذا الطعاَم هُد ÒN وف%ن لبة@/ yالص أ�رض وهيى هاد Òا�
ال¿Îوان@/ وا�اِهد@:

ُجهدهم ٕاّ� دوَن ÒN � والVذين ـ وقرٔي الطاقة@, هد@: Ôوا� هد Òا� جهد@: ـ صحا

ã
| َجهَدك اجَهد ـ قولك من بالفتح هد Òوا� الطاقة@,

Ø
ËÉبال هد Ôا� الفّراء@: قال وَجهَدهم@/

دابّته َجهَد يقال اXشّقة@, ْهد@: Òوا� ُجهَدك@/ اجَهد يقال و� غايتك أبلغ أيى أ�مر@, هذا
فـيه Vجد أيى كذا

ã
| الرجُل وَجهد طاقxا@, فوق الّسـ�

ã
| علzا َل Òa ٕاذا وأجهدها

اشxيَته@, الطعاَم@: وَجهدُت كلVه@, ُزبَده أخرجَت ٕاذا هوٌد@: ÒV فهو Òéالل وَجهدُت وباَلغ@/
نِكَد :@Ì»بالك م

Ô
Î¿عي وَجِهد اXشقّة, ِمن Vهوٌد فهو الرجُل وُجِهَد Îوان@/ Ú¿ال وا�اِهُد@:

واشتّد@/

واّلذين ـ@@ لٕ%نسان هد Ôا� وقيل الُوسع@/ هد@: Ôوا� اXشّقة@/ بالفتح@: ا�هد ـ مفر
واجxدوا َحلفوا أيى أZاuم@, جهَد باِ# وأقَسموا تعا�@: وقال ُجهَدهم@/ ٕاّ/ دوَن

ß
ÒN @/

الطاقة ببذل النفس أخذ وا�جxاد@: ُوسعهم@/
ã
| ما أبلغ ع� به يأتوا أن ا¡لف

ã
|

بالفكر@/ أتعبتُه وأجهدته@: رأييى جهدت يقال اXشّقة@, وIّمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ينxيى أن ٕا� البليغ والسعيى الطاقة بذل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن



جهد ١٥٠

وسعه@/ غاية ويبلغ اXمكنة الyاية

ã
| ٕامّا مyا وكّل بالفكـر@, أو وأ�عضاء بالبدن أو باXال ٕامّا ا�جـxاد ٕاّن

Ø
j

شخصّية@/ وأغراض دنيويّة طرق
ã
| أو تعا� ا� سبيل

والرغبة@/ بالطوع ا�هد هو وا�جxاد هد@, Òا� ٕادامة هيى فا£اهدة

Çم ß ßGبأمـوا ا£Çاهديَن ا# ل فض َسـبيله@,
ã
| وِجهاٍد اِ#@, َسـبيل

ã
| اِهدوَن ÔN

وأنُفسكم@/ بأموالكُم وجاِهدوا م@,
ß
Î ß»وأنُف

طـاقxم ويـبذلون العـدّو@, Nاهدون أيى Tـذوف@, أ�فعال هذه
ã
| واXفعول

وأنف«Îم@/ بأمواGم أ�عداء ع� أشّداء فهم عدّوهم@, مقابل
ã
| ووسعهم

/@١٥ . ٣١ ـ
ã
è َك

ß
Ì¿ تُ جاَهداكع�أن وٕان

/@
ã
è ت¿Ìك أن ع� ويُتعباك مقابلك

ã
| Fوسعه يبذ� أيى

وجاِهدهم َعلzم واغُلظ Òنافق� ÔX وا الكُّفاَر جاِهد Ø ã
الن� ا Ûv@أ يا ـ@ اXع�@ وwذا

Wكنة@/ وسيلة ّ بأيى أيى ـ كب	اً ِجهاداً@@ به

/@١٠٩ . ٦ ـ م
ß
uاZأ َجهَد باِ# وأقَسموا

ا¨�@/
ã
| وجّدهم سعzم ]نxي أيى

/@٧٩ . ٩ ـ ُجهَدهم ٕاّ/ دوَن
ß
ÒN / والذيَن

أيى ـ الغَسـل من كالغُسل هد@, Òا� من مصدر Ëºا
Ø
ËÉبال ا�هـد أّن والظاهر

تعا�@/ ا�
ã
| اجxادهم من حصل ما ٕاّ� وعي¿Îم أعGFم من ينفع و� عندهم �@يب�

أو الغاية أو الyاية أو اXشقّة أو الطاقة أو بالوسع اXاّدة هذه تفس� أّن فظهر
ا¡قيقة@/ عن وخروج باللوازم تفس� غ�ها@: أو ا�شxاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٥١ جهر

جهر@:

بنفسـه ويعّدي أظهرته@/ وأجهرته@: ظهر@/ بفتحت�@: َهر ÒN ء
ã
Ï¿ال َجَهر ـ مصبا

وامرأة الشمس@,
ã
| Í½يُب � أجهر@: ورجل به@/ وجهرت جهرته فيقال وبالباء@, أيضاً

وِجهاراً: بالعداوة@Vاهرة /@وجاَهَر @ عياناً َجهرة@أيى َتِعَب@/@ورأيته َجهراء@,@والفعل@من@باب
فوعل@/ وزنه معروف وهر@: Òوا� َجه�@/ فهو َجهارة

Ø
ËÉبال الصوت وَجُهَر أظهرها@/

بالك%م يقال@َجهرُت وكشفه@وعلّوه@, ء
ã
Ï¿ال ٕاع%ُن وهو أصل@واحد جهر: ـ مقا

ã
| كان ٕاذا َء

ã
Ï¿ال جهرُت الباب هذا ومن عاليِه@/ أيى الصوت َجه� ورجل به@, أعلنُت

/@ ÓDعظ عينك

يقال واء@, yوالر اòلق عظم وهيى هارة Òا� من فَعول َجهور ـ ٣٤٦ ص ا�شتقاق
/@
Ø
Ì»ال Vضد هُر Òوا� عال@/ الصوت@أيى جه� ورجل عينك@/

ã
| عظُم الرجَل@ٕاذا اجxرُت

الشمس@/
ã
| Í½يُب � الّذيى وأ�جهر ال�اب@/ من فzا ما أخرجت ٕاذا الب� رُت Òxواج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمر ّ أيى
ã
|

ã
العا� Ùالب� والظهور ا�عت%ن هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

واXقال@/ الك%م
ã
| استعGFا وأ@ك @كان@,

ã
| تـفريط فاòفـوت الكامل@, واòفض السكون أيى اòفوت مقابل

ã
| فهيى

ا�عتدال@/ عن وخروج ٕافراط ا�هر أّن Fك الصوت

/@١١٠ . ١٧ ـ mًَسبي ذلك Òَب� وابتِغ wا اِفْت ÔH َو/ بَصmتَك َهر ÒQ َو/

/@١٠ . ١٣ ـ ِبه َجَهر َوَمن الَقول
Ú
Ì
Ò
ºَمنأ ِمنكُم َسواء



جهز ١٥٢

/@٧ . ٢٠ ـ وأخ�
Ú
Ì»ال َيعلَُم فٕانه بالقول هر ÒQ وٕان

ّ مyيى اXع� wذا فا�هر ,@
Ø
Ì»وال واòفاء اòفات مقابل

ã
| ٕافراط جهة فا�هر

الكرZة@: ا��ية
ã
| به ح ØÍ¼و والقول@, الص%ة

ã
| عنه

/@٢٠٥ . ٧ ـ القوِل ِمَن هِر Ò�ا ودون وخيفًة عاً ØÍÉت نفِسك
ã
ربّك| واذ@كر

/@٢ . ٤٩ ـ لبعٍض َبعِضكم كَجهر بالقول لَُه َهُروا ÒQ َو/

/@ ٨ . ٧١ ـ ِجهاراً م Ô Ôtدعو ã
Øæ ٕا Ú Ôj

عـ� تدّل وماّدته الفعـل@, ٕادامة ع� وتدّل ا£اهرة من مصـدر ِفعال فَصيغة
لكّل Øيتب� Øح� وبا�هر مداومة كانت لقومه نوح من فالدعوة إ�ظهار@,

ã
| إ�فراط

أحد@/
/@٥٥ . ٢ ـ َجهرةً اَ# نََري Øح�

للمّرة@/ فَعلة صيغة
/@
Ó
ومع� لفظاً التناسب من واGجر وا�هد ا�هر ب� Dف ما 
O@�و

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جهز@:

البيـت@, متاع وهو ا�هاز Lو وي ÔJو يُعتـقد ء
ã
Ï¾ وهو واحـد أصل ـ@ مقا
سفره@/ جهاز تكّلفت ف%ناً@: وجّهزت

ã
| السبعة قرأ وبه اXسافة@, قطع

ã
| ٕاليه Jتاج وما اُهبّتُه السفر َجهاز ـ مصبا

واÇXّيت العـروس وِجهاز قليـلة@, لغة Ì»والك هازهم@, ÒP ـزهم َجه ØFفل تعا�: قوله
هيّأت أيضاً@: بالتثقيل اXسافر وجّهزت بالتثقيل@, Fأهله جّهزYا يقال أيضاً@/ باللغت�

فاعل@/ Ëºٕا Ì»بالك فا£ه�ز جهازه@/ له



١٥٣ جهل

[ÇØمَت وقد قتـلَه أÌºعَت ٕاذا ا�ـر´ ع� أجهزُت أ�صمعيى جهز@: ـ صحا
ٔ�مر وQّهزت ّد@/ Vالش Ìºيع كاَن ٕاذا ñَجه وفرٌس ر´@/ Òا� ع� أجزُت يَقْل و� عليه@,

له@/ tيّأت أيى @كذا

جهاز وكذلك ٕاليه@, Jتاجان ما وِجهازYا@: واXّيت العروس َجهاز جهز@: ـ لسا
قـتَله@/ أثبَت وأجَهَز@: ر´ Òا� ع� وَجَهز فتجّهز@/ جّهزه وقد ,@Ì»ويك يفتح اXسافر@,
َهز ÔV وموت ÍÈب@/ أيى ٕاdه ع� أجاز يقال ا Ø̂ ٕا عليه أجاز يقال و� ِسيده@: ابن قال

Ìºيع@/ أيى ñوجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويُـقّدم به ويرتبط أمر لوجود يلزم ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

العـروس وجـهاز مسـافراً@, كونه جهة من اXسافر كََجهاز أ�مر@, ذلك يتحقّق Øح�
أ�مر@/ مقّدمات من عروساً كونه ليتحقّق

عـ� جـّهزت وأمّـا أمره@/ ولوازم مقصده مقـّدمات هيّأَت ٕاذا جّهـزته يقال
معه يكون من واXتجّهز@: ñه Òوا� أمره@/

Ø
rي Øح� عليه

ã
Ï»نف جّهزت fعناه ا�ر´@:

ٔ�مر@/ يxيّأ ومن هاز Òا�

/@٦٩ . ١٢ ـ قايَة Fالس َجَعَل هازهم ÒP زهم َجه ØFَفل

من Gم ما وأ@كمل Gم@,
ã
الّ� باللوازم حركxم ولوازم سفرهم مقّدمات هيّأ أيى

ا�هاز@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جهل@:

الطمأنينة@/ وخ%ف اòفّة وا��خر العلم@/ خ%ف أحدYا أص%ن@, جهل@: ـ مقا



جهل ١٥٤

قـوGم :@
ã
æوالثا هل@/ ÒV wا َعلَم �

ã
الّ� للمفازة ويقال العلـم@/ نقيض ا�هل فأ�ّول@:

حّر@كتـه ٕاذا الغُصَن@: Ố الر اسـتجَهَلت ويقال َهل@, ßV ا�مـر wا ـّرك ÔJ
ã
الّ� للخشبة

ا�هل@/ ع� Jملك الّذيى أ�مر والَمجَهلة@: فاضطرب@,

أري اهَل@: ÒQو وَجهالة@, َجهً% ف%ن َجِهَل وقد العلم@, خ%ف ا�هل@: ـ صحا
تنسبه أن والتجهيل: أيضاً@/ واستخفّه جاهً% عّده واستجَهله: به@/ وليس ذلك نفسه من

ا�هل@/ ٕا�

بـالشك 
ك اXثل@:
ã
و| علمته@/ خ%ف وَجهالة@: َجهً% ء

ã
Ï¿ال َجهلُت ـ مصبا

وجهول@/ جاهل فهو أضاعه@/ ا¡ّق@: وجهل وأخطأ@/ سفه غ�ه@: ع� وَجِهل َجهً%@/
ا�هل@/ ٕا� نسبته بالتثقيل@: وجّهلته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالنسبة ٕامّا العلم وفقدان العلم@, Oالف ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ٕامّا مyا وكّل شخصّية@, ٕا�تكاليف بالنسبة أو ظاهرّية@, علوم أو ّية@, ×G�ٕا اXعارف ٕا�
/@
Ø ã
جز� أو ,@

ã
Øك� موضوع

ã
|

َجـِهل يقال@: واXوارد@: الصيغ باختـ%ف Hتلف ا�هالة مفهوم وخصوصيّات
جاهََل قبول اُريد مورد

ã
و| جاهََل@, فيقال@: ا�هل ٕا�ٕادامة إ�شارة أريد وٕاذا َجهالًة,

استجهل@/ فيقال@: الطلب أريد وٕاذا Qاهَل@/ فيقال@:

فتفس� الطمأنينة@, ي%زمان واليق� العلم أّن Fك ا�ضطراب@, ي%زم ا�هل @ٕاّن
Ø
j

وأ�ثر@/ بال%زم تفس� وا�ضطراب با¡ركة ا�هل

/@٦٣ . ٢٥ ـ َسmماً قالوا ا�اِهلوَن م Ò{خاط وٕاذا



١٥٥ جهل

]قامهم@/ ا�اهلون أيى

/@١٩٩ . ٧ ـ ا�اِهل� بالُعرفوأعِرضعن وأُمر

الُعرف@/ �@يعرفون الّذين أيى

/@٧٢ . ٣٣ ـ َجهوً/ َظلوماً كاَن ٕانّه إ/نساُن لها Ò Òaو

وقلنا والطمأنينة@, أ�مانة ¡مل مستعّداً وبكونه ]قامه وجاهً% لنفسه ظاXاً أيى
¼Íف ظلم@لنفسه@حيث أشّد وهذا الطمأنينة@, خ%ف ا�ضطراب@وهو ي%زم ا�هل ٕاّن

أ�من@/ راجع وأ�من@, الطمأنينة ٕا� الوصول عن وُحرم مقامه عن نفسه

/@١٧ . ٤ ـ هالة ÒP وَء Vالس َيعملون ِللذيَن َع�اِ# التوبُة ا Ú̂ ٕا

وتوّجه بعلم العمل@السي�ٔي R%ف العفو, يوجب موّجه@وقصور عذر ا�هالة فٕاّن
يتوب أن ٕاّ� ٕاليه@, ا� يتوب Øح� اعـتذار معه يب� و� ,@ ّ عمديى وعصيان تقص� فٕانّه

توب@/ ـ فل�اجع ـ وكرمه ومنّه بفضله

/@١٥٤ . ٣ ـ ا�اِهليّة ظن Fا¡ق Ò	َغ باِ# َيُظّنوَن

معارف عن وTروماً جاهً% إ�نسان كون وهيى ا�اهليّة عن
Ñ
Ï¾النا الظّن أيى

تعا�@/ ا�

/@٣٣ . ٣٣ ـ اُ/و� ا�اهليِّة َج Ûت� جَن Úَت� َو/

مة@, اÇXتقد� السـابقة ]ع� واُ�و� إ�سـ%م@, قبل
ã
الّ� السـابقة ا�اهليّـة أيى

القرون بال fا اُ/و�, ا Òt	س َسُنعيُدها :
ã
| Fك وجيه@/ غ� يقابل@الثانية@: ]ا وتفس�ها

ُحفاُ/و�@/ Vالص
ã
| ما َبيFنُة تأtم Ònأَو اُ/و�@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



جهم ١٥٦

جهم@:

أيى الوجه@, َجهُم رجل يقال والطV%قة@, البشاشة خ%ف ع� يدّل جهم@: ـ مقا
َجهمُت ويقال ُربعه@, ٕا� أّوله ب� ما وهيى وُجهمته@, الليل َجهمة ذلك ومن @كرvه@,
اXاء@, أراق الّذيى حاب Vالس هام@: Òا� الباب ومن بوجهه@/ استقبلتَه ٕاذا الرجَل@: وQهVمت

له@/ ف
Ò
Ì¿يُست ف% يقّل خ�ه أّن وذلك

كلحَت ٕاذا وQّهمته@, الرجَل َجهمُت كا¬@الوجه@/ أيى َجهم@الوجه@, رجل ـ صحا
الوجه@/

Ò
Ì ßºبا صار ٕاذا ُجهومة

Ø
ËÉبال َجُهم وقد وجهه@/

ã
|

بتشديد
Øã
ÏºFòبا ملحق وهو عباده@, ا� بwا يُعذ� ã

الّ� النار أÊºء من :@ Øsوجه
معّرب@/

Øã
Ïºفار هو ويقال: والتأنيث@, للمعرفة ين½Íف< �C ري ÔN و� الثالث@, ا¡رف

القعر@/ بعيدة نام@: ِجه� وَر@كيّة

اòلقة@/ ضيّق اللحم كث� غليظ َجهٌم@: وجه ـ أسا

َجهم@, كثيف وكّل , ÓFَجه أ�سد يى Ød وبه الوجه@, الغليظ هم: Òوا� ـ ا�شتقاق@٨٦
ÓF
Ö
zوَجـ ة ßYوجا ÓDوُجَه ÓFَجه العرب ت Ød وقد له@, أغلظَت ٕاذا الرجَل Qّهمُت ومنه

َرعشن@/
ã
| Fك زائدة@, النون وكذا الياء وَجْهمنا@,

حـبيب@: بـن يونس قال قو�ن@, Øsجه
ã
| : أ�نباريى ابن قال ـ ١٠٧ اXعّرب

َري ÔQ � أعجميّة وهيى ا��خرة@,
ã
| ا� يُعّذبwا ã�ّال ٕاËºللنار Øsالنحويّ�جهوأ@ك

ُرؤبـة@: عن وُحكيى والتعريف@/ للتأنيث َر ÔN nو
Ø ã
èعر ٕانّه وقيل@: والعجمة@/ للتعريف

القعر@/ بعيدة أيى ِجّهنام@, َر@كيّة

القدس من ا�نوب
ã
| واٍد ـ Gehenne ـ ِجهنه ـ للساميى أ�ع%م قاموس



١٥٧ جهم

مقاَم ٕاÌºائيل
ã
ب� عند الواديى تلك وكانت ٔ�صنامهم@, قرباناً فzا يَذMون ال¿Ìيف@,

ويعتقدون وقاتل�@, جان� أفراد وأبدان ا¡يوانات جيف ٕالzا يدفعون ونفرة@, دهشٍة
ـ اللفظ@/ هذا من معّربة Øsجه وكلمة ,@ الواديى تلك

ã
| بون Vيُعذ والعاص� الطاغ� أّن

ترxbا@/ ملّخص هذا

بـن حـدوَد وكانت ,@oاورشل ُجنوب
ã
| واٍد َهّنوم@: ـ@ مقّدس كتاب قاموس

كانت وØXا النجسة@, أ�شياء وسائر أ�موات ِعظام ٕالzا يدفعون
Ø
j فzا@, وvودا يام�

Tّل وا Ø Òd Ø
j َهّنوم@, أرَض

ã
يع� Øsجه Ëºبا فسّموها الكثافات ٕ�حراق الواديى تلك

ترxbا@/ ملخّص هذا /@ Øsجه Ëºبا والعذاب العقاب

العـ	يى اللـفظ مـن مشـتقّة كلمة وهيى :@ Øsجه ـ@ إ�سـ%مية اXعارف دائرة
ٕا� القراب� فzا م Vتُقد اXقّدس بيت من بالقرب وادياً وكان َهّنوم@, واديى أو جيحنّون

العقوق@/ أيّام
ã
| مرلك

/@oجح سقر@, ,@ Øsجه @= Cجzنوم<@ ـ قع

ماّدة وب� بيyا التناسـب من سبق ما ٕا� مضافاً الكلمة هذه اشـتقاق فظهر
ع	ّية@/ ماّدة من جهم@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فـيه يُعّذب الّذيى للمكان ÓÊºٕا صارت فيه@, مزيٍد
Ø ã
ث%~ صيغة Øsجه كلمة أّن

ـ يقال وال½Íف@, إ�جراء عن Zنعان والعلميّة والتأنيث والظاXون@, ا� وأعداء الكفّاُر
ا@/ Òuَيصلو

Ò
Úsَجَه

ضّيقة@/ غليظة شديدة أهلها ٕا� وبالنسبة وكريه@, Ìºبا وجه Gا فهذه

/@
Ó
ومع� لفظاً ـ وجهن وجحن@, جحم@, ـ من قريبة اXاّدة وهذه



جوب ١٥٨

اÇXع� وهذا وُكلوح@, وكراهة ومضيقة غلظة فيه Tيط ع� تدّل Øsجه ٕاّن
Ø
j

وترك الدنيّة الدنيا Gذه عمل من سلوك ومنxي ا�@, ذ@كر عن أعرض مس�من نتيجة

وهيى الراضية@, والعيشة والنعمة والرaة والبشاشة الط%قة دار هيى
ã
الّ� ا��خرة nعا

وأ�رض@/ ال«Êء كعرض عرÎÈا
ã
الّ� ا�نّة

وَنُسـوُق Ìون@, Ò¿Ç ÔJ
Ò
Úsَجَه ٕا� َكَفـروا والذيَن ,@

Ô
Úsَجَه َمأواُهم Øj قليٌل َمـتاٌع

َمآباً@/ @ Òللطّاغ� ِمرصاداً@ كاَنت
Ò
Úsَجَه ٕان ِورداً@, Ò Úsٕا�َجَه Òا£رم�

ع� تدّل اXشّددة النون وزيادة ا�ّنة@/ مفهوم مقابل
ã
| Øsجه مفهوم أّن فظهر

التبخ�@/ ]ع� ال}س من wنسة
ã
| Fك والكلوح@, الغلظة شّدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوب@:

أو نعم@, Lو تقريره يتضّمن قد القَول وجواب معروف@, الكتاب جواب ـ مصبا
ٕاجـابة@, وأجابه طلب@, بعد ٕاّ� جواباً يسّمي و� وجوابات@, أجوبة وا�مع ٕابطاله@/
قَـبلَه دعـاءه: ا� وأجاب فأطاع@, ء

ã
Ï¾ ٕا� دعاه ٕاذا له@: واستجاَب قوَله@, وأجاَب

انكشف@/ السحاب@: واSاب قطعها@/ َجوباً@: Nوwا أ�رَض وجاَب

فأنا َجوباً@, أ�رَض ُجبُت يقال ء@,
ã
Ï¿ال خرق وهو واحد@, أصل جوب@: ـ مقا

والِمجوب: @أ�رض/
ã
رق@| Òòكا ٔ�@نّه الباب من وهو كالغائط, ْوبة Òوا� جائٌب@وَجّواٌب/

فأجابه كلّمه يقال الك%م@, مراجعة وهو ـ آخر وأصل صف@/ ÔO أيى wا اب ÔN حديدة
ا�واب@/ وا£ابة@: Vاَوبة@, Qاوبا وقد جواباً@,

]�Çلة ا�Çابة Ëº�ٕوا إ�جابة@, واXصدر سؤاله@, عن وأجاب أجابه ـ صحا
ا� استجاب يقال ]ع�@, وا�ستجابة وإ�جابة جابة@, فأساء عاً Òd أساء يقال الطاعة@,



١٥٩ جوب

ا�واب@/ أيى Ì»بالك يبة ßا� َسن Ò Ò¡ انّه ويقول التحاور@, والتجاوب@: وا£اوبة دعاءه@,
وُب ÒN وجاَب َجيبه@/ قّورَت ٕاذا وأجيبُه أجوبُه القميَص ُجبت تقول للقميص يب Òوا�

ا@/ Òxقطع ٕاذا ا Ôxواجتب ا
Ô
وأجي} أجوwا الب%د وُجبُت وقَطَع@, خَرَق َجوباً@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو اXاّدة
ã
| تأث� ٕامّا وهو والنفوذ@, اòرق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

الب%َد وجاَب َخرقها@/ أيى القميَص وجاَب نق}ا@/ أيى الصخرَة جاَب فيقال@: اXع�@,
ã
|

ك%م رّد عن عبارة وا�ابة واب Òوا� فzا@/ ونفذ الب%د خرق فكأ@نّه س�اً@, قطَعها أيى
عقده@/ وJّل الصعب مشكله وOرق قلبه

ã
| وينفذ الطرف

ã
| يؤّثر بعمل اXقابلة أو

اXورد@/ هذا
ã
| يستعمل أن و�زم اXفهوم@, هذا هيى ا�واب مع� فحقيقة

والصيغة@, اGيئة مع� ٕاليه مضافاً اXفهوم هذا مyا ف�اد اXزيدة@: مشتقّاtا وأمّا
ومقبـوً�@/ مُنِتجاً وعمله مؤّثراً وك%مه نافذاً دعاءه جعل أيى دعـوتَه أجاب فيقال@:
وا£اوبة مطلوبه@/ حصول وأراد ونفوذه تأث�ه طلَب أيى دعاَءه ا� استجاَب ويقال@:

وب@/ Òا� من استمرار

/@٩ . ٨٩ ـ بالواد خَر الص جاُبوا الذيَن وَد Ò\َو

ونفذوا@/ خرقوا أيى

/@٢٤ . ٢٩ ـ اقُتلوه قالوا أن ٕاّ/ قوِمِه َجواَب كاَن ا@ Òf

/@٥٦ . ٢٧ ـ لوط آل أخِرجوا قالوا أن ٕاّ/ قوِمِه َجواَب كاَن ا@ Òf

ك%مه مشكل حّل
ã
| ويؤّثر فيه وينفذ قوله ويقابل

Ø ã
الن� دعوة Oرق ما أيى

ويبطله@/



جود ١٦٠

ا@, Ôgَدعـوت اُجيبت َقد يٌب@, ÔV قريٌب ,@ ْضـطَر ÔX ا يُب ÔN أمن اXرَسـل�@, Ôrأَجب
اِ#@/ داِعيىَ أجيُبوا@

اXرسل� دعوة rجعل أيى مؤّثراً@, خارقاً نافذاً جائباً جعله ]ع� إ�جابة من
قريب وهو متجهًة@, مقبولة مؤثّرة اXضطر دعوة Nعل ومَن وقّويتموها@, مؤثّرة نافذة

وهكذا@/ ـ دعاه من دعوة يقبل

مده@, ÒM فتسَتجيبوَن َلُكم@, أسـَتِجْب م@, Øwلَِر اسـَتجابوا م@, Øwَر م Ô ÒG فاسَتجاَب
َله@/ اسُتجيَب م@, ÔG /@َيسَتجيبوَن

ا�ستجابة@/ من @كلّها

وا�ستجابة وا�جابة ا�واب اسـتعمل
Ø
j اXاّدة@, هذه

ã
| الواحد أ�صل فظهر

اXراد@/ وحصول القبول وهو اXفهوم ذلك من ا¡اصل
ã
|

اXاّدة فٕاّن وغ�Yا@: وا¡صول القبول كلمة دون اXاّدة wذه التعب� لطف وأمّا
واXعلول@, العلّة ترّتب بنحو الطبيعيى ا�ريان وIقّق اXبدأ من أ�مر ٕاص%ح ع� تدّل
ع�النظم أدّل اXع� وهذا القبول@, Jصل Øح� Fxوتقوي FقّقهIوالتأث�و النفوذ وهو

أ�مر@/ استحكام
ã
| وأقوي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جود@:

Øب� جواد رجل يقال العطاء@, وكة ء
ã
Ï¿بال التسّمح وهو واحد@, أصل ـ مقا

الغزير@/ اXطر وا�ود@: ا�ود@,

جـائد@, فهو َجوداً@ َطر ÒXا وجاَد ِجـياد@, وا�مع فعيل ع� جيّد ء
ã
Ï¾ ـ صحا

َجبل :@ ّ وِديى Ôوا� َجواد@/ فهو ]اله الرجُل وجاَد وَصحب@/ صاِحب مثل َجود وا�مع



١٦١ جود

واسـتَوت أ�عمش@: وقرأ الّس%م@, عليه نوح سفينة عليه استوت ا�ـزيرة@, بأرض
للتخفيف@/ جايز وذلك الياء بٕارسال ّ وديى Ôا� ع�

اXوصل ب� جبل Ëºا هو قيل ,@ ّ واستَوتع�ا�وديى تعا� قال جود@: ـ مفر
ا�ود@/ ٕا� منسوب أ�صل

ã
| وهو وا�زيرة@,

وقيل@: بآمد@/ جبل هو الزّجاج@: وقال َجبَل@/ وقيل@: موضع@/ :@ ّ وديى Ôوا� ـ لسا
والّس%م@/ الصلوة وعليه نبيّنا ع� نوح سفينة عليه استوت با�زيرة جبل

ال¿Îر
ã
| الفُلك واستقّر اXياه نقصت يَوماً و`س� ِمئٍة وبعد ـ ٣ . ٨ التكوين

نقصاً تنقُص اXياه وكانت أراراط جبال ع� ال¿Îر من Ì¿ع السابع اليوم
ã
| السابع

ا�بال@/ رؤوس ظهرت ال¿Îر أّول
ã
| Ì¾العا

ã
و| Ì¾العا ال¿Îر ٕا� متوالياً

أن أ�رض ا� أمر
Ø
j أ¾Îر@, `سة أ�رض bيع غرق وقد ـ ٢٣ . ١ اXروج

ابن جزيرة ماسور بب%د ّ ا�وديى ع� السفينة واستوت تقلع@, أن وال«Êَء اXاء@, تبتلع
رأس عـ� السفينة خروج وموضع فراسخ@, \انية ِدجلة وب� وبينه ,@

ã
اXوص� عمر

وحام سام وهم الث%ثة أو�ده ومعه السفينة من نوح ونزل الغاية هذه ٕا� ا�بل هذا
هـنالك فابتنوا ا�بل هذا سفح ٕا� وصاروا امرأة@, وأربعون رجً% وأربعون ويافث

وث%\ائة@/ وث%ث� اثنت� سنة وهو هذا وقتنا ٕا� ٕاdها وهو \ان�@, وها Ød مدينة

الواقعة بايزيد@, بلدة @أطراف
ã
| :@Ararat آرارات ترbته@: ما أ�ع%م@, قاموس

ã
| اXذكورة وهيى طاغ@, آغريى بال�كّيـة@: Gا ويقال وتركيا@: وروسـيا ٕايران ب� Dف
,@ ّ ا�وديى علzا يطلق إ�س%مية الكتب

ã
و| فzا@, نوح سـفينة توقّف بعنوان التوراة

م�@/ ٤٠٠٠ ٕا� والثانية م�@, ٥٤٠٠ ٕا� يبلغ أّوGا ارتفاعان وGا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



جود ١٦٢

تقريبيّة خريطة



١٦٣ جود

والتحقيق@:

ما@كو ب� الواقعة ال�كّيـة@,
ã
ÏÈأرا من

ã
}Ì¿ال ال¿Êل

ã
| واقعة ا�بل هذه أّن

العAنيّة< Cمن ِايغِدير وبلدُة Cالروسيّة< من وٕايروان العAنيّة< Cمن وبايزيد ٕايران< Cمن
مyا@/ ال¿Êل جهة

ã
| واقعة

ال�كيّة
ã
ÏÈأرا من وِدجلة@, الفرات ب� Dف اXمتدة القطعة فهيى ا�زيرة@: وأمّا

ã
�Ê¿ال Ë»الق ع� تطلق وا�زيرة الyرين@, ب� ما بب%د وتعرف والعراق@, والسوريّة

عمر@/ ابن جزيرة ب%دها ومن مyا@,
Ø ã
èالغر

ووان وبايزيد أِرÍÈوم مدuا ومن أرمينيا@, و�ية
ã
| واقعة آرارات جبل ٕاّن

Ø
j

أرÍÈوم@/ من قريبًة الو�ية هذه جبال من Hرج ا Ø̂ ٕا وُفرات ِدجلة ومياه والعزيز@,

أعلم@/ وا� ا�زيرة@, قطعة
ã
| واقعة ّ جوديى جبل ٕاّن يقال: وقد

قريبة جبال ٕا� و[تّد كث�ة@, متفّرعاtا آرارات جبل بأن بيyا ا�مع وZكن
معّينة@: نقطة وتشخيص التعي� ع� ّ ا�وديى وIديد وأطرافها@, الyرين ب� جبال من

وا¡كومات@/ الدول باخت%ف Hتلف خ� اXؤر� واصط%حات ك%مهم@,
ã
| يرد n

/@٤٥ . ١١ ـ ّ وديى Ô� واستََوتع�ا أ/مُر
Òã
Ï ßÉ وُق اXاُء وغيَض

اXوصل ب� Dف
ã
ÏÈأرا

ã
| الواقع فهو ا�بل@: اXراد كان ٕان ّ ا�وديى أّن فالظاهر

ٕا� مسـتنداً آرارات Pبل القول كان وٕان أ�قوال@, ب� ا�امع وهو آرارات@, وجبل
التوراة@/

وهو ,@
ã

الوص مفهومـه ٕا� ٕاشارة ّ ا�وديى بكلمة التعـب� يكون أن و�@يبعد

Qريى للFء وUزناً وصلباً مرتفعاً بكونه يتحقّق ا�بل
ã
| والتكّرم والتسّمح@, التكّرم

ا¡يوان@, وتعيّش إ�نسان لسك� وتناسب ل%خÍÉار سفحه منه وتستعّد أ�uار منه



جور ١٦٤

فيه@/ السفينة لتوقّف
ã
ÏÉقتXا هو اXع� وهذا

اXوارد@/ وأنسب اXصاديق أحسن من وا�ها وما ا�زيرة وجبال

/@٣١ . ٣٥ ـ ياُد
ß
� ا الصاِفناُت

Øã
Ï¿بالَع َعلَيه ُعِرَض ٕاذ

سـ�ه
ã
| Ìºيعاً كان ٕاذا@ َجّيد@, أو َجـواد فرس يقال جـّيد@, أو جـواد bع

صفاته@/
ã
| ومتكّرماً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جور@:

الباب ومن َجوراً@/ جاَر يقال الطريق@, عن اÒXيل وهو واحد أصل جور@: ـ مقا
بـدل oا�ـ كأّن إ�بدال باب من هذا يكون أن وZكن ¼Íعـه@/ أيى فجّوره طعنه

الكاف@/

وا�Çار@: مال@/ الطريق@: عن وجار ظلم@, َجوراً@: وُر ÒN حgه
ã
| جاَر ـ مصبا

Ëº�ٕوا قاتَل@, باب من وِجواراً اَورة ÔV وجاَوره ج�ان@/ وا�مع السك�@,
ã
| ا£اور

وا�ار@: Oاف@, ا
Ø
W يؤمنه أيى غ�ه@, �N الّذيى وا�ار السكن@/

ã
| �صقه ٕاذا@ وار@: Ôا�

والّزوج@, ,@Í¼والنا ا¡Çليـف@, وا�ـار@: أ�مان@, يطلـب الّذيى وهو أيضاً اXسـتج�
للـفظ استكراهاً جارة Gا قيل ة@, ØÍ ÚÉال وا�ارة@: ا�ارة@, أيضاً فzا ويقال والّزوجة@,

ة@/ ØÍÉال

ا¡كم@,
ã
| عليه وجار الطريق عن جار يقال القصد@, عن اXيل ْور@: Òا� ـ صحا

وِجواراً Vاورة جاورته يقال اورك@, ÔN الّذيى وا�ار@: ور@/ Òا� ٕا� نسبه Qويراً@: وجّوره
فأجاره ف%ن من واستجاره /@

Ó
]ع� واجتَوروا@: القوُم وQاَوَر أفصح@, Ì»والك وُجواراً

/@nظا يظلمه أن من أجرته الّذيى وا�ار@: أنقذه@/ العذاب@: من ا� وأجاره منه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦٥ جور

والتحقيق@:

عن اXيل هو ا�نب أّن Fك ء@,
ã
Ï¾ ٕا� اXيل هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

والظلم@, يى والتعد� إ�عراض ]Çع� فتكون ع�@: أو عن Mرف استعملت وٕاذا ء@,
ã
Ï¾

عليه@/ أو عنه جار يقال

أّن ٕاّ� منه@, السك� قرب واختـيار ء
ã
Ï¾ ٕا� اXيل باعتـبار وا£اِور@: وا�ار

صيغxا@/ ÏÉقت[ وا�وار@, اXيل استدامة ع� تدّل ا£اورة

للتخفيف@, ألفاً واوه قلبت عب@, Vكالص صفة أو مصدر@, ٕامّا أ�صل
ã
| ا�ار وصيغة

القول@/
ã
| @كالقال

¡Çفظه ٕاليه والسوق نفسـه ٕا� ا�ذب أيى إ�مالة@, ]عـ� فهو أجاَره@: وأمّا
ا£Çاورة@/ قـبول والتجاور@: ذلك@/ طلب وا�ستجارة@: لوائه@/ Iت وجعله وحراسته

ٕاليه@/ والرغبة اXيل اختيار وا�جتوار@:

وأمثاله@/ الزوج ع� ا�ار يطلق ء
ã
Ï¾ ٕا� اXيل مع� وباعتبار

حّق فله
Ó
مع� والبعيد السكن

ã
| القريب اXائل أيى ـ ٣٥ . ٤ ُنبـ Ô� ا وا�ار@

حقّان@/ فله :èالقر ذيى ا�ار وأمّا ا�وار@,

/@ ٨٨ . ٢٣ ـ َعلَيه اُر ÔN/َو Ô	 ÔN وُهَو ء
ã
Ï Ò¾ Fُكل َمَلكوُت بَيِده َمن ُقل

ٕاليه@/ يسوقه أن ٔ�حد Zكن و� رaته ظّل ٕا� ُيريده من يسوق أيى

/@٦ . ٩ ـ ا# كmََم َيسَمَع Øَح� فأِجره اسَتجارَك Òك�
ß
Ì¿ÔXا ِمَن َوٕانأحٌد

wداك وvتديى منك@, ليستفيد جوارك ٕا� فقّربه قربك وأراد ميلك طلَب أيى
البعثة@/ من الغرض هو وذلك ا�@, ك%م ويسمع



جوز ١٦٦

اللطف ويظهر وإ�نقاذ@, إ�غاثة وكلمة اXاّدة هذه ب� الفرق يظهر اXع� وwذا
التعب�@/ مقام

ã
| الكلمة هذه انتخاب

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوز@:

خـلّفته وأجزُته@: فيه@/ وÌºت سلكته َجوازاً@: أجوزه اXوضَع ُجزُت ـ صحا
وQاوزته@: غ�ه ٕا� ء

ã
Ï¿ال وجاوزت السلوك@/ وا�جتياز@: أنفذته@/ وأجزته@: وقطعته@/

له وQّوز ذلك@/ له سّوغ له@: وأجاز له وجّوز عفا@/ عنه@: ا� وQاوز جزته@/ أيى ]ع�@,
واÒXسلك@/ الطريق از@: Ò£وا با£از@/ ك%مه

ã
| تكلّم ك%مه@:

ã
| وQّوز خّفف@/ ص%ته@:

ã
|

وأجازه@: قطعه@/ وأجازه@: فيه@/ سار وجوازاً@: َجوزاً Nوزه اXكاَن جاز ـ مصبا
جـائزاً جـعلته العقَد@: وأجزت الصّحة@, ع� ÏÉوم نفد وغ�ه@: العقد وجاز أنفذه@/

/@@ نافذاً

الوسط@: فأمّا ء@/
ã
Ï¿ال وسط وا��خر ء

ã
Ï¿ال قطع أحدYا أص%ن@, جوز@: ـ مقا

قـوم قال Sم@/ وزاء@: Òوا� وسطها@/ يبيّض الشاة وزاء@: Òوا� وسطه@/ ء@:
ã
Ï¾ كّل فَجوز

ã
|

ã
الّ� الث%ثة للكوا@كب قوم وقال وسطها@, أيى ال«Êء َجوز تع�ض ا Øu@�ٔ wا يت Ød

وقـطعته@, خـلّفته وأجـزته@: فـيه@/ Ìت ßº اXوضع@: ُجزت خر@: ا�� وأ�صل وسطها@/
وا¡رث@/ اXاشية من اXال يُسقاه الّذيى اXاء واز@: Òوا� أنفذته@/ وأجزته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معيّنة نقطة عن اXرور وهو اòاّص العبور هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وجـّوزه وأجـازه عنه@/ وع	 سـلك أيى اXوضَع جاز يقال ٕالzا@, يتوّجه حّساسـة
ٕا� نسب ٕاذا وأ�ّول اXوضع@, عن أو اXوضَع عابراً جعله أيى مفعـول� ٕا� متعّدي�



١٦٧ جوس

الوقوع@, وجهة ٕا� النظر كان ٕاذا
ã
æوالثا بالفاعل@, الفعل قيام ٕا� النظر وكان الفاعل

له@/ أ�مر وجّوز كذا@, عمل
ã
| الرجَل أجاز يقال

أّن Fك Qاوَز@, يقال قبوله مـورد
ã
و| وز@, Òا� ٕادامة مورد

ã
| فهو جاوَز@: وأمّا

والرغبة@/ الطوع
ã
| وا�جتياز التجويز@/ قبول

ã
| التجّوز

فـهيى عyا@, Ò	يُع ã
الّ� اXعيّنة النقطة تلك ٕا� بالنظر فهو الوسط@: مفهوم وأمّا

النـقطة@, تـلك عن العبور ي%زم ا�وز ومفهوم والعبور@, اXرور وسط
ã
| دا_اً واقعة

مس�ه@/
ã
| يقطعها فالعابر

ا�وز@/ لوازم من فكلّها والتخفيف@: والتسويغ التخليف وأمّا

/@٦٢ . ١٨ ـ ِلَفتاه قاَل جاَوزا ØF َفلَ

البحرين@/ Vمع عن العبور أداما أيى

/@١٣٨ . ٧ ـ البَْحَر ٕاÌºائيل
ã

 ببَ َوجاَوزنا

للتعدية@/ الباء

/@١٦ . ٤٦ ـ سيFئاtم َعن َوَنتجاَوُز

ã
| اللـطف 
ÇO ف% ـ جاوزوها ٕاذا السـيّئات عن Vاوزtم قبول hند أيى

الصيغ@/ wذه التعاب�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوس@:

ما فطلبوا Hّللوها أيى ـ يار Fالد ِخmَل جاُسوا ـ قولك مصدر وس Òا� ـ صحا
الطVَوفان َوسان@: Òوا� ا�جتياس@/ وكذلك يَطل}ا@, أيى أ�خباَر الرجُل Nوُس Fك فzا

بالليل@/



جوس ١٦٨

يـار الد� ِخ%ل جاسـوا يقال ء@,
ã
Ï¿ال Hـلّل وهو واحـد أصل جوس@: ـ مقا

له@/ وُجوساً له ُجوعاً يقال للجوع إتباع ٔ�@نّه أصً%@, فليس وس@: Ôا� وأمّا وسوَن@/ ÒN

]ع� وحاسوا@: وجاسوا د@/ Vَترد وَجَوساناً@: َجوساً جاَس مصدر وس Òا� ـ لسا
يدوسه@/ ء

ã
Ï¾ كّل وس ÒN@َجّواس ورجل وس@, Vكالد وس Òوا� يذَهبون@وNيئون@/ واحد

كّل عبيد@: أبو باستقصاء@/ ء
ã
Ï¿ال طلب وس@: Òوا� يتخطّاهم@/ أيى الناس وس ÒN وجاء

وُحسَته@/ ُجستَه فقد وَوِطئتَه خالطته موضع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هـو ا�ـّس أّن Fك عمً%@, التجّسـس هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

تدّل ا�ّس
ã
| اللفظ وبساطة والتضعيف وس@, Ò¡وا ّس Ò¡ا ونظ�Yا فكراً@, التجّسس

والطلب التحقيق زيادة ع� يدّل بالواو اXكّرر ا¡رف تبديل
Ø
j اXع�@, بساطة ع�

عمً%@/

والتـخطّيى والتخلّل وا�ستقصاء الطلب لوازمه ومن أ�صل@, هو اXع� وهذا
وغ�ها@/ وا¢الطة

مـقابل
ã
| للجائع@, ا¡اصل وال�ّدد ا�ضطراب ]ناسبة للُجوع@: اتباعها وأمّا

الباب@/ هذا من والطVَوفان السا@كن@/ Øطم�Xا بَع الش�

ِخmَل فجاُسوا َشـديٍد بأٍس
ã
اُو� لنا ِعباداً َعَليكُم َبعثنا Fzاُول وعُد جاَء فٕاذا

/@٥ . ١٧ ـ يار الّدِ

وقتلهم@/ لطل}م البيوت وتفّحصوا الديار خ%ل عمً% فتجّسسوا أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦٩ جوف جوع@,

جوع@:

وَعة@/ ÒVو اَعٍة ÒV عام ويقال@: َبع@, الش� ضّد واحدة كلمة جوع@: ـ مقا

Qويعاً عه Vوَجو وَجوعة@, ,@
Ø
ËÉبال وع Ôا� Ëº�ٕوا َجوعاً@, الرجُل جاع ـ مصبا

وأجاعه@ٕاجاعة@:@منعه@الطعام@وال¿Ìاب@,@فالرجل@جائع@وَجوعان,@وامرأة@جائعة@وَجوعي,
ع@/ Vوُجو ِجياع وقوم

اÇXّرة وعة Òوا� اعة@, ÒVو َجْوعاً وُع ÒN جاَع وقد َبع@, الش� نقيض وع Ôا� ـ صحا
ا�وَع@/ تعّمد ع@: VوQو يَتبَْعك@/ كلبَك أِجْع اXثل@:

ã
و| عه@/ Vوجو وأجاَعه الواحدة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما ]عـ� وهو مصدر@, Ëºا كالغُسل
Ø
ËÉبال وا�وع الشبع@, مقابل

ã
| اXاّدة أّن

مصدراً@/ بالفتح وع Òا� من يتحّصل

/@١٥٥ . ٢ ـ وع Ô�وا وف Òòا ِمن ٍء
ã
Ï¿ب وَلَنبلَُونكُم

/@١١٢ . ١٦ ـ واòوف وع Ô�ا لباَس ا# فأذاَقها
/@٧ . ٨٨ ـ ُجوع ِمن

ã

يُغ و/ ُيسِمُن /

/@٦ . ١٠٦ ـ ُجوع ِمن أطَعَمُهم
َبع@/ الش� قبال

ã
| مؤXة حالة وع Ôفا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جوف@:

Ëº�ٕوا أجـوف@, فهو َتِعَب@, باب من مصدر وهو اòـ%ء@, ا�ÇÒوف@: ـ مصبا



جّو ١٧٠

والفراغ@, الشغل يقبل Dف استعمل
Ø
j أصله هذا أجواف@, وا�مع الواو, ْوف@بسكون Òا�

َجوفاً@/ له جعلت Qويفاً@: فته Vوجو وداخلها@, لباطyا الدار َجوف فقيل

إ�نسـان@, َجوف هذا يقال@: ء@,
ã
Ï Ú¿ال َجوف وهيى واحدة كلمة جوف@: ـ مقا

واسـعة َجوفاء@: وِقدر ـوف@, Òا� ٕا� وصلت ٕاذا جائفـة وطعـنة ء@,
ã
Ï¾ كّل وجوف

وف@/ Òا�

وأ�جـوفان بَطـنه@, إ�نسان وَجوف أ�رض@/ من Øطم�Xا ـوف@: Òا� ـ صحا
اتّسَع@/ واستجَوف@: ُء

ã
Ï¿ال واستجاَف wا@/ وُجفته الطعنُة أجفته والفرج@/ البطن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ� أو حيواناً الباطن
ã
| الواقع اò%ء هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

معقوً�@/ أو Tسوساً ذلك@,

/@٦ . ٣٣ ـ َجوِفه
ã
|
ß
َقلَب� ِمن لرُجل اُ# َجَعَل ما

التعيّش مركز
Ø ã
æÊ»ا� القلب أّن Fوك إ�نسان@, باطن

ã
|
Ø ã
æالروحا القلب يراد

كذلك@,
Ø ã
æنسا�إ للنفس أيضاً

Ø ã
æالروحا فالقلب البدن@: أمر جريان

ã
الصحيح@| والنظم

/@ Øمع� وبرنا¶ واحد نظم ع� جريان وله ÓFّمنظ يكون أن من ف%بّد

أن من أعّم وهو الظاهر@, مقابل
ã
| الباطن فٕاّن الباطن@: دون با�وف والتعب�

نفسه@/
ã
| ظاهر غ� أو جوفاً يكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جّو@:

وا�مع أ�ودية@, من اتّسع ما أيضاً وا�ّو وأ�رض@, ال«Êء ما@ب� ّو@: Òا� ـ مصبا



١٧١ جّو

واء@/ ßا�

ما وهو ال«Êء َجّو فا�ّو جوانبه@, من ء
ã
Ï¾ ع� Jتويى واحد ء

ã
Ï¾ جّو@: ـ مقا

fهموز@/ الصدر وهو ؤُجؤ Ôا� وأمّا هذا@/ من البيت وجّو بأقطاره@, أ�رض ع� حذا

ّوة@: Ôوا� رَقعَته@/ ٕاذا Qوية قاء الس� َجّويُت يقال قاء@, الس�
ã
| قعة yالر ّوة@: Ôا� ـ صحا

مرة yكالس لون وهيى ّوة Ô¡ا مثل وا�ّوة النyقرة@/ ّوة@: Ôوا� ِغَلظ@/ فzا أ�رض من القطعة
وأ�رض@/ ال«Êء ب� ما ّو@: Òوا� أ�ودية@/ من الواسع واء@: ßوا� ا¡ديد@/ وصداء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال«Êء جّو يقال ء@,
ã
Ï¾ ٕا� اÇXضاف ا¤دود الفضاء هو

Ø ã
ا¡قي� معناه Vا�و أّن

وغ�ها@/ البيت وجّو الواديى وجّو

ء@/
ã
Ï¾ ٕا� مضاف متّسع Tيط عن عبارة الفضاء أو yو Òفا�

]ناسـبة الكلمة فلعّل به@, يُفَعل وما اXفعول ]ع� كاللyقمة ُفعلة@: ع� ّوة Ôوا�
أ�رض من قطعة وع� السـقاء@, فضاء لسعة ا¡افظة قعة yالر ع� تطلق اGيئة هذه
اُخر@/

ã
æمعا وهكذا مyبطة@, أرض وهيى النyقرة ع� وكذلك للفضاء@, ا£اورة لبة yالص

/@٧٩ . ١٦ ـ Êِء
Ú
ال« @ Fَجو ã

| ُمَسّخراٍت
ß
Ö	 الط ٕا� يََروا Ònأَو

ا�ّو@/
ã
| طائرات كوuّن مع تعا� أمره Iت مسّخرات ن Øu@أ أيى

عبارة وا�ّو التوسعة, جهة فيه ي%حظ الفضاء فٕاّن الفضاء: دون والتعب�با�ّو
التوسعة@/ قيد ¡اظ دون من اXتّسع ا¤يط نفس عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ء جيى ١٧٢

ء@: جيى

ã
æجاَء ويقال يئاً@/ ÒV ء Nيى جاء يقال ,@Fyبي قياس غ� من كلمتان جيأ@: ـ مقا
اÇXاء ÇVتمع َئة@: ßوا� جاء@, مصدر يئة Òوا� فغلبته@, ء ا£يى بكة

ã
غالب� أيى فِجئـته

والتثقيل@/ Ì»بالك جيئة هيى ويقال وغ�ه@, ا¡صن
ã
حوا�

وبالباء@, بنفسه أيضاً متعّدياً ويستعمل /@ÍÉح يئاً@: ÒV ء يى ÒN زيد جاء ـ مصبا
أحÍÉته به@ٕاذا وجئت أتيت@ٕاليه@, ٕاذا ,@ زيداً وجئُت فعلته@, ٕاذا حسناً@: شيئاً ِجئت فيقال
أمـر وجاء نزل@/ الغيـث@: وجاء ٕاليه@/ ذهبت مع� ع� ٕاليه جئـُت يقال وقد معك@,

عندهم@/ من أيى القوم ومن البلد من وجئت بلغ@/ السلطان

أ@نّه ٕاّ� الواحدة اXّرة بناء من وهو َجيئًة@, ء Nيى جاء إ�تيان@, ء@: يى Ò£ا ـ صحا
ٔ�ّن شاّذ ء يى Ò£وا ِفعَلة@/ ع� وإ�Ëºا�يئَة aة@/ Vوالر جعة Vالر مثل اXصدر موضع وضع
مَفِعل ع� فجاءت حروف منه شّذت وقد الع�@, بفتح مَفَعل يَفِعل فَِعَل من اXصدر
أ�أتـه كذا@: ٕا� وأجأتُه به@/ جئُت أيى وأجأتُه واÒXص�@/ واXكيل يض Ò¤وا ء يى Ò£كا@

ٕاليه@/ واضطررته

وإ�تيان ب«Îولة@, ء Vيى إ�تيان ٔ�ّن أعّم@, ء يى Ò£ا لكّن كإ�تيان ء يى Ò£وا ـ مفر
با¡صول@, اعتباراً يقال ء وا£يى ا¡صـول@, منه يكن n وٕان القصـد باعتبار يقال قد

وبأمره@/ بذاته يئه ÒV يكون وXا ,@
ã
æعاXوا أ�عيان

ã
| جاء ويقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو العقول ذويى
ã
| غالباً يستعمل ء ا£يى أّن وإ�تيان@: ء يى Ò£ا ب� آخر فرق أ@نّه

استعFله فيه الغالب فٕاّن إ�تيان R%ف وهذا باختيار@, عyم ويصدر ٕالzم ينسب ما



١٧٣ ء جيى

النسبة@/
ã

ن بلحاظ أو التحق� جهة من ٕامّا كذلك@, يفرض ما أو العقول ذويى غ�

ã
|

وا�ختيار@: العقول ذويى ٕا� النسبة
ã

ف

/@ Ô	البَش جاء أن ,@Ïºمو جاَء فرعوَن@, َحَرةُ الس وجاَء َسَنة@, Ò¡ با جاَء َمن
م�لxم@/ Gا ت�يً% واختيار بقصد عyم يصدر Dوف

ا#@/ ِعند من كتاٌب جاَءُهم َموعظة@, جاَءتكُم َقد ,@
ã Ø
èَر َوعُد جاَء أمُرنا@, جاَء

الواقع@:
ã
| ٕالzم منسوباً يكون Dوف

ا ØX @كر Fبالذ@ كَفروا أجـُلها@, جاَء اXوت@, َسـكرةُ جاءت الّصـاّخُة@, جاَءت فٕاذا
جاَءهم@/

إ�تيان@: وأمّا

أتـاُهم ,@ Ôاليـق� أتـانا Øح� ْصـم@, Òò ا نبأُ أتاَك َهل ,@Ïºمو حديُث أتاَك َوَهل
العذاب@/

العقول@: ذويى غ� م�لة ت�يله أو النسبة
ã

ن باعتبار وأمّا

َبص	اً@/ يأِت العذاُب@, وأتاُهم ,@mًلَي أمرنا أتاها بنياuم@, فأçاُ#

ء ا£يى فٕاّن اXوضوعات@, باخت%ف وخصوصيّاته مفهومه Oتلف ء ا£يى ٕاّن
Ø
j

زمان@: أو مكان
ã
| يتحقّق أن �بّد اXاديّات

ã
|

جاء@/ ذا@ ٕا اِ# أجَل ٕاّن حُر@, Fالس به Ôrِجئ ما َمكان@, Fُكل ِمن وُج ÒXا جاَءُهم

ّ اXعنويى وا�تّصال التوّجه عن عبارة fجيئها والروحانيّات@: اXعنويّات
ã
| وأمّا

وإ�حاطة@: اللطف وcول وا�رتباط

/@
ã Ù
èَر َوعُد جاَء فٕاذا أمُرنا@, جاَء ØFفل ا#@, ÔÍ½ نَ جاَء ٕاذا َربVك@, وجاَء

Ø ã
æزما وهو ٕاليه أمر نسبة فيه �@يتصّور واXكان@: الزمان عن خارج هو ما فٕاّن



جيب ١٧٤

مصداق@/ لكّل شامل
ã
Øك� مفهوم ٕارادة من ف%@بّد ,@

Ø ã
æمكا أو

/@٢٢ . ٨٩ ـ َصّفاً َصّفاً لَُك ÒXوا َربVَك َوجاَء

وbاله@/ ج%له ظهر أيى

/@٢٣ . ٨٩ ـ
Ò
Úsَه Ò ßP َيومئٍذ َء وِجيى

,@nالعا وتلك Øsجه Rصوصيّات يناسـب أن �@بّد nالعـا تلك
ã
| Øsجه ء Vيى

/@٩١ . ٢٦ ـ للغاِويَن
Ô
oح Ò�َزتا Fوبُر :@

ã
| Fك ,@ Øsجه ٔ�هل وال	وز الظهور ومفهومه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جيب@:

القميص@, َجيب يُب Òفا� إ�بدال@/ باب من يكون أن Nوز أصل جيب@: ـ مقا
أصله أّن ع� يدل وهذا َجيباً@, له جعلت وَجّيبُته@: َجيَبه@, قّورت القميَص@: ِجبُت يقال

خرقت@/ ]ع� وهو واو@,

وجابه وجيوب@, أجياب وا�مع النحر@, ع� ينفتح ما القميص@: َجيُب ـ مصبا
جيباً@/ له َجعَل وَجيVبه@: َجيَبه@/ قّور Nوبه@:

جوب@/ ماّدة راجع

/@١٢ . ٢٧ ـ رْج ÒHَجيبك
ã
| َيَدَك َوَأْدِخْل

والعبودّية@, العجز ٕاظهار ٕا� ٕاشارة يب Òا�
ã
| وٕادخاGا يب Òا� ع� اليد وضع

القـلب
ã
| والبياض النورانيّة وُيثمر اليد@, مظهرها

ã
الّ� القدرة رؤية عن وإ�ن½Íاف

عن ا�ن½Íاف ٕا� ٕاشارة ليكون القلب@: ع� ا¨� اليد وضع أيضاً ويناسب واليد@,
القلب@/ خلوص ٕا� والتوّجه الظاهر@,

/@٣١ . ٢٤ ـ ع�ُجيوwّن ُمرهن ÔR بَن
ß
ÍÉولي



١٧٥ جيد

ٕا� مربوطة ا¡جاب آيات من bلة كّل أّن وليعلم ُمر@, Ôòبا ُجيوwّن ليس�ن
باFòر@/ وا�يب يد ßوا� الرأس س� ٕا� مربوطة ا�ملة فهذه ,@ Ø�التس من جهة

اشتقاقاً@/ يب Òوا� ا�وب ب� أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

جيد@:

يد@/ ßا� طول َيد@: Òوا� وأجياد@/ ِجيد يقال@: العنق@, وهو واحد أصل جيد@: ـ مقا
يد@/ ßا� الطويلة وا�يداء@:

وأaال@/ ل ßa مثل أجياد@, وا�مع العنق@, يد@: ßا� ـ مصبا

/@٥ . ١١١ ـ َمَسد ِمن َحْبٌل ِجيِدها@
ã
|

عنقها@/
ã
| أيى

وهو العنق من القّدام
ã
| ٕاط%قه يد ßا� فٕاّن والرقبة@: العنق دون يد ßبا� والتعب�

العنق هيى والرقبة أعّم@, أو اòلف جهة وهو يقابله ما والعنق وا�يب@, الصدر فوق ما
الشخصّية@/ باعتبار

ومنه ا¡اء@, حرف ويتلوه ,@oا� حرف
ã
| العّ%م اXلك بتأييد الك%م آخر هذا

ذيى من السلخ بتار± منه الفراغ ووقع ومع�@/ موف�ق خ� ٕانّه ونَستع� نَستمّد تعا�
/@ ه ١٣٩٥ سنة من ا¡رام القعدة



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفا¡اء

حبب@:

]ع� ا	ستحباب ويكون مثله@, واستحببتُه ّب ÔT فهو ء
ã
Ï¿ال أحببُت ـ مصبا

غ�مستعمل@/ لكنّه
Ø
ËÉبال والقياس@أُحب&ه من@بابÍÈب@, وَحَببُته@أِحب&ه ا	ستحسان@/

فهو منه@, Ëºا ّب ß¡وا قاتَل@, باب من ِحباباً وحابَبته لغة@/ تعب باب من أَحب&ه وَحببْتُه
وكان أحبّاء@, اXذّكر وbع َحبائب@, وbعها َحبيبة@, واُ	ن� ,@ وِحب; وَحبيٌب بوٌب ÒT
والطبيب اòليل

ã
| Fك اXثل�@, 	جBع استكره ولكن فاء

Ò
Ì Ô¾ bع Nمع أن القياس

وأ	@كFم@, السنبل
ã
| يكون ا

Ø
W وغ�ها اËºجنسللحنطة ّب@: Ò¡وا فعيل@مضاَعفاً@/ من

ّب@: ß¡وا وِحـباب@/ َحبّات وQمع َحبّة الواحدة وُفلوس@, فَلس مثل حبوب وا�مع
ِحّبة@/ الواحدة الرياح�@, بزور مثل يُقتات 	 ما بزر

الرجل يى Ød َحببُته@: قال من لغة ã|و وأحببُته@, الرجَل َحببُت ـ ٣٨ ا	شتقاق
من ÍÈب باب@: Ô¡وا َحـبابة@/ واحده غار@, Vالص اXـوج Ì Û»تك اXاء@: وَحباب بوباً@/ ÒT
بذر ّبة@: ß¡وا يَ�ح@/ فلم بأ	رض لَِصق ٕاذا ٕاحباباً@: ّب ÔJ البع� أح̂ب ويقال ا¡يّات@/

الُعشب@/

ء
ã
Ï¿ال من بّة Ò¡ا وا	aخر وال̂ثـبات@/ الّلزوم أحدها ثcثة@, أصول حّب@: ـ مقا



حبب ١٧٨

فأمّا والشع�@/ نطة ß¡ا من معروف ّب Ò¡ا فأ	ّول@: /@ÍÒ½الِق وصف والثالث ّب@, Ò¡ا ذيى
ومنه \رتـه@, ويقال ُسـويداؤه@, القلب@: َحبّة الباب هذا ومن الرياح�@/ ور Ôف� ّب ß¡ا
ٕاذا أحبّه من واشـتقاقه والَمحبّة@, ّب Ô¡فا اللزوم@: وأمّا أ	سـنان@/ تنّضد وهو َبب@: Ò¡ا
نـعت وأمّا قام@/ ٕاذا البعـ� أح̂ب مكانه@, فيلزم Ì ß» ÒJ الّذيى البعـ� والُمِحّب@: لزمه@,

القص�@/ الرجل بحاب@: Ò¡فا :@ÍÒ½الِق

النفّاخات@, اXاء@: من باب Ò¡وا ّب@/ Ò¡با تشبzاً أ	سنان@, تنّضد َبب@: Ò¡وا ـ مفر
]ع� أ	صل

ã
| يقال فcناً@: وَحَببت اGيئة@/

ã
| بّة Ò¡با تشبzاً القلب@: وَحبّة به@/ تشبzاً

ُمـَعّرضاً
ã
قل	 جعلت فcناً@: وأحببت وفأدته@/ وكبدته شـغفته Lو قلبه َحبّة أصبت

مـوضع أيضاً َحَببت واسـتعمل ّب@, ß ÔT موضع بوٌب ÒT وضع التعارف ã| لكن ّبه@, Ô¡
ّبه@, ÔJ أن ء

ã
Ï¿ال@

ã
إ	نسان@| أن@يتحّري وا	ستحباب@: إ	رادة@/ من وا¤ّبة@أبلَغ أحببت@/

أحّب كأ@نّه مكانه@, ولزم َحَرن ٕاذا :@
Ô
البعـ� وأحّب إ	يثار@/ بع
مع� واقتÏÉتعديته

فيه@/ وقف الّذيى اXكان

الوداد@/ ّب@: Ô¡وا الُبغض@, نقيض ّب@: Ô¡ا ـ لسا

سويداؤه القلب: وَحبُّة ا¡بوب@, من وLوها ا¡نطُة َحّب: واحدة بّة Ò¡ا ـ صحا
القِـطعة ء@:

ã
Ï¿ال من وا¡بّة اÍÉòاء@, وا¡بّة السوداء وا¡بّة ذاك@, فهو \رته@, ويقال

بقوت@/ ليس Çا
Ø
W الصـحراء ُبزور ّبة@: ß¡وا ُمزن@/ وَحّب الغFم َحّب د Òلل� ويقال منه@,

قوGم ومنه َحبيباً@, ت Øُص� أيى َحِببَت وقد حبيباً كنَت ما وتقول ّب@/ Ô¡ا ØËÉبال بّة Ô¡وا
َحُبَب@/ وأصله ف ØÍ½يت 	 ماض فعل فحّب زيد@, حبّذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو@@الوداد@@واXيل@الشديد,@ويقابله@البغض@والتنّفر/ @هذه@@اXاّدة@:@@
ã
أّن@أ	صل@الواحد@|



١٧٩ حبب

والبغض@, @كالتعب 	زماً يكون أن الفصيح
ã
| الصحيح استعFله Vّرداً@: وا¡ّب

وَحبيباً@/ وبغيضاً تِعباً صار أيى وح̂ب وبغَض تِعَب يقال

الكرZة@: ا	aيات
ã
استعملت| اXع� وwذا

أحّب وأخوه َليوُسُف ليُكم@, ٕا أحب� ا Òuتَرَضو َوَمسا@ِكُن ,@ Ú ãٕا� �أَحب الِسجُن َرب 
ٕا�أبينا@/

حبيباً@/ كونه
ã
| أشّد أيى

ّب Ô ß¡ ه@, ُحـب  ع� الطعاَم وُيطِعموَن ُحّبه@, ع� اXاَل çوآ ا3@, كُحّب م Ôuبّو ÔJ
Îوات@/ Ú¿ال �ُحب ِللنّاِس ُزي َن َلَشديد@, �òا

كون أو القيد هذا ومع له حبيب اXال وع
أّن للمحبّ�له@, حبيباً sا كون مثل
Gم@/ حبيباً ال¿Îوات كون Gم وُزيّن له@, للمحبّ� ولَشديد حبيباً@, sا

فٕاّن التفاس�@,
ã
| Fك اXوارد هذه

ã
| متعّدياً با	حباب ا¡ّب تفس� يصّح و	

له حبيباً نفسـه
ã
| الطعام أو اXال كون 
وع ,@sا Jـّب 	 أنداداً sا مع يتّخـذ من

�Çòا لتحصيل لَشديد وٕانّه إ	حـباب@, غ� اXع� وهذا رّده يريد عنده 	@مبغوضاً
أ	حـباب@, Iصيل

ã
| للشّدة مع� و	 اXع� هذا ٕا� الوصول

ã
و| له حبيباً وكونه

زينة@/ أ	حباب مع�لكون و	 حبيباً ال¿Îوات كون للناس وُزيّن

/@٣٢ . ٣٨ ـ
ã Ø
èَر ِذ@كر ا�òَعن ُحب� أحببُت

ã
Øæ ٕا َفقاَل

ã Ù
èر ذ@كـر عن وأعرضـت حبيـباً

ã
� وكان اòـ� ووددت مايلت كنت

ã
Ùæٕا

]ع�إ	حباب@/ مع�لكونه و	 حبيباً@, ]ع�كونه مفعول فا¡ّب به@/ واشتغلت

/@٣٠ . ١٢ ـ اً ُحبّ َشَغَفها َقد

Gا@/ حبيباً كونه جهة الف�من شغفها قد أيى



ح� ١٨٠

/@٢٠ . ٨٩ ـ ا Ø Òb اً ُحبّ اXاَل ب�وَن ÔIو

جعله ]ع� متعّد فهو إ	حباب@: وأمّا عليه@/ مستولياً حبيباً كونه جهة من أيى
وٕا@كرام وٕاحسان وتوّجه لطف تعا�@: sا من وإ	حباب العcقة@/ مع ٕاليه وميله حبيباً

ã
| Fك وهذا منه@, به نعوذ واXراحم@/ أ	لطاف تلك قطع تعا�@: منه وعدمه وٕافضال@/

الكرZة@: ا	aيات
ã
| اXذكورة اXوارد

فٕاّن ,@oكّفارأث كّل ّب ÔJ H وا3ُ الَفساَد@, ّب ÔJ H وا3ُ عَتدين@, Xا ّب ÔJ H3ا ٕان�
ٕاّن َفخوراً@, Hًتا ÔU كان َمن ّب ÔJH3َا ٕاّن ,@�Xالظا ّب ÔJH3وا الكافرين@, اJH3َّب

وء@/ �بالس هر Òا� ا3ُ ّب ÔJ H ,@ ÓDأث َخّواناً كان َمن ّب ÔJ H ا3َ

حّب@/ اXعجم@: راجع

الوقوع@/ جهة ٕا� النظر كان ٕاذا ٕاحباب فهو التحبيب@: وأمّا

عمله ونتيجَة للزارع حبيباً كونـه جهة من اXع�@, ذلك من فهو ّب@: Ò¡ا وأمّا
وتوّجهه@/ وميله مقصده ومنxي

ا¤ّبة@/ لوازم fن واللصوق@: والثبات اللزوم وأمّا

Vازات]ناسباتUصوصة@/ كلّها
ã
æعاXا وسائر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:

والفرح@/ ال«Ìور وا¡�Òة@: ا¡�Òة@/ من مشتّق فُعcن ُح�ان@: ـ ٤٣٠ ا	شتقاق
مأخوذ معروف@, اßXداد :@ Ö� ß¡وا وَحب�ة@, ة Ò� ß¡ا الواحدة الثVياب@, من ÍÈب :@ Ò� ß¡وا

معروف@/ الzود وِح� ترك}ا@, فرة الص& وهيى أ	سنان@, Òَح� من

أفعال@, 
ع Nمع ٔ	@نّه أفصح Ì»بالك أ	دب@: ديوان
ã
و| /@nالعا ا¡�@: ـ @كليا



١٨١ ح�

أن بعد ÓFمسل أو كان ذمّياً nالعا :Ì»والك بالفتح يقولون ّكيت Vالس وابن الليث أبو وكان
هارون@/ ُولد من الzود بعلFء Uتّص وأ	حبار الكتاب@/ أهل من يكون

ـبار@: Ò¡فا وwاء@/ حسن ã
| أ	ثر وهو مّطرد منقاس واحد أصل ح�@: ـ مقا

Õ
وَح� ,@

Õ
ِح� �ß¡با يكتب وللّذيى ِح�@, به يكتب للّذيى فيقال هذا يتشّعب Øj أ	ثر@/

ã
| ء Nيى وقد اXزيّن@/ ء ãÏ¿ال :@ Ú� Ô¤وا وال}اء@/ ا�Fل :@ Ò� ß¡وا أحبار@/ وbعه nالعا وهو
وبقيتGا ف�ئت قروح Pلده كان ٕاذا الرجل@:

Ò ß
َح� فيقولون قياساً@, أيضاً غ�ا¡سن

أ	ّول@/ البـاب من حسن@, جديد َحب�@: وثوب أ	سنان@/ تعلو ُصفرة :@ Ö� ß¡وا آثار@/
الفرح@/ وا¡�Òة@:

كتابته لكة ـ�@, ß¡ا كعب فقيل كعب@, ُينسـب وٕاليه اXـداد@, :@�ß¡ا ـ مصبا
مـن َح�اً َء

ã
Ï¿ال ت Òوَح� ا¤ابر@, وا�مع معروفة@, ة@: Ò� ß¤وا /@nالعا :@�ß¡وا /@�ß¡با

قطن من
Ø ã
æاZثوب ِعَنبة@: وزان ة Ò� ß¡وا مبالغة@/ ته@: Øوح� وفّرحته@, زيّنته قتل@: باب

وإ	ضافة@/ ع
الوصف ح�ة برد يقال Uّطط@, كتّان أو

السحر@/ ماَرَس َسَحَر@, = [@حاَبر@] ـ قع

مشعوذ@/ عّراف@, ساِحٌر@, [@حاربار@] @

Çبور@/ Ô¡ا مـن Çبور ÒJ ورجل َح�اً@, ß
ُح� وقد النعمة@, ة@: Ö� Ò¡وا Ö� Ò¡وا ـ لسا

النVعمة@/ وهيى ا¡�Òة من اليَحاب�مأخوذ وbعه الرجال من الناعم اليَحبور أبو@عمرو@:
ـ ون Ò� ÔJ َروضة

ã
| َفُهم ـ العزيز الت�يل

ã
و| Tبور@/ فهو ة Öوَح� َح�اً ه Ô Ô� ÒJ ه Òوح�

كّل اللغة
ã
| ا¡�Òة الزّجاج@: وقال وُيكَرمون@/ يُن̂عمون أيى الليث@: وقال ون@/ ØÌ Ò»ُي أيى

ا¡Çديث@:
ã
و| التـاّمة@/ النVـعمة اللغة ã| ا¡�Òة :@ أ	زهريى وقال ّسنة@/ ÔT حسنة نَعمة

بور@/ Ô¡ا وكذلك العيش@, وسعة النVعمة وا¡�Òة@: وال«Ìور@, ا¡�Òة من فzا ما فرأي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

الفرح@وال«Ìور وأمّا العيش@/ وسعة النVعمة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
وآثارها@/ التنّعم لوازم من كلّها وغ�ها@: وال}اء والتحس�والðي�وا�Fل وإ	@كرام

العيش وسعة التنّعم مظاهر ومن النعمة مصاديق من فكان :@
Ø ã
æا¨ا الثوب وأمّا

أ	يّام@/ تلك ã|

أبـلغ ومن وكFله@, وفضله اXـرء زينة مصـاديق أحسن من فهو اXداد@: وأمّا
مـقام

ã
| نـعمة أعظم فاXـداد بالكتابة@, النفـس

ã
| ما وٕاظهار العلم لظهور الوسائل

علم مظهر لكونه ع�ّية@: حاَبر ماّدة من يكون أن وZكن /@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى التعيّش
ومقامه@/ وفضله �ß¡ا

مع� وأمّا ,@ ßnع�العا[ فهو ع�ّية@, حاَبر من مأخوذاً كونه فالظاهر :@ Ò� ß¡ا وأمّا
ُولد

ã
و| الzود علFء متقّدميى ã| شائعة كانت والكهانة السحر فٕاّن حاَبر: ã

| حر Vالس
كهانة@/ ـ قم راجع ـ هارون

اللـغة
ã
العيش| وسعة التنّعم مفهومها فبمناسـبة الكلمة@: هذه انتخاب وأمّا

الرجال@/ هؤ	ء أحوال
ã
| العربيّة

السcمة@/ نعمة وحصول والعافية ال�ء فباعتبار القروح@: أثر وأمّا

/@٧٠ . ٤٣ ـ وَن Ò� ÔI وأزواُجكُم Ôrأن ن�َة Òا� دُخلوا اُ

/@١٥ . ٣٠ ـ ون Ò� ÔJ َروضة
ã
| َفُهم

العيش@/ بسعة فzا يُنّعمون أيى

/@٣٤ . ٩ ـ بالباِطل النّاِس أمواَل َليأ@ُكلوَن هباِن �والر اHْٔحباِر ِمَن @كث�اً ٕاّن
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/@٦٣ . ٥ ـ م ßGَقْو َعن واHْٔحباُر@ اِنّيوَن بّ الر� اُهم Öy يَ @Hَلو
والساحرون@/ ا¡ّق عن واXنحرفون سعة

ã
| اXتعيّشون اXتنّعمون علFؤهم أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبس@:


عـ أطلق
Ø
j ÍÈب@, باب من حبَسـته مصدر وهو اXنع@, بس@: Ò¡ا ـ مصبا

َحبيس@, فهو وقفته@, ]ع� وَحبَسته وفلوس@/ فَلس مثل ُحبوس 
ع وbع اXوضع
فهو مثله@, وأحبَستُه مبالغة@, وحبّسته اعة@/ Òb أو كان واحداً موقوف كّل

ã
| ويستعمل

̂بس@/ ÔTو بٌَس ÔTو Tبوس

سبيل
ã
| فرساً أحبسُت ُوِقَف@/ ما ْبس@: Ò¡وا َحبساً@/ َحبسته يقال حبس@: ـ مقا

للFء@/ مَصنعة بس@: ß¡وا /@sا

يتعّدي أيضًا واحتبَس ]ع�@, واحتبسته@: وَحبسته التخلية@, ضّد بس Ò¡ا ـ صحا
من Ëºا بسـة@: Ô¡وا ذلك@/ 
ع نفسـه حبس كذا@: 
ع وIبّس يتعّدي@/ و	 بنفسـه

ا	حتباس@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Øمـع� وبـرنا¶ منظور 
ع أو مكان ã| التوقيف هيى الكلمة@: هذه حقيقة أّن
	@يتعّداه@/ Ø�ح

/@١٠٦ . ٥ ـ Xة الص� َبعد Fِمن Ô Òuِبُسو ÒI
الوصّية@/ 
ع الشاهَدين أيى

/@ ٨ . ١١ ـ بُسه ÒJ ما لَيقولُن�
مدفوعاً@/ وWنوعاً Tدوداً وجعله الوقوع@, عن العذاب حبس الّذيى ما أيى



حبط ١٨٤

واحد@, مَس�
ã
و| واحدة جهة

ã
| والكّف الرّد 
ع يدّ	ن واXنع الدفع ٕاّن

Ø
j

جهات@/ من والتحديد التوقيف فهو ا¡بس cRف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبط@:

أن وإ	حباط@: /@sا وأحبطه ثوابه@, بطل وُحبوطاً@: َحبْطاً عمله َحِبط ـ صحا
وا¡Çبط ونِكس@/ َعـِرب َحبَطاً@: رُح Ôا� وَحِبَط كان@/ Fك يعود cف الركيّة ماء يذهب

فzا@/ ما عyا و	@Oرج بطوuا لذلك تنتفخ Ø�ح فتك اXاشية تأ@كل أن أيضاً

ِبط ÒJ وَحَبَط َوَهدر@, فَسَد وُحبوطاً@: تِعَب باب من َحبَطاً العمل َحِبط ـ مصبا
هـدر@, تـِعب@: باب من فcن دُم وَحِبَط الشواّذ@/

ã
| wا وقرٔي لغة@, ÍÈب باب من
أهدرَته@/ وال̂دم@: العمَل وأحبطُت

الكافر@: عمَل sا أحبَط يقال@: /@nأ أو ع
بطcن يدّل واحد أصل حبط@: ـ مقا
الباب هذا من يقرب ا

Ø
Wو بطyا@/ لذلك تنفخ Ø�ح الدابُّة تأ@كل أن :@ Òn@	ٔا وأمّا أبطله@/

آثار@/ وبقيتwا ف�أت ِجراح به كانت ٕاذا لُد@: ßا� َحِبَط

بذلك لّقب ا Ø̂ وٕا ِبطات@, Ò¡ا وبنوه ِبَط Ò¡ا ا¡ارُث ويلّقب ـ ٢٠٢ ص ا	شتقاق
بطنه انتفخ َحبَطاً@: Jَبط َحِبط يقال بطُنه@, وِرَم أيى عنه@, فحِبط كث�اً َصمغاً أ@كل ٔ	@نّه

َحّطه@/ ٕاذا وجّل عّز sا وأحبَطه الرجل@, عمل َحبط ويقال@: الغائط@/ من وامتنع

ال̂نَقه@/ بعد عاد اXرض@: ونِكس وتقّيح@/ وِرم رح@: Ôا� َعِرب أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا¡ّت ا¡Çّط أّن Fك ا¤و@, مع السقوط هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن
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وخصوصيّاtا الصّحة ¾Ìائط خcف 
ع كان ما والبطcن اXطلق@, السقوط معناYا
فاقداً يكون ما والفساد عائدة@/ و	 نتيجة له يكن n ما واÒGدر ا¡ّق@/ مقابل

ã
| وهو

يفسد@/ Ø�ح الصّحة ل¿Ìط

:@
ã
| البطcن قبال

ã
| ا¡بط ذ@كر وقد

/@١٦ . ١١ ـ َيعَملون كانوا ما وباطٌل فzا صنعوا ما َوَحِبَط
:@
ã
| وا¤و ع
السقوط الدالّة عن Mرف واستعمل

/@ ٨٨ . ٦ ـ َيعملون كانوا ما م Ôyَع ِبَط Ò¡ @ َولَوأ¾Ìكوا
وإ	بـطال إ	فساد مع�

ã
ينا| وهو تعا�@, sا ٕا� ومنسوباً متعّدياً واستعمل

:@
ã
| والصّحة الوقوع اXتحقّق�بعد

/@١٩ . ٣٣ ـ م Ô ÒGFا3ُأع فأحَبَط
:@
ã
| وال�ول اXطلق للسقوط

ã
اXنا| اÌ»òان نتيجته

ã
| وذ@كر

/@٥٣ . ٥ ـ Ìيَن ßºخا فأصَبحوا م Ô ÔGFَحِبَطْتأع

والفساد بالبطcن وتفس�ه ا¤و@/ مع السقوط هيى مع�ا¡بط حقيقة أّن فظهر
/@ ينبغيى ع
ما ليس وغ�ها وا¡ّط واGدر والسقوط

/@٢١٧ . ٢ ـ ِخَرة ÐHوا نيا �الد ã| م Ô ÔGFَحِبَطتأع ولئَك فاُ

�òوا ال�كة توجب معنويّة ونتيجة وثواباً أثراً أعGFم من 	@يشاهدون أيى
وآخرtم@/ دنياهم

ã
| Gم والسعادة والتوّجه والتوفيق

/@٣٢ . ٤٧ ـ م Ô ÒGFفأحَبَطأع َرضوانَه َو@كَِرهوا

وا	تّباع التوّجه@وا	رتباط و	يريدون ,@
ã
ÏÉويق ما@يريد خcف فكانت@أعGFم

اجُتث�ت َخبيثٍة ٍة كََشَجَر وهواهم@, Xيلهم وموافقًة مرتبطة@, Òغ� أعGFم فتكون والتعّبد@,
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وأفناها@/ sا فأحبطها َقرار@, ِمن ا ÒG ما اHْٔرِض َفوِق ِمن

أصيلة ثابتة أ	عFل كانت ٕاذا Dف 	 الصورة@, @تلك
ã
يَتحقّق| ا Ø̂ ا¡بط@ٕا أّن فظهر
/@
ã
ÏÉيقت ع
ما متحقّقة صحيحة

ثابتGا@/ أصل و	 صحيح أساس 	 ٕاذ ا	Lباط ٕا� ا¡بط fرجع

/@١٩ . ٣٣ ـ م Ô ÒGFا3أع فأحَبَط ُيؤِمنوا Òn ولِئَك اُ

ثابت@/ صحيح أساس 
ع وليست هاٍر@, ُجُرف ع
شفا مؤ̂سسة لكوuا

وغ�ها@/ وإ	سقاط وإ	فساد إ	بطال دون الكلمة wذه التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبك@:

يقال واّطراد@, امتداد
ã
| ء

ã
Ï¿ال ٕاحكام وهو مّطرد@, مُنقاس أصل حبك@: ـ مقا

قياس وهو إ	زار@, شّد وهو ا	حتباء ا	حتباك ومن قوّية@/ أيى القُوي@, بوك ÒT بع�
Çبُك Ô¡ا آخـرون@: وقال ا¤كم@/ سن Ò¡ا لق Òòا ذات قوم فقال ال«Êء@: وُحبُك الباب@/

أيى Çب^ك@, ÔT كساء ويقال النجوم@, طرائق بالطرائق ويراد بيكة@/ Ò¡ا الواحدة الطرائق@,
Ûطط@/

وbع بُك@, Ô¡ا باك ß¡ا وbع وLوه@, الرمل ã| الطريقة بيكة@: Ò¡وا باك ß¡ا ـ صحا
الفّراء@: وقال النجوم@/ طرائق قالوا بكـ Ô¡ا ذاِت Êِء Ú»وال تعا� وقوله َحبائك@/ بيكة Ò¡ا
الر´@, بـه مّرت ٕاذا mالقا واXاء الر´@, wا مّرت ٕاذا كالرمل ء

ã
Ï¾ كّل Ì

Ø
تك« بُك Ô¡ا

Jبكه الثوَب وَحبَك ُحبُك@/ ها ÔÌ Ø»تك عدة Òا� وال̂شعرة أيضاً@, ُحبُك Gا ديد Ò¡ا وِدرُع
احتبكته@/ عمله@فقد ء@أحgته@وأحسنت

ã
Ï¾ كّل :

Ø ã
èعرا	قال@ابن@أ نسَجه@/ أجاد َحبكاً:

/@٧ . ٥١ ـ Uتِلف َقول
ã
� لَ ٕان�كُم بُك Ô¡ا ذاِت Êِء Ú»َوال :@ ã| البيضاويى
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أو الكوا@كب@, مَس� هيى ã
الّ� ا¤سوسة الطرائق ٕامّا واXراد الطرائق@, ذات قال:

وهو طرائق@/ Gا فٕاّن النجوم أو ٕا�اXعارف@, wا ويتوّصل النظّار تسلكها
ã
الّ� اXعقولة

ومُثُل@/ كمثال ِحباك أو وُطُرق@, كطريقة َحبيكة bع

شّد وIبَّك@: يديه@/ ٕا� وشّده به احت	 بازاره@: واحتبك الشّد@/ بْك@: Ò¡ا ـ لسا
ا	حتباء@, هو ا	حتباك ٕاّن ,@ أ	صمـعيى عن رويى ما ٕاّن :@ ّ أ	زهـريى وقال ُحجزته@/
بَكة@: Ô¡وا به@/ احت	 ٕاذا بثوبه@: وIّوك احتاك يقال بالياء@, ا	حتياك والصواب غلط@,

الط&رق@/ بائك@: Ò¡وا التوثيق@/ والتحبيك الوسط@/ 
ع به يشّد ا¡بل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا	مـتداد@, إ	حـكام من اXرّكب اXفهـوم هو اXاّدة@:@ هذه معـ� حقيقـة أّن
Wتّدة جهة

ã
| النسج وٕاحكام Zتّد ما وشّد ا¤gة اXستقيمة بُل والس& اXنظّمة @كالطرائق

وأمثاGا@/

السـيّارات وأفcك الكوا@كب مس� ٕا� ٕاشارة بُك Ô¡ا لفظ يكون أن يبعد و	
ا	ÇLراف@, يع�vا و	 اختcل يعرضGا 	 Mيث اXرتّبة النجوم ودوائر اXنظّمـة

َيسبحون@/ َفلَك
ã
| َو@ُكّل

مسـ� جهة
ã
| وا	متدادات والط&رق اXسـالك مطلق اXراد يكون أن وZكن

وغ�ها@/ والدافعة ا�اذبة وجريان أنوارها ومس� الكوا@كب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حبل@:

الرسـن@, وا¡Çبل@: Îام@/ ßºو Îم Òº مثل ِحبال وا�مع معروف@, حبل@: ـ مصبا
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مـن وا¡Çبل والتواصل@/ والعهـد أ	مان وا¡بل@: وفلوس فلس مثل ُحبول وا�مع
نِكب@/ ÒXوا العاتق ب� ما وصل العاتق@: وحبل وارتفع@/ واجتمع وامتّد طال ما الرمل@:
ك
Ò
Ì Ú¿ال :@

Ø
ËÉبال واُ	حبولة Ì»بالك الصـائد وحبالة ا¡لق@/

ã
| ِعرق الَوريد@: وحبل

وكّل اXرأة وَحِبلت بالة@/ ß¡با ِصدته ٕاذا واحتبلته: قتل@, باب من cًَحب وحبلتُه وLوه@/
ا¡Çبل بعÎÉم: وقال /@
ُحب فهيى بالولد@, aلت ٕاذا تعب@: باب من cًََحب تلد wيمة
حنبل: ورجل /oXل@با Òa فيقال@فيه ال}اm@والشجر من غ�ها وأّما Uتّص@با	aدميّات@,

قص�@/

الفروع ومَرجع عليه@, @Jمل
Ø
j ء,

ã
Ï¿ال ع
امتداد يدّل أصل@واحد حبل@: ـ مقا

القِطعة بل@: Ò¡وا العاتق@/ َحبل بل@: Ò¡وا ِحبال@/ وا�مع ال̂رَسن@/ فا¡بل@: واحد@/ مرجع

وهيى بل ß¡ا أ	صل@: هذا من اXشتّق ومن الصائد@/ ِحبالة بالة: ß¡وا الرمل@يستطيل@/ من
ومن بالة@/ ß¡ا ã| وقع أيى ُحِبل@, قد فكأ@نّه ُدِهيى ٕاذا إ	نسان أّن عنديى ووجهه الداهّية@,

به@/ [تّد أ	يّام أّن وذلك مل@, Ò¡ا وهو بل Ò¡ا الباب

العاتق وَحبل الوريد َحبل اGيـئة حيث من به وشـبّه معروف@/ َحبل@: ـ مفر
واعَتِصموا ء

ã
Ï¾ ٕا� به يتوّصل ما واستع�للوصل@ولكّل اXستطيل@من@الرمل, بْل Ò¡وا

ذلك@/ وغ� والعقل القرآن من ٕاليه به التوّصل معه الّذيى هو فحبله ـ يعاً Òb ا3ِ بِل Ò ßM
النّاسـ ِمن وَحبٍل ا3ِ بلِمن ÒM Hّٕا ُثِقفوا ÒCل�ةأي الذ  zم َعلَ َبت

ß
ÍÔÈ ـ َحبل للعهد ويقال

له@/ يبذلونه الناس من عهد وٕا� sا من عهٍد ٕا�عهدين Jتاج الكافر أّن 
ع تنبيه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

شّد أو غرض ٕا� للوصول ٕاليه يتوّسل طويل Wتّد ء
ã
Ï¾ عن عبارة بل Ò¡ا أّن

اXعنويّات@/ ã| أو اXاديّات ã| اXع�ٕامّا وذلك وIكيمه@/ ء ãÏ¾



١٨٩ حبل

والزوجـة الزوج ب� اXمتّد كا¡بل الولد تكّون فٕاّن للولد@: ا¡مل مع� وأمّا
وأقوي أحسن و	@وسيلة بالزوج@, الزوجة ويربط Fازدواجه كم@أمر ÔJو يشّدYا وهو
دون بـإ	نسان إ	طـcق ذلك اختصـاص تري ولذا /@Fyبي الكامل الربط ٕاNاد

ã
|

الولد@/ aل ٕانّه فيقال ,@Fyبي الولد بتكّون الربط حصول لعدم ,@hال}ا

أطرافه@/
ã
| و[تّد صاحبه تشّد كا¡بل ا Øuفٕا الداهية@: مفهوم وأمّا

/@١٠٣ . ٣ ـ قوا تََفر� Hَو يعاً Òb ا3ِ Mبِل واعَتِصموا

ا	رتباط ويوجد ٕاليه يوصلكم ما ٕا� bيعاً وتوّسلوا تعا� ٕاليه توّجهوا أيى
وبينكم@/ بينه

/@١٦ . ٥٠ ـ الَوريد َحبِل ِمن ٕاليِه َأقَرُب ُن ÒLَو

أقرب وهو ٕاليه@, الدم يورد القلب ٕا� واXنxيى اXتّصل الِعرق هو الوريد حبُل
به@/ التعب� لطف �O و	 إ	نسان@/ قلب ٕا� ء

ã
Ï¾

/@٥ . ١١١ ـ َمَسد ِمن َحبٌل ِجيِدها
ã
|

هو ما ٕا� تتوّجه أن تقدر 	 Mيث الربط@, أشّد ويشّدها جيدها يربط وهو
Gا@/ خ�وسعادة

/@٤٤ . ٢٦ ـ م Úzوِعِص م ÒGِحبا فألَقوا

مشدودين ٕا�كوuم إ	شارة وهو آخر@, ٕا�معناه@لطف التعب�مضافاً هذا
ã
و|

وسعدوا@/ Sوا أ	هواء@: تلك قيود من وخلصوا ِحباGم ألقوا
Ø
Fفل بالسحر@, ومربوط�

/@١١٢ . ٣ ـ ا3ِ ِمَن بَغَضٍب وباُءوا النّاِس ِمَن وحبل ا3ِ ِمَن Mبل �Hٕا

sا حبل ٕا� التوّسل بوسيلت� ترتفع أن ٕاّ	 Gم ثابتة واXسكنة الذلّة ٕاّن أيى
وعـظمة وشـوكة قدرة له من ٕا� وا¦ّسك الناس حبل ٕا� والتوّسل ٕاليه@, والتوّجه



rح ١٩٠

علzم وسخطه sا غضب وأمّا ماّدية@/ وسيلة
ã
æوالثا ,@ معنويى حبل وأ	ّول ماّدّية@,

من وهذا وا@/
Ø
يتن} nو يؤمنوا n وما اXسلك هذا

ã
| ماداموا عyم يرتفع 	 ثابت فهو
فzا@/ فتأمّل العزيز@, sا كcم معجزات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@rح

أ	مـر rÇÇLوا جزماً@, أوجبه ÍÈب@: باب من ÓBح أ	مر عليه rح ـ مصبا
r ÒJ ٔ	@نّه اً ß]حا الغراب تسّميى العرب وكانت ٕاسقاطه@, Zكن 	 وجوباً وجب :@ ØrIو

زعمهم@/ 
ع بالفراق

ا Øu@وأ إ	بدال@, باب من أيضاً أ@نّه
ã
Øظ� وأ@ك ,@cًأص عنديى ليس :@rح ـ مقا

ع
ما وأصله عليه@, Òrَح يقال ء@,
ã
Ï¿ال ٕاحكام من فيه الّذيى أّن ٕاّ	 الكاف@, من مبدلة

هـذا@, Çfن اً ß]حا الغراب تسميxم فأمّا ء@/ ãÏ¿ال ãÏÉيق الّذيى :@ ßkوا¡ا َحَكم@/ ذ@كرناه
منه@/ كا¡كم وهو بالفراق@, rJ أ@نّه يزعمون م Øu@	ٔ

عليه وحتمت ا¡توم@/ وا�مع القضاء@, :r¡وا أ	مر@/ ٕاحكام :@r¡ا ـ صحا
ÍÉب يُ ãالطا� ßkوحا أ	سود@/ الغراب :@ ßkوا¡ا /@ ãÏÈالقا :@ ßkوا¡ا أوجبت@/ َء@: ãÏ¿ال

ا�ود@/
ã
| اXثل به

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وليس]ع� عمل@/ أو حكم
ã
| والبّت ا�زم هو اللفظ Gذا

Ø ã
ا¡قي� اXع� أّن

معلوم@, غ� فيه وإ	بدال فzا@/ والبّت ا�زم ضميمة بل إ	Nاب@, أو القضاء أو ا¡كم
ا	شتقاق@/ باب من ٕانّه نعم

/@٧١ . ١٩ ـ اً َمقضيّ ÓBَح َرب َك Òَع� كاَن واِرُدها Hّٕا ِمنكُم َوٕان



١٩١ Øح�

ا¤Çدود
Ø ã
æÊ»ا� ببدنه يتعلّق وأن 	بّد والبعث Ì¿¡ا عند نفس كّل ٕاّن أيى

عن عـبارة ا Øuٕا :@ Øsجه ã
| وقلنا اّتقـوا@/ ال�ذين ننّجيى Ø Ôj ا�«Êنّية@, مضيق ã| وNعل
روحانّية@/ أو ماّدية وغلظة@, ومضيقة وشّدة كلوح فيه Tيط

هـذا خصوصيّات وأمّا مقضيّاً@, ÓBح ربّك 
ع كان البعـث@: ã| ا�ريان فهذا
سبيل cف :@

Ø ã
æÊ»ا� بالبدن وا	رتباط التعلّق وكيفيّة البعث مراحل وتفصيل الورود

Iقيقها@/ ٕا� لنا

ورد@/ ماّدة راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øح�

ما حكم
ã
| بعده اXذكور ا¡ّد يدخل لكن

×
كٕا� تارة به ّر Ò ÔNحرف :@ Ø�ح ـ مفر

Îا@,
Ò
ºورأ Îا@, ßºرأ Ø�ح السمكة أ@كلت Lو تارة@, به ويُستأنف تارة@, به ويُعطَف قبله@,

الفـعل 
ع ويدخل الَفجر@/ َمطَلع Ø	و@َح ِح�@, Ø	َح َليسـُجُنن�ه تعا�@: قال Îا@/ Ôºورأ

ã
æوالثا أن@, ٕا� النصب@: وجهيى فأحد وجهان, واحد كّل ã|و فُينصب@وُيرفع, اXضارع

أيى الب½Íة@, أدخُل Ø�ح مشيت Lو ماضياً قبله يكون أن الرفع وجهيى وأحد /@ @كيى
قـرٔي وقد َيرحوَن@/ 	 Ø�ح َمِرض Lو حاً	@, بعده يكون

ã
æوالثا الب½Íة@, فدخلت

الوجه�@, 
ع القراءت� من واحد كّل
ã
و| والرفع@, بالنصب ـ الرسوُل يقوَل Ø�ـ@@ح

Ø	َح َسبيل عابريى Hّٕا ُجُنباً Hَو قبله ما cRف يكون أن ãÏÉيقت Ø�ح بعد ما ٕاّن وقيل:
تغَتِسلوا@/

َسوط@: مائة وَحتّه الُغصن@, من الورق َحتك ّت@: Ò¡وا حتّاً, َء ãÏ¿ال حتت& ـ صحا
ما ء@:

ã
Ï¾ كّل وُحتات تناَثر@/ ء@:

ã
Ï¿ال وIا̂ت ذريع@/ Ìºيع َحّت@: وفرس له@, عّجلها

وتكون والغاية@/ ا	نxاء
ã
| ٕا� ]�لة جاّرة تكون حرف ,@
فَع :@ Ø�وح منه@/ Iاّت



Øح� ١٩٢

أدخلxا فٕان بعدها@/ الكcم wا يُستأنف ابتداء حرف تكون وقد الواو@, ]�لة عاطفة
]ع�ٕا� أدخَلها@, Ø�ح ٕا�الكوفة Ìºت تقول: أن: باÊÈر نصبته اXستقبل ع
الفعل
الرسـول يَقوَل Ø�َح وُزلزلوا ـ وقُرٔي رفعَت@, دخول حال ã

| كنت فٕان أدخلها@/ أن
حاله@, هذه الرسوُل Ø�ع�ح[ ـ حاً	 جعله رفع ومن غاية@, جعله َنصَب fن ويَقوُل@,
حروف من حرف كّل لcستفهام@وكذلك ما ألف فحذف ما, Ø�ح أصله وحتّاَم: وقوله:
,@rكن

Ò
oوف Ìون@, Ù¿ُتب

Ò ß
pف ـ فيه Iذف ما ألف فٕاّن ما ٕا� ا	ستفهام

ã
| يضاف ا�ّر

يَتساءُلون@/ وعم�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
حر| مع� وهذا مدخوله@/ ٕا� السابق ا¡كم ٕايصال :@ Ø�ح مفهوم حقيقة أّن
ا¡كم أّن اXع�@: جهة من Fyبي والفرق العاطفة@, أو ا�اّرة من كان سواء غ�مستقّل
ا�ّر@:

ã
| وأمّا قبله@/ ما 
ع يتعلّق Fك العطف ã| ًcّمسـتق بعده ما 
ع يتعلّق السابق

/@cًمستق عليه تعلّق للحكم وليس فقط ا£رور ٕا� ا¡كم ٕ	يصال فهو

ما ٕا� عليه@] ا¡كم تعلّق ٕا� [@بالنسبة ضعيف موضـوع ٕ	¡اق Ø�ح ٕاّن Øj
أ	نبياء Ø�ح الناس مات فيقال: ضعيفاً@/ أو قويّاً نفسه ã| اXوضوع كان سواء سبق@,
ٕا� بالنسـبة كانوا وٕان وبعيدة ضعيفة علzم وتعلّقه أ	نبـياء ٕا� اXوت نسبة ـ@@فٕاّن

أقوياء@/ الناس

ا¡كم لت�يل منه@, ومأخوذاً ا¡ّت ]فهوم اXع�مناسباً هذا يكون أن يبعد و	
َبعده@/ ع
ما بُعده مع وتعليقه السابق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٩٣ حّث

حّث@:

يَبيِس من يبيٌس
ã
æوالثا ء@,

ã
Ï¿ال 
ع ا¡Çّض أحدYا أصـcِن@, حّث@: ـ مقا

أيى َحثيثاً ×
Ø�َو يقال ا¡ثيث@, ومنه أُحّثه@, ء

ã
Ï¿ال 
ع حثثته قوGم فأ	ّول@: ء@/

ã
Ï¿ال

وهو ّث Ô¡فا خر@: a	ا وأمّا السحاب@/ ã| ال�ق اضطراب وهو ا¡ثحثة ومنه مُ«Ìعاً@/
ِشن@/ Òòا اليابس الرمل ّث Ô¡ا ويقال الَيبيس@/ طام Ô¡ا

]ع�@, عليه@: وحّرضته قتل باب من َحثًّا ء
ã
Ï¿ال 
ع إ	نساَن حثثُت ـ مصبا

أو بِرجل وكزته أو به وِصحُت ع
الَعدو الفرس وحثثت مُ«Ìعاً@/ أيى َحثيثاً وذهب
كذلك@/ واستحثثته@: ÍÈب@,

Çثّه ÔJ حـثّه كان@/ ما ا	ستعجال هو وقيل اّتصال@, ã| إ	عجال ا¡ّث@: ـ لسا
احتّث@/ ذلك من واXطاوع واحتّثه@, واستحّثه@, َحثّاً@,

Iثـيثاً وحثّـثه فاحتّث@, عليه@, حّضـه واسـتحّثه@: ء
ã
Ï¿ال 
ع حثّـه ـ صحا

أيى اXسك� طعام 
ع يتحاثّون و	 َحريصاً@/ مُ«Ìعاً َحثيثاً@: Ø�وو /@
Ó
]ع� وحثحَثه@:
	@يتحاّضون@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيه ا¡ّض ومفهوم ء@,
ã
Ï¾ 
ع وا¡ّض الرغبة هو اXاّدة

ã
| الواحد أ	صل أّن

اXهموسة@/ من والثاء ا£هورة@, من وهو الضاد@, حرف ]ناسبة شّدة

/@٥٤ . ٧ ـ َحثيثاً َيطُلبُه اَر Øyال الّليَل ãÏ¿يُغ

الÇyار كـون حال اللّيَل@, يطلب والyار الyار@, 
ع غاشـياً اللّيَل Nعل أيى
اللّيل@/ ٕا� عاً

ß
Ì»وم طالباً متحاضاً حريصاً



حجب ١٩٤

وهو القريب ٕا� راجع يطلب
ã
| والضم� ,@

ã
Ï¾الغا ا	aخذ هو أ	ّول فاXفعول

الطالب@/ عن حال فهو ا¡ثيث
ã
| وكذا الyار

تـغشاه الطـارية والظّلمة اللّيل
Ø
j والشمس@, والنور الyار أصالة 
ع فيُدّل
ووصوله@/ النور انتشار عن وحجب موانع بعروض

وتدوم العيش
Ø
rي Ø�ح ب«Ìعة@, ٕاليه وسوقه الشديد اقتضاؤه الyار@: وطلب

ÇMيث ويسـوقه ٕاليـه اللّيل Nّر فالyار ا¡ـّية@, للموجودات القوي وتتجّدد ا¡ـياة
فآناً@/ آناً وا�ريان ا¡ركة

ã
| يتعاقبان

واXعروض@/ اXوضوع جانب من يكون وأن 	@بّد والرغبة فا¡ّث

ã
| يكون 	 وا¡ّض وغ�Yا@, والسوق الس�

ã
البعث| 
ع يدّل ا¡ّث ٕاّن

Ø
j

اòليل@/ عن ـ@ حّض @ـ مقا :@
ã
| Fك ـ سوق و	 س�

والسائر السائق هو الyار أّن ٕا� ٕاشارة الكرZـة@: ا	aية
ã
| با¡ثيـث فالتعب�

اXع�@/ wذا حثيثاً الyار فكون عقبه@,
ã
| باللّيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حجب@:

وسـائره@/ الفؤاد ب� Jُجب ما ا�ـوف وحجاب ـ�@/ Vالس جاب@: ß¡ا ـ صحا
َحواِجب@, bعه العـ� وحاِجب الÍÚÉير@/ وا¤جوب الدخول@/ عن منعـه وَحَجـبه@:

جَبة@/ ß¡ا وّ	ه واستحَجَبه@: ُحجاٌب@, أ	م� وحاِجب

وِحجاب منعته@/ كذا@, عن َحجبته يقال اXنع@, وهو واحد أصل حجب@: ـ مقا
الَعين�بال̂شعر فوق العظFن وا¡اجباِن@: وف@/ Òا� وسائر ب�الفؤاد Jجُب ما وف@: Òا�
حاجب وكذلك العين�@, ٕا� يصل شيئاً Iجبان F Øu@كأ التشـبيه 
ع وهذا واللحم@,



١٩٥ حجب

أيضاً تشبيه الَوِرك@, رأس َجَبة@: Ò¡ا وكذلك إ	نسان@, Mاجب مشبّه هو ا Ø̂ ٕا الشمس@,
ٕ	¾Ìافه@/

Zنع ٔ	@نّه ِحجاب � Vللس قيل ومنه مَنعه@, قتل@: باب من َحجباً َحجبَه ـ مصبا
Ë»ج جاب ß¡ا ã| وأ	صل الدخول@/ من Zنع ٔ	@نّه حاِجب للبَّواب وقيل اXشاَهدة@,
ومراده@, ب�إ	نسان حجاٌب الَعجز فقيل

ã
æعاXا

ã
| استعمل وقد ب�جسدين@, حائل

وُكتب@/ ِكتاب مثل ُحُجب ا¡جاب وbع رّبه@, وب� ب�العبد حجاب واXعصية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كانا سواء أثرYا@, أو شيئ�
ã
}cت عن اXانع ا¡اجز ا¡ائل هو ا¡جاب أّن

معنويّاً@/ أو ماديّاً ا¡اجب كان وسواء Uتلف�@, أو معنويّ� أو ماّديّ�

/@٥٣ . ٣٣ ـ ِحجاب َوراِء ِمن فاسألوُهن� َمتاعاً َسأ¦وُهن� وٕاذا

ã
}cت عن ا¡اجـز هو فا¡جاب /@ ّ ماّديى ا¡جاب وكذلك الطرفيـن من فكّل

نظراً@/ أو ÓÊ»الطرف�ج

/@٥٤ . ٧ ـ ِحجاٌب F Ô Òyَوبَي

خر@, a	ا ٕا� الوصول ٔ	حدYا Zكن cف حجاب والنّار ا�نّة أصحاب ب� أيى
/@
Ø ã
æÊ»ج أو ّ معنويى وا¡جاب

/@٣٢ . ٣٨ ـ جاب ß¡با تواَرت Ø	َح

وغابتعن توارث ٕا�أن ا�ياد بالصافنات ربّه ذ@كر عن سلDن اشتغل ٕاذا أيى
ُرّدوها@/ فقال نظره@,



حّج ١٩٦

/@٥ . ٤١ ـ ِحجاٌب وَبيِنك َبيِننا َوِمن

ا¡جاب وهيى وأ	خcق@وأ	عFل, العقائد جهة من وموانع@وفروق @فواصل أيى
وبينك@/ بيننا

/@٥١ . ٤٢ ـ ِحجاب َوراِء ِمن أو َوحياً Hّٕا ا3 ُيكل َمُه أن
à
Ì¿ ِلبَ كاَن َوما@

اÇXقابلة من الناس ب� واXعمول اXتعارف هو ما 
ع ليس تعا� sا oفتكل
ٕا� واXقال الكcم وٕالقاء الوحيى بطريق بل وا�مcت@, بالكلFت واXكاXة واXواجهة

/@ ّ معنويى حجاب وراء من الكcم بٕاNاد أو القلب

/@١٥ . ٨٣ ـ جوُبون Ö Ò¤ َيومئٍذ م
ß Ù
wَر َعن م Ô Úuٕا @Xَّك@

تـعا� هـو ٕاذ معنـويّاً@, يكون وأن 	@بّد العـبد وب� اXتعال sا ب� ا¡جاب
/@ ّ تعا�معنويى sا�ٕا بالنسبة فحجابه العبد وأمّا باXعنويّات@, و	 باXاديّات 	Jتجب

وعلzم Gم ا¡جاب أّن ٕا� لcٕشارة ٕالzم@: مسـنداً اXفعول بصيغة والتعبـ�
ومع�ا¤جوبّية@: اXناجاة@/ لّذة عن وا¤رومون اXتعال sا عن ا¤جوبون فهم ومyم@,
ٕادراك عـن ينقطع وأن واòشية واòشوع

ã
القل	 التوّجه عن Tروماً العبد يكون أن

ا	رتباط@/ وعن نوره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّج@:

ٕاذا فcناً@: فcن بنو حّج وقد مقصود@, جوٌج@: ÒT ورجل القصد@, ا¡ّج@: ـ صحا
القصد

ã
| استعFله تعورف

Ø
j أ	صل هذا ّكيت@: Vالس ابن قال ٕاليه@/ ا	ختcف أطالوا

ُحّج@/ 
ع وNمع حاّج@, فأنا َحّجاً@, أُحّجه البيت حججت يقول: للن&ُسك@, مكّة ٕا�
بالفـتح@, القـياس ٔ	ّن الشـواّذ من وهو الواحدة اXّرة ّجـة ß¡وا ,@Ëºا Ì»بالك ّج ß¡وا



١٩٧ حّج

ّجة ß¡ا ذوات وا�مع ا¡ّج@, ¾Îر ّجة ß¡ا وذو َجج@/ ß¡ا وا�مع ال̂سنة@, أيضاً@: ّجة ß¡وا
جيج@: Ò¡وا إ	ذن@/ شحمة أيضاً@: ّجة Ò¡وا واحده@/ 
ع ذو يقولوا nو القَعدة@, وذوات
ٕاذا فcناً وأحججُت /@sا بيت َحواّج ونسوة حاّجة وامرأة ا¡اّج@/ bع وهو ّجاج Ô¡ا
وحـاّجه@: ال�هان@, ّجة@: Ô¡وا للعرب@/ Õ�Z أفعل@: 	 sا وحّجِة وقوGم ليَُحّج@/ بعثته

ا¡اجب@/ عليه ينبت الّذيى العظم والفتح@: Ì»بالك جاج ß¡وا ّجة@/ Ô¡با غلبَه

Çwذا اختّص
Ø
j حّج@, قصد وكّل القصد@, فأ	ّول@: أربعة@, أصول حّج@: ـ مقا

ا¡Çا̂ج أمثاGم@: ومن ا¡اّج@/ جيُج@: Ò¡وا للن&ُسـك@/ ا¡رام sا بيت ٕا� القصـد Ëº	ٕا
الباب ومن لق@/ Òòا أdعَت فقد ّجاَج Ô¡ا أdعَت ٕاذا ٕانّك أيى ÚÌ»ال Ï¿أف ٕاذا أdعَت@,
أو ُتقصد@, ا Øu@	ٔ هذا@, من مشتقّة ّجة Ô¡ا يكون أن وWكن الطريق@/ جاّدة وهيى ّجة Ò¤ا
وذلك ّجة@, Ô¡با غلبته أيى فحججُته@, فcناً حاَججت يقال@: اXطلوب@, ا¡ّق يقصد wا
قصدت ٔ	@نّك باßXيل@, tا Òس� ٕاذا الشّجة@, حججت الباب ومن اòصومة@/ عند الظفر
أ	صـل ٕا� Nمع أن Zكن وقد ال̂سنة@, وهيى ّجة ß¡ا خر@: a	ا وأ	صل قدرها@, معرفة
ا¡ّج من فيه ]ا يى Ød العام فكأّن واحدة@, مّرة ٕاّ	 يكون 	 السنة ã| ا¡ّج ٔ	ّن أ	ّول@,
الرابـع@: وأ	صل الع�@/ َحول اXستدير العظم وهو جاج ß¡ا الثالث@: وأ	صل ِحّجة@/

النكوص@/ جَحجة@: Ò¡ا

Fك ِحّجاً@ ّجه Ô ÒJ َحّجه سيبويه@: قال قدم@/ فcن@: ٕالينا حّج القصد@, ّج@: Ò¡ا ـ لسا
ا¡جج@/ وا�مع السنة@, ّجة@: ß¡وا ِذ@كراً@/ ذ@َكره قالوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن والعمل@, للحركة اXـcزم القصـد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ	صل أّن

يُقصد ما كالل&قمة@: فُعلة ّجة Ô¡وا ا	ختcف@/ وٕاطالة ال̂شّجة@, س� اXفهوم هذا مصاديق
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الطريقة هيى ّجة Ò¤وا الطرف@/ 
ع للغلبة وإ	تيان الدعوي وٕاثبات البحث مقام
ã
| به

ٕا� للـوصول فzا ويُسلك وwا ٕالzا يُقصد معنوّية@, أو ظاهريًّة اXستقيمة الواضحة
اXطلوب@/

حاججت وقولنا وا	ستمرار@, ع
الدوام وتدّل مفاعلة فصيغxا ا¤ا̂جة@: وأمّا
هو اXع� وهذا اXقابل@, الطرف مقابل

ã
| والعمل ا¡ركة مع القصد استمرار 
ع تدل&

اXذا@كرة@/ وٕادامة والبحث ا	حتجاج

اÇXع� وهذا اXناسك@, وهيى وحركة@, Uصوص عمل مع القصـد هو وا¡ّج@:
والزكوة@/ كالصلوة ال¿Ìعيّة ا¡قيقة هو اòاّص

اXناسك حّد ٕا� بلغ ٕاذا بل العمل@, هذا يقصد من ع
مطلق ا¡اّج يطلق cف
لقضائها@: سالكاً wا وعمل

ِسقاية Ôrأَجعل ّج@, Ò¡ا
ã
| ِجداَل Hَو ُفسوَق Hَو َرفَث Xَف ا¡ج� فzن� فرَض ن Ò Òf

/@١٩٧ . ٢ ـ َمعلومات ٌر
Ô
Î¾َأ �ا¡ج با¡ّج@, النّاِس

ã
| وأذ ْن ا¡اّج@,

القـصد 	 اXناسك قضاء عن عبارة ا¡ّج أّن 
ع تدّل وغ�ها ا	aيات فهذه
اXطلق@/

عن Fك Ì»بالك ّج ß¡ا هو اXصدر ا Ø̂ وٕا مصدر@, Ëºا بالفتح ّج Ò¡ا أّن والظاهر
ا¡ّج ٕاقامة علzم الواجب فٕاّن الَبيتـ ِحّج َع�النّاِس َو3ِ آية@: عليه وتدل ـ سيبويه
من Jصل ما أيى اXناسك@, نفس علzم s يقال أن يصّح و	 العمل@, مع ٕاليه والقصد

اXصدر@/

و¾Îراً فيوماً يوماً ويقدم بإ	نسان Zّر الزمان فٕاّن ال̂سـنة@: ]ع� ّجة ß¡ا وأمّا
وبتجّددها الزمان@, امتداد من Tـدود ومقدار Øمع� حّد وال̂سنة فسنًة@, وسنة ف¿Îراً
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والعمل@/ ا¡ركة من نوع وهذا وا¡وادث@, التأث� يتجّدد

/@٢٧ . ٢٨ ـ ِحَجج Ò ãæا\ ãæتأُجَر َع�أن

[ّر سنوات \ان
ã
| إ	جارة أّن ٕا� ٕاشارة وفzا الزمان@, من ا¡ّد هذا مقداَر

الزمان@/ ذلك يقتضيه ع
ما وجريان@, وحادثة عمل من فzا يتجّدد ما مع علينا

Ëºمو بقدوم الزمان ذلك
ã
| مشّخصاً وحدودها السنة مقدار يكون أن وZكن

ا¡ّج Ëºمو قدوم اXراد فيكون السنة@/ آخر
ã
| ا¡ّج ¾Îر وقوع عليه ويدّل ا¡ّج@,

عليه oٕابراه عهد منذ ا�زيرة سكان عند معموً	 البيت حّج كان وقد مّرات@,
ã
æا\

عليه@: ويدّل ـ السcّم@/

/@٢٧ . ٢٢ ـ ضاِمر َوَع�ُكّل Hًِرجا يأتوَك با¡ّج النّاِس
ã
| وَأذ ن

البيت@/ قواعد رفعه بعد ٕ	بره�oع� خطاباً

/@ ٨٣ . ٦ ـ َع�قوِمه
Ò
oٕابراه آتيناها حّجُتنا َوِتلَك

ع
العدّو@/ كالسcح فهيى يريد@, ع
مَن والعمل ا¡ركة به يُقصد ما ّجة Ô¡فا

/@١٣٩ . ٢ ـ َرّبنا َوهَو ا3ِ
ã
| وَننا �ُقلأIاج

أ@نّـه مع با¡ّجة@, وإ	تيان ا	حتجاج مقام
ã
| وتستمّرون البحث تدZون أيى

ّ وأيى ,@ أ	يـديى فـوق ã�ال بيده ونظمها وتدب�ها ورتقها أمورنا وفتق ُمرّبينا@, تعا�
ا¡ّجة@/ هذه فوق تكون حّجة

/@١٤٩ . ٦ ـ البالغة ّجة Ô¡ا فِللِّه ُقل

أ	رضمن
ã
| ما لكم خلق

Ø
j سّوا@كم@,

Ø
j أنشأ@كم@, وهو كذلك@, تكون @كيف	

العاّم وفضله ٕاحسانه ل Øgي Øj والكتب@, الرسل بٕارسال هدا@كم Øj العاّمة@, وا	a	ء النعم
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قادر وهو يشاء@, من برaته وOتّص الناس@, 
ع فضل لذو sا فٕاّن يشاء@, من 
ع
وهذه اòلق@, 
ع بالغة حّجة له تكون 	 فكيف يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء ما 
ع

الباطل@/ وإبطال ا¡ّق ٕاثبات
ã
ا¢الف| اXّدعيى يُفحم wا ã

الّ� ا¡ّجة حقيقة هيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حجر@:

عـليه@, جور ÒT فهو ف@, ØÍ½الت منعه قتل@: باب من َحْجراً عليه َحَجر ـ مصبا
وَحْجر سائغ@/ وهو Tجوٌر ويقولون ا	ستعFل لكة Hفيفاً الصلة Jذفون والفقهاء
وaايته@, كنفه أيى حجره ã

| وهو والناحية�@, �الصدر ِحضـنه :@Ì»يك وقد إ	نسان
Çجر@: ß¡وا القرابـة@/ جر@: ß¡وا مّكة@/ oحط جر@: ß¡وا العقل@/ جر@: ß¡وا ُحجور@/ وا�مع
اُ	نـ�@/ الفرس أيضاً@: جر ß¡وا الرجل@/ يى Ød وباXضموم لغـة@, ا¡اء وتثليث ا¡رام@/

معروف@/ َجر@: Ò¡وا وُحجرات@/ ُحجر وا�مع البيت@, جرة@: Ô¡وا

ْجر Ò¡فـا ء@/ ãÏ¿ال 
ع وإ	حاطة اÇXنع وهو مّطِرد@, واحد أصل حجر@: ـ مقا
منعه وذلك َحْجراً@, ع
السفيه ا¡ا@كُم َحَجر ويقال حاؤه@/ Ì»تك وقد إ	نسان@, َحْجر
Fك ,@ ينبغيى 	 ما ٕاتيان عن Zنع ٔ	@نّه ِحجراً يسّمي والعقل ماله@/ ã| ف ØÍ½الت من ٕايّاه
قصبة وَحجٌر@: ِحجر@/ لِِذيى ÕË Ò»َق ذلك ã|َهل تعا�@: قال Fك بالِعقال@, تشبzاً cًَعق يى Ød
لشّدته منه ومأخوذ عليه Tمول كلّه الباب أّن وأحسُب معروف@, َجر@: Ò¡وا ا¨امة@/
جر@: ß¡وا قياس@/ له أيضاً جارة ß¡وا أحجار@, ا�مع æأد ã| الباب وقياس وصcبته@/
Çاهم@/ ßa وهيى دارهم ناحية القوم@: وَحْجرة wا@/ وتضّن تصان وهيى اُ	ن�@; الفرس
النقاب@/ من يظهر الّذيى وهو wا يدور ما الع� ِجر ÒTو معروفة@/ أ	بنية من جرة Ô¡وا
Çمي ÔJ وذمـار ذمام ا Øu@	ٔ القرابة جر@: ß¡وا بالبيـت@/ اÔXدار هو مكّة oحط جر@: ß¡وا
فـيقول@: ُرم Ô¡ا أ	¾Îر ã| Oافه الرجَل يَل� الرجل وكان ا¡رام@/ جر@: ß¡وا فظ@/ ÔJو
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رأي القـيامة يوم كان فٕاذا ]كروه@,
ã
تنال� أن عليك حرام ومعناه حراماً@, أيى ِحجراً
جوراً@/ ÒT ِحجراً فيقولون العذاب مcئكة اÌ¿Xكون

كـَجَمل وِحـجارة@, ِحـجار الكة
ã
و| أحجار القلّة

ã
| bعه َجر Ò¡ا ـ صحا

جر ß¡وا ِحجٌر@/ فهو حائط من َحَجرته ما وكّل والفّضة@/ الذهب َجراِن@: Ò¡وا الة@, ßbو
الُقري@/ واديى عند الشام ناحية \ود منازل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tفوظاً ء
ã
Ï¿ال كون أيى بالتحديد@, ا¡فظ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
والصيغ@/ واXصاديق اXوارد باختcف مفهومه Oتلف اXع� وهذا وTدوداً@/

الضcل عن لصاحبه ا¡افظ وهو ]ع�العقل جر ß¡ا اXفهوم@: هذا مصاديق fن
ÇJفظونه م Øu@	ٔ القرابة مفهوم وكذلك وأعFله@/ أفكاره

ã
| Tدوداً وجاعله والÍÉر@,

وأمّـا ÇTدوداً@/ ويكـون سا@كـyا Jفظ وwا فُعلَة ا Øuفٕا جرة Ô¡ا وكذا به@/ وJيطون
فراجعه@/ ا¡نجرة@:

التحج� انðاعاً منه ويشتّق وTدود@, Tفوظ طبعاً لصcبته فهو َجر@: Ò¡ا وأمّا
وا¡ّد@/ ]ع�ا¡فظ ْجر Ò¡ا من F Øuا أو وغ�Yا@, وا	ستحجار

وTفوظاً@/ ت½Íفاته
ã
| Tدوداً يكون فكأ@نّه ا¤جورّية@: وأمّا

فواضح@/ وا¡Fية@: ]ع�الكنف إ	نسان َحجر وأمّا

وكنفها@/ وحّدها الكعبة حفظ
ã
| لكوuا للكعبة@: oع�ا¡ط[ جر ß¡ا وكذلك

فعله@/ Nوز 	 وTدوداً Tفوظاً كونه فباعتبار ا¡رام@: وأمّا

/@٤ . ٤٩ ـ ُجراِت Ô¡ا َوراِء ِمن ُينادونََك ال�ذيَن ٕان�
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Çم Øu@أ مع عyا يتجاوز و	 فظ ÔI أن 	بّد وTفوظة Tدودة كوuا ٕا� ٕاشارة
ا¡دود@/ تلك يراعون و	 ورائها@, من ينادونك

/@٢٣ . ٤ ـ ُحُجوركُم
ã
|
ã
çXّال بائُبكُم َوَر

وaايتكم@/ كنفكم Iت أيى

جارة@/ ß¡كا َفهيى جارة@, ß¡وا النّاُس َوقوُدها َجر@, Ò¡ ا بَعصاَك ْب ß
ÍÈا

والنـار@/ العـصا من فتتـأّثر هذا ومع وTفوظيxا@, صcبxا جهـة ٕا� ٕاشارة
الوهن@, غاية

ã
| يكون وما uايته

ã
| صلباً يكون ما فzا ويتوقّد اXتوّقد@, هو والوقود

ا¡جارة@/ أو الضعيف@, إ	نسان @كبدن

/@٢٢ . ٢٥ ـ جوراً ÒT ِحجراً َوَيقوُلوَن Òللُمجرم� يومئٍذ ¿Ìي بُ H

/@٥٣ . ٢٥ ـ جوراً ÒT وِحجراً َبرَزخاً F Ôyبَي َوَجَعَل

وخ�اته لعوائده حافظاً يكون ما أيى اXانع ا¡افظ ]ع� لح ßXكا صفة جر ß¡ا
ا¤دود@/ ا¤فوظ هو وا¤جور Tفوظاً@/ Tدوداً وجاعله مضاّره عن ومانعاً

منك يصل 	 ÇTفوظاً@, وحافظاً Tدوداً Wنوعاً كن اُ	و�@: ا	aية
ã
| والتقدير

الكرZة@: ا	aية
ã
| Fك Tجوراً@, ِحجراً وبينه بيننا اجعل أو ٕالينا@/

Ø
Ì¾و ÍÈر

/@٦١ . ٢٧ ـ جوراً ÒT وِحجراً َبرَزخاً F Ô Òyبَي َوَجَعَل

حاِجزاً@/ البَحَريِن Òَب� َوَجَعَل

جر@/ Ò¡مع�ا من قريب ãçيأ Fك جز Ò¡ا فٕاّن

/@ ٨٠ . ١٥ ـ اXرَسل� جر ß¡ا َبأصحاُب كَذ� َوَلَقد

وحافظة@/ وTفوظة Tدودة
ã
ÏÈرا	أ تلك كون ]ناسبة ا¡جر تسمية وجه لعّل



٢٠٣ حجز

ا Ø̂ ٕا هؤ	ء أّن ٕا� لcٕشارة \ود@: طائفة أو صا¬ قوم دون جر ß¡ا بأصحاب والتعب�
علzا@/ ٕاّ	 تعلّق وليسGم

ã
ÏÈرا	أ ٕا�تلك ينتسبون

ٕا� ا¡Çرم بـcد من أ	رض وسـط فسكن سـام فأمّا ـ ٢٣ . ١ اXروج
ã
|

ٕاَرم ولد ومن سام@, بن وأرفَخَشذ سام بن ٕاَرم ُولده fن ,@ Òªعا�ٕا ن
Ø
Fع�ٕا حÍÉموت

و\ود@, هود ٕالzم فأرِسل الرمل@, من أ	حقاف ي�لون وكانوا ٕاَرم@, بن ُعوض بن عاد
صا¡اً@/ أخاهم ٕالzم sا فأرسل وا¡جاز@, ب�الشام جر ß¡ا ي�لون وكانوا

تDَء@/ من جنوب 
ع ا¡جاز@, من Ø ãèالغر ال¿Êل ã| مدينة كانت جر ß¡ا ٕاّن Øj

مرحلة القري ٕا�واديى السقيا من فخذ الشام أردت وٕان ـ ١٠٧ ã
Ïºقد ÒXا قال

مراحل@/ ثcث تDء ٕا�
Ø
j مرحلة@, جر ß¡ا ٕا� Øj فراسخ� ستّة اXتوسطة �اXرحلة

أ	رض تلك
ã
| سكن من كّل جر@: ß¡ا أصحاب من اXراد يكون أن يبعد cف

ال¿Ìيـفة ا	aية
ã
| مقابلÇxم عليه ويدّل بعدهم@, أو قبلهم غ�هم@, أو \ـود قوم من

ا�مع@/ باXرسل�بصيغة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حجز@:

قوGم وذلك الشيئ�@, ب� ول Ò¡ا وهو القياس مُّطرد واحد أصل حجز@: ـ مقا
ا¡جاز يت Ød ا Ø̂ وٕا صاحبه@/ من Fyم واحد كّل Zنع أن وذلك ال̂رجل�@, ب� حجزت
ال«Ìاويل وُحجزة َمعِقده@/ إ	زار@: وُحجزة Ìاة@,

Ú
وال« ـد Ö ÒS ب� حجزت ا Øu@	ٔ حجازاً

ب�أ	ع
وأ	سفل@/ حجز كأ@نّه وا¦ثيل@, ع
التشبيه وهذا التVّكة@, موضع

ا¡جاز يى Ùd ويقال فصلت@, قتل@, باب من ب�الشيئ�َحجزاً: حجزت ـ مصبا
با�بال/ ٔ	@ّنه@احتجز والشام@وقيل ب�الغور Ìاة@وقيل

Ú
وال« Sد ب� فصل ٔ	@نّه حجازاً:

وسطه@/
ã
| ش̂ده بٕازاره@: الرجل واحتجز



حجز ٢٠٤

اFXنعة@/ وا¤اَجزة@: فاLَجز@, منعه@, Jجزه@: َحَجزه ـ صحا

شـيئ� وكّل الشـيئ�@, ب� حجزُت من فاِعٌل وا¡اجز@: ـ ٥١٤ ا	شـتقاق
وtامة@/ Sد ب� َفَصلت ا Øu@	ٔ ا¡جاز@, يت Ød وبه ,@F Òtحجز فقد Fyبي فَصلَت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفاصل هو فيه@: الواحد وأ	صل وا¡جب@/ ا¡جر من معناه قريب جز Ò¡ا أّن
ثcثة@/ قيود وله اXطلق@, و	@]ع�الفاصل اXطلق وليس]ع�اXانع اXانع@ب�الشيئ�@,

جنوب من Wتـّدة جبال سلسلة Ìاة
Ú
فال« وSد@: وtامة وا¡جاز Ìاة

Ú
ال« وأمّا

ا�زيرة من
Ø ã
èالغر ا�نوب منxي ا� العرب� جزيرة من

Ø ã
èالغر ال¿Êل �وهو سيناء

يسّمي أ	aر Mر بساحل الواقع ا�بال تلك من
Ø ã
èالغر فا�انب ا¨ن@/ أرض وهو

يسـّمي ا�Çبال بتلك اXتعلّقة ا	رتفاعات
ã
| الواقع مyا

Ø ã
}Ì¿ال وا�انب بالxامة@,

يسّمي ا�Çبال تلك أطراف
ã
| وSد امة

ß
t ب� وقع وما فzا@/ رياض وبلدة بال̂نْجد@,

با¡جاز@/

امة@/
ß
t بcد من وَجّدة اXكّرمة ومكّة

Òَبـ� َوَجـَعَل
Òã
Ïºَروا ا ÒG وَجَعَل أuاراً ا ÒGXِخـ َوَجَعَل َقراراً رَض َHٔا َجَعَل ن أم�

/@٦١ . ٢٧ ـ حاجزاً البَحَرين

لcٕنسان@, ا¡ياة وسائل وٕاعداد اXعيشة وتقدير النعم بيان مقام
ã
| ا	aية هذه

وخليج أ	aر البحر ب� الواقعة كا�زيرة البحرين ب� وفاصل حاجز جعُل ومyا
لتعيّش اXوجب هو الفاصلة هذه فوجود متصل�وواحداً@, Fعله� sا شاء ولو عدن@,

فzا@/ العرب جزيرة أهل



٢٠٥ حدب

ية@: a	ا وأمّا

.@٢٥ ـ جوراً ÒT وِحجراً َبرَزخاً F Ôyبَي َوَجَعَل اُجاٌج ِملٌح َوهذا ُفراٌت َعذٌب هذا
/@٥٣

باXلح الفرات اXاء Oتلط 	 Ø�ح تعا� له والعظمة القدرة بيان مقام ã| فهيى
أ	جاج@/

وا¡فظ@/ جر ß¡با الثانية ã|و با¡اجز@, اُ	و� ã| Øيع� أن فاXناسب

/@٤٧ . ٦٩ ـ حاِجزين َعنُه ِمنأحٍد ِمنكُم fا Òالَوت� ِمنُه َلَقَطعنا Ú Ôj
وقطعه@/ أخذه عن ومانعاً وبينه بيننا cًفاص يكون Ø�ح

التعب�@/ لطف �O و	 والفصل@, واXنع وا¡جز ب�ا¡جر الفرق فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حدب@:

ال̂ظهر,
ã
|@
ã
الّ� َدبة: Ò¡وا داب@/ ß¡ا وا�مع أ	رض@, من ما@ارتفع َدب@: Ò¡ا ـ صحا

تعطّف عليه@: وIّدَب عليه وَحِدَب مثله@/ واحَدوَدَب َحِدٌب@, فهو ظهُره َحِدَب وقد
عليه@/

باب من َحَدباً إ	نسان َحِدَب قيل ومنه أ	رض@, من ارتفع ما َدب@: Ò¡ا ـ مصبا
وا�مع حدباء@, واXرأة أحدُب فالرجل ا	ستواء@, عن وارتفع ظهُره خرج ٕاذا َتِعَب@:
ع
اXوضع, @أطلق

Ø
j دون@مرحلة, َجّدة ع
طريق مكّة ب�بقرب َديبيّة Ô¡وا ُحْدب@/

أثُق ن
Ø
W لقيت من كّل سألت النحاس@: قال َرم@/ Ò¡ا ã| وبعضه ّل ß¡ا ã| بعضه ويقال@:

أن والقـياس ÇUّففة@/ ا Øu@أ
ã
|
Ú ã

ع Oتلفوا فلم َديبيَة؟ Ô¡ا عن العربيّة أهل من بعلمه
ياًء@/ أ	لف انقلبت ُصغVرت Ø

Fفل حدباء@, أصلها يكون



حدث ٢٠٦

أ	رض@/ من ارتفع ما َدب Ò¡فا ء@, ãÏ¿ال ارتفاع وهو واحد@, أصل حدب@: ـ مقا
واحدوَدَب@/ َحِدب يقال الظهر@,

ã
َدب| Ò¡وا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا	Kفاض@, ٕا� وٕا¾Ìاف ُحدور
ã
| أطرافه كانت ٕاذا ا	رتفاع هو َدب Ò¡ا أّن

َحَدب@/ ارتفاع لكّل يقال و	

/@٩٧ . ٢١ ـ َينِسلوَن َحَدٍب ُكّل ِمن َوُهم َوَمأُجوُج ُفِتَحتيأجوُج ٕاذا Ø	َح

ا	رتفاع يكون cف عون@,
ß
Ì»ُي ٕا�ا	Kفاض ف

ß
Ì¿م مرتفع موضع كّل من أيى

س�هم حّدة ٕا� أيضاً ٕاشارة التعب� هذا
ã
و| وحركxم@, س�هم وب� بيyم حاجزاً

وٕاحاطxم@/ وٕا�تسلّطهم وÌºعته@,

ومأجوج@/ يأجوج ماّدة الكرZة ا	aية توضيح
ã
| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حدث@:

n أن بعد أمر حَدث يقال يكن@, n ء
ã
Ï¿ال كون وهو واحد أصل ا¡دث@: ـ مقا

ء
ã
Ï¿ال منه ُدث ÒJ كcم ٔ	@نّه هذا@, من وا¡ديث ّن@/ Vالس ّ الطّريى َدث@: Ò¡ا والرجل يكن@,

ا¡ديث@/ حسن َحِدث@, ورجل ء@,
ã
Ï¿ال بعد

حـادث فـهو وجـوده@, ÇQّدد قَـعَد@: باب من ُحدوثاً ُء
ã
Ï¿ال حَدث ـ مصبا

أهل ابتدعها
ã
الّ� وهيى أ	مور دثات ÔT ومه أحدثته@, فيقال بأ	لف ويتعّدي وحديث@,
�ص�@/ sا رسول حديث ومنه ويُنقل@, به يتحّدث ما وا¡ديث أ	هواء@/

حُدث
Ø
ËÉ@ي	و وما@َحُدَث@, ما@قُدَم

ã
æأخذ يقال ,hالقد نقيض ا¡ديث ـ صحا



٢٠٧ حدث

وا¡ديث@: ا	زدواج@/ 
ع قُدم Xـكان اXوضع هذا
ã
| ٕاّ	 الكـcم من ء

ã
Ï¾

ã
| �داله�

وا¡دوث@: قياس@/ غ� 
ع أحاديث 
ع وNمع والكث�@, القليل 
ع
ã
çيأ ,@�òا

والتحديث@: والتحّدث والتحادث وا¤اَدثة فحَدث@/ sا وأحدثه يكن@, n ء
ã
Ï¿ال @كون

وا¡ديث@/ التحادث حسن وَحِدُث@: َحُدُث ورجل معروفات@,

جـوهراً@, أو ذلك كـان @@ َعـرضاً يكن n أن بعد ء
ã
Ï¿ال كون ا¡دوث@: ـ مفر

عـهده قـُرب ما لكّل ويقال تعا�@, s ٕاّ	 ليس ا�وهر وٕاحداث ٕاNاده@, وٕاحداثه@:
أمراً@/ ذلك بعد ِدث ÔJ sا لَعّل ِذ@كراً@, ِمنه لَك اُحِدَث Ø	ح ـ مَقاً	 أو كان cًفع َدٌث@, ÔT
حديث له يقال منامه@: أو يقظته

ã
| الوحيى أو السمع جهة من إ	نساَن يبلغ كcم وكّل

حديثغ�ه@/
ã
| وضوا ÒO Ø	ح َتعَجبون@, ا¡ديِث هذا أfن مثِله@, Mديٍث فليأتوا ـ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتجّدد التكّون وهذا متأّخر@, زمان
ã
| ء

ã
Ï¾ تكّون هو اXاّدة@: هذه مفهوم أّن

ã
وليس| وأ	قوال@, وأ	فعال أ	عراض

ã
| أو والذوات ا�واهر

ã
| يكون أن من أعّم

ا¢Çلوقات كانت وٕان العدم@, من التكّون أو hالقد مقابل
ã
| كونـه ٕا� نظر مفهومها

العدم@/ بعد موجودة حادثة متكّونة كلّها وا¤َدثات

صيغة
ã
و| والنسبة@ٕا�الفاعل@, الصدور إ	حداث@ٕا�جهة صيغة

ã
| النظر @ٕاّن

Ø
j

من الُمحدث مع� يكون هذا 
فع اXفعول@, ٕا� والنسبة الوقوع جهة ٕا� التحديث
حديثاً@/ يَرويى من ث Vومع�الُمحد حدث@, عنه صدر

والرواية @اصطcح@أهل@الدراية
ã
ا¡ديث| كان وٕان مطلق, أّن@مفهوم@اXاّدة فظهر

ا¡ديث@, يرويى من ث Vوالُمحد �ع�, ة Ø_	ٔا من أحد أو �ص�
Ø ã
الن	 عن يُنقل

Ø
Fع عبارة

ã
| والُمحِدث /@hالقـد يقابل

Ø
Fع عبارة والكـcم ا¡gة أهل اصطcح

ã
| وا¡ادث



حّد ٢٠٨

@مستحدثة@/
ã
æمعا كلّها وهذه حالة@طهارته/ َحَدث@يُبطل عنه من@صدر اصطcح@الفقهاء

ِمن ِذ@كٍر ِمن يأتzم ما ذلَكأمراً@, َبعَد ِدُث ÔJ3ا َلَعل� ِذ@كراً@, ِمنُه لََك اُحِدَث Ø	َح
َدث@/ ÔT م Øwَر

الفاعل@/ من الفعل صدور جهة ٕا� فzا فالنظر

ا3@/ فتح ا
ß
[ م Ô Òuثو د  ÔIأ ْث@, َفَحد  َرب َك بنعمة وأّما

بالذكر اXربوطة@وQديدها أ	حاديث والغرض@مذا@كرة الوقوع, ٕا�جهة فالنظر
الناس@/ قبال

ã
|

و Ô ÒG يَش
يى َمن ـديث@, Ò¡ا ذا@
ß
w ُيؤِمنـوا@ Òn ٕان ه@,

ß
َغ� َحديٍث

ã
| وُضوا ÒO Ø	َح

َيفقهـوَن َيكادوَن H الغاِشـَية@, َحديُث أتاَك َهل ,@Ïºُمو َحديث أتاَك َهل ديث@, Ò¡ا
أحاديَث@/ َجَعلناُهم َو َحديثاً@,

ã
| فالنظر كان@, مقولة ّ أيى من ويُنقل ويُروي بالذكر يتجّدد ما كّل فا¡Çديث
ٕا� �Çòا

ã
و| النقل@, جهة ٕا� الرواية

ã
و| وقع@, ما ونقل التجّدد جهة ٕا� ا¡ديث

فقط@/ إ	خبار جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّد@:

وأحّدت هاء@, بغـ� حاّد فهيى ِحـداداً Iّد زوجها 
ع اXرأة حّدت ـ مصبا

ع Í½واقت

Ø ã
~cالث ّ أ	صمعيى وأنكر Xوته@, الزينة تركت ٕاذا ّدة ß ÔTو ّد ß ÔT فهيى ٕاحداداً

Çuاياtا@/ بـذكر Vاوراtا عن tا Øñم قتل@: باب من حّداً الدار وحـددت ,@ ّ الرباعيى
فهو منعتَه ٕاذا أمره@: عن حددته واXنع@/ الفصل اللغة@:

ã
| وا¡ّد جلدته َحّداً@: وَحَددته

من ّد ß ÒJ وغ�ه السيُف وَحّد إ	قدام@/ من [نع ا Øu@	ٔ ال¿Ìعّية@, ا¡دود ومنه Tدود@,
والتضعيف@/ باGمزة ويعّديى ماض@, قاطع أيى وحاّد حديد فهو حّدة ÍÈب باب



٢٠٩ حّد

بـ� ا¡Çاجز فا¡ّد@: ء@/
ã
Ï¿ال َطَرف

ã
æوالثا اXنع@, أ	ّول أصcِن@, حّد@: ـ مقا

الدخول@, الناسمن Xنعه َحّداد للبّواب ويقال Wنوعاً@, كان ٕاذا Tدود وفcن الشيئ�@,
Zنعه ٔ	@نّه َحّداً يى Ød ã

Ï¼العا وَحّد وشّدته@, وصcبته 	متناعه حديداً ا¡ديُد يى Ødو
ال¿Ìاب@: وحّد حرفـه@, وهو السـيف َحّد فقوGم خر@: a	ا أ	صل وأمّا اXعاَودة@/ عن

صcبته@/

َحـَدٌد@: أمر وهذا اXنع@/ وا¡ّد@: منxاه@/ ء@:
ã
Ï¿ال وحّد ا¡اجز@/ ا¡ّد@: ـ صحا

ا¢الفة وا¤ا̂دة@: ا¡̂د@/ عليه أeت الرجل@: وحددُت باطلة@/ َحَدد@: ودعوة حرام@, مَنيع
واحـتّد النظر@, وأحددت بأسه@/ الرجل@: وحّد التحاّد@/ وكذلك عليك@, Nب ما ومنع

الغضب@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصداقـاً Hتلف ّدة ß¡وا والشّدة@, ّدة ß¡ا هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

ã
و| شحُذه@/ السيف@: حّد

ã
و| َسورته@/ ال¿Ìاب@: حّد

ã
| فيقال اXوضوعات@, باختcف

شـخص@: 
عـ ا¡Çّد
ã
و| له@/ الðيّن ترك الزوج@: 
ع ا¡ّد

ã
و| نفوذه@/ النظر@: حّد

Wنوعيّته الرجل@: Tدوديّة ã
و| ومشّخصاtا@/ اtا ØñW الدار@: حدود

ã
و| عليه@/ الغضب

وسورة حّدة ذا لكونه وا¡ديد@: وشّدة@/ بأس ذو حاّد@: ورجل جهات@/ أو جهة من
نافذ شديد أيى ِحداد@: وا�مع حديد ولسان قاطع@/ حديد@: وسكّ� نفسه@/ ã| وشّدة
وبأس ِحـّدة فzا

ã
الّ� القاطعة الشديدة ونواهيـه أحكامه تعا�@: sا وحدود حاّد@/

وَسورة@/

يعمل من أيى واXداومة, ع
ا	ستمرار الصيغة تدّل اXفاعلة@: من اّده ÔJ وحا̂ده
والعطوفة@/ والرaة واòضوع اللينة خcف واòشونة@, والصcبة وا¡ّدة بالشّدة

وا¢Çالفة وا¡رمة وا¡اجز وا	نxاء والغضـب باXنع اXاّدة ترbـة أّن فظهر



حّد ٢١٠

أ	صل لوازم ومن Vازيّة ã
æمعا ا Øu@وأ التحقيق@, خcف 
ع كلّها وغ�ها@: والطرف

مصاديقه@/ أو

الفارسيّة ã| عyا Øويع� ا¡ّدة@, هو كّلها@: اXوارد
ã
| ا¤فوظ الواحد فأ	صل

�تندي�@/ بكلمة

ٕا� مـتوّجهة ا¤Çدود
ã
و| الفـاعل@, جانب من متحقّقة ا¡اّد

ã
| ا¡ّدة ٕاّن

Ø
j

با¡ّد@/ Tاطاً واقع فهو اXفعول جانب

/@٦٣ . ٩ ـ َوَرسولَه ا3َ اِدِد@ ÔJَمن أ@نّه َيعَلموا nأ

إ	Gّية@/ وظائفه قبال
ã
| واòشونة وبالشّدة حاّداً cًعم يعمل من أيى

/@١٨٧ . ٢ ـ َتقربوها Xَف ا3ِ ُحدوُد ِتلَك

/@٢٢٩ . ٢ ـ ا3 ُحدوَد َيَتَعد� َوَمن

ا3@/ ُحدوَد@ @Dيُق أن ا3ِ@, دوِد Ô ß¡ وا¡افظوَن

/@٢٢٩ . ٢ ـ ا3 ُحدوَد@ @Dيُق Hّ@أ Ôrِخف فٕان

وا¤ّرمات@/ الواجبات من ا¡اّدة اXلِزمة وأ	حكام القوان�اXق̂ررة أيى

ÇTّرمة@, أو واجبًة ٕالزام@, فzا
ã
الّ� أ	حكام ٕا� من½Íفة ا¡دود أّن �O و	

اÇXوارد@, تلك
ã
| أيضاً hالكر القرآن

ã
| ذ@كرت وقد ـّدة@, ß¡ا مفهوم ]Çناسـبة وهذه

/@Fوأحكامه والطcق @كالصوم

/@٢٥ . ٥٧ ـ َشديد بأٌس فيه ديَد Ò¡ ا َوَأنَزلنا

اXاّدة@/ هذه
ã
| أ	صل من قلنا ما يؤيّد والشّدة@: بالبأس ا¡ديد توصيف

/@٢٢ . ٥٠ ـ َحديٌد اليَوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ



٢١١ حدق

الظلFنيّة وا¡جب اXاّدية التعلّقات فٕاّن ـ ِغطاَءك َعنَك َفَكَشفنا ية@: a	ا وأّول
عن انقطع من أّن Fك ,@Í½الب فيقوي التجّرد@, وJصل ا	aخرة Ònعا

ã
| ترتفع الدنيويّة

التجّرد له إ	Zان@واليق�@وIّصل بنور قلبه ا	aخرة@وتنّور nعا�ٕا وتوّجه الدنيا عcئق
ونافذاً@/ حديداً ب½Íه يكون واòلوص@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حدق@:

باب من Jِدق َحَدق لغة@:
ã
و| به@, أحاطوا ٕاحداقاً@: بالبلَد القوم أحَدق ـ مصبا

وا�مع سوادها@, العـ�@: وَحَدقُة ٕاليه@/ النظر شـّدد Iديقاً@: بالنظر ٕاليه وَحّدق ÍÈب@/
ٔ	ّن مـفعولة@, ]ع� فعيلة حائط@, عليه يكون البسـتان وا¡ديقة@: وَحَدقات@/ َحَدق
حائط@, بغ� كان وٕان ع
البستان ا¡ديقَة أطلقوا Ø�ح توّسعوا Øj أحَدق@wا@, ا¡ائط

دائق@/ Ò¡ا وا�مع

بالرجل القوُم َحَدق يقال: ء@,
ã
Ï¿ب يط ÔJ ء

ã
Ï¿ال وهو واحد أصل حدق@: ـ مقا

العـ�@] [@ناظر
ã Ù
بال̂ص	 Iيط ا Øu@	ٔ السواد وهيى هذا من الع� وَحَدقة به@/ وأحدقوا
الشجر@/ ذات أ	رض وا¡ديقُة@: النظر@/ شّدة والتحديق ِحداق@/ وا�مع

به وأحاَط ء
ã
Ï¿ب استداَر ء

ã
Ï¾ وكّل استداَر@, وأحَدق@: ُء

ã
Ï¿ال به حَدق ـ لسا

أو حاجز@, wا وأحَدق اسـتداَرت أرض كّل الرياض من ا¡ديقـة به@/ أحَدق فقد
الع�@/ وسَط اXستدير السواُد َدقة@: Ò¡وا مرتفعة@/ أرض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باGمزة أو با¡رف وتعديتـه 	زماً@, ا	سـتدارة ]ع� 	زم Vـّرداً دق Ò¡ا أّن



حذر ٢١٢

به Jيط Mائط ا	ستدارة له ثبت ما أيى اXع�@, ذلك من فعيلٌة وا¡ديقة والتضعيف@,
مع اXفعـول@, ]ع� كوuا ٕا� حاجة و	 ذلك@, غ� أو بارتفاع أو ملتفّة بأشجار أو
أو نف«Îا

ã
| استدارtا ]ناسبة الع� اËºلداخل كالثَ̂مرة َدقة Ò¡وا ليست]تعّدية@/ ا Øu@أ

wا@/ اXستدير العظم بٕاحاطة

Í½الب ٕاحاطة باعتبار أو ا¡دقة@, من ّ انðاعيى اشتقاق ٕامّا فهو التحديق وأمّا
ا¤ِدق@/ التاّم ونظره الكامل وتوجهه

/@٦٠ . ٢٧ ـ wجة ذاَت َحدائَق ِبه فأنَبتنا

/@٣٠ . ٨٠ ـ ُغلباً َحداِئَق َو

/@٣٢ . ٧٨ ـ َوَأعناباً َحداِئَق ِللُمت�ق�َمفازاً ٕاّن

Uصوص/ @@قوام@@ا¡ديقة@ليس@با¡ائط@و	@بشجر التعب�ات@أّن من@هذه ويستفاد
أ	شجار@/ متكاثف وأ	غلب مستديرة@/ ذاتwجة روضة عن عبارة هيى بل

بأ	شجار@/ ا	ستتار ا�نّة ã|و ا	ستدارة@, ا¡ديقة ã| فيcحظ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حذر@:

وتأّهب@, ]ع�استعّد كلّها واح�ز واحتذر َتِعب@, باب من َحَذراً َحِذر ـ مصبا
ء
ã
Ï¿فال خافـه@, ٕاذا َء

ã
Ï¿ال وحِذر ل@/ ßa مثل ذر ß¡ا منه وإ	سـم وَحِذر@, حاِذٌر فهو

فحِذره@/ َء
ã
Ï¿ال وحّذرته وف@/ ÒU أيى Tذور

َحَذاراً@, Jَذر َحِذر يقال@: والتيّقظ@/ التحّرز من وهو واحد أصل حذر: ـ مقا
وٕانّا وُقِرَئْت@: ٕاحَذْر@/ ]ع� وَحذاِر متحـّرز@, متيّقظ وِحذِريان@: وَحذور َحِذر ورجل

الفزع@/ وا¤ذورة@: خائفون@/ وَحِذرون@: متأهVبون@, قالوا رون@, حاِذ �ميٌع



٢١٣ حذر

َحِذر ورجل َحَذراً/ أحَذره َء
ã
Ï¿ال حِذرُت وقد التحّرز, َذر: Ò¡وا ذر ß¡ا ـ صحا

ذرّية@: ß¡وا ا¤اَذرة@/ ذار@: ß¡وا التخويف@/ والتحذير /@ وَحذاِريى َحِذُرون وا�مع َوَحُذر,
/@ ذاريى Ò¡ا وا�مع غليظة@, أ	رض من قِطعة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـطلق 	 اÇòوف@, عن
Ñ
Ï¾النا التحّرز هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

ذلك آثار fن وغ�ها@: والتأّهب والتيّقظ ا	ستعداد وأمّا اòوف@/ مطلق و	 التحّرز
ولوازمه@/ أ	صل

ã
æوالثا أ	ّول@,

ã
| ملحوظ اòوف أّن والورع@: والتحـّرز ا¡ـذر ب� والفرق

العـقل يـنافيه
Ø
Fع التحّرز هو الورع فٕاّن وجه@, من وخصوص عموم Fyبي والثالث

/@	 أم كذلك العرف
ã
| كان سواء وال¿Ìع

ربَّك َعذاَب ٕان� اXوت@, َحَذر رون@, َذ ÒJَلَعل�ُهم َعلzم@, ل Ú�ت أن اXنافقوَن َذُر ÒJ

َنفَسه@/ ا3 ُر@كُم ذ  ÔJو ذوراً@, ÒT @كاَن

اòوف ع
حصول د	لة فيه ٕاذ مواردها@:
ã
| اXاّدة wذه التعب� و	@�Oلطف
أحدYا@/ Iقّق اXنظور وليس معاً@, والتحّرز

/@١٠٢ . ٤ ـ ِحذَر@كُم وُخذوا

/@١٠٢ . ٤ ـ م Ô Òxوأسِلَح ِحذَرُهم َوِليأُخذوا

هيى ـذر Ò¡ا ونتيجة مصـدراً@, ذر Ò¡ا من Jصل ما ]ع� مصـدر Ëºا ـذر ß¡ا
الغفلة@/ وعدم والتوّجه وا	حتياط وا	ستعداد التأه&ُب

/@٥٦ . ٢٦ ـ حاِذروَن ميٌع Ò Ò� وٕانّا



حرب ٢١٤

ّ أيى عـن Ø}ونتو يواجهنا مكروه ّ أيى عن نتحّرز متّحدة Vتمعة أفراد وٕانّا أيى
حال@/ ّ ع
أيى ا	حتياط ن�ك 	 Uالفينا مقابل ã|ونتأّهب ونستعّد بأسJّددنا

القول@: هذا عن أجاب تعا� sا ٕاّن
Ø
j

/@٦ . ٢٨ ـ ذرون ÒJ كانوا ما م Ôyِم ا ÔYَوُجنوَد َوهاماَن فرعوَن َ ونُِريى

وحاذرين@/ متحّذرين دا_اً كانوا م Øu@أ الكرZة ا	aية هذه من فيعلم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرب@:

بعض والثالث ُدَويVبـة@, وا	aخر ال̂سَلب@, أحدها@: ثcثة@, أصول حرب@: ـ مقا
وقد ماَله@, حربته يقال ال̂سَلب@, وهو َرب Ò¡ا من واشتقاقها ا¡رب@, فأ	ّول@: ا£الس@/
بأمر قَؤوم شجاع Tراب@: ورجل روب@/ Ò¤ا ريب@: Ò¡وا َحَرباً@/ ُسِلبَه أيى ماُله@, ُحِرَب
ويقال بعد@/ يقم n ُسِلبه فٕاذا به يعيش الّذيى ماله الرجل@: وَحريبة Gا@/ Ì¾مبا ا¡رب
وأمّـا ِرب@/ Ò¡ا الرجل وكذلك شـيئاً@, ُحِرب كأ@نّه غضـبه شّدة من أيى َحِرب@, أسد
صدر وهو راب@, ß¤ا والثالث@: ِحرباؤها@/ ك ٕاذا ْرِبئة Ò ÔTأرض يقال رباء ß¡فا َويVبة@: الد&

الُغرفة@/ راب ß¤ا ويقولون اريب@/ ÒT مع Òوا� ا£لس@,

بالبناء وُحِرب َحِريٌب@, فهو ماله bيَع أخذ َتِعب@: باب من َحَرباً َحِرَب ـ مصبا
يقال اُن�@, ولفظها ذلك@, من واXنازلة اXقاتلة رب@: Ò¡وا Tروب@/ فهو كذلك@, للمفعول
مع� ٕا� ذهاباً تذّكر وقد اcòص@, وصعب أ	مر اشتّد ٕاذا ساق 
ع ا¡رب قامت
اXسلم�@/ مع Gم صلح 	 الّذين الكفر بcد ا¡رب@: ودار شديد@/ حرب فيقال القتال@,
ÇTراب ومنه ا£الس@, أ¾Ìف هو ويقال ا£لس صدر ـراب@: ß¤وا Tاربة@/ وحاربته
وJارب الشيطان @Jارب

ã
Ù
اXص ٔ	ّن ا¤اربة من مأخوذ

ã
Ù
اXص Tراب ويقال ,

ã
Ù
اXص
نفسه@/



٢١٥ حرب

ُحريب تصغ�ها اòليل@: قال حرٌب@/ بيyم وقعت يقال ُتؤّنث@, ا¡رب ـ صحا
ا¡رب د@:

Ø
�Xا وقال مصدر@, أ	صل

ã
| ٔ	@نّه :@

ã
æازXا قال العرب@, عن رواية هاء cب

]Çع�@, وحـاربوا@: واحـ�بوا وIاربوا عدّو@, أيى ãحاَرب� Xن حرٌب وأنا تذّكر@/ قد
أغـضبته@/ وَحَربته@: غضبه@/ اشتّد الرجل@: وَحِرب ُحروب@, صاحب رب@: ßT ورجل

الّذيى مالُـه الرجل@: وَحريبة التحريش@/ والتحريب: حـ̂ددته@/ ٕاذا السـنان@, وَح̂ربت
ماُله@: الرجُل ُحِرب وقد ء@,

ã
Ï¾ cب وتركه مالَه أخذ ٕاذا َحرباً@: ُربُه ÒJ َحَربه به@/ يعيش

عدّو@/ من يغنمه ع
ما َدللته أيى وأحربته@: وَحريٌب@/ Tروب فهو ُسِلَبه@,

سَلب كّل يُسّمي قد
Ø
j ا¡رب@,

ã
| ال̂سَلب وا¡رب@: معروف@/ ا¡رب@: ـ مفر

كفَعلَة ربة Ò¡ا وأصله معروفة@, للحرب آلة رَبة@: Ò¡وا ا¡رب@/ ٕاثارة والتحريب@: َحرباً@/
Øتتل� ُدويّبة رباء@: ß¡وا ا¡رب@/ ã| آلة كأ@نّه رب ßT ورجل راب@/ ß¡ا من أو ْرب Ò¡ا من

Iارwا@/ ا Øu@كأ الشمَس

أدريى 	 :@kحا أبو قال حروب@/ وا�مع لم@, Vالس ضّد ْرب@: Ò¡ا ـ ٧٥ ا	شتقاق
ورجـل ]اله@/ اُصيب ٕاذا الرجل وُحِرَب َرب@/ Ò¡ا من أو ْرب Ò¡ا من َحرب اشـتقاق
وأ¾Ìف البـيت صـدر راب@: ß¤وا ُيسعرها@/ َحرب صاحب كان ٕاذا راب@: ßTو َرب ßT

والُغرفة@/ فيه@, موضع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Øويع� السلم@, يقابل ما وهو ,@cًعم ّدة ß¡ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
با¤اربة عنه Øيع� واستمّر@: استدام ٕاذا اXفهوم وهذا �ستñه�@/ بكلمة الفارسيّة ã| عنه

مفاعلة@/ 
ع

فيه يقال وأ	ّول اXال@, ٕاتcف ]نظور أو النفس ٕاتcف ]قصد ٕامّا ا¡رب ٕاّن Øj



حرب ٢١٦

اXال@/ بسلب عنه Øيع�
ã
æوالثا اXقاتلة@,

ا¤Çاربة مـقام
ã
| أ	غلب

ã
| ومقصوداً أصليّاً منظوراً النفس ٕاهcك كان وØXا

با¤اربة@/ أو ا¡رب ]طلق عنه Øيع� شديدة@: مستدZة ومقابلة كث� ٕا�عمل وJتاج
اXتعلVق بعنوان اXال ذ@كر ٕا� ا	ستعFل مقام

ã
| فيحتاج أخذه@: أو اXال ٕاتcف وأمّا

ماُله@/ الرجُل ُحِرَب أو مالَه الرجَل َحَربت فيقال ثانياً@:

النسبة@/ من [يñاً أو الرجل من بدً	 اXال يكون أن والظاهر

والِمـحراب وا	ح�اب التحارب من اXـاّدة مشـتقّات سائر أ	صل ويؤيّـد
وغ�ها@/ والتحريب والِمحرب

/@١٠٧ . ٩ ـ َوَرُسولَه ا3َ حاَرَب ن Ò ßX رصاداً وٕا

/@٣٣ . ٥ ـ َوَرُسولَه ا3َ ارُبوَن ÔJ ال�ذيَن َجزاُء ا Ú̂ ٕا

واcòف@/ ا¡رب يستدZون أيى

/@٢٧٩ . ٢ ـ َوَرُسولِه ا3 ِمَن ْرٍب Ò ßM فأذنوا َتفَعُلوا Òn َفٕان

/@sا جانب من الواقع با¡رب فأذنوا أيى ,@oالتعظ�ٕا ٕاشارة ا¡رب تنك�

وهـذه cًعم ّدة ß¡ا به يتحقّق ما أيى به َرب ÔJ ما ومعناه ِمفعال ا¤راب ٕاّن Øj
مع ا£اهدة مقام

ã
و| أ	سلحة عن عبارة العدّو مع والتحديد ا¤اربة مقام

ã
| الوسيلة

غرفة أو مسجد من للعبادة@, يستعّد Tّل عن العبادة
ã
| وا¡ّدة اGوي وTاربة النفس

خالية@/

Ø
يـتخ أ@نّه بلحاظ وهذا للسلطان@, Uصوصة بيت أو غرفة 
ع يطلق وقد
ع
أ	عداء@/ وا¤اربة واXقابلة اXملكة لتدب� فzا

/@٣٧ . ٣ ـ راَب ß¤ا َز@َكريّا zا َعلَ َدَخَل F @ُكل�



٢١٧ حرث

/@٣١ . ٣ ـ راب ß¤ا ã| ã
Ùُيَص� ßmقا َوهَو

/@١١ . ١٩ ـ راِب ß¤ا ِمَن َع�َقوِمِه َفَخَرَج

والصلوة@/ للعبادة اXعّد ا¤ّل يراد

با¤اربة التوّجه ٕا� ٕاشارة �مَفَعل�@: اXكان Ëºٕا 	 ا	aلة Ëºٕا بصيغة والتعب�

ع يدّل 	 ا¡رب مكان

ã
| القيام فٕاّن ٕالzا@, والتوّسل العـبادة

ã
| وا¡ّدة وا£اهدة

ا¡رب@/ بآلة التوسل cRف العمل@,

/@١٢ . ٣٤ ـ اريب ÒTِمن َيشاء ما لَُه َيعَملوَن

السcح@/ Tراب]ع� bع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرث@:

وحرث حارث@/ فهو Çعه@/ Òb قتل@: باب من َحرثاً اXال الرجل حرث ـ مصبا

عـ وÇbع ÓÊºٕا اXصدر اسـتعمل

Ø
j َحّراث@, فهو للزراعـة@, أثاَرها حرثاً@: أ	رَض

َلكُم@: َحرٌث ِنساؤكُم تعا�@: وقوله ارث@/ Ò¤ا وا�مع رث@, Ö Ò¤ا اXوضع Ëºوٕا حروث@,
بالبذور@/ لcستيcء@, أرحامهّن

ã
| Òتل�

ã
الّ� النطفة ت

Ø
فش} التشبيه@, 
ع Vاز

تعيش كأ@نّك لدنياك اُحُرث ا¡ديث@:
ã
و| وbعه@/ اXال كسب ْرث@: Ò¡ا ـ صحا

ّراث@: Ò¡وا الزرع@, ْرُث@: Ò¡وا بالشام@, جبل وهو و	ن Òا� قُلل من قُلّة وا¡ارث أبداً@/
ُهِزلت@/ Ø�ح علzا Ìºَت وأحَرثxا@: الناقَة وَحرثت أدَرسه@/ القرآَن@: أحَرث الزّراع@/

حّر@كxا@/ الناَر@: وحرثُت

ء@/
ã
Ï¿ال Çَزَل

Ô
v أن وا	aخر والكسب@, ا�مع أحدYا@: أصcن@: حرث@: ـ مقا

َحرث الباب هذا ومن حاِرثاً@/ الرجل يى Ød وبه وا�مع@, الكسب وهو ا¡رث فأ	ّول@:



حرث ٢١٨

أ	صل وأمّا ولـده@/ ُمزَدرُع ا Øu@أ وذلك تشـبيه@, فهذا الّزوج@, َحرُث واXـرأة الزرع@,
أيضاً@/ وأحرثها َهَزGا@, الناقَة@: َحرَث فيقال@: خر@: a	ا

حـَرَث قوGـم@: من ٕامّا شـيئ� أحد من ا¡ارث واشتقاق ـ ٤٤ ا	شـتقاق
Gا@, كسَب ٕاذا لدنيـاه َحرَث قوGم من أو للزرع@, أصلحها ٕاذا َحرثاً ُرثها ÒJ أ	رَض
راث@: ß¤وا خرته@/ a	 يكتسب أيى ـ َحرثه ã

| لَُه نَِزد ة ِخَر ÐHا َحرَث ُيريُد كاَن َمن ومنه
للزرع إ	صcُح يسّمي وقد بعينه@, الزرع وا¡رث@: ال̂تّنور@/ أو النار wا Iّرك خشبة

ا¡رَث@/ ِلَك Ôvو الت�يل@: ã| ٔ	ّن ,@
أع وأ	ّول َحرثاً@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النتيجة وIصيل الزرع من ا¤صول بلوغ هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

زرع ما ظهور اXقام هذا
ã
و| ا¡صاد@, وقبل الزرع بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا منه@,

وQّليه@/ واخÍÉاره

تعا�@: اXع�قوله هذا 
ع ويدّل

/@٦٣ . ٥٦ ـ الّزارعوَن ُن ÒL تزَرعونَهأم Ôrأأن رُثون ÒI ما Ôrأَفَرأي

Iرثونه@/ Ø�ح أّوً	 زرعتموه قد أيى

/@٢٠٥ . ٢ ـ والن�ْسَل ْرَث Ò¡ا ِلَك Ôvو تعا�@: قوله وكذلك

له@/ مع� 	 حصاده بعد أو وبدّوه ظهوره قبل الزرع ٕاهcك فٕاّن

/@٢٢ . ٨٨ ـ صاِرم� Ôrُكن ٕان ع�َحرثكُم أنأغُدوا وهكذا@:

خارجاً@/ اXوجود الظاهر ع
ا¡رث يتعلّق ا Ø̂ ٕا م ÒÍ½ال فٕاّن



٢١٩ حرج

/@٢٢٣ . ٢ ـ Ôrِشئ Øæَحرثكُمأ فأتوا َلكُم َحرث ِنساُؤ@كُم

rعمل Tصو	تXا وهّن ًة,
Ø
Ì»وم ابxاجاً كا¡رث@يوجب@مشاهدtا ّن Øu @إ أيى

تعا�@: قال Fك للنسل@/ وتّدخروuا معها وتعيشون ٕالzا تسكنون الدنيويّة ا¡ياة ã|
َزوج ُكـل  ِمن وأنبَتْت َورَبت ت Øðٕاه ٕالzا@, لتسُكنوا أزواجاً أنُفِسكُم ِمن َلكُم َخَلَق

ُكّلها@/ اHٔزواَج َخَلَق ال�ذيى ُسبحاَن يج@, Òw

ووقعوا بالزرع رث Ò¡ا Ìوا Ø»ف حيث ا	aية Ìين@تفس�هذه Ø»فXا
ع اشتبه وقد
تـوجب ا¡Çياة

ã
| معها والتعيّش ٕالzا للسكون النساء فٕاّن ا¡قيقة@, عن اLراف ã|

ا¡ياة@/ تلك آثار من والزرع وwجة@, Ìة
Ø
م« ا	نسwا

/@٢٠ . ٤٢ ـ ِمyا نُؤته نيا �الد حرث ُيريُد كاَن َمن

Tصـول مقابل
ã
| ماّديـة@, ونتيجًة الدنيويّة ا¡ـياة ã| يعمل ا ØW Tصوً	 أيى

َحرثه@/
ã
| لَُه نَِزْد ِخرة ÐHا حرَث ُيريُد كاَن َمن :@

ã
| Fك ّ اُخرويى

أ	صل هذا من كلّها بالناقة@: والس� والدرس وا�مع الكسب oمفاه ٕاّن
Ø
j

وIصيلها@/ وأخذها النتيجة حصول ٕا� مرجعها فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرج@:

وصدر /@ ßjأ الرجل@: وحِرج ضاق تِعب@: باب من َحَرجاً صدُره َحِرَج ـ مصبا
Uالفاً لفظه ورد ا

Ø
W هذا Iّرجاً@, إ	نسان وIّرج /@ ßjآ حِرٌج@: ورجل ضّيق@/ حِرٌج@:

عن به Oرج ما فعل ٕاذا Iّنـث يقال Fك ا¡رج@, به جانَب cًِفع فَعَل واXراد Xعـناه@,
ألفاظها@, معانzا Hالف أفعال للعرب :@

Ø ã
èعرا	أ ابن قال والنقض�@/ �التخلّف نث ß¡ا

بـلفظ ورد ما الباب هذا ومن اGجـود@/ ترك ٕاذا وtّجَد@, Øj@وتأ وIّنَث Iّرَج قالوا



حرج ٢٢٠

يداك@/ تربت والتحريضكقولك ا¡ّث بل الدعاء@, به يراد و	 الدعاء

وقرٔي الراعية@, ٕاليه تصل 	 الشجر كث� ضيّق وَحَرٌج@: َحِرج مكان ـ صحا
الع�وك«Ìها �بفتح وال̂دنَف والَفَرد الَوَحد ]�لة وهو َحَرجاً@وَحِرجاً@, صدَره ـ@@Nعل
الطويلة ويقال الضامرة@, الناقة أيضاً@: وا¡رج /@j	ٕا وا¡رج@: واحد@/ مع�

ã
| فzا�@,

أ	رض@/ ع
وجه

Qّمع وذلك فروعه@, َمرجع وٕاليه الباب مُعظَم وهو واحد أصل حرج@: ـ مقا
َحَرجات@/ ا�مع

ã
| ويقال شجر@, Vتَمع وهيى َحَرَجة bع َرج Ò¡ا fنه وضيقه@, ء ãÏ¿ال

ا¡�ان�@/ �من اُر ÒI أيى َرج ÒI الع� َحِرجت ويقال الضيق@/ َرج@: Ò¡وا ,j	ٕا ومن@ذلك@:

الّذيى ال«Ìير َرج@: Ò¡وا حّرمها@/ بتطليقـة@: وأحَرَجها َحُرم@/ أيى ظلمك@, Ú ã
ع وَحِرَج
َحَرٌج@/ ̂فة@: ß¤وا /@çو ÒXا عليه مل ÔI

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـجّشـم من Iصل معنـويّة ضغـطة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحـد أ	صل أّن

اXشّقة@/ وIّمل والتكلّف

اXفهوم@/ ذلك آثار من فهيى :@hوالتحر وا¡�ة والتجّمع الضيق وأمّا

ومشّقة@/ ضغطة
ã
وقعت| ا Øuفكأ الضامرة@: الناقة وأمّا

ُيـِضـل�ه أن ُيرْد َوَمن الكرZة@: ا	aية
ã
| وا¡رج الضيق bع اXع� هذا ويؤيّد

/@١٢٥ . ٦ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| ُد ع� َيص� ا Ø̂ @كَأ َحَرجاً َضي قاً َصدَره َعْل ÒN

مðلزً	 مضطرباً يكون بل فيه@, اطميـنان 	 من¿Ìح غ� صـدره يكون أيى
الشيطانّية@/ الوساوس من ضغطة

ã
و| ضيّق فهو متوحشاً



٢٢١ حرد

ـ Çريضَحـَرج ÒX َع�ا Hَو َحَرج@, َع�اHٔعرح Hو َحَرج@, َع�اHٔعمي لَيَس
/@١٧ .@@٤٨

علzم@/ ومشقّة تكليف توّجه من ضغطة
ã
| يقعون cف

/@٧٨ . ٢٢ ـ َحَرج ِمن ين الد  ã| َعَليكُم َجَعَل َوما

تشـق أمـور وIميل شاقّة تكاليف توّجه من ضغطة حدوث يوجب 	 أيى
علzم@/

معنويّة شاقّة أمور توّجه ã| يستعمل ا¡رج أّن وا¡رج الضغطة ب� والفرق
ا¤سوسات@/

ã
| والضغطة وغ�ها@/ والوساوس @كالتكاليف

َنفساً ا3ُ ُيَكل ُف H تعا�@: قال Fك ـ وال¿Ìح والطمأنينة الوسع ا¡رَج@: ويقابل
/@ َصدريى ã

� ْح
Ò
Ì¾ا َرب  الُقلوب@, Ø�َتطَم ا3 ِبِذكِر Hأ سَعها@, ُو Hّٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرد@:

اÇXصـدر@/ يسكّن وقد ,@
Ó
ومع� وزناً َغَضـباً@, َغِضَب مثل َحَرداً َحِرَد ـ مصبا

عقال ومن خلقة عصبه يبس َحَرداً@:
Ô
البعـ� وحرد قصـد@/ بالسكون@: َحرداً وحَرد

أحرد@/ فهو ,@Ï¿م ٕاذا فيخبط وLوه

وَغدوا ـ قصدَك@, قصدُت َحْرَدَك@: َحَرْدت قصد@, َحرداً@: Çِرُد ÒJ َحَرَد ـ صحا
ِحراداً إ	بُل حارَدِت قوGم من َمنع@, 
ع وقيل َقصد@, 
ع أيى ـ قاِدرين ع�حرٍد
مطرها@/ قّل ال̂سنُة@: حاَردِت َدّرها@/ قليلة

ã
الّ� الناقة@: من رود Ò¡وا ألباuا@/ قّلت ـ@@أيى

الغضب@/ َرد@: Ò¡وا الطهم@/ ÔO nو منفرداً ونزَل قومه عن تنّحي أيى ُحروداً ِرُد ÒJ وَحَرد

يقال القصد@/ فأ	ّول@: /@ والتنّحيى والغضب@, القصد@, ثcثة@, أصول حرد@: ـ مقا



حرد ٢٢٢

َحـرداً@/ َغِضَب@, الرجُل@: َحِرَد يقال الغضـب@/ :@
ã
æوالثا قصَده@/ قََصد أيى َحرَده َحَرد

وا¤̂رُد ياً@/ Vمتنح َحريداً@: فcن نزل يقال والعدول@/ التنّحيى والثالث@: حاِرٌد@, أسد ويقال
عليه كانت @

Ø
Fع عدلت ا Øu@أ وذلك لَبyا@, ق̂ل الناقُة@: وحاردت اXع̂وج@/ ء@:

ã
Ï¾ كّل من

السنُة@/ حارَدِت وكذلك ال̂دّر@/ من


ع أيى ـ قادرين ع�َحْرٍد وغدوا ـ@ وغضـب حّدة عن اXنع ْرد@: Ò¡ا ـ مفر
ع
ذلك@/ قادرين يتناولوه أن من امتناع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXفهوم هذا وبتناسب حّدة@, 
ع التنّحيى هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

عن واXنع �òا قلّة وهو والنـكد وا	عوجاج والعدول واXنع الغضب
ã
| تسـتعمل

ال̂دّر@/

ٕا� والقـصد التـوّجه
Ø
j ء

ã
Ï¾ عن والتنّحيى العدول باعتبار فهو القصد@: وأمّا

اXصاديق@/ هذه bيع
ã
| مأخوذ وا¡ّدة التنّحيى فقيد يقصده@, جانب

َع�َحرٍد ِمسك�وَغدوا عليكُم اليوَم ا Úyيدخل Hأن َيتخاَفتوَن َوُهم فانَطَلقوا
/@٢٥ . ٦٨ ـ قاِدريَن

كـانوا م Øu@أ مع علzم وا¡ّدة اXسـا@ك� عن التنّحيى نظر 
ع وأصبحوا أيى
نكدوا@/ م Øyولك �òوا ع
الدّر قادرين

/@
ã
Ø
الك اXفهوم

ã
|
ã
æعاXا قريبة وا¡رز@: وا¡رب ا¡ّد أّن �O و	

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٢٣ حّر

حّر@:

جال Vالر من ّر Ô¡وا بغـ�ه@/ ا	ختcط من خلص ما الّرمـل@: من ّر Ô¡ا ـ مصبا
من ّر ÒJ وحّر أحـرار@/ وbعه الرّق@, من خلص ٔ	@نّه ذلك من مأخوذ العـبد@, خcف
ويـتعّدي البناء@, هذا ٕاّ	 فيه و	@Nوز فارس@: ابن قال حّراً@/ صار َحراراً@: تعب باب
غ� 
ع َحرائر وbعها ُحّرة@, واُ	ن� أعتقـَته@, ٕاذا Iريراً@: حّررته فيقال بالتضعيف

/@FG نظ� و	 :@
Ø ã

ال«Îي قال ومرائر@, مّرة@, شجرة ومثله قياس@,

العيب من وبَرٔي العبوديّة خالَف ما فأ	ّول أصcن@/ له اXضاعف ã| حّر@: ـ مقا
الدار@: وُحّر فيه@/ رمَل 	 ُحّر@: وط� وا¡ّرّية@/ روريّة Ò¡ا Øب� ُحّر هو يقال@: والنقص@/
ذو يوم هذا يقال ال�د@, خcف :@

ã
æوالثا ّرّية@/ Ô¡ا من ّر@, Ò ÒJ الرجُل َح̂ر ويقال وسطها@/

وهـو Çّرة ß¡ا ومـنه واللّيل@, بالyار تكون ا¡اّرة الر´ ـرور@: Ò¡وا حاّر@, ويوم َحّر@,
بـه@/ نزل أمر من غيظ تَداَخله الّذيى ا¤رور وهو ـرير Ò¡ا الباب هذا ومن العطش@/

�Tقة@/ ا Øu@كأ ا Øu@	ٔ الباب من عنديى وهو َسوداء@, ِحجارة ذات أرض ّرة@: Ò¡وا

العطشـان@, ـّران@: Ò¡وا ال�ودة@/ ضّد وا¡ـرارة ال�د@, ضّد ا¡ـّر حّر@: ـ صحا
واحدة ريرة Ò¡وا أ	مة@/ خcف ّرة Ô¡وا العبد خcف ر& Ô¡وا /@ ×Ï¿َعط مثل واُ	ن�َحّريى
تداخلتـه الّذيى ا¤رور وا¡رير@: /@éبالل^ـ يُطبخ دقيق ريرة Ò¡وا الثVـياب@/ من رير Ò¡ا
كان اòـوارج من ا¡رورّية ٕالzا ُنسبت قرية Ëºا وَحروراء@: وغ�ه@/ الغيظ حرارة
وIرير عتقها@/ الرقبـة@: وIرير تقـوZه@/ وغ�ه@: الكـتاب وIرير wا@/ Vتَمِعهم أّول

اXسجد@/ وخدمة sا لطاعة ُيفرده أن الوَلد@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� هذا و]ناسبة ال�ودة@, ضّد ا¡رارة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن



حّر ٢٢٤

فالرجل والنقص@, العيب من ء وال�يى منه@, والوسط ء@, ãÏ¿ال اòالصمن
ã
| تستعمل

ٕافراده أيى الولد Iرير اXع� هذا ومن ليس]ملوك@, القوم من خالصاً كان من ّر Ô¡ا
تقوZها@/ الكتابة وIرير للطاعة@,

مـن تـتحّصل ا Ø̂ ٕا ال�ودة أّن Fك ا¡ركة@, من Iصل ا Ø̂ ٕا ا¡رارة أّن �O و	
مات@/ أيى إ	نسان وبَرد ثبت@, أيى َبرد فيقال والثبوت@, السكون

والفـّعالية@, والعـمل وا¡Çركة با¡رارة يتّصف من ]ع� لب كالص& صفة ّر Ô¡فا
ولنفسه@/ نفسه

ã
| وانطcق اختيار له كان ٕاذا وذلك

/@Fzف ا¡رارة مcحظة باعتبار Fxتسمي فلع̂ل وا¡ريرة@: ا¡رير وأمّا

ا¡رارة@/ حصول ]ناسبة ا¤رور@:
ã
| أو العطش

ã
| اXاّدة هذه واستعFل

رور@/ Ò¡ا Hَو �الظ ل Hَو َحّراً@, أشّد
Ò
Úsَجه ناُر ,@ ر� Ò¡ا َتقيكُم ,@ ر  Ò¡ا ã| َتنِفروا H

با¡رارة@/ يتّصف ما أيى كَذلول@, صفة رور Ò¡وا ا¡رارة@, من @كلّها

/@١٧٨ . ٢ ـ بالَعبد والَعبُد ّر Ô¡با ّر Ô¡ا
العبد@/ مقابل

ã
| ّر Ô¡ا fفهوم

/@٩٢ . ٤ ـ َرقبة ريُر ÒI

والسكون@/ القيود عن سا@كنة@, مقيّدة رقبة Hريج أيى

/@٣٥ . ٣ ـ ّرراً ÔT
ã
َبط

ã
| ما لََك نََذرُت

nعـا حـجب عن والتخـريج اXاّدة قيـود عن التخليص هو
ã
ا¡قي� التحرير

وا¡قيقة@/ النور ٕا� الطبيعة

/@٢٣ . ٢٢ ـ َحرير فzا م
Ô
Î
Ô
ºَوِلبا

لبـاÎºم يكـون ا�ـنّة ã|و بالتقوي@, التلبّس هو الدنـيا ã|اللباس فأحسن



٢٢٥ حرس

ترغب
ã
الّ� والتحّو	ت اXطلوبة ا¡سنة والفّعاليّة ٕا�ا¡ركة ٕاشارة ماّدته ã|و حريراً@,

ـ َوَحريراً َجن�ًة وا Òَص� ا
ß
[ َوَجزاُهم تعا�@: قوله مع� وهذا wا@, وتلتّذ نفوÎºم ٕالzا

أعلم@/ sوا /@٧٦@@.@@١٢

َيوان@/ Ò¡ ا يىَ ß ÒG خرةَ ÐHا الدار وٕان�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرس@:

حاِرس@, فهو راسة@, ß¡ا Ëº	ٕوا حِفظه@, قتل@: باب من ُرسه ÒJ َحَرَسه ـ مصبا
ا¡الة Gذه ع
ا�مع ÓFَعل جعل أعوانه; السلطان@: وَحَرُس وُحّراس@/ َحَرٌس وا�مع

/@
Øã
Ïºَحَر فقيل لفظه من واحد له يستعمل و	 ا¢صوصة@,

ُرُسه ÒJ َحَرسه فأ	ّول@: زمان@/ وا	aخر ا¡فظ@, أحدYا أصcن@, حرس@: ـ مقا
ّراس@/ Ô¡ا َرس@: Ò¡وا َحْرساً@/

وا¡رس رز ß¡وا اXكان@/ حافظ وهو حاِرٍس@, bع ّراس Ô¡وا َرس Ò¡ا ـ مفر
رس Ò¡وا ,@أ@ك وأ	متعة الناس ã| يُستعمل رز ß¡ا لكّن لفظاً@, F Òwتقار Óمع� يتقاربان
َرس ÔJ ما ا�بل@: وَحريسة ِحراسة@/ ذا صار معناه وأحَرَس /@أ	مكنة@أ@ك

ã
| يُستعمل

باللّيل@/ ا�بل
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذويى ã
| ويسـتعمل اXراقبة ]ع� رس Ò¡ا أّن فظ@: ß¡وا رس Ò¡ا ب� الفرق أّن

مبدلة الزاء هذه ٕا�أّن يذهبون وناس مقا@:
ã
| فقال رز ß¡ا وأمّا أعّم@/ وا¡فظ العقcء@/
وجه@/ وهو ا¡رس أ	صل وأّن س�@, من



حرص ٢٢٦

/@ ٨ . ٧٢ ـ باً
Ô
Î Ô¾و َشديداً ُمِلَئتَحَرساً جدناها َفَو Êَء

Ú
ال« سنا Ò ÒX وأ@نّا

تناسب وأن 	@بّد ُب@:
Ô
Î Û¿وال َرُس Ò¡وا ال«Êَء Îم Ô» ÒXو ا�ّن@, ãمؤم� قول من هذا

واXاّدة@/ الطبيعة nعا وراء ا
Ø
W وهم اcXئكة@, من َرس Ò¡وا ا�ّن nعا

ٕاذا م Øuفٕا اcXئكة@, مرتبة دون Dف ا�ن مرتبة أّن الكرZة@: ا	aية هذه من فيظهر
أّن Fك ٕالzم@, الصعود من نَعون ÔZو يقدروا n اcXئكة Tيط جانب ٕا� الصعود أرادوا

/@ اXاّديى ال«Êء ٕا� الصعود يقدر 	 إ	نسان

عن وZنعـون اXراتب حـدود Jرسـون ا�ّن من أقـوياء فهم َرس@: Ò¡ا وأمّا
رادعة@/ مانعة قوي ب@:

Ô
Î Û¿وال النظم@/ عن واòروج التجاوز

جاِنب ُكّل ِمن اHَٔع�فيقَذفوَن ٔXَÒXٕا�ا عون م� َيس� Hماِرد َشيطاٍن ُكّل ِمن َوِحفظاً
/@٧ . ٣٧ ـ

/@
أ	ع cٔXا من وا	ستفادة السمع يقدرون 	 أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرص@:

قيل ومنه شّقه@/ وقتل@: ÍÈب باب من َحرصاً الثوَب القّصاُر َحَرَص ـ مصبا
Ëº	ٕوا اجxد, ٕاذا من@بابÍÈب: عليه@َحرصاً وَحرَص حارصة/ ا�لد للشّجة@تَشّق
رغب ٕاذا لغـة@: َتِعَب باب ومن أيضاً ÍÈب باب من الدنيا 
ع وَحَرَص رص@, ß¡ا

وِكرام@/ hكر ِحراصمثل وا�مع َحريص@, فهو مذمومة@, رغبة

فأ	ّول: ا¡رص�@/ �شّدة َشع Òا� وا	aخر , ال̂شق& أحدYا أصcن@, حرص: ـ مقا

ã
الّ� جاج Vالش من وا¡اِرصة شـّقه@, ٕاذا الث^وب القَّصار َحَرص يقال ال̂شّق@, ْرص@: Ò¡ا
من أ	رض وجه Ì¿تق

ã
الّ� السحابة وهيى وا¡اِرصة@: ا¡ريصة ومنه لد@, ßا� تشّق



٢٢٧ حرص

Jِرُص َجَشَع ٕاذا َحَرص فيقال الرغبة@:
ã
| وإ	فراط َشع Òا� وأمّا مطرها@/ َوقع شّدة

َحريص@/ فهو ِحرصاً

ٕان أيى ـ ُهداهم Iرصع� ٕان ـ إ	رادة وَفرط ه
Ò
Ì Ú¿ال َفْرط رص@: ß¡ا ـ مفر

بدّقة@/ ه
Ò
Ì¿َق الث^وَب@: القَّصار َحَرَص من ذلك وأصل هدايxم@/

ã
ٕارادتك| َتفرط

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفـّعاليّة مع ء ãÏ¾ 
ع الشديدة الرغبة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

مفرطاً@/ ميله يكون Mيث والعمل

يوجب Mيث مفرطاً عمله
ã
| كان ٕاذا القّصار 
ع تطلق اXفهوم هذا و]ناسبة

السحاب@/ من اXطر وقع
ã
| وهكذا الثوب@,

ã
| الشّق

قد الرغبة
ã
| اXذموميّة أّن Fك أ	صل@/ ذلك لوازم fن وإ	رادة@: ا	جxاد وأمّا

الرغبة@/
ã
| إ	فراط جهة من اXوارد بعض

ã
| حاصلة تكون

/@١٠٣ . ١٢ ـ Òؤِمن�
ß
[ َحَرصَت َولَو النّاِس Ô Òأ@ك� َوما

/@٣٧ . ١٦ ـ ُيضّل َمن ديى Òv H ا3َ فٕان� َع�ُهداهم ِرْص ÒI وٕان
وٕاZاuم@/ هدايxم طريق

ã
| الفّعالية مع الشديدة الرغبة أيى

/@١٢٩ . ٤ ـ rَحرص َولَو الن ساء Òَب� َتعِدُلوا أْن َتسَتطيُعوا َولَن

تعّددت ٕاذا ب�نسائه يعدل أن الرجل استطاعة
ã
ع
ن� تدّل الكرZة ا	aية هذه

يدّل وا¡رص أ	بد
ã
ن� 
ع تدّل لَن كلمة فٕاّن العدل@/ ٕاNاد

ã
ا¡رص| أعمَل ولو

والعمل@/ والرغبة ا�هد غاية ع
ٕاعFل

/@٩٦ . ٢ ـ َع�َحياة النّاِس مأحَرَص Ô Úuَلَتِجَد َو



حرض ٢٢٨

ـ Òصاِدق� Ôrُكن ٕان وَت ÒXا َفَتَمن�وا ـ قبلها السابقة ا	aية
ã
اXوت| مقابل

ã
| ا¡ياة

لغافلون@/ ا	aخرة عن وهم الدنيوّية@, لتأم�ا¡ياة وجّدهم الشديدة رغبxم يراد

ã
| كانوا م Øu@أ علzا@: حر¼Îم

ã
| السبب ولعّل الzود@, ٕا� راجعة ا	aية هذه

وتقويxم الدنيوية أ	مور ٕا� الشديد التوّجه أّن فظنّوا وأقّلّية@, وشّدة وضيق ابتcء
هو والروحانيّات اXعنويّات ٕا� التوّجه أّن مع ابتcئهم@, رفع يوجب ا�هة هذه من

والقدرة@/ القّوة ¡صول 
أ	ع السبب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرض@:

قـال سـواء@/ وbعه واحده ثيابـه@,
ã
مريض| فاسـد َحَرض@: رجل ـ صحا

َحِرض@, وقد َرض@, Ô¤ا مع�
ã
| وهو العشق أو ا¡زن أذابه الّذيى ا¡رض أبو@عبيدة@:

َرض@: Ô¡وا عليه@/ وإ	aاء ا¡ّث الِقتال@: 
ع والتحريض أفسَده@/ :@ ا¡ب& وأحَرَضه
أ	حـراض ويقال سـوء@/ َولُد له ُولَِد الرجُل@: وأحَرَض ٕاناؤه@, َرضة@: ß¤وا اُ	شنان@,

ُيقاتلون@/ 	 الّذين عاف Vالض رضان@: Ô¡وا

واcGك والتلف الذهاب دليل خر@: a	وا نبت@, أحدYا@: أصcن@, حرض@: ـ مقا
وأ	صل Çّراض@/ Ò¡ا ه Ô ßومعا� أ	شنان@/ رض@: Ô¡فا أ	ّول@: فأمّا ذلك@/ وشبه والضعف
فcناً َحّرضُت ويقال َحَرضاً@/ تكوَن Ø	ح ـ اcGك 
ع اÌ¿ÔXف وهو َرض Ò¡ا :@ ãæالثا
أفسد@, فقد خالف ٕاذا أ@نّه وذلك الزّجاج@: قال الباب@/ من هذا أّن ناس زعم كذا@/ 
ع
مقارب@/ الباب وسائر أهلكوا@, فقد خالفوه ٕاذا م Øu@	ٔ ـ الِقتال ضاXؤمن�ع� وَحر 

معه@/ ِسcح و	 عنده َغناء و	 يقاتِل 	 للّذيى ويقال

ووا@كَب العـمل 
ع فcن حارَض يقال :@
ã
æاللحيا قال ـ ٢٠٤ . ٤ الxذيب



٢٢٩ حرض

ã
| الفـاسد وا¡ارض@: الفّراء@: قال اِرض@/ ÔT فهو عليه@, داَوم ٕاذا عليه وواظَب علبه
:@ أ	صـمعيى قال َدَنف@/ ]�لة مصدر ٔ	@نّه bعه ف�ك َرض@: Ò¡ا وأمّا وعقله@, جسمه

فيه@/ خ� 	 للّذيى حارضة رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعـcئق ÇUتلفة أفكـار عن ا	نقطاع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

الصادق ا¤ّب
ã
| ا¡الة هذه تري Fك خالصة@, والنّية@نيّة واحداً اً ØY اGّم متشتّتة@وجعل

والعاشق@/

,@oمسـتق صادق وهّمٍ خالصة نيّة ذا أيى َحَرضاً الشخص جعل والتحريض
والعشق@/ الصميميّة والعcقة ع
ا¡ّب يعمل وهو

Çرض Ô¡ا عليه يطلق وأ	قذار أ	وساخ وتطه�ه أ	شـنان Hليص و]ناسبة
به@/ رض ÔJ ما أيى وا¡رضة

وشـ}ها@: ا¡زن وٕاذابة واXرض والفساد والتلف واcGك الضعف مفهوم وأمّا

مبت صاحبه أّن منه ويتوّهم ا¡الة تلك من ا¡رض@وي�اءي من ما@يتظاهر فباعتبار

wا@/

مـع� مـcزمxا فـباعتبار وإ	Çaاء@: وال�غيب وا¡ّث ا¡Çّض مفهوم وأمّا
ا¡قيقة@/ عن خارجة Vازيّة ã

æمعا كلّها فهذه التحريض@/

موردين
ã
@القرآن@|

ã
| استعGFا با¡ّث@وا¡ّض: تفس�الكلمة منشأ أّن والظاهر

به@: اXوردين
ã
| Ìوuا

Ø
يف« Ìين

Ù
اXف« تري هذا 
وع ا¡ّض@, مفهوم يناسبان

/@ ٨٤ . ٤ ـ Òؤمن�Xضا َنفَسكوَحر  Hّٕا ُتكل�ُف H ا3ِ َسبيل
ã
َفقاِتل|



حرض ٢٣٠

.@٨ ـ صاِبروَن ِع¿Ìوَن ِمنكُم َيكُن ٕان َع�الِقتال Òؤمن�Xضا َحر  Ø ãالن� ا Ûv@يا@أ
/@٦٥

يقارwا@/ وما واXيل الرغبة ]فهوم يستعمل n ا¡رضVّرداً أّن مع

ا	aيت�@: قبل ما أّصلناه@: ع
ما ويدّل

ِعندك ِمن َبرزوا فٕاذا /@/@/@ النّاَس َشوَن ÒO م Ôyِم َفريٌق ٕاذا الِقتاُل َعلzم ُكتَب @ ØFفل
/@ ٨٣ . ٤ ـ اòوف اHٔمنأو ِمن جاَءُهمأمٌر وٕاذا مyم@/// طائفة بي�َت

ا Ûv@أ يا ا@@/@/@/ ÒG فاجنح للسلم َجنحوا وٕان ة@@/@/@/ ُقّو ِمن Ôrاسَتطَع ما م Ô ÒG وا �َوأِعد
/@٦٤ . ٨ ـ اّتبعك ومن ا3ُ حسبَُك Ø ãالن�

/@ ٨٥ . ١٢ ـ اGالك� ِمَن تكوَن أو َحَرضاً َتكوَن Ø	َح يوسَف َتذكُر تفتؤ تا3ِ

Tـبوبه غ� ء
ã
Ï¾ ّ أيى عن منقطعاً يكون من أيى اGالك@, مقـابل ã|َرض Ò¡ا

@كالعاشق@/

وا¡ّض@/ ا¡ّث مفهوم تفس�
ã
| ا¡ّث راجع

اÇòلوص حـالة واÇNٕاد اXؤمنـ� نيّة Hليص ا	aيتـ�@:
ã
| اXنظور أّن فظهر

واÇòوف والنفاق الرياء عن قلوwم وتزكية القتال@, مقام
ã
| Gم والصدق وا	نقطاع

نـتيجة الكفّار من مائة 
ع صابرين ÇVاهداً ع¿Ìين فغلبة وا	ضطراب@/ والðلزل
حرض�@/ اXؤمن� @كون

نفسه@, ٕاّ	 القتال
ã
يكل^ف| و	 اXؤمن�@, بتحريض يكلّف �ص�

Ø ã
الن	 أّن فظهر

مطلوبة@/ اXطلقة الدعوة وليست
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣١ حرف

حرف@:

به fيل كسبه حورف الّذيى ا¤ارف ويقال عنه@, مال كذا@: عن اLرف ـ مصبا
ٕاّ	 أيى لقتال@, فاً متحر  Hّٕا ـ تعا� وقوله جهته@, عن به يعدل الكcم كتحريف عنه@,
َء
ã
Ï¿ال وَحَرفُت ا¡رب@/ مكايد من معدود ذلك فٕاّن هزZة, cًمائ@	 القتال ٔ	جل cًمائ
كسب@, Jرف: لعياله وحرَف ته@/ Øغ� مبالغة@: والتشديد باب@قتل@, من حرفاً عن@وجهه
وصلح@, مالُه ا Ò̂ ٕاذا وأحَرَف ـرَفة@/ ß¡ا منه Ëº	ٕوا مثله@, واح�ف@: رَفة@, Ô¡ا Ëº	ٕوا
وَحرف ُحَرفاء@/ وbـعه العامل@, وا¡ريف@: كاòردل@/ َحب; ـرف@: Ô¡وا ِرف@/ ÔT فهو

مؤّنثة@/ وbيعها حروف@, 
ع Nمع اXعجم

ا¡ّد@: فأمّا ء@/ ãÏ¿ال وتقدير والعدول@, ء@, ãÏ¿ال حد& أصول@, ثcثة حرف@: ـ مقا
من هو تقول الوجه@, وهو ا¡Çرف@, ومنه وغ�ه كالسـيف حّده@, ء@:

ã
Ï¾ كّل فحرف

ا3ع�َحرف@ـ َيعُبُد َمن الناِس وِمَن ـ واحدة ع
طريقة أيى حرف@واحد@, 
ع أمره

أيى عـنه@, أنا وحّرفتـه ء@/ ãÏ¿ال عن ا	Lراف :@ ãæالثا وأ	صل واحد@/ وجه 
ع أيى
وذلك عـنه@, به Çfيَل كسـبُه حورف ٕاذا وذلك اَرف@, ÔT يقال ولذلك عنه@, به عدلت
راحات ßا� wا يُقّدر راف@: ß¤ا الثالث@: وأ	صل جهته@/ عن عدله وهو الكcم, @كتحريف
وأجود يكِسب@, أيى لعياله ُرف ÒJ فcن الباب@: هذا ومن حديدة@, وهيى العcج عند

وbع@/ كسب أيى َحَرث من وهو ثاء من مبدلة الفاء ٕاّن فيه يقال أن هذا من

أعcه وهو ا�بل َحْرُف ومنه وَحّده@, وَشف�ه َطَرفه ء@:
ã
Ï¾ كّل َحرف ـ صحا

دون اء
Ø
Ì»ال
وع واحد ع
وجه sا يعبَد أن قالوا ا3ع�َحْرفـ يعبُد َمن ا¤ّدد@/

أيى ÇTاَرف ورجل ا�بل@/ Mرف ت Ø
ش} لبة الص& الضامرة الناقـة ْرف@: Ò¡وا اء@/ ØÍÉال

معاشه@/
ã
| عليه د Vُشد ٕاذا فcن كسُب حوِرَف وقد مُبارك قولك خcف وهو Tدود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



حرف ٢٣٢

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¿ال َحَرفُت يقال ومنxاه ء

ã
Ï¿ال َطَرف هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

الطرف وهو ْرف Ò¡ا جهة ٕا� عنه يته ØLو واعتداله موضعه عن أخرجته أيى وحّرفته
كنار@/ ـ بالفارسيّة وهو ء@, ãÏ¿لل

اXوضع عن اòروج جهة من والعدول@, اXيل ]ع� يستعمل ا	عتـبار وwذا
استقّر

Ø
j ا	عتدال@, وعن موضعه عن خارجاً كان ٕاذا وحّرفه@, كذا عن اLرف يقال

حرفاً@/ جعله أو ء
ã
Ï¿ال ص�ورة ٕا� هنا اXيل fرجع ظرف@, جهة

ã
|

يقال ا	عتدال� عن والتجاوز اXوضع عن اòروج �وهو اXع� هذا و]cحظة
Tاَرف@, ٕانّه اXعيشة مضيق

ã
| وقع الّذيى ا¤دود والرجل حرف@, ا Øuٕا الضامرة للناقة

ا¡رف@/
ã
| أمره جريان وقوع استمّر أيى

عن اòارج مرحلة
ã
| عمله وجريان Gم كسبه كان ٕاذا لعياله@: َحَرَف ويقال

/@
ٕا�أ	ع التوّسط عن أمره وجريان وكسبَه نفَسه أخرج ٕاذا أحَرَف@: ويقال موضعه

اòّط@/ من كالنقطة ٕالzا@, الكلمة انxاء فباعتبار :@ الxّجيى حروف وأمّا

والتقدير@/ للس� ا�راحة أطراف ٕا� يتعّدي wا آلة فهو راف@: ß¤ا وأمّا

وقيد الطرف قيد قيدان@, اXاّدة هذه مفهوم
ã
| اXأخوذ ٕاّن نقول@: أن يبعد و	

موضعه عن ء
ã
Ï¾ عدول عن عبارة مفهوم@اXاّدة فيكون اXوضع@/ عن العدول@واòروج

موضعه@/ عن الطرف
ã
| ء

ã
Ï¾ جعل أو الطرف@,

ã
| واستقراره

ã
| النـظر ويكـون واXيل ا	Lراف علzا يغلب قد القيدين هذين و]cحظة

الطرف@/
ã
| الوقوع جهة علzا يغلب وقد العدول@, ٕا� اُ	و� اXرتبة



٢٣٣ حرف

ا�نب@/ راجع ـ ا�نب والطرف ب�ا¡رف الفرق يظهر القيد وwذا

/@٤٦ . ٤ ـ َمواِضعه َعن الَكِلَم فوَن ر  Ò ÔJ

ã
| ويضـعوuا وفzا Gا وضعت

Ø
Fع خارجـة وا�مcت الكلFت Nعلون أيى

اXواضـع من اXراد فيكون اXع� جهة من ٕامّا التحريف وهذا اXواضع@, تلك أطراف
أطراف ٕا� ا ØGاT تغي� اXراد فيكون Gا وا¤ّل واXكان الظاهر جهة من أو اXصاديق@,

بتحريف@/ فليس أخري@: بكلمة الكلمة تبديل وأمّا اXواضع@/ تلك

ا Ø̂ ٕا اXواضـع@: عن التحريف فصدق ٕاليه@, بالنسـبة ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| ال̂طَرف ٕاّن

Ø
j

أ	طراف@, عن التجاوز 	 أطرافها@, ٕا� اXواضع عن والعدول اòروج وقع ٕاذا يتحقّق
ا¤̂رف@/ اXوضوع يتبّدل أن و	

/@٤٤ . ٥ ـ َمواِضِعه َبعِد ِمن الَكِلَم فوَن ر  ÔJ

ثبتت أن بعد أيى وIّققها@, الكلم تثّبت زمان أّول من Iريفهم زمان يبتدٔي أيى
وهذا التحريف@,

ã
| ¾Ìعوا wا@: وعلموا وموضعاً ومفهوماً ومع�ومصداقاً لفظاً الكلم

الكرZة@: ا	aية
ã
| Fك@

/@٧٥ . ٢ ـ َعَقلوه ما َبعِد ِمن فونَه ر  ÔJ Ú
Ôj3ا كXََم يسَمعوَن

به@/ وعلمهم وتعقّلهم موضعه
ã
| الكcم ثبوت زمان بعد أيى

أو كلمة
ã
| التبديل فٕاّن والتغي�@: التبديل دون بالتحريف التعب� �Oلطف cف

وانتشارها@/ النسخ تعّدد مع عادًة Wكن غ� @كcم

القرآن Ìوا
Ø
يف« و	 حذر@, 
ع اXسلمون فليكن التحريف@: مفهوم اتّضح وٕاذا

]فاهيمها@/ cًجه أو عمداً مواضعها عن كلFته Jّرفوا و	 برأvم@,

/@١١ . ٢٢ ـ َع�َحرف ا3َ َيعُبُد َمن النّاِس َوِمَن



حرق ٢٣٤

مـوضعها عن منحرفة فعبادtم عنه@, عادلة ا¡ّق عن خارجة جهة 
ع أيى
حّقها@/ يدركوا nو العبادة حقيقة يفهموا n م Øuفٕا عليه@, هيى ع
ما وليست

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرق@:

رق ÔT فهو بالنار@, أحرقته فيقال با¡رف ويتعّدي ٕاحراقاً@, النار أحرقته ـ مصبا
وتـنّقصته@/ عـبته ٕاذا باللVسـان وأحرقته إ	حراَق@/ أ@ك ٕاذا Iريقاً وح̂رق وَحريق@/
وIّرق@/ بالنار ء

ã
Ï¿ال َق Òواح� بعيyا@/ النار ويقال النار@, ٕاحراق اËºمن َرُق@: Ò¡وا

يُسكّن@/ وقد ال̂دّق من الثـوَب ُيصيب اح�اق وأيضاً النـار@, َرق@: Ò¡ا ـ صحا
بعَضه وحككَت َبردتَه َحرقاً@: ء

ã
Ï¿ال وَحَرقُت للكة@/ يشّدد وحّرقه بالنار وأحرقه

وَحِرَق Íيف@/
Ò
¼ له ع Ôd Ø�ح َسـَحقه ِرقه@: ÒJو ُرقه ÒJ بابه َحَرق قوGم ومنه ببعض@/

ال�ق@/ شديد َحِرق@: وَسحاب تَقّطع@/ َشعره@:

وٕاليه والxاب@, حرارة مع ء
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال حّك أحدYا أصcن@, حرق@: ـ مقا

أبـردَت ٕاذا ء
ã
Ï¿ال َحـَرقت فأ	ّول@: البـدن@/ من ء

ã
Ï¾ وا	aخر كثـ�ة@/ فروع يرجع

حّك ٕاذا وذلك َغيظاً@: اُ	̂رم عليك ُرق ÒJ هو تقول: والعرب ببعض@/ بعضه وحككت
قالوا َلَننِسـَفّنه@, @ Ú Ôj َلنحِرَقن�ُه ناٌس@:@ وقرأ أ	سنان@/ هيى واُ	̂رم بعض@, بعÎÉا أسنانه
يقال الّذيى هذا روقاء Ò¡وا الثوب@/ ã| َرق Ò¡وا النار@/ َرق@: Ò¡وا بارد@/ ÒXبا دنّه Ôلن� معناه
َحِرٌق@/ شعره@وينسل @ينقطع للّذيى الباب@قوGم ومن قياسه@واحد@/ ذلك وكّل ّراق, Ô¡ا له
كان ٕاذا ُحراق وفرس باُ	خري@/ ٕاحداYا احتكاك وهو الفخذين

ã
| اÒXَذح رقان@: Ô¡وا

فا¡ارقة ـ ا	aخر أ	صل وأمّا ,@ ãæآذو بلومهم@: الناس ãوأحرق� َعـدوه@/ ã
| يتحّرق

الوِرك@/
ã
| يكون الّذيى الَعَصب وهيى



٢٣٥ حرق

والتـحريق@: Iّرقت@/ وقد ,@sا حرق
ã
| يقال النار@, بالتحريك@: َرق Ò¡ا ـ لسا

ء
ã
Ï¾ طعم أو ُحزن أو ُحّب لَذعة من إ	نسان Nده ما رقة Ô¡وا ء@/ ãÏ¿ال ã| تأث�ها

ã
| أو الوجع من القلب

ã
و| الرمد الع�من

ã
| Qد ما رقة@: Ô¡ا ـ الليث عن حرارة@/ فيه

مثل جعله القّصار@, دّق من الثوب
ã
النقب| َرق@: Ò¡ا ـ ãèعرا	أ ابن ِرق@/ ÔT ء ãÏ¾ طعم

النار@/ Gب هو الّذيى َرق Ò¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأ	غـلب والÇxاب@, ÇMرارة التـحّرق هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

َرق@وا¡ارقة@والتحّرق@وا	ح�اق@/ Ò¡ِرق@وا Ò¡ريق@وا Ò¡ومنه@ا@, 	زماً مyا استعFل@ا£ّرد
وح̂رقه@/ أحَرقه تقول@: عّديتَه وٕاذا

ا¡Çّدة أثـر
ã
| ء

ã
Ï¿ال صـورة

ã
| Øوالتـغ� التأّثر هو بالنار@: التحّرق كان وØXا

من ا¡اصل Øوالتغ� التأّثر موارد
ã
| اXع� هذا استع� ا¡رارة@: من والشّدة والنفوذ

وا¡Çزن ا¡ّب من ا¡ـوادث أو ا	حتكاك أو الغسـل أو Í½العـ أو ال�ودة تأث�
Øوالتغ� الشديد التأّثر هو الشبه فوجه ا¡رارة بتأث� �Jق ء

ã
Ï¿ال فكأّن وغ�Yا@,

العميق@/

وقّوته العضو حركة @مقام
ã
وشّدة@| حّدة حاّرة@وGا كوuا فباعتبار ا¡ارقة: وأمّا

/@
ã
Ï¿Xوا ا¡ركة عن إ	نسان توقّف الَعَصبة تلك قطعت وٕاذا وعمله@,

/@٥٠ . ٨ ـ ريق Ò¡ا َعذاَب وذُوقوا

اXشتّق العذاب مفهوم باعتبار والتعب�بالذوق حّدة@, فيه ويكون �Jق ما أيى
العذب@/ من

/@٢٦٦ . ٢ ـ قت Ò
@فاح ناٌر فيه ٕاعصار@ ا Òwَفأصا



حرك ٢٣٦

العـاصف كالر´ منه ا¡اصلة وا¡رارة Í½الع حّدة بتأث� ا	ح�اق فيكون
الشديد@/

/@٦٨ . ٢١ ـ تكم ÒGآ Íوا Ô½نyو قوه َحر  قاُلوا

و[حو أثره يزول
Ø
j ظاهره Øيتغ� حيث للمجرم Vازاة أشّد وهو التحريق, من

ماّدته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرك@:

وا¡ركة فاً,
Ò
Ì Ò¾ َف

Ô
Ì¾ َحَر@كاً@وزان َحُرك يقال السكون, خcف ا¡ركة: ـ مصبا

ا¡Çركة@/ َسـcم@: مثل راك Ò¡وا فتحّرك@, وَحّر@كتُه اُحرك@/ منـه وأ	مر منـه@, واحدة
الكتف�@/ � مُلتَ وا¡اركان@:

وYا ا¡اِركان@, الباب ومن السكون@/ ضّد فا¡ركة واحد@, أصل حرك@: ـ مقا
راقف@/ Ò¡ا وهيى را@كيك Ò¡ا وكذلك يتحّر@كان@, يزا	ن 	 F Øu@	ٔ الكتف�@, ملت�

والسكون@: آخر@/ مكان
ã
| كونه عقيب مكان

ã
| Ë»ا� كون ا¡ركة@: ـ @كليا

اXع�@, هذا هيى واللغة العرف ã| اXتبادرة وا¡ركة واحد@/ آن من أزيد مكان ã| @كونه
ّية@/ Øgال أو الكيفيّة أو ع
الوضعيّة تطلق وقد بأ	ينّية@/ ويسّمي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�هات@/ من جهة ّ أيى ã| Iّرك مطلق هو كليا@: ã| Fك اXاّدة أّن

/@١٦ . ٧٥ ـ ِبِه ِلَتعَجَل ِلسانََك ِبِه ْك ر  Ò ÔIH

النطق
ã
| تأ@كيد غاية فهذا النطق@, من مرتبة أّول ا Øuفٕا اللسان Mركة والتعب�



٢٣٧ حرم

وضعّية@/ لسانكMركة Mركة القرآن بقراءة تبتدٔي 	 أيى عنه@/ والyيى باللسان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حرم@:

ËÉب ُحْرمًة القوطية@: ابن وزاد فعله@, امتنع وَحَرماً@: ُحرماً ء
ã
Ï¿ال َحُرم ـ مصبا

فـعلها امتنع وحرماً@: َحراماً وتعب@, قرب
ã
èبا من الصcة وحرمت وك«Ìها@/ ا¡اء

وأدخلوا السنة@, من أ	ّول ال¿Îر يى Ød اXفعول Ëºوبٕا IرZاً@, ء ãÏ¿ال وحّرمُت أيضاً@/
وا�Çمع النـجم@/ مـثل ,@Fw ÓFعل وجعلوه أ	صل

ã
| للصـفة ¤اً والcّم أ	لف عليه

وقد باXصدر@, تسمية َحراماً يسّمي واXمنوع حّرمته@/ ]ع� أحرمته وdع ّرمات@, ÔT
اXهابة@, رمة@: Ô¡وا انxا@كه@, Jّل 	 ما رمة@: Ô¡وا وَزمَن@/ َزمان مثل َحَرم فيقال ÍØ½يق
غـرفات@, مـثل ُحُرمات وا�مع وا	ف�اق@, الُفرقـة مثل ا	حـ�ام@, من Ëºا وهذه
رجب وهيى د@, ÖÌ Òº وثcثة فرد واحد أربعة@, رم Ô¡ا ر ÔÎ¾	ٔفا ُحُرم@, وbعه َحرام و¾Îر

أيى ا¡Çرام@: واXسـجد ا¡رام والبلد ا¡رام والبيت وا¤ّرم@/ ا¡جـة وذو وذو@القعدة
وضّمها الراء بفتح رمة Ö Ò¤وا نكاحه@/ Jّل 	 أيى Tّرم رحم ذو ويقال انxا@كه@, 	@Jّل
واÇXدينة@: مكّـة وَحَرم ارم@/ Ò¤ا وا�مع مثـله@, رم Ö Ò¤وا انxا@كها@, Iّل 	

ã
الّ� ا¡رمة

أو حّج
ã
| الدخول نوي الشخُص@: وأحَرَم قياس@/ ع
غ� ّ ِحْرميى والنسبة معروف@,

من أحِرمُه كذا زيداً وَحرمت وَمرافقه@/ حقوقه من حولَه ما ء@:
ã
Ï¿ال hوَحر عمرة@/

روم@/ ÒT فهو مفعول�@, ٕا� يتعّدي ÍÈب@: باب

وَحـراٌم ـ cل Ò¡ا ضّد رام Ò¡فا والتشديد@/ اXنع وهو واحد أصل حرم@: ـ مقا
واXدينة@, مكّة َرمان@: Ò¡وا بعُد@/ Øيُل� n ٕاذا ̂رم@: ÔT وَسوط وِحرٌم@/ ـ وُقِرئت ـ ع�َقرية
ُرم ÒJ ٔ	@نّه با¡ّج@, الرجُل وأحَرَم ِدث@/ ÔT يُؤوي أو Fzف َدث ÔJ أن م Vُحر وأ@نّه Fxرم¡
ا¡رام@/ ال¿Îر

ã
| دخل وأحَرَم@: وغ�ذلك@/ والنساء الصيد من له 	ًcح كان ما عليه



حرم ٢٣٨

َرم ÒJ هو َحِرم وكذلك منك@/ فيه طمع ما َحرمتَه كأ@نّك eرُته@, الرجل أحرمُت ويقال
العـطيّة الرجَل وحرمُت فيه@/ طِمع ما مُِنع كأ@نّه واحد@, والقياس َيقُمر@, n ٕاذا َحَرماً@,

منه@/ æيُد cف مّسه م Vُحر الّذيى hر Ò¡وا ردّية@/ لغة وهيى وأحرمته@, ِحرماناً@,

جهة من ]نع وٕامّا ّ قهريى ]نع وٕامّا ,@ ّ بتسخ�ٕاGيى ٕامّا منه@, اXمنوع ا¡رام@: ـ مفر
َعليِه منا َوَحر� تعا�@: فقوله أمره@/ Ë»يرت من جهة من أو ال¿Ìع@, جهة من أو العقل@,
ا Úuفٕا ـ و ـ أهَلكناها َع�َقريَة وَحراٌم ع
ذلك aل وقد بتسخ�@, hرI ـ راضع ÒXا
جهة من ـ ن�ة Òا� َعليه ا3 َم َحر� َفَقد با3 ك ß

Ì¿ يُ َمن وقوله@: َسنَة@/ Òمأربع�zَعل مة ر� ÔT

الرزق@/ عليه يوّسع n الّذيى أيى ـ وا¤روم للسائل ـ وقوله@: باXنع@/ القهر


ع الصcة وَحُرمت ِحرماناً@/ أحِرمُه الَعطيّة الرجَل َحَرمُت :@٤٦ . ٥ الxذيب
الدار@: hوَحـر وَحراماً@/ ُحرماً ُرم ÒI زوجها 
ع اXرأة وَحُرمت ُحروماً@, ُرم ÒI اXرأة
ُحـِرم الّذيى وا¤روم الِفناء@/ فهو مyا خرج وما باwا@, عليه يُغلـق ا ØW فzا ما@دخل

ِحرماناً@/
Ò
�òا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرّد@: واXنع ب�ا¡رام الفرق أّن

بـا Vالر حـرمة Çfع� ويبـدو@, يوَجد أن وقبل أ	صل من اÇXنع هو ا¡رام أّن
/@�òا ٕا� يصل n Wنوعاً أ	صل من كان من وا¤روم ووجوده@, ظهوره Wنوعيّة

Iصيله أو مشيه عن منع يقال@: والوجود@, الظهور بعد ٕا� ناظر فهو اXنع@: وأمّا
متحّققة@/ تكن n وٕان Gا ÏÉقتXا ُوجد ٕاذا كcمه أو

والعمل@/ ا�ريان بعد اXنع فهو الرّد@: وأمّا



٢٣٩ حرم

ة
ß
مشـ} صفات و¾Ìيف@: وَحَسن َجبان أوزان 
ع hرÇ Ò¡وا َرم Ò¡وا رام Ò¡فا

عرفاً@/ أو ¾Ìعاً أو cًعق Wنوعاً كان ما ومعناها

ُحُرم@: 
ع مع ÔN رام Ò¡فا

َوهـذا َحXل هذا رام@, Ò¡ا الَبيت رام@, Ò¡ا اXشعُر رام@, Ò¡ا Îر Ú¿ال رام@, Ò¡ا اXسجُد
ع�قرية@/ وَحراٌم َحرام@,

ُحُرماً@/ Ôrماُدم ُحُرٌم@, أربعٌة ُرم@, Ô¡ا ر ÔÎ¾Hٔا ُحُرٌم@, Ôrوأن

/@١٧ . ٢٩ ـ آِمناً َحَرماً َجَعلنا أ@نّا َيروا Ònأَو آِمناً@, َحَرماً ْم Ô ÒG ـك ْن Ò Ô̂ Ònأَو

وال�وز@/ ع
الظهور تدّل أ	لف فٕاّن رام@, Ò¡ا من ثبوتاً أشّد 
ع يدّل َرم Ò¡وا

/@١٩ . ٥١ ـ روم Ò¤وا ِللساِئِل zَحق م ß ßGأموا ã|َو

اXسك� من احتياجاً أقوي وهو واXال@, والعطاء �òا عن ُحِرم من ا¤روم
والفق�@/

/@٣٣ . ٧ ـ َبطَن َوما مyا َظَهر ما الَفواِحَش
ã Ø
èَر َم َحر� ا Ú̂ ٕا

/@١٥٧ . ٧ ـ باِئَث Òò ا zم َعلَ ُم ر  Ò ÔJَو ي باِت الط� م Ô ÒG �ل ß ÔJَو

/@٢٧٥ . ٢ ـ الربا َم َوَحر� الَبيَع ا3ُ َوأَحل�

اXتعال@/ sا جانب من T̂رمة كليّة موضوعات فهذه

/@٣٠ . ٢٢ ـ ا3ِ ُحُرماِت ُيَعظ ْم َوَمن

واح�امه@/ مهابته حفظ Nب بل انxا@كه Jّل و	 به َرم ÔJ ما أيى رمة Ô¡ا bع

أزواِجنا@/ َع� ٌم ر� ÔTو zم@, َعلَ مٌة Tر� ا Úuفٕا م@, ر� Ò Ô¤ا َبيِتَك ِعنَد

واÇÇXوضوع التكليف ٕا� إ	شارة هو النظر كان ٕاذا تفعيل بصيغة التعب� هذا



حري ٢٤٠

ا¡رام@/ كلمة ٕا� بالنسبة أيضاً وتشديد تأ@كيد زيادة وفيه معاً@,

حّل@/ ـ راجع ا¡cل@, مقابل
ã
| وا¡رام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حري@:

وهو أ	مرين أحري طلبُت أ	مر
ã
| وIّريُت قصدته@, ء@:

ã
Ï¿ال Iّريُت ـ مصبا


عـ ّ حريى وNوز Nمع@, و	 × Øيث� cف مقصوراً كذا@, يفعَل أن َحري وزيد أو	Yا@,
وÇNمع@/

×
Øويـث� النـقص@, 
ع كذا@, 
ع حٍر هو الxذيب@:

ã
و| وNمع@/

×
Øفيث� فعيل

]ّكة@/ جبل وِحراء@:

القرب :@
ã
æوالثا ا¡رارة@, من جنس فأ	ّول@: ثcثة@, أصول ـ يى ـ حرو ـ مقا

وَحـراَوة َحرَوة fيى ã
| وجدت قولك

ã
| ْرو Ò¡ا فأ	ّول الرجوع@/ والثالث@: والقصد@,

وهـو النـار َحـراة القـياس هذ ومن وLوه@, كاòردل يؤكل ء
ã
Ï¾ من حرارة وهيى

أن َحـرًي أنت فـقوGم والقصد@: القرب وأمّا لَبة@/ Òوا� الصوت َرة Ò¡ا ومنه الxاwا@,
وحريّون َحِريّان قلت ّ حريى قلت وٕان Nمع@, و	 اللفظ هذا 
ع Øيث� و	 كذا@, تفعل
يـقصده@/ أيى أ	مر يتحّري هو قوGم ومنه لكذا@/ راة ÒT أ	مر هذا وتقول وأحرياء@,

ونقص@/ رجع ٕاذا َحْرياً@: ريى ÒJ ُء ãÏ¿ال َحَري قوGم والثالث

:@ ا¡Çريى اللـيث@: الزماُن@/ وأحراه نَقص@/@ َحـرياً@: ِريى ÒJ ُء ãÏ¿ال َحَري ـ لسا
فأ	ّول@/ منه أ	ّول ينقص حرياً@: القمر ِريى ÒJ Fك ِريى ÒJ ٕانّه يقال@: الزيادة@/ بعد النقصان
وا	جxاد القصد : الك�/@والتحّريى من ك�ت@ونقصجسمها قد

ã
الّ� أ	فعي وا¡اِرية:

والقول@/ بالفعل ء
ã
Ï¿ال Hصيص 
ع والعزم الطلب

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أو ٕافـراط بعد ا¡اصلة ا	عتدال حالة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

مصاديقه@, وخصوصيّات موارده اXع�@يتفاوت@باختcف وهذا Qاوز@/ أو بُعد زيادة@أو
القـرب ]ع� وتارة النقصان@, ]ع� وتارة الرجوع@, مفهوم

ã
| ]ناسبة تارة فتستعمل

القصد ]ع� وتارة ا	عتدال@, من وقربه والزيادة والبعد إ	فراط عن اòروج باعتبار
إ	فراط@/ عن باòروج وا	ختيار وا	عتدال التوّسط هو أ	مـر

ã
| القصد فٕاّن

أنقصـه@/ أيى وأحراه الك�@, بعد جسمها نقص قد
ã
الّ� لcٔفعي ا¡ارية ويقال

أ	حّق هو ّ وا¡ريى منه@/ يقرب وما يناسبه ما باعتبار وذلك حوله@, ما الرجل وَحَري
ا	عتدال@/ مفهوم باعتبار وذلك واXناسب@, واòليق

اللفظ استعFل أّن فالظاهر يؤكل@: ما طعم
ã
| وا¡ّدة ]ع�ا¡رارة ْروة Ò¡ا وأمّا

كالفُلفل وا¡رقة ا¡ـّدة من إ	فـراط طرف
ã
| اXطعـوم كان مورد

ã
| اXفهـوم هذا

ã
|

معتدل@/ طعم منه اXذاق
ã
| يوجد

Ø
j وأمثاله@,

وص�ورته ا	عتدال من والتقّرب التوّسط أيى للقبول@, تفّعل فهو التحّريى وأمّا
فيه Iّري ويقال@: وخليق@/ ّ حريى هو ما طلب ã

ÏÉتقت ا¡الة وهذه معتدلة@, حالة
ã
|

أمر@/ فتّشعن أيى عنه وIّري شيئاً@, وقصد طلب أيى

والدائرة ا¡ومة وهو رحي ماّدة مفهوم اXاّدة@: مع� من Ìناه
Ø
ف« ما 
ع ويدل

الرجوع@/ أيى ا¡ور ومفهوم والراحة@, الر´ ومفهوم وا�Fعة@,

/@١٤ .@٧٢ ـ َرَشداً Iّروا ولِئَك فاُ نأسلََم Ò Òf القاِسطوَن ومنّا سِلمون ÔX ا منّا وأ@نّا

والفعل به@, مفعول 	 ñي] فالرشد الرشد@, جهة من معتدلة حالة
ã
| وقعوا أيى

عن اXتجاوزين أيى القاسط� مقابل ã| الكلمة هذه وقوع اXعـ� هذا ويؤيVد 	زم@,
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والعدالة@/ التوّسط

الرشد يطلب أ@نّه 	 والرشد@, ا	عتدال مقام
ã
| واقع فهو أسلم من ٕاّن وأيضاً
اXقام@/

ã
| wا التعب� لطف فظهر واGداية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حزب@:

صـاروا القوم@: وIّزَب أحزاب@, وا�مع الناس@, من الطائفة زب@: ß¡ا ـ مصبا
وقراءة الشخصمن@صcة يعتاده الِورد زب@: ß¡وا أ	حزاب@يوم@اòندق@/ ويوم أحزاباً,

أصاwم@/ قتل@: باب من ُزwم ÒJ أمٌر م Ò
wوحَز النصيب@/ زب@: ß¡وا ذلك@/ وغ�

من ا�Fعـة زب@: ß¡ا ذلك fن ء@, ãÏ¿ال Qّمع وهو واحـد أصل َحزب@: ـ مقا
أ	رض زباء@: ß¡وا القرآن@/ من ِحزبَه قرأ يقال ِحزب@, ء ãÏ¾ كّل من والطائفة الناس@/

الغليظة@/

القـرآن@/ حـّزبُت وقد الِورد@, ـزب@:@ ß¡وا أصـحابه@/@ الرجـل@:@ ِحزُب ـ صحا
Qّمعوا@/ وIّزبوا@: الطائفة@/ زب@: ß¡وا

الرجـل@: وِحزُب الكـفّار@, جنود وأ	حزاب@: النـاس@/ bاعة زب@: ß¡ا ـ لسا
أحزاب@, فهم وأعGFم قلوwم تشا@كلت قوم وكّل رأيه@/ 
ع الّذين وُجنده أصحابه
واحـد@/ َهواهم طائفة كّل فِرحون@: لَدvم ]ا ِحزب وكّل بعضاً@/ بعÎÉم يلق Òn وٕان
شديد@/ حازب@: وأمر َضَغطه@, وقيل عليه@, واشتّد �نزله� نابَه ُزبه@: ÒJ أ	مر وَحَزبه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التجّمع هو فzا الواحد أ	صل أّن اXاّدة: هذه استعFل موارد من يظهر الّذيى أّن



٢٤٣ حزب

واحد@/ وهدف واحد ع
رأيى كان ٕاذا

وحزب الكفر وحزب القرآن وحزب الدين وحزب sا حزب هؤ	ء فيقال@:
هم ØñÇZ جـامع أمر بيyم يكن n ٕاذا الديـن@, وbاعة sا bاعة و	@يقال الشيطان@,

الطائفة@/ وكذلك wم@, وOتّص

واحد@/ وغرض Vتمع�ع
نظر Fuكو فباعتبار والنصيب@: الورد وأمّا

يكـون أن يـبعد و	 التحّزب@, لوازم من فهيى والغلظة@: والشّدة ال̂ضغطة وأمّا
/@ ا	نðاعيى ا	شتقاق باب من ُزب ÒJ َحَزب قوGم

هـذه 
وعـ اXوارد تلك
ã
| hالكر القرآن

ã
| استعFله اXع� هذا 
ع ويدّل

القيود@:

ـيطاُن الش� zم َعلَ اسـتَْحَوذَ ا3@, ِحزُب ولِئـَك اُ َعنه َوَرُضـوا م Ôyَع ا3ُ ÒãÏßÈَر
ا
ß
[ ِحزٍب كّل ُزبـراً@@ م Ôyبَي َأمرهم َفَتَقط�عوا ـيطان@, الش� ِحزُب ِئـَك ولى اُ ا3 ِذ@كَر فأْنساُهم

م@/
ß
yبَي ِمن اHٔحزاُب فاخَتَلَف َفِرُحون@, م

ß
vَلَد

واحد@/ هدف 
Vتمع�ع كوuم مع اختلفوا أيى

قـيد القـوم@:
ã
و| واحد@/ مورد

ã
| ا	جBع فهو ا�Fعة@: مفهوم

ã
| القيد وأمّا

ٕاليـه@/ ورجوعهم طوافهم قيد الطائفة@:
ã
و| رأÎºم@/

ã
| مَن جانب من بأمرهم القيام

ا	ستعFل@/ مقام
ã
| مyا كّل

ã
| القيود هذه مcحظة من فcبّد

استعGFا@/ موارد
ã
| الكلمة wذه التعب� لطف فظهر

/@٢٢ . ٥٨ ـ فِلحون ÔX ا ُهُم ا3 ِحزَب ٕاّن Hأ

يزول أن للحّق و	Zكن ع
ا¡قيقة, Qّمعهم منتسبون@ٕا�ا¡ّق@ويكون م Øuفٕا
/@ Øيتغ� أو



حزن ٢٤٤

/@١٩ . ٥٨ ـ Ìون ßºاòا ُهُم يطان الش� ِحزَب ٕان� Hأ

ضcل@/ 
وع ّ الغيى ع
سبيل وسالكون ا¡ّق ¼Íاط عن منحرفون م Øuفٕا

الدنيا@:
ã
| الشيطان حزب خسارة وأمّا

لنا فcزم ا	aخرة@, دوام ٕا� [تّد بل باXوت تنقطع 	 إ	نسان حياة ٕاّن فأّوً	@:
فقط@/ الدنيا

ã
| 	 ا¡ياة مطلق طول

ã
| واòسارة الفcح Lاسب أن

وروحه@, بدنه إ	نسان وجود Vموع ٕا� بالنسبة تcحظ اòسارة ٕاّن وثانياً@:
وباطنه@/ ظاهره

أيـضاً@, الدنيا هذه
ã
| زون ÔNو أعGFم نتائج يرون الشيطان حزب ٕاّن وثالثاً@:

غافلون@/ وهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حزن@:

وأحـَزنه وحزين@, َحِزٌن فهو الرجل وَحِزَن ال«Ìور@, خcف ا¡زن@: ـ صحا
يـتحّزن الّذين الرجل عيال ـزانة@: Ô¡وا ,@

Ó
]ع� وIّزن واحðن أيضاً@, وَحَزنَـه غ�ه

أ	رض@/ من غُلظ ما ْزن@: Ò¡وا صوته@, أرّق ٕاذا بالتحزين@: يقرأ وفcن بأمرهم@,

وهو ا¡زن ذلك fن فيه@, وشّدٌة ء
ã
Ï¿ال خشونة وهو واحد@, أصل حزن@: ـ مقا

/@
ã
أحَزن� وقالوا ,@

ã
ُزن� ÒJ ء

ã
Ï¿ال

ã
حزن� يقال معروف@, زن Ô¡وا أ	رض@/ من غلظ ما

لغة
ã
ويتعّدي| َحزين@, فهو زن@, Ô¡اËº	ٕوا تعب@, باب من َحَزنا َحِزن ـ مصبا

ومثّل بأ	لف@/ o] لغة
ã
و| قتل@, باب من

ã
ُزن� ÒJ أ	مر

ã
َحَزن� فيقال با¡ركة قريش

ã
ÏÈاXا استعFل زيد أبو ومنع ,@Fwبا 
اللغت�ع

ã
| واXفعول الفاعل Ëºبٕا أ	زهريى

من غلظ ما زن@: Ò¡وا ـزنه@/ ÒJ فيقال اXضـارع منه يسـتعمل ا Ø̂ ٕا وقال ,@ ã~cالثـ من
أ	رض@/



٢٤٥ حزن

قوم فصل وقد سواء, ا¡زم أ	رضمثل من الغلظ زن: Ò¡ا ـ ١٥٠ .@٢ ا�مهرة
وأحَزَن ُحزون@/ وا�مع باXعروف@, وليس ا¡زم@, من أغلظ زن Ò¡ا أّن فزعموا Fyبي

ã
وحَزن� وُحزناً@/ َحَزناً ÇJَزن َحِزن يقال@: معروف@/ زن Ô¡وا زن@/ Ò¡ا ركب ٕاذا الرجُل

ã
Jُزن�

ã
حَزن� ٕاّ	 أعرف 	 :@ أ	صمعيى وقال زيد@, أبو ذلك أجاز ãوأحزن� أ	مر هذا

أحزان@/ زن Ô¡ا وbع َزن@/ ÔT يقولوا nو وحزين@, Tزون والرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

انـقباض حالة وهو ال«Ìور@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

انبساط@/ حالة ال«Ìور أّن Fك القلب@,
ã
Uصوص|

وانقبض@/ أ	رض من غلظ ع
ما يطلق ا	نقباض@, مفهوم و]ناسبة

	زم@: تِعب باب من زن Ô¡ا ٕاّن Øj

/@٤٠ . ٩ ـ َمَعنا ا3َ ٕان� َزن Ö ÒIH
/@١٣٩ . ٣ ـ Iَزنوا @Hَو نوا

ß
ÒtHَو

/@٢٤ . ١٩ ـ َرب�ِك َجَعَل َقد ãæَز ÒI Hّ@أ
/@٣٨ . ٢ ـ َزنون ÒJ ُهم Hَو م

ß
z َعلَ خوٌف H

متعّد@: فهو قتل باب من زن Ô¡ا وأمّا

/@١٠ . ٥٨ ـ آَمنوا ال�ذيَن ليَحُزَن
/@١٧٦ . ٣ ـ ُيساِرعوَن ال�ذيَن ُزنَك ÒJHَو
/@١٠٣ . ٢١ ـ Òك�@ َHٔا الَفَزع م Ô Ôuُز ÒJ H
/@١٣ . ١٢ ـ ِبه تذهبوا أن

ã
لَيحُزن

ã
Ùæ ٕا
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وا	ستمرار@: ع
ا¡ركة wيئته يدّل مصدر بالتحريك َزن Ò¡ا ٕاّن Øj

/@٣٤ . ٣٥ ـ َزن Ò¡ا َعنّا َأذَهَب ال�ذيى 3ِ ا¡مُد
اXستمّر@/ زن Ô¡ا أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حسب@:

أيضاً@: اXصدر
ã
و| عدداً@/ أحصيته قتل@: باب من َحسباً اXاَل َحَسبُت ـ مصبا

ã
بـ� ٕاّ	 العرب bيع لغة

ã
| َتِعَب باب من أحَسـبُه زيداً وَحِسبُت وُحسباناً@/ ِحسبًَة

ظننت ِحسباناً@: ع
غ�قياس أيضاً
ã
ÏÈاXاÌ»ك مع اXضارع يَك«Ìون م Øuفٕا @كنانة

من يعّد ما َسـب Ò¡وا /@ ãæكفا ء@: ãÏ¿ال ã�َوأحسـب كافيك@/ أيى درهم َحسـبُك ويقال
يكونان والكرم ا¡سب السّكيت@: ابن قال ف@/

Ô
Ì¾ وزان َحُسَب مصدر وهو اXآثر@,

وال¿Ìف@: ا£د وأمّا كرh@بنفسه@/ ¾Ìف@,@ورجل@َحسيب@: بائه a	 إ	نسان@وٕان@n@يكن ã|
عمله َحَسب 
ع اXرء َزي ÔNو آبائـه@/

ã
و| فيه كانا ٕاذا ٕاّ	 الشـخص Fwيوصف cف

وفcن الدنيا@/ ثواب يرجو 	 عنده اّدخره :@sا
ع أ	جر واحَتسب ع
مقداره@, أيى
التدب�@/ حسن أ	مر@:

ã
| سبة ß¡ا حسن

َحسباً أحُسبُه َء
ã
Ï¿ال َحَسبت تقول: العّد@, فأ	ّول@: أصول@أربعة@/ َحسب@: ـ مقا

أ@نّـه وذلك الظّن@, سبان: ß¡ا الباب قياس ومن سبان@/ Ô ßM والَقمُر الّشمُس ـ وُحسباناً
حِسـبته قال ٕاذا ٔ	@نّه واحد@, واXع� والت½Íيف@, ا¡ركة بتغي� العّد وب� بينه فرق
من الّذيى َسب Ò¡ا الباب: ومن الكائنة@/ أ	مور من أُعّده الّذيى ã| هو قال: فكأ@نّه @كذا@,
احتسب قوGم الباب هذا ومن أ¾Ìافاً@/ آباؤه يُعـّد أن معناه اللغة أهل قال إ	نسان@,
تـعا�@/ sا عند له اXدخورة أ	شـياء

ã
| يُعّده أن وذلك كبـ�اً@, مات ٕاذا ابنه فcن

وليس التدب�, حسن كان ٕاذا@ سبة@بأ	مر ß¡ا َحَسن وفcن أ	جر@/ احتسابك سبة@: ß¡وا



٢٤٧ حسب

كان لcٔمر التدب� حسن كان ٕاذ ٔ	@نّه البـاب@, من أيضاً وهذا أ	جر@, احتساب من
:@
ã
æالثا وأ	صل واحد@/ كلّه والقياس والصواب@/ الرأيى من وموضعـه ء ãÏ¾ كّل بعـداد
ُيرضيـه@/ ما أعطيتَه ٕاذا فcناً@: أحسبُت ويقال كاٍف@, أيى ِحساب ٌء ãÏ¾ تقول@: الكفاية@,
هـذا ومن الصغ�ة@, الوسادة وهيى ُحسـبانة bع وهيى سـبان@, Ô¡ا الثالث@: وأ	صل
أصاب قوGم ومنه قوس�@, �bع

Øã
Ï ß»ِالق عن wا ُيرميى صغار Îºام سبان@: Ô¡ا أ	صل

د@/
Ò Ò
بال� ـ Êء

Ú
ال« من ُحسبانًا zا َعلَ وُيرِسَل قوله@: Ì

Ø
وف« جراد@/ أيى ُحسبان أ	رض

شعرته@/ ففسدت داء من ِجلدته ابيّضت الّذيى أ	حسب الرابع@: وأ	صل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا	ختـبار@, بقصد وا	طcVع إ	¾Ìاف هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ	صل أّن

�رسيدگي�@/ بكلمة بالفارسيّة عنه Øويع� والطلب@, ال̂س� بقصد والدقّة والنظر

من الِكـفاية أّن Fك وا	ختبار@/ للتعّرف ووسيلة مقّدمة يكون فقد العّد@: وأمّا
ا¡ال@/ وتعّرف والتطّلب ا	ختبار لوازم

حياtم وسابقة أمورهم وجريان وأعGFم ا	aباء كون فباعتبار َسب@: Ò¡ا وأمّا
م}مة@/ ضعيفة نقطة فzا ليست وWتَحنة ة Òت�U

الناس 
ع فاً
ß
Ì Ö¿ُم وOت� َيتعّرف الّذيى وهو تعا�@, sا أÊºء من سيب@: Ò¡وا

علzم@/ ومطّلعاً وTيطاً

وا	ستدامة@/ ا	ستمرار 
ع تدّل صيغxا وا¤اسبة@:

أيى لفـظه@, ã| بالزيادة د	لة أقوي
ã
æوالثا مصـدران@, سبان@: Ô¡وا ساب ß¡وا

مورد
ã
| يستعمل قد مفهومه@:

ã
| والدقّة الشّدة هذه و]ناسبة شديد@, دقيق حساب



حسب ٢٤٨

والعذاب@/ أ	خذ ٕا� اXنxيى ا¡ساب

wا التعب�
ã
| ما يظهر وwذا اXاّدة@, هذه مشتقّات bيع

ã
| مأخوذ اXع� وهذا

غ�Yا@/ أو الكفاية أو العّد ماّدة دون

/@٢ . ٢٩ ـ َيقولوا أن @ُكوا Ò
ُي أن النّاُس أَحِسَب

وIقيق@/ غ�ٕا¾Ìاف من أو واختبار وتعّرف بتطّلب مyم القول هذا أ@كان أيى

/@٤٤ . ٢٧ ـ ًة Ø Ô� َحِسَبتْه رأته ØFفل

ا	عـتقاد فٕاّن ـة@, Ø� كونه اعتـقاد علzا وغلب عليه وأ¾Ìفت اخت�ته أيى
ُيراد قد اXع� هذا و]ناسبة اليق�@, من قريباً يكون وا	ختبار التعّرف بعد ا¡اصل
نـتائج من وا	عتـقاد الظّن بل كذلك وليس ظننت@, أيى حسـبت فيقال الظّن مÇyا

والتطّلب@/ ا	ختبار

لُكم@, اً
Ø
Ì¾ َسبوه ÒI H,@ًأيقاظا م Ô{س ÒIو جاِمدةً@, ا Ô{سI ,@Xًغاف ا3 Ú Òéس ÒIHَو

ُمهَتدون@/ م Øu@أ َسبوَن ÒJو

وإ	¾Ìاف@/ التعّرف مع� وفيه واحد@, اXوارد هذه bيع
ã
| فاXع�

/@١٧٣ . ٣ ـ ا3 َحسُبنا ا3@, َحسبََك فٕاّن
يكفينا@/ فهو أمورنا, وجريان من@أحوالنا ويتعّرف ٕالينا اXتوّجه ف

ß
Ì¿Xا هو أيى

َحُسَب@/ من مش}ة@, صفة كال̂صْعب ْسب Ò¡ا يكون أن و	@يبعد

/@٢٠٢ . ٢ ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº3وا
وتعّرفه@/ وتطلّبه ٕا¾Ìافه Ìºيع أيى

/@٤٠ . ١٨ ـ ُحسباناً zا َعلَ وُيرِسَل

عـصياناً عـملهم كان وXا@ Gم@, ا¡اسـب وهو أعGFم@, حساب فيـه ما أيى



٢٤٩ حسد

التعب� أّن Fك وتأ@كيداً@, مبالغة ع
الفاعل اXصدر فاطلق العقاب@, هو Gم فا¡اسب
ا¡ساب@/

ã
| وا¡ّدة الشّدة ٕا� لcٕشارة ا¡ساب دون سبان Ô¡با

وذلك واللـزوم@, الثـبوت 
ع أَدل&
ã
æالثا أّن ْسب@: Ò¡وا سيب Ò¡ا ب� والفرق

يشار مورد
ã
| ْسب Ò¡با التعب� لطف وهذا ا¡سيب@, ã| Fك فيه الزيادة عدم بلحاظ

والكفاية@/ ٕا�التخصيص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حسد@:

من أ@ك السـ� بفتح َحَسداً النعمَة َوَحسـدته النعمِة 
ع حسـدته ـ مصبا
وأمّا عنه@, زواGا و[ّنيَت عنده كرهxا ٕاذا وبا¡رف@: بنفسه ãæالثا�ٕا يَتعّدي سكوuا@,

ã
Ù�] فيه وليس التعّجـب@, مع� وفيه الغبطة@, فهو ذلك@: وLو الشجاعة 
ع ا¡سد
حـاسد والفاعل حـرام@, وهو أ	ّول Ë»الق فهو [ـنّاه فٕان ا¤سـود@, عن ذلك زوال

وَحَسدة@/ ُحّساد وا�مع وحسود@,

ا¡سد@/ وهو واحد@, أصل ا¡سد@: ـ مقا

َحَسداً@/ ُسُد ÒJ َحَسَد والفعل معروف@, ا¡سد الليث@: قال ـ ٢٨٠ . ٤ الxذيب
Ì¿يق Fك القلَب Ì¿يَق ٔ	@نّه ا¡سد@, ُأخذ ومنه قال الُقـراد@, سدل@: Ò¡ا :@ ãèعرا	أ ابن
عنه تُزوي أن Øفيتم� نعمة ٔ	خيه إ	نسان يري أن َسد Ò¡وا دَمه@/ فيمتّص ا�لَد الُقراد
فالَغبُط قلت@: عنه@/ تُزويى أن غ� من مثلها له يكون أن Øيتم� أن والغبط له@, وتكون
الغبط@؟ ØÍÉي هل سئل ا ØX �ص�

Ø ã
الن	 أّن تري أ	 منه@, أخّف وهو ا¡سد من ÍÈٌب

وأصـل عنه@/ يتحاّت Ø�ح الشجر ورق ÍÈب واòبط اòـبط@/ ØÍÉي Fك نعم فقال
/@
Ø ã
èعرا	أ ابن قال Fك Ì¿الق ا¡سد@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Ì»ح ٢٥٠

والتحقيق@:

وهو دا_اً@, نفسه
ã
| الشديد التعب ويوجب الذميمة@, الصفات من ا¡سد أّن

وتدب�ه@, ٕاعطائه
ã
| تعا� sا ينازع بل النعمة@, لصاحب ر ØÍÉوالت النعمة زوال يطلب

اXتعال@/ sا يرÏÈبفعل و	

/@٥ . ١١٣ ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد
Ù
Ì Ò¾وِمن

أ	عداء@/ أعدي من فٕانّه

/@٥٤ . ٤ ـ َفضله ِمن ا3ُ آتاُهم َع�ما النّاَس ُسدوَن ÒJ أم

/@١٠٩ . ٢ ـ َحَسداً كُّفاراً ٕاZانكُم َبعد ِمن وَنكُم �َيرد لَو

كإ	Zان@/ معنويّة أو ماّدية نعمة يكون أن من أعّم ا¡سد fتعلّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ح

الّذيى :@Ì ßºوا¡ا َكشـفُت@, َح«Ìاً@: ه ÔÌ ß»أح ذراعيى عن كُّميى Ìُت Ò»َح ـ صحا
البـع� Ì

Ò
وَح« كنسة@/ ßXا «Ìة@: ß¤وا ا	نكشاف@, وا	Lسار@: ِدرَع@/ و	 عليه 	@ِمغفر

يتعّدي@, و	 يتعّدي أنا@: وح«Ìته مثله@/ :@Ì
Ø
»ÇIو

Ò
Ì
Ò
واستح« ,@ أعييى ُحسوراً@: Ì ß»J

من نظره وانقطع كَ̂ل ه@: ÔÍ½ب Ì Ò»وَح َح«Ìي@/ وا�Çمع ,@ Õَحس� فهو أيضاً وأح«Ìته

ع التلّهف أشّد وا¡Ì»Çة@: أيضاً@/ وTسور َحس� فهو ذلك@, أشبه وما مدًي طول

غ�يى Ìت Ø»وح Õَحس� فهو وَح«Ìة Ìاً Ò»َح Ì Ò»J ء ãÏ¿ال
ع ÒÌ ß»َح ـ الفائت ء ãÏ¿ال
موَذًي@/ :@Ì

Ú
» ÔT ورجل Iس�اً@,

الذراع@: عن Ìت
Ò
َح« يقال ء@/

ã
Ï¿ال كشف من وهو واحد أصل :@Ì»ح ـ مقا



٢٥١ Ì»ح

كشفت ٕاذا أيى � Ò¢ا hكر أيى Ì» Ö Ò¤ا hكر وفcن كنسته@/ البيَت@: Ìت Ò»وَح @كشفته@/
وذلك الفائت@, ء

ã
Ï¿ال
ع التلّهف ا¡«Ìة@: الباب ومن كرZاً@/

Ø
jوجدت أخcقه عن

ٕاذا ÔÍ½الب Ì»وح َظَلعت@/ ٕاذا ح«Ìي ناقة ومنه ص�ه@/ وقلّة جزعه ã
| أمره انكشاف

ُجعل Ìأيى Ù»ُح كأ@نّه Ìا¤ّقر@, Ú» Ô¤وا وضعفه@/ ب½Íه قلّة ã| حاله انكشاف وذلك @كَ̂ل@,
Ìناها@/

Ø
ف« وقد ح«Ìة@, ذا

اXطاوعة@:
ã
و| كشف@/ وقتل@: ÍÈب باب من ح«Ìاً ذراعه عن Ì

Ò
َح« ـ مصبا

فـهيى كشـفته@, ÍÈب@: باب من و`ارها وقناعها ذراعها اXرأة وح«Ìت /@Ì»Lفا

ع Ìُت ß»وَح موضعه@/ عن نضب اXاء@: Ì»وح الظcم@/ Ì»Lوا هاء@, بغ� Ìºحا
Ìته@:

Ø
وح« والتأّسف@, التلّهف وهيى منه@, Ëºا وا¡Ì»Òة َتِعَب@, باب من Ìاً Ò»َح ء ãÏ¿ال

بذلك يى Ød ومزدلفة@, ب�م� Ìوهو Ù» ÔT واديى يى ØdالفاعلËºوبٕا ا¡«Ìة@, ã| أوقعته
اÌ»òان@/

ã
| وأوقعهم بفعله أصحابه Ì»فح وأعيا فيه ك̂ل أبرهة فيل ٔ	ّن

Ì
Ò
َح« يقال ء

ã
Ï¿ال عن َء

ã
Ï¿ال ا¡Ì»Òكشطك الليث@: قال ـ ٢٨٦ . ٤ الxذيب

البحُر Ì
Ò
وَح« السحاب@ح«Ìاً, Ố الر وح«Ìت عن@رأسه@, البَيضة Ì»وح ذراعيه@, عن

ّكيت@: Vالس ابن وقال أ	رض@/ من اXاء Iت ما بدا Ø�ح عنه نِضَب ٕاذا الساحل عن
Ø�ح ا Òt Øس� ٕاذا الدابَّة َح«Ìُت تقول: والعرُب واحد@/ ]ع� وَجَزر ونَضب اXاء Ì»َح
هذا ـ@ الِعباد@ َع� َح«Ìةً يا ـ وجّل عّز sا قول

ã
| أبو@ٕاسحاق وقال س�ها@/ ينقطع

النداء ٔ	ّن يَعقل@, ما مناداة ã| كالفائدة مناداtا ã| والفائدة القرآن@, ã| مسألة أصعب
فهذا كذا@, فعلَت له تقول

Ø
j بالنداء ه

Ø
لتن} زيُد يا قلت ٕاذا أ@نّك تري أ	 تنبيه@, باب

أبلغ العجب دعاؤك كان كذا@, أتفعل عجباه ويا فعلت@, ا
Ø
W وا@@عجـباه قلت ولو أوكد@/

منفعة 	 الّذيى الدواّب كا¡س�من النادم يب� Ø�ح الندم أشد وا¡«Ìة@: الفائدة@/ ã|
فيه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Ì»ح ٢٥٢

والتحقيق@:

وأمّـا العـقب@/ ٕا� ء ãÏ¿ال ورّد التـنحية هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

وأمـثاGا@: والنضب والكشط والتبعيد والسلخ والرفع وإ	عياء وإ	نكشاف الكشف
عن البحُر

Ò
Ì»ح ـ قوGم

ã
| حقيقة مراد اXفهوم وهذا أ	صل@, لوازم ومن منه فقريبة

Ố الر وح«Ìت ذراعها, وعن وذراَعها قناَعها اXرأة Ìت Ò»وح اXاُء@, Ì Ò»وح الساحل,
Tسور@/ وهو السحاَب@,

كان الّذيى والدابّة النظر مس� فباعتبار الداّبة@: Ìت Ò»وح ,@ ÔÍ½ البَ Ì Ò»ح وأمّا
اXنظور@/ اXس� منxي ٕا� بالنسبة فالرّد ,@Fzف وملحوظاً Fyم متوقّعاً

اÇXع� هـذا لوازم ومـن والتنحية@, وا	رتداد التأّخر فحقيقxا ا¡«Ìة@: وأمّا
عمله@/

ã
| تفريطه ٕا� توّجه ٕاذا والتأّسف التلّهف

/@١٩ . ٢١ ـ Ìون ß»َيستح Hَو ِعباَدِته َعن وَن ß
يستك� H ِعنَده َوَمن

ã
| وهذا له@, العبوديّة يستصغر وهو وعظمها النفس ك� رؤية هو فا	ستكبار

كب�ة@/ ثقيلة العبادة ورؤية العقب ٕا� ا	رتداد وهو ا	ستحسار مقابل

/@٤ . ٦٧ ـ َحس� وهَو خاِسئاً ÔÍ½ البَ ٕاليَك َينقلْب ßكّرت� ÒÍ½الب ارجع Ú Ôj

والتـعب� ,@Í½الب مس� ٕا� بالنسبة وهذا عقبه@, ٕا� ويرتّد Í½الب ينقلب أيى
توّقفها@/

Ø
j الرؤية امتداد جهة اXنظور فٕاّن بالع�@: 	 Í½بالب

/@٢٩ . ١٧ ـ Tسوراً َملوماً فتقُعَد الَبْسِط كّل َتْبُسْطها@ Hَو

ومعيشتك@/ حياتك جريان
ã
و| س�ك

ã
وتتوقّف| ٕا�عقبك ترتّد أيى

/@٣٩ . ١٩ ـ اHٔمر
Òã
Ï ßÉ ُق ٕاذ «Ìة Ò¡ا يَوَم وأنِذرهم
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ã
ÏÉوق وسلوكه@, عمله

ã
| فّرط ما بانكشاف عقبه ٕا� إ	نسان يرجُع يوماً أيى

ا��ان@/ Zكنه و	 أ	مر

/@١٦٧ . ٢ ـ علzم Ìات
Ò
َح« م Ô ÒGFا3ُأع يُرvم @كذلَِك

/@٣٥ . ٨ ـ Ìاٍت
Ò
َح« َعلzم نفُسك َتذهب Xَف

وا	شتغال ع
التوّجه نفسك و	تذهب ,
Ò
Ì ß»ما@ُح صورة ã

| أعGFم @ف�ون أيى

وهيى مصـدر@, Ëºا ح«Ìة@, bع وهيى ا¡«Ìات@, حالة 
ع لة Vمتحو وwدايxم wم
اÇXداوم وا	شـتغال الشـديد التوّجه فٕاّن العقـب@, ٕا� ا	رتداد من ا¡اصلة ا¡الة
بالوظائف والعمل الcّزم والس� ا¡ّق ٕا� التوجه عن وZنع Ì»¡ا يوجب بدعوtم

ّية@/ ×G	ٕا

َع� َح«Ìةً@ يا ا3@, َجنب
ã
| فّرطُت َع�ما ×çÌ»َح يا طـنا@, فر� َع�ما َح«Ìَتنا@ يا

الكاِفرين@/ َع� ¡«Ìةٌ وٕانّه الِعباد@,

وا	Lطاط@/ ا	رتداد أيى

هـذه
ã
| ا¡«Ìة من يراد أن يصّح و	 ا¡«Ìة@, آثار من التأّسـف ٕاّن وقلنا

للحكم متعـلّقاً يكون Ø�ح مسـتقّل ليس]وضوع التأّسـف فٕاّن التأّسـف@: ا	aيات
ولوازمه@/ وآثاره ا	رتداد عوارض من بل ,@

ã
الن� أو وإ	ثبات

ã
Iّققت| قد ا Øuفٕا التكذيب@: أو الكفر أو التفريط آثار ليسمن التأّسف ٕاّن

Ø
j

ا	aخرة
ã
| علzا ي�ّتب ما آثار من بل علzا@, تأّسفوا وما مyم وَمرأي باختيار الدنيا

وهم الدنيا@, ا¡ياة
ã
| م¿Îوداً وليسهذا الرتبة@,

ã
وا	Lطاط| اXقام

ã
| ا	رتداد وهو

لغافلون@/ ا	aخرة عن

عذاب@/ فوقها ليس وعذاب أعظمها ما اXع�رزيّة وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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حّس@:

قتله مثل َحسيٌس فهو َحّساً وحّسه ,@
Ø ã
�òا الصوت وا¡سيس@: ا¡ّس ـ مصبا

زيـدت ا Ø[ور به@, علم ٕاحساساً@: ء
ã
Ï¿ال الرجل وأحّس ,@

Ó
ومع� وزناً قتيل فهو cًقت

واXصدر فيه@, لغة قتل باب من به وحسست به@, شعر مع� 
ع به أحّس فقيل الباء
Oفّف من ومyم به@, وحست أحسته فيقول الفعل�با¡ذف فّف ÔO مَن ومyم ا¡ّس@,
تـعب@, باب من �òبا وَحِسسُت وأحسيت@/ حسيت فيقول ياء الس� بٕابدال Fzف
تطّلبُته@/ ّسسُته@: ÒIو سوس@, ÒT فهو قتل باب ا�òمن حسست فيقال بنفسه ويتعّدي

ã
| استعمل

Ø
j تري@, هل أيى ـ ِمنأحٍد م Ôyِم �س ß

ÔIَهل ـ إ	بصار إ	حساس وأصل
اòمس@/ مشاعره إ	نسان@: وحواّس كانت@, حاّسة ّ بأيى والعلم الوجدان

حكـاية
ã
æوالثـا غ�ه@, أو بقتل ء

ã
Ï¿ال غلبة فأ	ّول أصـcن@, حّس@: ـ مقا

ذلك ومـن ذنه@/ بـٕا ّسـوuم ÒI ٕاذ ـ القتل ا¡ّس فأ	ّول@: وش}ه@/ توّجع عند صوت
قـوGم البـاب هـذا ومـن القـتيل@/ سـيس Ò¡وا َحّساً@, بالسيف ـ@@ُحّسوهم ا¡ديث
قـوGم 
ع Tمول وهذا ـ ِمنأَحد ِمyم �س ÔIَهل ـ ء

ã
Ï¿بال علمت أيى أحسست

أين من قوGم الباب هذا ومن ذ@كرناه@/ الّذيى أ	صل ٕا� عاد فقد ,@ ÓFعل َء ãÏ¿ال قتلت
بسخائه@: ا�Çوع يطرد للّذيى قوGم الباب هذا ومن َته@/ Ø�H أيى �òا هذا َحِسسَت
ويـقال التـوّجع@, عـند تـقال كلمة وهيى َحّس@, قوGم :@

ã
æالثا وأ	صل َحسحاس@/

ّس ß¡ا الباب ومن عليه@, شفقة nأ قلبك كأّن له@, رققت ٕاذا :@ أحس& فأ@نّا له َحِسسُت
هو ساس Ô¡وا انقلعت@/ أسنانه@: اL̂ست ويقال ِو	دها@/ عند اXرأة يأخذ وجع وهو

الشؤم@/ ويقال لق@, Ôòا سوء

cًقت قتلهم ٕاذا َحّساً Îم
Û
» ÔJ القوم َح̂س قوGم من ٕامّا َحّسان@: ـ ٤٤٩ ا	شتقاق

يسـتأصله@, أيى للـنبت ّسة ÒT د Òال� ويقال أصلّية@/ فالنـون سن Ô¡ا من وٕامّا ذريعاً@,
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العرب ويقول الو	دة@/ بعد اXرأة Qده وجع ّس@: ß¡وا الدابة@, wا ّس ÔI
ã
الّ� ـحّسة ßXوا

أُحس& به َحَسست وتقول /@Ì»الك
ع مبنيّة Vَحس مyم@: الواحَد أصاب ٕاذا nؤXا عند
له@/ وفِطنت به شَعرت ٕاذا َحّساً به

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى وقدرة@, وفكراً روحاً والغلبة إ	حاطة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
بالشعور يكون فقد واXوارد@, اXصاديق باختcف Oتلف اXع� وهذا اXعنوّية@/ السلطة
جهة من أو والسلطة@, والقدرة النفوذ جهة من أو العلم@, أو الظّن بطريق أو والفهم@,

وا¡واّس@/ القوي

أحاط ٕاذا به وَحَسست النبات@, ال�د قّوة أحاطت ٕاذا النبَت ال�د َح̂س يقال@:
ء
ã
Ï¿ال وأح̂س به@, وأحاطـت ونفوذه قدرتـه غلب ٕاذا بالسيف وح̂سـه به@, شعورك
ٕاذا له وحسست الو	دة@, بعـد ا¤سوس ا¤يط الوجع ّس ß¡وا وعرفـه@, به علم ٕاذا

والقّوة@/ بالقهر كانتTاطة ٕاذا أسنانه واLّست عليه@, شفقتك أحاطت

بفتح هذا يا Vَحس قال fا ÍÒÈبَه وقوGم ـ الصحاح
ã
| قال صوتاً@: Vَحس وأمّا

مرة Òكا� وأحرقه مَ̂ضـه ما غفلًة أصابه ٕاذا إ	نسان يقوGا كلمة آخره@, Ì»وك أّوله
وا¡ّزة@/

إ	حاطة@/ تلك مظهر فهيى الداء@, وٕاحاطة n	ٔا غلبة wا Ø
يتج الكلمة فهذه

الوجـع@, الشـفقة@, الرّقـة@, الوجـدان@, الظّن@, العلم@, القتل@, ـ
ã
æمعا أّن فظهر

حقيقّية@/ oمفاه ليست وأمثاGا@: ,@ Øالتخ�

قّوة@/ من إ	حاطة خصوصيّة مcحظة من ا	ستعFل مقام ã| فc@بّد
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/@١٠٢ . ٢١ ـ ت Òxاش Dف َوُهم Îا Ò»َحسي َيسَمعوَن H

صـوتاً تcزم وهيى وG}ا@, ونفوذها وسلطxا النار ٕاحاطة هو Øsجه َحسيس
السمع@/ ٕالzا نسب وأ	ثر@: اòصوصيّة هذه و]ناسبة Uصوصاً@,

/@١٥٢ . ٣ ـ بٕاذنه ّسوuم ÒI ٕاذ َوعَده ا3 َصَدقكُم َوَلَقد

فـٕانّه القـتل@: اÇXراد وليس ونـفـوذاً@, وقّوة قدرة wم وIيطون تغلبوuم أيى
والتـنازع الفشـل فـٕان اHَٔمر@/

ã
| Ôrوَتناَزع Ôrَفِشل ٕاذا Ø	َح ـ@ ا	aية بعد ما 	@يناسب

والغلبة@/ والسلطة النفوذ يقابcن

/@٥٢ . ٣ ـ الكُفر م ÔyِمÏ»عي أَحس� ØF َفلَ

/@١٢ . ٢١ ـ بَأَسنا أَحّسوا ØF َفلَ

/@٩٨ . ١٩ ـ ِمنَأَحد م Ôyِم ّس ß
ÔIَهل

صدور@, نسبة ٕا�ذات منتسباً ا¡دث ع
جعل تدّل واGيئة ٕافعال إ	حساس
Ø�ح النفس من إ	حاطة أيى العلم@, ٕا� اXع� هذا ومرجع Tيطاً@, نفسـه جعل أيى

العلم@/ Jصل

/@ ٨٧ . ١٢ ـ يوُسَف ِمن ُسوا َفَتَحس� ذَهُبوا ِا Ú ã بَ يا

أيى فتح̂سَس حّسَسه فيقال تفعيل@, مطاوعة 
ع وتدّل تفّعل 
ع التحّسس
ٕاحاطة@/ ذا ]ع�ص�وا أ	مر فيكون Tيطاً@, وصار فطاوع Tيطاً نفسه جعل

أمراً ا¤يط بكون Uصوص قلنا Fك ا¡ّس أّن وا¡ّس@: إ	حاطة ب� والفرق
بالدار@/ Tاط ٕانّه فيقال أعّم@, فٕانّه إ	حاطة cRف ,@ ّ غ�ماديى

إ	حاطة نتيجة
ã
| يتحقّقان ا Ø̂ واليق�ٕا العلم أّن والعلم@: ب�ا¡ّس الفرق وأمّا
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والغلبة@/

من العلم مقّدمات ٕا� النظر بكون مورد
ã
| يصّح ا Ø̂ ٕا ا¡ّس استعFل أّن فظهر

الكرZة@/ ا	aيات
ã
| Fك والنفوذ@, والغلبة ا	طcّع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë»ح

وَحسمُت فانقطع@, قطَعه ]ع�
Ò
Ë
Ò
»Lفا ÍÈب باب من ÓÊ»ح َحَسمه ـ مصبا

ّ بالكيى ال̂سيcَن ومنعته قطعته ٕاذا الِعرق دَم حسمُت وأ	صل مضاف ع
حذف الِعرَق

أيى للـباب ÓÊ»َح وقوGم عليه@/ ã
çيأ Xا قاطع ٔ	@نّه ُحسام للسيف قيل ومنه بالنار@,

كليّاً@/ قطعاً للوقوع قطعاً

يى Ødو القطع@, Ë Ö» Ò¡فا آخره@, عن ء ãÏ¿ال قَطع وهو واحد@, أصل :@Ë»ح ـ مقا
تعا�@: قوله فأمّا القطع@/ من فهو كان ذلك ّ أيى َحّده@, ُحسامُه ويقال ُحساماً@, السيف
�òا َحَسمت ا Øu@	ٔ ويقال الشؤم@, ويقال اXتتابعة@, هيى فيقال ُحسوماً أيّام انية Ò\َو ـ@@
كأ@نّه Tسوم@, الغذاء السئّي

Ø ã
للص	 ويقال ذ@كرناه@, أقيسXا القول وهذا أهلها@, عن

ِغذاؤه@/ Ë ß»ُح ØXا ^اؤه قطع

قالوا Ø�ح ذلك ك Øj قطعاً@, ء ãÏ¿ال استيصالك :@Ë»¡ا ـ ١٥٥ . ٢ ا�مهرة

أيى الدم Ë»ÇJ ٔ	@نّـه ُحسـاماً السيف يى Ødو واستأصلته@, كويته ٕاذا الداء@, َحَسمُت
خاّصة@/ والشؤم

Ø
Ì¿ال الدا_ة ا¡سوم وأ	يّام كواه@, قد فكأ@نّه يسبقه

ٕايّاه@, منعه :@ ÓÊ»ح ِسُمه ÒJ َء
ã
Ï¿ال وحَسَمه اXنع@, :@Ë»¡ا القطع@/ :@Ë»¡ا ـ لسا

ُحُسوم@: وأيّام ؤم@, الش& سوم@: Ô¡وا قُِطع@/ أيى وِغذاؤه@, رضاعه Ë»ح الّذيى وا¤سوم@:
ء
ã
Ï¾ لكّل قيل

Ø
j /@
أع والصفة تضاف@, وقد [نعه@, أو �òا تقطع باXصدر وصفت

ã
| اللغة توجبه الّذيى الزّجاج@: وقال Îود@/ Ô¾و شاهد مثل ُحسوم وbعه ,@Ëºحا توبع
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وهذا :@ أ	زهريى وقال وتُفنzم@/ ُتذه}م أيى حسوماً Iسمهم أيى ُحسوماً قوله مع�
القوم@/ دابُر فقِطع ـ @كقوله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أصله من اXقطوع يستأصل الّذيى القطع هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن
اXطلق@/ القطع 	 وماّدته@,

َرضـاعه قـطع طفل
ã
و| ,@ ّ بالكيى الدم قطع مورد ã| تسـتعمل اللحاظ وwذا

ونظائرها@/ شديداً@, ا¡ديد السيف
ã
و| وِغذاؤه@,

/@٦ . ٦٩ ـ ُحُسوماً أيّام انيَة Ò\و َليال َسبَع م ßz َعلَ َرها َسخ�

ليحسمهم علzم سّخرها أيى ـ ٔ	جله مفعول أ@نّه 
ع ونصبه مصدر@, ا¡سوم
Tذوف وفعله مطلق مفعول أ@نّه أو حياtم@/ ماّدة

ã
ويف� ويستأصلهم دابرهم ويقطع

حسوماً@/ وحسمهم علzم سّخرها ـ@@أيى

والتحقيق@/ ا¡قيقة عن فبعيدة اُ	خر@: التفاس� وأمّا

اXورد@/ هذا
ã
| wا التعب� لطف �O و	

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حسن@:

َحَسـنة واُ	ن� و]صّغره@, به يى Ødو َحَسن@, فهو ُحسناً ء ãÏ¿ال َحُسَن ـ مصبا
َجبَل وزان ِحسان 
ع َسن Ò¡ا وNمع ُحسن@, ذات َحسناء وامرأة أيضاً@, يى Ød وwا
أجاد قيل Fك ا¡سن@, فعلت وأحَسنُت@: والنون@, بالواو إ	Ëºفيجمع

ã
| وأمّا وِجبال@,

وأتقنته@/ عرفته ء@:
ã
Ï¿ال وأحسنت ا�ّيد@, فعل ٕاذا
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وامـرأة َحَسـن رجل يقال القبح@, ضّد سن Ô¡فا واحـد@, أصل ـ حسن ـ مقا
ضـّد وغـ�ه@: إ	نسان من اسـن Ò¤وا ـ هذا ٕاّ	 الباب

ã
وليس| وُحّسـانة@, َحسناء

/@ اXساويى

ِسن@, ÒT bع كأ@نّه ع
غ�قياس اسن ÒT وا�مع القبح@, نقيض سن Ô¡ا ـ صحا
َحسناء@, امرأة وقالوا حَسنة@, وامرأة له@, اِتباع بََسن َحَسٌن ورجل ء@/

ã
Ï¿ال َحُسن وقد

يقولوا nو أمرد غcم قالوا Fك غ�تذك�@, من @ّنث اËºاُ وهو أحسن@, رجل يقولوا nو
وأحسنت زّينته@/ Iسيناً@: َء

ã
Ï¿ال وَحّسنت تأنيث@/ غ� من يذّكر فهو َمرداء جارية

خcف َسنة@: Ò¡وا َحَسناً@/ يعّده ويستحسنه@: ُيعلمه@, أيى َء ãÏ¿ال سن ÔJ وهو وبه@, ٕاليه
السّيئة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕامّا اXع� وهذا والسئّي@, القبيح يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

ã
| أو العـمل@,

ã
| أو القول@,

ã
| أو اXعنوّية@,

ã
| أو اXاّدية@, اòارجيّة اXوضوعات ã|

القلبّية@/ الصفات

ونعت بفتحت�صفة َسن Ò¡وا 	زم@/ والفعل كالقبح@, مصدر ØËÉبال سن Ô¡ا ٕاّن Øj
س�@, Ô¡ا وأ	Êºء إ	Ëºأ	حسن يقال س�@, Ô¡ا وتأنيثه للتفضيل وأحَسُن َحُسَن@/ Xا
َسـن Ò¡ا bع أّن Fك َحَسـنات@, وbعها َحَسنٌة َسن Ò¡ا وتأنيث غري@/ والص& @كالك�ي

ِحسان@/

Ú
Ôj َظلم َمن Hّٕا ُحسناً@, ِللنّاِس وُقولوا الثواب@, ُحسُن اXآب@, ُحسُن ِعنَدُه َوا3ُ

ُحسناً@/ بوالَديه ُحسناً@, َل َبد�

اXطلق@/ ا¡دث ماهيّة 
ع يدّل فٕانّه للمبالغة@, باXصدر والتعب�
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َحَسناً@, أجراً َحَسناً@, َوعداً َحَسناً@, ِرزقاً َحَسناً@, بXًَء َحَسناً@, َقرضاً َحَسناً@, َنباتاً
َحَسنة@/ شفاعة َسَنة@, Ò¡ ا واXوِعظة َحَسَنة@, اُسوةً َحَسناً@, َمتاعاً

َحُسنت@/ أو َحُسن ما أيى

َحَسَنة@/ [سسكم ٕان ئة@, ي  الس� َسنَة Ò¡با َسَنة@, Ò¡ با جاَء َمن َحَسنًَة@, نيا �الد ã|
كان@/ نوع ّ أيى من َحَسناً يكون ما مطلق يراد

/@١١٤ . ١١ ـ ي ئاِت الس� Òéُيذِه َسناِت Ò¡ ا ٕان�
وتفنzا@/ [حوها أيى

/@٧٠ . ٥٥ ـ ِحساٌن َخ�اٌت فzن�

ã
| Fك وحسناء وَحَسنة َحَسن bع وِحسان ك¿Ìيف@, Ø�òا من Uفّف �òا
و	@يبعد ة@/ Ùَخ� وأصلها خ�ة وخ�اتbع واXؤّنث@, اXذّكر فيه يستويى أيى اللسان@,

كَصْعب@/ صفة بالتخفيف �òا يكون أن

هذا و]Çناسبة والزيادة@, اXبالغة مورد
ã
| �بالتاء� با¡سنة التعب� أّن �O@	و

واXبالغة@/ للتأنيث فهيى للتأنيث@, التاء فيه يزاد اXع�

َحَسناً@/ جعله أو ُحسن ذا ء
ã
Ï¾ ]ع�جعل فهو إ	حسان@: وأّما

نُفِسُكم@, Hٔ Ôrأحَسن Ôrٕانأحَسن ُصَوَر@ُكم@, َفأحَسَن ,@Xًَعَم @,أحَسَن َ َمثوايى أحَسَن
وبالواِلَديِن للُمحِسناِت@, أَعد� ,@ Òِسن� Ô¤ا �ب ß ÔJ3ا ٕان� ُصنعاً@, ِسنوَن ÔJ أحَسنوا@, ِلل�ذيَن

حساناً@/ ٕا

من نوع ّ أيى ليشمل وإ	طـcق@, للمبالغة اXوارد بعض
ã
| إ	حسان وٕاطcق

إ	حسان@/ أنواع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٦١ Ì¿ح

:@Ì¿ح

قرأ وبأ	و� ÍÈب@, باب من لغة
ã
و| قتل@, باب من ح¿Ìاً ح¿tÌم ـ مصبا

الدابّـة وا¡¿Ìة@: /@Ì¿¡ا موضع :@Ì¿¤وا سوق@, مع ا�مع :@Ì¿¡ا ويقال السبعة@/
مـثل Ì¿Ç¡وا وقصبات@/ قصبة مثل ح¿Ìات وا�مع أ	رض@, دواّب من الصغ�ة

مÍÉوبه@/ أيى أ	م� ÍÈب قيل Fك فَلس]ع�ا¤شور@,

وهـو مـع�@, زيادة وفيه [@حشد@] قبله الّذيى من اXع� قريب ـ Ì¿ح ـ مقا
Çbع وكّل سـوق@, مع ا�مع Ì¿¡ا يقولون اللغة وأهل وا	نبعاث@/ والبعث السوق
أ	رض@: وَح¿Ìات bعته@/ ا Øu@كأ السنُة@, @فcن

ã
ماَل@ب� ح¿Ìت والعرب@يقول /@Ì¿ح

الرجـال@: من شور Ò¡وا وانبعاثها@/ وانسياقها لكtا بذلك فسـمVيت الصغار@, ا Øwدوا
Ì¿Ò¡وا ,@Ì¿َح اòفيف للرجل قوGم أ	صل عن شـّذ ا@ ØWو البطن@/ أو اòلق oالعظ

لطف@/ ما القَُذذ@: من

ُبريت أيى َح¿Ìاً@, Ìت ß¿ُح ا Øu@كأ لطيفة أيى Ì¿َح أذن السكيت@: ابن ـ صحا
أ	صـل@,

ã
| مصدر ٔ	نه Nمع و	 Øيث� 	 ,@Ì¿َح وآذان غ�ها@, وكذلك دت@, Vوُحد

النـاَس Ìت Ò¿وَحـ َح¿Ìة@/ اُُذن قيل وقد َسـكب@, وماء َغور ماء قوGـم مثل وهو
/@Ì¿Ç¡ا موضع :@Ì ß¿ Ò¤وا /@Ì¿Ò¡ا يوم ومنـه bعxم@, َح¿Ìاً@: هم

Ô
Ì ß¿واح Ìهم Ô¿أح

واXاحيى وأaد Tّمد أنا أÊºء `سة ã
� وقال �ص�@/

Ø ã
الن	 أÊºء من Ëºا Ì ß¾وا¡ا

والعاقب@/ ّ ع
قدميى الناَس ÔÌ Ô¿أح Ì ß¾وا¡ا الكفر ãè sا Zحو

وLوها@/ ا¡رب ٕا� عنه وٕازعاُجهم َمقّرهم عن ا�Fعة ٕاخراُج :@Ì¿¡ا ـ مفر
غ�ه

ã
و| إ	نسان

ã
ذلك| ويقال الغزو@/ ٕا� رجَن ÔO 	 أيى ـ Ìن Ò¿ ÔJ 	 النساء ورويى

ا�Fعة@/
ã
| ٕاّ	 Ì¿¡ا يقال و	 عyم@/ أزالته أيى ـ فcن ãب� مال السنة ح¿Ìت يقال



Ì¿ح ٢٦٢

وِحّدة@/ انتشار اُذنه
ã
| أيى اُ	ذن�ـ Ì¿َح ورجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ثcثة@, قيود ففيه وا�مع@, والسوق البعث هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

وغ�ها@/ والسوق وا�مع Ì¿والن البعث وب� بيyا الفارقة هيى القيود وهذه

عليه غلبت
Ø
j ,@Ì ß¾ا¡ bعاً أ	صل ã| يكون أن يبعد cف كَطَلبة@: Ìة Ò¿ Ò¡ا وأمّا

وسـ�ها ون¿Ìها أ	رض Iت مسا@كyا@ عن وخروجها انبعاثها ]ناسـبة العلمّية@,
اXعاش@/ وIصيلها

خارجها@/
ã
عت| Ôbو ثقبxا عن خرجت ا Øu@فكأ اُ	ذن@: وأمّا

/@ ٨٥ . ١٩ ـ ن ×a ٕا�الر� Òت�ق�XاÌ Ô¿ ÒL يَوَم
/@١٧ . ٢٧ ـ ُجنوُده Dَن ِلُسلَ

Ò
Ì ß¿َوُح

/@٣٦ . ٨ ـ Ìون Ò¿ ÔJ
Ò
Úsٕا�َجَه َكَفروا َوال�ذيَن

/@٥٣ . ٢٦ ـ Ìيَن ß¾حا اXداِئِن ã|ِفرَعونف رَسَل َفأَ
/@٥٩ . ٢٠ ـ ُضحًي النّاُس ÒÌ Ò¿ ÔJ وأن

القيود@/ wذه وأمثاGا اXوارد هذه
ã
استعملت| قد اXاّدة فهذه

/@٥ . ٨١ ـ ْت
Ò
Ì ß¿ُح الُوحوُش وٕاذا

الوحش@/ راجع

/@١٩ . ٣٨ ـ أّواٌب لَُه zُكل شورةً@ ÒT Ò� الط� َو

الط�@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٦٣ Ï¿ح

:@Ï¿ح

وأخرجُت الناحية@/ وا¡شا@: أحشاء@, وا�مع َعي@, ßXا مقصور@: ا¡شا ـ مصبا
شّو@, ÒT فهو حشواً أحشو بالقطن وغ�ها الوسادة وحشوت جوفها@, أيى الشاة ُحشوَة
وهو منه مأخوذ كأنّه النسب@: وحاشية ,@

ã
Ï¾واÇ¡ا وا�مع جانبه@, الثوب@: وحاشية

استثناء كلمة أيضاً@: وبالنصب با�ّر فcٍن وحاشا وابنه@, كالعّم ع
جانبه يكون الّذيى
تناوله@/ من العامل [نع

متقارب� اXعنيان فيكون 	مه� �أيى ز ØY ا Ø[ور واحد@, أصل :@ يى ـ حشو ـ مقا
وُحشوة َحشواً@, أحشوه َحشوته يقال باستقصاء@, وعاًء ُء

ã
Ï¿ال يوَدع أن وهو أيضاً@,

قيل ا Ø̂ وٕا ُرذاGم@, من أيى فcن ãب� ُحشوة من فcن ويقال أمعاؤه@, والداّبة@: إ	نسان
الناحية شا@: Ò¡وا أدونه@/ بل اXتاع أفخر من يكون 	 أ	شياء ¿Ïبه ÔI الّذيى ٔ	ّن ذلك

َحشوها@/ م Øuفكأ cًأه ناحية لكّل ٔ	ّن الباب@, قياس من وهو

والَكِرش@, والط^حال الكَِبد من كلّه البطن
ã
| ا
Ø
Wجاب ß¡ا دون ما :@Ï¿Ò¡ا ـ لسا

فـcناً Ï¾وحا لفcن Ï¾حا ويقال ا	متcء@/ وا	حتشاء@: كّله@/
Ó
Ï¿َح ذلك تبع وما

قال ومن الزائدة@, بالcّم خفضه لفcن@: Ï¾حا قال fن فcٍن@, Ï¿وَح فcٍن Ï¾وحا
فعلُهم Ï¾حا والتقدير ,@Ï¾اM فcناً وَنصَب مرفوعاً Ï¾حا

ã
| أضَمر فcناً Ï¾حا

أّن وNوز /@Ï¾حا صحبxا لطول الcّم باÊÈر َخفَض فcٍن@: Ï¾حا قال ومَن فcناً@,
ما ٕا� فأضيفت Ëº	ٕا أش}ت الصـاحب من َخَلت ØXا Ï¾حا ٔ	ّن ,@Ï¾اM Oفضه
القـرآن

ã
| قـرٔي وقـد أ	لف@, فـُيسقط لفcن حاَش يقول من العرب ومن بعدها@/

َحشا
ã
| كنُت قولك من اشتّق حاَش3ِ@, قلَن تعا�@: قوله

ã
ٕاسحق| أبو وقال بوجه�@/

Ï¾حا قلَت وٕاذا هذا@, من s براءًة :@s حاَش
ã
| واXع� فcن@, ناحيـة

ã
| أيى فcٍن

من تنّحي تقول Fك عنه@, وتباعَد هذا من زيٌد تنّحي واXع�قد ,@ التنّحيى من هذا لزيد@,



حصب ٢٦٤

ناحيته@/ وهو ء
ã
Ï¿ال حاشية ا¾Ïمن ÒIكذلك الناحية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاbاً	@, والتجانب التباعد مفهوم وا¡¿Ïوا¡وشوالوحشNمعها ا¡شو أّن
حيث من الناحية ومفهوُم ا	سـتدامة@, 
ع الدالّة اXفاعلة صيغة مدلول ٕاليه مضافاً

والتبّعد@/ يى Vالتنح ¡اظ

اÇßXَعي@, ]ع� شا Ò¡ا من انðاعيّاً أحشوه حشوته اشتقاق يكون أن يبعد و	
وأبعد العرف نظر

ã
| أ	جزاء أدَون ومن ذال الر& من ٕانّه حيث من اXعي 
ع وٕاطcقه

أ	صيلة@/ أ	عضاء عن

اXفهوم@, هذا من مأخوذة وا	ستثناء@: والت�ئة ع
الت�يه الدالّة حاشا وكلمة
حاشا@/ كلمة

ã
|
Ø
Dس و	 الظاهر هو Fك اXاّدة هذه من وحاَش حاشا اشتقاق كان ٕان

Fك ,@Ï¿¡ا ماّدته فتكون حاشـا@: من Uفّفة كانت ٕان حاش كلمة أّن وليعلم
حاش@/ وأ	صل زائدة حاشا آخر

ã
أ	لف| ٕاّن يقال@: أن ٕاّ	 قلنا@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حصب@:

من لغة
ã
و| ÍÈب باب من َحْصباً وَحصبته ,@Ï½¡ا صغار ا¡صباء@: ـ مصبا

وَح̂صبته با¡صـباء@/ بَسطتُه وغ�ه@: اXسـجد وحصبت با¡صباء@, رميته قتل@: باب
البَـطحاء@/ ويسّمي ِم�× طريق 
ع ]كّـة موضع ̂صـب Ô¤ا ومنه T̂صب فهو مبالغة@,
ْصَبة@: Ò¡وا ا¡َطب@/ من للوقود ُهيVٔي ما َصب@: Ò¡وا /@�[ Fر ßا� َمرمي أيضاً ̂صب Ô¤وا

با�سد@/ Oرج َب



٢٦٥ حصب

وهو منه@, اشتّق
Ø
jرض	أ أجزاء جنسمن وهو واحد@, أصل حصب@: ـ مقا

حاِصب ور´ ْصباء@, Ò¡با الرجَل َحصبُت ويقال ,@Ï½Ò¡ا من جنس وذلك ْصباء@, Ò¡ا
ومن صباء@/ Ò¡با مشبّه وهو وا�سد@, بالبدن Hرج فَبة ْصبة Ò¡ا فأمّا بالغبار@/ أتت ٕاذا

َعدوه@/
ã
| Ï½Ò¡ا إ	نسان يُث� أن إ	حصاب@: الباب@:

حصـباء@/ ذات َصبة@: Ö ÒTو َحِصبَة وأرض صا@, Ò¡ا صـباء@: Ò¡ا حصب@: ـ صحا
ا¡صباء@/ رميته أحِصُبه@: الرجَل وَحصبُت wا@/ فرشته ٕاذا Iصيباً اXسجَد وَحّصبُت
ُيرمي@/ أيى النار ã| به َصب ÔJ ما َصب@: Ò¡وا َعدوه@, ã

| ا¡صباء أثار الفرُس@: وأحَصَب

تَنّور ã| يُل� الّذيى َطب Ò¡ا َصب Ò¡ا الليث@: قال ـ حصب ـ ٢٦٠ . ٤ الxذيب
ْصب Ò¡وا قال@: َحَصـباً@/ يُسّمي cف جور للس& مستعمل غ� دام ما فأمّا َوقود@, ã

| أو
أهل لغة

ã
| ا¡صب ٕاّن الفّراء@: وقال وكبارها@/ ِصغارها ْصباء Ò¡وا با¡صباء@, َرميُك

/@ Øsجه َحَطُب قرأ@: ٕانّه Ø ã
ع عن ورويى ا¡طب@, ا¨ن

ا�Çلد@,
ã
| ويظهر بالبدن Oرج الّذيى البَ ِصَبة@: Ò¡وا َصبة Ò¡وا ْصبة Ò¡ا ـ لسا

ا¡جارة ْصَبة@: Ò¡وا َصب Ò¡وا صوب@/ ÒT فهو وُحِصَب َصُب ÒJ جلُده َحِصب منه تقول
كقََصـبة َحَصـبة واحدته ,@Ï½Ò¡ا صباء@: Ò¡وا نادر@/ وهو َحَصبة واحدتـه ,@Ï½Ò¡وا
ْصب@:@رميك@با¡صباء@,@وَحَصبه@: Ò¡ْصباء@/@وا Ò¡كث�ة@ا َصبة@: ÒTوأرض@َحِصبة@و وقَْصباء@/
َعدوه@/

ã
| Ï½Ò¡ا يُث� أن وا	حصاب@: با¡صباء@, تراموا وIاَصبوا@: با¡صباء@/ رماه

ت@/ ÒL َحفر@, َشّق@, اقتلع@, قَلع@, احتَجر@, [@حاَصب@] ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وخـروجه@/ وشـقّه متصّلب شـديد ء
ã
Ï¾ نزع

ã
| حقيقة مصدراً Çْصب Ò¡ا أّن



حصب ٢٦٦

فيه@/ وظهوره البدن جلد
ã
| وانشقاقه البَ خروج ã

| يستعمل أ	صل هذا وباعتبار
الر´ هو وا¡اصب أ	رض@/ سطح

ã
| وظهورها وانشقاقها ا¡جارة اقتcع

ã
| وهكذا

حيوان@/ أو عFرة أو حجر أو شجر من مس�ها
ã
| يكون ما كّل وي�ع يقلع ما أو

,@ للرميى مyا ا¡جارة @تقلع ã�ال أ	مكنة وهو Tصوباً حصب@أيى َعل@ذا ÔN@ما والُمح̂صب
انðعت@/

ã
ال� ع
ا¡جارة ٕاطcقه ويصّح

ٕاذا ٕاّ	 الرجـَل حصبُت يقال cف اXاّدة@, مفهوم حقيقة
ã
| ملحوظان فالقيدان

أيى أ	رض@, من اÇXنقلعة با¡صباء ٕاليه رميت أو فيه@, استقّر الّذيى مكانه من قلعته
عليه@/ أو ٕاليه حصبت

غ�ه@/ أو حجر من الظاهر اXنðع ء
ã
Ï¿ال فهو َصب@: Ò¡ا وأمّا

أهل من ومنðعاً وم�اءًي ومرتفعاً متظاهراً يكون ما فهو :@ Øsجه َحَصب وأمّا
مyم@/

ã
العا� السطح

ã
و| رأÎºم

ã
| واقع فكأ@نّه ,@ Øsجه

ونزع اXسجد تسطيح اُريد التعب�ٕاذا هذا فحقيقة اXسجَد@: َحَصبُت قوGم وأمّا
اKفض@/ وما ارتفع ما وتسوية السطح من يعلو ما

/@٩٨ . ٢١ ـ Úsَجَه َحَصُب ا3ِ دوِن ِمن َتْعُبدوَن َوما ٕان�كُم

fرجعهم ال½Íاط@, عن واòروج والتجاوز ا¡ّق مسـ� عن
ã
Ø
الك لLcراف

/@ Øsجه ٕا�

/@٦٨ . ١٧ ـ حاِصباً َعَليكُم يُْرِسَل أو

/@٤٠ . ٢٩ ـ حاِصباً َعلَيْه َسلنا َمنَأْر م Ôy ß Òf

vم@/ Vويسو ويقلعهم ي�عهم آخر عذاباً أو رJاً أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٦٧ َحْصَحص

َحْصَحص@:

اXال من وَح̂صه وِسَدر@/ ِسدَرة مل ِحَصص@, وا�مع ,@Ë»الِق ̂صة@: ß¡ا ـ مصبا
اّص ÒIو ِحّصة@, أعطيته وأحَصْصته@: نصيباً@, ذلك له حصل قتل@: باب من ّصه Ô ÒJ @كذا

واستبان@/ وضح ا¡ّق@: وَحصَحص بيyم@/ اXاَل اقتسموا الغرماء@:

وضـوح وا	aخر النصـيب@, أحدها ثcثة@, اُصول اXضاعف
ã
| حّص@: ـ مقا

يـقال النصيب@, وهيى ّصة ß¡ا فأ	ّول@: وقّلته@/ ء ãÏ¿ال ذهاب والثالث و[ّكنه@, ء ãÏ¿ال
ومن وضح@, ء

ã
Ï¿ال َحْصَحص قوGم :@

ã
æوالثا حّصـته@/ أعطيته ٕاذا الّرجل أحصصُت

Çصاص Ô¡وا ّص Ò¡ا والثالث@: ويستقّر@/ يستمكن Ø�ح ء ãÏ¿ال Iريك ْصَحصة Ò¡ا هذا
أ	رض@/

ã
| الذهـاب Çْصَحَصة Ò¡وا ذهب@/ الرأس@: عن ال̂شعر واLّص الَعـدو@, وهو

عyا@/ ذهب ا�òقد كأّن الباب من وهو مَشؤومة أيى َحّصاء وامرأة أحّص ورجل

وحـّص َيـقهـره@, ما بانكشـاف وذلك وضـح@, أيى ا¡ـّق َحْصَحـص ـ مفر
وٕامّـا باXبا¾Ìة ٕامّا منه قطع وحّصـه@: وكبكب@, وكّب وكفكف كّف وحصحصLو
بشؤمه يقطع أحّص رجل وقالوا َشعره@, بعض انقطع أحّص رجل قيل ومنه با¡كم@,

اòلق@/ عن ا�òات

فصَل@/ ,@
Ò
Ë»ق قطَع@, حجَز@, [@حاَصص@] ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ë»الِقـ ويتّضح Øيتعـ� Mيث الفصـل هو اXاّدة@:@ هذه ã
| الواحـد أ	صل أّن

والقسـمة ,@ Øع�Xا والنصيب اXبانة@, ا¡ّصة 
ع تطلق اXع� هذا وباعتبار اXفصول@/
ا¢تلفة@, من@ب�اXوضوعات اXستمكن اXستقّر واXوضوع اXّتضح@, وأ	مر اXشّخصة@,

عنوان@/ أو Tيط أو
ã
Ø
ك عن وخرج وذهب فُِصَل وما



حصد ٢٦٨

/@ Øوالتع� الفصل جهة تcحظ أن 	@بّد oفاهXا هذه من كّل
ã
ف�

ã
| واÇXبالغة اXع� زيادة 
ع وتدّل لcٕ¡اق@, فzا فالزيادة َحصحص@: وأمّا

الوضوح@/ هو اXع� هذا و	زم ,@ Øوالتع� ا	نفصال

/@٥٠ . ١٢ ـ ّق Ò¡ا َحْصَحَص َن ÐHا الَعزيز امرأةُ قاَلِت

واّتضح@/ Øوتب� الباطل من ا¡ّق انفصل أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حصد@:

وَحـصيد صوٌد ÒT فهو وقتل@, ÍÈب باب من حصداً الّزرع حصدت ـ مصبا
َحصاده@, حان ٕاذا واستحَصد الّزرُع وأحَصَد صاد@, ß¡وا صاد Ò¡ا أوان وهذا وَحَصٌد@,
بالسـيف@, وَحَصدهم صاد@, Ò¡ا موضع صيدة Ò¡وا فاعل@, Ëºا ومُستَْحِصٌد ِصٌد ÔT فهو

استأصلهم@/ أيى

متفاوتان@/ وYا ٕاحكامه@, وا	aخر: ء,
ã
Ï¿ال قطع أحدYا@: أصcن, حصد@: ـ مقا

والّرجـل واحتَصدت صـاد@, ß¡ا َزمَن وهذا َحْصداً@, ه Òوغ� الزرَع حصدُت فأ	ّول@:
َحصداء شجرة الباب ومن مفتول@, ر; Ò ÔW أيى َصد ÔT حبل قوGم@: وأ	صل@ا	aخر Tتِصد@/

اجتمعوا@/ ٕاذا القوم واستحَصد gة@, ÔT َحْصداء@: وِدرع الورق@, كث�ة أيى

وقتُل النبات@, من وLوه
Ø Ô
ال� َجّزك ْصُد Ò¡ا الليث@: قال ـ ٢٢٦ . ٤ الxذيب

الَمحصـود@, كالّزرع أيى خاِمدين@, َحصـيداً@ َجَعـلناُهم × Ø	َح ـ@ أيضاً َحصـٌد النـاِس
أçَحصاده@, ٕاذا

Û Ô
ال� وأحَصَد صائد@, Ò¡ا وا�مع كّلها@, ُحِصدت ٕاذا اXزرعة صيدة@: Ò¡وا

/@Ì»والك بالفتح وقَِطاف@: داد وَجِ زاز وَجِ صاد وَحِ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٦٩ حصد

والتحقيق@:

أخذ أيى الgال@, حّد ٕا� وصل ما أخذ هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن
وقطعه@/ ء

ã
Ï¾ كّل من ا¤صول

حَصد فيقال وأخذاً@, ,@	ًFوك موضوعاً اXوارد@, باختcف Oتلف اXع� وهذا
والكفر اcòف uاية بلغوا ٕاذا النّاَس وحَصَد ا¤صول@, ٕانتاج ã| uايته بلغ ٕاذا الزرَع
بلغت ٕاذا َحصداء وشجرة منه@, اXتوقّع إ	حكام uاية بلغ ٕاذا َصد ÔT وحبل مشzم@,

ã
|

اÇXتوقّع الكـامل ا	رتباط من حـّد ٕا� بلغوا ٕاذا القوم واستحَصد ا	خÍÉار@, @كFل
مyم@/

ا�داد وأمّا ا¥َر أو الشجر حصد يقال و	 ا¥ار@, من أ	خذ فهو الِقطاف@: وأمّا
ملحوظاً@/ ا¥ر أو ا¤صول قيد فzا فليس وا�زاز@: وا�ذاذ

نفَسـه الزرُع أحَصـَد فاXعـ� الزرُع@: واسـتحَصد الزرُع أحَصـَد قوGم وأمّا
اÇXع� وهذا َحصاد@, ذا نفسـه جعل فكأنّه أوانه@, وبلوغ ا¡صاد نفسـه من وطلب

ا¡صاد@/ واقتضائه كFله أوان ببلوغ

/@٤٧ . ١٢ ـ ُسْنُبِله
ã
| َفَذُروُه Ôkَحَصْد ا Òf

Tفوظاً@/ ليب�

/@١٤١ . ٦ ـ َحصاِدِه يَْوَم ُه َحق� َوآتوا

م Øuفـٕا الفـقراء حقوق 
ع اXنطبق sا حّق من للواجب وأداًء لنعمته شكراً
وعباده@/ عياله

/@٩ . ٥٠ ـ صيد Ò¡ا َوَحب� َجنّاٍت ِبِه فأنَبتنا



Í½ح ٢٧٠

أن وZكن مÇyا@, وتطعموا وIصدوها كGFا أوان ليبلغ اXزروعة ا¡بوب أيى
إ	نبات@/ يناسب وأ	ّول صاد@, Ò¡ا حّد ٕا� البالغة ا¡بوب به يراد

/@١٥ . ٢١ ـ خاِمدين َحِصيداً َجعلناُهم × Ø	َح

والبغضـاء@, والكفر ا¡ّق عن ا	Lـراف
ã
| الّسـعيى غاية بلغـوا م Øuٕا حيـث

ا¡صاد@/ فاقتضت

وا¡Çصن Í½¡وا وا¡ّص وا¡صب ا¡صد ب� Dف اXع� تناسـب �O و	
والفصل@/ ا	ف�اق مفهوم هيى بيyا ا�امعة وا�هة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ح

Øã
ÏÉÇXا من ومنعوه به أحاطوا أيى قتل باب من َح½ÍÖاً العدّو َح½ÍÒه ـ مصبا
اXرض@: ه ÒÍ½وأح حبسه@, م�له@: ã| العدّو َح½ÍÒه وثعلب@: السّكيت ابن وقال ٔ	مره@/
تِعَب@: باب من Íاً

Ö
َح½ الصدُر Íß½وَح وِحصاراً@/ Tا¼ÍÒة وحا¼ÍÒه السفر@/ من منعه
وجهها@/ أ	رض وَحص� النVساء@/ يشxيى 	 الّذيى صور Ò¡وا ضاق@/

ص� Ò¡ا عمرو@: أبو قال واXنع@/ وا¡بس ا�مع وهو واحد@, أصل :@Í½ح ـ مقا
الّصدر@/ ِضيق :@Í

Ò
½Ç Ò¡وا منه@/ ومُِنع عنه ُحِبس الكcم كأّن ,@ ّ الِعيى :@Íß½ Ò¡وا ا�نب@/

Çصور Ò¡ا والنـاقة ,@Íß½واُح Íß½ُح منه يقال البطن@, اعتقال وهو Í½Ô¡ا الباب ومن
البيت عن ا¡اّج Í

Ò
½ ÔJ فأن إ	حصار فأمّا واحد@/ والقياس إ	حليل@, الضيVقة وهيى

ã
| والكcم /@

ã
حبس� ٕاذا

ã
æÍ½وأح ُء

ã
Ï¿ال

ã
æÍ

Ò
َح½ عمرو@:

ã
èأ وعن Lوه@/ أو ]رض

وآخرون FÇyبي Nمعون ناساً ٔ	ّن ا	شـتباه@, غاية عنديى مشـتبه ُه ÒÍ½وأح َح½ÍÒُه
ومن ا¡بس@/ 
ع داّل كلّـه أ	مر بل ذ@كرناه@, الّذيى القياَس ناقضاً وليس َيفِرقون@,



٢٧١ Í½ح

َح½Íßأيى كأ@نّه ]ع�مفعول فَعول هو قوم فقال الّنساء@/ ãçيأ 	 الّذيى صور Ò¡ا الباب
رجٌل يُقال Fك عyّن@, هو أحَجم كأنّه النVساء èيأ الّذيى هو آخرون@: وقال ُحبس@/
وهو

Ø
Ì
Ù
بال« ÔÍ ß½ Ò¡ا الباب ومن /@ الندامَيى Oرجه ما رج ÔO nو ِرفده حبَس ٕاذا َحصور@,

َحِص�اً@/ @ِلْلكاِفريَن ـ بس Ö Ò¤ا هو ص� Ò¡وا له@/ الكَتوم

الضـيVق صـ�@: Ò¡وا به@, وأحـاط عليه ضيّق َح½ÍÖاً@: ÍÔ½Jه ه ÒÍ½ح ـ صحا
ÇTجوب@/ ٔ	@نّـه اßXلك ص�@: Ò¡وا ا�نب@/ صـ�@: Ò¡وا البارّيـة@/ صـ�@: Ò¡وا البخيل@/

ِبس@/ Ò¤ا ص�: Ò¡وا

يقدر فلم ُفcن@: ÒÍ ß½َح تقول ,@ ّ الِعيى من ÍÈٌب Í Ò½ Ò¡ا ـ ٢٣٠ . ٤ الxذيب
به للّذيى ويقال اXرء@, َصدُر ÒÍ ß½َح قيل أمٍر@: من اXرء َصدُر ضاَق واذا الكcم@, 
ع
َحص�اً يى Ùd اXنسوج@, ص�: Ò¡وا ½ÍÒَح½ÍÖاً/ ÔJ بولُه عليه ÒÍ ß½ُح وقد صور, ÒT Í½Ô¡ا
بعضأ	ضcع ٔ	ّن ص�@, Ò¡ا له يقال وا�َنب بعض@/ مع بعÎÉا طاقاته ُح½Íßت ٔ	@نّه

بعض@/ مع Tصور
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

َتِعَب باب من وهيى والضيق@, ا¤دوديّة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

جهة من ضاق أيى صدره ÒÍ ß½َح يقال متعّد@, Í½ن باب ومن الك«Ìة@, ]ناسبة 	زم
ويـقال وَحـصوٌر@/ َحـص� فهو وحّده@, ضي^ـقه أيى ه ÒÍ Ò½وَح ,@Íß½َح فهو Tدودّيته@,

الصدور@/ جهة ٕا� النظر كان ٕاذا ه ÒÍ½وأح وحّده@/ تضييقه ã| أدام ٕاذا حا¼Íه

وحـّد� ضـيق ذا جعله أو وحّد@, ضيق ذا الص�ورة �أيى أ	صـل هذا ٕاّن Øj
كّلها@/ اXذكورة

ã
æعاXوا ا	ستعFل ع
موارد منطبق

أ	صل@/ لوازم fن وغ�ها@: وا�مع واXنع إ	حاطة ـ oمفاه وأمّا



Í½ح ٢٧٢

/@٩٠ . ٤ ـ ُصدورهم ت ÒÍ ß½َح جاءوكُم أو

وحّد@/ مضيق
ã
وقعت| أيى

/@٣٩ . ٣ ـ َوَحُصوراً َوَسي داً

وال¿ÇÎوة اGوي عن Jب«Îا وهو Tدوداً@, وجاعله وحافظاً نفَسه مضيVقاً أيى
النفسانّية@/

/@ ٨ . ١٧ ـ َحِص�اً ِلْلكاِفريَن
Ò
Úsَجَه َوَجَعلنا

ص� Ò¡فا ة@تدّل@ع
@الثبوت@واللزوم@: Ø{شXا الصفة كانت وØXا يضّيقهم@وJب«Îم@/
أّن Fك أشّد فَِعْل صيغة

ã
| الثبوت أّن ٕاّ	 ,@Íß½ Ò¡ا مفهوم من معناYا يقرب صور Ò¡وا

فعيل@/ من أشّد فُعول صيغة
ã
الثبوت|

متعّد@/ وغ� 	زم Í½¡ا مفهوم فكأّن ,@Í
Ö
½ Ò¡ا له ثبت من هو صور Ò¡فا

/@٥ . ٩ ـ Íوُهم Ô½واح َوُخذوُهم

وحّد@/ مضيق
ã
| اجعلوهم أيى

/@١٩٦ . ٢ ـ
Ò
Ì
Ò
» استَيْ ا Òf ÔkÍ ß½اُْح فٕاْن

/@٢٧٣ . ٢ ـ ا3ِ سبيِل
ã
| وا ÔÍ ß½اُْح

ح½Íهم, رفع
ã
| اختيار Gم يب� cف آخر@, جانب Íمن

Ö
½ Ò¡ا ٕا�وقوع ٕاشارة

أخري@/ ناحية من الفعل صدور فٕاّن

Í½Ò¡ا صدور ع
جهة تدّل ,@ÍÖ½ Ò¡ا مفهوم ٕا�Iقّق مضافاً إ	حصار فصيغة
خصوصّية@/ Gا ا�هة وهذه فاعل@, من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٣ حصل

حصل@:

صائل@: Ò¡وا بقّيته@/ وTصوله@: ء ãÏ¿ال وحاصُل ,@cًصيI ء ãÏ¿ال حّصلُت ـ صحا
cًَحَص الفرس َحِصَل وقد Tصوله@/ ٕا� رّده وIصيل@الكcم@: َحصيلة@/ الواحدة البقايا,
وتـظهَر يشـتّد أن قـبل البَلَح أيضاً َصل Ò¡وا النبت@/ تراب أ@كل من بطنه اشتكي ٕاذا

َحَصلة@/ الواحدة تفاريقها@,

َحوصلة ُسـمVيت ولذلك ء@, ãÏ¿ال bع وهو منقاس@, واحد أصل حصل@: ـ مقا
أصل أّن اللّغة أهل من ناس وزعم /@cًصيIحّصلت ويقال فzا@/ Nمع ٔ	@نّه الطائر@,
لفـاعله ويقال اXعِدن@, تراب من أو ا¡جر من الفّضة أو الذهب استخراج التحصيل

عليه@/ Tموٌل كلّه والباب القياس فهو كذا كان فٕان ل@, Vص Ô¤ا

وحاِصُل ووَجَب@, ثَبت كذا@: عليه
ã
� وحَصَل حصوً	@, ُء

ã
Ï¿ال حَصل ـ مصبا

وتثقيلها@/ الcّم بتخفيف الطائر وَحوصلة واحد@/ صوله ÒTو ء
ã
Ï¿ال

من وا¡اصل قال ُحصوً	@, ُصل ÒJ ء
ã
Ï¿ال َحَصل تقول الليث@: قال ـ الxذيب

وÇLوها@/ وأ	عFل ا¡ساب من يكون سـواه@, ما وذهب وثبت@,
ã
ب� ما ء@:

ã
Ï¾ @كّل

صيلة@/ Ò¡ا Ëº	ٕوا Jُصل@, ما ñي] والتحصيل@:

اXعِدن@, حجر من الذهب كٕاخراج القشور@, من الّلّب ٕاخراج التحصيل@: ـ مفر
كٕاظهار وbع فzا ما اُظِهَر أيى دور@, �الص ã| َما َل َوُحص  تعا�@: قال ,@éVالت من Ø Ôوال�
ا¡صيل@/ للُحثالة وقيل ا¡ساب@, من ا¡اصل كٕاظهار أو وbعه@, Ì¿الق من الّلّب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عمل أو وانفعال فعل ويب�من يستنتج ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن



حصن ٢٧٤

معنويّاً@/ أو كان ماّديّاً فكر@, أو

مـقام
ã
| يـب� ما فباعتـبار وا�مـع@: والواجب والثابـت البقـيّة مفهوم وأمّا

وانفعال@/ فعل بعد ع Ôb وما وجب@, وما العمل@, بعد ثبت وما ا	ستنتاج@,

الفـعل يـتحقّق وفzا الغـذاء@, ٕ	نتاج وسيلة كوuا فباعتبار وصلة@: Ò¡ا وأمّا
للمبالغة@/ زيدتا والتاء الواو كَكوثر@: ْوَصل Ò¡وا العمل@/ نتيجة وتتحّصل وا	نفعال

الثبوت@/ Ì»لك اXناسب Ì»الك فباعتبار اشتكي@: ]ع� Ì»بالك َحِصل وأمّا

/@١٠ . ١٠٠ ـ دوِر �الص ã| ما َل وُحص  الُقبوِر ã| ما Ò ßبُع� ٕاذا َيْعلَُم Xَأَف

القـلبيّة الصفات من صـدورهم ã
| كان ما@ Tصـوُل واستخرج اسـتنتج أيى

اها َز@كّ َمن َأْفَلَح َقد ,@oَسل ِبَقْلٍب ا3َ Òçَمنأ Hّٕا ـ والصور والعcئق الباطنيّة وأ	خcق
اها@/ َدّس َمن خاَب َوَقد

Çwا@, قـلوwم انـفعلت
ã
الّ� والكيفـيّات الصور 
ع الناس Ì¿ح أّن وليعلم

/@ نَويى ما امرٔيٍ لِكّل ـ مع�ا¡ديث وهذا علzا@, وIّققت وتصّورت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حصن@:

وَحُصن ُحصون@, وbعه 	رتفاعه@, عليه يقدر 	 الّذيى اXكان ا¡صن@: ـ مصبا
وَحـّصنته@/ أحَصنته فيقال والتضعيف باGمزة ويتعّدي مَنيع أيى َحص� فهو َحصانة
ُحُصن وا�مع لرا@كبه@, كا¡صن ظهره ٔ	ّن بذلك يى Ød قيل العتيق@, الفرس صان@: ß¡وا
مثّلث حصنت وقد أيضاً@, ُحُصن وbعها العفيفة@, اXرأة صان@: Ò¡وا وُكُتب@/ ِكتاب مثل
َصن ÔTو ِصن@, ÔT فهو تزّوج@, الّرجُل@: وأحَصن العّفة@, أيى صانة Ò¡ا بيّنة وهيى الصاد@,
ٕاذا فرَجها اXرأة أحصنت وأمّا ساء@/ الن  ا¤َصناتِمَن ـ ومنه قياس@, ع
غ� بالفتح



٢٧٥ حصن

أيضاً@/ Ì»والك بالفتح صنة ÔT فهيى عّفت

صن ß¡فـا وا¡Çرز@/ وا¡ياطة ا¡فظ وهو منقاس@, واحد أصل حصن@: ـ مقا
والفعل فرَجها@, ا¡اصنة اXتعفVفة اXرأة صان@: Ò¡وا¡اِصن@وا ُحصون@/ وا�مع معروف@,
جة Vوðم امرأة وكّل ِصنة@, ÔTو َصنة ÔT فهيى عفيفة امرأة كّل ثعلب@: قال َحُصَن@/ هذا من

َصن@/ ÔT Wنوع لكّل ويقال غ�@, 	 َصنة ÔT فهيى

حـوGا@, بنيَت ٕاذا القريـة@: وحّصنُت صـانة@, Ò¡ا Ø�َب َحصـ�@: ِحصن ـ صحا
فهو ع
أفعَل جاء ما أحد وهو َصن@, ÔT فهو تزّوج@, الّرجل@: وأحصن العدّو@, وIّصن

عّفت@/ ُحصناً@: اXرأة وَحُصَنت َصنة@/ ÔTو ِصنة ÔT فهيى زوُجها وأحَصyا مُفَعل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـقال واXع�@, الظاهر
ã
| اXطلق ا¡فظ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

أيى وأحصنَه كِملح@, أ	صل ã| صفة صن ß¡ا يكون أن يبعد و	 َحص�@, فهو حُصَن
أو العقل جانب من ٕامّا وTدودة Tفوظة أيى َصنٌة ÔTوتلك ِصن@, ÔT فهو وصاَنه@, حفظه
وأ@كـ العـفيفة@, ا¤فوظة أيى ا¤َصنة واXرأة غ�ها@, أو الّزوج@, أو Ø ã�الو أو ال¿Ìع

ا¤فوظة@/ اðXّوجة
ã
|
Ø
j العفيفة@, ا¡رائر

ã
| ٕاطcقها

ويتحقّق ع
غ�ه@, يتعلّق ومعناه متعّد ا¡فظ أّن ْصن@: Ò¡وا ب�ا¡فظ والفرق
ويظهر صاح}ا

ã
| صفة صـانة Ò¡ا فٕاّن صن Ò¡ا cRف اعتـباراً@, ولو متعل^قه ã| أثره

التجاوز@, معرض
ã
و| يى Vالتعد مقابل ã| يطلق ا¡فظ ٕاّن وأيضاً غ�ه@/ دون فيه أثرها

نظر دون من نف«Îا
ã
| وملحوظة شخصيّة حالة كالعفّة مفهومه فٕاّن ْصن Ò¡ا cRف

حفظته@/ 	 َحْصن@, ذا جعلته أيى ـ أحصـنتُه مع�ـ فحقيقة يناقÎÉا@/ وما خcفها ٕا�
والتقريب@/ الّلفظ ضيق من@باب اXطلقة@, ا¤فوظيّة أيى با¡فظ تفس�اXاّدة ã| فالتعب�



حصن ٢٧٦

هيى حيث ومن نف«Îا ã| اXطلقة ا¤فوظيّة هيى صانة Ò¡ا ٕاّن يقال@: أن فأ	و�
ا¡فظ@/ ـ راجع ـ ويناقÎÉا Oالفها ما ٕا� نظر دون ومن

/@
Ø ã
Iقي� 	

Ø ã
تقري	 وبأمثاGا@: با¡رز أو باXنيع أو بالعفّة اXاّدة فتفس�

ووقاره@/ ورزانته وطمأنينته عفّته فباعتبار صان@: ß¡ا الفرس وأمّا

الفرق يكون وقد اXفعول@, بصيغة َصن Ô¤ا غ� الفاعل بصيغة ِصن Ô¤ا أّن فظهر
ٕاّن وقالوا ع
بعÎÉم الفرق اشتبه هذا ومن واحداً@, Fمصداقه ويكون با	عتبار Fyبي

مُفَعٌل@/ فهو ع
أفَعَل جاء ما أحد َصناً ÔT

/@٩١ . ٢١ ـ َفرَجها أْحَصَنْت
ã
	 َوال�

/@١٢ . ٦٦ ـ َفرَجها أْحَصَنْت
ã
	 ال� ِعمراَن ابَنَت Òhَوَمْر

ã
Ø
كـ مـفهوم له والفـرج الثابتة@, والصفة الشخصيّة ا¡الة تلك 
ع فهيى أيى
ا¡فظ@, دون اXورد هذا

ã
| بإ	حصان التعب� لطف �O و	 العورة@/ عن به يستعار

فٕاّن �ع� hرX ع
التعظoوالتجليل د	لًة ـ وا¡اِفظاِت ُفروَجُهم Òَوا¡اِفِظ� ـ
ã
| Fك@

نف«Îا@/
ã
كانت| َحصانxا

/@ ٨٠ . ٢١ ـ بأِسكُم ِمن ِلُتْحِصنكُم َلكُم َلُبوٍس َصنََعَة مناه َعل� َو

واòوف@/ البأس موارد
ã
| وTفوظيّة وطمأنينة َحصانة ذا لتجعلكم أيى

ـذيَن ال� ِمَن َصناُت Ö Ô¤ وا اXؤِمنات@, ِمَن َصناُت Ö Ô¤ وا الن سـاِء@, ِمَن َصناُت Ö Ô¤ وا
الِكتاَب@/ اُوتوا

من أو اXؤمنات@, من أو مطلقاً@, َحصانة@, ذاِت نساء 
ع الكلمة هذه فأطلقت
إ	طcق عند ان½Íافها نعم بغ�ها@/ أو جات VوðXبا اختصاصGا cف الكتاب@/ أهل
فٕان اُحِصن� َفٕاذا@ ـ بذاtا Iّصyا جهة ٕا� يُنظر و	 تَعتّد 	 اXملوكة فٕاّن ا¡رائر@, ٕا�



٢٧٧ Ï½ح

ٕاطcق ف�ي ,@٢٥ . ٤ ـ الَعذاِب ِمَن َصناِت Ô¤ َع�ا ما نصُف َفَعلzن� ِبفاِحَشٍة Òأت�
مورَد فzّن فقيّد أيدvم ملكت ما ٕا� بالنسبة وأمّا قيد@, دون ا¡رائر 
ع إ	حصان

/@� @اُحِصن� �فٕاذا ـ Tَصناٍت يك̂ن أن

/@١٤ . ٥٩ ـ ّصنٍة Ò ÔT ُقرًي ã| Hّٕا يعًا ß Òb ُيقاِتُلوَنكُم H

َحصانة@/ ذات أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï½ح

وأحصيته@: ء@:@علمته@/
ã
Ï¿وأحصيُت@ال@, َحصاة@ :@معروف@,@الواحدة @Ï½¡ا ـ مصبا

أطقته@/ وأحصيته@: عّددته@/

والثالث@: وإ	طاقة@, العّد :@
ã
æوالثا اXنع@, أ	ّول@: اُصول@, ثcثة ي@: ـ حصو ـ مقا

أيى حصوته يقال اXنع@, هو :@ ãæالشيبا قال ا¡صو@, فأ	ّول@: أ	رض@/ أجزاء من ء
ã
Ï¾

ـ صوه ÔIلَن أن َعِلَم ـ@ وأطقته عـددتَه ٕاذا ء
ã
Ï¿ال أحصيت :@

ã
æالثـا وأ	صل منعـته@/

ٕاذا Çصـاة ÒTأرض يقال معروف@, وهو Ï½¡ا الثالث@: وأ	صل ونسوه@/ ا3 أحصاُه
من وهو عقل@, له ما أيى َحصاة له ما يقال صاة@, Ò¡ا منه اشتّق ا ØWو /@Ï½َح ذات @كانت
فأصله ز ß ÔY وٕاذا نفسه@/ وقّوة الّرجل [لّك به والعقل وشّدة@, ا¡½Ïقوة ã| ٔ	ّن هذا@,

ء@/
ã
Ï¿ال Qّمع

وَبـَقرات@, بَـقَرة مثل َحَصـيات@, 
ع وQمع ,@Ï½Ò¡ا واحدة صاة Ò¡ا ـ صحا
وعقل@/ ُلّب ذو َحصاة@: ذو وفcن اßXسك@/ فارة ã| توَجد ُصلبة قِطعة اßXسك@: وَحصاة

اXنع@/ ْصو@: Ò¡وا عددته@/ َء@: ãÏ¿ال وأحَصْيُت

ٕاذا وأصاة َحصاة ذو فcن قال: ٕانّه ّ أ	صمعيى عن حصا@: ـ ١٦٤ . ٥ الxذيب
صوه@: ÔIلَن أن َعِلَم ـ قوله

ã
| الفّراء وقال ه@/

Ø
Ìº Jفظ نفسه 
ع كَتوماً حاِزماً @كان



Ï½ح ٢٧٨

تُطيقوه@/ لن أن علم غ�ه@: وقال اللّيل@/ مواقيَت Iفظوا لن أن علم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما@قيل كّل وٕاليه@يرجع @وٕاحاطة, ÓFعل الضبط هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أّن@أ	صل

كاXتحّجر@, Tّل
ã
| وQّمع ضبط ما 
ع تطلق صاة Ò¡فا اسـتعGFا@, موارد Uتلف ã

|

وحافظاً ضابطاً كونه باعتبار والعقل@/ الل&ّب 
ع وتطلق اXسك@,
ã
| اXتصلVبة والقطعة
/@�òوا للّصcح

العلم أّن Fك للضبط مقـّدمة العدد فٕاّن الضبط@, فبمناسـبة والعدد@: العلم وأمّا
آثاره@/ ومن الضبط نتائج من وإ	حاطة

غ�ه@/ منع فيوجب ء@,
ã
Ï¿ل الضبط لوازم fن وإ	طاقة@: اXنع وأمّا

/@٢٨ . ٧٢ ـ ء
ã
Ï Ò¾ ُكل�

×
Ï½وأح َلدvم ا

ß
[ َوأحاَط

َتـُعّدوا َوٕان :@
ã
| Fك عليه مقّدماً يكون قد العّد أّن Fك إ	حاطة بعد إ	حصاء

اً@/ َعد� ُهم وَعد� أْحصاُهم َلَقد :@ ã| Fك له مقارناً يكون وقد صوها@, ÔIH ا3ِ ِنعَمَة

/@٤٩ . ١٨ ـ أْحصاها Hّٕا ةً Òَكب� @Hَو ةً Òصغ� ُيغاِدُر H وَنَسوه@, ا3ُ أحصاه

وا¡فظ@/ الضبط مقابل
ã
| ال�ك@: أيى والِغدار النسيان

/@١٢ . ٣٦ ـ ُمب� ٕاماٍم
ã
| أْحَصْيناُه ٍء

ã
Ï Ò¾ َو@ُكل�

للـgا	ت جـامعاً يكـون أن و	زم به@, يُقـتدي ومن به
Ø
kيؤ ما إ	مام فٕاّن

رضوان ٕا� به ويُسلك اXتعال@, العزيز sا ٕا� به تدي
Ô
v Ø�ح ٕاGّية@, لصفات وضابطاً

/@sا



٢٧٩ ÍÉح

اXنضبط ]ع� :@Ï½Ò¡ا ومنه ,@cًقلي ٕاّ	 يستعمل n إ	حصاء@: من ا£ّرد ٕاّن Øj
إ	نسان@/ تكّون جريان من اXتحّصل اXنضبط و]ع�العقل ر@, VتحجXا

ا¡سب@/ راجع ـ وا¡ساب وا¡½Ïوإ	حاطة ب�العّد الفرق فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÍÉح

ÍÉوحـ ¾ÇÎدته@, قـعد@: بـاب من حضوراً
ã
ÏÈالقا Vلس حÍÉت ـ مصبا

ÍÉحـ وأ	صـل حاÍÈة@, فهيى الصcة وحÍÉت غيبته@, من قدم حضوراً@: الغائب
أقام :@ÍÉوح لفظه@, 
ع ّ َحÍÒÉيى ٕاليه والنسبة البدو@, خcف ÍÒÉ Ò¡وا الصcة@/ وقت
,@
ã
ببا� خطر كذا@:

ã
æÍÉوح /@ÍÉ¡ا سكون وك«Ìها ا¡اء بفتح وا¡ضارة ,@ÍÉ¡با

,@ÍÒÉـتTو Tضـور وهو ال�ع@,
ã
| فهو عليـه أ¾Ìف واحتÍÉه@: اXـوت

ã
æÍÉوح

فcن@, ÍÒÉ ÒM وكلّمته وقربه@, ِفناؤه ء@: ãÏ¿ال وحÍÉة Mضوره@, فcن@: ÍÉMة وكلّمته
ا�رين@/ ا¦ر@: وحض�ة ]¿Îده@, أيى و]حÍÉه

وٕان هذا عن يبعد ما ء Nيى وقد ومشاهدته@/ ووروده ء ãÏ¿ال ٕايراد :@ÍÉح ـ مقا
زيد أبو قاGا ا¡ضارة@, :@ÍÒÉ Ò¡ا وسكون البدو@, خcف ÍÒÉ Ò¡فا واحداً@/ أ	صل @كان
ٔ	ّن أيضاً@, الباب fن الَعدو@: هو الّذيى ÍÉÔ¡ا وأمّا بالفتح@/ أ	صمعيى وقال ,@Ì»بالك
ض�@: ßTفرس وهو الفرس ÍÉأح يقال ذلك@, من عندYا ما ÍßÉان ÔJ وغ�ه الفرس
é اللّ العرب وقول معه@/ عدوَت ٕاذا الّرجَل حاÍÈت ويقال ضار@, ßTو ,@ÍÉÔ¡ا Ìºيع

َرب  ِبَك وأعوذُ تعا�@: وقوله ÍÉIه@/ ا�اّن ٕاّن ويقولون فة@, a	ا كث� fعناه ضور@: ÒT

اXغاَلبة@, ا¤اÍÒÈة ويقال: واحد@/ كلّه والباب بسوء@,
ã
æيصيبو أن أيى ـ Íوِن ÔÉ Ö ÒJ أن

وهيى ا Òtَحض� الشاة ألَقت ويقال حا@كم@/ أو سلطان عند جاثيته الرجَل@: وحاÍÈت
أ	شياء تلك أّن وذلك صحيح@, قياس وهذا وغ�ها@, اÒXشيمة من الولد بعد تلقيه ما



ÍÉح ٢٨٠

ِفناؤه@/ الّرجل@: وَحÍÉة ال¿Îود@, تسّمي

وِحضـارة@, ُحضـوراً ÍÔÉJ Í ÒÉَح والغيـبة@/ اXغيـب نقيض ضـور@: Ô¡ا ـ لسا
شاّذ@/ وهو ÍÔÉJه@, وَحÍßÉه@, َحÍÒÉه فيقال ويعّدي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXتحّصلة ا¡الة أيى غيب@, ÒXا يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحـد أ	صل أّن
ء@/
ã
Ï¾ ٕا� القدوم بعد اXستقّرة

والقرب وإ	¾Ìاف اXشاهدة أّن Fك اXتحّصل@, ا	ستقرار قبل والورود فالقدوم
وآثاره@/ أ	صل ذلك لوازم من

ÍÉحـ فـيقال@: ومـتعلّقاته مـوارده بـاختcف مفهوماً Oتلف ا¡ضور ٕاّن
Ø
j

وحÍÉت بالَعْدو@/ واشتغل tيّأ ٕاذا الفرس ÍÉوح /@Í½Xا ã| استقّر ٕاذا البلََد ّ البََدويى

ã
| به والعمل بٕاتيانه اXأمور Ëمفهومها

Ø
»Q قد الصcة فكأّن وقxا@, دخلت ٕاذا الصcُة

ٕاذا Dف كذا ÍÉوح ا¡ÍÉة@/
ã
| واستقّر وقرب ورد اXوت@: ÍÉوح اXكّلف@/ حÍÉة

بالبال@/ خطر

ÒÍ ÒÉَح وٕاذا اXوُت@, أَحَد@كُم ÒÍ ÒÉَح ٕاذا اXوُت@, يَعقوَب ÒÍ ÒÉَح ٕاذ داَء
Ò
Î Ô¾ Ôrُكن أم

حـاÍßÈيى أهلُُه َيكُن Òn البَْحِر@, ةَ ÒÍßÈحا كاَنْت
ã
	 ال� الَقْرَيـِة َعن ,@ ×èالُقر اُولو الِقْسَمَة

رام@/ Ò¡ا ْسِجِد ÒX ا

/@ ÕÍ ÒÉ ÔT وذاك حاÍÈاً@, ء ãÏ¿ال جعل هو وإ	حضار

/@٤٩ . ١٨ ـ اً ÒÍßÈحا َعِمُلوا ما َوَوَجدوا ْت@, ÒÍ ÒÉأْح ما نَْفٌس َعِلَمْت
النفس@/

ã
| اXتحّصلة وآثاره ال�زخيّة بصورته



٢٨١ حّض

,@ Úsَجَه َحوَل م Ô Úu ÒÍ ßÉَلنُح Íون@, ÒÉ Ö ÔT َلَدينا يٌع Òb Íون@, ÒÉ Ö ÔT الَعذاِب ã| ولِئَك اُ
Íون@/ ÒÉ Ö ÔT ُجْنٌد م Ô ÒG َوُهم

حاÍÈين@/ ُجِعلوا أيى

/@١٢٨ . ٤ ـ ح� �الش @نُْفُس َHٔا ِت ÒÍ ßÉَواُح

هـذه 
ع مسـتقّرة وهيى الشـّح@, صفة قبال ã| حاÍÈة أ	نفس ُجعلت أيى
ّح@/ الش& راجع ـ الصفة

ء@,
ã
Ï¾ قبال

ã
| ا	ستقرار جهة ٕا� اXاّدة هذه استعFل موارد

ã
| النظر أّن فظهر

غ�ها@/ أو ال¿Îود أو القرب أو الورود حيثيّة ٕا� نظر فzا وليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّض@:

لكنّه والتحضيضمنه عليه@, aله قتل@: باب من َحّضاً ع
أ	مر حّضه ـ مصبا
ولَْوما@/ ولَْو	 بالتشديد وأ@ّ	 cَّه التحضيض@: وحروف مبالغة@/ شّدد

اÔXسـتِفل@/ الَقـرار
ã
æوالثا ء@,

ã
Ï¿ال 
ع البعـث أحدYا أصcن@, حّض@: ـ مقا

بـ� الفـرق اòليل@: قال وحّرضته@/ عليه حضضتَه ٕاذا كذا@, 
ع حَضضته فأ	ّول@:

ã
| يكون 	 وا¡ّض ء@,

ã
Ï¾ وكّل والسوق الس�

ã
| يكون ا¡ّث أّن وا¡ّث@, ا¡ّض

أ	رض@/ قرار وهو ِضيض Ò¡ا :@ ãæوالثا سوق@/ س�و	

/@�Çòا 
ع ا¡ّث وهو َحّضاً ّض Ô ÒJ َحّض الليث@: قال ـ ٣٩٧ . ٣ الxذيب
Ë¼عا قرأ سِك�@, ßX ا َطعاِم ×

Òَع� ّضوَن Ô ÒI Hََو تعا�@: sا وقول ,@
×
ثّي� ß¡كا ×ÏÉّضي ß¡وا

ّضون@/ ÒJ و	 ا¡سن@: وقرأ ّضون@/ ÒI و	 اXدينة@: أهل وقرأ اّضون@/ ÒI و	 وأ	عمش@:
Çfعناه اّضـون@: ÔI قرأ fن صـواب@/ وكل; الفـّراء@: قال اّضـون@/ ÔI و	 بعÎÉم@: وقرأ



حّض ٢٨٢

Çfعناه Çّضون@: ÒI قرأ ومن بعضاً@/ بعُضكم Jّض fعناه اّضون@: ÒI قرأ ومن Iافظون@/
ٕاذا ÇIضيضاً@: القتال 
ع القوم َحّضضُت ويقال ّضون@/ ÒJ وكذلك بٕاطعامه@/ تأمرون

ا�بل@/ َسفح عند أ	رض قرار ضيض@: Ò¡وا م@/ Òxحّرض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡ّض@/ دون ا¡ّث
ã
| مأخوذ والس� السوق قيد أّن ا¡ّث@:

ã
| سبق قد أ@نّه

واحداً@/ اً
Ø
Y اGّم وجعل ا	نقطاع هو فيه الواحد أ	صل ٕاّن ا¡رض@:

ã
| وقلنا

ع
ا¡ضيض ا¡ّث من وأصله ـ صحيحاً مفر,
ã
| يقول ما يكون أن و	يبعد

أ	رض@/ قرار وهو

اعـتباراً ولو شأنه دون هو أمر 
ع والبعث ال�غيب هيى اXاّدة هذه فحقيقة
اXواّد@/ سائر وب� بيyا الفارق هو القيد وهذا اً@/ ØYوتو

التنازل بلحاظ أيى ا	عتبار, wذا ا�بل سفح عند ا¡ضيضع
قرار وٕاطcق
أع
ا�بل@/ ٕا� بالنسبة والتسفّل

/@١٨ . ٨٩ ـ سك� ßXا َطعاِم Òَع� اّضوَن ÒI Hََو

/@٣٤ . ٦٩ ـ سك� ßXا َطعاِم Òَع� ّض ÒJ Hََو

حّض@, ذا جعله أيى وَحّضضه عليه@, وÇaله َرّغبَه أيى أ	مر 
ع حّضه يقال
أ@نّه الكرZة@: ومع�ا	aية وا¤اّضة@, ا¡ّض قبل أيى وIاّض ا¡ّض@, أدام أيى وحاّضه

أيى اXسكـ�@, طـعام موضوع 
ع cًيBوم ومتحركاً منبعثاً غ�ه أو نفسه Nعل 	
ٕاليه@/ وراغباً التكليف هذا ٕا� متوّجهاً

وأÇYيّة الوظيفة هذه عظمة ٕا� ٕاشارة اXورد@: هذا ã
| اXاّدة wذه التعب�

ã
و|



٢٨٣ حطب

واXنع التقبيح شّدة يوجب العمل قبل هو الّذيى ا¡ّض عدم تقبيح فٕاّن اXوضوع@, هذا
نفسه@/ العمل عن

تـناول جهة من يكون أن من أعّم اXسك� طعام ٕا� والرغبة التوّجه ٕاّن
Ø
j

معا¾Îم@, أمر
ã
| والتدب� والفكر Gم الطعام tيّة جهة من أو دعوtم وٕاجابة طعامهم

اXع�أ	خ�@/
ã
| ظاهرة ـ 
ع كلمة ولكّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حطب@:

ÍÈب@: باب من َحطباً ا¡Çطَب وَحطبُت أحطاب@, وbعه معروف@, َطب@: Ò¡ا
َحـَطب@, مـثل واحتَطَب اXبالغة@, 
ع أيضاً وَحطّاب حاِطٌب@, الفاعل Ëºوا bعته@/

به@/ سعيى بفcن@: وحطب َطب@/ Ò¡ا كث� َحطيٌب@: ومكان

Çطب Ò¡فا به@, يُشبّه ما عليه مل ÔJ Ø
j الَوقود@, وهو واحد أصل حطب@: ـ مقا

ويقال لَيٍل@/ حاِطُب كcمه@:
ã
| للمخلVط ويقال َحطباً@/ أحِطُب َحطبُت يقال: معروف@/

ا§Çيمة@, عن كناية هيى َطِب@: Ò¡ ا الَُة Ø Òa ـ ã| وقالوا َطب@/ Ò¡با أتاك ٕاذا عبديى ã
َحطَب�

ِطب@, Ò¡ا وكذلك زال, ÔGا الشديد أ	حطب ٕاّن ويقال: به@/ َسعي َحَطب@فcن@بفcن@: يقال
اليابس@/ َطب Ò¡با شبّه @كأ@نّه

حاِطُب كcمه@:
ã
| للمخلVط وقيل لcٕيقاد@, يُعّد أيى ـ َحَطباً Ò Úsَه Ò ß� َفكاُنوا ـ مفر

َحبله@/
ã
| Nعله ما Í½يُب ما ٔ	@نّه لَيٍل@,

ÇIمل كانت ا Øuفٕا ,@ Øsجه حصَب
ã
يع� َطـِب@: Ò¡ ا الَُة Ø Òa ـ تّبت ـ البيضـاويى

تـوقد ا Øuفـٕا ا§Çيمَة@, أو ٕايذائـه@, 
ع زوجها وIمل �ص� الرسول ]عاداة أ	وزار
طريق

ã
| باللّيل فتنها كانتIملها حسك أو شوك حطب من حزمًة أو اòصومة@,



حّط ٢٨٤

�ص�@/ sا رسول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø
j كَفَرس@, ذات Ëºا طب Ò¡فا يتوّقد@, ما هو اXاّدة هذه ã

| الواحد أ	صل أّن
عه@, Òbو َطب Ò¡ا هيّأ أيى Jِطُب َحَطَب فيقال ,@ ا	نðاعيى با	شتقاق الفعل منه يشتّق
اÇGزال الشديد عن ويستعار وحطّاب@, حاطب فهو ٕاليه@, وbعه به أتاه أيى وَحطَبه

بأ	حطب@/

الساعيى فكأّن التوّقد@, مفهوم من مأخوذ فهو به@: سعي أيى بفcن حطَب وأمّا
ا§يمة@/ ومثله اòصومة@, نار يوقد بعمله

/@١٥ . ٧٢ ـ َحَطباً
Ò
Úsَه Ò ß� َفكاُنوا

العزيز@, sا من والغضب والسخط والكفر والفساد الظلمة
ã
| متوّغلون م Øuفٕا

ُدوِن ِمن َتعُبدوَن َوما ٕان�كُم ـ Øsجه نار مyا وتتكّون ,@ Øsجه wا تتوقّد صفات وهذه
/@ Úsَجَه َحَصُب ا3ِ

ا¡صب@/ راجع

/@٤ . ١١١ ـ َطِب Ò¡ ا الََة Ø Òa وامرأتُُه

كأ	عFل
Ó
مع� أو وغ�Yا@, وا¡سك كالشوك ظاهراً ٕامّا يتوقّد ما Iمل أيى
بتوّقدها@/ صاح}ا اح�اق وتوجب Øsجه حطب هيى ã

ال� اXرضيّة غ�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّط@:

ُسفل@/ ٕا� ُعلو من أنزلته قتل@: باب من حطّاً وغ�ه الّرجَل َحطَْطُت ـ مصبا



٢٨٥ حّط

كذا ا¥ن من واستحطّه مفعولة@, ]ع� فعيلة طيطة Ò¡وا أسقطت@, ال̂دين@: من وحططت
واLّط@/ له@, فحطّه

ء
ã
Ï¿ال حـطَطُت يـقال@: علّو@, من ء

ã
Ï¿ال ٕانزال وهو واحد أصل حّط@: ـ مقا

أوزاَرنا@/ عنّا ُح̂ط اللّهّم تفس�ها قالوا ـ ِحطٌّة تعا�@: وقوله َحطّاً@/ أحطّه

ـعُر Vالش واLّط ا�Xل@, ّط@: Ò¤وا َنَزَل@, والقوُس@: وال«Ìُج الّرُجل حّط ـ صحا
تعا�@: وقوله ا¥ن@, من وكذا كذا طيطة Ò¡وا شيئاً@, ا¥ن من فcن

ã
واستَحطّ� وغ�ه@,

ّطت Ô¡ قالوها لو ٕاÌºائيل بنو wا أِمَر كلمة هيى ويقال أوزارنا@, عنّا ُحّط أيى ـ ِحطٌّة
أÌºعت@/ س�ها@:

ã
| الناقة واLّطت طوط@/ Ò¡ا هو دور Ò¡وا حَدَره@, وَحّطه@: أوزارهم,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـقام مـن فيه يcحـظ
Ø
Fع ال�ول هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ	صل أّن

وا¡در وا¡بط ا¡ّت مفهوم مyا وقريب معنويّاً@/ أو ماّديّاً aل@, أو ثقل أو تكليف
الفارق@/ هو القيد وهذا واGدر@,

وادُخلوا ِحطٌّة وُقوُلوا Ôr ِشئْ َحيُث ِمyا وُكُلوا الَقْريََة هِذه اسُكنوا م Ô ÒG قيَل َوٕاذ
/@١٦١ . ٧ ـ َلكُم نَْغِفر داً ُسج� الباَب

داً ُسج� الباَب واْدُخلوا َرَغَداً Ôr ِشئْ َحيُث ِمyا َفُكلوا الَقْريََة هِذِه ادُخلوا ُقلنا َوٕاذ
/@٥٨ . ٢ ـ َلكُم نَْغِفر ِحط�ٌة وُقوُلوا


عـ الدالّة بالفاء الثانية
ã
و| [@وكلوا@]@@, الواو ÇMرف اُ	و� ا	aيـة

ã
| التعب�

اُ	و�@/
ã
| الّذيى السكون دون الدخول بعد أ	@كل فٕاّن ال�تيب@:

ا�Çمع: ÇVّرد 
ع الدالّة بالواو ا	aيتـ� من أ	خ�ت� ا�ملت�
ã
| والتعب�



حطم ٢٨٦

الثانية@/ دون اُ	و�
ã
| ا¡طّة قول قّدم هذا 
وع ,@Fyبي ترتيب عدم ٕا� ٕاشارة

اُمورهم@, bيع
ã
و| حياtم اُمور

ã
| برناVاً طّة ß¡ا اذ ØHا fعناه ّطة@: ß¡ا قول وأمّا

أيى ـ ا3 Hّٕا ٕالىه H قوُلوا ـ Rطاب كتكليفهم وهذا وأعGFم@/ وأفكارهم سلوكهم ã
و|

حياتكم@/ وجريان اُموركم bيع
ã
| وملحوظاً منظوراً التوحيد ذوا ß ØHا

ا@خالف@العقل@وال¿Ìع
Ø
W@الa	ٔوزار@@وا	ثقال@وأ	أ طرح ّطة@هنالك: ß¡ا وحقيقة

sا رضاء
ã
ينا|

Ø
Fع والورع

ã
Ø
التخ ٕا� ومرجعه عمل@/ أو ُخلق أو فكر أو عقيدة

ã
|

/@
ã
Ï¼عاXوا اXناهيى وارتكاب اGوي اتVباع من عليه كانوا @ ØFع والتقوي تعا�@,

جـريان فقولوا@: ّطـة@, ß¡ا هو بَعـُد@: اُموركم برنا¶ يكون بأن ـ اXع� فيكون

ã
الّـ� اÇXاّديّة والتكلّفات اXاضية والكدورات السـابقة أ	وزار عن ا¡طّة هو اُمورنا

حياtم@/ برنا¶ فبّدلوا ـ م Ô ÒG ِقيَل ال�ِذيى Òَغ� Hًَقْو َظَلُموا ال�ذيَن َل َفَبد� ـ لنا @كانت

Ìين
Ù
اXف« بعض فقول والتقوي@, والزهد كالورع العبد أفعال من طّة ß¡ا ٕاّن Øj

وجيه@/ غ� ِحطًّة@: ُحّط أيى الفعل بتقدير

وا	ستقرار@/ ع
الثبوت فللد	لة ِحطٌّة@: هذه ـ إ	dيّة ا�ملة وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حطم@:

للدابّة ويقال /@Ì Ø»تك ٕاذا َحِطٌم@, فهو َتِعَب@, باب من ÓFََحط ُء ãÏ¿ال َحِطَم ـ مصبا
فـاLطم@, ب@, ÒÍÒÈ باب من ÓFَحط َحطَمـته فيقال با¡ركة ويتعّدي َحِطٌم@, أسّنت ٕاذا

مّكة@/ ِحجر :@oط Ò¡وا مبالغة@, بالتشديد وحطّمته

:@ ÓFَحـط َء
ã
Ï¿ال َحـَطمُت يـقال ء@,

ã
Ï¿ال Ì»ك وهو واحد@, أصل حطم@: ـ مقا

َحِطٌم@/ عمره لطول tّدم ٕاذا للفرس ويقال َحِطٌم@, نفسه
ã
| Ì

Ù
للمتك« ويقال @ك«Ìته@,



٢٨٧ حطم

بعَض طم ÒJ بَعنَف ال̂سّواق َطم@: Ô¡وا ء@/ ãÏ¾ كّل طُم ÒI ا Øu@	ٔ الشديدة السنة ْطمة@: Ô¡وا
يكون أن fمكن :@oط Ò¡ا فأمّا تَل�@/ ما طمها Ò¡ َطَمة@: Ô¡ا النار يت Ùdو ببعض@/ إ	بل

َطم@/ ÔJ كأ@نّه يَنتابه من لكة ا¡جر@, وهو هذا@, من

َحْطَمة@: وأصابxم التكس�, :@oوالتحط وIط̂م, ك«Ìته@, :@ ÓFَحط َحطَمته ـ صحا
نفسـه@/

ã
| Ì

Ù
اXتك« ِطم@: Ò¡وا دفعُته@/ وهيى طَحمِته مثل ال̂سيل وَحطَمة وَجدب@, َسنَة

كث� ُحَطَمة@: ورجل تل�@/ ما Iطم ا Øu@	ٔ النار وهيى Øsجه أÊºء من Ëºا َطمة@: Ô¡وا
Ì
Ø
تك« ما طام@: Ô¡وا الكعبة@/ ِحجر جداَر

ã
يع� ْدر Òا� :@oط Ò¡ا عبّاس@: ابن قال أ	@كل@/

الَيبيس@/ من

َحطَْمـتُه وLوه@, كالعظم اليابس ء
ã
Ï¿ال ك«Ìك ْطم@: Ò¡ا ـ ٣٩٩ . ٤ الxذيب

اñXاب@/
ã

ي ا

Ø
W oط Ò¡ا له يقال مكّة وِحجر ذلك@/ من Ì Ø»تك ما طام@: Ô¡وا فاLَطم@/

البقل يبيس Ì
Ø
تك« ٕاذا :@ ّ أ	صمعيى /@ يب�× و	 يف�× مال من فzا ما كّل الدنيا@: وُحطام

ُحطام@/ فهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وٕافـناء نظمه وٕازالة ء
ã
Ï¿لل اGيئة Ì»ك هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

الدنـيوّية@: أ	مـوال 
ع طام Ô¡ا وٕاطcق ومعنوّية@, ماّديّة اXتحّصلة@, اXتوقّعة ا¡الة
وا	uدام@/ الفناء معرض

ã
| وكوuا ثبوtا وعدم زواGا باعتبار

فzا@, الصـفة تلك شّدة باعتـبار زة@:
Ò Ô
Yو كُضحكة مبالغة فصيغة طَمة Ô¡ا وأمّا

فzا@/ ورد من كّل Iطم ا Øuفٕا

لَعلّه أو خضوعاً@, وزاره ٕاليه وصل مَن كّل حالة انكسار فباعتبار :@oط Ò¡ا وأمّا
زمان@/

ã
| منك«Ìاً @كان



حظر ٢٨٨

/@٦ . ١٠٤ ـ اXوَقَدة ا3ِ ناُر طََمة Ô¡ا ما أدراَك َوَما طََمِة Ô¡ا
ã
| َلُينبََذن� Xَّك@

عنوان@وشخصّية@واعتبارات وتزيل@bيع@ما@@به@@من فzا, ما@يطرح ا@@Iطم@كّل Øuفٕا
مستحسنة@/ وهيئة وصورة دنيويّة

/@٢٠ . ٥٧ ـ ُحطاماً َيُكوُن Ú Ôj ُمصَفّراً َف
اُه يُج Òv Ú
Ôj

منّظمة@/ وحالة وصورة نظم من به ما عنه زال ٕاذا طامّية@: Ô¡ا فصدق

/@١٨ . ٢٧ ـ َوُجُنوده ُن ÖD ُسلَ ِطَمن�كُم Ö ÒJ Hَ

ا¡الة@/ وسcمة الوجود وصّحة والنظم الصورة من wم ما ٕافناء يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حظر@:

ُحظر Xا ويقال ُحزته@/ وحظرته@: منعته@/ قتل@: باب من َحظراً حظرته ـ مصبا
مثل وِحظار حظائر وbعها َحظ�ة@, وJفظها@: ¨نعها الشجر من ع
الغsوغ�ها به

Tتِظر@/ فالفاعل عملxا@, ٕاذا واحتظرtا@: وِكرام@, mكرا@

َحظراً@, أحُظره ء
ã
Ï¿ال حظرت يقال اXنع@, 
ع يدّل واحد أصل حظر@: ـ مقا


ع ُحِظر ما ظار@: ß¡وا ـ ُظوراً ÒT َربَّك َعطاُء كاَن َوما@ ـ ظور ÒT ء ãÏ¿وال حاِظٌر@, فأنا
غ�ها@/ أو sغ

Çظار@: ß¡وا ا¤Çّرم@, Çظور@: Ò¤وا إ	بـاحة@/ خcف وهو ا¡جر ظر@: Ò¡ا ـ صحا
ا¡Çظ�ة@/ يعمل الّذيى وا¤تِظر@: والر´@/ ال�د لتقzا شـجر من لcٕبل يعمل ا¡ظ�ة

به@/ اXفعول جعله فتح ومن الفاعل@, جعله ك«Ìه fن ـ ِر تََظِ Ô¤ا oكَهش وقرٔي@:

من تتّخذ وا¡ظ�ة ا¡ظ�ة@, حائط ظار ß¡ا الليث@: قال ـ ٤٥٤ . ٤ الxذيب



٢٨٩ حظر

وكّل ظVر@, ÔT فهو wا Hّصه n فٕاذا لنفسه@, ذها ØHا ٕاذا تِظر ÔT وصاح}ا قصب@, أو خشب
ِحظار فهو شيئ� ب� حجز ء

ã
Ï¾ وكّل عليك@, حظره فقد ء

ã
Ï¾ وب� بينك حال من

Çbعه الذيى oشÒGكا أراد تِظر@: Ô¤ا قرأ fن ـ َتِظر Ô¤ا
ß
oَكَهشـ ـ تعا� وقال وِحجار@/

الّذيى اXكان oكهش واXع� ـ للَحظ�ة Ëºا فهو ا¤تَظر@: قرأ ومن ا¡ظ�ة@, صاحب
فصاروا وهلكوا بادوا أيى ـ Ì Ø»وتك Çُظرات Ô¡ا من يبس ما وهو ,@oشGا فيه تَظر ÔJ

Iّطم@/ ٕاذا الشجر @كيبيس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇTدوداً ÇVتمعاً ء
ã
Ï¾ جـعل أيى ا¤Çدودّية@, هـيى اXاّدة@: هذه ã

| ا¡قيقة أّن
وTتازاً@/

Ìºيـان عـن اXانع ٕاNاد هو اXنع أّن وا¡ّد@: وا�مع اXنع وب� بيyا والفرق

ã
| أ	فراد ٕا� ا�مع

ã
| والنظر منه@/ قريب وا¡ّد خارج@, عن وحركته وجريانه ء

ã
Ï¾

الفرق@/ مقابل

واXمنوعّية@/ ا¤دوديّة ا�هت�من cك ا¡ظر ã| فيعت�

/@٢٠ . ١٧ ـ ُظوراً Ö ÒT َرب َك َعطاُء كاَن َوما@

/@ ّ خارجيى مانع من وWنوعاً ]حدود Tدوداً شيئاً ودفعه نواله كان وما أيى

/@٣١ . ٥٤ ـ َتِظر Ö Ô¤ا
ß
oَكَهش َفكاُنوا واِحَدةً َصيَحًة م Öz َعلَ أرسلنا ٕانّا

َحظراً يوِجد أن ويريد Oتار من وا¤تِظر واختياره@, ا¡ظر قصد هو ا	حتظار
اXمنوع@/ ا¤دود ا¤يط هيى ظ�ة Ò¡وا وحظ�ة@,

فقط@, واÇXمنوعيّة ا¤دوديّة جهة ٕا� ا¡ظـ�ة ã| والتوّجه ا	عتبار كان وØXا



حّظ ٢٩٠

ã
و| البـيتوتة@, جهة البيت

ã
| اXلحوظ أّن Fك وأمثـاGا@, والشجر القصب من فتتّخذ

إ	دارة@/ جهة الدار
ã
و| إ	حاطة@, جهة ا¡ياط

ا¡ظ�ة@, منه يعمل ٔ	@نّه ٕا�ا¤تظر وٕاضافته ,@Ì
Ù
يابسمتك« شجر واGشoكّل

Ìة@وسيلة@ٕ	دامة@عيش@@اXؤمن�@واجBعهم
Ù
:@@كون@أجسادهم@اليابسة@اXتك« ولعّل@اXناسبة@

مـع والعداوة@, واXزاaة اXوانع وارتفعت أعـداؤهم هلكت حيث نظامهـم@, وحفظ
وا	نكسار@/ اليبس ٕا� نضارtم ص�ورة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّظ@:

النصيب@, ّظ@: Ò¡وا فcن@/ من أحظ& وهو Tظوظ@, وفcن ّد@, Òا� ّظ@: Ò¡ا ـ مصبا
ُحظوظ@/ وا�مع

فcن يقال والعظمة�@/ الغ� �وهو ّد Òوا� النصيب وهو واحد أصل حّظ@: ـ مقا
زيـد@: أبـو قال قياس@/ غ� 
ع أحاٍظ ا¡ّظ وbع Tظوظ@, وهو فcن@, من أَحظ&
أحـّظ@, أ	مـر

ã
| َحِظظت ويقال@: الرزق@/ من حّظ ذا كان ٕاذا جديد@, َحظيظ رجل

أُحّظ@/ ّظ Ò¡ا وbع

وÇbعه ,@�òوا الفضل من النصيب ا¡ّظ@: الليث@: قال ـ ٤٢٥ . ٣ الxذيب
من وناس ,@cًفع ا¡ّظ من أdع nو قال@: الفضل@/ من Ë»وِق َحّظ ذو وفcن ُحظوظ@/
غّنة@, عندهم النون وتلك ظوظ@, Ô¡ا ٕا� َرجعوا عوا Òb فٕاذا َحنظ@, يقولون ص ßa أهل
ّز الر& ÇLو اXشـّدد@, ã| ألسنxم 
ع الّلفظ هذا Nريى ا Ø̂ وٕا أصلّية@, Nعلوuا م Øyولك
n وٕان العرب عن جاء فعل للحّظ قلت@: أترSه@/ يقولون أترجه وLو ُرنز@, يقولون

يسمعه@/ nو الّليث يعرفه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩١ حفد

والتحقيق@:

مورد تكون
ã
الّ� ا¢صوصة وا¡ّصة Ë»الِق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

ا¡ّظ@/ من أعّم مyا كّل ّصة ß¡وا والنصيب Ë»فالِق /@ Øمع� لشخص استفادة

/@١١ . ٤ ـ Öنَثَي�Hُا َحظ  ِمْثُل @كَِر ِللذ�

لcُن�@/ Oّص ما ِضعف أيى

/@٣٥ . ٤١ ـ oَعظ َحّظٍ ذُو Hّٕا ُيلَّقاها َوَما

حّظ له كان من ٕاّ	 بإ	حسان إ	ساءة مقابلة وهيى السجّية@, wذه يوفّق ما أيى
الgال@/ عظoمن

/@١٤ . ٥ ـ ِبِه ذُ@ك ُروا ا Ø ßW اً َحظّ َوَنُسوا

ونصي}م حظّهم وهيى wم@, اXتعلVقة التكاليف@وأ	حكام من Îم Ø½O@ما نسوا أيى
ّية@/ ×G	ٕا أ	وامر من

والقسـمة النصيب دون با¡ّظ الكرZة ا	aيات هذه
ã
| التعب� لطف �O و	

دوuا@/ منه ا	ستفادة قيد 	ستفادة وا¡ّصة@: وال«Îم

ا¡ّظ ونسيان النسيان@, مفهوم ويقابل يcزم ولزومه القيد هذا أّن
Ø ã
خ� وغ�

ا¡ّصة@/ من ا	ستفادة مقابل
ã
| فالنسيان به@, العمل وفقدان ا	ستفادة عدم عن عبارة

نصيبه@/ من مستفيداً أيى حّظ@, ذا صاح}ا كان ٕاذا السجيّة تلقية أّن Fك@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حفد@:

وLفد@, نسعي وٕاليك الدعاء@:
ã
و| أÌºع@/ بابÍÈب@: من َحفْداً َحفَد ـ مصبا



حفد ٢٩٢

وا�مع حافد@, فهو َخدم@, َحفداً@: وَحفَد مثُله@/ ٕاحفاداً وأحفَد الطاعة@, ٕا� ن«Ìع أيى
م Øu@	ٔ َحفَدة@, أ	و	د ٔ	و	د وقيل َحفََدة@, لcٔعوان قيل ومنه وَكَفرة@, كاِفر مثل َحفَدة

الصغر@/
ã
| @كاòّدام

أ	عوان فَدة@: Ò¡فا والتجّمع@/ العمل ã| ع
اòفّة يدّل واحد أصل حفد@: ـ مقا
التجّمع فzم Nتمع ٔ	@نّه الولد@, ولد فَدة Ò¡ا ويقال أ	ختان@, ويقال ـ الصحيح ـ@@وهو
ٕا� وال«Ìعـة حاِفد@, واحدهم ـ َوَحَفَدة Òَبن� أْزواِجكُم ِمن َلكُم َوَجَعَل ـ والتخفّف

أيى تِفد ÔTسيف واòّفة@: ال«Ìعة باب ã| ويقال به@/ يُكال مكيال فد ß¤وا َحفد@/ الطاعة
القطع@/ Ìºيع

تدارك وهو وَحفَداناً@: َحفداً oالبع�والظل حفد يقول ال«Ìعة@/ ْفد@: Ò¡ا ـ صحا
أ	عـوان Çفَدة@: Ò¡وا وإ	Ìºاع@/ Çفْد Ò¡ا 
عـ Çaلته وأحَفدته@: َحفّاد@, وبع� الس�@,
وأصله@/ ِتده ÔT الّرجل@: ِفُد ÒTو Uدوم@/ أيى Tفود ورجل الولد@, ولد وقيل َدم@, Òòوا

وال«Ìعة@/ اòفّة والعمل@: اòدمة
ã
| فد Ò¡ا الليث@: قال ـ ٤٢٦ . ٤ الxذيب

ة@: َوَحَفَد Òَبِن� ـ@
ã
| Vاهـد عن ورويى والعمل@/ دمة ßòا ا¡ْفد@: أصل عبيد@: أبو قال

قال ن
Ø
W العرب لكcم أتبع فهو أ	عوان ا¡فَدة قال من cيل@: ابن قال َدم@/ Òòا م Øu@أ

من حفَدك fا ا¡فَدة وأمّا بنيك@, وبنو بنوك ـ البنون ية@: a	ا ã| ا¡سن وقال أ	¼Îار@/
قوله dعت أما حَفدك@, فقد أعانك من عبّاس@: ابن وعن وأعانك@/ لك وعمل ء ãÏ¾

واُسِلَمْت@/ Ôّن ÒGحو الو	ئُد ـ@@َحفََد

حاِفد bع ـ َوَحَفدةً Òَبِن� ِمنأْزواِجكُم َلكُم َوَجَعَل تعا�@: sا قال حفد@: ـ مفر
أ	سباط هم Ìون@:

Ù
اXف« قال أجانَب@, أو كانوا أقارَب باòدمة ع

Ù
اXت� ك VتحرXا وهو

اòطو@/ مُداركة فْد Ò¡ا أصل :@ ّ أ	صمعيى قال أصدق@/ خدمxم أّن وذلك وLوهم@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٣ حفر

والتحقيق@:

هذا وباعتبار وÌºعة@/ Rلوص إ	عانة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

أعوانـاً@, كانوا ٕاذا@ وأ	خـتان أ	و	د أو	د 
وع ب«Ìعة@, اòادم 
ع تطلق اXع�
أعان ٕاذا فّاد Ò¡ا البع� وكذلك أ	عداء@, مقابل ã| اXع� نعم فٕانّه القاطع السيف 
وع

تعي�اXقدار@/
ã
| معيناً لكونه فد ß¤وا الس�@, ã|

.@١٦ ـ َوَحَفدةً Òَبن� أزواِجكُم َلكُمِمن َوجَعَل أزواجاً ْنُفِسكُم ِمنأ@ َلكُم َوَجَعَل
/@٧٢

أقارwا من معنوّية@, أو ماّديّة ٕاعانة Wاتكم@, وبعد حياتكم ã
| لكم أعواناً أيى

والسبب@/ با¡سب يقرب ن
Ø
W

كلمة فٕاّن وجيه@, غ� أ	عوان@: مصداق كانوا وٕان أ	و	د بأو	د والتفسـ�
حة ÙÍ½م ا	aيـة فٕاّن Çَدم@: Òòبا تفسـ�ها منه وأبعد الثانية@/ اXرتبة ã| تشملها البنـ�
Gا ربط 	 َدمَة Òòوا الزواج@, أثر ã| متحّصلة نعمة وهيى أ	زواج@, من ا¡فَدة بكون

وأ	زواج@/ با	زدواج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حفر@:

أ	مر@/ أّول وا	aخر ,@cًُسف قلعه وهو ء
ã
Ï¿ال حفر أحدYا أصcن@, حفر@: ـ مقا

ومن أ	رض@, به Jفر كأ@نّه ذلك@, من الفرس وحاِفُر َحفراً@, أ	رض َحفرت فأ	ّول@:
من اXستخرج ال�اب َفر@: Ò¡وا فوه@/ ُحِفر يقال أ	سنان تآ@كُل وهو الفم ã| فر Ò¡ا الباب
¡Çاِفَرة ا

ã
| لََمْرُدوُدوَن أِئنّا تعا�@: قوله

ã
| ا¡اِفرة :@

ã
æالثا وأ	صل كاÒGَدم@/ فرة@, Ô¡ا

فcن رجع قوGم من ا¡اِفرُة ويقال: ^وت@, بعدما يا ÒLأ أيى أ	ّول@, أ	مر ٕانّه ـ@@يقال@:



حفر ٢٩٤

فيه@/ أخذ الّذيى ع
الطريق رجع ٕاذا ـ حاِفرته 
ع

من وا¡Fر الفرس حافر يى Ùdو بابÍÈب@, من َحفراً أ	رض حفرت ـ مصبا
اُخـدوداً@, جعلَه :@ الواديى السيُل وحفر علÇzا@, وطئه بشّدة أ	رض Jفر ٔ	@نّه ذلك@,
َبط Òòوا الَعَدد مثل ]ع�ا¤فور@, َفر Ò¡وا ا�Fع@/ عن كناية َحْفراً@: امرأته الّرجُل وحَفَر
فر ÔJ ما وا¡ف�ة َحَفر@/ الب½Íة موÏºبقرب أبو حفرها

ã
للِب�الّ� قيل ومنه والن^قَص@,

وُغَرف@/ غرفة مثل ُحَفر وا�مع مثلها فرة Ô¡وا حفائر@, وا�مع أ	رض
ã
|

الÇyُر@: واسَتحَفر َفر@, Ô¡ا واحدة فرة Ô¡وا واحتفرtا@, أ	رض حفرت ـ صحا

أيى ا¡Çاِفرة عنَد فاقتتلوا القوم Òالت� الداّبة@, َحوافر واحد وا¡اِفر َفر@/ ÔJ أن له حان
أمـرنا@/ أّول

ã
| أيى ة@: ¡Çاِفَر ا ã| Çْرُدودوَن Ò ÒX أِئـنّا تعا�@: وقوله التقَْوا@, ما أّول عند

َحفراً فر ÒI حَفرت وقد َحفٌر@, أسناِنِه
ã
| ويقول@: هزله@/ َحفراً@: وَحَفره الق�@, ف�@: Ò¡وا

أ	سنان@/ اُصول
ã
| ُسcق هو يعقوب قال اُصوGا@/ فسَدت ٕاذا ك«Ìيك«Ìك«Ìاً مثال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حـفر يـقال /@cًُســف القلع من قريـب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

Çَفر ÔJ مـا ]Çع� فُـعلة Çفرة Ô¡وا وانتخابه@, باختياره حفرها ٕاذا واحتفرها أ	رَض@/
حافر 
ع ا¡اِفرة أو ا¡اِفر ويطلق فرة@, Ô¡ا 
ع يطلقان وا¡اِفر ف� Ò¡وا @كالل&قمة@,
اÇXع� وهذا فzا@, وتأث�ه أ	رض حفره باعتبار إ	نسـان@, من كالقدم وهو الدابّة

متعّد@/

البناء من مرتبة أّول ا¡فر أّن فباعتبار أ	مر@: أّول ]ع� ا¡افر استعFل وأمّا
ÏÉقتXا وٕاNاد اXورد كxيّة Óمع� ولو آخر@, ٕاقدام أو ماء استخراج أو فcحة أو لعFرة

اXقّدمات@/ وتوفيق ا¤ّل واستعداد



٢٩٥ حفظ

أطرافها
ã
| أو أ	سنان

ã
| صغار ُحَفر حدوث فباعتبار أ	سنان@:

ã
| فر Ò¡ا وأمّا

مربوطة@/ بعوارضوعلل

/@١٠ . ٧٩ ـ ةً َر ß ÒK ِعظاماً@ ُكنّا ذا@ إٔا ة@, ا¡اِفَر ã| ْرُدوُدوَن Ò ÒX أِئنّا َيقوُلوَن

عظاماً وكنّا القبور
ã
| مقبورين كوننا مع ُنرّد واXع�أLن حال@, Tّل

ã
الظرف|

ا¡فر@/ تلك
ã
أ	رضو| Iت Kرة

دون
ã
Mرف| مقروناً استعFله وعن مع�ا¡افر حقيقة عن غفلوا Ìون

Ù
واXف«

اXفردات@/
ã
| القول هذا ٕا� ويش� ,@
ع أو ٕا�

Fك وللثبوت الذات@, ٕا� ا¡دث نسبة £ّرد تكون قد فاعل صيغة أّن �O@	و
وا¡افر@/ كاGالك ية@, Vمتعد فc@تكون ية@, VتعدXفعال@ا	أ من اXأخوذة ة Ø{شXالصفات@ا ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حفظ@:

ٕاذا وحفظُته@: والتلف@, الضيّاع من منعته ٕاذا حفظاً@: وغ�ه اXاَل حفظت ـ مصبا
Tافظـة@, ء

ã
Ï¿ال 
ع وحافَظ التحّرز@/ والتحّفظ@/ به@, واحتفظَت ا	بتذال عن صنتَه

كافر@, مثل وُحفّاظ َحفَظة وا�مع أيضاً@, وحفيظ وZينه@, وأمانته لدينه حافظ ورجل
وقيل Jفظه@, أن سألته َء@:

ã
Ï¿ال واستحفظته قلبه@/ ظهر 
ع وعاه ٕاذا القرآن@: وحفظ

بالقول�@/ ـ ا3 ِكتاِب ِمن اسُتحِفظوا ا
ß
[ :@Ì

Ø
وف« ٕايّاه@, استودعته

حفظاً@/ ء
ã
Ï¿ال حفظت يقال@: ء@/

ã
Ï¿ال ع
مراعاة يدّل واحد أصل حفظ@: ـ مقا

للـغضب يـقال ء@,
ã
Ï¿ال مراعـاة ٕا� تدعو ا¡ال تلك أّن وذلك ا¡فيظة@, والغضب@:

فاظ@/ ß¡ا هو وا¤افظة الغفلة@/ قلّة والتحّفظ@: /@
ã
أغضب� أيى ãأحفظ� يقال إ	حفاظ@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



حفظ ٢٩٦

والتحقيق@:

من اXال حفظ يقال: واXوضوعات@, اXوارد باختcف Oتلف ا¡فظ مفهوم أّن
راقـبه@, أيى وحـافظه الفوت@, من الصcة وحفظ اòيانة@, من أ	مانة وحفظ التلف@,
وَو| بتعّهده عمل أيى وعهده Zينه وحفظ ,@mcي 	 Ø

Fع نفسه Mفظ Iّرز أيى وIّفظ
للغضب يقال ومنه حافظاً@, جعلـه أيى وأحفظه قلبـه@, ظهر 
ع القرآن وحفظ به@,
mcيـ 	 ما دفع هو الغضـب فٕاّن وÇTفوظاً@, حافظاً صاحبـه Nعل فٕانّه إ	حفاظ@,

الÍÉر@/ عن والدفاع
أخانا@/ َوLفظ أ	عيان@:

ã
| فا¡فظ

اِفظون@/ ÔJ م
ß ß
tXَص ع�× وُهم أ	عFل@: ã|و

حاِفظ�@/ ِللَغْيِب ُكنّا َوما@ :@
ã
æعاXا

ã
و|

اَنُكم@/ Zأ واحَفُظوا العهود@:
ã
و|

َحفيظ@/ كتاٌب َوعندُه َحفيظ@, ٍء
ã
Ï Ò¾ َع�ُكل  َوَربَّك والعموم@: إ	طcق ã|و

ا¡Çفيظ
ã
و| حدوثاً@, ذات ٕا� ا¡دث نسبة مورد

ã
| يستعمل ا¡افظ ٕاّن

Ø
j

ÏÉقت[ مع�ا	ستمرار@, فzا ا¤افظة@يcحظ أّن Fك الثبوت@وا	ستقرار, مع� يcحظ
اXفاعلة@/ صيغة

ا¡رس
ã
و| والدّقة@/ وا	ختبار إ	¾Ìاف عن عبارة ٕانّه ْسب Ò¡ا ã| سبق وقد

العقcء@/ ذويى ã| ويستعمل اXراقبة عن عبارة ٕانّه

ا¡رس@/ راجع ـ مطلقاً والضبط اXراقبة هيى ا¡فظ فحقيقة

/@ ٨٠ . ٤ ـ َحفيظاً م
ß Ö
z َعلَ رَسْلناَك َأ ا Òf × Úتََو� َوَمن

/@١٠٧ . ٦ ـ َحفيظاً َعلzم َجعلناَك َوما أ¾Ìكوا ما ا3ُ شاَء َولَو



٢٩٧ حّف

أ	حكام وٕابcغ ا¡ّق ٕا� ودعوtم إ	Gيّة ا	aيات oتعل �ص�
Ø ã
الن	 شأن فٕاّن

ومراعياً أعGFم
ã
| Gم ومراقباً العباد 
ع َحسيباً يكون أن شأنه من وليس النازلة@,

Gم@/

العـباد أعFل ٕا� بالنسـبة اXتعال sا من والضبط والرعاية ا¡سيبيّة وٕاّن بل
َعَلْيكُم أنا َوَما ا Öz َفَعلَ َعِميىَ َوَمن َفِلَنْفِسه ÒÍ Ò½ نأبْ Ò Òf ـ ا	ختيار ã|ينا سلوكهم وكيفيّة

/@١٠٤ . ٦ ـ فيظ Ò ßM

ُكل  َع�× ã Ù
èَر ٕان� ـ ّ خارجيى Ø ã

تكوي� موجود كّل 
ع حفيظ تعا� sا ٕاّن نعم@,
/@٥٧ . ١١ ـ َحفيظ ٍء

ã
Ï Ò¾

ع
البص�@/ �O 	 Fك ال¿Ìيفة ب�ا	aيات
ã
تَنا| cف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّف@:

شاربه: وحّف شعره/ زّينته@بأخذ قتل: باب من َحفّاً وجهها اXرأة حّفت ـ مصبا
أ	رض وحّفت حافّون/ فهم به@, أطافوا بالبيت: وحّف@القوم أعطاه@/ وحفّه: أحفاه/ ٕاذا

النVساء@/ مرا@كب من َمركب ّفة@: ß¤وا نبxا@/ يبس ÍÈب@: باب من ّف ßI

ء
ã
Ï¿ال يُطيف أن

ã
æوالثا الصوت@, من ÍÈب أ	ّول ثcثة@: اُصول حّف@: ـ مقا

وLوه@, الشجر حفيف ا¡فيف@, أ	ّول@: تفس�ذلك@: العيش@/
ã
| شّدة والثالث ء,

ã
Ï¿بال

َوتََري ـ به أطافوا ٕاذا بفcن القوم حّف قوGم :@
ã
æوالثا الطائر@/ َجناح َحفيف وكذلك

ع
َحفَف هو الباب@: هذا ومن جانباه@/ ء@:
ã
Ï¾ كّل ِحفافا ذلك ومن �ـ حاف  اXXِئكَة

فcن ـ قوGم الباب هذا ومن به@/ تُطيف ا Øuفٕا ء
ã
Ï¾ ناحية وكّل منه@, ناحية أيى أمٍر

فوف Ô¡ا والثالث@: بالّطعام�@/ ãçيأ� �نا ÒZو فيُعطينا علينا يشتمل كأ@نّه ـ وَيرفّنا فّنا ÒJ



حّف ٢٩٨

بَقْلها يَِبَس ٕاذا وَق̂فت@: أرُضنا َحّفت زيد@: أبو قال وُيبسه@/ العيش شّدة وهو َفف@, Ò¡وا
Ø�ح هذا ريى ÔN Øj ل@, Ö ÒTو ضـيق أيى العيش من َحفَف

ã
| هم ويقال كال̂شـَظف@/ وهو

من وجهها اXرأة حّفت يقال
Ø
j بالّدهن@, عهده بَُعَد ٕاذا وحاّف@: فوف ÒT هذا رأُس يقال

ال̂شَعر@/

علzا يلف&
ã
الّ� اòشـبة وهو اßXنوال فّـة Ò¡ا :@ ّ أ	صمعيى قال ـ حفف ـ صحا

الواحدة ال̂نعام@, ِفراخ فّان@: Ò¡وا نِسج@/ ÒXا هو ا¡ّف له يقال والّذيى قال@: الثوَب@, ا¡ايُك
أيضاً@, واحتّفت فّه Ô ÒI ال̂شَعر من وجهها اXرأة وحّفت سواء@, فيه واُ	ن�× الذكر َحفّانة@,
َضَفف@, و	 َحفَف علzم

ã ß
ُر� ما يقال مال@, وقلّة سوء عيش فَف Ò¡ا :@ ّ أ	صمعيى قال

إ	ناء@/
ã
| ما وا	شتفاف¾Ìبbيع الِقدر@,

ã
| ما bيع أ@كل وا	حتفاف َعَوز@/ أثر أيى

ودج ÒGا Jّف Fك فّـه Ô ÒJ ء ãÏ¿بال وحفّـه واسـتداروا@/ به أطافوا ّفون@: ÔJ حوله وَحفّوا
التحفيف@/ وكذلك بالثياب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـفهـوم قيد مع �
Ø
ËÈو �bع الل^ـّف هو اXـاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ	صـل أّن

/@Ì¿الن مفهوم مقابل
ã
| مطلق هو اللَّف أّن Fك إ	حاطة@/

يوجب الّذيى فيه@, واXضيقة العيشوشّدته ع
سوء اXع�يطلق هذا وباعتبار
/@Ì¿والن ا	نبساط مقابل

ã
والعيش| ا¡ياة

ã
ا	نقباض|

وكذا به ملفوفاً الشجر وكون الشجر بٕاحاطته والطائر@, الشجر حفيف وكذلك
وغ�ه@/ الطائر

ã
|

الشـعر منه اُخذ ٕاذا الوجه فٕاّن وجَهها@, اXرأُة حّفت اXذكور: اXع� ويناسب
والقبض@/ أ	خذ بشّدة وملفوفاً منقبضاً يكون وح�يؤخذ
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مفهوم Nمعها :@ ّ طيى لّف@, قّف@, كّف@, رّف@, عّف@, حّف@, ـ كلFت أّن �O و	
والتحّفظ@/ التجمع

/@٣٢ . ١٨ ـ ِبَنْخٍل ا ÔYَوَحَففنا أْعناٍب ِمن ßَت� َجن� ا ßYَحِد َٔHِ َجَعلنا

بالنّخل@/ واُحيطتا لُفّتا قد أيى

/@٧٥ . ٣٩ ـ الَعْرِش َحْوِل ِمن Ò� حاف  Xِئكََة ÒX ا َوتََري

جـانب من وجاؤوا أمروا قد الّذين اcXئكـة ٕاّن ويراد وTيط�@, ملتفّ� أيى
�O	و ا�ّنة@, أهل من ع
هؤ	ء فّون ÔJ اXتعال sا عظمة ساحة العرشومن حول

الباء@/ دون ِمن@, بكلمة التعب� لطف

من وذلك وازدحامهم@, اcXئكة ٕا�كة ٕاشارة اXورد@: هذا
ã
| والتعب�با¡ّف

وtنيxم@/ وتبش�هم ا�نّة أهل Qليل جهة

فراجعها@/ ـ ال¿Ìيفة ا	aيات
ã
| النظم

Ø
rع�يXا وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:

و	 نعل بغ�
×
Ï¿م سcم@: مثل َحفاًء َتِعَب باب من

×
�J الّرجل

Ò ã ß
َح� ـ مصبا

كة من
ã ß
وَح� منه@/ Ëºا فاء ß¡وا وقُضاة@, قاٍض مثل ُحفاة وا�مع حاٍف@, فهو ُخّف@:

ã
| بالغ شاربه@: الّرجُل وأح� َتِعب@, باب من َحٍف فهو

Ó
َح� قدمه رّقت Ø�ح ã

Ï¿Xا
اXدينة@/ بظاهر موضع فياء Ò¡وا وأ¡َف@, Ø¬أ اXسألة@: ã| وأحفاه ه@/ Vقص

ا	نتعال@/ خcف فاء Ò¡وا السؤال@, واستقصاء اXنع@, اُصول@: ثcثة ح�@: ـ مقا

ã
| ٕاليه حفيت فقوGم :@

ã
æوالثا منعَته@/ ٕاذا ء

ã
Ï¾ كّل من الّرجل حفوت قوGم فأ	ّول@:

السؤال/
ã
|
ã
Ï½ستقXا :

Ø ã
وا¡� وأحفيت@/ @ٕا@كرامه@,

ã
بالغت@| به: وIّفيت بالغت/ الوصيّة:



ح� ٣٠٠

ء@/
ã
Ï¿بال nالعا :@

Ø ã
وا¡� به@/ ُعنيَت ٕاذا وIّفيت@: بفcن حفيت الباب من وهو قوم@: وقال

�Ì
Ö
القَ« �ال̂سْحج@: انسحج الفرس@:

Ò ã ß
َح� ويقال ,@

ã
ا¡ا| مصدر مقصور@, ا¡فا والثالث@:
داّبته@/ حفيت الّرجل@: وأح� حافره@/

فاية@, ß¡وا فاء ß¡وا فية ß¡وا فوة ß¡ا Ô Ø�َب حاٍف@: رجل : ãالكسا� قال حفا@: ـ صحا
كـة من

ã ß
َح� الّذيى وأمّا قال نعـل@, و	 ُخّف cب ãÏ¿Z الّذيى وهو :@ ×� ÒJ

ã ß
َح� وقد

الّـذيى nالعا :@ Ø ã� Ò¡وا مقصـور@/ فا Ò¡ا Ô Øب� َحٍف فٕانّه حافره@: أو قدمه رّقت أيى ãÏ¿Xا
السؤال@/

ã
|
ã
Ï½ستقXا أيضاً@:

Ø ã
وا¡� باستقصاء@, ء

ã
Ï¿ال يتعلّم

بغ� كان ٕاذا
×
� ÒJ

ã ß
َح� يقال ,@

ã
ا¡ا| مصدر فا Ò¡وا فَوة ß¡ا ـ ٢٥٨ . ٥ الxذيب

رّقت@: Ø�ح ء ãÏ¿Xا من ا¡اِفر أو البع� ِفرِسُن أو القدم انسحجت وٕاذا نَعل@, و	 ُخّف
ويقال@: جّزه@/ ألزق ٕاذا ورأَسه شاربَه

×
أح� :@ ّ أ	صمعيى قال َحٍف@/ فهو � ÒJ Ò ã ß

َح� قيل

أيى ء@, ãÏ¿ال Ø� Ò ÔJ Fك مَساءتك ã| Ø¬وأ تكره ما بك ألزق ٕاذا وذلك ٕاحفاء فcن قول ã|
فأ@ك مسألة أو عليه إ	¡اف

ã
| به بّرح ٕاذا فcناً فcن

×
أح� الليث@: قال ينتقص@,

وقال إ	¡اح@/ وهو سواء@, إ	¡اف مثل اXسألة
ã
| إ	حفاء قلت@: الطلب@/

ã
| عليه

أجهدته@/ ٕاذا الّرجل وأحفيت Nهدكم@, أيى فُيحِفكمـ وها Ôg َيسأ@لْ ٕان ـ الفّراء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وظـهور ا¡جب وطرح العـcئق ترك هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ	صل أّن

والصفاء@/ واòلوص اòصوصيّة

ã
و| ُخّف@, و	 نعل cب

ã
Ï¿Xوا النعل� خلع

ã
| يستعمل اXع� هذا و]ناسـبة

القـدم وتـرقيق القـيود وترك وٕا¡احه السؤال Hليص
ã
و| وHليصه الشارب قّص



٣٠١ ح�

وتـرك والرسـوم القيود بطرح وإ	سـاءة وإ	@كراه إ	جهاد
ã
| وإ	@كثار با	نسحاج

الظواهر@/

مورد ّ أيى ã| وا¡جب@, العcئق Mذف واòصوصيّة اòلوص ظهور وNمعها
Mسبه@/ مورد كّل

ã
و| @كان@,

كلtFم اضطربت وقد Vازّية@, oمفاه كلّها والتفاس�@: اللّغة كتب
ã
| يذكر وما

وثيق@/ ٕا�ركن يلجأوا nو اXربوطة@, ا	aيات تفس�
ã
|

وها Ô Ôg يسأ@لْ ٕان أمواَلُكم@, ْلكُم َيسأ@ Hَو ُجـوَر@كُم اُ ُيؤِتكُم ـُقوا وَتت� ُتؤِمُنوا وٕان
/@٣٧ . ٤٧ ـ َتْبخلوا فُيحِفكم

ÇNعلكم Ø�ح sا سـبيل ã
| إ	نفاق منكم ويطلب أموالكم sا يسأل ٕان أيى

تبخلوا ونوراً@: صفاء ويزيدكم اXاّديّة وا¡جب الدنيويّة العcئق Uلَص�عن خالِص�
إ	نفاق@/ عن

/@٤٧ . ١٩ ـ اً َحِفيّ ã ß
è كاَن ٕان�ُه@

ã Ù
èَر لََك َسأْستَْغِفُر َعلَيَْك َسXٌم قاَل

منه أطلب وأنا بيننا@, حجاب و	
Ú ã
ٕا� بالنسبة وصفاء وخلوص َحفاء له أيى
/@
ã
çدعو فيجيب وقيد@, Ëºور واسطة cب مراديى

/@١٨٧ . ٧ ـ
ã Ù
èَر ِعْنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل َعyا Þ ãَح� @ن�َك كأَ َيسألونََك

مربوط وغ� بعيد أ@نّك ويتصـّورون وغ�ها الساعة عن يسألونك م Øu@أ أيى
وأمثاGا@/ الساعة مستأنس]وضوع و	

ا Ú̂ ٕا ـ بعُد تعا� قوله ليناسـب وغ�ه@, ا�هل ماّدة دون اXاّدة wذه Øع� ا Ø̂ وٕا
واُ	نس ا	رتـباط وأمّا العلم@/ عنه

ã
فين� ـ الَغيب َأْعلَُم ُكنُت َولَو ـ

ã Ù
èَر ِعْنَد ِعْلُمها

عنه@/ ين� cف اXطلق@:



حقب ٣٠٢

غـ�ه@, أو كان @ ÓFعل ا	رتبـاط مطلق
ã
ن� ٕا� ٕاشـارة :@

Ø ã
با¡� الكـفّار وتعب�

وخالصعن العcقة هذه عن صاف �ص� الرسول بأّن خياGم أساس 
ع فسؤاGم
بالساعة@/ ا	رتباط هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حقب@:

لcٕتباع القاف
Ø
ËÈو وأقفال@, قُفل مثل أحقاب@, وا�مع الدهر@, ُحقب@: ـ مصبا

وِسَدر@/ ِسدرة مثل ِحَقب وا�مع اXّدة ]ع� قبة ß¡وا عاماً \انون قب Ô¡ا ويقال لغة@,
َتِعَب@: باب من َحقَباً البع� بول وَحِقَب بطنه@/ ٕا� البع� رحل به يُشّد حبل َقب Ò¡وا

تأّخر@/ اXطر@: وَحِقب احتبس@, ٕاذا

احتبس ٕاذا العام َحِقَب يقال@: ع
ا¡بس@, يدّل وهو واحد أصل حقب@: ـ مقا
ٕا� ال̂رْحل به يشّد حبل َقب Ò¡ا الباب ومن بوله@/ احتبس ٕاذا البعـ� وَحِقَب مطره@,
احتقب ومنه معروفة@, وهيى Çقيبة Ò¡ا الباب ومن التصدير@/ Nتذبه 	 كيى البع� بطن
فأمّا ردف@/ ÔXا َقب@: Ô¤وا ارتدفه@, خلفه@: من واحتَقبه حقيبته@, ã

| bعه كأ@نّه j	ٕا فcن
للقارة ويقال أحقاب@, وا�مع عاماً \انون قب Ô¡وا ِحَقب@/ وا�مع ِحقبة فهو الزمان

َحقباء@/ ال«Êء
ã
| الطويلة

وهـو بياض@, منه َقب Ò¡ا مكان ã| الّذيى وهو أحقَب 
ع ã

َرح كأّن ـ أسا

البع� وَحِقَب َقب@, Ò¡با الرحَل وَش̂د ُحْقب@, وا�مع َحقباء@, وأ	تان قو@/ Ò¡ا ã
ي حبل
أصاَب الناقة@: وَحِقبت قتله@/ ا Ø[ور لذلك بوله Ì Ø»فتع ِثيله 
ع َحقَبه وقع َحِقٌب@: فهو

ها@/ َدر& فامتنع َقبÍÒÈعها Ò¡ا

الَغْرض فأمّا َقب Ò¡الَغْرضوا ال̂رحل أدوات من :@ ّ أ	صمعيى ـ ٧١ .@٤ الxذيب
من

Ò
البع� أحقبُت زيد@: أبو وقال الثVيل@/

ã

ي حبل فهو َقب Ò¡ا وأمّا ال̂رحل@, ِحزام فهو



٣٠٣ حقب

ُخّفه@, عليه ضاق الّذيى وا¡اِزق ـ حاِقٍب و	 ¡اِزق رأيى 	 ـ ا¡ديث ã|و َقب@/ Ò¡ا
غائطه@/ Í½وح ز

Ø
يت� فلم اcòء ٕا� احتاج الّذيى وا¡اِقب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قضيب وعاء :@Ì»بالك والثيل الرا@كب@/ ع
الفرسخلف Jمل ما ـ ا¡قيبة أّن
ارتفاع@/ صغ�أو جبل والقارة@: /Í½òا وهو الورك إ	نسان@فوق وسط قو: Ò¡ا البع�@/

أو مكان أو زمان من ويداوم Zتّد ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل وأمّا

ويطلق البع�@, بطن ٕا� الرحل به يشّد أو ال̂رْحل به يشّد Xا َقب Ò¡ا فيقال آخر@/ أمر
ما أو الدهر ]ع� ُقب Ô¡كا اXكان من أو الزمان من Zتّد ما وكذا قيبة@/ Ò¡ا الرحل 
ع

أحقاب@/ وbعه ال«Êء@,
ã
| الطويلة ]ع�القارة أو \ان�عاماً@, يرادف

ويـؤخذ ,@ ا	نðاعيى با	شتقاق َقب Ò¡ا من مأخوذ فكأ@نّه البع�@: َحِقَب وأمّا
وحقيقته@, اXفهوم أصل Iقّق

ã
| 	زم ووجوده َقب Ò¡ا قيد أّن فيعلم اXطر@, َحِقَب منه

ã
| Fكـ تصّوراً@ أو حقيقة@, َقب Ò¡ا لوجود ّ تبعيى مفهوم البعـ� بول احتباس أّن ]ع�

اXطر@/ حقب

/@٤٧ . ١٩ ـ ُحُقباً
Òã
Ï ßÉأْم أو البَْحَريِن مَع Ö ÒV أبلَغ × Ø	َح Hأبَْرُح

ومداوماً@/ Wتّداً ومَس�اً مكاناً أو Wتّداً@, زماناً
ã
ÏÉأم أو أيى

أْحَقاباً@/ ِفzا Òِبِث�H َمآباً@, Òاِغ� ِللط�

وWتّدة@/ طويلة أزمنة أيى

عليه ويدّل ,@ ينبغيى ما 
ع ليس ع
ا¡قيقة با¡بس ا¡قب تفس� أّن فظهر



حقف ٣٠٤

ويداوم@/ Zتّد ما وهو اXع�@, wذا اXوردين
ã
| العزيز sا كcم

ã
| استعFله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حقف@:

حاِقف
ã
وظَ	 حاِقف@, فهو اعوّج@, قعد@: باب من ُحقوفاً ُء

ã
Ï¿ال حقََف ـ مصبا

أحقاف وا�Çمع ِحْقف@, اXعوّج للّرمل ويقال غ�ه@, أو ُجرح من
×
Øوتَث�

×
�Lا للّذيى

وأaال@/ aل مثل

احقَوقَف يقال وَعَوجه@, ء
ã
Ï¿ال ميل 
ع يدّل وهو واحد أصل حقف@: ـ مقا

أحقاف@/ وا�مع ِحقف
ã
اXنح� للّرمل ويقال وحاِقف@/ قوِقف ÔT فهو مال@, ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال

احـقوَقف@/ قد واعوّج@: طال ٕاذا للّرمل يقال الليث@: قال ـ ٦٨ . ٤ الxذيب
قوم منازل وكان عبيد: أبو قال وُحقوفاً@/ أحقافاً قف ß¡ا وNمع البع�@/ ظهر واحقوقَف
واXعروف بأ	رض@/ قال: باHٔحقافـ قوله:

ã
| التفس� بعض

ã
و| قال: بالرمال@/ عاد

wا@/ ت�ل عاد كانت ا¨ن بcد بظاهر ِرمال ـ أ	حقاف قلت@: أ	ّول@/ العرب كcم
ã
|

ß
َب� ِمن الن�ُذُر َخَلت َوَقد باHٔحقاِف َقْوَمُه أنَذَر ٕاذْ عاٍد أخا َواذ@كُر ـ ّ البيضاويى
احقوقَف من اLـناء فيه مرتفع مسـتطيل رمل وهو ِحقف@, bع ـ ٩٢ . ٤٦ َيَديْه
ا¨ن@/ من حر Vبالش البحر 
ع م¿Ìفة ب�رمال يسكنون وكانوا اعوّج@, ٕاذا ُء

ã
Ï¿ال

وتفتح صغ�ة@, بُليدة وقيل ن@,
Ø
Fوع عـدن ب� البحـر ساحل الشحر: ـ مصبا

/@Ì»الش�وتك

رمال وwا البحر, عدن@بقرب
Ø ã
}Ì¾

ã
موت@| ÒÍ ÖÉوَح ـ ٢٥ إ	صطخريى مسالك

عريضـة@, أعFل وGا صغ�ة مدينة نف«Îا
ã
| موت ÒÍÉوَح بأ	حقاف@, ُتعرف @كث�ة

ي�ل أن أحد يستطيع يكاد 	 عميقة ب� بَلَهوت وبقرwا �ص�@/
Ø ã
الن	 هود ق� وwا



٣٠٥ حّق

قفرة@/ بcد وهيى حر@, Vالش تُسّمي قصبxا فٕاّن مَهرة بcد وأمّا قعرها@/ ٕا�

الرمال
ã
| موضوعة أ	حقاف قصبة هيى موت ÒÍ ÖÉوَح ـ ٨٧ ـ oالتقاس أحسن

شـديد Ìاة Ô¾ Çم Øu@أ ٕاّ	 رغـبة@, �òوا العلم
ã
| Gم آهلة@, الساحل عن نائية عامرة

السمك@/ معدن البحر 
ع مدينة حر Vوالش dرtم@/

قـليلة ن
Ø
Fع Mر شاطٔي 
ع بcد وهيى موت ÒÍ ÖÉَح ـ ٥١٤ أ	زهريّة النخبة

أما@كن وهيى ال¿�Îة@, أ	حقاف]هاوvا صحراء موت ÒÍ ÖÉَح و¾Êل وا�òات@, الّزرع
الرمل@/ لنعومة أ	رض

ã
| تغور Ø�ح قدم تطأها 	 رمليّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعـدن@, ن
Ø
Fوعـ ا¨Çن ب� Dف ا¡جاز@, Wلكة

Ø ã
èجنو

ã
أراض| أ	حقاف أّن

عاد@/ قوم مسا@كن وكانت

هود@/ عاد@, \ود@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّق@:

وقتل: ÍÈب
ã
èبا من ُء

ã
Ï¿ال ح̂ق مصدر وهو الباطل@, خcف ا¡ّق@: ـ مصبا

قتل@: باب من ّق Ô ÒI القيامة وح̂قت حقوقها@, الدار رافق ÒX يُقال وGذا وثبت@, وجب ٕاذا

ã
ب� لغة

ã
و| 	زماً@, ثابتاً جعلته أو تيقّنته ٕاذا اُِحق&ه أ	مر وحّققُت باcòئق@, أحاطت

اXشتمل وأصله منxاه ء:
ã
Ï¿ال وحقيقة مبالغة@, بالتثقيل وحقّقته بأ	لف أحققته o]

أحّق هو وقوGم الثابت@, ا¡ّق من مأخوذ وهو ]ع�خليق بكذا حقيق وفcن عليه@,
أحّق زيد Lو: مشاركة غ� من بذلك اختصاصه أحدYا@: ]عني�@: يستعمل بكذا@,



حّق ٣٠٦

مع اشـ�ا@كه
ã
ÏÉفيقت التفضـيل أفعل يكون أن :@

ã
æوالثا فيه@, لغـ�ه ح̂ق 	 أيى ]اله@,

أ	مر: فcن واستحّق فcن@/ من وجهاً أحسن زيد كقوGم: ع
غ�ه@, وترجيحه غ�ه
مُستَحقّاً@/ اÒXبيُع خرج ومنه مفعول@, Ëºا مُستَحّق فأ	مر استجوبه@,

نقيض فا¡ّق وصّحته@, ء
ã
Ï¿ال ٕاحكام 
ع يدّل وهو واحد أصل حّق@: ـ مقا

ء@:
ã
Ï¿ال ح̂ق ويقال التلفيق@/ وحسن ا	ستخراج Pودة ٕاليه فرع كّل يرجع

Ø
j الباطل@,

قـيل ا¡ّق 
ع غلبه فٕاذا ,@Fyم واحد كّل اّدعي ٕاذا فcناً فcن حا̂ق ويقال وجب@/
Çقاق@/ ß¡ا وا�مع عليه@, مل ÔJ أن اسـتحّق ما إ	بل@: أو	د من قّة ß¡وا وأح̂قه@/ حق̂ه

الّـذيى اòيل من وأ	حّق مـيه@/ ÒJ أن عليه Jّق ما ي Ò Òa ٕاذا ا¡قيقـة@: حاميى وفcن
َقق@/ Ò¡ا ومصدره وٕاحكامه@, وقّوته لصcبته يكون ذلك ٔ	ّن الباب من وهو 	@َيعَرق@,

الكاِفرين@/ Òَع� الَعذاِب كلَمُة َوَحق�ت ـ ء
ã
Ï¾ بكّل Iّق ا Øu@	ٔ القيامة وا¡اّقة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القـيد فهذا للواقع@, اXطابقيّة مع الثبوت هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

اXصاديق@/ bيع
ã
| مفهومها

ã
| مأخوذ

/@٣٠ . ٧ ـ Xلَُة الض� ُم ßz َعلَ َحق� َوَفريقاً َهديى َفريقاً

Ìºيرtم@/ وانكدار أعGFم بسوء

/@٤٢ . ٢ ـ الباِطل ِب ا¡ق� ُتلِبُسوا Hَو

/@١٨ . ٧ ـ َيْعَمُلون كاُنوا ما َوَبَطَل �ق Ò¡ا َفَوَقَع

/@ ٨ . ٨ ـ الباِطَل ُيْبِطَل َو ق� Ò¡ا ِلُيِحق�

/@٣٢ . ١٠ ـ الض�Xل Hّٕا ق  Ò¡ا َبْعَد اذا Òf



٣٠٧ حّق

/@١٧ . ١٣ ـ الباِطَل َو ق� Ò¡ا ا3ُ ُب ß
Í ÖÉ يَ @َكذلَِك

/@ ٨١ . ١٧ ـ الباِطُل َوَزَهَق �ق Ò¡ا جاَء ُقْل

/@١٨ . ٢١ ـ َفَيْدمُغُه الباِطِل Òَع� ق  Ò¡ِبا نَقِذُف َبْل

/@٥٦ . ١٨ ـ ق� Ò¡ا ِبِه ِلُيْدِحُضوا الباِطِل ِب كََفُروا ال�ِذيَن اِدُل ÔNَو

/@٦٢ . ٢٢ ـ الباِطُل ُهَو ُدوِنِه ِمن َيدُعوَن ما َوأن� ّق Ò¡ا ُهَو ا3َ بأن�

ما والباطل والّضcل@, الباطل مقابل
ã
| الكرZة ا	aيات هذه

ã
| ا¡ّق فاستعمل

عليه@/ هو
Ø
Fع واLرف خرج ما والّضcل ثبوت@, له ليس

بأمور@: يتّصف قد وا¡ّق

¡Çّق@, ا َموHُهم ا3ِ ٕا� حّق@, الّرسوَل أّن ّق@, Ò¡ا الَقَصص ّق@, Ò¡با الِكتَاَب ل نَز�
جاَءَك َلَقد َحّق@, ا3ِ َوعَد ٕاّن ا¡ّق@, رّبكُم ,@ ق  Ò¡ا ديُن ا¡ّق@, َيومِئٍذ والَوْزُن ا¡ّق@, قولُُه
,@ ¡Çق  ا َدعوةُ لَُه ,@ �ا¡ق هذه ã

| وجاَءَك ِعندنا@, ِمن �ا¡ق جاءُهم ØFفل رب ك@, ِمن ا¡ّق

zَحـق م ß ßGأموا ã|و ـم@, Ùwَر ِمن ا¡ق� واّتبعوا ,@ با¡ق  ãÏÉيَق وا3ُ ا¡ّق@, يومئٍذ ـلُْك ÔX ا
َحّقه@/ × Òèالُقر ذا وآِت ِللساِئل@,

كم ÒJو به
ã
ÏÉوما@يَق عنده من وما آتاه وما قوله حقّاً@وكذلك تعا� sا كان فٕاذا

ويسلك عyا Zيل أن العاقل للفرد Nوز فكيف أرسله@: وما أنزله وما ٕاليه يَدعو وما
والواقعّية@/ ا¡قيقة عن وُبعدها وبطucا بضGcا العلم مع غ�ها@, مسالك

:@
ã
| Fك الباء Mرف ا	ستعFل ٕاّن

Ø
j

جاَء@كُم َقْد ,@ با¡ق  َعَليـَك َنتلوها با¡ّق@, الِكـتاَب َل نز� ,@ با¡ق  أرَسـْلناَك ٕانّا
ْرَض َHٔوا Êواِت

Ú
ال« ا3ُ َخَلَق ,@ با¡ق  Hّٕا ا3ُ َم َحر� ã

	 ال� الن�فَس تقُتلوا H ,@ با¡ق  ُسوُل الر�
/@ با¡ق  دون Òv اُّمة ,@ با¡ق  قوِمنا Òوب� َبيَننا افتح َرّبنا ,@ با¡ق 



حكم ٣٠٨

قبيل من كلّها واGداية والفتح لْق Òòوا والتcوة والت�يل إ	رسال أّن ٕا� ٕاشارٌة
واXع�ٕانّا موضوع@,

ã
| ٕاّ	 له ثبوت و	 Iقّق أ	عراض	 من والفعل والتأث�@, الفعل
ا	aيات@/ سائر وكذلك حّق@, صحيح وبرنا¶ ع
مyاج أرسلناك

بل وصورته@, ا¡ّق ع
طبق ليس إ	رسال فٕاّن :@
ع دون التعب�بالباء وأمّا
أبلغ@/ وهذا حّق@, و]yاج با¡ّق

/@٢ . ٦٩ ـ بالقاِرَعة َوَعاٌد وُد Ò\َبت كذ� ا¡اق�ة َما أْدراَك َوَما ُة ا¡اق� َما ُة ا¡اق�

لcٕنكار ليس
ã
الّ� اXسّلمة@, ا¤قّقة الثابتة ا	aتية والساعة اُ	خرويّة ا¡ياة ايى

فzا@/ أثر واcòف وا�هل

ا¡ّق كلمة دون وهذا واستقباGا@, حدوثها ٕا� ٕاشارة الفاعل@: بصيغة والتعب�
ا¡كم@/ حال

ã
و| cًفع ع
الثبوت Fxالدالّ�بصيغ ا¡قيق أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حكم@:

مـن منعـته ٕاذا بكذا عليه حgت يقال اXنع@, وأصله القضاء ا¡كم@: ـ مصبا
حا@كم فأنا بيyم@, فصلت ب�القوم@: وحgت ذلك@, من ع
اòروج يقدر فلم خcفه
ا Øu@	ٔ بذلك سـمVيت للدابّة ة@: Ò Òg Ò¡وا والنون@, بالواو وNوز ُحكّام@, وا�مع وَحكٌَم@,
ُت Øgوَح أ	رذال@, أخcق من صاح}ا [نع ا Øu@	ٔ ا¡gßة اشتقاق ومنه لرا@ك}ا@, تُذلVلها
أتقنته@, َء@:

ã
Ï¿ال وأحgت رآه@, ما فعل كذا@:

ã
| كّم Ò ÒIو ٕاليه@, كم Ô¡ا فّوضت الّرجل@:

كذلك@/ صار هو@: فاستحكم

الظلم@, من اXنع وهو كم@, Ô¡ا ذلك وأّول اXنع@/ وهو واحد@, أصل حكم@: ـ مقا
السفيه حgت ويقال الداّبة@وأحxgا@, حgُت يقال [نعها, ا Øu@	ٔ الدابّة ة Ò Ògَح يت Ùdو



٣٠٩ حكم

ُت Øgح وتقول ا�هل@, من [نع ا Øu@	ٔ قياÎºا هذا وا¡gßة: بيده@, أخذَت ٕاذا وأحgته:
ب Vا£ر ̂كم@: Ô¤وا ٕاليه@, أمره ُجعل ٕاذا كذا@:

ã
| فcن وُحكVم يريد@,

Ø
Fع منعته :@ ÓDكI فcناً
ا¡gة@/ ٕا� اXنسوب

عليه@, وحكم له وحكم /@ÏÉق كم@: ÒJ بيyم َحكم قولك مصدر كم@: Ô¡ا ـ صحا
اXتقِن :oوا¡ك ا¡gة@, وصاحب ßnالعا :@oوا¡ك العلم@, من ا¡gßة أيضًا@: كم Ô¡وا
َكم@: Ò¡وا gاً@, ÔT صار فاسَتحكم@: ء

ã
Ï¿ال وأحgُت ,@ ÓDحك صار َحُكم@: وقد لcٔمور@,

وIا@كموا ا¡ا@كم ٕا� واحتgوا أراد@, ا
Ø
W منعـته ٕاذا :@ ÓDكI الّرجل ت Øgوح ا¡ا@ِكم@/

ا¡ا@كم@/ ٕا� ا¢اَصمة وا¤ا@كمة@: ,@
Ó
]ع�

ُكم@, ÒJ َحكَم مصدر وهو والعدل@, با¡ّق والقضاء والِفقه العلم كم@: Ô¡وا ـ لسا
وعليكم لكم ا¡ا@كم :@oا¡ك @كر Vوالذ كم@, Ô¡ع�ا[ وهو ة@, Òg ß Ò¡ عر Vالش من أّن وُيرَوي
فـهو واُحِكم مُفَعل@, ]ع� فعيل اضطراب@, و	 فيـه اختcف 	 الّذيى ا¤كم هو أو

ورددت@/ منعت ]ع� ت@: Øgوح وأحgت حgت تقول: والعرب َكم@, ÔT
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـه وما ويلحقه موضوع 
ع مل ÔJ ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

ويق�@/ بّت عن كان ٕاذا ,@ والyيى أ	مر يتحقّق


ع تطلق واليق�@: البّت قيد و]ناسبة ع
القضاء@/ تطلق اXفهوم هذا و]ناسبة
وأحgه: و	@ترديد@/ فيه@و	@اضطراب 	@اختcف وإ	تقان@وما الفقه@والعلم@واXنع@والرّد

اXتشابه@/ مقابل
ã
| مقطوع متقَن أيى Tكم فهو ُحكم@, ذا جعله

هـيئاtا@, اختcف من يسـتفاد ما هو وا¡َكم@: oوا¡ك ا¡Çا@كم ب� والفرق



حكم ٣١٠

أزيد@/ كَم Ò¡ا ã|والثبوت كم@, Ô¡ا عنه صدر ما وا¡ا@كم ا¡كم@, له ثبت ما oفا¡ك

أ	حكـام من كان ما وهو ـكم@, Ô¡ا من خاّص نوع 
ع تدّل ِفعلة وا¡gة
اXعقولة@/ اXتقنة وا¡قائق القطعيّة اXعارف ٕا� الراجعة

من النظر ٕاظهار هو القضاء
ã
| اXلحوظ فٕاّن والقضاء@: كم Ô¡ا ب� الفرق فظهر

فيه@/ منظوراً والبّت القطع وليس خاّص@, مورد
ã
|
ã
ÏÈالقا جانب

ون@/ Ô Ôg Ö ÒI َكيَف َلكُم ما

Qهلونه@/ Dف قطعيّاً رأياً تُبدون كيف أيى

ون@/ Ôg ÒJ ما ساَء Hأ

السوء@/ ظ̂ن يظنّون وهم ا¡ّق خcف رأvم فٕاّن

/@٤٢ . ٥ ـ بالِقسط م Ô Òy بَيْ فاحكُم حgَت َوٕان

من ا�ّديى ّ القـطعيى ذلك فليكن وتyي تأمر أو رأياً تُبديى أن أردت ٕاذا أيى
بالعدل@/ حgك

/@١١٣ . ٢ ـ القياَمة يَوَم م Ô Òyبَي كم Ô ÒJ3فا

/@٢ . ٥ ـ ُيريد ما كُم ÒJ3ا ٕاّن

/@ ٨٧ . ٧ ـ ا¡ا@ِكم� Ô Öَخ� َوهَو َبيَننا ا3ُ Jكَُم × Ú	َح

/@٤١ . ١٣ ـ gÔه ß¡ ُمَعق َب H كُم ÒJ3وا ا3@, كَم ÒJ × Ø	َواص�َح

/@١٠ . ٦٠ ـ oَحكoَعل وا3 َبينكُم كُم ÒJ3ا ُحكُم ذىلكُم

/@٦٢ . ٦ ـ ا¡اِسب� ُع
Ò
Ìºأ َوهَو كم Ô¡ا لَُه Hأ

ّ قـطعيى ونظره تعا� رأيه أّن ٕا� ٕاشارة ا¡كم@: كلمة اXوارد هذه ã
| فاخت�



٣١١ حكم

البّت ا¡كم فٕاّن بالعزيز@, أو oبالعل مقارناً oا¡ك يذكر اXفهوم هذا و]ناسبة ,@ ّ يى Vجد
العّزة@/ أو العلم Iقّق يcزم

َعـزيزاً ا3ُ @كـاَن َو ,@ ÓDَحك ÓDَعل ا3ُ َو@كاَن ,@oَحك َعزيٌز وا3ُ ,@oَحك
Õ
oَعل َوا3ُ

/@oك Ò¡ا العزيِز ا3ِ ِمَن الِكتاِب ت�يُل ,@ ÓDَحك

العّزة@/ أو العلم بعد ٕاّ	 ÓDحك كونه Iقّق يصّح cف

وا�òة@/ الوسع العلم@: مع�
ã
و|

ب�@/ Òòا
Ô
oك Ò¡ا وهو ,@ ÓDَحك واسعاً ا3ُ كاَن َحكoَخب�@, َلُدْن ِمن

مـع فيذكر ٕاbاً	@: حgته جهة ٕا� أو فقط ÓDحك كونه ٕا� النظر يكون وقد
/@oَحك تّواٌب يد@, Òa oَحك ِمن مناسبة@: وصفات @كلFت

رِض َHٔا
ã
َو| ٕالىٌه Êء

Ú
ال«

ã
| ال�ذيى َوهَو ـ oا¡ك hتقد يناسب اXوارد هذه ã

و|
/@ ٨٤ . ٤٣ ـ oالعلoك Ò¡ا َوهَو ٕالىٌه

يناسـبه مورد
ã
| يكون اòب� أو oالعل أو العزيز من واحد كّل ذ@كر أّن Fك@

ويقتضيه@/

/@٧ . ٣ ـ الِكتاِب �اُم ُهّن اٌت Òg ÔT آياٌت ِمنُه

ترديد 	 قطعيّاً رأياً مفهومه يكون بأن حكم@, ذا جعل الّذيى هو ا¤كم ٕاّن قلنا
كاملة@/ ¼Íاحة و	 بّت فيه ليس الّذيى اXتشابه ويقابله تشابه@/ و	 فيه

/@٦٥ . ٤ ـ م Ô Òyبَي َشَجَر Dف وَك Ùg Ò ÔJ × Ø	َح

مع اXفعول ٕا� النسبة تعلّق جهة فيه يcحظ التفعيل فٕاّن اً@, Ògَح Nعلونك أيى
التعدية@/



حلف ٣١٢

/@٧٩ . ٣ ـ ةَ والنبو� كَم Ô¡وا الِكتاَب ا3ُ يُؤِتيَُه أن àÌ Ò¿ ِلبَ كاَن َما@

حّق مرتبة ٕا� ّ إ	Gيى وإ	¾Ìاق بإ	فاضة ويصل ومعرفة يق� ذا يص� بأن
3ِ Hّٕا كُم Ô¡ا ٕاِن تعا�@: قوله Oالف اXع�	 وهذا مطلقاً@/ وأ	حكام اXعارف

ã
| اليق�

ا¡كم من خاّص نوع ا Øuفٕا ا¡gة وكذلك يشاء@/ من يؤتيه تعا� فٕانّه ,@٤٠ . ١٢ ـ
تعا�@: قال Fك ا¢لص�@, عباده من يشاء من يؤتzا

/@٢٦٩ . ٢ ـ َكث�اً اً Öَخ� Ò ã ßçاُو َفَقد َة Òg ß¡ا يُؤَت َوَمن َيشاُء َمن َة Òg ß¡ا ã ßçيُؤ

/@٣٩ . ١٧ ـ ة Òg ß¡ا ِمَن َرب�َك ٕاليَك أوحيى ا Ø ßW ذلَِك

/@١٢ . ٣١ ـ ة Òg ß¡ا َن ÒFلُْق آَتْينا َوَلَقد

كان وØXا التكوينّية@, باXوضوعات ويلحق يتعلّق ما ا¡قيقيّة أ	حكام أّن فظهر
وٕاحـاطته sا بـعلم أيضاً أحكامه فتكون وقدرته@: وٕارادته وعلمه sا بيد التكوين

/@ ÓF ِعلْ ٍء@
ã
Ï Ò¾ ُكل�

ã Ù
èَر ـ@@@َوِسَع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حلف@:

باGاء الواحدة وتؤّنث Hفيف@, ا Ôuوسكو بك«Ìالcّم@, َحِلفاً sبا َحلَف ـ مصبا
وا¡ليف@: واستحلفته@, Iليفاً@, وحلّفته ٕاحcفاً@, أحلفته يى Vالتعد ã| ويقال َحلفة@, فيقال
الن½Íة

ã
| واحداً أمرYا يكون أن 
ع وتعاقدا تعاهدا ٕاذا Iالفا منه يقال عاِهد@, ÔXا

اXوضع@/ به يى Ùd ماء ا¡ليفة@: وذو عهد@, أيى Ì»بالك وِحلفة ِحلف Fyوبي وا¡Fية@,

ومن 	زمه@/ ٕاذا فcناً فcن حالَف يقال اcXزمة@, وهو واحد أصل حلف@: ـ مقا
ومصدره علzا@, الثبات يلزمه إ	نسان وذلك@أّن َحِلفاً, ِلف ÒJَحلَف ِلف@يقال Ò¡ا الباب

َحديده@/ كان ٕاذا اللVسان َحليف فcن ـ قوGم شّذ@: ا
Ø
Wو أيضاً@/ لوف Ò¤وا ِلف Ò¡ا



٣١٣ حلف

اXصادر من ما@جاء أحد وهو لُوفاً Ö ÒTو َحلْفاً@وَحِلفاً ِلف ÒJ , ÒË Ò»أق حلََف: ـ صحا
]ع�, كلّه واستحلفته وحلّفته أنا وأحلفته واXعقول@واXعسور, ا£لود مثل ع
مفعول

عاهده@/ أيى حاَلفه@, وقد القوم@, ب� يكون العهد Ì»بالك لف ß¡وا

Tلوفًة ويقال ,@Ë
Ò
القَ« لغتان@وهو ِلف Ò¡ْلف@وا Ò¡ا الليث: قال ـ ٦٦ . ٥ الxذيب

حـcّف ورجل ,@ ÓÊ
Ò
قَ« أيى لوفًة ÒT sبا أحِلُف ضم� 
ع ينصبون ذاك@, قال ما sبا

FÇ Øu@	ٔ َحـلف@, Fyوبي َحليفه@, فهو فcناً فcن حالََف وتقول ا¡لف@, كث� وحcّفة@:
فcن يقال َحليفه@, فهو يفارقه@, فلم شيئاً لزم ء

ã
Ï¾ ع
كّل يطلق

Ø
j بأ	Zان@, Iالفا

إ	@كثار@/ وحليف ا�ود حليف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Vّرد هو Ë
Ò
القَ« أّن Fك وبوسيلته@, Ë

Ò
القَ« مع ا	لðام هو فzا الواحد أ	صل أّن

/@Ë
Ò
القَ« راجع ـ الðام دون Ëمن

Ò
القَ«

اXؤّكد@/ اXطلق وا	لðام ع
العهد اXع�تطلق هذا و]ناسبة

هـو الّـذيى واXفعول اXصدر مفهوم كان ا ØW واXعقول واXعسور اXيسور وأمّا

ع Fعني�وتصادفهXا تصادق باب من فهيى اXصداق@: ã| متّحداً ا¡دث وقوع مورد

اُخري@/ مع�صيغة
ã
| صيغة استعFل 	 واحد@, مورد

وأمّا اòارج@, ã| Fzمعني تصادق باعتبار ع
ا¡لف ا¤لوف تطبيق أّن فظهر
/@ ÓFّومسل Tقّقاً ا¡لف@ووقوعه@وكونه Iقّق ٕاشارة@ٕا� ا¡لف@: مورد

ã
ا¤لوف@| استعFل

.@@٩ ـ ×ْس Ô¡ا Hّٕا ٕانأَردنا وَلَيْحِلُفن� /@/@/@@ َو@كُفراً ÍßÈاراً َمسِجداً ذوا ÚHا َوال�ذيَن
/@١٠٧



حلق ٣١٤

/@٦٢ . ٤ ـ ْحساناً ٕا Hّٕا أَردنا ٕان ِبا3ِ ِلُفوَن Ö ÒJ جاُءوَك Ú Ôj

اXوردين
ã
| ا	سـتعFل وهذا حسـنة@, صا¡ة كانت نيxّم بأّن يُقِسـمون أيى

/@
ã
ÏÈاXبا يتعلّق 	 فٕانّه العهد@, ]ع� Fuكو يدفع FGوأمثا

ْنُكم@/ ß ÒX م Úuٕا ِبا3ِ ِلُفوَن Ö ÒJَو الكَِذب@, Òَع� ِلُفوَن Ö ÒJَو َلُكم@, ِبا3ِ ِلُفوَن Ö ÒJ

عليه@/ ملðم� sبا يُقِسموَن أيى

/@١٠ . ٦٨ ـ َمِه� َحXٍّف ُكل� ُتِطْع Hَو

يعتمد cف ,@ Ùه� متسا· وعهده رأيه ã
| وهو وا	لðام ا¡لف يُكمن من أيى

قوله@/ 
ع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حلق@:

مبالغة بالتشديد وَحلَّق وِحcقاً@, ÍÈب باب من َحلْقاً َشعره@, َحلََق ـ مصبا
ومـيمه ا¡Çلق هو لقم Ô¡وا مذّكر@/ وهو ُحلوق@, bعه ا¡يوان من لق Ò¡وا وتكث�@/
حـلقومه@/ قطعت َحلقمًة@: وحلقمته Hفيف@, وحذفها بالياء@, oقcَح وا�مع زائدة@,
لقة@: Ò¡وا مستديرين@, Nتمعون الّذين القوم@: وَحلْقة وغ�ه@, حديد من الباب وَحلقة
أصابه أيى ـ وَعقراً له َحلقاً الدعاء@: ã|و قياس@/ غ� 
ع َحلَق وا�مع كّله@, السcح

جسده@/
ã
| وعقٍر حلقه

ã
| بوجع sا

غ�ه@/ عليه Jمل
Ø
j الرأس@, عن ال̂شعر تنحية فأ	ّول ثcثة@, اُصول حلق@: ـ مقا

حلقُت فأ	ّول@: ع
العلّو@/ يدّل والثالث مستدير@, ا	a	ت من ء
ã
Ï¾ 
ع يدّل

ã
æوالثا

Çالق@/ ÒT خشونxا من ال̂شعر Iلق
ã
الّ� اòشنة لcٔ@كسية ويقال َحلْقاً@, أحِلقه

ã
Ïºرأ

ف@/
ß
Ì¿ُم مكان حالٌق@: والثالث@: ا¡ديد@/ َحلقة ا¡لقة :@ ãæوالثا


ع لَق Ò¡ا وا�مع القوم@, وَحلقة الباب َحلقة وكذلك للدروع@, ْلقة@: Ò¡ا ـ صحا



٣١٥ حلق

بالتحريك@, @الواحد
ã
َحَلقة@| وحكي@يونس: َلق@/ ß¡ا ا�مع : ّ أ	صمعيى وقال غ�قياس,

اXال أيضاً@: لق ß¡وا لْك@/ ÔXا kخا ْلق@: ß¡وا لقوم@, Ô¡ا لق Ò¡وا وَحَلقات@/ َحلَق وا�مع
éاللّـ كأّن ,@

Ñ

اÔXمت الÍÚÉع وا¡اِلق@: ط�انـه@/

ã
| ارتفاعـه الطائر@: وIليق الكثـ�@/

وَحلّقوا رأَسـه حلََق قولك مصـدر ْلق@: Ò¡وا اXرتفع@/ ا�بل وا¡اِلق@: حلقه@, ٕا� فيه
ا¡لق@/ وا	حتcق Îم@,

Ò
ºُرؤو

الشعر لقطع ا¡لق جعل
Ø
j حلَقه@, قطع وَحَلَقه@: اXعروف@, العضو ْلق@: Ò¡ا ـ مفر

با¡لق تشبzاً يت Ùd لقة Ò¡وا حليق@/ و¡ية َحليق ورأس شعَره@, َحلَق فقيل وجّزه@,
ٕاذا الطائر حلّق وقيل القـوم@, حلقة فقيل الدوران مع� ا¡لقة

ã
| واعت� اGيـئة@/

ã
|

انه@/ Òط�
ã
| ودار ارتفع

الن^فَس وUرُج ء@, اÒXريى من وال¿Ìاب الطعام مَساغ ْلق@: Ò¡ا ـ ٥٨ . ٤ الxذيب
ُحلوق@/ وbعه ا¡لق@, من أيضاً هو ال̂ذبح وموضع ا¡لقوم@, من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ	صل عن ال̂شعر وقطع زائد ء
ã
Ï¾ ٕازالة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

ه@/ وَجز&

ا¡Çيوان@, من والنحر الذبح Tّل 
ع تطلق وإ	زالة@: القطع مفهوم و]ناسـبة

عـ ُحلقوم فيقال@: ا¡لق@, امتداد 
ع ليدّل فيـه مزيداً يص�

Ø
j لق@, Ò¡ا ٕانّه ويقال

ُفعلول@/ وزان

خالياً كان ٕاذا@ ارتفاع أو ع
جبل يطلق ال̂شعر@: وٕازالة لق Ò¡ا مفهوم و]ناسبة
ُحِلق@/ كأ@نّه النباتات@, من



حّل ٣١٦

ومسـتديرة@: مدّورة لْق Ò¡ا كانت وØXا السلسلة@, من قَطعة عن عبارة لقة Ò¡وا
الطائر حلّق يقال ا	عتبار وwذا الباب@, وحلقِة الدرع وَحلَق القوم َحلَق 
ع تطلق

/@ ّ ا	نðاعيى با	شتقاق

وا	عتبارات@/ القيود هذه من واحد مشتقّاtا سائر
ã
| ويعت�

/@١٩٦ . ٢ ـ ُ ْديى ÒGا َيبُلَغ × Ú	َح ُرؤوَسكُم ِلُقوا Ö ÒI Hََو

/@٢٧ . ٢٨ ـ ُرؤوَسكُم Òِق� ل  ÔT Òآِمن�

ففيه الوقوع@, وحيثيّة به باXفعول الفعل تعلّق ع
جهة ويدّل تفعيل والتحليق@:
/@�O 	 ما الفعل وقوع تأ@كيد من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّل@:

وصٌف أيضاً@, وَحّل َحcل@, فهو َحُرم@, خcف :@ ًcَّح ّل Ô ÒJ ُء ãÏ¿ال َح̂ل ـ مصبا
ـ البيَع ا3ُ أَحل� ـ ومنه وَحّللته@, أحللتُه فيقال والتضعيف باGمزة ويَتعّديى باXصدر@,
ُحلوً	@: ّل ß ÒJ ال̂ديُن وَحّل لVل@/ Ò ÔTو ّل ß ÔTالفاعلËºوا الفعل@وال�ك@, ã| Øوخ� @أباَحه أيى
من خرج :@ ًcِّح رم Ô¤ا وَحّل وجب@, وُحلوً	@: ًcَّح ا¡ّق وَحّل حاّل@/ فهو أجله@, ٕانxي
ال̂تِحّلة@, Ëº	ٕوا وحلّلxا أيضاً@, وَحcل أيضاً@, وَحل; ّل@, ß ÔT فهو مثله@, وأحّل ٕاحرامه@,
الزوجة@, ليلة@: Ò¡وا الزوج@/ ليل@: Ò¡وا ا¨�@/ به Iّل ما بقدر أيى ,@Ë»الق ل^ة ßI وفعلته
من ثوب� ٕاّ	 تكون 	 ل^ة Ô¡وا غ�ه@/ لّـه ßJ@	 ًcّ ßT صاحبـه من Jّل واحد كّل ٔ	ّن
ع
البيوتVازاً@/ لّة ß¡ا وتطلق النازلون@, القوم ّلة@: ß¡وا ُحلَل@/ وا�مع واحد@, جنس

يشّذ 	 ء@,
ã
Ï¿ال فتح عنديى كلّها وأصلها ومسائل@, كث�ة فروع له حّل@: ـ مقا

أ	صل من وهو ا¡رام@, ضّد cل@: Ò¡وا /@ ًcّح أُحلّها الُعقـدة حَللُت يقال ء@/ ãÏ¾ عنه



٣١٧ حّل

وهو نزل@, وَح̂ل@: فيه@/ ٔ	مر وأوسعته أMتَه ٕاذا َء
ã
Ï¿ال حللُت من كأ@نّه ذ@كرناه@, الّذيى

نازلك من كّل عبيد@: أبو قال حّل@/ نزل فٕاذا ويَعقد يَشّد اXسافر ٔ	ّن الباب@, هذا من
َحليٌل@/ فهو وجاورك

اذ@كر عاقُد يا يقال فاLّلت@, ا@, Ôxفتح :@ ًcَّح أُحل&ها الُعقدَة حللُت حلل@: ـ صحا
وحللت ّلـه@/ ßI الّذيى اXكان أيضاً@: ّل Ò¤وا /@ ًcّ Ò ÒTو وُحلوً	 ًcَّح باXكان وحّل /@ ًcَّح
cًليI َحلّلتُه تقول ,@hالتحر ضّد والتحليل cل@/ Ò¡ا ّل@: ß¡وا /@

Ó
]ع� wم@: وحللُت القوم

ما بقدر ٕاّ	 أفعل n أيى ,@Ë»الق لّة ß ÒI فعلته وقوGم وَتِغ̂رة@/ تغريراً غ̂رر تقول Fك لًّة@, ßIو
اُبالغ@/ nو

ã
ي� ÒZ به حّللُت

نزلت@, وحَلْلُت@: ,@
ã
æِلسا ِمن ُعقَدةً وyْحُلل ـ ومنه الَعقد@, حّل ّل Ò¡ا أصل ـ مفر

ُحـلوً	@, َح̂ل فقيل لل�ول اسـتعFله د Vجر Ø
j ال�ول@, عند أ	aال Vَحل من وأصله

حّل وعن الَبواِر@/ داَر قوَمُهم وأحّلوا داِرِهم@, ِمن َقريباً �ل Ô ÒI أو قال@: ـ غ�ه وأحلّه
َحXٌل هذا ـ َطي باً HًXَح ا3ُ َرَزَقكُم ا Ø ßW وُكلوا ـ ًcِّحـ ُء ãÏ¿ال َح̂ل قوGم استع� العقد
ا3ُ َفَرَض َقد ـ وقوله عها@/ ÖÍÒÈ ã

| éّالل نزل الشاة أحّلت لول@: Ô¡ا ومن َحرام@/ وهذا
الكفّارة@/ من أZانكم ُعقدُة به تنحّل ما Øب� أيى ـ أZانكُم لَّة ß ÒI َلكُم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وقوعها عليه ويدّل رمة@/ Ô¡وا الَعقد رفع هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

ا3ُ أَحل� ما َطي باِت موا ر  Ò ÔI H با@, الر  َم َوَحر� الَبيَع ا3ُ َوَأَحل� ـ ã
| Fك ا¡رمة مقابل

ã
|

َحرام@/ َوهذا َحXٌل هذا عاماً@, مونَُه ر  Ò ÔJو عاماً ل�ونَُه ß ÔJ لََك@, ا3ُ أَحل� ما ُم ر  Ò ÔI Ò ßn َلُكم@,

اXمنوعّية@/ رفع ّل@هو Ò¡فا عن@اXمنوعّية@من@أ	صل, عبارة حرم@ٕانّه ã
سبق@| وقد
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,@
ã
æِلَسا ِمن ُعقَدةً وyْحُلْل :@

ã
| Fع�كXا ذلك تناسب موارد

ã
| استعGFا وهكذا

/@٢٨ . ١٤ ـ الَبواِر داَر َقوَمُهم وأَحّلوا

الcّزمة@/ ا¡دود برفع القوم وٕانزال واXمنوعّية@, ا¤دوديّة ورفع الفتح يراد

أ	صل وخصوصيّة اXع�@, هذا ]ناسبة فzا تستعمل ا Ø̂ فٕا اُ	خر@: ãæعاXا وأمّا
اXوارد@/ bيع

ã
| تcحظ أن 	بّد

وإ	بـاحة ا�واز ماّدة cRف اXاّدة@, هذه
ã
| Tفوظ واXانع العقدة رفع فقيد

وغ�Yا@/

َلكُم اُِحل� لُكم@, ذى وراَء ما َلكُم واُِحل� بات@, الطي  م Ô ÒG �ل ÔJَو ,@
ã
َغَض� َعَليكُم َفيحل�

/@HًXَح Ôrَغِنم ا Ø ßW فُكلوا الَبَلِد@, ذا
ß
w zِحل وأنَت اHٔنعاُم@, َلكُم ِحل�ْت اُ البَْحِر@, َصْيُد

اXورد@/ ]ناسبة العمل باب وفتح اXمنوعيّة رفع فzا يراد

/@٢ . ٦٦ ـ أZاِنكُم ل�َة ß ÒI َلكُم ا3ُ َفَرَض َقد

التعي�@/ مع التقدير ]ع� والفرض@: ا¨�@, ويفتح
ã
ÏÉيقت ما أيى

وأمثاGا@/ واXكان واXقام ب�ا¤ّل الفرق يظهر وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حلم@:

ã
| رأي واحتلم@: Hفيف@/

ã
æالثا وٕاسكان ,@ ÓFُُحل قتل باب من لُم ÒJ َحلَم ـ مصبا

وَحلُم وTتلم@/ nحا فهو الّرجال@, مَبالغ وبلغ أدرك واحتلم@:
Ø ã
الص	 وحلم رؤياً@/ منامه

الضـخم@, الُقراد َلم@: Ò¡وا لم@/ ß¡ا ٕا� نسبته وحّلمُته@: /@oحل فهو Òوسـ� صفح :@ ÓFِحل
التشبيه@/ 
ع حلَمة الثديى لرأس وقيل وَقَصب@/ قََصبة مثل َحلَمة الواحدة
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والثالث@: ء@,
ã
Ï¿ال تثّقب :@

ã
æوالثا الَعجلة@, ترك أ	ّول@: اُصول@ثcثة@, ِحلم@: ـ مقا

وٕان قياساً@, ليس اللّغة بعض أّن 
ع تدّل جّداً@, متبائنة وهيى اXنام@/ ã| ء ãÏ¿ال رؤية
/@
Õ
oحل فأنا أحُلم@, عنه َحُلمُت يقال الّطيش@, خcف لم ß¡ا فأ	ّول: منقاساً@/ @كان@أ@كه
قد والثالث@: ُتفسده@/ دواّب فيه تقع أن وذلك وفسد@, تثّقب ٕاذا

Ô
hد	أ َحِلم :@

ã
æوالثا

/@ الث̂ديى َحلَمتا هذا 
ع وا¤Çمول الِقردان@/ ِصغار لَم Ò¡وا /@ ÓFُوُحل ÓFُْحل نومه ã| َحلَم
/@
Ñ

Wت ُقراد كأ@نّه ,@cٔامت هو ا Ø̂ فٕا dن@: ٕاذا لّم ÒI قوGم فأمّا

أم ـ أحـcم وbعه الغضـب@, هيجان عن والطبع النفس ضبط لم@: ß¡ا ـ مفر
Ìوه

Ø
ف« لكن العقل@, هو ا¡قيقة

ã
| لم ß¡ا وليس عقوGم, معناه قيل ـ تأمرهم@أحXُمهم

اHْٔطفاُل َبَلَغ وٕاذا وIّلم@/ العقل@, وَحل̂مه َحُلم@, وقد العقل@, مسبVبات من لكونه بذلك
َحلُم ويقال لم@/ ß¡با جديراً صاحبه لكون لُم Ô¡ا يى Ùdو البلوغ@, زمان أيى ـ لُم Ô¡ا ِمنكُم
بصورة لتصّورها بذلك يت Ùd قيل الكب�@, الُقراد َلمة@: Ò¡وا واحتلم@/ وIلّم نومه@, ã|

/@� اGديى �من ُهُدّوها لكة لم ß¡ا ذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن والطبع النفس انضباط ]ع� لم ß¡ا هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن

ã
| والصـ� والطمأنينة السكون حالة وحصول إ	حساسات@, وعن الغضب هيجان

والغضب@/ وال�ق والطّيش العجلة مقابل
ã
| الّطبع@, mcي@	 ما مقابل

mالنا فٕاّن النوم@: حالة
ã
| حاصلة والسكون والطمأنينة ا	نضباط هذا كان ا ØXو

الطيشواGيجان عن اXنسلخة ا¡الة أيى لم@, Ô¡ا عليه فيطلق له@, هيجان 	@طيشو	
Îا@,

Ò
نف« mcي 	 ما ا¡الة هذه

ã
| له ي�اءيى Øj اليقظة@, حالة ã

|
ã
الّ� وإ	حساسات

لم@/ Ô¡ا مفهوم حقيقة وهذا
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النـفس تنضبط فzا حالة حصول عن عـبارة وهو البلوغ@: ]ع� لُم Ô¡ا وأمّا
الطفولّية@/ زمان وهيجان وا	ضطراب الطّيش عن وتتخلّص

دواّب مـقابل
ã
| hدcٔل oوالتسل السكون حالة حصوُل اXع� هذا ويناسب

التثّقب@/ له فيتحّصل تفسده@,

مـقرونة ,@hالكـر القرآن
ã
| ذ@كرت اXتعال sا ٕا� اXنتسبة لم ß¡ا صفة ٕاّن Øj

اXقام@: يقتضzا ع
ما اُخري بصفات

/@oَحل َشُكوٌر ,@oَحل
Õ
oَعل ,@oَحل Þ ãَغ ,@oَحل َغفوٌر

الغرائز امد ÒT ومن الصفات أ¾Ìف من فهيى إ	نسان@: من فرد ٕا� نسبت وٕاذا
sا ٕا� السـلوك

ã
| ويتمكّن اXقـامات@, 
أع ٕا� إ	نسـان wا

ã
يرت�

ã
الّ� الب¿Ìّية@,

والطمأنينة@: بالسكون العزيز

/@١٠١ . ٣٧ ـ oَحل ِبُغXٍم Ìناُه Ú¿ َفبَ ,@oَحل ّواٌه ٔHَ Òoٕابراه ٕان�

الصفة@/ wذه أ	نبياء شيخ اتّصف فقد

/@٥٩ . ٢٤ ـ لَُم Ô¡ا ِمنكُم اHْٔطفاُل َبَلَغ َوٕاذا

والتعب� والتعقّل@/ وا	ستقرار السكون حالة النفسوحصول انضباط @زماَن أيى
وجه@/ من وخصوص عموم Fyوبي واXنظورة@, اXناط ا Øuفٕا العقل@: دون الصفة wذه

والطيش@/ الغضب حالة
ã
| Fك الطمأنينة حالة cب العقل يوجد وقد

/@٤٤ . ١٢ ـ أْضَغاُثأْحXٍم

واس�اح اطمأّن ح� mالنا ويراها النوم
ã
| ت�اءيى قة Vمتفر مش̂وشة اُمور أيى

اليقظة@/ اضطراب عن

انـتقاش
Ø
j والطـمأنينة@, السكون حالة حصـول ÏÉقت[ الرؤيا هذه أّن ُيراد
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ويـن� الرؤيا@, هذه حصول
ã
| اXوجب هو اXع� وهذا النفس@/

ã
| اXتشـتVتة الصور

الصادقة@/ الرؤيا مyا فٕاّن ,@mالنا رؤيا مطلق دون بتعب�ها@, العلم

Fك واحد@, أصل ٕاّ	 وليسGا اXوارد@, هذه
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

ٕاليه@/ ترجع والفروع بيّنّاه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح	@:

عنديى حسن حcوًة@: َتِعَب باب من ×
 ÒJ وبصدريى ã
بعي� ُء

ã
Ï¿ال

Ò ã ß

َح ـ مصبا

ع
فُعول ُحلُوي وأ	صل ,@
Ø ã ß

ُح وbعه ,@

ã
Ö
 Ò¡ا لبست َحلْياً: اXرأُة وَحِلَيِت /

ã
وأعجب�

وِحليَة ,Ì»وتك ا¡اء ØËÉوت مقصور ×
َح وا�مع الصفة, ليَة: ß¡وا فلس@وفُلوس/ مثل
أو

ã

Ç Ò¡ا ألبسxا وَحلّيxا@: ـَذْته@/ ØHا أو ã
 Ò¡ا لبست اXرأة@: ّلت ÒIو زينته@, السيف@:

ِلتلِبسه@/ Gا ذتَه ØHا

ٕاليه@, النفس من ميل
ã
| ء

ã
Ï¿ال ِطيب فأ	ّول@: اُصول@: ثcثة معتّل@: حلو ـ مقا

خcف وهو لو Ô¡ا فأ	ّول@: ء@/ ãÏ¿ال تنحية ـ مهموز والثالث@: ء@, ãÏ¿ال Iس� :@ ãæوالثا
وَحّليُت ,@ ّ وثُديى ثَديى يقال Fك , ã
َح bع وهو اXرأة@, Û ã ß
ُح , Ø ã
 Ô¡ا : ãæالثا وأ	صل ّر, ÔXا

السيف@/
Û ã ß

ُح يقال و	 السيف وِحليَة صفته@/ ء@: ãÏ¿ال ِحلية وهذه اXرأَة@,

Xكان ا¡اء Ì»تك وقد فعول وهو ,@
Ø ã

ُح وbعه اXرأة@,

ã
Ö
َح :@

ã

 Ò¡وا ـ صحا

صارت اXرأُة@: وَحِلَيت /@Ì»والك
Ø
ËÉبال ـ Xًِعْج م

ß Ù
zُحِل ِمن ـ وقرٔي ,@

Øã
Ï ß½ِع مثل الياء

وحاِلية@/ َحِليّة فهيى /@ ã
َح ذات

َجعلَت ٕاذا أحِلzا@: وأنا اXرأُة@, َحِلَيِت ّكيت@: Vالس ابن قال ـ ٢٣٥ . ٥ الxذيب
به َحّلْيَت ِحلية كّل

Ô ã
Ö
 Ò¡ا الليث@: وقال اXع�@/ wذا ا Ôtَحلو يقول@: وبعÎÉم َحلْياً@, ا ÒG
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/@
Ø ã

ُح وا�مع Lوه@, أو سيفاً أو امرأة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لو Ô¡وا ء@, ãÏ¿ال wا ̂سن ÔJ
ã
الّ� الظاهريّة الزينة ã| حقيقة بالياء ã
َح ماّدة أّن

ّر@/ ÔXا يقابل ما وهو الطعام
ã
الطVيب| بالواو

الظـاهرّية@, العرضيّة الزينـة ã| يستعمل ã
 Ò¡ا أّن الزينـة@: وب� بينه والفرق
ء@/
ã
Ï¿ال نفس من وي�اءيى يتظاهر ما ã| استعGFا أ@ك والزينة

أ@كـ 
ع الزينة مع� اشتبه أ@نّه Fك بعÎÉم@, 
ع
Ø ã
واليا� ّ الواويى اشتبه وقد

]ا وحgوا العرضيّة لية ß¡با Ìوها Ø»ف حيث ـ ّن Ô Òx ِزينَ ُيْبِديَن Hََو ـ والفقهاء Ìين Ù»فXا
راجع ـ والّزلَل اòطا من sا عَصمنا وجّل@, عّز sا أنزل ما ع
خcف وأفتوا حgوا

الزين@/

ِمن َبْعـِده ِمن لْيَِة@, ß¡ا ã| ـأ ُيَنش� أَوَمن ِحليٍَة@, ابِتغاَء ِحليًَة@, ِمنُه وَتْسـتَْخِرُجوا
م@/ Ùzُحِل

ã
Ö
َحـ 
ع ويدّل للنوع ِفعلة ليـة ß¡وا ,@ ã Ö
َح bع فُعول 
ع Ø ã ß
ـ Ô¡ا أّن فظهر

Uصوص@/

أساِوَر@/ ِمن ِفzا ل�ْوَن Ò ÔJ ٍة@, ِفض� ِمن أساِوَر َوُحّلوا
لغ�ه@/

ã

 Ò¡ا ]ع�جعل التحلية@: من cًومستقب ماضياً Vهو	ن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حم@:

الرموز@/ ومن اXقطّعة ا¡روف من
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ا¡روف وترتيب با¡روف@, الع�يّة اللغة ã|تكتب أ	عداد أّن ـ nا ـ ã| قلنا
أ	Pدّية@/ بالدائرة فzا

كان ا@ ØXو ,@٤٨ ـ يطابـق حم عدد ٕاّن نقول@: أن اXنـقاس عن خارجاً وليس
فcزم إ	سcم@, ظهور مبدأ وهيى البعثة@, من Jاسب أن ّ إ	سcميى التار± ã| أ	صل
ٕا�اGجرة@, فة

Ø
Ì¿Xا مكّة

ã
| أ	@كرم

Ø ã
الن	 مّدة@ٕاقامة وهو ١٣ أو ١٢ عدد أن@ينقصمنه

سنة@/ ٣٥ عدد فيب�

اcòف@, وظهور @ٕا�الضعف فينxيى النبّوة@, ظهور دورة امتداد اXّدة@زمان وهذه
هذا وZتّد السcم@, أم�@اXؤمنـ�عليه مو	نا cRفة ا¡قّة الو	ية

ã
Ù
Q زمان يظهر

Ø
j

الغيبة@/ تقع
Ø
j ,@ ه ٢٦٥ سنة ٕا� الظهور

ظهور دورة وهيى سنة@, ٢٣٠ ـ وعددها عسق@, Mروف اXّدة هذه ٕا� ويشار
سنة@/ ٢٦٥ ٕا� ٣٥ سنة مبدأ من ا¡ّقة@, الو	ية

والباطلة@: ا¡قّة الو	ية ٕا� ٕاشارات ال¿Ìيفة السورة هذه
ã
و|

/@٦ . ٤٢ ـ َأْوِلياَء ُدوِنِه ِمن ُذوا Ò ÚHا َوال�ذيَن

/@ ٨ ـ َنص� Hَو
à
Ø ã
َو� ِمن م Ô ÒG ما وَن ßXَوالظّا /@/@/@@ ةً واِحَد ًة َعَلُهمُأم� Ò Ò� ا3ُ شاَء َولَو

/@٩ ـ Ø ã
الَو� ُهَو َفا3ُ َأْوِلياَء دوِنِه ِمن ذوا Ò ÚH@y َأِم

/@١٠ ـ ٕا�ا3ِ ُه Ôgَفُح ٍء
ã
Ï Ò¾ِمن ِفيِه Ôrاخَتلَْف َوَما

/@١٣ ـ ُقوا َتتََفر� Hَو يَن الد  أقيُموا أن

وهكذا@/

`س النـاس
ã
| الو	يـة ظـهور مّدة أقّل فٕاّن سـنوات@: `س ٕاضافة وأمّا

إ	مام الو	ية kاòففرض أم�@اXؤمن��ع�@, أ	عظم sا
Ø ã
و� خcفة

ã
| Fك سنوات@,



حم ٣٢٤

قد �ع� ّ العسكريى Tّمد أبا إ	مام فٕاّن كذلك@, و	يتـه ظهور زمان �ع� Ì¿ع ã
æالثا

ب�سنة Dف السنوات@, هذه
ã
| بزيارته اòواّص من عّدة ف

Ø
Ì¿ت وقد ,@٢٦٠ سنة

×
Ø�تو

الغيبة@/ اشتّدت
Ø
j /@٢٦٥ ٕا� ,@٢٥٥

اُمور@: النبّوة دورة مّدة ٕا� به يشار حم@, أّن من قلنا ع
ما ويدّل

بـ�ول مـربوطة بآيات تبتدٔي حم@, ـ بكلمة اXبـدّوة الستّة السـور ٕاّن ـ ١
ب�@/ ÔXا والِكتاِب الِكتاِب@, �يُل تَ الكتاب@:

oوالتسل وإ	نذار والتبش� بالنبّوة ترتبط ما أ	ّوليّة ا	aيات ã| يذكر Øj ـ ٢
cف@: ßòوا والكفر وإ	Zان

/@٤ . غافر ـ م ß ßGِبَرُسو اُّمٍة �ُكل ْت Ú
ÒYَو َقبَلُهم@, َبْت كَذ� ا3ِ@, آياِت

ã
| اِدُل ÔN ما

/@٤ . لت Vفص ـ Õ
Ì Ò¿ بَ أنا ا Ú̂ ٕا ُقل أ@ك�هم@, فأعرَض َوَنذيراً بَش�اً

َقْريٍَة ã| قبِلَك ِمن َسلنا َأْر ما وَكذلَِك ,@ Ø ãن� ِمن يأتzم َوما ,@ Ø ã� نَ ِمن رَسلنا َو@كَمَأ
/@٦ . الزخُرف ـ َنذير ِمن

ـ ُمـب� َرُسـوٌل جاَءُهم َوَقد @كريى الذ  م Ô ÒG × Úæ َأ ُمباَر@َكـٍة@, َلْيلٍَة ã| لنـاُه َأ@نَْز ٕانّا
/@٣ الّدخان@.

ـ َعـلَيه ×� ُتتْ ا3ِ آياِت َيْسَمُع ,@oأث أّفـاٍك ِلُكل  َويٌل َنْتُلوها@, ا3ِ آياُت ِتلَك
/@٦ . ا�اثية

أ	حقاف@. ـ ُسل �الر ِمَن ِبْدعاً ُكنُت ما ُقل ُمعِرُضون@, اُنِذُروا ØFَع َكَفروا َوال�ذيَن
/@٣

َسبيِل َعن وا �َوَصد كََفُروا ال�ذيَن ـ Tّمد سورة السورة@: هذه بعد تذكر Øj ـ ٣
م@/ Ô ÒGFأع أَضل� ا3ِ



٣٢٥ aأ

ا¡مد@/ أيى Tّمد@, ماّدة حروف تناسب حم@, ـ حروف ـ ٤

ولطائف متناسبة@, ذوقيّات بل التفس�@, من ليست البحوث هذه أّن �O و	
/@ Ðnا@ ـ راجع ـ مستحسنة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aأ@:

عـyم مـنعته Çيًة@: ßaو رميى باب من ـياً Ö Òaالنّـاس من اXكاَن يُت Òa ـ مصبا
اÇXريض وaيت عليه@/ �Nأ و	 ُيقَرب 	 ًي ßa جعلته وأaيته@: منه@, Ëºا وا¡Fية

فـهيى تـعب باب من مي Ö ÒI ا¡ـديدُة َيت ß Òaو ن½tÍم@/ اية@: ßa القـوم وaيت ية ßa
ط� مأة@: Ò¡وا FTة@, فهيى أaيxا فيقال باGمزة ويعّديى بالنار@, حّرها اشتّد ٕاذا حامية@,
زوجها اُّم اXرأة@: اة Òaو مأة@/ Ò¡ا فzا صار َتِعـَب@: باب من أً Ò Òa Ô

Öالِب� َئت ß Òaو أسود@,
للّزوج@/ قريب وكّل

بـالتسك�@, ْمأة Ò¡ا وكذلك ـ َمْسُنون ٍأ@ Ò Òa ِمن ـ أ	سود الط� َمأ@: Ò¡ا ـ صحا
ا@, Ôtأ Òaت Ôك أ@: Ò Òa Ô

الِب� َئت ß Òaو ا@, Òtأ Ö Òa أيى نزعxا ٕاذا أً@: Ö Òa Ò
الب� أُت Ò Òa منه@: تقول

من كان من كّل ْم@: Ò¡وا غضبت@/ عليه@: ئُت ß Òaو مأة@/ Ò¡ا فzا ألقيَت ٕاذا ٕاaاًء@: ا Ôtأaوأ
وحم أبو مثل وaو قفاً مثل اً Òaو أٌ Òa لغات أربع وفيه وأ	ب@, أ	خ مثل الّزوج قبل

أaاء@/ وا�مع أب@, مثل

أ@, Ò Òa ذات صـارت ٕاذا أً@: Ò Òa ÇIمأ فـهيى الركيّة ئت ß Òa ـ ٢٧٦ . ٥ الxذيب
أtا@/ Ò Òa من نقّيxا ٕاذا ٕاaاًء@: أنا وأaأtا

أة Ö Òa �Çمع Ëºا أ Ò Òa وقيل@: ,@íنXا أ	سود الط� َمأ@: Ò¡وا ْمأة Ò¡ا aأ@: ـ لسا
وَقَصبة@/ كَقَصب أة Ò Òa َمأ Ò¡ا واحدة عبيدة@: أبو وقال َحْلقة@, bع Ëºا @كَحلَق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

هو وهذا ,@íنXا اXرطوب ال�اب هو مهموزاً اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

/@Fفراجعه والط�ـ وب�ال�اب بينه الفارق

ِمئَة Ò¡وا َتِعَب@, باب من وهيى � يى VتعدXا �دون الّلزوم اXاّدة هذه ã| أ	صل ٕاّن Øj
فكأ@نّه أ	صل@, هذا ٕا� فراجعة غضبت@: ]ع� عليه ئُت ß Òa وأمّا كَخِشن@/ ة Ø{مش صفة

أ@/ Ò Òa ذا وصار الكدورة من Ñ
 مُ قد

ِمن َقبُل ِمن َخَلْقناُه وا�ان� َمسُنون@, ٍأ Ò Òa ِمن َصْلَصاٍل ِمن اHٕنساَن َخَلْقنا َوَلَقْد
/@٢٦ . ١٥ ـ موم الس� نار@

إ	نسـان تكّون أّن �O و	 والكدورة@, الظلمة 
ع تدّل بالنار َمأ Ò¡ا مقابلة
ا¡مأ@/ ٕا� النبات ومرجع النبات@, ٕا� ا¡يوان مرجع فٕاّن َمأ@, Ò¡ا ٕا� مرجعه

/@ ٨٦ . ١٨ ـ ئٍَة ß Òa à
َع�

ã
| تَْغُرُب َوَجَدها مِس الش� َمْغِرَب َبَلَغ ٕاذا × Ú	َح

يري Ø�ح أسبانيا@, ã�حوا من أ	طلس Mر ساحَل اXراد يكون أن والظاهر
أو ,@ ّ الرومـيى ٕاسكـندر هـو الشخص هذا من اXراد وهل البحر@,

ã
| تغرب الشمس

وأ	خـ� أقـول@: أ	ذواء@, ملوك ومن ا¨ن من ا¡م� ملوك من أو آخر@, ٕاسكندر
القرن�@/ ذا راجع وآنس@/ أقرب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aد@:

فcناً دت ß Òa يقال الذّم@, ع
خcف يدّل واحد وأصل واحدة كلمة aد@: ـ مقا
ويـقول اÇXذمومة@, غـ� ا¤مودة خصـاله كت ٕاذا وTّمد@: Tمود ورجل ُده@, Òaأ
ٕاذا فcناً أaدت ويقال منك@, ا¤مود وفعلك غايتك أيى كذا@, تفعل أن اداك Ôa العرب@:
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الصفات@/ سائر
ã
| مّطِرد قياس وهذا وأعجزته@, أRلته يقال Fك Tموداً@, وجدته

ا¡مد كان هنا ومن عليه@, أثنيت aداً@: وٕاحسانه شجاعته 
ع دته ßa ـ مصبا
مـع� فيه ويكون التعّجب مع� وفيه الشخص

ã
| لصفة يستعمل ٔ	@نّه الشكر@, غ�

cف الصنيع@, مقابلة
ã
| ٕاّ	 يكون cف الشكر وأمّا اXادح@, وخضوع للممدوح oالتعظ

اللّـه̂م سـبحانك ـ التـقدير وÇMمدك@: اللّهّم وسبحانك شجاعته@/ 
ع شكرته يقال
لك@, حامدين نسبVح أيى ـ مِدك Ò ßMُنَسب ح ُن ÒLو ـ

ã
| قيل ما منه ويقرب لك@, وا¡مُد

ع
ذلك@/ والنعمة اXنّة فلك عليك وأثنيت نّزهتك وMمدك وقيل@: لك@, وا¡مُد أو

من وأعّم اXدح@, من أخّص وهو بالفضيلة@, عليه الثناء تعا�@: s ا¡مد ـ مفر
بالتسخ�, وفيه منه يقال ا

Ø
Wو باختياره إ	نسان من يكون Dف يقال اXدح فٕاّن الشكر@,

وعلمه@, وسخائه ماله ببذل Zدح Fك وجهه@, وصباحة قامته بطول إ	نسان Zدح فقد
شكر فكّل نعمة@, مقابلة

ã
| ٕاّ	 يقال 	 والشكر أ	ّول@, دون

ã
æالثا

ã
| يكون وا¡مد

aداً@/ مدح كّل وليس مدح aد وكّل شكراً@, aد كّل وليس aد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشكر وعن ستايش@, ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Øويع� الّذّم@, مقابل
ã
| ا¡مد أّن

سپاس@/ بكلمة

تcزم تعا� sا ٕا� الثبوتيّة الصفات نسبة أّن Fك التسبيح@, يcزم ا¡مد ٕاّن Øj
َرب ك@, ْمِد Ò ßM َفَسب ْح مقارن�@: cاسـتعم قد اللحاظ وÇwذا أّوً	@, السلبيّة الصفات ãن�
لَُه َيكُن Ònَو َوَلداً َيت�ِخذ Òn ال�ذيى 3ِ ا¡مُد ْمِدك@, Ò ßM ُنَسب ُح ُن Ö ÒLَو م@, ß Ùwَر ْمِد Ò ßM ُيَسب ُحوَن

ْمِده@/ Ò ßM ُيَسب ُح Hّٕا ٍء ãÏ Ò¾ِمن وٕان ْمِده@, Ò ßM الّرعُد ُح ُيَسب  َو Ìيك@, Ò¾
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فسبVح أيى حال@, Tّل ã
| مستِقّراً فيكون ]قّدر@, متعلVق �Mمده� وا£رور وا�اّر

وبسبب ا¡مد بٕالصاق واXع�فسبVح بالتسبيح@, متعلّق أو بالتحميد@/ ومستقّراً كائناً sا
ويثبت@/ يتحقّق وبه التسبيح لتحقّق اXوجب هو التحميد فكأّن التحميد@,

Ø ã
والغ� العزيز Ëºا قريَن تعا� sا

ã
| ا¡ميد Ëºا استعFل سبب ظهر قلنا و]ا

]ا مورد كّل
ã
| ـ اXطلقة السلبيّة الصفات ãن� 
ع يدّل ا ØW ,@oوا¡ك وا£يد Ø ã�والو

Ø ã
الو� َوهـَو Çميد@, Ò¡ ا العزيِز Íاَط ß¼ ٕا�× يد@, ÒV يٌد Òa ٕان�ُه يد@, Òa Þ ã

لََغ ا3َ َفٕان� يناسـبه@:
يد@/ Òa

à
oَحك ِمن ميد@, Ò¡ا

فيه وليس والو	ية@, وا¡كم والعّزة وا£د الغ� وله ا¡مد@, له ثبت الّذيى فهو
Tكومّية@/ و	 احتياج نقصو	 و	 ضعف

الcّم عن Vّرداً فيؤçبه الّلفظ ٕا�مفهوم ا	ستناد مطلق اXنظور كان ٕاذا ٕانّه
Ø
j

َوهَو ـ ا�نس بcم فيؤçبه ح½ÍاXفهوم@: اXنظور كان ٕاذا وأمّا يد@/ Òa Þ ã
لََغ ا3َ َفٕان� ـ

/@3ِ مد Ò¡ا مد@, Ò¡ا َولَُه ميد@, Ò¡ا Ø ãالو�

/@٦ . ٦١ ـ ُد Ò Öaأ ُه Ôdy َبْعديى ِمن ãçيَأ ِبَرُسوٍل Ìاً Ù¿ َوُمبَ

كـونه باعتبار وTّمد صال@, ßòا aيَد نفسه
ã
| كونه باعتبار أaد عليه يطلق

للحمد@/ مورداً

من أطُلـب وأنا ,@١٦ َوصايايى فاحفَظوا ãبّون� ß ÔI Ôrكُن ٕان ـ@ ١٤ يوحنّا ٕاSيل
يستطيع 	 الّذيى ا¡ّق روح ,@١٧ أ	بد ٕا� معكم ِلَيمكث آخر ياً Vُمعز فيُعطيكم أ	ب
ويكون معكم ما@كث ٔ	@نّه فتعرفونه rأن وأمّا يعرفـه و	 	@َيراه ٔ	@نّه يقبَله أن nالعا

فيكم@/

أ	ب من ٕاليكم أنا َسأرِسـلُُه الّذيى يى Vَعز ÔXا جاء وم� ـ ٢٦ . ١٥ ã
| ويقول
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/@
ã
� ي¿Îد فهو �ينفجر� ينبثق أ	ب عند من الّذيى ا¡ّق روح

فارقليط@/ بعÎÉا@:
ã
و| آخر@/ مَُسلVياً النسخ@: بعض

ã
و|

n ٕان ٔ	@نّـه أنطلق أن لكم Õَخ� ٕانّه ا¡̂ق لكم أقول ã Øولك� ـ ٧ . ١٦ ã
| ويقول

ُيـَبّكت ذاك جاء وم� ـ ٨ ٕاليكم@, اُرِسلُْه ذهبُت ٕان ولكن يى VعزXا يأتيكم 	 أنطلق
يُؤمنون 	 م Øu@cٔف ع
خطيّة أمّا ـ ٩ وع
دينونة@, وع
ِبّر ع
َخطيٍّة nالعا �يقّرع�
ع
َدينونة وأمّا ـ ١١ أيضاً@, ãَترون� و	 ã

èأ ٕا� ذاهب
ã
Ùæ@cٔف ع
ِبّر وأمّا ـ ١٠ ,@

ã
è

ولكـن لكـم ٔ	قوَل أيضاً كث�ة اُموراً
ã
� ٕاّن ـ ١٢ ِديَن@, قد nالعـا هذا رئيَس فcّٔن

ٕا� ُيرشدكم فهو ا¡ّق روح ذاك جاء م� وأمّا ـ ١٣ ا	aن@, Iتَملوا أن 	@تستطيعون
آتية@/ باُمور �كم ÔOو به يتكلّم يسمع ما كّل بل نفسه من يتكلّم 	 ٔ	@نّه ا¡ّق bيع

الراحة@/
ã
çومُؤ والشفيع ]ع�اXعلVم فارقليط باليونانيّة له يقال :@ ã Ù
اÔXَس ـ قم

العاّم@/ اXّدعيى ,@ اميى Ô¤ا = [@ِفَرِقليط@] ـ قع

الباب ترbته@: ما �بالفارسيّة� يقول ـ م ١٨٨٢ ـ لپسپايى ـ لندن طبع يوحنّا ã|و
البـاب عـنوان

ã
| يقول وهكذا فاراقليـط@, ٕا� والوعد الّرسل

ã
Ù
تس

ã
| Ì¿ع الرابع

/@Ì¿ع والسادس Ì¿ع اòامس

�پسنديده�@, أ	aد ومعناه ـ ِپِرْكليت ـ
ã
æباليونا الكلمة هذه أصل أّن ويقال
/@ اXعّزيى ومعناه َپَر@ْكليت@, بكلمة ف Vحر Øj

اXفّصلة@/ اليونانيّة القواميس ٕا� فل�اجع

Lتاج و	 النبي��Vص� kخا نبّوة ٕاثبات ã| ا�مcت¼JÍة هذه �Oأّن و	
فارقليط@/ كلمة أصل

ã
| التحقيق ٕا�

غ� وشخصاً آخر رسوً	 [@أيى آخر ياً Vُمَعز ـ اXذكورة ا�مcت هذه فليcحظ
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وخا[Çيّة دينه دوام ٕا� [@ٕاشارة أ	بد ٕا� معكم ِلَيمكَث ونظ�ه@] ]رتبته وهو Ï»عي
Jيط ٕانّه Mيث مقامه وسـمّو مرتبتـه علّو ٕا� [@ٕاشارة ///@@ الّذيى ا¡ّق روح ¾Ìيعته@]
وا¡قائق واXعارف بالروحانيّة Îم ß»ن ُ	ِ@] فتعرفونه rأن اط@] ÔJ	و 	ًFوك معرفة الناَس
ي¿Îد منه@] ومستخرج sا عند من مرسل [@وهو ينبثق أ	ب عند من ية@] ×G	ٕا الدينيّة
كـونه ٕا� [@ٕاشارة نفسـه من يَتكلّم 	 له@] وت�يه oوتعظ ¾Îادات القرآن

ã
[@و|

ã
�

إ	شارات@/ بقيّة وهكذا [@ يُوَحيى ٌ َوحيى ٕاّ	 ُهَو ٕان ويى ÒGا عن 	@يَنطق

ب� Dف اXوجودة أ	ناجيل هذه
ã
| الواقعة اXسلّمة البشارات هذه من فيُستنتج

ٕانسان ء ]جيى Ì Ù¿يُب السcم� �عليه اXسيح أّن فzا@: قطعاً جزئيّة Iريفات مع أيدينا@,
الصفات@/ هذه 
ع وهو مثله@,

كانت عليه يدّل ما أو أaد كلمة أّن فيه@: ريب 	 الّذيى اXسلّم اXقطوع ومن
السابقة ا	aية ÏÉقت[ �ص� sا رسول زمان اXوجودة أ	ناجيل

ã
| ومضبوطة فاردة

من ´Í½ال وإ	نكار الشـديد ا	ع�اض مورد
ã
| واقعـة كانت فقد وٕاّ	 ,@٦ . ٦١

sا ورسول إ	سcم 
ع م ÒG مستمسك أحسَن هذا وكان الكتاب@, أهل ا¢الف�من
�ص�@/

يس Vللقد إ	Sيل ã| واقعة بٕاdه ´Í½الت مع أ	@كرم Ø ã	بالن البشارة أّن وليُعلم
وأ	خـcق اÇXعارف

ã
| الكتب أحسن من وهو أخ�اً@, بت Vوعر طبعت وقد برنابا@,

إ	Gّية@/ ا¡قائق ولطائف

أخـلق أن اُريد ٔ	جلك
ã
Øæ@	ٔ Tّمد يا ٕاص� sا قال ـ ٩٧ فصل برنابا ٕاSيل

كـلمتك وتكـون للـخcص
ã
رسو� أجعلك Ònالعا ٕا� أرسلتك وم� ///@ Ònوالعا ا�نَّة

الصادقة@/

جـاء
×
م� الّذيى sا رسول Tّمد ã

çيأ أن ٕا� هذا وسيب� ـ ٢٢٠ فصل
ã
و|
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/@sا ب¿Ìيعة يؤمنون للّذين اòداع هذا @كشف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aر@:

وا�مع راء@, Òa واُ	ن� أaر@, والذَكر معروفة أ	لوان من ا¡مرة aر@: ـ مصبا
ٔ	@نّه أ	حامر 
ع bع ا¡مرة ذو بأ	aر اُريد فٕان اXصبوغ@, به اُريد ٕاذا وهذا ر Ö Ôa
صـبغته وÇØaرته@: أaر@/ صار ء@: ãÏ¿ال واaّر اشـتّد@/ البأس@: واaّر وصف@/ 	 Ëºا
Çرة@/ ßaوأ ر Ô Ôaو � Òa وا�مع نادر@, وا¡Fرة أتان@, واُ	ن� الذكر@, Fر@: ß¡وا با¡مرة@,

نفيس@/ كّل
ã
| مثَل وهو كرا_ها@, ال̂نَعم@: ر Ö Ôaو

عل ÔN أن Nوز وقد با¡مرة@, ُيعرف الّذيى وهو عنديى واحد أصل aر@: ـ مقا

وهيى أ	لوان ã| ا¡مرة فأ	ّول@: الدواّب@, من جنس وا	aخر هذا@, أحدYا أصل�@:
ا¡Çمرة@/ تكـره تكـاد 	 كلّها النفـوس ٔ	ّن أaر@, ا¡سن تقول@: والعرب معروفة@/
ُوِصَف ٕاذا أaُر موت ويقال ر@/ Ö Ôa قلَت اللّون أردَت فٕان وأحامر@, أaر رجل وتقول:
منّا أحد يكن فلم �ص� sا برسول اتّقينا البأس اâر ٕاذا كنّا �ع�@: Ø ã
ع وقال بالشّدة@/
أ	لوان أعجب ٔ	ّن هذا قيل ا Ø̂ وٕا شديدة@/ راء Ö Òa سـنة ويقال منه@/ العدّو ٕا� أقرب
رات@/ Ô Ôaو ر Ô Ôaو� Òaو ار ßa يقال@: معروف@, Fر ß¡فا :@ ãæالثا أ	صل وأمّا ا¡مرة@/ ٕالzم

إ	دغام جاز ا Ø̂ وٕا ]ع�@, واaاّر ء
ã
Ï¿ال اaّر وقد أ	aر@, لون مرة@: Ô¡ا ـ صحا

Nوز 	 Fك ٕادغامه@, جاز Xا مثال ّ الرباعيى ã| له كان ولو ليس]لحق@, ٔ	@نّه ٕاaاّر@, ـ
أ	لوان أغلب الشقرة ٔ	ّن الَعَجم ْمراء@: Ò¡وا باحرSم@/ ملحقاً@ كان Xا اقعنَسَس ٕادغام

الوحش@/ aار والَيْحمور@: Fر@, ß¡ا تصغ� Öَم� Ô¡وا علzم@/

أaق@/ aار@, @= ور@]@ Òa@] ـ قع
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aارة@/ أتان@, @= واره@]@ Òa@]

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الكلمة@/ اشتقاق ومنه ا¢صوص@, اللّون هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

الع�ّية@/ من مأخوذ فٕانّه Fر@: ß¡مع�ا وأمّا


ع يطلق أ	aرين أّن Fك أaر@, كونه ]ناسبة إ	طcق يكون أن يبعد و	
الّلحم@/ بلون وا¡Fر واòمر@, اللّحم

/@٢٧ . ٣٥ ـ ألواuا تِلٌف ÔU ٌر Ôaَو بيٌض ُجَدٌد باِل
ß
� ا َوِمَن

َبيضاء@/ بيضbع وكذلك ُج̂دة@, bع َدد Ô� صفة راء Òa bع

/@٥ . ٦٢ ـ أْسفاراً ِمُل ÒJ ِر ÒF ß¡ا @َكَمَثِل

/@٥٠ . ٧٤ ـ ُمستنِفرة ٌر Ô Ôa م Ô Úu@كَأ@

/@ ٨ . ١٦ ـ َكبوها Ò
ِل Òم� Ò¡وا والِبغاَل

ار@/ ßa bعا م� Ò¡وا ُمر Ô¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aل@:

Çلُت Òaو ول@, Ôaو أaال وا�مع وLوه@, الظهر 
ع مل ÔJ ما مل@: ß¡ا ـ مصبا
ال@/ Ø Òa أيضاً للمبالغة ويقال حاملة@, واُ	ن� حامل@, فأنا ÍÈب@, باب من cً Òa اXتاع
اXرأة وaلت أيضاً@, وحامل به يل Òa فهو aا	ت@, وا�مع الة@, Òa وِدية بدين وaل

أيى كذا موضع ã| به aلت فيقال بالباء@, فيتعّدي عَلقت ]ع� aَلت وNعل ولدها@,
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الشجرة وaَلت حاملة@, قيل ا Ø[ور Uتّصة@, صفة ا Øu@	ٔ هاء@, بغ� حامل فهيى حبلت
لته Øa فيقال بالتضعيف ويُعّديى باXصدر@, تسمية ل Ö Òa فا¥رة ا@, Òtر\ أخرَجْت :@cً Ö Òa
وإ	غضاء@/ العفو ]ع� منه كان ما واحتملت aلته@, ]ع� واحتملته فحمله@, َء

ã
Ï¿ال

عليه@/ مل ÔJ البع� مولة@: Ò¡وا /@ اُ	و�× السنة ã| الضائنة ولد َمل@: Ò¡وا

/@cً Ö Òa له ßaأ َء ãÏ¿ال aلت يقال ء@, ãÏ¿ال ع
ٕاقcل يدّل واحد أصل aل: ـ مقا
ما مل@: ß¡وا وحاملة@/ حامل امرأة يقال@: شجر@, ع
رأس أو بطن ã| كان ما ْمل@: Ò¡وا
الة@, Òa Êن ÚÉوال علzا@, يَسعي Øj ِدية الّرجل مل ÒJ أن وا¡FÒلة رأس@/ أو ع
ظهر @كان
Fلة ß¡وا مشّقة@/ 
ع ء ãÏ¿ال تكّلفت ٕاذا املُت@: ÒIو وادج@/ ÒGا مول@: Ô¡وا واحد@/ واXع�

السيف@/ عcقة مل@: ß¤وا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أن من أعّم وهو عاّم@,
ã
Ø
ك مفهوم وهو واحد@, اXاّدة هذه مشتقّات

ã
| اXع� أّن

ه@/ �م اُ َلتُْه Ò Òa اHٕنساُن@, َلها Ò Òa َو ٕانساناً@: ا¡امل يكون

َبَلٍد@/ ٕا�× أثقاَلكُم مُل ÒIو ظهوُرYا@, َلْت Ò Òa ما Hّٕا حيواناً@: أو

\رًة@/ الشجرة aلت نباتاً@: أو

ِملyا@/ Ö ÒJ أن Òفأَب� الُفلِْك@,
ã
| م Ô Òx ي� ذر  لنا Òa ٕانّا bاداً@: أو

انية@/ Ò\ َيومِئٍذ َربَّك َعرَش ِمُل ÒJَو اXXِئَكة@, ملُه ÒI مcئكة@: أو

أسفاراً@/ ِمُل ÒJ ه@, �م اُ َلتُْه Ò Òa ماّديّاًً: أمراً ا¡مل كان وسواء
الَعْرَش@/ ِمُلوَن Ö ÒJ ال�ذيَن ,@Hًأثقا وَلَيْحِملُن� ,@ ÓF ُظلْ َل Ò Òa َمن معنويّاً@: أمراً أو

َوُهـم ظـهوُرYا@, َلْت Ò Òa مـا Hّٕا َظهر@: 
ع يكـون أن من أيضاً أعّم وا¡مل
ُظهوِرِهم@/ َع�× أوزاَرُهم ِمُلوَن ÒJ
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/@
ã
Ïºَرأ َفوَق ُل ßaأ ع
رأس@: أو

ُه@/ �اُم َلتُْه Ò Òa ,@ اُن�× ِمن ِمُل ÒI َوَما ع
بطن@: أو

غ�ها@/ أو /@ ÓFُظل َل Òa َمن خاَب َوَقد خطايا@ُكم@, َولَنْحِمْل رَقبة@: 
ع أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حّم@:

السواد@, اُصوله@: فأحد جّداً@, أ	بواب متشعVب ٔ	@نّه تفـاوت@, فيه حّم@: ـ مقا
واòامس@: الصوت@, من جنس والرابع@: وا¡ضور@, الدنّو والثالث@: ا¡رارة@, خر@: a	وا
ِحم@, ßa أسود وكّل الّدخان@, وهو اليَْحُموم ومنه الفحم@, َمم Ô¡فا السواد@: فأمّا القصد@/
وا	ستحFم@: ا¡اّر@, اXاء :@oم Ò¡فا ا¡رارة@: وأمّا بالَفْحم@/ وجَهُه س̂خْمَت ٕاذا متَه Ú Òaو
واحدته َحّم@, الذوب بعد يب�مyا فالّذيى تذاب@, أ	لية وهيى ا¡ّم ومنه به@, ا	غتسال
وا¡Çضور: الدنّو وأمّا إ	بل@/ ÇØي Ôa وهو ا¡FÔم ومنه الَعَرق@, وهو oا¡م ومنه ة@, Ø Òa
الفرس َحَمة Ö Òa ْمَحَمة Ò¡فا الصوت: وأمّا دنا@/ أ	مر وأحّم حÍÉت@, ا¡اجة@أيى ت Øaأ
الّرجل@:

Ø
rاح قوGم وأمّا قصدت@/ أيى ُه Ø Òa مُت Ò Òa فقوGم القصد@: وأمّا العلف@/ عند

/@
Ø
rاه وأ	صل مبّدلة فا¡اء

اGاء@, Mذف وا�مع وLوه@, خشب من اُحرق ما رطبة@: وزان ّمة Ò¡ا ـ مصبا
ا�مر 
ع ّمة Ò¡ا وتطلق `وده@, بعد اسوّد ٕاذا َتِعَب@:@ باب من اً Ø Òa ّم Ò ÒJ ا�مُر وَحّم
لغة@, وأَح̂م ودنا@, قرب ÍÈب@: باب من اً Ø Òa ُء ãÏ¿ال وحّم ٕاليه@/ يؤول ما Ëºبٕا Vازاً
بالفحم@/ سّودته ٕاذا ÓDمI وجهه وaمت غ�ه ه Úaأ فيقال@: ياً Vمتعد ّ الرباعيى ويستعمل

ع ويقع aامة الواحدة ,@ والقFَريى الفواخت من طوق ذيى كّل العرب عند وا¡Fم
واستحّم ا¡اّر@/ اXاء :@oوا¡م Tموم@/ وهو فُحّم ا¡ّميى من sا ه Úaوأ واُ	ن�@/ الّذ@كر
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Çّم@: ß¤وا ماء@/ كّل ã| ا	سـتحFم استعمل Ø�ح ك Øj ,@oا¡م باXاء اغتسل الّرجل@:
القمقمة@/

FÇم@: ß¡ا فأمّـا ت@, Ø Ôa ٕاذا اòيل َعَرق من ا¡FÔم واشتقاق ـ ٢٨٩ ـ ا	شتقاق
:@oمÇ Ò¡وا ا¡Çاّر@/ اXاء oم Ò¡وا قضـاه@/ أيى وكذا كذا له sا حّم قوGم من فالقضاء
ماء فzا ينبع ع� ̂مة@: Ò¡وا السواد@/ ̂مة@: Ô¡وا ُيطاع@/ َشـفيع Hَوo Òa ِمن ـ الصديق
ا¡Çاّرة@/ الع� Çّمة Ò¡ا من اشـتقاقها :@ ّميى Ô¡وا أ	سود@/ وأ	حّم@: كانت@/ حيث ُسخن

التنّور@/ oمI من م
Ø
F Ò¡ا اشتقاق أّن وأحسب َسَجرته@/ ٕاذا الت̂نّوَر@: ْمُت Ò Òaو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا الغليان@/ من قريبة الشديدة ا¡رارة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
ف� باXوضوعات@, وHتلف ,@mcوع آثار اXع�له

ا¡اّر@, الساخن اXاء وا	ستحFم@طلب حاّرة@ماؤها, أيى ة Ø Òaيمة@و Òa ع� فيقال
باعتبار مشفق@, قريب أو صديق 
ع oم Ò¡ا ويطلق اXاء@/ فzا يسّخن Tّل م ØF Ò¡وا

الشديدة@/ والعcقة ا¤بّة حرارة

ÓFفح اòشب يكون Ø�ح وإ	حراق الشديدة ا¡رارة حصول باعتبار والفحم@:
كّل 
ع ٕاطcقه يصّح و	 ا	عتبار@, wذا أ	سود 
ع وأ	حّم ا¡ّم فٕاطcق أسود@,

با¡رارة@/ حصل ما بل أسود@,

يxيّأ Ø�ح لعمل أو Gدف ا¡رارة حصول فباعتـبار والقرب@: ا¡ضـور وأمّا
القـرب من مورد كّل

ã
| يطلق و	 اXقصـد@, ٕا� والوصـول النتيجة حصول وقرب

أمراً يقصد Ø�ح ا¡رارة حصول مورد ã| يطلقان والقضاء@: القصد وكذلك وا¡ضور@/
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أمر@/ 
ع
ã
ÏÉيق أو

أو للـبدن@, الشـديدة ا¡رارة أثر
ã
| ّميى Ô¡ا 
ع ٕاطـcقها مرجع يظهـر وwا
ا¡رارة@/ عند الَعَرق أو اXذابة@, ع
أ	لية ٕاطcقها

ومضغه@/ الفرس أ@كل لصوت حكاية فهو الصوت@: وأمّا

ã
| السـواد لوجـود وا¡مي@, وا¡مأ ا¡ّم ب� أ@ك� اشـتقاق وجود والظاهر

ا¡Fية@/
ã
| ا¡رارة وحصول ا¡مأ@,

وغّساق, @
Õ
o Òa@,o Òa@َصديٍق@Hو @,oم Ò¡م@ا

ß
Î ßºِمن@َفوق@ُرؤو@,o Òa@اٌب@منÌ¾@م Ô ÒG

Õ
o Òa َيسأَل Hَو ,@ ÓD Òa ماًء ,@o Òaَو وٍم Òd

ã
| ,@oم Ò¡ا َعذاِب ِمن ,@oم Ò¡ا

ã
كََغ� ,@o Òa Ø ã

و�
/@ ÓD Òa

كالعذاب ّ معنويى أمر أو ماٍء من ا¡رارة شديَد ساخناً يكون ما مoفَعيل: Ò¡فا
/@
Ø ã
والو� الصديق

ã
| Fك معنوّية@@ ا¡رارة تكون أو اXطلق@,

ما أيى كجـبان@, صفة صيغة ال¿Ìاب فٕاّن :@oـ Òa ِمن Ìاٌب Ò¾ ـ@ بقوله والتعب�
من ]ع� ٕامّا إ	ضافة :@oمـ Ò¡ا َعذاِب ِمن ـ وقوله /@oa غـ�ه أو ماء من ي¿Ìب

]ع�الcّم@/ أو بيانّية@, ٕاضافة

كالّدخان@/ oم Ò¡ا من يتحّصل ا ØW أيى /@٤٣ . ٥٦ ـ ُموم Ö ÒJِمن َوِظّلٍ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

aي@:

ُيقرب@/ 	 Tظور ع
ِفَعل@: ًي ßa ء
ã
Ï¾ وهذا عنه@, دفعُت اية@: ßa يتُه Ò Òa ـ صحا

فـهم وأ	خ@: أ	ب مـثل الّزوج قبل من ء
ã
Ï¾ وكّل ًي@, ßa جعلـته اXكاَن@: وأaيُت



٣٣٧ aي

قبل من ء
ã
Ï¾ وكّل ٌؤ@/ Ö Òa َحٌم@, ٌو@, Ö Òa ًي@, Òa لغات@: أربع وفيه ًي Òa واحدهم أ	aاء@,

طـال الّذيى إ	بل من الفحل :@ وا¡اميى كّله@/ هذا مع Ö ÒV Îر Ù½وال أ	ختان@, فهم اXرأة@:
وا�مع مار@, Vالذ حاميى مثل ا¡قيقة حاميى وفcن حاٍم@/ Hَو َوH@َوصيلٍَة ـ عندهم مكثه
احـBًء@/ الطـعام من واحتميت وًة@, ßaو يًَة ßa الطـعاَم اXريَض يت Òaو وحامية@/ اة Ôa
الyار َ يى ß Òaو تفعله@/ أن وأنفة عاٌر وداخلك ِمنه أِنفَت ٕاذا ِميًَة ÒTو ي^ًة ß Òa كذا عن ْيُت Ò Òaو
Çاماه ÒIو Çمًي@/ ÔT فهو الناِر

ã
| ا¡ديَد وأaيُت حّره@/ اشتّد :@Fzف ياً@, Ö Òa التنّور َ يى ß Òaو

واجتنبوه@/ توقّوه الناس@:

وهو ِمي^ًة@, Ö ÒTو ِميًَة Ö ÒT وِعرضه أنفَه ميى Ö ÒJ وهو عليه@, وحاميى اية@, ßa اه Òa ـ أسا
قـلَت وَعـّز امتنَع فٕاذا ُيقَرب@, أن منعه اXكاَن ْيُت Ò Òaو ,@ ّ يى ß Òa أنف وله أ	نف@, & يى ß Òa
ُيـقرب@/ 	 Çًي ßa ولفcن ا¡Fية@/ بعد ٕاّ	 إ	aاء يكون cف ًي ßa ته Øص� أيى أaيتُه
ا¤موم@, بدن َ يى ß Òaو ياً@, Ö Òaو شديداً ًي ßa ار Øyال َ يى ß Òaو اّتقاه@/ كذا@: من الّرجل واحتمي

غضب@/ ٕاذا عليه@: يى ß Òaو منعته@, ٕاذا كذا@: يفعل أن aيته ا£از@: ومن /@ ٌ يى Ö Òa وبه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

إ	بدال@, اXضاعف يلحق وقد مضاعفاً@, حّم ماّدة من مأخوذة اXاّدة هذه أّن
أمليت@/ أمللت@:

ã
| فيقال

للشّدة@/ اXع�ورفعاً
ã
| لينة يوجب �Vالل حرف ٕا� وإ	بدال

البـاطنيّة والعـطوفة ا¡Çرارة ã| اسـتعFله وأ@ك ا¡رارة@, مطلق ا¡مي fع�
ولينxا@/ للطافxا

الفرس عرق
ã
و| مع�ا¡رارة@,

ã
| وaي حّم استعFل إ	بدال هذا 
ع ويدّل

وغ�ها@/ ,@ وا¡اميى الصديق مفهوم ã|و



aي ٣٣٨

وا¡رارة وا¡Fية العطوفة لوجود القرابة ]ع� ْمو Ò¡ا أ	صل@: هذا ٕا� ويرجع

ã
| Fية ß¡وا Uصوصة@, وعcقة توّجه مورد لكونه مي ÔJ موضع ]ع� مي ß¡وا بيyم@/
بالنسبة الغضب مفهوم ويcزمها ة@, ØÍÉXا ودفع وا¤بّة العطوفة وٕاعFل العcقة مورد

العطوفة@/ مورد يقابل ٕا�من

والتأنّف نفسه عن الدفاع
ã
والتعّصب| والعcقة ا¡رارة شّدة فهيى ا¡مّية@: وأمّا

وال�ّفع@/

/@٢٦ . ٤٨ ـ ا�اهلي�ة ي�َة Òa مي�َة Ò¡ا م ß ßwقلو ã| َكَفروا ال�ذيَن َجَعَل ٕاذ

ã
| �Xالظـا من يُ�اءيى ما ا¡الة هذه ويقابل وال�ّفع@, الشديد التأ@نّف فلهم

طَْرُفُهم@/ م
ß
zٕال �َيرتد H م

ß
Î ßºُرؤو ُمقِنعيى Òُمهِطِع� ا	aخرة@:

ٕاذا إ	بـل من الفحل 
ع ويطلق التّنـور@, aيى قوGم من فهو :@ ا¡اميى وأمّا
حّدة

ã
| انxي قد فكأ@نّه ـ ويس�´ يأ@كل يُطلقونه Uصوصة@: ب¿Ìائط خدمته طالت

ِمن ا3ُ َجَعَل ما اXريض@: aيت قوGم من لصاحبه ا¡Fية
ã
| انxي أو الفحولة@, حرارة

Tّرمة أ	نعام هذه sا جعل ما أيى ـ ١٠٣ . ٥ حاٍم Hَو َوصيلٍَة Hَو ساِئبٍَة Hَو �ٍة ÒM

أنف«Îم@/ عند من Tّرمة جعلوها ا Ø̂ وٕا ا	ستفادة من Wنوعة

ا¡رارة@:
ã
| يى ÒxنÔXا أيى حاِمية@: ـ اُ	ن�منه ã| وتقول

/@٤ . ٨٨ ـ حاميًة ناراً × Òَتْص�

/@٣٥ . ٩ ـ م Ô Ôwوُجنُو ِجباُهُهم ا ßw فُتكويى Úsَجَه ناِر
ã
| zا َعلَ ميى Ö ÔJ يَْوَم

ميى Ò¡وا ا¡رارة ٕاّن أيى اXعنوّية@, ا¡رارة ã| استعGFا أ@ك ٕاّن قلنا يى Ö Òa وماّدة
,@ Øsجـه نار ã| يقع إ	aاء أو ,@ Øsجه نار ã| واقعًة والفّضة@, الذهب هذه 
ع يشتد

إ	aاء@/ هيى العذاب ã| وا¡ّدة والشّدة



٣٣٩ حنث

صحيحة@/ غ� بتأويcت وأتوا الضم� مرجع
ã
| Ìون

Ù
اXف« Ø�I وقد

ٕاليه باXضاف مغايراً يكون أن 	بّد اXضاف فٕاّن اليوم@: ٕا� الضم� و	@يرجع
ٕاليه@/ ينتسب Ø�ح

هو الّذيى وب�إ	حراق وا¡ميى وب�ا¡ّم العامّة ا¡رارة ب�ماّدة الفرق فظهر
ا¡ّم@/ مرتبة فوق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنث@:

وحّنثته@: حانث@, فهو ]وج}ا@, يِف n ٕاذا حنثاً@: Jَنث Zينه
ã
| َحِنَث ـ مصبا

نث@/ ß¡ا من به Oرج ما فعل ٕاذا وIّنَث@: الذنب@/ نث ß¡وا حاِنثاً@/ جعلته

,@
Ò ß
jأ كـذا@:

ã
| فcن َحِنَث يقال وا¡رج@, j	ٕا وهو واحد أصل ِحنث@: ـ مقا

واXعصية بالطاعة القلم عليه َجري مَبلغاً بلغ أيى نث ß¡ا الغcم بلغ ـ قوGم ذلك ومن
/@j	ٕا وجـه فهذا فيه@, لف Ôòا وهو ا¨�@, ã| نث ß¡ا ذلك ومن ذنوبه@, عليه وُاثبتت

يى Vالتنح Øj@التأ أّن :@ Ò Øj@وتأ Ò ßjب�أ والفرق /@ Øj@يتأ fعناه كذا من يتحّنث فcن قوGم وأمّا
ا¡رج@, عن تنّحي وIّرَج َرج@, Ò¡ا ã| وقع فَحرَج وIّرج@, حرج يقال Fك ,@j	ٕا عن

التعّبد@/ وهو التحّنث ذلك ومن واحد@/ قياÎºا معلومة كلFت
ã
| وهذا

والطـاعة@, اÇXعصية أيى Çنث ß¡ا الغـcم وبـلغ والذنب@, j	ٕا نث@: ß¡ا ـ صحا
تـعبّد وÇIّنث@: َفـِحنث@, ÇZينه

ã
| الّرجل أحنثُت فتقول ا¨�@,

ã
| لف Ôòا نث@: ß¡وا
أ	صنام@/ واعðل

�ص�
Ø ã
الن	 ٕاّن حديث@:

ã
و| ها@,

Ú
يَ� n ٕاذا Zينه@: ã| َحِنَث ـ ٤٨٠ . ٤ الxذيب

به Oرج cًفع يفعل أيى ـ ã�اللّيا فيه َيتحّنث فكان ِحراَء ã
çيأ ٕاليه يوحيى أن قبل @كان



حنجر ٣٤٠

ا¡ّق@/ غ� إ	نسان يقول أن نث ß¡ا خالد@: وقال /@j	ٕا وهو نث ß¡ا من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا بغ�ه@/ أو ÓÊ
Ò
قَ« التعّهد بعد التخلّف هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

ã
| يتحقّق قد النقض أّن مع اXطلق�@, j	ٕا أو النقض أو اXطلق اcòف غ� اXع�

cف@/ ßòا موارد بعض

عكس@/ و	 والذنب j	ٕوا النقض عليه يصدق للتعّهد خcف فكّل

/@٤٦ . ٥٦ ـ oالَعظ ْنِث ß¡ ا Òَع� وَن ØÍ ß½ يُ @كانوا َو

وكـانوا ف�@, Ò
ُمـ ذلَِك َقبَل كانوا م Ô Úuٕا bلة بعد ال¿Êل@, أصحاب ٕا� راجعة
ا¡ّق ¼Íاط

ã
| السلوك من Gم Nب ما خcف 
وع تعّهدهم خcف 
ع يعملون

إ	Gّية@/ وعهودهم ٕاZاuم
ã
ÏÉيقت وما اGدي وسبيل

/@٤٤ . ٣٨ ـ َنْث Ö ÒI Hَو ِبِه ْب ß
ÍÈفا ِضغثاً بَيِدَك َوُخذ

قـبضة ـغث@: Vوالض بـه@/ أقسمت ما Hالف و	 تعّهـدك خcف تعمل و	 أيى
حشيشUتلطة@/

طريقxم@, ويزهد مشzم خcف ويسلك ا	جBع Oالف فكأ@نّه التحّنث@: وأمّا
بالعبادة@/ ومُظهراً بالنسك cًمشتغ يعملون@, ما وترك الناس عن انقطع فيمن يقال وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنجر@:

النون@/ بزيادة لقوم Ô¡ا نُجور@: Ô¡وا نَْجرة Ò¡وا ـ صحا



٣٤١ حنجر

وقيل الَعلَصمـة@/
ã

ي ا

Ø
W لقوم Ô¡ا أطباق من طبقان ـْنَجرة@: Ò¡وا لْق Ò¡ا ـ لسا

وا�مع نجور@, Ô¡ا وهو لقوم Ô¡ا جوف هو وقيل ّدد@, ÔJحيث الَعلَصمة رأس نَْجرة Ò¡ا
َحنَجر@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇTفوظاً يكـون
Ø
Fع عبارة انّه سبق وقد ا¡Çجر من مأخوذة الكلمة هذه أّن
فzا@/ وIّوله ا¡نجرة

ã
الصوت| Tفوظيّة ]ناسبة فلعلّه وTدوداً@,

اGواء فظ ÒJو ّد ÒJ مدخل وأّول الّرية@, ٕا� ا¡لق بعد النفس Vري وا¡نجرة
والفم@/ ا¡لق سعة يصل Ø�ح Oرج Øj الّرية@, Vاريى ٕا� يصل Ø�ح

/@١٠ . ٣٣ ـ ناِجَر Ò¡ ا الُقلُوُب وَبَلَغت زاَغتاHْٔبصاُر َوٕاذ

/@١٨ . ٤٠ ـ Òكاِظِم� ناِجِر Ò¡ ا َلَدي الُقلُوُب ٕاِذ ِزَفِة ÐHا يَْوَم َوأنِذْرُهم

به فيستعار الدم@: وجريان للحياة مركزاً الصدر
ã
| ّ الصـنوبريى القلب كان ا@ ØX

ا¡ياة@/ علzا تتوقّف
ã
الّ� القّوة والنفسوعن الروح وعن ا¡ياة مبدأ عن

قلب@/ ماّدة ٕا� معناه Iقيق
ã
| راجع

من مرحلة آخر ٕا� ا¡ـياة بلوغ عن كنايـة فهو ا¡نجرة@: ٕا� بلوغـه وأمّا
وÇHلّص والتـعلّق ا¤Çدوديّة عن واòروج الواسع الفضـاء ٕاّ	 بعدها وليس راها ÒV

مضيقxا@/ النفسعن

واحتباس Øn@تأ وشّدة مضيقة حصول ا¡نجرة@: ٕا� القلب بلوغ
ã
| أّن �O و	

ا¡ياة@/ جريان من مرحلة آخر كوuا مع َنَفس@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



حنف حنذ@, ٣٤٢

حنذ@:

ُمـنَضج@, أيى حـنيذ شواء يقال ء@/ ãÏ¿ال ٕانضاج وهو واحد أصل حنذ@: ـ مقا
ٕاذا الفـرَس@: حـنَذت ويـقال يـنضج@/ Ø�ح عليـه وتوضع ا¡جارة Iمي أن وذلك
وهذا َيعَرق@/ Ø�ح ّل� Ôا� �bع cل ßا� عليه ظاهرَت Øj ß�

شوطَ أو َشوطاً استحÍÉتَه
وحنيذ@/ فرسTنوذ

FÇة ÔT حـجارة فـوقَها وجعلُت ا Ôxشوي َحنْذاً@: أحِنذها الشاَة حنَذُت ـ صحا
أحرقته@/ الشمُس@: َحنَذتُْه وٕاحراقه@, ا¡ّر شّدة ْنذ@: Ò¡وا حنيذ@/ فهيى ليُنِْضجها

ا£Çاز@: ومن حنيذ@/ وشواء Fة@, Ô¤ا ا¡جارة 
ع شواه ٕاذا اللّحَم@: َحنذ ـ أسا
Ø�ح الثياب Ú ã
ع فzا Ò ã ßاُل� بأن استعرقُت الشمس@:

ã
| واستحنذت الشمس@, حنذتنا

أعَرَق@@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبعَده@/ الشواء من شديدة مرتبة أيى الشواء@, بعد إ	نضاج هو ا¡نذ أّن

/@٧٠ . ١١ ـ َحنيٍذ ِبِعجٍل جاَء@ أن َلِبَث ا Òf َسXٌم قال َسXماً قاُلوا

منَضجاً@/ مطبوخاً مشويّاً cًِعج oٕابراه ÍÉأح أيى

وtّيؤه@/ الطعام tيّة ã
| ومسارعته الضيَف ٕا@كرامه كFل ٕا� ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنف@:

َتِعَب@, باب من مصدر وهو داخل@, ٕا� جل Vالر ã| ا	عوجاج َنف@: Ò¡ا ـ مصبا



٣٤٣ حنف

اÇXزيد جعل �وهو oال�خ تصغ� ُحنيف 
ع ويصّغر ,@ يى Ùd وبه أحنـف@, فال̂رجل
ٔ	@نّه اXسلم@, نيف@: Ò¡وا قدميه@, ظهور 
ع ã

Ï¿Z الّذيى وهو أيضاً@, يى Ùd وبه Vّرداً�@,
الناسك@/ نيف@: Ò¡وا ,@oستقXا ين Vالد ٕا� مائل

قـدميه ظـهور 
ع
ã
Ï¿Z للّذيى يقال اXيل@/ وهو oمستق أصل َحَنف@: ـ مقا

ورجل داخل@, ٕا� جل Vالر ã| ا	عوجاج نَف Ò¡ا ٕاّن أ	صّح@: وأراه قوم وقال أحنف@/
َعـِقباه@/ ويتباعد قدميـه صدور

×
æتتدا بأن يكون وذلك جل�@, Vالر مائل أيى أْحنَُف

يتّسع
Ø
j هذا@, وأ	صل ـ ÓFُمسِل َحنيفاً كاَن َوَلِكن ـ oستقXا ين Vالد�ٕا اXائل وا¡نيف@:

الطـريقة@, oستقXا هو ويقال ا¢تون@, هو ويقال الناسك@, ا¡نيف فيقال تفس�ه
ã
|

الطرق@/ أقوم يتحّري أيى يَتحنُّف@, هو ويقال

عـن مـيل وا�ÇÒَنف@: ا	ســتقامة@, ٕا� الّضـcل عن ميل هو Çَنف@: Ò¡ا ـ مفر
ـ ُحنَفاء وbعه ـ َحنيفاً 3ِ قاِنتاً ـ ٕا�ذلك اXائل هو وا¡نيف الّضcل@/ ٕا� ا	ستقامة
كّل العرب ت Ødو ا	ستقامة@/ طريق Iّري وIّنف@: ـ 3ِ ُحَنفاَء وِر �الز َقْوَل اجَتِنبوا َو
رجله

ã
| مَن وأ	حنف �ص�@, oٕابراه ع
دين أ@نّه تنبzاً َحنيفاً@, :@íَاخت أو حّج مَن

ا£ّرد@/ استع�للميل بل وقيل: التفاؤل@, 
ع بذلك يى Ùd قيل مَيْل@,


ع رجليه ٕاwاميى ٕاحدي تُقبل أن وهو جل Vالر ã| ا	عوجاج َنف@: Ò¡ا ـ صحا
من قدمـه ظهر 
ع

ã
Ï¿Z الّذيى هو :@ Ø ãèعرا	أ ابن وقال أحنف@, والّرُجل اُ	خري@,

اXسلم@, نيف@: Ò¡وا فحنّفxا@, ع
ِرجله فcناً ÍÈبُت يقال: ِخن½Íßها@, ã

ي الّذيى ِشقّها

ا¡نفّية@, عمل عمل أيى ال̂رجل نّف ÒIو أعور@, الغراب يى Ùd Fك اXستقoبذلك يى Ùd وقد
وتعّبد@/ أ	صنام اعðل ويقال ,@íَاخت ويقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



حنف ٣٤٤

والتحقيق@:

فيه والسكون
ã
Ùæوالتأ

ã
Ï¿Xا

ã
| ا	عتدال هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

السـلوك مـن أعـّم اXع� وهذا ,@
ã
Ï¿Xا خّط عن Qاوز و	 يى Vتعد يلحقـه 	 Mيث

/@ ّ اXعنويى أو ّ الظاهريى

ومـن والناسك الّضcل عن واXائل oستقXا 
ع يطلق أ	صل هذا و]ناسبة
أ	صنام@/ عن واXعðل واXتعبVد oٕابراه ع
ملّة @كان

@وا	عتدال
ã
Ùæوالتأ@

ã
Ï¿Xا

ã
السكينة@| فبمناسبة@ٕاNابه جل: Vالر ã|@عوجاج	ا وأمّا

اXورد هذا
ã
| التعب�به

ã
ف� ,@oستقXا ال½Íاط عن واòروج والعدو التجاوز عن وZنع

عن wا Øع�Xا العربيّـة الكلFت من كث� ã| Fك تعب�@, وحسن اح�ام وحفظ تأّدب
وغ�ها@/ والفرج والغائط كالبول سيVئة@, oمفاه

/@١٣٥ . ٢ ـ َحنيفاً
Ò
oٕابراِه ِمل�َة َبْل

/@٦٧ . ٣ ـ ÓFُمسل َحنيفاً كاَن ولكن ½Íانيّاً نَ Hَو وديّاً Òv Ô
oٕابراه كان ما@

/@١٠٥ . ١٠ ـ ك�
ß
Ì¿ÔXا ِمَن تكونَن� Hَو َحنيفاً يِن ِللد  َوجَهَك أِقْم وأن

/@١٢٠ . ١٦ ـ ك�
ß
Ì Ö¿ÔXا ِمَن يَُك Ònَو َحنيفاً 3ِ قاِنتاً اُّمًة كان oٕابراه ٕاّن

/@٣١ . ٢٢ ـ ك�
ß
Ì¿ُم Òَغ� 3ِ ُحَنفاَء

/@٥ . ٩٨ ـ ُحَنفاَء يَن الد  لَُه Òِلص� ÔU ا3َ ِلَيْعُبُدوا Hّٕا

إ	فراط@والتفريط@والشّدة عن بعيداً والطمأنينة@والسcمة ذو@الوقار هو فا¡نيف
ال¿Ìك عن مصونيّـته اXع� هذا ويcزم واcXءمة@, ا	ستقامة عن والتجاوز وا¡ّدة

وا¡قيقة@/ ا	عتدال عن خارجة حاّدة أقوال من والنصاري الzود يقوله
Ø
Fوع



٣٤٥ حنك

والعـبادة ين Vللد الوجه وٕاقامَة s والقُنوَت للحّق Òoوالتسل إ	سcم أّن فظهر
ومن ا¡نفـيّة آثار من كل&ها اXبطلـون@: يقـوله ØFع ه Øوالتـ� ين Vالد ã| له بإ	خcص

لوازمها@/

بأن يكـلّف الكـتاب أهل من فرد كّل أّن أ	خ�ة@: الكرZة ا	aية من ويظهر
وعن 	ًÊ¾و Zيناً واXيل والشّدة ا¡ّدة عن Tفوظاً ساXاً دينه برنا¶

ã
| ÓDمستق يكون

أو�@/ بطريق أيضاً اXسلم� أفراد يشمل ا¡كم وهذا والتفريط@, إ	فراط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حنك@:

وأسباب@, َسَبب مثل أحناك وbعه مذّكر@, وغ�ه إ	نسان من نَك Ò¡ا ـ مصبا
باب من َحنكاً وحنكتُه َحَنَكه@, به ودلكت وLوه مضغت[راً Iنيكاً@:

Ø ã
الص	 وَح̂نكت

نوك@/ ÒTو ن̂ك ÔT فهو كذلك@, وقتل@: ÍÈب

من يقاربه ما عليه Jمل
Ø
j أ	عضاء@, من عضو وهو واحد@, أصل حنك@: ـ مقا

ٕاذا
Ø ã
الص	 حّنكُت يقال fه@, Ï½أق إ	نسان@, َحنَك نَك Ò¡ا فأصل ا	شـتقاق@, طريقة

سواداً أشّد هو ويقال Tنوك@/ فهو وحنكته ن^ك@/ ÔT فهو Mَنكه@, دلكته Øj ا¦ر مضغَت
أ	رض ا�راد احتنك ويقال: سواده@/ فهو َحلَكه وأمّا منقاره@, وهو الغراب@, حنك من
عليه ا¤مول ومن حنكه@/ فيبلغ يأ@كله ٔ	@نّه صحيح قياس وذلك نبxا@, 
ع çأ ٕاذا
ـ Xًَقلي Hّٕا ي�تَُه ذُر  Hٔحَتِنكن� تعا�@: sا كتاب ã| ومنه احتنا@كه@, وهو ء ãÏ¿ال استئصال
احتنا@كاً ّن Vالس واحتَنكته التجارُب وحنّكَتُْه ء@/ ãÏ¿ال يستأصل Fك كّلهم@, م Øyاُغوي أيى

غايته@/ ٕا� والبلوغ أ	مر
ã
| التناهيى ٔ	@نّه الباب من فهو تَنك@, ÔT ورجل

ال̂رَسـن@, فيه
ã
| جعلَت ٕاذا َحنْـكاً وأحِنكُـه أحنُكُه الفرَس حنكُت ـ صحا

وحنكُت علzم@, Øستول�	ٔ ُيريد الفّراء@: قال ـ ي�تَه ذُر  َوHٔحتِنكَن� ـ احتنكتُه وكذلك



حنك ٣٤٦

اßXنقار نَك@: Ò¡وا ْنكة@/ Ô¡اËº	ٕوا استحَكم@, ال̂رجُل@: واحتَنَك وأحgته@, فهمتُه َء@: ãÏ¿ال
من ال̂ذقَـن Iت ما نَك@: Ò¡وا حالٌِك@/ مثل حانٌِك وأسوُد الُغراب@/ َحنَِك ِمثُل أسوُد ـ

نَك@/ Ò¡ا Iت من الِعFمَة ُيدير أن وهو ,@ يى Vالتلح والت^حنّك@: وغ�ه@/ إ	نسان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا	شـتقاق ولعّل الذقن@, Iت ما العضو هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

ء
ã
Ï¿ال وجعل وإ	حاطة والتسّلط مع�ا	ستيcء مفهومها من ويستفاد / ّ انðاعيى مyا

ا	ختيار@/ Iت

التسـّلط معـ� أو العضـو ذلك مع� اسـتعGFا موارد
ã
| يcحـظ أن و	@بّد

ا¢صوص@/ الفهم
ã
| استعGFا مورد

ã
| Fك وا	ستيcء@,

/@٦٢ . ١٧ ـ Xًَقلي Hّٕا ي�تَه ذر  Hٔحتِنكن� الِقياَمِة يَوِم ٕا�× رتَِن أخ� ß� لَ

طرق ٕا� وأسوقهم علzم
ã
وأستو� ا¡نك

ã
| ال̂رَسن وأجعُل با¡نَك آخذ أيى

اXِضّلة@, وا	aراء الفاسدة والعقائد أ	فكار جهة من بٕاضGcم ٕامّا وا	حتناك ـ الّضcل
نـاحية من وٕامّا النفسـانّية@, الصفات وخبائث أ	خcق رذائل رسـوخ جهة من أو

اyXّية@/ والعادات ا¤̂رمة أ	عFل بٕاتيان ا	عتياد

مـقهوراً ÇQعله إ	نسان
ã
| واُدZت ثبتت ٕاذا الثـcثة أ	صناف هذه من فكّل

م
ß ß
wُقلو × Òَع� ا3ُ Ò Òrَخ ـ@ مرحلة ٕا� ينxيى أن ٕا� ا¡نـك@, ã| ×

اXل� كال̂رَسـن مغلوباً@,
ِعِهم@/ Ö Òd َوَع�×

احتنا@كه@/ الّرجoومن الشيطان من sبا نعوذ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٧ حّن

حّن@:

صـوت مع ذلك يكون وقد والرّقة@, إ	شـفاق وهو واحـد أصل حّن@: ـ مقا
صوت غ� من ذلك يكون قد قوم@: وقال وطyا@/ ٕا� ِنزاُعها الناقة@: فحن� بتوّجع@/
ٕاليـه يستند كان الّذيى ذع ßا� َحنـ� ã

| جاء الّذيى فكا¡ديث الصوت@: فأمّا أيضاً@/
ِمن َحناناً َو ـ@ الّرaة نان@: Ò¡وا ٕاليه@/ ا	ستناَد َك Òف� اXن� له ُعمل ØXا �ص� sا رسول
ّنة@: Ò¡وا رaة@/ بعد ورaة حنان بعد َحناناً أيى وَحنانيك رaتك@, أيى وَحنانك ـ َلُدنّا

صاحبه@/ ٕا� ّن ß ÒJ Fyم cًك ا¡ن�ٔ	ّن من واشتقاقها الّرجل@, امرأة

عـطفت وَحـناناً@: َحـنّة ÍÈب@: بـاب من أِحن& ء ãÏ¿ال 
ع َحننـت ـ مصبا
مكّـة بـ� واٍد مـصّغر@: وُحنَ� ولدها@/ ٕا� اشتاقت َحنيناً@: اXرأة وحّنت ت@/ Øaوتر

Ø ã
النـ	 أّن ُحـنَ�@: وقّصة البقعة@/ مع� 
ع يؤّنث وقد من½Íف مذّكر هو والطائف@,
بقيت وقد وثقيف@, َهوازن لقتال مyا خرج

Ø
j \ان@, سنة رمضان

ã
| مكّة فتح �ص�

أمّدهم
Ø
j اXسـلمون@, انكشف الت�ا�مـعاِن

Ø
Fفل ٕا�ُحنـ�@, فسار رمضان@, من أيّام

سـار
Ø
j وعـياGم@, أمواÇGم وغنموا فهزموهم اÌ¿Xك� وقاتلوا فعطفوا بن½Íه@, sا

ٕا� اÌ¿ÇXكون واÇuزم فـاقتتلوا sا رسـول خيل وتبعـت أوطاس@, ٕا� اÌ¿Xكون
أيضاً@/ مyا اXسلمون sوغ الطائف@,

نان@: Ò¡وا حاّن@/ فهو َحنيناً ّن ÒJ ٕاليه َحّن النفس/ وتوقان الشوق ن�: Ò¡ا ـ صحا
الرaة@, ذو نّان: Ò¡وا َلُدنّا@/ ِمن َحناناً َو تعا�: قوله ومنه َحناناً, ّن ß ÒJ عليه َح̂ن ـ الرaة
رّب يا وَحنانَك تقول@: والعرب ترّحم@/ عليه@: Ò ØïIو وأبرق@, واسع أيى حنّان وطريق

صّد@/ :@ ن& Ô ÒJ ã
Ùع� وحّن رaتك@/ أيى ]ع�واحد رّب@, يا وحنانيك

الرaة@, وهو نان Ò¡ا تصغ� يكون أن Nوز ُحن�@: ـ ٣١٣ . ٢ البلدان معجم



حّن ٣٤٨

:@
ã

ال«ÇÎي وقال ا�ّن@/ من ّ حيى وهو ّن@, ß¡ا تصغ� يكون أن وNوز /@oترخ تصغ�
/ البَكريى عبيد ã

èعن@أ حكاه الَعFليق, من وأظنّه قال: ِمهcئيل, بن قانية Mن�بن يى Ùd
وقال از@/ Ò£ا ذيى Pنب واٍد وقيل الطائـف@, قبل واٍد هو وقيل مّكة@, من قريب وهو

/@cًمي Ì¿ع ِبضعة وب�مكّة بينه وقيل ليال@/ ثcث وب�مكّة بينه :@ الواقديى

صوtا أيى حنيyا ع
معني�@: الناقة َحن� الليث@: قال ـ ٤٤٦ . ٣ الxذيب

الّذيى نّان@: Ò¡وا صوت@/ غ� من ولدها ٕا� نزاعها أيى وحنيyا ولدها@, ٕا� اشتاقت ٕاذا
الّرaة وبالتخفيف@, ,oع�الّرح[ sا أÊºء من ٕانّه :

ã
èعرا	ابن@أ وعن ء@/

ã
Ï¿ال�ٕا Jّن

والوقار@/ واGيبة وال�كة والّرزق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXقتضية القـلب
ã
| ا¢Çصوصة الرقّـة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

و	 اXطلق إ	شفاق و	 الّرaة و	 اXطلقة الرقّة مفهومها وليس والّرaة@, لcٕشفاق
وغ�ه@/ ا	شتياق

sا صـفات من وهو ,@
ã
æالروحا لcٕنسان اXمـتازة الصفات من الصفة وهذه

ا¡نّان@/ العليا أÊºئه من فٕاّن تعا�@,

القلب@/
ã
| واòشونة الغلظة ويقابلها

خاشعاً خاضعاً قلبه فيكون وٕايتائه@: sا جانب من نان Ò¡با العبد اتّصف وٕاذا
القلب تزكية بعد Jصل ا Ø̂ ٕا اXقام وهذا ,@sا

ã
و| s وحب ورaة خشية له ,@s cًVمتذل

مستعّداً طيVباً طاهراً ليكون وأ	خcق@, أ	فكار من والسيVئات أ	رجاس عن وtذيبه
. ٧ ـ َرب ه بٕاذِن َنباتُُه ُرُج Ö ÒO الَطي ُب الَبَلُد ـ@@َو والسكينة والّرزق وال�كة الّرaة ل�ول

/@٥٨



٣٤٩ ح�

/@١٣ . ١٩ ـ َوَز@كاةً َلُدنّا ِمن َحناناً َو َصِبيّاً كَْم Ô¡ا َوآَتيناُه

وtذيب الðكية عن عبارة والزكاة واXعرفة@, والفصل
Ø ã
اليقي� العلم هو فا¡كم

وآتيناه أيى ع
ا¡كم معطوفاً كَسcم مصدر نان Ò¡وا الباطن@والّصفاء@, النفس@وطهارة
َحناناً@/

من ٕاّ	 Iصل 	 القلب
ã
ا¢صوص| واللّطف الرقّة وتلك نان Ò¡ا أّن �O@	و

وٕايتائه@/ موهبته ومن sا عند

/@٢٥ . ٩ ـ
à
ُحَن� َويَْوَم ٍة Òَكث� َمواِطَن ã| ا3ُ @كُم ÒÍ Ò½ نَ َلَقْد

اXسلمون وكان الطائف@, قبل مكّة من
Ø ã
}Ì¿ال ال¿Êل

ã
| ُحن� ٕا�غزوة ٕاشارة
كث�ة@/ ُعّدة مع ألفاً Ì¿ع

ã
ٕاث�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:

تðّوج فلم وأشفقت عطَفْت َحنْواً@: وIنُو
ã
� Ö
ÒI ع
ولدها اXرأة َحَنِت ـ مصبا

ٕاذا للّرجل ويقال ثنيته@/ َحنْواً@: أحنوه وَحنوته َحنياً أحنيه العوَد وَحَنْيُت أبzم@/ بعد
ناء@, Ò¡با خّضبxا يدها اXرأُة وَحنّأت نّو@/ ÒTو

Ø ã
� ÒT فهو الّدهر@, حناه الك�@: ا�Lمن

لغة@/ نفع@: باب من والتخفيف

َحنْواً ء
ã
Ï¿ال حنوت يقال@: وتعّطف@, تعّوج 
ع يدّل واحد@, أصل حنو@: ـ مقا

حنت ومنه أحناء@/ وbعه أيضاً@, بذلك يى Ù Ôd ال«Ìج وِحنو َحنياً@/ عطفته ٕاذا وحنيته@:
وناقة علzم@/ تعطّفها من وهو أبzم@, بعد من تðّوج n ٕاذا وذلك Iنو ع
ولدها اXرأة
وأمّـا /@ الواديى منعرج نية@: Ò¤وا /@ ãينح� ء ãÏ¿ال �Lوا احِديداب@/ ظهرها ã

| َحنواء@:
معروفان@/ فنبتان ناء@: ß¡وا نوة Ò¡ا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



حوب ٣٥٠

والتحقيق@:

ذ@كرناها ا Ø̂ وٕا ا£يد@, القرآن
ã
| تستعمل n يائيّة أو واويّة معتلّة اXاّدة هذه أّن

مللت
ã
| Fك Hفيفاً@, إ	بدال ¡قه قد التضعيف أّن الظاهر فٕاّن السابقة@, اXاّدة oلتتم

أيضاً@/ اXع�
ã
| حصل فقد الّلفظ

ã
| حصل قد التخفيف أّن Fوك ومليت@,

خاّص ع
تعطّف تدّل الياء
ã
و| التعّطف@, 
ع تدّل واواً التضعيف أبدل فٕاذا

التعطّف فيكون أشّد الياء
ã
| وا	نكسار التخفيف فٕاّن أيضًا@, الظاهر

ã
| كث� واLناء
أشّد@/ أيضاً فيه


ع يدّل ٕا� حرف فٕاّن ع
وٕا�@, Mرف حّن ماّدة استعFل هذا@: من وقريب
واKفاض@/ الكث� اXيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوب@:

,@
Ø
ËÉبال وب Ô¡ا Ëº	ٕوا /@j	ٕا @ا@كتسب ٕاذا قال@: باب من َحْوباً حاَب ـ مصبا
اòطيئة@/ وبة@: Ò¡وا /@o] لغة والفتح ا¡جاز@, لغة ØËÉفال لغتان@, اXضموم@واXفتوح وقيل

متقاربة@/ وكلّها مسكنة@, أو حاجة أو jٕا�ٕا يتشّعب واحد أصل حوب@: ـ مقا
إ	نسان Òjما@يأ ْوبة@: Ò¡وا كب�اً@/ َحْوباً@ ـ َكب�اً @ َحوباً كاَن ٕان�ُه@ ـ j	ٕا ْوب@: Ò¡وب@وا Ô¡فا
التوّجع@/ التحّوب@: ويقال ,@ Øj@يتأ كذا@: ِمن يتحّوب وفcن وLوها@, كاُ	ّم عقوقه

ã
|

َت@, ß\أ أيى بكـذا@, ُحـبَت ويقال مثله@, وا¡اُب ,@j	ٕا :@ ØËÉبال وب Ô¡ا ـ صحا

ã
بـ�

ã
|

ã
و� وِعياً	@/ َضَعفة أيى ا@, ÔGأعو َحْوبًة ã

� وأّن وِحيابًَة@/ وَحْوبًة َحْوباً وُب ÒI
ُحرمة كّل وهيى قبلها@, ما Ì»انك ٕاذا الواو فتذهب َحْيبة@, يقول وبعÎÉم َحْوبَة فcن
اGّم آخر@: موضع

ã
و| رحم@/ ذات كّل من ذلك غ� أو بنت أو اُخت أو اُّم من تُضيع



٣٥١ حوب

وا¡اجة@/ اXسكنة أيى ْوبة Ò¡ا به sا ا¡َق ويقال وا¡اجة@,

يعود@/
Ø
j ماله يذهب الّذيى ̂وب@: Ô¤وا ا¡اجة@/ ْوبة@: Ò¡وا ـ ٢٦٨ . ٥ الxذيب

وب Ô¡فا لغتان@, Yا الفّراء@: عن القلب@/ ُروع ْوباء@: Ò¡وا َحْوبًة@/ وحاَب /@j	ٕا وب: Ô¡وا
خالد@: وقال والبcء@/ واGّم الغّم وب Ô¡ا :@ Ø ãèعرا	أ ابن وقال /@j	ٕا ومعناYا ْوب@: Ò¡وا
رّب �ص�@:

Ø ã
الن	 ودعاء والشّدة@, ْهد Òا� ْوب Ò¡ا :@ Ø ãèعرا	أ ابن وعن الوحشة@/ وب Ô¡ا

ـ@@ٕان�ُه قوله من وهو ,@jأXا
ã
يع�

ã
َحْوبَ� عبيد@: أبو وقال /@ ã�َحْوب واغِسل ã

تَوب� تقبّل
ُ	جاهد أتيتك

ã
Ùæٕا فقال �ص�

Ø ã
الن	 çأ cًرج ٕاّن ا¡ـديث@: ومنه كب�اً@/ َحْوباً@ @كاَن

ما وبة Ò¡با يريد عبيد@: أبو قال فجاهد@/ ففzا قال نعم@, قال َحْوبة@؟ ألَك قال معك@,
حرمة @كّل وهيى خاّصة@, ع
اُ	ّم العلم@يتأّوله وبعض@أهل ُحرمة@/ من ضيّعه به@ٕان jيأ

غ�ها@/ أو بنت أو اُخت أو اُّم من تركها ٕان تضيع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Çن
Ø
W أو عــيا	ته من حقـوق تضييع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ	صل أّن

أقوي ومن Uصـوص@, شـديد تضييع وهذا ويده@, سـلطته Iت وهم ٕاليه يعتمدون
/@j	ٕا مصاديق

والُغسل@اËºمصدر مصدر كالغَْسل @اËºمصدر
Ø
ËÉوبال مصدر, ْوب@بالفتح Ò¡وا

اXصدر@/ من Iّصل ]ع�ما

يشاwها وما النفس@,
ã
| اXسكنة أو ا¡اجة هو أ	غلب@:

ã
| العمل هذا ومبدأ
وا	بتcء@/ الضعف نقاط من

اُ	خت: أو اُ	ّم أو البcء, أو ا¡اجة ع
اXسكنة@أو وب Ô¡ا ٕاطcق و	�O@أّن
مطلقاً@/ 	 وبلحاظه القيد هذا Iقّق ٕاذا



حوت ٣٥٢

التضييع@/ معرض
ã
| هيى عائلة أيى حوبة@: ألَك ـ �ص� fع�قوله

/@j	ٕا ع
مطلق ٕاطcقه يصّح cف :@j	ٕا وهكذا

م Ô ÒGأموا تأ@كلوا H ـ الكرZة ا	aية
ã
| وغ�ه j	ٕا دون به التعب� لطف ظهر فقد

/@٢ . ٤ ـ َكب�اً ُحوباً كاَن ٕان�ُه@ أموالكم ٕا�×

سـلطته Iت لكوuم ا¡وب@, مصاديق أعظم من اليتامي أموال تضييع فٕاّن
ضعفاء@/ م Øuفٕا وا¡فظ@, والتأييد ا¡Fية منه ويتوقّع

والتوّجع الشديد التأّثر وهيى ْوب@, Ò¡ا بعد ا¡اصلة ا¡الة هو التحّوب@: ٕاّن Øj
/@j	ٕوا التضييع

ã
| عمله من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوت@:

وا�Çمع ـ وت Ô¡ا فالتَقمُه ـ مـذّكر وهو ال̂سمك@, من oالعظ ا¡وت@: ـ مصبا
ِحيتان@/

فا¡وت@: وال̂رَوغان@/ ا	ضطراب من وهو منقاس@, صحيح أصل حوت@: ـ مقا
ٕاذا فcن

ã
حاَوتَ� تقول@: والعرب مستِقّر@/ غ� أبداً مضطرب وهو ال̂سَمك@, من oالعظ

/@
ã
راَوَغ�

وحات ال«Êء@/
ã
| برج وت@: Ô¡وا يتان@/ ß¡ا وا�مع ال̂سمكة@, وت@: Ô¡ا ـ صحا
راوَغك@/ ٕاذا فcٌن

ã
وحاوتَ� حوَله@/ حاَم أيى وت ÒJ ء ãÏ¿ال
ع الطائر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يريد Lوه مال ٕاذا ٕاليه راغ يقال ال̂رَوغان@, هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن
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ُيريد اXاء
ã
| وZيل وNريى يتحّرك ال̂سَمك كان ا ØXو ا	حتيال@, سبيل 
ع شيئاً منه

فسمVيى اXيل@وا¡ركة@وا	حتيال, هذا منه يُري @Iصيل@ذلك@دا_اً ã|@تالJو وغذاًء صيداً
القيد وهذا اòصوصّية@, هذه ويcحظ@فيه به@, اXتظاهر السمك فا¡وت@هو با¡وت@,

منه@/ oالعظ وهو أ	ع�@, قبال
ã
| واXتظاهر ا�Xاءيى ع
السمك ٕاطcقه يcزم

/@١٤٢ . ٣٧ ـ oُمل َوُهَو وُت Ô¡ا التََقَمُه َف

/@٤٨ . ٦٨ ـ َمكظُوم َوهَو ناديى ٕاذ وِت Ô¡ا َكصاِحِب َتكُْن Hَو

صار اُمـورهم@: وٕاصcح هدايxم
ã
| يسـتقم nو يص� nو قومه من أبَق ØFفل

وناديى اXسبVح�@, من وكان واستغفر وتنبّه تاب أن ٕا� ا¤تال@, للحوت ولقمة صيداً
اXعت�ون@/ منه فليعت� مو	ه@, عن آبقاً كان مَص�مَن وهذا مكظوم@/ وهو ربّه

الّشيطاُن @Hّأنسانيه@ٕا وَت@َوما@ Ô¡َنِسيُت@ا @
ã
Ùæ F///@فٕا Ô Òtَنِسيا@حو@Fy َمَع@بَيْ Ö ÒV َبَلغا@ @ ÚF َفلَ

/@٦٣ . ١٨ ـ أذ@كره@ أن

ٕا� سائر هو ٕاذ �ع�@, ÏºوX وصيداً غذاء اXورد هذا
ã
| يكون ا¤تال السمك

ا�مع@, bع مقام وهو اXع� وMر الظاهر Mر البحرين@, Vمع يبلغ ٔ	ن ومريد الgال
وظائف Jفظ أن اXقام هذا ٕا� البالغ يكون أن و	زم والدعوة@, للرسالة يستعّد Ø�ح
ا�انب�@/ من ء

ã
Ï¾ عنه يفوت 	 وأن اXقام�@, cِك ٕا� يتوّجه وأن والباطن@, الظاهر

بـا¡وت التـعب� لطف يظهر وwا الكرZـة@, ا	aية تأويcت من اXعـ� وهذا
البحر@/ ماّدة فراجع ال¿Ìيفة@: ا	aية ظاهر وأمّا الروغان�@, �لوجود

/@١٦٣ . ٧ ـ م
ß ß
x َسبْ يَْوَم م Ô Ôuحيتا تأتzم ٕاذ

تعا�@/ أمره وOالفون يَْعدون وهم السمك@, صيد عن Wنوعون هم يوم أيى

وصيوداً أرزاقاً والّرزق@: الصيد طلب
ã
| ا¤تال� ا¡يتان تعا� sا جعل وقد

واXعنويّة الروحانيّة لطلب عيد يوم السبت يوم وجعل مؤمن�@, مطيع� داموا ما Gم



حوج ٣٥٤

للحيتان@/ والّرزق الصيد وطلب Gم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوج@:

الّرجُل وحاَج وحوائج@, وحاجات اGاء Mذف حاج bـعها ا¡اجة ـ مصبا
بـالواو bعه وقياس ِوج@, ÔT فهو ا¡اجة من أ@كرَم وزان وأحَوَج احتاج@, ٕاذا Jوج@:
غ� ويقول ينكره وبعÎÉم وَمفاليس@, مَفاط� مثل اويج ÒT يقولون والناس والنون@,

كذا@/ ٕا� sا أحوجه فيقال ياً Vمتعد أيضاً الرباعيى ويستعمل مسموع@,

واحـدة فا¡اجـة ء@,
ã
Ï¿ال ٕا� ا	ضـطرار وهو واحـد@, أصل حـوج@: ـ مقا

حـاَج أيـضاً@: ويقال احتاَج@/ الّرجُل@: أحَوَج ويقال ا¡اجة@/ ْوجاء@: Ò¡وا ا¡اجات@,
]ع�احتاج@/ وج ÒJ

غ� 
ع وَحوائُج@, وِحَوٌج وحاجاٌت حاٌج وا�مع معروفة@, ا¡اجة ـ صحا
أنكـره ا Ø̂ وٕا موّلد@, هو ويقول ينكره ّ أ	صمعيى وكان حائجـة@, bعوا م Øuكأ قياس@,
َحوجاَء به َصدريى ã

| ما ويقال@: العرب@/ كcم
ã
| كث� فهو وٕاّ	 القياس@, عن òروجه

ِمرية@/ و	 شّك و	 لَْوجاَء@, و	

Tّبته@/ مع ٕاليه الفقر ء@:
ã
Ï¿ال ٕا� ا¡اجة ـ مفر

هـيى ا¡Çاجة@: أّن وا¡Çاجة@: الفـقر بـ� الفرق ـ ١٤٦ ّ للعسـكريى الفروق
كان ٕاذا وذلك عقل@, ٕا� Jتاج وفcن ُخزمة ٕا� Jتاج الثوب يقال وGذا النقصان@,
جهل من أيى حاجة@@, أو جهل من ٕاّ	 يكون 	 الظلم اXتكلVمون@: قال وGذا ناقصاً@,
مفتقر فcن قوGم@: فأمّا /@

×
الِغ� خcف والفقر الغ�@/ بظلم ج�ه زاد نقصان أو بقبحه

حقيقة@/ ٕا�عقل وTتاج استعارة@, فهو ٕا�عقل



٣٥٥ حوج

ا¡Çاجة@, ٕا� سـبب النـقص أّن وا¡ÇÇاجة@: النقص ب� الفرق ـ ١٤٧ وقال
Dوفـ تاج ÒJ ما

ã
| يسـتعمل ٔ	@نّه ا¡اجة من أعّم والنقص لنقصـه@, Jتاج فا¤تاج

تاج@/ ÒJ@	
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

×
والِغ� ,@

×
الِغ� مقابل

ã
| فالفقر@: والنقص@/ والفقر ب�ا¡اجة الفرق ظهر قد أ@نّه

ا	حتياج@/ عنه معنوّية@,@Mيث@يرتفع ماّدّية@أو معونة, قّوة@أو مال@أو إ	نسان@ذا كون هو
وهو معنوّية@, أو ماّديّة وقّوة وثروة مال ذا يكون 	 أن وهو ذلك@, خcف 
ع والفقر

نف«Îا@/
ã
| ملحوظة وحالة ,@

×
الِغ� دون Uصوصة مرتبة

النـقص oوتـتم التـgيل ٕا� النـظر باعتـبار ملحوظة فهيى ا¡اجة@: cRف
معنويّاً@/ أو ماّديّاً الفائت وج�ان

نقص@/ فيه لوحظ ٕاذا الفقر آثار من ا	حتياج يكون وقد

عِدم@/ ÔXا منه وأشّد اXسكنة@, الفقر من وأشّد

صفة@/ أو نظر أو ّ ماّديى أمر ã|النقص رؤية من اXنبعثة هيى فا¡اجة

/@ ٨٠ . ٤٠ ـ ُصدوِركُم
ã
| حاجًة zا َعلَ ِلَتبُلُغوا َو َمناِفُع فzا َوَلكُم

لكم أّن واXع� أ	صل@,
ã
| مصدر وهيى وا	ستعطاء@, مع�الطلب ا¡اجة ã|و

الط^ِلبات من صدوركم
ã
| ما ظهورها 
وع اXرا@كب wذه وتصلون منافع@, أ	نعام

ã
|

ٕاليه@/ وIتاجون تستدعون وما

/@١٠ . ٥٩ ـ اُوتوا ا Ø ßW حاَجًة ُصدوِرِهم ã
| ُدوَن

ß
ÒN Hََو

اوتوا@/ ا
Ø
W وطلباً واستعطاًء استدعاًء صدورهم

ã
| أ	نصار Nد 	 أيى



حوذ ٣٥٦

.@@١٢ ـ َقضاها يَعقوَب نفِس
ã
| حاجًة Hّٕا ٍء

ã
Ï Ò¾ ِمن ا3ِ ِمَن م Ôyَع ã

يُغ كاَن ما
/@٦٩

ويطلب يستدعيى ما جهة من ٕاّ	 ء ãÏ¾ من وحgه sا أمر من ãيُغ� كان ما أيى
فـقط ٔ	مـره امـتثال العمل فهذا واِحٍد@, باٍب ِمن َتدُخلوا H قوله@: من عyم يعقوب

آخر@/ أثر له وليس

wا@/ التعب� لطف أيضاً وظهر اXاّدة@, هذه مفهوم حقيقة ظهر فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوذ@:

ومنه وسـطه@, وهو الفرس ظهر من اللVبَد موضع الباب@: وزان أ¡Çاذ ـ مصبا
عـليه واسـتحوذ ا	سـتعارة@/ 
ع الظهر@, خفيف يقال Fك ا¡اذ خفيف رجل قيل@:
وأتقyا@/ أ	شياء حذق الّذيى :@ ّ وأ	حوذيى منه@/ يريده ما ٕا� واسBله غلبُه الشيطان@:

أ	مر@/
ã
| �Ìºعة� وانgاش وال«Ìعة اòفّة من وهو واحد: أصل حوذ@: ـ مقا

: ّ وأ	حوذيى بُعنف/ ساقها ٕاذا Jوذها, اُتُنَه Fر ß¡ا حاذ ويقال الس�ال«Ìيع@/ فإ	حواذ:
ومـن القطاة@/ جناحا وأ	حوذيّاِن@: وأتقyا@/ أ	شياء حذق الّذيى اُ	مور ã| اòفيف
ومـن غـّيه@/ من يريد ما ٕا� وساقه غلبه ٕاذا وذلك الشيطان@, عليه استحوذ الباب@:

ا¡اذ@/ خفيف هو أيضاً الباب عن الشاّذ

وُحذته َحْوزاً@, أحوزه َء
ã
Ï¿ال ُحزت قوGم من أفعل وأحَوذ ـ ٢٠٥ ا	شتقاق

َسوقه@/ وأحسنَت bعتَه ٕاذا َحْوذاً@: أحوذ

وأحوذtا َحْوذاً أحوُذها إ	بَل ُحذت تقول ال«Ìيع@, السوق ْوذ@: Ò¡ا ـ صحا

ã
| اXشمVر :@ ّ أ	حوذيى :@ ّ أ	صمعيى وقال ¡ذقه@/ ء ãÏ¿ال ã| اòفيف :@ ّ وأ	حوذيى مثله@/



٣٥٧ حوذ

وهذا غلب@, الشيطان: عليه واستحوذ ء@/
ã
Ï¾ مyا عليه يشّذ 	 الّذيى Gا القاهر اُ	مور

كلّه الباب هذا زيد@: أبو وقال واستصوب@, اس�َوح جاء Fك أصله 
ع بالواو جاء
تقول@العرب@@استصاب@واستصوب@واستجاب@واستجوب, Nوز@أن@يتكّلم@به@@ع
@أ	صل,@@

ع َنغلب Òn@أ أيى َعَليكُم@@, َنْستَْحِوذ@ Òn@َأ ـ@ تعا� وقوله عـندهم@/ مّطرد قياس وهو

ع
مَوّدتكم@/ ã
ونستو� اُموركم

وذ ÒJ حاَذ الليث@: وقال الشديد@/ الس� وإ	حواذ@: وذ Ò¡ا ـ ٢٠٩ . ٥ الxذيب
wا Oاطبون اXنافقـ� عن حكاية تعا� sا وقال َحوطاً@/ وط ÒJ حاَط ]ع� َحوذاً

أيى َء ãÏ¿ال أحوَذ طالب@: أبو وقال اXؤِمن�@/ َعَليكُمو^نعكُممن نستحِوذ Òn@َأ ـ الكفّار
اسـتو� ٕاذا اُتُنه ا¡Fر وحاذ حواه@/ ٕاذا كذا@: 
ع استحوَذ يقال ومنه وضّمه@, bعه

وbعها@/ علzا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا	ستيcء مع ال«Ìيع والسـوق السـ� هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

واÇòفّة والغـلبة@, وإ	تـقان@, ا¡Çذق@, 
ع تطلق أ	صل هذا و]ناسبة وإ	حاطة@/
وغ�ها@/ ,@

Ø
ËÉوال والسوق@, وا�مع وال«Ìعة@,

ومـثل سـ�ه@,
ã
| ال«Ìعة وسيلة Fuلكو الطائر جناحيى 
ع تطلق وكذلك

السوق@/ وسيلة لكونه الفرس ظهر ا�ناح

ولعّل حوي@/ حوم@, حوط@, حوز@, ـ ماّدة :@
Ó
ومع� لفظاً اXاّدة هذه من ويقرب

أ@ك�@/ اشتقاقاً Fyبي

/@١٩ . ٥٨ ـ ا3ِ ِذ@كَْر َفأْنساُهم ْيطاُن الش� ُم
ß Ö
z َعلَ ٕاْستَْحَوذَ

يريد@/ ما ٕا� Ìºيعاً يسوقهم علzم وأحاط استو� أيى



حور ٣٥٨

/@١٤١ . ٤ ـ اXؤِمن� ِمَن َنعكُم Ò̂ َو َعَليكُم َنْستَحِوذْ Òn@َأ قاُلوا

أعدائكم@/ من لكم حافظاً عليكم مستولياً وتشxون [يلون ما ٕا� بالسوق

ٕا� إ	نسان يسوق 	 الشيطان فٕاّن ع
الطلب@: الداّل التعب�با	ستحواذ وأمّا
ٕاليه ويوحيى الفاسـد الرأيى ٕاليه ãويل� ٕاليه السلوك منه يطلب بل والقهر با�� ّ الغيى

اXنافق@/ الّرفيق وكذلك الّضcل@/

وا	ستيcء@/ وا	ستعcء ع
الغلبة يدّل :@
ع ـ Mرف واستعGFا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حور@:

يـدور أن والثالث الرجوع@, وا	aخر لون@, أحدها اُصول@, ثcثة حور@: ـ مقا
عمرو@: أبو قال سوادها@/ شّدة

ã
| الع� بياض شّدة َور Ò¡فا أ	ّول@: فأمّا َدوراً@/ ء ãÏ¿ال

قيل ا Ø̂ وٕا قال@: َحَور@, آدم
ã
ب�

ã
وليس| والبقر@, الظباء مثل الع�كلّها تَسوّد أن َور Ò¡ا

ã
| َور Ò¡ا ما أدريى ما :@ ّ أ	صمعيى قال والبقر@, بالظباء ن Ù

ُش} ّن Øu@	ٔالع� ُحوُر للنVساء
عي«Ï@�عليه@السcم�@ا¡واريّون ويقال@ٔ	صحاب بيّضxا, الثياب: ويقال@حّورت الع�@/
/@ ّ نا¼Íَحواريى @قيل@لكّل Øj أ	صل, هو هذا يبيVضوuا, الثياب@أيى Jّورون م@كانوا Øu@	ٔ
فـيقال الرجـوع@: وأمـا احِوراراً@/ ابيّض ء

ã
Ï¿ال واحو̂ر الِبيض@, النّساء وا¡واريّات@:

مصدر ْور Ò¡وا ُحوٍر@, ã
| الباطل تقول@: والعرب ـ ور ÒJلَن أن ظَن� ٕان�ُه ـ رجع أيى حار

الزيادة@, بعد النقصان وهو ـ الكَْور بعد ْور Ò¡ا من sبا نَعوُذ ويقال رجع@, َحْوراً@: حاَر
وَحويراً@/ ورة Ô ÒTو وِحواراً َحواراً Ú ã

ٕا� رجع fا كلّمتـه وتقول@: كاَر@, بعدما حاَر ويقال
ويراً@: ÒI ا�Ôòَة َحّورُت ويقال@: الة@/ Ò¤ا فzا تدور

ã
الّ� اòشبة ور ß¤ا الثالث@: وأ	صل

ُحوار الباب عن شّذ ا
Ø
Wو ا¡اّر�@/ مر Òوا� �الرماد ل^ة ÒXا ã| لتَضعها وأدرtا ا Òtهيّأ ٕاذا

ولدها@/ وهو الناقة



٣٥٩ حور

ا¡اّج@, Tمل والَمحارة حارات@/ وا�مع منازGا@, تتّصل لّة Ò¤ا ا¡ارة ـ مصبا
بـياÎÈا بـياض اشتّد تعب@: باب من َحَوراً@: الَع� وَحِوَرت أيضاً@/ الصدقة وتسّمي
يقال و	 الظباء@, كعيون كلّها �ا¡دقة� قلة ÔXا اسوداد َور@: Ò¡ا ويقال سوادها@, وسواد
وقـيل بـيّضxا@/ ÇIويراً@: الثـياب وحـّورت حورها@/ مع للبَيضاء ٕاّ	 َحوراء للمرأة
وقـيل يـبيVضوuا@, أيى الثياب رون VوJ كانوا م Øu@	ٔ َحواريّون �ع� Ï»عي ٔ	صحاب
َحوراً@: وحار /@

Ó
ومع� وزناً ابيّض ء@:

ã
Ï¿ال واحوّر ذلك@, غ� وقيل ,@Í¼النا ّ واريى Ò¡ا

أحاَره@: وما رّده@, ا�واَب@: الّرجُل وأحاَر وIاوروا@/ الكcم راجعتُه وحاورته@: نقص@/
رّده@/ ما

قال@: غ�ه@, ٕا� ء
ã
Ï¿ال عن الرجوع ْور Ò¡ا الليث@: قال ـ ٢٢٧ . ٥ الxذيب

Øيتغ� ء
ã
Ï¾ وكّل قال@: حارتIور@, يقال اLدرت ٕاذا ا¡لق�

ã
اع�ض| �ما والُغّصة

تقول ا¢اطبة@,
ã
| الكcم مراجعة وا¤اورة ور@, ÒJ حاَر تقول فٕانّك حال ٕا� حال من

وير@, Ò¡ا ا¤اورة وإ	Ëºمن بكلمة@, أحار وما جواباً@, له وأحرُت اXنطق@, ã| حاورته
عن اXشاَورة@/ من كاÒXشورة ا¤اَورة من حورة ÒـXوا وِحوارYا@, َحويرYا dعت تقول
:@ ّ Çواريى Ò¡وا دوuا@, كان حال ٕا� علzا كان حال من الراجع وا¡ائر :@ Ø ãèعرا	أ ابن
وا¡واريّات ,@ ّ َحواريى فهو لونه خلص ء

ã
Ï¾ وكّل اòالص@, ء

ã
Ï¿ال وأصله الناصح@,

أ	نـبياء خـلصاء ا¡واريّـون الزّجاج@: وقال وا�لود@/ أ	لوان النقيّات الّنساء@: من
عيب@/ كّل من ونُقّوا اُخلصوا الّذين اللّغة

ã
| �Vا¡واري وتأويل وصفوtم@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرجوع ّ اòارجيى ا�ريان عن اòروج هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ	صل أّن



حور ٣٦٠

/@
Ø ã
بـاط� ّ معنـويى أو ّ ظاهريى ّ يى Vماد أمر ã| فساداً@, أو صcحاً غ�ها@, ٕا� حالة عن

السابقة@/ ا¡الة خcف 
ع ا�ريان هو واXناط

والكـدر@, الدنس عن وتنظيفه الثوب تبييض 
ع تطلق القـيد هذا وبلحاظ
عليه@, مس�ه عن وبيانه منطقه وٕارجاع اXتكلVم اع�اض رّد مقام

ã
| تستعمل وكذلك

كcمه@/
ã
| وا�ريان النفوذ ورّد استد	له ونقض حّجته بٕابطال

السـابقة ا¡الة عن اòروج وهو القيد@, wذا ملحوظ الدوران ]ع� فٕاطcقها
نفسه@/

ã
و| هو حيث من الدوران 	 وباعتبارها@, الثابتة

هم
Ø
Fع وأعرضوا قومهم خالفوا Çم Øuفٕا أيضاً@: ّ واريى Ò¡ا ã| منظور القيد وهذا

جـديد دين عن وا	تّباع بإ	Zان السابق@, ومذه}م ديyم مس� عن وخرجوا فيه
الو	ية@/ ٕا� العداوة عن فرجعوا ,@ ّ ٕاGيى مبعوث Ø ã	ون

و¼Íßن اcXئكة@, nعا من وهّن مس�هّن عن خرجن قد ّن Øuفكأ ـ ور Ô¡ا وأمّا
حسن جالبوشكل لون ذيى ظريف لطيف ٕانسان ع
صورة تعا� وٕارادته sا بأمر

ٕانسان@/ Xعا¾Ìة cًوقاب Vانساً كرZة@, وهيئة

اÇXطلق الدوران و	 التبييض و	 اXطلق الرجوع ليس]ع� ْور Ò¡ا أّن فظهر
بالثياب@/ بالع�و	 وليسUصوصاً ,@Í½الن و	

وأمّـا ُسـود@/ Fعهb وَسـْوداء كأسود فَعcء bع فُعل فهو ُحور@: صيغة وأمّا
مصدراً@/ وار Ò¡ا ٕا� منسوب فهو :@ ّ واريى Ò¡ا

اXاّدة هذه استعFل موارد
ã
| البيان ولطائف التعب� لطف يظهر التحقيق وwذا

/@hالكر القرآن
ã
|

/@١٤ . ٨٤ ـ وَر ÒJ لَْن أن ظَن� ٕان�ُه
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الّدنـيا
ã
| أمره وجريان حالته أّن يَظّن ظهره وراَء كتابه

ã
çاُو الّذيى كان أيى

الزائلة@/ و¾Îواtا وحياtا ع
الّدنيا واطميناناً اعBداً ,@ Øتتغ� و	 ستدوم اXاّديّة

/@٣٤ . ١٨ ـ ِمنَك Ô Òأ@ك� أنا اِوُرُه ÔJ َوُهَو ِلَصاِحبُُه َفقاَل

/@٣٧ . ١٨ ـ أ@كََفْرَت اِوُرُه ÔJ َوُهَو صاِحبُُه لَُه قاَل

عن كان سواء وIكيمـه@, جريانه عن واÇXنع Ë½òا كcم نفوذ رّد فا¤اورة
مبطل@/ أو ّق ÔT

أمر جريان رّد Fyم واحد كّل يريد ومؤمن@, كافر رجل� ب� هناك فا¤اورة
عليه@/ وٕارجاعه بيانه وتغي� حالته ونقض صاحبه

/@٥٢ . ٣ ـ ِبا3ِ آَمنّا ا3ِ أنصار ُن Ö ÒL وارّيوَن Ò¡ ا قاَل

/@١١١ . ٥ ـ آَمنّا قالوا ãِوِبَرسو� ã
è آِمُنوا أن Ò� واري  Ò¡ ٕا�ا أوحيُت َوٕاذ

نـ½Íوا
Ø
j سـ�هم@, جريان وخالفوا ا¢الف� جامعة من خرجوا الّذين أيى

وار Ò¡با ب�الناس م¿Îورون فهم ويريد@/ ã
ÏÉيق ع
ما وعملوا به وآمنوا sا رسول

اُمورهم@/ جريان وتبّدل حاGم Øلتغ� ٕاليه@, ومنسوبون

ا¡Çياة ومن طائفxـم ب� من اòارجات فهّن النVسـاء@: من واريّات Ò¡ا وأمّا
عليه ما 
ع و¼Íن ألواuّن وابيّضت حا	tّن ت Øفتغ� اXدنّية@, ٕا� الطبيعيّة البدويّة

/@cًوشك ولوناً ومنطقاً وأخcقاً وسلوكاً cًعم اXدنيّة ا�امعة أهل

/@٥٤ . ٤٤ ـ ع� وٍر Ô ßM جناُهم َوَزو�

/@٧٢ . ٥٥ ـ يام ßòا ã| َمقُصوراٌت ُحوٌر

هـيئة ٕا� لة Vمتحو فهيى إ	نس@: من ـْوراء Ò¡ا كانت وٕان ا¡ـور@, مع� مّر قد

ع فصارت ا�نّة ã| بع� اغتسلت وقد bيل@, وشكل معتدلة جالبة وصورة حسنة



حوز ٣٦٢

جهة@/ ّ أيى من متبّدلة حوراء فهيى حال ّ وع
أيى حسناء@, bيلة فتاة صورة

ã
| وذ@كروا واXع�@, الّلفظ جهة من وح�ـ ـ حور ب�ماّدة بعÎÉم خلط وقد

ح�@/ فراجع wا@/ مربوطة غ�
ã
æمعا اXاّدة هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوز@:

من وكّل وbعته@, ضممته وحيازة@: َحوزاً أحوزه ء
ã
Ï¿ال ُحزت حوز@: ـ مصبا

إ	بـَل وحزُت فيه@/ لغة سار@: باب من حñاً وحازه حازه@, فقد شيئاً نفسه ٕا�
Ø
ËÈ

Çا Ø[ور فيعل@, وهو أيضاً@, الناحية :@ Ùñ Ò¡وا الناحية@, وزة@: Ò¡وا برفق@/ سقxا باللّغت�@:
قيل Fك ا¢ّفف@, ع
لفظ bع لكنّه أحواز@, والقياس أحياز@, bعه

ã
| قيل وGذا خفّف

وأحياز أ	صل�@, 	� الواحد لفظ راعي من لغة 
ع ,@
Ø
oوُص

Ø
o قُ ,@mوصا mقا bع

ã
|

ٕا�× اً Ùñُمـتََح أو تعا�@: وقوله /@ Øñ¡ا ٕا� ØËÉان اXال@: ØñIو ومرافقها@/ نواحzا الدار@:
ٕالzم@/ ñI القوم@: ٕا� الّرجُل واLاز اXسلم�@/ من bاعة ٕا� cًمائ أيى ِفئٍَة@@ـ

َحْوز وناحية مع ÒV لكّل يقال والتجّمع@/ ا�مع وهو واحد أصل حوز@: ـ مقا
حـازه فـقد نـفسه ٕا� شيئاً

Ø
ËÈ من وكّل تلّوت@/ ٕاذا ا¡يّة Iّوزت ويقال وَحْوزة@/

ويعGðم@/ عyم ينحاز الّذيى الناس@: من ّ وزيى Ô¡وا َحْوز@, الّرجل لطبيعة ويقال َحْوزاً@/
واحد@/ والقياس ,@ ّ أ	حوذيى مثل جال Vالر من ّ وأ	حوزيى

وِحيازة@, َحْوزاً حازه فقد شيئاً نفسه ٕا�
Ø
ËÈ من وكّل ا�مع@, ْوز@: Ò¡ا ـ صحا

ñÇها@/ ÒJو Jوزها إ	بل حاَز وقد ,@ Øالل� السـوق :@ñ¡وا ْوز Ò¡وا أيضاً@/ واحـتازه
اXاء@/ ٕا� سـاقها إ	بـَل@: وحّوز اòفيـف@, السائق وهو ّ أ	حـوذيى مثل ّ وأ	حوزيى
من الدار ٕا�

Ø
ËÉان ما :@ Øñ Ò¡وا تَلَّوْث@/ ت@: ØñIو ا¡يّة وIّوزت ا¢الطة@/ وا¤اوزة@:



٣٦٣ حوز

انعدل@/ عنه@: واLاز بيضته@/ اXلك@: وحوزة الواو@, من وأصله Øñَح ناحية وكّل مرافقها
مركزهم@/ تركوا القوم@: واLاز

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¾ أو ٕا�شخص منتسباً

Ø
ËÉوال ا�مع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

والنفوذ@/ التسّلط أو ا¦لّك ع
سبيل

ا�مع هو اXقصد كان ٕاذا الس�والسوق
ã
| تستعمل وحفظه القيد هذا وبلحاظ

Tّل@/
ã
| وNمعه ليضبطه ء

ã
Ï¾ سوق مثل ,@

Ø
ËÉوال والضبط

نقطة@/
ã
| وQّمعها أعضائها

Ø
ËÈ هو ا¡ّية@: وتلّويى

وكذلك وع
مقصد@, نقطة
ã
| والتجّمع قة Vمتفر مواضع ترك باعتبار وا	Lياز@:

bيعها@/
ã
| ملحوظ القيد هذا فٕاّن فzا@, اXستعملة

ã
æعاXا سائر

بكـّل ا¢صوصة
ã
æعاXا وذ@كر حوذ@, وماّدة اXاّدة هذه ب� بعÎÉم خلط وقد

اXاّدة@, هذه والس�ذيل السوق مفهوم ذ@كروا م Øu@أ Fك اُخري@, ماّدة Iت Fyم واحدة
حوذ@/ ماّدة ذيل والضبط ا�مع ومفهوم

ِمَن ِبَغَضٍب باَء َفَقْد ٕا�ِفئٍَة اً Ùñُمتََح أو ِلِقتاٍل فاً ُمتََحر  Hّٕا ُدبَُرُه َيومِئٍذ م ÙGيُو َوَمن
/@١٦ . ٨ ـ@ ا3ِ@

ويتحّفظ ويتقّوي ا�Çيش ويتشكّل وينضبط يتجّمع أن مريداً كونه حال أيى
ا	رتباط@/ وقطع التفّرق عن

ã
| ما ٕا� لcٕشارة والس�� والضبط

Ø
ËÉوال ا�مع �دون اXاّدة wذه فالتعبـ�

حفظ مع والتجّمع أ	فراد انÊÉم وهيى ذ@كرناها@, وخصوصيّات لطائف من اXاّدة هذه



حاش ٣٦٤

واحد@/ ونفوذ قدرة Iت وكوuم ا	نتساب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حاش@:

ÇNتنب وفـcن ]ع�@/ :@
Øã
Ï¿والوح

Øã
Ï¾وا¡و الوحش@, مثل وش@: Ô¡ا ـ مصبا

يـتعّدي وقد به@, أحاطوا بالصيد@: القوم واحتوش اXستغرب@/ وهو الكcم@,
Øã
Ï¾حو

الدماء كأّن الطهَر الدُم احتوش ومنه Tَتوش@, اXفعول Ëºوا احتوشوه@, فيقال بنفسه
بدم�@/ Tتَوش فالطهر طرفيه@, من وا@كتنفته بالطهر أحاطت

/@
Øã
Ï¾ُحـو

Øã
Ï¿للـوح يـقال الوحش@, وش@: Ô¡وا واحدة@/ كلمة حوش@: ـ مقا

وجبذ@/ جذب مثل اXقلوب@, من هذا أّن وأظّن

ا�ّر, وعملها العوامل ا¡روف من وهيى حاشا: ـ ١١٨@ ãæللرمّا ا¡روف ãæمعا
ســيبويه@/ مذهب هذا زيد@/ حاشا القوم ذهب ذلك@: من تقول ا	سـتثناء@, ومعناها
حاشا القوم ذهب قولك@: وذلك بعدها@, ما تنصب فعل ا Øu@أ ٕا� العبّاس أبو وذهب
يكون أن Nوز ٔ	@نّه هذا

ã
| دليل و	 /@

ã
Ï¾ا ÔJ Ï¾حا بقوGم@: ع
ذلك واستدّل زيداً@,

من وسّبحت ,@sا ٕاّ	 ٕاله 	 من هّللت Lو اشـتّق Fك ا¡رف@, من مشـتقّاً الفعل هذا
ما القوم ذهب يقولوا@: أن من امتناعهم سـيبويه قول ع
صّحة والدليل /@sا ُسبحان

حا¾Ïزيداً@/

ياً Vمـتعد cًفـع تكون أن أحدها@: أوجـه@: ثcثة 
ع ـ حاشـا ـ الّلبيب
ã
مغ�

,@sِ حاَش Lو ت�vّية@, تكون أن :@
ã
æوالثا اسـتثنيته@/ ]ع� حاشيته تقول فاً@, ÙÍ½مت

وٕ	دخاGم با¡ذف@, فzا فهم ØÍ½لت قالوا والكوفي�Vفعل@, Ø ã Ùج� وابن د Ø�Xا عند وهيى
والصحيح الفعلّيـة@/ يُثبـتان و	 ا¡رفيّة يُنفيان الدليcِن وهذان ا¡روف@, 
ع ٕايّاها
تكون أن الثالث@: بالتنـوين@/ sِ حاشاً بعÎÉم قراءة بدليل للت�يه مرادف Ëºا ا Øu@أ



٣٦٥ حاش

Qّر ا Øyلك ٕاّ	@, ]�لة دا_اً حرف ا Øu@أ ٕا� �VيÍ½الب وأ@ك سيبويه فذهب لcستثناء
اXستث�@/

لقوGم حاشا حرفيّة سـيبويه الðم ـ اXستث� مبحث ـ ãÏÈللر الكافية ¾Ìح
د@:
Ø
�Xا وعند مّطِرداً@, اXصدريّة Xا صلة وقوعه وامتناع الوقاية@, نون دون من حاشايى

فعلّيته@/ عنده Øتع� لزيد حاشا Lو الcّم وليَتْه وٕاذا جّر@, حرف وتارة cًفع تارة يكون
ٕانّه فنقول@: ,@sِ

Ó
Ï¾حا ـ َسّمال

ã
èأ كقراءة منّوناً@ معها £يئه Ëºا الcّم مع أ@نّه وأ	و�

حاشا كون ع
هذا@ أن@يرتكب فيجوز ,sسبحان@ا
ã
| قالوا Fك ,s ]ع�ت�vاً مصدر

لك@: حاشـا
ã
| التنـوين حذف وأمّا وت�vاً@, ت�ئة ]ع� مصـدراً اXواضع bيع

ã
|

حاشا استعمل وٕاذا إ	ضافة@/ ٔ	جل مyا Qريده عليه غلب Dف للتنوين فcستنكارهم
غ�ه@,

ã
| أو فيه ذ@كر سوء من بعده الّذيى Ëº	ٕا ت�يه fعناه غ�ه@: ã

و| ا	ستثناء
ã
|

بت�يه فيبتدئون سوء شخصمن ت�يه أرادوا ا Ø[ور اXع�@/ هذا
ã
| ٕاّ	 يستث�به cف

ا
Ø
W 	@يطّهر أن 
ع ه Úم� sا أّن مع� 
ع ت�ئته أرادوا من ئون Ùي� Øj السوء من sا
ُسوء@/ ِمن َعلَيِه َعِلْمنا ما 3ِ حاَش ُقلَْن ـ@ وأبلغ آ@كد فيكون الشخص@, ذلك يَصمه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مأخوذة وهيى Tاشاة@, ã
Ï¾ا ÔJ Ï¾حا يقال فعل@, أ	صل

ã
| حاشا كلمة أّن

ع
استمرار دالّة اXفاعلة صيغة كانت ا ØXو اòاّص@, التبّعد ا¡وش]ع�التوّحشأيى
Ï¿ح كلمة

ã
| عنده البحث مّر وقد ه@, Øالت� وهو مؤكّد ٕا�مفهوم التبّعد فينقلب الفعل:

فراجعها@/ ـ

ا	ستثناء 
ع وتدّل بالغلبة@, ÓÊºٕا ا	ستعFل بكة صارت حاشا كلمة ٕاّن
Ø
j

وباعتباره@/ ه Øالت� بلحاظ ا	ستثناء أيى ه@, Øوالت�



حوط ٣٦٦

حاَش@/ فيقال ا	aخر Mذف Ëº	ٕا ذلك Oفّف وقد

حرف ا Øu@بأ والقول ه@, Øللت� ÓÊºٕا أو ع
أ	صل@, cًفع مستعملة ٕامّا الكلمة فهذه
اXوارد@/ بعض

ã
| الكلمة ظاهر مcحظة من نشأ ا Ø̂ ٕا جّر@:

كوuا باعتـبار النصب وعمل ومضافة@, ÓÊºٕا كانت ٕاذا هو ا Ø̂ ٕا wا ا�ّر فعمل
للفعل@/ Ëºا ا Øuفٕا ]ع�الفعل@,

/@١٢ . ١٢ ـ hكَر َملٌَك Hّٕا هذا ٕاْن Ìاً Ò¿ بَ هذا ما 3ِ حاَش َوُقلَن

/@٥١ . ١٢ ـ ُسوء ِمن َعلَيِْه َعِلمنا ما 3ِ حاَش ُقلَن

ã
| يقال

Ø
Fوع السوء وعن الب¿Ìيّة يوسفعن ذيل ه Øت� وقد النسوة@: قالت أيى

آخر@/ نظر فيه يشوب 	 تعا� s خالص حقّه
ã
| منّا والعقيدة إ	ظهار وهذا حّقه@,

sا سبحان قوGم
ã
| Fك التعّجب@, مقام

ã
| ـ sِ حاَش ـ bلة ٕاّن يقال أن وا¡ّق

كذا@/ فعلت ما


ع قدرتـه من وتعّجباً العـجز صفات من sِ ت�vاً :@sِ حاَش ـ البيضاويى
Hفيفاً@, أ	خ�ة ألفه فحذفت ال̂درج@,

ã
| عمرو أبو قرأه Fك حاشا وأصله مثله@, خلق

وحاشاً /@sا براءة ]ع� 	م بغ� sا حاشا وقرٔي لك@/ سقياً قولك
ã
| Fك للبيان والcّم

الناحية هو الّذيى ا¡شا من فاعل حاٍش وقيل اXصدر/ م�لة ع
ت�يله بالتنوين, s
/@s ناحية

ã
| صار أيى يوسف@, ضم� وفاعله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوط@:

ÇLو عليه أدار Iويطاً@: حـوله وح̂وط رعاه@/ َحوطاً@: Jوطه حاطه ـ مصبا
وحاطوا Pوانبه@/ استداروا ٕاحاطة@: بالبلد القوم وأحاَط به@/ Tيطاً جعله Ø�ح ال�اب



٣٦٧ حوط

البسـتان@, وا¡Çائط@: حـيطان@/ وا�مع حائط@, للبناء قيل ومنه ,@ ّ الرباعيى ã| لغة به
وهو افتعل ء@:

ã
Ï¿لل واحتاط وباطناً@/ ظاهراً عرفه :@ ÓFعل به وأحاط حوائط@, وÇbعه

Ëº	ٕوا اليـاء مـن ا	حتياط Nعل وبعÎÉم الوجـوه@/ بأوثق وأ	خذ أ	حّظ طلب
أ	حـوط@: أفعل قوGم ومنه وbعها@, ضّمها ٕاذا َحوطاً@: عانَته ا¡Fُر وحاَط يط@/ ß¡ا
وليس التأويـcت@, شـوائب عن وأبعد أ	حكام ُ	صول أbع هو ما أفعل واXع�

ا	حتياط@/ من مأخوذاً

حـاطَه من ْوط Ò¡فا ء@/ ãÏ¿بال يُطيـف ء ãÏ¿ال وهو واحدة كلمة حوط@: ـ مقا
ء
ã
Ï¾ Çْوط@: Ò¡وا للّطعام@/ تتّخُذ حظ�ة Çوطَة Ô¡ا ٕاّن ويقال حائطاً@, وحّوطت َحْوطاً@/

فّضة@/ من جبيyا 
ع اXرأة تُعلVقه مستدير

أحرزته ٕاذا َحْوطاً@: أحوطه ء
ã
Ï¿ال ُحطت قوGم من َحْوط ـ ١٩٨ ا	شتقاق

وحفظته@/ ُحزته ٕاذا أ	خذ وإ	حاطة@: ا¡فظ@/ ياطة@: ß¡وا وط@/ ÒT ء ãÏ¿فال وحفظته@,

Ëº	ٕوا وحـياطة@, َحـْوطاً ÇJوط حاط الليـث@: قال ـ ١٨٤ . ٥ الxذيب
ٕاذا بـفcن وأحـاطت اòيُل واحتاطت قال: تعاهده@/ ٕاذا ِحيطًة حاطَه يقال يطة@, ß¡ا
أمر هذا يقال به@/ أحاط فقد أقصاه@: علمه وبلغ كّله@, شيئاً أحرز من وكّل به@/ أحدقت
حـّوطُت وتـقول فـيه@, ما Jوط ٔ	@نّه بذلك يى Ùd وا¡ائط قال@: /@ ÓFعل به أحطُت ما
كَف�يه ُيَقل ُب َفأْصَبَح ِبثََمِرِه َواُحيَط ـ به اط ÔT فهو هc@كه@, دنا ٕاذا بفcن واُحيَط حائطاً@/
حائط علzا ا¤اط لcٔرض ويقال :@

ã
èعرا	أ ابن وعن ما@أهلكه@وأفسده@/ أصابه أيى ـ

ضاحية@/ فهيى علzا ط Ò ÔJ n فٕاذا وحديقة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| أّن Fك ا	ستيcء@/ مع والتوّجه الرعاية هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن



حوط ٣٦٨

إ	حاطة من معيّناً وامتيازاً خصوصيّة إ	حداق@وإ	دارة@وإ	طافة@وا	ستيcء@: من @كّل
بيyا@/ الفرق هو وهذا الو	ية@/ أو الطّواف أو الدوران بقيد أو النظر@, بضميمة

وإ	دارة كاXعرفة مyا, قريبة
ã
æمعا

ã
تطلق| وباعتباره ا¡قيقة, اXع�هو فهذا

هـو فzا الواحد أ	صل ولكّن وغ�ها@, العلـم وبلوغ وإ	حراز والتعاهد وإ	طافة
ا	ستيcء@/ مع الرعاية

من صدوره جهة باعتـبار ع
ا¡دث تدّل اGيئة وهذه ٕافعال@, إ	حاطة ٕاّن
Ø
j

بـلحاظ إ	حـاطة
ã
ف� الوقـوع@, جهة من ا¡دث 
ع يدّل التفعيل أّن Fك الفاعل@,

مـع� فـيكون فـzا@, وتأ@كيد الرعاية 
ع د	لة مزيد الصـدور@: جهة 
ع الد	لة
أشّد@/ فzا ا	ستيcء

ã
| أو ا¤Çيط العزيز sا من والرعاية ا	سـتيcء كFل 
ع إ	شعار و]ناسبة
القرآن

ã
| وردت فقد إ	فعال@/ من أيى الصيغة wذه Øيع� 	زمة@: متناسبة اُخر موارد

:@hالكر

/@٦٠ . ١٧ ـ بالنّاِس أحاَط َربَّك ٕان�

/@٢٨ . ٧٢ ـ م
ß Ö
vَلَد ا

ß
[ َوأحاَط

/@٢١ . ٤٨ ـ ا
ß
w3ا َقدأحاَط

/@١٩ . ٢ ـ الكاِفرين ِب يٌط ÔT َوا3ُ

/@١٢٠ . ٣ ـ يط ÔT َيعَملوَن ا
ß
[ ا3َ ٕان�

/@٥٤ . ٤١ ـ يط ÔT ٍء
ã
Ï Ò¾ ِبُكل  ٕان�ُه Hأ

/@٢٠ . ٨٥ ـ يط ÔT َوراِئِهم ِمن َوا3ُ

هو بل Vّرد@, استيcء و	 فقط رعاية له ليس اXتعال sا بأّن التعب�ٕاشعار
ã
ف�



٣٦٩ حوط

واXراقبة@/ والتوّجه الرعاية مع أعGFم وٕا� عباده ٕا� بالنسبة
ã
مستو� تعا�

اُخر@: موارد
ã
استعملت| وقد

/@٢٩ . ١٨ ـ Ìاِدُقها
Ô
º م
ß ß
w @أحاَط ناراً

/@ ٨١ . ٢ ـ َخطيئتُه ِبِه َوأحاَطْت

/@٢٢ . ٢٧ ـ ِبِه ْط ß
ÔI Òn ا

ß
[ أَحطُت

/@٣٩ . ١٠ ـ ِبِعلِمه يطوا ÔJ Òn ا
ß
[ بوا كَذ� َبْل

/@٢٥٥ . ٢ ـ ِعلِْمه ِمن ٍء
ã
Ï Ò¿ ِب يطوَن ÔJ Hَو

/@@٨٤ . ١١ ـ يط ÔT يَْوٍم َعذاُب

/@٥٤ . ٢٩ ـ الكاِفرين ِب َلُمِحيطٌَة
Ò
Úsَجَه َوٕان�

/@٢٢ . ١٠ ـ م
ß ß
w اُحيَط م Ô Úu@َأ َوَظن�وا

والتحقيق@/ والدقّة والرعاية اXواجهة قيد مع فzا ا	ستيcء بأّن ٕاشعاراً

اXوارد@/ هذه
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

ا	سـتيcء من يسـتظهر ا Ø̂ فٕا ِبثََمِره@: َواُحيَط ـ@ وإ	فسـاد مع�إ	هcك وأمّا
إ	هcك@/ معناه وليس اXورد@,

ã
| التامّة واXواجهة

مـن وا	حتياط إ	فعال من وإ	حاطة Vّرداً ـْوط Ò¡ا ب� الفـرق أّن وليعلم
سبق@تفصيلها@�خصوصيّات@اGيئات� خصوصّية@@اGيئة,@وقد جهة من ليس@ٕاّ	 ا	فتعال:
Mرف السابقة ا	aيات

ã
| إ	حاطة استعFل تري ولذا الكتاب@, هذا من أ	ّول ا£لّد

ã
|

الباء@/

َحْوط ذا جعلته أيى حّوطته@, فيقال ,@ متعّدٍ فهو التفعيل@: باب من التحويط وأمّا



حول ٣٧٠

وٕاحاطة@/ وحيطة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حول@:

Zِض n ولو َحْول للعام قيل ومنه ,@ÏÉَم ٕاذا قال@: باب من َحْوً	 حال ـ مصبا
çأ ٕاذا وأحَوَل@: وأحاَل ُء

ã
Ï¿ال وحال أحوال@/ وا�مع باXصدر@, تسمية سيكون@, ٔ	@نّه

اُ	مـور تدب�
ã
| ا¡ذق وا¡يلة@: َحْوً	@/ به أeَت ٕاذا باXكان@: وأَحْلُت َحْول@, عليه

ا¡Çيلة@/ طلب واحتال@: الواو@, وأصلها اXقصود@, ٕا� vتديى Ø�ح الفكر تقليب وهو
بيننا الyر وحال حائل@/ فهيى Iمل@, n اُن�ِحياً	@: وكّل والناقة والنخلة اXرأة وحالت
حسن حال فيقال ويؤّنث@, يذّكر ء@,

ã
Ï¿ال صفة وا¡ال@: ا	ّتصال@/ ومنع حجز َحيْلولة:

ووصـفه@, طبعه عن Øتغ� ء@:
ã
Ï¿ال واستحال حالة@, فيقال باGاء يؤّنث وقد وحسنة@,

اً	, ÒT صار الكcم@: واستحال الوقوع@, غ�اXمكن الباطل وا¤ال@: مثله@/ Jول وحال
عنه@, انتقل مكانه@: من وIّول ا	ستواء@/ عن وخرجت اعوّجت أ	رض@: واستحالت
فأحـلته هذا@, من مأخوذة والة@: Ò¡وا موضع@, ٕا� موضع من نقلته :@cًويI وحّولته
ا�هات

ã
| أيى الظرف@, 
ع بالنصب حولَه وقعدنا ذمّتك@/ غ� ذمّة ٕا� نقلته بدينه@:

به@/ ا¤يطة

ول ÒJ أ@نّه وذلك العام@, ْول@: Ò¡فا َدْور@/ ã| Iّرك وهو واحد@, أصل حول@: ـ مقا
íَم ã| الّرجل حاَل يقال َحْوً	@/ به أeت وأَحْلُت@: باXكان أنا وأْحَولت يدور@, أيى
ٕاذا ول@: ÒJالشخص وحاَل أيضاً@/ وأحاَل عليه@, وثَب ٕاذا وُحؤوً	@: َحْوً	 Jول فرسه
هل نظرُت أيى الشخَص@: استحلُت قوGم ومنه حالة@, عن متحّول كّل وكذلك Iّرك@,
ٔ	@نّه ذ@كرناه الّذيى القياس وهو واحد@, طريق من اَولة@: Ô¤وا ويل Ò¡وا وا¡يلة يتحّرك@/

ليدركه@/ ء
ã
Ï¿ال

ã
حوا� يدور



٣٧١ حول

قيل Øالتغ� وباعتبار غ�ه@, عن وانفصاله ء
ã
Ï¿ال Øتغ� ْول Ò¡ا أصل حول@: ـ مفر

حال قيل ا	نفصال وباعتبار Jول@/ ٔ	ن tيّأ واستحال@, ُحؤوً	@, ول ÒJ ء ãÏ¿ال حاَل
ومنه والقول@, با¡كم وٕامّا بالذات ٕامّا ته Øغ� فتحّول@: ء ãÏ¿ال وحّولت كذا@/ وبينك ãبي�

ã
الشـمس| ودوران بـانقwcا اعتباراً السـنة@, ْول@: Ò¡وا بال̂ديـن@/ فcن 
ع أَحلُت
عـادtا@/ بـه جرت ما Øلتغ� وذلك مل@, ÒI n ٕاذا الناقـة@: وحالت ومَغارwا@/ مَطالعها
وُقـنيته@/ وجسـمه نفسه

ã
| ة Ùتغ�Xا اُموره من وغ�ه إ	نسان به Oتّص Xا وا¡ال@:

ã
| ما ٕا�حالٍة به يتوّصل ما وا¡يلة@: ٕاليه@/ ̂ول ÔJ أن Zكنه الّذيى جانبه ء@: ãÏ¿ال وَحْول

ُخفية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان صورة@أو من ا¡الة@والتحّول تبّدل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

اُخري@/ ٕا� برنا¶ أو صفة أو حالة أو

كاملة@, ٕا�سنة انxت ٕاذا وال¿Îور أ	يّام فٕاّن العاُم@: اXع�@, هذا مصاديق ومن
اُخري صفحة ٕا� صفحة كتحّول مثلها@, اُخري سنة ٕا� لة Vمتحو ال¿Îور فتص�تلك

والفصول@/ وال¿Îور أ	يّام عدد من اòصوصيّات [ام ã| مثلها

خصوصيّة من لة Vمتبد لة Vمتحو ا Øuفٕا لcٕنسان@, العارضة ا¡الة مصاديقه@: ومن
يزول@/ حال كّل قيل وقد اُخري@/ ٕا�

الُمحال ٕا�رقبة اXديون رقبة من يتحّول ال̂دين فٕاّن والة@, Ò¡ا مصاديقـه@: ومن
اُخري@/ ٕا� تتحّول اXديونة الذمّة وكذلك عليه@,

ا	عوجاج@/ ٕا� أ	رضوIّوGا استحالة مصاديقه@: ومن

Iمل@/ n آخر جريان ٕا� اXرأة Iّول مصاديقه@: ومن



حول ٣٧٢

خـارج Tيط ٕا� يتحّول ء
ã
Ï¿ال Tيط فٕاّن ,@

ã
وا� Ò¡وا ْول Ò¡ا مصاديقه@: ومن

وحوالzا@/ َحْوGا ا Øuٕا فيقال منه@, قريبة ثانويّة حالة وٕا� عنه

ُيضمره@/ خاّص Xنظور والعمل والكcم الفكر Iويل وهيى ا¡يلة@, ومyا

با	شتقاق أفعال wا@, اòاّصة ]عانzا أ	لفاظ هذه بعض من يشتّق قد ٕانّه
Ø
j

ا¡يلة@/ من واحتال العام@/ ]ع� ْول Ò¡ا من وأْحَوَل وأحاَل حاَل فيقال ,@ ّ ا	نðاعيى

وwذا واXوارد@, اXصاديق هذه bيع
ã
| مأخوذ والتبّدل التحّول قيد و	�Oأّن

ã
وا¡Çوا� ا¡Çول وب� والصفة@/ ا¡Çالة وب� والسنة@/ والعام ْول Ò¡ا ب� الفرق يظهر

والطرف@/ وا�انب

/@hالكر القرآن
ã
| استعF	tا موارد

ã
الكلFت| wذه التعب� لطف فيظهر

/@٤٣ . ١١ ـ ْوُج ÒXا F Ô Òy بَيْ َوحاَل

/@٢٤ . ٨ ـ َوَقْلِبه رِء ÒXا Ò Öَب� وُل ÒJ ا3َ ٕان�

	زماً@/ الفعل فاستعمل وIّول@, Fyبي وIّرك اXوج حال وظهر أيى

أن له يُقدر cف وقلبه@, اXرء ب� ومشيّته وٕارادته قدرته Ø
وتتج يظهر sا وٕاّن
آثار من حالة ظهور باعتبار تعا� s ا¡الة فظهور به@, يعمل وأن يريده ٕا�ما يصل

وQّلياته@/ ومشيّته قدرته

ّول ÔJو Uصوصة حالة يوجد sا ٕاّن أيى ياً@, Vمتعد هنا الفعل يكون أن وZكن
الفكـر ÇIويل ]Çع� يائيّاً ا¡يلة أّن Fك وقلبه@, اXرء ب� Dف مغايرة حالة ٕا� حالًة

قوله@: هذا ويؤيVد اُخري@, ٕا� حالة وتغي� والعمل

/@٥٤ . ٣٤ ـ ون Ô Òxيَْش ما Ò Öَوَب� م Ô Òyبَي َوِحيَل



٣٧٣ حول

جديدة حالة واُوجدت أيى ياً@, Vمتعد ع
استعFله تدّل Vهوً	 الفعل صيغة فٕاّن
مشxياtم@/ بلوغ من يتمكّنون cف يشxون وب�ما بيyم حادثة

تلك آثار من واXنع وٕاNادها@, ا¡الة تغي� 
ع بل اXنع 
ع يدّل 	 فالفعل
ا¡قيقة@/ مصاديق وليسمن ا¡الة@,

/@٩٨ . ٤ ـ َتدوَن Ö Òv Hََو ِحيلًَة َيْسَتطيعوَن Hَ

كـان ٕان ـ وانتقاً	 وIّر@كاً Iّوً	 أو وعلzم@, Gم ما وتغي� حالة Iويل أيى
]ع�الcّزم@/

مصاديق من كانت وٕان العرفّية@, وا¡يلة اXكر هو ا¡يلة من اXقصود وليس
بـيان

ã
| وأبـلغ أعّم وٕانّه أ	صل هو ّ اللّغويى اÇXع� فٕاّن الّلغوّية@, والتحّول التحويل

والتحّول@/ اXطلق التحويل عن العجز وهو اXنظور

خـcف ٕانّه فأّوً	@: صحيح@: غ� السابقة ا	aيات
ã
| اÇXنع مفهوم ٕارادة أّن Fك@

sا ومن اXوُج@, َوحاَل ـ@ تعا� قوله
ã
| نفسـه

ã
| اXنع ٕاّن وثانياً@: وا¡قيقة@, أ	صل

الغرق@, 	يوجب Fyبي وا¡جب اXنع فٕاّن ,mcغ�م اXرء@: Ò Öَب� وُل ÒJ ـ قوله
ã
| تعا�

والتدب� ]قتÏÉالنظم يوجد ا Ø̂ وٕا جهة@, دون من اXرء يريد
Ø
Fع Zنع 	 تعا� sا وٕاّن

اXمنوعّية@/ توجب حادثة حالة

/@٢٤٠ . ٢ ـ ْول Ò¡ٕا�ا َمتاعاً Hْٔزواِجِهم َوِصيًّة

/@٢٣٣ . ٢ ـ � كاِملَ
ß Ö
َحْوَل� أوHَدهن� يَْرِضْعَن

ٕا� يوم كّل من Jاسب أن وZكن أعّم فٕانّه والعام@: السنة دون ْول Ò¡با التعب�
وغـ� أ	ّول@, ٕا� الزمان امتداد فيتحّول تية@, a	ا السنة من اليوم ذلك ٕا� ينxيى أن

السنة@/ أّول من Jاسب أن 	زم



حول ٣٧٤

/@١٥٩ . ٣ ـ َحْولِك ِمن Hنفّضوا

/@١٠١ . ٩ ـ اHٔعراب ِمن َحْولكُم ن Ú ßWَو

/@٢٧ . ٤٦ ـ الُقري ِمَن َحْوَلكُم ما ْهَلْكنا َأ َوَلَقد

/@١ . ١٧ ـ َحْولَه باَر@ْكنا Ïال�ذيى Ò½ اHْٔق ْسِجِد ÒX ٕا�ا

/@ ٨ . ٢٧ ـ ا ÒGَحْو َوَمن اِر النّ
ã
َمن| ُبوِرَك أن

/@٣٤ . ٢٦ ـ oَعل َلساِحٌر هذا ٕان� َحْولَه Xٔللَم قاَل

القريبة وا¤يطة منه اXنعكسة ا¡الة أيى ٕاليه@, وبالنسبة Mسبه ء ãÏ¾ كّل َحوُل
ء@/
ã
Ï¿لل الكلVيّة وا	متيازات الصفات ْول Ò¡ا ã| فيcحظ ,@ Óمع� أو ظاهراً منه

وQلVيات وحياته وجوده من أشـّعة Tيط عن عبارة �ص� الرسـول فَحوُل
امتداد البلد وَحوُل الفيوضات@/ من وا¤روميّة البعد هو منه التفّرق فيكون صفاته@,
َحـوَل والّذين له@/ التابعـة آثاره وتظاهر البلد

ã
| اXوجودة ا	جBعيّة اXدنيّة أشّعة
أثره@/ واXقتفون له التابعون هم شخص

فيه ْول Ò¡ا أّن ٕا� ٕاشارة والدور@: والطرف ا�انب دون الكلمة wذه والتعب�
ا	رتباط 
ع فتدّل منه@/ اXنعكسـة وآثاره خصوصـيّاته وفيه ا¡ول ذيى من حالة

النازلة@/ وكاXرتبة كالظّل ْول Ò¡ا فٕاّن ,@Fyبي واXناسبة

و	 Iّول يُ�اءيى 	 أيى ـ sِبا ٕاّ	 قُ̂وَة َوَ	 َحْوَل 	 ـ مفهوم حقيقة يظهر وwذا
العزيز sا بأمر ٕاّ	 وتأث�وقدرة قّوة ظهور و	 اXمكنات nعا

ã
| ها Øوتغ� حالة تبّدل

ـ وثانياً الواحد@/ أ	صل خcف ٕانّه ـ فأّوً	 ]ع�اXنع@: ْول Ò¡ا وليس ومشّيته@/ وقدرته
اXتعال@/ sا�ٕا نسبته و	يعقل ا�òات@والعبادات@والطاعات@, عن اXنع اXنع@يشمل ٕاّن

ويعقّ}ا تامّة علّة ليست القّوة فٕاّن تعا�@: ٕاليه اXطلقة القّوة بنسبة ينتقض و	



٣٧٥ حوي

ل�ك تامّة علّة فٕانّه ]ع�اXنع ا¡ول كذلك وليس اXوانع@/ وفقدان العبد من ا	ختيار
الفعل@/

ع
بص�ة@/ فاغتsوكُن فيه@, إ	شكال واندفع مع�ا�ملة@, اتّضح فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حوي@:

واستوليَت ضممتَه ٕاذا عليه@: واحتويت َحواية@, أحويه ء
ã
Ï¿ال حويت ـ مصبا

ملكته@/ وحويته@: كذلك@, واحتويته ,@ ّ ويى ÒT فهو عليه@,

ٕاذا َحيّاً@: أحويـه َء ãÏ¿ال حويت يقال ا�Çمع@/ وهو واحد أصل حوي@: ـ مقا
للواحدة ويقولون ا�مع/ من وهيى أ	معاء, وهيى وايا Ò¡ا من الواحدة وي^ة: Ò¡وا bعتَه/
العرب@/ أحياء من ّ يى Ò¡وا ُيركب@/ Øj البع� َسنام حول Ĵويى كساء وا¡ويّة: حاوياء@/

واحد@/ قياس من وكلّه الواحد@, البيت واء@: ß¡وا

وÇIّوت ّمع@/ ÒQ ُء@:
ã
Ï¿ال ّوي ÒIو /@

ã
Ï»لنف واحتويته َحواية اXاَل حويُت ـ أسا

Çِويَّة@, Ò¡ا وركبت ا¡Çيّات@/ كث�ة واة@: ÒTأرض
ã
| وLن �استدارت�@/ ترّحت ا¡ّية@:

ع
ا¡شايا يوماً وتقول: اXرأة, تركبه السنام حول ̂ويى ÔJ كساء وهيى وايا, Ò¡اéورك
عي@/ ßXا وهيى َحِويّة bع زور@, Òا� َحوايا شحمت وقد وايا@/ Ò¡ا
ع ويوماً

	تكون ويّة Ò¡وا ال̂سوّية@/ وهيى البع�, سنام َحْول شّو ÒT كساء وّية@: Ò¡ا ـ صحا
وbع ]ع�@, كلّه البطن@: وحاوية البطن وحويّة لغ�ها@, تكون قد وال̂سويّة للحFر@, ٕاّ	
ا¡اوية@/ وكذلكbع ع
فواعل, َحواويى ا¡اوياء وbع أ	معاء, وهيى َحوايا ِويّة Ò¡ا
:@ ّ أ	صمعيى وقال ا¡ديد@, صداء مثل السواد� من �قريب تَة Ôgال Oالط لون ّوة@: Ô¡وا
Çرة Ôd ّوة@: Ô¡وا /@ َوويى Ö ÒJ الفرُس احَوويى قد يقال الّسـواد@, ٕا� ÍÉب تَ رة Ôa ّوة@: Ô¡ا



حوي ٣٧٦

Çbعه@, َحـيّاً@: ويه Ö ÒJ وَحواه َحِوَيْت@/ وقد َحّواء@, وامرأة أحويى رجل يقال@: ال̂شفة@,
عليه@/ �اشتمل� أ ÒXأ ء@:

ã
Ï¿ال
ع واحتويى مثله@, واحتواه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
يسـتو� Mيث آخر ٕا�

Ø
ËÈو ا	شBل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ	صل أّن

ومن ا	نÊÉم@/ التجّمع@, ا	سـتيcء@, ا	شـBل@, قيود@: من مرّكب فهو وNمـعه@/ عليه
الظاهرة@/ أ	عضاء علzا اشـتملت

ã
الّ� البـدن داخل

ã
| اXتجمVـعة عاء ßXا مصاديقه@:

اXتجمVع اXلتويى واللّون البطن@/ وحويّة ا¤شّوة@/ والوسادة ا¤شّو@/ ا¤توي والكساء
استيcئه@/ Iت عاً Vمتجم يكون وما نفسه@/ ٕا� ØËÉنXا ا¤تَوي واXال ألوان@/ من

والتـجّمع وا	شـBل@, اÇXطلق@, ا	ستيcء ماّدة وب� بيÇyا الفرق يظهر وwذا
وغ�ها@/ وا	نÊÉم@, اXطلق@,

/@١٤٦ . ٦ ـ وايا Ò¡ا أو ا ÔYُظهوُر aَلْت ما Hّٕا Fُشحوَمُه م
ß Ö
z َعلَ منا حر�

والبطن الداخل
ã
| كانت ما أيى وايا@, Ò¡ا من أو ظهورYا من الشحوم ãيستث�

وّية@/ Ò¡ا bع فيه@, اXتجمVعة Tتوياته ومن

/@٥ . ٨٧ ـ أْحَوي ُغثاًء َفَجَعلَُه ْرَعيى ÒXا أخَرَج َوال�ذيى

طراوته@وخÍÉته/ Øفتتغ� اللّون, @من@جهة@الشكل@والصورة@ومن@جهة @اXلتويى أيى
زوال 
ع تدّل ا Øuا حيث الكلمة@, هذه من مفهوماً وأbع د	لة أحسن لفظ وليس
ٕا� اÍÉòة َعن لونه Øتغ� وكذا يابساً@, كان ٕاذا رعيى ÒXا من وال}جة والصفاء الطراوة

ق@/ VتفرXا ا¢تلط والغثاء@: اXلتوية@/ اXركّبة ا¢تلفة أ	لوان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٧٧ َحيُث

َحيُث@:

وبنو /@
Ø
ËÉال 
ع مبنـيّة وهيى bلة@, ٕا� ويضاف مكان ظرف حيث@: ـ مصبا

مع�ظرف�@/ وQمع زيد@, يقوم حيَث قم Lو نصب@, موضع
ã
كانت| ٕاذا@ [oينصبون

مـ}مة@, وهيى مكان@, لكّل موضوعة كلمة ا Øu@	ٔ ,@cًأص ليست حيث@: ـ مقا
أيضاً@/ الفتح فzا

ã
الكسا� وَحكي مضمومة@/ وتكون شئَت@, حيث اُقعد تقول

ã
| ح� ]�لة أ	مكنة

ã
| ظرف ٔ	@نّه اXكان@, 
ع تدّل كلمة حيُث@: ـ صحا

يـبنzا من العرب fن السا@كن�@, 	لتقاء آخره ك Vحر ا Ø̂ وٕا ,@ Ø ãمب� Ëºا وهو أ	زمنة@,

ع يبنzا من ومyم bلة@, ٕا� مضافة ٕاّ	 Qٔي n ا Øu@	ٔ بالغايات@, تشبzاً

Ø
ËÉال 
ع

مع ٕاّ	 wا ازي ÔN 	
ã
الّ� الظروف من وهيى الياء@, مع ØËÉلل استثقاً	 كيَف@, مثل الفتح

/@ ÒCأي مع� ã| أجِلْس@, Nلْس ÔAحي تقول@: ما@,

بالغايات@, @تشبzاً
Ø
ËÉال Fzف @الثاء

ã
و| حوث@, @تقول ّ وطيى حيث@: ـ الّلبيب ãمغ�

ع
أصل Ì»والك يظهر@, 	 ا�ّر وهو أثرها ٔ	ّن ٕاضافة@, cك ٕا�ا�ملة إ	ضافة ٔ	ّن
ِمن ـ قرأ من وقراءُة حيث@, ُيعرب من العرب ومن للتخفيف@, والفتح السا@كن�@, التقاء
للمكان وهيى /@Ì»الك 
ع البـناء لغة وIتمل Iتملها@, Ì»بالك@ ـ يعلمون H َحيِث
أو ع
الظرفيّة نصب Tّل ã

| كوuا والغالب للزمان@/ ترد وقد أ	خفش@: قال اتّفاقاً@,
وفـاقاً بـه مـفعوً	 تقع وقد ألقـت@/ حيث لَدي ـ بغـ�ها Hفض وقد خفض]ن@,
مدلوً	 Tذوفاً@, يَعلُم وناص}ا ـ رساَلته َعُل Ö ÒN حيُث أعلَم ا3ُ ـ عليه وaل ,@

ã
Ïºللفار

nبعا أّولته فٕان به@, اXفعول ينصب 	 التفضيل أفعل ٔ	ّن نفسه@, بأعلم 	 بأعَلم@, عليه
فعلّية@, أو كانت اdيّة ٕا�ا�ملة إ	ضافة حيث ويلزم بعÎÉم@/ @رأيى ã| أن@ينصبه جاز
أراه@/ زيداً حيث جلست Lو

ã
النصب| يرّجح

Ø
j ومن ,@أ@ك الفعليّة ٕا� وٕاضافxا



َحيُث ٣٧٨

عن قطعها عند الظروف هذه بنيـت ا Ø̂ وٕا ـ الظروف ـ
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

فـهذا قلت@: قان ا¤ذوف@/ ذلك مع� ٕا� باحتياجها ا¡رف Xشـاxwا ٕاليه اXضاف
قلت@: اXوصولة@؟ كأ	Êºء معه بنيت cّفه ٕاليه اXضاف وجود مع Gا حاصل ا	حتياج
الظروف يت Ùdو بأ	Êºء@/ 	ختصا¼Îا اdيxّا جانب يرّجح فيه إ	ضافة ظهور ٔ	ّن
لتضّمyا غاية@, تكون 	 أن أ	صل

ã
| حقّها كان ٔ	@نّه غايات@: إ	ضافة عن اXقطوعة

وضمنت ٕاليه اXنسوب حذف
Ø
Fفل ٕاليه@, اXنسوب هيى الغاية تكون بل Ø ã	النس اXع�

غايات@/ فسمVيت معناه@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ل�تفع bلة ٕا� تضاف أن و	زم اXكانّية@, الظروف أÊºء من حيُث كلمة أّن
وبنيت بالغايات@, ت

Ø
فش} الّلفظ

ã
| غ�ظاهرة ٕا�ا�ملة إ	ضافة كانت وØXا ٕاwامها@,

مثلها@/
Ø
ËÉال
ع

H َحـيُث ِمـن الَعذاُب وأتاُهم ,@ ÔBِشـئ َحيُث ِمن Xَُفك ,@ Ôr ِشئْ َحيُث ِمyا َفُكُلوا
ا Ø ÒXَو َتِسُب@, Ö ÒJ Hَ َحـيُث ِمن َويَْرزْقُه َيْعَلُمون@, H َحيُث ِمن َسَنْسـَتْدِرُجُهم َيْشُعرون@,

أبوُهم@/ أَمَرُهم َحيُث ِمن َدَخُلوا

تدّل أين كلمة أّن Fك معاً@, الكيفيّة 
وع اXكان 
ع د	لة فzا الكلمة فهذه
/@
×
Øæ@أ وكذلك ¾Ìطاً@, أو استفهاماً ع
اXكان

والبحث ٕانساٌن@, ٕانّه حيث من إ	نسان فيقال@: الكيفّية@, مفهوم علzا يغلب وقد
مyا يسـتفاد قد اللVحاظ وwذا الروحانّية@/ ا¡يثيّة من أو ,@ ّ ماّديى ٕانّه حيثيّة من عنه

اXاء@/ ن Vتُسخ حاّرة ا Øuٕا حيث من النار فيقال التعليل@,

/@١٢٤ . ٦ ـ ِرساَلتَه َعل Ö ÒN َحيُث أعلَُم ا3ُ



٣٧٩ حيد

اòصـوصيّات وقاطبة ا¡يثيّات وbيع اXصـا¬ بBم اXورد هذا ã
| أعلم أيى

أ	صلح ٕاّ	 يفعل 	 أمر وَجْعل عمل مقام
ã
| كذلك هو من أّن ومعلوم والكيفيّات@,

وأ	حّق@/

Oّص باXورد العلم فٕاّن به@, مفعوً	 جعلها من د	لة وأدّق ألطف اXع� وهذا

ã
| التـجّوز يستلزم وأيضاً أ	حّق@, أ	صلح انتخاب يفيد 	 النحو wذا والتعب� به@,

عمله@/ يصّح Ø�ح التفضيل أفعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيد@:

با¡رف ويتعّدي وبُعَد@/ تَنَّحيى وُحيـوداً@: َحيدة Jيُد ء ãÏ¿ال عن حاَد ـ مصبا
وأذهبتُه@/ به ذهبُت مثل وأحدته به ِحدُت فيقال واGمزة

وعـدل@, عـنه مال وَحيْـُدودة@: وَحيَْدًة ُحيوداً Çيُد ÒJ ء ãÏ¿ال عن حاد ـ صحا
َصـْعفوق@/ غ� فَْعلوٌل الكcم

ã
ليس| ٔ	@نّه فُسكنت@, الياء بتحريك َحيَدوَدة وأصله

كث� ويقال لنَشاِطِه ظلّه عن يُد ÒJ أيى َحيَديى وaار جانبه@, وِحياداً@: ايَدة ÔT وحايَده
غ�ه@/

×

ع
فََع ء

ã
Ï¾ اXذّكر نعوت

ã
| Nٔي nو ء

ã
Ï¿ال عن يود Ô¡ا

حاد يقال ا	ستواء@, طريق عن والُعدول اXيل وهو واحد@, أصل حيد@: ـ مقا
النادر ْيد@: Ò¡وا /@ يَديى Ò¡ا ومثله كث�اً@, Jيد الّذيى ـُيود@: Ò¡وا ُحيوداً@, Jيد ء ãÏ¿ال عن

وأحياد@/ ُحيود وا�مع ا�بل@, من

من شَخص ما ـيُْد Ò¡وا الرأس@, من َحْرٍف كّل ـْيد@: Ò¡ا ـ ١٨٩ . ٥ الxذيب
ُحيود@/ وbعه العظم@, من وكذلك َحْيد@, ا	عوجاج شديد ِضلع وكّل واعوّج@, ا�بل

وأنفة@/ خوفاً عنه صّد ٕاذا ء
ã
Ï¿ال عن Jيد والّرجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ح� ٣٨٠

والتحقيق@:

دون من نفسـه
ã
| ا	ستقامة عن وا	عوجاج اXيل هو فzا الواحد أ	صل أّن

كان½Íاف أو العظم@,
ã
| أو الضلع

ã
| أو ا�بل@, رأس

ã
| كاعوجاج وتباعد@/ Qانب

وتركه@/ أمر عن
ã
Ø�وتو ٕادبار أو فكر@, أو عقيدة وٕاعراضعن

والتباعد يى Vوالتنح وا	Lراف والعدول اXيل وب� بيyا الفرق يظهر القيد وwذا
من أعّم وبعÎÉا الكلFت@, هذه

ã
| مأخوذ والفصل البُعد فٕاّن وا	عوجاج@: والتجانب

حيف@/ راجع /@	 أم مفهومه Iقّق
ã
| والفصل البعد حصول

/@٢٠ . ٥٠ ـ يُد ÒI ِمنُه ُكنَت ما ذلَِك ق  Ò¡ِبا وِت ÒXا ةُ َسكَْر َوجاَءْت

ا	aخرة سبيل عن ويعرضون ظهورهم وراء وNعلونه البعث يستبعدون م Øuفٕا
الدنيوّية@/ ا¡ياة عن للموت يxيّؤون و	

و	 ا¡ّق عن باعوجاجهم يتباعدون 	 م Øuفٕا الكلمة@, wذه التعب� لطف فظهر
ا¡ّق@/ عن ا	عوجاج مطلق ا¡يد مفهوم فٕاّن البعث@, ٕا� س�هم طريق عن يتنّحون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@
ح

الصواب@, وجه يدِر n ًة@: Öوَح� َتِعَب باب من اً Òَح� ار ÒJ أمره ã| حاَر ـ مصبا
وأصله :@ ّ أ	زهريى قال /@ Øفتح� ته Øوح� /@ َحياَريى وا�مع ,@ يى Öَح� واXرأة اُن@, Öَح� فهو
قيل معروف@, وا¡ائر@: عنه@/ ه ÒÍ½ب في½Íف ضوٌء فيغشاه ء ãÏ¾ ٕا� إ	نسان ينظر أن

ي�ّدد@/ أيى فيه اُر ÒJ اXاء ٔ	ّن بذلك يى Ùd

َحـياريى وقـوم اُن Öَح� فهو أمـره@, ã| Ú�I اً@: Öوَح� ة Öَح� � ÒJ حاَر ـ صحا



٣٨١ ح�

ِحـ�اٌن وbعه اXاء@, Vتَمع وا¡ائر@: وداَر@, اجتمع اXاء@: Ø�Iو ,@ Øفَتَح� أنا تُه Øوَح�
Ø�ÇIو اُسـيغ@, ال¿Ìاب@: واسـتُح� ء@, ãÏ¿ل يتّجه n ٕاذا بائٌر@: حائر ورجل وُحوراٌن@,
Ö� Ò¡ا ومنه مي@, ß¡وا ا¡ظ�ة شـبه بالفتح Ô Ö� Ò¡وا ,@cٔامت ٕاذا واسـتحاَر@: باXاء اXكان
أيضاً ّ وحاِريى ,@ ّ ِح�يى ٕالzا والنسبة الكوفة@, بقرب مدينة Ì»بالك وا¡�ßة بكربcَء@,

ألفاً@/ الياء قلّبوا م Øu@كأ قياس@, ع
غ�

ã
| حار وقد ة@/ Ö� Ò¡ا ذلك من ء@, ãÏ¿ال ã| ال�ّدد وهو واحد@, أصل ح�@: ـ مقا

Ñ

Wت لكّل ويقال اXاء@, فيه Øيتح� اXوضع وا¡ائر@: Ô Ö� Ò¡وا ,@ Ô Úيتح� Ò Ú� ÒIو ,@� ÒJ أ	مر

الّـذيى كا¡ائر بعض@, 
ع بعضه ترّدد cٔامت ٕاذ ٔ	@نّه صحيح@, قياس وهو مستح�@,
/@cٔامت ٕاذا اXاء فيه ي�ّدد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وب�ال�ّدد بيyا والفرق /@ Øوالتح� ال�ّدد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

والشّك@:

بالعكس@, وال�ّدد ا�وارح@,
ã
|
Ø
j القلب

ã
| أّوً	 ـ ملحوظة تكون ا¡�ة أّن

القـلب ٕا� نـاظر Øفـالتح� الظاهر@/
ã
| وا	شـتباه Øالتح� ظهور بلحاظ ٕاطcقه فٕاّن

الظاهر@/ ٕا� وال�ّدد والباطن@,

بصّحة العلم مع معيّـنة اُمور أو أ	مرين ب� بال�ّدد Tدود فهو الشّك@: وأمّا
مyا@/ أو Fyم واحد

وا	شـتباه ال�ّدد فـٕاّن أ@كـ�@: اشتقاق ور Ô¡وا �Ò¡ا ب� يكون أن يبعد و	
/@oستقXا وال½Íاط ّ اòارجيى ا�ريان عن مع�اòروج من قريبة وا¡�ة

/@٧١ . ٦ ـ اَن Öَح� اHٔرِض
ã
| Ôياط� الش� َوتُه Ö Òxاس @كال�ذيى



حيص ٣٨٢

يفعل@/ ما يدريى 	 Ùمتح� وهو واGبوط السقوط ٕا� وأذهبته ساقته أيى

شـيطان من أعّم والشياط� يسـوقه@/ أن وٕارادته السوق طلب وا	سxواء@:
حال@/ وهو من½Íف غ� وصف وا¡�ان وا�ّن@/ إ	نس

بعدYا@/ وIصل والّضcل@, الشّك نتيجة ا¡�Òة أّن فيعلم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيص@:

عنه حاَد اصاً@: ÒTو يصاً ÒTو وُحيوصاً َحيصاً Jيُص ا¡ّق عن حاَص ـ مصبا
ٕاليه@/ يَلجؤون مَْعِدل ِمن أيى يصـ ÒTِمن م Ô ÒG ـ@@ما وعَدل

حاَص يقال �خصومة�@, د وتلد& َجْور ã
| اXيل وهو واحد أصل حيص@: ـ مقا

شّدة@/ أيى بيَص@, َحيَص
ã
| وقعوا ـ قوGم الباب ومن جار@/ ٕاذا َحيَصاً يُص ÒJ ا¡ّق عن

اصاً ÒTو يصاً ÒTو وُحيوصاً َحيْصاً يُص ÒJ عنه حاَص ـ الفّراء حيص@: ـ صحا
مـثله@/ وا	Lياص وَمهرب@, يد ÒT أيى يص@, ÒT عنه ما يقال وحاَد@, عدل وَحيصاناً@:

أيى بَيَْص َحيَْص
ã
| وقعوا ويقال اuزموا@, ولcٔعداء العدّو@, عن حاصوا لcٔولياء يقال

cُجـع ٕاÊºِن وYا وشّدة@, ضيق
ã
| ويقال منه@, Gم Uرج 	 أمرهم من اختcط

ã
|

ã
| فـcن ووقـع عمرو@: أبو وحكي بيَت@/ بيَت جاريى مثل الفتح@, 
ع وبنيا واحداً

بَيٍْص@/ َحيٍْص
ã
و| بِيَص@, ِحيَص

ã
و| بَيَْص@, َحيَْص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تدّل فهيى والفصل@/ التباعد عدم قيد دون من ا¡يد هو فzا الواحد أ	صل أّن



٣٨٣ حيص

ْيد@/ Ò¡ا من وأشّد أ@ك فzا اXيل أّن ]ع� والتجانب@, ب�ا¡يد اXيل ع
مفهوم

ã
| وأ@كاستعGFا معقول@, أو Tسوس أمر

ã
| يكون أن من أعّم أ	صل وهذا

والنجاة@/ والفرار التخلّص مورد

والضيق@/ الشّدة مفهوم
ã
| تستعمل اXناسبة وwذه

ـ يص ß ÒT ِمْن َلنا َما نا Ö Òَص� أم أَجِزعنا َعلينا َسواٌء ْينا@كُم َد Ò ÒG ا3ُ َهدانا لَْو قاُلوا
/@٢١ . ١٤

وSاة@/ وHلّص ميل من أيى

ع
جهة العدول وهو يْص Ò¡ا من العذاب@, من وَمهرب مَنجيى أيى ـ البيضاويى
قوله@: يكون أن وNوز غيب@, ÒXكا ومصدراً بيت ÒXكا مكاناً يكون أن Jتمل وهو الفرار@,
يقولون م Øu@أ :@ رويى ما ويؤيVده الفريق��الضعفاء@واXستك�ين�, كcم من َعَلينا, َسواٌء
فـيص�ون نص�! تعالَوا فيقولون ينفعهم@, cف عام@, `«Êئة فيجزعون Sزع! تَعالَوا

علينا@/ سواٌء يقولون
Ø
j @كذلك@,

هيى ا Ø̂ ٕا فzا والتأّسـف Ì Ø»والتح والتأ@ّثر ا	aخرة وعذاب ا	بتcء أّن وليعلم
النفس@,

ã
وثبتت| وQّسمت ورسخت Iّصلت وما ا@كتسبت@, ما وآثار أ	عFل نتيجة

خارجياً أمراً مبدؤها وليس التخلّص@, و	 مyا الفـرار Zكن و	 أنف«Îم@, من فهيى
عyا@/ Tيص cف دفعه@, Zكن Ø�ح

/@١٢١ . ٤ ـ يصاً ÒT ا Öyَع ُدوَن
ß
ÒN Hَو

Ô
Úsَجَه َمأواُهم ولىِئَك اُ

النـور مرحلة عن وÇIّجبوا والكدورة الظلمة مقام
ã
| و[كّنوا استقروا م Øuفٕا

نصيب@/ ا	aخرة عن وليسGم الدنيا با¡ياة ورضوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



حيض ٣٨٤

حيض@:

َحيضاً اXرأُة وحاضت صمُغها@, ساَل َحيضاً@: Iيُض ال̂سُمرة حاضت ـ مصبا
َضـيَْعة مثل َحْيض@, وا�مع َحْيضة@, واXّرة ا¡يض@, ٕا� نسبxا وَحيّضxا@: يضاً@/ ÒTو
بَـيْضة مثل َحيْضات والقياس وَدْول@, َدْولة الواو@: بنات ومن ,@ Öoوَخ وَخيْمة وَضيْع
ا¡يض/ خرقة أيضاً يضة: ß¡وا لسة/ ßا� ا¡يضمثل هيئة :Ì»يضة@بالك ß¡وا وبيضات/
وÇbع حاضت@, 
ع له بناء حائضة@أيضاً, وجاء خاّص, ٔ	@ّنه@وصف واXرأة@حائض

فهيى اXرأة واسُتحيَضِت حيÎÉا@, أيّام الصcة عن قعدت وIّيَضْت@: ُح̂يض@/ ا¡ائض
مستحاَضة@/

أÇaر@, ماء مyا خرج ٕاذا ال̂سُمرة حاَضِت يقال واحدة@/ كلمة حيض@: ـ مقا
باXاء@/ لدمها تشبzاً حائضاً الن&فَساء يت Ùdولذلك

Çيضة@, ß¡ا Ëº	ٕوا Çيْضة Ò¡ا واÇXّرة مـعروف@, ْيض@: Ò¡ا ـ ١٥٩ . ٥ الxذيب
ُح̂يض@/ ونساء حائض وامرأة مصدراً@, ويكون ÓÊºٕا يكون يض Ò¤وا يض@, ß¡ا وbعها
ٕاذا وفـاض السيل حاَض ويقال َيرقأ@/ cف الدم مyا يسيل

ã
الّ� اXرأة واXستحاضة@:

حوض للحوض@: قيل هذا ومن سّيلت@/ أيى حّيضت ومع� ويفيض@, يض ÒJ ساَل@,
ع
الواو@, والياء ع
الياء الواو والعربتدخل يسيل@/ أيى ٕاليه Jيض اXاء ٔ	ّن اXاء@,
والصاد@: @باب@الضاد

ã
|@
ã
æوقال@اللحيا ل�@/ حرفا وYا اGواء وهو واحد Ùñح من F Øu@	ٔ

واحد@/ ]ع� وجاَض حاَض هو ا Ø̂ ٕا سعيد@: أبو وقال واحد@/ ]ع� وحاَص حاَض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

داخل من اÇòفيف والسيcن الفيض ]ع� مصدر أ	صل
ã
يض| Ò¡ا ماّدة أّن



٣٨٥ حيف

اسـتعGFا غلب
Ø
j اXرأة@, رحم من الدم وفيضان الشجرة من الصمغ كفيضان ء@,

ã
Ï¾

حـائض@, امـرأة فـقيل@: انðاعاً@, ومشـتقّات أفعال مÇyا واشـتّقت ,@
ã
æالثا اXع�

ã
|

وحيّضxا@/ وIّيضت@, ومستحاضة@,

اشـتقاق ا¡Çيض وب� وبينه واويّاً@, ا¡وض مع� فهو السيcن@: مفهوم وأمّا
معناYا@/ من قريب وا¡وص أ@ك�@,

خروج اقتضت وطبيعxا اXرأة مزاج فكأّن التحيّض, وا	ستحاضة@]ع�طلب
عادtا@/ هو ع
ما زائداً وسيcنه الدم

/@٤ . ٦٥ ـ يِض Ò¤ا ِمَن َيِئْسَن
ã
çXَّوال

/@٢٢٢ . ٢ ـ يِض ß Ò¤ا َعِن َوَيْسأ@ُلونََك

عـليه غـلب قـد ا¡يض ٔ	ّن ا¤يـض@: وانتخاب ا¡يض@, من ّ ميميى مصدر
وا�نسّية@/ إ	dيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيف@:

فهو حا@كم
Ò
غ� أو ÓFحا@ك كان وسواء وظلَم جاَر َحيْفاً@: يُف ÒJ حاَف ـ مصبا

وُح̂يف@/ حافة وا�مع حائف@,

ْيف@: Ò¡وا تنّقصه@/ أيى وIّوفَه جانباه@, :@ الواديى وحافّتا َحيف@: ـ َحوف ـ صحا
ٕاذا ÇIّوفته@, مـثل ء

ã
Ï¿ال وIّيفت جاَر@, أيى Jيف@, عليه حاَف وقد والظلم@, ا�ور

حافّاته@/ من تنقّصتَه

ومنه ماَل@, ٕاذا يف@: ÒJ عليه حاف يقال اXيل@, وهو واحد أصل حيف@: ـ مقا
ٕا� ُعرضه عن ماَل ٔ	@نّه الباب@, قياس وهو جوانبـه@, من أخذتَه ٕاذا ء

ã
Ï¿ال ّيفُت ÒI

جوانبه@/



حيف ٣٨٦

,@ الواديى حافّتا ومنه حاّفته@, ء ãÏ¾ كّل ناحية الليث@: قال ـ ٢٦٣ . ٥ الxذيب
باòاء وHّوفتـه حاّفته@, من أخذته ء

ã
Ï¿ال Iّوفت الفـّراء@: وقال ُحويفة@/ وتصغ�ه

نواحـيه@/ من أخذته ء@:
ã
Ï¿ال Iّيفت وقد ناحيـته@/ ء

ã
Ï¿ال َحيفة غ�ه@: وقال ]عناه@/

َحيْفاً@/ Jيُف حاَف يقال@: ا¡كم@, ã| اXيل ْيف@: Ò¡وا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وÇwذه ا	عـتدال@/ عن واÇòروج اXيل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

ا¡كم@/
ã
| واXيل والظلم ع
ا�ور تطلق اXناسبة

ويـقال ياًء الواو تبّدل وقد واويّاً@, وف Ò¡ا ãæمعا fن ـ والناحية ا�انب وأمّا
وأ	دب اللّـغة أهـل من كث� 
ع اXع� هذا اشـتبه وقد ناحيته@, أيى ء ãÏ¿ال َحيفة

ب�اXاّدت�@/ فخلطوا

الكلFت من وغ�ها@, والعدول يد Ò¡وا وب�اXيل بيyا الفرق يظهر القيد وwذا
حيد@/ ـ راجع ـ مفهوماً اXتقاربة

والياء@, الواو
ã
حر| من يستفاد ما هو وا¡يف@: ا¡وف ب� الفرق أّن �O و	

السيcن@, هو وف Ò¡ا مفهوم كان وØXا وا	Kفاض@, واGبوط ع
ال�ول تدّل الياء فٕاّن
اKفاض وهو ا¡يف مفهوم وهذا السيcن,

ã
ع
اKفاض| تدّل ياًء: الواو اُبدلت فٕاذا

ومثله@/ الرحم من الدم

وا¡يض@/ اXعني�ب�اXاّدت�السابقت�ا¡وض من قريب وهذا

ã
| وأمّا ٕاليه@, يتوّجه ما أيى واXنxي الغاية ٕا� اXيل مفهوم ã| النظر أّن وليعلم

منه@/ يتوّجه ما أيى اXبدأ فٕا� وأمثاGا والتباعد والتنّحيى العدول



٣٨٧ حيق

ولىِئَك اُ َبل َوَرسوله م
ß Ö
z َعلَ ا3ُ يَف ÒJ أن Oاُفوَن أم ارتاُبوا َمَرٌضأم م

ß
wُقلو

ã
أ|

/@٥٠ . ٢٤ ـ ون Ô ßXالظّا ُهم

خارجاً علzم ويعدو يظلم وأن العدل عن حقّهم
ã
| sا Zيل أن Oافون أو أيى

ٕا� ويتعّدون وا¡ّق العدل عن يتجاوزون الّذين الظاXون هم م Øuٕا بل ا	عتدال@, عن
غ�هم@/ حقوق

ã
ن� ٕاذا فٕانّه اXتعال@, sا ٕا� ينسب 	 بأن وأنسب الظلم@, من ألطف وا¡يف

/@
×
أو� بطريق يكون ا�ور

ã
فن� العدل@: عن واòروج واXيل ا¡يف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

حيق@:

نزل@/ يق@: ÒJ ُء
ã
Ï¿ال به حاَق ـ مصبا

السـوُء به حاَق يقال@: ء@,
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال نزول وهو واحدة كلمة حيق@: ـ مقا

بأهله@/ Hّٕا السي ٔيُ اXكُر يُق ÒJ Hَو ـ Jيق

�حوط�@/ قبله الّذيى من يقرب واحد أصل حوق حوق@: ã
| وقال

أيى العذاب@, wم وحاق به@, أحاط أيى يق@, ÒJ ء ãÏ¿ال به حاَق حيق@: ـ صحا
ونزل@/ wم أحاط

ما يق@: Ò¡ا الليث@: قال كنسته@/ َحْوقاً@: البيت ُحقُت وقد ـ ١٢٦ . ٥ الxذيب
تعا�@: قوله

ã
| الزّجاج@: وقال به@/ ذلك في�ل يعمله سوء أو مكر من بإ	نسان حاق

كانوا ما جزاء هو الّذيى العذاب wم أحاط أيى ـ ِزُئون Òxَيْس ِبِه @كاُنوا ما م
ß ß
w َوحاَق

جعل قلت@: كسبه@/ جزاء ايى كسُبه@, وأهلكه عمله بفcن أحاط تقول Fك يسxزئون@,
رة Ò Ògبـال اسـتدار ما وهو وق Ô¡ا من مأخذه وكأّن أحاط@, ]ع� حاَق ٕاسحاق@: أبو



حيق ٣٨٨

ُحيقاً أ	صل
ã
| كان كأ@نّه يق@, ÒJ حاَق من cًفُع وق Ô¡ا يكون أن وجائز �ا¡َشَفة�@,

يـقال كث�ة@, حروف
ã
| الواو 
ع تدخل والياء قبلها@, ما 	نÊÉم واواً قلبت فالياء

ه@/
Ø
zوت وت̂وَهه تشّقق@, ٕاذا وتصيّح النبت تصّوح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القوم@: كلFت من يظهر ع
ما ومعناYا أ@ك�@, اشتقاق Fyبي وا¡يق ا¡وق أّن

ã
| قلنا Fاللّفظ�ك ماّدة يوافق وهذا ]ع�ال�ول@,

Ø ã
واليا� ]ع�إ	حاطة@, ّ الواويى أّن

اخـتلط وقـد ال�ول@/ mcي وهو ا	Kـفاض@, هو الياء حرف ÏÉمقت فٕاّن ا¡يف@,
كcمهم@/

ã
| اXفهومان

النظر Iت جعِلها عن عبارة فٕانّه البيت@, كنس 
ع تطلق إ	حاطة و]ناسبة
فzا@/ ع
ما وإ	حاطة وتدب�ها وتنظيِفها

وليس والسلطة@, إ	حاطة قيد مع ال�ول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد فأ	صل

sا كcم
ã
استعملت| قد اòصوصيّة وwذه إ	حاطة@, مطلق و	 ال�ول مطلق معناها

ا£يد@/
/@ ٨ . ١١ ـ ِزُئون Òxَيْس ِبِه كانوا ما م

ß ß
w َوحاَق

/@٤٥ . ٤٠ ـ الَعَذاب ُسوُء ِفرَعوَن ِبآِل َوحاَق

علzم@/ نازً	 wم أحاط أيى

/@٤٣ . ٣٥ ـ بأْهِله Hّٕا السي ٔي اXكُر يُق ÒJ Hَو

أنف«Îم@/ ٕا� مكرهم نتيجة ويرجع اXكر@, أهل هو ]ن ٕاّ	 و	ي�ل 	Jيط أيى

وذلك أ	صـل@, هيى قلبيّة نفسانيّة صفة من ينبعث ا Ø̂ ٕا ا	سxزاء أّن �O@	و



٣٨٩ ح�

النفس ٕا� والتوّجه Øالتك� عن عبارة وهيى آثارها@, ومن Gا نازلة ومرتبة ظّل العمل
له@/ والتعّرض حق�اً آخر ٕانسان ورؤية

انðاع عند وتظهر النفس@,
ã
| ترسخ النفسانيّة ا¡يوانيّة الظلFنيّة الصفة وهذه
wا@/ Iيط وهيى نف«Îا@, ã| وظهورها البدن النفسعن

أو أ	عFل وأثر والعقاب بالثواب تأويلها ٕا� Lتاج 	 اXوارد هذه أمثال
ã
ف�

اXاّدة@, nعا
ã
| Qّسمها ٕا� حاجة و	 أ	صيلة@/ هيى الباطنيّة الصفات فٕاّن بتجّسمها@,

عاXها@/
ã
| مة Vمتجس أنف«Îا ã| ا Øuفٕا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ح�@:

وَحينونة@: Ì»والك بالفتح ِحيناً الصcة وحانت قرب@, :@�J كذا حان ـ مصبا
زمان@/ ظرف فهو أحيان@, وا�مع ,@ك أو قّل الزمان وا¡�@: وقxا@, دخل

يَفعل أن له وحاَن اXّدة@, أيضاً@: وا¡� حينئذ@, ويقال الوقت@, ا¡�@: ـ صحا
حيناً@, به أeَت ٕاذا باXكان وأحَيْنت وقته@, قرَب حيُنه@: وحاَن آَن@, أيى حيناً Ô� ÒJ @كذا
الواحدة اXّرة ينة@: ß¡وا فيه@, Iل}ا وقتاً وليلة يوم كّل ã| Gا جعلَت ٕاذا الناقة@: وحّينُت
/@sا وأحانه هلك@, أيى الّرجُل حاَن يقال@: اcGك@, بالفتح@: Ö� Ò¡وا والّليلة@/ اليوم من

اòمر@/ فzا تباع
ã
الّ� اXواضع وا¡انات@:

ويقال وكث�ه@/ قليله الزمان وأ	صل عليه@/ Jمل
Ø
j واحد@, أصل ح�@: ـ مقا

هـذا 
ع ا¤مول وأمّا حيناً@/ به أeُت أيى باXكان@, وأحينت اَينـة@, ÔT فcناً عاملت
مسّمًي فكأ@نّه ح�@, من له فcبّد çأ ٕاذا ٔ	@نّه القياس@, من وهو ,@ Öَح� للهcك فقوGم

اXصدر@/ Ëºبٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ح� ٣٩٠

والتحقيق@:

أن دون من اXطلق اX}م الزمان من قطعة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ	صل أّن

بـقيود مـعناه Øويتع� كث�@, أو قليل زمان أو مستقبل أو ماض زمان من بقيد يقيّد
اُخري@/ وقرائن لفظيّة mÊÈو خارجيّة

× Ø	َحـ ِبِه ب�صوا Ò Ò
َف ,@ àِح� ُكل� @ُكَلها اُ
ã
çتُؤ ِح�@, ٕا�× ْعناُهم َمت� َو ,@ àِح� ٕا� َوَمتاٌع

ِح�@/ َبْعَد َنبأُه ِح�@, × Ø	ح ـت�عوا Ò Ò] ِح�@,

واXّدة@: والزمان ب�ا¡� والفرق

هو@/ هو حيث من الزمان من Zتّد ما ]ع�مطلق الزمان أّن

ما@/ بامتداٍد@ مقيّداً Tدود زمان واXّدة

بامتداد@/ مقيّد غ� Tدود زمان وا¡�@:

اسـتعFل مـوارد
ã
| مأخوذ اXطلق الزمان من Tدودة قِطعة أيى اXفهوم فهذا

به@/ التعب� لطف يظهر وبه ,@hالكر القرآن
ã
| ا¡� @كلمة

Òِح� البأس@, Òوِح� ـ@
ã
| Fك لفظيّة فبقرائن الزمان من القِطعة تلك تعي� وأمّا

ا@/
ß
tمو Òِح� َمناص@, Òِح� ُحون@,

Ò
Ì
Ö
» تَ Òوِح� تُرJون Òِح� ة@, الَوِصي� Òِح� ُل@القرآُن, Ú� يُ

فzا@/ مفعوً	 بكوuا الظرفّية@, 
ع والنصب

كان ٕاذ Òح� ـ والتقدير للتعويض@, التنوين أّن ٕاّ	 حينئٍذ@, كلمة الباب هذا ومن
مضاف ـ كان ٕاذ@ ـ وbلة الظرفّية@, 
ع ومنصوب مضاف فا¡� كذلك@, يكون أو

ا¤ذوف@/ عوضعن والتنوين ٕالzا@,

ا¡لقوم@/ بلغت ح�ٕاذ أيى ـ َتْنُظروَن ِحيَنئٍذ Ôr َوَأ@نْ



٣٩١ حيىّ

با	شـتقاق ا¡� من مشـتقّة ـ@ @ Úوح� وأحاَن حاَن ـ أ	فـعال أّن والظاهر
/@ ا	نðاعيى

فـzا حالة وعروض Uصـوص وقت وصول @فباعتـبار اcGك@: مفهوم وأمّا
اXوت@/

ã
| اXستعمل كأ	جل السابقة@, ا¡ا	ت جريان الف ÔH

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ حيىّ

ضّد هو الّذيى ا	ستحياء وا	aخر اXوت@/ خcف أحدYا أصcن@, :@ ّ حيى ـ مقا
َحيّاً اXطر ويسّمي َوتان@/ ÒXوا ْوت ÒXا ضّد وهو َيوان@, Ò¡وا ياة Ò¡فا ـ أ	ّول فأمّا الوقاحة@/
أتيت وتقول ولٌد@/ Gا وت ÒZ يكاد 	 يَية@: ÔTو يىٍ ÔT ناقة ويقال أ	رض@/ حياة به ٔ	ّن
استحييُت قوGم ـ ا	aخر وأ	صل َغّضة@/ النبات َحيّة وجدtا ٕاذا ا@, Ôxفأحيي أ	رض
وهو الناقة حياء فأّما استحييَت@/ ٕاذا أحيي منه َحِييُت زيد@: أبو وقال استحياًء@, منه
لكان يَستحييى ن ØW كان لو أ@نّه 
ع Tمول كأ@نّه هذا@, من يكون أن فيمكن فرجها@:

وتكّشفه@/ ظهوره من يَستحييى

,@ يى Ù Ôd وبه ,@ ّ ُحيَيى وتصغ�ه ,@ ; َحيى فهو َحياًة@, َتِعَب@, باب من يي ÒJ َ َحِييى ـ مصبا
واستحييته ,@sا أحياه فيقال: باGمزة ويتعّدي أحياء@/ وا�مع أخطب@/ بن ّ ُحيَيى ومنه

ع ّ َحِييى فهو َحياًء منه َ وَحِييى الّلغـة@, هذه ٕاّ	 فيه ليس تقتله@, فلم حيّاً تركته ٕاذا
با¡رف بنفسـه يتعّدي أ	خفش@: قال ا	نقباض@وا	نزواء@/ وهو منه@: واستحيا فَعيل,
القـرآن جاء وwا ا¡جاز لغة ٕاحداYا لغتان وفيه واستحييته@, منه استحييت فيقال
من اُن� كّل من للّدبر Ëºا ا¡ـياء زيد@: أبو قال واحدة@/ بياء o¦ وا	aخر بياءين@,
والناقة@, ا�ارية فرج ياء Ò¡ا َفعال@, باب ã| :@ Ø ãèالفارا وقال ذلك@, وغ� ّف Ôòوا الظVلف

أيى sِ التـحيّات ومـنه با¡ياة@, الدعاء أصله Iيًّة@: وحيّاه الغيـث@/ مقصوراً@: يا Ò¡وا



حيىّ ٣٩٢

استعمله
Ø
j وغ�ها@, با¡ياة الدعاء مطلق

ã
| استعمل Ø�حك Øj لك@, ÔXا وقيل البقاء@,

قال دعاء@, وÇLوها الصcة 
ع ّ وَحيى عليك@, سcم وهو Uصوص دعاء
ã
| ال¿Ìع

أيى الغدوة� �طعام ٕا�الغداء ّ وَحيى ع
الغداء ^ َحيى ويقال ٕالzا@, هلّم معناه قتيبة@: ابن
:@ ّ وا¡Çيى الصcة@/ 
ع ^ َحيى ـ اXؤذVن قول ْيَعلة@: Ò¡وا فعل@/ منه يشتّق nو قالوا أقِبل@,
ناطق@, غ� أو كان ناطقاً روح ذيى كّل وا¡يوان@: أحياء@/ وا�مع العرب@, من القبيلة
تعا�@: وقوله أ	صل@,

ã
| مصدر ٔ	@نّه وا�مع الواحد فيه يستويى ا¡ياة من مأخوذ

هنا َحيَوان وقيل موت@, يعق}ا 	 ã
الّ� ا¡ياة هيى قيل َيوان@, Ò¡ ا يىَ ß ÒG ةَ ِخَر ÐHا الّداَر َوٕان�

وتؤّنث@/ تذّكر أ	فعيى وا¡ّية@: مََوتان@/ الكث� للموت قيل Fك ا¡ياة ã| مبالغة

وا�مع ا¡ياة@, من مَفْعل يا Ö Ò¤وا اXيVت@, ضّد ّ يى Ò¡وا اXوت@, ضّد ا¡ياة ـ صحا
واستحيي واستحياه أيضاً, ^ @وَحيى َ فحِييى sوأحياه@ا العرب@, أحياء واحد ّ وا¡يى , اييى ÒT
,@
ã
يَْسـتب� 	 أيى ,@Xًََمـث َب ß

Í ÖÉ يَ أن َيْستَْحييى Hَ ا3َ ٕان� وقـوله@: ا¡ياء@, من ]ع� منه
ودجاجة@/ بَطّة مثل جنس من واحد ٔ	@نّه اGاء دخلت ا Ø̂ وٕا واُ	ن�@, للّذ@كر وا¡يّة

Lو ,@
×

بع يُعّديى أقِبل@, أيى ^ َحيى ومyا ـ أ	فعال أÊºء ـ ØãÏÈللر الكافية ¾Ìح

مع ّ حيى يرّكب وقد ]ع�ايِت@, ياً Vمتعد ^ َحيى جاء وقد علzا@, أقبل أيى ع
الصcة ّ حيى
بٕا� ٕامّا فيَتََعّديى أيضاً@, ع ßÌºأ اXرّكب]ع� فيكون واستعِجْل@, ع ßÌºأ ]ع� الّذيى cَه
للتعدية والباء بذكره@, أÌºع أيى بعمرو c Ø

zح Lو بالباء وٕامّا اليد@, ٕا� ل Ò Úzَح Lو
فيتعّدي ايِت ]ع� أو زيد@, 
ع ل

Ø
zح Lو

×

بع فيتعّدي ]ع�أقبِل أو به@, ذهب Lو

اGاء وٕاسكان لل�كيب@, cَه ألف حذف لغات@: اXرّكب
ã
و| اليَد@/ ِل

Ø
zح Lو بنفسه@,

الcّم@/ وٕاسكان التنوين@, وٕا¡اق الفتحات@,
ã
لتوا�


ع ّ حيى يقال: wا@, ويُـدَعيى wا يُنَدب مثق^ـلًة@, :@ ّ حيى ـ ٢٨٢ . ٥ الxذيب
َحث; ^ َحيى غ�ه@: وقال الليث@/ ذلك قال الفعل@, منه يشتّق nو ,@�òا 
ع ّ حيى الفداء



٣٩٣ حيىّ

ابـن وعن الصـcة@/ ٕا� ل Vعج معناه الصـcة@, 
ع ^ حيى ـ اXؤذVن قول ومنه ودعاء@,

أيى بفcن@, cَه ^ وَحيى بفcٍن هََل ^ وحيى بفcن هَْل ّ حيى تقول@: العرب قاَل@: ,@ Ø ãèعرا	أ
أعِجل@/

/@ & يى Ò ÒJ ^ َحيى يقال ـ اُخري ولغة ,@ ّ َحيى فهو يا ÒJ َحِييى يقال ـ الليث قال ـ ّ وحيى
من ّ ا¡يى 	@يعرف هو قوGم ومنه الباطل@, :@ Ø ã Ú
وال ا¡ّق@, :@ ّ ا¡يى :@ Ø ãèعرا	أ ابن وعن
طريّاً كان ما النبات من ّ يى Ò¡وا ناطق@/ متكلVم كّل :@ ّ وا¡يى اXرأة@/ فرج :@ ّ يى Ò¡وا /@ Ø ã Ø
ال
كّل عن يُسأل اXيVت الّرجل ٕاّن ا¡ديث@: ã|و العرب@/ أحياء من الواحد :@ ّ وا¡يى /@ Øðv
قال ا Ø̂ وٕا عبيد@: أبو قال م�له@,

ã
| ّ حيى ء ãÏ¾ كّل عن أيى ـ أهله حيّة عن Ø�ح ء ãÏ¾

عـمره طال ٕاذا للّرجل ويقال لذلك@/ فأ@ّنث داّبـة@, أو نفس كّل ٕا� ذهب ٔ	@نّه حيّة
وكأ@نّه يطول@, ا¡يّة عمر أّن وذلك حّية@, ٕاّ	 هيى وما حّية@, ٕاّ	 هو ما اXعّمرة@: وللمرأة
ُشيوَخ اقتلوا �ص�@: وقوله يقتل@/ أن ٕاّ	 ميVتاً يوجد Fّقل وٕانّه حياته لطول حيّة يى Ùd ا Ø̂ ٕا

أيى ا¡Çياة مـن استفعلوا ]Çع� فهو الشـباب�@, �أّول خهم ÖÌ¾ واسـتحيوا اÌ¿Xك�
يقتلهّن@/ cف يَستبقzّن أيى ـ ِنساَءُهم وَيْستْحييى ـ وكذلك تقتلوهم@, و	 اسـتبقوهم
واحد@/ ]ع� وحيّاه sا أحياه يقال@: البقاء@, وهو ا¡ياة من أبقاك@, أيى sا وحيّاك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـحّرك آثـاره ومن اFXت@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ	صل أّن

والتحّسس@/

واcGك@: اXوت مقابل
ã
| hالكر القرآن

ã
ذ@كرت| وقد

يـُتُكم@, ÔZ @ Ú Ôj أحيا@كُم ,@ ييى Ö ÒLَو وُت Ô Ò̂ ,@ َحيى� َمن يَيى Ö ÒJَو َبي نٍَة َعن َهلََك َمن ِلَك Ö Òz ِل
/@ ×çْو ÒXا ِييى ÔI َكْيَف يت@, ÔZَو ِييى Ö ÔJ



حيىّ ٣٩٤

ا@/
ß
tَمو َبْعَد اHْٔرَض ييى Ö ÔJ النباتات@: ã| تكون أن من أعّم وا¡ياة

نباتّية@/ حياة ا Øuفٕا

/@ ×çْو ÒXا ِييى ÔI َكيَف
ã
æأِر َرب  ا¡يوان@: ã| أو

أحيا@ُكم@/ ال�ذيى َوهَو نيا@, �الد َحياتنا Hّٕا ِهيىَ ما إ	نسان@: ã| أو

ي ت@/ ÒX ا ِمَن يى� Ò¡ا ِرُج Ö ÔO يت@, ÔZَو ييى Ö ÔJ َوا3ُ ا¡ياة@: مطلق ã| أو

ييُكم@/ ÔJ ا ßX َدعا@كُم ٕاذا َطي بًَة@, َحياةً َفلُنحِيَين�ُه اXعنوّية@: ا¡ياة ã| أو

/@ ييى Ö ÒJ Hََو فzا وُت Ô ÒZH َيوان@, Ò¡ ا يىَ ß ÒG ةَ ِخَر ÐHا الّداَر َوٕان� ا	aخرة@: الدار ã| أو

َوَعَنت وت@, ÒZ H اّلذيى يىّ Ò¡َع�ا َوتََو@ك�ل الَقي�وَم@, �يى Ò¡ا ُهَو اÇXتعال@: sا ã| أو
/@١١١ . ٢٠ ـ الَقيّوم ِللَحيى  الُوُجوه

أ	صـيلة@, ا¡ياة وهيى اXوت@, يعرvا و	 هcك يشوwا 	 ã
الّ� ا¡ياة وحّق

اXتعال@/ العزيز s هيى أ	بدّية@: وأ	زليّة الثابتة@, والذاتيّة

مـع� وهذا وٕاليه@, وبه منه هيى ا Ø̂ ٕا اXتأخVرة وأ	صناف النازلة اXراتب ã}وبا
له@/ وع�الوجوه تعا�@, له القيّوميّة ا¡ياة

من قريبة وروحانيّـة قويّة حياة ذات فهيى تعا�@: منه قرب Gا مرتبـة وكّل
َيوان@/ Ò¡ا هيى وَروحها صفائها باعتبار ا	aخرة الدار أّن Fك حياته@,

,@ يّيى Ò ÔJ Xن ومعنويّة ماّديّة وباطنة@, ظاهرة ا¡ياة طلب fرجعها ـ التحيّة وأمّا
تعا�@: قال ـ بالبقاء أو اXطلقة بالسcمة له مع�الدعاء وهذا

ـ َسXٌم فzا م Ô Ôx Iيّ ا3@, ِعنِد ِمن ي�ًة ÒI أنُفِسكُم × Òَع� َفَسل موا ُبيوتاً Ôr َدَخلْ فٕاذا
/@٢٣ . ١٤



٣٩٥ حيىّ

السcمة@/ بدعاء التحيّة Ìت
Ù
ف« فقد

عن والبُعد والنقص@, الضعف عن النفس حفظ ٕا� fرجعه ـ@ ا	ستحياء وأمّا
قال الوقاحة@, ضّد وهو ا¡ياة@, ومطلق السcمة وطلب يسوؤه@, وما والش� العيب

/@٢٥ . ٢٨ ـ اسِتحياء Òَع�
ã
Ï ß¿ Ö

Ò] ا ÔYٕاحدا فجاَءتُْه تعا�@:

الكرZة@: مع�ا	aية حقيقة تظهر وwذا

/@٥٣ . ٣٣ ـ ق  Ò¡ا ِمَن َيْستَِحيى H وا3ُ ,@Xًََمث َب ß
Í ÖÉ يَ أن َيْستَِحيى H ا3َ ٕان�

يوجب Ø�وعيبح ضعف نقطة فيه وليس وحياة@, وسcمة كFل فيه ا¡ّق فٕاّن
من أيضاً ا¡ّق اXثل وÍÈُب ذ@كره@,

ã
| 	 ا¡ّق ترك مورد

ã
| فا	ستحياء ا	ستحياء@,

ا¡ّق@/

يتصّوره وما العاّم للُعرف 	 وا¡قيقة للواقع تابعة القضايا أّن ٕا� ٕاشارة وفzا
/@Í
Ø
وتب½ تعقّل دون من الناس

وطول وIّس«Îا Iّر@كها لشّدة كاملة حياة ذات كوuا فباعتـبار ا¡ّية@: وأمّا
حبل بصورة ا Øuفٕا الظاهر@,

ã
| مyا ا¡ياة انتظار عدم مع وقدرtا@, قّوtا وزيادة بقائها
يابسة@/ كخشبٍة أو جارحة@, و	 رجل و	 Gا يََد 	 Wتّد

/@١٠ . ٢٠ ـ َتْسعيى َحيٌّة ِهيىَ فٕاذا@ فألقاها

ساعية@/ @كة Vمتحر حياة ذات كوuا مyا ينتظر و	 يتوقّع 	 مقام ã|

Tفوظة حقوق Gم اجBعيّة حياة ذات كوuا فباعتبار القبيلة@: ]ع�× ّ يى Ò¡ا وأمّا
مقيّد ع
القبيلة الكلمة هذه فاطcق ,@ ّ ا¡يى الفرد ã| Fك حياتّية@, وآثار وIّرك ونظم

ا	عتبار@/ وwذا اòصوصيّة wذه

فـرد يكون أن وٕارادة ا¡ياة طلب فحقيقته ا	ستبقاء@: ]ع� ا	ستحياء وأمّا



حيىّ ٣٩٦

@ُكم@/ ِنساَء َيْسَتحيوَن َو ـ واcGك اXوت يريد من مقابل
ã
| حيّاً آخر

والقتل@: الذبح مقابل
ã
| ذ@كر وقد

/@١٢٧ . ٧ ـ ِنساَءُهم وَنْستَحييى أبناَءُهم َسُنقت ل

@ُكم@/ ِنساَء َيْسَتْحُيوَن َو أبناَء@كُم وَن Ô ÙMيَُذ

قـدرtم Iت ليست ا¡Çياة أّن ٕا� ٕاشـارة ا	سـتفعال@: بصيغة التعب� وأمّا
ا¡ياة@/ وٕادامة وٕابقاءها طل}ا يريدون ا Ø̂ وٕا وطل}م@,

أن وليسGم ا¡ياة طالبون أيى اXستحيون هم والناس ,@ ا¤ييى هو تعا� sفا
اXتعال@/ sا من وٕارادة وقّوة بٕاذن ٕاّ	 أحداً@, يوا ÔJ

/@٤٩ . ٣ ـ ا3ِ بٕاذِن ×çْو ÒXا َواُْحِييى

فzا@/ استقcل له يكون cف

طلب ]ع� مضاعفاً@, & يى Ò ÒJ ^ َحيى من أمر صيغة أ@نّه فأصله فعل@: ÒËºا ^ َحيى وأمّا
ÇGذه ÓÊºٕا الّلـفظ هذا جعل

Ø
j ومعنوّية@, ماّديّة حياة ذا اXأمـور يكون فأن ا¡ياة@,

وا¡ياة والسعادة والصcح �òا ٕا� ويدعي فيه يطلب مورد
ã
| cًومستعم الصيغة

اXعنوّية@/

العـ�يّة اللّـغة اّتفقت وقد اXاّدة@, هذه من مأخـوذ فهو :@ Ø ã	لن ÓÊºٕا ييى ÒJ وأمّا
/@
Ó
ومع� لفظاً اXاّدة

ã
| والعربيّة

مفعم ا¡ياة@, فيه تدّب من كّل ا¡ياة@, ع
قيد ,@ ّ َحيى = � �َحيى ـ قع
نشيط@/ با¡ياة@,

ا¡ياة@/ ,@ ّ ا¡يى Ë»ا� حيوان@, = �َحيّاه�

عربيّاً@/ 	 ع�يّاً كان أ	صل ã| Ëº	ٕا فهذا



٣٩٧ حيىّ

/@ ييى ÒJ ُه Ôdy ِبُغXٍم َك Ô
Ì Ù¿ ُنبَ ٕانّا َز@َكريّا @يا @ـ �ص�

Ø ã
الن	 زكريّا ابن وهو

cًقائ الzوديّة بريّة ã| َيكرز ْعَمداُن ÒXا يوَحنّا جاء أ	يّام تلك ã|و ـ �٣� ـ × Ø�َم
َوَبر من لباُسه كان الّذيى هو هذا ويوحنّا Êوات@/// Ø»ال ملكوُت اق�َب قد ٔ	@نّه توبوا
حينئٍذ ـ �٥� ـ يّاً Vَبر cًوَعَس َجراداً طعامه وكان ِجلٍد من ِمنطَقٌة َحقْـويِه 
وع إ	بل
باُ	رُدن منه واعتمدوا باُ	رُدن ا¤يطة الكورة وbيع ود

Ò
zال وكّل oاُوُرَشِل ٕاليه َخرَج

ليْعتَمَد يوَحنّا
×
ٕا� ٕا�اُ	رُدن ليِل Òا� ِمَن يَسوُع جاَء حينئٍذ �١٣� مع�ف�Rطاياهم///

منك@/ أعتمَد أن Tتاج أنا :@cًقائ منَعه يوحنّا ولكّن منه

اXاّدة@, مشتقّات من الكلمة وهذه �يوحانان� ـ الع�يّة أ	ناجيل
ã
و|

/@ Jييى ×
مع� من وقريبة

oالّرح وأنت oالعظ الفضل ذو ٕانّك وبفضلك@, لدنك من طيVبٍة Mياٍة أحِينا اللّىهّم
/@hالكر

كلFت
ã
| �التحقيق كـتاب من

ã
æالثا ا�زء

Ø
rي وبBمـه ا¡اء@, حرف

Ø
k وقد

sا ونسأل ,@ ه ١٣٩٦ سـنة شّوال ¾Îر من Ì¿ع الرابع
ã
| وذلك ,@�hالكـر القرآن

خ� ٕانّه وبفضله لدنه من ٕاّ	 التوفيق وما ا£ّلدات@,
ã
با{ تأليف

ã
| والتأييد التوفيق

مع�@/



٤٠١ الكتاب عyا اXنقولة للكتب الرموز

الكتاب ã| عyا للكتباXنقولة الرموز

م@/ ١٩٠٦ ليدن@, طبع ,@
ã
Ïºللمقّد oالتقاس أحسن

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ ّ للزÌ¿Uيى البcغة أساس = أسا@
/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ا¡سن@, بن Tّمد بكر

ã
èأ ُدريد 	بن ا	شتقاق

م@/ ١٨٧٤ ب�وت@, طبع لفانديك@, اGيئة علم اُصول
/@ ه ١٣٢٥ ,@Í½م طبع العربّية@, ٕا� إ	Sلñية من م�جم برنابا ٕاSيل

بريطانيا@/ طبع ا�ديد@, العهد كتب من يوحنّا ٕاSيل
حاشية@/

ã
| ,@Í½م طبع ,@ البيضاويى ãÏÈالقا تفس� = @ البيضاويى

بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من التوراة أسفار من = التكوين@
م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ لcٔزهريى اللغة tذيب =@ الxذيب
/@ ه ١٢٧١ ٕايران@, طبع ا¡اجب@, ٕ	بن الشافية ¾Ìح = @ ا�اربرديى

/@ ه ١٣٤٤ حيدرآباد@, Vّلدات@, ٤ ُدريد@, 	بن اللغة bهرة = ا�مهرة@
بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من = صموئيل@

¾Ìحها@/ مع اXطبوعة حاجب ٕ	بن الشافية
/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة صحاح = صحا@

/@Í½م طبع زيدان@, �رجيى إ	سcم قبل العرب
/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى هcل ã

è	ٔ اللّغة فروق
/@ ه ١٣٠٦ Vّلدات@, ٦ اسcمبول@, طبع بال�كّية@, لساميى أ	عcم قاموس

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@,
Ø ã
èعر@ ـ @ ّ ع�يى قاموس



الكتاب عyا اXنقولة للكتب الرموز ٤٠٢

م@/ ١٩٢٨ ب�وت@, طبع ها@كس@, Xس� بالفارسيّة مقّدس كتاب قاموس = قم
/@ ه ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ الكفويى البقاء ãèأ كليّات = @كليّا@

/@ ه ١٣٠٨ ,@Í½م طبع ,@ ّ للزÌ¿Uيى الكّشاف تفس� = الكّشاف@
/@ ه ١٣٧٦ ب�وت@, طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, ٕ	بن العرب لسان = لسا@

/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vلّدين@,
ã
| ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج = اXروج@

م@, ١٩٢٧ أوربا@, طبع ,@ الكرخيى إ	صـطخريى ٕاسحاق ãè	ٔ للمFلك اXسالك
بريل@/ طبع

/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اXن� اXصباح = مصبا@
/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@

Ø ã
للجوالي� أ	عجميى الكcم من اXعّرب =@ اXعّرب

م@/ ١٩٥٧ Vّلدات@, ٥ ب�وت@, طبع ,@ ّ ا¡مويى لياقوت البلدان معجم
/@ ه ١٣٣٤ ,@Í½م طبع للراغب@, القرآن غريب

ã
اXفردات| = مفر@

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, ٕ	بن اللغة مقاييس معجم = مقا@
/@Í½م طبع أ	رضّية@, الكرة Hطيط

ã
| أ	زهريّة النخبة

/@ ه ١٢٧٨ بغداد@, طبع ,@ ّ للقلقشنديى العرب أنساب معرفة ã|رب	إ uاية
ٕايران@/ طبع هشام@, ٕ	بن الّلبيب

ã
مغ�

¾Ìوحها@/ مع اXطبوعة النحو@,
ã
| حاجب@, ٕ	بن الكافية

ٕايران@/ طبع ة@, Ø_	ٔا Sم
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

بريطانيا@/ طبع ا�ديد@, العهد كتب من Ø�م ٕاSيل



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

/@� ÒXالعا َرب� يا َعلَينا ْل ÙÎ Òº ,@Ì Ù»تَُع َوَ� Ì Ù»َي َرب�

ا�@/ َهدانا أن لَْو� َ تديى Ö Òyل كنّا وما Gذا َهدانا الّذيى � ا¡مُد

الطّاهريَن وآله Tّمٍد Ëºالقا
ã
èالنّبي��أ Òkخا َخلْقه Öع�َخ� وَصلواتُه@وَس0مُُه

اXعصوم�@/

ã
| 6@التحقيق كتاب من الثـالث با�زء وتوفيقـه وقّوته ا� Mول فنبدُأ وبَْعـُد@:

اòاء@/ حرف وأّوله D@hالكر القرآن @كلFت

وما وخ�معـ�@, خ�موف�ق ٕانّه أ�مر هذا
ã
| وأستمّدُه وجّل عّز اَ� Ôوأستع�

/@oا¡ك العزيز ا� عند من ٕاّ� Í½الن

اXصطفويى حسن



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفاòاء

خبأ@:

وترك اòابية@, ومنه س�ته@, َنَفع@: باب من مهموز َخبْأً َء
ã
Ï¿ال َخبَأُت ـ مصبا

والتشديد حفظته@, وَخبأته@: ع�أ�صل@, زت ÔY ا Ø[ور ا�ستعFل@, لك�ة Hفيفاً اGمزة
يكون وقد صوف أو َوَبر من يُعمل ما با@: ßòوا ,@

Ñ ß
ُخ� Xا Ëºا واòبء@: ومبالغة@, تكث�

د ß̀ قعد@: باب من خبُّواً الناُر وَخَبت وأ@كسية@, ِكساء مثل أخِبية وا�مع َشعر@, من
باGمزة@/ ويُعّدي ا@, Ô{G

بأَة@: Ôòوا َخبْأً@/ أخبَؤه ء ãÏ¿ال َخبَأُت fن@ذلك ء@, ãÏ¿ع�س�ال يدّل خبأ@: ـ مقا
ٕاذا ذلك كّل وHّبيُت@, وخّبيُت ٕاخباًء أخَبْيُت تقول باء@, ßòا الباب ومن بَأ@, ÔH ا�ارية

ِخباًء@/ ذَت ØHا

وأخرَج ازن@, ÒUو
Ñ
èا ÒU ولف0ن َخبايا, حاجته@,@وله ليوم خبأها َخبيئة له ـ أسا

ونساء ب�أة@, Ò ÔU النباَت@,@وخبّأُت@ا�اريَة@,@وجارية اXطُر أ�رض@,@أيى َخْبَء Êء
Ú
ال« َخْبُء

منه@, است�ت ف0ن من واختبأُت إ�ط0ع@, بعد نس ÔH ُخبْأَة@: وامرأة بَآت@, Ö ÔUو ب�آت Ò ÔU
من خابية وله حاَجيْتُك@/ وخابأتُك@: عنه@/ سألته Ø

j شيئاً له عّميت ٕاذا له@: واختبأُت



خبأ ٨

وَخواٍب@/ َخّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡واّس تدركه � Mيث الشديد ا�ستتار هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

الس�مطلق فٕاّن واòدر@: 	òوا الس� ماّدة عن وتف�ق Øñتتم القيد وwذا الظاهرة@/
عن اXانعة ا¤دوديّة مفهوم فيه يؤخذ در Òòوا الظهور@/ مقابل ã

| فاء Òòوا ا�سـتتار@/
والتحّرك@/ التظاهر

فـون ÔH ما وَيعلَم ْرِض وأ�َ وات مى الس� ã| ْبَء Òòا ِرُج ÔO ال�ذيى ِ#ِ َيْسـُجدوا أ@ّ�
/@٢٥ . ٢٧ ـ ُتعِلنون َوما

اXعادن تكّون من Mواّسكم@, �@تدركونه rعنكم@وأن وUفياً مستوراً كان ما أيى
اXراتب وبروز اXواليد وخروج الفعليّة 
ٕا قواها وظهور وإ�نسان وا¡يوان والنبات
واòلق فيشمل@قاطبة@التكوين العلويّات@وفzا, من من@ا�ستعدادات@وفيضان@الفعليّات

والروحانّية@/ اXاديّة nالعوا ã|وإ�فاضات وإ�نشاء

بقوله@: ولوط \ود قوم جريان ذ@كر اXع�بعد هذا توضيح 
ٕا 
تعا وأشار

ذاَت َحدائَق به فأنَبتنا ماًء Êء
Ú
ال« ِمَن َلكُم وأ@نَْزَل رَض وأ�َ واِت مى الس� َخَلَق ن َأم�

يُب ÔN أم�ن ///@ ÒãÏ ßºَروا ا ÒG َوَجَعَل أuاراً ا ÒG?ِخ َوَجَعَل َقراراً رَض أ�َ َجَعَل ن أم� wجة@///
ُيرسُل وَمن والبَْحِر Ù Òال� ُظلFِت ã

| ديكم Òvأم�ن ///@ وَء Fالس َوَيْكِشُف َدعاُه ٕاذا ضطر� ÔX ا
.@@٢٧ ـ وأ�رِض Êء

Ú
ال« ِمَن َيرُزقكُم َوَمن ُيعيدُه Ú Ôj لَق Òò ا َيبدَأ ن أم� ¿Ìا@/// بُ ياَح Qالر

/@٦٠
وغ�ها@/ واòدر 	òا دون اòبء بكلمة التعب� لطف فظهر

باعتبار باء@: ßòوا واòمود ا¡فظ مع� ع� اXاّدة هذه ٕاط0ق أّن أيضاً وظهر



٩ خبت

اòفاء@, من وقريبًة مستورة كوuا من يقرب النار و`ود وساتراً@, حافظاً باء ßòا @كون
@خ�@/ @ـ راجع كذلك@, ا¤فوظيّة أّن Fك@

مبالغة بَأ Òòا ã	ف العادل@, ع� كالعدل مبالغة ع�ا¢بو مصدراً ْبء Òòا وٕاط0ق
اòبيئة@/ من زائدة

ا�واهر من
ã
æإ�مكا الوجود مراتب bيع ع� وcوله ْبء Òòا عموميّة وأمّا

ف0 وIق�قت@: وَظهرت اُخِرجت Øj والgون واòفاء الس�
ã
| كانت ٕاذا وأ�عراض

فzا@/ اXقام بسط اXقام
ã
ÏÉيقت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبت@:

Ì Ù¿ َوبَ :@
تعـا قال قلبـه@, وخشع � خضع ٕاخـباتاً@: الرجُل أخبـَت ـ@ مصبا
الُمخِبتين@/

ٕاذا ٕاخـباتاً@, بت ÔO أَخبَت يقال خشوع@, ع� يدّل واحد أصل خبت@: ـ@ مقا
وهو Çبت Òòا من وأصله الُمخِبتين@/ Ì ßØ¿ َوبَ ذ@كره@: عّز قال ,@
تعا �ِ وأخبَت خشع@/

wا@/ نباَت � اXفازة

وفيه /@� اòشوع وإ�خبات رمل@/ فيه أ�رض من Ø�طمXا ْبت@: Òòا ـ@ صحا
لَكْلب@/ ماٌء أيضاً ْبت Òòوا تواضع@/ أيى َخبْتٌة

Lو نزله أو ْبَت Òòا قصد الرجُل@: وأخبَت أ�رض@, من Ø�طمXا ْبت@: Òòا ـ مفر
َوأخَبتوا :@
تعا ا� قال والتواضع@, الل�� استعFَل إ�خبات استعمل

Ø
j وأSَد@, أÎºَل

ِعبادته@/ عن �يَستكون Lو اXتواضع�, Ìالُمخبتين@أيى Ù¿ َوبَ :@
م@/@وقال@تعا Øwَر ٕا�@

ã
اGبوط| من قريب هنا وإ�خبات وHشَع@, Òتل� مأيى Ôwُقلو لُه فُتخِبَت :@
تعا وقوله



خبت ١٠

ا#@/ َخشيَِة ِبطِمن Ö Òv ا ÒX ِمyا َوٕان� :@
تعا قوله

اXطمئـّنة@/ الواسـعة البُطون وهيى وُخبوٍت أ�رض من َخْبت
ã
| @نزلوا ـ أسا

اطمأنّوا م@: Ù
wر 
ٕا أخبَتوا ا£از ومن أصَحروا@/ مثل ْبت Òòا ã| صاروا القوم@: وأخبَت

بت@/ ÔU وقلبه وٕانصات@, وخضوع وٕاخبات Rشوع
ã
Ùيص� وهو ٕاليه@,

وقيل باZ�ٕان@, Ø�طمXا هو بت Ô¢ا أّن وإ�خبات@: ب�اòضوع الفرق ـ الفروق
اXؤمن مثل اÒXدح أÊºء من وهو والسكون للطاعة ا0Xزم وقيل بالعبادة@, ا£xد هو

يص�ٕا أن إ�خبات وأصل وذمّاً@/ مدحاً يكون ٔ�@نّه اòضوع وليسكذلك ,@

ã
واXّت�

ع� فإ�خبات ٕا
Sد@, صار ٕاذا أSَد تقول Fك الواسعة@, اXستوية أ�رض وهو َخْبت
استواء@/ ع� اXستمّر اòضوع هو ا�شتقاق يوجبه ما

ما وهو ُخبوت وbعه Tضة@, عربيّة بت Òòا الليث@: قال ـ ٣١٠ . ٧ الxذيب
واّتسع@/ أ�رض من اطمأّن ما اòبت @:@

Ø ã
èأ�عرا ابن وقال أ�رض@/ بطون من اتسع

الناس@, الُمخِبتمن ومنه ,@
ã
خ	 ٕاذا ذ@كره وخبت ,@ Ø�طمXا Ø ã	òا ْبت Òòا :@ ّ العدويى وقال

ٕاليه@/ ٕاطمأّن رب�ه@: 
ٕا أخبَت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً@/ أو ماّديّاً اLطاط@, اKفاُض وGا Tّل من Ø�طمXا اXت�ِسع هو اòبت أّن
أّن 
ٕا مضافاً الxذيب@,

ã
| Fك ّ الوطيى العميق الواديى هو بعÎÉم@: قال اللحاظ وwذا

من قريبة كلFت من يستفاد ا�Kفاض ٕاّن وأيضاً ا�Kفاض@, ي0زمه Ø�طمXا اXتّسع
/@	òوا فت Òòوا واòسأ واòشوع واòضع واòّر واòفص كاòبط اòبت@, مواّد

وقيامه الفاعل 
ٕا اXفهوم نسبة أيى واS�ٕاد@, كإ�صحار فهو إ�خبات@: وأمّا



١١ خبث

به@, وتلبّسه بالفاعل وقيامه ْبت Òòا نسبة معناه فيكون ا¡يثّية@, هذه فيه وي0حظ به@,
فيه@/ وال�ول والدخول مع�الورود وهذا

ويتخلّص Ø�فيه@ويطم @يستقّر Øح� Ø�مطم متّسع ال�ول@ٕا
@Tيط فإ�خبات@هو
اÇZ�ٕان حقيقة اXع� هـذا وي0زم وال�ّدد@, وا�خت0ف وا�Lـراف ا�ضطراب عن

ا��يات@:
ã
| Fك والتسلoوالطمأنينة

/@٥٤ . ٢٢ ـ م Ôwُقلو لَُه َفُتْخِبَت ِبِه فيؤِمنوا

/@٣٤ . ٢٢ ـ الُمْخِبتين Ì Ù¿ وبَ أسِلُموا َفلَُه

/@٢٣ . ١١ ـ م Ùwٕا�ر وأخَبتوا اِت ß¡ا الص� َوَعِمُلوا آَمنوا ال�ذيَن ٕان�


وٕا � واòضوع الطمأنينة Gم وحصل والطمأنينة@, اòضوع Tيط 
ٕا ف�لوا
الصا¬@/ والعمل اZ�ٕان نتيجة وهذا ا�@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبث@:

فهو اòباثة@, Ëº�ٕوا طاب@, خ0ف قُرب@: باب من ُخبثاً ء
ã
Ï¿ال َخُبث ـ مصبا

اXستكَره ء الرديى وع� نا كالز� ا¡رام ع� اòبيـث ويطلق خبيـثة@, واُ�ن� خبيث@,
مثل تستخبثها العرب كانت

ã
ال� وهيى اòبائث ومنه والبصل@, كالثوم رJه أو طعمُه

ء الرديى Hرجوا � أيى ـ ُتنِفقون ِمنُه بيَث Òò @ا موا َو�@َتيم� :@
تعا قال والعقرب@, ا¡يّة
وÇbع Sس@, أيى خبيث ء

ã
Ï¾و والغائط@, البول وأ�خبـثاِن ا�Çّيد@, عن الصدقة

ã
|

وbع ثالث@, FG يوجد يكاد و� وَضَعفة@, ضعيف مثل وَخبَثة وُخبَثاء ُخُبث اòبيث

وهيى َخبيث فهو wا@, ×
æز قتل@: باب من ُبث ÒO باXرأة الرجُل وَخَبث َخبائث@, اòبيثة

/@
Ø
Ì¾و ُخبث ذا صاَر وأخَبث@: َخبيثة@,



خبث ١٢

بَطّيب@/ ليس خبيث@أيى يقال الط�يب@, ع�خ0ف يدّل أصل@واحد خبث@: ـ مقا

ã
| فاòبيث الُمخِبث@, اòبيث من التعّوذ ذلك ومن ُخبثاء@, أصحابه كان ٕاذا@ وأخَبَث

ُخبثاء@/ وأعوانه أصحابه الّذيى والُمخِبث نفسه

مَعقـوً�@, أو سـوساً ÒT وَخساسـًة@, َرداءًة ُيكَره ما واÇòبيث@: الُمخِبث ـ مفر
ا�عتقاد

ã
| الباطل يتناول وذلك ا¡ديد@, َخَبث ري ÒV ا�اريى خلة الد� ء ديى الر� وأصله

الِفعال@/
ã
| والقبيح اXقال

ã
والكَِذب|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ك0م
ã
| استعملت وقد الط�يب@, Oالف ما هو اXادة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

بيُث Òò ا َيسَتويى ُقل� يQب@, الط� ِمَن بيَث Òò ا Òñ ÒZ Øَح� الط�يب@: مقابل
ã
| أيضاً اXتعال ا�

يQب@/ بالط� بيَث Òò ا لوا َتَتَبد� َو� والط�يQُب@,

أ�حكـام
ã
| أو َخبيثٍة@/ َكلمٍة َوَمَثُل الك0م@:

ã
| ٕامّا أنواع@: ع� اÇòبث ٕاّن Øj
يQب@/ بالط� بيَث Òò ا ُلوا َتَتَبد� َو� وا��راء@:

َخبيثة@/ ٍة كََشَجَر ,@ Òللَخبيث� بيثاُت Òò ا اXوضوعات@:
ã
| أو

والط�يQُب@/ بيُث Òò ا َيسَتويى ُقل� أعّم@: ã Øك��مع ã
| أو

باِئَث@/ Òò ا َتعمُل كاَنت وأ�فعال@: أ�عFل
ã
| أو

يQب@/ الط� ِمَن بيَث Òò ا Òñ ÒZ Øح� واXقامات@: اXراتب جهة من أو

والغائط والبول أ�فعال@,
ã
| كالزنا أ�صل@, مصاديق من كلّها اXذكورة

ã
æعاXفا

الروا´@/
ã
| والث�وم والبََصل اXوضوعات@,

ã
|



١٣ خ�

اòبث موضوع ٕاثبات
ã
| الهان كٕاقامة اXزبورة@: ا��يات

ã
بالطيب| واXقابلة

بالعّلّية@/ شِعر ÔXا بالوصف ا¡كم وكتعليق اXوارد@, هذه
ã
|

/@١٠٠ . ٥ ـ بيث Òòا @ ك�ةُ أعَجبَك َولَو

يتحـقّق Øح� حاصلة وامتيازات زائدة وجـوديّة قيود 
ٕا Jتاج الط�يب فٕاّن
Iقّقها فٕاّن روحانّية@, aيدة صفة كّل Iقّق

ã
و| والعلم ا�هل

ã
| Fك الط�يب@, عنوان

قيد@/ 
ٕا Iتاج � صفة أو مرتبة كّل 0Rف زائد@,
Ø ã
ٕاضا| وقيد امتياز 
ٕا Jتاج

.@@٣ ـ الط�يQب ِمَن بيَث Òò ا Òñ ÒZ Øح� َعَليه Ôrأن َع�ما Òؤمن�Xا لِيَذَر اُ# كاَن ما@
/@١٧٩

/@٣٧ . ٨ ـ الط�يQب ِمَن بيَث Òò ا اُ# ليَميز

وIقيق التثبيت 
ٕا Jتاج فٕانّه الطّيب 
ٕا بالنسبة يتحقّق ا Ø̂ ٕا ñا¦ي ٕاّن وقلنا
بل ,@ Òؤمنـ�Xا Òللطي�ب� كانت ا ØX ا��يت� مورد ã

| أ�@ك�يّة ولكّن الزائدة@, وصفته قيده
من ØñZو اòبيث 
ٕا ñا¦ي ينسـب أن فناسب لZ0ٕان@, متظاهرين كانوا bيعهم ٕاّن

اXؤمن�حقّاً@/ من اòبيث يفصل أيى ,@ Ùب�الطيّب�

واXورد@/ اXقام باقتضاء فٕانّه اXوارد@: سائر
ã
اòبيث| hتقد وكذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:

Ëºوا به@, خب� فأنا علمته@, ُخاً@: قتل@, باب من ُه Ôأخ َء
ã
Ï¿ال ُت Òخ ـ مصبا

وخُت فخته@/ ء
ã
Ï¿بال ف0ن

ã
æ Òوأخ أخبار@, وا�مع ,@ Òَخ به@: ويُتحّدث يُنقل ما

Oرج ما ع�بعض زاَرعة ÔXا وهيى ا¢ابَرة ومنه خب�@, وأنا للزراعة@, شققxا أ�رض@:
منه@/ Ëºا ةßòوا امتحنته@, ]ع� واختته أ�رض@, من



خ� ١٤

وُغـزر وَرخـاوة ل� ع� يدّل
ã
æوالثا العلـم@, فأ�ّول أصـ0ن@, :@خ ـ مقا


تعا وا� ,@وُخـ ِخة بف0ن
ã

 تقول ء@,

ã
Ï¿بال العلم Ôòا ـ@ فأ�ّول @/@D6@الك�ة

أ�@كّار@, واòب� اللّينة@, أ�رض وهيى اء Ö Òòا ـ ã
æوالثا ء@/

ã
Ï¾ بكّل nعـا أيى َخب�@,

كّله@, الباب هذا Nريى هذا وع� ويُلي�yا@, ويُدم�ثها أ�رض يُصلح ٔ�@نّه هذا@, من وهو
أ�@ك�@, أو أ�قّل أو الثلث أو Gا بالنصف اXزاَرعـة فهيى عyا يى Ôu

ã
الّ� ا¢ابَرة وأمّا

من ذ@كرناه الّذيى ومن /@َخيْ Ëºا من مشتّق ا¢ابَرة قوم@: وقال أيضاً@, ßòا له ويقال
ومن ُخبور@, وا�مع ,@َخ العظيمة زادة ÒXا وكذلك ,@ Öَخ الغزيرة للناقة قوGم الُغزر@:
ـ ا¡ديث

ã
و| ,@ Ùالل�� النبات واòب� خب�اً@, بَد الز� تسميxم اللّ�@: من ذ@كرناه الّذيى

الشجر
Ò
كث� َدفيئاً كان ٕاذا :@

ß
َخ ومكان الَوَبر@, واòب�@: اòب�@/ D6نقطعه ونستخلب

يش�vا الشاة وهيى ةÔòا شّذ ا ØWو الباب@/ قياس وهو أ�رُض@, ت
ß
َخ وقد واXاء@,

مها@/ Ò¡ سون ويُقد� يذMوuا القوم

ُغزرها
ã
| الناقـة wا ويُشـب�ه ُخبور@, وا�مع العظيمة@, زاَدُة ÒXا :@ Ö Òòا ـ صحا

وا�ستخبار ]ع�@, ته Øوخـ بكذا وأختـه أ�خـبار@, واحد Ò Òòوا اً@, Öَخ فتُسّمي
الَمْخـَبَرُة@, وكذلك الَمنظـر@, خ0ف والَمْخـَبر ,@ Øالتخـ وكذلك ,@اòـ عن السؤال

َخـباريى وا�مع در@, الس� ُينبت القاع اء@: Ö Òòوا الَمـرآة@, نقيض وهو أيضاً والَمْخبُرُة
بار@: Òòوا اُء@, Öوَخ ة ß

َخ وأرض ,@
Õ ß
َخ فهو اXوضع

Ò ß
َخ يقال اوات@,Òòوا وَخباريى

ويقال ,@DاÎ»ٔ�نف والسباع اGوام Jتفره ما حر@: Ôا� b6ع َحرة ßا� ذات الرخوة أ�رض
ء@,
ã
Ï¿بال العلم وهوÔòا@Ëº�ٕوا علمَت, من@أين أيى أ�مر هذا َت Òخ ِمن@أيَن أيضاً@:

من Oرج ما ببعض اXزارعـة وهيى ا¢ابَـرة ومنه أ�@كّار@, ب�@: Òòوا /@nالعـا ب�@: Òòوا
نقطع أيى اòب� نستخلب ا¡ديث@: ã|و النبات@, ب�@: Òòوا أيضاً@, ßòا وهو أ�رض

علمك@/ ٔ�علَمّن أيى ك Òُخ ّن Ôٔ�خ وقوGم الَوَبر@/ ب�@: Òòوا ونأ@كله@/ النبات



١٥ خ�

ع� اXعلومات بكنه العلم هو Ôòا أّن :@Ôòوا ب�العلم الفرق ـ ٧٤ الفروق
حـقيقة عـرفَت ٕاذا َء@,

ã
Ï¿ال ُت Òَخ قولك من العلم@, ع� زائد مع� ففـيه حقائقها@,

وَخب�@/ خاِبر وأنا ُخه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وإ�حاطة بالتحقيق والعلم النافذ ا�ط0ّع هو اXاّدة@: هذه
ã
الواحد@| أ�صل أّن

ومشتقاtا@/ ةßòوا ب� Òòوا Ôòوا وا�ستخبار ØاXع�التخ هذا ومن والدّقة@/

والعلم@/ Øالتخ 
ٕا والوصول ا�ط0ّع وسيلة فٕانّه :@ ÓÊºبفتحت�ٕا òا وأمّا

ويتفّحص اXزروعة أرضه Tيَط دا_اً Øيتخ الزارع فٕاّن الزراعة@: مفهوم وأمّا
اÇòاِبر فهو ودّقتـه@, نظره Iت وÇNعلها العارضـة واòارجيّة الداخلّية ا��فات عن

فzا@/ Iقيقَه hدÔXوا القسمة هذه
ã
| ØواXتخ

هذه ع� ٕانّه حيث من الزارع أيى الكلمة هذه مفهوم ã
| منظورة ا¡يثيّة فهذه

جعلت
ã
الّ� أ�رض مyا يراد الل�ي�ـنة@, أ�رض وهيى اء Öـ Òòا مفهوم وكذلك الصفة@/

ã
æعاXا اخت0ف يندفع وwذا اللّينة@, أ�رض مطلق � والتلي�@, والتحقيق النظر Iت

الكلمة@/ Gذه ذ@كرت
ã
الّ�

ذاَت تكـون وهيى القوّية@, الكاملة الغزيرة الناقة أيى الناقة@: ]ع� Ö Òòا وأمّا
كـلمة فكأّن صابرة@, متحّملة وس�ها سلوكها وكيفيّة بوظائفها ومعرفة وفهم Qربة

مبالغًة@/ العادل@, ]ع� كالعدل علzا أطلق مصدر Ö Òòا

الغـزيرة النـاقة مصاديق من أّن فالظاهر الراوية@: ]ع� العظيمـة زادة ÒXا وأمّا

ã
æمعا من الراوية ع�بعضفجعلوا اشتبه قد ا¡يثيّة هذه ومن الكاملة@, الراوية الناقة



خ� ١٦

ع� ]ناسـبته
Ø
j الراوية@, البع� ع� أّوً� تطلق الراوية كلمة أّن Fك ,@ مسـتق0ًّ Ö Òòا

الراوية@/ مطلق

/@٦٨ . ١٨ ـ اً Öُخ� ِبِه ْط ß
ÔI Òn َع�ما Ôَتص� َو@َكيَف

دقيقًة@/ ومعرفة ÓFعل أيى

/@٧ . ٢٧ ـ Ò� Ò ß
R ِمyا َسآتيكُم

ا¡ال@/ حقيقة عن واختبار علم فيه ما أيى

ِبعباِدِه ٕان�ُه َتفَعلوَن@, ا
ß
[ Õَخب� ٕان�ُه َيْصَنعون@, ا ß[ Õَخب� اَ# ٕان� َخب�@, َتْعملوَن ا ß[ َواُ#

ب�@/ Ò Òò َيومئٍذ م
ß ß
w م Ô Úwَر ٕان� َبص�@, Õَخب�

ã
| أنف«Îم

ã
| ما وبواطـن وصنائعهم وأعGFم أفعاGم Mقائق nعا 
تعا فهو
أعGFم@/ ودقائق قلوwم مكنونات من ء

ã
Ï¾ عليه 	O � وا��خرة الدنيا

وغ�Yا@/ والعارف oالعل دون باòب� التعب� لطف فظهر

َخب�@/
Õ
oَعل اَ# ٕان� ب�@, Òòا الل�طيُف َوهَو ب�@, Òòا

Ô
oك Ò¡ا َوهَو

	O و� الث0ثة@, أ�سـFء wذه مقارناً العزيز ا� ك0م
ã
| اòب� Ëºا ذ@كر وقد

هيى فا¡gـة ,@ـ Ôòا Nمعها والعلم واللّطف ا¡gة فٕاّن وبيyا@, بينه التناسب ã| ما
النفوذ@/ هو واللطف والتحقيق@, التدب�

/@٤ . ٩٩ ـ أخباَرها ُث Qد ÔI َيومئٍذ

واقعّية@/ نافذة واط0ّعات دقيقة واختبارات Iقيقيّة علوم من فzا ما أيى

ã
| Ò Òòبا التعب� لطف وظهر وا¡ديث@, والرواية والن�بأ Ò Òòا ب� الفرق فظهر
يأت nو ـ َفَتَبي�نوا ِبَنبَأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕاْن ـ 
تعا وقال العزيز@/ ك0مه ã

| استعFله موارد



١٧ خ�

وتدقيق@/ Iقيق دون من الرواية يرويى فٕانّه الفاسق ليناسب ,@Òòا بكلمة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:

السعداَن@: إ�بُل ت Ø�H باليد@/ ء
ã
Ï¿ال َخبط ع� يدّل واحد أصل خ�@: ـ مقا

بـيديه البع� ÍÈب Ö�Òòا ويقال@: /@ Ò� Ôòا اòبّاُز Òَخ� ذلك ومن بأيدvا@, َخبطَتْه ٕاذا
أ�رض@/

واخـت�ته@, �Ôòا خ�ُت وقد اXصدر@, :@ Ö� Òòوا يُؤكل@, الّذيى :@�Ôòا ـ صحا
تاِمر مثل ُخ�@/ ذو أيى خاِبز ورجل ـ�@, Ôòا أطعمxم ٕاذا القوَم خ�ُت أيضاً ويقال
أ�رض بيده البع� ÍÈب :@ Ö� Òòوا الشديد@/ وق الس� Ö� Òòا ّكيت@: الس� ابن عن و�ِبن@/

ينضج@/ Øح� لّة ÒXا ã| عج�يوضع وهيى الط�لَمة وا�Ôòة@: التشبيه@/ ع� وهو

وق الس� :@ Ö� Òòوا باليد@, الÍÉب :@ Ö� Òòا ـ الليث قال خ�@: ـ ٢١٥ . ٧ الxذيب

الّذيى وال�اب ماد الر� ّلة@: ÒXوا ّلة@, ÒXا ã| @تُدفن
ã
الّ� الط�لَمة هيى ة Ò� Ôòا أبو@عبيدة@: الشديد@/

ا�Ôòالَمْخبوز, :ñب Òòوا بّاز, Òòصنعة@ا باَزة Òòَخ�ُت,@وا مصدر Ö� Òòالنار/@وا اُوِقد@@عليه
/@ بّازيى Ôòا Gا ويقال معروفة بَقلة بّاز@: Ôòوا /@�Ôòا م Òxأطعم ٕاذا هم@,

ß
القوم@أخ� وخ�ُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لّة ÒXا
ã
ا¡بوب| سائر أو الشع� أو ا¡نطة من ويطبخ يُنَضج Xا Ëºا Ò Ö� Ôòا أّن

وسيلة@/ ّ بأيى أو

َخبّاز@/ وهو اً Öَخ� ß
� ÒO َخ� فيقال ,@ ّ انðاعيى منه ا�شتقاق ٕاّن Øj

Ö� Òòا فٕاّن Ö� Òòا مفهوم من fأخوذ بيديه@: البع� ÍÈب أو ْبط Òòا مفهوم وأمّا



خبط ١٨

كام0ً@/ ّمر ÔO Øح� جل بالر� أو باليد وÍÈبه وغمزه الدقيق عجن ي0زمه

الفصيح@/
ã
يثبت| فلم الشديد@: ْوق الس� وأمّا

/@٣٦ . ١٢ ـ اً Ö	ُخ
ã
Ïºَرأ َفْوَق ُل ß Öaأ

Ô� الط� فتأ@كُل فُيْصَلُب ا�Ðخر َوَأّما بقوله@: Dيوسف6ع قاله ما الرؤيا هذه وتأويل
والشـّدة والÍÉب الغمز aل عن عبارة الرأس@: فوق اòـ� aل فٕاّن رأِسـه@/ ِمن
من اXطلوب ٕاّن وأيضاً الظ�هر@/ ع� ا¡مل هو :@ ّ العاديى وا¡مل الرأس@/ فوق والنضج
مـنه الط� وأ@كل العرف@/ عن خارج الرأس ع� وا¡مل يُْطَعم@, أو يُؤكل أن �òا
تسـتطعم منتظرة غ� حالة عروض ع� فيدّل متعارفة@, غ� حالة ع� يدّل أيضاً

مyا@/ الط�

للط�@/ غذاًء يوجب رأسه فوق Dف يكون حالة حدوث ع� يدّل أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبط@:

سقط فٕاذا أسقطُته@, ÍÈب@: باب من َخبْطاً الشجر من الورَق خبَطُت ـ مصبا
وحـقيقة أفسده@, الشـيطان@: وHبّطه كث�اً@, مسموع مفعـول@, ]ع� فََعٌل َخَبط@, فهو

بيده@/ wÍÈا أ�رض@:
Ô
البع� وَخَبَط الÍÉب@, ْبط@: Òòا

أ�رض
Ô
البع� َخَبَط يقال وÍÒÈب@, َوْطء ع� يدّل واحد أصل خبط@: ـ مقا

Jمل وقد لَيْسقط@/ ا
Ò
wÍÒÈ ٕاذا وذلك الشجر@, من الورَق َخبَط ويقال ا@/

Ò
wÍÒÈ بيده@:

Fيَقوُم كَ :@
تعا قال يتخّبط@/ إ�نسان كأّن باط@, Ôòا ا�نوَن يُشبه لِداء فيقال ع�ذلك
بطة@: ßòوا ِخبطة@/ غ�ه@: أو طعام من

ã
ب� ا ßX ويقال /@ Qس ÒXا ِمَن يطاُن الش� َيَتَخب�طُُه ال�ذيى

ا Øu@�ٔ أ�رض@,
ã
| الواسعة اXطرة بطة ßòا ٕاّن ويقال Zتنع@/ ف0 يتخّبط ٔ�@نّه القليل@, اXاء



١٩ خبط

وNوز Pسمه@/ أ�رَض بط ÒO فٕانّه ,@mالنا اòابط@: ٕاّن ورويى ا@/ ÔwÍÉت أ�رض ِبط ÒH
اXاّرة@/ بطه ÒH َبط@, ÔO ٔ�@نّه به يى Ùd ا Ø̂ ٕا اòابط@: الشجاع يكون أن

وهيى َعْشـواء َخْبٌط قيل ومنه ا@,
Ò
wÍÈ َخبْطاً@: أ�رَض البعـ� َخَبط ـ صحا

طرح ٕاذا الّرجل@, وَخَبط شيئاً@, Ø}تتو � مَشْت ٕاذا بط ÒHضعف ب½Íها
ã
|

ã
الّ� الناقة

ã
واختَـبَط� ورقها@, لَيْسقط بالعصا wÍÈا ٕاذا الشجَر@, وخبط ِلينام@/ كان حيث نفَسه
الّرجَل وخبَطُت /@Dا�نعطاف يوجب 6ما غ�آ¼Íßة من معروفك يطلب جاء ٕاذا ف0ن

ّ أيى أيى هو@: لَيْل خاِبط � أيى أدريى ما وقوGم بينgا@/ معرفة غ� من عليه أنعمت ٕاذا
أفَسده@/ الشيطان@: Hب�طه منه@: تقول به@, وليس كا�نون باط Ôòوا هو@, النّاس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كـالوطء ÇLوه أو بÍÉب إ�سـقاط هو اÇXاّدة هذه
ã
| الواحـد أ�صـل أّن

معقوً�@/ أو Tسوساً يكون أن من أعّم وLوه الÍÉُب وكذلك وإ�سقاُط والتأث�@/

أيى Çبوط ÒU وهو بالعصا@, خبطَه يده@, ّف ÔR Ô
البعـ� َخَبَط الورَق@, َخَبط يقال

Fyبي فا�امع أماتxم@, أيى اXنايا م Ô Öxَخبط ك«Ìته@, أيى الدواّب وخبطَتُْه الزكام@, أصابه
اXطلق@/ السقوط يوجب بنحو والتأث� إ�يصال هو

/@	O � Fك
ã
Øالك� أ�صل هذا 
ٕا يرجع

ã
æعاXا

ã
وبا{

باللّوازم@/ فتفس� واXرض@: وا�نون والنوم إ�فساد ـ oمفاه وأمّا

/@٢٧٥ . ٢ ـ Qس ÒXا ِمَن يطاُن الش� َيَتَخب�طُُه ال�ذيى @يَقوُم F @كَ

خابطاً جعله أيى الشيطان خبّطه يقال واXتابعة@, ع�اXطاوعة تدّل تَفّعَل صيغة
َخبََطه@/ وتابََع الشيطاَن فطاَوَع أيى الشيطاُن فتخبّطه ه@/ Òغ�
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ومن ابتدائيّاً ليس الشيطان خبط أّن 
ٕا ٕاشارة اòبط@: دون بالتخّبط فالتعب�
اÇXورد@, واقتضاء وطلبه ومطاوعته الشخص ذلك بتبعـيّة بل واقتضاء@, مقّدمة دون
َم وَحـر� البيَع ا# وأَحل� با Qالر ِمثُل البيُع ا Ú̂ ٕا قالوا م Úu@َبأ ذلَِك ية@: ا�� آخر عليه ويدّل

با@/ Qالر

كقيام ٕاّ� معيشته
ã
و| حياته وٕ�دامة حياته

ã
| يقوم � با الر� آ@كل ٕاّن ـ واXع�

عـقله مغلوباً فصار واستق0له وتعقّله مقامه من وأسقطه ومّسه الشيطان خبطه من
تفّكره@/ وUت0ً تعقّله ومقهوراً

مـراتب أقوي وهو اXّس@, بصورة يتحقّق الشـيطان من الÍÉب أّن 	O@و�

ã

 َمس� ã Ùæأ َرب�ُه ناَدي ٕاذ وأيّوَب وُء@, Fالس ã
 َمس� َوما ,@ ÛÍ ÛÉال النّاَس َمس� َوٕاذا ـ التأث�

/@ وُهن� Fس Ò Ò] قبلأن ِمن الّشيطاُن@,

من اخت0ل
ã
| وصار الشيطان مّسه كمن با الر� آ@كل وكون ا¢بوطّية حالة وأمّا

والدّقة@/ با¡ّس مyم يشاهد فقد اُ�مور@: والتدب�ونظم العقل جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خبل@:

َخبَـله وقد والُبـله@, Dـقa
ã
| 6طول َوج ÒGكا وُش}ُه ا�نـون بْل@: Òòا ـ مصبا

ا�نون@/ أيضاً@: بَل Òòوا بَل@, ÔUو بول ÒU فهو ÍÈب@, باب من فؤاَده@, أذهَب ٕاذا زن@: Ô¡ا
أو أعضائه من عضواً أفسدَت ٕاذا بول@: ÒU فهو أيضاً@, ÍÈب باب من َخب0ًْ وَخبَلتُه

وا�نون@/ ع�الفساد يطلق بال@: Òòوا عقَله@, أذهبَت

يقال ا�Çنون@, ـبَل@: Òòفا أ�عضـاء@/ فساد ع� يدّل واحد أصل خبل@: ـ مقا
يده ُخِبلت ويقال أ�عضاء@, فساد بَل Òòوا ُخب�ل@/ وا�مع خابل@, Ø ã

Ø�وا� ّن@, ßا� اختبله
شيئاً@/ عyم

ã
يُغ� � علzم َعناء أيى أهله ع� َخبال ف0ن ويقال واُفِسدت@/ قُِطعت ٕاذا



٢١ خبل

ورجل القلب@,
ã
| شـ}ه أو جنـون بْل Òòا الليث@: قال ـ ٤٢٤ . ٧ الxذيب

والسـلطان وا¡زن الدهر خبله وقد معـه@, فؤاد � بَل@: ÔU ورجل َخبٌْل@, وبه بول ÒU
مُتَخب�ل فهو ,@ ãÏ¿Zكيف �@يدريى Øح� أ�عضاء فساد بْل@: Òòوا َخب0ًْ@/ ـ والداء ّب Ô¡وا
أ@كل من ا¡ديث@:

ã
و| النار@/ أهل وُعصارة نون Ôوا� الفساد بال@: Òòوا تَبَل@, ÔUَو َوِخبٌل

ã
ب�

ã
| لنا ٕاّن العـرب@: من رجل وقال القيامة@/ يوم بال Òòا طينَِة من ا� أطَعمه با الر�

وأرُجل@/ أيٍد قطع أيى ـ ا�اهليّة ã| َخب0ًْ ف0ن

من اÒXفاصل اسـ�خاء بْل Òòوا بْل@, Òòا من الشـاعر@, الُمَخب�ل ـ ٢٥٦ ا�شتقاق
ا0Gك@/ بال@: Òòوا جنون@, أو ضعف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| كان سواء وان@, ÒGوا ا�س�خاء مطلق هو اXاّدة@, هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن
الباطنة@/ أو الظاهرة أ�عضاء

ã
| والوجع القلب@,

ã
| والعناء اليد@, وقطع والُبله@, عضو@,

ã
| والفساد فا�نون@,

أ�صل@/ ذلك مصاديق من كلّها وه0@كه@: وضعفه عضو@,

الروحانيّة القوي ã| وا�س�خاء اGوان ماّدة عن عبارة فهيى بال: Òòا طينة وأمّا
F كَ ـ@ السابقة الكرZة ا��ية Ì

Ù
يف« ا¡ديث وهذا القيامة@, يوم

ã
| اXوجودة والشخصيّة

ّس@/ ÒXا ِمَن يطاُن الش� َيَتَخب�طُُه ال�ذيى يَقوُم

واòبت@/ اòبط من قريب اòبل ومفهوم

/@١١٨ . ٣ ـ َخباً� ُلوَنكُم يَأ@ � ُدوِنكُم ِمن ِبطانًَة َتت�ِخُذوا �َ

بال@عليكم@وٕايراد@اGوان@والضعف@وا�س�خاء Òòا@ ã|@ونTون@و�@يُساÍÙ
@�@يُق½ أيى
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َوما أفواِههم ِمن الَبْغضاُء َبَدت َقد Ûrَعِن ما َوّدوا ـ ا��ية اXع�آخر هذا ويؤي�د فيكم@,
عليكم@/ والÍÉر اXشقّة Jبّون أيى ـ Ô Òأ@ك� ُصُدوُرُهم ã

� Ö ÔH

/@٤٧ . ٩ ـ َخباً� ٕاّ� زاُدوكُم ما ِفيكُم َخَرُجوا لَْو

جهة من فيكم واÇGوان ا�س�خاء ٕاّ� فيكم خروُجهم ُيؤّثر و� َيزيد � أيى
واZ�ٕان@/ إ�رادة

أيى ـ الِفْتنَة َيْبغوَنكُم ِخ?َلكُم َؤ�وَضُعوا ـ ا��ية آخر اXع� هذا ع� ويدّل
الفتنة@/ يطلبون خ0لكم

ã
| أنف«Îم وNعلون

مـن الباطنيّة القوي اسـ�خاء ã| يستعمل أن بْل Òòا مفهوم ã
| أ�غلب ٕاّن

Ø
j

يـظهر وwذا وغ�ها@, والتدب� والص وإ�رادة والفكر العقل كاسـ�خاء إ�نسان@,
ضعف أيضاً وظهر وغ�ها@/ واGوان وا�س�خاء الضعف وماّدة اXاّدة ب�هذه الفرق

ٕا مضافاً اXوردين@, يناسب و� عاّم مع� فٕانّه بالفساد@: ا��يت� Ìون

Ù
اXف« Ì

Ù
يف« ما

ا�س�خاء@/ هو الواحد أ�صل ٕاّن وقلنا للFّدة@,
Ø ã
ليس]ع�حقي� الفساد أّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:

تركت العـرب أّن ٕاّ� خبأت من ٔ�@نّه اGمز وأصلها ّب@, Ôòا اòابيـة@: ـ صحا
أنا@/ وأخبيxا ُطِفئت@, أيى ُخبّواً@, بو Ö ÒH الناُر وَخَبِت Yزها@,

ت�ك العرب قلُت@: خبأت@/ من اGمزة أصلها اòابيـة@: ـ ٦٠٥ . ٧ الxذيب
َخَبت ويقال اGمز@, استثقلوا ك0مهم

ã
| لك�tا اòابية@,

ã
و| وخّبيُت أخَبْيُت

ã
| اGمز

أ`دها@/ ٕاذا
Ñ
� Ô¢ا أخبأها وقد خابية@, فهيى ُخبّواً@, وسكن@, ا Ô{G `د ٕاذا النار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

مهموزاً@, خبأ ماّدة من أ�@ك با�شـتقاق مشتّق واويّاً أو يائيّاً اXاّدة هذه أّن

ã
| وانكسار ع�اKفاض تدّل لي�نة@, Uفّفة كوuا 
ٕا مضافاً اXاّدة وهذه سبقت@, وقد
وخفاء وس�ها@, النار كخفاء اXادّية@, واُ�مور ا¤سوسات

ã
| غالباً فتستعمل اòفاء@,

الك�@/ وخفاء واKفاضه@, الّلهب

/@٩٧ . ١٧ ـ َسِع�اً ِزدناُهم َخَبْت F ُكل� @
Ô
Úsَجَه َمأواُهم

حـّدة نزيدهم حّدtا@: وانك«Ìت صولxا واKفضت G}ا اسـت�ت Fّكل أيى
والّلهب@/ والتوقّد ا¡ّدة تلك عن عبارة Øsجه هيى حيث من Øsجه فٕاّن والxاباً@,

يقال ,@أ�@ك وا�شتقاق التناسب من أيضاً واòيب ب�ا�òوالبوخ ما 	O و�
افتقر@/ أيى وخاب سكن@, أيى غضبه وباخ دت ß̀ أيى النار باخت

أّن 
ٕا ول0ٕشارة تعذي}م@,
ã
| للمبالغة :@ Øsجه 
ٕا � ٕالzم ا�زدياد نسبة ٕاّن Øj

Øsجه توقّد ا¡ّق@فٕاّن@منشأ هو وهذا , Øsجه ã
@وجودهم@|

ã
| يتحّقق@أّوً� والتوقّد التسّعر

ÚsَهÇ Ò� فكاُنوا القاِسـُطوَن وَأّما بالكاِفرين@, َلُمحيطٌَة Úsَجَه َوٕان� باطyم@:@ ومن مyم
ـُه Fفاُم ار@, النّ َوُقوُد ُهم ولئـَك واُ جارة@, ß¡وا النّاُس َوقوُدها

ã
� ال� اَر النّ فات�قوا َحَطباً@,

هاِوية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:

ختّار@/ فهو خ�ه يقال الغدر@, :@ Ö� Òòا ـ صحا

ã
Ï¿Z أن وذلك ِمشيته@,

ã
| الرجل Ø�H يقال وفتور@, ع�تَواٍن يدّل خ�@: ـ مقا



خ� ٢٤

الوفاء@/ عن قعد َخ�فقد ٕاذا أ@نّه وذلك الغدر@, ا�òوهو الباب ومن الَكْس0ن@, ِمشية
الغّدار@/ واòتّار@:

أسوأ :@ Ö� Òòا ويقال@: الغّدار@/ اòتّار@: وغ�ه@: الفّراء قال ـ ٢٩٤ . ٧ الxذيب
ذلك وLو

Ø
Ë»وال الدواء ¾Ìب من يأخذك ما وهو كاòَدْر :@ Ö� Òòا الليث@: وقال العذر@/

اسـ�خت@/ أيى ت Ø�Hو خبثت أيى نفُسـه ْت Ò
خ� :@

Ø ã
èأ�عرا ابن عن تضعف@/ ح�

/@ Ø�H Øح�éّالل َب ß
Ì Ò¾ وا�س�خاء@, Øالتف� :@ Øوالتخ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو اòـ�@/ عمل
ã
| والكسل

ã
æالتـوا هو اXاّدة هذه

ã
| الواحـد أ�صل أّن

الصون ]Çع� َدر Òòوا الل��@, ]ع� خ Úوال� ا�س�خاء@, ]ع� بْل Òòا مفهوم من قريب
الغدر@/ ]ع� تل Òòوا دع Òòوا والس�@,

Øح� والكسل ã
æالتوا هو أ�غلب

ã
| الغدر منشأ فٕاّن الغدر@: ع� ٕاط0قها وأمّا

حيث من فالغدر الغدر@, 
ٕا ذلك وينxيى الوفاء@, وعدم العهد ونقض التخلّف يوجب
/@�òا

ã
|

ã
æالتوا مورد

ã
| يستفهم بل ,@�òا ليس]فهوم هو

أ�عضاء
ã
|

Ø
Dس و� أ�عضاء

ã
| اس�خاء اòبل أّن :@�òوا ب�اòبل والفرق
والعمل@/ القصد

ã
|

ã
æالتوا هو �òوا ذاtا@, الباطنيّة

/@٣٢ . ٣١ ـ َكُفور اٍر َختّ Fُكل ٕاّ�@ بآياِتنا َحُد Ö ÒN َوَما


ٕا ينxيى فٕانّه بوظائفه@: والعمل اُموره جريان ã
| وكس0ً متوانياً كان من أيى

الداخـليّة النعم وهيى والطاعـة@, التعبّد وأسـباب التوفيق وسائل من �@يسـتفيد أن
الكفران@/ حقيقة وهذا فاقّية@, وا�� وأ�نفسيّة واòارجيّة
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الت¿Ìيعّية@, وا��يات اG�ٕيّة التكوينيّة ا��يات اG�ّٕية@: النعم أعظم من كان ا ØXو
أيضاً@/ wا يتعلّق فالكفران


ٕا ٕاشارة ة@:
Ø
اXش} الصفة بصيغة الكفران

ã
و| اXبالغة بصيغة �òا

ã
| والتعب�

جحود 
ٕا ينxيى الباطن ã| الكفران تثّبت وٕاذا الكفران@, 
ٕا ينجّر �òا استمرار أّن
اG�ّٕية@/ النعم وUالفة ا��يات

/@Ftماّد
ã
| يظهر والكسل@:

ã
æوالتوا �òب�ا والفرق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@rخ

,@�R له وخrا� للمبالغة@, شّدد ,@ Úr ÔUو توم ÒU فهو ÓBخ َء
ã
Ï¿ال ختمُت ـ صحا

ßkاÇòوا Òkاòوا افتتحـته@, نقيض َء
ã
Ï¿ال واختتمت آخره@, بلغُت القـرآن@: وختمُت

ء@:
ã
Ï¿ال ة Ò]وخا لبسـَته@, ٕاذا وHّتمت@: ,@oواتòا وا�مع ]ع�@, كلّه واòاتام تام Òòوا

أيى ِمسك@: وِختامُُه به@, r ÔO الط�الّذيى تام@: ßòوا ,@D6ص أ�نبياء Òkخا وTّمد آخره@,
قبض مثل Uتومة طينة أيى ,@ Örَخ وعلzا اXسك@, رائحة Nدونه ما آخر ٔ�ّن آخره

مقبوض@/ ]ع�

Òrوخ العمـَل@, ختمُت يقال ء@,
ã
Ï¿ال آخر بلوغ وهو واحد أصل :@rخ ـ مقا

الطبع ٔ�ّن أيضاً@, الباب من فذلك ء@,
ã
Ï¿ع�ال الطبع وهو ròا فأمّا السورة@/ القاريى

,@Dمع ÔNو فظ ÔJ ما كّل َرز@: Ò¡6ا أ�حراز ã| آخره بلوغ بعد ٕاّ� يكون � ء
ã
Ï¿ال ع�

م¿Ìوب@: كّل وِختام ْيتام@/ Òòوا واòاتام ßkاòا ويقال ,@ Òr ÔO به ٔ�ّن منه مشتّق Òkاòوا
رائحة ٕايّاه ¾wÌم عند منه Nدونه ما آخر ٕاّن أيى ِمْسك@, ِختاُمُه :@
تعا قال آخره@/

اßXسك@/
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الفـاعل@, :@ ßkاÇòوا َطـَبع@, أيى rÇ Ö ÒO Ò
Òrخـ الليث@: قال ـ ٣١٣ . ٧ الxذيب

ع� به r ÔO الّذيى ـتام@: ßòوا /@ Ònالعـا مثل Ëºا وهو الط�يـنة@, ع� يوضع ما :@ Òkاòوا
آخره@/ ء@:

ã
Ï¾ كّل kوخا آخرها@, السـورة@: ة ß]وخا أقصـاه@, :@ الواديى وِختام @كتاب@/

فقد
ã
ُس� ٕاذا ٔ�@نّه له@, Ëºا تام ßòوا ,@ròا فهو سقية أّول سقيتَه ٕاذا زرَعنا َختَْمنا ويقال

َع�قلوwم@/ اُ# َطَبَع ـ@ كقوله@ ع�قلوwم@, اُ� Òrوخ بالّرجاء@, ßrُخ

أن ع�القلب Ör Òòوا ,@ Úr ÔUو توم ÒU فهو طبَعه@, وِختاماً@: Ó ÖBَخ ِتُمُه ÒO َختََمُه ـ لسا
قال قلبك@/ َع�

ß
r ÒO اُ# يََشِأ َفٕان وقوله@: ُطبع@/ كأ@نّه ٌء ãÏ¾ منه Oرج و� شيئاً يفهم �

ع� يوضع ما :@ Òkاòوا /@الص ع�قلبك َيْربط الزّجاج@: وقال آتاك@/ ما يُنِسَك قتادة@:
حفظ أيضاً@: Ör Òòوا اXنع@/ :@ròوا الكتاب@/ ع� به rO الط�الّذيى تام@: ßòوا الط�ينة@,
أعرَض ٕاذا بابه عليك rخ ف0ن ويقال الطينة@/ Dع0مة 6جعل oبتعل الكتاب

ã
| ما

ßkوخا آخره@/ 
ٕا قرأه ٕاذا القرآن rوخ غ�ك@/ ع� آثرك ٕاذا بابه لك Òrوخ عنك@,
:@ الواديى وِخـتام آخـره@/ مـ¿Ìوب@: كّل وِختام وآخره@/ عاقبته وخا[ته@: ء ãÏ¾ @كّل
قـيل ولذلك تغطيته@/ البذر@: Örوَخ آخرهم@/ هم@: Ò]وخا هم ß]وخا القوم وِختام أقصاه@/

بال�اب@/ البذر يُغط�يى ٔ�@نّه كاِفر@, للّزارع@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا@كFل أيى وا�بتداء@, ا�فتتاح يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحـد أ�صل أّن

وuايته@/ آخره 
ٕا والبلوغ ء
ã
Ï¿ال

مصداقاً@باrò@�@مفهوماً, متّحد وهو التثبيت@, من قريب فهو الطبع@: مفهوم وأمّا
عليه

Ò
Òrَخ يقال ع�@, Mرف استعم0 ٕاذا ØDس و� ا�لتباس@, أوجب مصداقاً ادYا ØIوا



٢٧ rخ

الّدرهَم وطبَع السورَة@, القاريى Òrَخ يقال@: اXوارد@, بعض
ã
| يف�قان وقد عليه@, َوطَبََع

نقَشه@/ أيى

,@
Õ
rَخـ وعلzا يقال@: مبالغة@, الذات ع� يطلقان وقد ,@ Ör Òòكا مصدر تام ßòوا
اXع�بصفة

ã
| اتّصافه باعتبار ع�الذات يطلق قد صفًة ßkاòا أّن Fك ِمسٌك@, وختامُه

اòا[ّية@/

وفيه Ör Òòبا اXتّصفة الذات ع� يدّل :@ Òr Òòا من فيه َمزيداً ÓÊºٕا Ònكالعا Òkاòوا
زائدة@/ مبالغة

وع� الّزرع@, بعد َسقْية أّول وع� wا@, ا¢تومة ع�الطينة Ör Òòا ٕاط0ق وأمّا

ã
æعاXا فهذه معانيه@, ع� Òkاòا كٕاط0ق الواحد@, أ�صل باعتبار كلّها البذر@: تغطية
هذه وليست أ�صل@, حيثيّـة فÇzا لوحظت وقد ,@

Ø ã
ا¡قي� اXفهوم مصاديق من @كلّها

منظورة@/ بذاtا
ã
æعاXا

ـ٣٣@.@٤٠@/ � Qالن�بي Òkَوخا اِ# َرُسوَل َولىِكن ِرجاِلكُم ِمْن أَحٍد أبا@ ٌد@ م� Ò ÔT اَن كَ َما@

النبّوة@/ تنxيى وبه أ�نبياء@, سلسلة من َخر ا�� الفرد أيى

ٔ�ّن فـاعل@,
Ò
Ëºا ßkاòا صيغة من اòا[يّة ع� الد�لة ã| آ@كد الصيغة وهذه

ع�من يدّل فٕانّه ,@ ÓÊºٕا Òkاòا 0Rف بغ�ه@, أو بنفسه ròا يكون أن من أعّم ßkاòا
/@rÒòا صفة يتحقّق به

الفرائض تبليـغ مقام
ã
| اXـورد فٕاّن اXـورد@:

ã
| الصـفة هذه ذ@كر علّـة وأمّا

ـ لَُه اُ# فDَفَرَض َحَرٍج ِمن Ù ã الن� Òَع� كاَن ما@ اِ#@, ِرسا�ِت ُيَبلQُغوَن ال�ذيَن ـ وأ�حكام
وله الن�بي�ـ� Òkخا ٕانّه بل ا�@, رسـا�ت يُبل�غ بأن واXوظّف ا� رسول بأ@نّه ح ÙÍ½في
أحكـام

ã
| ا¤ا@كَـمة كتاب اòا[يّة ٕاثبات ã| راجع ـ الكاملة والنبّوة التامّة الرسالة

ج@١@/ ال}اء@,



rخ ٢٨

/@٧ . ٢ ـ ِعِهم Ö Òd Òَوَع� م
ß ß
wُقلو Òَع� اُ# @

Ò
Òrَخ

/@٦٥ . ٣٦ ـ م
ß
vأْيِد ُمنا Qُتَكل َو أْفواِهِهم Òَع� @

Ô ß
r Ö ÒK اليَْوَم

Mرف استعمل حيث هنا واXراد ء@,
ã
Ï¿ال من ا��خر ا�زء ٕا[ام ròا ٕاّن قلنا

وع� وأ�فواه@, والسمع القلوب قبال
ã
| اXنxي 
ٕا والبلوغ الغاية 
ٕا الوصول ع�@:

وطَبَْع عyم@, وجّل عّز ا� جانب من والتوّجه واللّطف الرaة قطَع فينتج ÍÈرها@,
و� الرÇaانّية@, الفيوضات من ء

ã
Ï¾ فzا يدخل � Mيث وأفواههم وdعهم قلوwم

ء@/
ã
Ï¾ مyا Oرج

الباِطَل اُ# ُحو Ö ÒZَو َقْلِبك َع� Ö ßr Ö ÒO اُ# يََشأ فٕان كَِذباً اِ# Òَع� ي Ò
Òاف� َيُقوُلوَن َأْم

/@٢٤ . ٤٢ ـ ق� Ò¡ا Fق ß ÔJو

بيد ا�ف�اء صورة
ã
ع�قلبك| ròا أّن مع عليه@, ا�ف�اء لك كيفZكن أيى

اXفـ�يى هل ÔZ � وهو ا¡ّق@, وٕاحقاق الباطل Tو وكذلك وقدرته@, ٕارادته وIت ا�
/@ ا¡ق� عن Gم وٕاض0ل با�هل للعبيد ٕاغراء فٕانّه اXبِطل@,

/@٢٦ . ٨٣ ـ َتناِفسوَن ÔX ا َفْلَيَتناَفِس ذلَِك ã|َو ِمْسٌك ِختاُمُه

ال¿Ìاب هو الّرحيق ـ تُوم Ö ÒU َرِحيٍق ِمْن ُيْسَقْوَن ـ ا��ية صدر 
ٕا يرجع تام ßòا

ã
| وا¦Çام الÇgال 
ٕا واXنxيى الyايـة حد� 
ٕا البالغ هو وا¢توم اòالص@,

ã
الصا|

آخـر هو ـتام@: ßòا من اXراد فيكون وخصوصّيته@/ ووصفه حاله وMسب موضوعه
الرحيق@/ راجع ـ يَ¿Ìبون الّذيى ال¿Ìاب من قسمة ومنxي جزء

ã
| ا�رتباطيّـة أ�جزاء 
ٕا بالنسبة غالباً يسـتعم0ن oوالتتم التÇgيل ٕاّن Øj
الgال ٕاّن :@

Ø
k ماّدة

ã
| وقلنا ا�ستق0لّية@, أ�جزاء

ã
| يستعمل ròوا النقص@/ مقابل

يّات@/ Ùgال ã| وا¦ام الكيفيّات@, ã| يستعمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩ خّد

خّد@:

Çّد@, Òòا Iت توضع ا Øu@�ٔ والِمَخـّدة@: خـّداِن@/ وYا الوجـه@,
ã
| ّد Òòا ـ صحا

@أ�رضمستطيل@,
ã
َشّق@| واُ�خدود: تُشّق@/ أ�رض@أيى wا ّد ÔH حديدة والِمَخّدة@أيضاً

داد ßòوا فرة@/ Ô¡ا ّدة@: Ôòوا لد@, ßا� ã| خّدت أيى اُخدود وÍÈبة ها@, د� ÒO أ�رَض وخد�
مهزول@/ د والُمتخد� دود@/ ÒU

Ô
والبع� ّد Òòا ã| Ë»ِمي

6ما الَمْحجر لدن من الوجه من Çّد Òòا اXظّفـر@: ابن قال ـ ٥٦٠ . ٦ الxذيب
جعلُك ّد Òòوا ة@, الِمخد� Ëºا اشتّق ومنه bيعاً@, ا�انب� من الل�حي 
ٕا Dبالع� يدور
وكانوا ـ اُ�ْخُدود@ َأْصَحاُب ُقِتَل ـ@ القرآن

ã
و| مسـتطي0ً@/ فره ÒI أ�رض

ã
| اُخدوداً

ع� الناَس عرضوا
Ø
j َيت ß Òa Øح� الن�ان علzا وأوقدوا أخاديَد أ�رض

ã
| َخّدوا

وقال الّلحم@/ قليل مهزول@, د@: مُتَخد� ورجُل �Jق@/ Øح� فzا ألقوه امتنع fن الكفر
طبقة@/ بعد طبقة أيى فخّداً خّداً وقتلهم وطائفة@, طبقة أيى الناس من َخّداً رأيت غ�ه@:

ِفَرقاً@/ صاروا ٕاذا القوم د Hد� ويقال

فل, ٕا
الس� وامتداده D6اللّينة@والطول ء ãÏ¿ال ل تأس� وهو واحد, أصل خّد@: ـ مقا

ã
| الشقوق وأ�خاديد الشّق@, ّد@: Òòوا ة@/ الِمَخد� يت Ùd وبه إ�نسان@, خد� ّد Òòا ذلك fن
ولعلّه ,@Ë ßºياÒXا من DكواةX6ا@Ë Ò»ِمي داد: ßòوا زال@/ ÔGا اللّحم@من ّدُد ÒH والتخّدد@: أ�رض@/

اòّد@/
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| أو أرض

ã
| كان سواء اXستطيل الشّق هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

غ�ها@/
ã
| أو وجه أو ¡م أو جلد



ُأخدود ٣٠

والشّق@/ واòرب واòرق واòّط اòّق :@
Ó
ومع� لفظاً مyا ويقرب

و�@يقال ,@ @ك0ًّ ومصاديقها استعGFا موارد
ã
| مأخوذان وا�ستطالة الشّق وقيد

اXستطيلة@/ ا¡فرة
ã
| أخدود و� ة ُخد�

الع�@/ لَدمْع مستطيل ري ÒVأ�نف
ã
جان� فكأّن الوجه@: َخّد وأمّا

صـفّاً واشـتقاقها انðاعها لوحظت ٕاذا علzا فتطلق الناس@: من الطبقـة وأمّا
الناس@/ من bاعة ب� من واحداً

واُ�رجوز واُ�عجوب واُ�غلوط كاُ�حدوث اُفعول فهيى اُخدود@: صيغة وأّما
/@ Ùñمتم متظاهر متشخ�ص مفهوم أو ع�ذات وتدّل وغ�ها@,

/@٤ . ٨٥ ـ@ اُ�ْخُدود@ أْصحاُب ُقِتَل
اÔXمتلئة اXؤمن�بأ�خاديد بون يُعذ� اXاضية@, اXلل من جابرين كفّاراً وهم@كانوا
شيئاً@/ ما@أغ�عyم قدرtم@وسلطxم@وحكومxم وأّن فناؤهم@وقتلهم@, واXقصود ناراً,
وبقاءهم وتصّورهم@بأّن@حياtم عقلهم@ووهن@تدب�هم, ويش�تعا
@ٕا
ضعف

ا¢الف�@/ تعذيب 
وٕا أ�خاديد هذه 
ٕا تستند عي¿Îم وٕادامة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ُأخدود@:

ã
| ألقاه ّود

Ò Ò
xَي � مَن وكان ُنواس@, ذو

Ø
j َشناتر ذو

Ø
j ـ ٥٨ . ١ الورديى ابن

ملكهم ومّدة ,@ Ò�Ö ßa مُلوك آخر َجَدن ذو Øj اُ�خدود@, صاحَب فسم�يى مضطِرم اُخدود
والُفرس@/ ا¡بشة من بعدهم ن Ò Ò̈ا مَلَِك Øj سنة@, وع¿Ìون ألفان قيل ع�ما

نظ�ها@/ يرويى ـ ٦٨ . ١ الفداء ãè�ٔ Í½ا¢ت تار±
اÇXلك@, بيت أهل من يكن nو َشـناِتر@, ذو بعده ملك

Ø
j ـ ٢٨٠ . ١ اXروج

الفسـق وأظهر الّنسوان@, به يُطاَلب ]ا وطالَ}م اXلـوك@, أبناء من بأ�حداث فُعِزيى



٣١ ُأخدود

ث0ث�سـنة@, ملكه وكان اXظلوم@, وأنصف الرعيّة ã|ذلك مع وعدل والّلواط@, با¨ـن
Ø
j به@, يَفسق أن وأنفًة ع�نفسه خوفاً اXلوك أبناء من وكان نُواس ذو يوسف وقتله
وكان كليكِرب@, بن َحّسان بن أ�صفر تُب�ع بن ُزرَعة بن نُواس ذو يوسف بعده ملك
تعا
عyم أخا� الّذين وهم بالنّار@, ٕايّاهم وIريقه اُ�خدود أصحاب مع أمره من
ب0د من ا¡بشـة عت وٕاليه الَوُقود@, ذاِت اِر النّ اُ�ْخدوِد أْصحاُب ُقِتَل ـ كتابه

ã
|

نفسـه يوسف فغّرق ا¨ن@, أرض من َزبيد ٕا
ب0د ا¡بشة ساحل وهو يْلَع والز� ناصع
من أقل وقيل وسـتّ�سنة سنة

ã
مائ� ملكه وكان العار@, من خوفاً طويلة حروب بعد

ذلك@/
وسبع� انياً Ò\ أ�صغُر َحّسان بن تُب�ع بعد ملك Øj ـ ١٧٩ . ٣ والتار± البدء
َشناِتر ذا بلغ انّه وص@١٨٢@/// الروايات@/// أصّح

ã
ي�ب| vود قتل الّذيى وهو سنة@,

صاحب وهو الzود ع�دين فاُحÍÉوهو ٕاليه فبعث وم0حة@, ظرافة نُواس ذيى ِمن
به وخ0 الفاحشة ع� راوده

Ø
Fفل ثيابه@, Iت صغ�ة سك�يناً خبّأ قد وكان اُ�خدود@,

أنف«Îم@/// ع� وملّكوه َمذهبه Ò�Ö ßa فحمدت وقتله بطنه وبعج نُواس ذو عليه وثب
عهداً فأعطاهم آمyم

Ø
j زماناً فحا¼Íهم Pنوده ٕالzم نُواس ذو فسار وص@١٨٣@///

اء ÔN جعل Ø
j النار@, فيه وأوقد اُ�خدود wم خّد نزلوا

Ø
Fفل نزلوا@, هم ٕان wم �@يغدر

النار@/
ã
| قذفه عليه èأ fن والنار@, ب�الzوديّة ون Ú�Oو فوج بعد بفوج

, ن½Íاللّخميى مات@زمعة@بن بن@ف�وز ملك@قباذ ã
و| قالوا ـ وال@٦٣ الط� أ�خبار

يى Ù Ôd ا Ø̂ وٕا كعـب@, بن زيد بن ُزرعة واdه نُواس ذو فولzم ,@ Òـ� Ö ßa 
ٕا اXلك ورجع
هو يعبدها نار ا¨ن بأرض نُواس لذيى وكان قالوا ع�رأسه@, تَنوس لذؤابة ذا@@نُواس
èأ fن فzا@, الدخول 
ٕا ا¨ن أهل ودعا ُنواس@, ذو د و� Òxف انطفأت@, Øح� وقومه@///
اXسيح@, ع�دين قوم wا وكان النصاري@, من فzا من د و� Ô

zل Sران 
ٕا سار
Ø
j قتله@,

عبدا� اdه وكان ]لكهم فأمر فأبوا الzودّية@,
ã
| والدخول ديyم ترك 
ٕا فدعاهم

للباق� وخّد عليه
Ø
ËÉف اXدينة سورة

ã
| اُدخل

Ø
j بالسيف@, هامته بت ßÍ ÔÉف الثامر ابن



خدع ٣٢

القرآن@/
ã
| اdه عّز ا� ذ@كرهم الّذين اُ�خدود أصحاب فهم فzا@, فأحرقهم أخاديد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقتدرين وكانوا ا¨ن@, ملوك من التبابعة زمان
ã
| كان أ�خاديد

ã
إ�حراق@| أّن

القرن�@/ ذا التبع@, ـ راجع ـ الطائفة هذه من القرن�كان ذا ٕاّن ويقال

الدورة@/ تلك
ã
| به معموً� كان بالنار إ�حراق أّن التوار± كتب

ã
| ا

Ø
W ويظهر

/@١٨ . ٣١ ـ ِللنّاِس َك َخد� ُتَصعQر َو�

فٕاّن وغـ�ه@: الوجـه دون الكلمـة wذه التعبـ� علّة وأمّا عyم@/ لْه ß Ô] � أيى
وسط

ã
| واقع اòّد فٕاّن اòّدين@,

ã
| 
اُ�و اXرتبة

ã
| يظهر الوجه

ã
| التصع�وإ�مالة

اÇXع� هذا
ã
و| اòّدين@, ب� oستقXا كالشاخص وأ�نُف الناظر@, نظر وقباَل الوجه

واXذا@كرة@/ الصحبة عند لطيف أدب ورعاية دقيق توّجه 
ٕا ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خدع@:

دوع Òòا والفاعل مثله@, ديعة Òòوا دع@, ßòا منه Ëº�ٕوا َخْدعاً@, َخَدعتُه ـ مصبا
Xا الل�عـبة مثل إ�نسان به دع ÔO ما دعـة@: Ôòوا وخادٌع@, أيضاً وَخّداع َرسول@, مثل
وخدعتُه ,@D6ص

Ø ã
النّ� لغة الفتح ٕاّن ويقال والفتح@,

Ø
ËÉبال خدعة وا¡رب به@, ُيلعُب

Õ
صغ� بيت اXيـم@:

Ø
ËÉب والُمْخَدع ا¡جامة@, موضع

ã
| ِعرقاِن وأ�خَدعاِن فاKَدع@,

أخفيَته@/ ٕاذا َء
ã
Ï¿ال أخدعُت من مأخوذة لغة oXا وتثليث ُء

ã
Ï¿ال فيه َرز ÔJ

ٕاخـفاء إ�خداع اòليل@: قال قياَسـه@, اòليل َذ@كر واحد أصل خدع@: ـ مقا



٣٣ خدع

fنه الباب@, ريى ÒN اòليل ذ@كر الّذيى هذا وع� َدع@/ ß¢ا زانة ßòا يت Ù Ôd وبذلك ء@,
ã
Ï¿ال

الفم@,
ã
| يق الر� َخَدع ويقال وُخْدَعة@, ُخَدَعة ْرُب Ò¡ا ومنه@: َخَتْلُته@, الّرجَل@: َخدعُت

ã
| اXناُم يدخل n أيى نَْعَسٌة@, ã�بعي َخَدَعْت ما ويقال وَيغيب@, ا¡لق ã| 	 Ö ÒO ٕانّه وذلك
ولف0ن أْخدُعه@/ قُِطَع دوع@: ÒU ورجل /@

Ø ã
خ	 الُعْنق@وهو سالِفة ã

ِعرق@| وأ�خَدُع /@
ã
عي�

ُيظهره@/ ما خ0ف
ã ß
	 ÔO ٔ�@نّه الباب من وهو ُخُلقه@, بغ� Hلّق ٕاذا خاِدع ُخلُق

أيى ِسـحراً@, َيْسَحُرُه َسَحَرُه مثل أيضاً َوِخدعاً َخْدعاً@, َدُعه Ö ÒO َخَدَعه ـ صحا

ُيِريى أيى يَتخادُع هو يقال ديعة@, ÒòاËº�ٕوا يعلم@, � حيث من اXكروه به وأراد َختَله
الُمـصَحف مـثال والِمـخَدع والُمخَدع وِخداعاً@/ اَدعة ÔU وخاَدعتُه نفسـه@, من ذلك
وُخدَعة, َخْدَعة وا¡رُب @ا¡رب/

ã
| مراراً ع @ُخد� ع@أيى د� ÔU@ورجل زانة@/ ßòا والِمصَحف:

الناَس@/ دع ÒO أيى ُخَدعة ورجل َزة@, ÔY مثل أيضاً وُخَدَعة أفصح@, والفتح

ع� إ�نسان مل ÒJ ٕاvام الُغرور أّن والُغرور@: ْدع Òòب�ا الفرق ـ ٢١٤ الفروق
وتضييع عطشاً@, لَك

Ò
zف ماَءه فيُضيَّع ماًء فيحسبَه ال«Ìاَب يَري أن مثل ه ØÍÉي ما فعل

الضاّر أ�@كَل آدُم ففعل آدَم ٕابليُس غر� وكذلك ٕايّاه@, ال«Ìاب ُغروُر ٕاليه أّداه فعل اXاء
له أظـهر ٕاذا البـيع أو ال¿Ìاء

ã
| وخـدَعه ُجحره@,

ã
| تَواري ٕاذا الضب� ْدع Òòوا له@/

اُ�مور@: ب ر� ÔN n الّذيى والِغّر الغفلة@, الُغرور وأصل ماله@/ ã
| ه ÚÍÉف أبطن ما خ0ف

مرجع واòدع الÍÉر@/ من عنه غافل هو Dف اXغرور يوقع الَغرور فكأّن هذا 
يرجع@ٕا
أ�مر@/ وجه عنه يس�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومعلوماً @من@شأنه@أن@يكون@ظاهراً ما@ ٕاخفاء هو @هذه@@اXاّدة@:
ã
| أّن@أ�صل@الواحد

ْدع@/ Òòا ع�ٕادامة تدّل فتَخادع@: خادعتُه وصيغة ,@�òا منع أو اÍÈ�ٕار مورد ã
|



خدع ٣٤

أ�جناس أو أ�موال 	فيه ÔOو فظ ÔJ ما أيى والَمْحفظة@, زانة ßòا�ع[ َدع@: Ô¢وا
واختيارهم@/ الناس أيديى ã| تكون أن شأuا من

ã
الّ�

استعt�Fا@/ موارد bيع
ã
| ملحوظة تكون أن �@بّد اòصوصيّة وهذه

واXكر@/ والغرور ا¡يلة غ� ْدع Òòا أّن وظهر

/@٦٢ . ٨ ـ َدعوَك Ö ÒO أن ُيريُدوا َوٕان

بعض@آرائهم@وأفكارهم@@اXربوطة عنك منك@بعض@اُمورهم@ويس�وا فوا ÔO@أن@ أيى
اòبيثة@/

/@٩ . ٢ ـ م
Ô
Î
Ò
َأ@نُْف« ٕاّ� َدُعوَن Ö ÒO َوَما

ويوجد العامل نفس
ã
| ٕا
الغ�يؤّثر يصل@أثره قبل@أن مستكره عمل كّل فٕاّن

/@
تعا ا� عن وبُعداً قلبه ã| ظلمة

/@١٤٢ . ٤ ـ خاِدُعُهم َوهَو اَ# اِدُعوَن ÔO

اÇZ�ٕان بـٕاظهار وذلك ,@
تـعا ا¡ّق قبال
ã
| داع ßòا ã| مسـتمّرون وهم أيى

والنفاق@/ وا0òف الكفر استبطان مع وا�متثال والعبادة والعبوديّة والطاعة

مع مورد@, كّل
ã
| وكذلك أنف«Îم@,

ã
و| ٕالzم بالنسبة داع ßòا موضوع وIقّق

داع@/ ßòا صدق ã
ينا| � فيه@: التأث� وعدم وٕاحاطته 
تعا ا� علم

عن وJجبه ع�قلبه rO 
تعا أ@نّه معناه@: ـ خاِدُعُهم َوهَو :@
تعا قوله وأمّا
عـنه

ã
	Ç ÔOو وbاله ج0له

ã

وVا عظمـته ومظاهر ربوبيّته وشواهد آياته مشاهدة

وسعادته@/ وهدايته خ�ه ما@@فيه

العامل@/ نفس 
ٕا ترجع ا Ø̂ ٕا كان@: شخص ّ بأيى داع ßòا نتيجة أّن فتحقّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥ خدن

خدن@:

خادنت يقال الصاحب@, دن@: ßòفا اXصـاحبة@/ وهو واحد أصل خدن@: ـ مقا
صادقته@/ الّرجَل@: خادنُت زيد@: أبو قال ثها@/ د� ÔT ا�ارية@: وِخدن Uاَدنة@/ الّرجل

وخادنته@: وأaال@, ل ßa مثل أْخدان وا�مع ,@
Ø
Ì»ال

ã
| ديق الص� دن@: ßòا ـ مصبا

صادقته@/

ـ ا�ارية ِخدن ومنه الّرجل@, خادنت يقال الصديق@, دين@: Òòوا دن ßòا ـ صحا
كث�اً@/ النّاَس Oادُن ُخَدَنة@: ورجل أْخداٍن@, ُمت�ِخذاِت َو�

يكون أيى ادنك@, ÔO الّذيى دين@: Òòوا دن ßòا الليث@: قال ـ ٢٨٠ . ٧ الxذيب
ّدث ÔJ ِخدن من Zتنعون � ا�اهليّة ã| وكانوا قال@: وباطن@/ ظاهر أمر كّل

ã
| معك

ã
يع� ـ أخداٍن ُمت�ِخذاِت َو� ُمساِفحاٍت Òَغ� َصناٍت ÔT wدمه@: إ�س0م فجاء ا�ارية@,

أصدقاَء@/ يتّخذن أن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مyا القريبة واللّغات ا�ستعFل موارد بقرينة اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والَعلَن@/ الظاهر
ã
| � @اòفاء

ã
مصاحبته@| بأن@تكون اً,

Ø
ÌºصاحبXا هو ماّدة@واشتقاقاً@:

	òوا واòدع واòدر واòبأ éòا ـ مواّد من تستفهم
Ø
Ì»وال اòفاء وجهة

ماّدة@/ مyا القريبة ـ واòمن واòلب

/@٥ . ٥ ـ ٢٥ . ٤ ـ أْخداٍن ُمت�ِخذاِت َو� ُمَساِفحاٍت Ò Öَغ�

فيyم@/ ÔO
Ø
Ì»ال

ã
| رفقاء �@يتّخذن بأن



خذل ٣٦

wا التعـب� لطف أيضاً ظهر
Ø
j والرفيق@, واXصاِحب ـدن ßòب�ا الفـرق فظهر

وغ�ها@/ والرفاقة اXصاحبة ماّدة دون

وع�خ0ف
Ø
Ì»ال

ã
اXصاِحب| مفهوم يؤي�د دن@: ßòا اذ ØHالتعب�با أّن 	O@و�

َيت�ِخذ َوَمن أولياَء@, الكاِفـريَن ِخذوَن َيت� @ال�ذيَن :@
تعـا قوله ã
| Fك ,@ ّ العاديى ا�ريان

َذ Ò ÚH ٕا دوِنُكم@, ِمن ِبطانَة ِخذوا َتت� � َوَلداً@, َيت�ِخَذ نأن × Öaللّر َينبغيى َوما َولِيّاً@, الّشيطاَن
َوَلداً@/ َوَ� صاِحبًَة َذ Ò ÚHا ما َهواُه@, ُه Ò ÐGٕا

رفـيق فيقال@: اXورد@, ذلك
ã
| يستعمل أيضاً الفارسـيّة اللغة ã| التعب� وهذا

است@/ @گرفته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خذل@:

½Íتَه نُ تركَت ٕاذا ذ�ن@, ßòاËº�ٕوا قتَل@: باب من عنه وخذلُت َخَذلتُه ـ مصبا
القتال@/ وترك ع�الفشل aلتَه ِذي0ً@: Ö ÒH وخّذلتُه عنه@, وتأّخرَت وٕاعانته

ترك ذ�ن@: ßòفا عنه@/ والقعود ء ãÏ¿ال ترك ع� يدّل واحد أصل خذل@: ـ مقا
Hاذَلْت الباب@: ومن َخذول@/ وهيى ع�ولدها أقامت الوحشيُّة@: خذَلت يقال ُعونة@, ÒXا

ُذل@/ ÒO �يزال لِلّذيى ُخَذَلة@: ورجل َضُعفتا@, ِرج0ه@:

تركُك وهو وِخذ�ناً@, َخْذً� ُذل ÒO@َخذل تقول الليث@: قال ـ ٣٢٣ . ٧ الxذيب
واòاِذل فzا@/ فيقع السـي�ئة من يَْعصمه أ@ّ� للعـبد 
تعا ا� وِخذ�ن أخيك@, ½Íَة نُ
والصواب@: مع@ولدها@/ رعي@وَتْنَفر ÒX @@ا

ã
| @Hذل@صواحباtا

ã
الّ� والبقر ذول@من@الظ�باء Òòوا

تتخلّف
ã
ـ@@الّ� ذول Òòا :@ أ�صمعيى وعن ولدها@/ مع َتنفرد ـ وقيل ولدها مع وتَتخلّف

وخذرت@/ خذلت وقد ـ@ القطيع عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٧ خذل

والتحقيق@:

اXع� هذا وOتلف والعون@, الن½Íة ترك هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

عّز ا� ÔÍ½فن Uتلف@, أ�فراد من ½Íة الن� مفهوم فٕاّن وأ�شخاص@, اXوارد باخت0ف
وأ�_Çة اGادين أ�نبياء من Í½الن

Ø
j ,@

Ø
kوأ وأقوي Í½الن مراتب أشّد وعونُه وجّل

ا��باء من
Ø
j أ�نبيـاء@, ورثة هم الّذين العلFء من

Ø
j أbعـ�@, الناس ع� ا� حجج

/@�Xالعا رّب ا�
ã
| إ�خوان أ�صدقاء من

Ø
j اXؤمن�اXتّق�@,

ولدها مع وتتخلّف HذGا
ã
الّ� البقرة أو الظبية أيى صواحباtا@, Hذل وقوGم

القطيع@/ عن

الكرZة@: ا��ية
ã
| Í½الن مقابل

ã
| استعGFا أ�صل@: هذا ويؤيّد

/@١٦٠ . ٣ ـ َبْعِدِه ِمن @كُم ÔÍ Ô½ َينْ ال�ذيى ا@ ذَ ْن Ò Òf ُذْلكُم Ö ÒO َوٕان

وفضله عونه@ولطفه@وتوّجهه@وكرمه ف ßÍ Ô
تعا
@و¼ ا� عند الن½Íمن انقطع فٕاذا

الّـذيى ذا Çfن والتأييد@: إ�عانة وأ@كمل Í½الن Økأ وهو عبـد@, عن وتوفيقه وتأييده
غ�ه@/ ومن بعده من ين½Íه

/@٢٩ . ٢٥ ـ َخُذوً� لٕ?ْنساِن اُن ْيطَ الش� َو@كاَن

والض0لة ا¡ـ�ة ع� وتركه وٕاض0له العبـد َخذل الشـيطان شأن ومن أيى
وا¢ذولّية@/

/@٢٢ . ١٧ ـ ُذوً� Ö ÒU َمُلوماً َفَتْقُعَد آَخَر اً ×Gٕا اِ# َمَع َعْل Ö ÒQ َو�

اً ×Gٕا غ�ه ذ ØHا ومَن به@, ويُسـتعان ٕاليه يُتوّجه بأن يليق � 
تعا ا� غ� فٕاّن
Uذول@/ أمره نتيجة

ã
| فهو منه@: Í½ويستن ٕاليه ويتوّجه



خرب ٣٨

اXشتقّات@/ bيع
ã
| ملحوظة أ�صل وخصوصيّة

دون والتعليق@, ال¿Ìط بصورة ُذْلكُم@, Ö ÒO َوٕاْن ـ ا��ية
ã
| التعب� لطف 	O@و�

ا� Í½ن فٕاّن /@s٢٨ . ٢٥ ـ َخِليً? ُف?ناً ذ ß ÚHا Òn
ã

 tَلْيتَ اً ×Gٕا يتّـخُذ مَن أو الشـيطان

بالكلّية@/ عباده عن �@ينقطع عّز@@وجّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرب@:

أخـربته فيقال والتضعيف باGمزة ويتعّدي خراب@, فهو ا�Xُل َخِرَب ـ مصبا
Çربة Ôòوا وُغَرف@, ُغرفَة مثل ُخَرب وا�Çمع ,@

Ó
ومع� وزناً الث�ـقبة ربة@: Ôòوا وخّربته@,

اKرم فٕان مستدير@, ثقب أو شّق اُذنه
ã
| الّذيى الكبش وأ�خرب@: زادة@, ÒXا عروة أيضاً

بـاب من ُرب ÒO وَخَرَب َتِعب@, باب من َخرماً وَخِرم َخِرَب وفعله أخرم@, فهو ذلك
ق@/

Ò
Ìº ٕاذا :@Ì»بالك ِخرابة قتل

أ�خرب@: والعبد الث�قبة@, ربة@: Ôòفا والتثّقب@/ ع�التثلّم يدّل أصل خرب@: ـ مقا
ومن زادة@/ ÒXا ُعروة ربة@: Ôòوا /@Dالفخذ فوق 6ما الَوِرك َثْقب رب@: Ôòوا اُ�ذن@/ اXثقوب
فأمّا الرمل@/ من مهـور Ôا� مُنقَطَع رب Ôòوا العFرة@, ضّد راب Òòا أ�صل@, وهو الباب

اXال@/
ã
| ثُلمة إيقاع ق

ß
Ì
Ú
ال« ٔ�ّن القياس@, وهو خاّصة إ�بل فسارق اòارب

ربة Ôòوا َثْقب@الَوِرك@, رب@أيضاً Ôòوا الرمل, من مهور Ôا� مُنقَطع رب@: Ôòا ـ صحا
فهو مستدير ثقب وكّل زادة@, ÒXا ُعروة أيضاً@: ربة Ôòوا يُشّدد@, وقد رابة Ôòا وكذلك مثله@,
ا
Ò
wوأخَر َخرَبة@, ودار َخِرٌب@, فهو اXوِضُع َخِرب وقد العFرة@, ضّد راب Òòوا ُخربة@,

الل�ّص@/ واòارب@: للمبالغة@/ أو الفعل لفشو ُشّدد بيوtم@, بوا وَخر� صاح}ا@,

Çbعها Çِربَة Òòوا العمران@/ نقيض راب@: Òòا الليـث@: قال ـ ٣٥٨ . ٧ الxذيب



٣٩ خرب

ب ر� Ô¢ا َخّربه وقد َخراباً@, َرُب Ö ÒOَخِرب ذلك@: كّل من والفعل والَكِلم@, كالكَِلمة ِرب Òòا
يت Ù Ôd زاَدة@, ÒXا ُعروة وهيى ربة@, Ôòا ا Øu@أ الك0م@: ã|َنْعرف والّذيى أبو@عبيد@: قال Hريباً@/
ُخَرب@/ وbعها اُ�ذن@, ثقب مثل ُخربة@, فهو مستدير َثْقب وكّل �ستدارtا@, ُخربة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòراب مفهوم ٕاّن
Ø
j العمران@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

أو بالتثّقب@, يكون وقد وا�نكسار@, بالتثلّم يكون فقد واXوضوعات@, باXوارد Oتلف
غ�ذلك@/ أو باGدم@, أو بالفساد@, أو والَوهن@, بالضعف أو خلل@, وحدوث با�خت0ل

التعم�@/ وتقبل ٕالzا العمران نسبة تصّح أن
ã
æعاXا تلك وآية

ا�ÇXُل@, َخِرَب فيقال@: اسـتعGFا@, موارد bيع
ã
| ملحوظة اòصوصيّة وهذه

العبُد وَخِرَب ق@,
Ò
Ì
Ò
ºو أمانتَه َوهَن ٕاذا الّرجُل وَخَرَب اُذنه@, ُشّق ٕاذا الكبُش وَخِرَب

الدوُد َب Çر� Ò ÒHو ُثـقبة@, ÇGا جعل زادة@: ÒXا َخّرَب ـ وهكذا اُذنه@, ُنقب ٕاذا أخرُب فهو
هدمه@/ البيَت@: َب وَخر� ا@, Ò{ثَق الشجرَة@:

/@٢ . ٥٩ ـ ْم
ß
vِبأْيِد م Ô Òtبُيو ِرُبوَن Ö ÔO

غ�هم@/ مyا يستَنِفع لئ0ّ دموuا
Ò
v أيى

/@١١٤ . ٢ ـ ا
ß
wَخرا

ã
| َوَسَعيى ه Ôdا فzا ُيذكََر أن اِ# َمساِجَد َمَنَع

بٕاNـاد أو نظمها@,
ã
| بإ�فسـاد أو فÇzا@, خلل ٕاحداث

ã
| أو هدمها@,

ã
| أيى

التعم�@/ قبال
ã
التخريب| عليه يطلق ذلك وكّل براVها@/ جريان

ã
| ووهن ضعف

يكون أن يبعد و� ومع�@/ لفظاً واòرم اòرق من قريب اòرب أّن 	O و�

ã
| وارداً الثقب

ã
اòرب| استعFل فيكون اòرم@, من مأخوذاً اòرب

ã
الثقب| مفهوم



خرج ٤٠

الّلغات@/ تداخل من وهو تشاwاً@, الفصحاء غ� ومن الفصيح غ�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرج@:

رجاً Ö ÒU ,@وأخرجُته@أنا,@ووجدت@ل0ٔمر رجاً Ö ÒUُخروجاً@و َخرَج@من@اXوضع ـ مصبا
زية@/ ßع�ا� يطلق ولذلك أ�رض@, غلّة من Jَصل ما ْرج@: Òòوا راج Òòوا لَصاً@, Ö ÒU أيى

الواضح@/ الطريق سلكنا أ@نّا ٕاّ� Fyبي ا�مع Zكن وقد أص0ن@, خرج@: ـ مقا
ُرُج ÒO خرَج فقولنا أ�ّول@: فأمّا لَون�@/ اخت0ف :@ ãæوالثا ء@/ ãÏ¿ال عن النفاذ فأ�ّول@:
/@ اÇÔXعطيى رجـه ÔO مال ٔ�@نّـه إ�تاوة@, ْرج Òòوا راج Òòوا با�سـد@/ راج Ôòوا ُخروجاً@/
بنفسـه@/ خرج كأ@نّه قديـم@, له يكون أن غ� من بنفسـه د اXسو� الّرجل :@ ّ واòارجيى
كان ٕاذا ف0ٍن@, يج ِخر� وف0ن خروَجها@/ أحسَن ما يقال السحابة@, خروج روج@: Ôòوا
ع� خرجت ٕاذا جة

ß
�U ناقة ويقال ا�هل@/ حّد من أخرجه الّذيى هو كأ@نّه منه يتعلّم

نعامـة يقال وبياض@, سـواد ب� لونان َرج Òòفا خـر@: ا�� أ�صل وأمّا ا�مل@/ خلقة
مكان@/ دون مكان

ã
| ا Ôxنب كان ٕاذا جة ر� Ò ÔUأرض الباب ومن أخرج@/ oوظَل َخْرجاء

اللّون�@/ اخت0ف من ذ@كرناه ما وذلك

خرج يقال اòروج@, موضَع رج Ö Ò¢ا يكون وقد رجاً@, Ö ÒUو ُخروجاً َخرَج ـ صحا
واXفعوَل لقولك@أخرَجه, مصدراً يكون فقد الُمخَرج فأمّا رجه@/ Ö ÒU وهذا َحسناً, رجاً Ö ÒU
Çْرج Òòوا Çَرُجه@/ ÔU وهـذا ِصدق@, َرج ÔU

ã
أخِرج� تقول والوقت@, اXكان@,

Ò
Ëºوٕا به@,

أّوَل السـحاُب ْرج@: Òòوا وأْخِرجة@/ وأخاريج أْخراج ع� وNمع إ�تاوة@, راج@: Òòوا
أ�دب

ã
| وخـّرَجه خل@/ الد� خ0ف ْرج@: Òòوا حسن@/ َخْرج له خرج يقال ما@@َيْنشأ@,

َجة Ò� Ò ÔU وناقة مفعول@/ ]ع� � ِعن� مثال بالتشديد ع�فِع�يل ف0ٍن يج ِخر� وهو فتخّرج
ُخَرَجة ورجل القروح@/ من البدن

ã
| رج ÒO ما رج Ôòوا ا�مل@/ خلقة ع� ُخرجت ٕاذا



٤١ خرج

غ� من بنفسه يَسود الّذيى :@ ّ واòارجيى والُولوج@/ اòروج كث� أيى زة Ò ÔY مثال ة Ò Òُو�
/@hقد له يكون أن

ثَْوباً@, أو بلداً أو داراً مقّره كان سواء حاله@, أو َمقّره من َبرَز ُخروجاً@: َخَرج ـ مفر

ã
| يقال ما أ@ك� وإ�خراج اÇòارجة@/ أسبابه

ã
| أو نفسه

ã
| حالًة حاله كان وسواء

:@
تعا ا� فعل من هو الّذيى التكوين ã| ويقال َبيِتك@/ َربّكِمن Fأْخَرَجَك كَ ـ أ�عيان
والصناعات@/ العلوم

ã
| يقال ما أ@ك� والتخريج هاِتُكم@/ م� اُ ُبطوِن ِمن أخَرَجكُم َواُ#

َخْرجاً@, لََك َعُل Ö ÒS َفَهْل ـ ْخل الد� مقابل ã
| ْرج Òòا وُجِعل راج@, Òòا من أعّم ْرج Òòوا

ع�أ�رض@/ بالÍÉيبة الغالب
ã
| Uتّص راج Òòوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن النفاذ أيى والولوج@, الدخول يقابل ما هو اXاّدة هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

َنْدُخَلها لَن ِصْدق@, َرَج Ö ÔU
ã

َوأْخِرْج ِصدٍق ُمْدَخَل

ã

 أدِخلْ Qَرب :@
تعا قال Fك ء@, ãÏ¾

ِمyا@/ ُرُج Ö ÒO َوَما أ�رِض
ã
| َيِلُج ما ِمyا@, ُرُجوا Ö ÒO Øَح�

ِدياِرِهم@/ ِمن َخَرُجوا :@
ã
| Fك اXاّديّات ã| ٕامّا اòروج ٕاّن Øj

ِمyا@, ارٍج
ß
R لَيَْس Fِت الظFلُ ã| َمثلُه كََمن :@

ã
| Fك ماّديّاً الطرف� أحد يكون أو

Fِت@/ الظFلُ ِمَن النّاَس ِلتُْخِرج ْضغاَنُكم@, ِرجَأ ÔOَو

/@oَرِج فٕان�َك ِمyا فاخُرْج اXاّدة@: خارَج�عن الطرفان يكون أو

ِمن َسْيناَء@, ُطوِر ِمن ُرُج Ö ÒH ةً َوَشَجَر فيه@: اختيار � تكوينيّاً اòروج يكون أو
Fِمها@/ أ@كْ ِمن ُرُج Ö ÒH راٍت Ò Ò\



خردل ٤٢

فـهذه وغ�ها@: ْرجاء Òòوا ّ واòارجيى يج ر� ßòوا راج Òòوا ْرج Òòا ـ ã
æمعا وأمّا

/@	O � Fك والوز@, والنفاذ اòروج جهة باعتبار مyا واحد @كّل

/@٩٤ . ١٨ ـ َخْرجاً لََك َعُل Ö ÒS َفَهْل

أموالنا@/ من رجاً ÔU شيئاً أيى

/@٧٢ . ٢٣ ـ Õ Öَخ� َربَّك َفَخراُج َخْرجاً م Ô ÔG@َتْسأ أْم

والتحّقق@, ا�سـتمرار ع� لتدّل فيه أ�لف زيدت رج@, Òòا من َمزيٌد راج Òòوا
وثابت@/ مستمّر اXتعال ا� جانب من الُمَعّد اXفروض رج Òòا أّن 
ٕا ٕاشارة وفيه

مقدار ّ وبأيى كان غرض ّ بأيى اXال من وُيفرض رج ÔO ما هو اòرج ٕاّن وقلنا
والعوضوأ�جر وب�ا¥ن بينه الفرق هو وهذا يكون@, م½Íف ّ وبأيى Øُيفرضويتع�

وأمثاGا@/

مـطلق Fzف اXنظور ْرج Òòا فٕاّن الكرZت�@, ا��يت� ã| به التعبـ� لطف فظهر
Tدوداً و� ء@,

ã
Ï¿ل أجراً و� عمل@, عن عوضاً و� معاملة@,

ã
و�@| مَبيع قبال

ã
وليس@|

/@ Øمع� م½Íف ã
| أو معّينة@, Mدود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خردل@:

صغاراً@, قطعته أيى اللّحَم َخْرَدلُت َخْرَدَلة@, الواحدة معروف@, ْرَدل@: Òòا ـ صحا
bيعاً@/ والّذال بالّدال

أ@نّـه هـذا
ã
| عنديى والّذيى وفّرقتـه@/ قطعته الّلحم@: خردلُت ذلك ومن ـ مقا

والعجم@, العرب ب� ا�ت�فاق فيه وقع Ëºا وهو اòردل@, يُسّمي الذيى ّب Ò¡با مشـب�ه
الّدال@/ من بدً� الّذال جعل َخْرَذل قال ومن اشتقاق@/ غ� من موضوع وهو



٤٣ خردل

است خشك و گرم او و بود@, سـپندان خردل@: ـ أ�دوية حقائق عن أ�بنية
آنـرا وما گويند@, اسـفند سپيد وي از را Ï»جن و آخرش@, اندر سّوم درجـه اندر

/@oباب�گوي خردل

الفضيلة نفس أبيض@, َخردل [@الصليبّية@] Òكَ ـ لَبان ـ َخردل ـ التذكرة ٕاحياء
السطوح@: ُحرف يُسّمي آخر نبات وهو

ã
Ïºالفار ردل Òòا ,@ ّ يى بر� خردل أسود@, َخردل

من أقـوي أ�سـود والنوع ,@ ّ عامّيى وخلط خطأ Òبالكَ وتسـميته لّذاع@, حاّر نبات
الطبّية@/ الناحية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو غار الص� ا¡بوب مطلق عن عبارة اòردل أّن اXراجع مراجعة من يظهر أ@نّه
قطّعته ٕاذا خرَدلته ُيقال@: ,@ ّ انðاعيى منه وا�شتقاق اسـفند@, بالفارسيّة اXسّمي ّب Ò¡ا

الصغ�@/ ّب Ò¡كا صغاراً وفّرقته

وغ�اXمسوسة ]ع�@الِبكر وهو ْرد Òòالكلمة@َمزيدة@من@ا هذه أن@تكون و�يبعد
ّب Ò¡فا وزيدل@, زيد ã

| Fك وهذا خريدة@, ودّرة خريدة جارية يُقال اXثقوبة@, وغ�
وwذا ردل@/ Òòا عليه يطلق س� Ò ÔZ n

داً متفر� وكونه ء ãÏ¾من Qّزيه وعدم أصالته باعتبار
وغ�ها@: الصغ�ة والقطعة وا¡بّة الذّرة دون الكرZت�@, ا��يت� ã| التعب� لطف يظهر

/@١٦ . ٣١ ـ َصْخَرة
ã
| َفَتكُْن َخْرَدٍل ِمْن َحبQٍة ِمْثقاَل تَُك ٕاْن

/@٤٧ . ٢١ ـ ا
ß
w أتينا َخْرَدل ِمن َحب�ة ِمثقاَل كاَن َوٕان

عن نغفـل و� wا
ã
çنأ فنحن أَحـد ِبيَد َسْس Ô] n صغ�ة حبّة وزن ع� أيى
وأ�رض@/ Êوات

Ø
ال«

ã
| أو صخرة

ã
| مستورة كانت وٕان ٕاحضارها

العمل نتيجة مشاهدُة يََره@: اً Ò Öَخ� ٍة ذَر� ِمْثقاَل َيْعَمل ْن Ò Òf ـ آية ã
| اXنظور ٕاّن

Ø
j



خّر ٤٤

ِمْثقاَل كاَن َوٕاْن ية@: ا�� هذه
ã
| وأمّا الدّقة@/ غاية ã

و| صغ�ة ذّرة مثقال كان وٕان وأثره
كاòردل الصغر

ã
| كان وٕان وٕاحضاره ٕاتيانه 
ٕا فzا فالنظر ا@,

ß
w أتينا َخْرَدل ِمْن َحب�ٍة

يد@/ ٕاليه تصل nو أحد Zسسه nو

/@Fzف التعب� اخت0ف
ã
اللّطف| فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّر@:

وع� اXاء@/ صوت واòرير@: سقط@, ÍÈب@: باب من Oّر ء
ã
Ï¿ال خّر ـ مصبا
النبع@/ غزيرة خّرارة@,

صـوت فاòرير@: صوت@, مع وسقوط اضطراب وهو واحد أصل خّر@: ـ مقا
Çْرَخَر@/ ÒH قد بطنـه اضطرب ٕاذا للّرجل ويقال Hّر@/ خّرت وقد خّرارة@/ وع� اXاء@,
أما@كن وهيى َخرير@, واحدها ة@: وأ�ِخر� شّقها@/ أ�رَض اXاء خّر ويقال سقط@/ ٕاذا وَخر�
وهو ا¡نطـة@, فيه تُل� الّذيى اXوضع حي@: الر� من ّر Ôòوا تنقاد@/ بْوين الر� ب� مطمئنّة

بذلك@/ مُشب�ه ثق}ا@, اُ�ذَن@: وخّر فيه@/ Oّر ا¡ّب ٔ�ّن الباب@, قياس

واòرير َخريٌر@, منه يُسمع سقوطاً سقَط خّر fع� ـ الّسقُف علzم َخّر ـ مفر
داً, ُسج� لَُه وا@ Fَوَخر :
وقوله@تعا علّو@/ من يسقط ا ØWوالر´@وغ�ذلك اXاء يقال@لصوت
بالتسبيح@, مyم الصوت وحصول السـقوط أمرين اجBع ع� تنبيه اòّر@: فاستعFل
ا� ÇMمد تسبيحاً كان اòرير ذلك أّن فتنبيه م@,

Ø
wر Mمد وسبّحوا بعده@: من وقوله

آخر@/ ء
ã
Ï¿ب@�

وخرير الر´@/@قال: وصوت اXاء صوت رير Òòا قال@الليث@: ـ ٦@.@٥٦٤ الxذيب
ع� فيحمل وLوه@, الَقَصب

ã
| رير Òòا Ìºعة تُُوّهم ٕاذا يضاعف وقد َحفيفه@/ الُعقاب@:



٤٥ خّر

صوت ْرَخرة Òòوا @نومها@/ ã| َخرور ّرة ßGوا َخْرَخرة@/ ف0@يقال@ٕاّ� اXاء ã| وأمّا اòرخرة@,
ٕاذا َجُر Ò¡ا وخر� خاّر@, فهو اXي�ت وَخّر َخِريراً@, ر� ß ÒOو َخْرَخرًة@, رِخر ÔO نومه@,

ã
| ا§ر

ا�بل@/ من D6تدحرج تدهديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡الة@, Uصوصwذه صوت مع سقوط هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

السقوط@, حال
ã
| أو السقوط مع ا¢صوص الصوت هو أ�صل يكون أن يبعد و�

Çّرارة Òòوا Çْرخورة Òòوا Çْرَخرة Òòوا Çرير Òòا ـ كـلFت ٕاطـ0ق اXع� هذا ع� ويدّل

ã
| وحّدة وقّوة ع�شّدة د�لة فيه اXع� وهذا أصواتUصوصة@/ ع� ـ والّتخرُخر
حّدة@/ عن كان وٕاذا الشديد السقوط

ã
| وتسمع تظهر ا Ø̂ ٕا أ�صوات تلك فٕاّن السقوط@,

ماّدة ]ناسـبة ,@ ا�نðاعيى ا�شـتقاق من الكلFت هذه بعض تكون أن وZكن
أ�صوات@/ أÊºء

ã
| Fك أ�صوات@, تلك من وقرwا الّلفظ

/@١٤٣ . ٧ ـ َصِعقاً
×
Ïºُمو َوَخر�

/@٣١ . ٢٢ ـ Êِء
Ú
ال« ِمَن َخر� ا Ú̂ َفكَأَ@

مـقابل
ã
| 
اُ�و

ã
ف	 وحّدته@, وهيبته وشّدته السقوط كFل ع� الّلفظ فيدّل

وا¡قيقة إ�نسانيّة السعادة مقابل ã| الثانية
ã
و| العزيز@/ الباهر نوره الّرب@وظهور

ã
Ø�Q

النورانّية@/ اXعنويّة واXقامات الرaانيّة والفيوضات يّة ×G�ٕوا الروحانيّة

/@١٠٠ . ١٢ ـ داً ُسج� لَُه وا Fَوَخر

/@١٠٧ . ١٧ ـ داً ُسج� ذَْقاِن لِٔ?َ وَن Fر ß ÒO

والتواضع@/ السقوط
ã
| ا¡ّدة وuاية اòضوع كFل 
ٕا ٕاشارة فzا



خرص ٤٦

اXوارد@/
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرص@:

[Çراً@, طب الر� من النخـل ع� ما Dوالتخم� 6التقدير َحزُر ْرص@: Òòا ـ صحا
الكّذاب@, ّراص: Òòوا ِخرص@أرضك@, كم تقول رص@, ßòاËº�ٕوا النخَل, وقد@@خرصت
جائع خارص@أيى وَخِرَص@الّرجل@فهو كَذب@, وHّرَص@أيى َخْرصاً ُرُص ÒO@َخَرَص وقد
جوع ب0 للد ويقال َخَرص@, َبْرد ب0 للجـوع يقال و� ,@Dدال يصيبه 6مَن َمقرور
ما@ع0 رص ßòوا ِرصان@/ ßòا وا�مع الفّضـة@, أو الذهب من ا¡لقة ْرص@: Ôòوا /@ÍÒ

َخ½
َخريٌص وماء النخل@/ من ا�ريد رص@: ßòوا بذلك@/ الر· وا Ø Òd ا Ø[ور نان@, الس� من بّة Ôا�

بارد@/ أيى

أيى الك0م هذا اخ�َص قوGم من فَعول َخروص واشتقاُق ـ ٥٠٩ ا�شتقاق

أيى ّراُصوَن Òòا ُقِتَل ـ الت�يل ã|و حقيقة@/ ع�غ� ٔ�@نّه النخل َخْرص ومنه اختلقه@,
Çرص@: Ôòوا وُخرصان@/ ارص ÒUو أخراص وا�مع ,@· الر� قناة رص@: ßòوا الكّذابون@/

/@Dاُ�ذن
ã
| ُعل�ق 6ما َشنْف وٕامّا َحلقة ٕامّا ã Ö� Ò¡ا من ÍÈب

يقال ء@,
ã
Ï¿ال حزُر وهو ْرص Òòا ـ فأ�ّول جّداً@/ متباينة اُصول خرص@: ـ مقا

ما يقـول ٔ�@نّه هذا من وهو الكّذاب@, واòّراُص@: \ـره@/ حزرَت ٕاذا النخَل خرصت
وهو آخر وأصل ُخرٌص@/ الذهب من للحلقة يقال ـ آخر وأصل ّق@/ Ô ÒJ و� �@يعلم
من قضيب كّل رص@: ßòوا منه@/ اòليج البحر@: من فاòريص َعب@, الش� ذيى ء ãÏ¾ @كّل
وهو آخر وأصل رص@/ ßòا · الر� تسميxم أ�صل هذا ومن ِخرصان@, وbعه شجرة

َخْرصاً@/ َخِرَص يقال اXقرور@, ا�ائع صفة وهو َرص Òòا



٤٧ خرص

عن مَقول قول كّل أّن ذلك وحقيقة الكّذابون@, لُِعَن قيل ّراُصونـ Òòا ُقِتَل ـ مفر
n صاحبه ٕاّن حيث من Uالفاً@, أو ء

ã
Ï¿لل مطابقاً كان سواء َخْرٌص يقال وHم� ظّن

كفعل والتخمـ� الظّن ع� فيه اعتـمد بل Êºع و� ظّن غلبـة و� علم عن يقلـه
قوله كان وٕان كاذباً يسّمي قد النحو هذا ع� قوً� قال من وكّل َخْرصه@,

ã
اòارص|

َواُ# اِ#@/// لََرُسوُل ٕان�َك ُد ÒÎ Ö¿ نَ قاُلوا اXنافق�@:@ عن حكي Fك عنه Òا¢ Xقول مطابقاً
َلكاِذُبون@/ Òناِفق� ÔX ا ٕان� ُد ÒÎ Ö¿ يَ

وافتعله@/ اختلقه أيى صه@: Òواخ� الباطَل
Ú ã
ع� ف0ن Hّرَص ـ ١٢٩ . ٧ الxذيب

]ا فيَْعملون قّـونه Ô ÒJ � ء
ã
Ï¿ال يتظَنّـْوَن ا Ø̂ ٕا الّذين ـ@ اòّراصـون @ـ يكون أن وNوز

الن�ْخل َخرصُت قيل@: ومنه يستيقنه@, � Dف
ã
Ø�التظ اòرص@: وأصل قلت@: �@َيْعَلمون@/

اòريص وقال@الليث: �@ٕاحاطة@/ بظّن تقدير هو ا Ø̂ ٕا زر Ò¡ٔ�ّن@ا \ره@, حزرَت والَكْرم@ٕاذا
ويقال ,@

Ñ
واòريصWت� الyر 
ٕا يعود

Ø
j uر من اXاء ٕاليه ينفجر واسع حوض شبه

نان@/ الس� رص Ôòا عبيد@: أبو جانبه@/ الyر خريص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أن دون من ع�الظـّن واخت0ق افتعال هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

معتمداً الظّن@, حصول بعد Jصل ا Ø̂ اXع�ٕا وهذا مت�@, ٕا
أساسTكم@وأصل يستند
وا¥ر@/ النخل كخرص عليه@,

/@ ينبغيى ع�ما ليس بالكذب وتفس�ها

كا�ائع@اXقرور,@وا¡لقة,@واòليج,@وا¡وض@ا¢صوص@, ـ @اXذكورة
ã
æعاXا وأمّا

حالة ع� والثبات السكون وعدم وا�رتعاش وا�ضطراب الðلزل فباعتبار والر·@:



خرطوم خطم@, ٤٨

أعضاؤه@, مضطرب بدنه مرتعش اXقرور ا�ائع فٕاّن فzا@: وا�عBد ا�ستناد وفقدان
واòليج ما@, ك ]حر� وتتحّرك تدور وهيى �سـتدارtا أساس ع� تعتمد � وا¡لقة

والر·@/ والقضيب ا¢صوص ا¡وض وهكذا كالبحر@, وسكون ثبات له ليس

/@١٤٨ . ٦ ـ ِرُصون Ö ÒH ٕاّ� Ôrأن وٕان الظن� ٕاّ� َتت�ِبُعوَن ٕان

/@٢٠ . ٤٣ ـ ِرُصون Ö ÒO ٕاّ� ُهْم ٕاْن ِعلٍْم ِمْن بذلَِك ْم Ô ÒG ما

العلم فقدان وبعد الظّن حصول بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا ْرص Òòا أّن ا��يات من فيظهر
ا¡الة@/ هذه

ã
و|

وغـاية وهنه ع� تدّل فهيى العلم@: فقدان حالة ã
| متصّوراً اòرص كان ا ØXو

أقبح من ا�فتعال فهذا والوهم@, ا�هل مَبْ� ع� اòرص أساس وتأسيس ضعفه@,
عّز@وجّل@: يقول@ا� وع�هذا الصحيح@, العقل@والفكر وOالف أ�عFل@, وأوهن اُ�مور

/@١٠ . ٥١ ـ ساُهوَن َغْمَرٍة
ã
| ُهم ال�ذيَن ّراُصوَن Òòا ُقِتَل

Îو@/
Ø
وال« ا�هل

ã
| ومست�ون الغفلة

ã
| مyمكون ا�فتعال هذا

ã
| م Øuفٕا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرطوم@: خطم@,

واحدها اُ�نوف@, يكون@فيه,@فالَمخاطم: @نُتُّو ã| ء
ã
Ï¾ ع�@تقّدم يدّل خطم: ـ مقا

َخطمه@, ع� يقع ٔ�@نّه بذلك يى Ùd للبع� طام ßòوا أ�نف@/ طويل أخطم@: ورجل ِطم@/ ÒU

الباب@/ هو فهذا بل@, Òا� َرعُن طَمَة Ôòا ٕاّن ويقال

اòطم@/ فيه وأ�صل زائدة@, والراء معروف@, رطوم Ôòوا :@ الرباعيى ã| وقال

الطول@]@/ = عن والر� وانتفاخ@/@ ارتفاع = [@الن�تُّو

أ�نف@, رطوم@: Ôòوا أ�غصان@/ من َحتَت�ُه خرطاً@: الورق خرطُت خرط@: ـ مصبا



٤٩ خرطوم خطم@,

طائر كّل من فلس@, مثل اòطم@:
ã
| وقال وعصاف�@/ عصفور مثل ,@oخراط وا�مع

والفم@/ أ�نف مقّدم دابّة كّل ومن منقاره@,

منقاره@, ء@,
ã
Ï¾ كّل ومن البازيى من Çطْم Òòا الليث@: قال ـ ٢٥٦ . ٧ الxذيب

أ�سود@/ وأ�خطم@: والبعـ�@/ الكلب Lو وfـه@, أنفـه مقّدم َخطمـه@, دابّة كّل ومن
ا�Çòير ومـن Çرطوم@, Ôòوا Çطم Òòا السـباع ِمن هو :@ ãèأ�عـرا ابن عن أبو@العبّاس
/@DنـقارX6@كا Ì

Ò
اßXن« الصائد ومن اXنقار@/ الصائد@: غ� ـناح Òا� ذيى ومن الِفنِطيسـة@,

ِطم@/ Ö ÒU واحدها الَمخاطم@, Gا يقال اُ�نوف :@
ã
æالشيبا

روط Òòوا بكفّك@/ اجتذاباً الشجر عن الورق ق¿Ìك ْرط@: Òòا ـ ٢٢٧ ص وقال
قال خارطاً@/ D@ًدا 6م�د� عائراً ã

ÏÉZ
Ø
j ِسكه ÔW يد من رسنَه تذب ÒN الّذيى الدواّب من

كّل
ã
| Dغ�رويّة من ãÏÉZ6 رأَسه وَيركب اُ�مور ã| يxّور الّذيى روط@: Òòا عبيد@: أبو

أَدم من D
Ø
ËÉ6من ٌج

Ò
Ì¿ُم الِكيس مثل ريطة Òòوا باُ�مور@/ اXعرفة وقلّة با�هل يريد ما

والسفر@: الطريق wم َط اخرو� ويقال لكُت}م@/ له ØFوُع السلطان َخرائط وكذلك وِخَرق@,
اللّحية روط ÒU وكذلك طول وجهه

ã
| كان ٕاذا الوجه@: Uروط ورجل مÏÉوامتّد@/ ٕاذا

عرض@/ غ� من طول فzا كان ٕاذا@

عليه الرجُل
Ú
ËÒÈ ما وقيل: أ�نف@, مقّدم وقيل أ�نف@, اòرطوم@: خرطم@: ـ لسا

ثعلب Ìه
Ø
ف« ْرُطوم@, Ôòَع�ا َسَنِسُمُه أ�نف@/ ـ رطوم Ôòوا طْم Òòا زيد@: أبو نَك�@/ Ò¡ا

أنفه@, وهو للفيل رطوم Ôòوا أ�نف@/ أ@نّه وعنديى ِسيده@: ابن قال الوجه@/ ã�يع فقال@:
الفيل م0ٔه ٕاذا وعاء هو ا Ø̂ وٕا تنفُذ � فيه

ã
الّ� روق Ôòوا عنقه@, ومقام يده مقام له ويقوم

وللبَعوضة َمرعًي@/ و� ماء ينال � العنق قص� ٔ�@نّه فيه@,
ã
| ه Òأو� ماء أو طعام من

والُمخرنِطم:@@الغضبان ج@خرطومه/ عو� وَخرطََمه: ÍÒÈَب@ُخرطومَه, خرطوم/@وَخْرطََمه:
رأسه@/ رفع مع ÙاXتك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



خرق ٥٠

والتحقيق@:

ماّدة من مأخوذة ا Øuٕا قلنا سواء اXمتّد@, الطويل ]ع�أ�نف رطوم Ôòا كلمة أّن
ع� تدّل اXب� زيادة فٕاّن وا�متداد@, الطول ع� تدّل والزيادة أ�نف@, ]ع� طم Òòا
كون ]ناسبة ُفعلوم@, ع� رط Òòا من مأخوذة ا Øu@أ أو ُفرعول@/ ع� فهيى اXع�@, زيادة
ا Øuأ أو لطـوGا@/ أو أ�وراق wا Ì¿تق @كاليـد ا Øu@أ أو اXقشـورة@/ كاòشبة رطوم Ôòا

كََدْحَرَج@/ وَخرطََم ُفعلول@, ع�زنة أصيلة رباعيّة

أ�نـف@,
ã
| Fك والتظاهر Øوالتكـ التأ@نّف مظهر رطـوم Ôòفا صورة ّ أيى وع�

ـ ْرطُوم@ Ôòا Òَع� َسَنِسُمُه الكرZة@:@ ا��ية
ã
| ورد اXناسبة وwذه اُنوفهم@/ أرغم يقال@:

/@١٧ .@@٦٨

اسـتكباره ويزول تأ@نّفه Ì»وينك أنفه َغم Ôل� ع0مة خرطومه ع� Sعل أيى
واستعزازه@/

ا��يات عليه تُت� وٕاذا وبن� مال ذا كان الزنoالّذيى ٕا
الُعتّل راجع والضم�
أ�ّول�@/ أساط� هذه يقول

وهذا كصاحب@اòرطوم اXأ@كو�ت اXال@وNلب Nمع استكباره@وتأ@نّفه مع فهو
ال¿Ìيفة@/ ا��ية

ã
| الكلمة wذه التعب�

ã
اللّطف| هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خرق@:

أ�صل
ã
| مصدر وهو ُخروق@, وا�مع ا¡ائط@وغ�ه@,

ã
ثقب| اòرق@: ـ مصبا

قطع
ã
| استعمل وقد مبالغة@/ Hريقاً وخّرقت قطعَته@/ ٕاذا ÍÈب باب من َخَرقتُه من

من َخَرقاً والطائر الغزاُل وخِرَق /@Dاx6قطع ا Òxُجبـ ٕاذا أ�رض خرقت فقيل اXسافة



٥١ خرق

ٕاذا أيضاً َخرقاً الرجـل َخِرَق قيل ومنه الذهاب@, ع� يقدر فلم فزع ٕاذا َتِعَب@: باب
القِطعة الثوب@: من Çرقَة ßòوا َخْرقاء@/ واُ�ن� أخرق@, فهو فيه@, يرفق فلم شيئاً عمل

وِسَدر@/ ِسدَرة مثل ِخَرق وا�مع منه@,

فروعه@, يرجع ذلك 
ٕا وَجْوبه@, ء
ã
Ï¿ال َمزق وهو واحد أصل ـ خرق ـ مقا

ق@:
Ò
Ò�Ç¢وا ا@/ Öxَجاب أيى أ�رَض@, الر´ واخ�قت ُجبxا@, أيى أ�رَض خرقت فيقال

الرجل رق@: ßòوا �Hقها@/ الرياح ٔ�ّن فازة@, ÒXا ْرق Òòوا الرياح@/ �Hقه الّذيى اXوضع
ق@/ مـتخر� يـفعله الّذيى كأّن الرفق@, نقيض واòرق باXعروف@/ يتخّرق كأ@نّه ّ السخيى
اXرأة ْرقاء@: Òòوا ع�جهة@/ اGبوب ã| �@تدوم َخرقاء@: ور´ الكذب@, خلق والتخّرق@:
ومن معروفة@/ رقة ßòوا اُ�ذن@/ اXثقوبة وغ�ها@: الشاء من ْرقاء Òòوا عم0ً@/ سن ÔI �

َهش@/ والد� Øالتح� وهو َرق Òòا الباب

ثـوبه
ã
| يقال@: واخرورَق@, وHّرق فاKرق وخّرقتـه الثوَب خرقت ـ صحا

الواسعة أ�رض ْرق@: Òòوا ُجبxا@/ أ�رض@: وخّرقت مصـدر@/ أ�صل
ã
| وهو َخْرق@,

نـبات@/ وفـيه أ�رض من Ø�طمXا ـريق@: Òòوا ُخروق@/ وbعها الرياح@, فzا تتخّرق
اGبوب@/ الشديدة الباردة الر´ ريق@: Òòوا

:@
تعا قال وتفّكر@, تدّبر غ� من الفساد ع�سبيل ء
ã
Ï¿ال قطع ْرق@: Òòا ـ مفر

وِرفـق@, بتقدير ء
ã
Ï¿ال فعل هو اòلق وٕاّن لق@, Òòا ضّد وهو ـ أْهَلها ِلتُْغِرَق ا Ò Òxأَخَرْق

بذلك حgوا أيى ـ ِعلم ßبغ� َوَبناٍت Òَبِن� لَُه َوَخَرُقوا :@
تعا قال تقدير@/ بغ� ْرُق Òòوا
واخ�ق الَمفاوز وخرق وخّرقه@, الثوب َخَرَق قيل القطع@, اòرق@وباعتبار ع�سبيل
لتخّرقها وٕامّا فzا الر´ �خ�اق ٕامّا الواسعة@, باXفاوز ريق Òòوا اòرق وُخّص ,@ Ố الر
َخْرق@, توّسع ٕاذا اُ�ذن لثقب وقيل السحاب@/

ã
| ينخرق ]ن اòرق وُخّص الف0ة@,

ã
|

قـيل@: التقدير ترك وباعتبار واسعاً@/ ثقباً اُ�ذن مثقوبة َخْرقاء@: وامرأة أخرق
Ø ã
وص�



خرق ٥٢

Dرويّة ب0 6@اLراف تعّسـف
ã
| الر´ wا وشبّه َخْرقاء@, وامرأة وَخِرٌق@, أخرُق رجل

ْرقه@/ Òò يَْعدَو أن Jسن n ٕاذا الغزال وَخِرق خرقاء@/ ر´ فقيل مرورها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� فينطبق السـوء@, ف ØÍ½والت العمـل هو اXاّدة هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

ا�ريان عن والتجاوز والثقب@, والفرق@, والطعن@, والشّق@, واXزق@, القطع@, ـ oمفاه
اXوارد@/ باخت0ف @ـ@ وا�خت0ق والعادة@,

فzا Ï¿م أيى أ�رَض وخرق وقطعها@, ومّزقها شقّها أيى الثوَب خرق فيقال
ومأخوذ Vاز اXع� وهذا ,@ ّ والعاديى ّ الطبيعيى ا�ريان وع�خ0ف اXزق@والشّدة بنحو
الوحشة حالة له حصلت ٕاذا الغزاُل وخِرق فzا@, السي�ٔي ف ØÍ½والت أ�رض خرق من
عن Qاوزت ٕاذا أ�رض الر´ واخ�قت ا�عتدال@, عن وخرج حاله جريان وانقطع

للFّدة@/ السابقة
ã
æعاXا سائر وهكذا ا@,

Ø
مَه} ومزق ّ الطبيعيى ا�ريان حّد

/@٧١ . ١٨ ـ أْهَلها ِلتُْغِرَق ا Òxقالأَخَرْق َخرَقها@, فينَِة الس� ã| َر@ِكبا ٕاذا × Øَح�

ا
Ø
W غ�ها أو الفرق أو الشّق أو القطع أو الثقب من سوء ف ØÍ½ت فzا عمل أيى

ٔ�هلها@/ الغرق يوجب

/@٣٧ . ١٧ ـ ْرَض أ�َ ِرَق Ö ÒH لَْن ٕان�َك

/@ ّ الطبيعيى جرياuا Oالف ]ا فzا ف ØÍ½وتت و[ّزقها تشقّها أن تقدر لن أيى

/@١٠٠ . ٦ ـ َوَبنات Òَبِن� لَُه َوَخَرُقوا َوَخَلَقُهم

له@بن�@@وبنات@,@وQاوزوا @البن�@والبنات,@واختلقوا
ã
| ف@سوء ØÍ½ت فوا ØÍ½وت@ أيى

سلسلxم@/ عن وقطعوهم شأuم عن وفّرقوهم أمرهم@,
ã
| الصحيح ا�ريان عن



٥٣ خزن

مواردها@/
ã
| بالتعب�@, اXاّدة هذه اختيار أوجبت

ã
الّ� هيى اللّطائف وهذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خزن@:

زانة ßòوا اِزن@, ÒU وbعه الَمْخَزن@, ã| جعلته قتل@: باب من َخْزناً َخَزْنُت ـ مصبا
كتمته@/ :@

Ø
Ì»ال وخَزنت ]ع�مفعول@, فعيل خزين ء

ã
Ï¾و خزاِئن@, وا�مع الَمْخزن مثل

/@ ßَخ� من القلب ع� رJه@, ت Øتغ� تعب@: باب من اللّحم وَخِزَن

واخðنته@:
Ú
Ì»ال وخَزنت زانة@, ßòا ã| جعلته واخðنتـه@: اXاَل خَزنت ـ صحا

:Ì»بالك اللّحُم وَخِزَن اòزائن/ زانة@واحدة ßòوا ء@/ ãÏ¿ال فيه زن ÔO@ما والَمخَزن: @كتمته@/
منه@/ مقلوٌب Ò ßَخ� مثل ,@ Ò Òíأن

َخْزناً وغ�ه الدرَهم َخَزنُت يقال ء@,
ã
Ï¿ال صيانة ع� يدّل أصل خزن@: ـ مقا

/@
Ú
Ì»ال وخزنت

Ø
Ì»ال كحفظ حفظ كل عن به Øيع Øj زانة@, ßòا ã| ء

ã
Ï¿ال حفظ ْزن@: Òòا ـ مفر

يريد ما ع� 
تعا قدرته 
ٕا منه فٕاشارٌة َخزاِئـنُُه@, ِعنَدنا ٕاّ� ٍء
ã
Ï Ò¾ ِمْن َوٕان ـ وLوه

والرزق اòلق خلق من ربّكم فرغ :@D6ع بقوله ٕالzا أشار ã
الّ� ا¡الة 
ٕا أو ٕاNاَده@,

له حافظ� معناه قيل ـ ازن�
ß
R لَُه Ôrأن َوما أسَقينا@كموُه َف :@
تعا وقوله وأ�جل@/

أنز¦وه Ôrبون@أأن
Ò
Ì Ö¿ تَ ال�ذيى @اXاَء Ôrأَفَرأي قوله@: عنه أنبأ ٕاشارة@ٕا
ما هو بالشكر,@وقيل

وقوله ا�ّنة@/ وصفة النار صفة
ã
| ـ ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوقاَل ـ اòازن bع َزنة Òòوا ية@/ ا�� ـ

ٔ�ّن الناس@, منعها
ã
الّ� مقدوراته عنديى أيى ـ اِ# َخزاِئُن ِعنديى َلكُم َو�أقوُل :@
تعا

كُن@/ قوله@: هو وقيل وقدرته@, الواسع ُجوده وقيل اXنع@, من ÍÈٌب ْزن Òòا

ِخزانة@,
ã
| أحرَزه ٕاذا َخْزناً: َء@Oزنُه

ã
Ï¿ال َخَزن الّليث: قال ـ ٧@.@٢٠٨ الxذيب
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زن ÔO الّذيى ٕاËºاXكان زانة@: ßòوا لسانه@/ وخازنه قلبه الّرجل وِخزانة واخðنه@لنفسه@,

ِعنديى َلكُْم أُقوُل َو� ـ ã
| :@ ّ أ�نباريى ابن قال اÇòازن@/ عمل زانـة@: ßòوا ء@/ ãÏ¿ال فيه

لغموÎÈا ـ خزائن للغيوب@: وقيل ا�@/ ٕاّ� يعلُمها �
ã
الّ� ا� علم غيوُب اِ#@: َخَزاِئُن

غّيبه@/ ٕاذا اXال وخزَن عyم@, واستتارها ع�النّاس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا ,@ Øمع� ومورد Tّل ã
والضبط| ا�مع هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| Fك روحانيّاً@, أو ج«Êنيّاً ا¢زون يكون أو يّاً ماد� ا¢زون يكون أن من أعّم اXع�
النفس@/

ã
| ا¢زونة والصفاِت القلب@,

ã
| اXضبوطة والعلوم زانة@, ßòا ã| اXضبوط اXال

أ�صل هذا لوازم fن والصيانة@: والكBن والغيبة وا�ستتار ا¡فظ
ã
æمعا وأمّا

ã
| وا¡فظ الضبط آثار النíمن أّن القلب@, 
ٕا fضافاً الّلحم@:

ã
| íالن وأمّا وآثاره@/

Tدودة@/ أيّام ØãÏÉ[ íوين يفسد فٕانّه الّلحم@,

اِ#@, َخَزاِئُن ِعنديى َس?ٌم@, ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوقاَل ,@ Ò Úsَجَه َزنَة Ò ßò اِزن�@,
ß
R لَُه

Ö
Ôr َأ@نْ َوَما
َخَزاِئنُُه@/ ِعْنَدنا

/@٢١ . ١٥ @ـ@ َخزاِئنُُه ِعنَدنا ٕاّ� ٍء
ã
Ï¾ِمن وٕان

إ�مكان nعا
ã
| ما وكّل الرaانّية@, فيوضاته من أثر فهو الوجود

ã
| ما كّل فٕاّن

أ�زليّة الثابتة والصفات ا¡قائق وتلك الربّانّية@, والصفات اÊº�ٔء مقام ã
| أصل فله

/@nالعوا
ã
والتجلّيات| للفيوضات Uازن يّة ×G�ٕا الواسعة

/@٩ . ٣٨ ـ@ َربQك@ ِة Ò Öaَر َخَزاِئُن ِعْنَدُهم أْم

ÇQل�يات من وآثار رaانيّـته مظاهر التكوين nوعوا الوجـود مراتب ٕاّن قلنا
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وأمّا ومنشأها@/ ومبدأها الفيوضات خزانة ال0ّهوتيّـة الثابتة ا¡قّـة فالرaة رaته@,
/@nالعوا

ã
| Vالzا وتنّوع مظاهرها ك�ة فباعتبار ا�مع@: بصيغة التعب�

/@٣١ . ١١@ ـ اِ#@ َخزاِئُن ِعنديى َلكُم َو�أُقوُل

الواسعة أ�بديّة أ�زليّة وا¡ياة والعلم والقدرة الّرaة من العليا الصفات فٕاّن
من له ما وا�وت@/@وليسٔ�حٍد @ا�0ل@والعظمة@والعّز ذيى � غ�اXتناهية@Uصوصة
َوأ�ْرِض@/ واِت مى الس� َخَزاِئُن َوِ#ِ ـ وأعطيى ×çوآ أراد ما ٕاّ� وا�قتدار وا�Fل ا�0ل

/@٧٣ ـ ٧١ . ٣٩ ـ َس?م ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوَقاَل أِتُكم@/ يَ Ö Òn@َأ ا Ôx َخَزنَ م Ô ÒG َوقاَل

ã
| أيى ,@nالعـوا تلك ã| ا0Xئكة من اXدب�رين اXأمورين اXوّكل� أ�فراد يراد

للمعتدين@/ oا�ح ومقامات للمقّرب�@, ا�نّة مقامات

ا0Xئكة فسّلمت مؤانس�وم0_�وروحانيّ�ونورانيّ�@: ا�نّة أهل كان ا ØXو
مستغرق� يكونون م Øuفٕا Øsجه أهل 0Rف وهذا ورJان@/ بَروح واستقبلxم علzم
ويقولون@: علzم ا0Xئكة فتع�ض وا�هالة@, وا¡«Ìة وا¡�ة والظلمة الوحشة

ã
|

رب�كم@/ من رسٌل يأتكم Òn@أ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خزي@:

وخِزيى وأهانه@/ أذلّه ا�@: وأخزاه ذّل@وهان@, علم@: باب من ِخزياً َ َخِزيى ـ مصبا
وا�مع القبيحة@, اòصلة الفاعل@: ع�صيغة والُمخِزية َخْزيان, فهو استحيي@, َخزاية@:

/@ وا¢ازيى ا¢زيات

Çزيى ÒO الّرجل َخِزيى يقال السوء@, :@ زيى ßòا الليث@: قال ـ ٤٩٠ . ٧ الxذيب
ومن ِخزياً@, َخِزيى ا0Gك من يقال زاة@/ ÒU وع� ِخزيٍة ع� وأقامه أخزاه وا� ِخزياً@,
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وامـرأة َخزيان ورجل منه@/ استحييت ٕاذا ف0ناً@, َخِزيُت ويقال َخزايًة@/ َخِزيى ياء Ò¡ا
وَخزايته@/ حياؤه لذلك فاشتّد قبيحاً أمراً عمل الّذيى وهو َخْزيا@:

إ�بـعاد@/ خـر@: وا�� السياسة@/ أحدYا@: أص0ن@: اXعتل@, با¡رف خزو@: ـ مقا
ومَقته@, أبعده أيى ا� أخزاه فقوGم خر@: ا�� وأمّا ُسْسَته@/ ٕاذا َخزوتُه فقوGم أ�ّول@: فأمّا
َخزايًة@, فعله@, قبح من استحيا الّرجُل@: َخِزيى قوGم الباب@: هذا ومن /@ زيى ßòا Ëº�ٕوا

/@ ونأيى تباعد واستحيا ذلك فعل ٕاذا أ@نّه وذلك َخزيان@, فهو

ذّل ِخـزياً@, Çزيى ÒO وَخِزيى وَقهره@/ ساسه َخْزواً@: ÇOزوه خزاه ـ خزا ـ صحا
بلّية@/

ã
| وقع السّكيت@: ابن وقال وهان@/

Îرة Ô¾و
Ø
Ì Ò¾و بليّة ã| وقع ِخزياً@: زيى ÒO الّرجل َخِزيى السوء@, :@ زيى ßòوا ـ لسا

Çزية Òòوا فضيحة@, Ø�Iو افتضح ٕاذا زيى ÒO َخِزيى وقد وهان@/ بذلك فذّل D6الفضيحة
فzا@/ يوقَع البليّة زية@: ßòوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبعد الشديد ا�بت0ء عقب ا¡اصلة ا¡الة هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والتدب�وفساد واخت0ل@الفكر Øوالتح� التأّثر من ,@oأ�ل والشّدة@والعذاب الب0ء نزول
واّس@/ Ò¡ا وتفّرق ا¡ياة ã| النظم

هـذا لَوازم fن ياء@: Ò¡وا وء والس� والفَضيحة والبُعد وان ÒGوا ّل الذ� ـ ã
æمعا وأمّا

عليه@/ ا�Xتّبة آثاره ومن الواحد أ�صل

الّلغات@/ وب�هذه بيyا الفرق يظهر وwذا

ã
æعاXا لتقارب ,@أ�@ك ا�شتقاق من واòذو واòزو اòزيى ب� ما 	O@و�
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وYا اGوان@, مقابل
ã
| وهو القهر هو واòزو ا�س�خاء@, هو اòذو فٕاّن وأ�لفاظ@,

خارجاً@/ مت0زمان

ا�بت0ء مقام
ã
و| والعذاب النـار بعد اXاّدة هذه ذ@كر أ�صل هذا ع� ويدّل

يأِتيِه َمن ْيَته@, َفَقدأْخَز الناَر ُتدِخل َمن ٕان�َك َرب�نا :@
تعا قوله ã| Fك والعذاب@, والشّدة
زvم@/ ÔO القياَمِة يَْوَم Ú Ôj زيه@, Ö ÔO َعذاٌب

,@ زيى Ö ÒKَو نَِذّل قبلأن آياتكِمن ِبع َفَنت� :@ ã| والسوء الذّل مقابل
ã
ذ@كرت| وقد

الكاِفرين@/ َع� وَء Fوالس اليَوم َ ْزيى ßòا ٕاّن

ف? ـ@ الفضيحة وكذلك ـوء@, والس� الذّل Oالف
ã
ا¡قي� معـناها أّن ع� فيدّل

ُزوِن@/ Ö ÔH َوَ� اَ# َوات�قوا َتْفَضُحوِن

النار بعد ذ@كره عليه ويدّل النار@, من أحّر وهو العذاب أشّد من اòزيى ٕاّن Øj
بأيديكُم اُ# wم Qيَُعذ :@
تعا قوله ã

| Fك ,@oالعظ العذاب مقابل
ã
و| اÇXطلق والعذاب

/@oَعظ َعذاٌب ِخرِة Ðا�
ã
و| ٌ ِخزيى نيا Fالد ã| م Ô ÒG زيه@, Ö ÔO عذاٌب ِزهم@, ÔOو

/@٦٨ . ١٥ ـ
ã
� َضيْ ã

| ُزوِن Ö ÔH َو� اَ# فات�قوا

النظم@, واخت0ل أ�فكار وتشّتت والدهشة Øالتح�
ã
| مستغرقاً

ã
æعلوQ � أيى

عملكم@/ قبيح ومن
ã
Øح� ã
| تريدون ما سوء ومن التأّثر شّدة من وذلك

قـبائح أثر
ã
| م Øuٕا حيث الدنيا@,

ã
| وا¢الف� الكفّار ابت0ء أشّد من واòزيى

تيه
ã
| يقعوا Øح� الب0ء@, من بأنواع بُون يُعذ� وكفرهم@, وضG0م فسقهم وٕادامة أعGFم

اُ# َفأذاَقُهم @ـ@ رشـداً vتدون و� النجاة سبيل يدرون ف0 الدهشـة وواديى ا¡�ة
/@٢٦ . ٣٩ ـ نيا Fالد ا¡ياِة ã| َ ْزيى ßòا

/@١٦ . ٤١ ـ أخزيى خرِة Ðا� وَلعذاُب نيا Fالد ياِة Ò¡ ا ã| ْزيىِ ßòا َعذاَب ِلُنذيَقُهم
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ومـثله ا��خـرة@, خزيى من آية الدنيا خزيى أّن 
ٕا ٕاشارة بإ�ذاقة@: والتعب�
/@ ٌ ِخزيى نيا Fالد ã| م Ô ÒG ـ ã

| Fك التنك� بصيغة التعب�

اòسأ@/ ماّدة أيضاً@: ومع� لفظاً اXاّدة هذه من وقريب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خسأ@:

ٕاخَسُئوا ـ@ القـرآن
ã
و| الكلَب@, خسأُت يقال إ�بعاد@, ع� يدّل خسأ@: ـ مقا

ٕابَعدوا@/ يقول Fك فzا@@ـ

ٕاذا وذلك فانزجر@, به مسxيناً زجرته أيى خسأ@, الكلَب خسأت خسأ@: ـ مفر
ةً ِقـَرَد ُكوُنوا :@
تعا وقال فzا@/ ٕاخَسُئوا الكفّار@: صفة

ã
| 
تعا قال ٕاخَسأ@, له قلت

َحس�@/ وهو خاِسئاً قال َمهانة@, انقبضعن أيى ,@ ÔÍ½الب َخَسأ ومنه ,@� َخاِسِئ

زجرته@, الكلَب@ٕاذا تقول@خسأُت قال@الليث@وغ�ه@: خسأ@: ـ ٧@.@٤٨٢ الxذيب
َسأ ÒO الكـلُب َخَسأ وقـد باَعد@/ ÔXا واòـنازير@: الك0ب من

Ñ
Ïºاòوا ٕاخسأ@/ فقلت

ٕاليك@, ٕاخَسأ ويقال@: مَْدحورين@/ أيى ,@ Òخاِسِئ� ةً ِقَرَد ُكوُنوا قال@تعا
للzود@: ُخسوءاً@/

أيى فَخَسأ@, َخَسـأته ويقال ُخسوءاً@/ َسأ Ö ÒO وأعييى كَل� ٕاذا ,@ ÔÍ½الب وَخَسأ /@
ã
Ù�ع واخَسأ

فبَُعَد@/ أبَعدته

و� يـتعّديى بنفسـه@, الكلُب وَخَسأ طردته@, َخْسئاً@: الكلب خسأت ـ صحا
أيضاً@/ الكلُب ـ واKسأ ,@ يتعّديى

يدنو أن يُ�ك � الّذيى البعيد والشياط�@: واòنازير الك0ب من ÑÏºاòا ـ لسا
ٕاْخَسأ له قيل ٕان كالكلب قال@: طرده@/ الكلَب وَخَسأ اXطرود@/ :

Ñ
Ïºاòوا إ�نسان@/ من
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اَسأة@/ ÔU بيyم وكانت wا تراموا با¡جارة@: القوم وHاسأ انطرد@/ طردته ٕان أيى َسأ ÒKا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والزجر@: إ�بعاد وأمّا إ�هانة@/ مع الطرد هو اXاّدة هذه ã
| الواحد أ�صل أّن
وآثاره@/ أ�صل هذا لوازم fن

النظر كان ٕاذ ح� ا�نطراد أيى اXع�@, هذا من أيضاً فهو :@Í½الب َخْسء وأمّا
واستحكامه الَمنَظر وا�ع�اض@لنفوذ التدقيق@والتعّرض@و�Zكن@له@ٕادامة@النظر بصورة

أيضاً@/ اXع� هذا آثار fن والكَّل@: إ�عياء وأمّا وٕاتقانه@/

مواردها@/
ã
| wا التعب� لطف يظهر الثابت أ�صل وwذا

/@٤ . ٦٧@ ـ @ اِسئاً َخ ÔÍ Ò½ البَ ٕاَليَك َيْنَقِلْب
ß
كَّرت� ÒÍ Ò½ البَ ارجع Ú Ôj

التـامّة القـدرة وظهور والتدقيق والنظم العظمة مقابل ã
| مقهوراً مطروداً أيى

النافذ@/ والعلم

/@٦٥ . ٢ ـ � خاِسِئ ةً ِقَرَد ُكوُنوا م Ô ÒG ُقْلنا

الربّانّية@/ والتوّجهات الرaانيّة والعناية واللّطف الرaة عن مطرودين أيى

ون@/ Ô ßXظا فانّا ُعدنا َفٕان ِمyا أْخِرْجنا َرّبنا

/@١٠٨ . ٢٣ ـ ُتَكلQُموِن َو� فzا اخَسُئوا َقاَل

التكـلّم يفيد و� واللّطف@, والرaة النظر عن مطـرودين Øsجه ã
| كونوا أيى

دعاؤكم@/ يستجاب ف0 ,@
Ú ã

ٕا والتوّجه وا¢اطبة

واòسق@, واòّس Ì»òا وب� اXاّدة هذه ب�
Ó
ومع� لفظاً التناسـب 	O و�
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والضعف@/ ا¤دوديّة وNمعها

اللّـغة أّن فـيعلم متعـّد@: غ� مواردها
ã
| القـرآن

ã
| اXاّدة اسـتعFل كان وØXا
الّلزوم@/ هيى فzا وأ�صل الفصيحة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»خ

فيقال باGمـزة ويتعّدي وُخ«Ìاناً@, Ìاً
Ö
وَخ« َخسارة Qارتـه

ã
| Ì ß»خ ـ مصبا

ٕاخسـاراً@: اXـñان وأخ«Ìت هـلك@/ أيضاً@: وُخ«Ìاناً َخ«Ìاً Ì ß»وخ فzا@/ أخ«Ìته
أبعدته@/ ف0ناً@: Ìُت

Ø
وخ« فيه@/ لغة ÍÈب@: باب من Ìاً

Ö
َخ« Ìته

Ò
وخ« الوزن@/ نقصت

فّسـقته ومـثله الكـذب@, 
ٕا نسـبته ٕاذا كّذبته مثل اÌ»òان@, 
ٕا نسبته Ìته@:
Ø
وخ«

وفّجرته@/

كالُكفر واÌ»Ôòان Ì»Ôòا ذلك fن ع�النقص@/ يدّل واحد أصل :@Ì»خ ـ مقا
نقصَته@/ ٕاذا وأخ«Ìته@: اñXان خ«Ìت ويقال والُفرقان@, والُفرق والُكفران

والفعل كذلك@, واÌ»Ôòان النقصان@, :@Ì»Ôòا الليث@: قال ـ ١٦٢ . ٧ الxذيب
أو كـاُلوُهم َوٕاذا نـقصته@, أيى فأخ«Ìته ووزنته ِكلتُه ويقال@: ُخ«Ìاناً@/ Ô

Ì
Ò
»O Ì ß»َخ

ã
| وÇNوز قـال والوزن@/ الكـيل

ã
| ينقصون أيى الزّجاج@: قال ـ ون ÔÌ ß» Ö ÔO َوَزُنوُهم

ويقال Ìون@/ ß» ÒO قرأ أحداً و�@أعلم Ìته,
Ò
وَخ« اñXان Ìت

Ò
أخ« يقال Ìون,

Ò
» ÒO الّلغة@:

وَصفََق Qارته@,
ã
| ُوِضَع الّذيى :@Ì ßºاòوا Qارته@/ ã

| ُخ«Ìاً وافق ٕاذا الّرجَل Ì»أخ
ناِفعة@/ غ� أيى Ìة ßºخا كّرة وكّر ة@, ß

Mُمر غ� أيى خاÌºة َصفقة

ذهاب الوضيعة أّن واÌ»Ôòان@: الوضيعة ب� الفرق ـ ٢٥٢ للعسكريى الفروق
الوضـع من أ@نّه والشاهد وضع@, قد كل�ه ماله رأس ذهب Xن يقال و� اXال@, رأس
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بعض ذهاب يى Ùd Øك�ح� Øj كل�ه@, اXال رأس ذهاب واÌ»Ôòان@: الرفع@, خ0ف وهو
wا@, ا�نتـفاع عـدموا م Øu@�ٔ ـ@ م@

Ô
Î
Ò
@أنُف« Ìوا ß»َخ @:@
تعا @وقال ُخ«Ìاناً@/ اXال رأس

العربّية@:
ã
| اÌ»Ôòان وأصل ء@/

ã
Ï¾ ع� مyا يقدر فلم أص0ً وذهبت هلكت ا Øuفكأ

ا0Gك@/

فـيقال إ�نسـان 
ٕا وينسـب اXال@, رأس انتقاص واÌ»Ôòان@: Ì»Ôòا ـ مفر
ويستعمل ـ ة

Ò
Ì ßºَخا ةٌ@ كَر� ٕاذاً@ ِتلَْك ـ@ Qارتـه Ìت ß»َخ فيقال الفعل 
وٕا ف0ن@,

Ò
Ì ß»َخ

النفسيّة اXقتَنيات ã|و أ�@ك�@, وهو الدنيا ã| وا�اه كاXال اòارجيّة اXقتَنـيات ã|ذلك
اXب� تعا
اÌ»òان ا� جعله الّذيى وهو والثواب واZ�ٕان والعقل والس0مة @كالصّحة
بـ�@/ ÔXا «Ìان@ Ôòا هَو ذلَك القيامـةأ� يوم وأهلzم أنف«Îم وا@

Ô
Ì ß»َخ ال�ذيَن وقال@: ـ

اÌ»Çòان دون أ�خ� اXع� هذا ع� فهو القـرآن
ã
| 
تعا ا� ذ@كره خ«Ìان وكّل

الب¿Ìّية@/ والتجارات الدنيويّة باXقتَنيات اXتعل�ق

كـّله@: وَخِس�@,
Õ
Ì ßºخا فهو وَخساراً@, وَخسارًة وُخ«Ìاناً Ìاً

Ö
َخ« Ì ß»َخ ـ لسا

ـذيَن ال� زائـدة@: فـيه والياء وا0Gك@, الّض0ل يْ«Ìي@: Òòوا سارة Òòوا سار Òòوا َضّل@/
ابـن غبنوها@/ يقول@: الفّراء أهلكوها@, يقول@: القيامة@, يوَم وأهلzم Îم

Ò
أنُف« Ìوا ß»َخ

ã
| ُوضع التاجر@: Ì ß»وَخ خ«YÌا@/@ أيى وعقله مالـه ذهب الّذيى Ìºاòا :@ Ø ãèأ�عرا

Ò
Ì ß»وَخـ نـقصته@, وأخ«Ìته@: َء ãÏ¿ال Ìُت Ò»وَخ أ�صل@/ هو وأ�ّول ,@ ßéَغ أو Qارته

النقص@/ Ìان@:
Ö
» Ôòوا Ì Ö» Òòوا ُخ«Ìاناً@, Ì Ò»O

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قـبال
ã
| اXواضعة أيى الربح@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ�صل أّن
وينطبق يصدق قد مyا واحد فكّل :@éوالغـ وا0Gك والّض0ل النقص وأمّا اXراMة@,
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ومـقّدماته أســبابه من أو آثاره من يكون وقد اÇXع�@, هذا من اXوارد بعض ع�
م@/ Ô Ôzَسْع َضل� ال�ِذيَن �ً ÒFأْع يَن ßÌ Ò»ـ@@بأ�ْخ

الÍÉر@, اXع�غ�مفهوم وهذا ,@D6زيان بكلمة اXع�بالفارسيّة هذا عن Øويع
َنْفعاً@/ َو� اً ØÍÈ َلكُم ِلُك Ö ÒZ � النفع@: مقابل ã

| فالÍÉر

الوضع@/ 0Rف الربح@, مقابل
ã
|
Ø ã
Øك� نقص Ì

Ö
» Òòا ٕاّن وقلنا

ã
| يكون وقد اXاّدية@, واُ�مور اXال

ã
| يكون قد النقص من النوع هذا ٕاّن

Ø
j

وأمّا والنقص@, éالغ مفهوم عليه يصدق فقد أ�ّول@: فأمّا واXعنوّية@, النفسيّة اُ�مور
وا0Gك@/ الّض0ل مفهوم عليه ينطبق فقد :@

ã
æالثا

وهو ء@,
ã
Ï¿ال ذات

ã
| أو ربح مقابل

ã
| يكون أن من وأعّم

ã
Øك� فالنقصمفهوم

ِمنأطْراِفها@/ Îا Ô½َننْق ْرَض أ�َ
ã
çنأ ـ الزيادة مقابل

ã
|

/@ ّ معنويى @أو ماّديى @أمر ã|@ا¢صوص@ومواضعة@تاّمة @النقص هيى اÌ»Ôòان: فحقيقة
/@hالكر القرآن

ã
| استعGFا موارد

ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف يظهر وwذا

/@٤٥ . ١٠ ـ اِ# ِبلقاء بوا كذ� ال�ذيَن
Ò
Ì ß»َخ َقْد

/@٥ . ٥ ـ Ìين ßºاòا ِمَن ِة ِخَر Ðا� ã| َوُهَو َعَملُه َحِبَط َفَقد باZ�ٕاِن َيكُْفر َوَمْن

/@٢٣ . ٧ ـ Ìين ßºاòا ِمَن َلَنُكونَن� نا Ö Òaَوتَْر َلنَا تَْغِفر Ö Òn َوٕان

والgال,
ã
Ù}السعادة@وال� عن@وسائل ُحرموا م@قد Øu@جهة@أ من هو ا Ø̂ فاÌ»Ôòان@ٕا

وcول اZ�ٕان@, وIصيل الّلقاء@, 
ٕا الوصول وهيى مyا@, استفادوا وما عyا@, فوا ßÍ Ô
و¼

واXغفرة@/ الّرaة

/@١١٩ . ٤ ـ ُمبيناً ُخ«Ìاناً
Ò
Ì ß»َخ َفَقد اِ# دوِن ِمن َوليّاً يطاَن الش� َيت�ِخِذ َوَمن

/@١٤٠ . ٦ ـ َسَفهاً أو�َدُهم َقَتُلوا ال�ذيَن
Ò
Ì ß»َخ َقد
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ونـ
Ô
Ì ßºاòا ُهُم ولِئَك اُ ْرِض أ�َ

ã
| َوُيْفِسُدوَن ُيوَصَل أْن ِبِه اُ# َماأَمَر َوَيْقَطُعوَن

/@٢٧ . ٢

/@٧٠ . ٢١ ـ يَن
ß
Ì
Ò
أ�ْخ« َفَجَعْلناُهم َكْيداً ِبِه َوأراُدوا

/@٢١ . ٧١ ـ َخساراً ٕاّ� َوَوَلُدُه مالُُه َيزْدُه Ö Òn َمْن َوات�َبُعوا

/@٣٩ . ٣٥ ـ َخساراً ٕاّ� كفرُهم الكافريَن َيزيُد َو�

/@ ٨٢ . ١٧ ـ َخَساراً ٕاّ� Ò� ßXالظّا يَِزيُد َو�

وليّاً@, الشيطان اذ ØHكا ,@Ì»Òòا توجب اُمور جهة من اXوارد هذه ã
| فاÌ»Ôòان

وا�ت�باع الكيد@, وٕاظهار أ�رض@,
ã
| وإ�فساد الصلة@, وقطع وأ�نفس@, أ�و�د وقتل

مقامـه عن إ�نسان سقوط توجب اُ�مور فهذه والظلم@/ والكفر@, سار@, Òòا ã| هو ن
Ø
W

والgال@/ السعادة عن وTروميّتَه ومواضعتَه له@, اXتوقّع

/@١٨١ . ٢٦ ـ ٨٢ . ٢٦ ـ Ìين ß» Ö Ô¢ا ِمَن َتُكوُنوا َوَ� الَكْيَل أوفوا@

/@٣ . ٨٣ ـ ون
Ô
Ì ß» Ö ÔO َوَزُنوُهم أْو @كاُلوُهْم َوٕاذا

/@٩ . ٥٥ ـ اñßXان وا ÔÌ ß» Ö ÔH َو� الِقْسِط ِب الَوْزَن َوأقيموا@

واXكيال اñXان Qعلوا � واXراد َخسار@, ذا ء
ã
Ï¿ال ]ع�جعل ٕافعال إ�خسار

ال0ّزم@/ القدر ٕايفاء وعن وا¡ّق ا�عتدال ناِقَص�وخاِرَج�عن يْن
Ò
Ì ßºخا

/@٢ . ١٠٣ ـ آَمنوا ال�ذيَن Ìٕاّ�
Ö
ُخ«

ã ß
� لَ إ�ْنساَن Íٕان� Ö½َوالَع

ٕاّ� خسار@,
ã
ل	 الدنيويّة حياته ã

| ّ الطبيعيى وع�ا�ريان هو حيث من ٕانّه أيى
با� اZ�ٕان من ا¡قّة ال¿Ìيعة وفق ع� ويعمل ّ اG�ٕيى الّدين برنا¶ ع� يسـ� أن

منه@/ اXتوقّع الربح له ويتحّصل وجوده من يستفيد فحينئٍذ الصا¬@, والعمل

/@١١ . ٢٢ ـ ةَ ِخَر Ðوا� ْنيا Fالد ÒÌ ß»َخ
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يـوَم صّليت
ã
| Fك زمان ظرفا F Øu@أ ع� فالنصب ا��خرة@,

ã
و| الدنيا

ã
| أيى

َيْدُعو ـ واُ�خروية الدنيويّة حياته ã
| النظم فباخت0ل :@Fzف اÌ»òان وأمّا ا�معة@/

نَْفِعِه@/ ِمن أقرُب ُه ÛÍÒÈ ْن Ò ÒX

م@/
Ô
Î
Ò
أنُف« وا

Ô
Ì ß»َخ ال�ذيَن

حسٌن ـ وجَهه ا¡سُن ـ الصفة بعد اXنصوب
ã
| Fك به التشـبيه ع� النصب

Ìوا
Ò
أخ« م Øu@أ ـ اXع� فكأّن اXبالغـة@, ع� ليدّل التعـدية مع� بٕا¾Ìاب أو وجَهه@/

أيى ته ÖÌ Ò»وأخ َء ãÏ¿ال خ«Ìُت يُقال اXناسبة wذه ولعّل Ìين@, ßºخا وجعلوها Îم Ò»أنف
وٕان خ«Ìاuم@, هو اXشاَهد الظاهر فٕاّن إ�خسار@: دون Ì

Ö
» Òòبا التعب� وأمّا نقصته@/

ا�خسار@/ 
ٕا ومرجعه Ì»òا مبدأ @كان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خسف@:

أ�رض@,
ã
| غار أيضاً@: وُخسوفاً بابÍÈب من َخْسفاً اXكاُن َخَسَف ـ مصبا

الكسوف وهو نقص@, أو ضوؤه ذهب القمُر@: وَخَسَف يَتعّدي@, و� يَتعّدي ا� وخسفَه
ٕاذا :@kحا أبو وقال الشمُس@/ وكَسَفت القمُر َخَسَف الك0م أجود ثعلب@: وقال أيضاً@,
وَخَسـفت اòسوف@/ فهو Çbيعه ذهب وٕاذا الكسوف فهو الشمس نور بعض ذهب
اòسف@: وأسامَُه أنا@/ وخسفxا غاَرْت@, اXاء@: Ôع� وَخَسَفْت ضوؤها@/ ذهب ٕاذا Ôالع�

/@DًاÌ¾مبا 6جعله واGوان الذل� أو�ه

فـروع يرجـع وٕاليه وُغـؤور@, غموض ع� يدّل واحد أصل خسـف@: ـ مقا
ْرَض@/ أ�َ َوِبَداِرِه @ِبِه َفَخَسـْفنا ـ@ أ�رض ظاهر غموض َسف Òòوا ْسف Òòفا الباب@/
nو فاuار D6جدارها ِجيلها

Ò
Ì ß»ُك@ ٕاذا َخسـيف ب� ويقال القمر@/ خسوف الباب ومن
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ودخل@/ غاَر ¡مه كأّن خاسفاً واXهزول@يسّمي عميت@/ الع�: واKسفت ماؤها@/ يُ�ح

Òã
ÏÈوَر طـعام@/ من أراده ما عنه غاب كأ@نّه جائعاً@, بات ٕاذا ْسف Òòا ع� بات ومنه
تكاد اللّي�نة وهيى أ�رض من أخاسيَف

ã
الناس| وقع ويقال@: نّيـة@/ الد� أيى ْسف Òòبا

خسيٌف@, الكث� باXاء
ã
çيأ الّذيى للسحاب قوGم ع�الباب aل ا

Ø
Wو لليyا@/ تَغمض

خسيفة@/ ناقٌة غزيرة@: ناقٍة
ã
| قوGم وكذلك ذ@كرناها@,

ã
الّ� بالب� شبّه @كأ@نّه

اòاسف@: عبيد@: أبو الن�قصان@/ ْسف@: Òòا :@ ّ أ�صمعيى عن ـ ١٨٣ . ٧ الxذيب
الشـمُس وَخَسَفت ا�ائع@/ واòاِسف@: ا�وع@, ْسف@: Òòا :@qيGا ã

èأ وعن الَمهزول@/
ابن وعن فzا@/ فدخل أ�رض أخذته ٕاذا وبالقوم@: بالّرجل وُخِسَف ]ع�@/ وكَسَفْت@:
البـ� سيف@: Òòا عمرو@: ã

èأ وعن بالثانية@/ 
اُ�و أ�رض ٕا¡اق ْسف Òòا :@ Ø ãèأ�عرا
أ�رض]ا ُسؤوخ ْسف@: Òòا الليث@: وقال ك�ة@/ ماؤها ينقطع ف0 ا¡جارة ã| َفر ÔI

ã
الّ�

ã
الّ� وهيى خاسفة@: وع� أ�رض@, به ا� وخسف أ�رض@, به اKسف تقول@: علzا@,

الرأس@/
ã
| حدقxا غابت Øح� فقئت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أثـر يَنمحيى Mيث والُغـؤور الدخول هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

مyا@/ أضعف والكسوف الغائر@/

البـاطن 
ٕا وال«Ìيان النفوذ هو الَغْور أّن والسيخ@: الغور وب� بيyا والفرق
فيقال ,@
اُ�و ع�اXرتبة الورود هو والسيخ ع�التدقيق@/ يُطلق وwذا ولطف@, بدقّة

أ�رض@/
ã
| وأ�قدام mالقوا ساخت

وغ�ها@: واGوان والنقص النور وذهاب وا�وع زال ÔGوا العمي ـ
ã
æمعا وأمّا

أ�صل@/ آثار ومن Vازيّة ã
æعاf
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وحروفها, الكلFت مواد� الفرق@ب�@اòسف@والكسف@والغور@والسيخ: ع� ويدّل
غور شّدة اòسف

ã
ف	 ا¡لق@, فوق أق½Ïاللّسان من والكاف حلقيّة اòاء حرف فٕاّن

فيدّل لينـة@: وحرف حلقيّة حرف من مركّباً الغور لفظ كان ا ØXو الكسف@/ 
ٕا بالنسبة
اÇòاء واُخ�رت السـ� فقّدمت السـيخ@: لفظ وأمّا لطيـف@/ وورود دقيـق نفوذ ع�

والشّدة@/ الثبوت
Ø
j الل�� مع

Ø ã
جز� ع�دخول فيدّل اللينة@: طت ووس�

واòضع@/ @واÌ»ò@واòّس@واòشع اòزيى ماّدة : Ó�ومع لفظاً اòسف وقريب@من

م
ß ß
wِسف Ö ÒK نََشأ ٕاْن أ�ْرَض@, ِبِه َخَسفنا َمن م Ô Öyَوِم ْرَض@, أ�َ َوِبداِرِه ِبِه َفَخَسْفنا

ِبنا@/ سَف Ò Òò َعَلْينا اُ# َمّن لَْو�أن ,@ Ø Òال� جاِنَب َبكُم ِسَف Ö ÒO أن
Ö
Ôr أفأِمنْ ْرَض@, أ�َ

/@
Ø ã
ا¡قي� معناها

ã
| اXوارد هذه

ã
استعملت| فاXاّدة

/@ ٨ . ٧٥ ـ والَقَمُر ْمُس الش� َع ß Ôbَو الَقَمُر َوَخَسَف ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق َفٕاذا

الشـمس 
ٕا ورجوعه غـؤوره 
ٕا ٕاشارة القـمر خسوف يكون أن والظاهر
نـظام اختّل ٕاذا وذلك الشمس@,

ã
| ومندكّاً منح0ًّ القمر يكون Mيث فzا@, واSذابه

/@ ّ الدنيويى ّ اXاّديى nالعا

ã
و| إ�فاضات مقام

ã
الوسائط| ٕا
اندكاك الكرZة ا��ية wذه يشار أن وZكن

َيـْوِم مالِِك ـ اÇXتعال ا¡ّق وبقاء وفنائها@, اXستن�ة اe�ٔار وا0Lل Ø ã
æالروحا اXقام

ين@/ Qالد

Nوز و� التفاس�@,
ã
| Fك والضياء النور ذهاب ليس]ع� اòسوف أّن فظهر

ا¤دود@/ والفهم الرأيى بوفق والتفس� وا¡قيقة@, أ�صل عن العدول لنا

نـورانـيّة بعد ãæعاXا هذه أّن 
ٕا ٕاشارة :@ ÔÍ Ò½ البَ بَِرَق ـ :@
تعا بقوله والتعب�
البصارة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٦٧ خشب

خشب@:

شيب: Òòوا فأ�خشب@ا�بل@الغليظ/ ع�@ُخشونة@وِغَلظ@/ يدّل أصل@واحد ـ مقا
وَخشيٌب@: شوب ÒU وÎºم َخِشناً@/ ٕاّ� ا¡ال هذا

ã
| يكون و� طبعه بُِدٔي الّذيى السيف

َشب@/ Òòا من مشـتّق عنديى هذا وكّل غليظ@/ أيى َخشـيٌب وbل ُينحت@/ ح� وهو
يابسـة كرvة َخشباء@: ج}ة ويقال /@ ْرعيى ÒXا من اليبيَس أ@كلت ٕاذا إ�بل@: وHّشبت

غليظ@/ َخشيب@: Dابتداًء ا¤فور 6ال�اب oوظَل ليست]ستوية@/

ـ ُمَسّندة ُخُشٌب م Ô Úu@َكأ اXنافق�@: صفة ã
| 
تعا ا� قال ـ ٩٠ . ٧ الxذيب

ÇÒرة Ò\ ]�Çلة فهو ُخُشب@: قال ومن وبُْدن@, بََدنة مثل الش�@, بٕاسكان ُخْشٌب وقرٔي
التفّهم ترك

ã
| اXنافق� أّن أراَد وَشَجر@/ َشَجرة مثل َخَشب@, ع� َخَشبة وQمع ر@, Ô Ô\و

من أ�خشب ر@: ßc قال ُشب@/ Ôòا ]�لة الوحيى من يسمعون ما ووعيى وا�ستبصار
كأّن

ã
الّ� وهيى َخْشباء وأرض فيه@/ ُيرت� � الّذيى هو ويقال الغليظ@, ِشن Òòا ا�بال@:

َخِشب@: ورجل ء@/
ã
Ï¾ كّل من ِشن Òòا الغليظ ِشب@: Òòوا متدانيـة@/ منثورة حجارtا

وقـال َخِشناً@/ ُصلباً صار ٕاذا الّرجل اخشوَشـَب ويقال العصب@/ باديى العظم عاريى
/@ Úيُل� أن قبل ُبِرَد أصله ا Ø̂ وٕا ـقيل@, الص� الناس@: عند وهو َخشيب سيف :@ ّ أ�صمعيى
الكـ0م Oِشب وهو منـه@, َتفُرغ nو أ�ّول َ يى Ö Ò

ال بريxا ٕاذا َخْشـباً@: الن�بَْل وَخِشبُت
ّوده@/ ÔN nو gه ÔJ n ٕاذا ـ@ والعمل

ورجل /@
Øã
Ï ß½بالُع يقاتلون الّذين وهم يَدقّوuم@, ّشـابة Òòا ٕالzم َخرَجْت ـ أسا

خشـيب وÎºم وUشوب خشيب وسيف عصب@/ وشّدة ص0بة جسده
ã
| َخِشب@:

الصـيقُل فتق ما وجاد خشـبُته@/ وقد ْشب@/ Òòا من وهو عمله@, Jكم Xا شوب@: ÒUو
خش}ا@/

ã
الّ� حديدته أيى السيف@, خشيبَة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



خشب ٦٨

والتحقيق@:

ã
Øك� مفهوم وهو وخُشن@, اسـتطال ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ�صل أّن

ع� وكذلك لب@, الص� الغليظ السيف وع� ا�ـبال@, من اXرتفع اòشن ع� يصدق
اليابسة@/ وا�}ة الصلبة اXستطيلة وأ�رض والرُجل@, ال«Îم

/@ ّ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن وا�خشيشاب@: التخّشب وأمّا

/@٤ . ٦٣ ـ ُمَسن�دة ُخُشٌب م Ô Úu@كَأ م ß ßGلَِقْو َتْسَمْع َيُقوُلوا َوٕان

تل�قلوwم � ع�ا�دار@, مسن�دة مستطيلة خشنة صلبة ُخُشب مثل م Øuٕا أيى
سبي0ً@/ vتدون و� يستب½Íون و� يتدّبرون � وهم عندهم تعقّل و�

صلب وما الِعيدان من غلظ ما هو اXفهوم@: هذا من
Ø
k�ٔا اXصداق أّن 	O و�

وغ�ه@/ لب الص� السيف يقاربه
Ø
j أ�غصان@, من

فبلحاظ ونسبUشوب: ء,
ã
Ï¿بال ُء

ã
Ï¿ال َخِشَب ـ قوGم

ã
اòلط| مفهوم وأمّا

واللّطف@/ والصفاء اòلوص لرفع موجباً @كونه

السـيُف@: وخِشَب خشيٌب@, سـيف ـ@ قوGم
ã
| والشحذ ا�نتـقاء مفهوم وأمّا

مرتبة@,
ã
| والل�� والضعف ا�عوجاج ورفع وا�ستطالة ا�ستقامة حصول فباعتبار

ا¤كم@/ لب الص� oستقXا ã|الصا بالغصن تشبzاً

فٕاّن وغ�ه@: الغصن دون اXاّدة wذه الكرZـة ا��ية
ã
| التعب�

ã
| اللّطف فظهر

ليشار مسن�دٌة@: بقوله التقييد وأمّا الشعور@/ وفقد وا�ستطالة التصّلب ع� الد�لة فzا
بنفسه@/ والقيام بالنفس وا�تّكاء وا�ختيار ا¡ركة فقدان 
ٕا wا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٦٩ خشع

خشع@:

ع� بقلبه أقبل ودعائه@: ص0ته
ã
| وَخَشَع خضع@/ ٕاذا ُخشوعاً@: َخَشَع ـ مصبا

واطمأّنت@/ سكنت ٕاذا أ�رُض خشَعت من مأخوذ وهو ذلك@,

وطأطأ تطامَن ٕاذا َخَشع يقال التطامن@, ع� يدّل واحد@, أصل خشع@: ـ مقا

ã
| اòضوع أّن ٕاّ� اòضوع@, من اXع� قريب وهو ُخشوعاً@, Oَشع رأَسه@, D6خفض
Í½والبـ الصوت

ã
| واòشوَع ,@Dبا�نقياد التسك� 6أيى با�ستخذاء وإ�قراَر البدن

ف0ن@, اختشع يقال والّرا@كع@, اXستك� اòاشع@: ُدريد@: ابن قال أْبَصاُرُهم@/ ـ@@خاِشَعًة
شعة@: Ôòوا لزجاً@/ ُبزاقاً أل� ٕاذا صدره@: Úã

Ï¾خرا خشع ويقال ب½Íه@/ اختشع يقال و�
بأ�رض@/ �ِطٔي خاشع@: قف� يقال ال«Îولة@, عليه غلبت قد قُف� أ�رض من قِطعة

ة@/
Ø Ò
مُغ خاِشعة@: وبلدة

فعل قيل ما ع� اòشوع أّن واÇòضوع@: اòشوع ب� الفرق ـ ٢٠٦ الفروق
خاّصة الك0م

ã
| واòشـوع منـه@/ أعظم وأ@نّه فوقَـه له@, ضع ÒO مَن أّن فاعلُه يَري

أّن بـعÎÉم@: وعند القلوب@/ أفعال من ÇYا وقيل ـ@ ـن@ ×aِللّر أ�ْصواُت ـ@@َوَخَشَعت

ٕا يُضاف وGذا تكلّفاً@, يكون و� له ا¢شوَع اòاِشع خوف مع ٕاّ� يكون � اòشوع
وÇGذا خـوف@, مـعه يكون أن

ã
ÏÉيقت و� والتطأطؤ التطامن هو واòضوع القلب@/

تكلّفاً إ�نسان Oضع أن Nوز وقد قلبه@/ خضع فيُقاَل القلب 
ٕا يُضاف أن �@Nوز
فوقه@/ له ا¢ضوع أّن يعتقد أن غ� من

ع�ا�وارح@, يوجد Dف اòشوع يستعمل وأ@ك�ما الÍÉاعة@, اòشوع@: ـ مفر
خشعت القلب ÍÈع ٕاذا قيل@: ولذلك القلب@,

ã
| يوجد Dف يستعمل أ@ك�ما والÍÉاعة

خاِشُعون@/ م
ß ß
t?ص

ã
| ُهْم ال�ذيَن ُخُشوعاً@, َوَيزيُدُهم ا�وارح@,



خشع ٧٠

ه أ�رضوغض� Lَو بب½Íه رمي َع@: ش� Ò ÒHو واختََشَع ُخشوعاً, َشُع ÒO َخَشع ـ لسا
طأطأ ٕاذا واختشع /@Ì»ٕانك ه@: ÔÍ½ب وَخَشَع عون@/ متخش� ع@: ُخش� وقوم صوته@, وخفَض

ã
| واòشوُع با�ستخذاء@, إ�قرار وهو البدن@:

ã
| اòضوع ٕاّن وقيل@: وتواضع@/ صدَره

/@Í½والب والصوت البدن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والقبول والوضيعة اللّينة من Iصل حالة هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

Í½البـ
ã
| ثانياً Øتتج�

Ø
j القلـب@,

ã
| 
اُ�و اXرتبة

ã
| Iقّقها ا¡الة وهذه وأ�خذ@/

/@
ã
Øوالتل� القبول وسيلتا F Øuفٕا والسمع@,

مقام
ã
| والسمع Í½الب جعل أيى الصوت@, الب½Íوخشوع مع�خشوع وهذا

الب½Íورفع حّدة مقابل
ã
| وهذا والطاعة@,

ã
Øوالتل� والتسلoواòفضوالقبول ا�نقياد

ةَ فِئَد َوأ�َ ْبصاَر وأ�َ ْمَع الس� َلكُم َوَجَعَل ـ وا0òف ا�ستكبار الكاشفَ�عن الصوت
َتْشُكرون@/ َلَعل�كُم

اòضع@/ راجع ـ ومنقاداً ومطيعاً متواضعاً النفس جعل فهو اòصوع@: وأمّا

وا�طـمينان والوضـيعة اÇòضوع وبـ� اÇXاّدة هـذه ب� الفرق يظهر وwذا
وغ�ها@/ والÍÉع وا�نقياد

عـلzا الغالب وأ�رض والّر@كوع@, وا�ستكانة@, بالتطامن@, اòشوع فتفسـ�
Í½الب ورميى والتواضع@, ,@Í½الب وانكسار والتطأطؤ@, اòضوع@, مع واòوف ال«Îولة@,
ما وأ�صل ثار@, با�� أو باللّوازم التفسـ� باب من ٕامّا كلّها وغـ�ها@: أ�رض@, Lو

الكلFت@/
ã
با{

ã
| Fك به@, Ì

Ú
ليف« مفرد آخر لفظ له وليس قلناه@,



٧١ خشع

الكرZة@/ ا��يات
ã
| استعGFا موارد

ã
| wا التعب� لطف يظهر وwذا

/@١٦ . ٥٧ ـ اِ# لِِذكِر م Ô Ôwُقلو َشَع Ö ÒH أْن آَمُنوا لل�ِذيَن يَأِن Òn@أ

اXتعال@/ ا� ذ@كر مقابل
ã
| قلوwم وتسلّم وتطيع وتنقاد تل�قلوwم بأن

/@١٠٨ . ٢٠ ـ ِن × Öa للر� َوَخَشَعتأ�ْصواُت

و� وليـنة@, خفض للصوت فيحصل القلب خشوع مظهر أ�صوات خشوع
/@oوالتسل ا�نقياد Vري ع� ٕاّ� Nريى

/@٧ . ٥٤ ـ أ�ْجداث ِمَن رجون ÒO أْبصاُرُهم عاً ُخش�

/@٤٤ . ٧٠ ـ ِذلّة تَْرَهقُهم أْبصاُرُهم خاِشَعًة

/@٩ . ٧٩ ـ خاِشَعة أبصاُرها واِجَفة يَْوَمِئٍذ ُقلُوٌب

للقلب@, وTبّة وانقياد اKفاضولينة من ا¡اصلة ا¡الة أثر
ã
| Í½الب فخشوع

وا�Fل@/ وا�0ل العظمة درك مقابل
ã
| وانفعال وانقياد خضوع نظر نظرهم فيكون

/@٢١ . ٥٩ ـ خاِشعاً لََرأْيتَُه َجَبٍل × Òَع� الُقرآَن هَذا أنَزْلنا لَْو

العظمة@,
ã
Ø�Q قبال

ã
| وانفعال@وقبول@وTبّة لينة@وخفض@وتأّثر حالة له فيحصل
ٕاليه@/ العزيز ا� كلFت بعظمة التوّجه ع�ا�بل@: إ�نزال من واXراد

النفس
ã
| اòشوع حقيقة آثار من الصوت وخشوع Í½الب خشوع أّن فظهر

والقـبول@, وأ�خذ وا�نقياد@, وا¤ّبة@, والرهبة@, الرغبة@, أيضاً@: آثاره ومن ,@
Ø ã
æإ�نسا

وا�Fل@/ وا�0ل العظمة ودرك وا�نفعال@, والتأّثر

اòاِشع�@, Òَع� ٕاّ� ةٌ Òَلَكب� ا Úuوٕا ُخشوعاً@, َوَيزيُدُهم َيْبُكوَن قاِن لِٔ?ذْ ّروَن ß ÒOَو
َلنا وكاُنوا@ َهـباً َوَر َرَغباً َوَيْدعـوَننا َقليً?@, َثَمناً اِ# بآياِت �@َيْشـ�وَن ِ#ِ Òخاِشع�



Ï¿خ ٧٢

واِجـَفٌة َيـْوَمِئٍذ ُقلُوٌب ة@, ِذل� تَْرَهُقُهم أْبصاُرُهم خاِشَعًة ,@ Qل Fالذ ِمَن Òخاِشع� ,@ Òخاِشع�
خاِشَعة@/ أْبصاُرها

راً@/ متأخ� أو مقارناً ي0زمها ا ØWو اòشوع لوازم من ã
æعاXا فهذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï¿خ

َغْضـبان مثل ,@ َخْشييى واXـرأة َخشـيان@, فهو خاف@: خشـية@:
ã
Ï¿خ ـ مصبا

علمت@/ خشيت]ع� قيل ا Ø[ور /@ Òوَغْض�

اòوف@, فاòشية@: الَمجاز@, عليه Jمل
Ø
j خوف@وُذعر, ع� يدّل :@Ï¿خ ـ مقا

قـوGم وا£از منه@/ خشيًة أشّد كنُت أيى فخشيُته@, ف0ن ã
æوخاشا َخشياُن@/ ورجل

علمت@/ خشيت]ع�

Ï¿O ]ا علم عن ذلك يكون ما وأ@ك� ,@oتعظ يشوبه خوف اòشية@: ـ مفر

Òã
Ï ß¿َخ َمْن :@
تعا وقال Fُء@, الُعلَ ِعباِدِه ِمْن ¿Ïاَ# Ö ÒO ا Ú̂ ٕا ـ wا العلFء ُخّص ولذلك منه@/

نفسه@/ من بذلك معرفته اقتضاه خوفاً خاف Xن أيى ـ بالَغْيِب َن × Öa الر�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ُيراقب بأن اòوف@, مع والوقاية اXراقبة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وا0Xحظة@/ اòوف مع نفسه
ã
ويّت� أعFله

وا0Xحظة ا�هBم وترك اXبا�ة وعدم والتغافل اY�ٕال اXعـ�@: هذا ويقابل
ا0òف@/ النفسمن صيانة وعدم



٧٣ Ï¿خ

يكون � اòشـيَة فَقََد مَن أّن ورد@: وقد واليق�@, العلم لوازم من اXع� وهذا
قد اXناسـبة وwذه ال¿Ìيعة@/ مصباح ـ

ã
| Fك العلم@, ]تشاwات ـعر الش� َشّق وٕان عاXاً

عِلمت@/ خِشيت]ع�
ã
| Fك العلم@, منه ويراد يطلق

:@
تـعا قـوله عليه ويدّل اòـوف@: ]ع� و� العلم@, ]ع� ليست اXاّدة فهذه
اòوف@/ مقابل

ã
ذ@كرت| قد اòشية فٕاّن ـ

×
Ï¿ Ö ÒH َو� َدَر@كاً اَف ÒH@@�َ

:@
ã
| Fك الكرZة@, ا��يات

ã
| اXوارد كث�من

ã
| oيستق � اòوف مفهوم وأيضاً

/@٣٧ . ٣٣ ـ شاه Ö ÒH أن Fأَحق واُ# ¿Ïالنّاَس Ö ÒHَو
/@٤٤ . ٢٠ ـ

×
Ï¿ ÒO َيتََذ@ك�رأو َلَعل�ُه َليQناً َقْوً�@ لَُه َفُقو�@
/@٤٤ . ٥ ـ َواْخَشوِن النّاَس َشُوا Ö ÒH?َف

وكذلك ٕالzم@, 
تعا ا� من رسـول أ@نّه مع الناس عن
Ø ã
الن� òوف مع� ف0

ل0ٔنـبياء اÇòطاب فٕاّن الثالثـة ا��ية
ã
| وهكذا ,@ Ù�ّالل القول أثر ã

| للخوف �@مع�
اXطلق@/ òوفهم اقتضاء ف0 ـ الن�بيFوَن ا ßw كم ÒJ :@
تعا قوله بعد والربّاني��@,

الكرZة@/ ا��يات
ã
| اXاّدة استع�Fت أغلب

ã
| وهكذا

َفَزاَدُهم َفاْخَشـْوُهم َلكُْم ُعـوا@ Ò Òb َقْد النّاَس ٕان� النّاُس م Ô ÒG َقاَل ال�ذيَن آية@: وأمّا
/@١٧٥ . ٣ ـ َوَخاُفوِن اُفوُهم Ò ÒH?َف أولياَءُه ُف Qو Ò ÔO يطاُن الش� ذِلكُم ا Ú̂ ٕا ///@ ٕاZاناً

واÇòوف للخوف@/ اقتضاء فzم يكن nو اXؤمنـ�@, ع� خطاب
ã
Ï¿òا فٕاّن

وأمواGم@/ اXستضعف�اòائف�ٔ�نف«Îم من الشيطان ٔ�ولياء خطاب

أيضاً@: عليه ويدّل

/@٤٥ . ٧٩ ـ َشاها ÒOَمن ُمنِذٌر أنَت ا Ú̂ ٕا

/@١٨ . ٣٥ ـ الَغْيِب ِب م Ô Úwَر َشوَن Ö ÒO ال�ذيَن ُتنِذُر ا Ú̂ ٕا



Ï¿خ ٧٤

ويـراقب أ�عFل ي0حـظ من ٕانذار واXراد له@, معـ� � Oاف من ٕانذار فٕاّن
اòوف@/ مع نفسه

ã
ويّت� واXصا¬ اُ�مور

يصّح و� ,@oفليس]ستق بعض@: قال Fك مع�اXاّدة
ã
| oالتعظ مفهوم قيد وأمّا

الَعَنَت,
Òã
Ï ß¿ْن@َخ Ò ßX@ذلَِك َكساَدها, شوَن@ Ö ÒH ,@Fُيرِهَقُه َخشيناأن Ïالنّاَس@, Ò¿ Ö ÒHَو ـ

ã
قيده@|

ْنفاق@/ ٕا َخشيََة ٕاْم?ٍق@, َخْشيََة

أ�نـبياء نـظر
ã
|

Ø
Dسـ و� اÇXاّدّية@, واُ�مـور للنّاس قدر و� عظمة � فٕانّه

واXقّرب�@/

/@
Ó
ومع� لفظاً ـ@ خشع ماّدة من قريبة اXاّدة هذه أّن 	O@و�

للFّدة م0زماً ال¿Ìيفة ا��يات
ã
| يذكر ما أّصـلناه@, الّذيى أ�صل ع� ويدّل

ْن Ò ßX ةً Òَلِع� ذلَِك ã
| ٕان� ,@ ×Ï Ò¿ Ö ÒO َمْن @ك�ُر َسيَذ� ,@ ×Ï¿َفتَْخ َربQَك ٕا�× َوأهِديََك ومؤّخراً@: مقّدماً

َخْشيَِة ِمْن عاً Qُمَتَصد خاِشعاً ُمْشِفُقوَن@, م ß Ùwَر َخْشيَِة ِمن ,@ ×Ï Ò¿ Ö ÒO ْن Ò ßX ةً َتذِكَر ٕاّ� ,@ ×Ï Ò¿ Ö ÒO

اِ#@/

تـوجب
ã
الّ� هيى اòوف@: مع والتوّجـه واXراقبة اللّحاظ ]ع� اòشـية فٕاّن

واòشوع@/ وإ�شفاق والعة التذّكر

]Çعناها عـليه@, القـرآن ٕانزال أثر
ã
| Dا�ـبل 6راجع ا�بل

ã
| اòشـية ٕاّن

Ø
j

ã
| ÇJصل ا Ø̂ ٕا واXراقبة اòوف حالة مع ٕاليه والتوّجه القرآن م0حظة فٕاّن اXذكور@:
هو القرآن نزول أثر ٕاّن حيث اòوف@: مع� m0ي و� و]ناسبته@, القرآن ٕانزال نتيجة
والتصّدع@, اòشوع Jصل اXع� هذا ومن خـوف@, مع وا�تّـقاء واXراقبة ا0Xحظة

اòوف@/ �@@من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٥ خّص

خّص@:

وأقـفال@/ قُـفل مثل أخصاص@, وا�مع القصب@, من البيـت ّص@: Ôòا ـ مصبا
@من@باب@@قعد,@وَخصوصيّة, صاصة:@الفقر@وا¡اجة@/@وخصصُته@بكذا@@أُخّصه@ُخصوصاً Òòوا
به واختصصته مبالغة@, بالتثقيل وخّصْصتُه غ�ه@/ دون له جعلتَُه ٕاذا لغة@: وُخصوصيًّة
فهو ,@ عم� خ0ف قعـد@: باب من ُخصوصاً ُء

ã
Ï¿ال وخص� وHّصص@/ به هو فاختّص

للتأ@كيد@/ واGاء العاّمة@, خ0ف واòاّصة مثُله@, واختّص خاّص@,

صاُص Òòفا والث�لمة@/ الُفرجة ع� يدّل وهو منقاس@, مط�ِرد أصل خّص@: ـ مقا
َخصاصـة من بدا للقمـر@: ويقال /@Dالقـدر علzا توضـع 6@أحجار

Ø ã
أ�ثا| ب� الُفَرج

ء
ã
Ï¿ب ف0ناً خصصُت الباب ومن ا¡ال@/

ã
| والث�لمة إ�م0ق صاصة@: Òòوا السحاب@/

غـ�ه@, وب� بيـنه ُفرجة أوقَع فقد واحد اُفرد ٕاذا ٔ�@نّـه القـياس@, وهو َخصوصّية@,
صوصّية@/ Òòا :@ ×Ï½ّصي ßòوا ذلك@, 0Rف والعموم

هيئة ع� يُسق�فRشـبة الّذيى البيت ّص Ôòا الليث@: قال ـ ٥٥١ . ٦ الxذيب
من فيه Xا ُخّصاً يى Ùd وأخصاص@, ُخصوص bعه قلت@: /@D�ًطو

×
يُب� 6البناء أ�َزج

ذلك وأصل وا¡اجة@, D6@الثقبة لّة Òòا صاصة@: Òòوا الضي�ـقة@/ التفاريج وهو صاص Òòا
فهو ُبرقع أو سحاب أو باب أو مُنَخل

ã
| يكون َخرق أو َخلَل وكّل صاص@/ Òòا من

َء@وأخصصُته@/@واòاّصة@:
ã
Ï¿وخّصصُت@ال@, @ @قولك@هو@@Oص� صوص@مصدر@ Ôòَخصاص@/@وا

لنفسك@/ اختصصتَه الّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ�ه@, دون به والتفّرد ء
ã
Ï¾ 
ٕا ا�نتساب هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن



خّص ٧٦

وُخصوصّية@, وَخصوصيّة وُخصوصاً َخّصاً ّصه Ô ÒO ء
ã
Ï¿بال ه َخص� الّلسان@:

ã
| Fك يقال

غ�ه@/ دون به أفرده واختّصه@: وخّصَصه ,@Ï
Ò
ي½ وِخص� أفصح@, والفتح

ا¡Çالة و]Çناسبة أ�صل@, ذلك لوازم fن ّلة@: Òòوا والفقر ا¡اجة مفهوم وأمّا

ّ العاديى ا�ريان عن خارجاً تعّيشه@, اُمور جريان ã
| خصوصيّة وبلحاظ ا¢صوصة@,

والفقر@/ اXضيقة حالة هيى وتلك ,@ ّ الطبيعيى ّ العموميى والَمْجري

اòاّصة ا¡الة تلك يوجب التفاريج من مورد كّل فاXراد والث�لمة@: الُفرجة وأمّا
أو مُنخـل أو باب

ã
| اXوجـودة لَل Òòكا ا¡الـة@, تلك من ينشأ أو الفرجـة ذيى ã

|

تـ0زم َخـرقة أو َخلّة ع� بل صاص@, Òòا لفظ فرجـة كّل ع� يطلق ف0 غ�Yا@,
صاصة@/ Òòا

/@٩ . ٥٩ ـ َخصاَصة م
ß ß
w اَن كَ َولَْو@ م

ß
Î ß»َأ@نُْف × Òَع� َويُْؤِثُروَن

يؤثروuم@/ الّذين ومن غ�هم من wا منفردة حالة فzم كانت ولو أيى

مـن وغ�ها وا¡اجة واXضيقة الفقر دون صاصة Òòبا التعب� ã| ما
×
	O و�

وأcل@/ وأحكم وألطف مyا أبلغ صاصة Òòا فٕاّن اللّطف@,

/@٢٥ . ٨ ـ ة خاص� ِمْنكُم َظَلُموا ال�ذيَن Ú Òéُتِصي � ِفْتنًَة وات�ُقوا

منكم@/ وغ�هم تعّمهم بل فقط wم وHتّص wا الظاXون لينفرد أيى

/@١٠٥ . ٢ ـ َيشاء َمن ِتِه Ò Öaِبَر Fتص ÒO َواُ#

فاXع�@: ع�مقتÏÉإ�رادة@, وا�ريى ع�اXطاوعة@والرغبة افتعل@يدل� ٕاّن قلنا
wذه التعبـ�

ã
و| وٕارادته@/ مشيّته ÏÉومقت رغبته ع� جرياً يشاء من برaته Oّص

وا�ستحقاق@/ بالّص0ح ]قتÏÉعلمه بالّرaة اòّص أّن 
ٕا ٕاشارة الصيغة

َخـصاصته@, باعتبار Lـوه@: أو قصب من البيت ع� ّص Ôòا ٕاط0ق أّن فظهر



٧٧ خصف

وزن ع� يكون أن يبعد و� الشخصّية@, ا¡اجة لرفع ومبنيّاً وTّقراً Uصوصاً وكونه
ة@/

Ø
مش} صفة ُصلب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خصف@:

فـيه وهو َخّصاف@, فهو ÍÈب@, باب من َخْصفاً نعله الّرجُل َخَصف ـ مصبا
َرقَبة مثل ِخصاف وا�مع ا¦ر@, من لّة Ôا� َصفة Òòوا /@ × Ò	أ�ش صف@: ß¢وا الثوب@/ @كرقع

وِرقاب@/

/@oمستق مط�ِرد وهو ء@,
ã
Ï¾ 
ٕا ء

ã
Ï¾ ع�@اجBع يدّل أصل@واحد خصف@: ـ مقا

D6الِمثقب
× Ò
أ�ش	 والِمخصف@: مثُلها@/ علzا يُطب�ق أن وهو النعل@, َخْصف ْصف@: Òòفا

أو عريضاً ورقاً ع�عورته الُعرياُن يأخذ أن وهو ا�ختصاف@, الباب ومن والِمْخَرز@/
البـاب ومن ا¡ليب@/ عليه ُيَصّب الرائب Ôéّالل صيفة@: Òòوا به@/ يَست� ذلك Lَو شيئاً
غ� من ٕاليه bُعه

ã
æوالثا مطاَبقة@, ء

ã
Ï¾ 
ٕا ء

ã
Ï¾ bُع أ�ّول أّن

ã
| Oتلفان كانا وٕان

لون� ذيى كّل الّلغة@: أهل بعض قال وبياض@/ سواد فيه َخصيف@: حبل م ÔGقو مطاَبقة@,
ومن جنبـيه@/ 
ٕا بطنه من البلَق ارتفع ٕاذا َخصيف@: وفرس خصيـف@/ فهو Vتمع�

ا¦ر@/ من ل�ة Ôا� وهيى َصفة Òòا الباب

وÇLوه@/ ا¦Çر فيه وNعل D6ينسج يَُسّف خوص َصف@: Òòوا ـ ٢٦٦ ا�شتقاق
أخَصفxْا@, وقالوا@: َخْصفاً@, أخِصفها النعَل وَخصفُت َخصيف@/ Fتمع�فهV لون� وكّل

به@/ َصف ÔO الّذيى والِمخَصف@: صّحته@/ ما أدريى و�

ِطراق وكّل ,@Dالنعل به صف ÔO 6اòصيفة الط�راق ذات الن�ْعل ْصف@: Òòا ـ صحا
ا Ôtَخرز النعَل@: وَخَصفُت للتمر@/ اòوص من تُعمل

ã
الّ� لّة Ôا� َصَفة@: Òòوا َخْصَفة@/ مyا

ُيـلزقان يقوُل ـ@ ن�ـة@ Ò� ا َوَرِق ِمن Fz َعلَ ِصفاِن ÒO @:@
تعا وقـوله َخصيٌف@/ نعٌل فهيى



خصف ٧٨

ا�ختصاف@/ وكذلك ,@Ftعور به ليس�ا ببعض بعَضه

وهيى وَخرَزها@, بعض ع� بعÎÉا ظاهر َخْصفاً@: ِصفها ÒO النعَل َخَصَف ـ لسا
قِطعة َصفة@: Òòوا َصف Òòوا ُخِصف@/ ع�بعضفقد بعضه طورق ما وكّل َخصيف@, نعل
أخطاف Oِصفوَن زالوا fا وقوله@: /@

×
وأ�ش	 الِمثَقُب َصف@: ß¢وا النعل@/ به َصف ÔH ا

Ø
W

آثـار ع� اòيل َحوافر آثار جعلوا م Øu@أ
ã
يع� ¡قوهم@: Øح� يل Òòا وافر ÒM ّ الَمطيى

وخصف النعـل@/ Hصف Fك@ wا خصـفوها أيى wا طارقوها م Øu@فكأ إ�بل أخفاف
َوَرِق َعلFzمن ِصفاِن ÒO و|الت�يل@: وألَزقه@/ وصله Oصفه@: شيئاً ع�نفسه الُعريان
الورق بعض يطابقان أيى ,@Ftعور به ليَْس�ا بعض ع� بعضه ُيلزقان يقول ـ ن�ة Ò�ا
Çَصفَة Òòوا لذلك@/ صـانٌع وَخّصاف@: َصف ßU ورجل ا�ختصاف@/ وكذلك بعض@, ع�
ْصف Òòا من ]ع�اXفعول فََعٌل ا Øuوكأ ا¦ر@, فzا يك�

ã
الّ� لّة Ôا� هيى َصف@: Òòا واحدة

ٕاذا الشيب@: ـفه وَخص� اòوص@/ من منسـوج ء
ã
Ï¾ ٔ�@نّه ء

ã
Ï¿ال 
ٕا ء

ã
Ï¿ال

Ø
ËÈ وهو

Hويصاً وخّوَصـه Hصيفاً الشـيُب خّصفه :@
Ø ã
èأ�عـرا ابن والسواد@/ البياض استوي

واحد@/ ]ع� تنقيباً@: فيه ونّقب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وانتقصمن اKرق ما مكان قطعة جعل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ْرز Òòوا قع الر� مفهوم من قريب اXع� وهذا وٕاص0ُحه@/ به ووصلُها ٕاليه وضم�ها ء ãÏ¿ال
أّن سبق وقد ا�لد@,

ã
| اòياطة هو واòرز فقط@, الثياب

ã
| الرقع أّن ٕاّ� ْسف@, Òòوا

فراجعها@/ ـ والورود الغؤور هو اòسف

مطلقاً@/ فقط@, ]ع�الوصل والل�ْصق@: الل�زق وأمّا

من و�@بّد اXذكورة@, اXسـتعملة
ã
æعاXا وب� أ�صل هذا ب� التناسب فيظهر



٧٩ Ë½خ

فzا اXطلق استعFل يصّح و� كّلها@, اXوارد
ã
| خصوصيّاته وم0حظة أ�صل اعتبار

اòصوصّية@/ حفظ دون من

.@٢٠ ـ ن�ِة Ò�ا َوَرِق F@ِمْن Öz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO @ Fَوَطِفقا Ô Ôtَسْوآ @FÔ ÒG َفَبَدْت ا@ Ò Öyِم@ َفأ@كَ?
/@١٢١

والصفات والقصور وا¤دوديّة الضعف ومراتب FÎ»أنف سوآت FG فبدت أيى
من بأ@كل FÎ»أنف
ٕا Fوتوّجهه اXتعال ا¡ّق عن Fxح�غفل وهذا ,@Ftذا

ã
| الظلFنيّة

اÍÉòة@/ ا�نّة من@ورق Fzعل وما@انتقصويطابقان ما@اKرم يُصلحان فطفقا الشجرة@,

السوأة راجع ـ@ @Fzعل مسـتوراً @كان ما أيى ,@Fzعورت من اXقصـود هو وهذا
والورق@/ والشجرة

والّلزق@/ واللّصق واòرز الرقع دون wا التعب� لطف فظهر

أّن 
ٕا ٕاشـارة @:@FuصـفاO دون ,@F Öz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO @:@
تعا بقوله التعـب� وأمّا
اXتعال ا� بتوبة Jصل ا Ø̂ ٕا فٕانّه السوأة@, وTو إ�زالة دون �والتغطية@, الس� هو اXنظور

/@ َوَهديى َعلَيِْه َفتَاَب ـ إ�خ0ص وIقّق ٕاليه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë½خ

Ë½òا فأ�ّول@: ِوعاء@, جانب
ã
æوالثا اXنازعة@/ أحدYا أص0ن@, :@Ë½خ ـ مقا

وِخصاماً@, Uاَصمًة خاَصْمتُه مصدر صام ßòوا سواء@/ واُ�ن�فيه والذكر ,@Ë¼اO الّذيى

الّذيى D6ا�والِق الِعدل جانب Ë½Ôòا :@ ãæالثا وأ�صل ُخصوم@/ ع� ا�مع Nمع وقد
أ�شفار, عليه ما@ُضّمت وأخصام@الع�: /@Ë½ُخ ء

ã
Ï¾ كّل جانب ٕاّن ويقال: الُعروة, فيه


ٕا مائل الِعدل جانب أّن وذلك واحد@, مع� 
ٕا ف�ّد أ�صل� ب� Nمع أن وZكن
واحد@/ فأ�صل جانب@,

ã
| اXنازع Ë½Òòوا قّ�@, الش� أحد



Ë½خ ٨٠

لغة@:
ã
و| واحد@, بلفظ واُ�ن� والذكر وغ�ه اXفرد ع� يقع :@Ë½Òòا ـ مصبا

باب Ëمن
Ò
½O الرجل Ë ß½وَخ وِخصام@, ع�ُخصوم وNمع وا�مع@, التثنية ã| يطابق

فَخَصْمته وِخصاماً Uاَصمة وخاصمته ,oوَخص@Ë ß½َخ فهو اòصومَة, أحكم ٕاذا تِعب@:
بعضاً@/ بعÎÉم Ë¼خا القوم@: Ë

Ò
واخت½ اòصومة@,

ã
| غلبته ٕاذا قتل@: باب من أخُصمه

َنـبأ أتـاَك َوَهْل ـ@ وbيـع@, واحد Ë½òا الليـث@: قال ـ ١٥٤ . ٧ الxذيب
Êء@/

Ò
ُخ½ وbعه اِصمك ÔO الّذيى وَخصيُمك@: باXصدر@, يى Ù Ôd ٔ�@نّه bعاً فجعله Ë@@ـ Ö½ Òòا

Çيال ßM الّـذيى الراوية طرف :@Ë½Ôòوا وا�ختصام@/ Ë¼التخا من Ëº�ٕا صومة@: Ôòوا
Ë½ُخ قلت@: /@Ë½الُع أ�ع�هو وطرفها قال@: مؤّخرها@/

ã
| DاءXا َمصّب 6بٕازاء الَعز�ء

وغ�Yا@/ والِفراش الَمزادة من وطرفه ناحيته ء
ã
Ï¾ @كّل

Êء@,
Ò
ُخ½ وا�مع ,@Ë½Òòا أيضاً@: oص Òòوا وَخصوم معروف@/ :@Ë½òا ـ صحا

قـراءة ومنه شاّذ@, وهو
Ø
ËÉبال يقال و� Ì»بالك أخِصُمه فخصمته ف0ناً وخاصمت


ٕا منه ُيرّد يفَعل فٕاّن ففعلته@, فاعلته قولك@: من كان ما ٔ�ّن ُمون@, Qص ß ÒO َوُهم ـ aزة
الصحيح@, من كان باب ّ أيى من ا¡لق حروف من حرف فيه يكن n ٕاذا وذلك ,@ ØËÉال
ا¡لق@/ حرف ٔ�جل بالفتح فَفَخْرته@أفَخره وفاخرته ,@

Ø
ËÉته@فعلمته@أعُلمه@بالXعا تقول

صاداً@/ التاء فيقلب Oتصمون@, ُيراد ّصمون@: ß ÒO قراءة وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Øويع وا�دال@, والعداوة اXنازعة يعّم ما هو اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

/@ ـ
ã
�cُد ـ بكلمة@ الفارسيّة ã| عنه

ويقابله واXطلوب ا¡ق ٕانكار مقام
ã
| ويستعمل ال�ع@, من مأخوذ ال�اع فٕاّن

الطاعة@/



٨١ Ë½خ


ٕا والتجاوز يى التعد� مقام ã
| وتستعمل يى والتعد� الَعْدو من مأخوذة والعداوة

الو�ية@/ وتقابلها السوء وٕارادة الطرف حّق

ا¡ّق@/ ظهور عن اXنع يراد خصومة مقام
ã
| يستعمل وا�دال

Jصل أن دون من اòصومة تتحقّق أن وNوز
ã
æعاXا تلك من أعّم واòصومة

معاداة@/ أو جدال أو نزاع

َلكُم ٕان�ُه ـ ٕا
الّشيطان منتسباً العدّو استعFَل نري اòصوصيّات هذه وبلحاظ
ُمب�@/ ُمِضل| َعُدو| ٕان�ُه ُمب�@, َعُدو|

َتناَزُعوا@/ َو� وَرُسولَُه اَ# أطيعوا الطاعة@: مقابل
ã
| التنازع واستعFَل

بالباِطل@/ َوجاَدلوا ,@ Qا¡ق ã| اِدُلونََك ÔN ا¡ّق@: س�
ã
| ا�دال واستعFَل

:@
ã
| Fك مفهومها@, مطلق

ã
| اòصومة واستعFَل

م@, Ùwَر ã
| اخَتَصُموا Êِن Ö½َخ هذاِن ُمب�@,

Õ
oَخص ُهَو َفٕاذا َعلََقٍة ِمن إ�ْنساُن ُخِلَق

Ëأهـِل Ô¼ا ÒH ¡ّق ذلَك ٕان� روا@, َتَسو� Ëٕاذ Ö½ Òòا َنبأُ أتاَك َوَهل َتِصمون@, ÒH َربQكُم ِعْنَد
ار@/ النّ

ا¤دودة خصائصالطبيعة ومن الدنيويّة ا¡ياة آثار من اòصومة أّن 	O و�
ًة@, Ò Öaَوَر َرأَفًة ات�َبُعوُه ال�ذيَن قلوِب ã| َوَجَعلنا ـ فzا اXنافع تزاحم من وتنشأ اXاّدّية@,

م@/ Ô Òyبَي اء Òaُر الكُّفاِر Òَع� أِشّداُء َمَعُه َوال�ذيَن

/@٢٠٤ . ٢ ـ صام ßòا Fَأ@َلد َوُهَو َقْلِبه ã| ما × Òَع� اَ# ُد ßÎ¿ َويُ

صام@/ ßòا من التقدير فيكون كِصعاب Ë½َخ bع أو كقتال@, اXفاَعلة من مصدر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



خضد ٨٢

خضد@:

اKضد يقال /@ Ùل� ء
ã
Ï¾

ã
| àØîع�ت يدّل وهو مّطِرد@, واحد أصل خضد@: ـ مقا

فقالوا اXع�
ã
| زادوا ا Ø[ور ثّنيته@/ وخَضدته@: ,@Ì»ك غ� من Ø�تث ٕاذا اKضاداً@: العود

اòضيد ٔ�ّن أ�ّول@, هو وأ�صل خضيد@/ ونبات شوكxا, ك«Ìت الشجرة@ٕاذا خضدت
للينه@/ Ø�يتث الّذيى الناعم يّان الر� هو

ِسـدر
ã
| ـ الشـجر عن الشوك نزع اòضد@: الليث@: قال ـ ٩٧ . ٧ الxذيب

قـلَت تُِبنْه فلم عوداً ك«Ìَت وٕاذا فيه@/ شوك ف0 شوكه ُخضد الّذيى وهو ـ@ ضود ÒU

فاKضد@/ َخَضدته

ِضده Ö ÒO الغصَن@وغ�ه َخَضد /
ß

éَي@@n@@الرطب@واليابس@ما@
ã
| Ì»الك ضد@: Òòا ـ لسا

ثنّيته أيى فاKضد العود وخضدت وHّضد@/ اKضد وقد وخضيد Uضود فهو َخْضداً
غ� من Ø�تث ٕاذا انعطاطاً وانعط� اKضاداً العود اKضد زيد@: أبو /@Ì»ك غ� فانث�من
الِعيدان وسائر Dكالقصب 6نبات ّ ديى Òال من وترا@كم Ì Ø»تك ما ْضد@: Òòوا يَب�@/ Ì»ك@
فـقد قضبتَه رطب وكّل القطع@, ْضـد@: Òòوا شوك@/ ب0 رخو شـجر َضد@: Òòوا الرطبة@/
نـزع Çْضد@: Òòوا Çضود@, ÒUو َخضيد فهو شوكه@, قطعت الشجر@: وخضدت خضدته@,

الشجر@/ من الشوك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�نعطاف ع�سبيل التصّلب@واòشونة رفع اXاّدة@هو @هذه
ã
| أّن@أ�صل@الواحد

خشونة ورفع الشجر, واس�خاء @العود,
ã
Ø�ع�@تث اXع�@يصدق @وا�Lناء@,@وهذا

ã
Ø�والتث

ُتِبنه@/ n ٕاذا العود Ì»وك العيدان@, من وترا@كم Ì
Ø
تك« وما وتصّلبه@, الشوك



٨٣ ÍÉخ

/@٢٨ . ٥٦ ـ َمْنُضود َوَطْلٍح ضوٍد ÒU ِسدٍر
ã
|

تـوجب Mيث وتثن�ـzا العيدان ã| وا�Lناء والنضارة وا�نعطاف الل�ينة يراد
يزاحم و� ا¥ر@, من التناول في«Îل ذلك ومع وbاً�@, وwاًء وُحسناً خاّصة نضارة

باòشونة@/ اXتناول

سدر@/ ماّدة راجع

القـطع@, ]Çع� ËÉòا ماّدة من ومفهوماً لفظاً قريبـة اXاّدة هذه أّن 	O و�
/@ والنديى ]ع�ا�بت0ل واòضل التواضع@, ]ع� واòضع ]ع�النضارة@, ÍÉòوا

وا�نعطاف@/
ã
Ù�والتث ا�نعطاط مادة من مفهوماً وتقرب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÍÉخ

معروفة@/ أ�لوان من فاÍÉÔòة عليه@/ مستقo@وTمول واحد أصل :ÍÉخ ـ مقا
ا Ôxَِعلي كانت ٕاذا َخÍÉاء@, وكتيبة الَغاء@/ أ�رض يت Ùd Fك للوuا, ال«Êء@, واÍÉÒòاء:
تداخلت فلذلك السواد@, Ùñح

ã
| فهو البياض خالف ما كّل أّن وذلك ا¡ديد@, سواد

أيى ُمدهاّمتاِن@, ا�نّت�@: صفة ã
| 
تعا قال ,@ÍÉأخ أ�سود فيسّمي الصفات@, هذه

من ُخÍÉته لشّدة يُريى يّان الر� الناعم النبات أّن وذلك اÍÉòة@, من وهذا َسوداوان@/
لسواد بذلك وا Ø Ôd قوم :@ÍÉÔòوا شجره@/ لك�ة العراق@, سواد يى Ù Ôdولذلك أسود@/ بُعد
تلك فٕاّن ـ DزبلةXوا منة الد� ã|ينبت 6ما مَن الد� وَخÍÖÉاَء ٕايّا@كم ا¡ديث@: وأمّا ألواuم@/
/@Dق�Ìº ـ 6َمزبلة َبْعر ِدمنة

ã
| ناÍÈة شجرة ا Øuكأ ُسوء@, َمنبِت

ã
| ْسـناء Ò¡ا اXرأة

عنه@/ ّ مyيى وهو ص0حها بدّو قبل ا¥ار بيع وا¢اÍÒÈة@:

×
ول0ُنـ� ÍÉأخ وللذكر َتِعـَب@, مثل ÕÍ ßÉَخ فهو َخÍÒÉاً اللّوُن ÍßÉَخ ـ مصبا
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فسادها, ص0حها@وخوف ت@بذلك@لفقد
Ù
ُش} مَن: الد� وَخÍÉاء /ÍÖÉُخ وا�مع َخÍÖÉاء,

ويقال الفسـاد@/ Ìºيع وهو ثامراً يكون � ناÍÈاً كان وٕان مَن@: الد� ã| ينبت ما ٔ�ّن
bع هيى صدقة@: اÍÉÒòاوات ã| ليس وقوGم خÍÉاء@/ والبقول النبات من ÍÉللُخ
اd�ٕيّة جانب فzا غلب لكنّه ,@ÍÉُخ يقال أن وقياÎºا وصفراء@, aراء مثل خÍÉاء
اd�ّٕية@/ تعّينت الوصفيّة فقدت فٕاذا وصحراوات@, صحراء Lو Ëº�ٕا bع فجمعت
Iـته ت Øðفاه بَيضاء فروة ع� جلس ٔ�@نّه ,@D6ص قال Fك بذلك سـم�يى :@ÍßÉ Òòوا
ا�ستعFل خّفف@لك�ة لكنّه وك«Ìالضاد اòاء بفتح وهو @نبّوته@,

ã
واختلف| خÍÉاء@,

/@ ّ خÍÉيى فيقال ٕاليه ونسب با¢ّفف@, يى Ùdو

أنا@, وَخÍØÉته ,@ÍÒÈواخضو ُء
ã
Ï¿ال ÚÍ ÒÉواخ /@ÍÉأ�خ لون اÍÉÔòة@: ـ صحا

قيل ومنه ,@ÍÉأخ وهو جرزته ٕاذا الك0ء واختÍÉت /@ÍÉأخ أ�سود سـّموا ا Ø[ور
/@ÍßÉ اختُ قد َغّضاً@: شابّاً مات ٕاذا للّرجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النبات منه
Ø
k�ٔا واXصداق ,@ÍÉأ�خ اللّون هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

وبإ�ط0ق@/ قرينة دون من عليه يطلق قد وع�هذا ا�خÍÉار@,
ã
| لgاله ,@ÍÉأ�خ

النـعومة وع� ـÍÖÉاء@, Òòا ال«Êء ع� يطلق قد الثابت أ�صل هذا و]ناسـبة
/@ÍÉأ�خ اللّون

ã
و| النبات@,

ã
| اXوجودت� والطراوة

بلحاظ بل ا�خÍÉار, فليس@]ناسبة مواردYا@:
ã
Yة@| والد� الّسواد وأمّا@ٕاط0ق

ا¡ركات@/ وغشاية والعFرات بأ�شجار وا�ستتار ا�معيّة ترا@كم

الُمخاَضرة@/ وكذلك ,@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن ا�ختضار@: وأمّا



٨٥ خضع

/@٤٣ . ١٢ ـ ياِبساٍت َواَُخَر
à
Í ÖÉُخ ُسْنبُ?ٍت َسْبَع َو

/@٣١ . ١٨ ـ ق Òواسَت� ُسنُدس ِمن ُخÍÉاً ِثياباً َيلَبسوَن َو

/@٧٦ . ٥٥ ـ
à
Í ÖÉُخ َرْفرٍف × Òَع� Òُمت�ِكئ�

�Ç ÒV النـبات أّن علzا ويدّل وال}اء@, الّطراوة من فيه Xا اللّون هذا انتخاب
فـيه دام ما اللّون wذا وهو ا�البة@, والنعومة وا�Fل ال}اء وفيه وَمظهرها@, الطبيعة
و� والشـّدة@, ا¡Çّدة

ã
| كالبياض ليس معتدل حّد

ã
| اللّون هذا أّن وأيضاً طراوة@/

ونـعومxا طراوtا وآثار الطبيعـة مظاهر فيـه Øتتج� لون وهو الّظلمة@/
ã
| @كالسواد
وصفائها@/

ع� الداّل اòضع ومن والل��@, الّصفا ع� الداّل اòضد من اXاّدة هذه وتقرب
وا�نقياد@/ الل��وا�عتدال

Íاً@/ ßÉَخ ِمنُه فأْخَرْجنا ناراً@, ßÍ ÒÉْخ أ�َ َجِر الش� ِمَن ة@, ÚÍ ÒÉ Ö ÔU ْرُض أ�َ َفُتْصِبُح

والنعومة@/ الطراوة مع التوأم
Ø
k�ٔا الكامل ع�ا�خÍÉار تدّل

فـتدّل اXاّدة@, هذه مفهوم من جزءاً جعلت قد الطـراوة ٕاّن نقول أن يبعد ف0
ٕاط0قها@/ عند علzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خضع@:

وأخضعه خاضع@/ فهو واستكان@, ذّل ُخضوعاً@: Oضُع لغرZـه خضَع ـ مصبا
الصوت@,

ã
يستعمل| أ@ك�ما اòشوع أّن اòشوع@ٕاّ� قريبمن واòضوع أذل�ه@/ الفقر@:

أ�عناق@/
ã
| واòضوع

الصوت@/ جنسمن وا��خر ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| تطامن أحدYا@: أص0ن@, خضع@: ـ مقا
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تذلّل أيى ف0ن واختضع وا�ستخذاء@/ الذّل وهو خضوعاً خضع اòليل@: قال فأ�ّول@:
خـضع غ�ه@: وقال بالذّل@/ الراضيان وYا َخْضعاء@: وامرأة أخضع ورجل /@Í¼وتقا
انكباب َضع Òòا : ãæالشيبا قال Oضع@لكّل@أحد@/ ُخَضعة@: ورجل الفقر/ الّرجل@وأخضعه
أ�خضع :@

ã
èأ�عرا ابن قال َخْضعاء@/ وُعنُق أخضع رجل يقال الصدر@, 
ٕا العنق ã|

فقال خر@: ا�� وأمّا ك0مه@/ �َن ٕاذا وأخَضَع@: الّرجل َخَضَع ُدريد@: ابن قال اÇXتطامن@/
معركة يْـَضَعة Òòا قـوم@: قال وغ�ها@/ ا¡ـرب ã| الصوت التفاف ضيَعة@: Òòا اòليل@:

ٕا القول هذا ع� الكلمة عادت وقد لبعض@, بعض فzا Oضع أ�قران ٔ�ّن القتال

صّوت@/ أيى َخضيعة بطنه خضع عمرو@: أبو قال أ�ّول@/ الباب

ٕاليك
ã
وأخَضَعتْ� واختضع@, خضع يقال والتواضع@, التطامن اòضوع@: ـ صحا

مـال أيى النجم@, وخضع أحد@/ لكّل Oضع أيى زة@, Ò ÔY مثال ُخَضَعة ورجل ا¡اجُة@,
Çضيعة@: Òòوا مyا@/ دنا أو أ�رض 
ٕا رأسه أماَل َخْضعاً@: إ�نسان وخضع للَمغيب@,
َبضعة@: وللسيوف َخْضعة للسياط dعت وقوGم: فعل@/ منه

×
و�@يب� الدابّة بطن صوت

وتطامن عنقه@خضوع
ã
|@ الّذيى وأ�خضع: والَبْضع@القطع@/ ْضعة@صوت@وقع@السياط, Òòفا

خلقًة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مرتبة وهذا ,@oالتسل حالة مقارناً التواضع هو اXاّدة@: @هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

بالذّل@, بالرضا Ì
Ø
يف« وقد وا�ستكانة@, بالذّل الّلفظ Ì

Ø
يف« هذا وع� التواضع@/ فوق

النجم@, و]غيب خر@, بالنسبة@ٕا
ا�� الّرجل اXرأة@أو
ã
| وبل�الك0م أ�عناق, وRضوع

قلناه@/ ما وأ�صل وغ�ها@,

اòشع@/ راجع ـ والوضيعة وب�اòشوع بيyا الفرق فظهر
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بطن من اXسموع الصوت أو السوط وقع ]ع�صوت واòضيعة ضعة Òòا وأمّا
وا�نـقياد اòضـوع من ظهر ما فهيى وأمثاGا@: ا�ـواد@, الفرس ُقنب من أو الداّبة@,

ا�واد@/ الفرس َعدو من أو السوط عليه يقع ن
Ø
W oوالتسل

هذا وOتلف ,@oالتسل مع التواضع جهة 
ٕا هو اXوارد@: هذه bيع
ã
| فا�عتبار

واXوارد@/ اXصاديق باخت0ف اXفهوم

/@٣٢ . ٣٣ ـ َمَرٌض قْلِبِه
ã
| ال�ذيى َفَيْطَمَع ِبالَقْوِل َضْعَن Ö ÒH?َف

وهيى خضوع@, حالُة ومذا@كراtّن منطقهّن ã|و قوGّن بواسطة Gّن يكن ف0 أيى
والطاعة oوالتسل بالتواضع يشعر منطقهّن يكون أن ]ع� ,@oبالتسل توأماً الوضيعة

قصد@/ دون من

Iريك
ã
| وآ@كد أشّد هو بل الزينة@, كٕابداء القول من النحو هذا أّن 	O و�

سوء@/ قصُد Gّن يكن n وٕان والطمع@, ا¦اي0ت

غاف0ً@/ أو قاصداً وWنوع Tّرم لقائه
ã
و|

Ø ã
أ�جن� مقابلة عند ا¡الة فهذه

/@٤ . ٢٦ ـ خاِضع� ا ÒG أعناقهم َفَظل�ْت آيًَة Êِء Ú»ال ِمَن م ß Öz َعلَ ل Ù Ò� نُ نََشأ ٕان

/@oالتسل متواضع�مع خاضع�أيى ونفوذها ا��ية عظمة قبال ã| فيص�وا

النسـاء مورد
ã
|

Ø
Dسـ و� الكرZتـ�@, ا��يتـ�

ã
| wا التعـب� لطف 	O@و�

وأ�عناق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خطأ@:

ُيصـب n ٕاذا وأخطأ@: خاطٔي@, فهو ِخطأً الّرجل َخِطٔي ـ ٤٩٦ . ٧ الxذيب
كاَن َقتَلُهم ٕان� ـ ِخطأً خاطٔي وأنا أخطَأ@, فأنا أ\َت@, ٕاذا َخِطئُت قد ويقال الصواب@/
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ÇXا وأخطأت@: الذنب@/ وهو عمداً صنعه Xا َخِطئُت@: يقول@: qيـGا وأبو /@ @َكب�اً ِخطأً
يكـون أن يـنبغيى كان وbعها@ فَعيلة اòطيئة الليـث@: وقال عمد@, غ� َخطَأ صنَعه
/@ كاليتاميى جعلوها@ Ø

j مyا ا��خرة Yزت�فخفّفوا التقاء فاستثقلوا wمزت�@,
Ñ
خطا�

ٕاذا أخطَأ يقال@: الصواب@/ حّد Vاَوزة ٔ�@نّه اòطو@] [@من هذا من واòطاء ـ مقا
/@�òا الوجه ي�ك ٔ�@نّه الباب قياس وهو أذنَب@, ٕاذا طَأ@: ÒO وَخِطٔي الصواب@, تعّدي

من Ëºٕا وهو Òّد@, ÔZو ÍÒ
ويُق½ الصـواب@, ضّد بفتحت� مهموز طَأ@: Òòوا ـ مصبا

Xن ]ع�واحد@, وأْخطَأَ َعِلَم@, باب من ِخطأً َخِطٔي عبيدة@: أبو قال ِطٔي@/ ÔU فهو أخطأ
أو كان عامداً ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| وأْخطَأَ@: ين الد� ã| َخِطٔي غ�ه@: وقال عمد@/ ع�غ� ُيذنب

الصواب أراد ٕاذا وأخطأ خاطٔي@, فهو عنه يى Ôu ما تعّمد ٕاذا َخِطٔي وقيل@: عامد@/ غ�
الذنب طاء@: Òòوا تعّمده@/ أو قصده قيل وفَعَله@: غ�الصواب أراد فٕاذا غ�ه@, 
ٕا فصار

طئاً@/ ÔU جعلته أو أخطأَت له قلت وخطّأته@: باXصدر@/ تسمية

غ�تعّمد@, من تكون قد طيئة Òòا أّن طيئة@: Òòوا j�ٕب�ا الفرق ـ ١٩٣ الفروق
خطايا@/ كلّها الذنوب يت Ùd Øح� ك�ذلك Øj تعّمداً@/ ٕاّ� j�ٕا يكون و�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ٕامّا اòطاء ٕاّن Øj الصـواب@, يقابل ما هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

واXوضوع@/ تعي�اXصداق
ã
| أو العمل@,

ã
| أو ا¡كم@,

فٕانّه قبحاً@, وآ@كد أثراً أشّد وتعيينه@: به والعلم فهمه
ã
| أيى ا¡كم ã| واòطاء

ã
| اÇòطاء وبعده /@Í

Ù
اXقـ½ عذر يقبل و� معتذراً صاحبه يعّد � الّذيى التقص� من

ُيصيب@, Øح� فيه وJتاط سـنه ÔJو عمله
ã
| يراقب أن له �زم العامل فٕاّن العمـل@:
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وم0مة@/ Tذوراً أقّل وهو وتعيينه@: اXوضوع
ã
| اòطاء وبعده

هـو بـل اòطاء@, من يعّد ف0 Uالف@: فعل وٕارادُة قبيح عمل
ã
| التعـّمد وأمّا

واXعصية@/ ا0òف اُريد ٕاذا اòطاء يصدق ف0 العصيان@,

:@
تعا قوله عليه ويدّل

َغفوراً اُ# وكاَن قلوبكُم دت َتَعم� ما َولكن ِبِه ÔkأخطأDف ُجناٌح َعَلْيكُم َولَيَْس
/@٥ . ٣٣ ـ ÓDَرح

والرaة@/ العفو مورد
ã
| يكون فاòطاء

زائدة@/ ومؤونة اُمور 
ٕا فيحتاج با0òف@: والتعّمد العصيان وأمّا

والتسـا· الُبـطء عن عـبارة مّر Fك j�ٕا فٕاّن ,@j�ٕا غ� اòطيـئة أّن فظهر
:@
تعا قوله

ã
| Fyبي التقابل عليه ويدّل العمل@,

ã
| والتأخ�

.@@٤ ـ ُمبيناً وٕا\اً تاناً Ôw احَتَمَل َفَقد بَِريئاً ِبِه يَْرِم Ú Ôj ٕا\اً أو َخِطيئًَة َيكِسْب َوَمْن
/@١١٢

/@j�ٕا رميى 
ٕا اXب�بالنسبة j�ٕوا اòطيئة@, رميى 
ٕا بالنسبة فال}تان

والعـقاب@, الذّم ويتبعه فعله يقبُح ما هو الذنب فٕاّن أيضاً@, الذنب غ� ا Øu@وأ
:@
تعا قوله عليه ويدّل

/@٩٧ . ١٢ ـ خاِطئ� ُكنّا ٕانّا نوَبنا ذُ َلنا استَْغِفر أبانا يَا
/@٢٩ . ١٢ ـ اòاِطئ� ِمَن ُكنِت ٕان�ِك لَِذْنِبِك َواسَتْغِفريى

ما وهكذا ,@ وأ�ذيى الظّلم من وأبzم يوسف حّق
ã
| فعلوا ما الذنوب من يراد

باòطاء Øع Øj والقول@/ النيّة سوء من يوسف حّق
ã
و| زوجها حّق

ã
| زليخا فعلت

والغـفلة@, وا�شتباه اòطاء ع� 0ًaو اعتذاراً أ�حوال@, تلك جريان
ã
| أ�عFل

ã
|
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ع�اXعصية@/ تعّمد عن تكن n أ�عFل تلك أّن باّدعاء

حيث من اòطاء هو اXنظور فٕاّن اXذّكر@: با�مع الثانية ا��ية
ã
| التعب� وأمّا

أو رجل من Çطٔي ÔO من مطلق واXـراد والتذك�@, التأنيث جهة 
ٕا نظر دون من هو
اXوارد@/ هذه

ã
| اXذّكر تغليب واXعمول امرأة@,

والعلم الوظيفة تشخيص فٕاّن العمل@, جهة
ã
| وقوعه اòطاء@: من الغالب ٕاّن

Ø
j

دون �ًFأع ويعملون ا�هة@, هذه من طئون ÔOالناس وأغلب إ�شكال@, غاية
ã
| wا

مصيبون@/ م Øu@أ مyم ظَنّاً وظيفxم@,

/@٢٨٦ . ٢ ـ أْخطَأنا أو َنِسينا@ ٕان ُتؤاِخْذنا � َرب�نا
/@٩١ . ١٢ ـ اِطئ� Òò ُكنّا وٕان َعَلينا اُ# آثََرَك َلَقد تاِ#

/@١٦١ . ٧ ـ َخطيئاِتكُم َلكُم @نَْغِفر داً ُسج� الباَب َوادُخلوا

أشّد@: اXؤاخذة فتكون معاً@: والعمل ا¡كم
ã
| يكون وقد

/@ ٨ . ٢٨ ـ خاِطئ� كاُنوا ا@ ÔYوُجنوَد َوهاماَن ِفرَعوَن ٕان�
/@٢٥ . ٧١ ـ اُْغِرُقوا م

ß ß
tَخطيئا ا Ú ßW

/@٣٨ . ٦٩ ـ اòاِطئون ٕاّ� يأ@ُكلُه � ِغسِل�@/ ِمن ٕاّ� َطعاٌم َو�

أعGFم برنا¶
ã
و| اُمورهم اريى ÒV ã

و| حياtم أيّام ã
| خطأ ع� كانوا م Øuفٕا

ثام@, وا�� الذنوب أنواع يتضّمن
ã
Øالك� اòطأ من النحو هذا أّن 	O و� وأفكارهم@/

التاّم@/ ا�Lراف ويوجب

اòطأ من النحو هذا اد Ôف� إ�ط0ق@: وع�سبيل قرينة دون من استعمل وٕاذا
اُ�مور@: جريان مطلق

ã
|

ã
Øالك�

/@ ٨١ . ٢ ـ النّار ولِئَكَأْصحاُب فأُ َخِطيَئتُُه ِبِه َوأحاَطْت َسيQئًَة َكَسَب َمن × Ò� بَ
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/@١٦ . ٩٦ ـ خاِطئَة كاِذبٍَة ناِصيٍَة بالناِصيَِة َلَنْسَفعاً

/@
Ó
ومع� لفظاً وخ�@, خطل ماّدة من قريبة اXاّدة هذه ٕاّن

Ø
j

وأمّا أّصلناه@/ الّذيى هو اXاّدة@: هذه مشتقّات bيع ã
| الواحد أ�صل أّن فظهر

ع� يدّل ا£ـّرد الفعل فٕاّن واGيئة@, الصيغة جهة من فهو وأخطَأ@: َخِطٔي ب� الفرق
ٕا
الفاعل@, الفعل ونسبِة الصدور ع�جهة تدّل أفعَل وصيغة ا¡دث@/ حدوث مطلق

الوقوع@/ جهة 
ٕا فَّعَل
ã
| النظر أّن Fك@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خطب@:

اشتقاق ومنه وسامع@, متكل�م ب� الك0م وهو وِخطاباً اطَبة ÔU خاطَبه ـ مصبا
وعلzم القوَم َخَطَب اXوعظة

ã
| فيقال معني�@, باخت0ف وك«Ìها اòاء

Ø
ËÉب اòطبة

وÇbعها منسـوخة@, ]ع� نُسخة Lو مفعولة ]ع� فُعلة وهيى ُخطبًة@, قتل@, باب من
ٕاذا القوم@: 
ٕا اXرأَة وخَطب ُخَطباء@/ وا�مع خطيٌب@, فهو وُغَرف@, ُغرفة مثل ُخَطب
وَخـطّاب خـاِطٌب فهو ,@Ì»بالك طبة ßòا Ëº�ٕوا واختَطَ}ا@, مyم@, يðّوج أن طلب
ال½Íد وأ�خـطب@: صاحبxم@/ تزويج 
ٕا دَعوه القوُم@: واختَطَبه ,@ يى Ùd وبه مبالغة@,
طائفة@/ طّابّية@: Òòوا ُخطوب@/ وا�مع ل@, ßي� الشديد أ�مر طب@: Òòوا الشقراق@/ ويقال

Çاِطبه ÔO خـاطَبه يـقال@: اثـن�@, ب� الك0م أحدYا@: أص0ن@, خطب@: ـ مقا
الَمخطوب الك0م طبة@: Ôòوا ج@/ يزو� أن الطلب النكاح ã|و ذلك@/ من طبة Ôòوا ِخطاباً@,
يقع@, أ�مر طب@: Òòوا صاحبxم@/ تزويج 
ٕا َدَعْوه ٕاذا ف0ناً@, القوُم اختطب ويقال به@/
فاخت0ف خر@: ا�� أ�صل وأمّا واXراجعة@/ التخاطب من فيه يقع Xا بذلك يى Ùd ا Ø̂ وٕا

ع�مَتyا@/ أسود خّط Gا
ã
الّ� أ�تان طباء@: Òòا لون�@,
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طبة@, ßòوا طبة Ôòا ومنه الك0م@/ ã| اXراجعة والتخاطب@: وا¢اطَبة طب Òòا ـ مفر
أ�مـر طب@: Òòوا لسة@/ ßا� Lو خَطب@, ٕاذا إ�نسان علzا

ã
الّ� ا¡الة طبة@: ßòا وأصل

اòطاب@/ من أ�مر به ينفصل ما اòطاب@: وفصل التخاطب@/ يك�فيه العظoالّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أفـراد أو فرد قبال
ã
| والتكلّم ا¡ضور هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

أو فا¢اطبة الصيغ@: باخت0ف خصوصـيّاته Hتلف اXع� وهذا قيدين@, 
ٕا فيحتاج
وهو ذلك شـأنه من الّذيى هو واòطيب والتكّلم@/ ا¡ضور ٕادامة ع� يدّل اòطاب
ع� يدّل فُعلة طبة Ôòوا /@

×
اXع� ذلك ع�مطلق يدّل Vّرد مصدر طب Òòوا به@/ متّصف

كالقِعدة طب@, Òòا من خاّص ع�نوع يدّل ِفعلة طبة ßòوا والُعـّدة@/ كالل�قمة به يُفعل ما
وا�لسة@/

اÇXتكل�م بـ� كالك0م والتفاسـ�@: اللّـغات
ã
| اXذكورة ا¢تلفـة

ã
æعاXا وأمّا

ا¢صوصة@, وا¡الة والسبب@, ,oالعظ وأ�مر والشأن@, الك0م@,
ã
| واXراجعة والسامع@,

اXوارد@/ التقريب]ناسبة باب من كلّها وغ�ها@,

/@٦٣ . ٢٥ ـ َس?ماً قاُلوا ا�اِهُلوَن م Ô Ò{ خاطَ َوٕاذا

عـباد فيُظهر وأفكارهم@: جهالxم ÏÉقت[ والتكلّم ا¡ضور
ã
| أداموا ٕاذا أيى

ومن البحـث ٕادامـة من حـذراً ؤ�فكارهم@, Gم السـ0مة طلب جواwم
ã
| ن ×aالر
ا�دال@/

/@٣٧ . ١١ ـ َظلموا ال�ذيَن
ã
|
ã

 اِطبْ ÔH َو�

/@�Xللظا ورaة خ� طلب 
ٕا يرجع ]ا والتوّجه ا¡ضور عند تتكلّم � أيى
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/@٣٧ . ٧٨ ـ ِخطاباً ِمنُه لكوَن ÒZ ن� × Öa Fالر� Ô Òy بَيْ َوما رِض وأ�َ واِت مى الس� Qَرب

أو مع�ضاً ويتكلّم ٕاليه يتوّجـه أن اXتّقـ� أو الطاغ� من أحد Zلك � أيى
الدين@/ يوم مالك وهو � يومئٍذ أ�مر فٕان طالباً@,

/@٢٠ . ٣٨ ـ طاب ßòا وَفْصَل َة Òg ß¡ا وآتيناه

معرفة ع� فهو ة@, ØñمÇXا ا¢اطبة وقدرة وا¡قائق اXعارف داوَد وأعطينا أيى
Fك وهذا@ ظاهراً@, مستدّل حّق فاصل دقيق وع�تكلّم باطناً اG�ٕيّة َكم@واXعارف ß¡با

الَبيان@/ َعل�َمُه إ�نساَن َخَلَق الُقرآَن َعل�َم ُن × Öa الر� :@
تعا قال

/@٩٥ . ٢٠ ـ ّ ساِمريى يا َخطبُك ا Òf

/@٥٧ . ١٥ ـ رَسلوَن ÔX ا ا Ûv@َأ َخطُبكم ا Òf

/@٢٣ . ٢٨ ـ
ã
َنْس� � قالتا gا َخْطبُ ما قاَل

/@٥١ . ١٢ ـ راَودتُن� ٕاذ َخْطُبكن� ما قاَل

]ع�جريان استعFله غلب
Ø
j والتكلّم, ]ع�ا¡ضور مصدر أ�صل

ã
طب@| Òòا

ا�ريان@/ ذلك عن السؤال مورد
ã
| فيستعمل اُخر@, أفراد مع شخص حال

كيفـيّة وما معهم؟ وك0مك الناس عند وحضورك أمرك جريان كيفيّة ما أيى
شأنgا وما علzم؟ اXتعال ا� من ومأموريّتكم وتكلّمكم الناس حضور عند أمركم
أمركّن كيفيّة وما الناس؟ من تريدان وما اXكان هذا

ã
| Fحضورك

ã
| أمركم وكيفيّة

/@ Ø Ôíتَكلم وما ويوسف زليخا Vلس
ã
| ا¡ضور عند

Uصوص]ورد طب Òòا فٕاّن وا¡ال@: والشأن وأ�مر طب Òòا ب� الفرق فظهر
ذلك كان وٕاذا@ وخطابـه@, ك0مه اXتكلّم أظهر وقد ومستمع@, متكلّم ب� أ�مر يكون

/@oالعظ ]ع�أ�مر استعمل اòطب أّن يتصّور :@ Ó
Ø
Fومه ÓDعظ أ�مر



خّط ٩٤

اXوارد@/ تلك
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف انكشف فقد

/@٢٣٥ . ٢ ـ النQساء ِخْطبَِة من ِبِه ÔrَعرضDف َعَلْيكُم ُجناَح َو�

طلب وهيى النساء 
ٕا بالنسبة والك0م ا¡ضور من Uصوصة حالة ع� أيى
الðويج@/

اXرأة@: مسكن قريبمن
ã
| قا_اً اXرء فيقول النحو@, wذا تðّوج العرب وكانت

واللسان@/ الصحاح
ã
| Fك ـ نُكٌح فتقول ُخطٌب ويقول ِنكٌح@, اXرأة@: وتقول ِخطٌب@,

Øح� الðويج@, Rصوصيّات حة ÙÍ½م و¾Ìائط مبيّنة قيود اضيفت إ�س0م ã|و

ã
Ï»نـف أنكحُت ـ@ أمرها@

Ø ã

و من بٕاجازة Uـتارة عاقلة اXرأة فتقول ٕاwام@, يب� �

أو Øع�ÇXا اXهر ع�
ã
Ï»لنف النكاح قبلت ـ@ اXـرء ويقول اXعلوم@, اXهر ع� لنفسك

مyا@/ قريبة اُخر بألفاظ

أ�صل@/ من@مصاديق فيكون وتكّلم@خاص, عن@حضور عبارة طبة ßòا أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّط@:

َهَجر خّط وهو باليَمامـة موضع أيضاً واòّط طوط@/ Ôòا واحد اòّط ـ صحا
الزاجـر خّط ّط Òòوا فتقّوم@/ اGند ب0د من Iمل ا Øu@�ٔ ط�ـّية@, Òòا الرماح ٕاليه تنسـب
وكسـاء كتَب@/ أيى بالقلم@, وخط� وَيزُجر@/ الرمل ã| باصبعه ّط Ô ÒO أن وهو D6الكاهن
أظ0فه@/ بأطراف أ�رض ّط Ô ÒO الّذيى ØãÏ¿الوح الث�ور طوط@: Òòوا ُخطوط@/ فيه ّطط@: Ò ÔU
قد انّه ليعلم باòّط ع0مة علzا يُعل�م أن وهو لنفسه الرجل أ�رضOتطّها ّطة@: ßòوا
نـبت أيى الغ0م@: واختّط والب½Íة@/ الكوفة ِخَطط ومنه داراً@, ليبنzا لنفسه اختارها
ٕاذا ُخّطة@: رأسه

ã
| جاء يقال والقّصة@, أ�مر ّطة@: Ôòوا به@/ ّط ÔO عود ّط@: ß¢وا ِعذاره@/



٩٥ خّط

ُخطًّة@: وخذ بعيد@/ مقصد أيى نائية@: ُخطّة وقوGم علzا@/ عزم قد حاجة نفسه ã|و جاء
الن�ـقط@/ من كالنقطـة Çّط Òòا من أيضاً طّة Ôòوا انتِصْف@/ ومعناه ا�نتصاف@, ُخط�ة ُخذ

طورت�@/ ÒW ßأرض� ب� َطر Ô] n ã
الّ� أ�رض طيَطة@: Òòوا

Çطّه ÔO الّـذيى اÇòّط ذلك Çfن امتداداً@, Zتّد أثر وهو واحد أصل خّط@: ـ مقا
هـو قالوا ـ ِعلم ِمن أثارة أو ـ 
تعا قال الزاجر@, Oطّه الّذيى اòّط ومنه الكاتب@,
Wدود@/ أثر هناك يكون ٔ�@نّه لنفسه@, اXرء Oتطّها أ�رض طّة ßòا الباب ومن اòّط@/
ويقال ا¡ال وهيى طّة Ôòا الباب ومن اòّطّية@, الرماح تنسب وٕاليه اليَمامة خّط ومنه
الباب من فليس اòطيطة@: فأمّا وعليه@/ له ُخّط قد أمٌر أ@نّه وذلك َسـوء@, طٍّة ÔR هو
ف0ن رأس

ã
| ـ قوGم وأمّا أخطأها@/ اXطر كأّن أخطأ من ا Øu@�ٔ زائدة الثانية والطاء

ويؤّثر@/ ّط Ò ÔO أمر فكأ@نّه كذا كان فٕان ُخّطة@, هو ا Ø̂ ٕا قوم فقال ُخطَية@:

ّط@: Òòوا غ�ه@/ أو بقلم َخطّه ٕاذا َخطّاً@: طّه Ô ÒO َء
ã
Ï¿ال َخط� ـ ٦٧ . ١ ـ ا�مهرة

سيف كّل بل اللغة@: أهل بعض وقال ,@ طّيى Òòا القَنا ينسب وٕاليه وُعFن@, البحرين سيف
فقد َحَظرته ء

ã
Ï¾ وكّل ع�أ�مور@/ وٕاقدام جهل أيى ُخطّة رأسف0ن

ã
| ويقال ُخّط@/
عليه@/ َخطَْطت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قص�اً منحنياً, أو منك«Ìاً أو ÓDمستق اXستطيل ّط Òòوا اXمتّد أ�ثر هو ّط Òòا أّن
عريض@/ غ� أو عريضاً طبيعيّاً@, أو بآلة Wدوداً أو مكتوباً طوي0ً@, أو

اXمتّد واòّط الطويل@, وأ�ثر الطويل@, والبلد اXمتّدة@, أ�رض مصاديقه@: fن
وظـهور اXمتّد@, وا¡فر Wتّدة@, اللباس

ã
| واòطوط أ�رض@, من قطعة حول دائرة

وغ�ها@/ الِعذار@,
ã
| شعر خّط



خطف ٩٦

Çّط ÔO ما مصاديقه@: ومن Uطوطاً@/ يكون وما ّط ÔO ما ]ع� فهو ّطة@: Ôòا وأمّا
حـّق

ã
| Øويتع� يُقّدر وما ٕاليه@, ويُقصد ّط ÔO وما نفعه@, أو شخص ÍÈر ع� وُيراد

معلوم@/ وَخّط Øمع� ونظم ع�قاعدة يكون وما ,@ ØÌ¾ أو خ� شخصمن

والَمخطوط@/ اòّط Uصوصمن ع�نوع ويدّل نوع فبناء ّطة@: ßòا وأمّا

ã
æللـمعا والضبط ا�مع بلحاظ الكتابة فٕاّن والكـتابة@: اòّط ب� الفرق وأمّا

اòطوط@/ نفس 
ٕا فيه النظر فٕان اòّط 0Rف وا�م0ت@, والكلFت وا¡روف

/@٤٩ . ٢٩ ـ بَيمينك طFه ÒH َو� كتاٍب ِمن َقْبِلِه ِمن َتتلُو ُكنَت َوما

وخـطّه وقراءتـه كافيـة وVموعة جامع كتاب تعلّم
ã
| سـابقة لك ليس أيى

ـْبِطلون@/ ÔX ا �رتاَب ٕاذاً ـ ٕاليك النازل القرآن
ã
| وال�ّدد الريب توجب Øح� بيمينك

با¨� ´Í½والت مؤونًة@/ وأنزُل مرتبًة æأد فٕانّه الكتابة@: دون باòّط فالتعب�
اXع�@/ ولتوضيح للتأ@كيد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خطف@:

Çطف@: Òòفا خّفة@/ ã
| اسـت0ب وهو منقاس@, مّطرد واحد أصل خطف@: ـ مقا

ـ أ�بصار لنور خاِطف وبرق أخِطُفـه@, وَخطَفتُه أخَطُفـه@, َخِطفتُه تقول ا�ست0ب@,
خِطف َمن ٕاّ� ـ اس�َق ٕاذا السمع@: Oطَف والشيطان ـ أبصارهم َطف ÒO ال�ُق َيكاُد
خيَطف@: وbل ا¡ديث@/

ã
| Ëº�ٕا هذا جاء وقد َخطّاف@, للشيطان ويقال طفَة@/ Òòا

/@
×
يَْط	 Òòا ال«Ìعة وتلك الَمّر@/ Ìºيع

من َخطفاً ِطفُه ÒO وَخطَفَه ب«Ìعة@, استلَبه تعب@: باب من طَفُه ÒO َخِطفَه ـ مصبا
الذئب اختطَفه Xا ويقال اXّرة@, طفة Òòوا مثله@/ طَّف@: ÒHو واختطَف لغة@/ ÍÈب@: باب



٩٧ خطف

اòّشاف@/ طّاف@: Ôòوا حرام@, وهو بذلك@, تسمية َخطفة@, :@ ّ حيى حيوان من وLوه@,

الناسمنحوGم وُيَتخّطُف بال«Ìعة@/@ ا�خت0س وا�ختطاف@: طف Òòا ـ مفر
ا ßXو ط�انـه@, ã

| شـيئاً ِطف ÒO كأ@نّه الّذيى للطائر طّاف Ôòوا وُيسَلبون@/ يُقتَلون أيى ـ
الَبَكـرة@/ علzا تدور

ã
الّ� وللحديدة َخطاطيف@, وbعه Oتطفه@, كأ@نّه الدلُو به رج ÒO

َحشـاه اخـتُِطف كأ@نّه َتِطفـه@:@ ÔUو شا Ò¡ا وأخطُف َيصـيده@, ما Oتطف ِطف@: ÔU وباٍز
/@Dزال ÔG6ا لُضموره

لغة وفيه ا�يّدة@, اللغة وهيى Oَطفه@, َخِطفه وقد ا�ست0ب@/ طف@: Òòا ـ صحا
وقد ُتعَرف@, تكاد � رديّة قليلة لغة وهيى ِطُف@, ÒO َخطَف أ�خفش@: حكاها أخري
طفة Òòا خط�ف مَن ٕاّ� ا¡سن@: وقرأ أبصارهم@/ ِطُف ÒO ـ 
تعا قوله

ã
يونس| wا قرأ

الذئب@/ واòاطف@: َخطاطيفها@/ السباع@: اليب ÒUو فادغم@/ اختطف ـ@@يريد

قيل ا Ø̂ وٕا ب«Ìعة@/ اجتذبتَه ٕاذا واختََطْفته@: َء ãÏ¿ال َخِطفُت ـ ٢٤١ . ٧ الxذيب
فيه@/ D6اعوجاج جنة ß¡ ُخطّاف@, الَبَكرة@: طّاف Ôò

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عـنه Øويعـ دفعـة@, وأ�خذ ا�ـذب هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

خـّفة@,
ã
| وا�سـت0ب ب«Ìعة@, ا�جتـذاب ومفاهيـم ُربودن@/ ـ@ بكلمة بالفارسـيّة

أ�صل@/ من قريبة
ã
æمعا ب«Ìعة@: وا�خت0س

bيعها@/
ã
| ملحوظ فٕانّه اXذكورة@, ع�اXصاديق تطبيقه يظهر وwذا

/@٣١ . ٢٢ ـ Ôالَط� َفتخطَُفه Êء Ú»ال ِمَن @ خر� ا@ Ú̂ َفكَأ

/@٢٦ . ٨ ـ فآوا@كُم النّاُس َيَتَخط�فكُم أن افوَن ÒH



خطف ٩٨

/@٥٧ . ٢٨ ـ أرضنا ُنتخط�فِمن َمَعك ديى ÔGا َنت�بع ٕان

ب«Ìعة@/ وا�خت0س وا�ذب أ�خذ يراد

ا�فتعال فٕاّن الصيغ@, اخت0ف هو والتخّطف@: وا�ختطاف طف Òòا ب� والفرق
هو ا£ّرد

ã
| واXلحوظ التفعيل@, ع�مطاوعة يدّل والتفّعل ا£ّرد@, ع�مطاوعة يدّل

هو واXطاوعة اXفعول@, 
ٕا الوقوع وجهة النسبة هو التفعيل
ã
و| النسبة@, Vّرد وقوع

و[ّرد@/ وعصيان ٕاباء دون من وإ�طاعة اXوافقة

واختيار قدرة ذويى جعلهم 
ٕا ٕاشارة بالتخّطف@: الكرZت� ا��يت�
ã
| فالتعب�

وٕاباء@/ مانع دون من وا¡ريّة با�ختيار طفون ÒO م Øuوٕا

/@١٠ . ٣٧ ـ Îاب Ò¾ فأتبََعه طَْفة Òòا َخِطف َمن ٕاّ�

أ�ع�@, 0ٔXا من وخفية ب«Ìعة ناقصة ومطالب كلFت واس�َق أخذ مَن أيى
وزائـ0ً@, ومنمحياً باط0ً وأخذه اسـ�قه ما وNعل ,@ ّ معـنويى ثاقب ¾Îاب يتبعه Øj

مدحورين@/ ويص�ون فيُطردون

فهو وجّن@: ٕانس من
Ø ã
æشيطا روح وكّل الشيطان أّن ع� الكرZة ا��ية وتدّل

من هيى ã
الّ� الغيبيّة وأ�حكام والقضايا اÇXعارف ع� ا�ط0ّع عن وTروم مدحور

الكوا@كِب بِزينِة نيا Fالد Êَء Ú»ال زي�نّا ٕانّا ـ@ الدنـيا@ Êء Ø»ال عن وخارجة اXاّدة nعـا وراء
جانب@/ Qُكل ِمن ويُقَذفوَن أ�ع�× ـٔ? ÒXٕا�ا عوَن َيسم� � ماِرٍد َشْيطاٍن Qُكل ِمن وِحفظاً

حركات
ã
نظم@| بواسطة@وجود الدنيا ال«Êء عن مدحورون م Øu@أ Fفالشياط�ك

0ٔXا اXطالبمن اسBع عن مدحورون كذلك بيyا@: والدافعة ا�اذبة الكوا@كبوالقوي
أ�ع�@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٩ خطو

خطو@:

ما طوة@: Ôòوا َخطوة@, الواحدة مشـيت@, َخطْواً@: أخطو خطوت خطو@: ـ مصبا
ُغـَرف مـثل وُخطُوات ُخطًي اXضموم وbع َخَطوات@, اXفتوح وbع جل�@, الر� ب�

عليه@/ خطوت ٕاذا وخطّيته وHطّيته وُغُرفات@/

َخطوًة@/ أخطو خطوت يقال عنه@/ ء@والذهاب
ã
Ï¿ال ع�تعّديى يدّل خطو: ـ مقا

حّد Vاوزة ٔ�@نّه هذا من واòطأ الواحدة@/ اXّرة طوة@: Òòوا جل�@, الر� ب� ما طوة@: Ôòوا
الصواب@/

Çطا@/ Ôòا وبعيد طا Ôòا فسيح وهو واسعة@, وُخطوة واحدة@, َخطوة َخطا ـ أسا
ٕاذا يسـ�ة@, ُخطًي القول� وب� باXكروه@/ ٕاليه وHّطيت اXكروه@, Hطّاه ا£از@: ومن

اXسافة@/ أيى أهلك@, 
ٕا ف ßÍ½فان طوَة Òòا عليك ا� وقّرب متقارب�@/ @كانا

ما@ب�القدم�@, طوة@: Ôòوا /@ ×Ï¿َم مقلوب@: واختاط واختَطي@, َخطْواً خطا ـ لسا
ُطُرقه@, هيى قيل ـ يطان الش� ُخُطواِت َتت�ِبُعوا َو� وُخُطوات@/ وُخطْوات ُخطًي وا�مع
وقال الواو@/ مع للضّمة استثقاً� بعÎÉم وخف�ف إ�شباع@, من فيه Xا التثقيل واختاروا
بـ� فرقاً وُحُجرات@, ُحجرة Lو فُُع0ت ع� اÊº�ٔء من فُعلة Qمع العرب الفـّراء@:
ا�خـتيار@, التـثقيل صار ولذلك وُحْلوات@, ُحلوة مثل فّف ÔO النعت والنعت@, Ëº�ٕا
رك}م واختطاهم@: الناَس وHطّي ُحَجرات@/ فقيل ثانيه فتح ا Ø[ور ,@Ëº�ٕا ُخفّف ا Ø[ور
و� طو@/ ÒO ع�أن aلته ٕاذا :@ غ�يى وأخَطْيُت ]ع�@/ وHّطيت@: وخطوت وجاوزهم@,

باGمز@/ Hطأت يقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويدّل اXطلق@,
ã
Ï¿Xا � قََدماً@, قََدماً

ã
Ï¿Xا هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن



خفت ١٠٠

والتعّديى التجاوز وأمّا مشتقاtا@/ وسائر يُفَعل Xا وفُعلة منه للمّرة فَعلة مفهوم عليه
أ�صل@/ لوازم fن عنه@: والذهاب

يطان الش� ُخطواِت بْع َيت� َوَمن يطان الش� ُخُطواِت َتت�ِبعوا � آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv َأ@ يا
/@٢١ . ٢٤ ـ نكَر ÔX وا بالَفحشاء يَأُمر فٕان�ُه

/@١٤٢ . ٦ ـ يطان الش� ُخُطواِت تت�ِبعوا َو� ا# َرَزَقكُم ا ØW @ُكُلوا@

.@@٢ ـ يطان الش� ُخُطواِت تت�ِبعوا َو� كاّفًة لْم Qالس ã| ادُخلوا آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv َأ@ يا
/@٢٠٨

ّ أيى ã| وأثره مسلكه يسلك أن
ã
ÏÉيقت شخص خلف

ã
Ï¿Xوا ا�تّباع كان ا@ ØXو

فكذلك فقَدماً@: قََدماً جانب وٕا
كل� قدم كل�
ã
و| طريق � أيى 
وٕا طريق � وبأيى طريق


ٕا يسـوق ات�باعـه فٕاّن للشـيطان@, اXعنويى والسلوك وأ�خ0ق أ�عFل ã| ا�ت�باع
ا� طاعة عن واòروج ا� حّرم ما 
ٕا يى والتعد� واXنكر الفحشاء وارتكاب الّض0ل

/@
تعا له التسلoوالطاعة اXستقoوعن و¼Íاطه

و� وسكونه@, حركاته وجزئيّات وسلوكه س�ه قطعات عن عبارة فُخطُواته
Oالف وهذا وQليلها@, وتكب�ها ٕالzا والتوّجه النفس رؤية هو منه قدم أّول أّن 	O

مهِلك@/ مِضّل مظِلم واد ّ أيى 
ٕا إ�نسان وNّر العبوديّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خفت@:

الّرج0ِن اَفَت ÒHو الن�طق@, ٕاÌºار ْفت Òòفا وِكBن@, ٕاÌºار وهو واحد أصل ـ مقا
م@/ Ô Òyبَي @َيَتخاَفتوَن ـ

خـفت فـيقال@: بالباء ي ويُعـد� ÍÈب@, باب من َخفْتاً الصوُت َخَفَت ـ مصبا



١٠١ خفت

وخفَت wا@/ صـوته يرفع n ٕاذا افَتًَة ÔU بقراءته وخاَفَت يرفعـه@, n ٕاذا بصوته الرجل
خاِفت@/ فهو مات@, ٕاذا وLُوه@, الزرُع

انـقطع أيى خفت@, للمّيت@: قيل وÇGذا سكن@, ُخفوتاً@: الصوُت َخَفت ـ صحا
ٕاÌºار والتخافت@: وا¢افَتة فجأة@, مات ُخفاتاً@: وَخَفت خاِفٌت@/ فهو وسكت@, @ك0مه

مثُله@/ فت Òòوا اXنطق@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن يقـُرب حد� 
ٕا الصـوت خفض هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

وإ�ظهار الصوت رفع هو ا�هر فٕاّن ا�هر@, مقابل
ã
| اXع� وهذا السكوت@واÌº�ٕار,

علناً@/ منه يقُرب أحد كّل يسمع Mيث

/@١٠٣ . ٢٠ ـ َع¿Ìاً َلِبثrٕاّ� ٕان م Ô Òyبَي َيَتخاَفتوَن

/@٢٣ . ٦٨ ـ َيتخاَفتوَن َوُهم فانطَلقوا

بيyم@/ ٕاÌºاراً فوuا ÔOو م Òtأصوا Oِفضون أيى

/@
Ó
ومع� لفظاً متقاربة فض Òòوا

ã
	 Òòوا فت Òòا كلFت ٕاّن Øj

/@١١٠ . ١٧ ـ َسبيً? ذلَِك Òب� وابَتِغ ا
ß
w اِفْت ÔH َبص?ِتكَو� َهر@ Ö ÒQ َو�@

وإ�خفات@/ ا�هر جهة من والتوّسط ا�عتدال حّد تتجاوز أن لك �ينبغيى أيى

الصلوات
ã
| Fyبي والتفصيل إ�خفات أو ا�هر بلفظ العنوان ينبغيى � ٕانّه

Ø
j

من وأعجب ¼JÍاً@, اXتعال ا� ك0م
ã
| مyيّان العنوان� فٕاّن الفقهّية@, الكتب

ã
| Fك@

ع� تدّل � وهيى زرارة رواية 
ٕا مستنداً موارد ã
| FÇyم كّل بوجوب ا¡كم هذا@:

الروايات@/ من Oالفها ما مع الوجوب@,



خفض ١٠٢

مع ا�ستحباب@, ع� إ�خفات أو ا�هر
ã
ÏÉيقت مورد

ã
| الرواية aل فا¡ّق

مواردYا
ã
وإ�خفات| ا�هر ع�مطلق تدّل بل موضوعاً, �@ُتثبت م}مة الرواية أّن

الصلوة راجع ـ واحدة ٕا
رواية الروايت�له مرجع يكون أن أيضاً و�يبعد اXقتضية@,
الوسائل@/ أبواب من وا�هر

يوم أهوال من والفزع الوحشة فبمناسبة أ�ولي�@: ا��يت�
ã
| إ�خفات وأمّا

مقتدر@/ سلطان من واòوف الوحشة موارد
ã
| ّ طبيعيى أمر وإ�خفات القيامة@,

يـدريى � حياته أّول من سن� ع¿Ìة
ã
| إ�نسان أن فبمناسبة :@Ì¿الَع وأمّا

وهـذا جـاهل@, غافل فهو أموره@, عواقب 
ٕا يتوّجه و� وظيفته يعلم و� ص0حه
مضافاً مب�@/ وض0ل طويل وأمل مت�بع هوي ã

| عمره
ã
ÏÉينق من حياة أيّام يناسب

فوقها@/ وما الع¿Ìات من عدد أّول Ì¿الع كون 
ٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خفض@:

ا� وخفَض به@/ هر ÒN n ÍÈب@: باب من َخفضاً صوتَه الرجل َخفَض ـ مصبا
ا�اريَة@: وخفَضت مكسوراً@/ جعله ٕاذا إ�عراب@:

ã
| ا¡رَف وخفَض أهانه@/ الكافَر@:

ا�ارية ع� ٕاّ� اòفض يطلق و� Uفوضة@, فا�ارية ا�اريَة@, اòافضُة َختنت أيى
وراحة@/ َسعٍة أيى العيش@: خفضمن

ã
| وهو الغ0م@/ دون

العـيش@, من خفض
ã
| وهم خافض@, عيش يقال عـة@, الد� فض@: Òòا ـ صحا

الغـ0َم@, ختنـُت مثل ا�اريـة وخفضُت الرفـع@/ ضّد وهو ,@ Ùالل�� الّسـ� واòفض@:

أيى أ�مـر@, أو القـوَل عليك َخف�ض يقال ه@, َغض� الصوِت@: وَخفُْض /@ هيى واختفَضْت
يَضُع@/ أيى ويرفع@, يشاء ِفضمَن ÒO وا� ا�Lطاط@, وا�Kفاض@: ن@/ َهو�

َجناَح FGواخِفض ـ@ @ Ùوالّس�الل�� عة الد� واòفض@: الرفع@/ ضّد اòفض@: ـ مفر



١٠٣ خفض

ã
@و| @ـ Ú ãع� َتعلوا @أ@ّ� ـ قوله@ ضّد كأ@نّه وا�نقياد@, تلي�ا�انب ع� حّث فهو ـ ّل Fالذ

ٕا ٕاشـارة فخافضٌة آَخرين@, وترفع قوماً تضع أيى ـ@ رافعٌة@ خافضٌة القيامـة@:@ صفة

سافل�@/ أسَفَل دناه رَد Øj ـ@ قوله@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن Fك والرaة@, بالعطوفة مقارناً التواضع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

/@oالتسل مع تواضعاً كان اòضوع

أو ّ مـاديى أمـر مقابل ã
| كان سـواء الرفع@, يقابل ما مطلق هو اòفض ومفهوم

ِمَن Qل Fالذ َجناح FÔ ÒG َواخِفْض آيـة@:
ã
| والتوضيح البيان أ�صل@: ع� ويدّل ,@ ّ معنويى

والبيان@/ للمبالغة والرaة الذّل فذكر ـ ٢٤ . ١٧ ـ@ ة@ Öa الر�

أ�صل@/ ذلك آثار fن وا�نقياد@: والل�ي�نة وإ�هانة ا�Lطاط ـ oمفاه وأمّا

اXاّدية ا�هات
ã
| وا�Lطاط القيود ترك فٕاّن العيش@:

ã
| عة والد� عة الس� وأمّا

وُحّريًة@/ العيش
ã
| سعة يوجب وا�Kفاض@: الظاهريّة الع0ئق وHفيَف

وأّوُل ا�ارية@, حياة جريان
ã
| مرحلة أّوُل íòا فٕاّن ا�ارية@:

ã
| íòا وأمّا

وا�ستعداد الل�ينة@وا�Kفاض@للxيّؤ
ã
أّول@وسيلة@| وهذا @وجودها@وجسمها,

ã
ف@| ØÍ½ت

wا@/ اXربوطة الوظائف مقابل
ã
| ا�نقياد ¼Íاط 
ٕا والورود اXاّديى للتعّيش

لَِوْقعxا لَيَس الواقعُة َوَقَعِت ٕاذا :@
تعا قوله الرفع@: مقابل
ã
| كونه ع� ويدّل

/@٣ . ٥٦ ـ راِفعة خاِفضٌة @كاِذبٌة

والعناوين الدنيويّة ا�عتبارات جهة من كان من الواقعة تلك
ã
ينخفض| أيى

تـوِجد الواقـعة فهذه منخفضاً@/ ا�هات هذه من كان من ويرتفع مرتفعاً@, الظاهريّة



خّف ١٠٤

آخرين@/ وترفع طائفة وHفض أ�فراد@, ومقامات أ�وضاع
ã
| Iّوً�

والعـناوين ا�عـتباريّة القيود ٕاذ الرaـة@: مع� فيه اòفض هذا أّن 	O@و�
واXستورّية@, ا¡جاب مزيد ٕاّ� وا¡ّق الواقع nعا

ã
| Gا أثر � ا¡قيقيّة غ� الظاهريّة

وابت0ًء@/ ومزاaة تقيّداً ٕاّ� تثمر و� شيئاً@, ا¡ّق عن
ã
تغ� و�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّف@:

وخفّفتُه َخفيف@/ فهو ثقُل@, ضّد وِخفّة بابÍÈب من َخفّاً ُء
ã
Ï¿ال َخّف ـ مصبا

ء
ã
Ï¾و أÌºع@/ ُخفوفاً: وَخّف@ٕا
العدّو طاش@/ الرجل@: وَخّف كذلك@/ جعلته بالتثقيل@:
ع� aلهم قوَمـه@: واستَخّف به@/ اسxان :@

ã
Ù�M الرجل واستخّف خفيف@/ أيى ِخّف@,

الرجال@/ أÊºء من وُخفاف@: ُيثقلـه@/ ما معـه يكن n ٕاذا هو@: وأخف� وا�هل@/ فّة ßòا
أخفاف@/ bعه البع� وُخّف ِخفاف@/ وbعه اXلبوس@, ّف@: Ôòوا

ُء
ã
Ï¿ال خف� يقال والرزانة@/ الث�قَل Oالف ء

ã
Ï¾ وهو واحد@, أصل خّف@: ـ مقا

ٕاذا وأخّف@: حاله@/ خّفت ٕاذا الرجل@, أخّف ويقال وُخفاف@/ َخفيف وهو ِخّفة@, ّف ß ÒO

ّف ßO ã
Ï¾اXا ٔ�ّن الباب@, fن ّف@: Ôòا فأمّا ارIلوا@/ القوم@: وخّف خفيفة@/ دابّته @كانت

النعل@: من أطول وهو أ�رض
ã
| Dأ�رض من الغليظ 6]ع� ّف Ôòا وأمّا �بسه@/ وهو

الباب@/ من قريب وهو ْفَخَفة@, Òòا Gا فيقال الك0ب@: أصوات فأمّا تشبيه@/ فٕانّه

يَلبسه ما ّف Ôòوا ِفرِسنه@/ Vمع وهو البع� ُخّف ّف Ôòا خّف@: ـ ٨ . ٧ الxذيب
ّف Ôòفا ـ حاِفر أو نَْصل أو ُخّف

ã
| ٕاّ� َسبَق � ـ :@D6ص

Ø ã
الن� عن وُرويى إ�نسان@/

ِخفّة فّة ßòا الليث@: وقال به@/ ُيرميى الّذيى Îم Ú»ال والن�ْصل اòيل@, وا¡اِفر هاهنا@, إ�بل
خّف كّله@: ذلك من والفعل عمله@,

ã
| وخفّته طَيشه الرجل@: وخفّة ا¡ال@/ وِخفّة الوزن



١٠٥ خّف

الرجل@, به ُينعت ُخفاف@, فهو متوقّداً القلب خفيَف كان فٕاذا خفيف@, فهو ِخّفة@, ّف ß ÒO

حالُه خّفت ٕاذا الرجُل@: أخّف ويقال ُخفاف@/ بع� وكذلك اòفيف@, من أخّف @كأ@نّه
Ìعة

Ô
º فوف@: Ôòوا َحÍÉه@/ أو سـفره

ã
| الث�قَل قليل كان ٕاذا الرجل@: وأخف� ورّقت@/

ا�Xل@/ الّس�من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن من أعّم وهو الث�قَل@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

معنوّية@/ معقولة أو Tسوسة ماّدية خفّة

آيات@:
ã
| Fuتقار عليه ويدّل

/@٤١ . ٩ ـ َوِثقاً� ِخفافاً ٕانِفروا

/@٩ . ٧ ـ َموازينه َخف�ت َوَمن َموازيُنه@/// ثقَلْت ن Ò Òf

لُيعّرف الوزن
ã
| يعادل ما واñXان ثقيل@/ bع كالث�قال خفيف@, bع فاف ßòوا

الِعدل@/ وهو واXقدار@, الوزن

ء
ã
Ï¿ال وقلّة ا¡ركة وÌºعة الرقّة مورد

ã
| تستعمل اXعنوّية@: اòفّة وباعتبار

ذ@كرناه@/ ما وأ�صل وا¡مق@/ وا�سxانة وا�هل والطيش

طلب هو وا�سـتخفاف@: خفيفاً@/ أيى ِخفّة ذا ء
ã
Ï¿ال جعل التخفيف@: ومفهوم

معلومة@/ الصيغ
ã
وبا{ وٕارادُته@/ خفيفاً @كونه

/@ ٨٦ . ٢ ـ الَعذاُب م Ôyَع ُف ف� ÔO?َف

/@٤٩ . ٤٠ ـ الَعذاب ِمَن يَْوماً َعنّا ْف Qف Ò ÔO رّبكُم اُدُعوا

فٕاّن العذاب@,
ã
| والشدة والتأ@كيد للمبالغة وغ�ه@: الرفع دون اXاّدة wذه التعب�



خ� ١٠٦

الرفع@/ يتحقّق فكيف يتحّصل nو Ì
Ø
يتي« n ٕاذا التخفيف

/@٥٤ . ٤٣ ـ َقوَمه فاسَتخف�

/@٦٠ . ٣٠ ـ ُيوِقنون � ال�ذيَن يسَتِخفن�َك َو�

والدناءة@/ والضعف ا�سxانة أيى اXعنوّية@, اòفّة يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:

وبـعÎÉم أ�ضداد@, من فهو ظهر@, أو Ò�َاست َخفاًء@: ×
	 ÒO ُء

ã
Ï¿ال

Ò ã ß
َخ	 ـ مصبا

خاٍف فهو ظهر@, ٕاذا له
Ò ã ß
وَخ	 است�@, ٕاذا عليه

Ò ã ß
َخ	 فيقول@: فارقاً@, لة الص� حرَف Nعل

باب من ـ أظهرته أو س�ته ٕاذا أخفيه@, خفَيْتُه فيقال با¡ركة ويتعّدي أيضاً@,
Þ ã
وَخ	

وبعÎÉم أخَفْيُته@/ فيقال أيضاً@, باGمزة ويتعّدي DÌ»والك
Ø
ËÉ6بال ُخفيًة وفعلته /@ َرميى

النـاس@: من واسـتخ	 َيعكس@/ وبعÎÉم ل0ٕظهار@/
Ø ã
والث0~ للكBن@, ّ الرباعيى Nعل

است�@/

إ�ظـهار@/ ـ
ã
æوالثا الس�@, ـ فأ�ّول متضاّدان@: متباينان أص0ن خ	@: ـ مقا

ويـقولون@: س�ته@/ ٕاذا وِخفاٍء@: ِخفية
ã
| وهو وأخفيته@, ,@	Ç ÒO ء

ã
Ï¿ال

ã ß
َخ	 فأ�ّول@:

م مقد� ã
|

ã
çاللواÌ¿الع الطائر ريشات دون Xا ويقال وَبدا@/

Ø
Ì»ال وَضح ٕاذا فاء Òòا َبِرَح

للرجل ويقال ا�ّن@/ :@
ã
واòا| النخلة@/ ُقَلَب Òيَل� َسَعفات :@ ã|وا Òòوا /@ ã|وا Òòا جناحه@:

æأد
ã
| ذلك ويكون Xع@, ٕاذا َخفْواً@: الق خفا ـ ا��خر وأ�صل مُستخٍف@/ :@ ßست�Xا

ِحَجَرtّن@: من الفار اXطر وخفا أظهرته@/ ٕاذا ألف@, بغ� َء
ã
Ï¿ال خِفيت ويقال ضعف@/

@اُظِهُرها@/ ـ اُخفzا@ أ@كاُد@ آتيٌَة@ الّساَعَة ٕان� ـ@ التأويل@ هذا ع� وُيقرأ أخَرَجهّن@/

وخفية@, عاً ÛÍÉت رّبكم اُدعوا ـ 
تعا قال است�@/ ُخفـيًة@: ء
ã
Ï¿ال

ã ß
َخ	 ـ مفر



١٠٧ خ�

وأخـفيُته@: أظهرته@/ ٕاذا وذلك َخفاه@, أزلت وخفيته@: كالِغطاء@, به يُسـ� ما فاء@: ßòوا
َدقاِت الص� ُتبُدوا ٕان ـ وإ�ع0ن إ�بداء به ويقابل سـ�ته@, ٕاذا وذلك َخفاًء@, أوليته
ما م Ô ÒG َبدا َبل ,@ Ôr أعَلنْ َوما Ôr أخَفيْ ا ß[ أعلُم@ وأنا الُفقراَء@, وُتؤتوها ُفوها ÔH وٕان ِهيىَ ØFفِنع

إ�خفاء@/ طلب وا�ستخفاء@: فون@/ ÔO @كانوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| Fتقابله عليه ويدّل إ�بداء@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

الكرZة@: ا��يات

َنفِسك
ã
|
ã ß
� ÔHو فوه@, ÔH أو َشيئاً ُتبدوا ٕان فوه@, ÔH أنُفِسكُمأو

ã
| ما ُتبدوا ُقلٕان

ã ß
� ÔH َوما أفواههم ِمن الَبْغـضاُء بَدِت َقد فون@, ÔO كاُنوا ما م Ô ÒG َبدا َبل ُمبِديـه@, اُ# ما

/@ Ôأ@ك� ُصدوُرهم

إ�ع0ن, بكلمة Øبالنسبة@ٕا
@شخص@فيع أ�مر وظهور ٕا
البدّو كان@النظر وٕاذا
وَيعلَم ,@ Ôrأعَلن َوما Ôrاأخَفي

ß
[ أعلُم وأنا وّدة ÒXبا ٕالzم وَن

Ø
Ì ß» تُ ال¿Ìيفة@: ا��يات ã| Fك@

ُنعِلن@/ َوما
ã ß
� ÔK ما َتعلَُم ٕان�َك رب�نا ُتعِلنون@, َوما فوَن ÔH ما

تعديته
ã
ÏÉيقت إ�ع0ن مفهوم فٕاّن ذلك@اXع�@, هو وإ�ع0ن فالفرق@ب�إ�بداء

أ�مر@/ أعلنته فيقال مفعول�@, 
ٕا

ء
ã
Ï¿ال كون 
ٕا الس�

ã
| النظر فٕاّن واXستورّية@: الس� غ� اòفاء أّن وليُعلَم

دون ومن هو هو حيث من ا�ختفاء جهة 
ٕا ٕاّ� اòفاء
ã
| النظر وليس ساتر@, Iت

من هو هو حيث من ء
ã
Ï¿ال ظهور 
ٕا البدّو

ã
| النظر أّن Fك مستوراً@/ كونه 
ٕا توّجه

خصوصّية@/ 
ٕا نظر دون



خ� ١٠٨

اXفهوم شّدة مورد
ã
| ويستعمل أ�صل, ضّد فهو اXاّدة@:

ã
| إ�ظهار مفهوم وأمّا

ã
و| ضّده@, 
ٕا انعكس حّده Qاوز ٕاذا ء

ã
Ï¿ال فٕاّن اXفهوم@, �نعكاس اXوجب وتأ@كّده

إ�ظـهار@, حد� 
ٕا يصل فقد والتأ@كّد الشّدة جهة من حّده اòـفاء Qاوز ٕاذا اXورد
من الق قّوة أّن Fك أ�صل@/ آثار من بل الكلمة@, هذه oمفاه من إ�ظهار فليس
التحّفظ شّدة من والفار اòارج@,

ã
| أثره ويظهر

ã
ينج� وQّمعه@, وانضباطه كمونه شّدة

حجره@/ من وOرج وIّمله صه
ã
ÏÉينق اXطر@, أثر

ã
|

ã
Ø	والتخ

/@	O � Fك ال0ّم Mرف اXاّدة استعFل اXع�يناسب وهذا

/@٣١ . ٢٤ ـ زينxّن ِمن Òف� ÔO ما لُيعلََم بأرُجلهّن بَن@ ßÍÉ يَ َو�

ّن@, Òxزين ُيبديَن و� ـ الزينة ٕابداء من علzّن م ر� ÔJ ما 
ٕا الزينة باخفاء يش�
إ�بداء@/ ضّد إ�خفاء ٕاّن وقلنا

, ّ بعارضخارجيى @أو
Ø ã
داخ� عضو من يكون ا

Ø
W أعّم الزينة أّن :@

ã
ا¡�

ã
وسبق@|

صوت من مyّن@, جل الر� وجلبÍÈب ا¡ركة أثر ã| يعلم ما هنا@: الزينة من واXراد
آ@كد ا�ملة وهذه البدنّية@/ واòصوصيّات أ�طوار أو داخليّة أخري زينة أو اòلخال

ووجوبه@/ ا¡جاب لزوم
ã
| وأبلغ د�لة

والزينة@/ الÍÉب راجع

/@٣٨ . ١٤ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| رضَو� أ�َ

ã
| ٍء

ã
Ï Ò¾ِمن َع�اِ# ×� ÒO َوما

/@١٦ . ٤٠ ـ ٌء
ã
Ï Ò¾ م Ôyِم َع�ا# Ò� ÒO� باِرزوَن هم يَْوَم

/@٢٩ . ٣ ـ ا# َيْعلَْمه ُتبدوه ُصدوركُمأو
ã
| ما فوا ÔH ٕان

/@٢٥ . ٢٧ ـ ُتعِلنون َوما فوَن ÔH ما َوَيعلَُم

/@٥٤ . ٣٣ ـ ÓDَعل ٍء
Öã
Ï Ò¾ ِبُكّل كاَن ا# فٕاّن فوه ÔH أو َشيئاً ُتبدوا ٕان



١٠٩ خلد

/@١٩ . ٤٠ ـ دوُر Fالص ã ß� ÔH َوما Ôأ�ع� خائنَة َيعلَُم

/@٧ . ٢٠ ـ َوأخ�
Ú
Ì
Ù
ال« َيعلَُم فٕانُّه

/@١٨ . ٦٩ ـ خاِفيٌة ِمنكُم Ò� ÒH ُتعرضون� َيومئٍذ

ا� عـند والبـاطن الظاهر
ã
| وما والعلَن

Ø
Ì»وال واòفاء البداء أّن ع� فتدّل

ء@,
ã
Ï¾ عليه 	O و� خافيًة@, 
تعا عنده ء

ã
Ï¾ و� متساوية@, علمه قبال

ã
و| اXتعال

قريب باطن ظاهر قيّوم Tيط ّ حيى ّ أبديى Ø ã
أز 
تعا فهو ٕالينا@, بالنسبة اُ�مور وهذه
أنف«Îا@/ من أ�شياء 
ٕا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلد@:

وأخلَد مثله@/ وأخلََد@: أقام@, قعد@: باب من ُخلوداً باXكان َخلََد خلد@: ـ مصبا
عمياء@/ خلقت ا�رذان من نوع قُفل وزان لد Ôòوا ركن@/ كذا@: 
ٕا وَخلَد

وأخلَد أقام خَلد@: فيقال@: وا0Xزمة@, ع�الثبات يدّل واحد أصل خلد@: ـ مقا
من وهو اXشيب@, عنه أبطأ ٕاذا ِلد@: ÔUو لَد ÔU رجل ويقولون لد@/ Ôòا َجنّة ومنه أيضاً@,
لصق ٕاذا أ�رض@: 
ٕا أخلَد ويقال الشباَب@/ هو و�زَم �زمه قد الشباب ٔ�ّن الباب
Çلد@, Ôòا من فهو ل�دون@: ÔU ِولدان ـ 
تعا قوله فأمّا ٕا�أ�رض@/ أخَلَد ولكنّه ـ wا

أيى الُقرط وهيى ِخلَدة bع وهو لَد ßòا من آخرون@: وقال وتون@/ ÒZ � أيى البقاء وهو
البال@, Çَلد@: Òòوا ُذن@/ ل0ُٔ م0ِزمَة لَدة ßòا ٔ�ن صحيح قياس وهذا ُمشـن�فون@, طون ُمَقر�

القلب@/
ã
| مستقّر ٔ�@نّه بذلك يى Ù Ôdو

والفـعل مyا َرج ÔO � دار
ã
| البقاء اòلود الليث@: قال ـ ٢٧٧ . ٧ الxذيب

ٕاخ0داً@, ا�نّة أهل ا� وأخلََد أ�بد@, آخَر ل�دون ÔU خالِدون ا�نّة وأهل ُلد@, ÒO َخلَد



خلد ١١٠

بـه@,
ã
ÏÈور ٕاليه ركن أيى وكذا@: كذا 
ٕا ف0ن وأخلَد نان@/ ßا� أÊºء من Ëºا لد Ôòوا

ع� و¡يته رأسه سواُد
ã
ب� ٕاذا ـ للرجل ويقال قليلٌة وهيى ـ أ�رض 
ٕا خلَد ويقال

َثعلب@: ون@/ Øيتغ� � واحدة ع�سّن م Øuٕا ل�دون@: ÔU قوله
ã
| الفّراء قال ِلد@/ Ô¢ ٕانّه :الك

َخلَديى ã
ذلك| يقع ما يقال@: البال@, لَد Òòا الليث@: وقال َلد@/ Òòوا وع الر� النفس أÊºء من

متقاربان@/ التفس�ان فاذاً@: النفس@, البال زيد@: أبو وقال /@
ã

با

ã
| أيى

ٕاخـ0داً سبحانه ا� وأخلده الرجل خلد ـ تقول البقاء@, دوام لد@: Ôòا ـ صحا
أ�ط0ل@/ دروس بعد لبقائها َخوالد الصخور

ã
ٔ�ثا| وقيل Hليداً@, وخلّده

ã
ب� وُخلوداً@: ُخلداً Oلُد خلد مyا@, رج ÔO � دار

ã
| البقاء دوام لد@: Ôòا ـ لسا

فzا@/ أهلها لبقاء ا��خرة لد@: Ôòا ودار وأقام@,


ٕا أخـلَد ويقال@: البقاء@/ لود@: Ôòوا العمر@, طول ـ لود Ôòوا ـ ١٦٢ ا�شتقاق
wا@/ لصق ٕاذا@ أ�رض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mسـبه ء
ã
Ï¾ كّل ودوام والبـقاء@, الدوام هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

البالية@: ول0ٔجساد الفانية الدار هذه
ã
و| الدنيا

ã
| فالدوام وظرفه@, و]قتÏÉموضوعه

ول0ٔجسـام القـرار دار وهيى ا��خـرة ã| والدوام الطـويل@/ واXكث العمر طول هو
الدوام مطلق ع� تدّل فهيى باقية@, الدار تلك دام ما البقاء هو اXسـتدZة@: وأ�رواح

والبقاء@/

والدوام@: والبقاء ب�اòلود الفرق وأمّا

النفاد@/ ويقابله وقت�فصاعداً@,
ã
| سابقة حالة استدامة هو البقاء@: فٕاّن

أ�وقات@/ bيع
ã
| البقاء استمرار والدوام@:



١١١ خلد

مستمّر@/ لزوم فهو ,@ Øمع� مبتدأ وقت من البقاء استمرار واòلود@:

ُهـم الَعـذاِب
ã
و| خـاِلدون@, فzا ُهم النّار أصحاُب فzا@, خاِلديـَن النّار

ã
|

أبداً@/ فzا خالديَن Úsَجه طريَق ٕاّ� خاِلدوَن@, Úsَجه
ã
| خاِلدون@,

َيـرثون خـاِلدون@, فzا ُهم ا# َرaـة
ã
ف� خاِلدوَن@, فzا ُهم ن�ـِة Ò� ا أصحاُب

ِمن ريى ÒQ َجـنّاٌت أزواج@, فzا م Ô ÒG أبداً@ فzا خالديـَن خاِلدوَن@, فzا ُهم الفردوَس
خاِلدين@/ فادُخلوها Ôrِطب أبداً@, فzا خالديَن uاُر أ�َ xا ÒI

ا�ّنة@/
ã
| أو Øsجه ã

| ع�الدوام باقون مستمّرون@, أيى

:@mالدا ا�ستمرار أريد وٕاذا مبتَدأ@, وقت من وا�ستمرار الدوام مطلق فاòلود
أبداً@/ فzا خالديَن ـ وLوه كأ�بد لفظيّة بقرينة فيقيّد

/@١٧٦ . ٧ ـ َهواه بَع وات� رِض ٕا�أ�َ أخَلَد َولكن�ُه
الدنيا@/ ا¡ياة جريان 
ٕا ومعتمداً أ�رض 
ٕا ومستنداً باقياً استمّر أيى

لد@, Ôòا داُر مفzا Ô ÒG لد@, Ôòا َجن�ُة لد@,أم Ôòا َع�َشَجرة أُدلFَك لد@, Ôòا َعذاَب ذُوقوا
لد@/ Ôòا َقْبِلك ِمن

à
Ì Ò¿ ِلبَ

لود@/ Ôòوا للُخلد وداٌر وجنّة وشجرة عذاب أيى ]ع�ال0ّم@, إ�ضافة

جـنّة مفهوم فليس ,@ اd�ٕيى � اللغويى ]عناه مستعمل اXوارد هذه ã
| لد Ôòفا

يقال@/ Fك ا�ّنة@, أÊºء من اòلد يكون Øح� لد@, Ôòا اdها
ã
الّ� ا�نّة عن عبارة لد Ôòا

من لوحظ وٕاذا ا£ّرد@, بصيغة عنه Øفيع هو@: حيث من لوحظ ٕاذا الفعل ٕاّن Øj
وقوع ٕا
جهة النظر كان وٕاذا إ�فعال@, بصيغة Øفيع به@: وقيامه ٕا
الفاعل النظر جهة
م
ß Ö
z َعلَ َوَيطوُف :@
تعا قوله

ã
| Fك التفعـيل@, بصيغة Øفيعـ باXفعـول@: وتعلّقه الفعل

/@١٩ . ٧٦ و ,@١٧ . ٥٦ ـ ل�دون Ò ÔU ِولداٌن@



خلص ١١٢

البـاطلة العـقائُد َرَسـخت ٕاذا يـتحقّق ا Ø̂ ٕا النار@:
ã
| أو ا�نّة ã| اòلود ٕاّن

Ø
j

ا¡سـنة والصـفات ا¡Çقّة العـقائد أو ملكـة@, وصارت القلب
ã
| الرذيلة والصفات

أ�عFل
ã
| باFXرسة تتحّص0ن ا Ø̂ ٕا ا¡التان وهاتان ملكًة@,

Ò
تص� Øح� فيه الروحانية

صا¡ة@/ أو طا¡ة

/٢@.٣٩ ـ خاِلدون ُهم@فzا النّار ولِئَكأصحاُب اُ بآياِتنا ُبوا َو@كَذ� َوال�ذيَن@كََفُروا

ـ خـاِلدون فzا ُهم ا�ن�ة أصحاُب اولِئَك اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا َوال�ذيَن
/@ ٨٢ .@٢

خاّصة@: صورة Gا وحصلت wا متقّومًة راسخة ملكة ذاَت كانت ٕاذا فالنفس
الصورة@: هذه وع� ا¡الة هذه

ã
| خالدة فهيى

/@١٤ . ٣٢ ـ َتعملون Ôrُكن ا
ß
[ لِد Ôò ا َعذاَب وذوقوا َنسينا@كُم ٕانّا

/@٩ . ٣٠ ـ َيظلمون Îم
Ò
أنُف« كانوا ولكن ِلَيْظلَمُهم اُ# كاَن ا@ Òf

/@١١ . ١٣ ـ م
ß
Î ß»بأنُف ما وا Ùيُغ� × Øَح� ِبَقوٍم ما Ùيُغ� � اَ# ٕان�

أو ا�نّة ã| أو ,@ Øsجه ã
| أو العذاب

ã
| أو النار

ã
| باòلود التعب� أّن 	O و�

وصفاتUصوصة@/ وأمور أعFل ]ناسبة مyا كّل الرaة@:
ã
| أو الفردوس

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلص@:

وSا@/ سِلم وَخ0صاً@: قعد باب من ُخلوصاً التلف من ُء
ã
Ï¿ال خلَص ـ مصبا

صفا@, ما ء@:
ã
Ï¿ال وُخ0صة غ�ه@/ من ته Øñم وخّلصُته@: صفا@/ الكََدر@: من اXاء وخلَص

/@éالل بقايا من به ليَخلَُص َسويق أو [ر يُل�فيه ما وهو ْمن@, الس� ُخ0صة من مأخوذ
مع هيى إ�خ0ص@: وسورتا أحد@/ ا� هو قل إ�خ0ص@: وسورة العمَل@/ �ِ وأخلَص



١١٣ خلص

موضع@/ لصاُء@: Òòوا الكافرون@/ ا Ûv@أ يا قل

خلّصته يقولون@: وtذيبه@, ء
ã
Ï¿ال تنقية وهو مُّطِرد@, واحد أصل خلص@: ـ مقا

ْمن@/ الس� وُخ0صة هو@/ وخلَص كذا من

فيه@, كان أن بعد َشوبه عنه زال ما هو اòالص أّن ٕاّ� ,@
ã
اòالصكالصا| ـ مفر

خالصوخالصة هذا ويقال@: خّلصته@فخلص@/ ويقال �@شوب@فيه@/ يقال@Xا @قد
ã
والصا|

@ اً يّ ÒS وَخَلصوا لذكورنا@/ خالصٌة أ�نعـاِم هذه ُبطوِن ã| ما وقالوا ـ@ وراوية@ داهية Lو
عن يى Ø

الت إ�خ0ص وحقيقة @ـ َلصاً ÔU كان ٕانّه غ�هم@, عن خالِص� انفردوا أيى ـ
/@
تعا ا� دون ما @كّل

نِشَب قد كان ٕاذا ُخلوصاً@: ُء
ã
Ï¿ال َخلَص الليـث@: قال ـ ١٣٧ . ٧ الxذيب

0ص Òòوا َخ0صاً, ُء
ã
Ï¿وخلََص@ال وصل@ٕاليه@/ ٕا
@ف0ن@: وَخلَص @Sا@@وسِلم@/

Ø
j@D6تعل�ق

موّدtا@/ خَلَصْت ٕاذا
ã
æوُخلصا

ã
خالص� ف0ن ويقال اòالص@/ ء

ã
Ï¿لل مصدراً يكون

لك خـالص أيى لك خالصـة ء
ã
Ï¿ال هذا وتقول /@

ã
وُخلَصا�

ã
æُخلصا هؤ�ء ويقال

وأمّا ا�Fعة@, مع� ã
| ا Øu@�ٔ للتأنيث ما ُجعل ٔ�@نّه @ن�ث اُ ـ لذكورنا خالصة خاّصة@/

لذكـورنا خالُِصُه بعÎÉم@: وقرأه ما@, لفظ ع� رّده فٕانّه ـ ع�أزواجنا ٌم ر� ÔTو قوله@:
و� للمؤمن� خلصت أيى ـ القياَمة يوَم خالصًة قوله@: وأمّا حيّاً@/ خلص ما

ã
ـ@@يع�

ع� والنصب ,@خ بعد خ انّه ع� فهو خالصٌة@: ٕاعراب وأمّا كافر@, فzا يُ¿Ìكهم
يـوم خالصة الدنيا ا¡Çياة

ã
| مسـتقّرًة للمؤمن� ثابتـة هيى قل قلت@: كأ@نّك ا¡ال@,

ـ ذ@كـري Rالصِة قرأ فقد ـ الّدار ذ@كَري Rالَصٍة أخَلصناُهم ٕانّا قوله@: وأمّا القيامة@/
بأن خالص�@, لنا جعلناهم أيى ـ بدً� @كري الذ� جعل بالتنوين قرأ ومن ع�إ�ضافة@/
التوحيد إ�خ0ص@: الليث@: وقال الدنيا@/

ã
| وُيزّهدون ا��خرة بدار يذّكرون جعلناهم

عبادنا ِمن ٕانّه وقوله@: ـ إ�خ0ص سورة ا�@: هو قل لسورة قيل ولذلك خالصاً@, �



خلص ١١٤

ـدون@/ اXوح� والُمخِلصون ا¢ـتارون@, فا¢َلصون@: الُمخِلصين@, وقرٔي @ـ@ الُمخَلصين
َمنَشب@/ كّل من التنحية والتخليص@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واòلط@/ الشوب عن ء@وتنقيته
ã
Ï¿تصفية@ال هو اXاّدة@: @هذه

ã
| الواحد أّن@أ�صل

فُضلة مورد
ã
| كث�اً

ã
çتأ فُعالة وزان فٕاّن التخليص@, من يتحّصل ما فُعالة 0صة Ôòوا

أفعاGا@/ من يتحّصل أيى ـ@ والقFُمة 0لة Ôòوا كالق0ُمة @ُيسقط Dوف ء ãÏ¿ال

والتخليص ٕا
الفاعل@/ ونسبته الفعل صدور 
ٕا النظر كان ٕاذا@ Dف وإ�خ0ص
اXفعول@/ 
ٕا ونسبته الفعل وقوع جهة 
ٕا النظر كان ٕاذا@ Dف

والفكر@/ النيّة
ã
| أو العمل نفس

ã
| أو اXوضوع

ã
| ٕامّا إ�خ0ص ٕاّن

Ø
j

Rاِلَصة@/ أخَلْصناُهم ٕانّا خالصاً@, َلَبناً ـ فأ�ّول
ِلّله@/ م Òyدي وأخَلُصوا ـ

ã
æوالثا

وجه@/ ع� ـ الّديَن لَُه Òِلص� ÔU اَ# ِلَيْعُبدوا ـ والثالث

الشوائب من النيّة ٕاخ0ص هو وجّل@: عّز ا� مقابل
ã
| العبد من وإ�خ0ص

سواه@/
Ø
Fع وا�نقطاُع ٕاليه التوّجه

ã
| وتوحيُده

واختيار
Ø ã
التكوي� التخليص هو العبد@: مقابل

ã
| اXتعال ا� إ�خ0صمن وأمّا

من¿Ìح وصدر خاّص واستعداد Wتازة صفات ع� العباد سائر ب� من تكويناً العبد
هو اXع� وهذا اXعرفة@, وأنوار اZ�ٕان وحقيقة والرسالة الو�يَة فيه عل ÒN بأن يليق

الكرZة@: ا��يات من اXراد

/@٥١ . ١٩ ـ اً َنبيّ َرسوً� َو@كاَن َلصاً ÔU كاَن ٕان�ُه@



١١٥ خلص

/@١٢ . ١٢ ـ ا¢َلص� ِعبادنا ِمن ٕان�ُه
/@٤٠ . ١٥ ـ ا¢َلص� م Ôyِم عباَدك ٕاّ�

اXتعال@/ ا� جانب من تكويناً ا¢تارون أيى

حيث ومن ذاتاً وصفاؤها الذات نقاء وهو اòلوص من الُمخلَص أّن 	O و�
وا�ختيار وا�جتباء ا�صطفاء ماّدة دون اXاّدة@, هذه اخت�ت ا�عتبار وwذا ,@ هيى
الذات@/ ع� زائدة وخصوصيّات خارجيّة جهات 
ٕا راجعة ا Øuفٕا وأمثاGا@, وا�متياز

/@٤٦ . ٣٨ ـ الداِر ِذ@كَري Rاِلَصٍة أخَلْصناُهم ٕانّا

غ�
Ø ã
æخالصروحا
تعا وفيضمنه الرّب من Uلَص�بأمر جعلناهم ٕانّا أيى

ا¢Çلَص العـبد فـٕاّن ٔ�هـلها@, الدنيويّة الدار ã| ِذ@كرًي لتكون وذلك Rلط@, مشوب
Rالصة@, فكلمة اXتعال@/ الرّب معرفة وفzا وا¡قيقة �ا¡ّق ÒV وهيى الصافية @كاXرآة

ٔ�جله@/ @مفعول ـ الدار ذ@كري ـ و أخَلْصناهم@/ ـ@@بقوله@@ـ متعلّقة

َوَمن الّدار@, ُسـوء م Ô ÒGَو الّدار@, Òُعق َفِنعَم :@ ã| Fك الدنيـا@, ع� الدار وٕاط0ق
إ�ط0ق@/ عند ٕالzا اXن½Íف وهيى @ـ@ الّدار عاقبُة لَُه تكوُن

أهَلكنا َوما ِذ@كٌر@, ٕاّ� ُهَو َوما ـ�@, ÒXللعا ِذ@كر ٕاّ� ُهَو ٕان :@
ã
| فgا @كري@, الذ� وأمّا

/@٢٠٩ . ٢٦ ـ � ßXظا ُكنّا وما ِذ@كريى ُمنِذروَن ا ÒG ٕاّ� َقرية ِمن

مفعوً� ا� يكون Øح� اXتعال@, با� متعل�قاً العبد إ�خ0صمن يكن n ØXا ٕانّه
Ø
j

والدين ِلّله@/ الديَن أخلََص فقيل بالدين@, متعل�قاً فاستعمل لَصاً@: ÔU اXع�
ã
| ويكون به

الدين@/ راجع ـ له وينقاد ا¡ياة جريان
ã
| يتّخذ برنا¶ هو

ِلصاً ÔU ا# فاعُبِد ِلّله@, م Ô Òyدي َوأخَلُصوا بالدين@: إ�خ0ص تعلّق حقيقة وهذا
ٕاّ� ِمـروا اُ َومـا يَن@, Qالد لَُه Òِلص� ÔU ا# َدَعُوا يَن@, Qالد لَُه Òـِلص� ÔU وادُعوه يَن@, Qالد لَُه



خلط ١١٦

ين@/ Qالد لَُه Òلص� ÔU اَ# لَيْعُبدوا

جريان وأن@يكون أ�خ0ط, من الشوائب@وصافياً من خالصاً ديyم جعلوا أيى
/@
ã

اXتعا � أ�مر

وأ�خ0قيّات@, نان@, Òبا� اXربوطة ا�عتقادات مراحل@: ث0ث ع� الدين ٕاّن Øj
الصّحة ع� متحقّقة تكون أن فzا فاòلوص واللسان@/ بأ�ركان اXربوطة وأ�عFل

/@íXع�ا زائدة وخليطة شائبة دون من والواقعيّة

اخـتلط Fّفكل /@٣ . ٣٩ ـ@ اòالِص@ يُن Qالد ِ#ِ أ�@ الكرZـة@:@ ا��ية مع� وهذا
/@
تعا دونه ٕا
ما وراجع لغ�ا� فهو ع�اíX@وا¡قيقة@: الواقعّية@وازداد عن وخرج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلط@:

تـقول له@/ مُـضاّد هو بل قبله@, الّذيى للباب Uالف واحد أصل خلط@: ـ مقا
وخـ0فه ل0ٔمـور@/ اXداخلة َحَسُن أيى َلط ßU ورجل فاختَلط@/ بغ�ه َء

ã
Ï¿ال خلطُت

ِعـَوج ع� عوده ينبت ال«Îم لط ßòوا ا£اور@/ ليط@: Òòوا /@Dالظريف 6اللطيف اßXزيَل
ا�ستقامة@/

ã
| ليسOاَلط ٔ�@نّه الباب من وهذا م@/ قو� وٕان يتعّوج ف0@يزال

هو@, فاختَلط ٕاليه@, ضممتُه بابÍÈب@: من َخلطاً بغ�ه َء
ã
Ï¿ال خلطُت ـ مصبا

فيكون اXائعات كخلط Zكن � وقد ا¡يوانات@, خلط
ã
| Fك ذلك ا¦يñبعد Zكن وقد

فـيه توّسع وقد بعض@,
ã
| بعÎÉا أ�شياء تداخل اòلط أصل :@

ã
اXرزو{ قال َمزجاً@/

قال هـنا ومن ـلَطاء@, Ôòا وا�مع كثـ�اً@, بالناس اختَلط ٕاذا خليـط رجل قيل Øح�
ومـع�@/ وزناً الِع¿Ìة مثل لطة ßòوا ال¿Ìيك@, واòليط ا£اور@, ـليط Òòا فارس@: ابن
ا�Fع@/ عن @با¢الَطة Ø�يك وقد ا�ف�اق@/ من الُفرقة مثل إ�خت0ط ٕاËºمن لطة@: Ôòوا



١١٧ خلط

واختَلط وِخ0طاً@, الَطة ÔU@وخالََطه فاختَلط, َخلطاً َء@بغ�ه
ã
Ï¿ال خلطُت ـ صحا

مثل ل�يطيى Ôòا ã| وقعـوا وقوGم فيه@, إ�فساد أ�مر@:
ã
| والتخليط عقله@/ فسد ف0ن@:

ليس@ا£الس@, Òناِدم@وا�Xا@hكالند ا¢اِلط ليط Òòوا علzم@أمرهم@/ @اختَلط أيى ْيهي@: م� الس�
قالوا Fك ِمزيَل َلط ßU ف0ن ويقال@: وُخَلط@/ ُخلَطاء ع� Nمع وقد وbع@, واحد وهو

عقله@/
ã
| وخوِلَط فاتق@/ راتق هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو شيئ� من وانÊÉمها أ�جزاء تداخل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

اXايع� امðاج
ã
| Fك مBيزة غ� أو مBيزة التداخل بعد أ�جزاء كانت سواء أشياء@,

مزجاً@/ ويسّمي ـ@@كاللéواXاء@,

يسـّمي اXايعات
ã
ف	 اXوضوعات@: باخت0ف Oتلف ا�ختـ0ط مفهوم ٕاّن

Ø
j

تداخ0ً مBيزة@,@ويسّمي أ�جزاء ا¡بوبات@تكون
ã
الكامل@/@و| ا�خت0ط وهو امðاجاً

واXعا¾Ìة اòارجيى ا�رتبـاط بنحو تتحـقّق إ�نسـان ã|و متوّسـط@/ اخت0ط وهو
ا¢صوصة@/ وا£اورة

/@٢٤ . ٣٨ ـ َع�بَْعض Îم ÔÉبع َلَيبغيى َلطاء Ôò ا ِمَن َكث�اً@ @ َوٕان�

من الظاهريى وا�خت0ط ّ الصوريى ا�رتباط Vّرد 
ٕا ٕاشارة لطاء@: Ôòبا التعب�
بيyم@/ وا¤بّة والع¿Ìة والصداقة الرفاقة مفهوم Iقّق دون

ã
| فٕاخوانكـم اِلطوهم ÒH وٕان Õَخ� م Ô ÒG ٕاص?ٌح ُقل الَيـتاميى َعن َيسـألونََك َو

/@٢٢٠ . ٢ ـ الّديِن

مـعاً@/ واليـتيمة oلليت bع واليَتامي ,@ اليتاميى ولظاهر للتغليب التذك� ضم�



خلع ١١٨

وا¡كومة والو�ية التسّلط
ã
ن	 
ٕا ٕاشارًة وأ�بناء@: أ�و�د دون بإ�خوان والتعب�

كمخالطة Gم وا¢الطة اXعاملة فN0وز أبنائهم@, 
ٕا بالنسبة أ�بوين
ã
| هيى Fك علzم

فـٕاّن اXورد@,
ã
| كاف ّ الظاهريى ا�خت0ط أّن 
ٕا ل0ٕشارة با¢الطة@: والتعب� باء@/ ا��

علzم@/ خسارة توجب الزائدة الع¿Ìة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلع@:

ٕاذا الَعًة@: ÔU زوَجها اXرأُة وخاَلَعت نزعته@/ َخلعاً@: ه
Ò
وغ� النعَل خلعُت ـ مصبا

من اسـتعارة وهو لع@, Ôòا Ëº�ٕوا َخلعاً@, هو فخلعها الفدية ع� وطَلّقها منه افتدت
عزلته@/ عمله@: عن

ã

الوا وخلعت خر@/ ل�0 لباس Fyم واحد كّل ٔ�ّن اللباس@, خلع

أو بـه يُشـتَمل كان الّذيى ء ãÏ¿ال ُمزايلة وهو مُّطِرد واحد أصل خلع@: ـ مقا
يقال يكاد � وهذا َخلعاً@, لَع ÔO

ã

الوا وُخِلع َخلعاً@, أخلَُعه الثوَب خلعُت تقول عليه@,

كذا@/ ع�بلِد والِيَه
Ô
أ�م� َخلَع يقال فليس وٕاّ� منه@, أع� هو مَن ل

ß
يُ� الدون ã| ٕاّ�

اXرأة قِبل من ذلك كان فٕان امرأته@/ الرجل طلّق ويقال@: عَزله@/ يقال ا Ø̂ ٕا أ@نّه تري أ�
ـ ا¡ديث

ã
و| له@/ تبذله ء

ã
Ï¿ب منـه نف«Îا تفتديى ا Øu@�ٔ اختلَعْت وقد خالََعتْه يقال

Fك رطوبته@, من ِق¿Ìه Oلع ٔ�@نّه النضـيج@, Ì»ُالب واòالع اXنافقات@/ هّن ا¢تِلعات
له صار ٕاذا نبل@: الس� خلع الباب ومن ِق¿Ìها@/ من خرجت ٕاذا َطبة@, الر� فسَقِت يقال
وقد ئب الذ� ليع@: Òòوا أهله@/ خلعه الّذيى ليع@: Òòوا فأخرجه@/ خلعه كأ@نّه ,@D6الشوك َسفاً
كأّن ØðÇ Òv أيى ِمشـيته ã

| يتخلّع ف0ن ويقال الصائد@/ ليع@: Òòا ويقال َخلع@/ � أيى ُخلع
ع� يَقدر n َبَرك ٕاذا الّذيى وهو البع�@, ُيصيب داء واòاِلع@: تتخّلع@/ أن تريد أعضاَءه
َفـَزع Çوَلع@: Òòوا بأ�رض@/ سـقطت Øح� أعضـاؤه Hّلعت كأ@نّه ٕانّه وذلك َيثور@, أن



١١٩ خلف

القوُم@: Hالَع قد ويُقال ُخِلع@/ قد الفؤاد كأّن الباب@, قياس وهو كاXّس@, الفؤاد يَع�يى
ِحلف@/ من بيyم كان ما نَقضوا ٕاذا

وسّوي ُمهلة@, اòلع
ã
| أّن ٕاّ� عه@, Ò Òك� واختَلعه@: َخلعاً لَُعه ÒO َء ãÏ¿ال َخلَع ـ لسا

ده@/ جر� َخلعاً@: Oلُعه والرداء والثوَب النعَل وخلَع ع@/ Ö Úوال� لع Òòب�ا بعÎÉم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وتنحيته@/ وٕازالتُه مشتم0ً كان ء
ã
Ï¾ نزع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| ويـ0حظ ء

ã
Ï¿ال أصـل من ال�ع هو القلع@: أّن وال�ع@: القلع وب� بيyا والفرق

ء
ã
Ï¾ داخـل مـن أو مكان من واقت0عه ء

ã
Ï¾ جذب هو وال�ع@: ا�ذب@/ مفهومه

ã
و| أ�صل@/ من وال�ع ا�ذب القلع

ã
و| وا�شBل@/ التنحية اòلع

ã
| فيعت آخر@/

ء@/
ã
Ï¾ داخل من وكونه ا�ذب ال�ع@:

/@١٢ . ٢٠ ـ@ ِس@ قد� ÔXا بالواِد ٕان�َك نعلَيَْك اخَلْع َف ربFَك أنا ã Ùæ ٕا

يقارwا@/ وما والقلع ال�ع دون اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

Ô
والسـ� اÇXتعال@, ا� 
ٕا والسـ� القـرب مقام

ã
| الكرZة ا�ملة كانت وØXا

جـل الر� مـن النعل خلَع فيناسب أ�رُجل@: وبوسيلة بأ�قدام يتحّصل Çا Ø̂ ٕا ّ الظاهريى
السـ�

ã
| ٕاليـه يـتوّجه

Ø
Fع ومتجّرداً سلوكه

ã
| الع0ئق عن منخلعاً السالك ليكون

واòلوص@/ والصفا والتذلّل اòضوع ولتحقّق للتحّفظ@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلف@:

مـقامه@/ يـقوم ء
ã
Ï¾ بـعد ء

ã
Ï¾ ء Nيى أن أحدها ث0ثة@, أصول خلف@: ـ مقا



خلف ١٢٠

هو ويقولون بعُد@, جاء ما هو َلف@: Òòا ـ فأ�ّول /@ Øالتغ� والثالث قُّدام@/ خ0ف ã
æوالثا

قالوا َسـوءاً@: و� ِصدقاً يذكروا n فٕاذا أبيـه@/ من َسـوء وَخلَف أبيه@, من ِصدق َخلَُف
:@
×
Çلّي	 ßòوا َخْلٌف@/ َبْعدهم ِمن فخَلَف @:@
تعا ا� قال َخْلف@, ّ وللرديى َخَلف@, للجـي�د
قَـعدُت وتقول مقامه@/ قا_اً أ�ّول بعد ء Nيى ã

æالثا ٔ�ّن ِخ0فة@: يت Ød ا Ø̂ وٕا ا0òفة@,
النساء@, هّن واِلف@: Òò ا َمَع يكونوا بأن َرُضوا ـ

ã
واòوالِف| بعده@/ أيى ُف0ن@, ِخ0ف

البـيوت
ã
| م Òyلُف ÒO وهّن وQاراtـم ومغاوراtم حروwـم

ã
| يغيـبون الرجال ٔ�ّن

ويقولون مقDٍت@/ والنساء ُغي�باً الرجال كان ٕاذا ُخلوف � ا¡يى يقال@: ولذلك واXنازل@/
أو أب من فقدَت Xن عليك اòليفة 
تعا ا� كان أيى ـ عليك ا� خلَف الدعاء@:

ã
|

وOُلفه@/ بعده يقوم يكون ما الذاهب ء
ã
Ï¿ال من ضك عو� أيى ـ لك ا� وأخلَف /@oa

هذا يتخالفان@, ß Ö�َستقيXا ٔ�ّن ا�ستقاء@, الباب ومن /@oشGا بعد ينبت نبت لفة@: ßòوا
وهذا

ã
َخل	 هذا يقال قُّدام@/ غ� وهو َخلٌْف ـ ا��خر وأ�صل هذا@/ بعد وذاك ذا بعد

يكون ٔ�@نّه بذلك وسـّميى الÍÚÉع@, أخ0ف من الواحد Çلف@, ßòا الباب ومن /@ قُّداميى
:@D6ص قوله وهو وأخلََف@/ ,@ Øتغ� ٕاذا قوة َخلَف فقوGم ـ الثالث وأمّا بعده@/ ما خلف
وَخـلَف الوعد@/

ã
| ا0òف ومنه اXسك@/ ر´ من ا� عند أطيب mالصا فم لوف Ô Òò

Ø
j منه

ã

البا فُيخَرُج يَب�وسطه الثوب ليف@: Òòا ويقال /@ Øتغ� أبيه@: ُخلق عن الرجل

قوGم وأمّا أ�ّول@/ الباب ã|و هذا ã
قياس| وهذا أخُلفه@/ الثوب خلفُت فيقال ُيلَفق@,

واحد كّل ٔ�ّن أ�ّول@, الباب fن تلفون@: ÔU أيى خلفة@, والناُس كذا@,
ã
الناس| اختلف

اه@/ ØL الّذيى مقام نفسه oويق صاحبه@, قوَل يُنّحيى مyم

وزاد لغة@, وأخلَف ه ÔJر ت Øتغ� قعد@: باب من ُخلوفاً mالصا فُم َخلََف ـ مصبا
وَخَلفُت طعمـه@/ أو رJه ت Øتغ� الطعـاُم@: وَخلََف مرض@/ أو صوم من ا�مهرة@:

ã
|

منه Ëºا لفَُة@: ßòوا بعده@, جئت وَخلَفتُه خليفَته@, ُت ÖÍ ß¼ خ0فة@: وماله أهله ع� ف0ناً



١٢١ خلف

و]ع� فاعل ]ع� يكون فخليفة خليفة@, جعلته واسـتخلفته@: القعود@, Gيئة @كالقِعدة
مَن خلَف ٔ�@نّه فاع0ً يكون أن فيجوز أ�عظم@: السلطان ]ع� اòليفة وأمّا مفعول@,
جاء ٔ�@نّه أو خليفة@, جعله 
تعا ا� ٔ�ّن مفعوً� يكون أن وNوز بعده@, جاء أيى قبله
خليف أصله واòليفة@: أ�َرض@/

ã
| َخ?ِئَف َجَعَلكُم ال�ذيى ُهَو قال@: Fك غ�ه@, بعد به

ومyم خاّصة@, للرجل وصفاً ويكون ونّسابة@, ع0ّمة مثل مبالغة واGاء ]ع�الفاعل@,
باعتبار Nمع من ومyم مذّكر@, ا�مع وهذا خلفاء@, فيقول أ�صل باعتبار Nمعه من
خ0ئف ث0ثة فيقال ا�مع@, هذا

ã
| وتأنيثه تذك�العدد وNوز ا0òئف@, فيقول اللفظ

يقول من ومyم بالتذك�@, آخر خليفة وهذا فصيحتان@, لغتان وYا خ0ئف@, وث0ث
عليك ا� وأخلََف خليفة@, جعلته واستخلفته@: أ�ّول@/ والوجه بالتأنيث@, اُخري خليفة
عليك ا� أخلَف فيقال ا¡رف Jذف وقد ,@�Rلك وأخلََف مالك لك وأخلََف مالك
لف Ôòوا با�ستقبال@, Uتّص وهو وعَده@, الرجل وأخلََف َلف@/ Òòا Ëº�ٕوا خ�اً@/ ولك
يذهب nو عyم قعد القوم@: عن ل�ف ÒHو بعده@/ تركه َء@:

ã
Ï¿ال الرجُل وَخلَّف منه@/ Ëºا


ٕا واحـد كّل ذهب ٕاذا واختلفوا@: القـوم وHالَف وِخ0فاً@, Uالَفة وخالَفْـته معهم@/
لف@/ Ôòا Ëº�ٕوا ا�ّتفاق@, ضّد وهو خر@, ا�� ٕاليه ذهب ما خ0ف

َخـْلف@, له يـقال م�لته لقصور واXتأّخر@: وَسَلف@/ تقّدم ضّد وَخَلف@: ـ مفر
ء رديى أيى خـالٌِف فهو َفَسـد@, َخ0فًَة@: وَخلَف واXتأّخر@, ء الرديى لْف Òòا قيل وGذا
أو حاله

ã
| ا��خر طريق

Ò
غ� طريقاً واحد كّل يأخذ أن وا¢اَلفة@: وا�خت0ف أaق@/

ضّديِن@/ ßتلف�U كّل وليس Uتلفاِن@, ضّدين كّل ٔ�ّن الضّد من أعّم 0ف ßòوا قوله@,

َخطَأً@/ كان ٕاذا@ َخْلف@: وك0ٌم َسـوء@/ وَخلٌَف صـا¬ @َخلٌَف ـ ١٢٧ ا�شتقاق
ويب� م ÔGرجا يغزو ّ ا¡يى لوف@: Ôòوا جوع@/ أو صوم من إ�نسان فم Øتغ� لوف@: Ôòوا
الب�ٕا
حوض من الدلو @Jمل الّذيى والُمخِلف@: الرمل@/

ã
الطريق| ليف@: Òòوا النساء@/



خلف ١٢٢

\Çر@/ بعد ٌر Ò Ò\ الشجر@: وخليفة /@ ّ ا¡يى 
ٕا باXاء ء فيجيى بعد من ã
يست� والّذيى إ�بل@,

ٕاخ0فاً@/ موعده الرجل وأخلَف باء@/ ßòا أعمدة من عمود آخر واòاِلفة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون ما أيى وا�ستقبال@, القُّدام يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

الكيفّية@/ أو اXكان جهة من أو الزمان جهة من اXع�ٕامّا وهذا ء@ووراءه@/
ã
Ï¾ ع�@ظهر

ã
æالزما التأّخر فيه فيعت ـ ليفة Òòوا دق@, الص� لَف Òòا مفهوم ã

| Fك ـ فأ�ّول
زماناً@/ آخر ء

ã
Ï¾عقيب ء

ã
Ï¾ ووقوع

مكـاناً@, وظـهره ء
ã
Ï¾ خـلف يقع Dف @Fك@ مكاناً التأّخر فيه يعتـ ـ

ã
æوالثا

والقيام@/ والذهاب القعود
ã
@كالتخلّف|

ã
| Fك واòصوصّية@, والوصف الكيفيّة ã|والتعّقب التأّخر فيه يعت ـ والثالث
وكـيفيّات أخ0قه خصوصيّات ã

| أبيـه عن الرجل وHلِّف وطعمـه@, الفم ر´ Øتغ�
والطريقة@/ والفكر والنظر العقيدة

ã
وا�خت0ف| لف Ôòوا سلوكه@,

وهذه والظ�هر@, لف Òòا ã| والوقوع التعّقب جهة :@
ã
æعاXا هذه bيع

ã
| في0حظ

والتقّدم والتعّوض Øوالتغ� والتأّخر والعقب الظهر وب� بيyا الفارقة هيى اòصوصيّة
Wتازة@/ خصوصيّة مyا كّل ã

| في0حظ وغ�ها@, والتسلّف

َيَديه Öَب� ِمن الكرZة@: ا��يات
ã
| Fك ,@ ب�أ�يديى ما كلمُة تقابله@: لف Òòا ٕاّن Øj

َخلفهم َوِمن َسّداً أيدvم Öَب� ِمن وَجَعلنا َخلفُهم@, َوما أيدvم Òَب� ما َيعلَم َخلفه@, َوِمن
َخْلَفها@/ َوما َيدvا Òَب� ا ßX َنكاً� َسّداً@,

أ�صـل
ã
| تكون أن يبعد و� ,@ ّ اÇd�ٕيى ]عناها اXوارد هذه ã

| الكلمة وهذه



١٢٣ خلف

بـ� ـ مفهـوم يقابل ÓÊºٕا اXبالغـة@: ع� وللد�لة ا�ستعFل بكـ�ة جعل
Ø
j مصدراً
/@ أ�يديى

َفَخَلَف :@
ã
| Fك الوصفّية@, من قريباً معاً@, واd�ٕيّة اXصدريّة مفهوم ي0حظ وقد

/@٥٩ . ١٩ ـ ?ةَ الص� أضاعوا َخْلٌف َبْعِدِهم ِمْن

عقيـب واقعة متأّخرة بكوuا متّصفة ذات ]ع� فصفة َسن@: Ò¡كا لَف Òòا وأمّا
Fuتـقار خـر@: �� َخلَفًا ء

ã
Ï¾ كون من ويفهم الوصـفّية@, مفهوم فيه فيعـت السابق@,

بأّن قوGم@: يرجع اXع� هذا 
ٕا ولعّل ل0ّٔول@,
ã
الّ� واòصوصيّة اXفهوم ã| Fهwوتشا

َلفّية@/ Òòا اXّتصف@Mسن فٕانّه أ�خيار,
ã
َلف@| Òòوا @أ�¾Ìار, ã|@ْلف@بالسكون@يستعمل Òòا

مـنه ف�اد اXتعال ا� 
ٕا انتسب ٕاذا انّه ٕاّ� صفة@, لَف Òòكا فهو اòلفية@: وأمّا
وأع�اXقامات الروحانيّة أ�وصاف أ¾Ìف اXع�من وهذا الكيفّية@, جهة من التأّخر
جاِعٌل

ã
Ùæ ٕا الكرZة@: ا��يات

ã
| يشار وٕاليه منه@, أع�وأفضل مقام يتصّور و� الربّانّية@,

/@٣٠ . ٢ ـ َخليَفًة ْرِض أ�َ
ã
|

/@٢٦ . ٣٨ ـ أ�َرض
ã
| َخليَفًة َجَعلناَك ٕانّا

أرضه@/
ã
| ا� خليفَة يا عليك الس0ُم الواردة@: الزيارات

ã
و|

علّمه من ومصداق أÊºئه � ÒVو صفاته مَظهر هو وجّل عّز ا� ã| اòليفة فٕاّن
كّلها@/ اÊº�ٔء

¾Ìيف مثل لَفاء Ôòا ليف@: Òòا وbع ,@mوكرا كرZة مثل 0ئف Òòا اòليفة@: وbع
ليف Òòا من مفهومه ع� أدل فهو الَع0ّمة@, ã| Fك للمبالغة اòليفة

ã
| والتاء فاء@,

Ò
Ì Ô¾و

اòلفاء@/ من أزيد وتثبيت وتأ@كيد زائد ع�وصف يدّل 0ئف Òòا أّن Fك التاء بوجود

َخ?ئَف@/ وَجَعلناُهم َخ?ئَف@, َجَعْلنا@كُم َخ?ئَف@, َجَعَلكُم



خلف ١٢٤

السابق�@/ من وكيفيًّة زماناً خ0ئف م Øu@وأ حّقهم@,
ã
| لَفيّة Òòا ثبتت الّذين وهم

ُخَلفاء@/ علكم ÒNو ُخَلفاَء@, َجعلكم ٕاذ َلفاء@: Ôòا كذلك وليس

كوuم أيى لفيّة Òòا Vّرد ٕاّ� معناه
ã
| وليس اòالفة@, bع فهو والف@: Òòا وأمّا

/@ ٨٧ . ٩ ـ واِلف Òò ا َمَع يكونوا بأن َرُضوا ظاهراً@: ورائهم
ã
و| bاعة واقع�بعد

ال�ذيى َوُهَو ـ لفيّة Òòا Uصوصمن نوع ع� فيدّل كالِقعدة@, نوع بناء لفة@: ßòوا
التعّقب@/ من خاّص ع�نوع أيى ـ خِلَفًة اَر Úyوال الّليَل َجَعَل

أخَلْفنا ما ,@ َمْوِعديى Ôrفأخلَْف وخالِـفاً@: َخلٍْف ذا ء
ã
Ï¾ جعل ]ع� وإ�خ0ف@:

َفهَو َعْهـَده@, اُ# ِلَف ÔO َفلَْن ْيعاد@, ßX ا ِلُف ÔH � ٕان�َك َعـدوه@, َو ما اَ# أخَلفوا َمْوِعَدك@,
َوْعِده@/ ِلَف ÔU ِلُفه@, ÔO

ومتوّجهاً ٕاليه مستقب0ً ب�أيديه Dف واXيعاد والعهَد وعد ÒXوا الوعَد اُ� جعَل أيى
عنه@/ وُيعرض ي�كه بأن وَخلفه وراءه Nعله أيى لفه@, ÔO و� ٕاليه وناظراً

اختيار أيى الط�وع@, وجه ع� التخلّف صدور ع� يدّل فهو ا�خت0ف@: وأمّا
Çاِر@, Úy وال الّليل واخت?ف ومنع@: ٕاباء حصول دون من لْف Òòا ã| واXوافقة التخلّف
َتِلفون@, ÔU فيِه ُهم @ُكُله@, اُ تلفاً ÔU تِلف@, ÔU قول

ã
� لَ ألواuا@, تِلٌف ÔU ألسنتُكم@, واخت?ُف

تِلف�@/ ÔU �يَزالوَن

مـقابل
ã
| وا�خت0ف َخْلف@/

ã
و| َخلْف ذا فصار أيى فاختلََف@, أخلَفه يقال

مـتأخ�رين ووقعوا ا�سـتواء عن خارج� صاروا أيى واختلفوا وا�ّتفاق@, ا�ستواء
والÇyار اللـيل ب� اد ØIوا� ا�سـتواء عدم ـ 
تعا آياته ومن واXع�@: ومتخل�ف�@/
وغ�ها@/ أ�لوان

ã
التخلّف| وهكذا عنه@/ ومتخلّفة متأخرة صارت ا Øu@أ بل وأ�لسنة@,

/@١٩ . ١٠ ـ فاختَلفوا واحدةً ة اُم� ٕاّ� النّاُس كاَن َوما



١٢٥ خلف

/@١٠٥ . ٣ ـ البيQنات جاَءُهم ما َبعِد ِمن واختَلفوا قوا تََفر� كال�ذيَن َتكونوا@ َو�

عyا@/ فتخلّفوا والبّينات@, الوحدة خلَف وصاروا تأخروا أيى

ء
ã
Ï¾وَخلْف متأخراً ء

ã
Ï¿ال التخّلف@وص�ورة هو ا�خت0ف@: حقيقة أّن فظهر

ا¡قيقة@/ تلك لوازم من Øوالتغ� آخر@, أمر أو

/@ ٨٢ . ٤ ـ َكث�اً اخِت?فاً@ فيه لََوَجدوا َغ�ا# ِعند ِمن كاَن َولَو

والÇgال@, والفـصاحة الب0غة عن Tسوساً واLطاطاً كث�اً وتعقّباً تأخراً أيى
والتعّقب@/ التخلّف آثار من ا Øuفٕا يقال@, Fك والتناقض اXغايَرة اXنظور وليس

يـقال ء@,
ã
Ï¾ وَخلَْف التأّخر

ã
| الوقـوع ٕادامة فبمع� 0ف@: ßòوا ا¢الَفة وأمّا

.@@٢٤ ـ أمره َعن اِلفوَن ÔO ال�ذيَن َفلَيْحذِر ـ@ اXغايرة اXع� وليس فتخاَلف@, خالَفتُه
/@٦٣

عنه@/ راً ومتأخ� والطاعة أ�مر مقام خلَف يص�ون أيى

/@٧٦ . ١٧ ـ قليً? ٕاّ� ِخ?َفَك َيلَبثون �
والتعّقب@/ التخلّف مقام

ã
| أيى

/@٣٣ . ٥ ـ ِمنِخ?ف وأرُجُلهم أيدvم ُتقط�َع أو
/@٤٩ . ٢٦ ـ ِمنِخ?ف وأرُجَلكُم أيدَيكُم ُ�َقطQَعن�

/@ ٨١ . ٩ ـ ا# َرسول ِخ?َف ْقعِدِهم Ò[ الُمَخل�فوَن َفِرَح

الوصفّية@, أو ا¡Çاليّة مقام ã
| الظرفيّة وا�ملة ]قّدر متعلّق ا��يت� ã| فا�اّر

ع� وكائنة متّصفًة أو Uالفة من كائنًة كوuا حال وأرجلهم أيدvم تقطّع ـ واXع�
ومتحّر@كة ومتظاهرة ناشئة وأ�رُجل أ�يديى كانت ٕاذا القطع ]ع�لزوم ا0òف@, صفة
بالفعل متعلّقة لغواً الظرفيّـة وليست الصـفة@, هذه ع� أو ا¡الة هذه ع� ومتحّولة



خلق ١٢٦

مـدلول عن خارج Ìون
Ø
اXف« ذ@كره وما له@, مع� � خ0ف من القطع فٕاّن اXذكور@,

التعذيب@/ مقام
ã
| اXع� لذلك خصوصيّة و� اللفظ@,

/@١٦ . ٤٨ ـ َسُتدَعوَن أ�عراب ِمن Òللُمخل�ف� ُقل

أنف«Îم جانب من ليس وخ0فهـم Hلّفهـم أّن 
ٕا ٕاشـارة بالتخليف التعـب�
مضلّة موجبة وبدواعيى خارجيّة بعلل بل ,@ هيى حيث من الساذجة طبيعxم وباقتضاء
ذا جعلته أيى فتخلّف خلّفته يقال الوقوع@, جهة ع� يدّل التفعيل فٕاّن اُخري@, Tّرفة

وHّلف@/ التخلّف فاختار َخلْف

م Ô Úyَلَيْسَتْخِلَف َغ�ُكم, @قوماً ã Ùèَر َيْسَتخلُف َو الفعل: لطلب فهو ا�ستخ0ف: وأمّا
فيه@/ Òُمسَتخلَف� َجَعَلكُم ا ØW وانِفقوا َقبلهم@, ِمن ال�ذيَن اسَتخَلَف F أ�رضكَ

ã
|

مـنه ل0ٕخـ0ف@, الطلب وIقّق وا�قتضاء اXيل ع� يدّل با�ستفعال التعب�
له@/ ÏÉقتXا لوجود 
تعا

اXذكورة@/ والصيغ باXاّدة اXوارد
ã
| التعب� لطف فاتّضح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خلق@:

و� :@ أ�زهـريى قال 0ّق@/ Òòوا اòالق وهو َخلْقاً@, أ�شـياَء ا� خلََق ـ مصبا
خلقت يقال التقـدير اòلق وأصل /@
تعا ا� لغ� وال0ّم بأ�لف الصـفة هذه Qوز
Çلق@: Òòوا مثله@/ واختلقه@: اف�اه@, القول@: الرجل وخلق له@, قّدرته ٕاذا للسقاء hأ�د
َخـلٌَق@, فهو ,@

Ò ã ß
� بَ ٕاذا الثوب وَخلَُق النصـيب@/ 0ق@: Òòوا السجّية@/ ُلق@: Ôòوا ا¢لوق@/

اXرأَة وخّلقُت ]عناه@/ 0ق ßòوا الطيب@, من به يتخلّق ما لوق@: Òòوا لغة@/ الثوُب وأخلَق
الفطرة@/ لقة@: ßòوا به@/ هيى فتخّلقْت Hليقاً



١٢٧ خلق

فأ�ّول@: ء@/
ã
Ï¿ال م0َسة وا��خر ء@, ãÏ¿ال تقدير أحدYا أص0ن@: خلق@: ـ مقا

صاحبه ٔ�ّن السجّية@, وهيى لُق Ôòا ذلك ومن قّدرَته@/ ٕاذا للسقاء hأ�د خلقت فقوGم
فيه ر يقد� ن ØW هو أيى أخَلقه@, ما أيى به@, وأخِلْق بكذا@, َخليق وف0ن عليه@/ قّدر قد
تاّم Uَتَلق@: رجل الباب ومن نصيبه@/ أحد لكّل قّدر قد ٔ�@نّه النصيب@, 0ق@: Òòوا ذلك@/
وأمّا النفـس@/

ã
| وتقـديره واخ�اعـه اخت0قه وهو الكَِذب َخلق لق@: Òòوا اòلق@/

Ëºور استوي@/ السحاُب@: ٕاخلَْولق ويقال@: َملساء@/ أيى َخلقاء فَصْخرة :@ ãæالثا أ�صل
ُء
ã
Ï¿ال اخلَق الباب هذا ومن الُمصَلح@/ ال«Îم الُمخل�ق@: بأ�رض@/ استوي ٕاذا لولِق ÔU
6أثر ُه

ß
ِزئ وذهب ام0س� أخلََق ٕاذا أ@نّه وذلك أبليته@, أنا@: واخلقته ,@

Ò ã ß
� بَ ٕاذا وَخِلَق

وذلك معروف@, لوق Òòوا اعتَدل@/ ما ء
ã
Ï¾ كّل من الُمختلَق ويقال@: /@Dوغ�ه اòياطة

واXؤّنث@/ اXذّكر فيه يستويى َخَلق@, وِملحفة َخلَق ثوب ويقال@: مَلَُس@/ ُخل�ق ٕاذا أ@نّه

عن عبيد أبو ا0òئق@/ وbعها لق@, Ôòا اòليقة@: الليث@: قال ـ ٢٥ . ٧ الxذيب
العرب@: ك0م

ã
| لْق Òòوا واحد@/ ]ع� والسليقة@: واòليقة الطبيعة hلكر ٕانّه زيد@: ã

èأ
كـ0م

ã
| Çلق Òòا :@ أ�نباريى بن بكر أبو وقال ٕاليه@/ يُسبَق n مثال ع� ء ãÏ¿ال ابتداع

فتبارك ـ التقدير خر@: وا�� أبدعه@/ مثال ع� إ�نشاء أحدYا@: ÍÈب�@: ع� العرب
رون تُقد� أيى ـ ٕافكاً َوHُلقون وكذلك@: رين@, الُمقد� أحسن معناه اòالق�ـ أحَسُن اُ#
ِقربة أو َمزاَدة منه لتقطع وِقستَه قّدرتَه ٕاذا ,@hأ�د خلقُت تقول@: والعرب قلت@: @كَِذباً@/

ء@/
ã
Ï¾ كّل أ�ملسمن أ�خلق@: الليث@: قال ُخفّاً@/ أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و]ا Uصـوصة كيفيّة ع� ء ãÏ¾ ٕاNاد هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحـد أ�صل أّن

بدع@/ ـ راجع ـ ا¡gة واقتضته ٕارادته أوجبته



خلق ١٢٨

وا�Çعل@, والتـقدير@, وإ�بـداع@, وإ�حـداث@, واÇN�ٕاد@, اòلق@, ب� والفرق
والتكوين@: وا�خ�اع@,

فقط@/ الوجود ٕابداع جهة 
ٕا اN�ٕاد@:
ã
| النظر أّن

حادثاً@/ وكونه ا¡دوث جهة من ا�Nاد 
ٕا إ�حداث@:
ã
و|

غ�ها@/ يسبقها n ع�كيفيّة ا�Nاد 
ٕا إ�بداع@: ã|و

Uصوصة@/ ع�كيفيّة اN�ٕاد كون 
ٕا لق@: Òòا ã|و

ب«Îولة@/ ا�شتقاق جهة 
ٕا ا�خ�اع@:
ã
و|

فقط@/ وتعي�ا¡دود التحديد جهة 
ٕا التقدير@:
ã
و|

ٕاbاً�@/ والبقاء الكون حالة جهة ومن اN�ٕاد 
ٕا التكوين@:
ã
و|

وارتباط@/ تعلّق ٕاحداث جهة 
ٕا ا�عل@:
ã
و|

أو التـقدير مفهوم وليس اXاّدة@, استعFل موارد
ã
| ملحوظة اòصوصيّة فهذه

من هو حيث من ا�سـتواء أو النصـيب أو الطبيعـة أو ا¦اميّة أو � البَ أو الَم0سة

ã
| Øيع ا Ø̂ وٕا معّينة@, ع�خصوصيّة اN�ٕاد بلحاظIقّق بل الواحد@, أ�صل مصاديق

أخري@/ لطيفة أو اXبالغة أو التأ@كيد 
ٕا ل0ٕشارة اXزبورة@: باXاّدة اXوارد هذه

:@
تعا قوله والتصوير@: والتسوية التقدير غ� اòلق أّن ع� ويدّل

/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً ره فقد� ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل� َوَخَلَق

/@٢ . ٨٧ ـ َفَسّويى َخَلَق ال�ذيى

/@١١ . ٧ ـ رنا@كُم َصو� Ú
Ôj َخَلقنا@كُم

والتصوير@/ التسوية وكذلك اòلق@, بعد ذ@كر قد التقدير فٕاّن

:@
تعا قوله وإ�بداع@: اN�ٕاد غ� ع�كونه ويدّل



١٢٩ خلق

ا�ان� َخَلَق ماء@, ِمن داب�ة ُكل� َخَلَق ُنطَفة@, ِمن إ�نساَن َخَلَق Ìاً@, Ò¿ بَ اXاِء ِمَن َخَلَق
ماِرج@/ ِمن

موجودة@/ سابقة ماّدة من كان ٕاذا اòلق مفهوم صدق ع� يدّل ا
Ø
W

ع� ء
ã
Ï¾ ٕاحداث فٕاّن اXتعال@, ا� غ� ع� اòالق ٕاط0ق Nـوز هذا وع�

صّح اللحاظ وwذا /@
تعا لغ�ه Wكن موجودة@: ماّدة من معيّنة وصورة خصوصيّة
:@
تعا بقوله التعب�

/@ ٨٦ . ١٥ ـ oالَعل ّ?ق Òòا ُهَو َربّك ٕان�

/@١٤ . ٢٣ ـ اòالِق� أحَسُن اُ# َفَتباَرَك

/@١٢٥ . ٣٧ ـ اòالِق� أحَسَن وتََذروَن

وٕاحاطته@, وحgته وعلمه التامّة ٕا
قدرته مضافاً اòالق�@: أحسن كونه وأمّا
لغ�ه Zكن و� خلقه@, من أيضاً اXاّدة فتلك وسابقة@, ماّدة عن كانت ٕاذا خالقيّته أّن
ا��يات ٕاط0ق ا�عتبار وع�هذا منه@, بسابقة أو سابقة دون من شيئاً Oلق أن 
تعا
ا# Ôغـ� خالق ِمن َهْل ء@,

ã
Ï Ò¾ Qُكل خاِلـُق اُ# ء@,

ã
Ï Ò¾ Qُكل خاِلـُق ُهَو ٕاّ� ٕالىَه @� الكرÇZة@:

تـتحقّق غ�ه وخالقيّـة اXتعال@, العزيز ا� هو ا¡ـّق اXطلق اòالق فٕاّن َيرزُقكُم@@ـ
وعلمهم@/ وقدرtم كرازقيxّم الثانية@, اXرتبة ã|و بواسطته

َخَلَق رَض@, َوأ�َ Êواِت
Ú
ال« َخَلَق اòارجّية@: اXوضوعات

ã
| ٕامّا خالقيّته ٕاّن

Ø
j

ة@/ داب� ُكل� َخَلَق واُ# َلُكم@, َخَلَقها نعاَم وأ�َ ُتراب@, ِمن َخَلَقكُم واُ# ُنطَفة@, ِمن إ�نساَن

َخَلقنا أم مارج@, ِمن ا�ان� َوَخَلَق اÇXاّدة@: وراء ا ØW اللطيفة اXوجودات ã| وٕامّا
وإ�نس@/ ن� ß�ا خلقُت َوما ٕاناثاً@, اX?ئكََة

كيفيّتان والليل الyار فٕاّن ـ ار Úyوال الل�يَل َخَلَق ا¤سوسة@: الكيفيّات ã| وٕامّا



خلق ١٣٠

خلق بواسطة Fوخلقه الشمس@, قبال
ã
| الوضعيّة حركxا ل0ٔرضبواسطة حاصلتان

ـ ياةَ Ò¡ وا اXوَت َوَخَلَق ـ
ã
| وكذلك معّينة@/ وأطوار وخصوصيّة كيفيّة ع� أ�رض

ÇGا@, ÇUتلفتان وحالتان ا¡ّيـة@, اXوجـودات وجود أطوار من واXوت ا¡ـياة فٕاّن
فzا@/ Tسوستان وكيفيّتان

وذاتـاً بأ�صالة أ�رض فٕاّن اòلق@: مقام
ã
| واXوت الليل hتقـد جهة وأمّا

Fك فzا@, عارضتان وا¡ياة والنور والنبات@/ ا¡يوان من مyا خلق ما وكذلك ظلFنّية@,
اXاّدة@/ nعا

ã
|

/@١٧ . ٢٩ ـ ٕافكاً ُلقوَن ÒH َو

له واقعيّة � قوGم أّن 
وٕا الكذب@, جعل ã
| ٕا
اXبالغة ٕاشارة التعب�باòلق@:

وُيبدعونه@/ دثونه ÔJ م Øu@وأ أص0ً@,

/@٩٦ . ٣٧ ـ َتعملون َوما َخَلَقكُم واُ#

ويصنعون يعملون ما واXراد أصنامهم, Ì»ك أن بعد لقومه D6ع@oقول@ٕابراه هذا
اXتعال@/ � Uلوقات ومواّدها أصوGا فٕاّن يعبدوuا@,

Ø
j أ�صنام من

ل�قة Ò ÔU وَغ� ل�قٍة Ò ÔU ُمضغٍة ِمن Ú Ôj َعلََقة ِمن Ú Ôj ُنطَفة ِمن Ú Ôjتُراب ِمن َخَلقنا@كُم فٕانّا
/@٥ . ٢٢ ـ َلكُم Ò Ùلُنب�

أيى اXفعول@, 
ٕا الفعل ولنسبة والتأ@كيد للمبالغة والتفعيل فتخل�َق@, خل�قَه يقال
أّن Fكـ Xطاوعتـه@/ والتفّعل@: اللحاظ@/ هذا فيه ومنظـور الفعل وقوع جهة 
ٕا ناظٌر

ا£ّرد@/ الفعل أصل Xطاوعة وا�فتعال اXفاَعلة@/ Xطاَوعة التفاعل

هـذه
ã
| وÇIقّقه اòلق حقيقة كون 
ٕا ٕاشارة الُمضغة@:

ã
| با¢ل�قة والتعـب�

يتحقّق ا Ø̂ ٕا واXقّدرات اòصوصيّات Òوتعي� خصوصيّة ع� اN�ٕاد أّن ]ع� اXرتبة@,
اXرتبة@/ هذه

ã
|



١٣١ خّل

� قـد اòصوصيّات تعي� أّن ع� يدّل فلعلّه قة@: ل� Ò ÔU غ� ـ 
تعا قوله وأمّا
/@nالعا وا� با�ملة@, أو ا�ملة

ã
| اXرتبة هذه

ã
| يكون

اòصوصيّات@, Øتع� مع ء
ã
Ï¾ ا�ت�صاف@بتحّقق@تكّون عن عبارة والتخّلق@يكون

التخّلق@/ مصاديق من ا Øuفٕا الباطنّية@, الصفات تكّون مقام
ã
| اللفظ هذا ويطلق

أو طبيعـة من ُخِلَق ما ]ع� ُغل@, والش� غْل كالش� يُفَعل ما ]ع� فُْعٌل ـلق@: Ôòوا
الباطنّية@: السجايا

ã
| ويستعمل سجّية@,

/@٤ . ٦٨ ـ oَعظ ُخُلٍق لََع�× ٕان�َك

/@١٣٧ . ٢٦ ـ ل� أ�و� ُخُلُق ٕاّ� هذا ٕاْن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خّل@:

ُفرجة@/ أو ِدقّة 
ٕا ٕامّا ذلك ومرجع فروعه@, يَتقارب واحد أصل خّل@: ـ مقا
وُخ0َلته@, ِخلَله يأ@كل ف0ن ويقال أ�خّلة@, واحد 0ل ßòفا متقارب@/ bيعها ã

والباب|
0ل@/ ßòبا نفسك ع� الكساء D ØËÉ6ال َخل�ك ّل Òòوا أسنانه@/ من 0ل ßòا رجه ÔO ما أيى
/@Ë» ßا� النحيف وهو ّل, Òòا الباب@الرجل ومن أيضاً@/ fن@هذا الّك: ÔO@ ليل@الّذيى Òòا فأمّا
يكون ٔ�@نّه الّرمل

ã
| الطريق ّل@: Òòوا /@Ë»ا� دقيق ٔ�@نّه َخّل الَمخاض@: ٕ�بن ويقال

ب�الشيئ�@, لَل Òòفا الُفرجة@: فأمّا /@DÌ»الب قبل 6ا¦ر البَلَح وهو 0ل Òòا ومنه مستَدقّاً@,
ليل Òòوا حاله@/ ã

| ُفرجة ٔ�@نّه الَفقر لّة Òòا ومنه /@D 6َخص� يَُعم� n ٕاذا َء ãÏ¿ال َخلَّل ويقال
تُلبَس ã

الّ� ـيور الس� وهيى لَل ßòا فأمّا ِخلٌَل@/ وا�مع السـيف@, َجفَن ّلة@: ßòوا الفق�@/
أيضاً الباب من لخال Òòوا ِخّلة@/ مyا واحدة كّل كأّن لدقxّا@, فذلك :@ Ö�َيَت الس� ظُهور

لدّقته@/



خّل ١٣٢

طـعم مـنه اختّل ٔ�@نّه بذلك ُسـم�يى ُخلول@, وا�Çمع معروف@, ّل@: Òòا ـ مصبا
أِخ0ّء@/ وا�مع الصديق@, واòليل@: واضطرب@/ Øتغ� ٕاذا ء

ã
Ï¿ال اختل� يقال ا¡0وة@,

,@
Ó
ومـع� وزناً صلة Òòا مثل لّة Òòوا وا¡اجة@/ الفقر ل�ة@: Òòوا ا¤تاج@, الفق� واòليل@:
وا�مع الشيئ�@, ب� الُفرجة لَُل@: Òòوا لغة@/

Ø
ËÉوال الصداقة@, ّلة@: Òòوا ِخ0ل@/ وا�مع

وَخل�ل النبت@/ من خ0 ما ّلة@: Ôòوا انتظامه@/ وعدم ء
ã
Ï¿ال اضطراب لَل@: Òòوا ِخ0ل@/

اÇòارج ذلك Ëºوٕا بـيyا@, اXأ@كـول من يب� ما أخرج ٕاذا Hلي0ً@: أسنانَه الشخُص
من َخ0ًّ الرداَء وخَلْلت وأ�سنان@/ الثوُب به ل�ل ÔO العود كتاب@: مثل 0ل ßòوا ُخ0لة@/
مبالغة@/ وخلّلته وأسلحة@, س0ح مثل أخلّة وا�مع 0ل@, ßR أطرافه ضممت قتل@: باب
ٕاذا النـبيُذ خلّل فيقال أيضاً �زماً يستعمل وقد ,@ َخ0ًّ جعلته Hلي0ً@: النبيذ وخّللت

اXطاوعة@/
ã
| النبيُذ وHلّل ,@ َخ0ًّ بنفسه صار

والسـحاب الدار كـَخلَل ِخـ0ل@, وÇbعه الشـيئ�@, ب� ُفرجة لَل@: Òòا ـ مفر
ؤ�وضعوا ياِر@, Qالد ِخ?َل َفجاُسوا ِخ?له@, ِمن Oرُج الَوَدَق ي Òَف� ـ وغ�ها والرماد
وغ�ها@/ أ�سنان به لّل ÔH Xا 0ل ßòوا والفساد@/ با§يمة وَسطَكم َسَعوا أيى ِخ?َلُكم@,

ã
| الطريق ّلة@: Òòوا ب�الشيئ�@/ الواقعة بالفرجة تشبzاً فيه كالوهن أ�مر ã| لَل Òòوا
أيضاً@: لّة Òòوا وسطه@/ متخل�0ً الطريق لكون أو ٕايّاه الصعوبة أيى الُوعورة لتخلّل الرمل
ل¿Îوtا ٕامّا للنفس ا�خت0ل@العارض ّلة@: Òòوا ا¡موضة@ٕايّاها@/ ا¡امضة@لتخلّل مر Òòا
ا Øu@�ٔ ٕامّا اXوّدة ّلة@: Ôòوا صلة@/ Òòوا با¡اجة لّة Òòا Ì Ø»ف وGذا ٕاليه@, ¡اجxا أو ء

ã
Ï¿ل

ِمي�ة@, الر� ã| تأث�ال«Îم فيه فتؤث�ر النفس ّل ß ÔH ا Øu@�ٔ وٕامّا تتوّسطها أيى النفس@, تتخلّل
خليل@/ فهو وِخ0ً� الّة ÔU خاللتُه منه يقال ٕالzا@, ا¡اجة لفرط وٕامّا

قـدZة@/ ُخلّة وبيننا ,@
ã
æ0ّوِخ

ã
أِخ�0ّ وهم ,@

ã
وُخل��

ã
Ùوِخ�

ã
َخلي� وهو ـ أسا

َخـلَل من Oـرج والودق اXـكان@, اختّل وقد َخلَل@, وفيه وِخـ0ً�@, ال�ة ÔU وخاللته



١٣٣ خّل

من ـيوف الس� وسلّوا َحَسنة@/ ِخ0ل وفيه صا¡ة@, ُخلّة وهذه ِخ0له@, ومن السحاب
ودعا أصابَعـه@/ وخلَّل ُخ0لته@, وأ@كَل وHلّل@, أسنانه@, وخل�ل فون@/ Ôا� وهيى لَل ßòا
0ل ßòبا D6ألصقه شكّه الثوَب@: وخل� صارت`راً@/ اòمر@: وخل�لت /@ َخص� أيى فخل�َل

Ò ã
بَـ� الثوُب@: وHلَّل عyم@/ غاب بقومه@: وأخل� حديدة@/ أو عود من به ّل ÔO ما وهو
واخـتل� احَتْجَت@/ ٕاليه@: واخَتللَت َخّلة@/ به ونزلت افتقر@/ اختّل@: ا£از@: ومن وَرّق@/

َخلٌَل@/ فيه وبدا أمره@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بكلمة بالفارسـيّة عنه Øويع ا�نفراج@, هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

استعGFا@/ موارد bيع
ã
| ملحوظ اXفهوم وهذا /@Díداش �6بر�

أ�صـل مصاديق من كلّها والِب�@: والفقر وا�حتياج والنقص اÇGزال ومفهوم
تلك مطلق � والتخلّل@, ا�نفراج قيد مyا واحد كّل

ã
| ي0حظ أن ب¿Ìط الواحد@,

والقـدرة القـّوة بـعد انـفراج Iقّق أثر
ã
| مyا كّل Iّصل يكون أن ]ع� ,@oفاهXا

اXوارد@/ Mسب
ã
æعاXا فتختلف وا¦امّية@, وا�ستحكام وا�تّصال

كناية وهذا انفراج@, ذا الشخص كون فيه فأ�صل الصديق@: ]ع� اòليل وأمّا
اXع�@: هذا لوازم ومن غ�ه@/ عن Òيُس� ما ٕاليه يل� ورموز أÌºار صاحب كونه عن
والرفيق وب�الصديق بينه الفرق هو وهذا واXوّدة@, وا�ختصاص واXواخاة اXصادقة
والرفق من@الصدق خصوصّية@مواّدها مyا @كّل

ã
في0حظ| @وغ�ها, وا¡بيب@واXؤاخيى

وغ�ها@/ واُ�خّوة وا¡ّب

صـاحب بكـونه Uتّصاً يكون من هو واXؤانسة@: اXصاحبة مقام
ã
| فاòليل

ã
| اÇòليل وأمّا وأحواله@/ أقواله من يكتمه ما ٕاليه مودعاً ورموزه@, إ�نسان أÌºار
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من يكون وما وا¡بيب والضعيف وا¤تاج الفق� ع� فيطلق واXقامات اXوارد سائر
لوازمه@/ من أو أ�صل مصاديق

أّصلناه@/ ما هو فيه فا¡قيقة ا�خت0ل@: وأمّا

/@١٢٥ . ٤ ـ َخليً?
Ò
oٕابراه اُ# َذ Ò ÚHَوا

وا�صطفاء@/ ا�ختصاص كFل منه ويفهم حقائقِه@, وموضَع أÌºاِره مودع أيى
@كْر Qالذ َعِن

ã

 َلَقدأَضل� َخليً?@ ُف?ناً ذ ß ÚHا Ö Òn

ã

 َلْيتَ ×� َويلَ يا ـ الكرZة ا��ية اXع�@: هذا ومن

ـ وا��ية /@٦٧ . ٤٣ ـ َعُدّو ِلبَعٍض م ÔÎ ÔÉبَع َيوَمِئٍذ أ�ِخّ?ء ـ وهكذا /@٢٨ . ٢٥ ـ
مكنوناته ٕاليه يل� الّذيى اòاّص اXصاحب ف�اد /@٧٣ . ١٧ ـ َخليً? ذوَك Ò ÚH� َوٕاذاً

وأÌºاره@/

وٕا[ام الغيبيّة اG�ٕامات ٕا@كFل ع� يدّل و�@: ا� من اòليل اذ ØHا أّن 	O و�
اذه ØHا وأمّا للعبد@/ مرتبة وأس� مقام أع� اXع� وهذا اG�ّٕية@, وإ�فاضات اXعارف
صداقة Iقّق عدم ع� د�لة فيه بل مرتبة@, و� مقام ع� يدّل ف0 العبد@: جانب من
n ٕان مقاماً يوجب � قلبه

ã
| ÇOفيه وما أÌºاره وٕالقاُء ,@

Ø ã
حقي� ٕاخاء و� رفاقة و�

َخليً?@/ ُف?ناً ْذ ß ÚHا Ö Òn
ã

 َليتَ ×� َويلَ يا ـ@ قوله@ تري ولذا زائداً@, اLطاطاً يوجب

اXوردين@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

/@٣١ . ١٤ ـ ِخ?ل َو� فيِه َبْيٌع � يَْوٌم Ò ãçيأ أن َقبِل ِمن

له ليشفع ٕاليه وحاجة
Ø
Ìº وٕاظهار اòليل 
ٕا التوّسل أيى الُمخال�ة@, من مصدر

خفّية@/ واُمور والتوصية التوّسط 
ٕا ٕا
التوّسل ٕاشارة أو العذاب@, من وينجيه

. ٢ ـ َشـفاَعة َو� ُخل�ة َو� ِفيِه َبْيٌع � ا£ّرد@: باXصدر اُخري آية
ã
| Øوع

/@٢٥٤
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أuاراً@/ ا ÒG?ِخ َوَجَعَل ِخ?له@, ِمن رُج ÒO الَوْدَق ي Òَف� ياِر@, Qالد ِخ?َل َفجاُسوا

الفرجة@/ وهو لَل Òòا bع 0ل ßòوا

أيى التوّسط جهة 
ٕا الوسط ã| النظر أّن والوسط@: والُفرَجة لَل Òòب�ا والفرق
وا�نفتاح التوّسـع عن عبارة والُفرجة وغ�ها@/ الفرجة يعّم وهو وسط@,

ã
| الوقوع

الواقعة الُفَرج عن عبارة ٕانّه فقلنا لَل Òòا وأمّا التوّسع@/ ٕا
جهة فzا والنظر ب�شيئ�@,
باXاّدة فالتعب� أزيد@/ فيه واللّطف والدقّة توّسع@, أو توّسط 
ٕا نظر دون من ء

ã
Ï¾

ã
|

التخلّل@/
ã
| الدقّة تأ@كّد 
ٕا ٕاشارة ا��يات@:

ã
|

/@٣٣ . ١٨ ـ راً Ò Òu @FÔ ÒG?ِخ رنا@ َوَفج�

/@٩١ . ١٧ ـ ا ÒG?ِخ uاَر أ�َ َر Qفتُفج َوِعَنٍب يٍل ÒKِمن َجن�ٌة لََك َتكوَن أو

Øفيع اu�ٔار جريان موارد
ã
| وأمّا 0ل@/ ßòا بكلمة التفج� مورد ã

| Øع قد
ار@/ Öu�ٔا ا

ß
xIمن ريى ÒQ مورداً@: ٣٦ وهيى Iت@, ـ بكلمة فzا

ã
| أ�صل أّن سـبق وقد ا�ّنـة@, ِخ0ل عن كونه يتحقّق � الyر جريان فٕاّن
وأمّـا أ�شجار@/ ]واراة ا�ـنّة ã| اXع� وصدق والتغطيـة@, اXواراة هو جّن@: ماّدة@@ـ
فجر@/ جّن@, ـ راجع ـ ا�نّة من وقوعه يتصّور أن قابل فهو ا�نشقاق@: وهو التفج�

وغليانه@, وحّدته اòمر
ã
| حادث وضعف وفتور Hلّل فبمناسبة ّل@: Òòا وأمّا

/@ َخ0ًّ ا¡ادث التخلّل فيص�بذلك

اXاّدة@/ استعFل موارد bيع
ã
| معتومنظور Díداش �6بر� التخلّل فلحاظ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:

وخ0 لغة@,
×
وأخ� خاٍل@, فهو وَخ0ًء@, َخلواً Oلو أهله من ا�Xل خ0 ـ مصبا
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َخلواً@: العيب من وخ0 كذلك@/ ووجدته خالياً جعلته وأخليته@: به@, ٕانفرد َخلوًة@: بزيد
وَخلت وِخلٌْو@/ َخ0ٌء أيضاً ويقال وNمـع@, Ø�ويث يؤّنث وهذا ,@ Ø ãخ� فهو منه@, بِرٔي
من مُطلَقـة خلّية@: وناقة خلـيّات@, ونساء خلّيـة@, فهيى َخلواً النكاح مانع من اXرأة
فيه عل ÒN 6ما معروفة النحل وَخليّة َخلّية@/ هيى الط0ق@: كنايات ã

| يقال ومنه ِعقاGا@,
نبات 6@كّل 0 Òòا واختليت خشب@/ ط�أو من وتكون َخ0يا@, وا�مع ,@Dعسله النحل

وخاٍل@/ Uتٍل والفاعل مثله@, :@ َرميى باب من َخلياً وخلَيْته قطعته@, اخت0ًء@: Dرطب

من ِخلو هو يقال ء@,
ã
Ï¿ال من ء

ã
Ï¿ال يى تعر� ع� يدّل واحد أصل خلو@: ـ مقا

وامرأة الغّم@/ من
ã

اòا :@

Ø ã
� Òòوا لو@/ ÒH وغ�ها الدار وَخَلت منه@, ِعرواً كان ٕاذا @كذا@:

ُء
ã
Ï¿ال

Ò ã

 َخ� ويقال َبعلها@/ عن َخَلْت فقد ُطل�َقْت ا Øu@�ٔ الط0ق@, عن كناية خلّية@:

أ�ّول@/ ولدها من َخَلْت كانت ا Øu@�ٔ ولدها غ� ع� تُعطَف الناقة لّية@: Òòوا /@ وأخ�×
أحد الدار

ã
| ما ويقال به@/ ء

ã
Ï¾ � الّذيى 0ء@: Òòا واXكان /@ الَمواضيى اòالية@: والقرون

ذّم@, وخ0ك ذاك افعل ويقال زيد@/ ذ@كر من اُخُل زيد@, ذ@كَر َدع أيى وزيداً@, زيٍد خ0
النحل@/ وبيت السفينة اòليّة الباب@: عن شّذ ا

Ø
Wو منك@/ وخ0 منه وخلوت عداك@, أيى

فيقولون 0ة@, Òòبا حافظة من Oلو الّذيى ء ãÏ¿ال عن وا Øع ا Ø[ور ا¡شيش@, :@0 Òòوا
له@/ حافظ و� فيه يُطعم ن

Ø
W هو أيى لكذا@, خ0ة هو

Çلّو Ôòوا وغ�Yا@, ومسا@كَن بناء من فيه ساتر � الّذيى اXكان 0ء@: Òòا ـ مفر
خ0 اللّغة أهل

Ò
Ì
Ú
ف« :@ ّ الُمضيى الزمان ã| تُصّور ØXا لكن واXكان@, الزمان

ã
| يُستعمل

َخَلْت َوَقد ُسل@, Fالر َقْبِلِه ِمن َخَلْت َقد تعا
ـ قال وذهب@/ مÏÉالّزمان بقوGم الزماُن@:
وٕاقباله موّدة@أبيكم لكم @Iصُل أيى @َلُكم@َوْجُه@أبيُكم, ُل ÒO ـ وقوله @َقْبِلِهم@الَمثُ?ت@/ ِمْن
وخ0 َخ0ء@/

ã
| معه صار بف0ن@: ف0ن وخ0 خالـياً@/ صار إ�نسان@: وخ0 عليكم@/

تركته ف0ناً@: وخّليت ٕا�شياطيyم@/ َخَلوا َوٕاذا ـ 
تعا قال خلوة@,
ã
| ٕاليه ٕانxي ٕاليه@:



١٣٧ خ+

ْلب@/ Ò¡ا من 0ة ÔU َخِلّية@: وناقة َسبيَلهم@/ َفخّلوا ـ Hلية ترك لكّل يقال
Ø
j َخ0ء@,

ã
|

مَن :@
Ø ã ß
� Òòوا َخلّية@/ ُربّان@: ب0 ا�Xوكة للسفينة وقيل الزوج@/ عن 0ة ÔU خلّية@: وامرأة

َيْيَبس@/ ح� ا�Xوك ا¡شيش 0ء@: Òòوا اXطل�قة@/ Lو اGّم خ0ّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن لَه ما وٕا[ـاُم عليه كان
Ø
Fع الفـراغ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

باق@/ أثر منه يبق nو ينxيى Øح� والوظيفة ا�شتغال

استعGFا@/ موارد bيع
ã
| ت0حظ أن �@بّد اòصوصيّة وهذه

ونظائرها@: وال�ك
Øã
ÏÉXوا@ يى والتعر� مطلق@الاءة@واòلوة@وا�نفراد oمفاه وأمّا

آثارها@/ ومن Vازيّة معان بل ا¡قيقة@, من فليست

وب� اXاّدة ب�هذه خلطوا وقد بالواو@, اXعتلّة للFّدة اXع�اXذكور@: أّن وليعلم
فيه عل ÔN ما ]ع� 0ة ß¢ا ومنه ا�ـّز@, ]ع� يائيّاً ã Ö� Òòا فٕاّن واXهموزة@/ بالياء@, اXعتلّة
]Çع� مهموزاً@ 0ٔ Òòوا الداّبـة@/ عنق ع� ويعلّق ا£ـزوز والعشب النـبات أيى Ò� Òòا

مكاَنه@/ يح n أيى فيه خ0ٔ فيقال ا�ستقرار

ِمن َخَلْت َقد ُسل@, Fالر َقْبِلِه ِمن َخَلْت َقْد َرسوٌل َنذيٌر@, فzا َخ? ٕاّ� ٍة اُم� ِمن َوٕاْن
َقبِلكُم ِمن َخَلْت َقد ل�@, أ�و� ُسن�ُة َخَلْت َوَقد ,@

ã
َقب� ِمن الُقروُن َخَلِت َوَقد اَُمٌم@, َقبلها

ّن
ß
ا� ِمن َقبِلكُم ِمن َخَلْت َقد اَُمٍم

ã
| �دُخلوا قاَل َكَسَبْت@, ما ا Ò ÒG َخَلْت َقد ٌة اُم� ِتلَْك ,@ Òïُس

/@٣٨ . ٧ ـ النّار
ã
وإ�نس|

اُمـورهم
ã
| جرياuم وانxاء والوظيفـة@, الشغل من علzم

Ø
Fع فراغهم ف�اد

بلوغها
ã
| ïالس وكذلك واXقّدرات@/ اXقّررات من م ÒG ما غاية 
ٕا وبلوغهم الدنيوّية@,
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جرياuا@/
ã
| و[اميxّا وتفّرغها غاياtا@, 
ٕا

جريان 
ٕا إ�شارة هو فzا اXنظور فٕاّن اXاّدة@: wذه اXوارد هذه
ã
| Øع فقد

قد بنفسه موضوع 
ٕا إ�شارة هو اXنظور كان ٕاذا@ وأمّا غاياtا@/ 
ٕا والبلوغ اُ�مور
ما م Ô ÒG يُغَفر وا Òxَين ٕان َكَفروا ِلل�ذيَن ُقل ـ ٣٨ . ٨ آية

ã
| Fك

Øã
ÏÉXا ]اّدة Øفيع سبق@:

ل�@/ أ�و� ُسن�ُة َمَضْت َفَقد َيعودوا َوٕان َسَلَف َقد

ّية@/ ×G�ٕا السنّة هو الّذيى وه0@كهم ابت0ؤهم أيى

عن غفلوا قد Ìين
Ù
اÇXف« وأ@ك� الكرZة@, ا��يات

ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر
ب�اXوردين@/ قوا يفر� nو اللّطيفة هذه

مفهوم أّن الكلمة@: نفس من اXذكورة اòصوصيّة تفّهم 
ٕا مضافاً عليه@, ويدّل
:@
ã
| Fك اXوارد@, بعض

ã
| oيستق �

Øã
ÏÉXا

َخَلْتِمن َقْد قبُل@, من َخلَْوا ال�ذيَن
ã
ا#| سن�َة َقبلُكم@, ِمن َخلَْوا ال�ذيَن ِمن َوَمثًَ?

ُسل@/ Fالر َقبِلِه ِمن َخَلْت َقد ,@ Õ Òïُس قبِلكُم

/@ ّ ]ع�الُمضيى D06خ الّلفظ كان ٕاذا@ زائداً يكون ـ قبل من ـ قيد فٕاّن

ا¡روف@, من حرف بصلة Øيتغ� � الّلفظ مفهوم أّن ٕاليه@: يتوّجه أن Nب ا
Ø
Wو

ٕاليه@, َخ0 منه@, َخ0 فيه@, َخ0 فيقال@: الّلفظ@, مفهوم 
ٕا ا¡رف مع�ذلك يُضاف بل
ا�نxاء@/ أو ا�بتدائيّة الظرفّية@أو مع� يضاف@ٕاليه ا Ø̂ وٕا @اXوارد, ã|فوظT fفهوم@الفراغ

َخلَْوا ذا@ َوٕا ـ أو ٕا�بَعٍضـ م ÔÎ ÔÉبع َخ? ذا@ َوٕا ـ الكرZة ا��ية بعÎÉم فتفسـ�
,@
ٕا حرف من يسـتفاد ا�نxاء فٕاّن بوجيه@, ليس ٕالzم@, با�نxاء ـ م

ß ß
yَشياِطي ٕا�×

�ٕالzم@/ Òxمن فرغوا وٕاذا واXع�@: الفعل@, �@@من

/@٩ . ١٢ ـ أبيكُم وجُه َلكُم ُل Ö ÒO أْرضاً@ �طَرُحوُه أو
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ٕاليكم@/ وتعلّقه توّجهه بBم ويتوّجه أمره جريان عن يفرغ أيى

ا�شتغال من عليه كان
Ø
Fع فارغاً جعله @أيى Øفتَخ� خ0ّه يقال تفعيل, والتخلية:

مسلكهم
ã
| اجعلوهم أيى ـ َسبيَلهم َفخّلوا ـ الغاية 
ٕا وبلغ الفراغ له وحصل فتفّرغ

Vري وبلغ الفراغ Gا حصل أيى ـ ل�ْت Ò ÒHو فzا ما وأْلَقْت فارغ�@/ @طريق@برناVهم
ã
و|

الغاية@/ 
ٕا أمرها

/@٢٤ . ٦٩ ـ اòالِيَة يّام أ�َ ã| Ôrأْسلَْف ]ا@ َهِنيئاً@ بوا
Ò
Ì¾و� @ُكلوا

uاياtا@/ 
ٕا وانxت وحريّة ووسع فراغ فzا كانت أيّام ã| أيى

والفراغ@:
Øã
ÏÉXوب�ا اXاّدة ب�هذه والفرق

/@� أم غاية 
ٕا انxاء أو جريان
ã
ÏÈاXا ء

ã
Ï¿لل يكون أن من أعّم

Øã
ÏÉXا أّن

أمر@/
ã
| ا�ريان انxاء وبعد اòلّو [اميّة بعد يتحّصل ا Ø̂ ٕا والفراغ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`د@:

سكن وقيل ء@,
ã
Ï¾ مyا يبق فلم مات قعد@: باب من وداً Ồ النّار َدِت Ò Ò̀ ـ مصبا

اُغميى أو مات الرجل@: َد Ò Ò̀ و سكنت@/ :@ ّميى Ô¡ا َدت Ò Ò̀ و ْدtا@, Ò̀ وأ رها@/ Ö Òb ã
وب� G}ا

عليه@/

النـار ÇÒَدت Ò̀ والسـقوط@/ ا¡ركة سكون ع� يدّل واحد أصل `ـد@: ـ مقا
د@/ Ò Ò̀ عليه@: للُمْغميى ويقال وَهُجها@/ سكن ٕاذا ا¡ّميى دت Ò Ò̀ و ا@/ Ô{ ÒG سكن ٕاذا وداً@, Ồ

وللـنار َحسي«Îا@, وذهب G}ا سكن وداً@: Ồ َدْت Ò Ò̀ وقد خاِمدة@, نار ـ أسا
ـ عليه اُغميى أو مات ف0ن@: د Ò Ò̀ و سكنت@, :@ ا¡ّميى دت Ò Ò̀ ا£از@: ومن دة@/ Ö Ò̀ Øj َوقدة

خاِمدون@/ ُهم فٕاذا@
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قيل ُرها Ö Òb يَطْفَأ nو النار Gُب َسكَن اذا :@ أ�صمعيى عن ـ ٢٩٠ . ٧ الxذيب
رأيته ـ أ�عراب نوادر

ã
و| وداً@/ ÔY َدْت

Ò Ò
Y قيل@: ألبّتة@, طفئت فٕان وداً@/ Ồ ُمد ÒH@َدت Ò Ò̀

ف0ن د Ò̀ وأ �@يتحّرك@/ باً ßÍÉ مُ رأيته ٕاذا ـ ومُهِدياً ومُبِسطاً بِطاً ÔUو ِلداً ÔUو ِبتاً ÔUو ِمداً ÔU
ناَره@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والَغَليان@, وا¡ركة الفََوران بعد السكون هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| Fك :@ ّ فاXاّديى ومعقوً�@, معنويّاً أو ماّديّاً Tسوساً @كان Xا شـامل عاّم مفهوم وهذا
ود Ồ

ã
| Fك اXعقول@:

ã
و| ,@ ّميى Ô¡ا ود Ồ ã

| Fك بالّلمس@: وا¤سوس النار@, Gب ود Ồ
وا�Lراف@/ الّض0ل فََوران بعد وابت0ئهم العذاب أصحاب

/@٢٩ . ٣٦ ـ َخاِمدون ُهم َفٕاذا ةً واِحَد َصيَْحًة ٕاّ� كاَنت ٕاْن

/@١٥ . ٢١ ـ خاِمدين َحصيداً َجَعلناُهم × Øَح� َدْعواهم ِتلَك زاَلْت ا Òf

ã
| وغلياuم النفسانيّة ا¦اي0ت ã| وحّدtم اGوي اتّباع

ã
| أطرافهم فسكنت

وخلت أنفاÎºم@, وسكنت حركة@, و� أثر مyم �@يري Mيث وا¡ّق@/ ا¡قيقة Uالفة
حياtم@/

با�ستثناء@, أ@كّد
Ø
j ا¦اي0ت@,

ã
| وغلّوهم حّدtم 
ٕا ٕاشارة باXاّدة@: Øع وقد

شـّدة 
ٕا ٕاشارًة إ�سـمّية@: وا�ملة الفصل@, وضم� اXفاجاتّية@, وٕاذا الفاء@, وحرف
َحصيداً@: َجعلنا@, ,@ Øح� بقوله@: الثانية ا�ملة ã| Øوع وثبوته@, وفوريّته وحّدته العذاب

والتشديد@/ التأ@كيد ع� للد�لة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`ر@:

وكتب@/ كتاب مثل ـر Ô Ồ وا�مع Îا@, Òºرأ اXرأُة به تُغط�يى ثوب Fر@: ßòا ـ مصبا
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وقـال وتؤّنث@/ وتذّكر معروف@, واòمر@: Fر@/ ßòا لبست وHّمَرْت@: اXـرأة واختَمرِت
Çا Øu@أ ع� Çمرة Òòا فيقال اGاء دخول وNوز التذك�@, وأنكر ,@

×
اُن� اòمر :@ ّ أ�صمعيى

العقَل@, خاَمر مسكر اËºلكّل هيى ويقال مور@/ Ôòع�ا اòمر وNمع اòمر@, من قطعة
وس�ته@/ غطّيته Hم�اً@: َء

ã
Ï¿ال رت Ø̀ و وغَلْت@/ أدرَكْت اòمُر@: واختمرت غطّاه@/ أيى

قتل@: باب من ÇÖراً Ò̀ Òالعج� رُت Ò Ò̀ و عليه@/ يسـجد ما قدر صغ�ة حص� مرة@: Ôòوا
كتمها@/ ¾Îادَته@: الرجل ر Ò̀ و اòم�@/ فيه جعلت

ال¿Ìاب فاòمر@: س�@/
ã
| وا¢الطة ع�التغطية يدّل واحد@, أصل `ر@: ـ مقا

مّتخذها@/ رها وUم� ٕادرا@كها@وغلياuا, واخBرها: معروفة@, اòمر اòليل: قال اXعروف@/
الناس ار Ồ

ã
| دخل ويقولون@: قلبه@/

ã
| كر والس� اFÔòر من ا¢مور ãÏ ß¿َغ ما رtا Ồ و

ا�غتيال, عن كناية وذلك مَر@, Òòا لف0ن يَِدّب وف0ن /@Dم@6ا�زدحامxaز رهم@أيى Ò Ò̀ و

أيى Çمرة ßòا حسـنة وامرأة اXرأة@/ ار ß̀ Fر ßòوا شجر@/ من إ�نسان واري ما وأصله
روا@/ Ò̀ أ قد الشجر@: ر Ò Ò̀ ã

| تواروا ٕاذا القوم
ã
| ويقال التغطية@/ والتخم�@: Fر@/ ßòا لُبْس

ليس أرادوا@: م Øu@كأ اXثل@, Vري Nريى فهو ر@: Ö Ò̀ و� َخّل ف0ن عند ما قوGم@: فأمّا
فأمّا يح@/ فلم لزمه ٕاذا اXكاَن@: الرجُل خاَمر زيد@: أبو قال /@

Ø
Ì¾ و� خ� عندهم

ٔ�ّن الباب@, قياس وهو جسدها@, ب� من رأÎºا يبيّض
ã
الّ� فهيى الشاء@: من ا¢م�رة

تسـتعمله ف0 ت�كه أن وهو العج�@: رُت Ø̀ ويقال اXرأة@/ FRر مشبّه البياض ذلك
واخـتمر الط�ـيُب اخـتمر ويقال@: جوفه@/ خالَط ٕاذا الداء@: خاَمره ويقال Nود@/ Øح�
مرة@: Ôòوا اXقاربة@/ وا¢اَمرة@: الرائحة@/ وهو رًة@, Ò Ò̀ و طي�بة رًة Ồ منه ووجدت العج�@,
ـّجادة الس� Çمرة@: Ôòوا لوÇuا@/ به ليَحُسن وجهها ع� اXرأة به × Øتَط� الط�يب من ء ãÏ¾

ا�ستعباد@/ وهو ا�ستخFر@, شّذ@: ا
Ø
Wو الصغ�ة@/

صار Fر ßòا لكّن ار@, ß̀ يس�به Xا ويقال ء@, ãÏ¿س�ال اòمر أصل `ر@: ـ مفر
رأÎºا@/ اXرأة به تُغطّيى Xا ÓÊºٕا التعارف ã|



`ر ١٤٢

ابـن قال ¼Íßف@/ رة Ö Ò̀ ويقال ور@, Ô]و ر Ö Ò]و ر Ò Ò] مثل ور Ồ و ر Ö Ò̀ و ر Ò Ò̀ ـ صحا
ويقال رJها@, Øتغ� واخBرها@: فاختمرت@/ تركت ا Øu@�ٔ راً Ö Ò̀ ْمر Òòا يت Ød :@

ã
èأ�عرا

كر@, الس� بقيّة واFÔòر للخمر@/ Ìب Û¿ال mالدا ّم�@: ßòوا العقل@/ ¢اَمرtا بذلك سـّميت
/@
ã
خ	 :@òا

ã
Ù�ع َر ß Ò̀ و اٍر@, Ồ َعِقب ã

| أيى ٌر ß Ò̀ رجٌل منه@: يقول

ما الَعجـ�@: رُة Ồ و Uاَمٌر@/ ٌر@: ß Ò̀ ورجل وخالََطه@/ قاربه َء@: ãÏ¿ال خاَمَر ـ لسا
Qعل

ã
الّ� مرة Ôòا وهيى وَفطرته@, Òالعج� `رت يقال :@

Ø ã
الكسا� م�ة@/ Òòا من فيه Nعل

من واراك ما َمر@: Òòوا والطيب@/ النبيذ رة Ồ وكذلك م�@, Òòا الناس zا العج�تسم� ã|
ار Ồ

ã
| ف0ن ودخل /@ الواديى ر Ò Ò̀ ã

|
ã
Ø�ع الصيد تواري يقال وLوها@, وا�بال الشجر

الرجـَل ر Ò Ò̀ و َحَقد@/ َر@: Ò Ö̀ وأ راً@, Ò Ò̀ عليه َر ß Ò̀ و مyم@/ ويس�ه يواريه Dف أيى الناس@,
من أصغر حص�ة وقيل سّجادة@, أو صغ�ة َحص�ة مرة@: Ôòوا منه@/ استحيا ِمُره@: Ö ÒO
سـم�يت الزّجاج@: قال مرة@, Ôòا ع� يَسُجد كان D6ص

Ø ã
الن� ٕاّن ا¡ديث@:

ã
و| /@ Øص�ÔXا

أ�رض@/ من الوجه تس� ا Øu@�ٔ رة Ồ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�تّـصال بـطريق يكون Mيث ـ� الس� هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

اÇXواراة@: عـ� ويـغلب اòارج@/ جهة
ã
| غالباً مستعمل هو الس� أّن Fك وا¢الطة@/

وع� الباطن@/ جهة من الس� مفهوم التغطية@: ع� ويغلب فيه@/ ÔO Øح� الس� مفهوم
به@/ وJّل يستوليه Øح� الس� مفهوم :@ ãÏ¿الغ

من مصدراً Fر ßòوا ا£ـّرد@, من مصـدراً أ�صل ã| ْمـر Òòا يكون أن والظاهر
وينفذ إ�نسان من الظاهرة وا¡واس يس�القوي ْمر Òòا أّن التسمية@: وجهة ا¢اَمرة@,
إ�نسانيّة والقوي ا¡واّس ُيسكر مسكر لكّل ÓÊºٕا فجعل العقل@, ويُغط�يى الباطن 
ٕا



١٤٣ `ر

كان ا@ ØXو له@, وسـاتر للرأس لباس وهو الرأس يسـ� فٕانّه Fر@: ßòا وأمّا باطن@/ من
Øفيع �زماً@: كان البدن سائر كس� الرأس وس� الفعل@, دوام ع� تدّل فاَعَل صيغة

كالقميصوغ�ه@/ له ÓÊºٕا فصار Fر@, ßòبا الرأس لباس عن

bيع
ã
ت0حظ| أن �بّد وا¢الطة@] ا�تّصال جهة [@الس�مع اXاّدة فخصوصيّة

ولو الس�وا¢الطة كFل حّد 
ٕا بالغاً اòمر كون للخمر@: فا�خBر ا�ستعFل@/ موارد
به مر ÔO ما ُفعلة@: مرة Ôòوا ر@/ ا¢م� ومنه وساتراً@, خامراً ء ãÏ¿ال جعل والتخم�@: بالقّوة@/
للون الساتر وكالطيب وأ�رض@, بال�اب اXتّصل الساتر كا¡ص� ا�تّصال ع�جهة

وهكذا@/ والوجه@, الب¿Ìة

عن خارجاً عليه السجود يصّح Xا السجوِد جواز ع� يدّل مرة@: Ôòا وحديث
مصاديق من وهيى ,@Dداء@6عÎ Ø¿ال لسي�د ٕا
@أرضكرب0ء اXنسوبة ال�بة ومنه أ�رض@,

ال¿Ìيف@/ الطاهر ال�اب مصاديق من كوuا 
ٕا مضافاً مرة@, Ôòا

/@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن Fر@: ßòا ]ع�لبس والتخّمر ا�خBر وأمّا

ولزوم
ã
Ï¿والغ والكBن واXواراة والتغطية الس� ]طلق اXاّدة تفس� أّن فظهر

ا¡قيقة@/ 
ٕا التقريب باب من واXقاربة@: وا¢الطة اXكان

/@٣١ . ٢٤ ـ ُجيوwّن ع�× ُمِرهن� Ô ßR بَْن ßÍ ÖÉ َوليَ

�زمة ُمر Ôòا أّن 
ٕا ٕاشارة ونظ�ها@: ُمَر Ôòا وليلبَْسن دون ا�ملة wذه التعب�
ع� wÍÈا 
ٕا النظر ا Ø̂ وٕا البدن@, wا يس�

ã
الّ� أ�لبسة من ا Øuفٕا امرأة@, لكّل ثابتة

الرأس@, حجاب 
ٕا ناظرة وليست فقط@, ا�يب س� مقام
ã
| ا�ملة فهذه ا�يوب@/

والتذّكر@/ البيان 
ٕا Jتاج � عنه@, مفروغ ّ طبيعيى أمر فٕانّه

ولطائف@: ٕاشارات الكرZة ا��ية هذه
ã
ف	
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فيه@/ مأخوذ Øالتس� مفهوم ٔ�ّن يرادفه@: ما دون ُمر Ôòبا التعب� ـ ١

ا
Ø
Wو النساء لوازم من ُمر Ôòا أّن 
ٕا ٕاشارة هّن@: ـ الضم� 
ٕا ُمر Ôòا ٕاضافة ـ ٢

ُجيوwّن@/
ã
| Fك عyّن@, تنفّك و� Gّن ثابتة اòمر فكأّن ي0زمهّن@,

القميص اKراق من وي�اءي يتحّصل ]ع�ما انّه ا�يب
ã
| قلنا ُجيوwّن@: ـ ٣

القميص فٕاّن به@, ه Øتس� بلزوم فيحكم Fر@, ßòبا س�ه من ف0بّد وا�يد@, الصدر جهة ã
|

وبوسيلته@/ فقط باFòر معمول Øالتس� من النحو وهذا غالباً@, يس�ه �

واستي0ئه اòمر ٕاحاطة 
ٕا ٕاشارة ع�@, ـ بكلمة التعب� جيوwّن@: ع� ـ ٤
wا@/ Øيتس� � خال موضع Oلو � ع�ا�يوبMيث

ّ بأيى واسـتحكامه السـ� شـّدة 
ٕا ٕاشارة بالÍÉب@, التعب� بَن@: ßÍ ÖÉ وليَ ـ ٥
ا�يوب@/ عن اòمر تزول � Øح� وصل@, أو عقد أو بشّد Zكن@, طريق

وتأ@ّكده@/ أ�مر 
ٕا ٕاشارة وليÍÉبن@: ـ أ�مر بصيغة التعب� ـ ٦

شّدة ع� يدّل وٕاخفائها@: الزينة وس� بالغّض أ�مر بعد ا�ملة هذه ذ@كر ـ ٧
يصدق � أن الل�باسZكن عن اòارج ا�يد أو ا�يب فٕاّن فيه@, وتأ@كيد أ�مر هذا

ã
|

الزينة@/ مفهوم عليه

,@
Ø ã
ٕا
أ�جن� التوّجه وفقدان ا¦ايل رفع يوجب D6يَغُضضن الب½Íعyّن فغّض

ويبعث[ايله@/
Ø ã
أ�جن� توّجه يوجب توّجهها فٕاّن

س�ه فيلزم الزينة@, مصاديق من اXرأة من الوجه أّن خ�@: ـ ماّدة
ã
| سبق وقد

الصدر@, فوق الواقع القميصوهو عن اòارج فيب�ا�يد /@ ِزينxن� ُيبِديَن َو� ـ Mكم
ÍÉبن@/ َوليَ ـ 
تعا بقوله س�ه فيلزم

/@٢١٩ . ٢ ـ والَمْيِسر ْمِر Òòا َعن َيسألونََك



١٤٥ `س

/@٩٠ . ٥ ـ والَمْيسُر ْمُر Òòا ا Ú̂ ٕا

إ�نسان@/ من والعاقلة اXدِركة ويس� ُيسكر ُمسكر كّل يراد

/@٣٦ . ١٢ ـ راً Ö Ò̀ ÔÍ ß½أع ãæأرا ã Ùæ ٕا

واXآل@/ اXرجع باعتبار اòمر ٕاط0ق

/@١٥ . ٤٧ ـ للّشاِرب� ٍة لَّذ ٍر Ò̀ من وأuاٌر

فيه الشديد ا�لتذاذ فكأّن اللّّذة@, شّدة من إ�سكار جهة
ã
| كاòمر م¿Ìوب
الطبع@/

ã
| يوجبIّوً�

جهة وليست ونافذاً@, دقيقاً ساتراً كان ما هو اòمر مفهوم حقيقة أّن 	O@و�
مفهومه@/

ã
| مأخوذة ماّدة من أ�خذ

وا¡ضور وا�Sذاب كالتوّجه روحانّية@, معنويّة ٕا
جهة ٕاشارة يكون أن و�يبعد
ÇXفهوم مصداقاً أيضاً اÇXع� هذا فيكون وإ�سكار@, التحويل جهة فيـه ا

Ø
W وغ�ها

تأويل@/ 
ٕا Lتاج و� ذ@كرناه@, الّذيى أ�صل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`س@:

اXقل ْست Ò Ò̀ و خاِم«Îم@/ ¼Íت ÍÈب@: باب من ساً Ö Ò̀ القوم ْست Ò Ò̀ ـ مصبا
باب من ساً Ö Ò̀ DامÎ»ع�ال Ë»يق Øj اXاء عليه ويصّب إ�ناء ã| توضع حصاة 6بالفتح
وا�مع أجزاء@, `سة من هو ثالثة@, @لغة

ã
æالثا ُمس@وباسكان Ôòوا سه@/ Ồ أخذت قتل:

معناه :@ ّ رباعيى أو ØãÏºا` غ0م وقوGم ساء@/ ß̀ وأ َسه ß̀ أ اòميسbعه ويوم أ`اس@,
أربعة@/ أو أشبار `سة طوله



`س ١٤٦

من مسواحد Ôòوا معروفة@, فاòمسة العدد@/ ã| وهو واحد أصل `س@: ـ مقا
ÇGم كنت سxم@: Ò Ò̀ و Îم@/ Ô»Ồ أ أمواGم@, س Ồ أخذت القـوم@: `سُت يقال سة@/ Ò̀

إ�بل@/ أظFء من ِظمٌء مس@: ßòوا Îم@/ Ô» ß̀ أ خامساً@,

ترعي
Ø
j يوماً تِرد أن وهو إ�بل@, وراد من ِورد مس@: ßòوا ـ ١٠٧ ا�شتقاق

,@Ì¿الِع 
ٕا بع والس� دس الس� وكذلك اòامس@, اليوم
ã
| وترد يوماً اXاء تطلب

Ø
j ث0ثاً

أ�ظFء@/ آخر وهو

يقال والتذك�باGاء@, نسوة@, و`س رجال `سة يقال عدد@, اòمسة@: ـ صحا
ا�يش@, ميس@: Òòوا َسًة@/ Ö Ò̀ صاروا القوُم@: وأ`َس أيضاً@/ وخامياً خامساً ف0ن جاء

ّ ُربـاعيى وغ0م والساق@/ والَميسرة@, والَميمنة@, والقلب@, مة@, اXقد� فرق@: `س م Øu@�ٔ
رج0ً@/ صار أشبار سبعة بلغ ٕاذا ٔ�@نّه ّ ُسباعيى يقال و� ,@ ãÏºا Ồ و

ْسُت Ò Ò̀ مصـدر ْمس@: Òòوا العدد@/ من نوع ْمس@: Òòا ـ ٢٢٠ . ٢ اللّغة bهرة
Ë»ق مس@: Ôòوا خامساً@/ كنتGم أو أمواGـم َس Ồ أخذت ٕاذا ساً@: Ö Ò̀ Îم Ô» ß̀ أ القوَم

`سة@/ ع� مال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

منه واXشتّقات ,@ Øعـ�Xا ا¢صوص العـدد هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

اXفهوم@/ هذا من معناها مأخوذ انðاعّية@, @كلّها

و`يٌس@/ خاِمٌس فهو ُسه ß̀ أ ْستُه Ò Ò̀ فيقال

باعتبار اXذّكر
ã
| الّلفظ فيؤن�ث Vموعاً@: الع¿Ìة 
ٕا الث0ثة

ã
| ØñمXا كان ا ØXو

اXؤّنث@:
ã
| التذك� وأمّا `سة@/ ويقولون ا0Xئكة@, من آ�ف `سة فيقال@: ا�Fعة@,



١٤٧ `ص

ا�متياز@/ Iقيق
ã
| وجه أحسن وهذا واXؤّنث@/ ب�اXذّكر الفرق فلحصول

من bاعة ع� ويدّل ْمس@, Òòا من انðاعيّة bع صيغة فهو اòمسـون@: وأمّا
اòمسون@/ وهو مyا ا¢صوص بالعدد وOتّص ْمس@, Òòا

َمُس ÔO وما يُفعل ما أيى اXفعول@, صفة ع� وتدّل فُْعٌل@, وصيغتُه مس@: Ôòا وأمّا
أقسام@/ `سة 
ٕا مع�ا�نقسام وهذا موساً@, ÒU ويكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`ص@:

n فٕان صوف@, أو خّز من الطرف�ويكون مُعلَم أسود كساء ميصة@: Òòا ـ مصبا
أ�رض عن ارتفعت تِعب@: باب من صاً Ò Ò̀ القدم َص ß Ò̀ و ميصة@/ ÒRفليس ÓFَمُعل يكن
وÇaراء أÇaر مثل ص@, Ồ وا�مع صاء@, Ò̀ واXرأة القدم أ`ُص فالرجل [ّسه@, فلم
ص Ò Ò̀ بالقدم يكن n فٕان أ�خاِمص@, قلت نف«Îا القدم bعت فٕان صفة@/ ٔ�@نّه ر@, Ôaو
جاع@/ ٕاذا `يص@: فهو صاً@, Ö Ồ الشخص َص Ò`و الَمجاعة@/ والَمخمَصة@: َرّحاء@/ فهيى

البطن, الضاِمر ميص: Òòفا والتطامُن@/ ع�الُضمر يدّل واحد أصل `ص: ـ مقا
ويـقال /@Dوالقـدم إ�نسـان 6وسط Í

Ö
½ Òòا دقيقة صانة@: Ồ وامرأة ْمص@, Òòا واXصدر

الَمـْخَمصة البـاب ومن تداخل@/ قد ٔ�@نّه الباب@, قياس وهو أ�`ص@, القدم لباطن
`يصة@/ وامرأة اòميص@, للجايع ويقال البطن@, ضاِمر ا�ائع ٔ�ّن الَمجاعة@, وهيى

من دخل ما ص Ò Ö̀ وأ� ورمه@/ سكن أيى ص Ò Òa ã
| لغة رح@: Ôا� ص Ò Ò̀ ـ صحا

البـطن@, ضـاِمر أيى شا Ò¡ا يص Ò̀ و صاٌن Ồ ورجل أ�رض@, يصب فلم القدم باطن
ا£اعة@, والَمْخمصة@: ا�وعة@, ْمصة@: Òòوا صانة@/ Ồ و يصة Ò̀ وامرأة اص@, ß̀ وا�مع
Çميصة@: Òòوا مَصة@/ ÒUو صاً Ö Ò̀ ا�وع َصه Ò Ò̀ وقد والَمْعتبة@, الَمْغضبة مثل مصدر وهو



`ط ١٤٨

َعلFَن@/ له َمْربَع أسود @كساء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو الداخل@, 
ٕا واXيل التقّعر من Lو هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

منه@/ أعّم والتقّعر متوّقع@/ غ� أو حادث

هذه مyا كّل
ã
ي0حظ| مر@: والض� Í½Òòا ودقِّة الورم وسكوِن التطامن ومفهوم

قـد وسـطه فكأّن أطرافـه@: من بطراز الُمطّرز أيى الُمعلَم الكساء وأمّا اòصوصّية@/
التقّعر@/ له حصل

/@١٢٠ . ٩ ـ ا# سبيل
ã
| َمَصٌة Ö ÒU َو� َنَصٌب َو� ظََمأ م Ô Ô{ُيصي �

/@٣ . ٥ ـ j�ٕ ُمتجاِنٍف Òَغ� َمَصٍة Ö ÒU ã
| اضطُر� ن Ò Òf

تـقّعر حّد 
ٕا يصل جوع ا Øuفٕا منه@, د�لة أشّد ا¢مصـة ولكّن ا�وع@, يراد
وَجـنبه وَخ½Íه بطنه من البدن

ã
| ُضمر لكل مفهومه oتعم وZكن وُضمره@, البطن

بفرورفتگي@/ ـ بالفارسيّة عنه ØاXع�يع وهذا ا�بت0ء@/ أثر
ã
| Jصل وهو ووجهه@,

اÇXوجب ا�بـت0ء أو الَمـْخمصة كلمة
ã
| ا�وع

ã
| الشّدة مفهوم ع� ويدّل

اXطلق@/ با�وع �@يتحّصل التكليف ورفع ا�ضطرار فٕاّن الثانية@, ا��ية مر@: للض�

اXصدر بصيغة التعب� 
ٕا مضافاً اXوردين@,
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف وهذا

اXصدر@/ مطلق من د�لة آ@كد فٕانّه ,@ ّ اXيميى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

`ط@:

يال@/ والص� التسّلط وا��خر والَم0سـة@/ ا�Sراد أحدYا أص0ن@, `ط@: ـ مقا



١٤٩ `ط

فذلك عر الش� ُنِزع فٕاْن ا@, Òxْوشَوي ِجلدها نزعَت ٕاذا الشاة@: طُت Ò Ò̀ فقوGم ـ أ�ّول فأمّا
قوGم ـ

ã
æالثا وأ�صل له@/ شوك � ء

ã
Ï¾ كّل وهو اòمط من ذلك وأصل ْمط@, الس�

Dالشديدة 6ا¡ركة ِخب�ه وذلك البحر@: Hّمط من وأصله وهَدر@, هاَج ٕاذا الفحل@: م�ط ÒH

أمواجه@/ والتطام

لناُهـم َوَبد� ـ@ َسـبَأ@ أهل قّصة ã
| 
تعا ا� قال `Çط@: ـ ٢٥٩ . ٧ الxذيب

ل Ö Òa له أ�راك من ÍÈب ْمط Òòا الليث@: قال وأثٍل@/ ط Ö Ò̀ @ُكٍل اُ ã Òçذَوا ßجن�ت� م
ß Ö
z Pن�تَ

أ@كـله@: Zكن � Øح� َمرارة من ÓFطع أخَذ قد نبت لكّل يقال الزّجاج@: وقال يُؤكل@/
ٕاذا :@ ّ أ�صمعيى وعن ير@/ Òال وهو أ�راك \ر التفس�@: ã| اòمط الفـّراء@: وقال ط@/ Ö Ò̀
الر´ من شيئاً أخذ فٕان ساِمط@, فهو طعمه@: Øيتغ� nو ْلب Ò¡ا اللéّح0وة عن ذهب
شـديد متخـّمط@: رجل الليـث@: وقال بغلبـة@/ وأ�خذ القهر والتخّمط@: خاِمط@, فهو

أ�مواج@/ ِمُط Òò ٕانّه أمواُجه@: التطمت ٕاذا للبحر ويقال وجلبة@, ثَورة له الغضب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

استحكام وله الشوك عن عارياً كان ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

سائر
ã
| Fك أ�\ار@, تلك ع� يطلق وقد مطبوعة@/ غ� وأ\اره وارتفاع@, واستكبار

أ�شجار@/

ٕانّـه يقال@: البحر
ã
و| وقهر@, غضب ٕاذا ّمط ÒH يقال اòصوصيّة هذه وبلحاظ

ا�ستكبار بلحاظ
ã
æعاXا وهذه هاج@/ أيى م�َط ÒH ٕانّه الفحل@:

ã
و| مت0طم@, أيى مط ß Òò

Mسبه@/ مورد كّل
ã
| فيكون وال�ّفع@,

منه@/ واòلّو الشوك من العراء فبمناسبة والشعر@: ا�لد نزع وأمّا



خ�ير ١٥٠

ـ َقـليل ِسـدٍر ِمن ٍء
Öã
Ï Ò¾و وأثٍل ٍط Ö Ò̀ @ُكٍل اُ ãçذَوا ßـت� َجن� م Öz ـتَ Pن� لناُهم َوَبد�

/@٣٤@@.@@١٦

ء@/
ã
Ï¿لل صفة والقليل بيان@, عطف ء@:

ã
Ï¿وال أ�ثَل وكذلك اòْمط

ã
| وقـال أ\ارها@/ در@: والس� وأ�ثل اòمط من اXراد يكون أن ع� بناء هذا
/@D6ا¡بل شاء الر� ُعقدَة ã

يع� اُبنة@, ا Øu@كأ aراء وللَخمط\رة زياد@:
ã
èأ عن نق0ً اللسان

ã
| وأمّا اXعـ�@/ جهـة من هو بيان@: عطف الث0ثـة أ�لفاظ كون من واXـراد

ع�اòمط@/ با¡روف معطوفان ء
ã
Ï¿وال فأ�ثل اللفظ@:

السببيّة باعتـبار وذلك أ�\ار@: � أ�شـجار هو مyا اXـراد يكون أن وZكن

ã
| شـايع أمر ا¥ر@: منه ويراد للشجر اللفظ ٕاط0ق فٕاّن ,@

Ø ã
العر| وإ�ط0ق وا£اورة

الناس@/ عرف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�ير@:

العـ�@, صـغر وهو زر@, Òòا من مأخوذ معروف@, ـ�ير@: ßòا ـ ٤٩٨ ا�شتقاق
Dشبòا لقطع آلة فأس@, b6ع الفُؤوس من ÍÈب وا�òرة@: زائدتان@/ والنون والياء

آلته@/ من ء
ã
Ï¾ اXنجنيق@: وخ�ير غليظ@/

أخزر, فالرجل صغرت@وضاقت@, ٕاذا باب@تعب: من َخِزَرِت@الع�@َخَزراً ـ مصبا
عروق َفْيُع0ن@, ران@: Ô Öñ Òòوا النظر@/ ليحّدد قبضجفنه الرجل: وHاَزر واُ�ن�َخْزراء@/
وا�Çمع ,@

Ø ã
ن� كّل لسان ع� حّرم ٕانّه ويقال خبيث@, حيوان ِفنِعيل@: وا�òير القنا@/

خنازير@/

وحكي /@ ّ اللغويّ�رباعيى أ@ك� عند وهو :@ ّ يى Ù
ال ا�ßòير ـ ١ ج ا¡يوان حياة

هـذا ع� فهو ينظر@, كذلك ٔ�@نّه العـ�@, خزر من مشتّق ٕانه بعÎÉم@: عن ِسيده ابن



١٥١ خ�ير

ا�يف@/ وأ@كُل الناب السُبع@: من فيه فالّذيى والسبعّية@, ب�ال}يمية يش�ك وهو /@ Ø ã~0ث
والَعلف@/ الُعشب وأ@كل الظ�لف ال}يمة@: من فيه والّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXعلوم@, للحيوان Ëºا ا�òير كلمة أّن هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

/@Fب�مفهومه Dف Xناسبة اòزر@, من اشتقاقه يبعد و�

وله مشـقوقة@, حوافـرها ٕاّن أيى وِظلف@, حاِفر Gا
ã
الّ� ا¡يوانات أحد وهو

النباتات@/ جذور عن أ�رضMثاً به Jفر ّ قويى وخرطوم قص�ة وأرجل ثقيل Ë»ج

/@١٧٣ . ٢ ـ به اُِهّل وما ا�òيِر و¡َم والدَم ـْيتَة ÒX ا َعَليكُم َم َحر� ا Ú̂ ٕاِ

اXوضوعات@/ هذه حرمة ع� تدّل الكرZة ا��ية هذه

َعَليكُم حّرَم ا Ú̂ ٕا اòـ�يِر@, و¡ُم والدُم الَمْيتـُة َعَليكُم َمت Qُحر آيات@: وكذلك
ا�òير@/ و¡م والدَم الَمْيتَة

الل�ْحم@/ فراجع به@: والتّقييد باللحم التعب� وأمّا

دليل من تفهـم أن ف0@بّد اXوضوعات@: هذه
ã
| والنجاسـة الطهارة جهة وأمّا

خارج@/

ع�× ماً ر� ÔT Ú ã
� ٕاِ اُوحيىَ Dف أِجـُد � ُقل :@ ã| جس بالر� اòـ�ير ¡م عن والتعب�

ـ @ ِفسقاً ِرجٌسأو فٕان�ُه ِخ�ير ¡َم أو َمْسفوحاً َدماً أو َميتًة يكون أن ٕاّ� َيطعُمه طاِعٍم
/@١٤٥ . ٦

Fك النجاسة من أعّم وهو والقذُر الرجز هو الرجس فٕاّن النجاسة@, ع� �@يدّل
Sس@/ غ� الوثن فٕاّن أ�وثان@/@ ِمَن ْجَس Qالر فاجَتِنبوا ـ@ ã

|



خنس ١٥٢

/@٦٠ . ٥ ـ نازير Òòوا ةَ الِقَرَد م Ôyم وَجَعَل َعلَيه وَغِضَب اُ# َلَعنه َمن

الزخيّة صورهم تنقلب Øح� النفسانيّة الصفات جهة من ٕامّا خنازير جعلهم
أو الواردة@, الروايات

ã
| Fك صورهم ع� القيامة

ã
| وÌ¿Jون صورها ع� الباطنيّة

أمّا ج«Ëا�òير@: ع�صورة الظاهريّة اXاّديّة الصورة وانق0ب اXعروف ]ع�اXسخ

ã
æالثا وأمّا والنورانّية@/ البص�ة أهل عند Tسوس بل به مقطوع مسلّم فهو ـ@ أ�ّول

اXسخ@/ راجع ـ اXسلّمة بالروايات عليه يستدّل أن ٕاثباته
ã
| ـ@@@ف0@بّد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خنس@:

أْخَنس@, فالّرجل قصبُته@, اKفضت َتِعب@: باب من َخنَساً أ�نُف َخِنَس ـ مصبا
وزويته@, قبضته أو أّخرته ÍÈب@: باب من َخنْساً الّرجَل وَخَنْسُت َخْنساء@/ واXرأة
ا¡Çديث لفظ

ã
| يى اXتعـد� ومن هو@, خنَس فيقال أيضاً �زماً ويسـتعمل فاKنس@/

فاعل Ëºٕا ٔ�@نّه الشيطان@, صفة
ã
نّاس| Òòا :@ ãæالثا ومن قبÎÉا@/ أيى ٕاwامَه ـ@@وخنَس

أيضاً@/ بأ�لف يى ويُعد� ينقبض@, أيى 
تعا ا� ذ@كر dع ٕاذا Oنَس ٔ�@نّه للمبالغة@,

ã
هاب| الذ� نُْس@: Òòا قالوا /@ Øوتس� ع�استخفاء يدّل واحد أصل خنس@: ـ مقا
الَمغيب@/

ã
| ِنس Ö ÒH النجوم ن�س@: Ôòوا حق�ه@/ عنه وأخَنْسُت عنه َخَنْست يقال ِخفية@,

ٔ�@نّه الشيطان@, صفة
ã
نّاس| Òòوا لَي0ًْ@/ وتَطلُع uاراً 	 ÒH ا Øu@�ٔ بذلك َيت Ù Ôd قوم@: وقال

والبقر القصبة@/ اLطاط أ�نف@,
ã
| نَُس Òòا الباب@: هذا ومن /@
تعا ا� ُذ@ِكر ٕاذا Oِنُس

ُخْنس@/ @كلّها

الظ�باء واòنس الظ�باء@, مَأوي نْس Ôòا :@ Ø ãèأ�عرا ابن عن ـ ١٧٣ . ٧ الxذيب
البـقر وأنـف أ�رنـبة@, وِعَرُض أ�نف قصبة انقباض نْس Òòا الليث@: وقال أنف«Îا@/
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يقال وا�ستخفاء@, ا�نقباض نوس@: Òòوا َخْنساء@/ والبقرة هذا@, ٕاّ� يكون � أخنس
اَ� َذ@كر فٕاذا للعبد يُوسوُس الشيطان ا¡ديث@: ã|و واKنَس@/ القوم@, ب� من َخنَس
َخَنْسُت يقال ومتعّدياً@, �زماً يكون العرب ك0م

ã
وَخنَس| منه@/ انقبض أيى َخنَس@,

به@: َخنَس ويقال أ@ك�@/ وأخنسته فانقبض@, وقبضته فتأّخر@, أّخرته أيى فَخنَس@, ف0ناً
ن�ِس Ôòبا ÔË ß»اُق َف? ـ 
تعا ا� قول ã

| الزّجاج وقال wم@/ تغيب wم@: ِنُس ÒHو واراه@,
وَتكِنس@: تغيب@, ا Øu@أ Îا Ôºوُخنو النجوم@, ا Øuٕا التفس�: قال@أ@ك�أهل الُكن�سـ واِر Ò� ا
تكِنس Fك تَسـت� خاِنس@, bع ن�س Ôòوا ِكناسـه@, ã

|
ã
الظ�� يدخل Fك أيضاً@, َتغيب

الظ�باء@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـقـّدم شـأنـه من كان ٕاذا@ التأّخـر هو اXـاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

ومـطلق التأّخـر ومـطلق واÇXواراة والغـيبة وا�خـتفاء ا�ستتار وأمّا وا�نبساط@/
فليستMقيقة@/ ا�نبساط@:

يكون أن شأنه ومن أ�نف
ã
| نَُس Òòا هو أ�صل@: هذا من Ø ãا¡قي� واXصداق

التـقّدم شأنـه ومن الُموسِوس وتأّخُر البسـط@, شأنه ومن اw�ٕـام وقبُض مرتفعاً@,
والتبّعد@/ يى التنح� � والتقّرب

الكلFت@/ وب�هذه بيyا الفرق يظهر وwذا

يَُوْسِوُس@/ ال�ذيى نّاس Òòا الَوْسواِس
Ù
Ì Ò¾ِمن

بعمله@, متظاهراً ليس اXوسِوس أّن 
ٕا ٕاشارة َنس@: Òòا بصفة الوسواس وصف
مقام

ã
متقّرب| فهو ٕاليه@, يوسوس عّمن ر ومتأخ� ومتنّح عمله@,

ã
وUتف| مست� بل

وإ�عانة@/ الن½Íة مقام
ã
| ومتنّحيى الوسوسة@,
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]Çع� لزال كالز� الوسوسة ]ع� Ëºٕا هو الكّشـاف@: ã| قال الَوْسـواس@: وأمّا
ا Øu@�ٔ نفسـه

ã
| وسوسة كأ@نّه باXصدر يى Ød ,@Ì»بالك فِوسواس اXصدر وأمّا لزلة@/ الز�

عليه@/ عا@كف هو الّذيى وَشغله صنعته

هو حيث من ا¡دث ذات ع� داّل لفظ وهو اXصدر Ëºٕا :@Ëº�ٕا من ف�اد
نفس ع� للد�لة وضع فكأ@نّه والط�هر@, كالغُسل غ�ه@, 
ٕا نسبته م0حظة دون من

اXصدر@/ من ا¡اصل ا¡دث

هيى هيى حيث من الَوْسـوسة نفس من وقعت ا Ø̂ ٕا الكرZة ا��ية
ã
| فا�ستعاذة

التوصيف@/ مقام
ã
| عم�مها ولذا عنه@, تصدر ٕا
من توّجه دون من

اس@/ َوالنّ نِّة ß�ا ِمَن النّاِس ُصدوِر
ã
| ُيوسِوُس ال�ذيى وقال@:

الواقـع الفـعل
ã
| فـجعلت حقيقة@: والعاملة اXؤثّرة هيى الوسوسة كانت ا ØXو

الوسوسة@/ راجع ـ Ë
Ø
متج« مريد Uتار فاعل ا Øu@فكأ ,@D6يُوسِوُس فاع0ً بعدها

اXبالغة@/ بصيغة كونه ويؤيّده متعّدياً@, إ�خناس اòنس]ع� يكون أن وZكن
بصفت� نْس Òòا قيّد وقد خاِنس@, bع /@١٥ . ٨١ ـ الُكن�س واِر Ò� ن�سا Ôòبا ÔË ß»اُق َف?

ã
الّ� ال«Êويّة والكوا@كب ع�النجوم تنطبق ا Ø̂ ٕا الث0ثة القيود وهذه والَكْنس@, ا�ريان

اXوجودة@/ بالنّظارات يبلغ@, مليوناً ع¿Ìين 
ٕا عددها

والرجـوع السـ�
ã
| �تزال اÌ¿Xق dت عن اÌ¿Xقة الطالعة النجوم وهذه

و�@تزال بطيئاً أو Ìºيعاً س�ها تدوم ا Øuا أو ليلة@, كّل
ã
| الغروب جهة 
ٕا والتأّخر

وتنكدر@/ تتناثر Øح� والتأّخر@, والفناء الزوال 
ٕا والس� الرجوع ã|

الكّنس@/ راجع ـ nالعا وا� اُخر@/ معان 
ٕا ٕاشارة الّلفظ هذا يكون أن وZكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خنق@:

ومثله للتخفيف@, ويسكن كَِتٍف@, مثل َخِنقاً قتل باب من نُقه ÒO َخنَقه ـ مصبا
فاKنق اXطاوع@:

ã
و| وَخنّاق@/ خاِنق فهو Zوت@, Øح� ع½Íحلقه ٕاذا ْلف@: Ò¡وا ِلف Ò¡ا

تُطيف ا Øu@�ٔ بذلك يت Ù Ôd الق0ِدة والِمخَنقة@: ذلك@/ من ومُنخِنقة خنيقة وشاة واختنق@,
بالعنق@/

وقـال الضـي�ق@/ عب الش� فاòاِنق@: ضيق@/ ع� يدّل واحد@, أصل خنق@: ـ مقا
مصدر ِنق Òòوا خاِنقاً@, Dالضي�ق 6الطريق قاق الز� يسّمون ا¨ن أهل ٕاّن العلم@: أهل بعض

َخنْقاً@/ يقال � العلم@: أهل بعض قال َخِنقاً@/ ِنقُه ÒO َخنَقه

ا�Kناق@: فأمّا واKنق@/ فاختنق خنقه الليث@: قال خنق@: ـ ٣٢ . ٧ الxذيب
به@/ نَق ÔO الّذيى ا¡بل ناق@: ßòوا بنفسه@/ فعله وا�ختناق@: عنقه@/ ã

| ناق ßòا انعصار فهو
وصفXن نّاق@: Òòوا ِخناق@/ ذو َخنيق@: موضع ã

| خاِنق@, ورجل Uنوق@, َخِنٌق@: رجل
ناق@/ ßòا ]وضع أيى خن�قه@, Ô[ وأخذ بالناس@, وفعله شأنه ذلك يكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وذلك ا¡ـلق@,
ã
| وإ�نعصـار التضيّق هو اXاّدة@:@ هذه ã

| الواحـد أ�صل أّن
تـدّل ْرزق Ò¡وا ْرق Òòوا ْزق Ò¡وا /@

Ø ã
باط� بداٍء أو ظاهراً يكون أن من أعّم ا�نعصار

ب0@عارضة@/ ا£ّرد ع�@ا¡لق يدّ�ن وا¡لق@والعنق@: والطعن/ ع�@مفهوم@الضيق@والشّد

استعارًة@/ ّ Vازيى fع� اXاّدة@: ã| Zاثله وما قاق الز� مفهوم وأمّا

ـ والُمنَخِنَقُة@ ِبِه اِ#
ß
Öلَغ� اُِهل� َوما ـ�يِر ßòا ُم Ò¡و ُم والد� الَميتُة َعَلْيكُم َمت Qُحر

/@٥@@.@٣
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ذبح@/ دون من وا�Kناق ِنق Òòبا مات ما أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خور@:

فأ�ّول ضعـف@/ ع� وا��خر صوت ع� يدّل أحدYا أص0ن@, خور@: ـ مقا
وأمّا ُخوار@/ لَُه َجَسـداً@ ِعجً? م Ô ÒG فأخَرَج ـ صوته وذلك Çور@, ÒO الث�ـْور خار ـ@@قوGم
وÇbعه َخّوارة@, وأرض َخّوار@, ُر· يقال ء@/

ã
Ï¾ كّل من الضعيف Çّوار@: Òòفا ـ ا��خر

تكن n ٕاذا ا Øu@�ٔ الباب@, fن ُخور@: وا�مع َخّوارة@, العزيزة للناقة قوGم وأمّا ُخور@/
ٕاذا َخّوارة@, حينئٍذ فهيى الَعزاز@: أ�رض من مشتقًّة إ�حليل@, الضي�قة والَعزوز@: َعزوزاً@,

زايلxا@/ قد الشّدة @كانت

وُر· ÇÎºلة@, لي�ـنة َخـّوارة@: وأرض َخّوار@, فهو َضُعَف@, Oور@: خاَر@ ـ مصبا
بُصلب@/ ليس َخّوار@:

Çْوران@: Òòوا الن�ْشزين@/ ب� أ�رض من اXنخفض الَغـْور@: مثل ـْور Òòا ـ صحا

ر� Ò¡ا وخاَر صاَح@/ الث�ْور@: وخاَر َخواراً@/ وخاَره َخْورانه@,
ã
| طعنَه يقال ْوث@, الر� ري Ö ÒV

وار Ôòا من يقال@هو ا�ستعطاف@, وا�ستخارة@: /Ì»ضعف@وانك ُخُؤوَرًة@: ور ÒO@والرجُل
الضعف@/ وار@: Òòوا والصوت@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

علّو@/
ã
| والتسفّل ارتفاع عن ا�Kفاض هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

Ø ã
	òا والصوت والتعاطف وا�نكسار الضعف موارد

ã
| تستعمل اXع� هذا و]ناسبة

قيود يكون أن ب¿Ìط البحر@, خليج
ã
و| الغائط Vري

ã
و| وال«Îلة اللي�نة وأ�رض
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فzا@/ ملحوظاً أ�صل

دون من أطلقت ٕاذا اXذكورة وب�اXواّد اXاّدة ب�هذه الفرق يظهر القيد وwذا
قيد@/

/@ ٨٨ . ٢٠ ـ ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً? م Ô ÒG َفأخَرَج

/@١٤٨ . ٧ ـ ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً? م Ùzُحِل ِمن َبْعِدِه ِمن ×Ïºُمو َقوُم َذ Ò ÚHوا

البـقر مـن اXنخفض الصوت هو اXاّدة
ã
|

ã

أ�ّو أ�صل يكون أن و�@يبعـد

مyا اشـتّقت
Ø
j أ�صوات@, أÊºء قبيل من ليكون الصوت جوهر ]ناسبة أو وضعاً

منه@/ قريبة oمفاه
ã
استعملت|

Ø
j اXشتقّات@,

ا¢Çصوص@, اXنخفض الصوت ا��يتـ�@:
ã
| الكلمة من ف�اد حال ّ أيى وع�

كالصياح@/ اXرتفع الصوت � اXع�@, هذا هو اXراد يكون أن والظاهر

وعظم جثّته ك 
ٕا وبالنسبة هو@, حيث من البقر صوت ٕاّن يقال أن وZكن
وضعيف@/ منخفض والفرس@: كا¡Fر ا¡يوانات سائر 
ٕا وبالقياس بدنه@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خوض@:

ُخضت يقال واحد@/ أصل وهو ودخول@, ء
ã
Ï¾ع�توّسط يدّل خوض@: ـ مقا

ك0مهم@/ وتداخل تفاَوضوا أيى وأ�مر@, ا¡ديث ã| وHاَوضوا وغ�ه@, اXاء

مـوضع والَمخاَضة@: فيه@, Ï¿م َخْوضاً@: Oوضـه اXاَء الرجل خاَض ـ مصبا
كذلك@/ الباطل

ã
وخاض| فيه@, دخل أ�مر@:

ã
| وخاَض اضات@/ ÒU وا�مع اòوض@,

اXتعارف@, عكس ع� �زم DثالXا هذا
ã
| 6أيى وهو اض@, ÔO أن قبل اXاَء وأخاَض

/@
Ø ã
الث0~ من مفعول Ëºٕا وٌض@: ÒUو ا@,

Ø
zث0ث وتعّدي ا

Ø
zرباع لزم

ã
الّ� النوادر من فٕانّه
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ال0ّزم@/ ّ الرباعيى من ٕاËºفاعل يٌض@: ÔUو

واخـتاَض وِخياضاً@, َخْوضاً اXاَء ُخضُت الليـث@: قال ـ ٤٦٧ . ٧ الxذيب
اXاء@/

ã
| الَمْشيى ْوض@: Òòوا أ�مر@/ ã|الل�بْس ْوض@: Òòوا وخو�ضHويضاً@/ اختياضاً@,

ٕاذا ٕاخاضًة@: اXاَء خيلَهم القوم وأخاَض والباطل@/ الكَِذب فيه ما الك0م@: ْوضمن Òòوا
اXاَء@/ wا خاضوا

وأ@ك�ما اُ�مور@,
ã
| ويُستعار فيه@, واXرور اXاء

ã
| ال¿Ìوع هو ْوض@: Òòا ـ مفر

أَخْضُت وتقول َيلعُبوَن@/ م
ß
Î ßÈَخْو ã

َفَذْرُهم| ـ فيه ال¿Ìوع يَُذّم Dف ورد القرآن
ã
| ورد

تفاَوضوا@/ ا¡ديث@:
ã
| وHاَوضوا اXاء@,

ã
|

ã
دابّ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عنه Øويع فساد@, فيه ء
ã
Ï¾

ã
ا�نغFس| هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

اXع� وهذا اòوض@, مفهوم لوازم من والفساد
Ø
Ì¿وال /@íفرورف ـ بكلمة بالفارسيّة

باXاء@/ والَغْمسUصوص والدخول@, الورود من شديدة مرتبة

والغـوص والغـيب والغـوض الغـور مواّد من
Ó
ومع� لفظاً قريبة اXاّدة وهذه

والغمس@/ والغوط

ء@,
ã
Ï¾ 
ٕا نسـبة دون من هو حيث من ا�نغFس نفس ي0حـظ الَغور@:

ã
و|

من والغوصأعّم ا¡ضور@/ مقابل
ã
| والغيبة اòوضوالغوص@/ 0Rف وهذا @كالغيبة@,

/@
ã
æعاXع�ا أو اXاء

ã
غاص| يقال@: فساد@/ أو خ�

ã
| الورود يكون أن

/@٦٥ . ٩ ـ وَنْلَعُب وُض ÒK ُكنّا ا Ú̂ ٕا َليقولُن� م Ô Òxَسأل ß� َولَ

/@٦٩ . ٩ ـ خاُضوا كال�ذيى Ôrوُخض
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خاضوا@/ كقوم أيى اXنافق�@, خصوص
ã
| واردة

/@٤٥ . ٧٤ ـ اòاِئِض� َمَع وُض ÒK َو@ُكنّا

العصيان@/ أصحاب 
ٕا راجعة

/@٦٨ . ٦ ـ م Ôyفأعِرضَع آياِتنا
ã
| وُضوَن ÒO ال�ذيَن َرأيَت َوٕاذا

/@١٢ . ٥٢ ـ َيْلَعبون َخْوٍض
ã
| ُهم ب�ال�ذيَن Qللُمكذ َيومئٍذ َفَوْيٌل

Dفـ والغـوص
Ø
Ì¿ال

ã
| الدخول عن عبارة اXـوارد@: هذه bيع

ã
| فاòوض

وا0Gك@/ والض0ل ا¡�ة ينتج ]ا وا�شتغال والفساد ØÍÉال يوجب

وا¤روميّة للض0ل@وا�Lراف@وا0Gك سبب� Fوض@واللعب@أعظòا و�O	@أّن
الس� عن يشغله Dف خاض ٕاذا إ�نسان فٕاّن الروحانّية@: واGداية أ�بديّة السعادة عن
ا¡ياة ظلFت

ã
وانغمس| النفسانّية@, ا¦اي0ت

ã
| واستغرق لقائه@, 
ٕا والتوّجه ٕا
ا�

غرض و� اسxداف و� س�ه
ã
| جّد � لَِعباً اُموره برنا¶ جعل

Ø
j اXاّدّية@, الدنيويّة

الضالّ�@/ أ�خ«Ìين من فهو صحيحاً@:

والّلعب ْزء ÒGا قصد عليه يضاف والبُطول@, Ø
Ì¿وال الض0ل

ã
اòائض| كان فٕاذا@

اهتداء@/ و� ص0ح خ�و� فيه ُيرQيى � ن ØW فهو :@ والت0هيى

الّلعب@/ 
ٕا ÓØÊÉمن أو اòوضVّرداً ماّدة ذ@كره
Ø
Ìº يظهر وwذا

خصوص
ã
وا�نغFس| اòوض معناه ا¡ديث@:

ã
و| ا��يات

ã
اòوض| وأمّا

Ø
Ì¾ � مطلوبان F Øuفٕا يـَن@: الد� وخاَض القـرآَن خاَض يقال و� وا¡ديث@, ا��يات

القرآن@/
ã
|

Ø
Ì¿وال الباطَل خاَض أيى القرآن@, ã| خاَض ويقال ,@Fzف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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خوف@:

فهو بنفسه@, يتعّدي أ�مَر@, وِخفُت افًة@, ÒUو وِخيفة َخْوفاً اف ÒO خاَف ـ مصبا
اللّصوُص وأخاف يراه@, من يف ÔO فٕانّه اËºفاعل يف@, ÔU فهو @أ�مر,

ã
وأخاف� وف@, ÒU

باGمزة ويتعّدي فيه@/ الناسخافوا ٔ�ّن وف@أيضاً@, ÒU وطريق اٌف@, ÔU فالطريق الطريَق,
فتخّوفه@/ ٕايّاه وخّوفته فخافه أ�مر أَخفته فيقال والتضعيف@,

َخوفاً َء
ã
Ï¿ال ِخفت يقال والَفَزع@, عر الذ� ع� يدّل واحد أصل خوف@: ـ مقا

كنت أيى فخفُته@, ف0ن ã
خاَوف� ويقال الك«Ìة@, Xكان واو من مبّدلة والياء وِخيفًة@,

من أ@نّه ٕاّ� الفصيح@, الصحيح فهو تنّقصته@, ء@:
ã
Ï¿ال Hّوفت قوGم فأمّا منه@/ خوفاً أشد�

/@DّونتH 6من إ�بدال

الّلـفظ@, ع� وُخي�ف أ�صل@, ع� ف ُخو� وقوم خائف@, وهو خاف@, ـ صحا
مثل ع�فَِعل به جاُءوا اòوف@, شديد أيى خاٌف رجل قالوا ا Ø[ور َخف@, منه وأ�مر
خيف وا�مع ْوف@, Òòا يفة@: ßòوا الصوت@/ شديد أيى صاٌت رجل قالوا Fك وَفِزع َفِرق
وإ�خافة@: منه@/ خوفاً أشّد كان غلبه@باòوف@أيى وفه@: ÒO فخافَه وخاَوفه الواو, وأصله
يف ÔO ا Ø̂ وٕا يف ÔO� ٔ�@نّه وف ÒU وطريق من@رآه@, Oيف يف@أيى ÔU يقال@وجع التخويف@,
يأخذهم أو @ـ@ تـنقَّصه وHّوفه@: ِخفُت@, أيى َء ãÏ¿ال عليه وHّوفُت الطريق@, قاطُع فيه

ع�Hّوف@/

من يلحق غّم فهو زن Ô¡ا وأّما اXكروه@/ لتوقّع يلحق غّم وهو اòوف@: ـ @كليّات
عـلّة وا¡زن اXتوّقع@, علّة اòوف الت�يل@: أنوار

ã
و| ضاّر@/ حصول أو نافع فوات

قويّاً@, ãÏ¾اòا كان وٕان Øã
Ï¿¢ا عظم من تكون وهيى اòوف من أشّد واòشية الواقع@/
يس�اً@/ أمراً ا¢وف كان وٕان اòائف ضعف من يكون واòوف
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الÍÉر تـوقّع اòوف أّن والفَزع@: وا¡َذر اòوف ب� الفـرق ـ ١٩٩ الفروق
ٕاّ� يكون � الرجاء وكذلك له@, خائفاً يكن n الÍÉر يتيقّن ومن وقوعه@,

ã
| اXشكوك

مظنوناً كان سواء الÍÉر
ã
Ù}تو وا¡ذر له@/ راجياً يكون � النفع تيقّن ومن الشّك@, مع

الÍÉر@/ يدفع وا¡ذر متيقّناً@, أو

قـيل
Ø
jو واسـتمراره@, اÇòوف طول الرهبة أّن والرهبة@: اòوف ب� والفرق

اòوف@/ hيُد ٔ�@نّه راهٌب@, للراهب

وهـو أمر@, هجوم عند اòوف مفاجأة الفزع أّن والَفَزع@: اòوف ب� والفرق
عاجل@/ مكروه بتوّقع القلب انزعاج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل ما الوحش أّن Fك أ�من@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

الرغبة@/ يقابل ما والرهبة اُ�نس@,

منه@:
ã
Ø}التو أراد وٕاذا بوقوعه@, والظن� مشكوك ÍÈر توقّع اòوف@: ã| ويعت

اòوف حصل وٕاذا الرهب@/ فهو واستمّر@: اòوف أدام وٕاذا ا¡ذر@/ اXقام هذا
ã
| فيقال

مرتبتان عر@: والذ� اGلع أّن Fك الفزع@/ فهو قلبه@: وانزعج به يتحّمل nو مفاجأًة وأثره
وا�زع@/ الفزع من

بأ�من@/ يذهب مواجه أو مستقبل ÍÈر بتوقّع واضطراب تأّثر حالة فاòوف@:

َبعِد ِمن ِمن�@, Ðا� ِمَن ٕان�َك ْف Ò ÒH َو� :@
تعا قوله أ�من@, ضّد كونه ع� ويدّل
َخْوف@/ ِمن م Ô Òyوآَم أمناً@, َخْوِفِهم

ã
Ùæ وٕا ة@, ِخـَر Ðا� َعذاَب خاَف ن Ò ßX مقّدراً@: أو مذكوراً واحد مفعول 
ٕا ويتعّدي
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افوَن ÒH
ã ß
والّ?� افَدَر@كاً@, ÒH�,@#َا أخاُف

ã
Ùæ ٕا ,@Fyبَي ِشقاَق Ôrِخْف وٕان ,@ Ò ãـوا� ÒX ا ِخْفُت

/@ ُنشوَزُهن�

واحد@/ مفعول 
ٕا ية متعد� اXاّدة فاستعملت

� ,@ ْع�× أ�َ أنَت ٕان�َك ْف Ò ÒH � رِسْلنا@, اُ ٕانّا ْف Ò ÒH � @كباناً@, ُر أو@ َفِرجاً� Ôrِخف َفٕان
ب@/ ق� Ò Òَي� خاِئفاً zم@, َعلَ َخْوٌف

أمـر يكـون و� إ�طـ0ق ع� ليدّل أو معلـوماً@, كان ٕاذا اXفعـول فيحذف
ذ@كراً@/ تركه ٔ�ولويّة أو مقصوداً@, Uصوص

:@
ã
| Fك منه ناشئاً اòوف يكون ما اXفعول مع ويذكر

أن أخاُف
ã
Ùæ ٕا ُنشـوزاً@, َبْعِلها ِمن خاَفْت امرأة وٕان َجَنـفاً@, ُموٍص ِمن خاَف ْن Ò Òf

ِخيانة@/ َقوٍم ِمن Hافن� وٕاّما ن@, ×aالّر ِمن َعذاٌب َك Zس�

:@
ã
| Fك به ومرتبطاً عليه مستعلياً اòوف يكون ما يذكر وقد

َخْوٌف َف? ,@oَعظ يَْوٍم عذاَب َعَليـكُم أخاُف ã Ùæ ٕا م@, Öz َعلَ خافوا ِضـعافاً ي�ة Qذر
م@/ Öz َعلَ

نـوع ع� وتدّل ياًء@, الواو اُبدلت كالِقعدة@, ِفعلة ع� ِخوفة أصلها يفة@: ßòوا
اòوف@: Uصوصمن

ِمن واX?ِئكَِة أنُفَسُكم@, َكِخيفـِتكُم ِخيفـًة@, م Ô Öyِم وأوَجَس وِخيفـًة@, عاً ØÍ ÒÉ تَ
ِخيفته@/

اXوارد@/ هذه
ã
Uصوص| خوف ع� فتدّل

ٕاّ� ياِت Ðبا� ُنرِسُل َوما مقّدرين@: أو مذكورين مفعول� 
ٕا يتعّدي والتخويف
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فونََك Qو ÔOَو خائف�@, أولياءه Nعل أيى ـ أولياَءه ُف Qو Ò ÔO خائف�@, جعلهم أيى ـ ويفاً ÒH

خائفاً@/ وNعلونك أيى ـ ُدوِنه ِمن بال�ذيَن

Fك اòوف اختار أيى فَتََخّوَف@: خّوفته يقال التفعيل@, Xطاوعة تفّعل والتخّوف@:
:@
ã
|

/@٤٧ . ١٦ ـ oرح لرؤوٌف َرّبكُم فٕاّن ّوٍف ÒH َع�× يأُخَذهم أو

/@٣٥ . ٧ ـ َزنون Ö ÒJ ُهم َو� zم َعلَ َخْوٌف َف? �وأْصَلَح ن�ت� Ò Òf

اòوف@:
ã
ن	

ã
| اُخر موارد

ã
| 
تعا ويقول

ِعـنَد أجرُهُم َفَلُهم ,@///@ ِسٌن Ö ÔT َوُهَو ِ#ِ َوْجَهُه أْسـلََم َمن ×� بَ ,@///@ َ ُهدايى َتِبَع ْن Ò Òf

ٕان� أ� ,@///@ وأْصَلَح آَمَن ن Ò Òf ,@///@ اً ß¡صا َوَعِمَل ِخـِر Ðا� واليَْوَم باِ# آَمَن َمن م@///@, Øwَر
/@٦٢ . ١٠ ـ م

ß
z َعلَ َخْوٌف � اِ# أولياَء

من فهو اòـ0ف@: عن واجتنب عبـوديّته بوظيفـة وعمل ا� أطاع مَن فٕاّن
يعيش وهو اXطيع�@, عبيده زمرة

ã
| الواردين ومن الرّب@, مو�ه سخط من ِمن� ا��

وحشة له يب� و� أمره@, ع� غالب وجّل عّز وا� القاهرة@, وحكومته سيطرته Iت
ويتوكّل ٕاليه أمره يفّوض فٕانّه عنه@, فات ع�ما Jزن و� خوف@, و� اضطراب و�

حسبه@/ وهو عليه

ح ØÍ¼ وقد والعبودّية@, الطاعة 
ٕا الكرZة@: ا��يات ã| اXذكورة اُ�مور fرجع
ـ َزنون@ Ö ÒJ ُهم َو� م ßz َعلَ َخْوٌف َف? �سـَتقاموا Ú Ôj#ا َربFنا قاُلوا ال�ذيَن ٕان� قوله@:@ ã

| wا
َزنون@/ Ö ÒI Ôrَو�أن اليَْوَم َعَليكُم َخْوٌف � ِعباِد يا

� َلـَديى اُف ÒO � ã
Ùæ ٕا ْف Ò ÒH �

×
Ïºُمـو يا الكرZة@: ا��يات نزلت اXب� هذا وع�

َوُهَو اِت ß¡الّصا ِمن َيْعَمْل َوَمن َرَهقاً@, َو� ساً Ö ÒR اُف ÒO?َف ِبَربQِه يُْؤِمُن ن Ò Òf َسلون@, ْر ÔXا
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َو� ُخْذها ِمن�@, Ðا� ِمَن ٕان�َك ْف Ò ÒH و� أقِبل
×
Ïºمو يا ,@ ÓÊ ÖÉَه َو� ÓF ُظلْ اُف ÒO?َف ُمؤِمٌن

/@ َوأَريى ُع Ò Ödأ ا Ôgَمَع ã Ùæ ٕا افا ÒH � قاَل ,@ اُ�و�× tا Òِس� َسُنعيُدها ْف Ò ÒH

رفع توجب والعبوديّة الطاعة أّن من ذ@كر ما 
ٕا وٕارشاد ذ@كري ا��يات فهذه
اòوف@/

م Ô ÒGَو ب@, ق� Ò Òَي� خاِئفاً اXدينِة ã| فأْصَبَح ب@, ق� Ò Òَي� خاِئفاً ِمyا َفَخَرَج ا��يات@: وأمّا
َيْقتلوِن@/ أن فأخاُف ذَنٌب Ú ãَع�

صادر@/ ٕا
خطأ وبالنسبة واقع ذنب نتيجة فzا فاòوف

/@Ï¿وخ @أمن @ـ ماّدة راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خول@:

الرجل وأخوَل خا�ت@/ اòالة وbع أخوال@, bعه النسب من اòال ـ مصبا
ورجل كث�ة@, أخوال ذا جعله غ�ه أّن مع� ع� وبالفتح@: ِول@, ÔU فهو أ@كرم@, وزان
العرب ك0م وقال@: ,@Fzف Ì»الك ّ أ�صمعيى ومنع وأ�خوال@, أ�عFم hكر َول@: ÔU مَُعّم
وخّوله /@

Ó
ومع� وزناً Ë Ò¿ Ò¡وا َدم Òòا مثل َول Òòوا ُخؤولة@/ ع� اòال bع ا Ø[ور الفتح@/

م@/ Ôtتعّهد باXوعظة@: م Ôxّول ÒHو أعطاه@/ ماً�@: ا�

ÔGم يَـتَخو� كان أ@نّه ذلك من ء@/ ãÏ¿ال تعّهد ع� يدّل واحد أصل خول@: ـ مقا
ا� لك خو� ومنه ُيصلحه@/ كان ٕاذا ماٍل@, Û ã
َخْو وف0ن wا@/ َيتعّهدهم كان أيى باXوعظة@,
َحَشـمه@, وهم الرجل@, َخَوُل ومنه ُيَتعّهد@/ أيى يُتخّول اXال ٔ�ّن أعـطا@كه@, أيى ماً�@,
علzم@/ َيْرعيى أيى أهله@, ع� ول ÒO ف0ن يقال /@ الراعيى وهو خائل@, الواحد أّن أصله

مّرة@/ بعد مّرًة فzا َفْت ØÍ½ت ٕاذا أ�رَض@: Ố الر Hّولت ك0مهم فصيح ومن



١٦٥ خول

علzم@, يرعي أيى أهله@, ع� Oول ف0ن يقال ء@, ãÏ¿لل ا¡افظ اòائل@: ـ صحا
عليه@, القـيام أحسنَت ٕاذا أخوله@, اXال ُخلُت وقد ٕايّاه@, ملّكه أيى َء ãÏ¿ال ا� له وخو�
التعّهد@/ والتخّول@: عليه@/ القيام حسن أيى ماٍل@, Ø ã
وَخْو ماٍل وخائُل ماٍل خاُل هو يقال
:@�òا من خاً� ف0ن

ã
| وHّولُت يَتَعه�ُدنا@/ أيى بالنون يتخّوننا يقول@: ّ أ�صمعيى وكان

واحداً@, َول Òòا يكون وقد خائل@, والواحد َحَشمه@, الرجل وَخَوُل ت@/ Ødوتو أخلت
وقـال /@ الراعيى وهو خائل bع وهو الفـّراء@: قال وأ�َمـة@/ العبد ع� يقع Ëºا وهو
يقال اُخxا@, واòالة اُ�ّم@, أخو واòال ا¦ليك@/ وهو التخويل من مأخوذ هو غ�ه@:
ذ@/ ÚHا أيى خالك غ� خاً� استَِخْل ويقال ُخؤولة@/ وب�ف0ن ã

بي� ؤولة@, Ôòا Ù�َب خال
ع�الفتح@/ وبُنيا واحداً ُجع0 ٕاÊºِن وYا ,@

× Ø
ش� تفّرقوا ٕاذا أخوَل@: أخوَل القوُم وذهب

اُوتيتُُه ا Ú̂ ٕا قاَل ا@, ِمنّ ِنعمًة لناُه َخو� ٕاذا Ú Ôj َدعانا ÞÍÔÈ إ�نساَن َمس� فٕاذا ـ الكّشاف
ع�غ� أعطاك ٕاذا

ã
خّولَ� يقال بالتفّضل@, Uتّص التخويل ـ ٤٩ . ٣٩ ـ ِعلْم × Òَع�

واستحقاق@/ فضل من
Ø ã
| Xا ساُعطاه

ã
Øæٕا
ã
Ø�م ع�علم أيى علم@: ع� جزاء@,

يقال َول@, Òòا إعطاء التخويل أّن وا¦ويل@: ب�التخويل الفرق ـ ١٤٤ الفروق
له جـعل ٕاذا ده@: وسـو� ماً�@, له جعل ٕاذا لـه@: مو� يقال Fك َخَوً�@, له جعل ٕاذا له@: َخو�
Øفك�ح� ٕايّاها اس�عاه ٕاذا ٕابَله@: أخَولَه يقال إ�رعاء@, التخويل@: أصل وقيل َسودداً@/

يرعاه@/ ما ذلك من له جعل كأ@نّه Hوي0ً@, وعطيّة هبة كل� ُجِعَل

بإ�نسان Oتّصون الّذين هم َول Òòا ٕاّن َول@: Òòوا الَعبيد ب� الفرق ـ ١٨٣ ã
و|

اòلق يقال � وGذا العبيد@, تقتضـيه Fك اXلك
ã
ÏÉو�@تقت والَمْهنـة دمة ßòا جهة من

َعبيده@/ يقال Fك ا� َخَوُل

ف0ناً ّولت ÒHو َول@, Òòا اذ ØHا وهو التخّول من
à
Ø ã

َخْو واشتقاق ـ ٣٢٧ ا�شتقاق

ت Ød وقد باXوعظة@/ يتخّولنا ا¡ديـث@:
ã
و| التعاهـد@/ والتخّول@: خاً�@/ جعلتَـه ٕاذا



خول ١٦٦

رجع@/ هذا 
ٕا كلّه وَخْوليّاً@, وَخولة َخو�َن العرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ك0ماً أو ماً� إعطاٍء مع واXراقبة الرعاية هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

واXراقـبة والتفقّد والتعّهد الرعاية مواّد وب� بيyا الفارق هو القيـد وهذا عم0ً@/ أو
وغ�ها@/

والتـدب� وا¦Çليك ف ØÍ½والت والرعيى والتعّهد وإ�عطاء ا¡Çفظ oمفاه وأمّا
مـعان وٕامّا القيدان@, روعيى ٕاذا ل0ٔصل مصاديق ٕامّا بأ�مر@: القيام وحسن والسياسة

معلومة@/ وع0ئق قريبة ]ناسبات Vازيّة

ونـعمة مـاً� خـّولته يقال@: وخائ0ً@, Hّول ذا شـخص جعل هو والتخويل@:
Gا@/ اòائليّة واختار كذلك فصار Gا خائ0ً جعلته أيى فتخّول@, وأه0ً@, وأنعاماً

يصـ�ان F Øuفٕا واُخـxا@, اُ�ّم أخ ع� واòالة اòـال يطلق اXناسـبة وwذه
ومراقب�@/ Ö�َخائل�وراِعي باXصاهرة

/@ ّ ا�نðاعيى fن َول@: ÔUو ِول ÔU فهو الرجُل أخوَل اشتقاق وأمّا

أ�صل@/ مصاديق fن :@Ë Ò¿ Ò¡وا َدم Òòا مفهوم وأمّا

أيى فـتخّول@, والقول@, باXوعظة خّولته يقال باXوعظة@: التعّهد مفهوم وكذلك
العمل@/ هذا فاختار باXوعظة@, وراعياً خائ0ً جعلته

بـرأسـه خائل مyـم @ك0ًّ فكأّن أخوَل@:@ أخوَل القـوُم َذَهَب ـ@ قوGـم@ وأمّا
قون@/ متفر� م Øuٕا بل واحد@, واجBع ع�نظم وليسوا بيyم ارتباط و� وبا�ستق0ل@,

/@٥٠ . ٣٣ ـ خا�تك وبناِت خالَك وبناِت ,@///@ لََك أحَللنا ٕانّا



١٦٧ خون

/@٦١ . ٢٤ ـ ه ÒIمفاrمَلك ما خا�تكُمأو بيوِت أخوالكُمأو بيوِت أو

عنكم@/ ويتفقّدون ويراقبون يراعونكم وهم

/@٩٦ . ٦ ـ ُظهوِركُم َوراَء لنا@كُم َخو� ما Ôrَوترك

ورعيكم@, فكم ØÍ½وت سلطتكم Iت وكان به خائل� جعلنا@كم ما rوترك أيى
وحسن حفظها@وتدب�ها rاستطع fا الدنيوّية@, اُ�مور اXال@واXلك@والعنوان@وسائر من
سـلطxم كFل 
ٕا ٕاشـارة اXاّدة wذه التعـب�

ã
ف	 مyا@, وا�سـتفادة باُمورها القيام

مyا@/ وا�ستنتاج وال�بية التدب� جهة من التاّم واختيارهم

/@ ٨ . ٣٩ ـ قبُل ِمن ٕاليه َيدُعو كاَن ما
Òã
Ï ß»َن ِمنُه ِنعمًة له َخو� ٕاذا Ú Ôj

ã
Ï»ن اختياره@:

ã
| والنعمة مقتدراً مسلّطاً نفسه ورأيى نعمًة خائ0ً جعله فٕاذا أيى

ِعلم@/ × Òَع� اُوتيتُُه ا Ù̂ ٕا قاَل ـ /@٧٨.٢٨ ã
و| ٕاليه@/ يدعو كان ما@

فٕاّن وغ�ها@, وإ�عطاء وا¦Çليك إ�نعام دون اXاّدة wذه التعـب� لطف فظهر
وأحسن اسـتفادة أبلغ

ã
ÏÉيقت وهذا ,@ والرعيى والنفوذ التسّلط وهو زائداً@, قيداً فzا

النعمة@/ من استنتاج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خون@:

وخاَن بنفسه@, يتعّديى انة@, ÒUو وِخيانة َخْوناً ا Ôuو ÒO أ�مانَة الرجُل خاَن ـ مصبا
بإ�شارة ك«Ìالط�ْرف هو قيل : Ôأ�ع� وخائنة وخائنة@مبالغة, خائن, فهو وفيه@, العهَد
والغاصب@: والسارق ب�اòائن وفّرقوا تعّمـد@/ عن الثانية النظرة هيى وقيل اòفـّية@,
موضع من ِخفية أخذ من والسارق أميـناً@/ عليه ُجعل ما خاَن الّذيى هو اòائن بأّن
ما واòان ع�قّوته@/ معتمداً ِجهاراً أخذ من والغاصب ٕاليه@/ الوصول من Wنوعاً @كان
يـؤكل ما واòوان@: تنّقصـته@/ ء@:

ã
Ï¿ال ّونت ÒHو خانات@/ وا�مع اXسـافرون@, ي�له



خون ١٦٨

السكيت@, ابن حكاه وضّمها أ�@ك�, وهيى ك«Ìاòاء ث0ث@لغات: وفيه معّرب@, عليه@,
فارس@/ ابن حكاه مكسورة wمزة وٕاخوان

نقصان وذلك َخْوناً@, Oونه خانه يقال التنقّص@, وهو واحد@, أصل ـ َخون ـ مقا
واحد@/ والقياس أ�سد@/ اòّوان@: ويقال /@

ã
تنق�ص� أيى :@ ã Ùح� ف0ن ã�ن Hو� ويقال الوفاء@,

له مع� ف0 َخّواناً@, أ�ّول الربيع 
اُ�و العربيّة ã| يسّمون كانوا م Øuٕا يقال الّذيى فأمّا
فقيل ثعلب ُسئل /@ ّ أعجميى هو قوم@: فقال عليه@, يُؤكل الّذيى وأمّا به@/ للشغل وجه و�
فـقال يـتنقّص؟ أيى عليه ما يُتخّون ٔ�@نّه ُخواناً يسّميى وان Ôòا ٕاّن يقال أن Nوز له

ذلك@/ �@يبعد

ْون Òòوا الُوّد@/ وَخْون الن�صح َخْون الَمخانة@: الليث@: قال ـ ٥٨١ . ٧ الxذيب
ٕاّ� ُخلُق ع�كّل يُطبَع اXؤمن ا¡ديث@: ã|و خيانة@/ ف0ن ã�خان تقول ,@ Øش� ن Ò ßT ع�
مyا@/

Ø
Ì¾ 
ٕا حـاله Øتغ� وهو َخْوناً@, oوالنع الّدهر خانـه وتقول والكَِذب@/ يانة ßòا

ما وكّل بعÎÉم@: قال الع�@/ خائن ل0ٔسـد يقال ذلك ومن فَـ�ه@, النظر@:
ã
| ْون Òòوا

الدهور Hّونته ويقال ]ع�التنقّص@, التخّون يكون وقد Hّونك@/ فقد حالك عن ك Øغ�
ومن التعّهـد@, وا��خر التنقّص@, أحدYا معنـيان@: له فالتخّون تنّقصته@/ أيى وHّوفته
ع� اXصدَر فأخرج :@ Ôأ�ع� خائنة ـ وأمّا ال0ّم@/ عن مُبدلة النون جعل تعّهداً جعله

أيى الشـاة وثـاغية إ�بـل راِغية ومثله@: �ِغيـة@, فيه تسمُع � :@
تعا كقوله فاِعلة@,
وثغاؤها@/ ُرغاؤها

ÇOون أيى ـ أنفَسكُم وOتانوَن ـ واختانَه َخوناً@, Oونه كذا
ã
| خانه ـ صحا

التعّهد@/ والتخّون@: يانة@/ ßòا 
ٕا نسبه وخّونه@: بعضاً@/ بعضكم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦٩ خون

والتحقيق@:

التعّهد خ0ف ع� نيًّة أو قوً� العمـل هو اÇXاّدة@:@ هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

ت¿Ìيعيّاً@/ أو تكوينيّاً أمراً الوظيفة تلك كانت سواء عليه@, ويُوظ�ف منه يُتوق�ع الّذيى

/@٧١ . ٨ ـ اَ# خانوا َفَقد ِخيانتََك ُيريُدوا َوٕان

قوً�@/ أو عم0ً أو نيًّة يّة ×Gٕا وتعّهدات ت¿Ìيعيّة تكاليف اòيانة fتعلّق

/@٢٧ . ٨ ـ أماناِتكُم ونوا ÒHَو سوَل َوالر� اَ# ونوا ÒH � آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv َأ@ يا

ما ٕاÊÈر من ب�أنف«Îم@, أو وب�رسوله وب�ا� بيyم Dف يُتعّهد نقضما يراد
تعّهداtم@/ ونقض يعلمون � ]ا والسïوالقول الفرائض وترِك م Òu0ٕاع Oالف

السيف@/ وخانه الدهر@, خانه فيقال@: التكوينّية@: اòيانة وأمّا

/@١٣ . ٥ ـ م Ôyِم خائنٍة َع�× لُع َتط� تَزاُل َو�

/@١٩ . ٤٠ ـ Ôأ�ْع� خاِئنََة َيعلَُم

استعملت ا Ø̂ فٕا ب�العيون@/ من اòائنة Òالع� ويَعلم خائنة, مyم ع�bاعة أيى
اXبالغة@/ أو مصدراً وليست]ع�اòيانة ,@

ã
ا¡قي� معناها

ã
| اòائنة

/@١٠٧ . ٤ ـ ÓDأث َخّواناً كاَن َمن Fب ß ÔJ � اَ# ٕان�


ٕا ٕاشارة اXبالغة@: بصيغة والتعب� باòيانة@/ واتّصف الصفة هذه أدام من يراد
وإ�غFض@/ للعفو قابلة وا�ت�صاف@, إ�دامة حّد 
ٕا تصل n ٕاذا مّرة اòيانة أّن

تاُنوَن ÒO ال�ذيَن َعن اِدْل ÔQ َو� ///@ ÓDَخص Òللخاِئنـ� َتكُن َو� ـ@ قـبلها@ وا��يـة
م@/
Ô
Î
Ò
أنُف«



خوي ١٧٠

ÇOونون أيى وانتخاب@, قصد وعن اختياراً الفعل ع� ويدّل افتعال ا�ختيان
ٔ�جلهم و�@تكن م@,

Ø
{J@� ا� فٕاّن جان}م وعن عyم Qادل ف0 اòيانة@/ وOتارون

الناس@/ Hاصمون ÓDخص عyم الدفاع و]نظور

D6خانه فzا@: وأ�صل فارسّية@: لغة عن معّرب فهو اXائدة@: ]ع� وان Òòا وأمّا
اXناسبة وwذه البيت@, لنعم ومظهر الطعام@, أنواع فzا صغ� بيت فلعلّها البيت@, ]ع�

ونظ�ه@/ ع�الفندق يطلق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خوي@:

وَخـواًء@, أهـلها@, من خَلْت :@ رميى باب من َخْوياً ِويى ÒH الدار خوت ـ مصبا
n ٕاذا 6أيى مطر غ� من سقطت النجوم@: وَخَوت لغة@/ تعب باب من َخَوًي وَخِوَيْت
Hويًة@: إ�بل ت وخو� للَمغيب@/ مالت وية@: ÒH ْت وَخو� مثله@, وأخَوْت ,@Dنوئها ã| [طر
عضديه@/

×
وقيل@جا| عن@أ�رض, رفع@بطنه @سجوده@:

ã
الرجل@| وخوي صت@بطوuا/ ß̀

,@ ِويى ÒH الدار َخَوت يقال والسقوط@, ع�اòلّو يدّل واحد أصل خوي@: ـ مقا
اÇXرأة وَخِويت أيضاً@/ وأخويى مطر@, سقوطه عند يكن nو سقط ٕاذا النجم@: وخَوي
وكذا سـجوده@,

ã
|
×
Qا| ٕاذا الرجـل@: َخّوي ويقال الو�دة@/ عند تأ@كل n ٕاذا َخَوًي@:

×
أخـ� فقد سجوده

ã
| َخّويى ٕاذا ٔ�@نّه الباب@, قياس وهو بروكه@,

ã
|
×
Qا| ٕاذا البع�

وجنبه@/ ما@@ب�عضده

َخوًي@, ِويى ÒO الطعام من بطنُه َخويى يقال ا0òء@, واء@: Òòا أصل خوي@: ـ مفر
َخواًء@/ ِويى ÒH الدار وَخَوت له@, تشبzاً َخَوًي ا�وز َوَخوي

اُصوÇGا@/ النخل وأعجاز ـ خاويٍَة ٍل Ö ÒK أعجاُز م Ô Úu@كأ ـ ٦١٤ . ٧ الxذيب



١٧١ خوي

م Ô Úu@َكَأ آخر@: موضع ã
| وقال ويؤّنث@, يذّكر النخل ٔ�ّن للنخل@, نعت خاوية وقيل@:

مع�اXنقلع@, معناها اòاِوية وكذلك َمنبته@, من اXنقلع واXنقِعر@: ـ ُمنَقِعر ٍل ÒK أعجاُز

وَخويى فيه@, نبتت كانت الّذيى مَنبxا من َخَوْت ا Øu@�ٔ خاوية@, انقلعت@: ٕاذا Gا فقيل
ـ فرسـه َخواء

ã
| ف0ن دخل ويقال أهلها@/ من خَلْت أيى خوت ×

ومع� مyا@/ منبxا
وقال عرو¾Îا@/ ع�× خاوية وهيى ـ ووقع اuَدم أيى وَخويى ورجليه@/ ب�يديه ما ã

يع�
عامر@/ ب0 قا_ة وهيى أهلها باَد الدار@: َخَوت الليث@:

حديث
ã
و| اuدم@/ ٕاذا البيـت وَخوي وسقطت@/ tّدمت الدار@: خَوت ـ لسا

وعـرو¾Îا@: وخ0@, سـقط ٕاذا :@ َخَويى عرو¾Îا@, ع� خاِويـة بداٍر هم فٕاذا ـ@ Îºل
ورفعها أ�رض عن بطنه

×
جا| أيى ـ َخّويى سجد ٕاذا كان D6ص

Ø ã
الن� وٕاّن سقوفها@/

جنبيه@/ عن عضَديْه ّويى ÔOو ب�ذلك ما ِويى ÒO Øح�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو بنفسـه قا_اً كان ما ووقوع السقوط هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

Tفوظاً, يكون أن �@بّد القيد ولكّن اXوارد, مفهومه@Mسب اXع�Oتلف وهذا ظاهراً@/
بنف«Îا مة متقـو� @كانت بعـدما أ�رض ع� وسـقطت وقعت ٕاذا الدار@: خوت فيقال
خـ� ٕاذا البـطن وخوي أنف«Îا@/

ã
| تقّومها بعد النجوم وخوت بنياuا@/ ع� وقا_ة

أ�رض ع� وقعت ٕاذا النخل وخوي وا�نكسار@/ والسقوط الضعف آثار فيه وظهر
قيامها@/ بعد

وغ�ها@/ واòّر والوقوع السقوط مواّد وب� اXاّدة هذه ب� الفرق يظهر وwذا
التصويت@/ حالة

ã
| السقوط هو اòّر أّن مّر وقد

أ�صل@/ لوازم fن وغ�ها@: وا�uدام وا�نقعار اòلّو oمفاه وأمّا



خيب ١٧٢

/@٤٥ . ٢٢ ـ Îا ß¾ُعرو × Òَع� خاِويٌة فِهيىَ ة Ò ßXظا َوِهيىَ أْهَلْكناها َقْريٍَة َفكَأَيQنِمن

ساجداً@, خّر يقال العروش@, ع� السقوط حالة ع� تقّومها@, بعد ساقطة أيى
كان أيى ع�العرش@/ وَخويى وجوههم@, ع� النار ã| ويُسَحبون الّسقُف@, علzم وخّر

وجهه@/ ع� وخر� سقط قوGم@: ã| Fك وا¡الة@, اGيئة ع�تلك والسحب السقوط

قا_ة@/ كانت بعدما
ã
Øالك� وا�uدام الشديد ع�السقوط للد�لة التعب� وهذا

/@٥٢ . ٢٧ ـ َظَلُموا ا
ß
[ خاويٌة م Ôtبُيو َفِتلَك

/@٧ . ٦٩ ـ خاِويَة ٍل Ö ÒK أعجاُز م Ô Úu@َكأ@

مة@/ ومتقو� قا_ة كانت بعدما@ سقطت قد أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خيب@:

وخيّبَه خيبة@, اGيبة اXثل@:
ã
و| طلب@/ ]ا يظفر n َخيْبًة@: يُب ÒO خاَب ـ مصبا

خائباً@/ جعله ا�@:

للِقدح قوGم وأ�صل وحرمان@/ فائدة ع�ُعدم يدّل واحد أصل خيب@: ـ مقا
يُِفد فلم ُحِرم ٕاذا وذلك فخاب@, أمر

ã
| سعي قالوا@:

Ø
j َخيّاب@/ هو :@ يُواريى � الّذيى

َخ�اً@/

وتقول Hييباً@, أنا وخيّبـته طلب@, ما يَنل Òn ٕاذا َخْيبـة@: الرجل خاَب ـ صحا
وقعوا ويقال@: ع�ا�بتداء@/ والرفع فعل@, ع�ٕاÊÈر فالنصب لزيد, وَخيْبٌة لزيد, َخيْبًة

الباطل@/ معناه م½Íوف غ� ي�َب@, Ô ÔH واديى ã
|

Oوب خاب ثعلب@: ّد@/ Òا� حرمان ْيبة@: Òòا الليث@: قال ـ ٦٠٢ . ٧ الxذيب



١٧٣ خيب

ء@/
ã
Ï¾ عندهم يبق فلم عندهم ما ذهب ٕاذا َخوبة@: أصابxم عبيد@: أبو افتقر@/ ٕاذا َخْوباً:

كفر@/ ٕاذا وخاب ,@Ì ß»خ ٕاذا خاب الفّراء@: وعن وبة@/ Òòا للجوع ويقال

نزلنا يقال@: ,@ ß�َطورت ÒW ßب�أرَض� َطر Ô] n ã
الّ� أ�رض وبة@: Òòا خوب@: ـ صحا

fعناه خوبة@, أصابتنا عمرو@: أبو قال wا@/ َرعيى � َسوء ]وضع أ�رضأيى من وبة ÒR
ا¡اجة@/ fعناه با¡اء وبة Ò¡وا ا£اعة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأ�مـل@, الرجاء بعد وا¤روميّة اليأس هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

يوجب وقد اÌ»òان@, ي0زم وقد ينله@, nو�الغ طلب ٕاذا ا�وع ي0زم اXع�قد وهذا
واXمنوعّية@/ ا¤روميّة ينتج وقد الكفر@,

أشّد القنوط أّن واòيبة@: والقُنوط اليأس ب� الفرق ـ ٢٠٣ الفروق
ã
| يقول

وأمّا أمل@/ ما نيل امتناع ا Øu@�ٔ أ�مل@, بعد ٕاّ� تكون ف0 اòيبة وأمّا اليأس@/ من مبالغة
يـتعاقبان نقيضان واليأس والرجاء بعده@/ يكون وقد أ�مل قبل يكون فقد اليأس@:

والّظفر@/ اòيبة @كتعاقب

َقـد ,@ ÓFُظل َل Ò Òa َمن خاَب وَقد ,@ يى Òف�� َمن خاَب َوَقد َعنيد@, اٍر َجبّ Fُكل َوخاَب
/@١٠ . ٩١ ـ َدّساها َمن خاَب َوَقد اها َز@كّ َمن أفَلَح

حصولَه يتوقّع ما له Jصل nو ويأمل يطلب ]ا يظفر nو وُحِرَم مُِنَع وقد أيى
وظاXاً@/ ومف�ياً جبّاراً كان ٕاذا

ا¤روميّة وأمّا @مواردها@/ ã|@خاّصة وTروميّة خيبة وجب الث0ثة@ اُ�مور وهذه
ال¿Ìور قاطبة مبدأ فٕانّه النفس@, تدسيس مورد

ã
| تتحقّق فهيى الكلّية@: يْبَة Òòوا العامّة



خ� ١٧٤

ا¢تلفة@/ ا�هات
ã
| ا¤روميّة أنواع bيع ومنشأ

هو فاXزكّيى ٌس@, مدس� وٕامّا مزّكٍ ٕامّا ا¡الت�@: ٕاحدي من Oلو � ٕانسان فكّل
/@FGثالث و� اòائب@, هو س واXدس� فِلح@, ÔXا

اòيبة@/ مقابلة
ã
| هيى ا Ø̂ ٕا والظفر@: والفتح الف0ح أّن وظهر

واXقصود الغرض@والوصوِل@ٕا
@اGدف حصوِل التوفيق@وفقدان عدم و�O	@أّن
باòيبة@, عنه Øويع اليأس@, مرتبة وuاية ا¤روميّة درجة آخر هو ا¡ياة@: طول ã

|

التعب�باòيبة تري وGذا باXقصود, والرaة@والظفر للخ� الباب وفتح ويقابلها@الف0ح
الكافرين@/ ع� الكليّة واXعاقبة الشديدة ا£ازاة مقام ã

|

/@١٢٧ . ٣ ـ خاِئب� َفينقِلبوا م Òxيكِب أو َكَفروا ال�ِذيَن ِمَن طََرفاً ِلَيْقَطَع

الدنيوّية@/ حياtم
ã
| يريدون ]ا ينالوا nو يسxدفون ]ا يظفروا فلم أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خ�@:

قـيل ومنه لفظـه@, ع� ّ ِخ�يى ٕاليه والنسـبة والوجود@, الكرم :@�ßòا ـ مصبا
Çَرج ÔO الّذيى ٔ�@نّه منه@, أ�صفر ع� غلب لكنّه ,@Dشببو =

Ø ã
æ6يونا ّ ِخ�يى للَمنثور

,@
Ø
ال ّ ِخ�يى للَخزاَمي@: ويقال كرم@, ذو أيى ِخ� ذو وف0ن أ�دوية@, ã| ويُدخل دهنه
ا�فـتداء@/ مـن الِفـدية مثل ا�ختيار Ëºٕا ـ�ة@: ßòوا رJاً@/ البادية نبات أذ@كيى ٔ�@نّه

هـيى ويقال الرؤية@/ خيار له يقال ومنه ا�ختيار@, هو واòيار اòيار@, ]ع� وا�Òòة
واحـد@, ]Çع� لغتان Yا وقيل ,@ Øتطـ� من Ëºٕا الط�ة مثل ء

ã
Ï¿ال ت Ø�H من Ëºا

ã
| وقال ة@/ Ò Ò� ßòا م Ô ÒG كاَن ما@ ـ الت�يل ã|و ليس]ختار@/ ُة Ö� Òòا ّ أ�صمعيى قول ويؤي�ده
وِخـ�اً ِعـَنب@, وزان اً Òِخـ� باع باب من ه

Ô
أخ� صاحبه ع� الرجَل ِخرُت البارع@:@



١٧٥ خ�

أحدYا@, فاختار ا�ختيار ٕاليه فّوضت ب�الشيئ�@: ته Øوخ� عليه@, فّضلته ٕاذا وِخ�ة:
خ0ف Ö� Òòوا ما@اخ�ته@/ أيى ãç Öِخ� وهذه ا�ßòة, طلبت@منه ا�: واستخرت ه, Ø�Hو
َخ�ات@, وا�مع ة, Öواُ�ن�َخ� لكرا_ه, اXال: خيار ومنه وِخيار@/ ُخيور وbعه , ØÌ¿ال
ذو أيى ,@ Ùخ� ورجل واòلق@, ا�Fل ã| فاضلة أيى والتخفيف بالتشديد@, ة Ùَخ� وامرأة
ٕاËºفاعل ويكون هذا@, من

Õ
خ� هذا فيقال للتفضيل

Õ
خ�

ã
çويأ أخيار@, وقوم خ�@,

Ô Ò
أخ� وهذا وفضل@, خ� ذات هيى أيى النوم من خ� الص0ة Lو التفضيل به �@يراد

/@Fyم أ�لف تسقط العرب وسائر منه@,
Ø
Ì¾أ وكذلك عامر@,

ã
ب� لغة

ã
| هذا من

كّل ٔ�ّن ,@
Ø
Ì¿ال فا�Òòخ0ف عليه@, Jمل Ø

j واXيل@, العطف أصله خ�@: ـ مقا
وا�ستخارة@: الكرم@/ :@�ßòوا اòيار@/ وا�ßòة@: صاحبه@/ ع� ويعطف ٕاليه Zيل أحد
ويـقال ا�سـتعطاف@, وهيى ا�سـتخارة من هذا وكّل لك@, أ�مـرين خ� تسأل أن

Øح� بيxا ثقبة
ã
| خشبة Qعل أن وهو الضبع@, استخارة من وهو قالوا@: استخرته@/

فاضلة@/ ة@: Ùَخـ� وامرأة Ùَخ� رجل فيقال الكـ0م ف ØÍ½ يُ Øj آخر@/ مكان من Hرج
ويقال ِحسان@/ َخ�ات فzّن ـ ومَيسمها bاGا

ã
| ة Öَخ� وامرأة وأخيار@/ ِخيار وقوم

Òَسـبع� قوَمُه
×
Ïºمو واختاَر ـ رج0ً ف0ن

ã
ب� Òاخ� وتقول@: فِخرُته@/ ف0ناً خايرُت

ِريبَة@/ ارتاب مثل ِخ�ة اختار مصدر خفيفًة@, ة
Ò
� ßòا هو تقول رجً?@/

ت Ø�Hو وأخيارهم@/ الناس خيار وهؤ�ء ء@,
ã
Ï¿ال ِخيار هذا ـ ٨٩ ا�شتقاق

Uتارة@/ أيى ِخيار وٕابل فَيِْعل@, وزن Ùَخ� وف0ن وِخ�َته@, ِخياره أخذت ء@:
ã
Ï¿ال هذا

قال واXروءة@, اGيئة حسن أيى ,@�ßòا حسن ف0ن ويقولون@: /@ Ùَخ� bع أخاِير@: وقوم
معّرب@/

Øã
Ïºفار هو عبيدة@: أبو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



خ� ١٧٦

والتحقيق@:

ع� وتفضيله واصطفاؤه@, ء
ã
Ï¾انتخاب هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

bيع
ã
| ملحوظان القيدان وهذان والتفضيل@/ وا�ختيار@, ا�نتخاب قيدان ففيه غ�ه@,

اشتقاقها@/ صيغ

ويكون أ�فراد@, ب� من وُينتخب تار ÔO ما �Òòفا :@ ØÌ¿ال يقابل ما هو �Òòفا
مراتب/ ما@يكون@مرجوحاً@ومفضوً�@وله@أيضاً

Ø
Ì¿أّن@ال Fك وله@مراتب@/ فاض0ً@وراجحاً/

/@٣٥ . ٢١ ـ
Ø
Ì¿وال�òبا َوَنبلوكُم

/@١١ . ٢٤ ـ َلكُم Õَخ� ُهَو َبل َلكُم اً ØÌ¾ َسبوه ÒI �

/@٢١ . ٧٠ ـ ا�Òòَمنوعاً ُه َمس� وٕاذا َجزوعاً Ø
Ì¿ال ُه َمس� ٕاذا

/@٧ . ٩٩ ـ يََره اً ØÌ Ò¾ ٍة ذَر� ِمثقاَل َيْعَمل َوَمْن يََره@, َخ�اً ٍة ذَر� ِمثقاَل َيْعَمْل ن Ò Òf

فاسَتِبقوا ات@: Ö� Òòا وbعها اُ�ن�@, ã| ة Ö� Òòوا يار@, ßòوا يور Ôòا bعه :@�Òòوا
/@١١٤ . ٣ ـ ا�Òòاِت

ã
| َوُيساِرُعوَن ـ ١٤٨ . ٢ ـ ا�Òòاِت

Fك أخيار وا�مع فصل@, وذا ومُنتخباً تاراً ÔU كان ¾Ìيف]ع�ما وزان :@ Ù� Òòوا
/@٤٧ . ٣٨ ـ أ�خيار Òصَطَف� ÔX ا َن ß ÒX ِعنَدنا م Ô Úuَوٕا وأ¾Ìاف@: ¾Ìيف

ã
|

من فكلّها واستخار@, واختار Øفتخ� ه Øوخ� ,@ Øخ� فهو َخ�اً � ÒO خاَر يقال@:
واGيئات@/ الصيغ باخت0ف Jصل ا Ø̂ ٕا

ã
æعاXا واخت0ف أ�صل@,

تار, ÒOو َيشاُء ما ُلُق ÒO َوَربFَك ِعلم@, ناُهمع�× Òاخ� َوَلَقد فاسَتِمْع, تَُك Òاخ� َوأنا
/@١٥٥ . ٧ ـ َرجً? Òَسبع� قوَمُه

×
Ïºمو واختاَر



١٧٧ خ�

اGيئة فتدّل فضيلة@, ذا اXنَتخب وكوُن وقصد ورغبة توّجه مع ا�نتخاب يراد
الرغبة@/ ع�

/@٣٨ . ٦٨ ـ ون Ú� Ò ÒH ا ÒX فيه َلكُم ٕان� ون@, Úَيَتَخ� ا Ø ßW فا@ِكَهٍة َو

اخـتيار ذا جعله أيى ه Øخ� يقال التفعيل@, Xطاوعة التفّعل فٕاّن ون@, Øتتخ� أيى
/@ Øفتخ�

/@٢٢١ . ٢ ـ ك
ß
Ì¿ُم ِمن Õَخ� ُمؤِمٌن َوَلَعبٌد

/@٥٤ . ٣ ـ اXا@ِكرين Ôَخ� َواُ#

َمـٌة ؤ�َ ,@ Õَخ� قوَن Qُمتَفر أ@أرباٌب ولئُكم@, اُ ِمن Õَخ� أ@كّفاُر@كم َلُكم@, Õَخ� ذِلكُم
َمعروٌف َقوٌل َلُكم@, Õَخ� َتصوموا َوأن ,@ Õَخ� ةُ ِخَر Ðا� َوالّداُر َكة@, ßÌ¿ُم ِمن Õَخ� ُمؤِمنٌَة

َخ�@/ ذلَك الت�قويى ِلباُس َو َخ�@, اِ# ِعنَد َوما ,@ Õَخ� ةٌ َوَمغِفَر

وا�مع واXفرد واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى كَصعب صفة اXوارد هذه
ã
| �òوا

�Çòا ٕاليه اXنسـوب اXوضوع أّن 
ٕا ٕاشارة هذا
ã
و| اXعقول@, أو ا¤سوس وأ�مر

التـذك� من اُخر جهات 
ٕا يتوّجـه و� بذاتـه@, ومنظـور هو حيـث من ملحوظ
واXعقول@/ وا¤سوس وا�مع وإ�فراد والتأنيث

تلك من يسـتفاد ا Ø̂ فٕا ِمن@: Mرف يسـتعمل Dف الكائنة أ�فضليّة مفهوم وأمّا
أّن 
ٕا مضافاً أ�صل@,

ã
| تفضيل أفَْعُل ا Øuٕا بعÎÉم قال Fك ,@�òا كلمة من � ا¡رف

ِمنُه@/ Õَخ� أنا ـ من كلمة 
ٕا Jتاج ف0 معناه من وقيد الّلفظ مفهوم من جزء التفضيل

ã
| فٕاّن وغ�ها@, والصا¬ وا�ÇÒميل َسن Ò¡ا ومواّد اXاّدة هذه ب� الفرق فظهر

Uصوصة@/ وخصوصيّة قيداً مyا واحدة @كّل

الصـ	
ã
| ء وسيجيى ا�نتخاب@/ بقيد ا�مع هو ا�جتباء أّن ا��@: ã| وسبق



خيط ١٧٨

/@
ã
ا¡قي� معناYا والنخب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خيط@:

أ�بيض اòيُط َلكُم Úيتب� × Øَح� ـ ُخيوط bعه به@, اط ÔO الّذيى ْيط Òòا ـ مصبا
الصادق@/ وأ�بيض الكاذب@, فأ�سود الفجران@, باòيط� اXراد ـ يطأ�سَود Òòا من
والثـوب َخـيّاط@, فهو اòياطة@, Ëº�ٕوا باع@, باب من Oيطه الثوب الرجل وخاط
¡Çاف وزان به Oاط ما ياط@: ßòوا والِمخيط ا¦ام@, ع� يوط ÒUو النقص ع� يط ÒU

منه@/ ا�Fعة الن�عام@: وِخيُط وِملحف@/

فيقال عليه@, مل ÔJ Ø
j دّقة@,

ã
| ء

ã
Ï¿ال ع�امتداد يدّل واحد أصل خيط@: ـ مقا

واòيط الyار@, بياض أ�بيض@: واòيط معروف@/ يط Òòفا منتِصباً@/ يكون ما بعض
ã
|

ينحدر الظه�ة وقت 6يري الشمس لُعاب من يَسيل Xا ويقال اللّيل@/ سواد أ�سود@:
الباب@, من فهو ُخي�ط@: رأسه

ã
| ْيُب الش� بدا للّذيى قوGم فأمّا باطل@/ خيُط :@DءÊ»ال من

عـنقها@/ طول وَخيْطها َخيْطاء@, نَعامة ويقال باòيوط@/ مُشـبّه ذلك من َ الباديى @كأّن
ا£تمع ٔ�ّن الباب@, قياس وهو الن�عام@, من فا�Fعة يط@: ßòا فأمّا معروفة@/ واòياطة

بعض@/ 
ٕا بعضه خيط كالّذيى يكون

وكـذلك إ�برة@, والِمخَيط@: وُخيوطة@/ ُخيوط وbعه لك@, الس� ْيط@: Òòا ـ صحا
الشيطان@: اُط ÒUو Kاعها@, الرقبة@: وَخْيط اXستطيل@/ الفجر أ�سود@: واòيط ياط@/ ßòا

مُضطرباً@/ طوي0ً كان ٔ�@نّه بذلك@, يلّقب ا¡كم بن َمْروان وكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| كان سـواء oسـتقXا اXمـتّد اòّط هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ�صل أّن



١٧٩ خيل

الفجر عند بال«Êء اXمتّد وع�اòيط لك@, ع�الس� فيطلق والعمل@, بالصنع أو التكوين
وع� وغ�ه@, النعام من اXمتّد الصّف وع� الن�عام@, من الطويل العنق وع� وغ�ه@,

الرأس@/
ã
| اXمتّد الشيب أثر وع� ,@oستقXا واXرور السلوك

هـو يقال هذا وع� باÇòيط@, صناعة وصنع به عمل ٕاذا Oيـطه خاطه يقال
مبالغًة@/ ِخياٌط إ�برة أو لك ع�الس� ويطلق َيط@, ßU وإ�برة خيّاط@,

اòيط استعFل وأ@ك� منك«Ìاً@, أو منحنياً أو ÓDمستق يكون أن من أعّم واòّط
به@/ يتّصف وما معروضه ع� يطلق أيى اòّط@, له عرض Dف

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا ÙË Òº ã| َمُل Ò�ا َيلَج × Øح� ا�ن�َة َيْدخلوَن َو�

مَسلك مطلق اXراد أو الِمخَيط@, ثقبة وهو لك الس� فيه يرد وما يدخل ما ØË Ú»ال
يكون أ�ّول@: الوجه فع� الِمخَيط@/

ã
| أو إ�برة@,

ã
| الَمسلك يكون وَمنفذه@, لك الس�

ã
| اÇòياطة تتحقّق وبه اòياطة وسيلة كونه باعتبار الِمخَيط@, هو اòياط من اXراد
,@ ّ اXصدريى معناه اòياط من ف�اد :@ ãæالثا الوجه وع� مبالغة@/ عليه فيطلق اòارج@,

وا�مل@/
Ø
Ë
Ú
ال« راجع ـ اòياطة مراحل

ã
| الكائنة الثقبة أيى

/@١٨٧ . ٢ ـ الَفْجر ِمَن أ�سَوِد يِط Òòا ِمَن أ�بيُض يُط Òòا َلكُم Ò Úَيَتَب� × Øَح�

مقام
ã
| أ�سود باòيط Øيع nو الفجر@, من@بدّو ا¡اصل اXع�ض البياض يراد
البياض@/ هو ا Ø̂ ٕا وا¡ادث وأصل@, íم الظلمة وهو أ�رض

ã
| السواد فٕاّن :@ Øالتب�

/@ ّ انðاعيى اXاّدة هذه ã
| ا�شتقاق ٕاّن نقول@: أن و�@يبعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

خيل@:

ُخيول@, وا�مع لفظها@, من Gا واحد و� مؤنّثة وهيى معروفة@, يْل@: Òòا ـ مصبا
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الُفرسان@, وع� وع�الاذين Dوإ�بل 6اòيل ع�الِعراب اòيل وتطلق بعÎÉم, قال
وبـه الرجل اختال يقال@: ومنه َمرحاً@, بنف«Îا ٕاعجاwا وهو �ختياGا َخي0ً يت Ùdو
ورجل وأخيلة@, خي0ن bعه ا�سد

ã
| الّذيى واòال وإ�عجاب@/ الك وهو ُخي0َء

ول ÒU أيضاً ويقال وَمكيول@, مَكيل مثل يول ÒUو يل ÒU وكذلك ي0ن@, ßòا كث� أخيل@:
ُخَويل@, ع� تصغ�ه ويؤي�ده لغة@, ã| الواو بنات من أ@نّه ع� يدّل وهذا َمقول@, مثل
للمطر@, Çtيّأت ال«Êء@: وHّيَلِت أخايل@/ وا�مع ِقّراق@, الش� هو يقال طائر وأ�خيل@:
ٕاذا السـحابة@: وأخالت واشتبه@, التبس ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال وأخال أيضاً@, وأخالت وخّيلت

مفعول@, Ëºٕا يلَة ÒUو يلة@, ÔU فهيى ماطرة@, فحسبxا اXطر د�ئل فzا ظهرت وقد رأيxا
Çوف ÒUو الناس@, أخاف ٔ�@نّه يف ÔUمرض يقال Fك وهذا فحسبxا@, أحسبتك ا Øu@�ٔ
يل@/ ÔU فهو ذلك@, فيه ظهر ٕاذا واXكروه@: للخ� ء

ã
Ï¿ال أخاَل قيل ومنه خافوه@, م Øu@�ٔ

لغة@, باع باب من Oيله وخاله ظّنه@, ٕاذا ناَل@: باب من َخي0ًْ اله ÒO َء ãÏ¿ال الرجل وخال
يفتحون أسد وبنو ,@�ًFأ@ك�استع وهو ع�غ�قياس ٕاخاُل@, للمتكل�م@: اXضارع

ã
و|

ع� الرجل وَخيّل والظّن@/ الوهم من للمفعول@: بالبـناء كذا له وِخيَل القياس@, ع�
ٕاليه@/ الوهم وّجه ٕاذا :@

Ó
ومع� وزناً تلبيساً لبّس مثل Hيي0ً الرجل

وهـو ـيال Òòا ذلك Çfن تلّون@/ ã| حركـة ع� يدّل واحد أصل خيل@: ـ مقا
خّيلت ويقال@: ويتلّون@, يتشبّه ٔ�@نّه َمنامه@,

ã
| إ�نسان يتخيّله ما وأصله الشخص@,

يى Ødو معروفة@/ واòيل يقربه@/ ف0 الذئب منه ع ُيفز� خياً� لولدها وضعَت ٕاذا للناقة@:
ِمشيته

ã
| ا¢تال ٔ�ّن صحيح@, هذا الع0ء@: بن عمرو أبو قال �ختياGا@, قيل يل@: Òòا

والعرب ِقّراق@, الش� هو يقال ألوان@, ذا أظنّه طائر وأ�خيل@: ألواناً@/ حركته
ã
| يتلّون

Øتـغ� ذلك عـند يكون أن و�بّد للمطر@, tيّأت ٕاذا ال«Êُء@: Hّيلت ويقال به@/ تتشأم
الÇxمة وّجهَت ٕاذا Hيي0ً@: الرجل ع� خّيلُت قوGم فأمّا السحابة@/ والَمخيلة@: لون@/
ÇHّيلُت ومنه كذا@, أ@نّه 
ٕا يّل Ò ÔO كذا يكون أن يُشبه يقال@: ٔ�@نّه ذلك@, من فهو ٕاليه@,
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فيه@/ تفّرسَت ٕاذا Hي0ًّ@: عليه

ã
و| اXرآة

ã
و| اXنام

ã
| اXتصّورة كالصورة ا£ّردة الصورة أصله يال Òòا ـ مفر

دقيق شخص كّل
ã
| متصّور أمر كّل صورة

ã
| تستعمل

Ø
j ,@

Ø ã
اXر� غيبوبة بُعيد القلب

ذلك@, تصّور والتخيّل النفس@,
ã
| ء

ã
Ï¿ال خيال تصوير والتخييل اòيال@/ Vري Nريى

أبدت ال«Êء@: خّيلت ويقال اXظنون@, خيال بتصّور اعتباراً يقال ظننت@, ]ع� وِخلُت
َي0ء@: Ôòوا ذلك@, َخيال مُظهر أ@نّه وحقيقته خليق@, أيى بكذا@: يل ÒU وف0ن للمطر/ َخياً�
قيل Xا اòـيل لفظ يتأّول ومyا نفسه@, من ل0ٕنسان تراءْت فضـلة Hيّل عن Øالتك
ل0ٔفراس Ëºٕا أ�صل

ã
| واòـيل وة@, ÒK نفسـه

ã
| وجد ٕاّ� فرساً أحد يركب � ٕانّه

واحد كّل
ã
| ويستعمل يل@, Òòا ِرباِط َوِمن ـ 
تعا قوله وع�ذلك bيعاً@, والفرسان

عن لكم عفوُت ـ D6ع وقوله للُفرسان@/ فهذا ـ
ã
ارك� ا� َخيَل يا ـ Lو داً@, متفر� Fyم

كّل
ã
| فيختال ناً متلو� لكونه ِقّراق الش� ã�يع وأ�خيل أ�فراَس@/

ã
يع� ـ اòيل صدقة

أ�ّول@/ اللّون غ� لوناً له أّن وقت

َمـرتع اÇXثال أّن Fك أ�فكار مرتع واòيال والتوّهم@/ الظّن اòيال@: ـ @كليّات
اليقظة@/

ã
اXنام@و|

ã
غيبته@| بعد ا¤سوس عن الباقية للصورة يقال واòيال@قد أ�بصار@/

النوم@/ حال كان @Dف ٕاّ� �@يقال والطّيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـرتّبة مـهيّأة منعـقدة Uصوصة حالة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

اXراقـبة ع� الداّل السـابق اòول مفهـوم من قريب اXفهوم وهذا ذهناً@/ أو خارجاً

ٕا بالنسـبة نفسـه

ã
| منعقدة Uصوصة وحالة tيّؤ فٕانّه ٕاعـطاء@, مع ء

ã
Ï¾ ورعاية

واKفاضاً@/ انكساراً الياء
ã
| فٕاّن والياء, الواو

ã
حر| جهة من Fyبي ا�متياز ولعّل الغ�,
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ذهناً, أ�صل هذا مصاديق من الصور@: من لك واشتبه تشبّه وما والوهم فالظّن
والوهم@/ الظّن من أعّم اXفهوم وهذا

حاصلة اòارج
ã
| منعقدة حا�تUصوصة والتبخ�: ØللÍÉع@والتك والxيّؤ

Gم@/ الباطن
ã
الُعجب| حالة وكذلك ل0ٔفراد@,

ا¡الة@/ تلك مصاديق من النوم@,
ã
| والتخيّل للمطر@, ال«Êء وكذلكHيّل

و� معجبة ÇUصوصة حالة وع� Uتالة أ�فراس كون فباعتبار يل@: Òòا وأمّا
للحرب@/ مxيّئة كانت ٕاذا

Ø
Dس و� @كانتVتمعة@, ٕاذا

Ø
Dس

عـنه@, وَخـي�َل عليه@, وَخي�َل فيه@, وَخي�َل له@, َخي�َل ٕاليه@, َخيَّل ـ التعبـ� وأمّا
بسـبب فـzا

ã
æـعاXا فاخت0ف وHايََل@: وخايََل@, وHيَّل@, عليـه@, وأخاَل واختاَل@,

مyا كّل
ã
| اòصوصيّة وتظهر والصيغ@, اGيئات واخت0ف ا¡روف@, ]ختلف استعGFا

والعوارض@/ mÊÉال م0حظة جهة من

/@٢٣ . ٥٧ ـ َفخور تاٍل ÔU ُكل� Fب ß ÔJ@� اُ#

ويxيّأ ٕالzا ويتوّجه Uصوصة حالة نفسه ã| يري اً Ùومتك معجباً كان مَن أيى

ã
و| ا¢صوصة@, ا¡اصلة والصورة ا¡الة جهة 
ٕا اXاّدة هذه

ã
| فالنظر wا@/ يفتخر

Ø
j

خـاَل يـقال الواقـعة@/ ا¡الة تلك بعد ـل� اXتحص� Fzمفهوم 
ٕا وإ�عجاب Øالتك
فـٕاّن ا¡الة@, تلك وقصد واختار Uصوصة صورة نفسه

ã
| وتصّور ظن� أيى واختاَل

الفعل@/ واختيار للمطاوعة ا�فتعال

/@٦٦ . ٢٠ ـ َتْسَعيى ا Úu َأ@ ِسْحِرِهم ِمن ٕالَيِْه ُل ي� Ò ÔO م Ô Ûzوِعِص م Ô ÔGِحبا فٕاذا

يقال عملهم@/ من خيال صورة نفسه
ã
| له ويتحّصل يxيّأ Øح� خائ0ً َعل ÔN أيى

ٕاليه@/ خائ0ً جعله أيى ٕاليه وخيّل خائ0ً@, جعله أيى خيّله



١٨٣ oخ

/@ ٨ . ١٦ ـ َكبوها Òِل� Òم� Ò¡وا والِبغاَل ْيَل Òòوا

/@٦٤ . ١٧ ـ َوَرِجِلَك ْيِلَك Ò ÒR م Öz َعلَ َواجِلْب

/@١٤ . ٣ ـ َمة ـَسو� ÔX ا ْيَل Òòوا َة والِفض�

/@٦ . ٥٩ ـ ِركاٍب َو� َخيٍل ِمن َعلَيِْه Ôrأوَجْف ا Òf

كان ما@ أو كان مَن ومعناه كَصعب صفة أ�صل
ã
| اòيل ٕاّن نقول أن و�@يبعد

Ëºٕا جعل
Ø
j يركبه@, مَن أو الفرس ع� يطلق هذا وع� اً@, Ùومتك صاً ومتشخ� خائ0ً

bع@/

ه@, Øوتك وعجبه تشّخصه باعتبار ِقّراق الش� ع� اXاّدة ٕاط0ق أّن يظهر وwذا
خياله@/

ã
و| للمطر الxيّؤ ã| كانا ٕاذا والسحاب وع�ال«Êء

]ناسـبة حادث اصط0ح فهو اXشـ�ك@: للحّس ا¡افظـة ]ع� اòيال وأمّا
فيه@/ اXش�ك ا¡ّس من اXرتسمة والصور اXنعقدة النقوش

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@oخ

:@
Ø ã
èأ�عـرا ابن قال الشـجر@, عيدان من العرب تبنـيه بيت اòيمـة@: ـ مصبا
6نبت بالث�مام يسـقّف Øj أعواد أربعة من بل ثياب من العـرب عند اòيمة �@تكون
وخـّيمت ِخـيام@/ وا�مع لغـة@, اGاء Mذف oÒòوا ,@ Òoوِخ خDت وا�مع ,@Dضعيف

به@/ أeت ٕاذا باXكان

:@oÒòوا معروفة@, يمُة Òòفا والثبات@/ إ�قامة ع� يدّل واحد أصل :@oخ ـ مقا
:@o ßòوا ْيمة@/ Òòا يت Ùdولذلك به@, أقام باXكان

Ú
oَخ ويقال اòيمة@/ علzا

×
تُب� ِعيدان

للجبان قوGم الباب ومن ٕالzا@/ أبداً مرجعه ويكون علzا
×
يُب� إ�نسان ٔ�ّن السجّية@,
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/@oO خاَم قد ويقال به@, حراك � ُجبنه من ٔ�@نّه mخا

وقال Çُلق@/ Ôòوا الطبيعة وهيى ـيمة الش� :@o ßòا عبيد@: أبو ـ ٦٠٨ . ٧ الxذيب
ابن عن ثعلب بعيـنه@/ موضٌع :@

Õ
oوِخ /@Dالسيف 6جوهر ِفِرنده السـيف@: oِخ غ�ه@:

ثياب@/ من و�@تكون بالث�مام@, تسقّف Øj أعواد@, من@أربعة �تكون@ٕاّ� يْمة Òòا :@ Ø ãèأ�عرا
يام@/ ßòا علzا

×
يُب� ِعيداُن :@

Ö
o Òòوا ِمَظل�ـة@/ ويقال وغ�ها@, الث�ـياب fن الَمظّلة وأمّا

البـقرة@: وخّيَمت فzا@/ أقام ٕاذا :@
Ú
oHو بنـاها@, ٕاذا َخيْـمة ف0ن

Ú
oَخ تقول@: والعرب

تحه@/ فلم كناÎºا
ã
أقامت|

كاòيمة@/ جعله أيى وخي�مه مستدير@/ أ�عراب بيوت من بيت يمة@: Òòا ـ لسا
كا�Xل يّتخذها@ صاحـ}ا ٔ�ّن خيمة وسـم�يت وا�Xل@, البيت العرب@: عند واòيمة
اXلوك ب�يديى يقام Fك قياماً الرجال له oيستخ أن أحّب من ا¡ديث@: ã|و /@ Ø ãأ�ص�
واستجّم@/ استخّم ويرويى ,@ ØoÇ ÔO Ú

oوَخ باXكان@, أقام ٕاذا oO خاَم قوGم من وهو ـ
كذا@: مكان

Ø
oHو بناها@/ وأْخَيمها@: اòيمة وأخام التشبيه@/ ع� اGوادج أيضاً يام ßòوا

والعـرب أقـاموا@/ باXكان@: وخيّموا اòيمة@,
ã
| دخلوا القوم@:

Ø
oوخ خيمته@/ ÍÈب

باXكان الطي�بة الرائحة وخّيمت فzا@/ أقام ٕاذا Ø
oHو بناها@, ٕاذا خيمة ف0ن

Ø
oخ تقول

فيه أقام ِكناسه@:
ã
|

Øã
Ï¿الوح

Ø
oوَخ /@DتÌ¿وانت 6لزقت به وَعبقت أقامت والثوب@:

/@ Ôéوَج نكََص :@o ÒO عنه وخاَم يَجه@/ فلم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باXكان@,
Ú
oوخ ,@

Ô
o ÒO خاَم ومنه إ�قامة@, هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

أعواد من
×
ويُب� مُقاماً يُتّخذ م�ل ع� يطلق اXفهوم هذا و]ناسبة الرائحُة@/ وخّيَمت
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وا�Xل والدار البيت 0Rف ٕاقامة@, م�ل كوuا جهة 
ٕا اòيمة
ã
| النظر فٕاّن وثياب@,

وÇTيط@, دائرة Iت وقوعها كون جهة 
وٕا البيتوتة جهة 
ٕا فzا فالنظر وغ�ها@:
ال�ول@/ جهة 
وٕا

من@/ Mرف استعGFا فباعتبار والنكوص@: ÖéÔا� مفهوم وأمّا

اòيمة@, من انðاعيّة فاشتقاقات وأخام@: Ú
oHو القوم

Ø
oوخ خي�مه ـ قوGم وأمّا

]ع�إ�قامة@/ oO خام من وليست]شتقّة

/@٧٢ . ٥٥ ـ يام ßòا ã| َمقُصوراٌت ُحوٌر

ٕاشارة قلنا Fك اòيمة
ã
| فٕاّن والدور@: واXنازل البيوت دون اXاّدة wذه التعب�

أو ال�ول ]حّل التعب� من ألطف اXفهوم وهذا ٕاقامxم@, Tّل
ã
| أيى إ�قامة@, جهة 
ٕا

/@	O � Fك وJاط@, يدار Tّل
ã
| أو البيتوتة Tّل

ويتلوه ,@D@القـرآن كلFت
ã
| 6@التحقيق كتاب من اòاء حرف باب آخر وهذا

oتتمـ
ã
| والتأييد التوفيـق أسأل oا¡ك oالعل ا� ومن الّدال@, حرف أّوله ما باب

قدير@/
Ø ã

و ٕانّه وجوده@, ولطفه ]ن�ه الكتاب@,



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالّدال

دأب@:

قال والشأن@/ العادة أب@: فالد� ودوام@/ ع�م�زمة يدّل واحد أصل دأب@: ـ مقا

ã
| الرجُل ودأَب ٕا�الشأن@/ معناه حّولت العرب أّن ٕاّ( دأبُت من أصله الدأب الفّراء@:

ار@/ Øyوال اللّيل والدائباِن@: ٕادآباً@/ أنا وأدأبته جّد@/ ٕاذا عمله

أنا@, وأدأبتُه َدِئب@, فهو وُدؤباً@, َدأباً وَتِعَب@, َجّد عمله@:
ã
| ف�ن دأَب ـ صحا

Jّرك@/ وقد والشأن@, العادة والدأب@: ار@/ Øyوال اللّيل والدائباِن@:

فـعلَه أيى ـ ودينَه دأبَه هذا مازال ـ قوGم fن َدأب@: فأمّا ـ ١٧٢ ا(شتقاق
(@يفارقه@/ الّذيى

الرجُل وأدأَب الس�@,
ã
| اXبالغة ُءوب@: Qالد الليث@: قال ـ ٢٠٢ . ١٤ الxذيب

ã
| الزّجـاج وقال ُدُءوباً@/ تدأُب الناقـة دأَبت الّ�زم والفعل أتعـ}ا@, ٕاذا ٕادآباً@: الدابّة
الّلغة@/ أهل قال كذا فرعون@, آل وكأمر فرعون@, آل كشأن أيى ـ ِفرعون آِل كَدأِب ـ@@
Yص[

Ø ã
ع�الن� وتظاهرهم كفرهم

ã
| اجxادهم هاهنا@: Yدأَب[ أّن عنديى فيه والقول
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ã
| اجxدَت ٕاذا وُدُءوباً@: َودَأباً دأباً أدأُب دأْبُت ,@Yع[ Ïºع�مو فرعون آل @كتظاهر
@العادة@/

ã
كل�ه@| @هذاY@دينَك@ودأبَك@وديدنَك@وديديونَك, يقال@ما@زال@]أيى أبو@عبيد@: ء@/ ãÏ¿ال

وَدأباً َدَأباً سـ�ها
ã
| الدابُّة ودأبت فيه@/ ٕاجxد عمله@: ã

| الرجل دأَب ـ أسا
ه
Ò
وأج� نفَسـه وأدأَب دائبة@, ودابّة ِسن�دََأباً@/ َسبَع تَْزَرُعوَن Ë¼عا وعن وُدءوباً@/

وَعَملَُك@/ َشأنَُك أيى َدأبَُك هذا ا£از@: ومن دائباً@/ ذلك وفعَل وداب�ته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بولغ ٕاذا أمر
ã
| اXستمّر اXداوم ا�ريان هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

وا(جxاد والعادة الشـأن ـ@ @oمفاه
ã
| تسـتعمل أ(صل هذا و]ناسـبة فيه@/

Ø
Ôrواه

oفاهXا هذه من واحد كّل وليس ونظائرها@, الس�
ã
| واXبالغة وا�Xزمة واXداَومة

القيود@/ وجود من و(@بّد ,@
Ø ã
حقي� بأصل إ(ط�ق بنحو

ُنوٍح قوِم دأِب ِمثَل كَفروا@, ِفرَعوَن@/// آِل كدأِب بوا@, كذ' ِفرَعوَن@/// آِل @َكَدأِب
/@٣١ . ٤٠ ـ َبعِدِهم ِمن وال'ذيَن و\وَد وعاٍد

ٕاجرائها@/
ã
| وvتّمون وxNدون علzا يُداومون

ã
الّ� سلوكهم كيفيّة أيى

/@٤٧ . ١٢ ـ دََأباً Òِسن� َسْبَع تَْزَرعوَن

غ� من العمل ذلك
ã
| واجxدوا اهتّموا وقد مستمّرة مداومة طريقة ع� أيى

وتواٍن@/ اخت�ل

/@٣٣ . ١٤ ـ
ß Ö
داِئَب� والَقَمَر ْمَس الش' َلكُم َر وَسخ'

مستمّر وسلوك مداوم وشأن منظّم مستقo@وبرنا¶ ع�جريان Fuكو حال أيى
ثابت@/
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دبب@/ ـ وماّدة اXاّدة ب	هذه التناسب من ما 
O@)و

ا�Çريان@, ع� د(لة فzا ٔ(ّن نظائرها@: دون اXاّدة wذه التعبـ� لطف فظهر
وا(هBم@/ وا�Xزمة@, وا(ستمرار@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّب@:

أيضاً@: َدبيباً ا�يـش ودّب َدبيباً@, ÍÈَب باب من Qيَِدب الصـغ� دب� ـ مصبا
ع Ôdو القياس@, ع� ُدَويبة وتصغ�ها داّبة@, أ(رض

ã
| حيوان وكّل لَيsناً@, اً Öَس� ساُروا

الدواّب@, الط�من فأخرج بعÎÉم فيه وخالف ع�غ�قياس@, ألفاً الياء بقلب ُدوابَة
حيوان كّل tا خلق أيى @ـ@ ماء ِمن داب'ـٍة@ ُكل' َخَلَق واُ< تعا�@: قوله وهو بال«Êع@, وُرّد
فعرٌف إ(ط�ق عند بالدابّـة والبغل الفرس Hصيص وأمّا ,@ ØñـW غ� أو كان اً@ ØñW
خبيث@, حيوان ّب@: Qوالد واّب@/ الد� وا�مع واُ(ن�@, الذكر ع� الدابّة وتطلق طارٔي@,

واُ(ن�ُدّبة@/

من أخّف أ(رض ع� حركة وهو منقاس@, صحيح واحد أصل دّب@: ـ مقا
يدخل ) ا¡ديث@:

ã
و| داّبة@/ م¿Ïع�أ(رضفهو ما وكّل َدبيباً@, دّب تقول ,@

ã
Ï¿Xا

الّذيى والقَّ�ع@: ,@mFبالنـ الناس ب	 يِدّب الّذيى النّـFم يراد ـ قَّ�ٌع و( َديبُوٌب ا�نّة
كانت ٕاذا@ َدبـوٌب@, ناقة ويقال عنده@/ له مرتبة عن ليقلعه سلطانه ٕا� بإ(نسان

ã
Ï¿َي

ويقال يَِدّب@/ أحد أيى ,@ ã Ùèوُد ã Ù
èَد بالدار ما ويقال َدبيباً@/ ٕاّ( اللّحم ك�ة من

ã
Ï¿ Ò]@)

فعل ٕاذا بُدّبته@, وأخذ ف�ن@, ُدبَّة ف�ن ركب ويقال بالدم@/ تَدّب كانت ٕاذا َدبوب@, طعنة
َمشيه@/ م¿Ïمثل كأ@نّه فعله@, مثل

طو@/ Òòا تقارب وهو َدبيباً@, يَِدّب َدّب قوGم من فَّعال وَدبّاب ـ ٩٧ ا(شتقاق
وكذلك فاِعلة@, وزن

ã
| داِببة وأ(صل داّبة@/ فهو ماٍش من أ(رض ع� دّب ما وكّل
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من
ã
أعييتَ ـ السائر والَمثل أعلم@/ tوا ـ اBٔرِض

ã
| داب'ٍة ِمن َوما الت�يل@:

ã
| Ì

Ù
فُ«

الطبيعة ّبة@: Qالد قوم@: وقال ع�الَعصا@/ َدَببَت أن ٕا� شَببَت لُدن من أيى ـ ٕا�ُدّب ُشّبٍ
بفعله@/ اقتدي ٕاذا ف�ن@, ُدّب ف�ن ركب يقال واòليقة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXفهوم من ويقرب اòفيفة@, الليsنة ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ(صل أّن

نبيدن@/ ÔP بالفارسيّة عنه Øع�Xا

أيى والط�@, وا¡¿Ìات وأ(نعام إ(نسان من ا¡يوان أنواع bيع تعّم فالدابّة
نوع@/ ّ أيى من ما حركة له حياة ذيى @كّل

Ôَيط� طاِئٍر Bَو اBْٔرِض
ã
| داب'ٍة ِمن َوما :@

ã
| Fك الط� يقابل ما ع� تطلق وقد

ناَحيِْه@/ Ò ßP

اس@/ النّ ِمن Õوكث� Jواب والد' جُر والش' :@
ã
| Fك إ(نسان ع�ما@يقابل تطلق وقد

واBٔنعاِم Lوالدواب النّاِس وِمَن :@
ã
| Fك وأ(نعام الناس ع�ما@يقابل تطلق وقد

ألوانه@/ Uتلٌف

ـ ا@ُكم@ وٕايّ يَْرُزقها اُ< رزَقها ِمُل ÒI@B داب'ٍة وكأيLنِمن : ã| Fك العاّم إ(ط�ق وأمّا
إ(نسان@/ غ� حيوان كّل ف�اد

داب'ـٍة@, Lُكل ِمن فzا وَبث' َكَفروا@, ال'ذيَن اِ< عنَد الدواّب
Ú
Ì Ò¾ ٕان' تعا�@: وقوله

/@٦ . ١١ ـ ِرْزُقها َع�اِ< Bّٕا اBٔرِض
ã
| داب'ٍة ِمن وما

ا¡يوان@/ أنواع bيع ف�اد
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وله حياة ذا كان ما ٕا�مطلق اXوارد بعض
ã
| النظر فٕاّن التعب�@: اخت�ف وأمّا

يكون وقد ا¡يوان@/ يرادف ما مطلق حينئذ منه ف�اد والنبات@, ا�Fد مقابل
ã
| حركة

الط� فيقابل ا�هة@, هذه اXلحوظ ويكون فzا@, ويِدّب أ(رض
ã
|

ã
Ï¿Z ما ٕا� النظر

العاقل@/ إ(نسان مقابل
ã
| دابّة كونه جهة ٕا� النظر يكون وقد ال«Êء@/ جّو ã

| ك sتحرXا
فيقابل ا�هة@, هذه اXلحوظ فيكون ضعيفاً ا¡يوان من كونه ٕا� اXنظور يكون وقد

/@nالعا tوا أ(نعام@,

ا¢تلفة@/ التعاب� هذه
ã
اللّطف| فظهر

/@ ٨٢ . ٢٧ ـ ُتَكلLُمُهم رِض َBٔا ِمَن داب'ًة م Ô ÒG َعلzمأخَرْجنا القوُل َوقَع وٕاذا

ووقع والعذاب@, أ(خذ وعد واق�ب يؤمنوا@, nو علÇzم ا¡ّجة ت Ø] وٕاذا أيى
حاGم جريان Gم Ù	يب دابّـة أ(رض من Gم فنخرج أجلهم@: ÏÉوانق ا¡كم علzم

ا¡ّق@/ عن وٕاعراÎÈم أعGFم ونتيجة سلوكهم عاقبة وسوء

بالدابّـة والتعبـ� القّهـار@, الرّب آيات من وآية ,@ ّ عمـوميى ّ يى ×Gٕا قانـون فهذا
يشاء ]ا يشاء ما يفعل أ@نّه وٕا� الباهرة وعظمته التامّة قدرته ٕا� ٕاشارة وتنك�ها@:
دابّة � وأيى ّ حيى موجود � أيى أ(مر Gذا Oرج فهو تعا�حّد@, لقدرته وليس يشاء@, @كيف

علzم@/ ما Gم Ù	وتب تكلsمهم Øأ(رضح� من

يتحّقق@/ مصداق ّ بأيى وينطبق الداّبة@, جهة ومن اXورد جهة من عامّة فا(�ية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دبر@:

ومنه ء@,
ã
Ï¾ كّل من القُبُل خ�ف Hفيف@: الباء وسكوُن بضّمت	@, ُبر Qالد ـ مصبا

ٕاذا تدب�اً@: عبَده الرجل دب�ر ومنه إ(نسان@, عنه أدَبر ما وأصله ُدبر@, أ(مر ِخر �) يقال
وأدَبَر اGزZة@/ عن كناية ُدبره@: ووّ(ه أ(دبار@/ وا�مع الفرج@, ُبر@: Qوالد موته@/ بعد أعتقه
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وأدَبـَر ان½Íم@, ٕاذا قعد باب من ُدبوراً الyار وَدَبر دبر@, ذا صار أيى Øو� ٕاذا الرجُل@:
دابرة وÎºام دابر@, فهو اGدف@, من خرج أيضاً@: قعد باب من ُدبوراً ال«Îم ودَبر مثله@/
دبره

ã
| نظرت تدّبراً وتدّبرته وروّية@, فكر عن فعلته تدب�اً@: أ(مر ودّبرت ودوابرة@/

الصبا@/ تقابل اXغرب جهة من tّب ر´ بور@: والد� وآخره@/ عاقبته وهو

وَخلفه@, ء
ã
Ï¿ال آخر وهو واحد@, قياس

ã
| ُجلّه أّن الباب هذا أصل دبر@: ـ مقا

القُبل@/ خ�ف بر Qالد أّن الباب fعظم نذكرها@: يس�ة كلFت عنه وتَشّذ ُقُبله@, خ�ُف
من القبـيل السـّكيت@: ابن قال تفتـله@/ ح	 غزÇGا من اXرأة به أدبرت ما ب�@: والد�
الطائر@: وداِبرة صدرك@/ عن به أدبرَت ما ب�@: والد� صدرك@, ٕا� به أقبلَت ما الفَتيل@:
عـنه أغَضـيُت أيى ,@ ãæاُذ َدبر قولَـه جعلت وتقول ِرجلـه@/ ر مؤخ�

ã
|

ã
الّ� إ(صـبع

عن ا¡ديَث ودّبرت ُدُبره@/ وهو آخرُه@, جاء ٕاذا وذلك وأدَبَر@, الyاُر وَدَبر وتصاWت@,
خلفه@/ ء Nيى أ(ّول ُيدبر ث sا¤د ا(�خر ٔ(ّن الباب@, من وهو عنه@, به حّدثت ٕاذا ف�ن@,
tا وقـطع /@Y@ا¡افر فوق اXسـتدّق ]@اXوضع سغ Qالر مؤّخر حاذيى ما ا¡افر@: ودابرة
Øو� كأ@نّه اGدف من Oرج الّذيى ال«Îام@: من اِبر والد� مyم@/ ã

ب� من آخر أيى دابرهم@,
ودابرُت ال�يّا@/ َيدُبر ٔ(@نّه بذلك يى Ùd Sم َبران@: والد� ُدبوراً@/ َيدُبر دُبر وقد ُدُبره@, الراميى
واحد كّل ي�ك أن وذلك الباب@, من وهو ـ تداَبروا ) ـ ا¡ديث

ã
و| عاديته@, ف�ناً@:

ٕا� ينظر أ@نّه وذلك أمره@, إ(نسان يدبsر والتدب�أن بوجهه@/ ع�صاحبه إ(قبال Fyم
ُدُبـر@, عن أمَته أو عبَده الرجل عتق والتدب�@: ُدُبره@/ وهو وآخره@, عاقبتُه تص� ما
قبل من النسب hكر كان ٕاذا@ مداَبر@, مقابَل ورجل صاحبه@/ موت بعد يُعتَق أن وهو
والداِبـر@: كذلك@/ فهو مyم أدبر ومَن hكر فهو مyم أقبل من أّن هذا ومع أبويه@,
ويقال الyار@/ تبع يقول ـ أدبَر ٕاذا والّليِل :@Ì

Ú
يُف« ذلك وع� ُدبوراً@, َدَبر يقال التابع@,

فُيعَرف@/ به ُيدِبر و( فُيعَرف به يُقبِل ما له ليس أيى ِدبرة@, و( قبلة أ(مِر ليسGذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

اÇXفهوم وهذا وإ(قبال@, القُبل يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

داِبـراً@, صار أيى ُدبوراً@, َيدُبر َدَبر فيقال@: واXوارد@/ واGيئات الصيغ باخت�ف Oتلف
هـؤBِء داِبـَر ٕاّن الكـاِفرين@, داِبَر@ وَيقطَع َظَلموا@, ال'ذيَن القوِم داِبُر فُقِطَع داِبر@: فهو

َمقطوع@/

ا(نقطاع عن عبارة الدابر وقطع ء@,
ã
Ï¿ال من يتأّخر وما آخره ء

ã
Ï¾ كّل فدابر

وقدرة ثابتة قّوة ٕا� مستنداً و(@يكون مداوماً جريانه (@يكون Mيث ا(�خر, وانقضاء
قهراً@/ وحياته وجوده جريان أيّام

ã
ÏÉفتنق جارية@,

بكونه اتّصف ]عما ُنب@, Ôكا� صفة أ(صل
ã
| يكون أن ف�@يبعد ُبر@: Qالد وأمّا

ـم ß ÙGيُو َوَمْن ُدبٍُر@, ِمن eيَصـُه وَقّدْت وتابع@: ر sمتأخ هو ما كّل ع� يطلق Øj دابراً@,
إ(نسان@/ َظهر جهة وهو القُبل@, يقابل ما وهو ـ ُدُبره َيومئٍذ

ُيوّلون B دبار@, Bٔا ُتوّلوهم ف^ دبار@, Bٔا يَُوّلوكُم ُيقاِتلوكُم وٕان أدبار@: وا�مع
دبار@/ Bٔا

/@
ã
الو� راجع

ُمدِبر@: وهو دبره@,
ã
| جعله أيى عنه وأدبر ُدبر@, ذا صار أيى أدبر يقال وإ(دبار@:

ُمدِبرين@/ َوّلوا@ ٕاذا ُمدِبراً@, × Øَو� ,@ × Øَوتََو� َمنأدبََر أْدَبر@, ٕاذا والّليِل

ا Øu@كأ @ Ø Òð Ö Òt رآها ØF َفلَ :@
ã
| Fك الظاهر

ã
و| Tسوساً يكون أن من أعّم فإ(دبار

ب@/ Lُيَعق Ònَو ُمدِبراً × Øَو� جا̀ن

ُمدِبرين@/ َوّلوا@ ٕاذا عاَء Jالد
Ú
Ë Ô½ال ُتسِمُع Bَو :@

ã
| Fك معنويّاً@ معقوً( أو
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ا¡ّق@/ قبول عن بقلوwم أيى

ع� ء
ã
Ï¿ال يكون بأن عاقبة@, ذا وجعله دبر ذا ء

ã
Ï¿تصي�ال هو التدب�@: وأمّا

وروّية@: فكر عن معالعمل وهذا مطلوبة@, ونتيجة حسنة عاقبة
.@@٣٢ ـ رِض َBٕٔا�ا Êِء

Ú
ال« ِمَن اBْٔمَر ُيدبLُر اBٔمَر@, ُيدبLُر َع�الَعرِش eسَتويى Ú Ôj

/@٥
/@٣١ . ١٠ ـ اُ< فَسَيقولوَن اBَٔمَر ُيدبLُر َوَمن

/@٥ . ٧٩ ـ دبLراِتأمراً ÔXفا َسْبقاً فالّسابقاِت

وجعل وترتيبه nالعا اُمور oتنظ عن عبارة تعا� tا ٕا� بالنسبة التدب� مع
منتج@/ صنع وأتقن نظام ع�أحسن اُ(مور

ا¤دودة اXتعيsنة ا�زئيّات ã| فهيى تعا�@: tا غ� ٕا� اXنسوبة التدب�ات وأمّا
فzا@/ ٕاشكال و( منه@, ومأموريّة اXتعال tا من بٕاذن

التدب� مفهوم حصول معناه@: فحقيقة التفعيل@, Xطاوعة تفّعل فهو التدّبر@: وأمّا
ومن عاقبة@, ذا صار أيى أ(ْمُر@, فتدّبر أ(ْمَر دّبر فيقال اXفهوم@, ذلك واختيار وIقّقه

ã
| َتـدب�َر ـ Çbلة ٕا� مرجعه فكأّن ـ القرآَن َتدب�ر ـ التعدية مفهوم يؤخذ اXع هذا

الُقرآن@/ َيتدب'روَن أَف^ القرآن@:

آياِته@/ ب'روا ِلَيد' القوَل@, َبروا َيد' أَفلَْم

ٕاّدب�ر فيقال@: ا¡اجة@, عند للتلّفظ باGمزة ء وجيى وتدغم@, داً( تفع�ل تاء تقلب
ثsر@/ الُمد� ã| Fك بsر@, مُد� فهو بsر يَد�

أ(فكـار@,
ã
| أو أ(قوال

ã
| أو أ(عFل

ã
| أو التكوينيّات ã| ٕامّا التدب� ٕاّن Øj

]ع فيكون بالنظر@: متعلّقاً استعمل وٕاذا النظَر@, أو القوَل أو العمَل أو اòلَق َدّبر فيقال



١٩٥ دثر

اُ(مور@/ عاقبة
ã
| والتفّكر والنظر الفكر

مـصاديق من بل مطلقاً@, للكلمـة
Ø ã
حقي� ]فهوم ليس التفّكر مفهوم أّن فظهر

خاّص@/ مورد
ã
| الواحد أ(صل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دثر@:

فوق غ�ه أو كساء من عليه يُلقيه ما وهو إ(نسان به يتدّثر ما الدثار@: ـ مصبا
من ُدثوراً

Ô
Ëºالر وَدثر بإ(دغام@/ ومُّدثsر متدثsر فهو به@, تلف�ف بالدثار@: وتدّثر الشعار@,

داثر@/ فهو درس@, قعد@: باب

ع� بعِضه وتناضد ء
ã
Ï¾تضاعف وهو مّطِرد@, منقاس واحد أصل دثر@: ـ مقا

ومن الِشـعار@/ فوق وهو إ(نسان به تدّثر ما والِدثار@: الكث�@/ اXال فالَدثر@: بعض@/
الرجل وتدّثر ÇGا@/ ِدثاراً صار كأ@نّه ,@Yع�ها[ تَسـنّمها ٕاذا الناقـَة الفحُل تدّثر الباب
فأمّا وينام@/ يتدّثر ٔ(@نّه يى Ùdو الن�ؤوم@, الرجل ثور@: والد� فركبه@/ عليه وثب ٕاذا فرسـه
وتأتيه الرياح عليه tب� Øح� ظاهراً يكون أ@نّه وذلك هذا@, من فهو داِثر@, Ëºر قوGم

فتغطsيه@/ ثار sكالد له فتص� Yبالرياح يغط�يى ]ما واِمس الر�

صاحبه@/ وَدّثره به, ومُّدثsر بالكساء مُتَدثsر وهو عار, sالش فوق ثاَر sالد لَِبس ـ أسا
الرجُل وتدّثر تسّنمها@/ الناقة@: الفحُل تدث�ر ا£از@: ومن داِثر@/ دارٌس وهو ا�Xُل وَدَثر
كَسـ�ُن :@ ّ ِدثـاريى وف�ن خاِمل@, َدثور@: ورجل فركبه@/ عليه وثب ٕاذا لّله ÒQو فرَسه
قال@/ sبالص عهد بعيُد داِثر@: وسيف ل@/ sللمتمو باXال@: يتدّثر وهو ف@/ ØÍ½يت ) سا@كن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هـو ثار sفـالد إ(حـاطة@, مع التضاعف هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن



دحر ١٩٦

´ sع�الر تطلق القيد هذا وبلحاظ اXناسبة وwذه به@/ اللsباسTيطاً فوق ما@@تُضوعف
ا(ستعFل@/ موارد سائر وهكذا للناقة@, الداثر ÙsتسXا والفحل ,@ اXغطsيى الراِمس

/@١ . ٧٤ ـ فأنِْذر ُقم ثLر ـد' ÔX ا ا Ûv@َأ يا

`ول من والفّعالّية@, ا(جxاد عن Jجبه ]ا واXتغطsيى به Jيط ]ا اXتدثsر أيى
زائدة@/ وتعلّقات والعمل ا¡ركة عن Zنعه وتلفّف]ا وكسل وسكون

وLوه@/ الدثار بلُبس Hتّص ) الكلمة فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دحر@:

ا Öyِم@ اُخرْج تعـا�@:@ tا قال وإ(بعـاد@, الطرد وهو واحـد أصل دحر@: ـ مقا
َمْدُحوراً@/ َمذؤوماً@

تبعيدك ْحر@: الد� :@ ّ أ(زهريى وأبعده@/ دفعه وُدحوراً@: َدْحراً َيدَحُره َدَحره ـ لسا

أيى ُيدَحرون أيى ـ ُدحوراً جانٍب Lُكل ِمن ويُقَذُفوَن الزّجاج@: وقال /@ ãÏ¿ال عن ء ãÏ¿ال
يـوم

ã
| منه أدحق و( أدحُر@, فيه ٕابليُس يَوٍم ِمن ما َعرفة@: حديث ã

و| ُيباَعدون@/
وإ(بعاد@/ الطرد والّدحق@: وإ(ذ(ل@/ إ(هانة سبيل ع� بُعنٍف الدفع ْحر@: الد� ـ عرفة
وصف نزل وقد وُجّن@, ر

ß
Î Ô¾ من وأجّن كأ¾Îَر وُدِحَق ُدِحَر من للتفضيل

ã
الّ� وأفعُل

وأدحُق@/ أدحُر بأ@نّه الشيطان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وإ(ذ(ل إ(هانة سـبيل ع� إ(بعـاد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ(صل أّن

اòصوصّية@/ وwذه ا¡الة ع�تلك إ(بعاد أيى والدفع@,



١٩٧ دحض

الذّل ]Çع ْخـر والد� اXنع@, ]ع Ì Öº الد� ا�ملة@: ã| Ó
ومع لفظاً مyا ويقُرب

الدحض@/ وكذلك الطرد@, ]ع والدحق إ(قبال@, مقابل ْبر والد� والصغار@,

وصـيغة ة
Ø
اXشـ} الصـفة أّن فيه فالتحقيق ا£هول@: من التفضيل صيغة وأمّا

جهة ٕا� توّجه دون من هو هو حيث من ا¡دث ع� الد(لة فzا يراد قد التفضيل
ثبوت ع� حينئٍذ الّلفظ فيدّل ياً@, sمتعد أو (زماً الفعل كوِن أيى الوقوع@, أو الصدور

Ø ã
اXب من مأخوذة تكون الصيغة أّن ) هو@, حيث من فيه أ(فضليّة ع� أو ا¡دث

للمفعول@/

/@١٨ . ٧@ @ـ @َمْدُحوراً َمذُؤوماً ا Öyِم eخُرْج قاَل

tا عـباد ٕاض�ل
ã
| واجxد أ(مر خالف ٔ(@نّه اòاّص@, إ(بعاد حالة

ã
| أيى

اXتعال@/

/@٣٩ . ١٧ ـ@ @ َمْدُحوراً َملوماً
Ò
Úsَجَه

ã
| × Òفُتل� آَخَر اً ×Gٕا اِ< َمَع َعْل Ö ÒQ Bَو

و[ّسَك (@يفـيده ما ٕا� توّجه قد فٕانّه وإ(هانة@, والذّل الدفع حالة
ã
| مُبـَعداً

شيئاً@/ عنه
ã
(@يغ Ë ß½منف ]ستمَسك

/@٩ . ٣٧ ـ ُدحوراً جانٍب Lُكل ِمن ويُقَذُفوَن

به معلّل القذف فٕاّن تأديباً@, ÍÈبت
ã
| Fك ٔ(جله@, مفعول أ@نّه ع� منصوب

وMصوله@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دحض@:

ومنه َزِلَقْت@, ِرجُله@: َدَحَضْت يقال وَزَلق@, ع�زوال يدّل أصل دحض@: ـ مقا
داِحَضة@/ م Ô Ôx @ُحج' ـ َتثبت n ٕاذا ف�ن@: حّجُة ودحَضْت زالت@, الشمُس@: دحَضِت



دحض ١٩٨

/@ يى sالتعد ã| ,tُا Îا ÒÉوأدَح بطلت@, نفع@: باب من َدْحضاً ا¡ّجة َدَحضت ـ مصبا
زِلق@/ جُل@: sالر وَدحَض

ã
و| البعـ�@/ ِرجُل َدحَضْت إ(ز(ق@, وإ(دحـاض@: َلق@, الز� ْحض@: الد� ـ لسا
وَدَحÎÉا َزِلقت@, وُدحـوضاً@: َدْحضاً تَْدَحُض ص@, ص� ÔO nو رجُله@, دحَضْت ا¤كم@:
داِحض bع حض@: الد� أ(قدام@/ ِض ُدح� Ôغ� باُء Ò ÔS ـ حديٍث

ã
و| أزَلقها@/ Îا@: ÒÉوأدَح

بطلت@/ ٕاذا دحوضاً@: حّجته ودَحَضْت اُ(مور@/
ã
| عزZة و( Gم ثبات ) الّذين وهم

تأتينا (تزال عمرو@: ٕ(بن معاوية حديث
ã
و| َلق@/ الز� عنه يكون الّذيى اXاء ْحض@: والد�

وَدَحض برجلك@, فzا تبحث أيى بالصاد ويُروي َتزلَق, أيى @بولك@, ã| َنة@تَدحضwا
Ò
w

أ(قدام@/ علzا (تثبت َمزل�ة كان َدحض@ٕاذا ومكان فَحَص@برجله@/ ٕاذا برجله@وَدَحص@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والبط�ن@, @ٕا�@الزوال اXنxيى الشديد الزلَق هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ(صل أّن

مطلق@/ فهو لَق الز� وأمّا

ÇMيث الزلَـق أيى اòاّص@, اXورد هذا
ã
| يكون أن (زم اXاّدة هذه فٕاط�ق

كان ٕاذا والقدم جل sالر وَزلَق البط�ن@, ٕا� اÇXنxية كا¡ّجة الزوال@, ٕا� منxياً يكون
الّزوال@, ٕا� وانـxت تزلزلت ٕاذا العقيدة

ã
| والزلَق وا¡ركة@, الس� عن Zنع شديداً

الزوال@/ ٕا� وانxت زالت ٕاذا الشمس
ã
| لَق والز�

اXعقو(ت@/
ã
| أو ا¤سوسات

ã
| يكون أن من أعّم فالدحض

ـ Çم Øwَر ِعنَد داِحَضٌة م Ô Ôx ُحج' لَُه اسُتجيَب َبْعِدما ِمن اِ<
ã
| اّجوَن ÔJ وال'ِذيَن

/@١٦ . ٤٢



١٩٩ دحي

عن عبارة ا(ستجابة أّن ْوب@: Òا� ã| وسبق تعا�@/ tٕا�ا راجع له@:
ã
| الضم�

بيyم@, Dف ا¡كم وٕاجراء وإ(نفاذ التأث� منه طلبوا بعدما أيى والتأث�@, النفوذ طلب
ٕا�ما يتوّجه ف� اGدي@: Gم Ø	وتب ا¡ّق Gم وظهر وأسلموا@, وأطاعوا انقادوا وبعدما

داحضة@/ فهيى به@, احتّجوا

/@٥٦ . ١٨ ـ ّق Ò¡ا ِبِه لُيدِحضوا بالباِطِل َكَفروا ال'ذيَن اِدُل ÔNَو

مع ٕا�ا¤و@, ينxيى Øح� ولñلقوه Tلّه عن وخارجاً مðلزً( ا¡ّق ليجعلوا أيى
خلفه@/ من و( ب	يديه من الباطل يأتيه و( الثابت@/ هو ا¡ّق أّن

/@١٤١ . ٣٧ ـ ـدَحِض� ÔX ا ِمَن َفكاَن َفساَهَم

الزوال@/ ٕا� َ لينxيى البحر ã| يُلقوه Øح� وأزَلقوه@, ومكانه مُقامه عن أدَحضوه

وإ(فـناء واÇXزلّة الزلق دون اXوارد@, هذه
ã
| اXاّدة wذه التعـب� لطف فظهر

وأمثاGا@/ والتنحية والبط�ن وإ(زالة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دحي@:

لغة@/ َدْحياً@, َيدحوها ودحاها بَسطها@/ َدْحواً@: أ(رضَيدحوها tا دحا ـ مصبا
اÇGيـئة@/ :@Ì»وبالك اXّرة@/ ْحية@: والد� دفعـه@/ أ(رض@: وجـه عن

×
Ï½Ò¡ا اXطر وَدحا

وقـيل ,@Ì»والك بالفتح قيل ذلك@, من مسّمًي الناس أbل من وكان
ã
الكل� وِدحية

/@ ّ أ(صمعيى عن الك«Ìونقل Nوز و( بالفتح@,

يدحوها أ(رض tا دحا يقال و[هيد@, ع�بسط يدّل واحد أصل دحو@: ـ مقا
كذا كان ٕاذا ٔ(@نّه وهذا أ(رض@, وجه ا¡Ï½Òعن اXطر دحا ويقال بسطها@/ ٕاذا َدْحواً@:
Yا¡افر ]طرف ُسنبُكه يرفع ) َرمْياً بيديه رمي ٕاذا للفرس ويقال أ(رض@/ مّهد فقد



دحي ٢٠٠

خ ُيفر� الّذيى اXوضع الن�ـعام@: ّ اُدِحيى الباب ومن َدْحواً@/ يَْدحو َمر� كث�اً@: أ(رض عن
ُعّش@/ للن�عامة وليس فيه@, يبيض

Ø
j برجله يدحوه ٔ(@نّه دحوت@, من أفعول فيه@,

لتَه
Ø
Îº اXوضَع@وَدحوته@ٕاذا َدحيت من@قوGم@: ّ بنو@ُدَحيى ومyم ـ ٥١١ ا(شتقاق

تُصلحه الّذيى اXوضع الن�ـعام@: Q واُدِحيى َدحاها@, ذلَِك َبْعَد ْرَض َBٔوا ـ ومنه وسـّويته@,
ÎÉا@/ لبَيْ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قـد اXع وهذا اXكان@, وتسوية ا¦هيد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

اXوانع برفع يكون وقد اXقتضية@للتعيّشفzا@, يتحّقق@بالت«Îي�ت وقد يتحّقق@بالبسط
ودفعها@/

/@٣١ . ٧٩ ـ وَمْرَعاها ماَءها ِمyا أْخَرَج ا ×zَدح ذلَِك َبْعَد واBْٔرَض

هو ما ورفع اXمكنة والت«Îي�ت بالتسوية ا¡يوان لتعيّش وهيّأها مّهدها أيى
Gا@/ (زم هو ما وٕاNاد ا¡ياة ٕ(دامة مانع

بل مبسوطة غ� أ(رض فٕاّن اXورد@: هذا mي� ) البسط مفهوم أّن 
O@)و
فzا@/ وأ(ودية با�ـبال اXتحقsقة وا(Kفاضات ا(رتفاعات ٕا� مضافاً كروّية@, هيى

والxّيؤ@/ ا¦ّهد هو فاXراد

ا¡رف@: ÏÉقت[ والظاهر ,@
Ø ã
اليا� ومن بالواو اXعتّل من جاءت قد اXاّدة ٕاّن

Ø
j

وهذا وا(Kفاض@, ع�ا(نكسار تدّل الياء فٕاّن زائد@, و[هيد ع�بسط تدّل
Ø ã
اليا� أّن

,@
Ø ã
باليا� التعب�

ã
| اXلحوظة هيى اòصوصيّة هذه ولعّل والxّيؤ@/ للتمهيد مناسبة أشّد

ه@/ َرب' َفَدعا ـ@
ã
| Fك الياء@, دون بأ(لف يكتب أن ّ الواويى ã| الكتابة Ëºر ٔ(ّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠١ دخر

دخر@:

التعدية@/
ã
| وأدخرته وهاَن@, ذّل ُدخوراً@: َيدَخُر الشخص َدَخر ـ مصبا

ذّل@, ٕاذا داِخـر@, وهـو الرجل دخـر يقال ّل@, Qالذ ع� يدّل أصل دخر@:@ ـ مقا
أذّله@/ غ�ه@: وأدخره

وَصُغر, ذّل َدَخراً@: وَدِخر داِخر@, فهو ُدخوراً@, يدَخُر بالفتح@, الرجُل دَخر ـ لسا
ّل@/ Qوالذ غار الص� خور@: Qوالد /@ Øالتح� َخر@: والد�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو@, حيث ومن نفسه
ã
| ّل Qوالذ غار الص� هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ(صل أّن

ّ خارجـيى تأث� دون من عنده@, ومن نفسـه
ã
| وصغ�اً وذليً� منـقاداً يكون Mيث

نسبة@/ أو وٕا@كراه

والد¯ والدَحـر ون ÒGوا قارة Ò¡وا غار والص� ّل Qالذ وماّدة اXاّدة هذه ب	 والفرق
والدقع@:

أ(ع�@/ من ُكره ع� ا(نقياد قيد فيه مأخوذ ّل Qالذ أّن

مقابل
ã
| فهو منه@, أ@ك� هو ما ٕا� بالنسبة صغ�اً يكون أن قيد غار@: الص� ã|و

العّز@/ مقابل
ã
| الذّل أّن Fك الك�@,

ã
| فـهو عليه@, يكون أن

ã
ÏÉيقت الّذيى اXعهود اXقدار من نقص ما قارة@: Ò¡وا

العظمة@/ مقابل

/@) أم أ(ع� من كان سواء الكرامة@, مقابل
ã
| صغارة ون@: ÒGوا



دخل ٢٠٢

الذّلة@/ حالة مع بال�اب اللّصوق قيد فيه يؤخذ قع@: والد�

النكس@/ قيد فيه يؤخذ والد¯@:

مّر@/ Fك إ(بعاد قيد الدحر@:
ã
و|

/@ ٨٧ . ٢٧@ @ـ داِخرين أتَْوُه َو@ُك̀ل
/@٦٠ . ٤٠ ـ@ داِخرين@

Ò
Úsَجَه َسَيدخلوَن

ã
çِعباَد َعن َيْسَتك�وَن ال'ذيَن ٕان'

/@١٨ . ٣٧ ـ@ داِخرون@ Ôrوأن نعم ُقل

العزيز tا منقطع	عن ذواtم@,
ã
| أنف«Îم

ã
| ما وذلّة غار الص� Gم يتحقّق أيى

الدنيوّية@/ والتعلّقات اXاّديّة أ(سباب من ٕاليه ركنوا Ø
Fع ومبَعدين اXتعال@/

ِ>ِ ُسـّجداً@ Êِئِل Ú¿وال ß
� Ò̈ا عن ِظ^لُُه يتَفيّؤ ٍء

Öã
Ï Ò¾ ِمن اُ< َخَلَق ما ٕا�× يََرْوا@ Ònأَو

/@٤٨ . ١٦ ـ@ داِخرون@ َوُهم

�ميع وشامل bع اXع
ã
| ـ tا خلق ما فٕاّن داِخرون@: وهم داً@, ُسج� ـ bع

ء
ã
Ï¿لل صفة وَيَتفّيؤ@: كان@/ نوع ّ أيى ومن ء ãÏ¾ ّ أيى من أيى بيان@, ء@: ãÏ¾ ومن ا¢لوق@/
لرجوعه @ظ�له

ã
| الضم� يذّكر وع�هذا ,Yء

ã

ال مفهومه@]راجع لتعي	@معناه@وتوضيح

فٕاّن ,@ ا�اريى ا¡كم فبمناسبة العق�ء@: بصيغة داِخرون@: وهم ـ ذ@كر وأمّا ء@/ ãÏ¿ال ٕا�
العقل@/ يناسبان والدخر السجدة

ر يُقد� ما ع�دفع يقدر ) ٕانّه حيث تكويناً@, خور Qالد من ا¢لوق ã| 
ماO و(
اً@/ ØÍÈ و( نفعاً لنفسه Zلك ) مقهور ذليل خاضع فهو له@, َض ÔZ n ما وجلب عليه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دخل@:

¼Íت ُدخوً(@/ وLَوها الدار ودخلت خارَجه@/ خ�ف َء
ã
Ï¿ال داخَل ـ مصبا



٢٠٣ دخل

باÇGمزة ويُعّديى ٕاليه@, الدخول Xوضع البيت@: مَدخُل وهو لك@, حاوية فهيى داخَلها@,
ع� ودخلت فيه@/ أخذ ُدخوً(@: أ(مر

ã
| ودخل مُدَخً�@, الدار زيداً أدخلت فيقال

أّول ا�Fع عن كناية ُدخوً(@: بامرأته ودخل فzا@/ وهو بعده دخلxا ٕاذا الدار@: زيد
ع� يدخل ما ْخل@: والد� wا@/ مدخول واXرأة اXباح@, الوطء ã| استعFله وغلب مّرة@,
باب من أ(صل

ã
| مصدر وهو َخْرجه@, أ@ك�من وَدْخلُه وQارته@/ عقاره من إ(نسان

َدخيل وف�ن يشعر@/ ) حيث من فيه فغلط ء
ã
Ï¾ ٕا� وYه سبق ٕاذا فيه@: وُدِخَل قتل@/

ã
| دخـيل الفرع هذا قيل@: ومنه بيyم@/ نزيل هو بل نس}م من ليس أيى القـوم ب	

الباب@/

ُدخوً(@/ يَدخـُل َدخَل يقال الُولوج@, وهو منقاس@, مّطِرد أصل دخل@: ـ مقا
ا¡سب@,

ã
| العـيب َخـل@: والد� بدخلته@, nعا أنا تقول الرجل@, أمر باطن خلة@: Qوالد

هذا الدغل ٔ(ّن الباب@, من وهو َغل كالد� َخل والد� عابه@/ ء ãÏ¾ ع� دخل قد وكأ@نّه
ُدِخَل@, قد كأ@نّه ¡مه ٔ(ّن الصحيح@, وهو اXهزول@, الَمدخول ٕاّن ويقال أيضاً@/ قياسه
ترّد

Ø
j إ(بـل ت¿Ìب أن الِورد@:

ã
| خال sوالد اُمـورك@/ ã| يُداخلك الّذيى وَدخيـلُك

الطائر هذا يى Ùd وبذلك لة@, ُدخ� Vتمعة ¡مة كّل ٕاّن ويقال مyا@/ لي¿Ìب ا¡وض ٕا�
َدَخل@/ عقله

ã
| @كان ٕاذا َمدخول@, وهو ف�ن ُدِخل ويقال ُدّخً�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الورود عن عبارة وهو اòروج يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

ِمyا ُرجوا@ ÒO َفٕاْن ا¤يط@: ذلك عن ال�وز هو اòروج أّن Fك وJيطه@, TيطJويه ٕا�

× Øَح� َنْدُخَلها لَْن وٕانّا ِصْدق@, َرَج Ö ÔU
ã
وأْخِرْج	 ِصْدٍق ُمدَخَل

ã
أدِخل	 Lَرب داِخلون@, فٕانّا

@ِمyا@/ ُرُجوا ÒO



دخل ٢٠٤

والُورود@: الُولوج وماّدة اXاّدة ب	هذه والفرق

وٕاليـه@, منه والدنّو الص�ورة أيى منه@, الصدور ضّد هو Tيط@: ٕا� الورود أّن
َمْدَين@/ ماَء َورَد ا@ ØXَو ـ@ ع�الدخول مقّدم وهذا

ياط@/ ßòا
Ù
Ë
Ò
º
ã
مل| Ò
ا يلَج × Øح� جوفه@:

ã
و| به م�صقاً الدخول هو والولوج@:

ٕاذا اXسِجَد@, َولَيْدُخلوا@ :@
ã
| Fك ماّديّاً Tسوساً يكون أن من أعّم الدخول ٕاّن Øj

ة@/ ا
ن' تدخلوا@ أن َقْريًَة@, َدَخلوا

قلوwم@/
ã
| اZBٕاُن َيدُخِل ا ØXو ًة@, كاف' لِْم Lالس

ã
| دُخلوا اُ :@

ã
| Fك معنويّاً@ أو

با¡روف@: اXاّدة استعFل باخت�ف خصوصيّاته Hتلف اXفهوم وهذا

:@
ã
| Fك الدخول

ã
| وال¿Ìوع أ(خـذ ع� فتدّل :@

ã
| ـ Mرف اسـتعملت فٕاذا

,@ ِعباديى
ã
|
ã
فادُخ� ياط, ßòا

Ù
Ë
Ò
º
ã
| مُل Ò
ا َيلَج × Øح� ديِن@ا<,

ã
َيدخلون| اَُمم,

ã
| دخلوا اُ

ة@/ كاف' لِْم Lالس
ã
| دخلوا اُ

َتدخلوا B :@
ã
| Fك وطريقه الدخول ع�مبدأ فتدّل ِمن@: ـ استعملتMرف وٕاذا

أبوُهم@/ َحيثأَمَرُهم ِمن َدخلوا وَقد واِحد@, باٍب ِمن

ã
أدِخل	 :@

ã
| Fك والتأ@كيد وا(رتباط ع�إ(لصاق فتدّل الباء@: استعملتMرف وٕاذا

wّن@/ Ôrَدَخل بالُكفر@, َدَخلوا َوَقد تك@, Öaبَر

الداَر أدخـلته فـيقال بالتضعيف@, أو باGمزة فتستعمل التعدية@: اُريد ٕاذا وأمّا
وهذا الوقوع@, جهة ٕا�

ã
æوالثا الفعل@, صدور جهة ٕا� النظر كان ٕاذا وأ(ّول ودّخلته@/

وأْدِخلهم َرب'نا كَرZاً@, ً̂ ُمدَخ وُندخلكُم ِتنا@, Ò Öa َر
ã
| وأدَخلناُه اGيئة@: اخت�ف ÏÉمقت

َعْدٍن@/ َجنّاِت

ٕاليه@/ الفعل وانتساب الفاعل من الصدور جهة ٕا� فالنظر



٢٠٥ دخن

فيقال ثsر@, مُد� ã| داً( التاء وتقلب التفعيل@, ع�مطاوعة يدّل فهو التدّخل@: وأمّا
@لََول'وا ً̂ خ' ُمد' أو َمغاراٍت أو َملجأً دوَن

ß
ÒN لَو خ�ل@: اÇXد� منه@: واXكان اXفعول Ëºٕا ã|

ٕاليه@/

اòارج من يدخل ما ]ع كَحَسن صفة أ(صل
ã
| أ@نّه فالظاهر َخل@: الد� وأمّا

َتـت'ِخُذوَن وزيادة@: ونقص عيب من ء@,
ã
Ï¿لل عارض زائد أ(غلب

ã
| وهو ء

ã
Ï¾

ã
|

برنا¶ يُفسد زائداً أمراً وُعهوَدهم أZاuم فيجعلون /@٩٣ . ١٦ ـ َبيَنكُم ً̂ َدَخ أZاَنكُم
Çم Øu إ بـل وا�Çòف@, النـقض يُبالون و( ,@ ّ الدنيويى معا¾Îم ونظم اXنظورة اُمورهم

ساعة@/ أّول النقضمن يريدون

مواردها@/
ã
| ا¢تلفة وبالصيغ باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دخن@:

وَعواثن ُعثان ومثله َدواخن@, وا�مع ,@Yبالتخفيف@ ]أيى خفيف الدخان@: ـ مصبا
من وتَدخن الناُر وَدَخَنِت البيوت@, wا يُدَخن ريرة كالذ� ور ÒR خنَة@: Qوالد /@FG نظ� و(
ألقـيت ٕاذا َتـِعب@: باب من َدَخناً وَدِخَنْت دخاuا@/ ارتفع ُدخوناً@: وقتل ÍÈب

ã
èبا

ع� أيى َدَخن@, ع� ُهدنة قيل ومنه دخان@/ لذلك vيج Øح� فأفسدtا حطباً علzا
باطن@/ فساد

ء
ã
Ï¾ كّل به يشـبّه

Ø
j الَوقود عن يكون الّذيى وهو واحد أصل دخن@: ـ مقا

قياس@/ غ� ع� دواِخن وا�مع@: معروف@, خان Qفالد ونظ�ها@/ عـداوة من يُشـ}ه
َحطَباً علzا ألقيت ٕاذا تدَخن@: وَدِخَنْت دخاuا@, ارتفع ٕاذا تَدُخن@: الناُر دَخَنِت ويقال
الغبار@: دَخن ويقال يدَخن@/ الطعاُم دِخَن وكذلك دخان@, لذلك vيج Øح� ا Òtفأفسد
خنة Qوالد مكروهة@/ اُمور ع� استقرار فهو ـ َدَخن ع� ُهدنٌة ا¡Çديث@: فأّما ارتفع@/



دخن ٢٠٦

لق@/ Ôòا َدِخن ورجل سواد@/ ã
| كُدرة أ(لوان@: من

خان@: Qوالد ُدخنة/ َحّب@ا�اورس,@واحدته: @ا¤كم
ã
و| ا�اَوْرس/ خن: Qالد ـ لسا

واللحم الطعام وَدِخَن وَدواخ	@/ وَدواِخن أدِخنة وbعه معروف@, النار دخان الُعثان@,
طعمه@/ ع� رائحتـه تغلب Øح� طبخه أو َشيّه حال

ã
| الدخان أصابه ٕاذا وغـ�ه@:

ا Ø̂ كأ@ َدْخنانة@: وليلة الرائحة@/ Øمتغ� َدِخٌن@: و¾Ìاب الِقدر@/ تدّخنت ٕاذا الطبيخ وَدِخَن
/@ Ù	ب ْدب ÒP أيى ـ ُمب� بُدخاٍن Êُء

Ú
ال«

ã
çتأ يَوَم وقوله@: دخان@/ ا¡ّر شّدة من تغّشاها

للجوع قيل بل ويقال ا�وع@/ شّدة من دخاناً وب	ال«Êء بينه يري كان ا�ائع ٕاّن يقال
قـيل ومنه بالدخان@/ ُغ�tا فشبّه الُغبار@, وارتفاع ْدب Òا� ã| أ(رض ليُبس دخان
ع�@/ ٕاذا

Ø
Ì¿ال موضع الدخان العرب وضعت ا Ø[ور أغ�@/ وجوٌع اء@, Öَغ� ا£اعة لسنة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أثـر أيى ا¡طب@, توقّد من يتصاعد ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ(صل أّن

النار هيى وا¡رارة كدر@, كثيف وا¡رارة@, للنور ا�Xزم التوقّد ٕا� بالنسبة فهو التوّقد@/
حركة@/ من ا¡اصلة

ا
Ø
W ونظائرها والشّدة والعداوة الفساد ع� يطلق والكثافة الكدورة فبمناسبة

خاّصة@/ لطيفة وأعFل حركات من يتحّصل

/@١٠ . ٤٤ ـ ُمب�يَغ¿Ïالنّاَس بُدخاٍن Êُء
Ú
ال«

ã
çتأ يَْوَم فارَتِقب

/@١١ . ٤١ ـ طَْوعاً ائِتيا رِض ٔ̂ ول ا ÒG فقاَل ُدخاٌن وهيىَ Êء
Ú
ٕا�ال« اسَتوي Ú Ôj

nعا من اXاّدة من ع� وع�ما اXاّدة@, nعا
ã
و| ظاهراً ع� ع�ما يطلق ال«Êء

/@ ّ علويى



٢٠٧ درء

متحّصل دخان يكون@ع�@نوع	: اللحاظ@وبارتباطه@بال«Êء فالدخان@أيضاً@wذا
فالدخان فيه@/ أو منه

ã
æالروحا ال«Êء

ã
| يوجد ودخان ,@ ّ الظاهريى ّ اÇXاّديى ال«Êء ã|

اXفاسد من متحّصلة ظاهريّة وشـدائد ماّديّة كدورات عن عبارة :@ ّ اXاّديى اXتحّصل
من ,@ ّ اXعنـويى nالعا ã| متحّصلة روحانيّـة ظلFت عن أو اXاّدة@, عالـم ã

| واXساويى
بُدخان ـFُء@ الس'

ã
çتأ ية@: ا(� من اXـراد هو وهذا وأ(خ�قّية@, ا(عتقاديّة ا(Lرافات

ُمب�@/

معنـوّية@: أو ماّديّة سـFوات ال«Êء Iّصلت منه الّذيى ّ السـFويى الدخان وأمّا
أو الروحانيّة اXرتبة ã| كان سواء ,@

Ø ã
ال�و� القوس

ã
| قبله nعا ٕا� بالنسبة فدخانيّته

اXادّية@/ اXرتبة
ã
|

حاÍÈة@: م¿ÇÎودة تكن n ٕاذا خصوصـيّاtا ومعرفة ا�زئيّـة ا¡ـقائق وأمّا
كاسـباً يكون )

Ø ã
ا�ز� فٕاّن ميسـورة@, غ� وأطوارها وRصـوصيّاtا wا فاXعرفة
اXتعال@/ oالعل tا ٕا� تفصيً� علمها يراجع أن و(بّد و(@@مكتسباً@,

Øã
ÏÈاXا ٕا� الثانية وا(�ية اXستقبل@/ الزمان ٕا� راجع اُ(و� ا(�ية ظاهر ٕاّن

Ø
j

والتقدير@/ اòلق زمان اXتحقّق

مُنفَِهق وَجّو مُنفَِتق َهواء
ã
| َفرفَعه ُر@كامَه بَد بالز� وَرميى ـ ١ خطبة الyج ã|و

Êºوات@/ َسبَْع منه فَسّوي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

درء@:

تداَرُءوا@: دافعـته@, ودارأته@: دفعـته@, نفع@: باب من َدْرءاً َء
ã
Ï¿ال درأُت ـ مصبا

تدافعوا@/

العذاب@/ @عyا وَيْدرأ ـ دفعته ء@:
ã
Ï¿ال درأت قوGم اXهموز@: وأمّا دري@: ـ مقا



درء ٢٠٨

جاَء ٕاذا َدْرءاً@: السيل جاء يقال الطعن@/ علzا يُتعلّم
ã
الّ� ا¡لقة الدريئة@: الباب@: ومن

ٕاذا ف�ن@: وَدَرأ نفسـه@/ عن أعدائه دفع ع� ّ قويى أيى :@ تُْدَرٕاٍ ذو وف�ن بعيد@/ بلد من
هو الّذيى ْرء الد� فأمّا اندفـع@/ أيى بنفسـه اندرأ كأ@نّه البـاب@, من وهو مفاجأة@, طلع
ا(عوجاج@/ ٕا� ا(ستواء حّد من اندفع اعوّج ٕاذا ٔ(@نّه الباب@, قياس fن ا(عوجاج@:
من وهو ,@Yُجُرف bع اXاء أ@كله الّذيى ]ا�انب وِجَرفَة كُسور أيى َدْرء@, ذو وطريق

قّومَته@/ ٕاذا َدْرِئه من أeت ويقال ذلك@,

واخـتلفوا@/ وLوها اòصـومة
ã
| تدافَعوا القوم@: وتداَرأ الدفع@/ ْرء@: الد� ـ لسا

,@kاّدارأ وكذلك ,rوتدافع@rاختلف أيى ,kتدارأ وتقول@: @فzا@, Ôkفاّدارأ ـ الت�يل
ã
و|

بعض قال wا@/ ا(بتداء ليصّح أ(لف الدال@واجتلبت
ã
| التاء فاُدغمت ,@kوأصله@تدارأ

التداريى ã|@وأ(صل ـ و(@للتباهيى و(@للBريى للتداريى العلم@لث�ث (تتعلّموا ا¡gاء@:
أعدائه ع� وقّوة ومَنَعة حفاظ أيى تُْدَرٕاٍ لذو وٕانّه ا¡رف@, ونقل اGمز ف�ك التداُرؤ
من ٔ(@نّه زائدة@, تاءه للدفع ٕاËºموضوع وهو واòصومة@, ا¡رب

ã
| يكون ومداَفعة@,

وكوكٌب وتَنفُل@/ @َترُتب@وَتنُضب
ã
زيدت| Fك ُجعَفر, مثل الك�م

ã
ؤ(@ّنه@ليس| درأت@,

ء@/ َدراريى وا�مع ذلك@, من اÌ¿Xق@ٕا�اXغرب@, من مضيّه ã
| مندفع ع�@فُعsيل@: ٌء ُدّريى

nو ,@ ّ فُعِليى ع� ر Qالد ٕا� منسوباً يكون :@ ّ ُدّريى فقلت الدال ضممت ٕان عبيد@: أبو قال
فُعsيل@/ العرب ك�م ã

ليس| ٔ(@نّه tِمزه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mصـول يشعر Mيث شـّدة مع الدفع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ(صل أّن

وب	الرّد بيyا الفرق وٕاّن الدفع@/ وب	ماّدة بيyا الفارق هو وهذا واòصومة@, ا�òف
وإ(مساك@: والكّف واXنع
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عقبه@/ ع� اXنع فيه ي�حظ الرّد@: أّن هو

/@) أم العقب ع� رّداً كان سواء اXنع جهة مطلق فيه ي�حظ والدفع@:

ضّد فهو فعله@, ع� القادر الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد جهة فيه ي�حظ واXنع@:
غ�ه@/ أو ع�نفسه أو ØÍÈ ã

| يكون أن من أعّم وٕاNاده@, الفعل

إ(رسال@/ نقيض الفعل النفسعن حبس وإ(مساك@:

ضّد فهو والتجّمع@, ا(نقباض ٕا� ومرجعه النفس تشxيى ØFع امتناع والكّف@:
البسط@/

/@ ٨ . ٢٤ ـ Îاداٍت Ò¾ أربَع ¿Îَد تَ أن الَعذاَب َعyا وَيْدَرُأ
/@٢٢ . ١٣ ـ يLئََة الس' َسنَِة Ò¡با وَيْدَرُءوَن

/@١٦٨ . ٣ ـ اXوَت أنُفِسكُم َعن فادَرُءوا ُقل
/@٧٢ . ٢ ـ فzا Ôkفاّدارأ قتلrنفساً َوٕاذ

اòصومة موارد
ã
| ٕالzا Tتاجة شّدة مع الدفع مع اXوارد هذه

ã
| في�حظ

وا�òف@/

وغ�ها@/ واXنع والرّد الدفع مواّد دون wا التعب� لطف يظهر وwذا

للنفوس@, الُمدِرك واXوَت السّيئة@, أ(عFل من ا¡اصلة والسيّئة العذاب@, فٕاّن
بشّدة@, الدفع

ã
ÏÉوتقت واòصومة ا�òف لتحقّق م�زمة القتل@: من ا¡اصل وا�òف

عyا@/ والتخلّص النجاة ليحصل

/@٩٦ . ٢٣ ـ السيLئَة أحَسُن هيىَ
ã
� بال' دَفْع ٕا تعا�@: قوله

ã
| التعب�بالدفع وأمّا

مقام
ã
| Jصل ا Ø̂ ٕا الشديد والدرء ٕا�معالدرء@, وٕارشاد أمر مقام اXورد فٕاّن

با¡سنة@/ َوَيدَرءوَن :@
ã
| Fك وا(متثال العمل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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درج@:

ذلك من ء@/
ã
Ï¿ال

ã
|

Øã
ÏÉXوا ء

ã
Ï¿ال

Øã
ÏÉُم ع� يدّل واحـٌد أصل درج@: ـ مقا

الّذيى الطريق ã| رجع ٕاذا أدراَجه@: ف�ن ورجع لسبيله@/ ÏÉم ٕاذا ُء@:
ã
Ï¿ال َدَرَج قوGم

nو ÏÉَم ٕاذا الرجُل@: َدَرَج :@ ّ أ(صمعيى قال ِمشيته@/ Ï¿َم ٕاذا :@ Û ãالص� وَدَرج منه@/ جاء
وا(�(ت@: أ(صونة فأمّا فzا@/ اXع�ضة الطرق :@Yالت�ّل[ أ(@كَمة ومَدارج نَْسً�@/ ِلف ÔO
الكتاب@, أدَرْجُت ذلك من وتغطية@/ ع�س� يدّل واحد أصل فهو صحيحاً كاَن فٕان

ا¡بَل@/ وأدَرْجُت

َدَرْجُت قيل ومنه ,@
ã
Ï¿Ö ÒZ ما أّول ã| مَ¿Ïقليً� ٕاذا ُدروجاً@: Û ã

الص� َدَرج ـ مصبا
الطريق, :@oXبفتح@ا واXدرج @أدرجxا@/

ã
| لغة باب@قتل@, من درجاً أرسلxا ٕاذا إ(قامَة@:

اÇXثل
ã
و| ماَت@/ وَدَرج: الَمـدارج@/ وا�مع@: اXتعّطـف@, أو اXع�َض يزيد وبعÎÉم

أخـذته واستدرجُته@: فتّدرَج@/ تدرNاً أ(مر@: ٕا� وَدّرجته وَدَرج@/ َدب� مَن ـ@@أ@كذُب
َدَرَجة@/ الواحدة ,@

ã
اXرا{ َرج@: والد� طويته@/ والكتاَب@: الثوَب وأدرجت قليً�@/ قليً�

يقال مÏÉَلسبيله@, وَدَرج@: /@ ×Ï¿َم ُدروجاً@: يَدُرج Qب والض� الرجُل َدَرج ـ صحا
السنة جازت ٕاذا وأدرجت@: الناقة ودرجت مثله@/ وإ(ندراج@: َتقّرضوا@/ ٕاذا القوُم َدَرج
ُروج@: والد� طويته@/ الكتاب@: وأدرجت عادtا@, تلك كانت ٕاذا ـ ِمدراج فهيى تنتج@, nو
ْرج@: والد� الِمـرقاة@/ َرجـة@: والد� والَمسلك@/ الَمذهب والَمدرجة@: الِمّر@/ ال«Ìيعة الر´
دمه وذهب َطّيه@,

ã
| أيى الكتاب َدْرج ã

| أنفذته يقال َرج@, الد� وكذلك فيه ُيكتب الّذيى
واُ(ن�@/ للذكر الط� من ÍÈب والُدّراج@: َهَدراً@/ أيى الرياح أدراج

دون بالصعود اعت�ت ٕاذا َدَرجة للم�لة يقال لكن ا�Xلة Lو َرجة@: الد� ـ مفر
قال الرفيعة@/ ا�ÇXلة عن wا Øويع� والسّلم@, السطح كدرجة البسـيط@, ع� ا(متداد
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العقل@والسياسة
ã
علzّن@| الرجال م�لة لرفعة تنبzاً ـ@ علzّن@َدَرجة@ جال Lوِللر تعا�@:

عنَد درجاٌت م Ô ÒG وقال@ الّنساء@/ ع� اموَن قو' جاُل Lالر ـ بقوله ٕاليه اXشار من ذلك وLو
كذا@,

ã
| يتدّرج ف�ن ويقال درجات@/ ذو هم أيى ـ ا< ِعنَد َدَرجاٌت ُهم وقال@: م@/

ß Ù
wَر

ã
| الصاعد ِمشية

ã
Ï¿م َدَرجاناً@:

Ø ã
والص� الشيخ وَدَرج درجة@/ درجة فيه يتصّعد أيى

للموت ْرج الد� واستع� َدْرج@/ ّ للمطويى ويقال والثوب@/ الكتاب ّ طيى َرج@: والد� درجة@/
قيل ـ يعَلمون B حيث ِمن َسَنْسَتدِرُجهم ـ وقوله اXنّية@, طوته ـ له ّ استع�الطيى Fك@

فدرجة@/ درجة نأخذهم وقيل الكتاب@, ّ طيى سنطوvم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واحتياط دقّة مع أيى ا¢صوصة ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ(صل أّن

/@
Ó
مع أو عمً� أو مكاناً

ã
Ø}ال� مفهومها

ã
| وي�حظ فشيئاً@, شيئاً وبالتدريج

ا¡ركة
ã
| وأخذهم م

Ø
wد

ã
| والشيخ

Ø ã
الص� ُدروج أ(صل@: هذا مصاديق fن

ٕا� ويصل
Ø
rي Øح� تدرNيّة حركة فٕانّه وطّيه@: الثوب وَدرُج ضعيفاً@/ مشياً ومشzم

بالتدريج ومضيّه الرجل موت أو بالتدريج@, آحادهم وانقراض القوم وَدْرج آخره@/
وَدْرج اXطلق@/ اXوت

ã
| يطلق و( خلف@, له يبق n أيى دارج فهو نسله ينقطع Øح�

والتوّقف@/ ال�ّدد له
Ø
kو مÏÉلسبيله ٕاذا Dف الرجل

والصعود@/ ا¡ركة مراتب من مرتبة َرج@: والد� َرجة والد�

مأخوذة جهة باعتبار مyا كً� أّن واXقام@: وا�Xلة واXرتبة َرجة ب	الد� والفرق
فzا@/ إ(قامة بلحاظ فاXقام ماّدته@,

ã
|

فzا@/ ال�ول باعتبار وا�Xلة
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اXراتب@/
ã
ال�ّتب| بلحاظ واXرتبة

/@ التدرNيى الصعود باعتبار والدرجة

اXواّد@/ هذه
ã
ا¡يثيّات| هذه من كّل ي�حظ أن ف�زم

التدرNّية@/ الصعوديّة ا¡ركة Iقّق موارد
ã
| ٕاّ( َرجة الد� لفظ يستعمل ف�

/@٢٢٨ . ٢ ـ َدَرجٌة ن' Öz َعلَ َوِللّرجال

/@٩٥ . ٤ ـ َدَرَجًة القاِعديَن َع� م
ß
Î ß»وأنُف م ß ßGبأموا ا£اِهديَن اُ< َل َفض'

/@١٣٢ . ٦ ـ عِمُلوا ا ØW َدَرجاٌت َوِلُكّلٍ

/@١١ . ٥٨ ـ َدَرجاٍت الِعلَم اُوتوا وال'ذيَن ِمنكُم آَمنوا اّلذيَن اُ< َيرَفِع

وا¡ركات أ(عFل تلك نتيجة
ã
| بالتدريج والصعود ال�فّع استعداد فلهم أيى

موجود ال�ّفع@وموقعّية@Iّقق@الفضل@وحصول@الدرجة فاقتضاء مyم, الصادرة اXتحقّقة
واXقام وا�Xلة اXرتبة دون اXاّدة wذه بالتعب� اXقتضية هيى اòصوصيّة وهذه فzم@/
ليس 	Xوالعـا واXؤمن	 والعامل	 وا£اهدين للرجال الدرجة حصول ٕاذ وأمثاGا@:
بالتدريج ]قتÏÉ@ذوات@وجودهم@بل@بسبب@حركاtم@وأعGFم@اXلحقة,@فتحصل@الفضيلة

استعداداtم@/ Mسب اXقّررة بوظائفهم عامل	 ما@داموا

:@
ã
| Fك Gا@, متناسبة كلFت مع استعGFا أ(صل@: هذا ع� ويدّل

/@ ٨٣ . ٦ ـ َنشاء َمن َدَرجاٍت نَْرَفُع

/@١٦٥ . ٦ ـ َدَرجاٍت بَعٍض َفوَق َبعَضكُم َوَرَفَع

/@١١ . ٥٨ ـ َدَرجاٍت الِعلَم اُوتوا وال'ذيَن ِمنكُم آَمنوا ال'ذيَن اُ< يَْرَفع

وأمثاGا@/ وا�Xلة واXرتبة اXقام ) الدرجة مفهوم يناسب الرفع فٕاّن

اÇXوانـع ورفـع والتأييد والتوفيق مقدماته tيّة أيى وإ(صعاد@, ال�فيع ٕاّن Øj
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مطلوباً يكون ما اختيار ٕاّ( للعبد وليس اXتعال@, tا من كلّها وإ(نتاج والقّوة وا¡ول
ٕاليـه يـتوّجه وهو اXتعال tا عند مرضيّاً Uتاره كان وٕاذا يشاء@, ما وانتخاب عنده

درجات@/ له يرفع
Ø
j ويؤّيده@, يوفّقه tفا منه@: ويستع	

وØXا الصعودّية@, ا¡ركات من قطعات عن عبارة كانت الدرجاِت أّن 
O و(
مصداق فيكون بأ(شخاص@: تقوم ا Ø̂ ٕا وا¡قيقة اòارج

ã
| وفعليxّا ا¡ركة Iقّق @كان

فالدرجات درجات@, متحّر@ك	وذويى كوuم بلحاظ أ(فراد هو ا¡قيقة ã|الدرجات
اXتحـّققة@, النفسـانيّة ومقاماtم الروحانيّة مرات}م باخت�ف وجودهم هيى ا¡قيقيّة

اXفهومّية@/ الدرجات مyا وتنðع

اِ< ِمـَن بَسـَخٍط باَء كََمْن ا<@ ِرضـواَن َبَع eت' ِن Ò Òfأ نـزلت@: ا¡قيقة هذه وع�
/@١٦٣ .@@٣ ـ َيعلمون ]ا Õَبص� واُ< ا< ِعند َدَرجاٌت ُهم ,@ Ôص� ÒXا َوِبئَس

Ô
Úsَجَه َومأواه

خارجيّة م@مراتب Øuوٕا م�ّتب@, صّف@واحد
ã
من@اXتّبع	@والبائ	@| كّل@واحد أيى

تكوينّية@/ ودرجاتUتلفة

ها ØñÇ]و بالعمل@,
Ø
j بالتكوين تتقّوم ا Ø̂ ٕا اXتحـقّقة اòارجيّة رجات الد� ٕاّن Øj
wا@/ بص� وهو اXتعال tا عند هو ا Ø̂ ٕا Iقيقاً مyا كّل وتشّخص

/@١٥ . ٤٠ ـ الّروَح
ã
ُيل� الَعرش ذو َرجات الد' َرفيُع

تـعا� ٕانّه بل الدرجات@, فوق درجة وٕانّه الوجوديّة اXراتب فوق وجوده ٕاّن
وفوقها@/ للدرجات رفيع

يقصده اXقصود
ã
اXتعا� فٕانّه ـ َمد الص' اُ< تعا�@: قوله من يقُرب اXع وهذا
والس�@/ ا¡ركة فوق فهو وس�اً@, وحركة وعمً� نيًّة اXوجودات bيع

مـراتب قـاطبة عن عـبارة العرش فٕاّن الَعرش@: ذو ـ bلـة قلناه ما ويؤيّد
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/@Fyبي وما وأ(رض Êوات
Ø
ال« من إ(مكان

فيه الدرجة أّن باعتبار وداخل الظاهر@,
ã
| ٕاليه اXضاف

ã
| غ�داخل فاXضاف

اXتعال@/ tا هو أ(صيل ا¡ّق والوجود والنور@, معالوجود

/@١٨٢ . ٧ ـ َيعلمون B َحيُث ِمن َسَنْسَتدِرُجهم

Ø
rيـ Øح� مسـ�هم@,

ã
| الصعوديّة وحركxم عمً� درجهم ونريد نطلب أيى

قـبال
ã
| علzم جزاء وأ@ك� عذاب أشّد وهذا خ«Ìاuم@, ويgل علzم ا(حتجاج

ا¡ّق@/ تكذي}م

متعلّقة فبمناسبة@استعGFا َرجات: َرفيُع@الد' ـ الرفع ]اّدة اختصاص@التعب� وأمّا
َدَرجاٍت@/ بَعٍض َفوَق َبعَضكُم ورفَع :@

ã
| Fك السابقة ا(�يات

ã
بالدرجات|

ٕاضافة �Rف ,@
Ø ã
النس� الرفع يفيد ا(�يات

ã
| بالدرجة الرفع تعلّق أّن 
O و(

ã
| الرفـعة تفيد ا Øuفٕا بالّ�م@: Ø�¤ا ا�مع ٕا� الثبوت@, ع� الدالّة الصفة وهو الرفيع
كالوجود ثابتٌة ذاتيّة رفعxا أّن ع� وتدّل اXوجودة@, اXمكنة الدرجات قاطبة مقابل

َدرجاٍت@/ َنرَفُع ـ لغ�ه واXفيض ولذاته بذاته
Ø ã
çالذا الثابت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّر@:

هاء@, بغ� داّر وشاة ,@ Ô�ك وقتل@: ÍÈب
ã
èبا من َدّراً وغ�ه Ôéالل در� ـ مصبا

واسـتدّر اسـتخرجه@/ صاحُبه@: ه وأدر� وكفّار@/ كافر مثل ُدّرار وشـياه أيضاً@, وَدُرور
ّرة@: والد� فارساً@/ ه Qَدر tِ قيل@: ومنه باXصدر@, تسمية ,@éالل والَدّر@: حل}ا@, ٕاذا الشاَة@:
ُدّر وا�Çمع الكـب�ة@, العـظيمة اللـؤلؤة والُدّرة@: وك�ته@/ الدّر هيئة Ì»وبالك اXّرة@/

ِدَرر@/ وا�مع السوط@, والِدّرة@: وُدَرر@/



٢١٥ دّر

اضطراب
ã
æوالثا ء@,

ã
Ï¾ عن ء

ã
Ï¾ تولّد أحدYا أصل	@, ع� يدّل دّر@: ـ مقا

ِمدرار@/ سحاب ويقال َصبّه السحاب@: ة َدر� ة@: ر� والد� /@éّالل دّر ّر@: الد� ـ فأ(ّول ء@/ ãÏ¾ ã
|

الدّر@/ ذوات من يكون الّذيى ّر بالد� شبّه وكأ@نّه عمله@, أيى َدّره@, لِلّه ـ قوGم ذلك ومن
اXسلم	@, َحلوبة َدّرت الباب@: ومن ك�خ�ه@/ ) أيى ه@, Qَدر َدّر ) :@rالَش ã| ويقولون
خ�ف وهو َدّرت@, قد ا Øuكأ َنفاق@, أيى ـ@ ِدّرة@ ـوق Qالس وGذه وخراُجهم@/ فيئهم أيى
أرادت ا Øu@كأ الفحَل@, أرادت ٕاذا استدراراً@: الِمعزيى استدّرت قوGم@: هذا ومن الِغرار@/
ال«Ìيُعه@/ الَعْدو الشديد واّب@: الد� من رير الد� خر@: ا(� وأ(صل فحلها@/ ماء Gا يدّر أن
(ضطراب بذلك يى Ùd اللؤلؤ@, كبار ّر@: Qوالد قصده@/ الطريق@: وَدَرر ا@/ Û{مَه الر´@: وَدَرُر
بالدّر شبّه ء@, الُمضيى الثاقب :@ يى sر Qالد والكوكب يضطرب@/ ماء كأ@نّه لصفائه يُري فيه

لبياضه@/ ٕاليه ونسب

ُحلبت ٕاذا الناقة وكذلك وُدروراً@, َدّراً ويُدّر يَِدّر وLوYا والدمُع Ôéالل� َدر� ـ لسا
العـروق من الÍÚÉع

ã
| اجتمع وٕاذا َدّرت@, قيل@: كث� ء

ã
Ï¾ ا¡الب ع� مyا فأقبَل

والدمـُع Ôéاللـ واسـتدّر وسي�نه@/ éالل ك�ة رة@: sوالد /@ Ôéالل� َدر� قيل@: ا�سد وسائر
,@
Ø
Ì¾ أو خ� من العمل ّر@: الد� ـ Ø ãèأ(عـرا ابن كان@/ ما éالل� ّر@: والد� ك�@/ وLوYا@:
زكـا ) أيى ك@, Qَدر َدر� ) ـ وقوGم ذمّاً@/ ويكون مدحاً يكون َدّرك@, tِ ـ قوGم ومنه

وَدر� لَبناً@/ أو دماً امتٔ�ت ٕاذا العروق وَدّرت ك�خ�ه@/ ) أيى ه Qدر َدر� ) وقيل عملك@,
فرٌس يقال ومنه الَعْدو@, ُدرور كتتابع ÍÈبانه تتابع الِعرق ُدُرور ويكون سال@/ الِعرُق@:
وداّر ّر الد� كث�ة َدرور@: وناقة مطرها@/ ك� ٕاذا وُدروراً@, َدّراً باXطر ال«Êء ودّرت َدرير@/
وÊºء وُدّرار@/ وُدَرٌر ُدُروٌر وٕابـل َدروٌر@, ÍÒÈع وكـذلك كذلك@, َدرور ة ØÍÒÈو أيضاً@/

َتْستجلُبه@/ أيى وتَستَِدّره السحاَب تُِدّر والر´ باXطر@/ تَِدّر أيى ِمدراٌر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



دّر ٢١٦

والتحقيق@:

آخـر@, ء
ã
Ï¾ من وَسـيَ�نه أمر جريان هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

السحاب كون باعتبار ال«Êء من أو السحاب@, من واXطر الÍÉع@, من éالل @كسي�ن
إ(نسان@, من اXتحّصل والعمل السوق@, من ا�اريى ا¡اصل والن�فاق@والربح ال«Êء@, ã|
واللQؤلؤة أ(رض@, من أو اXال من أو الغلّة من ا¡اصل راج Òòوا منه@, اXتولّد �òوا

الع	@/ من اòارج ا�اريى مع والد� ,@ ãÏÈأ(را بعض من ب	أ(حجار Dف اXتكّونة

من متخّرج كأ@نّه الَعْدو@, الشـديد اXقتدر الفرس فٕاّن فَعيل@: فهو رير الد� وأمّا
به@/ ومتصف الَدّر مصداق فهو جريانه@, وي�اءي نوعه

النظم ٕاجراء
ã
| وتستعمل Qريى الَدّر من نوع فهيى يÍÉبwا@: ã�ّال ّرة sالد وأمّا

صاح}ا@/ يد من Qريى خ� ا Øu@فكأ ا¡ّق@, وٕاحقاق والعدل

ْرك والد� والط�َرد كالط�ْرد ّر الد� ã| لغة أو صفة@, أو مصدر Ëºٕا فهو الدأَرر@: وأمّا
الواضـح@, Ø	تبـÇXا الطريق كوسط ء

ã
Ï¾ من اXتحّصـل فهو والقََدر@, والقَْدر َرك والد�

وغ�Yا@/ الر´ جريان من والَمهّب

الواحد@/ أ(صل فبمناسبة :@FGوأمثا éوالل الك�ة وأمّا

:@�òوا والصّب والسي�ن ا�ريان وب	ماّدة بيyا والفرق

نف«Îا@/
ã
| ملحوظة والسي�ن ا�ريان

ã
| ا¡ركة أّن

ã
| يسـتعمل وا�Çريان آخـر@/ أمر من والتحّصل اòروج باعتـبار الدّر

ã
و|

وا�وامد@/ اXايعات

كب@/ الس� من قريب وهو فوق من إ(Lدار فيه ي�حظ ّب والص�

بغ�ها@/ أو با¡ركة يتحّصل أن من أعّم �òوا



٢١٧ دّر

/@٦ . ٦ ـ ِمْدراراً م
ß Ö
z َعلَ Êَء@

Ú
ال« وأرَسلنا@

ليّـة ا(� تـ�زم ا Øuفٕا اXبالغة@, ã| تسـتعمل وقد كاXفـتاح@, لة ل�� ِمفعال صيغة
السحاب من وكّل مyا@, اXتحّصـل واXطر السـحاُب ال«Êء مصاديق ومن الذاتّيـة@/

ّر@/ الد� مصاديق من السحاب من اXتولّد واXطِر البحر@, من اXتولّد

يدّل وإ(رسال إ(درار@/ وك�ة أ(مطار ٕادامة ٕا� ٕاشارة الصيغة@: wذه والتعب�
اXطر@/

Ø
j أّوً( السحاب وهيى وإ(رسال@, للنقل قابل Êºء ع�

/@٣٦ . ٢٤ ـ َشَجَرة ِمن ُيوَقُد ّ يى Lُدر َكوكٌب ا Úu@كأ جاَجُة Jالز

مyا@/ اXستخرج الكوا@كب ب	 من
Ñ
اXتٔ�� ء

ã
ÏÉستXا كالكوكب أيى

]Çع كـان ٕان أ(صـداف مـن أو أ(حـجار@, ب	 من متولّـداً الُدّر كان وØXا
واستضاءته@/ وتنّوره لتشعشعه الكوكب ٕاليه فينسب اXرواريد@:

النور ٕا�أّن ٕاشارًة معالتنّور@: فيه ما دون اXاّدة wذه التعب�
ã
اللطف| فيظهر

نـور له الكـوكب فٕاّن ,@ ّ الُدّريى كالكوكب اXصباح@, من ويتحّصل يتولّد الزجاجة ã|
قـال Fكـ به@/ ء

ã
ÏÉويسـت اXتعال tا نور من ويتولّد يتحّصل ولكنّه وتٔ�لؤ@, وشعاع

ُمباَر@كة@/ َشَجَرة ِمن @ُيوَقد تعا�@:

اÇXوارد ÇRت�ف مـفهومه ÇOتلف ء
ã
Ï¾ مـن واXتحّصل اXتولّد أّن 
O و(

ã
و| الدمع@, الع	هو

ã
و| اXطر@, وهو منه ويتولّد يتحّصل ما السحاب

ã

ف واXصاديق@:

الكوا@كب
ã
و| الصا¬@, العمل هو إ(نسان

ã
و| الربح@, هو السوق

ã
و| ,@éالل هو الÍÉع
والتنّور@/ إ(ضاءة هو

وليس أ(صـل@, مصاديق من وغ�ها éوالل �òوا والعمل النـور أّن فظهر
حقيقياً@/

Ó
مع Rصوصه واحدtا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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درس@:

الطريق رس@: فالد� وَعفاء@/ وخفض َخفاء ع� يدّل واحد أصل درس@: ـ مقا
َدَرست ومنه Çَلق@/ Òòا الثوب ريس@: الد� الباب ومن عفا@/ اXـ�ُل@: درَس يقال ,@

Ø ã

òا

ع� Tمول فهذا ا@/ Òxُدس ٕاذا ُسنبلها@:
ã
| وغ�ها@, نطـة ß¡ا ودرسُت حاضت@/ اXرأة@:

ا�ÇÒَرب رس@: والد� فـيه@/ Ï¿Ç ÔZو يُدَرس الّذيى كالطريق أ(قدام@, Iت ُجعلت Çا Øu@أ
ما يَتتبع الدارس أّن وذلك وغ�ه@, القرآَن َدَرسُت الباب ومن بالبع�@/ يكون القليل

َيتتبعه@/ للطريق كالسالك قرأ@, @كان

وَدرس آثـاره@/ وخـفيت عـفا قـعد@: باب من ُدروساً اXـ�ُل َدَرَس ـ مصبا
موضع والَمدرسة@: قراءة@, وِدراسة قتل باب من َدْرساً العلم ودرسُت عتق@/ الكتاُب@:
مَداريس وا�مع كنيسxم@/ الzوِد وِمدراُس ِدراساً@, وLوها نطة ß¡ا ودرست الدرس@/

ومفتاح@/ مفاتيح مثل

ودرست يَتعدي@, و( يتَعّدي َدْرساً@: Ố الر وَدَرَستْه عفا@/ :@ ÔËºالر َدَرَس ـ صحا
اُخنوُخ@/ وٕاdه ,@tا كتاب ِدراسة لك�ة ٕادريس يى Ø Ôd ويقال وِدراَسة@/ َدْرساً الكتاَب
الثوب وهو ريس الد� رس@: sوالد درسxا@/ أيى واّدارسxا@: وتدارسxا الكتب ودارست

ِدرسان@/ وا�مع َلق@, Òòا

َرب@, Òا� خفيفمن ء
ã
Ï¾ بالبع� كان ٕاذا :@ أ(صمعيى عن ـ ٣٥٨ . ١٢ الxذيب

أيى تعّلمَت@, أيى درسَت@: وليقولوا ـ
ã
العبّاس| ãèأ وعن َدْرس@/ من ء

ã
Ï¾ به قيل@:

ع� قرأت Ìها@:
Ø
وف« دارست@, وVاهد@: عبّاس ابن وقرأ ُعلsمَت@/ به جئَت الّذيى هذا

وقُـرٔي وُتـِلَيـْت@/ ُقـِرَئْت أيى ـ ُدِرَسـْت وليقولوا ـ وُقرئت عليـك@/ وقرءوا الzود
والِمـدَرس@: فيه@/ يُدَرس الّذيى اXكان والِمدرس@: بنا@/ وَمر� تَقاَدَمْت أيى ـ@@َدِرَسْت@@ـ
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وَدريٌس@: مَدروس فهو َدْرساً أدُرسه الثوَب وَدَرسُت الُمداَرسة@/ راس@: sوالد الكتاب@/
الكتاَب درسُت وقيل ِدرسان@/ وbعه دريس َلق@: Òòا للثوب قيل ومنه أخلقته@/ أيى

الّذيى البيت والِمدراس@: ذلك@/ من
Ø ã
ع� حفظه خّف Øح� القراءة بك�ة ذلّلته أيى َدْرساً

الzود@/ ِمدراُس وكذلك القرآن@/ فيه يُدرس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا(ستفادة بقصد وا(ستعFل العمل جريان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

فا(سـتعFل واXوضوع@/ اXـورد باخت�ف Oتلف وا(ستعFل والعمل وا(سـتنتاج@,
وعتيقاً@/ َخلَقاً Fuكو يوجب موردYا

ã
و| واللباس ٕا�الكتاب بالنسبة العمل وتكرير

يـوجب والدار ا�ÇXل مـورد
ã
و| وحفظاً@/ ضبطاً يوجب والقـرآن العلم مورد

ã
و|

ã
و| وطمثاً@/ ضعفاً يوجب النساء مورد

ã
و| ثار@/ ا(� وبقاء الصورة واخت�ل إ(^حاء

الدوس@/ يوجب ا¡نطة
ã
و| علzا@/ يغلب مرض ظهور يوجب الناقة

اXع وهذا عليه@/ ي�ّتب وما أثره يتحّصل Øح� عمل ã
| مزاولة اXاّدة فحقيقة

وغ�ها@/ واFXرسة وا(ستدامة اXزاولة مطلق
Ô Ö
َغ�

آثار من فهيى وغ�ها@: وا¡فظ والعفا واòفض واòفاء ا(^حاء oمفاه وأمّا
وقيودها@/ ونتائجها ا¡قيقة

دهَس@, َسَحق@, َوطأ@, داَس@, ـ [@داَرس@] :@ الع�يى القاموس
ã
و|

َذبح@/ اف�َس@,

ٕالzا@/ أ¾Ìنا
ã
الّ� ا¡قيقة من قريبة أيضاً

ã
æعاXا فهذه

(يبعد الكلمة ٕا�أّن مضافاً أ(ّول@, ا£لّد
ã
| الكلمة تلك فراجع ٕادريس@: وأمّا
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بـه يى Ød بأ@نّه اللغة@: أهل يقول ا
Ø
W فيقُرب أيضاً@/ العـ�يّة داَرس ماّدة من اشتقاقها

/@tا كتاب ودراسته Wارسته لك�ة

/@١٠٥ . ٦ ـ َدَرسَت ولَيقولوا ياِت ÐBا ُف ÙÍ½ نُ وَكذلَك

اXزاولة@/ وك�ة الدراسة نتيجة
ã
| التاّم والتسّلط الت½Íيف هذا ٕاّن ليقولوا أيى

فـيه كتاٌب َلكُم أم ا@, Òuَيدُرسـو ُكتٍب ِمن آتيناُهم َوما َتدُرسـوَن@, Ôrُكن َو]ا@
َلغافل�@/ م

ß
xِدراَس َعن ُكنّا وٕان َتدُرسوَن@,

وIقّق الكتاب ٕا� اXراجعة تكرير وهو واحد مفهوم اXوارد هذه bيع
ã
| يراد

اXناسبة@/ اXطلوبة والنتيجة أ(ثر حصول طريق
ã
| والعمل ا�ريان

النـظر تكـرير جهة فيه اXلحوظ فٕاّن واXعرفة@, العلم من أعّم الدرس ٕاّن
Ø
j

التعب� لطف وهذا مفهومه@/
ã
| فغ�مأخوذ واXعرفة العلم حصول وأمّا العمل@, وٕادامة

دون مـن الظاهريّة ا�هة هذه ٕا� ا(�يات ã| النظر فٕاّن واXعرفة@, العلم دون باXاّدة
ويق	@/ علم حصول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

درك@:

أدركُت يقال ٕاليه@, ووصولُه ء
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال ¡وق وهو واحد أصل درك@: ـ مقا

ويـقال َطريدة@/ تفوته ) كانت ٕاذا الط�ريدة@: َدَرُك فرٌس ويقال ٕادرا@كاً@/ اُدركه َء
ã
Ï¿ال

يان@,
Ò
Ú�ال وتداَرَك أّوGم@/ آخُرهم ¡ق القوم@: وتدارك بلغا@/ ٕاذا وا�ارية الغ�ُم أدرَك

هذا@, من فهو ِخرة@: ÐBا
ã
| ِعلُمهم اّدارك بل ـ فأمّا أ(ّول@/ اXطر ãæالثا ي Ò

Ú�ال أدَرَك ٕاذا
طرف

ã
| تُشّد ا¡بل من القِطعة َرك والد� ينفعهم@/ n ح	 ا(�خرة ã| أدركهم علمهم ٔ(ّن

لو@/ الد� تُدرك فَِبه Gذا كان وٕان وهو شاء@/ sالر اXاء يأ@كل لئّ� الدلو َعرقُوة ٕا� شاء sالر



٢٢١ درك

ٕان' ـ دركاٌت والنار درجاٌت@, ا�نّة أّن وذلك النار@, أهل منازل وهيى الَدَرك ذلك ومن
wا@/ ويَلحقون يُدِركوuا ã�ّال مَنازGم وهيى ـ النّار ِمن اBٔسفل الَدَرِك

ã
| اXنافق�

ا¥اُر@: وأدركت ُلم@/ Ô¡ا بلغ الغ�ُم@: وأدرك فلحقَته@/ طلبتَه ٕاذا أدركته@: ـ مصبا
/@ ّ معنويى ¡وق وهو لزمه@, :@ اXش�يى ا¥ن وأدرك وقته@/ بلغ ُء@: ãÏ¿ال وأدرك نضجت@/
َرك@/ الد� ÊÈن ومـنه َء@/ ãÏ¿ال أدركت من ٕاسـم :@ ãæالثا يسـكن وقد بفتحت	 َرك والد�
أ(حكام@, طلب مواضع ال¿Ìع@: ومَدارك وزمان@/ مكان Ëºوٕا مصدراً والُمدَرك@يكون
لتخرÇNه وليس مَدَرك@, الواحد

ã
| يقولون والفقهاء بالنصوص@/ يستدّل حيث وهيى

واسـتثنيت أفعَل@, من oXا
Ø
ËÉب مُفَعل فيقال الباب طرد ع� ة Ø_)ٔا نّص وقد وجه@,

,@
Ø
ËÉال فيه يسمع nو آويُت من الَمأويى قالوا القياس@: عن خرجت مسموعة @كلFت
أخدعُت من والَمْخَدع ولوقته@, وإ(مساء إ(صباح Xوضع والَمْمسيى الَمْصبَح وقالوا
nو شــُذوذاً@/ وبالفتح القياس ع� هذه

ã
|

Ø
ËÉبال ف�ن َزأ ÔV عنك وأجزأُت ء@/

ã
Ï¿ال

يصّح Øح� القياسيّة باُ(صول أ(خذ فالوجه القياس@, عن خرج Dف الَمْدرك يذكروا
وتدارك بابه@/

ã
| غ�مَُؤّصل ٔ(@نّه عليه يقاس ) القياس عن اòارج قالوا وقد Êºع@/

اللـحوق التدارك وأصل وتداركته@/ فات ما واستدركُت أّوGم@/ آخرهم ¡َق القوم@:
¡قxم@/ ٕاذا العلFء@: من أدركتbاعًة يقال

اعـتباراً ْرك والد� بـالصعود@, اعـتباراً يـقال ْرج الد� لكّن ْرج كالد� ْرك الد� ـ مفر
البـحر@/ قـعر Ï½أق ْرك@: والد� النار@/ وَدَر@كات ا�نّـة َدَرجات قيل وGذا ـدور@, Ô¡با
لَوBأن أ@ك�@: والنعمـة إ(غاثة

ã
| والتدارك هاوية@/ يت Ød النار

ã
| ـدور Ô¡ا ولتصّور

خر@/ با(� كّل ¡ق أيى ـ فzا اّداَر@ُكوا ٕاذا Øح� رّبه@, ِمن ِنعمٌة َتداَر@كُه

أمـر جـهلوا مـعناه ا¡سـن@: قال َتدارك@/ أيى ـ خرِة ÐBا
ã
| علُمهم اّداَرَك َبل

يُدرك بل معناه@: وقيل فجهلوها@/ ا(�خرة ¡وق
ã
| علمهم ٕانxي وحقيقته@: ا(�خرة@,



درك ٢٢٢

فهو الدنيا
ã
| ظنوناً يكون ما ٔ(ّن ا(�خرة@,

ã
| حصلوا ٕاذا أيى ا(�خرة@, ã| ذلك علمهم

يق	@/ ا(�خرة
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمراً ا¤يط كان سواء وإ(حاطة الوصول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

عليه@/ وُيسل�ط Jاط Dف وكذلك معنويّاً أو ماّديّاً

ُيـدِرك وهَو اBٔبصاُر ُتدِركُه B الَقمَر@, ُتدِرك أن ا ÒG َينبغيى مُس الش' B فيقال@:
ـْوُت@/ ÒXا ُيدِرْككُم تكوُنوا ÒCأي اBٔبصاَر@,

وا¡فظ الرعاية أّن ا¡وط@:
ã
و| معقول@/ فيه@أمر أّن@ا¤يط ا¡ّس@:

ã
| سبق وقد

معإ(حاطة@/
ã
| مأخوذان

التسـّلط فـٕاّن أ(صـل@, لوازم Çfن وا¡Çدور@: والبلوغ اللحوق oمفاه وأمّا
/@oفاهXا تلك ت�زم والوصول وإ(حاطة

ع�ا(ستدامة ويدّل تَفاُعٌل@: والتدارك n@يستعمل@/ اXاّدة هذه من ا£ّرد والفعل

ã
| وإ(ثّـقال كإ(ّشـعار التدارك أصله فٕاّن ا(ّدراُك وكذلك وا(ختـيار@, واXطاوعة
شـّدة ع� تدّل حروفه

ã
| التشديد ]ناسـبة ا(ّدراك صيغة ولعّل والتثاقل@, التشاعر

وتأ@ّكد@/

/@٣٨ . ٧ ـ BُوBُهم اُخراهم قاَلْت يعاً Òb فzا اّداَر@ُكوا ٕاذا Øَح�

واجتمعوا بآخرين فريق كّل وأحاط با(�خر مyم واستو�كّل وصلوا ٕاذا أيى
ُ(و(هم@/ اُخراهم قالت فzا@:

ُيْبَعثون أيّان َيشُعروَن َوما ا< Bّٕا الَغيَب رِض َBٔوا Êواِت
Ú
ال«

ã
َمن| َيعلم B ُقل



٢٢٣ درك

/@٦٦ . ٢٧ ـ َعمون ِمyا ُهم َبل ِمyا شّكٍ
ã
| ُهم َبل ِة ِخَر ÐBا

ã
| ِعلُمهم اّداَرَك َبل

ã

بن ذلك جهلهم أ@كّد

Ø
j وأ(رض@, ال«Êوات

ã
| عّمن اXطلِق الغيِب علم 
 نَ

ينبغيى الّذيى اXناسب للغيب الضعيفة اXصاديق من واحد وهذا بعثهم@, زماَن شعورهم
الس�

ã
| قدم وأّول الغيب@, مراحل من مرحلة أّول ٔ(@نّه ٕاليه@ويعلموه@, يتوّجهوا Gم@أن

وإ(حـاطة الوصول نظرهم وآخر توجههم غاية أّن ٕا� تعا� أشار
Ø
j مس�ه@, ٕا�

وصوله عن بالغيب العلم Iصيل
ã
| اجxادهم يتجاوز و( ا(�خرة@, nعا

ã
| واXعرفة

ã
| م Øu@بأ وتساهلهم@: Tجوبيxّم مقام ã

| سبحانه قال
Ø
j Gم@, ا(�خرة nعا ٕا� بالنسبة

بالكلّية@/ َعمون م Øuٕا بل فzا شا@كّون م Øuفٕا xVدين@, غ� أيضاً اXرحلة تلك

علمهم متعل�ق أّن ٕا� ٕاشارة با(�خرة@: ) ـ ا(�خرة
ã
| ـ تعا� بقوله والتعب�

مورد وليسلِطلبxم إ(bال@, بنحو wا يتعلّق ما مطلق هو Iصيله
ã
| xNدون الّذيى

اXطلق@/ الغيب يعرفوا أن Gم يتصّور فكيف Uصوص@, Ø	مع

عyا@/ فاصفح الكرZة@, ا(�ية هذه
ã
| القوم تفاس� اضطربت وقد

/@٧٧ . ٢٠ ـ َدَر@كاً اُف ÒH B َيَبساً الَبحر@
ã
| َطريقاً م Ô ÒGب

ß
ÍÈفا

/@١٤٥ . ٤ ـ النّار ِمن اBٔسَفل َرك الد'
ã
| Òنافق�Xا ٕان'

كالَكـَرم اòـارج@,
ã
| الفعل من ويتحـقّق يتحّصل ما ع� يدّل فََعٌل َرك@: الد�

أيى إ(دراك@, أثر ã| اòارج
ã
| ُل sتحصXا هو َرك فالد� وإ(¾Ìاف@/ إ(@كرام من ف Ò

Ì Ú¿وال
الفعل@/ من وا(ستي�ء الوصول بعد ي�اءي ما

ا(�ية
ã
| بأ(سفل تقييده Nز n وٕاّ( أ(سفل@, ليس]عا�Xل َرك الد� أّن فظهر

ا¡اصل اXقام Fzف اXنظور بل وسفل@/ ّ ع�هُويى يدّل اُ(و�ف� ا(�ية ã| وأمّا الثانية,
حاصلة@/ حالة أو ّ ظاهريى مقام من وا(ستي�ء وإ(دراك الوصول بعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



درهم ٢٢٤

درهم@:

وÇbع ِدرهام@/ قالوا ا Ø[ور لغة@, اGاء Ì»وك معّرب@, Øã
Ïºفار رَهم@: sالد ـ صحا

الِك�@/ من سقط أيى ادِرYاماً@: ادَرَهّم وقد /@oدراه رهام sالد وbع َدراِهم@, رَهم sالد

غـ�ه@, يعرفوا n ٕاذ قدZاً@, العـرب به تكّلمت وقد معّرب@/ ِدرهم@: ـ ب الُمعر�
/@Yالطويل[ ِهجَرْع بكلمة وأ¡قوه

]تستعمل الُعملَة وحدات من وحدة درهم@: ـ ٩ ج إ(س�ميّة اXعارف دائرة
باليونانّيـة@: Ëº)ٕا هذا كان وقد العـرب@/ عند السكّة نظام

ã
| الفّضـية Yالنقود ]ع

ã
الّ� الُعملَة العرب اسـتعار ح	

ã
| القدم منذ مستعمً� ِدَرم@, وبالفارسيّة ,@Y ]ِدرا`يى

الدينار, للدرهم@أع«Ìمن@استعارة@وزن
ã
æواستعارة@الوزن@القانو به@من@الفرس@/ عرفت

اخت�فاً اXؤّرخون اختلف وقد wÍÈا@/
ã
التاّمة@| الدقّة تراعي تكن n الدراهم أّن ذلك

اXثقال ٕا�وزن الدرهم نسبة ع�أّن أbعوا م Øyولك ,@
ã
æالقانو الدرهم Iديد

ã
| ÓDعظ

/@٧@@:@١٠ هيى

كان@/ أيّاً السـّن الكب� هو وقيل ,@ Òالِك� من الساقط :@ Qالُمْدَرِهم درهم@: ـ لسا
رَهـم sوالد اظـلّم@/ ه@: ÔÍ½بـ وادَرهم� الك�@/ من سـقط ادِرYاماً@: Qيَْدَرِهم ٕادَرهم� وقد
كِحفِرد@/ وِدرِهم كِهجَرع@, فِدرَهم ك�مهم@, ببناء ملحق ب ُمعر� Øã

Ïºفار لغتان@, رِهم sوالد
قول هذا به@, يتكلّموا n وٕان ِدرهاماً@, حّقروا م Øu@كأ شاّذًة@, ,@o

ß Ö
vُدَر تصغ�ه

ã
| وقالوا

راِهـم@, الد� كـث� أيى له@, فعل و( مَُدرهم@, ورجل ِدرهام@/ بعÎÉم وحكي سـيبويه@,
اXفعول Ëºٕا وجد ٕاذا لكنّـه :@

ã
Ùجـ ابن قال ُدرِهـَم@/ يقولوا nو قال@: أبو@زيد حكاه

حاصل@/ فالفعل

من للمÍÉوب Ëºٕا إ(س�ميى الدرهم ـ@ اXصباح ã| درهم@: ـ@ البحرين Vمع



٢٢٥ درهم

ِخفافاً بعÎÉا فكانت Uتلفة ا�اهليّة ã| راهم الد� وكانت دوانيق@/ سـتّة وهو الفّضة@,
وقيل العـبدّية@, تسّمي وكانت دوانيق \انية درهم كّل ثقاً( وبعÎÉا الط�ّية@, وهيى
	ÇYدر وجع� والثقيل اòفيف فجمع البغل@, رأس له يقال ملك ٕا� نسبت البغليّة
دوانيق@, ستّة مكّة أهل درهم ـ الyاية ã|و دوانيق@/ ستّة درهم كّل فجاء متساوي	
بالدراهم يتعاملون اXدينة أهل وكان سبعة@مثاقيل@/ ع¿Ìة كّل اXعدلة ودراهم@إ(س�م
ٕا� فكانتIمل الدنان�@: وأمّا مّكة@/ ٕا�وزن فأرشدهم ,@Yص[ tا رسول مقدم عند
مُِسّن@/ مَُدْرِهم@: وشيخ أيّامه@/ ã| مروان بن اXلك عبد ÍÈب أن ٕا� الروم@, العربمن

أواسط حبّاتمن \ان والدانق سّتة@دوانيق@, فالدرهم ـ الذهب زكاة ـ ال¿Ìايع
خ�ف ب� ا�واهر@: ¾Ìحه

ã
| وقال واòّفة@/ والوزانة والصغر العظم

ã
| الشع� حّب

ك
ã
و| علFئنا@/ ٕا� نسبة :@Yللعّ�مة ]اXنxي tي Tكيى ã

و| ذلك@, من ء
ã
Ï¾

ã
| أجده

مـتفق انّه أ(وزان@: Iقيق
ã
|

ã
Ï»ا£ل رسالة عن بل أ(صحاب@/ به قطع :@YداركXا[

dعتَه ا
Ø
Wو كلّه ذلك من حينئٍذ ويتحّصل الفريق	@/ علFء به ح ØÍ¼ وانّه بيyم@, عليه

¾Ìعّية@/ مثاقيل سبعَة دراهم الع¿Ìة مقدار يكون أ@نّه والدينار@: الق�اط
ã
| سابقاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من الدينار أّن Fك الفّضـة@, من اXأخوذة النقـود من واحد الدرهم أّن ـ أّوً(
الذهبّية@/ النقود

اXتداول وأمّا وأ(زمنة@, الب�د باخت�ف وزناً Uتلفاً كان الدرهم أّن ـ وثانياً
سبعَة منه ع¿Ìٌة ويُعادل دوانيق@, ستّة وزنه كان ما هو إ(س�م@: أّول ã

| به اXعمول
/@٧ :@ ١٠ @= ¾Ìعّية@ مثاقيل

كـلمة من قريبة اللغة هذه أّن وأمّا خالصة@/ عربيّة الدرهم كلمة أّن ـ وثالثاً



دري ٢٢٦

كانت ولو معّربة@, كوuا (@توجب الفارسّية@: ـ ِدَرم ـ كلمة أو اليونانّية@, @@ـ يى ß̀ ـ@@ِدرا
ومصدر@, مأخذ أو ماّدة من مأخوذة تكون وأن (@بّد لغة كّل فٕاّن أيضاً@, Fyم مأخوذة

/@للمع اللفظ وضع مقام
ã
| خصوصيّة وجهة تناسب ي�حظ أن من أقّل و(

الكـ� مـفهوم وأمّـا انðاعيّاً@, يكون أن (@يبعد منه الفعل اشتقاق أّن ـ رابعاً
ج�ًء والضعف ا(نكسار جهة من ,@

ã
الذه� النقد مقابل

ã
| الفّضة فيناسب والسقوط@:

ِعـلٍم بعَد َيْعلَم B لكَيىْ الُعُمـر ٕا�أرذَِل Jيَُرد َمن @َوِمنكُم @ـ وقدرًة وقوًة وعّزة وقيمة
ضعفنا@/ من هيى ا Ø̂ ٕا ا£هو(ت فهذه @@ـ َشيئاً

/@٢٠ . ١٢ ـ ٍة َمْعدوَد َدراِهم ٍس ÒRبثََمن ْوه Ò
Ì Ò¾و

كلمة بذكر الدراهم بقلّة اش�
Ø
j Rساً@, ا¥ن كون ٕا� ٕاشارة راهم@: بالد� التعب�

النـازل@, hالتـقو ع� يدّل وال¿Ìاء@: البيع مقام
ã
| التعبـ� وهذا منكّرًة@/ ـ@@معدوَدة@,

علzا@/ يزيد و( نظرهم@,
ã
| للمبيع \ناً القيمة هذه وكون

زماناً والذهب الفّضة قيمة باخت�ف Hتلف والدينار الدرهم قيمة أّن 
O)
Ø
j

قيمة اخت�ف يكون وقد باخت�فها@, وتتنازل تتصاعد أ(جناس سائر وقيمة ومكاناً@,
أ(جناس@/ قيمة باخت�ف مربوطاً النقدين

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دري@:

ويعـّدي َعِلمتـه@/ وِدرايـة@: وِدرية رمَي باب من َدرياً ء
ã
Ï¿ال َدريت ـ مصبا

اXعدن تراب وَدّريُت و(ينتـه@/ (طفتـه مداراًة@: وداريتـه به@, أدريتـه فيقال باGمزة
تدريًة@/

حـّدة وا(�خـر طلباً@, واعـBده ء@,
ã
Ï¿ال قصد أحدYا فأص�ن@, دري@: ـ مقا



٢٢٧ دري

أو بـغزو اعتمدوه أيى كذا@, مكان ف�ن بنو أدريى ـ قوGم فأ(ّول ء@/ ãÏ¿ال ã| تكون
دريت مـنه يقال ليصيده@/ الصيد يرميى الّذيى wا يَسـت� ã

الّ� الدابّة ِري�ة@: والد� غارة@/
ودريته@: بعُد@/ تره nو هو أين نظرَت ٕاذا الصيد@, تَدّريت :@

Ø ã
èأ(عرا ابن قال واّدريت@/

واحد@/ والقياس هو@, أين لِدريته تعّلمت أيى تدّريت@: ـ قوله فأمّا /@Yخَدعته[ ختلته
ِبه@/ َوBأدرا@كُم عَليكُم تلوتُه ا<ما شاَء لو ُقل ـ تعا�أدرانيه tوا ء

ã
Ï¿ال دريُت يقال

به ح
Ú
Ì»ُي للّذيى قوGم ـ ا(�خر وأ(صل الِفطنة@/ َحَسُن كقولك رية@, sالد حسُن وف�ن

اÇXرأة@: وتـدّرت الَقرن	@/ حديدة مُدراة@, وشاة ـّدد@/ Ò ÔT ٔ(@نّه ِمدرًي@, :@ ويُدريى عر الش�
َشْعرها@/ حت

Ø
Ìº

ويقال@: َدْرياً@وِدراية@وِدرياً@/ @يَدِريى َدريى يقال الليث: قال ـ ١٤@.@١٥٦ الxذيب
قوGم من الياء حذفوا ا Ø[ر والعرب علم@/ غ� من أيى ِدرية@, غ� من أ(مر ف�ن çأ
ٕاذا والّليِل وجّل@: عّز tا كقول فzا@, بالك«Ìة يكتفون ,@ أدريى ) موضع

ã
| أدِر@, )

ِرّية@: والد� ختلته@/ ٕاذا َدْرياً@: أدريه ف�ناً دريت ّكيت@: sالس ابن /@ يى ß
Ì»َي وأ(صل ,

ß
Ì
Ö
» يَ

هيى زيد@: أبو وقال /@ َرميى َرمْيـه أمكن ٕاذا Øح� تل ÔO الوحش من به يسـت� البَع�
اّتقيته@/ ٕاذا مدارأة الرجَل دارأت وقال@: الصيد@/ Lو تُدَرأ ا Øu@)ٔ مهموزة

ِدرية@: به وَدريُت َدَريته يقال تْل@, Òòا من بÍÉب اXدَر@كة اXعرفة الدراية@: ـ مفر
ليأنس الصائد ينص}ا

ã
الّ� وللناقة الطعن@, عليه يتعلّم Xا رية sوالد فَطنُت@وشَعرُت@/ Lو

نف«Îا@/ دافعة@به@عن لقرن@الشاة@@لكوuا ف�ميه@/@والِمدري الصيد@,@فيَست�من@@ورائها wا
أدراك@, وما Yالقرآن

ã
|[ فيه موضع@ذ@كر وكّل عر@/ الش� ُيصَلح@به Xا استع�الِمدري وعنه

n يُدريك@, وما فيه ذ@كر موضع وكّل حاِميَه@/ ناٌر ِهيَْه ما أدراَك َوما ببيانه@: ُعّقب فقد
تعا�@/ tا

ã
| تستعمل ) راية sوالد َقريب@/ الّساعَة َلَعل' ُيدِريك َوما بذلك@: يُعقّبه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



دري ٢٢٨

والتحقيق@:

]ع معمولة@, مقّدمات دون من اXعرفة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

Jصل أن و(بّد اXقّدمات بxيّة و(@يوجد بالتحصيل (@يتحقّق موارد
ã
| يستعمل أ@نّه

وغ�Yا@/ واXعرفة العلم وب	ماّدة بيyا الفارق هو وهذا /@ ّ غ�عاديى بطريق

استعt)Fا@/ موارد
ã
| wا التعب�

ã
اللطف| اXعيظهر وwذا

اللـغوي	@, بـعض ع� مهموزة الدرء ماّدة مشـتقّات بعض اشـتبه قد ٕانّه
Ø
j

قلب أّن مع وغ�ها@, والُمداراة@, ,@ والِمدريى ِري�ـة@, كالد� اXاّدة@, هذه ذيل ã
| فذكروها

اÇòطيئة@, وأصـلها ِطيّة Òòا ã| Fك كث�اً@, متداول التلفظ مقام
ã
| للتخفيف ياًء اGمزة

بشّدة@, الدفع هو فيه أ(صل أّن مّر وقد الدرء من مشتقّة فهذه َسأل@/ وأصله وساَل
فzا@/ التناسب 
O و(

الوفاق@/ الط�َرف@واXعاملة@بصورة خ�ِف جهاِت عن مع@الدفع فzا فٕاّن@اXداراة
ما لدفع آلة واÇßXدريى الصيد@, قبال ã

| ونيّته نفسـه ٕاظهار عن للدفع وسيلة ريّة والد�
وُيصلح@/ يُرسل Øح� عر الش� من يتلبّد

من ا Øu@أ فيظّن عادّية@, غ� ع�مقّدمات الدراية توقف فبمناسبة تْل@: Òòا وأمّا
اòتل@/

مورد
ã
| Fyم كّل يُدريك@: وما ـ Pملة أو أدراك@, وما ـ Pملة التعبـ� وأمّا

والتوضيح البيان يراد مقام
ã
| wا Øيع� اُ(و�@: ا�ملة فٕاّن اXفردات@,

ã
| Fك خاّص

ٕاخبار فهيى الثانية@: ا�ملة وأمّا اXوضوع@/ وأYيّة oللتعظ wا çويؤ ,@ Ø	مع Xوضوع
اجxدوا@/ وٕان اXوضوع معرفة

ã
| وقصورهم ا¢اطب	 [كّن عدم عن

/@٣ . ٦٩ ـ بالقاِرَعة وعاٌد وُد Ò\ َبْت كَذ' ُة ا¡اق' ما أدراَك َوما



٢٢٩ دري

/@٢٨ . ٧٤ ـ تََذر Bو
ã ß
ُتب� B َسَقر ما أدراَك َوما

/@ ٨ . ٨٣ ـ َمرقوم ِسّج�كتاٌب ما أدراَك َوما
/@٣ . ١٠١ ـ النّاُس َيكوُن يَوَم القاِرَعُة ما أدراَك َوما القاِرَعُة َما القاِرَعُة

ء@/
ã
Ï¾ ّ ]عأيى استفهاميّة نكرة dيّة إ ما فكلمة أدراك@, ٍء ãÏ¾ ّ أيى أيى

/@٦٣ . ٣٣ ـ َقريباً َتكون الّساَعَة َلَعل' ُيدريَك َوما
/@٣ . ٨٠ ـ @ك'يى يَز' َلعل'ه ُيدريَك َوما

أ(فراد@/ من فرد َ وتزكّيى الساعة زماَن وُيعّرفك يُفهمك ء ãÏ¾ ّ أيى أيى

ã
| وكذلك متداولة@, ]قّدمات تُعلم ) اُمور اXوارد هذه bيع

ã
| الدراية fتعل�ق

اXوارد@: سائر
/@٣٤ . ٣١ ـ وت Ò] أرٍض ّ بأيى نَفٌس َتدريى َوما
/@٣٤ . ٣١ ـ َغداً تكِسُب ماذا نَفٌس َتدريى َوما

/@١٠ . ٧٢ ـ َرَشدا م Øwَر م
ß
w أراَد اBٔرضأم

ã
| ْن Ò ß[ ريَد اُ

Ø
Ì¾أ َندريى B وٕانّا

/@٣٢ . ٤٥ ـ الّساَعة ما َنْدريى ما Ôrُقل
/@٥٢ . ٤٢ ـ اZBٕان Bَو الِكتاُب ما َتدريى @ُكنَت ما

/@٢٥ . ٧٢ ـ توَعدون ما أقريٌب أدِريى ٕان ُقل
ِمن ِتلَك :@tا ٕاّ( يعلُمها و( الغيب@, مصاديق من اXوضوعات هذه أّن 
O و(
فـ� /@٢٦ . ٧٢ @ـ@ أحداً َع�َغيبه ُيظِهر َف^ الَغْيب Ô ßnعا ٕاليـَك@, نوِحzا الَغيِب أنباء

ٕاليه@/ ويوحzا tا علّمها من ٕاّ( يعرفها

والتضم	 إ(حاطة مفهوم Nمعها ري@: والد� ّر والد� رك رس@والد� رج@والد� الد� @ٕاّن Øj
ا¡رف	أ(ّول	@/

ã
| (ش�ا@كها والتسّلط@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Ìºد ٢٣٠

:@Ìºد

دفعته ٕاذا Ìاً@,
Ö
ºَد ء

ã
Ï¿ال دÌºت يقال@: ع�الدفع, يدّل واحد أصل :@Ìºد ـ مقا

رماه أيى البحر@, دÌºه ء ãÏ¾ هو ا Ø̂ ٕا زكاة العن� ã|ليس ـ ا¡ديث
ã
و| شديداً@/ دفعاً

:@ ّ القـويى الضـِخم للجمل ويقال /@Ì Òºِمد ور· بالر·@, دÌºه البـاب@: ومن به@/ ودفع
صـحيح@: وهـو الباب عن شـّذ ا

Ø
Wو أ(عداء@/ تدفع ا Øu@)ٔ كتيبة :@Ì

Ò
ºوَدو /@ ّ Ìيى Òºَدْو

ألواح َع�ذاِت لناه Ò Òaَو :@Ì
Ô
ºُد وا�مع السفينة@, ألواح به تشّد ليف من خيط سار@: sالد

الَمسامير@/ :@Ì
Ô
º Qالد ويقال /@Ì Ôºوُد

يقال الشديد@, والدفع الطعن :@Ìºالد ـ الليث قال :@Ìºد ـ ٣٥٣ . ١٢ الxذيب
Ì
Ô
º Qالد :@Ì Ôºوُد ألواٍح ع�ذاِت ْلناُه Ò Òaو تعـا�@: قوله

ã
| الفـّراء وقال بالر·@/ دÌºه

مر@, الس� Lو يكون ء
ã
Ï¾ كّل الزّجاج@: وقال wا@/ تُشّد

ã
ال� Ìطها Ô¾و السفينة مسام�

Ìه ßºوأد Ìه Ôºأد الِمسمار دÌºُت يقال ,@Ìº الد� فهو وشّدة بقّوة ء ãÏ¾ ã
| ء

ã
Ï¾ وٕادخال

السفينة@/ :@Ìº الد� :@ Ø ãèأ(عرا ابن وعن َدÌºاً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� يطلق اXفهوم هذا وباعتبار الطعن هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

ّ القويى الضخم كا�مل وسيلته@, هو أو الطعن به يتحقّق أو يَطعن ما كّل ã|و مصاديقه
وكالكتيبة ,@Ì

Ò
ºِمد ٕانّه فيه الصادق وكالر· بالقّوة@, ولو طاعناً يكون أن شأنه من الّذيى

وكاòيط اXنظور@, wذا يُصنع الّذيى وكاßXسـFر والÍÉبة@, الطعن ٕايراد شأuا من ã
الّ�

للFء الطاعنة نف«Îا ع�السفينة اXناسبة wذه أيضاً ويطلق اÊ»Xر@, مناب ينوب الّذيى
بشّدة@/ البعض Îا ÔÉبع الطاعنة البحر وع�أمواج له@, اXواجهة صدرها وع�



٢٣١ دّس

/@١٣ . ٥٤ ـ Ì
Ô
ºوُد ألواٍح َع�ذاِت ْلناُه Ò Òa َو

مقابل
ã
| Yوقومه ]نوحاً وحفظهم Sاtم ٕا�@أّن ٕاشارة السفينة@: دون wا التعب�

ألواح وهيى ضعيفة بوسيلة كانت ا Ø̂ ٕا الشديدة@, وأ(رضيّة ال«Êويّة العامّة البليّة تلك
وألياف من@مسام� وربطها واستحكامها ها sلشد وما@يُطَعن@فzا خشب وصفيحاتمن

وغ�ها@/

ودقّة استحكام ع� مصنوعة تكن n السفينة هذه أّن ٕا� أيضاً ٕاشارة وفÇzا
علzا@/ الكاملة السفينة ٕاط�ق يصّح Øح� علميى وطريق صناعيّة

�ـ ÒXللعا آيًة وَجعلناها الّسفينِة وأصحاَب فأSيناُه ـ آية
ã
| السفينة ذ@كر وأما

ٕا� ) السفينة أصحاب ٕا� فzا والنظر إ(Sاء@, مطلق مقام
ã
| هو ا Ø̂ فٕا :@١٥ . ٢٩

النجاة@/ كيفيّة ٕا� و( السفينة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّس@:

فقد أخفيته ء
ã
Ï¾ وكّل فيه@, دفنه قتل@: باب من َدّساً ال�اب

ã
| ه دس� ـ مصبا

القوم@/ دسيس للجاسوس@: يقال ومنه دسسته@,

دسسُت يقال /
Ø
Ìºو خفاء Iت ء

ã
Ï¿ال ع�@دخول يدّل أصل@واحد دّس@: ـ مقا

حيّة ساسة@: والد� اب@/ Û�ال
ã
| ُه Jَيُدس أم َع�ُهوٍن ِسكُه ÔZأ ـ َدّساً ه Qأدس ال�اب ã| ء

ã
Ï¿ال

يكون أن فأحدYا قو(ن@, ففيه :@
Ô
البع� ُدّس قوGم@: فأمّا ال�اب@/ Iت تكون َصّماء

وا(�خر اXندّس@/ اòفيف ء
ã
Ï¿كال ا�رب ذلك فٔ�ّن كذا كان فٕان َجَرب@, من قليل به

َخفاء
ã
| ع

ß
ٔ(@ّنه@ي� الِعرق@َدّساس وقوGم البع�/ ع�َمساعر Yالقطران[ ناء ßGا عل ÔN أن

ولُطف@/



دّس ٢٣٢

وهو ء
ã
Ï¾ Iـت ء

ã
Ï¿ال ـك Qدس ّس@: الد� الليـث@: قال ـ ٢٨٠ . ١٢ الxذيب

أهل كان
ã
الّ� الَمْوُءوَدة أراد قلت@: يدفنه@/ أيى ابـ Û�ال

ã
| ُه Jَيُدس أم ـ ومنه إ(خفاء@,

ما@, لفظ ع� رّده ٔ(@نّه ,@
×
اُن� وهيى ـ يدّسه فقال@: وَذ@ّكر@, حّية@, وهيى يئدوuا ا�اهليّة

ولو ,@ع�اXع ) اللفظ ع� فرّده ـ به @Ì Ù¿ بُ ما@ ُسوء ِمن القوِم ِمن َيتواريى قوله@:
ã
|

الُمراءون ُسُس Qوالد بأ(خبار@/ ليأتيك تدّسه مَن سيس@: والد� جائزاً@/ لكان wا@, ـ قال
قّراء@/ وليسوا القّراء مع يدخلون بأعGFم

َدَسْسـتُه يـقال@: إ(@كراه@/ من بضـرب ء
ã
Ï¿ال

ã
| ء

ã
Ï¿ال ٕادخال ّس@: الد� ـ مفر

ã
| ـُه Jَيُدس أم تعا�@: قال ,@ sس بالد� ناء ßGا ليس وقيل ناء ßGبا البعـ� ُدس� وقد فَدّس@,

اب@/ Û�ال

أ(خ�ة وَدّساه@, َسه ودس� ,@ فانَدس� ه دس� Iته@/ من ء ãÏ¿ال ٕادخال ّس@: الد� ـ لسا

أيى َدّساس@, الِعرق فٕاّن اòال استجيدوا ا¡ديث@:
ã
و| التضعيف@/ كراهية البدل ع�

وهيى َمساِعره@, َوِرمت :@ Ôالبع� وُدس� وقّوة@/ بقهر ء
ã
Ï¿ال

ã
| أدخله ٕاذا وَدّسه@: َدّخال@/

من ء
ã
Ï¾ به قيل ا�رب من خفيف ء

ã
Ï¾ بالبع� كان ٕاذا :@ ّ أ(صمعيى وآباطه@/ أرفاعه

َمدسوس@/ فهو ُدّس قيل ناء ßGبا اXوضع ذلك ã
� طُ فٕاذا َمساعره@,

ã
ا�رب|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ�مطلوب كونه والس�بلحاظ إ(خفاء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أّن@أ(صل

ا�اهليّة ã| البنات sوَدس البع�@, َجَرب sَدس
ã
| Fك الناس@/ ويستكرهه العرف عند

ا¢صوصة@, سيسأ(خبار الد� دّس أو دسيساً@, كونه جهة سيسمن الد� وَدّس العمياء@,
ا¢صوص الِعرق

ã

 ÔO الّذيى ّساس والد� وباطنه@, قلبه ã|@ما ã


 ÔO@ الّذيى ãرا�Xوالدسيس@ا
أ(رض@/

ã
| اXتوارية اXوحشة ا¡يّة وهيى ساسة والد� النسب@, ã|



٢٣٣ دسو

والدفن@: والس�والتواريى rوالك إ(خفاء وب	مواّد بيyا والفرق

ٕا� مـضافاً اXواّد@, هذه
ã
| ملحوظ غ� مستكرهاً اXدسوس ء

ã
Ï¿ال كون أّن

مyا@/ كّل
ã
Uصوص| قيد

أ(رض@/ Iت إ(خفاء
ã
| يستعمل فالدفن

ا¡واّس@/ ببعض مُدَر@كاً كان وٕان بالساتر اXستوريّة ã| والس�
ا�هات@/ bيع من اXلفوفيّة ã| والتواريى

أعّم@/ وإ(خفاء إ(بداء@/ ويقابله بالقلب إ(خفاء
ã
| والكBن

ا(ستكراه@/ بلحاظ ا(�ية
ã
| باXاّدة التعب� أّن فظهر

ِمـن الَقوم ِمَن َيَتواريى oَكظ َوهَو ُمسَوّداً َوجُهه ظل' باBُن�× Ìأحُدُهم Ù¿ بُ وٕاذا
/@١٦@.@٥٩ ـ ون Ôg ÒJ ما ساَء@ Bابأ Û�ال

ã
| ُه Jَيُدس أم َع�ُهوٍن ِسكُه ÔZِبهأÌ Ù¿ بُ ما ُسوء

يدّسه@/ أو اGون وIمله وٕامسا@كه حفظه
ã
| نفسه Jّدث أيى

ٕا� ـ يَدّسـه سكه@, ÔZ ـ
ã
| الضم� ٕارجاع

ã
و| به@, Ì Ù¿ُب ما ـ Pملة التعب� ã|و

عن يتجاوز ) النظر هذا أّن ٕا� وٕاشـارة
×
اُ(ن� Xقام حفظ :@

×
اُ(ن� دون اXوصول@,

ما ساَء@ Bأ بقوله@: عق}ا
Ø
j أ(مر@/ حقيقة عن خارج وهو وا(عتـبار@, والقول اللفظ

بإ(bال@/ أيضاً فzا اً@ Ùمع� ـ ون Ôg ÒJ

/@١٠ . ٩١ ـ َدّساها َمن خاَب َوَقد اها َز@كّ َمن أفَلَح َقد

هذا@/ بُعيد دسو@, ã
| عنه ونبحث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دسو@:

أدسوه@, َء
ã
Ï¿ال دسوُت يقال@: وس�@, خفاء ع� يدّل واحد أصل دسو@: ـ مقا



دسو ٢٣٤

أهـل فٕاّن ّسـاها@: َد َمن خاَب َوَقد تعا�@: قوله فأمّا زكا@/ خ�ف وهو يَْدسو@, وَدسا
أهل بعض أّن غ� عليه@, اXعّول هو وهذا أخفاها@, كأ@نّه Îا@,

Ò
دّس« أ(صل قالوا@: العلم

بالقبيح@/ وأغراها أغواها أيى دّساها@, قال@: العلم

ٕاحدي من فأبدل «Îا@, دس� أ(صل ã| وهو أخفاها@, أيى دّساها@, دسا@: ـ صحا
السين	ياًء@/

وهو َدْسـوًة@, يدسو ف�ن دسا الليث@: زكا@/ نقيض :@
×
Ïºيَد

ã
Ïºَد دسا@: ـ لسا

لغــة@,
×
Ïºيَد

×
Ïºود قال نفَسـه@, Ï

Ø
ºود زاٍك@, ) داٍس وهو زكاة@, يزكو زكا نقيض

ا
Ø
W يقُرب وهذا منصور@: أبو وقال /@
استخ ٕاذا َدسا :@

Ø ã
èأ(عرا ابن أصوب@/ ويدسو

دّساها أّن قولنا تقّدم وقد التضعيف@/ حرف قلب ٕا� ذهباً ا
Ô
وأحس} قال@: الليث@, قال

ّول ÔT
Ò
غ� Ï

Ø
ºد وأمّا ياًء@/ ٕاحداهّن فقلبت توالت السينات وأّن َدّس«Îا@, أ(صل ã|

أيى نفسه ×Ï Ø
ºد من خاب :@واXع أdعه@/ و( أعرفه ف� الدّس@: باب من اXضع�ف عن

حّظها@/ وأخس� أ`لها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذه ب	 أّن ٕا� مضافاً استعFله@, يثبت n Ïºالد من أو الدسو من التفعيل أّن
متقاربة@/ ومعانzا أ@ك�@, اشتقاقاً Yدّس ,@

ã
Ïºد ]دسو@, اXواّد

وما واòسائس الرذائل عن نفسه زكي مَن أفلح قد اXزبورة@: ا(�ية
ã
| فاXع

جعلها من خاب وقد ملكوتّية@/ جهة وله ٕانسان ٕانّه حيث من ٕانسان بشان يليق )
هاً Øوم� مزكًّي نورانياً روحانياً ساXاً باطن@نفسه وليس @نفسه@,

ã
| ما حقيقة داّسًة@تدّس

مطّهر@/ وغ� ث ملو� هو بل الظلFنّية@, ا¡يوانيّة الصفات عن

اXقام@/
ã
فليس]ناسب| اXورد@:

ã
| اXطلق معإ(خفاء وأمّا



٢٣٥ دّع

ٕامّا ا¡الت	@: ٕاحدي من Oلو ) إ(نسان أّن الكرZة@: ا(�ية من اXستفاد ٕاّن
Ø
j

ã
| ما ٍف ÔUو س sمُدس أ@نّه وٕامّا مفلح@/ فهو والتطهـ�@: والxذيب الðكية مقام ã

| أ@نّه
خائب@/ فهو التطه�@: بصدد وليس باطنه

لقـلبه راً sمطه يكن n fن إ(نسان@, ãال�¡ جامع ومñان
ã
Øك� أمر اXع وهذا

فٕانّه وعبادة@, طاعة وأçبكّل وحّج وصام Øص� وٕان مفلح@, غ� فهو لنفسه@: باً sومهذ
خالصة@/ غ� ونيّة oسل غ� بقلب يعبد

باختيار يتحقّقان ا Ø̂ :@ٕاشارة@ٕا�@أّن@@الðكية@والتدسيس@ٕا يى sتعدXالتعب�بصيغة@ا@ ã|و
t أعFله

ã
| وأخلصنيّته النور nٕا�عا التوّجه

ã
| العبد اجxد Fّوكل جهته@, ومن العبد

الرذائل@/ كدورات عن قلبه وتزكّي الظلمة nعا شوائب عن Hلّص فقد تعا�@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّع@:

واضطراب@/ ودفع حركة ع� يدّل وهو مط�ِرد@, منقاس واحد أصل دّع@: ـ مقا
ْعـَدعة@: والد� /@ َدّعاً Úsَجه نار ٕا� ُيَدّعوَن يَوَم َدّعاً@, أدعQه دَعْعته يقال@: الدفع@, ّع@: فالد�

التواء@/
ã
| َعْدٌو ْعَدعة@: والد� َء@, ãÏ¿ال ليستوعَب الِمكيال Iريك

وَدعَدْعت ـ oالَيت Jَيُدع ال'ذيى َفذلَِك ـ دفعته َدّعاً@: أدعQه َدَعْعتُه دعع@: ـ صحا
لّوة@/ ÒW مَُدعَدعة@: وَجفنة مٔ�ته@/ َء@:

ã
Ï¿ال

عنيفاً َدفعاً دفعه ه@: َدع� ُدريد@: ابن وقال َجفوة@/ ã
| دفَعه َدّعاً@: يُدّعه َدع�ه ـ لسا

ـ َدّعاً Úsَجه ٕا�نار ون Jُيَدع وانxاراً@/ دفعاً ُعنفاً به يَعنُف أيى ـ Òoاليت َيُدّع اّلذيى ـ@@فذلَك
/@�Hو تُطحن ُعشبة عاَعة@: Qوالد َعنيفاً@/ دفعاً يُدفَعون عبيدة@: أبو Ìه Ø»ف

الشديد@/ الدفع الدّع@: ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



دعو ٢٣٦

والتحقيق@:

بيyا الفرق هو وهذا وُعنف@/ بشّدة الدفع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

دفع فٕاّن اسـتعGFا@, موارد
ã
| wا التعـب�

ã
| اللطف يظهر وبذلك واXنع@/ الدفع وب	

العـنف ي�زم النار ٕا� Øsجه أهل دفع وكذلك بل	@, ) بعنف وقع ٕاذا مكروه oاليت
والشّدة@/

مفهوم مطلق علzا شّدة@تدّل ع�شّدت	, د(لة اXوردين@:
ã
| التعب�بالدّع

ã

ف

الدّع@/ ماّدة
ã
| اòصوصيّة علzا تدّل وشّدة الدفع@,

/@٢ . ١٠٧ ـ oالَيت Jَيُدع ال'ذيى َفذلَِك

والرaة@/ بالل	 معه يُعامَل أن الّ�زم أّن مع وُعنف@, بشّدة يرّده أيى

/@١٣ . ٥٢ ـ َدّعاً
Ò
Úsَجَه ٕا�ناِر وَن Jُيَدع يَوَم

مـقام اÇXقام وليس وإ(بت�ء@, بالعذاب ا(بتداء مقام
ã
| أ(@كيد التشديد هذا

ول	@/ رaة

يُدَخلون ـ التعب�بقوGم ٕا� شّدت	بالنسبة ع� التعب�د(لًة هذا
ã
| ٕاّن فقلنا

@ُيدَفعون@/ ـ bلة@ مقابل
ã
| وع�شّدة يوَردون@, أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دعو@:

منك@/ يكون وك�م بصوت ٕاليك َء
ã
Ï¿ال يل Ô] أن وهو واحد@, أصل دعو@: ـ مقا

ك�م أ@ك� هذا النسب@,
ã
| عوة sوالد الطعام@/ ٕا� عوة والد� دعاًء@/ أدعو دعوت تقول@:

الطعام@/
ã
| ويك«Ìوuا النسب

ã
| الدال ينصبون م Øuفٕا باب@, sالر بن � َعِديى ٕاّ( العرب



٢٣٧ دعو

عاء sوا(د باطً�@/ أو حقّاً اّدعي تقول لغ�ك@, أو لك حقّاً َ عيى تَد� أن عاُء sا(د قال@اòليل:
الÍÚÉع

ã
| يُ�ك ما :@éّالل وداعية ف�ن@/ ابن أنا تقول@: أن وهو ا(عðاء@, ا¡رب ã|

وآخر واحد سقط ٕاذا وذلك ا¡يطان@, وَتداعت و[ثيل@/ تشبيه وهذا بعده@, ما ليدعو
بـعد واحداً هدمناها ٕاذا علzم@, داعيناها قالوا ا Ø[ور ,@

ã
æالثا دعاء أ(ّول فكأّن بعده

wا@, يتداعون ادُعي�ة ف�ن ãولب ا¡وادث@/ يل Ô] كأ@نّه ¼Íوفه@, الدهر@: وَدواعيى آخر@/
بالدار وما عليه@/ يُعمـيه ما ٕاخـراج ٕا� اXسـؤول يدعو كأ@نّه اُ(غلوطة@, مثل وهيى

يدعو@/ صائح ليسwا كأ@نّه أحد@, wا ما أيى ,@ ّ ُدعويى

من عنده Dف ورغبُت بالسـؤال ٕاليه ابxلت ُدعاًء@: أدعوه tا دعوت ـ مصبا

داعيى فهو ٕا�الص�ة الناس اXؤّذن ودعا ٕاقباله@/ وطلبت ناديته زيداً@: ودعوت /@�òا
التوحيد@/ @اòلق@ٕا� @داعيى Ø ãوالن� قاض@وقُضاة@وقاضون, مثل ُدعاة@وداعون وا�مع ,tا
دعـوته يقال النسبة@,

ã
| عوة sوالد /@Ëº)ٕا wذا يته Ød ٕاذا وبزيد@: زيداً الولد ودعوت

من ]عفاعل فهو أبيه@,
Ò
غ� s الدعيى الولِد دعاء عوة@: sالد :@ ّ أ(زهريى وقال زيد@, بابن

:@
Ø ã
الكسا� وعن عاء@مثل@ذلك@/ sعاوة@وا(د عوي@والد� ,@والد� ãæمفعول@من@الثا@و]ع أ(ّول,
ٕاذا النـاس دعوت من Ëºٕا الطعام@,

ã
| عوة والد� وٕاخاء@, قرابة أيى ِدعوة القوم ã| ã

�

Ëº)ٕوا ,@
ã
Ï»لنف طلبـته واّدعيتـه@: [ّنيـته@, ء@:

ã
Ï¿ال واّدعيت عندك@/ ليأ@كلوا طلبxم

فـيقول بـأ(لف يـؤنّثها العـرب وبعض اXـّرة@, عـوة@: الد� فارس@: ابن قال عوي@, الد�

يّدعيى ف�ن يقال جوازاً@, الباء فتدخل إ(خبار مع ا(ّدعاء يتضّمن وقد عوي@/ الد�
قال وفتحها@, الواو Ì»بك عاِويى الد� عوي الد� وbع نفسه@, عن بذلك �O أيى فعاله@,

ã
الّ� التأنيث ع�ألف ففتحتوحفظت التخفيف آثرت العرب أو�ٔ(ّن الفتح بعÎÉم

والفَتوي@/ الفتاِويى ومثله اXفرد@, علzا ã
ب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



دعو ٢٣٨

والتحقيق@:

ٕاليه َيرغب أو ٕاليه يَتوّجه ٔ(ن ء
ã
Ï¾طلب هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

بال�كيّة عنه Øويع� الندب@, قريبمن اXع وهذا Mسبه@, مورد كّل
ã

ف يَس�ٕاليه@, أو

فيه النداء ومفهوم وخواندن@/ كردن دعوت ـ بكلمة وبالفارسيّة چاِغرماق@/ ـ بكلمة
القصـد أّن Fك الدعـاء@, ع� مقّدم وهو به@, ياح sالص مطلق وهو فقط@, ا¢اطبة جهة

النداء@/ قبل وإ(رادة

لوازم fن وأمثاGا@: الرغبة@, ا(بxال@, ا(ستحضار@, ا(ستغاثة@, ـ oمفاه وأمّا
موارده@/ من مورد

ã
| مyا كّل أ(صل@,

كوuا جهة من ٕامّا Uصوص ع�دعاء تدّل مّرة@: صيغة كوuا باعتبار عوة والد�
الداِع َدعوةَ اُجيُب ُسل@, Jالر بِع ونت' َدعوتَك ْب

ß
ÔS نوعاً@: ولو تعيّنه جهة من وٕامّا َمّرة@,

ا¡ّق@/ َدعوةُ لُه َدعاِن@, ٕاذا

َوما عاء@, Jالد يُع Òd ٕان'َك والتـوّجه@: اXيل طلب مفهوم مطلق فهو عاء@: Qالد وأمّا
بينُكم@/ الّرسوِل ُدعاَء َعلوا Ö ÒQ B الكاِفرين@, ُدعاُء

ع� الضّمة ٕاسقاط بعد با�ازم@, أو السا@كن	 بالتقاء تسقط العلّة حرف ٕاّن
Ø
j

ال'ذيَن ٕان' ار@, النّ ٕا� َيدُعوَن ولئـَك اُ يَدُع@: n داٍع@, تَدعوَن@, َيدُعون@, ـ
ã
| Fك الواو@,

َمَع َتدُع Bو با¡gة@, َربّك َسبيل ٕا� اُدُع الّداِع@, َدعوةَ اُجيُب ا<@, دون ِمن َتْدُعوَن
ا<@/

:@ الداِعيىَ َيّتبعوَن ا<@, ٕا� وداِعياً ا<@, داِعيى أجيبوا :@
ã
| وأمّا

والثالثة اُ(و�
ã
| والتنوين ياًء@, قلبت قبلها ما ك«Ìة ]ناسبة الواو ٕاّن ـ فأّوً(
تسقط@/ ) òفxّا الفتحة ٕاّن ـ وثانياً حذفت@/ والّ�م إ(ضافة بسبب



٢٣٩ دعو

الÇxذيب@,
ã
| Fك عاء@, sا(د من أو عاء Qالد من مصدر Ëºٕا فهو الَدعوي@: وأمّا

َرّب >ِ ا¡مُد أِن َدعواُهم وآخر اXصدر@: من Jصل وما الدعاء من يتحّصل ما ]ع
ُسبحاَنك@/ فzا َدعواُهم ,@� ÒXالعا

القول@/ ذلك هو دعائهم من ويتحّصل يُ�اءي ما أيى

عون@, َتد' ما فzا َوَلكُم الفعل@:
ã
| واختيار ع�مطاوعة يدّل افتعال, عاء@: sوا(د

دعوته@/ Hتارون ما أيى ـ عون َتد' به Ôrُكن ال'ذيى هذا عوَن@, َيد' ما م ÒGو

َجَعَل َوما بإ(بني�ة@: ودعوتَه ٕابناً جعلتَه من وهو عيى الد� bع فهو أ(دعياء@: وأمّا
أدعيائهم@/ أزواج

ã
| @ُكم@, أبناَء أدعياَء@كُم

لك@/ أبناء م Òxي Ødو ة البُنُو� بعنوان م Òtدعو الّذين أيى

/@٩١ . ١٩ ـ َوَلداً ن × Öa للر' َدَعْوا أن

/@ ٨٨ ـ َولداً ُن ×a الر' َذ ÚHا َوقالوا ـ بقرينة هذا َدعيّاً@, ولداً للرaن أّن يريدون
الولد يناسبان الولد ودعوة الولد@, اذ ØHا فٕاّن /@٩٢ ـ َولداً يت'خذ أن ِن ×a ِللر' َينبَغيى َوما

/@ ّ الدعيى

هو ما خ�ف حقيقيّاً@: ولداً t بأّن قوGم من اÎ¿Xور هو ما بأّن يشعر وهذا
عقيدtم@/ من الواقع

/@١٤ . ٢٥ ـ كث�اً ُثبوراً@ وادُعوا
يصيبكم@/ كث�اً وابت�ًء ه�@كاً أيى

/@١٨ . ٣٥ ـ ×èُقر ذا كاَن َولو ء
ã
Ï Ò¾ منُه َمل ÔJ B ٕا�aِلها ُمثَقلٌة َتدُع َوٕان

لها@: ßa من Jملوا أن أفراداً ثام@, ا(� من أثقال ذات وازرة نفس دعت وٕان أيى
أ(قـرب	@/ وأرحامه قرباه ذويى من اXدعّو كان ولو ء@, ãÏ¾ مل ß¡ا ذلك من مل ÔJ )



دعو ٢٤٠

اُخري@/ ِوزَر واِزرة تِزُر Bو وقبلها@:

/@١٨٠ . ٧ ـ ا
ß
w فادُعوه × Ò	س Ô¡ا اÊºBُٔء وِ<ِ

بأ(Êºء وكذلك الروايات@,
ã
| اXضـبوطة ا¡س أÊºئه بوسـيلة فادعوه أيى

عليه ٕاّ( فzم د(لة و( ا¡ّق ٕاّ( وجهة Gم وليسـت فيه@, الفانية التكوينيّة ا¡س
تعا�@/ يشاء ما ٕاّ( يشاءون ما نوره@, ومرايا عظمته

ã
وVا� أمره مظاهر وهم تعا�@,

له@/ ودعاء العزيز tا ٕا� توّجه الوجهة@: wذه wم والتوّسل Gم فالتوّجه

ã
| ينوب من هو اòليفـة فٕاّن أرضه@,

ã
| تعا� t خلفاء كوuـم مع وهذا

ظلمة@/ ونقطة خ�ف جهة فيه يري و( ومقاماته@, صفاته

ا�òفة ِوجهـة فzم يري و( أنف«Îم بِوجهـة ٕالzم وتوّجه َدعاهم من نعم
َربJك@, َوجُه فاٍن@وَيب�× َعلzا @َمن Jُكل ـ حقيقَة و(يُدرك إ(dّية@وعنواِن@اXرآتّية@, ومقاِم
tبا أ¾Ìك فقد أرضه@:

ã
| tا خليفة ويا ,@س Ô¡ا أ(Êºُء وLُن ـ واقعيَّة و(@ُيشاِهد

اXتعال@/ العزيز

الربّانيّـة العلوم وأج� يّـة ×G)ٕا اXعارف أس من اXقام@: هذا معرفة وحقيقة
أ(wج@/ بنوره tا عّرفه من ٕاّ( يعرفها )

ã
الّ� اXلكوتيّة

/@١٨٦ . ٢ ـ َدعاِن ٕاذا الّداِع َدعوةَ اُجيُب قريٌب
ã
Ùæ فٕا

/@٦٠ . ٤٠ ـ َلكُم أسَتِجْب
ã
æادعو رّبكُم وقاَل

/@٢٩ . ٧ ـ ين Lالد لَُه Òِلص� ÔU فادُعوه

ٕاشارات@: ا�م�ت هذه
ã

ف

دعوته@/ ٕاجابة
ã
| ي�ّدد Øح� الداعيى عن بُعده يتصّور ف� ـ قريب ã

Ùæٕا ـ ١

اXتكلsم وبصيغة ا(سـتمرار@, ع� الداّل اXضارع بصيغة Øع� قد ـ اُجيب ـ ٢



٢٤١ دعو

القول@/
ã
| تأ@كيد ع� الداّل

/@ Ø	مع Uصوص ع�دعاء تدّل الصيغة هذه ٕاّن قلنا ـ َدعوة ـ ٣

ومتّصف داع أ@نّه بعنوان الداعيى من تتحقّق ã�ّال الدعوة أيى ـ الداع دعوَة ـ ٤
حقيقًة@/ به

الدعوة@/
ã
| الفعليّة حصول ٕا� وٕاشارة الدعاء@, Xقام تأ@كيد ـ ã

æدعا ٕاذا ـ ٥

والتـوّجه العـناوين ٕاسقاط ع� يدّل اXتكلّم ياء ذ@كر ـ
ã
æاُدعو ,@

ã
æدعا ـ ٦

سواه@/ عّمن الكامل تعا�وا(نقطاع ٕاليه اòالص

الدعوة@/ مقام
ã
| ولزومه إ(خ�ص Iقّق ٕا� ٕاشارة ـ Uِلص	له ـ ٧

الدعوة كون ي�زم الدعوة@:
ã
واòلوص| تعا� ٕاليه التاّم التوّجه أّن 
O و(

وÊºئـه أرضه
ã
| مشيّته ونظاما ٕارادته مظهرا Yا الل�َذيِن والت¿Ìيع للتكوين موافقة

خلقه@/
ã
| ه ßgح وQلّيا

جريان ومناقَض حياته@,
ã
| مس�ه خ�ف (@تكون أن (زم الدعوة ٕاّن وأيضاً

حـياته بـرنا¶ يكـون أو �ÇRفه ويعمل أمراً يدعو بأن وسكناته@, وحركاته أعFله
له@/ مناقضاً وأفعاله أعFله وجريان

ال¿Ìائط وأç@بالدعوة@مع@هذه fن@راعاها ¾Ìعيًّة@وعقلّية@, الدعوة ¾Ìائط هذه
َلُكم@/ أسَتِجْب

ã
æاُدعو ـ له استجيب فقد

/@١٤ . ١٣ ـ َض^ل
ã
| Bّٕا الكافريَن ُدعاُء َوما

/@١١ . ١٧ ـ �Òòبا ُدعاَءُه
Ù
Ì¿بال اBٕنساُن وَيدُع

/@٤٢ . ٢٩ ـ ء
ã
Ï Ò¾ِمن ُدونه ِمن َيدعوَن ما َيعلُم اَ< ٕان'

/@ ٨ . ٣٩ ـ َقبُل ِمن ٕاليِه َيدعو كاَن ما
Òã
Ï ß»َن ِمنُه نعمًة له خو' ٕاذا Ú Ôj



دعو ٢٤٢

/@٥٥ . ٧ ـ اXعتدين Jب ÔJ B ٕان'ُه وُخفية عاً ÛÍÉت رّبكُم اُدعوا
منتجة@: غ� اXوارد هذه

ã
| الدعاء أّن مyا فيستفاد

التكوين@/ خ�َف وعقيدته فكره مس� كان ٕاذا ـ ١

عليه@/
Ø
Ì¾ هو ما ودعا وخ�ه بص�حه جاهً� كان ٕاذا ـ ٢

أمراً ومنظوره دعاؤه وكان لظاهره@, Uالفاً وÌºيرته دعوته باطن كان ٕاذا ـ ٣
آخر@/

دعاءه@/
ã
Ï»ن نعمًة له خو� وٕاذا والفقر@, ا¡اجة حال ã

| دعاؤه كان ٕاذا ـ ٤

واòفية@/ ع ØÍÉالت وخ�َف با(عتداء@, قريناً الدعاء كان ٕاذا ـ ٥

الدعاء@/ ¾Ìائط
ã
| الكرZة ا(�يات من يستفاد ما ٕاbال هذا

َدعواُهم وآخُر َس^ٌم فzا م Ô Ôx وIي' الل'ُهم' ُسبحانََك فzا الن'عoَدعواُهم َجنّاِت
ã
|

/@١٠ . ١٠ ـ � ÒXالعا Lَرب >ِ مُد Ò¡ا أِن

n ما وج�وته tا عظمة آثار من فzا وشاهدوا ,@oالنع جنّات دخلوا ٕاذا م Øuفٕا
والعـّزة القـدرة ومظاهر والوسـعة والنعمة الرaة من وعاينوا الدنيا@,

ã
| يشاهدوها

وقصـور وحقارtا@, وذلxّا أنف«Îم صغر Gم يتحقّق فقد يعاينوها@: n ما والك�ياء
ميل Gم يب� ف� وا�Fل@, وا��ل العظمة تلك مقابل

ã
| وعجزهم وفقرهم عرفاuم

]فيك مقابل ـ أبصارهم وح«Ìت أفكارهم كّلت ح�ان@, وهم دعوة@, و( طلب و(
هون Ø�ُفي ,@ اللّىهم� ُسبحانك ـ حينئٍذ فيكون@ذ@كرهم ـ Y�ًكلي الفكر غدا الكَون يا@اُعجوبَة

ا¤دود@/ ّ اXاّديى وعاXهم فكرهم ÏÉقت[ فيه قالوا ØFع تعا� tا

وان¿Ìحت حياtم@, دائرة واّتسعت ٕادرا@كهم@, nعا ٕا�عاn@وراء انتقلوا م Øuنعم@ٕا
الدنيا@,

ã
| ُيدركوها n وَمشاهَد وأموراً حقائق وأدركوا بصائرهم, وتنّورت صدورهم,

Ø
Fع

ã
اXتعا� فأنت ,@ اللّهم� ُسبحانََك ويقولون@: Tدودة@, ناقصة السابقة معارفهم ف�ون



٢٤٣ دفء

والتفّكر@/ والتعقّل إ(دراك فوق فهو ونتخيّل@/ ونتوّهم نتصّور ØFع ه Ú�Xوا َنقول@,

ا(نقطاع@وا(نس�خ بعد (Zكن@ٕاّ( العاn@أيضاً @هذا
ã

@أّن@حقيقة@التسبيح@|O)و

اللّهّم@/ سبحانك يقول@: Øح� ,@nالعا ã| Ø
Fع والتبتّل والتجّرد

والضـعف والعـجز والقصور النقائص من بالسـ�م@, ي�ون ÔJ بيyم Dف م Øuٕا Øj
مرات}م وتgيل درجاtم وترفيع توفيقهم

ã
| اXتعال tا من ويستمّدون Gم@, ا�Xاءي

صدورهم@/ ´Ì¿وت قلوwم وتنوير

تكـون :@oالنعـ جّنات
ã
| النعـم wذه والتنّعم ا¡ا(ت@, هذه مشـاهدة وبعد

ويشـاهدون اXتعال@, tا من نعمة كّل ف�ون ,@	Xالعا sرب tِ ا¡مُد ـ فzا دعواهم
ونعمته@/ رaته

ã
| مستغِرق	 أنف«Îم

الدنيوّية@, ا¡ياة عن وانقطعت@قلوبه صدوره@, ان¿Ìحت حال@مَن يكون وهكذا
ا¡مَد ٕاّن فيقولون@: ,@nبالعا Tيطة ونوره وٕاحسانه وفضله ونعمته رaته فيشاهدون

/@	Xالعا sرب t وا¡مُد لك@, ¾Ìيَك ) لك والنعمَة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دفء@:

ٌء
ã
َد| الفاعل Ëºٕا

ã
| يقال و( قالوا@: َتِعَب@, باب من يَْدفَأ البيُت

Ñ ß
َد| ـ مصبا

غضبان مثل ,@ واُ(ن�َدفأيى َدفْآُن, @كر فالذ� الشخُص@,
Ñ
وَد| َتِعب@, وزان بل ,@hوزان@كر

د@/ Òال� ل@: ßa مثل فء sوالد َقُرب@, مثال اليوُم وَدفَُؤ َيدفؤه@/ ما لِبس ٕاذا وَغْض�@:

يقال ال�د@, خ�ف فء@: sفالد ال�د@/ خ�ف ع� يدّل واحد أصل دفأ@: ـ مقا
إ(نسان فأمّا أ(وقات@, ã| أعرف وأ(ّول /@

Ñ
َد| :@

Ø ã
èالك� قال ٌء@/

ã
َد| وهو يومُنا َدفُؤ

ِدفٌء@, ف�ن ع� وما َوَدفاء@/ ِدفٍء ذو وثوب ,@ َدفْأيى وامرأة َدفآُن@, فهو Ñ ß|َد فيقال@:



دفء ٢٤٤

Û ã ß
فَ� الد� الباب ومن ِكنsه@/ أيى ا¡ائط هذا ِدفِء ã

| واقُعْد كذا@,
ã
æأدفأ وقد يدفئه@/ ما أيى

بعضاً
Ñ
تُد| بعÎÉا ٔ(ّن الكث�ة@, الُمدفَأة@: وإ(بل َصيفاً@/ ء Nيى الّذيى وهو أ(مطار@, من

َلكُم ـ wا وا(نتفاع وألباuا إ(بل نِتاج العرب@: عند فُء sالد :@ أ(مويى قال بأنفاÎºا@/
سلّموا ما و¼Íßامهم ِدفئهم ِمن لنا ـ Yص[ tا رسول حديث ذلك ومن ِدفٌء@/ فzا
فٕان اLناًء@, أيى َدفَأً@, فيه ٕاّن ـ الدّجال صفة ã

و| ا(Lناء@, فَأ@: الد� الباب ومن باXيثاق@/
نّأ ÔJو يغشاه أن من ف�@بّد شيئاً أدفأ ما كّل ٔ(ّن القياس@, من فهو صحيحاً هذا @كان

عليه@/

بالدال اXصاحف@:
ã
| ُكِتب فء sالد الفـّراء@: قال :@ Ñ|د ـ@ ١٩٤ . ١٤ الxذيب

وذلك صواباً@, كان النصب@,
ã
وألف| اòفض

ã
| وياء الرفع

ã
| بواو ُكتبت وٕان والفاء,

هذه بصورة اGمزة كتابة
Ø
j[ قبلها الّذيى ا¡رف ٕا� اGمز ٕاعراب ونقل اGمز ترك ع�

يلبسون ما أراد وأصوافها@, وأشعارها أوبارها من به ما@انتفع فء sوالد قال: /@Yا¡روف
َدفاءة@, وذو ِدفء@, ذو وثوب أ(وبار@/ الكث�ة الُمدفَآت@: إ(بل :@ ّ أ(صمعيى وقال مyا@/
السخونة@/ فُء sالد ويكون Yمصدر ]ٔ(@نّه َدفاءة@, عليه ما و(@يقال ِدفء@, عليه ما ويقال
ي�ك من لغة ع� وهذا ,@

ã
يُدفِئُ ما لِبست أيى واستدفيت@, اّدفيت يقال الليث@: وقال

اGمز@/

مصدر Wدود فاء@: والد� أدفاء@/ وا�مع ال�د@, حّدة نقيض فَأ@: والد� فء sالد ـ لسا

الّـذيى ء ãÏ¿ال وهو فء@: sالد Ëº)ٕوا ُيدفئه@/ ما ألبسه وأدفأه@: َدفاًء@/ ال�د من دِفئُت
وتدفّأ الثوب@, وأدفأه به@/

Ñ ß
استُد| ما فاء@: sوالد ُيدفئه@, ما لبس ٕاذا :@

Ñ ß
َد| ورجل يُدِفئك@/

ُيدفئه@/ ما لبس أيى افتعل@: وهو به واّدفأ به@, واستدفأ بالثوب@, هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٤٥ دفء

والتحقيق@:

ويوجب وما@يَْدفع@ال�َد ال�د @به@من Òما@ُيّت� هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أّن@أ(صل

وغ�ها@/ وأصواف وأوبار وحائط وجدار لباس من ا¡رارَة@,

فق@/ والد� فع والد� فر والد� فء الد� ã| مش�ك الدفع ومفهوم

واسـتَْدفأ بالثوب وتََدفّأ ٌء
ã
وَد| ÕÑ ß

َد| وهو ال�د@, من نفسه دفع ٕاذا :@
Ñ ß
َد| فيقال

وا�Çمع به@, يُدفأ ا ÒX Ëºٕا هو فء@: sوالد ال�د@, يدفع ما ألبسـه أيى به وأدفأه واّدفأه
ِدفء@/ ذو وٕانّه أدفاء@,

ذ@كر ويؤيّده بوجيه@, ليس أ(نعام من به ينتفع ع�ما فء sالد ٕاط�ق أّن فظهر
الكرZة@/ ا(�ية

ã
| فء sالد كلمة بعد اXنافع

هـذه ب	 الفـرق هو وهذا ال�د@, يناقض ما مطلق اXاّدة مفهوم ليس وأيضاً
وغ�ها@/ والسخونة ا¡رارة وماّدة اXاّدة

وغ�ه@/ العرب لسان راجع ـ بالياء للمعتّل فهو ا(Lناء@: مفهوم وأمّا

/@٥ . ١٦ @ـ@ تأ@ُكُلوَن ا Öyَوِم َومنافُع ِدفٌء@ فzا َلكُم َخَلَقها واBٔنعاَم

Gم@, تعا� نعFئه وبيان ل�متنان اXقام فٕاّن خَلقها@, ـ بقوله متعلsقة ـ لكم ـ @كلمة
يسـتفاد و( اXورد@/

ã
| خلقها@, ـ كلمة ذ@كر ٕا� Jتج n فء@: sالد عن خ�اً كان ولو

يشاء@/ Fكيف علzا@ وحكومته إ(نسان سلطة

من اXفهوم ع�أّن يدّل أثقاَلُكم@: مل ÒIو تأ@كلون@, ِمyا َمنافع@, ـ كلFت وذ@كر
بعض@/ قال Fك مyا@, يؤكل ما و( اXنافع ليسمطلق فء sالد

وجلد@/ وَشعر ووبر صوف من عنه �به ويُتّ ال�د يدفع ما هو فء@: sالد أّن فظهر



دفع ٢٤٦

وÇaل وملبسـه طعامه من إ(نسان@: معاش لتأم	 تعا� tا خلقها فأ(نعام
حياته@/

ã
| إ(نسان ٕاليه Jتاج ما عمدة وهذه وQارته@/ وسفره أثقاله

/@oَرح لََرُؤوٌف َرّبكُم ٕان'

ورaته@/ رأفته آثار من النعم وهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دفع@:

أدفُعه ء
ã
Ï¿ال دفعُت يقال@: ء@/

ã
Ï¿ال ع�تنحية يدّل م¿Îور@, واحد أصل ـ مقا

ٕا� سـؤاله عند يدافعه هذا ٔ(ّن الفق�@, والُمَدفّع ِدفاعاً@/ السوَء عنه tا ودافَع دفعاً@/
مشتّق ذلك وكّل /@oالعظ فالسيل فاع@: Qالد وأمّا وغ�ه@/ والدم اXطر من فعة@: Qوالد ذلك@,

/@hالكر البع� والُمَدّفع@: بعضاً@/ يدفع بعضه أّن من

ودافعُت عنه@, ودافعت أ(ذي عنه ودفعُت فاندَفع@, Lيُته@, دفعاً@: دفعتُه ـ مصبا
القول@: ودفعُت بعضاً@, Îم ÔÉبع دفع القوم@: وتَدافَع /@Yومّددته ]أّخرته ماطلته حّقه@: عن
رحلت اXوضع: عن ودفعُت ٕاليه, َرَدْدtا صاح}ا@: ودفعُت@الوديعَة@ٕا� َرَدْدته@با¡ّجة@/
:@
Ø
ËÉوبال اXّرة@/ فعة@: والد� ٕاليه@/ انxيت كذا@: ٕا� وُدِفعُت ]ّرة@/ جاءوا القوُم@: ودفع عنه@/

ُيدَفع@/ مقدار أيى ُدفعة إ(ناء ã| ã
ب� يقال ]ّرة@/ يدفع Xا Ëºٕا

أيى الفـرس@, واندفع فاندفع@/ الرجَل ودفعُت شـيئاً@, ف�ن ٕا� دفعُت ـ صحا
ودفع@: عنه ودافع واFXطلة@, اXطاولة واXدافعة@: ا¡ديث@/

ã
| واندفعوا س�ه@/

ã
| أÌºع

نفسـه@/ عن يدفعه كّ�ً ٔ(ّن والذليل@, الفق� والُمَدف�ع@: الواحدة@/ اXّرة فعة@: والد� /@]ع
النsتاج@/ قُبيل ÍÒÈعها ã

| اللsباء تدفع
ã
الّ� الناقة أو الشاة والدافع@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٤٧ دفع

والتحقيق@:

ناظر هو اXنع فٕاّن واستدامة@, بقاًء اXنع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

ٕا� نـاظر والدفع والسبب@,
ã
ÏÉقتXا مقابل

ã
| ء@,

ã
Ï¾ وIقّق الوجود أصل جهة ٕا�

وبقائه@/ ء
ã
Ï¿ال ٕادامة جهة

الدرء@:
ã
| سبق وقد ,@ Ø	مع جانب ٕا� بالنسـبة إ(بعاد فzا ي�حظ والتنحية

@فراجع@/ ـ والكّف والرّد والدرء والدفع اXنع oمفاه اخت�ف

خصوصيّات Øفتتغ� اXنضمة@, وا¡روف اGيئات
ã
æمعا يضاف@ٕاليه اXفهوم وهذا

اÇXنع@/ أَدْمت أيى ودافـعته مـنعته@/ أيى دفعته فيقال@: ÇTفوظ@, أ(صل ولكّن ,@اXع

أيى عـنه ودفـعت ٕاليه@/ رددتـه أيى ٕاليه ودفعت Zنع@/ أن منه طلبت أيى واستدفعته
به@/ ودفعت ماطلته@/

مصاديق من كلّها وغ�ها@: واXطر والناقة والشاة والسيل والذليل الفق� وأمّا
مطلقة فzا تستعمل أن يصّح و( اXفهوم@, خصوصيّة فzا ي�حظ أن و(بّد أ(صل@,
فيه ملحوظاً اXنع جهة هو فzا

ã
فاXعا¡قي� اXزبور@/ القيد فzا ي�حظ أن غ� من

البقاء@/ ٕا� النظر قيد

/@٦ . ٤ ـ م ÒGمأمواzٕال Ôrَدَفع فٕاذا

/@٦ . ٤ ـ م ÒGمأمواzٕال فادَفعوا

قبال
ã
| الرّد جهة ٕا� ٕاشارة بالدفع Øع� وقد ٕالzم@/ أمواGم kوردد rدفع أيى

القيد@/ هذا فيه ي�حظ ) والرّد عندهم@, أ(موال وٕابقاء ا(ستدامة

/@٩٦ . ٢٣ ـ السيLئَة أْحَسُن هيىَ
ã
� بال' ادَفْع

وبّدGا أحسن@, هيى ã
بالّ� عملها ويُدZون يكتسبوuا

ã
الّ� السـيsئاِت ٕادفع أيى



دفق ٢٤٨

با¡سنات@/

ٕازالة يفيد با¡سنات دفعها أّن وع� السّيئات@, تداوم ع� الكرZة ا(�ية فتدّل
آخر@/ حكم مÏÉفله ما ٕا� بالنسبة وأمّا إ(دامة@,

/@٣٨ . ٢٢ ـ آَمنوا ال'ذيَن َعِن ُيدافُع اَ< ٕان'
جان}م@/ وعن عyم هم@, ØÍÉوي Oالفهم ما دفع hيُد أيى

/@٢٥١ . ٢ ـ ببعٍض م
Ô
Î ÒÉبع الناَس اِ< َدفُع Bَولَو

آخر@/ بعض بوسيلة وفسادهم وÍÈرهم وعداوtم خ�فهم الناس دفع أيى

/@ ٨ . ٥٢ ـ دافع من لَُه ما َلواقٌع ربّك عذاَب ٕان'
يدوم@/ بل دفعه@, Zكن ) والعاص	@: ع�الكافرين ونزل عذابه وقع ٕاذا أيى

إ(بعاد أو التنحية أو اXنع أو الرّد دون اXوارد, هذه
ã
التعب�باXاّدة@| لطف فظهر

ونظائرها@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دفق@:

و(يتعّدي, ودفقته@أنا,@يتعّدي بشّدة, انصّب من@باب@قتل: َدفْقاً اXاء دفَق ـ مصبا
@ـ داِفق ماٍء ِمن ـ@ تعا� قوله وأمّا (زماً@/ استعFله ّ أ(صمعيى وأنكر مدفوق@/ دافق فهو
نعت@, Tّل

ã
| كان ٕاذا فاعً� اXفعول لون sوJ م Øu@أ وهو ا¡جاز@, أهل ع�اُسلوب فهو

وعارف مكتوم@, أيى ßkكا Þ
Ì ßº يوافقه@, ما الُقوطّية@: ابن وقال َمدفوق@/ ماء واXعِمن

ذيى ماء من الزّجاج@: وقال معصوم@/ أيى Ë¼وعا مدفـوق@, أيى وداِفق معروف@, أيى
َدفعة@:

ã
| Fك واXضموم اXفتوح وbع اXدفـوق@, Ëºٕا

Ø
ËÉوبال اXّرة@, فقـة@: والد� َدفق@/

أÌºعت ودفَقِت@الدابُّة@: @Vتمع	@/ القوم@ُدفقًة@واحدة@أيى وجاء وُدَفق@وُدُفقات@/ َدَفقات@,
أÌºعتwا@/ أنا@: ودفقxا مشzا@,

ã
|



٢٤٩ دفق

من ٔ(@نّه َمدفوق@, أيى داِفق ماء فهو صببُته@, َدفْقاً@: أدفُقُه اÇXاَء دفقُت ـ صحا
باXوت@/ عليه َ ُدِعيى ٕاذا روَحه@, tا َدفَق ويقال اXاُء@, َدفََق يقال و( اXاُء@, ُدِفَق قولك
التصّبب@/ والتدّفق@: ا(نصباب@/ وا(ندفاق@: للك�ة@/ شّدد َصب�تا@, :@ الن�ديى كفّاه وَدف�َقْت

الس�@/
ã
| مُتَدفsقة ِدفاق@: وناقة /@ الواديى �ٔ ÒZ ُدفاق@: وَسيل

ذلك@: من /@Y�ًُقُب[ قُُدماً ء ãÏ¿ال دفع وهو قياسه@, مط�ِرد واحد أصل دفق@: ـ مقا

أيى واحدة ُدفقًة جاءوا قوGم مل ÔJو ماء@/ من ُدفقة وهذه دافق@, ماء وهو اXاء@, دفق
اندفعا فقد عنه بانا ٕاذا F Øu@أ وذلك َجنبيه@, عن ِمرفقاه بان ٕاذا أدفُق وبع� واحدة@/ مّرة

َع@/
Ò
Ìºأ ٕاذا :@

× Ø
ِف� sالد وم¿Ïف�ن ال«Ìيع@, إ(بل@: من فَّق sوالد واندفقا@/ عنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الدفع@, منه ي�اءي Mيث بشّدة ا(نصباب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

ب	 فٕاّن ـ فر والد� فأ@, والد� ّف@, الد� فع@, الد� ـ كلFت اXع هذا ويؤيّد بدفع@/ إ(راقة أيى
الدفع@/ مفهوم وNمعها أ@ك�@, اشتقاقاً@ الكلFت هذه

الع�ّية@/ اللغة
ã
| الكلمة مفهوم أيضاً@: أ(صل هذا ع� ويدّل

قَرَع@/ ÍÒÈَب@, َطرَق@, ,@ َدق� @ـ@ Yدافَق[ ـ ّ ع�يى قاموس

الكلمة@/ مشتقات سائر وهكذا

وغ�ها@/ وإ(هراق@, ا(نصباب@, ـ وب	ماّدة بيyا الفارق هو القيد فهذا

وسيٌل الندي@, sالكف وتدفيِق الروَح@, tا وَدفِْق ,@
ã
Ï¿Xا

ã
| إ(Ìºاع مفهوم وأمّا

ã
Ï¿Xوا ا�ريان فكأّن دفع@, مع با(نصباب الُمشِبهة ا¡ركة فبلحاظ وغ�ها@: ُدفاق@,
وليست اXصاديق@, bيع

ã
| القـيد هذا ي�حظ أن و(بّد بالدفع@, ٕانصباب وا¡ركة@,

Mقيقة@/ بٕاط�قها oفاهXا تلك



دّك ٢٥٠

أجزائه بعض فكأّن ء@,
ã
Ï¿ل (زمة كانت ٕاذا الدفق صفة فٕاّن الدافق@: كلمة وأمّا

التعب� وهذا ]عاXفعول@, الفاعل لفظ وليس نفسه@,
ã
| دافق فهو آخر@, بعضاً يَدفق

والثبوت@/ للمبالغة

ـ اِئب Ú�وال ْلِب Jالص
ß
َب� ِمن ُرُج ÒO داِفٍق ماٍء ِمن ُخِلَق ُخِلَق ِمم' اBٕنساُن فلَيْنظُِر

/@٧ . ٨٦

راجع ـ وترائبه الرجل صلب من بالدفق منصّب ماء من تتكّون نطفة من أيى
ال�ب@/

غـاية ٕا� ٕاشارة وال�ائب@: لب Qالص ب	 من وباòروج فق بالد� التوصيف ã|و
, ّ الطبيعيى خ�ف@الثبوت@وا�ريان والرّد الطرد يعادل فٕاّن@ا(ندفاع@هو خّسته@وحقارته,
وجهاز واXعدة البدن داخل من لقربه وا�cاز دناءة فيه أيضاً اXبدأ هذا من واòروج

/@ËÉGا

ٕا� فيص� الدنيا
ã
| س�ه منxي وأمّا تكّونه@, وماّدة إ(نسان خلقة مبدأ هذا

ومنحرف بنفسه ب	ا¡الت	معجٌب ما فهو النفوس@/ مyا Øتشم� منتنة جيفة ل تَبد� أن
nعـا وراء ٕا� والّسـ� أ(ع�@, �ٔXبا اللحوق من له استعّد

Ø
Fع وغافل ¼Íاطه عن

أ(بـرار مع واستيناسـه وا�Xئكة@, الروحانيّ	 من القرب مقام ã
| واستقراره اXاّدة@,

اXنتخب	@/ وأوليائه واXقرب	
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّك@:

وهو الدكّان@, ذلك من وانسطاح@, ع�تطامن يدّل أحدYا أص�ن@, دّك@: ـ مقا
ومنه َد@كّاَء@/ جعله ـ اXستوية العريضة أ(رض وهيى الّد@كّاء@, أ(رض ومنه معروف@/
واحدها الِعراض@, ا�بال@: من ّك Qالد :@ Ø ãالكسا� قال Gا@/ َسنام ) ã

الّ� وهيى @كّاء الد� الناقة



٢٥١ دّك

فكأّن إ(بدال@, باب من يقُرب ا(�خر وأ(صل عريضه@/ أيى الظ�هر@, Qأدك وفرس أَدّك@,
ُدّك دّككته@/ومنه وكذلك دققته@, مثل ء

ã
Ï¿ال دككُت يقال القاف@, مقام قا_ة فيه الكاف

ه مد� اXرض كأّن أ(ّول@, من هذا يكون أن وNوز َمِرض@, ٕاذا َمدكوك@, فهو الرجُل@,
ُدّق أيى َد@كّاً@, ُدّك قد كأ@نّه الرمل من @كداك والد� bيعاً@/ لٔ�مرين Tتمل فهو وبسَطه@,
ٔ(ن تَدِفyا @ِكيّة الر� وكذلك عليه@/ ِهلته ٕاذا َد@كّاً@: أُد@كّه ع�اXّيت ال�اَب وَد@ككُت َدقّاً@/
أمَة َصحيحاً@: كان ٕان قوÇGم Y	أ(صل[ أ(صل هذا عن شّذ ا

Ø
Wو كاXدقوق@/ ال�اب

ع�العمل@/ قويّة ِمَد@ّكة@:

وا�Çمع معّرب@, الَمسَطبة@, وهو عليه@, Çلَس ÔN اXرتفع اXكان @ّكة@: الد� ـ مصبا
@كّة الد� وع� ا¡انوت@, ع� ويطلق معّرب@, قيل @كّان@: Qوالد وِقَصع@/ قَصعة مثل ِدكَك@,
@كّان Qكالد بناء اXيل قبل من xIا ب النخلة مالت ٕاذا :@ ّ أ(صمعيى قال علzا@/ يُقَعد ã�ّال
آثار شخصمن ما الط�لَل@: :@

ã
èالفارا وقال مرتفعة@/ َد@كّة أيى تعا�@, tا بٕاذن فيُمسكها

أ(خفش@, قال وكذلك سـيبويه@, عند زائدة النون وزنه@: وأمّا وLوه@/ كالدكّان الدار
اشـتّق Fك وهذا@ منبسـطة@, أيى ُد@كّان YرتفعXا ]ا¤ّل أ@كََمة قوGم من مأخوذة وهيى
اXتاع دكنت من مأخوذة أصليّة هيى وbاعة@: القطّاع ابن وقال السليط@, من السلطان

الغ�ة@/ ٕا� لونه كان ٕاذا الفرس@: وَد@ِكَن ُفع�ن@/ ووزنه نضدته@, ٕاذا

َقهَر@/ َظَلم@, ع@, Ò Òe اضطَهَد@, َحطَّم@, ـ Yِدكاء[ ـ قع

وك«Ìته ÍÈبته ٕاذا َد@كّاً@: أُد@كّه َء
ã
Ï¿ال دككُت وقد ّق@, الد� ّك الد� دكك@: ـ صحا

وا�مع َدّك@, أرض هيى أ(خفش@: قال واحدة@/ َد@ك'ًة فُد@ّكتا@ ـ بأ(رض سّويته Øح�
مصدراً@/ يكون أن وJتمل َد@كّاً@/ َجَعله ـ@ ُد@كوك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ويُزيل مستوياً MيثNعله والقرع اGدم هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

پاشيدن@/ هم از و كوبيدن ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Øويع� وتشّخصه@, وجوده صورة

¡اظ الدّق
ã
| ويعت� التخريب@/ من وأشّد آ@كد وهو إ(سقاط@, مطلق واGدم

ã
| سبق وقد ا(نكسار@/ جهة Ì»الك

ã
و| ء@/

ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾بÍÈ القرع

ã
و| التدقيق@/

نظمه@/ وٕازالة اGيئة Ì»ك عن عبارة ٕانّه ا¡طم

وÇwذا م�ادفـاtا@/ دون اXاّدة هذه
ã
| ملحوظ أ(رض ع� ا(سـتواء فقيد

مواردها@/
ã
| تستعمل اللحاظ

الدلك@/ الدقع@, الدّق@, ـ مواّد :@
Ó
ومع لفظاً مyا ويقُرب

/@٢١ . ٨٩ ـ َد@كّا َد@كّاً ْرُض َBٔا ُد@ك'ِت ٕاذا ّ̂ @كَ

/@١٤٣ . ٧ ـ اً َد@كّ َجعلُه للجبِل َربJه ×
Ø� Ò
ÒQ@ ØF َفلَ

/@١٤ . ٦٩ ـ واِحدةً َد@ك'ة فُد@ك'تا بال
ß

وا رُض َBٔا لت ß Ôaو

/@٩٨ . ١٨ ـ َد@كّاء َجَعلَُه
ã Ù
èَر َوعُد جاَء فٕاذا

هـذه mت� ) وا¡طـم@, والقرع والدّق والتخريب واGدم ا(نكسـار oفاهf
من واXراد أ(رض@/ ع� مسـتوية وجعلها اGدف هو فzا اXناسب m�Xوا اXوارد@/

معاً@/ Fوحطمه Fهدمه الواحدة@: الدكّة

ا(نكسـار مرتبة أع� ا(ندكاك فٕاّن اXـوارد@:
ã
| باXاّدة التعـب� لطف فظهر
وا¡كم@/ والقرع وإ(سقاط والÍÉب

/@٩٨ . ١٨ ـ َد@كّاء جعلَُه
ã Ù
èر وعُد جاَء فٕاذا@



٢٥٣ دلك

الردم@, ٕا� يرجـع فالضم� مسـتوية@, مدكوكة أرضاً والردم السـّد جعل أيى
اXدكوكة@/ أ(رض هيى والدكّاء

Tّل مyا يراد
ã
الّ� @كّة كالد� اXاّدة@, من Ø ãèعر فُع�ُن أ@نّه فالظاهر الُد@كّان@: وأمّا

الزيادة بلحاظ @كّان Qوالد غ�ه@, أو قضاء أو بيع أو لتجارة فيه للجلوس ويسّوي دم
Ô
v

/@اXع
ã
| ووسعة ع�زيادة واXبيدّل اللفظ

ã
|

اللـغة
ã
| ÇUفّفًة@, ـ ُد@كان ـ كلمـة أّن فا¡ّق معّرب@:

Øã
Ïºفار ٕانّه قوGـم وأمّا

بالعكس@/ ) العربيّة اللغة من أخذت قد وال�كيّة الفارسيّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دلك@:

النـعَل ودلكـت بـيدك@, مـَرسـتَه قتل@: باب من َدلكاً َء
ã
Ï¿ال دلكُت ـ مصبا

ا(ستواء@, عن زالت قعد@: باب من والنجوم الشمُس ودلكت wا@, مسحxا بأ(رض@:
أيضاً@/ الغروب

ã
| ويستعمل

برفق@/ ٕاّ( يكون و( ء@,
ã
Ï¾ عن ء

ã
Ï¾ زوال ع� يدّل واحد أصل دلك@: ـ مقا

ومن الشـمس@/ دلوك وقت لَك@: والد� غابت@/ ودلَكْت@: زالت@/ الشمُس@, دلَكِت يقال
دون مكان ع� تستقّر يدك يكد n ذلك فعلَت ٕاذا أ@نّك وذلك َء@,

ã
Ï¿ال دلكت الباب@:

مأ@كولة@/ أيى وأرضَمدلوكة@: وغ�ه@/ طيب من إ(نسان به يتدلّك ما لوك@: والد� مكان@/
ع@/ ÖÍ ÚÉال تَدلُك اليد كأّن ,@éّالل من ع ÖÍ ÚÉال

ã
| يكون ما آخر (@كة@: Qوالد

حّبه@/ من ق¿Ìُه انفَرك@: Øح� السنبَل ودلَك دلكَته@/ فقد مَرْسَته@: ء ãÏ¾ كّل ـ أسا
ف� Ôòا ودلَك َمَرنه@/ العوَد@: ودلك ليغسله@/ ماّصه الثوَب@: ودلَك /@ Ò	العج اXرأُة ودلكت
ومن غ�ه@/ أو طيب أو نورة من بَدلوك وتدلّك ا¡Fم@,

ã
| ّ(ك الد� ودلكه ع�أ(رض@/



دلك ٢٥٤

الشمس ودلكت أ(سفار@/ دلكته وقد عليه@/ وَمَرن السفر عاود قد بع�مدلوك@: ا£از:
الدالكة@/ هيى ا Øu@فكأ عينه@, يدلك ٕالzا الناظر ٔ(ّن غابت@, أو زالت ُدلوكاً@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXسح يصدق حيث ء
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ ٕامرار هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

أيضاً@/ الضغط جهة اXرس مفهوم
ã
| ويعت� اXسح@/ من وأشّد أقوي وهو واXرس@,

ع� ّف Ôòا ودلُك الطيـب@, ومسُح ء@,
ã
Ï¾ ع� اليد ٕامرار لك@: الد� مصاديق fن

وغ�ها@/ ع@, ÖÍ ÚÉال ودلُك أ(رض@,

فكأّن أ(رض@, من خّط آخر ع� مرورها أ@نّه فالظاهر الشمس@: ُدلوك وأمّا
مرورها وأمّا الناظر@, نظر ã|و الغروب عند Ø ãèالغر أ(فق ã| علzا دلكت قد الشمس

عرفاً@/ الدلك عليه يصدق ف� وعنه@: الyار ع�نصف

أ(صل@/ لوازم من واXسح@: والغيبوبة الزوال oمفاه أّن فظهر

/@٧٨ . ١٧ ـ الَفجر وُقرآَن الل'يِل َغَسِق ٕا�× ْمِس الش' ِلُدلوِك ^ةَ الص' أِقِم

وعنه@/ أ(فق ٕا� ومرورها بدلوكها ا¤سوس الشمس َمغرب منه ف�اد

ٕا� فzا النظر بل الصلوات@, أوقات بيان مقام
ã
ليست| Yا(�ية[ الكرZة وهذه

وآخره@/ الليل أوائل ساعات
ã
| اXناسبة والدعوة التوّجه جهة

َلك@/ نافلًة ِبِه ْد فxج' الّليِل وِمَن ية@: ا(� آخر ويؤيsده

َوَسبLحMمِد وهكذا@: /@١١٥ . ١١ ـ ار Øyال
ã
طََر| ^ةَ الص' وأِقم ية@: ا(� ونظ�

تعي	 جهة ٕا� النظر فليس /@١٣٠ . ٢٠ ـ غروwا وقبَل الّشمس طلوع قبَل َربّك
التسبيح@/ ٕا�مطلق راجعة أ(خ�ة ا(�ية أّن مع الصلوات@, أوقات
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باب fن الزوال@, ع� الدلوك تطبيق من ال¿Ìيفة@: الروايات بعض
ã
| ما وأمّا

/@nالعا tوا اXرور@, مفهوم مطلق وٕارادة التأويل

ٕاشارٌة بالغروب@: التعب� ودون ,@
ã
| ـ حرف دون لدلوِك@: ـ

ã
| بالّ�م والتعب�

الدلوك لتحقّق بل ,@Fzوف والغروب الدلوك بوقت ليستTدودة الص�ة ٕاقامة أّن ٕا�
الغروب يتحقّق الدلوك فبتحقّق الغروب@, قبل الدلوك وأّن الليل@/ غسق ٕا� ولوقوعه

Gا@/ والxيّؤ إ(قامة وقت أّول وهو

الدلوك ÇIقّق عـ�مة فـهو اÌ¿Xقّية@: ا¡مرة وذهاب ّ ال¿Ìعيى اXغرب وأمّا
العـلم

Ø
j ورؤيته

Ø ã
ا¡قي� اُ(فق فٕاّن ,@

Ø ã
èالغر اُ(فق

ã
|
Ø ã
ا¡قي� الغروب بوقوع والعلم

اXسطحة@/ الغ�
ã
ÏÈأ(را

ã
|

Ø
Dس و( جّداً@, مشكل فيه الشمس بغروب

اXورد@/ هذا
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دّل@:

اضطراب ـ ِخر وا(� َتتعّلمها@/ بأمارة ء
ã
Ï¿ال ٕابانة ـ أحدYا أص�ن@, دّل@: ـ مقا

ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| أ(مارة والدليل@: الطريق@, ع� ف�ناً دَللت قوGـم@: ـ فأ(ّول ء@/

ã
Ï¿ال

ã
|

ومن اضطرب@/ ٕاذا ُء@:
ã
Ï¿ال تََدلَدَل ـ قوGم ِخر@: ا(� وأ(صل (لة@/ sوالد (لة الد� Ø	ب وهو

وذلك ِخ�ف@, وليسwا Uالفة ا Øuكأ وِشكٍل تَغنّج ã| جرأtا وهو اXرأة@, َد(ل الباب
ا¡رب@,

ã
| أقرانه ع� يُدّل ف�ن الكلمـة@: هذه ومن واضطراب@/ بBيل ٕاّ( (@يكون

صيده@/ ع� يُدّل @كالبازيى

واXصدر لغة@, بأ(لف وأدللت قتل@, باب من وٕاليه ء
ã
Ï¿ال ع� دَللُت ـ مصبا

وَدليل@, داّل وٕاËºالفاعل ٕاط�قه@, عند اللفظ يقتضيه ما وهو (لة@, الد� Ëº)ٕوا ُدلولة@,
وتـَدل�َلْت وÍÈب@, تِعب باب من وَدّ(ً َدلًَ� اXـرأة ودّلت والكاشـف@/ اÇXرِشد وهو
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(ل@/ الد� Ëº)ٕوا ,@�ًQتََدل

الَمـزح وحسن ا¡ـديث ُحسن ّل@: والد� للمرأة (ل الد� ـ ٦٥ . ١٤ الÇxذيب
/@
Ø ã
ع� جّرأك ما أيى Ú ãع� َدل�ك وما عليه@/ �Qٔي أيى عليه@, تَِدّل هيى ويقال@: واGيئة@/
يـقال الليث@: وقال بعمله@/ الَمنّان وأ(َدّل@: بَعطائه@, مَن� ٕاذا يَِدّل ودّل /@ هَديى ٕاذا وَدّل
ÇHالفه ا Øu@كأ وِشكْل تَغنّج ã| عليه ُجرأة ُتِريه أن وذلك زوجها@, ع� اXرأة تََدل�لِت
أُدّل به وَدَلْلُت عرفته@, أيى َد(لة@, الطريق wذا َدَلْلُت ر@: ß Òc وقال خ�ف@/ wا وليس
اضطرب ٕاذا وَبلبال@: َدلدال

ã
| القوم ووقع ٕاد(ً(@/ بالطريق أدَللت زيد@: أبو قال َد(لة@,

وتََذبْذَب@/ أمرهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخر ء
ã
Ï¾ عن

Ñ
ين� Mيث ء

ã
Ï¾ ص�ورة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

بقصد يتحقّق أن من أعّم إ(نباء وهذا غ�ه@/ أو لفظاً يكون من@أن وأ(ّول@أعّم وُيريه@,
قصد@/ بغ� أو

كان ما ٕا� معنويّاً@, أو ماّديّاً وتبيينه الطريق ٕاراءة وهيى الض�ل@, ضّد واGداية
�Çòوا الص�ح ٕا� هداية فهو إ(رشاد �ÇRف وهذا اً@/

Ø
Ì¾و عذاباً أو@ وخ�اً رaة
/@ ّ الغيى ضّد وهو والرشد@,

يفيد فهو الد(لة �Rف ء@,
ã
Ï¿ب ٕا�الظّن فيه النظُر يؤّديى ما فهو أ(مارة@: وأمّا
/@
Ó
ومع لفظاً الع�مة من قريبة وأ(مارة ٕاليه@, ويؤّديى العلم

العربيّة ã| ) الكلFت@, هذه من أزيد مفهومه حقيقة Ø	يب لفظاً للد(لة أجد nو
الفارسّية@/

ã
| و(

تتعّلمها@/ بأمارة ء
ã
Ï¿ال ٕابانة ا Øuٕا اXاّدة@: @تقريب@حقيقة

ã
اXقاييس@| ولنعم@ما@قال
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وُيريه@/ مفهومه Ø	يب كأمارة مثً�@ اللفظ فٕاّن

اXاّدة فتفسـ� لطريق@, ٕاراءة هيى بل ,@للمع كأمارة ليست فهيى اGداية وأمّا
/@ ينبغيى ع�ما ليس وغ�ها@: الكشف أو اXعرفة أو بإ(رشاد أو باGداية

وأمّا@مفهوم@@ا(ضطراب@والتغنّج@والتشكّل:@@فأمّا@@ا(ضطراب@فيستفاد@من@@التضعيف
ا(ضطراب@/ حال

ã
و| مðلزً( تكّرر قد اXفهوم فكأّن الكلمة@,

ã
|

فيقال والتكّلف@, ع�التظاهر تدّل ا Øuفٕا التفّعل صيغة من فيستفاد التغّنج@: وأمّا
التغنّج مفهوم هو وهذا ,@اXع هذا باطنه ã|وليس وإ(بانة بإ(نباء تظاهر أيى تَدلَّل
ع�ا(ضطراب@/ يدّل والتضاعف فٕان@التكّرر لَدلة@, التدلُدل@والد� ـ وكذلك /@Yناز@كردن[

وٕابانة حا(تUصوصة فهيى وا�رأة@: واXّن اGيئة ا¡ديث@وحسن حسن وأمّا
ت@/ Òd أو عمل أو قول

ã
| خصوصيّة أو كيفيّة أو حالة عن

/@١٢٠ . ٢٠ ـ لد Ôòا َع�َشَجرِة َهلأُدلّك آدُم يا

/@٤٠ . ٢٠ ـ يكُفلُه ع�َمن َهلأُدّلكم

/@١٠ . ٦١ ـ ُتنجيكُم ع�Qارةَ َهلأُدّلكم

/@٧ . ٣٤ ـ rق Lُمز ٕاذا ُينبLئكُم ع�َرجل َنُدّلكم َهل

اXوضوعات@, هذه مفهوَم@اGداية@وٕاراءة@الطريق@ٕا� اXوارد@: هذه
ã
| اXراد فليس

Øح� Gم Vهول موضوع وٕاراءة إ(بانة يراد بل والص�ح@, �òا وقصد إ(رشاد و(
ٕا� وإ(يصـال اXع oتفهـ

ã
| وأقرب وآ@كد أقوي اXعـ وهذا Gم@/ ويتّضح Ø	يب

اXواّد@/ سائر دون اXوارد@, هذه
ã
| wا التعب� لطف هو وهذا اXطلوب@/

/@١٤ . ٣٤ ـ اBٔرِض داب'ُة Bّٕا َموِته َع�× م ÚGَد ما

سلDن@/ ع�موت ويَُدّل ويُريى Ñ
يُن� سلDن ِمنسأَة وأ@كلَها الدابّة فٕاّن
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/@٤٥ . ٢٥ ـ ً̂ َدلي علَيْه الشمَس َجَعلنا Øj
سا@كناً َعلَه Ò Ò
 شاَء َولَو

فٕاّن ـ الظLّل َمد' َكيَف َربّك ٕا�× تََر Òn@أ ـ تعا� قوله ٕا� راجعة أ(خ�ة ا�ملة
مّد ع� تدّل والغروب والزوال الطلوع من أمرها وجريان حا(tا وتبّدل الشمَس
والنـوم@/ وا(نـقطاع والفراغـة ا(س�احة وسيلة هو والظّل وبسـطه@, وقبِضه الظل

عليه@/ وتدّل ظّل حدوث عن
Ñ
تن� وجرياuا حركxا وكيفيّة الشمس فوجود

وانعكاُس تعا�@, وفيُض@الباريى الوجود نور بسط الكرZة@: ا(�ية ومن@مصاديق
النور@: من ضعيفة مرتبة له الظّل فٕاّن ظّل@, ٕانّه يقال Øح� وضعفاً@, شّدة ومراتبُه نوره@,

با(نعكاس@/ ويتحقّق

دليً� واXاّدة ا¡ّس nعا
ã
| ومرات}ا وبسطها وانعكاÎºا الشمس نور وتكون

ِنبتون@, ـ كوكب ٕا� وتنبسط [تّد النور تلك أّن الشمس@: نور بسط سعة ومن عليه@/
يليه@/ ما وٕا� بالكيلوم�@, ملياردات ٠٠٠ر٠٠٠ر٥٠٠ر٤@ الشمس. من وفاصلته

فgا به@: تقارuا وأمّا بالقصد@, ]قاِرنة ليست الشمس د(لة
ã
| الد(لة@: ٕاّن

Ø
j

َهلأُدّلكم@/ مة@:@ sتقدXا ا(�يات ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

د	@:

أدليُت يقال وِرفق@/ ب«Îولة ومداناته ء
ã
Ï¿ال ع�مقاربة يدّل أصل د�@: ـ مقا

Îºل@/ الّس� من ÍÈب لو@: والد� دلوَت@/ فقد نزعَت فٕاذا الب�@, ã| أرسلxا ٕاذا الدلَو@:
وأد� wا@/ çأ ٕاذا Mّجته@: ف�ن أد� ويقال (ء@/ sع�الد وNمع أيضاً@, لُو الد� (ة@: والد�
بـف�ن@: ٕاليه دلوُت ويقال كّام@/ Ô¡ٕا�ا wا وُتدلوا ـ@ ٕاليه دفعـه ٕاذا ا¡ا@كم@: ٕا� ]اله
مال سائَس كان ٕاذا مال@: َدّ(ء وهو داريَتـه@/ ٕاذا الرجَل@: وداليت ٕاليه@/ به استشفعُت

/@Yمراِقبه[ وخائله
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َد(ة@, الواحـدة (ء@, الد� وكذلك wا@, � يُسـتَ
ã
الّ� (ء sالد واحدة لو الد� ـ صحا

ضّمة@, بعد طرفاً لوقوعها ياًء الواو قلبت أفُعٌل@, وهو أْدٍل العدد أقّل
ã
| لو الد� وbع

نزعxا@, الدلَو: ودلوُت @بالداهية@/ أيى ف�ن@بالدلو: وجاء ع�@ُفعول@/ Þ ã ßوُد� والكث�ِد(ء
وداليُته@: الرجل ودلوت افَعْوَعَل@/ وهو أÌºع أيى :@ وادلَْو�× الب�@/ ã| أرسلxا وأدليxا:
ٕاد(ء من وهو تغريره@, من أراد Dف أوقعه أيى بغرور@, وَدBّه وداريته@/ به رفقَت ٕاذا
يتمّطط أيى ,@ يَتمطّيى ٕا�أهله َهَب ذَ Ú Ôj ـ تعا� كقوله تََدلّل@, أيى ,@ × Øفَتد� ×æَد Ú Ôj لو@/ الد�

/@Yيتمّدد[

wا@,
ã
ٔ(سـت� الب�

ã
| أرسلxا أيى ا Ôxأدلي الليث@: قال ـ ١٧١ . ١٤ الxذيب

ِد(ء@/ وا�مع wا@, وأدلو أدلوها وأنا دلوtا يقول@: مَن ومyم

بالدالية أرَضه وس� نزعxا@/ ودلوtا@: الب�@,
ã
| أرسلxا :@ َدلويى أدليت ـ أسا

ال«Ìير, من رجليه
×
Øود� @بنفسه, Øوتَد� مَهواة

ã
| شيئاً Øوَد� @النواع�@/ وهيى /@ ãوبالدوا�

ركابَه ف�ن َد( ا£از@: ومن الشجرة@/ من ا¥رُة وتدّلت جبل@/ أو سطح من Mبل ودّ(ه
ٕاليه@/ به وتشّفعُت به Yلُت ]توص� Qَمَتت ف�ن@: ٕا� بف�ن ودلوت بسوقها@/ رفق ٕاذا دلواً@:
ف�ن علينا

×
Øوتََد� رفعه@/ ٕا�ا¡كّام@: ف�ن ]ال وأد� أحÍÉها@/ وحجته@: Mقّه

×
وأد�

نزل@, ا�بل@: من Øوتََد� عليه@/ وينحّط
Ø
Ì¿ال ع�

×
Øيَتَد� وف�ن أتانا@/ كذا@: أرض من

به@/ ورفقت صانعته وداريته@: ف�ناً وداليُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذا وا(ÇLدار@, إ(نزال
ã
| إ(رسال هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

اXعنوّية@,
ã
| أو ا¡ّسيّة اُ(مور ã| يكون أن من أعّم أ(سفل ٕا� أ(ع� من ا(Lدار

من
×
Øوتَد� الشجرة@, من ا¥رُة وتدّلت ,@

×
Øوتَد� ِرجليه

×
Øود� الب�@,

ã
| الدلَو أد� يقال@:
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/@
Ø
Ì¿ع�ال

×
Øتََد� اXعنوّية@:

ã
| ويقال ا�بل@/

ا¡ّكـام@, ٕا� اÇXال ورفِع والتشـّفع@, واXداراة@, ا¡ّجـة@, ٕاد(ء ـ oمفاه وأمّا
اòصوصيّة فهذه أسفل@, أع�ٕا� من إ(رسال ٕا� bيعاً fرجعها @الس�:

ã
وإ(Ìºاع@|

بل منظورة@, هيى حيث ومن بأنف«Îا oفاهXا هذه وليست اXوارد@, bيع ã
| ملحوظة

اòصوصّية@/ هذه بلحاظ

فراجع واXفهوم@, اللفظ قريبة د�@: دلو@, دور@, دون@, ,@æد دول@, ـ مواّد ٕاّن
Ø
j

الكلFت@/ هذه ٕا�

تتحّصل ا Ø̂ فٕا اليـاء@: وأمّا بالواو@, ا(عتـ�ل هو اXاّدة
ã
| أ(صل أّن والظاهر
وإ(ع�ل@/ والتبديل بالقلب

مقام
ã
| غالباً استعFله ]ناسـبة اXع هذا من مأخوذة الدلو كلمة ٕاّن وأيضاً@:

ّ ا(نðاعيى ا(شتقاق باعتبار دلوته@: ã
| ال�ع مفهوم وٕاّن ٕا�الب�@, وا(Lدار إ(رسال

الكلمة@/ تلك من

/@١٩ . ١٢ ـ َدلَوه فأد�× واِرَدهم فأرسلوا ارةٌ َسيّ وجاَءْت

الب�@/ ٕا� الدلو أرسل أيى

/@١٨٨ . ٢ ـ كّام Ô¡ٕا�ا wا وُتدلوا بالباِطل بينكُم أمواَلكُم تأ@ُكلوا Bَو

فzا@/ حgهم من تستن½Íوا Øح� وعلzم عندهم وتُ�لوا وتُلقوا توصلوا أيى

ا¡ذف@/
Ø
j ياًء الواو قلب ففيه ُتدلُيوا@, ُتدُلوا@: وأصل

/@٢٢ . ٧ ـ جرةَ الش' ذاقا ØFَفل بُغروٍر ا ÔYBّفَد

وٕاغرار@/ ٕاغواء بسبب أ(ع� Fمقامه من ومنحدَريِْن ß Ö	
مyبطَ Fفجعله أيى

فكاَن × Øفتد� َدنا Ú Ôj اBٔع�× باBُُفق وهَو@ فاسـَتويى ة ِمر' ذو الُقويى َشديُد علّمه
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/@٩ . ٥٣ ـ ×æأد أو
ß
َقوَس� قاَب

متواضعاً تقّرب أ(ع�@: باُ(فق كونه حال
ã
و| العالية اXرتبة هذه مع فهو أيى

الصبح بطلوع وانطفأ ا��ل نور قبال
ã
| وجوده

ã
وف مقامه عن واLدر وخاضعاً@,

قوس	@/ قاب فكان

إ(د(ء أّن وٕا� ٕا�اXطاوعة@, ٕاشارة والتعب�بالتفّعل الدنّو@/ بعد مرتبة
ã
Øفالتد�

/@
×
Øيتد� فهو اXتعال@, tا جانب من

استعt)Fا@/ موارد
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

ور@: الد� ã|وي�حظ نزول@/ مع ٕارسال لو@: والد� نزول@/ مع قرب الدنّو@: أّن وليعلم
اXطلق@/ القرب ون@: الد� ã|و التحّول@/ ول@: الد� ã|و إ(حداق@/ قيد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمدم@:

تقول به@/ يُط� أن ناحية من ء
ã
Ï¿ال غشيان ع� يدّل واحد أصل دّم@: ـ مقا

مَْدمة@: الد� فأمّا ِدمام@/ فهو ء ãÏ¾ ع� ã
� طُ ء

ã
Ï¾ Qوكل ِصبغ@, � أيى طليتَه ٕاذا الثوب: دWُت

وإ(ه�ك@/ العذاب من به غّشاهم Xا وذلك ـ م Ûwَر zم َعلَ فَدْمَدَم ـ فإ(ه�ك

به
Ò ã
� طُ ء

ã
Ï¾ وكّل عينيه@, وظاهُر

Ø ã
الص� ج}ة به Òيُط� دواء مام@: sالد ـ صحا

أ(رض@: من ماِدم والد� كان@/ صبغ ّ بأيى طليتَه ٕاذا أُدّمه@: ء ãÏ¿ال دWُت وقد ِدمام@/ فهو
وَدمَْدم وطحطحَته@, بأ(رض لزقتَه ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال وَدمدمُت ÇÎºلة@/ YرتفعاتXا[ َرواٍب

أهلكهم@/ :@tُا

ف�نة أَدم�ْت وقد ُلق@/ Ôòا oَذم لق@, Òòا oَدم وهو ِدمامة@, َت ÔWوَد َت ßWَد ـ أسا
مَـة Ôال� الرجـل يَـُدّم Fك فيه َرْسٌخ ]ا ط�ه َء@: ãÏ¿ال وَدم� كذلك@/ به جاءت وأذم�ْت@:



دمدم ٢٦٢

Yالشـحم ]دخان الن�ؤور وهو مام sبالد شفتzا اXرأُة Qوتَدم مام@/ sبالد Yا¡جر من ]الِقدر
ُدّم Çا Ø̂ كأ@ م	@: للس� قوGم ا£از@: ومن مام@/ sبالد Y	بالع يدور ]ما اجره ÒT الرمُد ويَُدّم

َدمّاً@/ بالشحم

ما@, عذاباً عّذبه ٕاذا ف�ناً@: الرجل دم� :@ Ø ãèأ(عرا ابن عن ـ ٨١ . ١٤ الxذيب
العذاب@, علzم أطبق أيى علzم@: َدمدَم ã

| قالوا Ìين
Ù
وأ@ك�اXف« /@

ã
� طُ ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال وُدّم

أش}ه@, وما الق� عليه دمدمت وكذلك عليه@, أطبقت أيى ء ãÏ¿ال ع� دمدمت يقال
عليه@/ َدْمدمَت إ(طباق كّررَت فٕاذا الشحم@, اُلب«Îا قد أيى َمدمومة@, ناقة يقول@: لذلك
َدمّاً@/ تُدمّها ا Òyعي دم�ت قد زعفران@: أو بص� عيyا حول ما َطَلْت ٕاذا للمرأة ويقال

فيه@/ عظم حجم مَّس الّ�مُس Nد ) Øح� و¡مه شحمه ك� ٕاذا َدمّاً@: البع� وُدم�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ش}ه@, أو مّس أو
ã
� بطَ

ã
Ï¿َوالغ إ(طباق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

وذلك بدفعات@, وجريانه الفعل وÇIقّق ر Qالتكـر َدمَدم@: ã
| اXفهـوم هذا ٕا� ويضاف

بالقرينة يسـتفاد فقد وإ(ه�ك@: التعـذيب مفهوم وأمّا اللفظ@,
ã
| التضاعف بسـبب

عليه@/ وَدمْدم َدّم فيقال ع�@, ـ Mرف كا(ستعFل واXقامّية@, الك�ميّة

أمـور ٕاطـباق فٕاّن الظاهر@:
ã
| العارضة العيوب مورد

ã
| oالَدم ٕاط�ق وأمّا

الطـبيعة عن خارجة لكوuا ,@اXع ذلك ي�زم اòارج@, من تشخص ع� وغشzا
صفاءها وتزيل النفس

ã
| Iدث

ã
ال� mكالذما تغي�ها@, فتوجب الفطرة@,

ã
| وحادثة
وج�ءها@/

/@١٤ . ٩١ ـ َفَسّواها م
ß
بَذن} م Øwَر zم َعلَ َفَدْمَدَم

يـبق nو \Çود فسّوي اُهلكوا@, Øح� وعذاwم بÍÉرهم
Ø
rي ما علzم فأطبق
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بَطْغواها@/ وُد Ò\ َبْت كَذ' ـ
ã
| Fك \ود@, ٕا� يرجع التأنيث وضم� طاغ@, متشّخص مyم

والتـعذيب وإ(فـناء إ(هـ�ك ـ كـلFت دون اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر
وبالتدريج@/ وباXّرات ]ّرات كان تعذي}م فٕاّن وغ�ها@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمر@:

الرجُل دَمر يقال وغ�ه@, البيت
ã
| الدخول ع� يدّل واحد أصل دمر@: ـ مقا

Ø ã
æالشـيبا قال ٕاذن@/ غ� أو بٕاذن دخوله يكون أن ب	 ناس َوفرَق دخله@/ ٕاذا بيته@:
دخـل ٕاذا القـنفُذ دَمر ويقال /@Yالصـائد ]بيت القُ�ة

ã
| الداخل الُمَدمsر :@ ّ وأ(صمعيى

الصيد Nد ) Øح� وغ�ها إ(بل بأوبار يُدخsن الصائد الُمدمsر ناس@: وقال ُجحره@/
من اXدّمر وليس َدّخن@, دخلها فٕاذا قُ�ته@, الداخل هو اXدّمر أّن عندنا والّذيى رJه@/
ا@/ ÔGوِللكافرينأمثا م Öz علَ ا< ر دم' تعا�ـ tا وقال (يقتضيه@/ والقياس اXدخsن, نعت

ا�Gك@/ مار@: والد�

/@
Ó
ومع وزناً ا�Gك مثل مار وإ(Ëºالد� قتل@, من@باب يدُمر الرجُل َدَمر ـ مصبا

عليه@/ tا ودّمر tا دّمره فيقال بالتضعيف ي ويُعد�

الصائد وتَدم� /@]ع عليه@: ودّمر تدم�اً دّمره يقال ا�Gك@, مار@: الد� ـ صحا
ٕاذن@/ بغ� دخل ُدموراً@: يدُمر وَدَمر رJه@/ الوحش Nد لئّ� بالوبر قُ�ته يُدخsن أن

بالشام@/ بلد وَتدُمر@:

وقـد داِمـر@, Ì ßºخا وهو يَْدُمرون@, َدَمُروا وقد الَدمار@, wم حّل دمر@: ـ أسا
ع� هجمت القوم@: ع� دمرت وقد مستأصل@, ٕاه�ك وهو علzم ودّمر tا دّمرهم
هو ا£از@: ومن مور@/ Qوالد فٕايّاك الدور دخلت ٕاذا تقول@: ُدموراً@, استئذان بغ� القوم
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ٔ(@نّه اXاهر@, للصائد ُمدمsر@: وف�ن ر@/ ÒÎ Ú»بال يُفنيه ومعناه@: يُكابُده@, كل�ه@: الليَل ُيدامُر
الصيود@/ ع� ُيدمsر

َدَمر@/ فقد Yهsَشق[ باٍب ِص� من نظر من ـ ا¡ديث
ã
| ـ ١٢٢ . ١٤ الxذيب

ُدموراً@, يدُمر َدَمر وقد مور@, Qالد وهو ٕاذن@, بغ� دخل أيى َدَمر وغ�ه@: عبيد أبو قال
يَْدُمرون القوم َدَمر يقال ا�Gك@, استئصال مار@: الد� الليث@: وقال ُدموقاً@/ يَدمُق ودمق

مَقxَم@/ وَدَمرهم@: هلكوا@, َدماراً@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ّ العـاديى ا�Çريان خـ�ف ع� الورود هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

أو اÇGجوم@, أو ٕاذن@, بغ� الدخـول غالباً ي�زم اXعـ وهذا للنظم@/ ً�ّ ßU ّ والطبيعيى
/@
Ø
Ì¿ال نيّة أو اXقت@,

النـظم خـ�ف ع� ووارداً دامراً أيى كذلك@, ء ãÏ¾ جعل فهو التدمـ�@: وأمّا
جـريانه عن ء

ã
Ï¿ال وٕاخراج نظمه

ã
| إ(خ�ل ٕا� مرجعـه اXفهوم وهذا وا�ريان@,

ا¡قيقة@, من فليست وأمثاGا@: إ(ه�ك@وإ(فناء@والتعذيب@وا(ستيصال, وأمّا /@ الطبيعيى
لوازمها@/ من بل

والقـرع وا¡طم والدّك والدّق والدمق الدّم مواّد وب	 اXاّدة ب	 الفرق فظهر
والقرع@/ وا¡طم الدّك راجع وغ�ها@/ والطرق

/@٢٥ . ٤٦ ـ ا Øwَر بأمر ء
ã
Ï Ò¾ كل' ر Lُتدمoأل عذاٌب فzا Ṍ ِر

/@١٣٧ . ٧ ـ يَعِرشون كانوا َوما وقوُمه فرعوُن َيصَنَع كاَن ما ْرنا وَدم'

ويستأصلهم عالzم@ساِفلهم, وNعل أمورهم, @أوجب@اخت�ل@نظامهم@وفساد أيى
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يصنعون@/ وما

َخرين@/ ÐBا ْرنا َدم' Új َتدم�اً@, ْرناهم فَدم'

أمـورهم@, واستأصل معا¾Îم@, جريان واختّل ا¡ياة@,
ã
| النظم عن فخرجوا

سافلهم@/ م
Ò
zعال وجعل

اُ< ـر َدم' َقْبلهم ِمن ال'ذيَن عاقبُة كاَن @َكيَف فَينظُُروا رض َBٔا
ã
| وا Ôَيسـ� أَفلَم
/@١٠ . ٤٧ ـ َعلzم

بـ�دهم
ã
وأها� وقبائلهم أقارwم من نفوسـاً أو

ã
ÏÈأرا أو أمـواً( دّمر أيى

قـبلهم كـان من مطلق ليس التدم� متعلّق فٕاّن علzم@: ـ بكلمة والتعب� وزماuم@/
أbع@/

الغالب كان وٕان إ(ه�ك@, من أعّم وهو الب�ء من خاّص ٌو ÒL التدم� أّن فظهر
باXاّدة@/ التعب� اXعلطف وهذا ٕاليه@, ا(نxاء هو فيه

التـدم� أّن ٕا� ٕاشـارة ا@: ÔGأمـثا وِللكاِفريَن ـ ا(�ية آخر
ã
| يقول tا ٕاّن

Ø
j

علّة وبدون داعية@, جهة وب� مقّدمة دون ليستمن اُّمة@, ّ ٔ(يى وا(ستيصال والتعذيب
اXطلق@/ الكفر ٕا� ومرجعها موجبة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمع@:

من َدمعاً Ô	الع دمعت يقال أ(صل@, ã| مصدر وهو الع	@, ماء الدمع@: ـ مصبا
الشـّجُة@: ودمعت دمُعها@/ سائل أيى داِمعة وع	 فيه@, لغة َتِعَب باب ومن نفع@, باب

دُمها@/ جري

العـ	 ماء مع الد� ذلك fن َعـ�ة@, أو ماء ع� يدّل واحـد أصل دمع@: ـ مقا
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وbع أيضاً@, ُدموعاً وَدَمَعْت َدمَعاً@, وَدِمَعْت َدمْعاً@, Ô	الع َدَمَعت والفعل َدمعة@/ والقطرة
الَمدامـع@, وا�مع الع	@, نواحيى ã| الدمع تَمع ÔV الَمْدمع@: اòليل@: قال ُدموع@/ مْع الد�
وأ(صـّح دماً@, تسيل داِمعة@: وَشّجة مع@/ الد� كث�ة البكاء Ìºيعة َدِمَعة@: امرأة ويقال
أaر ماء مyا Oرج ا Øu@كأ

ã
الّ� ا Øu@)ٔ ذلك@, دون فأمرها الدامعة@: فأمّا الدامية@, هيى
ع�اòّد@/ مع الد� أثر ماع@: Qالد ٕاّن :@ ّ الñيديى وذ@كر رقيق@/

عـيون وGم وَدمّاعة@/ وَدمـوع داِمعة ع	 وله الدمعة@/ من 
أص دمع@: ـ أسا
بكت ا£از@: ومن ا@/ Òxَدمْع أ@ك� وما وأ(ْدُمع@, موع Qالد ُخدوِدهم ع� وسالت َدوامع@/
مـٔ�ه ٕاناَءه@: وأدمََع ي@/ Ò

Ú�ال دامُع ومكان نٍَد@/ دامٌع@: وثَرًي السحاُب@/ وَدمَع حاُب الس�
ُدمـاُع وسال ا�رُح@/ وَدمََع داِمعة@, وَشّجة َدمعاُن@/ وقََدح ٕاناؤه@/ وَدمَع يفيض@, Øح�

الربيع@/ أيّاَم منه يَسيل ما وهو الَكْرم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وَعـ�ة معّينة@, نقطة من ضعيف سي�ن هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

أ(صل@/ مصاديق ٕاحدي الع	من

من وفيضـان السـحاب@, من ضعيف وسـي�ن شـّجة@, من الدم جريان ومyا
ي@/ Ú�ال من ا�Xّشحة والنداوة الَكرم@, من سائلة وقطرات والقََدح@, إ(ناء

/@@٨٣ . ٥ ـ@ @ ا¡ق' من َعَرفوا ا ØW ْمع الد' مَن تَفيُض م Òyأعي َتريى

ا(�ية يناسب وهذا الع	@, من الَع�ة هو اXاّدة
ã
| أ(صل يكون أن يبعد و(

حرف كون الظاهر فٕاّن ,@٩٢ . ٩ ـ الَدْمع ِمَن تَفيُض م Ôyوأعي ـ آية
ã
| وكذا الكرZة@,

من يسيل ما مطلق وٕارادة ع�الع�ة@/ فينطبق أ(ع	@, فيضان عن سبق ما لبيان ِمن
لطيف@/ غ� اXوردين@:

ã
| نقطة
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أسـاس من مّر Fك Vازاً@ اXذكورة
ã
æعاXا سائر

ã
| اسـتعGFا يكون هذا فع�

اللغة@/
Yسال[ ذرف ـ Yدامَع[@ @@ ـ قع ـ

ã

ف كذلك أيضاً الع�يّة اللغة ã|و

بكي@/ الدمع@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دمغ@:

ودمغته@: معروف@/ ماغ@: sفالد علzا@/ و(@يقاس (@تتفّرع واحدة كلمة دمغ@: ـ مقا
الداِمغة@/ وهيى الِدماغ@/ ٕا� وصلت Øح� ع�رأسه ÍÈبته

َدمْغاً ودمغتُه وأسلحة@, ِس�ح مثل أدِمغة@, وا�مع معروف@, ماغ@: sالد ـ مصبا
حياة و( ماغ sالد Hسف

ã
الّ� وهيى دامغة@, ّجة فالش� ِدماغه@/ عظم ك«Ìت نفع@: باب من

معها@/

وقـيل اGامة ماغ@: sالد واُّم وُدمغ@/ أدمغة وا�مع الرأس@, حشو ماغ@: sالد ـ لسا
عن Yالِقحـف داخل

ã
| ]ما الصافورة Ì»ك ْمغ@: والد� عليه@/ اXشـتملة الرقيقة لدة ßا�

ِدماغه@/ أصاب وَدَمغه@: ,@ َدمغيى وا�مع وَدميغ@, مدموغ فهو َدمْغاً@, يَدمَُغه دمَغه الدماغ@/
Yع[

Ø ã
ع� حديث

ã
و| الداِمغة@/ وٕاdها ماغ@, sالد ّجة الش� بلغت Øح� شّجه َدمْغاً@: وَدمَغه

َدمْغاً َدمَغه يقال مهِلكها@/ أيى أ(باطيل@, YيجانGوا ا(ضطراب يشة Òا�@[ جيشات دامغ
دماغه@/ آXت َدمْغاً@: الشمُس ودمغته فقتله@/ ِدماغه أصاب ٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا و]ناسبة الرأس@, ِقم�ة ع� الÍÉب هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ(صل أّن

ومبدًأ الرأس
ã
| أصً� لكونه الرأس@, bجمة وسط

ã
| ع�اXّخ الِدماغ يطلق اXفهوم
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والتعقّل@/ والنظر
Ø
Ë¿والÍ½والب السمع للحواّس

وغ�ها: ماغ@والشّج@والك«Ìوإ(ه�ك@وإ(ي�م@والقتل sع�@الد فٕاط�ق@الÍÉب
الÍÉب خصوصيّات باخت�ف ا¡قيـقة مفهوم وOتلف أ(صل@, مصاديق من @كلّها

وآثاره@/ وكيفيّته متعلّقه

قـابل ء
ã
Ï¾ كّل ورأس اXعـروف@, ا¤سـوس الرأس يعّم اXفهـوم هذا ٕاّن

Ø
j

/@ ّ واXعنويى اXعروف@, ا¤سوس والÍÉب للÍÉب@,

/@١٨ . ٢١ ـ زاِهٌق ُهَو فٕاذا فَيْدَمُغه الباِطِل ع� Lبا¡ق نَقِذُف َبل

وهـو متعل�قه وكذلك ,@ ّ معنـويى أمر وهو وبا¡ّق القذف بطريق هنا فالÍÉب
وTوره@/ أع�ه وهو باعتباره@, ي�حظ الباطل ورأس الباطل@,

ٕا� ٕاشارًة وغ�ها@: وإ(عدام وا¤و وإ(زالة الÍÉب دون بالدمغ التعب� وأمّا
ه ØUو الباطل Tور ع� ا¡ّق ÍÈب بطريق يكون با¡ّق@, وٕاه�@كه الباطل ٕازالة أّن
ظهوره بأصله@ومبدأ الباطل@وZحو فا¡ّق@يذهب]حور ظهوره@/ وأصل@وجوده@ورأس

وتظاهره@/

وإ(زالة ا�ÇGك ي�زم الرأس وأع� اXّخ ع� الشـديد الÍÉب أّن 
O و(
بالكلّية@/ وا¤و

وٕاعـ�نه وٕاظـهاره ا¡ّق ٕابداء هو الّ�زم أّن يستفاد@: الكرZة ا(�ية هذه ومن
لنا وليس ا¡ّق@, بظهور بنفسه ويزول الباطل Zحق Øح� وتبيينه وتوضيحه وتفس�ه

عنه@/ وSيب نرّده j ونن¿Ìه ونبيّنه الباطل نُظهر أن

أّن 
ÇO و( فقط@/ ا¡ّق بظهور ويُدمَغ َحق ÔZ ا Ø̂ ٕا موضوع ّ أيى ã
| باطل فكّل

مـن الوٌف اُزيَلْت وقد ,@Yالتحقيق@[ الكتاب هذا
ã
| اXلحوظ اXنظور هو اXعـ هذا



٢٦٩ دم

وتعي	اُ(صول ا¡قيقيّة ãæعاXا	بتبي وتأييده@, وقّوته tا Mول الباطلة ا(ع�اضات
تغفل@/ ف� اXتعال@, العزيز tا ك�م

ã
| الواردة الكلFت

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دم@:

منه خرج ع�التصحيح@: أيضاً وَدمَياً َتِعَب@, باب من َدمًي رح Ôا� َ َدِميى ـ مصبا
دمها Oرج

ã
للّ� دامية@: وشّجة والتشديد@/ بأ(لف ويتعّدي النقص@/ ع� دٍم فهو الدم@,

وجعلت الّ�م حذفت لكن َدمْيى الدم@: أصل ويقال الدامعة@/ فهيى سال فٕان و(@يسيل@,
واو أصله وقيل َدمَياِن@/ فيقال بالياء ØاoXويث بفتح أ(صل وقيل ٕاعراب@/ حرف

Ô
oXا

َدماِن@/ يقال وقد دمواِن@/ يقال وGذا

Òã
ÏßÈَر قالوا Fك الك«Ìة@, ¡ال يَدميى َ َدِميى قالوا ا Ø̂ وٕا َدمٌَو@, أصله الدم ـ صحا
مثل ّ وُدميى ع�ِدماء Nمع ٔ(@نّه ٌ َدمْيى أصله سيبويه@: وقال الرضوان@/ من وهو ×

ÏÈَيْر
والذاهب لنظائره@, Uالفاً bعه كان وٕان فََعل أصله د@:

Ú
�Xا وقال /@

Ø ã
وظُ� وِظباء

ã Ö
ظَ�

ِدمـاء@/ وا�مع ,@ ّ ُدمَيى دم وتصغ� َدَميان@/ تثنيـته ã| قوGم عليـه والدليل الياء@, منه
َفِرَق مثل َدٍم@, فهو وُدميّاً َدماً يَدميى َ َدِميى ويقال@: /@ ّ َدمَويى شئت وٕان ّ َدميى ٕاليه والنسبة

َفِرٌق@/ فهو َفَرقاً َيفَرق

واحدة@, دمة مÇyا والقَطعة معروف@, الدم الليث@: قال ـ ٢١٦ . ١٤ الxذيب
:@qيGا

ã
èأ وعن دما@/ أ(صل غ�ه@: وقال يده@/ َدِمَيْت تقول ٔ(@نّك ٌ َدمَيى أصله وكأّن

بعÎÉم وقال ماء@/ sالد bعه ã
و| مَياِن@, الد� تثنيته ã| بعÎÉم فقال حرف	@, ٕاËºع� الدم

وقـال /@ ٌ يََديى أصلها يٌَد ومثله َدمًي@, تَدميى يديى َدِمَيْت ت½Íيفـه@: ã| ويقال ماِن@/ الد�
أ(aر@/ الثياب@: من والُمَدمّي اXنق�شة@/ الصsوالصورة مية Qالد الليث@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

اشتّقت ا Ø̂ ٕا الكلمة هذه وأّن بالدم@, التلّون هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

أو مّس أو
ã
� بطَ وإ(طباق

ã
Ï¿الغ هو فzا أ(صل أّن مّر وقد مشّددًة@, الدّم كلمة من

دواء@/ أو ِصبغ من آخر@, ع� يُط�به ء
ã
Ï¾ كّل مام sوالد غ�ه@,

واواً أو يـاًء التضعيف حرف يبدل وقد مشّدداً@, ّم الد� من مشتّق Uـفّفاً م فالد�
وقد البدن@, Ï¿يغ الدم فٕاّن ظاهر@, اXع

ã
| والتناسب َميان@, والد� يَدميى َ َدِميى فيقال

به@/ منه عضو أو البدن يُط�ويُصبغ

/@ sم بالد� Ô Ö	الَع ا ßGF Ö Òt ِمن ُق Ò
Ì¿َوت :@

Ø ã
اÔGَذ� قول عليه ويدّل

صيغة ع� ِع�ّية@, Yدام[ @ @@@ من والصـفة ا�مع أّن أيضاً@: عليه ويدّل
قع@/

ã
| Fك ماء@/ sالد سفّاح @= @Yoدام[

ّم@/ الد� مصاديق أحد من َدمًي@: يَدميى َ َدِميى مفهوم فيكون

وعدم ع�اللسان وجرياuا الكلمة
ã
التخفيف| هو إ(بدال@:

ã
|
Ø ã
Øالك� واñXان

اللغات@/ bيع
ã
| جاٍر ّ طبيعيى أمر وهذا التلّفظ@/ ã| ثقيلة @كوuا

/@١٧٣ . ٢ ـ م والد' اXيتَة َعَلْيكُم َم َحر' ا Ø̂ ٕا

أ@كله@/ م sُحر ا ØW tا لغ� اُهّل وما ا�òير و¡م والدم فاXيتة

م Ôzعل فأرَسلنا Òؤمن�[ لََك Lُن ا Òf wا ِلَتْسحَرنا آية ِمن به تأِتنا Fَمه َوقالوا
/@١٣٣ . ٧ ـ آياٍت م والد' فادَع والض' ل والُقم' راَد Ò
وا الطوفاَن

ماّدّية@: أسباب@ظاهرّية@ووسائل@ومقّدمات@وعلل داَر الدنيا ا¡ياة هذه @كانت ا ØX
الروايات

ã
| Fك الظاهر@/

ã
| وعللها أسباwا بٕاNاد اُ(مور هذه ٕاNاد يكون أن فالظاهر
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Ø
j القّمل@,

Ø
j راد@, Òا� Øj الطوفان@, أثرها

ã
| ظهر

Ø
j أيّام@, \انية مُطروا م Øuٕا ال¿Ìيفة@:

مستمّراً@/ أبداuم من الدم Rروج ابتلوا
Ø
j الضفادع@,

ذلك حقيقة Iقّق ع� يتوقّف مصاديقه@: ع� عنوان كّل صدق أّن 
O و(
وكيفيّة تكّوuا ٕا�ال¿Ìائط@واXقدمات@والعلل@وٕا�خصوصيّات و(ينظر العنوان@فzا@,

تكّونت@/ مقّدمة ّ وبأيى وسيلة ّ بأيى ووجودها@, Iقّقها

ع� وتكّونت اòارج
ã
| Iـّققت ٕاذا والنخـيل والعنب éوالل والعسل فالدم

ّ أيى ã|و ¾Ìط ّ وبأيى ومقّدمة سبب ّ وبأيى علّة ّ بأيى حقيقّية@, مصاديق فهيى حقائقها@:
ا(�خرة@/

ã
| أو nالعا هذا

ã
| تكّونت@, مكان أو زمان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دنر@:

وأ¾Ìق@/ تٔ�َ(ٔ ٕاذا ف�ن: وجه ُدنsر ويقولون الدينار, هيى كلمة@واحدة دنر: ـ مقا

فأبدل بالتضعيف ِدنّار أصله أّن الكتب
ã
| واÎ¿Xور معروف@, الدينار@: ـ مصبا

هو يقول وبعÎÉم دنان�@: فيقال أصله ٕا� ا�مع
ã
| يرّد وGذا للتخفيف@, علّة حرَف

دÇZاس
ã
| ثبتت Fك ا�مع

ã
| الياء لوجدت كذلك كان لو بأ@نّه مردود وهو فيعال@,

شـع�ة ونـصف شـع�ة وسبع	 ٕاحدي وزان والدينار وديابيج@/ وديباج ودياميس
اXثقال@/ هو والدينار حبّة سا Ồ و حبّات

ã
æا\ الدانق أّن ع� بناء تقريباً@,

ودينار وأ¾Ìق@, تَٔ�ٔ( ٕاذا الرجل وجُه ُدّنر الليث@: قال ـ ٩٣ . ١٤ الxذيب
مسـتدير سواد وَعجُزه مَتنيه ع� أ¾Îب اللون@: مَُدن�ر وِبرَذْون مÍÉوب@, أيى مَُدّنر
وقـال ش@/

Ò Ò
ال� فوق نكت به الّذيى اòـيل من الُمَدّنر أبو@عبيد@: وقال ش}ة@/ Oالطه

مثل دنان�@, ع� bع ولذلك ياًء@, النون	 ٕاحدي فقلبت ِدنّار دينار أصل :@qيGأبو@ا



دنر ٢٧٢

كـ�ت ٕاذا@ مَُدّنر فهو الرجـل ُدنsر ويقال@: دبّاج@/ أصله وديباج ِقّراط@, أصله ق�اط
دناِن�ه@/

ِدينارُيوس@, اليونانيّة الكلمة من دينار@: ـ ٣٦٩ . ٩ إ(س�ميّة اXعارف دائرة
Ëº)ٕا أّن ع� إ(س�م@/

ã
| متداولة كانت

ã
الّ� الذهبيّة الُعْملَة وحدات من ٕاËºوحدة

الشام
ã
| علzا غلب قد الذهبيّة الُعملة أّن ٕا� يظهر Dف يش� دينار Ø ãæياÌ»ال Ø ãèالعر

واستعملوها الذهبّية@الرومانيّة الُعملة هذه العرب وعرف فحسب@, Yديناريوس[@
Ô
Ëº)ٕا

ع�الُعملَة عبداXلك أدخله الّذيى إ(ص�ح ع�أّن ا¤ّدثون أbع وقد إ(س�م@/ قبل
من ٤ . ٢٥ يزن الدينار أّن Sد

Ø
j ومن الذهبّية@/ الُعملَة معيار Zّس n ,@ ه ٧٧ سنة

هو الذهبيّة بالُعملة Oتّص Dف دا_اً ال¿Ìق
ã
| عليه اXعّول وكان Yحبّة ٦٦[ ا�رامات

الرdيى وزنه عن كب�اً اخت�فاً@ الدينار وزن اختلف Øj ومن إ(dّية@, قيمxا ) وزuا
يكون الرdيى الدينار أّن ع� ينّص ال¿Ìع زال وما ا�رامات@/ من ـ ٤ . ٢٥ وهو
ذ@كره الّذيى الدينار قيمة hنلتمستقو ٕاذ وLن Yحبّة ٦٦[ ا�رامات من ٤ . ٢٥ وزنه
٤ . ٢٥ وزuا اòالص الذهب من قطعة نعّده أن دا_اً ا¡ال لتقتضينا العرب @كُتّاب

ذلك@/ Hالف قيمته أّن ع� ¼Íاحة نّص ٕاذا ٕاّ( ا�رامات من

وقد به@, فيعرف
ã
الص�| ٕا�اXثقال ينسب قد الدينار ـ ٢٦ . ٢ الشيعة مستند

بـه ح ØÍ¼ Fك ,@ ã|الص� مثقال أرباع ث�ثة فهو أ(ّول@: ع� أمّا الدرهم@, ٕا� ينسب
الشّك عـنه نافياً أ(وزان

ã
| رسالته

ã
|

ã
Ï»ا£ل وا¤ّدث

ã
الوا| صاحب مyم bاعة

اXعمولة الذهب ع�هذه عرفاً الدينار ٕاط�ق ويثبته وغ�هم@, uايته
ã
| أ(ث� وابن

ã
| Øالتـغ� عـدم والظاهر /@

ã
الصـ�| أرباع ث�ثة Fyم وكّل وإ(فر�@, الروم ب�د

ã
|

ما ع�
ã
الصـ�| اXثقال ٕاّن

Ø
j أيضاً@/ ا(�ن مyا Iمـل ما هيى بل الروم مسكوكات

وتسع	 ث�ثة تقريباً يساويى اXدقق	باعتباره من bعاً وأمرنا ووزنّاه مراراً اعت�ناه



٢٧٣ دنر

وهو تقريباً@, سبع	حبّة ع�ذلك الدينار فيكون الشع�اXتوّسطات@, حبّات من حبّة
ٕاّن :@

ã
æع�الثا وأمّا حّبة@, سبع	 فكان مراراً فأوزنّاه ,@ ّ الصنميى الذهب حبّات يطابق

درهم@/ راجع ـ درهم أسباع وث�ثة درهم الدينار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الوزن جـهة مـن إ(س�م@, من أ(ّوليّة أ(زمنة ã| معيّناً نقداً كان الدينار أّن
واÇXثقال اف@, ØÍ½ال ]Çع ـ�ف والص� ,@ Ø ã|الصـ� اÇXثقال أرباع ث�ثة وهو والقيمة@,
\انية يعادل ال¿Ìعيى اXثقال فيكون متوّسطاً@, صاً Ú ßa وع¿Ìين أربعة يعادل

Ø ã
الص�|

صاً@/ Øa Ì¿ع

من مأخوذاً أحدYا كون أو اللغت	 ب	 والتشابه عربّية@, كلمة الدينار ٕاّن
Ø
j

ع� استعملت ٕاذا مستعربة@, ا Òuوكو اللغـة تلك دائرة من اòروج يوجب ) ا(�خر
والتشابه واحد@, ٕا�أصل اللغات bيع مرجع فٕاّن وٕاّ( اللغة@, تلك

ã
| ا�ارية القواعد

ع�ا¢تار
Ø
Dس و( منه@, (بّد ا

Ø
W Uتلفة وألسنة لغات أو لغة

ã
| ا�Xادفة ب	الكلFت

الذاتّية@/ من الد((ت قرب من

]ناسبة انðاعّية@, تكون أن فالظاهر اXاّدة@: هذه
ã
| اXستعملة اXشتقّات وأمّا

وغ� واXَدّنر@, وجُهه@, ُدنsر فيقال@: الذهب@ولونه@وصفائه@وقيمته@, ومفهوم الدينار مفهوم
ذلك@/

/@٧٥ . ٣ ـ ٕاليك ه Lُيؤد B بديناٍر تأَمنْه ٕان َمن م Ôyوِم

فـٕاّن الدرهم@: ع� اختياره وأمّا والنقود@/ الُعملة واحد فٕانّه بالدينار@: التعب�
نـقد أقّل فالدينار أم	@/ شخص عند به يُؤمَن Øح� به يعت ) حق� ء

ã
Ï¾ الدرهم



æد ٢٧٤

ا(ستDن@/ مقام
ã
| يقع ما وأحقر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æد

Ø ã
æالد ذلك ومن اXقاربة@, وهو ع�بعض@, بعضه يقاس واحد أصل :@æد ـ مقا
من

Ø ã
æ والد� /@ ّ ُدنياويى ٕالzا والنسبة ها@, sلُدنو نيا Qالد يت Ødو يدنو@/ دنا من القريب@, وهو

ودانيت@ب	أ(مرين: وا�Xلة@/ @ّنه@قريب@اXأخذ )ٔ من@ذاك وهو الرجال@الضعيف@الدون@,
وهو َدناَءة@/ يدنُؤ َدنَُؤ وقد ٌء@,

ã
æد رجل يقال مهموز@/ الدون@, :@

Ø ã
æ والد� /@Fyبي قاربت

صدره@, ع� انكباب @فيه الّذيى من@الرجال: وأ(دنأ قريب@ا�Xلة@/ ٔ(@نّه الباب@أيضاً, من
ِنـتاجها@/ دنا ٕاذا وغ�ها@: الفرُس وأدنت وسـطه من داٍن أع�ه ٔ(ّن الباب من وهو

ء@/
ã
Ï¾ كّل أّول أيى Ø ãæَد æأد لقيته ويقال@: النقيصة@/ والدنّية@:

أرخيته@, الس�@: وأدنيُت دان@, فهو قرب@, ُدنّواً@: يَدنو ٕاليه ودنا منه دنا ـ مصبا
قُرب مثل يدنُؤ ودنُؤ بفتحت	@, باGمز@, يدنَؤ ودنأ /@Fyبي قاربت ب	أ(مرين@: ودانيت
ودنا: /@

ã
æد فهو دناوة@, غ�Yز, من Oفّف يدنو دنا @لغة@:

ã
و| ء@/

ã
æد فهو دناءة, يقرب@,

للخسيس@/ وا¢فّف oللّئ اXهموز Nعل Fyبي يفرق مَن ومyم وخبث@, فعله لؤم ٕاذا

Ó
æُد وا�مع ها@, sلُدنو نيا Qالد يت Ødو ,@ غ�يى وأدنيت ُدنّواً@, منه دنوت ـ صحا
,@ ّ ُدنـياويى ٕالzا والنسبة للسا@كن	@, الواو فحذفت ُدنٌو@, وأصله ,@ Ò�ُوالك الكُ�ي مثل
الدون@: ]ع ء

ã
æ الد� وأمّا ودناوة@, قرباً ٕاّ( منّا تزداد ما ويقال /@ ّ وُدنييى ّ ُدنيويى ويقال

ا¡ديث@:
ã
و| وخسي«Îا@/ صغ�ها يتّبع أيى تدنية اُ(مور ã| ã

Øæليَُد ٕانّه ويقال fهموز@/

×
æد أيى وتَدانَْوا قليً�@, قليً� ×æَد أيى ف�ن × Øæوتََد يليُكم@/ ا ØW كلوا أيى فدنّوا rأ@كل ٕاذا

بعض@/ من بعÎÉم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

وا(ÇLطاط التسفّل سـبيل ع� القرب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

@د�@/ ـ ماّدة
ã
| ذ@كرنا Fك معنويّاً@, أو ماديّاً

التعب� لطف يظهر وwذا bيعها, استعFل@اXاّدة @موارد
ã
| فهذان@القيدان@منظوران

/@hالكر القرآن
ã
| مواردها

ã
| نظائرها دون wا

فقط@/ وا(Lطاط ]عالتسفّل فهو @:@ مهموزاً الدنأ وأمّا

/@١٢ . ٤١ ـ صابيَح Ò[ نيا Jالد Êَء
Ú
ال« َوَزي'نا

ã
العا� الفضاء هيى الدنيا وال«Êء أ(رض@, nعا فوق والفضاء العلّو هيى ال«Êء
الطبقة وهذه Mواّسنا@, لنا اÎ¿Xودة ُرؤوسنا فوق

ã
الّ� الطبقة أيى أ(رض@, من القريب

تلك
ã
| أنف«Îا الكوا@كب كانت سواء ]صابيح@, زّينت قد ومنظر منّا ]رأي هيى ã

الّ�
العالية@/ الطبقات

ã
| أو الطبقة

/@٦٤ .@٢٩ ـ َيوان Ò¡ ا يىَ ÒG ِخرة ÐBا الدار وٕان' َوَلعٌب ٌو Ö ÒG Bّٕا نيا Jالد ا¡ياة هذه َوما

واقعة
ã
الّ� التالية ا¡ياة ويقابلها منّا@, القريبة اXاديّة ا¤دودة اXنحطّة ا¡ياة أيى

ـ ماّدة راجع ـ ا¡ـياة حقيقة وفzا وسيعة حقّـة ثابتة وهيى عyا@, ومتأّخرة بعدها
/@ ّ حيى

هيى nالعا حقيقة فٕاّن ا¡Çقيقة@, ٕا� ٕاشارة وأمثاله@: Ònالعا دون با¡ياة والتعب�
من ضعيف ظهور فيه اXاّديى nالعـا وهذا وظهورات@, مراتب وللحياة ا¡ياة@, ظهور

نيا@/ Jالد ا¡ياة : بـ ا¡قيقة@: هذه ٕا� ويشار ا¡ياة@,

نيا@, Jالد َحياتكُم
ã
| تعا�@: بقوله الكرZة بعضا(�يات

ã
| ما ا¡قيقة هذه ويؤيّد
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مورداً@/ ٦٧
ã
| بالدنيا ا¡ياة اّتصفت وقد ـ نيا Jالد َحياتنا Bّٕا

والدار وا¤يط Ònالعا ٕا�مطلق فzا فالنظر مورداً@, ٤٤
ã
| مطلقة استعملت وقد

وأمثاGا@: وا¡ياة وا¤دودة

ِخرِة ÐBا
ã
َو| َحَسنَة نيا Jالد

ã
| آِتنا رّبنا َعذاب@, ِخرة ÐBا

ã
م| ÒGو ٌ ِخزيى نيا Jالد

ã
م| ÒG

وُحسَن نيا Jالد ثواَب اُ< م Ô Òwفأثا ِخرة@, ÐBوا نيا Jالد
ã
| م ÔGFأع َحِبَطْت ولِئَك فأُ َحَسَنة@,

ة@/ ِخَر ÐBا
ã
| Bَو نيا Jالد

ã
| َدعوةٌ لَُه لَيَس ٕاليه

ã
	 َتدعونَ ا Ú̂ َأ@ جَرَم B ة@, اÐBخَر ثواِب

أيى رة@, sتأخXا ]ع ا(�ِخرة فٕاّن ا(�خرة@, قبال ã
| ذ@كرها :@اXعـ هذا ويؤيّد

الثانية@/ التالية اXرتبة
ã
| الواقعة اXتحقsقة

/@١٤٨ . ٣ ـ ِخَرة ÐBا ثواِب وُحسَن نيا Jالد ثواَب ا< فآتاُهم

ٕا� الراجع أ(جر والثواب@: ا(�خرة@,
ã
و| الدنيا

ã
| الثواب أيى ظرفيّة إ(ضافة

ã
| أجـَره وآتيناه ومثلها@: نيا@/ Jالد ياِة Ò¡ ا

ã
| َعذاٌب م Ô ÒG ية@: ا(� قبال

ã
| وهذا صاحبه@,

نيا@/ Jالد
/@٥٩ . ٣٣ ـ ّن

ß
َج^ِبي} ِمن ّن Öz َعلَ Òُيدِن�

wا@/ ن Øيتس� Øح� ٕالzّن لَن ß�ُوي مyّن �بيَب Òا� يقّربن

/@٥٤ . ٥٥ ـ داٍن
ß Ö
َت� ن' Ò
 ا Ò	وَج

/@٩٩ . ٦ ـ داِنية ِقنواٌن
/@٢٣ . ٦٩ ـ داِنية ُقطوُفها
ٕاليكم@/ نازلة منكم قريبة أيى

/@ ٨ . ٥٣ ـ ×
Òæأد أو

ß Ö
َقوَس� قاَب فكاَن × Øَفَتَد� ×æَد Ú Ôj

tا من تقّرب Øح� نَفسه مقام وَحط� أ(نانيّة عن ل Ø�َالتشّخصوت عن تَبّعَد أيى
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د�@/ ـ
ã
| سبق ـ اXتعال العزيز

/@٥١ . ٣٣ ـ yّن أعيُ تََقر' أن ×æأد ذلَك
/@٥٩ . ٣٣ ـ يُعَرفَن أن ×æأد ذلَك

/@١٠٨ . ٥ ـ Îادِة Ú¿بال يأتوا أن ×æأد ذلَك
بال¿Îادة@/ ٕاتياuم جانب ٕا� ونازل اXوضوع هذا من قريب أيى

/@٦١ . ٢ ـ Öَخ� ُهَو بال'ذيى ×æهوأد اّلذيى أَتْسَتْبِدلوَن
منه@/ وأحّط وأنزل æأد هو ]ا �òا يبّدلون أيى

ا¤سـوس اÇXاّديى من أعّم اXاّدة@: من اXسـتفادين وال�ول القرب أّن فظهر
اXعقول@/ ّ واXعنويى

من أو يدّن@, َدّن من أمر فٕامّا الصحاح@: من السابق ا¡ديث ã| َدنّوا كلمة وأمّا
التدنية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهر@:

:@ أ(زهريى قال ك�@/ أو قل� الزمان هو وقيل أ(بد@, ع� يطلق الدهر@: ـ مصبا
ذلك@, من وأقل� السنة فصول من وع�الفصل الزمان@, ع� يطلق العرب عند والدهر
بالبعث@: يؤمن و( الدهر بقدم يقول الّذيى الرجل وينسب كّلها@/ الدنيا ع�مّدة ويقع

قياس@/ ع�غ� ّ ُدهريى فيقال هر الد� ٕا� نسب ٕاذا الُمِسّن والرجل /@ ّ َدْهريى

كّل ع�
ã
çيأ ٔ(@نّه دهراً@: الدهر يى Ødو والقهر@, الغلبـة وهو واحد أصل ـ مقا

أبو@عبيد@: فقال الدهر@, هو tا فٕاّن الدهر (@تَُسبّوا :@Yص[@
Ø ã
الن� قول فأمّا ويغلبه@/ ء ãÏ¾

الدهـر@, علينا çوأ الدهر@, أباَدنا قالوا@: اXصائب أصابxم ٕاذا كانوا العرب أّن معناه
فعل ) الدهر وأّن ثناؤه@, جّل tا هو ذلكwم يفعل الّذيى أّن :@Yص[ tا رسوُل فأعلم
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الدهر يكون أن قياساً Jتمل وقد رّبه@/ سّب قد فكأ@نّه ذلك فاعل سّب مَن وأّن له@,
الدهر, (@تسبّوا fعـ وِفطر@, َصْوم رجل يقال Fك الغلبة@, الفعل@وهو من مأخوذاً ÓÊºٕا
أبيد@/ أبد يقال Fك َده�@, دهٌر ويقال أموركم@/ ع� ويغلبكم يقهركم الّذيى الغالب أيى
وهذا ,@

ã
�
Ø
Y ما أيى كذا دهريى ما ويقولون wم@/ نزل أيى أمٌر َدَهَرهم الع	@: كتاب ã

و|
هورة@: والد� َدهراً@/ تُسّمي fا اGّمة فأمّا به@/ دهريى أشغُل ما ومعناه التفس�@, ã| توّسع

مَهواٍة@/
ã
| وقذفه ء

ã
Ï¿ال bع

وع� انقضائه@, ٕا� وجوده مبدأ من nالعا ÇXّدة Ëºٕا أ(صل
ã
| هر@: الد� ـ مفر

كث�ة@, مّدة كّل عن به Øيع� Øj هر@, الد' ِمَن Õح� َع�اBٕنسان ×çَهلأ تعا�@: قوله ذلك
مـّدة ُف�ن@: وَدْهر والكث�ة@, القليلة اÇXّدة ع� يقع الزمان فٕاّن الزمان@, خ�ف وهو
فـ�ناً َدَهَر ويقال بكذا@/ دهريى ما فقيل ا¡ياة@, مّدة الباقية للعادة واسـتع� حياته@,
َدْهَدَرًة@, َدْهَدَره وقيل@: مصدر@, هاهنا ْهر فالد� اòليل@, حكاه به@, نزلت أيى دهراً نائبة
ٕاّن معناه@: قيل قد هر@, الد� هو tا فٕاّن هَر الد� تَُسبّوا ) :@Yع[ وقوله وَده�@/ داِهر وَدْهٌر

الّذيى r َسبَبْ فٕاذا والَمساءة@, والَمسّرة Ø
Ì¿وال �òا من الدهر ٕا� يضاف ما فاعل tا

ذلك@/ تعا�عن سَببتموه@, فقد ذلك فاعل tا أّن تعتقدون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وما الزمان من Zتّد ما Vموعة هو والكلمة@: اXاّدة هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

ٕا� واÇòلقة الزمـان بـدء من يكون إ(ط�ق عند اÇXع وهذا الكائنات@, من فzا
ف�ن@/ َدهُر فيقال@: Vازاً@, مyا Wتّد ع�مقدار بالقرائن ويطلق آخرها@,

وغ�ها@/ وأ(بَد واXّدة الزمان وب	 بيyا الفارق هو اXع وهذا

ا¡وادث فينسـبون ـ@ الّدهـُر Bّٕا ِلُكنا Ôv َوما ـ الكـفّار يقول ا(عتبار وwذا
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وأمثاGا@: أ(بديّة امتداده@أو أو هو الزمان@من@حيث وأمّا الدهر, وا�ريانات@الواقعة@ٕا�

ã
الّ� أ(عراض ومن اعتـباريّة معاٍن ا Øuفٕا ا¡ـوادث@, ã| مؤثّرة تكون ٔ(ن تصلح )

أنف«Îا@/
ã
| Gا (@وجود

مؤّثر ) الّذيى اXتعال tٕا�ا يتوّجهون م Øuفٕا :@tا هو الدهر فٕاّن ـ ا�ملة وأمّا

ّ وا¡يى اXؤثsرة والقـدرة ,@ ّ لفظيى فا(خت�ف هـر@, بالد� عنه ون Øويع� هو@, ٕاّ( Ònالعا
ã
|

ونظم وقدرتـه@, رaته من ظهور هر والد� اXتعال@, العزيز tا هو ّ أ(بديى ا¤يط ßnالعا
وتدب�ه@/ علمه من أثر nالعا

ÏÉع�مقت تعا�مفهوماً للرّب ويتعقّل يَتصّور إ(نسان أفراد من فرد كّل نعم
Tجوباً@, أو جاهً� أو عارفاً أو كان عاXاً ونورانّيته@, معرفته سعة وع� وٕادرا@كه فهمه
و( ويري@, يشاهد ما ٕاّ( يتعقّل ف� با¡ّق@: وكافراً نوره عن بالكليّة Tجوباً كان fن
والقدمة العجيب والنظم وإ(حاطة العظمة من يُ�اءي ما ٕا� ٕاّ( ونظره فكره يصل

به@/ وكافراً فوقه
Ø
Fع غفلة للدهر@, والثبوت

الزمان هو الدهر أّن Fyبي والفرق الدهر@: عن آخر تعب� اXطلقة الطبيعة ٕاّن
Ø
j

الزمان
ã
اXنّظمة@| اXوجودة التكوينيّات هيى والطبيعة التكوينيّات@, من ما@فيه مع اXمتّد

التكوينيّات@/ ٕا� الطبيعة ã| أ(ّول فالنظر اXمتّد@,

أيضاً@/ الطبيعيّة عنوان الدهرّية@: ع� يطلق اللحاظ وwذا

والتـلّون وا(خـت�ف Øالتـغـ� من ي�اءي وما بالنظم علzم@: نسـتدّل وLن
/@ ّ حيى مريد قادر nعا خالق ع� قطعيّة د(لة تدّل فهيى الطبيعة@, ã| اXنتظم اXتناسب

ناقص@/ تفس� ونظائرYا@: وأ(بد بالزمان الدهر تفس� أّن فظهر

اXفهوم وهذا انðاعيّاً ا(شتقاق يكون أن فالظاهر والغلبة@: القهر مفهوم وأمّا
وٕاحاطته@/ وسلطانه الدهر حكومة من اXتفاهم هو
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/@١ . ٧٦ ـ َمذكوراً َشيئاً يكُن Òn الَدهر ِمَن Õِح� َع�اBٕنساِن ×çَهلأ

يدّل القيد فهذا /@ ّ أ(بديى ا¤يط اXمتّد هر الد� مطلق من Tدود Ø	مع مقدار أيى
للتقرير@/ وا(ستفهام ,@ Ø	مع غ� وكونه الدهر ع�امتداد

. ٤٥ ـ ْهـُر الد' Bّٕا ِلُكنا Ôv َوما ييى ÒLو ^وُت نيا Jالد َحياُتنا Bّٕا ِهيىَ ما َوقاُلوا
/@٢٤

م Øuوٕا ا¤سوسة@, القريبة النازلة اXاّدية الدنيا ا¡ياة عن ٕادرا@كهم يتجاوز ) فهم
Ø
Fعـ غافل	 هر@, الد� ٕا� ا¡ياة هذه ã

| التأث� وينسبون ِخرة@, ا(� ا¡ياة عن لغافلون
/@oا¡ك العزيز من وراءه وعّمن فوقه

َيُظّنون@/ Bّٕا ُهم ٕاْن ِعلٍْم ِمن لَِك بذى م Ô ÒG وما قوGم@: تعا�عن وأجاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهق@:

اÇXاَء@: وأدهقت Wتِلئة@/ أيى ِدهـاق@, وكأس مt�ٔا@, الكأَس@: أدهقت ـ صحا
وهو العذاب@, من ÍÈب بالتحريك@: َهق الد� أبو@عمرو@: قال شـديداً@/ ٕافراغاً أفرغته
َدْهَدقته@/ وكذلك وقطعته, ك«Ìته َء:

ã
Ï¿دهقت@ال :

Ø ã
èقال@ابن@أ(عرا بالفارسّية@اشكنجه@/

الكأس@: أدهقت يقال واضطراب@/ وذهاب ء يى ÒVو ع�@امت�ء يدّل دهق@: ـ مقا
وتَسفُل َمّرة تعلو الِقدر

ã
| الكب�ة البَضعة َدَوران ْهَدقة@: والد� ِدهاقاً@/ وكأساً ـ مt�ٔا

اُخري@/

وأدَهَقه@: اXاَء وَدَهق الشّد@, متابعة أيضاً@: ْهق والد� ْغط@/ الض� شّدة ْهق@: الد� ـ لسا
وخفياً ]ُمزاً( اقاً ÔT وَعلَقًة ِدهاقاً نُطفًة :@Yرض[

Ø ã
ع� حديث

ã
و| شديداً@/ ٕافراغاً أفرَغه

الكأَس@: وأدَهَق أ(ضداد@, من فهو َشديداً@, ٕافراغاً اُفِرَغْت قد نُطفة أيى ,@Yالصور فzا
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ع� متتاِبعـة ِدهاقاً@: ـ قـوله مع وقيل Wتِلئـة@/ م�عة ِدهاق@: وكأس مٔ�ها@/ شّد
التذك�@: لفظ ولفظه هاق sبالد�اُن الكأس@وهيى صفxم وأمّا ِسيده@: ابن وقال شاربzا@/
ودهق ٕادهاق@/ مَوضع موضوع وهو به وصف مصدر أ@نّه

ã
أع ورضاً@, عدٍل باب fن

واّدهقِت الساق@/ Fw ُيغمز خشبتان َهق@: والد� صدراً@/ منه
ã
æأعطا َدْهقًة@: اXال من

ã
�

العذاب@/ من ÍÈب هق@: والد� ك�ة@/ بعضمع
ã
| ودخل@بعÎÉا ا

Ô
wت�ز اشتّد ا¡جارة@:

ِدهاق@: وماء شديداً@, َغْمزاً غمزه ٕاذا ِدهاقاً َيدهقُه َدَهقه ـ ٢٩٥ . ٢ ـ ا�مهرة
وَمدهوق@/ ُمدَهق فهو دهقته@أيضاً, أفرغته@ٕافراغاً,@وقالوا ٕاذا ٕادهاقاً وأدهقُت@اXاَء @كث�,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا آثار ومن ا¡ّد@, ع� زائداً التحميل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

والتعذيب الشديد@, وإ(فراغ ا(مت�ء@,
ã
| الشّدة مصاديقه@: ومن والغمز@, اXعالضغط

وشـّدة القطع@, وكذلك والضغط@, الزايد التحميل أثر
ã
| Ì»والك ا¡ّد@, فوق اòاّص

wا
ã
الّ� واòشبة الضغط@, يوجب مورد

ã
| ا¡ّد فوق والك�ة ا¡جارة@,

ã
| الت�زب

الغمز@/ Jصل

والدلك@: والدفـع والدّع الدفـق وأمّـا والغمز@/ الضغط وب	 بيyا الفرق فظهر
دلك@/ ـ ماّدة فراجع

قع@: ـ
ã
| ما :@اXع هذا أصالة ع� ويدّل

]شدة َتوّتر كثافة@, َضْغط@, = Yِدحاق ]ِدَحق@, ,@
ٕا@كراه@/ ÍÈورة@, حاجة@, بؤس@, فقر@, ,@Yتعّلق

/@٣٥ . ٧٨ ـ ِكّذاباً Bَو َلغواً فzا@ َيسَمُعوَن B ِدهاقاً وكأساً

ٕا� مضافاً ا(ستمرار@, ع� ليدّل اXفاعلة من أو ا£ّرد من ٕامّا مصدر هاق sالد



دهم ٢٨٢

ع� زائداً ا(مت�ء هو والِدهاق الوصف@, مورد
ã
| اXصدر ٕاط�ق من اXفهومة اXبالغة

Ìºشارشدن@/ لَ�يز@, ـ بكلمة الفارسيّة اللغة ã| عنه Øويع� الكأس@,
ã
| ا¡ّد

با¤بّة للشارب	اXشعر اللذيذ اòمر كأس ٕا� ٕاشارة الكأس يكون أن وZكن
ّية@/ ×G)ٕا وا�ذبة

َمع�@/ ِمن بكأٍس م Öz َعلَ ُيطاُف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهم@:

الظ��م فيستويى يتفّرع Øj َظ�م@,
ã
| ء

ã
Ï¿ال ع�ِغشيان يدّل أصل دهم@: ـ مقا

اء ÖY تصغ�الد� ء: ÖDَه Qوالد السواد@/ Yة@: Qوالد طائفة@/ أيى دهٌم@ِمن@اللّيل@, يقال@مر� وغ�ه,
الزرع@, وادهام� الكث�@/ العدد هم@: الد� الباب ومن ٕ(ظ�مها@/ بذلك يت Ød الداهية@, وهيى

ã
| سوداواِن أيى ُمدهامّتاِن@, :@ Ö	َا�نّت صفة ã

| ثناؤه جّل tا قال ِريّاً@/ السواد ع�ه ٕاذا
الِقدر/ Yاء: والد� م/ Öxَغشي يل@تدYهم@ٕاذا Òòم@اx ÒYوَد @واÍÉÔòة/ ّ يى sوذلك@للر @الع	, رأيى

فاَجأهم@/ َنَفع@: باب من لغة
ã
و| َتِعَب@, باب من هم ÒYيَْد أ(مر هم Ò ßYَد ـ مصبا

بياضه@, ذهب Øح� ورقتُه اشتّدت ٕاذا َدYاء@: وناقة أدهم@, وبع� أدهم@, فرس ويقال
مرة@/ Ô¡ا خالصة اء@: ÖYَد وشاة

واْدهام� شديدة@, ُدYة وبه أ(سود@, أ(دهم@: الليث@: قال ـ ٢٢٤ . ٦ الxذيب
الزّجاج@: وقال /@ ّ يى sالر من السواد ٕا� َخÍÖÉاوان ُمدهامّتاِن@:

ã
| الفّراء@: وقال الزرُع@/

الكث�ة@/ ا�Fعة ْهم@: والد� السواد@/ ٕا� يÍÉب أن وِريّه ِخصبه فBَم ÍÒÉأخ نبت @كّل
يل@: Ò Ôc ابن قال فاِشياً@/ َغِشـzم ٕاذا أمر@: ودYهم bاعـًة@/ ]ّرٍة جاءونا دYونا@: وقد

النار@/ ا Öx ÒYد وقد القُدور من وداء الس� اء@: ÖY الد�



٢٨٣ دهم

/@ Ú¶َد َكث�ف@, ,@ ÒÍ½َع َكَبس@, َضَغط@, ـ@ @Yداَحم[ ـ قع

َضْغط@/ كثافة@, ـ@ @Yَدَحْم[
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا(لتـفاف هو Ø¶والتد والتكاثف@, Ø¶التد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

والغشيان@/ وا(شتداد والك�ة والظلمة السواد أ(صل@: هذا لوازم ومن والتداخل@/

هذه من كّل
ã
| ي�حظ أن و(زم أ(صل@, مصاديق من كلّها اXذكورة

ã
æعاXفا

,@
ã
æعاXا تلك مطلق مورد

ã
| اXاّدة ٕاط�ق يصّح ف� والتكاثف@, التدّهم قيد oفاهXا

وهكذا@/ اXطلقة@, والظلمة اXطلق @كالسواد

Ø¶التد مفهوم@أ(صل@أيى ã
| الظلمة@داخً� أو أيضاً السواد قيد يكون أن و(@يبعد

الظ��م@/ ٕا� والتكاثف

الغشـيان@, الغـلظة@, الظلمة@, التكاثف@, ,@ Ø¶التد ـ مواّد وب	 بيyا الفرق فظهر
وغ�ها@/ الك�ة@, السواد@, ا(لتفاف@,

والدقع@: والدّق والد¶ والدفع والدّع والدهق والدفق والدلك الدهم 
أّنO@)و
واXرس@/ الضغط مفهوم Nمعها

/@٦٤ . ٥٥ ـ@ تان@ ُمدهام' بان Lُتكذ ا Ôg َربّ آBِء ّ فبأيى تاِن َجن' F ß
uُدو وِمن

ُ(مور@: الصيغة وwذه الكلمة wذه التعب�

بأ(شجار@/ ß	ملتفّت ا�نّتَ	@: كون ٕا� لٕ�شارة ـ ١

ا�البة@/ النباتات ك�ة من ß	متكاثفت Fuكو وٕا� ـ ٢

الظ��م@/ ٕا� تÍÉب ونضارة طراوة
ã
çذوا خÍÉاوين Fuكو وٕا� ـ ٣



دهن ٢٨٤

ا(فعي�ل باب فٕاّن والصفات@, اòصوصيّات هذه
ã
| والgال الشّدة وٕا� ـ ٤

والتأ@كيد@/ للمبالغة

اXصداق يشمل عاّم مفهوم ا�ّنة@:
ã
| والنضارة ا(لتفاف ]ع ا(دهDم ٕاّن

Ø
j

هات	@ا�نّت	اXدهامّت	: من من@أن@يراد ف�@مانع ,
Ø ã
æالروحا ّ اXعنويى @واXصداق ّ اXاّديى

الظاهرّية@/ @ندركها@ونصّورها@wذه@ا¡واّس
ã
هذه@ا�ّنة@الّ� ما@وراء أو ,

Ø ã
æصداق@الروحاXا

وج�له@, عظمته أيى الرّب مقام من باòوف أ(ولي	 ا�نّت	 ã| التعب� ولكن
الدون فٕاّن ا�«Êنيّان@, Yا اُ(خري	 أّن ع� يدّل :@Fuدو ومن اُ(خري	بكلمة

ã
و|

ء@/ سيجيى Fك والتسفّل ع�الغ�يّة يدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهن@:

زيٍت من به يُدهَن ما هن@: Qوالد قتل@, باب من َدهناً وغ�ه عر الش� َدَهنت ـ مصبا
وداهََن@: أفعَل ع� وأدهََن هن@/ Qبالد Øتط� افتعل@: ع� هََن واد� ِدهان@, وbعه وغ�ه@,
جاءت

ã
الّ� النوادر من وهو هن@, Qالد فيه عل ÔN ما والُمدُهن@: ة@/ Ò¡صاXوا اXساXة وهيى

/@Ì»الك وقياسه ,@
Ø
ËÉبال

ويقال هن@, Qالد ذلك من وِقّلة@/ Îولة Ôºو لِ	 ع� يدّل واحد أصل دهن@: ـ مقا
هان@/ Lكالد َفكانت@َوردةً@ عّز@وجّل@: tا قال ـ به ما@يُدهَن هان: sوالد َدهناً@/ دَهنته@أدُهنه
ومن خفيفاً@/ ÍÈباً wا ÍÈبه ٕاذا َدْهناً@: بالعصا دهنه ويقال الزيت@, ُدردٔي هو قالوا
Yخادعتـه[ واَريْته ٕاذا الرجل@: داهنت اXصـانعة@, وهيى اXداهنة من إ(دهان@, الباب
ُيدهـنه فهو ذلك فعـل ٕاذا كأ@نّـه البـاب من وهو له@, ُتضمر ما خ�ف له وأظهرَت
والَده	@: فيدِهنون@/ ُتدهُن لَو وا Jَود ومنه@: َغششت@, ٕادهاناً@: وأدهنُت منه@/ ويسكّن



٢٨٥ دهن

العرب@/ من ّ حيى وُدهن@: يسـ�اً@/ بَّ�ً بل�ها أ(رَض@: اXطـر وَدهَن ّر@/ الد� القليلة الناقة
موضع@/ هناء@: والد�

وَردةً فكانت ـ ومنه أ(aر, Yلد ßا�[@hأ(د هان: sوالد معروف@/ هن@: Qالد ـ صحا
هان sوالد واُ(ن�وردة@/ َورد@, فرس قوGم من ,@hكأ(د aراء صارت أيى هان@, Lكالد@
وقـوم هن@/ Qبالد Øتط� ٕاذا هن@: واد� هو وتَدهَّن هان@, sبالد دهنته يقال ُدهن@, bع أيضاً

النsَعم@/ آثار علzم مَُده�نون@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هن@, Qالد مصاديقه@: ومن واللطافة@, اللينة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ(صل أّن

اXصا¡ـة Gا ويقال الك�م@,
ã
| ا�Xطفة ومyا اللـطافة@, من اُ(و� اXرتبـة

ã
| وهو

وحسن جنسه لطافة جهة اللطيفمن Ø	الل أ(aر@, hأ(د ومyا واXصانعة@, واXداهنة
اللطيف@, اÇòفيف اXطر نزول ومyا ,@ Ø	الل والتأديب اòفيف الÍÉب ومyا دباغته@,
اللـطف مورد

ã
| عل ÔN من والُمَده�ن ه	@, الد� لصاحبه ويقال وليـنه ّر الد� قلّة ومyا

واللينة@/ للمرaة مشموً( ويكون

جهة ٕا� إ(دهان@:
ã
و| الفعل@, حدوث أصل ٕا� مصدراً هن الد� ã| النظر ٕاّن

Ø
j

ã
و| به@, اXفعول ٕا� وتعلّقه وقوعه جهة ٕا� التده	@:

ã
و| الفاعل@, من ا¡دث صدور
ا¡دث@/ استدامة ٕا� اXداهنة@:

اÇXواّد
ã
| Fكـ والضـغط الدلك من ما شيئاً أيضاً هن الد� ماّدة ã

| أّن 
O@)و
الدلك@/ الدقع@, الدهق@, الدهم@, ـ لفظاً مyا القريبة

/@٩ . ٦٨ ـ فُيدِهنون ُتدِهُن لو َوّدوا Òكّذب�Xا ُتِطع َف^

وت�َك ٕالzم@, بالنسبة والفعل القول
ã
الل	واللطف| منك يكون أن Jبّون أيى
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ويداهنون@/ ي�_ون Øح� والعداوة@, واòشونة الشديد ا�òف

/@٢٠ . ٢٣ ـ هن Jبالد َتنبُت َسْيناَء طور ِمن رُج ÒH ةً وَشجَر

الزيت وُدهن للتعدية@, والباء تُنِبتُه أو بالدهن@, م�بساً نباتاً الشجرة َتنبت أيى
لٔ�صل@/ ا�ليّة اXصاديق من هن Qوالد بالضغط@/ أو بالطّبخ الزيتون أ\ار من يؤخذ

ـ ُمدِهنون Ôrأن ديِث Ò¡ ا ذا
ß
أف} Ò� ÒXالعا Lَرب ِمن يٌل تَ رون ـَطه' ÔX ا Bّٕا ُه Jس ÒZ B

/@@٥٦@.@٨١

وتُظهرون نزول@القرآن, بالنسبة@ٕا� ودهن@وتسا· @لينة
ã
@ُتداهنون@وتكونون@| أيى

وٕايقان@/ عقيدة لكم وليس والقبول الوفاق

/@٣٧ . ٥٥ ـ هاِن Lكالد@@ وَردةً َفكاَنت Êُء
Ú
ال« ِت انشق' فٕاذا

اXتشتّتة اXتفّرقة ال«Êء أّن يراد والَوردة@من@الورود@/ ا(نشقاق@التفّرق@والتشّعب@/
الورد@/ راجع ـ@ هان sكالد وليّنة م�Zة وتكون ع�أ(رض وترد وت«Ìيى Qريى قد

عـند ب	 sللمكذ وتصّدَعها
Ú ã
æالروحا ال«Êء انشقاَق اXراد@: يكون أن و(@يبعد

أو ÓDنع جانبه ٕا� nالعا تلك لطف وÌºيان وظهوَرها ال«Êء آثاِر
ã
وترا� بعده أو اXوت

أبواwا, ومغلقة ومسدودة مستورة وا(�خرة الدنيا@,
ã
| Tجوب إ(نسان فٕاّن ,@ ÓDجح

أبواباً@/ َفكاَنت Êُء@
Ú
ال« وُفِتَحْت ـ@ باXوت وتفتح

وأمّا نف«Îا@/ ã| الذاتيّـة واللينـة اللـطافة ع� يـدّ(ن هان sوالد هن Qالد ٕاّن Øj
ا�هة وwذه والتظاهر@/ والتكلّف ع�التصنّع فيدّل ُدهن@, ذا ء

ã
Ï¾ جعل فهو إ(دهان

ُمدِهنون@/ ُيدِهنون@, ُتدِهن@, ـ الكرZت	بقوله ا(�يت	
ã
| Øع� قد

عـ� فيدّل كالقـتال@, اXفاَعلة من مصـدراً يكون أن يبعـد ف� هان@: sالد وأمّا
والواردات@/ اXداهنة وٕادامة ا(ستمرار



٢٨٧ دهي

وقـد هن@, Qالد هو أ(ج� مصداقها فٕاّن مواردها@: ã
| اXاّدة wذه التعـب� وأمّا

والتلي	ما والنفوذ وال«Ìيان اللطافة من ففzا ]فهومه@, اXذكورة
ã
æعاXا

ã
با{ بت

ß
Ì¾ اُ

غ�ها@/
ã
ليس|

القـيد وÇwذا واللـينة@, اللطافة شّدة ع� تدّل اXاّدة هذه ٕاّن فقل@: شئت وٕان
نظائرYا@/ وعن Fyع تف�ق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دهي@:

ٕاذا يَْدهاه@: أ(مر َدهاه من فاعل Ëºٕا وهيى والنازلة@, النائبة الداهية@: ـ مصبا
ّكيت@/ sالس ابن عن ودهواء@, َدْهياء وداهية به@/ نزل

ما أيى دهاه@, ما يقال ,@ ØÌ»ي ) ]ا ء
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال ٕاصابة ع� يدّل دهي@: ـ مقا

mعـظا من إ(نسان أصاب ما الدهر@: وَدواهيى يسوء@/ Dف ٕاّ( ذلك يقال ) أصابه@,
ما برأيه ُيصيب ٔ(@نّه الباب@, من وهو /@ الرأيى وَجودة Yالفطنة@[ النQكر :@ ُ ْهيى والد� نَُوبه@/

يريده@/

oعـظ من الناَس ُيصيب ما الدهر@: ودواهيى العظيـم@/ أ(مر الداهية@: ـ صحا
ÇWدود هاء والد� /@ هيى الد� Ø	ب داهية@: رجل يقال ,@ الرأيى وجودة النQكر :@ ْهيى والد� نَُوبه@/

أصابك@/ ما َدهاك@: وما َدهياواِن@/ وYا الواو@, من ) الياء من منقلبة فيه واGمزة

َدهاًء@وَدهاَءة@وَدْهياً, َيدهي@ويدهو @ف�ن َدِهيى وقد العقل, هاء@: والد� ْهو الد� ـ لسا
َدهًي@, َ وَدِهيى وُدَهواء@, أدهياء قوم من � َدِهيى فهو َدهاَءة وَدُهَو ُدهاة@, قوم من داٍه فهو
قـوم من قال داٍه@, قال@: Çfن وَدٍه@, � وَدِهيى لَداٍه ٕانّه ـ الxذيب /@ Ò	َده قوم من َدٍه فهو
مثل Ò	َده قوم من قال َدٍه@, قال ومن أدهياء@/ قوم من قال :@ ّ َدِهيى قال@: ومن ُدهاة@/

ã
| لغتان :@ ْهيى والد� ْهو الد� داهياً@/ وجده وأدهاه@: هاء@/ ٕا�الد� نسبه َدْهواً@: وَدهاه َعم	@,



دهي ٢٨٨

إ(رب@/ هاء@: والد� ْهيى الد� ِسيده@: ابن /@ � وَمدهيى َمدُهّو فهو ودهيُته@, دهوته يقال هاء@/ الد�
بصـ� منَكر أيى داهية رجل الxذيب@: ã|و عاقل@/ للمبالغة@: اGاء وداهية@, داٍه ورجل
wا@/ بالغـوا@ هـواء الد� الداهية هيى وقوGم@: /@oالعظـ اXنَكر أ(مر والداهية@: باُ(مور@/
وجه من ُمنَكر من أصابك ما وكّل أصـابك@/ ما أيى دهاك ما تقول هاء@/ الد� واXصدر

َدهياً@/ دهاك فقد اXأمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ريان خ�ف ع� oعظ أمر حدوث هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

خـ�ف وع� ا(حتيال سـبيل ع� حادث Iّول فقل شـئت وٕان اXتوق�ع@, ّ الطبيعيى
يظهر Mيث الرأيى ã| واXكر وا(حتيال النQكر أ(صل@: هذا مصاديق ومن ا(عتدال@/
ا(عتدال عن خارجة خارقة وحادثة Iّول حدوث ومyا اòارج@,

ã
| وJدث أثره

النQَوب@/ من إ(نسان يصيب وما الواردة واXصائب العظيمة والنازلة @كالنائبة

بل للFّدة@, ]فاهoحقيقيّة بٕاط�قها فليست ا�ّيد@: والرأيى والبصائر العقل وأمّا
والنكر@/ ا(حتيال بقيد

مأخوذ العظمة@والشّدة أّن@قيد والنائبة@: اXاّدة@وا(حتيال@واXكر ب	هذه فالفرق
ٕا� ينسب أن من أعّم الدهيى ٕاّن وأيضاً اòارج@, ã| والتأث� الظهور وي�زمها فzا@,

آخر@/ أمر ٕا� أو ٕانسان

/@٤٦ . ٥٤ ـ Jوأمر أدهيى والّساَعة َموِعُدُهم الّساَعُة َبل

الناس@/ ٕا� متوّجهة خارقة واردة شديدة ونائبة نازلة عظيمة حادثة أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٨٩ داود

داود@:

تـولّد vودا@, سبط من يَّسا ابن وهو ا¤بوب@, أيى داُود@: ـ اXقّدس القاموس
زبوره@,

ã
| الروحانيّة حياتَه َذ@َكر وقد الل�حم@, ببيت اXي�د قبل ١٠٣٣ سنة من قريباً

ٕاÌºائـيل@, مـلِك Yطالوت ]وهو شاُءول مقام ليقوم السـلطنة@, Xقام tا اختاره وقد
جبل

ã
| وُدفن سنًة@, وسبعون ٕاحدي عمره مÏÉمن وقد

ã
Ø|وتُو سنًة@, أربع	 ومَلََك
داُود@/ بلدة من Îيون

Ò
¼

سـبعة سابَع وكان ٕايشا@, بن داشود ٕا¾Êويل@, بعد tا استَخلف
Ø
j ـ اXعارف

¾Ìط وكان طالوت@, ابنَة تزّوج وكان أبيه@, ع� َيرعي وكان أصغرهم@, وهو له ٕاخوة
حنان بن أوِريّا امرأَة تزّوج

Ø
j ٕابشالوم@, له فولَدت جالوت@, قتَل ان ع�طالوت ذلك

داود@/ بن سلDن له فولَدت قُتل@, أن بعد

ُثـلَث جالوت ٕا� Oرج Xن وجعل الناَس طالوت وندب ـ ٣٢ . ١ اXروج
جالوت فخّر ]ق�ع@, رماه �Uته@,

ã
| كان Mجر فقتله داود ف�ز ابنته@, ويðوَج مُلكه

من تقّدم ]ا لداود
ã

َي أن وأèطالوت داود@/ ِذ@كر tا ورفع جالوَت@/ داوُد وَقَتَل ميّتاًـ

وثلث Yراجòا[ باية ßا� ُثلث ٕاليه وسلّم ابنته زّوجه ٕاليه الناس ميل رأي
Ø
Fفل ¾Ìطه@,

ع¿Ìين طالوت مّدة وكانت داود@, ٕا� ٕاÌºائيل بنو وانقادت النـاس@, وثلث ا¡كم

Ò
والط�ـ� ا�باَل وسّخر روع Qالد منه فعمل ا¡ـديد@, لداود وجّل عّز tُا وأ(َن سنة@,
بـيتاً داود وب سـورة@, ومائة `س	 بالع�انيّة الزبور عليه tا وأنزل له@, يُسبsحن
,@ ه ٣٣٢ سنة وهو هذا لوقتنا

ã
البا{ البيت وهو اXقّدس@, بيت وهيى oباُورشل للعبادة

الوقت@/ هذا
ã
| أع�منه اXقّدس بيت

ã
ليس| داود@, ]حراب يُدعي

رأيُت قد ذا هو وقال الِغلFن من واحد فأجاَب ـ ١٨ . ١٦ أ(ّول َصموئيل



داود ٢٩٠

ورجٌل وفصيٌح حرب ورجُل بأٍس َجبّاُر وهو الÍÉب سن ÔM � ¡ميى البيِت
×
Ï
Ø
ليَ« ٕابناً

مع الّذيى ٕابنَك داوَد Ú ãٕا� أرِسْل يقول ÏÚ
ٕا�يَ« ُرُسً� شاُول فأرسل معه@, والرّب bيل

فأرسل ِس�ح@, حامَل له وكان جّداً@, فأحبّه ٕا�شاُوَل@ووقف@أمامه داود فجاء ///@sالغ
الروح جاء عندما وكان ,@

Ø ã
َعي

ã
| نعمة وجد ٔ(@نّه أماميى داود ليقَف Ï

Ú
يَ« ٕا� شاُول

بيده@/ وÍÈب العود أخذ داود أّن شاُول ع� tا قبل من

وتكـلّموا ون Öَح� داود ٕا� ٕاÌºائيل أسباط bيُع وجاء ـ ٥
ã
æالثا َصموئيل

علينا مَِلكاً شاُول كان ح	 قبله وما أمس ومنذ Lن@, و¡مك عظمك ذا هو قائل	
ٕاÌºائيل

ã
َشع� َترعي أنت الرّب لك قال وقد ٕاÌºائيل@, وتُدِخل رج ÔH أنت كنَت قد

ومَلَك مَلَك@, ح	 سنة ث�ث	 ابَن داود كان Y٤[ ٕاÌºائيل@/ ع� رئيساً تكون وأنت
ملك oاورشل

ã
و| أ¾Îر@, وستّة سن	 سبَع vوذا ع� مَلَك َح�ون ã

| سنة@, أربع	
وذا@/

Ò
vو ٕاÌºائيل bيع ع� وث�ث	سنة ث�ثة

ذاهب أنا قائً�@, ابنَه أو¼ÏسلDَن داود وفاة أيّاُم َقُرَبْت وØXا ـ ٢ أ(ّول اXلوك
طرقه

ã
| تس� ٕاذ ك ß ×Gٕا الرّب شعائر احفظ رجً�@, وكن ْد فتشد� كلّها أ(رض طريق

ã
|

موÏºلكيى ¾Ìيعة ã
مكتوب| هو Fك و¾Îاداته@, وأحكامه ووصاياه فرائضه وIفظ

ُتفلح@/

ٕاسحَق َولََد
Ô
oٕابراه ,

Ò
oٕابراه ابَن يَسوَع@اXسيح@ابِن@داوَد مي�ِد كتاب ـ Øم� ٕاSيل

ثاماَر من وزاَرَح فاِرَص ولَد وvوذا وٕاخوتَه vوذا ولَد ويعقوُب يعقوَب ولَد وٕاسحُق
ولَـد وعَميناداُب َعميـناداَب ولَد وأراُم أراَم ولَد Íوُن

Ö
وح½ Íوَن

Ö
َح½ ولَد وفاِرُص

×
Ï
Ú
يَ« َولَد وعوبيُد عوبيَد َولَد وُبوَعُز بوَعَز َولَد وَسلموُن َسلْموَن ولَد شوُن ÒLو شوَن ÒL

ُ(وِريّا@/ ã
الّ� من ُسلDَن ولَد اÒXلُِك وداوُد اÒXلِك داوَد ولَد ×

Ï
Ø
ويَ«



٢٩١ داود

أن وسألوه cويل ٕا� ٕاÌºائيل بنو ÍÉح
Ø
j ـ ٢٣ . ١ ج الورديى ابن تار±

راعياً كان بنيام	@, سبط قيسمن بن طالوت وهو شاُول فzم فأقام مَِلكاً@, يقoفzم
جـبابرة من وجالوت وجالوت@, هو واقتتل سنت	@, Çfلك دبّاغاً@, وقيل سقّاًء وقيل
طـالوت فطلبه وٕاخوتـه@, أبيه sغ

ã
| راعياً أبيـه

ã
ب أصغر داود وكان الكنعانيّ	@,

,@
Ø
Ì»ال فـيه يكـون من رأس ع� يستدير كان دهن وهيى بالع�مة@, cويل واعت�ه
اعت�

Ø
Fفل التّنور@, هذا ِملء يكون جالوَت يقتل الّذيى وقال حديد تنور وأحÍÉأيضاً

]بارزة طالوت فأمره الع�مة@, فتحّققت رأسه@: ع� الدهن واستدار التّنور مٔ� داوَد
cويل@/// مات

Ø
j سنة@, ث�ثون ذاك ٕاذ وعمُره جالوَت@, داوُد وقتل فبارزه جالوت@,

داود فهرب أخري بعد مّرة قتله وقصد طالوت فحسده حبّاً@, داود ٕا� الناس ومال
له استوثق

Ø
Fفل ون@, Ö� ÒM داود مقام وكان طالوت@/@/@/ نِدم

Ø
j نفسه@, ع� واح�ز منه

فتح
Ø
jالقدس ٕا� انتقل داود عمر من وث�ث	سنة ¥ان أ(سباط كّل وأطاعه اXلُك

أ(رمَـن وبـ�د ونصيب	 وحلب وناب ن
Ø
Fع وبلد فلسط	 أرَض

Ø
j كث�اً الشام

ã
|

ذلك@/
Ò
وغ�

دوست@/ شوهر@, ,@
ã
دا� عمو@, Yدُود[ ـ oي Ò¡ ع�يى فرهنك

عشق@/ Yمذكر Ëºوا بع�متbع ]Yيشه Yhدود[

/@Yداويد[ ـ الع�يى اXقّدس كتاب
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
و| داود@, بكلمة العربيّة اللغة ã| استعمل

Ø
j داِويد@, هو ّ الِع�يى ã| التلّفظ أّن

الشديد@/ وا¡ّب معالوّد اXاّدة

والسوريّة القدس
ã
ÏÈأرا

ã
| وحكومته سنة@, وسبع	 ٕاحدي عاش أ@نّه وظهر



داود ٢٩٢

جبل
ã
| ودفن ووسائط@, آباء بع¿Ìة يعقوب ٕا� نسبه ويتّصل وا(ها@/ وما واُ(ردن

من السادس والقرِن اXي�د ع¿Ìقبل ا¡اديى القرن ã| وتولّد داود@, بلدة من ¼Îيون
الس�م@/ موÏºعليه وفاة

الكـتاب ضمن
ã
| طبعت قد ِمزماراً@, و`سون مائة فهو الزبـور@: كتابه وأمّا

ونـصا´ ومواعظ وأدعية مناجاة ع� وتشتمل اXوجودة@, أ(لسـنة Pميع اXقّدس
والتصحيح@/ ٕا�التأويل Jتاج ما وفzا ولطائف@, وحقائق

ã
| يـقول الكتاب@: وخصوصيّاُت الزبور ع� اÇXزام� كلمة ٕاط�ق علّة وأمّا
بالصوت ُتقرأ كانت روحانيّة أشعار ا Øuٕا عربيّاً@: خ�صته ما اXقّدس الكتاب قاموس
الكتاب وهذا ,@ يى ×G)ٕا القدس لساحة والتوّجه والتقديس ا¦جيد مقام

ã
| ـزمار ßXوبا

آم	@/ لفظ قسمة كّل آخر
ã
| ويذكر أقسام@, `سة ع� Ë»ينق

]ّدة Yع[ سلDن حياة ٕا� Yع[Ïºمو زمان امتداد
ã
| كمل قد اXزام� وتأليف

ٕا� ينسـب مyا مزموراً Ì¿ع وٕاثنا ,@Yع[ Ïºمو ٕا� ينسـب ٩٠ fزمور سـنة@, ألف
ينسب مزموراً Ì¿ع وأحد داود@, زمان

ã
الطرب| آ(ت أصحاب من ّ ال�ويى آساف

ٕا� تنسب مزام� وسبعة داود@, أيّام ã
| الكاهن	 الشعراء من سلسلة قورح

ã
ب ٕا�

/@ ٕانxيى وسلDن@/// داود أيّام

ã
| ٕاليه ا(ستناد يصّح ف� تفصيً�@, Ø	غ�مب الكتاب هذا أسناد أّن يظهر وwذا
من اXؤلّفـة الكتب كسائر فهو ا¢الفة@, والكلFت اX}مة وا�م�ت اXشت}ة اXوارد

Uتلفة@/ أفراد

ع� مyا واحد كّل فٕاّن YقّدسXا ]الكتاب ـ كتب سائر الكـتاب هذا ونظ�
tا شاء ٕان عyا ونبحث أسناداً@, غ�مبيّنة الكتب مضام	 وب¿Îادة علFئهم اع�اف

اXناسبة@/ اXوارد
ã
|



٢٩٣ داود

واللطائف@, واXواعظ وا¡قايق اXعارف
ã
بكلFت| مشحونة الكتب هذه نعم@ٕاّن

وأحكام ضعيفة موضوعات عن Hلو ) ا Øu@أ هذا ومع البص�@, العارف مyا يستلّذ
ا�َهلة@/ أيديى لعبتwا فة و�bتTر� متناقضة

/@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً داوَد وآتينا

/@٥٥ . ١٧ ـ زبوراً داود وآتينا �َع�بعض Lالنبي بعَض لنا فض' َوَلَقد

/@١٥ . ٢٧ ـ ÓFِعل وسلDَن داوَد آتينا َوَلَقد

ع� لَ	 Ò�Xا وإ(Sيل كالتوراة مسلّم الزبور بعنـوان داود ع� كتاب ف�ول
َونة@/ Òòا لعبت@به@أيديى وقد Tفوظ@, غ� ل Ò�Xا الكتاب هذا أّن ٕاّ( ,Yع[@Ï»وعي@Ïºمو

/@ ٨١ . ٥ ـ داُوَد ِلساِن َع� ٕاÌºائيَل
ã
	 بَ ِمن َكَفروا ال'ذيَن لَُعَن

وغ�Yا@/ ٥٨ ,@٥٥ مزمار
ã
| Fك اXزام�@,

ã
| داود ع�لِسان مّرات لُعنوا وقد

ثون sد ÔJ الّذين الكذب ومن اللعنة ومن بك�يائهم ولِيؤَخذوا ـ ٥٩
ã
| ويقول

ã
Ï¼أقا ٕا� يعقوب

ã
| ُمَتسلsٌط tا أّن وليَعلموا يكونوا و( أفِْن Yغضب[ نَق ÒM أفِن به@,

أ(رض@/

عـارفاً ٕاÌºائيل
ã
ب من ونبيّاً مِلكاً كان فٕانّه :@Yع[ داود لعن خصوصيّة وأمّا

ينفعهم ما ٕاّ( (@يريد وهو ه@,
Û
Ì¾و Vتَمعهم خ� هو ]ا عاXاً ومفاسـدهم ]صا¡هم

يتمكّن وعلم@وحكومة ونفوذ وله@قدرة الدنيوّية@واُ(خروّية@, ص�حهم@وسعادtم وفيه
من ومانعوا وقاتلوه وخالفوه فيه اختلفوا م Øuفٕا اXقامات هذه ومع يريد@, ما ٕاجراء من
ـ ٥٥ مزمار

ã
| وقال وحزن@, غضب أشّد مyم فغضب ٕاÌºائيل@,

ã
ب قدرة توسـعة

قد
ã
Øæ@)ٔ م Òxألسن ق sَفر sرب يا أهلِْك ///@ Ò́ واس� Òفأط� كا¡FÒمَة َجناحاً@ ã

� ليَت فقلُت
ا»@/ wا@/// يطون ÔJ وليً� uاراً اXدينة

ã
| وِخصاماً ÓFظل رأيُت



داود ٢٩٤

ـ ويى ÒGا بِع تت' Bَو با¡ّق الناِس Òب� فاحكُم اBٔرِض
ã
| خليفًة َجعلناَك ٕانّا داوُد يا

/@٢٦ . ٣٨

/@٢٠ . ٣٨ ـ طاب ßòا وَفصَل gَة ß¡ا وآتيناه ُملكَه َوَشَددنا

/@١٧ . ٣٨ ـ أّواب ٕان'ُه اBٔيِد ذَا داوَد عبَدنا واذ@كُْر

/@٢٥ . ٣٨ ـ مآب وُحسَن لُزل�× ِعنَدنا لُه وٕان'

/@٧٩ . ٢١ ـ ُيسبLحَن ا
باَل داوَد مع رنا وسخ' ÓFوِعل ُحgاً آتينا ً ّ̂ وكُ

/@ ٨١ . ٢١ ـ َلكُم َلبوس َصنعَة مناه وعل'

عـالية وفـضائل روحـانيّة مقامات لِداود أّن ع� الكرZة ا(�يات هذه Qفتدل
لٕ�نسـان الÇgاليّة اÇXراتب فـوق هيى ã

الّ� واXرتبة أ(ع� اXقام وNمعها Uصوصة
التامّة الَمظهريّة أيى أ(رض

ã
| إ(Gيّة ا�òفة وهيى له@, متصّورة درجة فوقها وليس

وجّل@/ عّز tا عرف فقد عرفها fن أرضه@,
ã
| الرّب � ÒV وكونه وصفاته ٔ(Êºئه

وكونه وأ(ّوابّية@, اòطاب@, وفصل ا¡كم@, ٕايتاء فهيى له ا�زئيّة اXقامات وأمّا
له@, ا�بال وتسخ� العلم@, وٕايتاء ,@

×

وُزل قرب وله وروحانّية@, ظاهريّة وقّوة أيد ذا

الل�بوس@/ صنعِة oوتعل

اòلف@/ أ(يد@, أ(وب@, اòطب@, ا¡كم@, راجع

هم ßgÇ Ô¡ وكنّا الَقـوُم
Ô
Òsَغ فيه َنَفَشـْت ٕاذ@ رِث Ò¡ا

ã
| اِن Ôg ÒJ ٕاذ وُسلDن َوداوَد

/@٧٨ . ٢١ ـ شاِهديَن

/@ ٨٠ . ٢١ ـ ÓFوعل ُحgاً @آتينا ً ّ̂ وكُ ُسلDَن مناها ففه'

/@٤٩ ـ الُفرقاَن@ وهاروَن
×
Ïºمو آتينا وَلَقد قوله@:

ã
| السابقة ع�ا(�يات عطف

/@٥٢ ـ ٕابراهoُرشَده آتيناه وَلَقد



٢٩٥ داود

/@٧٥ ـ ÓFوِعل ُحgاً آتيناه وُلوطاً
/@٧٧ ـ لَه فاسَتجبنا قبُل ِمن ناديى ٕاذ ونوحاً

الناس ليتوّجه لٔ�نبياء@, إ(Gيّة وأ(لطاف الِنَعم ٕايتاء مقام ã
| الكرZة وا(�يات

wا@/ وِليشكروا ٕالzا

حكم الّذيى كم Ô¡ا من تفصيً� تعا� tا فه�مه قد سنّه ِصغر مع سلDن كان وØXا
Fzٕال ا¡كم نسب هذا وع� واحداً@, Fهgح مرجع وكان Ìه@,

Ø
وف« فبيّنه داود أبوه به

/@ ÓFوعل حgاً آتينا @ ً ّ̂ وك شاهدين@, ¡gهم وكنّا بقوله@: به ح ØÍ¼و معاً

وٕايتائه وتوّجهه tا ¾Îادة ´Í½ت مع ا¡كم
ã
| Yع[ داود Rطأ القول يصّح و(

السلم@/ ,@sالغ النفش@, ا¡رث@, راجع ـ والعلم ا¡كم

م Ôyمـ فـَفِزَع داوَد ع�× َدخلوا ٕاذ ـحراَب ßXا َتَسّوروا ٕاذ Ë½Òòا َنبُؤ أتاك وَهل
نَعجًة َوِتسعوَن ِتسٌع له أخيى هىذا ٕان' َبعض@/@/@/ َع� َبعُضنا بَغيى َخ½Êِن ْف Ò ÒH B قالوا
ا Ú̂ أ@ داوُد وظَن' َنْعَجِتك@/@/@/ بسؤال َظلمَك َلَقد قاَل أ@ْكِفِلنzا@/@/@/ فقاَل واحدةٌ نَعجٌة Ò ã ßو�

/@٢٢ . ٣٨ ـ رب'ه فاستَغفَر َفَتنّاه

ا¡Çّق ¼Íاط
ã
| وا(سـتقامة الصـ� ٕا� الدعوة مقام

ã
| واردة ا(�يات هذه

ã
| داود تعجيل من جريان ُيذكر

Ø
j ,@١٧ ـ داوَد عبَدنا واذ@كُر يقولون ما ع�×

ß
ـ@@ٕاص�

مـوضوع
ã
| ا�òف احBله ولعدم غفلًة@, اòصومة@, طرف من التحقيق قبل ا¡كم

أ(نبياء@, من خطأ ا�ملة
ã
| الxاون وهذا فيه@, ٕا�تعجيله توّجه حgه وبعد ا¡كم@,

اXتعال@/ tا من ا(فتتان مقام
ã
| كان بأ@نّه بالقرائن ظّن أ@نّه

Ø
Dس و(

وهـذا عـمٍد@, ب� الدقّـة وترك الغفلة هذه ٕا� راجعتان واXغفرة فا(سـتغفار
قرب ساحة ٕا� بالنسبة خطأ فٕانّه النبـوّية@, العصمة مقام

ã
ينا| ) اòطأ من اXقدار

عصيان@/ أو بتقص� وليس ا�ليل@, الرّب



داود ٢٩٦

ا¡رب@/ السور@, النعجة@, ,@Ë½òا ـ راجع

/@٧٩ . ٢١ ـ Ò Ö� والط' ُيسبLحَن ا
باَل داوَد مَع رنا َوسخ'

/@١٨ .@٣٨ ـ شورةً ÒT Ò Ö� والط' واÌ¾Bٕاق
Øã
Ï ß¿بالَع ُيَسبLحَن َمعُه باَل

ß

 ا رنا سخ' ٕانّا

/@١٠ . ٣٤ ـ Òوالط� َمَعُه
ã
è Lأو جباُل يا ً̂ َفْض داوَد آتينا َوَلَقد

ذ@كـرت وقد ال�جيع@/ هو والتأويب بالقهر@/ والتكليف التذليل هو التسـخ�
التأويب@/ بعد الثالثة

ã
و| بعده@, الثانية

ã
و| ا�بال@, ذ@كر اُ(و�قبل ا(�ية

ã
| مََع@, @كلمة

ُحgاً آتينا ً ّ̂ وكُ سلDن@: مع ذ@كره بعد داود Hصيص مقام
ã
|
×
اُ(و� ا(�ية فٕاّن

قبً�@/ فذكرت سلDن@, مع ) معه سّخرنا أيى ,@ ÓFوِعل

ا�بال@/ تسخ� ذ@كر هو فzا اXلحوظ فٕاّن الثانية �Rف وهذا

والتسبيح@/ التأويب جهة فzا في�حظ الثالثة وأمّا

ã
| به ح ØÍ¼ Fك داود@, بتبع يكون أن للتسبيح@: تسخ�ا�بال ã| النظر كان وØXا

أيى مسـتقراً ظرفاً معه@, ظرف فيكون معه@: تسبيحه عيى sَرج أيى َمَعه@, ã
è sوأو الثالثة@:

و( حالّية@, الظرفيّة فا�ملة داود@, مع كائنًة ا�باَل رنا وسخ� والتقدير@: عامله@, مقّدراً
/@ ّ وٕاراديى ّ اختياريى للتسبيح@بل@تسبيحه ر ليس@]سخ� فٕاّن@داود سّخرنا, تعلّقه@بفعل Nوز
تسبيح عرض

ã
| ليس ا�بال تسبيح فٕاّن يُسـبsحَن@, بفعل يتعلّق أن أيضاً و(@Nوز

بتبعه@/ بل ومعاً@, داود

والتكـليف ا�بال تسخ� هيى ا Ø̂ فٕا وتأويبه@: معه ا�بال تسبيح حقيقة وأمّا
مـع النـافذ

Ø ã
æالروحا وتسبيحه Xناجاته

ã
çفاُو داود@, تسبيح ٕاثر

ã
| ّ ا��يى ّ القهريى

ã
| وIريك ونفوذ تأث� ا¢صوص@, ا¡سن والصوت التامّة وا¤بّة اòالص التوّجه
ÇPهات ا�Çبال بـعض

ã
| الصوت كانعكاس تسبيحه@, ع sوُترج ب sتؤو Mيث ا�بال



٢٩٧ داود

	Ç¡الصا اXعرفة أهل بعض من ينقل قد وال�جيع والتأويب التأث� وهذا طبيعّية@/
وأذ@كارهم@/ مناجاtم

ã
| ا¤بّ	ا¢لص	

العزيز@/ tا جانب من ٕاليه
ã
çاو قد ,@Yع[ داود معجزات من كان التأث� وهذا

أوقـات من كانا والعشاء الشمس طلوع وقت فكأّن وإ(¾Ìاق@:
Øã
Ï¿الَع وأمّا

,@
ã
Çلّص ÔO والرّب أ¼Íخ tا فٕا� أنا أمّا :@١٦ . ٥٥ مزمار ã

| Fك واXناجاة الدعاء
وَصباحاً@/ مساًء

أوريّا زوجَة بَثَْشبََع تزوNه من ٕاليه العامّة أ(حاديث بعض
ã
| ُينَسب ما وأمّا

ã
æالثا صموئيل :hالقد العهد من مأخوذ

Ø ã
حديث@ٕاÌºائي� فهو ,

Øã
ÏÈمر غ� ع�@طريق

من مُطّهرة وهيى مَعها فاضطََجَع ٕاليه فدخَلْت وأخَذها ُرسً� داود فأرسَل ـ ٤ . ١١ ـ

×
ُحب�

ã
Øæٕا وقالت داوَد وأخ�ت فأرسَلْت اÇXرأُة وحبَلِت بيxا ٕا� رَجعت

Ø
j طَْمثها

الَمناَخة مَضِت وØXا بعلَها, ندَبْت رُجلها أوِريّا مات قد أ@نّه امرأُة@أوِريّا dعت Ø
Fفل ٢٦@ـ

داوُد فعلَه الّذيى وأمّا ٕابناً@, له وولَدت امرأًة له وصارت بيتـه ٕا� وضّمها داوَد أرسَل
له وقال ٕاليه فجاء ٕا�داوَد ناثاَن الرّب فأرسل ـ ١ . ١٣ ـ

ã
و| الرّب@/

ã
عي

ã
| فقبُح

وبقر sغ
ã
للغ ٢@@ـ@@وكان فق� وا(�خُر

Ø ã
غ Fyم واحد واحدة مدينة

ã
| رج�ِن @كان

فجاء ـ ٤ صغ�ة@/// واحدة نعجٌة ٕاّ( ء
ã
Ï¾ له يكن فلم الفق� وأمّا ـ ٣ جّداً @كث�ة

الرجل ع� داود غضُب فحميى الفق�@/ الرجل نعجَة فأخَذ ///@ Ø ãالغ الرجل ٕا� ضيٌف
/@ ٕانxيى الرجل@/// هو أنت لداوَد ناثاُن فقال ـ ٧ الرجل@/// يُقتَل ٕانّه لناثان@/// وقال جّداً

تـري Fك وهو للzود@, اXقّدسـة الكتب من واحـد وهو صموئيل
ã
| ما هذا

ã
| اXتعال tا من خليفة معصوم جليل

Ø ã
ن� قدس ساحة ٕا� والزنا القتل عمَل َينسب

Ëº)ٕا الكتابVهول فٕاّن الكتاب@, ذلك
ã
| اXندرج اXقال هذا من تعجب و( أرضه@,

:@
Ø ã
النـ� صـموئيل ٕا� نسبته وأمّا التأليف@, خصوصيّة و( مؤلّفه ُيعَرف ) ,@Ëºوالر
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وقد داود@, Zلك أن قبل مات ـ ١ . ٢٥ أ(ّول صموئيل
ã
| Fك فٕانّه Tض@, فاف�اء

للرّب مَذMاً هناك داوُد
×
وبَ ـ ã

æالثا صموئيل آخر ويقول سنة@/ أربع	 داود ملك
عن الÍÉبَة أ(رضوكّف أجل من الرّب واستجاب س�مة@, وذبائَح َرقات ÔT وأصَعَد

ٕاÌºائيل@/

ã
| وقع وما داود حياة جريان ويتضّمن داود@, موت بعد أ@لّف قد الكتاب فهذا
فيه@, ما ٕا� ا(عBد و(@Zكن واXؤلف@, التأليف Vهول

à
تار± كتاب فهو حياته@, أيام

فيه@/ ما وفيه

قد أّوله أّن بسموئيل@, الكتاب تسمية وجه ولعّل الكتاب@: قاموس
ã
| ويقول

dوئيل@/ أيّام بوقائع Oتّص ]ا احتوي

فالقرآن Vهول@, ّ تارOيى ّ عاديى وكتاب ّ Êºويى حّق كتاب ب	 الفرق هو وهذا
اòطاب@, وفصَل ا¡gَة وآتيناه خليفًة, َجَعلناك ٕانّا داود@: مقام@تعريف

ã
| الكرh@يقول

ا
باَل@/ داوَد مع وسّخرنا أّواب@, ٕان'ُه ,@ × Òلُزل� عنَدنا له وٕاّن

زوجـة وحـبلت معها داود فاضطجع ٕاليه فدخلت فيقول@: الكتاب هذا وأمّا
وارجعوا الشديدة ا¡رب وجه

ã
| أوِريّا اجَعلوا داود وكتب زواجه@, ã

| وهيى أوِريّا
يُقتَل@/ بأ@نّه النعجة آخذ الرجل ع� Jكم Ø

j ,@١٥ . ١١ وZوت ب ÒÍÉ فيُ ورائه من

للروايـات ا�اعل	 القَّصاص	 من له ُحِكَيت صموئيل مؤلَّف اXوّرخ فكأّن
حكومته ووقايع وحgه داود زواج جريان من أحاديث اXاضية للقضايا وا¤ّرف	

الكتاب@/ هذا مندرجات يطابق ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دور@:

داَر@/ ]Çع واسـتدار به@/ طاف وَدَوراناً@: َدْوراً يَدوُر الَبْيت َحوَل داَر ـ مصبا



٢٩٩ دور

وتـقلب مز Ôt و( الواو مز Ôtو Yوأدُؤر[ أدُور@, وا�مع مؤّنثة@, وهيى معروفة@, والدار
وقد ع�اXواضع@, الدور ٕاط�ق

ã
| وأ(صل وُدور@/ ع�ِديار أيضاً وQمع آُدر@, فيقال

القمر دارة والدارة@: الدار@/ عبد فقيل يى Ød وبه ,@sالص والدار@: Vازاً@/ ع�القبائل تطلق
ِلك@/ Ôtو تَ�ل النائبة السوء@: ودائرة دارات@/ وا�مع (ستدارtا@, بذلك يت Ød وغ�ه@,

داَر يقال حواليه@, من ء
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال ع�ٕاحداق يدّل واحد أصل دور@: ـ مقا

وUّفف@: مُثَقّل وار@: Qوالد أحواً(@/ بالناس يدور ٔ(@نّه الدهر@, :@ ّ ّواِريى والد� َدَوراناً@/ يَدور

ã
الّ� الكعبة ِجوار من هو ويقولون به@, ويطاف ناحية ٕا� ا¡رم من يؤخذ كان حجر
بـه مَـدوٌر فهو به@, واُديَر به ِديَر يقال الباب@, من هو الرأس

ã
| وار Qوالد wا@/ يُطاف

وائر, الد� ودارتwم @معروفة/ وهيى تدور ُشع�ات الفرس: َحلق
ã
| والدائرة به@/ ومُداٌر

أنبsئكم أ( ـ القبيلة والدار@: الواو@, أصلها والدار wم@/ أحدقت اXكروهة ا¡ا(ت أيى
ـ العطّار :@ ّ والداريى قبيلة@/ أيى مسجد@, فzا ã

بُ ٕاّ( دار تبَق فلم أ(نصار@, ُدور ß
�R

رJه@, من َعلِقك ِعطره من Yيُعطك n[ ِذك ÔJ n ٕان ّ الداريى كَمثل الصا¬ ا�ليس مَثَُل
يكاد ) داره

ã
| oقXا الرجل ّ والداريى الدار@, يسكن هو أيى الدار@, من داِريّاً يى Ød ا Ø̂ وٕا

دارة@/ الدار وأصل جبال@/ wا تدور Îلة
Ò
ºأرض والدارة@: يَ�ح@/

وÇbعها دارة@, وقـيل با¡ائط@, Gا الّذيى بَدَوراuا اعتباراً ا�Xل الدار@: ـ مفر
والداُر الدنـيا والداُر داراً@, هيى Fك والدنيا داراً@, قع Qوالص داراً@, البلدة تسّمي Øj ِديار@,
ودار الدنيا دار وقيل أ(خري@, والنشأة اُ(و� النشأة

ã
| يِْن الَمقر� ٕا� ٕاشارة ا(�خرة

الفاِسق�, أوريكم@داَر َس يارهم, ِد ِمن َخرجوا الَبوار, ودار ^م@, الس' دار م ÒG@@ـ ا(�خرة
َدّواٌر@, لقيل فَّعال كان ولو فيعال@, وهو سا@كن@, أيى َديّار ِمن wا ما وقوGم /@oا�ح أيى

وَجّواز@/ قَّوال @كقوGم

الَمـثوي مع ع� وذ@ك�ر اXتّق�@, داُر وَلنعم قال ا Ø̂ وٕا مؤّنثـة@, الدار ـ صحا
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أدُؤر@, العدد Òæوأد ,ع�اXع فأّنث ُمرَتفقاً, الّثواُب@وَحُسَنْت ِنْعَم قال@: Fك واXوضع@,

Qأخص والداَرة ِديار@, والكث� مز@, Òt ) أن ولك مضمومة@, واو من مُبدلة فيه فاGمزة
فيعال وهو أحد@, أيى َديّار@, من wا وما اGالة@/ وهيى القمر حوَل ã

الّ� والداَرة الدار@/ من
مَُدّوراً@, جعله ء@:

ã
Ï¿ال وتدوير وقيّام@, أيّام مثل ياًء الواو قلبت َديْوار, وأصله من@ُدرُت

Yفُن Qالس ّط ÒT[ ُفرَضة داَرين ٕا� منسوب وهو العطّار :@ ّ والداريى كاXعا�ة@, واXداَورة
أصـله النصاري وَدير اGند@/ ناحية من ِمسك ٕالzا مل ÔJ كان سـوق فzا بالبحرين

ْير@/ الد� صاحب :@
ã
æْيرا الد� أديار@, وا�مع الواو@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| مّر قد أ@نّه ذلك وتوضيح إ(حاطة@/ هو اÇXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ(صل أّن

@إ(حداق:
ã
بالرعاية@والتوّجه@/@و| ا(ستي�ء جهة ي�حظ@فzا ماّدة@حوط@:@أّن@إ(حاطة:

في�حظ الَدور: وأمّا الو(ية@/ جهة إ(ستي�ء@: ã|و الطواف@, جهة إ(طافة: ã|و بالنظر/
أو طواف أو نظر جهة ٕا� نظر دون من نفسه@,

ã
و| هو حيث من الَدَوران جهة فيه

و(ية@/

اòّط أيى الدائرة@, مyا ومعنوّية@, خارجيّة مصاديق له
ã
Øك� مفهوم اXع فهذا

ومyا ع�ات@, Qالفرسمن@الش َحلق
ã
| ما@يدور ومyا اGندسيّة, شكل@الدائرة ع� الّذيى

(تّصاGا بالدائرة والتعـب� السـوء@, دائرة Gا ويقال إ(نسان ع� تدور
ã
الّ� اXكاره

يدور الّذيى الدهر ]ع ّ ّواريى الد� وكذلك مبالغة ّوار والد� فzا@, وانقطاع Ì Ø»تك وعدم
من أخّص وهو يدور ]عما والبَيْطار كالقَيدار صفة فَيْعال يّار والد� ع�اXوجودات@,
,@@ اعتـباراً أو

Ó
مع أو ظاهراً Uصوصة طـة و� ÔT أيى َدْور@, فيـه Xا Ëºٕا والدار الداّبة@,

ã
| وجـعله ا(سـتحكام عن كناية وهو دائـرة@, وذا َدور

ã
| أمر جعل هو وإ(دارة

متّصل@/ جريان



٣٠١ دور

/@٢٨٢ . ٢ ـ بيَنكُم ا Òuُتديرو حاÍßÈة Qارةً َتكون أن Bّٕا

بينكم@/ وران بالد� وجارية دائرة Qعلوuا أيى

الَقرار@, داُر لد@, Ôòا داُر اXتّق�@, داُر ^م@, الس' ٕا�داِر َيْدعو , Õخ� ِخَرةُ ÐBا والّداُر
قاَمة/ ÔX البوار,@دار@ا دار@ يارنا,@دار@الفاسق�,@ يارهم,@ِمن@ِد يارُكم,@ِمن@ِد داِرهم,@ِمن@ِد @

ã
|

وتضاف تنسب ما ومقدار متعلّقها ع�حدود مربوط الدار
ã
| والضيق فالوسع

ما وNمعها اُخروّيـة@, أو دنيويّة معقولة@, أو Tسوسـة كوuا جهة من وكذلك ٕاليه@,
الس�مة@, ودائرة ا(�خرة@, ا¡ياِة الدنيا@, ا¡ياة دائرة من كان@, عنوان ّ بأيى يط ÔJو يدور

وغ�ها@/ وللفاسق	@, للمتّق	@, ا¡ياة ودائرة والبوار@,

الدار@/ سوُء الدار@, ِذ@كَري الدار@, Òعق� الدار@, عاقبُة

ã
و| فzا يتحّصـل وما الدنيـويّة ا¡ياة تلك من ينتج ما ويراد خلص@, راجع

ٔ(جله@/ fفعول الدار ذ@كر وأمّا وسوء@, خ� من عاقبxا

,@� ß\جا ِديارهم
ã
| فأصَبحوا يارُكم@, ِد وأخَرجوكُمِمن يارُكم, ِد ِمن اخُرجوا أو

يارنا@, ِد ِمن اُخِرجنا وَقد يارهم@, ِد ِمن َخَرجوا كال'ذين وِدياَرهم@, أرÎÒÈم وأوَرَثكُم
ِدياِرهم@/ ِمن ِمنكُم َفريقاً ِرجوَن ÔHو

فzا ويقيمون فzا يسكنون
ã
الّ� والقري البـ�د أو wم@, اòاّصة البيوت أيى

توطّناً@/

وأمثاGا@: والبلد وا¡ياة البيت دون اXوارد هذه
ã
| والديار بالدار التعب� وأمّا

أو حـياة أو بـيتوتة جـهة ¡اظ غ� من ,@ هيى حيث من دائرة Vّرد ٕا� النظر فٕاّن
غ�Yا@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



دول ٣٠٢

دول@:

هذا يد
ã
و| تارًة هذا يد

ã
| حصوله وهو تداوً(@: َء

ã
Ï¿ال القوُم تَداَوَل ـ مصبا

وbع وِقَصع@, قَْصعة مثل ِدَول اXفتوح وbع ,@
Ø
ËÉوال بالفتح الدولة Ëº)ٕوا أخري@,

ا¡Çرب@,
ã
| وبالفتح اXال

ã
| الُدولَـة يقول مَن ومyم وُغَرف@, كُغرفة ُدَول اXضموم

/@
Ó
ومع وزناً تَدوُر@, دارت مثل َتدول@, أ(يّام ودالت

وا(�خر مكان@ٕا�@مكان, من ء
ã
Ï¾ ع�Iّول يدّل أحدYا أص�ن@, دول@: ـ مقا

من Iّولوا ٕاذا القوُم انداَل اللغة@: أهل فقال أ(ّول@: فأمّا واس�خاء@/ ضعف ع� يدّل
ٕا� بعÎÉم من صار ٕاذا بيyم@: َء

ã
Ï¿ال القوم تداَول الباب هذا ومن مكان@, ٕا� مكان

يتداولونه أمر ٔ(@نّه الباب@, قياس من بذلك يا Ød ا Ø̂ وٕا لغتاِن@, ولة Qوالد ولة والد� بعض@,
ما الّنبت من ويل فالد� ا(�خر أ(صل وأمّا هذا@/ ٕا� ذاك ومن ذاك ٕا� هذا من فيتحّول
,@ Òيَب� أيى يَدول ُوّده ُجعل وقد

Ò ã ß
� بَ ٕاذا يَدول الثوب دال زيد@: أبو قال ِلعاِمه@/ يَِبس

اس�خي@/ بطنه@: اندال الباب هذا ومن

لنا كانت يقال@: ع�أ(خري@, ß	الِفئت ٕاحدي تُدال أن ا¡رب ã| ولة الد� ـ صحا
وا�Çمع يـتداولونـه@, بيyم ُدولـة ء

ã

ال صار يقال اXال@,

ã
| ولة Qوالد ولة@, الد� علzم

ولة والد� بـعينه@, به يُتداول الّذيى ء ãÏ¿ال Ëºٕا ولة Qالد عبيد@: أبو وقال وُدَول@/ ُدو(ت
ف�ن ع�

ã
أِدل اللّهّم يقال الغلبة@, وإ(دالة@: ولة@, الد� من عدّونا من tا وأدالنا الفعل@/

تداول@/ بعد تداوٌل أيى َدوالَيْك وقوGم عليه ã
æÍ½وان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

@ا¡الة@والكيفّية@,
ã
ا(نتقال@مع@حصول@Iّول@| هو @هذه@اXاّدة:

ã
| أّن@أ(صل@الواحد



٣٠٣ دوم

جهة من فيه Øتغ� مع آخر ٕا� مورد من مال انتقال yfا مصاديق@: له أ(صل وهذا
من Iّول مع Ë½للخ آخر مكان ٕا� مكان من ُجند انتقال ومyا مالكه@/ تبّدل وأقلّه
Tلّه فكأّن بالية@, ٕا�حالة جديدة حالة ثوبمن تبدل ومyا واXغلوبّية@/ الغالبيّة جهة
مقام@اليبس@وا�فاف@/ ومyا@انتقال@النبت@من@مقام@النضارة@ٕا� تبّدل@/ @اXع@قد

ã
ومقامه@|

اÇÇXفاَعلة فٕاّن والتحّول@, ا(نتقال تكرار ع� فيدل التداُول@: أو الُمداَولة وأمّا
بيد@/ يداً التبادل هو فالتداول ا(ستمرار@, ع� يدّ(ن والتفاُعل

اُخري@/ ٕا� أّوليّة حالة من منتقً� متحّوً( ء ãÏ¿ال جعل هو وإ(دالة@:

قريبة ا¢صوصواòتل@:
ã
Ï¿Xا Ìºعة ]ع َأل الد� وهكذا والدور الدول ٕاّن Øj

/@
Ó
ومع لفظاً

/@٧ . ٥٩ ـ ِمنكُم اBٔغنياِء Ò Öَب� ُدولًَة يكوَن B @كَيىْ

wم@/ وUصوصاً أ(غنياء أيديى ã| ومنتقً� ومتداوً( دائراً ء
ã

ال يكون لئّ� أيى

/@١٤٠ . ٣ ـ النّاِس Òَب� ا ÔGُنداِو يّام َBٔا وِتلَك

wا وُندير فها ØÍ½ن واXضيقة وا¡زن اGوان أو والفرح والغلبـة الظفر أيّام أيى
الناس@/ ب	

والت½Íيف والتحويل دون@الدور ا(�يت	الكرZت	,
ã
لطف@التعب�باXاّدة@| فظهر

معاً@/ والتحّول ا(نتقال فzا اXاّدة فٕاّن وغ�ها@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دوم@:

مِت وَدو� ه@, Ôغ� وأدامه وَدZومة@, وَدواماً َدْوماً ويَدام يَدوم ُء ãÏ¿ال دام ـ صحا
ويقال فداَر@, َسِكر ٕاذا ا@,

Ò
wشار اòمُر مِت دو� :@ ّ أ(صمعيى قال Êء@/ Ú»ال كَبَد ã

| الشمُس



دوم ٣٠٤

أن ي Òu ا¡ـديث@:
ã
و| سكن@, ُء@:

ã
Ï¿ال ودام الرأس@/ ُدوار وهو ُدوار أيى ُدؤام أخذه

من ء
ã
Ï¿ب غلياuا سّكنَت ٕاذا وأَدمxْا الِقدر وَدّومُت السا@كن@/ وهو ,@mالدا اXاء ã| يُبال

ال«Êء@/ ٕا� ط�انه
ã
| دورانه وهو Iليقه الطائر@: hوتدو بّللَته@/ َء@:

ã
Ï¿ال وَدّومُت اXاء@/

اXواظبة ع�@أ(مر@: والُمداومَة تأّنيَت@به@/ ٕاذا أ(مَر واستدمُت اòمر/ والُمدامة@والُمدام@:
ٕاّ( يسـتعمل و( بداَم موصوٍل

Ô
Ëºٕا ما ٔ(ّن وام@, الد� fعناه دام@: ما قوGم وأمّا عليه@/

ظروفاً@/ اXصادر يستعمل Fك ظرفاً@,

ٕاذا يدوم ُء
ã
Ï¿ال دام يقال واللزوم@, السكون ع� يدّل واحد أصل دوم@: ـ مقا

باXاء@/ غلياuا سـّكنَت ٕاذا ٕادامة@, الِقدَر أدمُت ويقال السا@كن@/ :@mالدا واXاء سكن@/
وكانت َحلّق ٕاذا وذلك اGواء@,

ã
| الطائر hتدو قياسه@: وقياُسه هذا ع� ا¤مول ومن

بلغت ٕاذا وذلك ال«Êء@, كبَد
ã
| الشمُس مِت دو� قوGم@: ذلك ومن كالوقفة@, عندها له

الزعفراَن@: وَدّومُت تَدلُك@/
Ú
j كالَوقفة

Ú
Òj Gا ٕاّن wا@: العلم أهل ويقول اXوضع@, ذلك

/@YاءÇXا
ã
| وا¡ّل اòلط هو وف ]الد� فيه يُداف Dف يسكن ٔ(@نّه القياس وهو ُدفَتـه@,

تسكن Øح� Yوالتشديد التغليظ ]أيى ه Ù� ÔH ا Øu@)ٔ ذاك من فهو اòمُر@: قوGم@دّومَتْه وأمّا
حركاته@/

سكن@/ الغدير@: غليان دام ثبت@/ ومة@: ÖZوَد وَدواماً َدْوماً يدوم ء
ã
Ï¿ال دام ـ مصبا

أدمته@/ فيقال باGمزة ي ويُعد� نزوله@, تتابع اXطر@: ودام لغة@/ خاف@: باب من يدام ودام
tا رسول عمل وكان أيّاماً@, يدوم اXطر Zة@: sوالد و[ّهلت@, به ترّفقت أ(مر@: واستدمت

دا_اً@/ أيى ِدZة Yص[

:@mالدا ء
ã
Ï¿وال وَدَوماناً@/ َدْوماً يدوم دام من فَع�ن َدْومان@: ـ ٤٢٩ ا(شتقاق

يَ�ح@/ ) الثابت ء ãÏ¿ال

bيع
ã
| البقاء استمرار هو الدوام أّن واòلود@: ب	الدوام الفرق ـ ٩٥ الفروق



٣٠٥ دوم

يزل n tا ٕاّن يقال@: أ@نّه تري أ( وقت@, دون وقت
ã
| يكون أن

ã
ÏÉيقت و( أ(وقات@,

خاِلد@/ انّه (@يقال وGذا من@وقت@مبتدء@, البقاء استمرار هو واòلود و(يزال@دا_اً@/ دا_اً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اسـتمرار أو ا(سـتمرار@, مع الثبـوت @هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ(صل أّن

مطلق هو بل الزمان@, من Ø	مع مقدار و( الyاية و( ا(بتداء فيه ي�حظ و( الثبوت@,
الثبوت@/ استمرار مفهوم

ال�فـيق@, ا¦هيل@, ,@
ã
Ùæالتأ الدور@, السكون@, ع� يطلق اXفهوم هذا و]�حظة

كّل
ã
الثبوت| استمرار ]علزوم فzا@, منظورة القيود تكون أن يلزم ولكنّه وغ�ها@,

اXفاهoمن هذه فليسمطلق والرفق@, واXهلة@, والدور@, ,@
ã
Øæوالتأ السكون@, موارد من

أ(صل@/ مصاديق

الشمس ]عجعل وٕادامxا@: الِقدر hوتَدو مر Òòا hوتدو الشمِس hتدو وأمّا
وجـعل با(ستمرار@, wا معتاداً ثابتاً ي¿wÌا من اòمَر وجعل مستمّرة@, ثابتًة الyاَر
والُمدامَة الُمدام يطلق اللحاظ وwذا طبخه@, ã

| ومستمّراً وسا@كناً ثابتاً الِقدَر الطبّاخ
عليه@/ يُدام ما أيى ع�اòمر@,

أم الد� فٕاّن اXهموز@, ماّدة fن البحر@: ]ع أو الرأس
ã
| وار Qالد]ع ؤام Qالد وأمّا
والتوارد@/ وال�ا@كم ]عالسقوط

فـzا@, داُمـوا ما أبداً َندخَلها لَن واBٔرض@, واُت مى الس' داَمِت ما فzا خاِلديَن
دا_ون@/ ع�َص^tم ُهم ال'ذيَن ُدمrُحُرماً@, ما Ù Òال� َصيُد َعليكُم م Lوُحر

فـzا Gم وثبوت استمرار وٕا� وأ(رض@, لل«Êوات الثبوت استمرار ٕا� يراد



دون ٣٠٦

مستمرين@/ وع�ص�tم Wنوع	@, rكن وٕا�ما لكم استمرار وٕا� جبّارين@, @لقوم أيى

اòلد@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

دون@:

عـ� أطـلق
Ø
j ا¡سـاب@, ع� أطلق

Ø
j ا¡ساب@, جريدة الديوان@: ـ مصبا

ُدَويـوين@, والتصغ� دواوين@, وا�مع ِدّوان@, وأ(صل معّرب وهو ا¡ساب@, موضع
ء
ã
Ï¾و منه@, أقرب أيى ع�الظرف ذلك دوَن وهذا وbعته@/ وضعته الديوان@: نت ودو�
ِمن Iذف وقد العرب@, أ@ك�ك�م

ã
| هذا@: دون من ورجل ساقط@, حق� أيى دوٍن من

فعل@/ منه يشتّق و( نعتاً@, دون وQعل

أيى ذاك@, دون هذا يقال واXقاربة@, اXداناة ع� يدّل واحد أصل ـ دون ـ مقا
إ(غراء

ã
| ويقال فعل@/ منه يشتّق و( ُدَوين@, قلت أردتIق�ه وٕاذا منه@/ أقرب هو

وثوب دوٌن أمر ويقولون منك@/ به sوقر منه أقِرب خذه@, أيى ُدونَكه :@Yأمر ع� ]ا¡ّض
عنده وهو ٕادانًة@, واُديَن ضعف@/ ٕاذا َدْوناً يَدوُن دان :@

ã
القُتي� قال القيمة@/ قريب أيى دوٌن

ذ@كرناه@/ ما فقياسه َصحيحاً كان فٕان ,@ Ù	ÒGا أيى الدون@, ء ãÏ¿ال من

ã
| مـنك أحسن هو أيى دونك زيد يقال الليث@: قال ـ ١٨٠ . ١٤ الxذيب
فعل@, منه يشتّق و( ,@اXع هذا ع� نعتاً ويكون صفًة يكون الدون وكذلك ا¡سب@,
منصوب والتقريب مرفوع@, منه فالتحق� والتحق�@, التقريب

ã
ذلك| دون هذا ويقال

]ع يكون دون الفّراء@: عن والُبعد@/ والقرب ا�Xلة
ã
| زيد دونك ويقال صفته@/ ٔ(@نّه

ذا من أقّل ]ع ويكون ٕاغراًء@, وتكون عند@, ]ع وتكون بعد@, ]ع وتكون ع�@,
َخسيساً@/ يكون ودون ذا@, وأنقصمن

ون@: Qوالد ظـرفاً@, ويكـون الغاية@, عن تقص� وهو فوق@, نقيض دون@: ـ لسا



٣٠٧ دون

اòسيس@/ ا¡ق�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع ء
ã
Ï¾ مغايرة أيى التسفّل@, مع الغ�يّة هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ(صل أّن
واÇGوان والضـعف واòّسـة وا¡قارة القرب مyا يفهم اXع هذا و]ناسبة تسّفله@/

فوق@/ مقابل
ã
| والظرفيّة

رتبًة والتسفّل والتأّخر القرب فباعتبار أنقص@: أقّل@, بَْعُد@, ِعند@, ـ oمفاه وأمّا
كيفّية@/ أو كّميّة أو

قّربه@/ أو دونك هو ما خذ أيى Tذوف@, فالفعل ُدوَنكه@: ـ كلمة وأمّا

دين@/ دنأ@, دنو@, ,@æد ـ مواّد أ(صل@: هذا ويؤيّد

مـن ليست ونـظائرها@: والنقص وا¡قارة واXداناة اXقاربة ـ
ã
æمعا أّن فظهر

ذ@كرناه@, الّذيى أ(صل لوازم من فهيى وVازاً@, تساTاً فzا اXاّدة تستعمل بل ا¡قيقة@,
قيوده@/ م�حظة من ف�بّد

:hالقرآن@الكر@
ã
اXستعملة@فzا@@اXاّدة@| @bيع@اXوارد

ã
وهذه@اòصوصّية@ملحوظة@|

اِ< ُدوِن ِمن @كاَء@,
Ò
Ì Ô¾>ا دوِن ِمن ا<@, ُدوِن ِمن أرباباً ا<@, ُدوِن ِمن َتدعوَن ال'ذيَن ٕان'

اِ< دوِن ِمن أوثاناً@, ا< دوِن ِمن َوليّاً@, ا< ُدوِن ِمن اِ<@, ُدوِن ِمن َتعُبدوَن َوما ًة@, Ò ßGآ
,@ ً̂ وكي

ã
æدو ِمن دوِنه@, ِمن Ôrِشئ ما ٍء@,

ã
Ï¾ ِمن دوِنه ِمن أولياَء@, دوِنك ِمن @كاشفة@,

/@
ß
امرأَت� ُدوuم ِمن َقوماً@, Fuدو ِمن

/@ ٨١ . ٧ ـ النLساء دون ِمن Îوةً Ò¾ الرجاَل َلتأتوَن ٕان'كُم

ل�ستمتاع@/ لَقوا ÔO n@م Øuبل@ٕا اXرتبة@النازلة,
ã
اXوضوع@| هذا فٕاّن@الرجال@بلحاظ



دون ٣٠٨

ـ اXوَت@ َفَتَمّنوا@ الناِس دون ِمن خالصًة اِ< ِعنَد ةُ ِخَر ÐBا الداُر@ لكُم كاَنت ٕان
/@٩٤ .@@٢

/@٦ . ٦٢ ـ النّاس ُدون ِمن ِ>ِ أولياُء

من ا(�يتـ	 فٕاّن الناس@, ٕا� بالنسبة وتنقي½Îم Iق�هم مقام
ã
| التعب� هذا

العزيز@/ tا قول

ِمن لََك خالصًة َيسـتنِكَحها أن أراَد ٕان
ã
� للن' نف«Îا وَهَبْت ٕان ُمؤمنـًة وامرأةً

/@٥٠ . ٣٣ ـ@ اXؤمن�@ ُدوِن

اXرأة@, من حال خالصًة وقوله مع�ضة@, Yيستنكحها ٕا�قوله َوَهَبْت ]ٕان bلة
أحَلْلنا ٕانّا ـ قوله

ã
| Fك للخطاب@, اXقام فٕاّن اòطاب@, ٕا� الغيبة من عدوٌل فيه وليس

مؤمنًة@/ وامرأةً أزواَجك@/// لََك

النفسـانيّة ا¦اي�ت ومن دنيـويّاً عمً� وٕارادتُـه ا(سـتنكاح صفة كانت وØXا
وبلحاظه@, ٕاZانه جهة من اXؤمن مرتبة oوتعظ إ(Zان مقام Qليل تعا� فأراد ظاهراً@:

اXؤمن	@/ دون بكلمة Øفع�

ã
| روحـانيّة كFليّة Rاّصة ليس اòالصة هذه أّن ٕا� ٕاشارة فيه التعب� فهذا

Ø ã
للن� اُعطيت ا Ø̂ وٕا إ(Zان@, مرتبة دون هيى بل مقام@, وعلّو ¾Ìف مزيد توجب نف«Îا

منظورة@/ وجهات خاّصة Xصا¬ Yص[

استعGFا@/ موارد
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

/@hالكر القرآن
ã
| فيه استعملت مورد أيى ã| اXاّدة خصوصيّة عن تغفل ف�

من معّرب ٕامّا وهو الديوان@, من ّ انðاعيى مشـتّق أ@نّه فالظاهر التدوين@: وأمّا
/@
Ø ã
èعر أو الفارسّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٠٩ دين

دين@:

(زماً ٕاّ( يستعمل ) قتيبة@: ابن قال اXداينة@/ من َديناً يدين الرجُل داَن ـ مصبا
وع� دائن@, فهو استقرض@, ٕاذا الرجل@: دان ّكيت@: sالس ابن وقال ين@/ الد� يأخذ فيمن
فٕاذا ,@ متعّدٍ فعل من يكون ا Ø̂ ٕا اXفعول Ëºٕا ٔ(ّن َمديون@, و( مَدين منه يقال ف� هذا
ِدنتُه فيقال ومتعّدياً@, (زماً يستعمل bاعة@: وقال وداينته@, أَدنْته قلَت التعّديى أردت
ين الد� يأخذ مَن الدائن فيكون دائن@, الفاعل Ëºوٕا وَمديون@, مَدين فهو أقرضَته@, ٕاذا
من بَديٍن rتعامل ٕاذا أيى بَدْيـٍن Ôrَتداين وٕاذا /@ التعّديى ع� يُعطيه ومَن اللزوم@, ع�
فالصداق اXبيع@, القرضو\ن هو لغـًة ين الد� أّن تقّدم@: و]ا با(�ية فثبت وغ�ه@/ َسلٍَم
الذّمـة@/

ã
| واستقراره لثبوته التشبيه ع� ¾Ìعاً بل لغة@, بدين ليس وLوه والغصب

ودّينُته@: َسيsد@/ فهو ساَد مثل َديsٌن فهو كذلك به وتََديّن به@, تعبّد ِديناً@: بإ(س�م ودان
جازيته@/ أِديُنه@: وِدنتُه يَدين@/ وما وتركته دينه ٕا� وكلته

/@ ل� Qوالذ ا(نقياد جنسمن وهو كّلها@, فروعه يرجع ٕاليه أصل@واحد دين@: ـ مقا
مطيعون أيى ِدين وقوم وطاع@/ وانقاد أصَحَب ٕاذا ِديناً@, له دان يقال الطاعة@, ين@: sفالد
أ(مر@/ ذويى طاعة فzا تقام ا Øu@)ٔ بذلك ُسـّميت َمفعلة@, ا Øu@كأ والَمدينـة منقادون@/
كان فٕان ِدين@: Gا يقال العـادة ٕاّن ـ قوGـم فأمّا مَـديٌن@/ والعبد أ(َمـة@, والَمدينـة@:
أخاه ليأُخَذ ـ قوله فأمّا له@/ وانقادت معه مّرت شيئاً اعتادت ٕاذا النفس فٕاّن صحيحاً@,
يوم أيى ـ ين Lالد يَوم مالِك ومنه@: حgه@,

ã
| ويقال طاعته@,

ã
| فيقال ِلك@: ÒXا ِدين

ã
|

زيد@: أبو وقال له@/ ينقاد أمر فهو كان ذلك � وأيى وا�زاء@/ ا¡ساب قوم@: وقال ا¡كم@/
ٕاذا ف�ناً داينت يقال يْن@, الد� الباب هذا ومن َيكره@/ ما عليه ل ß Ôa ٕاذا يُدان الرجُل ِديَن
وأدنُت@: بـَدين@/ أخـذَت ٕاذا واّدنت@, ِدنت ويقال ٕاعطاًء@/ وٕامّا أخذاً ٕامّا َديناً عاملتَه
ولذلك ّل@, Qالذ كل� فيه ٔ(ّن اXط�ـِرد@, الباب قياس من ين والد� َديناً@/ وأعطيت أقرضت



دين ٣١٠

بالليل@/ وغّم بالyار ُذّل ين الد� يقولون

ين@, Lالد يَوِم مالِِك ـ@ ومنه ا¡ساب@, ين sالد أبو@عبيد@: ـ ١٨١ . ١٤ الxذيب
/@ ازيى ÔQو تُعطيى تَعمُل Fك اXعـ ـ تَدين@تُدان Fك ـ ومنه مالُك@يوم@ا�زاء, غ�ه: وقال
مَن ـ@@الكَيsُس ا¡ديث ã|و /@ ãçعاد أيى ãæوَديَد ã

ِدي ذلك زال ما ـ العادة أيضاً ين sوالد
واستعبََدها@/ ا ÚGأذ أيى نفَسه@, داَن قوله عبيد@: أبو قال اXوت@, بعد ا ßX وَعِمَل نفَسه دان
ا¡ساب ذلك أيى ـ Ùoالَق ين Lالد ـ وقوله له@/ والتعبّد طاعته هو ا Ø̂ ٕا هذا من t ين sوالد
Wلوك	@/ غ� الفّراء@: قال ـ َمِدين� Òغ� Ôrُكن ٕان ـ وقوله /@ اXستويى والعدد الصحيح
اسـتقرضت ودنته أقرضته@, الرجل ِدنُت أبو@عبيد@:@ وقال Çِزيّ	@/ ÒV Ò

غ� وdعت قال
ٕاذا وداَن ,@

×
Ï½َعـ ٕاذا ودان أطاع@, ٕاذا ودان ,@ ذل� ٕاذا وداَن ,@ عز� ٕاذا الرجل وداَن منه@/

داء@/ وهو ين sالد أصابه ٕاذا وداَن اً@, ØÌ¾ أو َخ�اً اعتاد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقّررات أو برنا¶ قبال وا(نقياد اòضوع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ(صل أّن

أو أمر مقابل
ã
| oوالتسل واXقهوريّة وا¤كوميّة والتعبّد الطاعة منه ويقرب معّينة@/

جزاء@/ أو قانون أو حكم

وا¡ساب ا�زاء من يقرب@من@مصاديق@أ(صل, اللفظ]ا Ì
Ø
يف« ا(عتبار وwذا

وغ�ها@/ واXملوكيّة والعادة والذّل والطاعة ين والد�

القـيدين اعتبار من و(بّد قلناه@, ما هو
Ø ã
ا¡قيـ� اXع بأّن نتوّجه أن و(زم

غ�ها@: أو ا�زاء أو الطاعة أو ا(نقياد مطلق وأمّا برنا¶@/ مقابل
ã
| وكونه اòضوع
أ(صل@/ فليسمن



٣١١ دين

حصول وهكذا ا(نقياد@, بعد العّزة أو ما ذلٌّة وآثاره@: أ(صل هذا لوازم ومن
والتثّبت اXعصية@, أو الطاعة وIقّق اً@,

Ø
Ì¾ أو خ�اً ا�زاء وٕاجراء وا¤كومّية@, التعبّد

وا(عتياد@/

وا¡ساب وا�زاء ا¡كم عليه يطلق ال�نا¶@: جانب من لوحظ اXع@ٕاذا وهذا

ã
æمعا

ã
| فيستعمل والقابل اXطاوع جانب من اعت� وٕاذا مyا@/ يقرب وما وإ(عطاء

وغ�ها@/ يأخذه ٕاذا ين والد� واXملوك والذّل الطاعة

فيقال@: /@ والتعّديى اللزوم مورد ã
| تستعمل ا Øuٕا يقال ا(عتبارين هذين وع�

¾Ìائط ين@و¾Ìائطه@من مقّررات@الد� Iت وقع استقرض@أو أو َديناً أخذ الرجُل@ٕاذا داَن
وقوانـينه@, أحكامه Iت وخضع ]قرراته الðم أيى بإ(س�م وداَن وأ(جل@, التأدية
يـن الد� أحكاَم ودان دانَه ويقال هو@/ حيث من واòضوع التعـبّد نفس بلحاظ هذا

قباله@/
ã
| يدين ما لوحظ ٕاذا ين@, sوالد

ã
و| الفاعل@, ٕا� ا¡دث ونسبة الصدور جهة ٕافعاٌل وهو إ(دانة

ã
| وي�حظ

أخـذ أيى فتَدايَـَن وداينته أَدنته فيقال التداين@, ã| وهكذا ا(سـتمرار@, جهة اXداينة
مستمّراً@/ ين الد�

/@٢٨٢ . ٢ ـ فا@كُتبوه ُمَسّمًي ٕا�أَجل بَدين Ôrَتداَين ذا@ ٕا

كان@/ موقع ّ أيى ã|قّرراتXا هذه Iت rووقع َديناً kأخذ ٕاذا أيى

َيبَتِغ وَمن ين@, Lالد لَُه Òِلص� ÔU ا¡ّق@, ِديَن َيدينوَن Bو ,@> كلJه يُن Lالد ويكوَن
ِدينه@, َعن منكُم يَْرتد' وَمن ,@> وجَهه أسلَم ن Ú ßW ِديناً وَمنأحسُن ِديناً@, اBٕس^ِم Òغ�

وَلِعباً@/ ُهُزواً ِديَنكُم ُذوا ØHا

وا(نـقياد واòضوع oالتسل هيى الدين حقيقة أّن ع� الكرZة ا(�يات فتدّل



دين ٣١٢

هذا ويكون والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة وقوانينه اXقّررة tا أحكام قبال ã| الَبّت اòالص
تعا�@: قوله مع وهذا ا(نقياد@, هو ين sالد أّن ظهر وقد ,@tا ã|و t Uلصاً ا(نقياد

يَن@/ Lالد لَُه Òِلص� ÔU

وIّصل حصل ]عما وبالك«ÌٕاËºمصدر مصدر@, بالفتح ين الد� أّن 
O@)و
ذات@, ٕا� نسـبة دون من هو حيث من ا¡ـدث نفس وهو اòارج@,

ã
| اXصدر من

هو حيث من العمل هذا ونفس ا(نقياد ذات ين sوالد وا(نقياد@, اòضوع هو ين فالد�
مـقّررات قبال ا(نقياد نفس ين sالد مفهوم ã

| في�حظ ذات@/ ٕا� ينسب أن دون من
والُغسل@/ الغَسل

ã
| Fك معّينة@/

َتِبَع Xن ه@, Lُكل يِن Lالد َع� ِلُيظِهَرُه َحنيفاً@, يِن Lِللد وجَهَك أِقم ,@ Ùoالَق يُن Lالد ذىلَِك
نوحاً@/ ِبه

×
Ï Ø¼َو ما ين Lالد ِمَن َلكُم َع

Ò
Ì Ò¾ دينُكم@,

أحكام Iت الكامل واòضوع ا(نقياد مفهوم وIقّق الدين حقيقة ظهور ٕاّن Øj
التعب� تري هذا وع� اُ(خروّية@, ا¡ياة

ã
| هو ا Ø̂ ٕا وج�وته@: سلطانه ومقّررات tا

ين@, Lالد يَوُم ما أدراَك وما ين@, Lالد بيَوم ُب Lُنكَذ َو@ُكنّا الدين@: تعا�بيوم ك�مه
ã
| عyا

ين@/ Lالد يوُم هذا ْيلنا َو يا ين@, Lالد يَوم مالِِك

الواِحِد ِ>ِ اليوَم لُك ÔXا ن Ò ßX م@, Ô Òyبَي كُم ÒJ ِ>ِ َيومِئٍذ لُك ÔXا ـ قريبمن اXع وهذا
ار@/ الَقّه

أقـَهر مَـن هـو يّان فـالد� ,@ يى sالتعد مفهوم فباعتـبار ومَِدين@: َديّان كلمة وأمّا
اXنقاد@/ اXقهور هو والَمدين حgه@, Iت منقاداً غ�ه وجعل وأخَضع

/@٥٣ . ٣٧ ـ ِدينون ÒX أ@ٕانّا َوِعظاماً تُراباً َو@ُكنّا @ِمْتنا ٕاذا أ

َمدينون@/ والناس يّان الد� هو تعا� tفا منقادون@, مقهورون أيى
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ال¿Ìع كلFت دون اXوارد@, تلك
ã
| باXاّدة التعب� لطف ظهر التحـقيق وwذا

هـذه
ã
| القـيدين ع� الد(لة لعدم ونظائرها@, وا¡سـاب واXلك وا�زاء وإ(س�م

ين@/ sالد تفس� ã| التسا· التفاس�من
ã
| ما أيضاً وظهر الكلFت@/

أنت ما بنا وافعل ولطفك@! بفضلك عاِملنا وديّانـه@! ين sالد يوم مالَك يا اللّهّم
الواسعة@/ والرaة والكرم ا�ود أهل وأنت أهله@,

البحث بتأييده ويتلوه الّدال@, حرف من ا�زء هذا ٕ([ام وّفقنا@ الّذيى t وا¡مد
¾Îور من ا¡رام ا¡ّجة ذيى ¾Îر الثالثمن تار± ã|وذلك اXعجمة@, الذال حرف عن

اXوّفق@/ وهو فة@,
Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
| ١٣٩٧@ه@@ سنة



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالّذال

ذأب@:

حركته
ã
| ء

ã
Ï¿لل يكوَن وأّ� استقرار قلّة ع� يدّل واحد أصل ذأب@: ـ مقا

ُذِئب ويقال واحدة@/ جهة غ� من لِتذّوبه بذلك يى Ød الذئب@, ذلك من واحدة@/ جهة
َمذأبة@: وأرض جانب@/ كّل من أتت :@ Ố الر تََذّأبت ويقال@: غنمه@/

ã
| وقع ٕاذا الرجل@,

وُذؤبان@/ أذُؤب@وِذئاب الذئب وbع ِذئباً@خبيثاً/ صار ٕاذا وَذُؤَب@الرجُل: @كث�ة@الذئاب@/
بالذئب@, Gا َت

Ø
فتش} ع�@ولدها ا Òtظأر ٕاذا ع�تفاعلُت: تذاُؤباً, الناقَة ويقال@تَذاَءبُت

/@Iالَعطوف @=@ ؤوم Oالر الَعطف@/@ @= RالظOأر@ عليه@/ Gا أرأم ليكون

ã
| اGاُء دخلت ا Ø[ور واُ�ن�@, الذكر ع� ويقع مز@,

Ô
v و� مز

Ô
v ئب@: Uالذ ـ مصبا

التخفيف وNوز وُذؤبان@/ ِذئاب الكث� وbع أذؤب@, القليل وbع ِذئبة@/ فقيل اُ�ن�
ذياب@/ فيقال

يـقال الناس@/ ُذوبان
ã
| فيُصبح الغار@: حديث

ã
و| /@

Ø Ò
ال� كلب الذئب@: ـ لسا

ُخفّف ولكنّه ُذؤبان فيه وأ�صل ئاب@, Uكالذ م Øu@�ٔ ُذوبان ولُصو¼Îا@: العرب لَصعاليك
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الُمَتذئّبة عبيدة@: أبو مَأسدة@/ أرض كقولك الذئب كث�ة َمذأبة وأرض واواً@/ فانقلبت
ٔ�@نّه ئب Uالذ فعل من اُخذ مّرة@, هاهنا ومن هاهنا من ء Qيى ã

الّ� الرياح من والُمتذائبة
بـداء aا رماه وقالوا@: فّزعُته@/ وذّأبُته@: الذئب@, من فِزع الرجل@: وُذِئَب كذلك@/

ã
çيأ

النـاصية ؤابـة@: dوالذ ذلك@/
Ò
غ� له داء � أ@نّه يزعمون م Øu@�ٔ ـوع Ôا� يَعنون ئب@, Uالذ

وهو ذاِئب أ�صل وكان الذوائب@, وا�مع الرأس@, من الناصية َمنبت وقيل لنََوساuا@,

ã
الّ� هيى الرأس ُذوابَـة زيد@: أبو واوًا@/ فقلبـوها اُ�و� اGمـزة ليّنوا م Øyلك القياس@,
bع هيى قريش@, َذوائِب ِمن َلسَت ٕانّك ـ حديث

ã
و| َعر@/ Oالش من ّوارة Oبالد أحاطت

استع�
Ø
j أعgه@, ا�بل وُذؤابة الرأس@, شعر من IفتولXاR الَمْضفور عر Oالش وهيى ُذؤابَة

طرَده الرجَل@: وذأَب اقتدارهم@/ وذويى أ¾Ìافهم من لسَت أيى واXرتبة@, وال¿Ìف للعّز
وÍÈَبه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نوع من كونه يَبْعد و� اÎ¿Xور@, ا¡يوان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

/@
Ø
ال� كلب ٕانه اللسان

ã
| قال Fك الكلب@,

/@ ّ انðاعيى اشتقاق مyا ا¢تلفة الصيغ واشتقاق

وابـة dالذ يـقال@: يب@/ Oالذ أو وب Oالذ من مأخوذة كوuا فالظاهر ؤابة@: dالذ وأمّا
وهكذا البع�@/ ع�عنق الشعر يبان Uوالذ َذوائ}ا@/ َيضِفر أيى أمّه ب Uيُذو وٕانّه وائب Oوالذ

ّب@/ Oالذ من مأخوذاً كونه فالظاهر الطرد@: مفهوم

اللـغة@, أهـل عرف
ã
| اXستعملة

ã
æعاXوا اللغات

ã
| كث�ة أ�مر هذا ونظائر

اللغات@/ تداخل باب من ا Øuوٕا

ئب@/ الذ� يأ@ُكلَه أن وأخاُف



٣١٧ ذأم

/@١٧ . ١٢ ـ ئب الذ� فأ@كلَُه َمتاِعنا ِعنَد ُيوُسَف وَتركنا
يوسف@/ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذأم@:

فاXتاع عاَبه@/ القلب@: ع� وذاماً باع@, باب من اً ÖZَذ اXتاَع الشخُص ذاَم ـ مصبا
مَذُؤوم@/ فهو مثله@, نفع@: باب من باGمزة يذأمه وذأمه /@hمَِذ

ã
أ@كرهتَ	 أيى كذا@, ع�

ã
أْذأمْتَ	 يقال وعيب@, كراهة ع� يدّل أصل ذأم@: ـ مقا

فليس أن@: Oالذ فأمّا َمذؤوم@, وهو العيب@, والذأم@: حقOرته@/ أيى ذأمُته@, ويقولون عليه@/
/@oم من مُبَدلة فيه النوَن ٔ�ّن ,@gًأص

مثل وحقOره@, عابه ٕاذا يذأمه@, ذأمه يقال مز@,
Ô
v و� َمز

Ô
v العيب@, الذأم@: ـ صحا

ويقول@: َمذؤوم@/ فهو ذأبه@,

َذZاً أذZه ِذمته منه تقول ذاماً@/ سناُء Ò¡ا تَعدم � اXثل
ã
و| العيب@/ والذام@: h Oالذ

ومَذؤوٌم ا¦ام@, ع� ومَذيوٌم النقص@, ع� hمَذ فهو ]ع	@, كلّه وذWته وذأمته وذاماً@,
اXضاعف@/ من ومَذموٌم Yزت@, ٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو الذّم مفهوم أّن Fك ا¡قارة@, مع العيب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

حرف بسبب وهذا العيب@, مع ا¡ق� هو h Oوالذ اXدح@, مقابل
ã
| وهو اXطلق العيب

وا�Lطاط@/ ال
ول ع� الداّل الياء

ا¡قر@: أو العيب ومطلِق والتحذير وإ�خـزاء والكراهة @الّطرد ـ oمفاه وأمّا



ذّب ٣١٨

وآثاره@/ لوازمه من بل أ�صل من فليست

/@١٨ . ٧ ـ َمْدحوراً َمذُؤوماً ِمyا 'خُرْج قاَل

كنَت
ã
الّ� مقامك عن وحق�اً ناقصاً نفسك وجعلَت عيب ذا ¼Íَت فأنت أيى

اGوان@/ Mالة مُبَعد وأنت علzا

غ�ها@/ دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ص@٣٥٥@/ ,@ ذيى @راجع ـ ذا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذّب@:

وا��خر ه@/
Ô
غ� به ويشبّه عليه مل ÔJ Ø

j طُوي�@, ـ أحدها ثgثة@: أصول ـ مقا
وواحدته معروف@, باب@: dالذ ـ فأ�ّول وا¡ركة@/ ا�ضطراب ـ والثالث ّدة@/ ß¡وا ّد Ò¡ـ@@ا
ذَبْبُت ويقال ا@/ Ôuٕانسا الَع�@: ُذباُب عليه مل ÔJو به يُشبOه ا ØWو أِذبOة@, ا�مع وbع ُذبابة@,
إ�بل من والَمذبوب به@/ يتأّذي

ã
الّ� باب dالذ عنه طردت كأ@نّك عنه@, دفعَت ٕاذا عنه

وأمّا اÇXذبوب@/ با¡مل ُشبّه كأ@نّه اa�ٔق@, والَمذبوب@: ِمنخره@/ الذباُب يَدخل الّذيى
بَْذبة Oالذ ـ الثالث وأ�صل َحّده@/ السيف@: وُذباب َحّدها@/ البع� أسنان فُذباُب ـ ا¡ّد
@كر@, Oالذ بَْذب@: Oوالذ أمرين@/ ب� ّددXا الُمَذبذب والرجل اGواء@/

ã
| اXعلّق ء

ã
Ï¿ال نوس

ياد Uالر َذّب يى Ød وقالوا ياد@, Uالر َذّب ويسّمي ,@
Øã
Ï¿الوح الثور ّب@: Oوالذ يتذبذب@/ ٔ�@نّه

هذا ومن واحد@/ موضع
ã
| يثبت � ويذهب ء Nيى ٔ�@نّه Iوغ�ه اXرعي

ã
| Rاختgف

Rذبـل َذويى ٕاذا النبُت وذّب العطش@/ من َذُبَلْت ٕاذا شـفتُه ذّبت قوGم الثالث أ�صل
هَزل@/ جسمه@: وَذّب /@Iماؤه ونشف



٣١٩ ذّب

أِذّبـة@, القـلّة
ã
و| وِغـربان@, ُغراب مثل ِذبّان الك�ة

ã
| bعه باب dالذ ـ مصبا

الّـذيى طرفه السيف@: وُذباب ُذبابات@/ وا�مع بقّيته@, ء@:
ã
Ï¿ال وُذبابة ُذبابة@/ الواحدة

قتل@: باب من َذبّاً حرZه عن وذّب مّدداً@/ ح�اَن تركه َذبْذبًة@: وَذبَْذبَه به@/ ÍÉب يُ
ودفع@/ aي

والزناب� النحل وع� الطائرة@, ا¡¿Ìات من اXعروف ع� يقع باب dالذ ـ مفر
ان Òطـ� شـعاعه ان Òلط� أو wيئته لتصّوره به يى Ød ٕانساuا@, الع�@: وُذباب وLوYا@/
الذباب@/ عنه طردت فgن@: عن وذّببُت ٕايذائه@/

ã
| به تشبzاً السيف وُذباب باب@/ dالذ

حكاية والذبذبة@: فgن@/ عن ذببت فقيل الدفع £رد الذّب
Ø
j به@, يُطرد ما والِمَذّبة@:

وحركة@/ اضطراب استع�لكّل
Ø
j اXعّلق@, ء

ã
Ï¿لل ا¡ركة صوت

عyم@, يدفع أيى َذبّاً حرZه عن يَُذّب فgن يقال ذّب@: ـ ٤١٢ . ١٤ الxذيب
من غلظ Rما الفرس ُهْلب من تُسّويى Iء

ã
Ï¿ال Rجنس َهنَة والِمذّبة@: الطرد@/ ّب@: Oوالذ

ّر@/ ß¡ا آخر
ã
| َجّف ٕاذا يَِذّب الغديُر Oذب :@

Ø ã
èأ�عرا ابن عن بّان@/ Uالذ wا يُذّب Iشعره

ا�Çنون@, الطاعون@, باب@: dوالذ بار@, ا�� ِمياه من البقيّة ء@, ãÏ¿ال بقيّة بابة@: dالذ عبيد@: أبو

أيى �ِذع ُذباب فgن من فgناً أصاب :@
Ø ã
èأ�عرا ابن وعن ُجّن@/ ٕاذا الرجُل ُذّب وقد

يÍÉب الذيى حّده وِغراره به@, َرق ÔO الّذيى حّده طرف السيف@: ُذباب عبيد@: أبو /@
Ø
Ì¾

هىؤ+ء ٕا�× و+ هىؤ+ِء ٕا�× + ذلَِك Òب� Òُمَذبَذب� اXنافق�@: صفة
ã
| وعّز جّل aا وقال به@/

هؤ�ء@/ وعن هؤ�ء مَُدفّع�عن دين Oمَُطر اXع	 ,@١٤٣ .@@٤ ـ

ومـنع@, دفَع ذبّاً@: يَُذّب عنه وذّب الطرد@/ ّب@: Oوالذ واXنع@/ الدفع ّب@: Oالذ ـ لسا
ويقال@: ,@ Oالذب أ@ك� أيى وَذبOَب عyم@/ يدفع ذبّاً@: حرZه عن يُذّب وفgن عنه@/ وذببُت
وَذبَذَب /@hا¡ـر عن دفّاع وَذبّاب@: ِمَذّب ورجل فيـه@/ بولغ ٕاذا تذبيب@: غ� ِطعان
ب� ويذهب ء Nيى Rمن لواز ßا� :@

Ø ã
è Oوالذ aاهم@/ أيى وأ�هَل وار ßا� منع ٕاذا الرجل@:



ذّب ٣٢٠

يتقاّر � وبَع�َذّب@: واحد@/ مكان
ã
| يستقم nو اختلف ذبّاً@: يَِذّب وذّب /@Iأ�م� يديى

شّدة من وَذَبلت وَجّفت َيِبست وذِبَبْت وُذبوباً وَذبَباً َذبّاً تَِذّب شفته وذبOت موضع@/
ã
|

لغ�ه@/ أو العطش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مورد
ã
| الدفع أيى ,@ ا¡ميى بعنوان الدفع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ـ وأمـثاGا والرّد واXنع الدفع مواد وب� بيyا الفارق هو وهذا القـيد@, وwذا ا¡Fية
الدفع@/ راجع

حرZه@/ عن وذّب ودفع@, aيى أيى Oذب ـ قوGم اXفهوم هذا ع� ويدّل

والِذبّان Ø
Ì¿ال ومطلق والطاعون ا�نون من يَُذّب ما ]ع	 فهو باب@: dالذ وأمّا

ويعلم ٕاحساساته@, مَظهر وهو الفرس اُذن وطرف القاطع السيف وحّد اXزلِقة والع�
وصولته@/ غضبه منه

وغ�ه@, اXاء من كبقيّة َفظ@, ÔJو َميى ÔJو عنه يَُذّب ما ]ع	 فهيى بابة@: dالذ وأمّا
وغ�Yا@/ الع� وكٕانسان

]Çع	 عنه ذّببت وكذلك الذباب@, منخره
ã
| الّذيى إ�بل ]ع	 الَمذبوب وأمّا

/@ ّ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن والَمَذّبة@: الِمَذبّة وكذلك باب@, dالذ عنه طردت

ويدّل كالزلزلة@, ّ الرباعيى
ã
التضعيف@| من وهو ّب@, Oالذ من fأخوذ الذبذبة@: وأمّا

ويكون يَُذّب من والُمَذبَذب @مكرراً, ميى ÒJو dمن@يَذب هو فالُمَذبِذب الذّب@, ع�@تكرار
وهناك@/ هنا من التكرار ع� ومُدفOعاً مُطَرداً

أيى Ë»Çا� وذّب جّف@, أيى الغدير وذّب ذَبلت@, أيى شفته ذّبت ـ bلة وأمّا



٣٢١ ذبح

Ë»Çوا� والغـدير الشفة tيّؤ توجب اGزال وكذلك والغدير الشفة يُبس فٕاّن َهَزل@:
والفناء@/ ا��فات عن وIفظها أنف«Îا وIميى Oالف@,

Ø
Fع وتدفع لتذّب

}م َيْسـلُ وٕان َلـُه 'جَتَمعوا َولَو باباً ذُ ُلقوا ÒO لَن اِ> ُدوِن ِمْن َتدعوَن ال<ذيَن ٕان<
/@٧٣ . ٢٢ ـ َشيئاً باُب Dالذ

ٕان هذا مع الذباب فٕاّن مذبوباً@: وكونه لصغره باب dبالذ ا��ية
ã
| مقابلxم علّة

منه@/ يستنقذوه أن يقدروا لن شيئاً يسل}م

aا فجعَل العنكبوُت أ�شياء وأقنُع باب dالذ أ�شياء أحرُص أفgطون@: وعن
ا¡يوان@/ حياة أ�شياء@/ أحرِص

ã
| أ�شياء أقنِع رزَق

/@١٤٢ . ٤ ـ هؤ+ء ٕا�× َو+ هؤ+ِء ٕا�× + ذلِك Òَب� Òُمَذبَذب�

جـانب عن يدفعون
Ø
j جانـب عن ويدفعون ذلك ب� ين Ùمتح� يقعون أيى

يسلكون@/ سبيل ّ أيى وٕا� Jمون طريق ّ أيى عن يدرون � فهم آخر@,

نظائرها@/ دون ا��ية من اXوردين
ã
| wا التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذبح@:

َذÇMاً@, الشـاة ذMت مصدر بح Oفالذ ّق@/ Oالش ع� يدّل واحد أصل َذبح@: ـ مقا
بـزل ٕاذا ,@ Oن Oالد ذبَح ويقال@: أ�صابع@/ اُصول

ã
| شـقوق والُذباح الَمذبوح@, والذبح@:

أ�رض تشّق صغار ُسيول والَمذابح@: /@Iوالشّق الثقب وال�ل@: /@oالعظ الراقود ّن@: OالدR
شقّاً@/

وbعها ُيذَبح@, ما بيحة@: Oوالذ ومذبوٌح@, َذبيح فهو َذMاً@, ا¡يوان َذMُت ـ مصبا
بـح Uوالذ بـزلَته@, ٕاذا ,@ Oن Oالد ذMت يقال الشّق@, بح Oالذ وأصل ,@mوكرا كرZة مثل َذبا´



ذبح ٣٢٢

ومذبح ا¡لقوم@, والَمذَبح@: به@, يُذبَح السكّ�الّذيى واßXذبح بح@, Oللذ يّأ Ôv ما ل ßa وزان
اXسجد@/ كمحراب الكنيسة

/@oَعظ بذبٍح وَفَديناُه ـ يُذبح ما والذبح الشاة@, ذMُت مصدر بح Oوالذ ـ صحا
بيح@: Oوالذ علzا@/ Ëº�ٕا لغلبة باGاء جاءت ا Ø̂ وٕا ذبيحة@, واُ�ن� الَمذبوح@, بيح@: Oوالذ
Çذَت ØHا ٕاذا اّطبخُت كقولك ذبيحاً@, ذت ØHا واّذMُت@: للنdسك@/ يُذبح أن يصلُح الّذيى
للَقراب�@/ بذلك يت Ød الَمحاريب@, والَمذابح@: بعضاً@/ Îم ÔÉبَع َذبَح القوم: وتذابَح طبيخاً/
اِبح@: Oالذ وَسعد جل@: Uالر ã| أ�صابع باطن

ã
| تكون شقوق والتشديد@:

Ø
ËÉبال بّاح dوالذ

منه قريب صغ� Sم Fyم واحٍد ِر Ö ÒL ã
و| اِن@, Øن� كوكبان وYا القمر منازل من م
ل

ذاMاً@/ فسمUيى يذMه@, @كأنه

وهو Iوالرأس العنق Rمَفصل النOصيل عند باطن من ا¡لقوم قطع بح@: Oالذ ـ لسا
فٕان وذبائح@/ وذباحي َذÇMيى نِعاج من وذبيح ذبيحة وشاة ا¡لق@/ من بح Oالذ موضع
يقال@: ُيذّكر@, مع	مفعول

ã
| نعتاً كان ٕاذا gًفعي ٔ�ّن اGاء فيه تدخل n ذبيح شاة قلت@:

َيذبح@, وجع كأ@نّه ا¡لق@, وجع ة@: ÒM dوالذ ة ÒM Oوالذ باح dوالذ خضيب@/ وكّف قتيل ٕامرأة
بالتسك�@/ ة ÖMالَذ يعرف nو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

البدن@, من الرأس وفصل ا¡Çلقوم قطع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وهكذا مبالغة@, باح dبالذ جل Uوالر اليد أصابع شقوق
ã
| Øويع� Mسبه@/ ء

ã
Ï¾ كّل ورأس

وأ�رض@/ ّن Oالد من خاّصة موارد
ã
|

/@٧١ . ٢ ـ َيفَعلون كادوا َوما@ وها Ô ÒMَفَذ

/@١٠٢ . ٣٧ ـ ك Ô ÒMأذ
ã
Ùæأ اXناِم

ã
| أريى



٣٢٣ ذخر

/@٢١ . ٢٧ ـ
ã
Øلَيأِتي� أو ن<ه ÒMذ+ٔ أو

/@٣ . ٥ ـ النDُصب َع� ذُبح َوما

/@٦ . ١٤ ـ أبناَء@كُم ون ÙMيُذ

/@١٠٧ . ٣٧ ـ oَعظ ِبذبح وَفديناه

واXصـدر وَذبيٌح@, مَذبوٌح فهو ويُذبَُح@, وُذِبَح ّن@, Ò ÒMوأذ وأذبَُح يَذبَُح َذبَح يقال
ين@/ Uوالد ين Oالد ã| قلنا Fك بح Uالذ اXصدر Ëºوٕا بح@, Oالذ

فالنظر اXفعول@, ٕا� النسبة وحيثيّة الوقوع جهة يgحظ وفيه تفعيل والتذبيح
اXذبوحة@/ أ�بناء ٕا� ـ أبناَء@كُم ون ÙMيُذ ـ

ã
|

خارجة@عن@أ�صل@وا¡قيقة@/ ِل@ووجِع@ا¡لق: Òوال�@ Uالشق فظهر@أّن@مفاهo@مطلق

وع¿Ìون \انية هيى
ã
الّ� القمر منازل من ٢٢ م
ل Ëºٕا هو الذابح@: َسعد وأمّا

اXربوطة@/ الكتب ٕا� فل�اجع النجوم@, حساب ع� �ً
م

واXلل, @bيع@اللغات
ã
شائعة@| العامّة العرفيّة ا�ستع�Fت

ã
| التجّوز و��O@أّن

الغائب�@, ع� خفيت وٕان ا�ستعFل@, ح� تgحظ بعيدة@, أو قريبة Uتلفة ]ناسبات
ا¡قيقة@/ ع� جارية وهيى ,@hالكر القرآن كلFت

ã
| Mثنا موضوع وأّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذخر@:

ا¡اجة لوقت أعددتَه ٕاذا خر@: dالذ Ëº�ٕوا نفع@, باب من َذخراً ذخرته ـ مصبا
أذخار@, خر dالذ وbع أيضاً@, وذخ�ة َمذخور@, فهو مثله@, افتعلت@: ع� واّدخرته ٕاليه@,

/@ Oابيض Oجف وٕاذا الر´ ّ ذ@كيى معروف نبات وإ�ذِخر@: ذخائر@/ الذخ�ة وbع
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َذخراً@, أذخُره ء
ã
Ï¿ال ذخرت يقال Jفظه@, ء

ã
Ï¿ال ٕاحراز ع� يدّل ذخر@: ـ مقا

ويقولون وعروقه@/ إ�نسان َجوف Nمع Ëºٕا وهو الَمذاِخر@, الباب ومن واّدخرت@,
جوفه@/ أيى َمذاخَره

Ô
البع� gٔم

وكذلك ذه@, ØHا وقيل اختاره@, ٕاّدخاراً@: خره Oواد ذخراً يذَخرُه َء
ã
Ï¿ال ذَخر ـ لسا

وقال Çره@/ Ò ÒHاذ وأصله اّذِخروا@, او كلو حيOة@: Oالض حديث
ã
و| افتعلت@/ وهو اّذَخرته@,

مكانه@,
ã
| اعBده لشّدة معه Nريى أن النOفَس �@Zكن حرفVهور الذال ٔ�ّن الزّجاج@:

الدال@/ وهو جهرها
ã
| الذال يُشبه حرفVهور التاء Uرج من فاُبدل مهموسة@, والتاء

وذَخـر أذخار@/ وا�مع خر@, dالذ وكذلك اّدخر@, ما وهيى الذخائر واحدة والذخ�ة@:
فاّدَخروا@/ �يَّدِخروا أن اُِمُروا اXائدة@: حديث@أصحاب

ã
و| أبقاه@/ َحَسناً: لنفسه@حديثاً

أذَخـُر وذخـرت وغـ�ه@, مال من اّدخرته ما خر@: dالذ ـ ٢٠٣ . ٢ ا�مهرة
وÇbع بعده@, أبقاه ٕاذا حسناً حديثاً لنفسه ذخر قالوا Øح� كgمهم

ã
| ك�

Ø
j ُذخراً@,

أ�خطل@: قال ذخائر@, وbعها أيضاً@, خر dالذ مثل والذخ�ة أذخار@, ُذخر

أ�عـFل كـصا¬ يكـون ُذخراً Qد n خائر Oالذ ٕا� افتقرَت وٕاذا

الذخر@/ من افتعلت وهو اّدخاراً واّدخرُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فهذه بعُد@, منه ليستفاد وٕابقاؤه ء
ã
Ï¾حفظ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن
حقيقxا@/

ã
| مأخوذة القيود

إ�بـقاء@: أو Çاذ ØHا� أو ا�خـتيار أو ا¡Çفظ أو إ�حراز مطلق oمفاه وأمّا
لوازمها@/ ومن مyا قريبة بل ا¡قيقة@, بBم فليست
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الذخ�ة@/ اختيار أيى ا�ختيار@, ع� يدّل وهو افتعال وا�ّذخار@:

والرخوة@: والشديدة واXهموسة ا£هورة ا¡روف وأمّا

كـّررtا ٕاذا@ التنفّس Zتنع بأن Iّرك@, ٕاذا النOفَس جرياُن Jتبس ما فا£هورة@:
١٨ وعـددها Uارجها@, ع� واعBدها تصويxا لقّوة وذلك قَقَقَـَق@,

ã
| Fك متحّر@كة@,

مُطيع@/ ُجنٌد َغزا ٕاذ َربض قّوٍ dِظل Qمعها حرفاً

اعBدها ٔ�ّن Iريكها@وتكررها, عند جرياُن@التنفّس �@Jتبس ما واXهموسة@:
َخصَفة@/ َستَشِحثُك ـ@ وQمعها النOَفس@, تلفّظها مع فيجريى ضعيف@, ]خارجها

٨@حروف@, @Uارجها,@وهيى
ã
ٕاسكاuا@| عند النOفَس ما@Jتبس@جريان والشديدة@:

gRفها@/ والرخوة@: قَطبَت@/ أِجُدك ـ وQمعها

والرخوة@/ ب�الشديدة Dف واقعة ـ عنّا َيْرِو n ـ حروف ٕاّن ويقال@:

اXهموسة@/ من والتاء ا�هر@, حروف من والدال الذال أّن فظهر

/@٤٩ . ٣ ـ بُيوتكُم
ã
| ِخرون َتد< َوما تأ@ُكلوَن ]ا نب�ُئكُم واُ

بعُد@/ منه لتستفيدون وتُبقون وQمعونه Iفظون وما أيى

تّدخرون
Ø
Fوع فيف	 تأ@كلون

Ø
Fع @كم

Ô
أخ� أنا يقول@: وهو IعRÏ»عي قول هذا

أ�مرين@/ هذين أحد من عندهم ما Oلو و� عندكم@/ ذخ�ًة � فيَبْ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذرء@:

خلقهم@/ نفع@: باب من َذرءاً اòلق aا ذرأ ـ مصبا

وُيزَرع@/ يُبذر ء
ã
Ï¿كال ـ وا��خر لون@ٕا�@البياض/ ـ أحدYا أصgن@, ذرأ: ـ مقا

ورجـل /@
Ø ã
æوَذْرآ

Ø ã
æَذَرآ ملح ومنه وغ�ه@/ شـيب من البياض وهو الذرأة ـ فأ�ّول
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وأ�صل يَذرأ@/ َذِرٔي منه والفعل بيضاء@/ أيى ذرآء وَشعرة َذرآء@/ واXرأة أشيب@, أذَرأ@:
aا ذرأ البـاب@: هذا ومن ء@/ ذِريى وَزرع بذرناها@, أيى أ�رض ذرأنا قوGـم خر@: ا��
:@
ã
èأ�عرا وعن@ابن أولعته@به@/ بكذا: فgناً أذرأُت ـ الباب عن شّذ ا

Ø
Wو اòلق@يذرؤهم,

حائل@/ أيى َذْرٌء@, وبينه
ã
وبي	

الثقل� نسل وهيى ّريّة dالذ ومنه خلقهم@/ َذرءاً@: َيذرؤهم اòلق aا ذرأ ـ صحا
ُخلقوا م Øuٕا أيى الناِر َذرُء ا¡ديث@:

ã
و| /@ راريى Oالذ وا�مع تركتYزtا@, العرب أّن ٕاّ�

الشيب بالتحريك@: َرأ Oوالذ النار,
ã
| يُذَرون م Øuأ أراد بغ�Yز: النار َذرُو قال ومن Gا@/

أذَرأ ٌ وَجديى أذَرُأ وفرس رَءة@/ dالذ Ëº�ٕوا لغتان@, وَذَرأ شعره َ وَذِريى الرأس@/ مُقّدم ã
|

أ�رض وبياضI@اُ�ذن�@وسائره@أسود@/@وحكي@بعÎÉم@ذرأت @أرقش@RاXنّقط@بسواد أيى
بذرtا@/ أيى

وكذلك خلقهم@, أيى اòلق ذرأ الّذيى وهو الذارٔي@, aا صفات
ã
| ذرأ@: ـ لسا

منكم Pعله كم Øيُك� أيى ق@: ٕاسحى أبو قال فيه@, َيذرؤكُم أزواجاً أ+نعام َومن ـ البارٔي

ا�وهريى ذ@كره ما ع� ّريّة dالذ ووزن فيه@/
ã
| اGاء ُذ@ّكر ولذلك أزواجاً@, أ�نعام ومن

وُفـعلوَلة@, Iالذّر ماّدة من Rفتكون ٔي@, Uر Oالذ من فُِعليOة ÇNعلها ا�وهريى وغ� يلة@, Uُفع
يسـّمي تـزرعه ما أّول والزرع ياء@/ أ�خ�ة الراء قلبـت

Ø
j ُذّروَرة أ�صل فيكون

,@
ã
أغـضب	 أيى فgن

ã
æوأذرأ /@ Oابيض ٕاذا يَذرأ فgن رأُس وَذِرٔي فَعيل@/ ع� ء الذريى

حّرشتَه ٕاذا ٕاذراًء@, بصاحبه الرجل أذرأُت زيد@: أبو ء@/
ã
Ï¿أغضبه@وأولعه@بال وأذرأه@أيى

يتكامل@/ nو منه طرف أيى خ�@, من َذرء
ã
وبلغ	 به@/ فدبOر به وأولعتَه عليه

يـك وقد ذرواً@, يذرؤهم اòلق aُا ذرأ مصدر الذرء@: ـ ٣١٢ . ٢ ا�مهرة
ريّة dالذ وهيى فzا@: اGمزة العرُب تركت أشياء أربعة بكر@: أبو قال رو@/ Oالذ فيقال اGمزة
واòابية مهموزاً@, النبأ من ٔ�@نّه

Ø ã
والن� اòلَق@, aا برأ من يOة ßوال� اòلق@, aُا ذرأ من



٣٢٧ ذرء

ء@:
ã
Ï¾ كّل وُذروُة َذرواً@, ويَذروه َذرياً يَذريه وغ�ه Oب Ò¡ا وَذري َء@/

ã
Ï¿ال خبأت من

اÇGمز@, وأصـله َذرياً@, يَذريى بياض@, شعره
ã
| صار ٕاذا الرجل رأُس َ وَذِريى أعgه@/

ذرءاً@/ راُسه يَذَرأ ذِرٔي يقال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـرتبـة أيى اN�ٕاد@, بعد والبّث البسط هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والتكوين@/ اòلق عن متأّخرة

ء Òال� مـقام بعده
Ø
j التقـدير@, مقام اòلق أّن وخلق@: برء ماّدة

ã
| سـبق وقد

وهيى اXراتـب@, هذه بعد مرتبة رء Oوالذ والتحـويل@/ التصوير مقام بعده
Ø
j والتكوين

الوجود@/ ٕادامة مقام
ã
| البّث وحالة البسط مرتبة

/@١٣٦ . ٦ ـ َنصيباً نعام وأ+َ رِث Ò¡ا ِمَن َرأ ذَ ا Ø ßW ِ<ِ َوَجَعلوا

با¡رث بسـٌط البسـط@: مرحلة
ã
| التحّو�ت ومن الوجـود@/

ã
| بسط ا

Ø
W أيى

أ�نعام@/ توالد
ã
| وتوسعة

/@١٣ . ١٦ ـ ألوانُه تِلفاً ÔU ْرِض أ+َ
ã
| َلكُم ذََرأ َوما

بألوان@/ Uتلفاً أ�رض
ã
| ا

Ø
W لكم بسَط أيى

/@٧٩ . ٢٣ ـ أ+َرض
ã
| ذرأ@كُم ال<ذيى وهَو

العيش@/
ã
| للتوسيع فzا وبثّكم بسط أيى

/@١٧٩ . ٧ ـ وإ+نس ن� ß
ا� ِمَن َكث�اً @

Ò
Úsه� ذََرأنا َوَلَقد

Øح� Øsه� وخلقناهم اXع	: وليس الدنيوّية@, ا¡ياة
ã
| @بسطناهم@ومّهلناهم أيى

ا¢الفة@/ السيّئة أ�عFل نتيجة
ã
| يكون ا Ø̂ ٕا Øsه� والبسط إ�شكال@, يرد
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/@١١ . ٤٢ ـ فيه َيذرؤكُم أزواجاً نعام أ+َ وِمَن أزواجاً أنُفِسكُم َلكُمِمن َجَعَل

العمل@/ هذا ضمن
ã
و| ا�عل هذا

ã
| أفرادكم ويبّث يبسط أيى

فظهر@أّن@الذرء@@@]ع�@@البسط,@@ومفهوم@@البسط@Oتلف@باخت�ف@@اXوارد@@واXوضوعات

ببسط يكون وقد والتناسـل@, التوالد Øبتك� يكون قد الوجود
ã
| فالبسط وكيفاً@, Ó

Ø
Fك@

يكون قد أ�رض
ã
| والبسط عر@/ Oالش وابيضاض والتشـّيب ا¡ـياة طول

ã
| الكيفـيّة

ة@/ ØÍÉU وكوuا فzا بالزرع

فهم للنار@, طُعمة كانوا Øح� وانبسطت حياtم امتّدت أيى النار@: َذْرُء ـ وقوGم
به@: أولعته أيى بكذا@, أذرأته ـ وكذلك النار@/ ٕا� يس�ون وا�Lرافات السيّئات أثر

ã
|

ٕاليه@/ وس�ه ٕارادته وبسط سوقه ٕا� مرجعها فٕاّن

بوجيه@/ ليس
ã
æعاXا هذه مطلق

ã
| اXاّدة استعFل أّن فظهر

وهذا وي�ؤه@, Oلُقه ء
ã
Ï¾ كّل يبسط الّذيى فهو اXتعال@: aاËºٕا

ã
| الذارٔي وأمّا

جهات وبسط اòلقة ¡اظ امتداد ٕا� ومرجعـه اòلقـة@, جهة خصوص
ã
| البسط

منه@/ وا�ستنتاج بقائه
ã
| ال�ء وتgيل ء Òال�

دعـاء
ã
| البـارٔي Ëº�ٕا ذ@كر بعد oالعظ Ëº�ٕا هذا ذ@كر اXعـ	 هذا ويؤيّد

ذارٔي@/ يا بارٔي يا حافُظ يا باdك أسئلُك
ã
Øæٕا Oاللّهم ـ ٨٩ فصل الكب�@, ا�وشن

الذّر@/ فراجع ّرّية@: dالذ وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذّر@:

ا§Çل@, ِصـغار ّر@, Oالذ ذلك ومن وانتشـار@/ لطافة ع� يدّل واحد أصل ـ مقا
طلعت@, ٕاذا ُذروراً@: الشمُس ذّرت الباب@: ومن والدواء@/ الِملح وَذررُت ذّرة@, الواحدة
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طلع ٕاذا البقل@: Oذر زيد@:
ã
èأ وعن شاِرق@/ Oَذر ما أفعلُه � ـ Ì¿منت لطيف ضوء وهو

ذاّرت ـ قوGم فأمّا مُنت¿Ìاً@/ ُصغاراً حينئٍذ يكون ٔ�@نّه الباب@, من وهو أ�رض@, من
شاّذ فهو صحيحاً كان فٕان مثقّل@/ كذا انّه قيل فقد ُخلقها@, ساء ٕاذا مُذاّر@, وهيى الناقة
الصحيح@, وأراه Uفّفاً@, ـ بأنفها ذارت قال@: طيئة Ô¡ا أّن ٕاّ� أّصلناه@, الّذيى أ�صل عن

اGمزة@/ Hفيف ع� فيكون تغّضبت@, ٕاذا ذئرُت من حينئٍذ ويكون

باب من طلعت ٕاذا ُذروراً@: الشمس Iالشمس من يبدو ما Rأّول قرُن Oَذر ـ مصبا
من نوع رور@: Oالذ أيضاً ويقال ريرة Oوالذ قتل@/ باب من َذّراً وغ�ه اXلح وذّرت قعد@/
ّر Oوالذ َذّرة@/ والواحـدة َذّر@, وأّم ذّر أبو ومنه ,@

ã
Ø	ُك وبه ا§ـل@, ِصغار ّر@: Oوالذ الطيب@/

وفzا وbعاً@, واحداً الذريّة وتكون الصغار@, وهم الذّر من فُعليّة ّرّيـة@: dوالذ النسل@,
زيد عن ويروي ك«Ìها ـ والثانية السبعة@, قرأ وwا الذال

Ø
ËÈ أفصحها لغات@, ثgث

وQمع عAن@/ بن أبان قرأ وwا كرZة@, وزان التخفيف مع الذال فتح والثالثة ثابت@, ابن
تعا�اòلق@/ aُا َذَرأ من ّريَّة dالذ Nعل وبعÎÉم /@ راريى Oع�الذ Qمع وقد ع�@ُذّريّات@,

/@Iالذرء Rسبق

طلع ٕاذا ,@ dويَُذر َبقُله@, Oَذر مَطٌر أصابنا :@
Ø ã
èأ�عرا ابن عن ـ ٤٠٤ . ١٤ الxذيب

Oوذر رأسـه@, مُقّدم شـاَب ٕاذا يَُذّر الرجُل وذّر مطر@, æأد من يَُذّر أ@نّه وذلك وظهر@,
ِصغار وهو َذّرة الواحدة ّر Oالذ الليث@: وقال Qّدد@/ ٕاذا يُذّر Oوَذر بَّدده@, ٕاذا يَذّره َء

ã
Ï¿ال

اÇXلح َذّر تـُذّره أصـابعك بأطراف ء
ã
Ï¿ال أخذك وهو َذَرْرت مصدر ّر Oوالذ النOـمل@,

يـابس@, دواء من الَقرح ع� أو العـ�
ã
| يُذّر ما رور@: Oوالذ الطـعام@/ ع� اXسحوق

ع� القّراء أbع ـ بَعض من Îا ÔÉبع يٌّة ذر� تذّره@/ الّذيى ء
ã
Ï¿ال من تناثر ما رارة@: dوالذ

فzمزون العرب من غ�هم Oالفون مكّة أهل يونس@: وعن الذّرّية@/
ã
| اGمزة ترك

قال قو�ن@: وفzا قال@: مهموز@, غ� الذّريّة ٕاسحاق@: أبو وقال والذريَّة@/ وال�يَّة
Ú ã
الن�
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ح� ّر Oكالذ آدم ُصلب من اòلق أخرج تعا� aا ٔ�ّن ّر@, Oالذ من فُعليّة هيى بعÎÉم@:
َوزن ع� وَرة dُذر أصلها ُفعلولة@, بعض@: وقال برّبكم@/ ألسُت ـ أنف«Îم ع� أ¾Îَدهم

ã
| الواو ادغمت

Ø
j ذّروية@, فصارت ياء أ�خ�ة الراء من ك�اُبدل التضعيفØXا ولكّن

قالوا Fك فُعليّة ُذّريّة الليث@: وقال النحويّ�@/ عند وأجَود أقيَس أ�ّول والقول الياء@,
ّية@/

Ø
Ì
Ô
º

َء
ã
Ï¿ال وذّر ء@/

ã
Ï¿ع�ال ن�ه

Ø
j أصابعه بأطراف أخذه يَُذّره@: َء

ã
Ï¿ال Oذر ـ لسا

ما والُذرارة@: َذررَت@, ما رور@: Oوالذ ذررُت@, مصدر ّر Oوالذ د@, Uبُد ٕاذا Oوُذر ده@, Oبد ٕاذا يذّره
بلد من به Nاء الّذيى الطUيب قَصب من انُتحت ما ريرة@: Oوالذ الَمذرور@, ء

ã
Ï¿ال من تناثر

وزن مyا مائة ٕاّن ثعلب@: قال َذّرة@, واحـدته ا§ل ِصغار ّر@: Oوالذ منه@/ فُتات أو اGند
الداخل الشمس شعاع

ã
ما@ُيري@| wا وزن@ويراد ليس@Gا ّرة@: Oالذ وقيل@: شع�/ من حبّة

نَ¿Ìهم@, أ�رض@:
ã
| اòلق aا Oوَذر ذّر@/

ã
èبأ

ã
Ù	وك َذّراً الرجل يى Ùd ومنه النافذة@,

ã
|

َذّريّة قياسه وكان الصغار ا§ل هو الّذيى ّر Oالذ ٕا� منسوبة وهيى منه@, فُعليّة ّرّية@: dوالذ
أ�ّول@/ مضموم ٕاّ� Nٔي n شاّذ نسب لكنّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نـ�ه أيى والتـلطيف@, بالتدقيق Ì¿الن هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

والتـلطيف والتبديد والرّش والن� Ì¿الن ـ@ oمفاه مطلق وأمّا والتدقيق@/ بالتصغ�
أّصلناه@/ ما وأ�صل أصلّية@, Mقائق فليست والتصغ�@:@

وخÍÉة, نوراً انتشارYا فباعتبار البقل: الشمس@وظهورها@وطلوع طلوع وأمّا
لطيفاً@/ Ì¿انت قد والبقل بالتدقيق@, أضواءها ن¿Ìت قد الشمس فكأّن

ا¡اصلة@/ Ì¿الن نتيجة فباعتبار والتجديد@: التبديد وأمّا
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@أ�رض@خارجة@عن@مسا@كyا@بصورة
ã
|@Ì¿ا@تنت Øuفٕا ]ع	@ا§ل@الصغار: الذّر وأمّا

أّصلناه@/ الّذيى أ�صل مصاديق من فهيى اGواء@,
ã
| اXنت¿Ìة ّرات Oكالذ دقيقة@, منثورة

النسل فٕاّن أ�صل@, مصاديق ومن اXاّدة هذه من أيضاً ا Øuا فا¡ّق ّرّية@: dالذ وأمّا
منثورة لب@والائب dالص ب� من Hرج لطيفة ذّرات ظهوره بدء

ã
شخص| اXنت¿Ìمن

الرحم@/
ã
|

للتأنيث والتاء للنسبة@, والياء ,@Ì¿وين يُذّر ما أيى ّرة dالذ ٕا� منسوبة ّريّة dوالذ
وا�Fعة@/ الك�ة باعتبار

عن Hلو gف الذرء@: وماّدة اXاّدة هـذه ذيل
ã
| اXذكورة اُ�خر الوجـوه وأمّا

والتحّرف@/ التكلّف

ْر Oالذ ماّدة اXاّدت�وكذا
ã
æمعا اختلطت وقد الذرء@, وب�ماّدة بيyا الفرق فظهر

القيود تgحظ
Ø
j بعضاً بعÎÉا يلتبس gّلئ النظر دقّة من و�بّد اXواّد@, هذه تفس�

ã
و|

مyا@/ كّل
ã
| اXأخوذة واòصوصيّات

الذرو@/ ـ راجع

/@٤٠ . ٤ ـ ُيضاِعْفها َحَسنًَة تَُك وٕان ة ذَر< ِمثقاَل َيظلُم + اَ> ٕان<

/@٦١ . ١٠ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| َو+ رض أ+َ

ã
| ة ذَر< ِمثقاِل ِمن ربّك َعن يَعُزُب َوما

/@٧ . ٩٩ ـ يََره َخ�اً ٍة ذَر< ِمثقاَل َيعَمْل ن Ò Òf

من واحـدة
ã
| أيى Ì¿ين ما

ã
| يسـتعمل

Ø
j للمّرة@, مصدر َفعلة@, الَذّرة أصل

مصاديق من الواحدة وهذه للمبالغة@, إ�طgق وهذا دقيقًة@/ اGواء
ã
اXنت¿Ìة@| أ�جزاء

اòارج@/
ã
| اXتحقّقة الذّر

وِمن وٕاÌºائيَل@, ٕابراهيـَم ي<ة ذُر� وِمن آَخـرين@, َقوٍم ي<ة ذُر� ِمن آَدم@, ي<ة ذُر� ِمن
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/@
ã
� ي< ذُر� وِمن قاَل سٌن@, ÔT Fx ي< ذُر� وِمن م@, Òx ي< ذُر� لنا Ò Òa ي<ته@, ذُر�

ã
| وَجَعلنا ِتنا@, ي< ذُر�

واحدة@, نسبة وNمعها واحد@, حgها فٕاّن وا�مع التثنية
ã
| الذّريّة افردت قد

تعا�@: قوله
ã
| Fك فيه@, Uتلفة كانت ٕاذا@ ما gRف وهذا

َلنا َهْب وذّريّاtم@, وأزواجهم آبائهم من صَلح وَمن ّريّاtم@, وذُ آبائهم َوِمن
/@ Ôأع� ُقّرةَ اِتنا يّ وذُر� أزواِجنا ِمن

فحgها بيyم@, من Ô�أع وقّرة وصا¡اً
Ó
Vت� كان من ٕا� النظر ٔ�ّن فجمعت

Uتلف@/

و� بالتدقيق@, Ì¿وين يُذّر ما ٕا� ُينسب من وهو عاّم@, ّريّة dالذ مفهوم أّن فظهر
بسط ]ظهر ليست الذّريّة فٕاّن البسط@, ع� الداّل الذرء ماّدة من الكلمة أخذ يناسب
مساعدة ٕا�عدم مضافاً ,@Ì¿وين يَُذّر ا

Ø
W م Øuبل@ٕا ,

ã
العر| اXتفاهم

ã
أ�شخاص@| وجود

وقلب@/ حذف ٕا� واحتياجها ظاهراً الكلمة

ٕا� آدم لدن مـن وقاطبـxا بأbعها آدم ذّريّـة اّن فحقيقـته الذّر@: nعا وأمّا
من آدم

ã
ب	 أفراد وكّل صلبه@, من ُذّر Dف باb�ٕال ومتجّمعة منطوية ,@nالعا انقراض

Ø
Fع متوارثون وbيعهم اXرتبة@, تلك

ã
| مندرجة وطبايعهم وصورهم سجاياهم جهة
الطبيعّية@/ العلوم

ã
| اليوم ثابت اXع	 وهذا فzا@,

بأ�بدان ا¢تّصة ا�زئيّة أ�رواح من Ì¿ين ما ّر@: Oالذ من أيضاً يراد أن وZكن

وهيى وَمـرايا@, Gا �ًgظ أ�بـدان فتكون اXـثال@, nعا
ã
| وذلك ا�سـFنّية@, ا¡ادثة
أ�رواح@/ تلك من انعكاسات

ألسُت «Îم َع�أنُف وأ¾Îَدهم م Òx ي< ذُر� ُظهوِرهم ِمن آَدم
ã
� بَ ِمن ربDك َوٕاذْ أَخَذ

/@١٧٢ . ٧ ـ دنا
ß
Î Ò¾ ب�× قالوا برب�كُم
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أيى واXكان الزمان بُعديى فٕاّن ,@Fوفوقه واXكان@, الزمان من عاٍل مقام
ã
| أيى

ã
ÏÈاXوا منتفيان@, وتوّجهه وٕادرا@كه وحضوره علمه مقام

ã
| والعرض@, الطول بُعَديى

قـيّوم Tيط وهو آخر@, مكان من أقرب عنده مكان وليس ِسيّان@, عنده واXستقبل
واحدة@/ ¡ظة

ã
| وبعيده@, قريبه اXكان

ã
| ما وع� و�حقه سابقه الزمان

ã
| ما ع�

nعـا
ã
|

Ø
Fع وQلّيات �ت Ø
وت ظهوراٍت والطبيعة اXلك nعا

ã
| ما كان وØXا

والعقول, عاn@ا��وت
ã
|

Ø
Fع وظهورات Qلّياٌت@وصور فzا @ما dوكل اXلكوت@واXثال,

والصفات@: اÊº�ٔء مظاهر ومن الgّهوت Qليات من ظهورات فzا ما وكّل

ã
çلكوXا nالعا تلك

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا مyم@: يَُذّر ما آدم

ã
ب	 ظهور من الرّب فأخذ

/@nالعا هذا ٕا� لطيفة ٕاشارًة الظهور
ã
| ولعّل واXكان@, الزمان فوق

الطـينات وخلوص الطبايع صفاء ٕا� ٕاشـارة ففzا وال¿Îادة@: إ�¾Îاد وأمّا
أعلم@/ هو aوا الِفطرة@/ ع� يُولَد ـ وال¿Ìك الكفر كدورات عن ونقائها

واXلك@/ اXلكوت العالََميْن@,
ã
| يُذّر ما ع� ّر Oالذ فينطبق

ال¿Îادة@/ الظهر@, ـ راجع ـ كفاية ا¤دود البيان من اXقدار هذا
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذرع@:

أطراف ٕا� اXرفق من إ�نسان من ا Øyلك حيوان كّل من اليد راع@: Uالذ ـ مصبا
وُذرعـان@, أذُرع وÇbعها ُيذكUر@, العرب وبعض اُن� راع Uالذ ّكيت@: Uالس ابن أ�صابع@/
ِقسـتُه نفع@: باب من َذرعاً الثوَب وذرعُت معتد�ت@, قبضات سـّت القياس وِذراع
يبلغها@/

ã
الّ� طاقته إ�نسان@: وَذرُع احBله@/ عن عجز َذرعاً@: بأ�مر وضاق بالذراع@/

كgمه@:
ã
| وتذّرَع /@

Ó
ومع	 وزناً ال«Ìيع والذريع@: الذرايع@/ وا�مع الوسيلة@, والذريعة@:



ذرع ٣٣٤

منه@/ أوسع

Ø
j ,@Iأ�مام ٕا�

Øã
ÏÉمR ٕا�قُُدم وIّرك ع�امتداد يدّل واحد أصل ذرع@: ـ مقا

الثوَب ذرعُت مصدر رع@: Oوالذ إ�نسان@/ ِذراع راع@: Uفالذ أ�صل@/ هذا ٕا� ترجع@الفروع
فَعجز@/ يُطيق ا

Ø
W أ@ك� تكلّف ٕاذا َذرعاً@, أ�مر wذا ضاق يقال@:

Ø
j وغ�ه@/ وا¡ائط

إ�بل َعت Oوتََذر ِمذراع@/ والواحد قوا_ها@, الداّبة@: ومَذاِرع سبقه@/ ء@:
ã
Òال� َذَرعه ويقال

راع@/ Uكالذ مyا@ ناحية كّل كأّن نواحـzا@, أ�رض@: ومَذاِرع بأذُرعها@/ خاضت اXاَء@:
Rورق اòوَص اXرأة وتذّرعت /@

ã
صاح� ل�كب ذراعه ع� وِطئُت :@

Ò
البع� وذرعُت

نـاقة ريعة@: Oوالذ ذراعها@/ مع ّره Ô] ا Øu@أ وذلك تنقOْته@, ٕاذا :@Iا¡ص� لعمل Hتاره النخل
الكgم@/ ك�ة وإ�ذراع@: ماشياً@/ معها يتذّرع أ@نّه وذلك الصيد@, يرميى الراميى wا Øيتس

راعة@/ Oالذ Ø�َب طو Òòا واسع َذريع@: وفرس

راع@, Uبالذ الَممسوح أيى الَمذروع عن به Øويع� اXعروف@, العضو راع@: Uالذ ـ مفر
وذراع ا¡Çيوان@, بذراع تشبzاً Sم@, أ�سد@: وذراع وأ�رض@/ الثوب من ذراع يقال
بكذا وضاق كفّك@,

ã
| هو كقولك ِذراعك@, ع�حبل هذا ويقال القَناة@/ صدر العامل@:

ومنه راع@, Uالذ مَددُت وَذرعُت@: ِذراعه@/ ÍÈبُت وذرعته@: /@ يديى به ضاقت Lو ذرعيى
ذراعه@/ مّد أيى س�ه

ã
|
Ô
البع� َذرَع

الروحانيّ�ذويى من يداً يسّمي ما كّل
ã
| جامع Ëºٕا راع Uالذ الليث@: قال ـ لسا

وأذرَع Ìاً@, Ù¿مُب أو مُنذراً ذراعيه رفع الرجُل@: ع Oوَذر واحد@/ والساعد راع Uوالذ أ�بدان@,
الُمكثر ٔ�ّن الذراع مّد

ã
| أصله وأري ِسيده@: ابن قال وأفرط@, أ@ك� وتََذّرع@: الكgم

ã
|

راع@, Uبالذ قّدره َذرعاً@: يَذرُعه ه
Ò
الثوَب@وغ� وَذَرع به@/ ما@يُذرع راع@: Uوالذ يفعل@ذلك@/ قد

تـقدير أيـضاً@: والتذّرع ذلك@/ من قـدره ء@:
ã
Ï¾ كّل وَذرُع مَذروع@/ وهو ذارع@, فهو

ذَرعـه مَن ا¡ديث@:
ã
و| فيه@, ٕا� وسبق غلبه ٕاذا ء@:

ã
Òال� وذرَعه اليد@/ بذراع ء

ã
Ï¿ال
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ِذراعاً, به مثل@ضاق َذرعاً وضاق@به اòروج@/
ã
| سبقه@وغلبه أيى عليه@, فg@قضاء ُء

ã
ال�

ذرعيى ضاق أ�صل
ã
| كان ٔ�@نّه ,@�ً Oو ÔT Iًاñي] Rأيى Ìاً

Ù
مُفَ« خرج ٔ�@نّه َذرعاً ونصُب

عيناً@/ به وقررت نفساً به طبت ـ مثل Ìاً@,
Ù
مُف« َذرعاً قوله خرج الفعل ل Uُحو Ø

Fفل به@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وØXا الطول@, مساحة
ã
| واXقايسة التقدير هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

اشتقّوا
Ø
j راع@/ Uبالذ بالتقدير الذرع Ìوا

Ú
فف« راع@: Uالذ هو السابق

ã
| رع Oالذ مقياس @كان

مددُت ذرعُت@: ـ قوGم من شاهدت Fك مشتقّات@, ّ ا�نðاعيى با�شتقاق راع@: Uالذ من
ذراعه@/ ÍÈبت وذّرعُته@: راع@, Uالذ

Iت وجعله اXقايسة جهة من به وإ�حاطة ء
ã
Ï¿ال تقدير هو رع Oالذ كان وØXا

العجز عن رع Oالذ
ã
وبالضيق| الغلبة@والوسع@, عن رع Oبالذ@ Ø	فيك Tدوداً@: مقياس@الذرع

والقصور@/

سانتيماً@/ `س� من قريبة اXتوسطة راع Uالذ اّن
Ø
j

/@١٨ . ١٨ ـ بالَوصيد ِذراَعيْه باسط م Ô{وكل

وٕانسان@/ حيوان ّ أيى من ذراع بكّل الذراع كلمة cول ع� تدّل

/@٧٧ . ١١ ـ ذَرعاً م
ß

w وضاَق م
ß

w َء
ã
Ï ßº لوطاً ُسُلنا ُر جاَءْت ا ØXو

جهة من مضيقة
ã
| ووقع واضطرب حالته وساءت قومه بسبب لوط َء

ã
Ï ßº أيى

وبينه@/ بيyم فzا وإ�رادة التدب� من يتمكّن nو وتقديره ذرعه
ã
| ضيق

/@٣٢ . ٦٩ ـ فاسُلكوه ِذراعاً َسبعوَن رُعها ذَ ِسلِسلٍة
ã
| Ú

Ôj

السـبع من وأ@ك� أبلغ والسبعون الك�ة@, موارد
ã
| يطلقان والسبعون السبع
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السبع@/ ـ@@@راجع

/@oا�ح Tيط
ã
|

ã
الّ� السلسلة تلك

ã
| وأدِخلوه وأنِفذوه اُسلكوه أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذرو@:

تذريًة@: الطعام وذّريت وفّرقته@/ نسفَتْه َذرواً@: تذروه ء
ã
Ï¿ال ´ Uالر َذَرِت ـ مصبا

كّل :@Ï½¡ا وزان َري Oوالذ به@/ استت تذّرياً@: ء
ã
Ï¿بال وتذّريُت تبنه@/ من خلّصته ٕاذا

وأ�صل معروف@, َحّب والذّرة@: أعgه@/ ء@:
ã
Ï¾ كّل من روة dوالذ الشخص@/ يَستبه ما

/@ َذْريى أو ذرو@,

ء
ã
Ï¿ال وا��خر ويُظّله@/ ء

ã
Ï¿ع�ال يُ¿Ìف ء ãÏ¿ال أحدYا أصgن@, ذرو@: ـ مقا

ء
ã
Ï¾ كّل ري@: Oوالذ ُذرًي@, وا�مـع وغ�ه@, ـنام Uالس أع� روة@: dفالذ متفّرقاً@/ يتساقط

ٕاذا ا�مل@: ناُب ذرا فيقول خر@: ا�� وأمّا َذراه@/ أيى فgُن ظّل
ã
| أنا تقول به@, استَت

ويقال الر´@/ ذرته Xا Ëºٕا را@: Oوالذ تذروه@, َء
ã
Ï¿الر´ال ذرِت الباب ومن انك«Ìَحّده@/

Ëºٕا َري Oالذ ٕاّن ويقال رميته@/ فرسه@: عن الرجَل وأذريت ُتذريه@/ دمَعها Ô�الع أذرت
من يُساقطه ما وذلك قول@, من َذرٌو عنه

ã
بلغ	 قوGم@: الباب ومن الدمع@/ من ُصّب Xا

متكاِمل@/ غ� كgمه أطراف

وُذروُة َذرواً@, ويَذُروه َذرياً@, يَذريه وغ�ه Oا¡ب وذَري ـ ٣١٢ . ٢ ا�مهورة
أعgه@/ ء@:

ã
Ï¾ @كّل

ته@: Oوَذر وأْذَرتْه وَذرياً@, َذرواً وتَذريه تَذروه وغ�ه الاَب Ố الر ذرِت ـ لسا
فأثاَرْته@/ aلَتْه وقيل وأذَهَبْته@, وَسفَته أطاَرتْه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٣٧ ذرو

والتحقيق@:

اXاّدة وهذه والتفريق@/ Ì¿الن مع إ�ثارة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

قـد ÇMيث ,@
Ó
ومع	 لفظاً Iلطافة

ã
| Ì¿النR والذّر Iالبقاء

ã
| Rالبسط الذرء من قريبة

مyا@/ كّل
ã
| ا¡قيقة قيود يgحظوا nو الاجم@, بعض

ã
| اXواّد هذه oمفاه اختلطت

واÇGيجان والقلع والتفريق وإ�ثارة والذّر الذرء وب� بيyا الفرق ظهر وwذا

ã
| اXلحوظة التفريق والن¿Ìمع إ�ثارة قيود فٕاّن وغ�ها@: واGبوب والن¿Ìوإ�طارة

فzا@/ غ�مأخوذة اXاّدة هذه

ْرو Oوالذ ّر Oوالذ ْرء Oالذ
ã
| والواو@, وتشـديدها الكـلمة آخر Yزة أّن و�@Oـ�

]Çع	 فيكون التلّفظ
ã
| ÇUفّفة اGمزة فٕاّن معانzا@, باختgف اXقتضية هيى :@ ريى Oوالذ

الدرجـة
ã
| Ì¿الن وهو شديداً بسطاً فيكون معناه د Oفيشد مشّددة والتشديد البسط@/

تفريق@/ مع ٕاثارة فيكون ٕا�التعليل ينقلب
Ø
j اُ�و�@,

بل أ�صل من ليست وأمثاGا@: وا¡مل@, والقلع@, إ�طارة@, ـ oمفاه أّن فظهر
وآثاره@/ لوازمه من هيى

/@٤٥ . ١٨ ـ الِرياُح تَْذُروه @ ÓDَهش فأصَبَح رض أ+َ َنباُت ِبه فاخَتَلَط

بكليxّا, فðول@الطراوة@واÍÉòة@وحسن@الظواهر @تُث�ها@وُتفرقها@وتن¿Ìها@/ أيى
ياءي ما حقيقxا وكأّن ء@,

ã
Ï¾ يكن n كأن النباتّية@, وا�نسيّة النوعيّة الصورة و[حو

حـقيقة فهذه الرياح@, تذروها تراها
Ø
Òj ومن قدر@, و� قيمة Gا تكن nو ظاهراً مyا

الدنيا@/

/@٥١@.@١ ـ Êِتأمراً
Ù
فاXق« «Ìاً يُ فا�اِرياِت ِوقراً فا¡اِمlِت رواً ذَ والذاِرياِت

أو روحانيّة معنوية �زمة وفيوضات غذائيّة Oمواد يّج Ôvيُث�و ما كّل مyا يراد



ذعن ٣٣٨

بيان
ã
| اXتعاقبة فا�مgت مواردها@/

ã
| وتفرقها وتوصلها فتن¿Ìها Tسوسة ماّديّة

ٕاbاً�@/ الذري من يستفاد ما ومرجعها واحدة@, حقيقة

من ماّديّة أو روحانيّة أو عقليّة ٕافاضات وسيلة هو ما كّل يشمل العنوان فهذا
غ�ها@/ أو رياح أو مgئكة أو عقول

مهبط هم الّذين اXنتخبون اXبعوثون@وأ�ولياء أ�نبياء الذاريات@: ومن@مصاديق
وا¡gة@, الكتاب ويعلUمهم ويزكzUم للناس aا آيات فيتلون الرaة@, ومعدن الوحيى

الربانّية@/ الفيوضات وسائط وهم

وهكذا بوجيه@/ ليس وأمثاGا@: حب dالس أو بالرياح تفس�ها التفاس�من
ã
| fا

ا�مgت ذ@كر اXع	 هذا ع� ويدّل ,@ ًgّمستق مyا كّل وجعل أ�ربع ا�مgت تفريق
/@ والاخيى التيب ع� الدالّة الفاء Mرف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذعن@:

انقاد@, ٕاذا الرجل أذَعن يقال وا�نقياد@, إ�صحاب ع� يدّل واحد أصل ـ مقا
الرأس َسِلَسة ِمذعان@: ناقة ويقال أذَعن@, استعFله أّن ٕاّ� ذِعَن@, وبناؤه ٕاذعاناً@, يُذِعن

منقادة@/

مُنقادة@/ ِمذعان@: وناقة يَستعِص@/ nو ٕانقاد ٕاذعاناً@: أذعَن ـ مصبا

:@
Ø ã
èأ�عرا ابن قال ُمذِعن�@/ ٕاليه يأتوا Dا¡ق م Ô ÒGيكُن َوٕان ـ تعا� aقال@ا ـ لسا
مع اÌº�ٕاع اللغة

ã
| وإ�ذعان قال@, ع�@,

ß
Ì»ُم ٕاسحق@: أبو وقال خاِضع�@/ ين Uمقر

ٕاليه@/ يُ«Ìع وصار منه ا¦ُسـه كنت Xا@
ã
طاوع	 معناه ,@

Ø ã
�M

ã
� أذَعَن تقول الطاعة@,

وكذلك أقّر@, :@
ã
Ø�M ã
� وأذعن منقادين@, وقيل مستكِره�@/

Ò
غ� مطيع� الفّراء@: وقال



٣٣٩ ذقن

َذِعَن وبناؤه@: وَسِلَس@/ انقاد الرجل@: وأذعن مستكره@/
Ò
غ� طائعاً أقّر أيى به@, أمعَن

وذّل@/ خضع أيى له@, وأذَعن َذَعناً@/ يَذَعن

ا�نقياد@, إ�ذعان@: الليث@: وقال قال@,
Ø
j اللسان@/@/@/

ã
| Fك ـ ٣٢٠ . ٢ الxذيب

وَسِلس@/ انقاد ٕاذا أذَعَن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ oمـفاه وأمّـا اÇòضوع@, مع ا�نقياد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ولوازمه@/ أ�صل آثار fن الكراهة@: وعدم والسgسة واÌº�ٕاع وإ�قرار الطاعة

م ÒG يكُن وٕان ُمعِرضون مyم َفريق ٕاذا م Ô Òyبَي لَيحكُم وَرسولِِه اِ> ٕا� ُدعوا ٕاذا
/@٤٩ . ٢٤ ـ ُمذِعن� ٕاليه يأتوا Dا¡ق

ا¡Çّق كان وٕان ا¡ّق@, وع� با¡ّق ٕاّ� �@يكون ورسـوله aا من ا¡كم فٕاّن
قبال

ã
| وOضعوا وينقادوا ا¡كم جانب ٕا� يأتوا أن يلزم ا¡ّق يريدون وهم معهم

ا¡ّق@/ ا¡كم ذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذقن@:

َذقَُن قَن@: Oفالذ الباب@/ من يَشـتّق ما سائر يرجع ٕاليه واحدة كلمة ذقن@: ـ مقا
والذاِقنة@: سارت@/ ٕاذا ÇÎا

Ò
ºرأ ك Uر ÔI َذقون@: ناقة ويقال َيْيه@/ Ö Ò¡ مع ÒV وغ�ه@, إ�نسان

IصR aا رسول
ã
Ø|تُو عايشة@: حديث

ã
| وهو ,@Iارجòا RاXرتفع

Ñ
çالنا ا¡لقوم طرف

أذُقُنه@: الرجَل َذَقنُت وتقول ,@
ã
وذاِقن� I�قوتب�ال Rما

ã
وحاقن� ريى ÒLو ب�َسحريى

مستويًة تكن n ٕاذا َذقون@: ودلو /@Iاللحي Iت Rعظم ِزمَته ßG
ã
| كفّك مع ÔP دفعت ٕاذا



ذقن ٣٤٠

َضِخمة@/ مائلة بل

الكـ�ة وÇbع أذقان@, القلّة وbع ييه@, Ö Ò¡ تَمع ÔV إ�نسان@: من قَن Oالذ ـ مصبا
واُسود@/ أَسد مثل ُذقون

قـال /@Fأسـفله مـن اللOـْحي� Vتَمُع قْن@: Uوالذ قَن Oالذ ِسـيده@: ابن ذقن@: ـ لسا
Xن هذا يقال وِذقنه@, بَذقَنه استعان مُثقَل ـ اXثل

ã
و| قال@, غ�@, � مذّكر هو :@

ã
æاللحيا

الذليـل الضـعيف للرجل يقال@: ـ وقيل منه@/ أذّل هو و]ن عنده دفع � ]ن يَستع�
ع� يقدر gف الثقيل ا¡Çمل عليه مل ÔJ البع� أّن وأصله مثِله@/ آخر برجل يستع�
ا¡لقوم@/ رأس وقيل قن@, Oالذ Iت ما والذاقنة@: أ�رض@/ ع� بذقنه فيعتمد الyوض

شفxا@/ مالت َذِقَنة@: فهيى ذقَناً الدلُو وَذِقَنت ذقنه@/ Iت يده وضع الرجل@: وذقَن

ِخطامها ÇÔّد Ò] َذقون@: وناقة َذَقنه@/ ÍÈبت وذقنُته@: َذَقنه@/ ع� خّر ذقن@: ـ أسا
َحـواقِـنك Çقّن ß¡�ُو ُذقُـن@/ ونُـوق السـ�@/

ã
| ونشاطاً قّوًة رأÎºا ك Uر ÔIو Iأ�نفR

والذاِقنة@/ ا¡اِقنة له Qتمع طيّاً أطويت أيى بَذواِقنك@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ٕانساٍن ا¡يوان من ا¢صوص العضو هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

يشتّق الذقن كلمة ومن والتكّلم@, اXضغ عند اXتحرك والعظم أ�سفل الفّك وهو غ�ه@,
مشتقّاته@/ سائر انðاعاً

/@١٠٧ . ١٧ ـ داً ُسج< لlٔذقاِن ّروَن ß ÒO علzم ×
Òُيت�@ ٕاذا

/@١٠٩ . ١٧ ـ ُخشوعاً وَيزيُدُهم َيبكوَن لlٔذقاِن ّرون ß ÒOو

ٕاذا ٕاّ� ع�وجهه خّر يقال أن يصّح و� لوجهه@, خّر يقال Fك لgٔذقان رور Ôòفا



٣٤١ ذ@كر

ع� وسقط خّر قولـنا
ã
| كأ�رض الوجه ويفرض الوجـه ع� واقعاً اòرور @كان

أ�رض@/

بأ�رض
ã
}gXا الساقط فٕاّن رور@, Ôòا فبمناسبة ا��يت�@:

ã
| أ�ذقان ذ@كر وأمّا

الذقن@/ هو أ�عضاء ب� من ابتداًء اòرور حال
ã
|

/@ ٨ . ٣٦ ـ ٕا�أ+ذقان فهيىَ +ًlأعناِقِهمأغ
ã
| َجَعلنا ٕانّا

ثقل جهة من ٕامّا ا¡ركة@, من اXغلول يتمكّن gّلئ أ�عناق
ã
| عل ÔQ فأ�غgل

ُشّد ٕاذا ا¡ركة له Zكن � فالعنق Tّل@,
ã
| طرفه وشّد الغُّل oكI بواسطة وٕامّا الغُّل

أ�سفل الفّك فٕاّن أشّد@, السكون فيكون ٕا�الذقن@: العنق من الغّل Qاوز ٕاذا
Ø
j بالغُّل@,

والعـجز والسـكون ا¤ـدوديّة فتكون واXضـغ@, التكلّم من أيضاً �@يتمكّن حينئـٍذ
Wكنة@/ درجة منxي

ã
| واXغلوليّة واXقهوريّة

الكرZة@/ ا��يات
ã
| بالكلمة التعب� لطف فظهر

الغّل@/ اòّر@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذ@كر@:

والِمذكار@: َذ@َكراً@/ َولَدت
ã
الّ� ـذِكر@: ÔXفا الباب@/ كَِلم يتفّرع Fyع أصgن@, ـ مقا

النوق من والُمذكOرة الُعشب@/ ُذ@كور ُتنبت أ�رض والِمذكار@: عادة@/ @كران dالذ تَلد
ã
الّ�

أيى ُولدك؟ من @كَرة Uالذ كم يقال الفّراء@: قال ُخُلقه@/ أو البع� كَخلق وُخلقُها َخلقُها
ã
الّ�

مـنه غُلظ ما البَقـل@: وُذ@كور صارم@/ أيى ُذ@كر وذو ماء@/ ذو مذّكر@: وسـيف @كور@/ dالذ
َء@:
ã
Ï¿ال ذ@كرُت خر@: ا�� وأ�صل وَكُرم@/ رّق ما الُبقول@: وأحرار وأ�قُحوان@/ زامَي Ôòكا@

أيى ُذ@كـر@, ع� منك اجعله ويقولون@: باللسـان@/ @كر Uالذ عليه aل
Ø
j نسـيته خgف

أيى ,@
Õ
وَذ@ِك� َذ@ِكر رجل ويُقال الباب@/ قياس وهو Ìف@, Ú¿وال الَعgء @كر@: Uوالذ �@َتنَسه@/



ذ@كر ٣٤٢

/@I ّ القويى النافذ Rالسيّد Îٌم Ò¾ الِذكر جيّد

نّص Ì»وبالك ُذ@كر@, Ëº�ٕوا بالتأنيث@, ِذ@كَري@:
ã
وبقل�

ã
æبلسا ذ@كرته ـ مصبا

Ø
ËÉبال منـك ُذ@كر ع�

ã
اجعـل	 وقال القلب@,

ã
| Ì»الك الفـّراء وأنكر bاعة@, عليه

@َكر@: Oوالذ فتذّكر@/ كان ما وذ@ّكرته أذ@كرته فيقال وبأ�لف بالتضعيف ويتعّدي �@غ�@,
والنون@, بالواو bعه Nوز و� وُذ@كران@, وِذ@كارة وُذ@كورة ُذ@كور وا�مع اُ�ن�@, خgف
من شّذ وما والتاء@, بأ�لف مؤنّثه Nمع الّذيى والوصف العاقل بالعلَم Uتّص ذلك فٕاّن
Çbعه ا¡يوان@, من الفرج والذَكر@: الوعظ@/ والتذك�@: عليه@/ يقاس � fسموع ذلك

قياس@/ غ� ع� وَمذا@ك� ِعنَبة مثال ِذ@كَرة

اللسان@/ ع� Nريى ء
ã
Ï¿ال أيضاً@: @كُر Uوالذ َتذكرُه@/ ء

ã
Ï¿لل ا¡فظ @كر@: Uالذ ـ لسا

@كر@: Uالد ã| [@قال @كر Uالذ
ã
| لغة @كر Uالد اّن تقّدم وقد لسانك@/ ع� ء

ã
Ï¿ال جريى @كر@: Uوالذ

وُذ@كراً@, ِذ@كراً َيذكُره ذ@َكره اّد@كَرا@] عليه غلطaلهم وهو الذكر
ã
| لربيعة أيضاً @كر Uوالد

وأذ@َكره كاّذ@كره@, واستذكره واذدكره@, واّد@كَره واّذ@كَره وتذّكره سيبويه@/ عن أ�خ�ة
التذّكر@/ ]ع	 ويكون @كر Uالذ	كري]ع@ Uالذ يكون الفّراء@: @كري@/ UالذËº�ٕوا ذ@كره@, ٕايّاه@:
ذ@كرته ما @كر@: Uالذ الفّراء@: وقال @كرة@/ dالذ وكذلك النسـيان@, نقيض @كَري@: Uوالذ @كر Uوالذ
والتذكرة@: أنَسه@/ n أيى ُذ@كر ع�

ã
Ø	م مازال يقال@: بالقلب@, @كر dوالذ وأظهرته@, بلسانك

للحفظ@/ الدراسة وا�ستذكار@: @كر@/ Uللذ درسه َء@:
ã
Ï¿ال واسَتذَكر ا¡اجة@/ به ُتسَتذكر ما

وا�مع اُ�ن�@, خgف @َكر@: Oوالذ التأنيث@/ خgف والتذك�@: اُنِسيَته@/ ما تذكر والتذّكر@:
Ì
Ú
يُك« فََعل الكgم

ã
ليس| كراع@: وقال وِذ@َكَرة@/ وُذ@كران وِذ@كارة وِذ@كار وُذ@كوَرة ُذ@كور

بالذكور@/ ة
Ø
متش} وُمتذّكرة@: ومَُذ@كّرة َذ@ِكَرة وامرأة @َكر@/ Oالذ ٕاّ� وفُعgن فُعول ع�

@َكر@/ Oالذ قلب@/ ظهر عن حفظ تذكOر@, َذ@َكَر@, Iزا@َكرR ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٣ ذ@كر

والتحقيق@:

وهـذا والنسيان@, الغفلة قبال
ã
| التذّكر هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

باللسان@/ أو بالقلب التذّكر من أعّم اXع	

َف� عنا ß Òd قالوا َول<ْوا@, َوحَده الُقرآِن
ã
رب<ك| ذ@كرَت وٕاذا :@

ã
| Fك باللسان @كر Uفالذ

من علَيك َنتلوه ذلك رّبك@, ِعنَد
ã
æذ@كُر اُ علzا@, ا>

Ò
Ëºا َيذُكروَن + وأنعاٌم َيذكُرهم@,

ٕا� فاسَعْوا ا>@, بآياِت وَتذك�يى َمقاميى َعليكُم ك	 كاَن ٕان ,@oك Ò¡ا @كر والذ� يات Ð+ا
ا>@/ ِذ@كر

ِمن خلقناه أ@نّا إ+نساُن يذكُر أَو+ أذ@ُكرُكم@,
ã
æفاذ@ُكرو :@

ã
| Fك بالقلب @كر Uوالذ

,@
Ò
oٕابراهـ عباَدنا واذ@كُر عاً@, ØÍÉت نفِسك

ã
| رب<ك واذ@كُر عَليك@,

ã
نعَم� واذ@كُر قبل@,

Û
َتطَم اِ> ِبِذكِر أ+ رون@, @ك< تََذ ما lًقلي رون@, @ك< َتتََذ lأف بُيوتكُّن@,
ã
| ُيت� ما واذ@ُكرَن

ã
ُ+و� وِذ@كـريى ِللمؤمنـ�@, وِذ@كريى ا>@, ِذ@كِر َعن أو+ُد@كُم َو+ أمواُلكُم الُقلوُب@,

/@Ï¿ ÒO ن Ò ßX تذكرةً ٕاّ+ لباب@, أ+

,@� ÒXللـعا ِذ@كـريى ٕاّ+ ُهَو ٕان ـ مـصدر Ëºبا وليس ذ@كرته@, مصدر @كري@: Uالذ

فٕان< وذَ@ك�ْر ,@ وِذ@كريى َتب½Íةً ,@ وِذ@كريى لَرaًة ذلَِك ã
| ٕان< للمؤمن�@, وذ@كريى وَموعظة

/@ Òؤمن�Xا َتنفُع @كَريى الذ�

م Ôwقلو Û
وَتطم ا>@, ِذ@كر َعن @كُم Dوَيُصد ـ اXطلق ]عناه أيضاً مصدر @كر@: Uالذ
@كر, للذ� الُقرآَن Ìنا

Ú
» وَلَقديَ ا>@, َو+َبيعَعنِذ@كر Qارةٌ ا>@, مٕا�ذ@كر Ôwوقلو ا>@, بذكر

@كرنا@/ ِذ َعن قلبَه أغَفلنا َمن ِذ@كراً@, أشد< آباَء@كُمأو @كِذكركُم

الذكر عن ّ خارجيى وجود فكأ@نّه مبالغـة@, به ُيذكر ما ع� @كر Uالذ يطلق وقد
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ٕان َبيِننا@, ِمن الذكُر َعلَيْه أُءنِزَل ,@� ÒXِللعا ِذ@كٌر ٕاّ+ ُهَو َوما عدل@: زيٌد
ã
| Fك له@, ومَظهر

@كَر@/ الذ� لنا نز< ُن ÒL ٕانّا لناه@, أنَز ُمبارٌك ِذ@كٌر وهذا ُمب�@, وقرآٌن ِذ@كر ٕاّ+ ُهَو

ٕا� الفعل نسـبة و¡اظ الوقوع جهة ع� يدّل التفعيل ٕاّن مراراً قلنا التذك�@:

ØF َفلَ َخّروا@, ا
ß

w @ك�روا ذُ ٕاذا ا>@, بآيات وَتذك�يى َمقاميى َعَليكُم Ô	ك كاَن ٕان ـ به اXفعول
Çا ÔY ٕاحدا فُتذك�َر ,@ @كريى الذ� َنَفَعـِت ٕان َفَذ@ك�ر ا>@, بأيّام @ك�رُهم وذَ به@, @ك�روا ذُ ما َنُسوا

رّبه@/ بآياِت ذُ@ك�َر ن Ú ßW أظلُم َوَمن اُ+خري@,

الgّم مهموز
ã
و| مسموعة@, وهيى Hفيفاً@, التفعيل باب

ã
| الصيغة هذه التذكرة@:

ã
| وزيادة ع�شّدة تفعيل صيغة فتدّل Uفّفًة@: تفِعلَة صيغة كانت ا ØXو كث�ة@, والناقص

التفعلة@/ gRف اXفعول@, ٕا� والنسبة الوقوع جهة

ًlّك ُمعِرض�@, التذكَرة َعن م Ô ÒG ا Òf ِللُمت<ق�@, ةٌ َلَتذِكَر وٕان<ُه ,@
×
Ï¿ ÒO ن Ò ßX َتذكرةً ٕاّ+
ذ@كَره@/ شاَء ن Ò Òf ةٌ@ َتذكَر ا Úuٕا

فتذكOر@/ ذ@كOرته فيقال@: التفعيل@, ع�مطاوعة ويدّل التفّعل@, هو التذّكر@:

يطانتََذ@ك<ُروا@, الش< طائٌفِمن م
Ô
Î
Ú
َم« ٕاذا رون@, @ك< أفlَتتََذ ÓFِعل ء

ã
Ï Ò¾ ُكل<

ã Ù
èَر َوِسَع

ر@/ تََذ@ك< َمن فيه َيتََذ@ك<ر ما ْر@كُم نُعم� Ònأَو

التذك�@/ مقابل
ã
| التذّكر يراد

ã
| وكذلك والتذّكر@, التذا@ُكر وأ�صل وتَفعdل@, تفاُعل ع� @ُكّر@: Oوإ�ذ وإ�ّذا@ُكر
وإ�ْدذ@ُكر@, وإ�دذا@كر وإ�ّد@ُكر@, إ�ّدا@ُكر يقال@: أن وNوز ذاً�@, التاء قلبت ا�ّذ@كار@,

زائدة@/ وشّدة ع�حدة يدّل والتشديد

َوَلَقد ,@
×
Ï¿ Ö ÒOك<رَمن@ َسيَذ< ,@ @كريى الذ� فَتنَفعه @ك<ر يَذ< لباب@,أو اُولوأ+ ٕاّ+ @ك<ر يذ< َوما
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الُقرآن Ìنا
Ú
» يَ َوَلَقد رون@, @ك< يَذ< لَقوٍم يًة Ð+ ذلَِك ã

| وٕان< روا@, @ك< لِيَذ< الُقرآن هذا
ã
| فنا ÚÍ Ò¼

/@١٧ . ٥٤ ـ @ِكر ُمد< ِمن َفَهل @كر للذ�

@ِكر@/ ُمد< ِمن َفَهْل آيًَة @ْكناها تََر َوَلَقد

شـديد@, وتوّجه وتفّكر زائد تذّكر ٕا� Iتاج موارد
ã
| الصيغ هذه فاسـتعFل

ا�فتعال@/ وهو @كار Uا�د من @ِكر Oوالُمد

التذّكر من مأخوذة الكلمة هذه أّن فالظاهر اُ�ن�@: قبال
ã
| @َكر Oالذ مفهوم وأمّا

والنائب والوارث عنه لَف Òòا وهو الوالد ُيذَكر به وما التذّكر مَظهر @َكر Oالذ كون ]ناسبة
صارت

Ø
j والَيَبس@, َسن Ò¡كا صفة أ�صل

ã
| تكون أن يبعد و� ُ�موره@, واXتصّديى

ã
| سبق Fك وهيى اُ�ن�@, كلمة مقابل

ã
| استعFله عليه ويدّل له@, ÓÊºٕا ا�ستعFل بك�ة

َحّظ ِمثُل @كَِر للذ< ,@ اُن�× أو ذَ@كَر ِمن ,@ كاُ+ن�× @كَُر الذ< َولَيَس صفًة@: كالفُض� مؤنثة ماّدtا
/@ اُ+ن�× َولَُه @كَر الذ< ألكُم ,@� اُ+نثَيَ

ِلـذكورنا@, خالصًة ,@ Öاُ+نَثَي� أم م َحر< الَذ@كََريِْن آ ُقل وتثنيته@: @َكر Oالذ bع وأمّا
وٕاناثاً@/ ذُ@كراناً جُهم ُيزو� أو @كراَن@, Dالذ أتَأتوَن

/@٤٩ . ٤٢ ـ ُجهم ُيزو� أو @كور Dالذ َيشاء ن Ò ßX ُب Òvو ٕاناثاً َيشاء ن Ò ßX ُب Òv

أو ذ@كوٍر من تزوNاً يزّوجهم أو أيى vُب@, ع�كلمة عطف جهم@, Uيزو أو @كلمة
ٕاناث@/

/@١٧ . ٥٤ ـ @ِكر ُمد< ِمن َفَهْل @كر ِللذ� الُقرآَن Ìنا
Ú
» يَ َوَلَقد

من فهل ا¡قائق@, ٕا� وتوّجههم �ّد@كارهم معانيه وفهم القراءة
ã
| Ìناه

Ø
ي« أيى

مُْدَتِكر@/

بٕارادة التذّكر أيى واختيار@, طوع ع� يدّل وهو ا�فتعال من @ِكر Oالُمد ٕاّن وقلنا
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فـعقّبه للـذكر وtيّؤه اXورد اقتضاء يوجب التيس� كان وØXا اختيار@/ وحالة وقصد
تفعيل بعد الواقعة القبول ع� الدالّت� وإ�ّدا@ُكر إ�ّد@ُكر gRف وهذا ا�فتعال@, بصيغة

قلنا@/ Fك ـ معناYا
ã
| أو ومفاعلة

مواردها@/
ã
| ا¢تلفة الصيغ wذه التعب� لطف فظهر

أغَفلنا َمن ُتطع َو+ عليه@: فيدّل والنسيان@: الغفلة مقابل
ã
| الذكر ٕاّن قولنا وأمّا

َنِسيت@, ٕاذا ربَّك واذ@كُر @كر@, الذ� َنُسوا × Øح� ِبه@, @ك�روا ذُ ما نُسوا ØFفل @كرنا@, ِذ َعن قلبَُه
ا>@/ ذ@كَر فأنساُهم

ا�شـتقاق Çfن وأشـباهها@: َذ@كراً تلد فيَمـن والِمذكار الُمذِكر ـ قوGـم وأمّا
/@ ّ ا�نðاعيى

fن ونسيانه@, سواه
Ø
Fع الغفلة وعgمته ا�رتباط@, وسيلة هو @كر Uالذ أّن �O@و�

عن وغافل بغ�ه@, ا�شـتغال عن معرض فهو تعا�@: aا بذكر ولسانه بقلبه اشتغل
,@ ÓDَعظ وأجراً َمغفرةً م Ô ÒG اُ> والّذا@كراتأعد< اَ> والّذا@كريَن ـ نفسه تشxيه

Ø
Fوع هواه

+ُتلِهكُم آَمنوا ال<ذيَن ا Ûv@َأ يا نيا, Dالد ا¡ياةَ ٕاّ+ يُِرْد Ònَو ِذ@كِرنا َعن Úتَو� ْن َعم< فأعِرْض
ِذ@كر َعن َيعـُش َوَمن @كَر@, الذ� َبَع ات< َمن ُتنِذُر ا Ú̂ ٕا ا>@, ِذ@كِر َعن أو+ُد@كُم َو+ أموالكُم

َقرين@/ لَُه فهَو َشيطاناً لَُه نقيّْض aن الر<
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذ@كي@:

Ìºعة وهو لغٌة@: gع باب ومن َتِعَب@, باب من َذ@كًَي الشخُص َ َذ@ِكيى ـ مصبا
وذ@ّكيُت القلب@/ حّدة باXّد@, @كاء@: Oوالذ أذ@كياء@, وا�مع ع�فعيل@, ّ ذ@ِكيى فالرجل الفهم@,
[ام اللغة

ã
| الذكاة التفس�@:

ã
| ّ ا�وزيى ابن قال @كاة@/ Oالذ Ëº�ٕوا تذكية@, وLوه البع�
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ما ٕاّ+ تعا�@: وقوله القبول@/ Ìºيع العقل Oتام كان ٕاذا الفهـم
ã
| @كاة Oالذ ومنه ء@,

ã
Ï¿ال

قـتيل امـرأة مثل مفعول ]ع	 فعيل ّ ذ@كيى وشاة َذ@كاته@, rأدرك ما ٕاّ� معناه ,@ Ôrذ@ك<ي
وُقودها@/ أ[مَت ٕاذا النار@: وذ@ّكيُت َذ@كاtا@/ أدركَت ٕاذا وجر´@:

يـقال ونفاذ@, ء
ã
Ï¿ال

ã
| ِحّدة ع� يدّل منقاس مّطِرد واحد أصل ذ@كا@: ـ مقا

ومن ضوئها@/ من ٔ�@نّه ُذ@كاء@: ابُن والصبُح النار@/ تذكو Fك تذكو ا Øu@�ٔ ُذ@كاء@, للشمس
:@ والفرسالُمَذ@كUيى أذ@كوها@/ ا Ôtوذ@كو اُذ@كzّا النار وذ@ّكيت اُذ@كzّا@, الذبيحة ذ@ّكيت الباب
@كاء@: Oوالذ القلب@/ ذ@كاء @كاء@: Oوالذ /@ يُذكUيى َذ@كّي يقال سنة@, القروح بعد عليه

ã
çيأ الّذيى

ء
ã
Ï¿وال أيضاً@/ أذ@كيُت والنار@: ا¡رب

ã
| ويقال /@ يَذكيى َ ذ@ِكيى منه والفعل الفطنة, Ìºعة

ُذ@كَوة@/ به@: تُذكيى الّذيى

سن�@/ `س ا@كFل عند أسنانه انxت ُقروحاً@: ا¡افر ذو قرَح أقول@:

/@ � َذ@ِكيى فهو َذ@كاًء@, يَذكيى الرجُل َ َذ@ِكيى وقد الفؤاد@, ِحّدة Wدود@: @كاء Oالذ ـ صحا
تقول@: والgّم@, أ�لف تدخلها � معرفة للشمس Ëºٕا وُذ@كاء@: ّن@/ Uالس أيضاً@: @كاء Oوالذ
/@ Oأسن ٕاذا الرجُل ذ@كOي أيضاً@: ويقال َرْفعها@, النار: وتذكية الذبح, والتذكية: طالعة@/ ُذ@كاء

السّن@, [ام وهو Wدود@, @كاء Oالذ من ٕامّا شيئ�@, من َذ@كوان@: ـ ١٨٧ ا�شتقاق
النار@/ من ا�ذوة @كوة@: Oوالذ مقصور@/ النار@, َذ@كا أو سّنه@/ تكامل ٕاذا َذ@كاَءه بلغ يُقال
بـذMك أ�ذي عyا Lيت كأ@نّك الذبيحة@: وذ@ّكيُت الشمس@/ أÊºء من Ëºٕا وُذ@كاء@:

ٕايّاها@/

Ìºعة عن Øوع� تذكية@/ وذ@كّيxا وأضاءت@, اتّقدت تذكو@: النار َذ@كت ـ مفر
ذxÇMا@, الشـاة@: وذ@ّكيت نار@, شعلة هو فgن كقوGـم @كاء Oبالذ الفهم وحّدة إ�دراك
عـ� ا¡Çياة بابطال ال¿Ìع

ã
| ُخّص لكن الغريزّية@, ا¡رارة ٕاخراج التذكية وحقيقة

النار
ã
و| وهامد@, خامد اXّيت

ã
| قوGم ا�شتقاق@: هذا ع� ويدّل وجه@, دون وجه
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لكـ�ة @كـاء Oبالذ IكانـةXا ]ع	 ظة ß¡اR وُحِظيى أَسّن ٕاذا الرجل وذ@كOي مَيتٌة@/ اGامدِة
Qارب ذا كان ٕاذا ٕاّ� مُذكUياً الشيخ �@يسّمي ا�شتقاق هذا وMسب وQاربه@, رياضته

ورياضات@/

G}ا اشـتّد كلdـه@: واسـَتذَكْت@, مقصـور@, وَذ@كاً ُذ@كُّواً تذكو الناُر ذ@كِت ـ لسا
ما @كَية@: dوالذ @كوة dوالذ به@/ تذكو ما علzا وأل� رفَعها وذ@كّاها@: وأذ@كاها واشـتعلت@/
ٕاذا ا¡Çرَب وأذ@كيت اXلxبة@, ا�مرة @كا@: Oوالذ @كوة dوالذ َبَعر@/ أو حطب من به ذ@كّاها
ذ@ّكيت يقال النار@, وَهج شّدة أيى َذ@كاؤها@,

ã
وأحرق	 رفعها@/ النار@: وتذكية أوقدtا@/

الفطنة@/ وÌºعة الفؤاد@, حّدة @كاء@: Oوالذ ا@/ Òxورفَع ٕاشعاGا أ[مَت ٕاذا النار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـوقّد شّدة هو والَوهج َوَهج
ã
| ا¡ّد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

نار@, اتّقاد أو ٕاضاءة@, مصداق
ã
| متحقّقاً كان سواء عاّم@,

Ø ã
Øك� مفهوم وهذا والسطوع@,

أو فطنة@, حّدة أو وفهم@, ٕادراك Ìºعة
ã
| أو وارتفاع@, اشتعال أو حطب@, ٕالxاب أو

ã
| أو طيب@, سطوع أو حرب@, نار اشتعال

ã
| أو عقل@, [اميّة ã

| أو وفؤاد@, قلب حّدة
شّدة أو uايته@, وبلوغ عمر كFل

ã
| أو تgٔلؤ@,

ã
| أو حرارة@, اشتداد

ã
| أو ر´@, انتشار

الشباب@/
ã
| كFل وبلوغ بدنيّة قوي

جريان
ã
| uاية ٕا� بالغاً ء

ã
Ï¿ال جعل وهو التذكية@, اXفهوم@: هذا مصاديق fن

ينxيى وبالتذكية والقّوة@, القدرة ٕاظهار من ¡ظة وآخر ِحّدة آخر وهو وحياته@, عمره
حياته@/ جريان من نوسان آخر

اÇXذكورة@, اÇXصاديق من يقال ما � قلناه@, ما هو وا¡قيقة أ�صل أّن فظهر
هذه ب� الفارق هو وهذا الَوَهج@,

ã
| ا¡ّدة وهو مyا@, كّل

ã
| القيد ¡اظ من و�@بّد
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والسطوع والذبح والنفاذ وا�شتعال والوهج وا�تUقاد وا¡ّدة ال«Ìعة وب�مواّد اXاّدة
وغ�ها@/ مطلقًة@, والعقل@, والفطنة

@فراجعها@/ ـ ومع	 لفظاً الزكو ماّدة مyا ويقرب

/@٣ . ٥ @ـ@ Ôrذ@ك<ي ما ٕاّ+ ُبُع الس< أ@كل َوما

ظهوٍر آخر ومُدِركاً حياته نوسان
ã
| ا¡ّدة uاية حّد بالغاً جعلتموه ما ٕاّ� أيى

قـطع مـطلق ع� يدّل فٕانّه بالذبح@, التعب� من أبلغ اÇXع	 وهذا وقّوته@/ قدرته من
وفصله@/ الرأس

آخر ٕا� إ�يصال وهو ّ وجوديى أمر فٕانّه التذكية gRف وفصل@, ٕاعدام فالذبح
uاية من ¡ظة منxي ليُدرك الوجود@, مراحل

ã
| ا�تUقاد وشّدة الوهج حّدة من حّد

حياته@/ نوسان
ã
| وارتفاعه وصعوده س�ه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذّل@:

وهان@, ضُعف ٕاذا والَمذّلة@: لّة Uوالذ ّل dالذËº�ٕوا ÍÈب باب من َذّ�ً ذّل ـ مصبا
:@ ِذّ�ً الدابّـة وذّلت /@aا أذلOه فيقال باGمزة ويتعّدي وأِذّلة@, أِذّ�ء وا�مع ذليل@, فهو

التعدية@/
ã
| وذلّلxا ُذلُل@, وا�مع َذلول@, فهيى وانقادت@, Îºلت

أِذّ�ء قوم من والَمَذلّة لّة Uوالذ ّل dالذ Ø�ب َذليل@: ورجل العّز@, ضّد ّل@: dالذ ـ صحا
ُذلُل@, ذوات من ّل Uالذ بَيّنة َذلول@: دابّة يقال الصعوبة@, ضّد وهو الِل� ّلة@: Uوالذ وأِذّلة@,
وقوله@: ]ع	@/ كلّه واستذّله@: وَذلOله وأذلOه واXال@/ لgٔهل

×
أب� ّل Uالذ بعُض ـ قوGم ومنه

الرجُل@: وأذّل َخضع@, له@: وتذلOل وُدّليت@, عناقيُدها َيت Uُسو أيى ,@lًَتذلي ُقطوُفها ذُ ل�َلْت
أذ�له@, ع� َدعه يقال وجهه@, ع� أيى أذ�له ع� جاء وقوGم أذّ�َء@/ أصحابه صار
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وُطرقها@/ Vارvا ع� أيى أذ�Gا ع� جارية aا واُمور وحاله@, وجهه ع� أيى

,@ Uالِعز ضّد ّل dفالذ ,@�Uوالل وا�ستكانة ع�اòضوع يدّل واحد أصل ذّل@: ـ مقا
سائر دون العرب wا ُخّصت

ã
الّ� ا¡gة ع� تدّل صحيحة@, التضاّد

ã
| مقابلة وهذه

الصعبة@/ خgف ّل Uوالذ الشـديدة@, الصلبة أ�رض وهيى الِعزاز@, من العّز ٔ�ّن أ�مـم@,
أْجـِر ويقال@: /@ Øوتََد� �َن ٕاذا :@gًتذلي الِقطُف وُذلUَل ِذّل@/ الطريق من ُوِطٔي Xا ويقال
الباب ومن وتَطوع@/ فيه تنقاد الّذيى أ�مر ع� أيى استقامxا أيى أذ�Gا@, ع� اُ�مور

ُذلُذل@/ الواحدة أسافله@, من أ�رض
ã
ي� ما وهو القميص@, َذ�ِذل

Ø�ب َذلول ورجل ّل dالذ من َذلول فرس :@
ã
الكسا� عن ـ ٤٠٦ . ١٤ الxذيب

ٍة أِعـّز باXؤمن�@, Ò�رفيق اء Òaُر ـ اXؤمن� ع� أِذلٍّة :@
Ø ã
èأ�عرا ابن قال ّل@/ dوالذ لّة Uالذ

Ø�ل جان}م ـ اXؤمنـ� ع� أِذلٍّة مع	 الزّجاج@: وقال شداد@/ ِغgظ ـ الكافرين ع�
غليظ جان}م ـ ع�الكافرين أعّزٍة ـ وقوله ُمهانون@/ أذّ�ء م Øu@أ ليس اXؤمن�@, ع�
أن أرادوا Fّكل ـ داِنيَة ُقطوفها ـ كقوله هذا ـ ُقطوفها ل�لْت @ وذُ وقوله الكافرين@/ ع�
حائط ويقال قُيّاماً@/ أو مضطِجع� أو كانوا قُعوداً مyم فدنا Gم ذلك ُذلّل مyا يَقطفوا
الناس من الذليل مع ÔNو قص�@/ ذليل وُر· أ�رض@, من قص� أيى ذليل وبيت ذليل
يقال بُل@, dللس نعت ـ lًُل@ ذُ ربّك ُسُبَل فاسُلكيى وقوله@: /gًُُذ@ل لول Oالذ وNمع وُذّ�ناً, أِذلّة
بطوuا@/ من ال¿Ìاَب لتُخرج ُذّللت أيى النحل, صفات من لُل dالذ ويقال@ٕاّن َسبيل@َذلول@/

Êس ß¾و َتصعdب بعد كان ما ّل Uوالذ /@ يَِذّل@ُذّ�ً يقال@َذّل َقهر عن كان ما ّل dالذ ـ مفر
ـ الّرaة ِمن ّل Dالذ َجناح FGواخِفْض ـ تعا� وقوله /@ ِذّ�ً يَذّل ذّل يقال قهر غ� من
ّل dالذ يقال /@IFG النظر Rأِدم FG وانقَْد لِن أيى ّل Uالذ َجناح وقُرٔي ,@FG كاXقهور كن أيى
والَمْسكنة@, لُّة Uالذ علzم َبت ßÍÔÈو ِذّلة@, َترهُقهم ـ@ تعا� قال والِقّلـة@/ لّة Uوالذ والقُّل@,

وِذّلة@/ م
Ù
wر من غضب
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وهو به اXوصـوف فعل التذلّل أّن ّل@: dوالذ التذلdل ب� الفـرق ـ ٢٠٦ الفروق
من ّل dالذ به اXفعول والذليل@: لم@, ß¡ا

ã
| النفس ٕادخال كالتحلdم ّل dالذ

ã
| النفس ٕادخال

متذلUل@, بأ@نّه الرجل دح ÔZ وGذا ,@gًفاع اللفظ جهة من كان وٕان ا¡قيقة
ã
| غ�ه قبل

العـلFُء ويـقال حسن@, وا�عاف له اعافه لغ�ه تَذلdله ٔ�ّن ذليل@, بأ@نّه دح ÔZ و�
سبحانه@/ له أِذّ�ُء يقال و� تعا� a متذلUلون

له@, يَتذلّل مَن مقاومة عن العجز ٕاظهار التذلّل أّن والتذلdل@: ب�التواضع والفرق
أ� ,@� أو اXتواِضـع ع� قدرة ذا كان سواء له@, يتواضع مَن قدرة ٕاظهار والتواضع
العجز ٕاظهار التذلّل ٔ�ّن Gم يتذلّل يقال@: و� َدمه@, Òò متواضع العبد يقال@: أ@نّه تري

قاهر@/ وانّه له اXتذلOل مقاومة عن

بنفسـه إ�نسان بفعل ٕاّ� �@تكون عة Uالض أّن ـ ٢٠٧ والِضعة ّل dالذ ب� والفرق
هـو قيل غ�ه غلبه وٕاذا ,@gًذلي غ�ه بفعل يكون Fك َوضيعاً@, غ�ه بفعل يكون و�

ã
| يص� كاXؤمن الذّل يستحّق ٔ�@نّه gًذلي يكون أن وNوز وضيع@, هو يُقَل nو ذليل

اXع	@/
ã
| عزيز وهو الكفر ذّل

افتضاح@/ مع ُذّل زيى ßòا أّن :@ زيى ßòوا ّل dالذ ب� والفرق

وٕاظهار به وإ�قرار Uل dبالذ ا�عاف هو غار Oالص أّن غار@: Oوالص ّل dالذ ب� والفرق
الشأن@/ ِعظَم ٕاظهار وهو ,@ Òالِك� وخgفه إ�نسان@, ِصَغر

مـنقاداً Nعله أن هنا للرجل الرجل ٕاذ�ل أّن وإ�هانة@: إ�ذ�ل ب� والفرق
� وإ�ذ�ل به@/

×
يُبا� � صغ�أ�مر Nعله أن وإ�هانة اXنقاد@/ حكم

ã
| أو ع�الكره

إ�عزاز ونقيض للنظ�@, النظ� من تكون وا�سـxانة ,@æدgٔل أ�ع� من ٕاّ� يكون
إ�@كرام@/ إ�هانة ونقيض إ�ذ�ل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أعـ� هو من مقابل
ã
| غار Oوالص وان ÒGا هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

أمر فهذا دونه@/ هو الّذيى غ�ه ٕا� بالنسبة وا�ستعgء التفّوق هو العّزة أّن Fك منه@,
والتحلّم التذلّل

ã
| Fك والتكّلف@, بالتظاهر ظاهريّاً Fyم كّل يكون وقد /@ ّ واقعيى

Ø ã
حقي�

التأث�وإ�يقاع@/ قبال
ã
| التفعيل@وا�عاف@للتأّثر ع�@قبول التفّعل@يدّل فٕاّن والتعّزز,

هو وموضوعه Tلّه فيكون النفس
ã
| متكّون ٕامّا العّزة أو الذلّة مفهوم ٕاّن

Ø
j

وقدرtا النفس ٕا�قوة يرجع العّزة
ã
| اXع	 وهذا وجوده@, وحقيقة

Ø ã
æإ�نسا النفس

اليـق� وحصول واXعرفة@, اZ�ٕان بgال عyا Øويعـ� روحانيxّا@, وشـّدة ونورانيxّا
والتـعلّق والظلمة@, وا¡جاب الكدورة ورفع والبص�ة@, ال¿Îود وIقّق والطمأنينة@,

القُوي@/ dكل وحدِته
ã
| النفُس ـ الناسوت nعوا عن وا�نقgع أ�ع�@, gٔXبا

الذّلة@/ حقيقة ويقابلها

والِعّزة@: لّة Uالذ مقام
ã
| اòالصة وا¡قيقة ا¡ّق هو وهذا

/@٢٠ . ٥٨ @ـ@ � أ+ذَلّ
ã
| ولِئَك اُ َوَرسولَه اَ> اّدوَن ÔJ ال<ذيَن ٕان<

/@١١١ . ١٧ ـ@ ّل@ Dالذ ِمن Þ ã
َو� لَُه َيكُن Ònَو ـلك ÔXا

ã
| Ìيٌك Ò¾ لَُه َيكُْن Ònَو

/@ ٨ . ٦٣@ @ـ َيعَلمون + Òناِفق�Xا َولكن< Òوِللمؤمن� ولَِرسولِِه ةُ العز< وِ>ِ

ا¡اصلة كالذّل@وا¡قارة ل@بالعوارض@وأ�عFل@وا�هات@اòارجّية@: Uمتحص وٕامّا
/@٦١ .@٢ ْسَكنة@ـ ÒX وا لُّة الذ� م Öz َعلَ َبْت

ß
ÍÔÈو غ�ها@: أو الضعف أو ا�هل أو الفقر من

/@١٥٢ . ٧ ـ وِذل<ة م Øwَر ِمن َغضٌب َسَيناGم الِعجَل ُذوا ÚHا ال<ذيَن ٕان<
/@٢٧ . ١٠ ـ ِذل<ٌة وتَْرهُقهم ]ثِلها سي�ئٍة َجزاء

اÇLرافـهم أثر@
ã
| آخرين@, ٕا� وبالنسـبة Vتَمعهم

ã
| ذلّة Gم Iصـل قد أيى
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أعGFم@/ وسيّئات ا¡ّق عن وٕاعراÎÈم

/@١٢٣ . ٣ ـ أِذل<ٌة Ôrوأن بَبدٍر اُ> @كُم ÒÍ Ò½ نَ َوَلَقد
ٕالzم@/ بالنسبة والقوي التجهñات

ã
| ضعف جهة من أ�عداء مقابل

ã
| أيى

َمن Dوتُِعز َتشاُء ن Ú ßW لَك ÔXا �ُع وتَ َتشاء َمن لَك ÔXا
ã
çتُؤ لك ÔXا مالَِك الل<هـم< ُقل
/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء َمن وتُِذّل َتشاء

ã
| أو اXاّدة nعا

ã
| نوع ّ من@أيى اXلكيّة ما@يقبل كّل ا¦لّك@ويشمل لك@ٕاËºمن ÔXا

وبالذات@, أّوً� يتكّون ما مفاهيُمها تشمل والذلّة والعّزة لك ÔـXفا ,@nالعا تلك وراء ما
اòارجّية@/ با�هات يتحّصل ما أو

إ�عزاز فيكون آخر@, ٕا� بالنسبة كّل نسبيّان@, مفهومان والذلّة العّزة ٕاّن وقلنا
وٕاذ�ل ٕاعزاز ٕا� � ,@

Ø ã
نس� وٕاذ�ل آخرين ٕا� بالنسبة ٕاعزاز ٕا� ناظريِن وإ�ذ�ل

/@ ß�مطلق

َمرجع فٕاّن ومُِذً�@: ُمِعّزاً وكونه اXتعال aٕا�ا إ�ذ�ل نسبة
ã
| ٕاشكال يب� gف

انتساwا جهة من ا¢تلفة الذوات وٕاNاد الوجود@, مراتب @ٕا�تكوين
ã
التكوي	 إ�ذ�ل

جان}م@, من حاصلة ثانويّة عوارض ٕا� ّ اòارجيى إ�ذ�ل ومرجع عالية@/ ٕا�@مراتب
كان وٕان فوقـه ما ٕا� بالنسبة ذليل والذليل دونه@, هو ما ٕا� بالنسبة عزيز فالعزيز

منه@/ أذّل هو ما ٕا� انتسب ٕاذا عزيزاً

Þ ã
َو� لَُه َيكُن Ònَو ـ فوقه عّزة � ٕاذ اXتعال aا أÊºء من فهو اXطلق@: العزيز وأمّا

ّل@/ Dالذ ِمَن

yÇا ßf م@ Ô ÒG لـناها ل< وذَ والّسـلطة@: النفـوذ وIت gًذلي ء
ã
Ï¿ال جعل والتذليـل@:

/@lًَتذلي ُقطوُفها وذُ ل�َلْت م@, Ôwَر@كو



ذّل ٣٥٤

القُطوف@/ وكذلك لكم gًُُذل أ�نعام جعلنا أيى

ْرَض أ+َ َلكُم َجعل ,@lًُذُل رب�ك ُسُبَل فاسُلكيى رَض@, أ+َ ُتث� ذَلوٌل + بقرةٌ ا Úuٕا
ذَلوً+@/

/@٦١ . ٢ ـ ْسَكنة ÒX وا ل<ة الذ� م Öz َعلَ َبْت
ß
ÍÔÈ

ã
| وغـناء واستقgل استبداد Gم وليس آخرين قبال َهوان

ã
| �@يزالون فهم

أنف«Îم@/

َتشاء َمن وتُِعّز ـ تعا� قوله العّزة@: ماّدة مقابل
ã
| اXاّدة هذه كون ع� ويدّل

/@٥٤ . ٥ ـ الكاِفرين َع� ٍة أِعّز Òؤمن�Xَع�ا أِذلٍّة َتشاء@, َمن وتُِذّل

ة@/ أِذل< أهلها ةَ أِعز< َوَجَعلوا

Gا@: ومغايراً والقَ واXسكنة واòزيى اòشوع مقابل
ã
| اXاّدة كون ع� ويدّل

ة@, ِذل< و+ Òَق ُوجوَههم ّل@, Dالذ ِمَن Òخاِشـع� ,@ زيى ÒKو نَِذّل أن َقبل ِمن ـ
ã
| Fك آيات

/@ زيى ßòا اòشع@, اòضع@, ـ راجع ـ ِذل<ة@/@ َترَهُقهم أبصاُرهم Òخاِشع�

oمفاه وأمّا منه@, أع� هو من مقابل
ã
| اGوان هو اXاّدة@:

ã
| أ�صل أّن فظهر

ال«ÇÎولة وأمّا ا¡Çقيقـة@/ من فليست ٕاطgقها@: ع� والعجز واللUـ� والضعف اGوان
أ�صل@/ لوازم fن وا�نقياد@: والقصور واòضوع وا�ستكانة

ã
| ٕانّه يقال هذا وع� زائد@, وانقياد ل� ع� يدّل الك«Ìة ]ناسبة ّل Uالذ ٕاّن

Ø
j

الصيغة هذه تستعمل n اXناسبة وwذه ِذل<ة@/ ترَهُقهم ذَلوٌل@, + َبَقرة ـ الصعوبة مقابل
الّرaة ِمَن ّل Dالذ جناح FÔGو'خفض ّل@, Dالذ ِمَن Þ ã

و� يكنله Ònَو ـ اXتعال aٕا�ا منسوبة
العّز@/ راجع ـ Iق�وتذليل مقام ليس اXورد @فٕاّن ـ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ذّم@:

فهو أُذمّه فgناً ذWت يقال ا¡مد@, خgف ع� كلّه يدّل واحد أصل ذّم@: ـ مقا

ã
و| اXاء@/ القليلة الب� وهيى مّة Oالذ الباب هذا ومن aيد@/

Ò
غ� كاَن ٕاذا وَمذموم@: oَذم

ع� يَُذّم إ�نسان ٔ�ّن ِذماماً@, يسّميى فٕانّه الَعهد@: فأمّا َذمOٍة@/ ب� ع� çأ ٕانّه ا¡ديث@:
Rهو مار Uالذ حاميى فgن كقوGم وذلك مستعملة@, للعرب طريقة وهذه منه@/ ٕاضاعته
ء
ã
Ï¿ال ميى ÒJ أيى ,@Iاللوم تركه يوجب Mيث حفظه Nب ع�ما فيطلق والغضب اللوم

أهل ّمة@: Uالذ وأهل نعه@/ ÒZ أن عليه ّق ÒJ ما ميى ÒJ أيى ا¡قيـقة وحاميى ُيغضب@/ الّذيى
مّة Uالذ أهل ويقال بذمxّم@/ ويسعيى :@IصR قوله

ã
| أ�مان@, مّة Uالذ عبيد@: أبو قال العقد@/

ã
و| ومَِذمOة@, مََذمOة مام Uالذ

ã
| ويقال وأمواGم@/ دمائهم ع� فأِمنوا ا�زية أّدوا م Øu�ٔ

عن وانقطع أّخر ٕاذا ه@:
Ô
بع� به وأّذم به@/ tاون ٕاذا بفgن فgن Oأذم ويقال مََذمOة@/ الذّم
به@/ َحراك � مُِذّم@: ورجل َمعيب@/ أيى مُِذّم ء

ã
Ï¾و إ�بل@/ سائر

Tمود@/ غ� أيى وَمذموم@, oَذم فهو مدحته@, خgف ذمّاً@: أُذمّه ته
Ö Ò
Wَذ ـ مصبا

أيضاً@: مام Uوالذ مثله@/ والَمِذمOة@: العهـد@/ من ٕاضاعتـه ع� الرجل به يَُذّم ما مام@: Uوالذ

ã
| أيى كـذا

ã
ِذّم�

ã
| وقوGم أيضاً@, وبالÊÉن وبأ�مان بالعهد الذمّة Ì Ú»وتُف رمة@/ Ô¡ا

يَسعي ـ وقوله العهد@/ ]ع	 الذمّة ٕا� نسبة ِذمّياً@, اXعاِهد يى Ùdو ِذَمم@/ وا�مع ,@
ã
æÊÈ

بأ�مان@/ Ì
Ø
ف« ـ أدناهم بذمxّم

ومنه إ�ساءة
ã
| اللOوم وهو َذمّاً@: يَُذّم َذّم الليث@: قال ذّم@: ـ ٤١٥ . ١٤ الxذيب

مام@: Uوالذ اُذّم@/ أ@ّ� أحسنُت أيى ,@
ã
صاح� مََذمOـة قضيُت قد التOَذّمم@, ِمن فيقال@: التOذمdم@,

يؤّدون الّذين وهم ّمـة@, Uالذ أهل يسّمي ذلك ومن اXذمOُة@, ا Òxضيّع ٕاذا تَلزمُك ُحرمة @كّل
حّر, أ�نف@من ع� Hرج ا§ل بَيض أمثال بَ� :@oوالذم كّلهم@/ اÌ¿Xك� من ا�زية
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: ّ أ�صمعيى أ�نف@/@وعن الذمo@والذن�@ما@يسيل@من :
Ø ã
èعن@ابن@أ�عرا والواحدة@ذميمة@,

ٕاذا الرجُل@: Oوُذم عطّيَته@, قلل ٕاذا َذمَذم :@
Ø ã
èأ�عرا ابن وقال العيب@/ bيعاً@: والذاُم dالذام

ابن قال لف@/ ß¡ا وإ�ّل العهد@, مّة Uالذ ِذّمًة@: َو+ ٕاّ+ً ـ
ã
| قتادة عن نُِقص@/ ٕاذا وُذّم ,@ ُهجيى

ã
| م Øu@�ٔ الذمّة أهل يى Ùd وبه ,@

ã
æÊÈ

ã
| أيى

ã
ِذمّ� ã

| هو يقال الÊÉن@, ّمة@: Uالذ عرفة@:
الرفـيق من الرفيق وع� ومََذّمة@, ِذمام منه

ã
أخذت	 يل@: Ôc ابن قال اXسلم�@/ ÊÈن

ا¡ّق@/ مامة@: Oوالذ اgXَمة@/ والَمذّمة@: حّق@, أيى حشمة أيى ِذمام@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـرتبة وهـو واXدح@, ا¡مد يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

,@oوَذم َذم� منه والصفة وَذمّام@, ذاّم فهو ومَذمًّة@, ذمّاً يُذمdه ذمOُه يقال اللوم@, من شديدة
وُيgم@, عليه يَُذّم ]ا

ã
çيأ بأن لغ�ه@, أو لنفسه ذامّاً َغ�ه جاعل أيى مُِذّم فهو وأذمّه

مَذموماً@/ وصار و�مها@, نفسه يذّم فجعل أيى فتذمOم تُه ØWوذ

nو العهد خولف ٕاذا منه اXرتّبة اXذمّة ãرقب�
ã
| أيى وِذماميى

ã
ذمّ� ã

| هو ويقال
هو وهذا خgفه@,

ã
| الذّم عليه يّتب وعهد مورد

ã
| تستعمل الكلمة فهذه به@, يُعمل

الذّم قبول فzا يلðم وتعّهد ÊÈن فالذمّة والضـFن@, والعقد العهد وب� بيyا الفارق
ا¢الفة@/ صورة

ã
| وIمdله

العيب أّن Fك وأمثاGا@, وا¡رمة لف ß¡وا ا¡ّق وآثاره@: اXع	 هذا لوازم ومن
الذّم@/ مفهوم من قريبة والنقص واGجو واللّوم

وهو الذّم@, من Ø�مع وسنخ Uصوص ع�نوع وتدّل النوع@, لبناء ِفعلة مّة Uفالذ
به@/ وتُقبل ع�الُعهدة Qعل

ã
الّ� اXذمّة
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ّمة@: Oوالذoالذم مصاديق ومن الذّم@, من ع�قسمة تدّل اXّرة@: لبناء ّمة@فَعلة Oوالذ
منه@/ يسيل وما أ�نف@, ع� والبَ� اXاء@, القليلة الب�

وقد والكراهة@, العيب ]ع	 وهو ,@
Ó
ومع	 لفظاً الذأم ماّدة من قريبة اXاّدة وهذه

مشّدداً الذاّم قوGم@: التداخل هذا ومن َمعيب@, أيى مَُذّم ء
ã
Ï¾ فيقال اللغتان@, تتداخل
العيب@/ ]ع	 Uفّفاً@: والذام

/@١٨ . ١٧ ـ َمدحوراً َمذموماً َيصlها
Ò
Úsجه لَُه جَعلنا Ú

Ôj

الرÇaة مقام عن ويُبَعد السّيئة@, وأعFله سوابقه جهة من ويgم عليه dيَُذم أيى
إ�هانة@/ ع�سبيل

/@٢٢ . ١٧ ـ ذوً+ ÒU َمذموماً فتقُعد آَخر اً ×Gٕا ا> َمَع َعْل ÒQ +

�@مع� غ�منصور فهو ا¡قيقة@, ا¡ّق@و¼Íاط عن منحرفاً كونه جهة من يَُذّم
له@/

أ�ّل@/ ـ اòذل حر@, Oالد ـ راجع

/@ ٨ . ٩ ـ ًة ِذم< َو+ ٕاّ+ً فيكُم َيرُقبوا +

وا�رتباطات العgئق ما@بينكم@وبيyم@من ٕا� �يتوّجهون عليكم يظهروا @ٕان أيى
واXعاهدات@ا¡ادثة@وا�رتباطات@اXقّررة التعّهد من و�@ٕا�ما@يتحّصل الثابتة@, الطبيعيّة
بعهودهم@/ وفائهم وعدم خgفهم جهة من ٕالzم اXذمّة توّجه

ã
| يبالون و� العرفّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذنب@:

له@/ OمÇ ÒI ]Çع	 ذنب ذا صـار وأذَنَب ُذنـوب@, وا�مع ,@j�ٕا ْنب@: Oالذ ـ مصبا
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ماًء@, لوءة ÒW تكون Øح� َذنوباً تسّميى و� قالوا@: العظيمة@, الدلو َرسول@: وزان نوب Oوالذ
Çّظ Ò¡ا أيضاً@: نوب Oوالذ ِذناب@/ وbعه غ�@, � مذّكر الزّجاج@: وقال وتؤّنث@, وتذّكر
وزان

× Ò
èنـا dوالذ أذنـاب@/ bعه ه

ß
وغ� والطائِر الفرِس وَذَنب مذّكر@/ وهو والنصيب@,

اXوضع :@ الواديى وُذنابة َنب@/ Oالذ من أفصح الطائر
ã
| هو ويقال َنب@, Oالذ

ã
| لغة زاميى Ôòا

تذنيباً@: َطُب dالر وَذّنَب طرفه@/ الوسط وذنب الَذَنب@/ من أ@ك� سيله@: ٕاليه ينxيى الّذيى
أ�رطاب@/ فيه بدا

كا¡ّظ والثالث ء/
ã
Ï¿ال ر Oمؤخ وا��خر رم@/ Ôا� أحدها أصول@ثgثة: ذنب@: ـ مقا

وأ�صل ُمذِنٌب@/ وهو ْنب@, OالذËº�ٕوا أذَنَب@, يقال رم, Ôْنب@وا� Oالذ ـ فأ�ّول والنصيب@/
َمذانب والَمذانب@: /@

×
èنا dالذ أ�تباع يى Ùd ولذلك واّب@, Oالد ر Oُمؤخ وهو َنب Oالذ ـ ا��خر

للفرس ويقال بعضه@/ أرَطَب ما َطب@: dالر من والُمَذنUب فzا@/ اXاء مسائل وهيى التgUع@,
الُمسَتذِنب@: وكذلك التابع@, والذاِنب: ء@/

ã
Ï¾ كّل َعِقب ناب: Uوالذ َذنوب@/ َنب: Oالطويل@الذ

fكان@/ نائب@: Oالذ فأمّا إ�بل@/ أذناب عند يكون الّذيى

هم يقال والرذل@, اXتأّخر عن به Øويع� معروف@, وغ�ها@: الدابّة َذَنُب ـ مفر
قبل من أذنب ما ذنب ßXوا مياهها@/ Xسائل التgUع َمذانب استع� وعنه القوم@, أذناب
Fك للنصيب واسـتع� َذَنب@, Gا

ã
الّ� والدلو َنب@, Oالذ الطويل الفرس نوب@: Oوالذ َذَنبه@/

أ�صل:
ã
ْنب@| Oوالذ مثَل@ذَنوِب@أصحاwم/ ذَنوباً فٕاّن@ِلّلذيَن@َظلموا ـ جل Oالس استع�له

عقباه يُستوَخم فعل كّل
ã
| ويستعمل َذَنبه@, أصبُت ذنبته يقال ء@,

ã
Ï¿ال بَذَنب أ�خذ

عاقبته@/ من Jصل Xا اعتباراً تَِبعة ْنب Oالذ يسّمي وGذا ء@,
ã
Ï¿ال بَذَنب اعتباراً

معـروف@, َنب Oوالذ واXعصية@/ j�ٕا ْنب Oالذ الليث@: قال ـ ٤٣٨ . ١٤ الxذيب
هو يقال أَثره@, ع� ء

ã
Ï¿لل التابع والذاِنب@: التOْلعة@/ ب�التOلْعت�َذَنب ما للَمسيل ويقال

نوب Oالذ الفّراء@: وعن أَثره@/ يفارق � َنب Oالذ يتلو الّذيى والُمسَتذنب@: يتبعه@/ أيى يَذنبه
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فـٕان< ـ وا¡Çظ النصيب ٕا� به تذهب العرب ولكّن العظيمة@, الدلو العرب كgم من
قال ِذناب@/ وbعه آخره@, ء

ã
Ï¾ كّل وذنب العذاب@, من حظّاً أيى ـ ذَنوباً َظلموا ِلل<ذيَن

مـاء مَسيل ذنب@: ßXوا ه@/
Ø
Ì¾ طول

ã
ÏÉينق@� َنب Oالذ طويل َذنوب@: يوم :@

ã
èأ�عرا ابن

أ�رض@/ Mضيض

من يَتبعـه ا ßX به يسّمي ْنب Oالذ أّن والَقبيح@: ْنب Oالذ ب� الفرق ـ ١٨٩ الفروق
ÇGا@, كـالتابع ٔ�@نّـه الداّبة@, َذَنب قيل ومنه إ�تباع@, قوGم ع� الكلمة وأصل الذّم@,
الفـعل مـن الرذل أ@نّه يُفيد َنب Oالذ ٕاّن يقال أن وNوز َذَنب@/ Gا

ã
الّ� الدلو نوب@: Oوالذ

صاحبه@/
ã
| ما أرذل ٔ�@نّه َذنَباً َنب Oالذ يى Ùdو ء@,

ã
æ Oالد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�تّـصال التأّخـر قـيود مـع التبعيّة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

أن دون من ويتبعه j ا�� يلحق الّذيى j�ٕا ع� تطلق القيود هذه و]gحظة والدناءة@/
نفسه@/

ã
| وكريه ء

ã
æد وهو عنه ينفصل

أيى ُمذِنٌب@: وهو ُيذنُب وأذَنَب متأّخر@/ تابع أيى ذاِنب@: فهو َيذُنبه@, َذنَبَه ويقال
والذنـوب وأظهرها@/ التبعيّة طلب واسـتذَنبه@: ذنب@/ ذا نفسـه وجعل ذنب ذا صار
الدلَو أتِبع العرب@: تقول شاء@, Uبالر ّر Ò ÔN الثقيل كالدلو والتأّثر@, بالتبعيّة يتّصف ما َفعول@:

ويلحقه@/ صاحبه ويتبع ء
ã
æد هو الّذيى Uوا¡ظ ِرشاَءها@,

غ� متأّخر ء
ã
æد تابع لكّل ÓÊºٕا جعل

Ø
j ]ع	التبعيّة مصدر أ�صل

ã
ْنب| Oفالذ

التعدية من فgبّد :@j�ٕا ٕاتيان مفهوم oتفه اُريد فٕاذا ,@j�ٕا وهو إ�نسان من منفصل
اXطلق@/ التابع فهو الذانب وأمّا وأظهره@/ بالذنب

×
çأ أيى أذنبه فيقال باGمزة
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التـابع@, كاXتّصل أو عنواناً أو مرتبة ء
ã
æد متّصل لتابع Ëºٕا فهو الَذَنب@: وأمّا

له@/ ّصيص� ßòا الشخص وتَبَعة وا¡يوانات@, الطيور أذناب ع� فيطلق

واXعصية@: والِوزر رم Ôوا� ْوب Ò¡وا طأ Òòوا j�ٕوا ْنب Oالذ ب� الفرق فظهر

والتبعّية@/ والدناءة اللحوق جهة ٕا� الذنب@:
ã
| النظر فٕاّن

Iمله@/ gًثقي وكونه الثقل جهة ٕا� الِوزر@:
ã
و|

اòطيئة@/ جهة ٕا� اòطأ@:
ã
و|

التكليف@/ وخgف أ�مر عصيان جهة ٕا� اXعصية@:
ã
و|

وا�نزجار@/ الزجر جهة ٕا� ْوب@: Ò¡ا
ã
و|

ماّدtا@/
ã
| مّر Fك والبطء القصور جهة ٕا� :@j�ٕا

ã
و|

ا¡وب@/ ,@j�ٕا اòطأ@, رم@, Ôا� ـ@راجع@ـ ا¡ّق عن ا�نقطاع جهة ٕا� ا�رم@:
ã
و|

/@٩ . ٨١ ـ ُقِتَلْت ذَنٍب � بأيى ُسِئَلْت ةُ ْوُءوَد ÒXا ذا@ وٕا

عاجزة قا¼Íة كانت ا@ Øu@أ مع قتلت@, ء
ã
æد وهو ويتبعها يلحقها jٕا ّ بأيى أيى

الذنب@/ عن

َلكُم ويَْغِفر نوَبنا@, ذُ َلنا فاغِفر نوَب@, Dالذ يَغِفر لَِذْنبك@, واسَتغِفريى ْنب@, الذ< غاِفر
نوبُكم@/ ذُ

الغـفران ماّدة تسـتعمل خصوصـيّاته@:@ ٕا� والنظر الذنب حقيـقة فبمgحظة
فٕاّن والعصـيان@: وا¡وب والوزر j�ٕا موارد

ã
| ُتناِسب و� به@, متعلّقة وا�ستغفار

عن انقطع ومن مسـ�ه@, عن ورّدها اXوضـوعات تلك ورفع إ�صgح يلزمه العبد
أّوً� له فgبّد عمله@:

ã
| والتسا· البطء أظهر أو وزراً@, aل أو أمره@, Ï½ع أو ا¡ّق@,

ٕاليه@/ ويتوَب يُصلَحه
Ø
j وتقص�ه@, اLرافه ٕا� يتوّجه أن
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:@
ã
َخـطيئ�

ã
� َيـغفر أن َخطايانا@, َلنا @لِيغفر ـ باòطأ متعلّقة تسـتعمل قد نعم

مورده
ã
| الغفران استعFل تري هذا وع� والندامة@, ٕاليه التوّجه هو اòطأ وٕاصgح

َخطايانا@/ ربDنا َلنا يَغِفر أن َنطمُع ٕانّا ـ والتوبة والدعاء الطلب بصورة واقعاً

تغفل@/ gف مواردها@,
ã
| باXاّدة التعب� لطف ظهر وwذا

اòطأ@/ ـ ماّدة راجع

/@٥٩ . ٥١ ـ م
ß

wذَنوِبأصحا مثَل ذَنوباً َظلموا ِلل<ذيَن فٕان<

نوب Oفالذ وعدواuم@, ظلمهم أثر
ã
| ورائهم Gم@ومن �حقاً ما@يكون مطلق يراد

ويتبعه@/ صاحبه يلحق شديد وِخزيىٍ nوأ وعذاب فجيع وأثر ء
ã
æد أمر @كّل

مـفهوم ٕاّن نعم ,@ ينبغيى ما ع� ليس مطلقاً والنصيب با¡ّظ نوب Oالذ وتفس�
وهذا به@/ وا�ختصاص اللحوق باعتبار ا¡ّظ@, أو بالنصيب عنه Øويع� يُعنون الَذنوب

نوح@/ قوَم أصاَب ما مثَل ُيصيَبكُم أن
ã
ِشقا{ ِرَمن<كُم Ö ÒN + ـ تعا� قوله

ã
| Fك@

اXاض�@/ أصاب ما يلحقكم بأن
ã
çعداو �@يقطعنّكم أيى

بلحاظ العمل أو عليه@, ّتبXا وأثره العمل Vموع منه يراد الذنب و��O@أّن
العمل وهذا الكريه@, ا¢الف العمل هو عرفاً فالذنب ويلحقه@/ العامل يتبع الّذيى أثره
معاً@, والِوزر رم Ôوا� j�ٕوا والِعصيان نب Oللذ مصداق فهو هو@: هو حيث من لوحظ ٕاذا

مyا@/ كّل فيفق ا�هات وسائر أ�ثر جهة اعت�من وٕاذا

أم�@اXؤمن�صلوات قال ع�@أنواع@, والنتيجة@يتنّوع أ�ثر الذنب@باعتبار @ٕاّن
Ø
j

كميل@: دعاء
ã
| عليه@, aا

ل
ß
ُتـ�

ã
� ال< نوَب Dالذ

ã
� اغِفر الّلهم< الِعَصـم@, ِتُك Òt

ã
� ال< نوَب Dالذ

ã
� 'غِفر الّلهم<

بُس ÒI
ã
� ال< نوَب Dالذ

ã
� اغِفـر الّلهم< َعـم@, الن� Ùُتغـ�

ã
� الّ نوَب Dالذ

ã
� اغِفر الّلهم< َقم@, الن�



ذنب ٣٦٢

وُكل< أذنبتُه ذَنب ُكل<
ã
� اغِفر الّلهم< الَبlء@, ُل

ß
� تُ

ã
� ال< نوَب Dالذ

ã
� اغِفر الّلهم< عاَء@, Dالد

ا@/ Ôtأخطأ َخطيئٍة

/@٢ . ٤٨ ـ تَأخ<ر َوما ذَْنبك ِمن َم َتَقد< ما اُ> لََك لِيَْغِفر ُمِبيناً َفْتحاً لََك َفتْحنا ٕانّا

الّسـلطة وتـثبيت ا¡كـومة وبسط القدرة ومزيد بالتوسعة ظاهرياً فتحاً أيى
ووفـاق اÇXؤمن� التـابع� وك�ة ـيّة ×G�ٕا والنواهيى أ�وامر وٕاجراء النفوذ وحصول

xم@/ ÒXومسا ا¢الف�

وأ�نـوار اÇXعنويّة القـلبيّة والفـتوحات الغـيبيّة باXكاشفات روحانيّاً وفتحاً
القدسّية@/ وا¡قايق الgّهوتيّة اليقينيّة

ثام ا��
ã
| الذنوب فٕاّن ذنوب@, ÏÉم ا

Ø
W ينكشف الفتوح هذه من كّل وMسب

سـيUئاُت أ�برار وحسناُت والباطنّية@, الظاهريّة واXـقامات اXراتب باختgف Hتلف
أو الظـاهر

ã
| لgٕنسان الوسع حصل فٕاذا وسَعها@, ٕاّ� نفساً aُا يُكلUف و� ب�@, OقرXا

قصوراً سبق ما جريان
ã
| ويَري جديدة@, اُخر ووظائف تكاليف ٕا� يتوّجه الباطن@:

ã
الّ� أعFله من يُدرك و� وآ\اً@, وVرماً ومُذنباً Íاً

Ø
مق½ دا_اً نفسه ويَري بل وكيفاً@, Ó

Ø
Fك@

/@j�ٕوا والتقص� والغفلة الزلل ٕاّ� منه سبقت

اÇXطهOرين وأ�وصياء ب� OقرXا أ�نبياء من يُاءيى ما ã
يَبت	 الَمبنَي هذا وع�

Ø ã
ع� الوصيّ� kخا يقول ,@mالدا ع ØÍÉوالت واXناجاة البكاء من اXرِضيّ�@: وأ�ولياء

الّسgم@: عليه

قليلٌة
ã
وطاَع� غاِلٌب

ã
وَهوا� َمْغلوب

ã
وَعق� َمْعيوب

ã
Ï»وَنف جوٌب Ö ÒT

ã
قل� يى ×Gٕا

الغيوب@/ َعlَّم يا ا¡يلُة فَكيَف َكث�ةٌ
ã
وَمْعصي�

وتسـديده ال¿Ìيـفة نفسـه لتقوية اXـقام@, هذا ٕا� ناظرة الكرZة ا��ية فهذه



٣٦٣ ذهب

Øوتـطم� اُمر Dف oيسـتق Øح� قلبه@, عن وا�ضطراب الðلزل وٕازالة أمره@, oكIو
رّبه@/ من ٕاليه اُنزل ما تبليغ

ã
و| اòلق ٕا� فر Oالس

ã
| الgّهوتيّة نفسه

به@: الكافرين من تكن و� الربّانيّة ا¡قيقة هذه فخذ

َمعرفتك@/ بأنوار قلوَبنا ر ونو� نفَسك@, فنا وعر� ذنوَبنا@, َلنا 'غِفر الّلهم<
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذهب@:

وقـد معروف@, َهب Oالذ ذلك من ونَضارة@, ُحسن ع� يدّل اَُصيْل ذهب ـ مقا
ِخلَل أو بالذهب@, ه Oو Ô] ُسيور والَمذاهب@: أ�ذهاب@/ ع� وNمع َذَهبة@, فيقال يؤّنث
مَعِدن رأي ٕاذا َذِهٌب@, رجل ويقال مُْذَهب@/ فهو بالذهب ه Oو ÔW ء

ã
Ï¾ وكّل ُسيوف@/ من

َهبة Oالذ فأمّا اصفرار@/ ٕا� aرة علَتْه ٕاذا مُْذَهب@: Iيلòا Rمن وُكَميت فدهش@, الذهب
فهذا ِذهاب@/ وا�مع والنبات@, أ�رض ÍÔÉتَن wا ٔ�ّن الباب@, قياس وهيى َجود@, طر Ò Òf
َذهاباً َيذهب ذَهَب يقال ُمضّيه@, ء@:

ã
Ï¿ال َذهاب وهو آخر@, أصل

ã
وب� الباب@/ مُعظَم

َحسناً@/ َمذهباً ذَهَب وقد وُذهوباً@,

ُجـفن Çّلة@: ßòا bع لل ßòوا ـ ُبرد أو جلد من قّدة :@� Oالس bع يور dالس أقول@:
بأ�دم@/ مغشيًّا كان ٕاذا السيف

التأنيث ٕاّن ويقال مراء@, Ò¡ا َهب Oالذ هيى فيقال ويؤّنث معروف@, الذهب@: ـ مصبا
َهب Oالذ :@ أ�زهريى وقال َذَهَبة@, فيقال باGاء يؤّنث وقد القرآن@, نزل وwا ا¡جاز لغة
وأسباب@, َسَبب مثل أذهاب وا�مع لَذَهبة@, bعاً Nعل أن ٕاّ� تأنيثه Nوز و� مذّكر
ويعّدي َذهاباً@: يذهب أ�ثر وذهب بالذهب@/ هته Oمو وأذهبته@: ُرغفان@/ مثل وُذهبان
وَمذهباً@: وُذهوباً َذهاباً أ�رض

ã
| وذهب وأذهبته@, به ذهبت فيقال وباGمزة با¡رف



ذهب ٣٦٤

فيه رأي َمذهباً@: الدين
ã
| وذهب وطريقته@/ قَْصده قصد ُفgن@: َمذهب وذهب /@ÏÉم

رأياً@/

/@
Ø ã
ذه� لون ذهٌب@, [@ذاهاب@] ـ قع

بالذهب@/
ã
� طَ ِهب@] [@ذيى

بالذهب@/
ã
� Oالط تذهيب@, هوب@] [@ذيى

أيى مذاهبُه عليه وضاقت وُذهوباً@, َذهاباً يذهب ذَهَب ـ ٢٥٣ . ١ ا�Çمهرة
وفgن خفيف@, قليل مطر هاب@: Oوالذ ا¡اجة@/ لقضاء شـاه ÒW الرجل وَمذهب ُطرقه@,
ء
ã
Ï¾ كل والُمْذَهب@: معروف@, َهب@: Oوالذ الطريقة@, أيى الَمذهب وقبيح الَمذهب َحَسن

عـربيّاً أحسبه fا اXذهب@: يُسـّمي الّذيى الداء هذا فأمّا َهب@/ Oالذ ]اء Iب
ß
Ì¾ Rاُ ُعّل

الذهب رأي ٕاذا الرجُل َذِهَب ويقال أذهاب@/ وا�مع با¨ن@, والذهب@مكيال صحيحاً@/
مyا@/ فزع ٕاذا وَذِئَب@, َر ß ÒMو وَبِقر بَِعل يقولون Fك فأفزعه الكث�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¢صوصة@/ وا¡ركة
Øã
ÏÉXا هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ء@: وا£يى
ã
Ï¿Xوا والنفوذ واXرور

Øã
ÏÉXا ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق

ا¡ال@/ قبل ومضيّه أمر Iقّق أيى السابق الزمان فيه يgحظ :@
Øã
ÏÉXا أّن

وعنه@/ ء
ã
Ï¿ب ا�جتياز فيه يgحظ واXرور@:

أ�مـر
ã
و| وغـ�ه@, يُعقَل Dف ويكون ء@,

ã
Ï¾ ع� الدقيق الورود هو والنفوذ

وغ�Yا@/ واXاء الكgم كنفوذ ,@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى

بالقدم�@/ ا¡يوان
ã
| ا¡ركة فيه يعت� :@

ã
Ï¿Xوا



٣٦٥ ذهب

عـن ا¡Çركة هو الذهاب أّن Fك معّينة@, نقطة عن إ�قبال فيه يعت� ء@: وا£يى
ء ا£يى

ã
و| نقطة@, عن إ�دبار جهة هو الذهاب

ã
فاXلحوظ| إ�دبار@, ع�سبيل نقطة

جهة@/ ٕا� وإ�قبال ا¡ركة

ويَأِت ُيذِهْبكُم يَشأ ٕان تعا�@: قوله Fzمعني
ã
| اللّفظ� هىذين ع�@مقابلة ويدّل

/@ ¿Ìيى البُ وجاَءته الَرْوُع
Ò
oٕابراه َعن ذَهَب ØFفل َجديٍد@, ْلٍق Ò ßR

ء@/ وجيى çأ ـ ماّدة راجع وإ�تيان@: ء ا£يى ب� والفرق

ومـفهوم اÇXعقولة@, اXعنويّات ã
| أو ا¤سوسة اXاّديّات

ã
| ٕامّا الذهاب ٕاّن

Ø
j

ٕا� ذَهْب ٕا :@
ã
| Fك ا¤سوس

ã
ف� ,@çأ ـ

ã
| قلنا Fك Mسبه Fyم مورد كّل

ã
| الذهاب

به@/ ذَهبوا ØFفل هذا@,
ã
Ï½بَقمي اذَهبوا أهله@, ٕا� ذَهَب Új فرعون@,

َعنكُم ِلُيذِهَب َخَلق@, ا
ß
[ ٕالىه Dُكل لََذَهَب بنورهم@, ا> ذََهَب :@

ã
| Fك اXعقول

ã
و|

َزَن@/ Ò¡ا َعنّا أذَهب السي�ئاِت@, Òéُيذِه سناِت Ò¡ ا ٕان< جَس@, الر�

/@١٠ . ١١ ـ
ã
Øَع� ي�ئاُت الس< ذهَب َليقولَن< تْه َمس< اء ØÍÒÈ َبعَد نَعFَء أذقناه ß
 َولَ

السـيئات من فاُريد مفردة@, كلمة وهيى اء ØÍÉال بعد واقعة السيّئات كانت ØXا
مـفرداً بفعله ء جيى هذا وع� اً@, ØÍÈو سـيّئاً كان ما مطلق وهو واحد جامع مفهوم
الكـلمة@, مـفهوم يgحظ أيى وتأنيثه@, الفعل تذك� مقام

ã
|

ã
Øك� قانون وهذا مذّكراً@,

ما مثَل أزواُجهم َهَبْت ذَ ال<ذيَن فآتوا الفعل@: ويؤّنث يذّكر وُيgحظ يُقصد ما وباعتبار
الgّزم أّن علzا ويدّل استغراقاً@, أ�زواج أفراد ا��ية هذه

ã
| ف�اد /@١١ . ٦٠ ـ أنَفقوا

هو@/ حيث من ا£موع � أزواجهم@, ذهبت الّذين من واحد واحد لكّل إ�يتاء هو

ا¢صوصة@, ا¡ركة من ـ يناسـبه و]ا Mسـبه موضوع كّل
ã
| هاب Oالذ ٕاّن

Ø
j

النـور ٕازالة الطـريقة@, تلك ع� والسلوك والطريقة اXسلك انتخاب ,@ الرأيى وٕاظهار



ذهل ٣٦٦

كّل
ã
فيgحظ| وأمثاGا@, وا¡«Ìة@, واòوف وع Oوالر السيّئة و ÒTو والتوفيق@, والبص�ة

معنوّية@/ أو ماّدية نقطة من ا¢صوصة ا¡ركة مفهوم مطلق مyا مورد

َذهـاب كلمة أّن رأيت Fك الع�يّة اللغة من مأخوذ فهو َهب@: Oالذ مفهوم وأمّا
مورد كونه مع َهب Oالذ فٕاّن اXفهوم�@, ب� التناسب يبعد و� غ�@/ � اXع	 wذا فzا
ب� Dف ومتحّرك ومتداول متحّول وهو ويضبطونه@, وJفظونه يك
ونه للناس توّجه
Zكـن gف ÏÉم فٕاذا َهب Oكالذ ووجوده ء

ã
Ï¾ كّل بقاء أّن أو يد@, ٕا� يد من أيدvم

قيمة@/ ّ بأيى وIصيله ٕاعادته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذهل@:

فـيقال بـنفسه يتعّدي وقد غفلُت@, ُذهوً�@: أذهَُل ء
ã
Ï¿ال عن ذَهلُت ـ مصبا

:@ الزÌ¿Uيى وقال ء@/
ã
Ï¿ال عن فgن

ã
أذَهل	 فيقال@: بأ�لف يتعّدي أن وأ�@ك� ذهلته@,

تعب@/ باب من يَذهَل َذِهَل لغة@:
ã
و| عنه@, وشغل َعمداً تناساه أ�مر@: عن ذهَل

عن َذِهلُت غ�ه@, أو بُذعر ء
ã
Ï¾ عن شغل ع� يدّل واحد أصل ذهل@: ـ مقا

:@
ã
æاللحيا وعن أ�صل@/ هو هذا كذا@/ عنه

ã
وأذهل	 ُشِغلت@/ أو نسيتَه ٕاذا أذَهُل: ء

ã
Ï¿ال

ٕ�ظgمه@, ذلك يكون أن وNوز الليل@/ من ُهدٌء Oَمر تقول@: Fك وَذهٍْل@, الليل من ُذهٍْل
أ�شياء@/ عن فيه يُذهَُل وأ@نّه

يـقال ونسياناً@/ ُحزناً يُوِرث شغل هول@: dالذ ـ َتذَهُل َتروuا يوَم ذهل@: ـ مفر
كذا@/ وأذهله كذا@, عن ذهل

أيى وكذا@, كذا عن
ã
Ï»نف َذهَلْت قوGم من فاشتقاته ُذهل@: ـ ٣٤٩ ا�شتقاق

Tفوظاً كان فٕان اللOيل@, ِمن ُذهٌل ذَهَب قوم@: وقال ذاهٌل@/ فأنا عنه@, IفرغتR َسَلْت



٣٦٧ ذهل

َذهابه@/ كأ@نّه هذا@, من العقِل وُذهوُل هذا@/ من فهو

ولدها عن تَسلُو أيى ـ ُمرِضَعة ُكل< َتذَهل تروuا يَوَم ـ ٢٦١ . ٦ الxذيب
مَسـجُده

ã
Ï¾فرا عن

ã
Øِخ� أذهََل امرأة@: وقالت أ�@ك�@/ والفزِع القيامة لشّدة وتكه

هل Oالذ الليث@: وقال عyا@/ ه Oُسلُو فشَكْت فرا¾Îا عن بعبادته اشتغل زوجها ـ@@وكان
من مÏÉَذهل :@

ã
æاللحيا وقال شاغل@/ عنه يشغلك أو ع�عمد تَناساه َء

ã
Ï¿ال تركُك

ربيعة@/ من َحيّاِن والّذفهgِن@: والدال@/ بالذال لغة@, وَدهل َذهل ساعة@/ أيى الليل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وفزع@/ عنه@بدهشة والشغل عن@أمر gء Òòا هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أّن@أ�صل

أمر@, عن اXطلق الشغل أو اXطلق g Oالس أو الك أو النسيان أو الغفلة معناها وليس
حزناً@/ يورث شغل أو عمد ع� أو تناسياً@ الك أو

ال«Îو@: الك@, النسيان@, الغفلة@, ـ مواّد وب� بيyا الفرق يظهر وwذا

الذكر@/ مقابل
ã
| الغفلة فٕاّن

ا¡فظ@/ قبال
ã
| والنسيان

الفعل@/ مقابل
ã
| والك

ويفقان غ�ه@, وعن ذ@كر عن كان Dوف يكن n Dف يشكان وال«Îو والغفلة
فعل

ã
و| يكون

Ø
Fع تكون والغفلة نفسه@, فعل

ã
و| يكون �

Ø
Fع يكون Îو

Ø
ال« أّن

ã
|

Îو@/
Ø
ال« راجع الغ�@,

]ع	 الع�يّة اللغة
ã
| وردت اXاّدة هذه أّن ذ@كرناه@: الّذيى أ�صل ع� ويدّل

وا�رتعاش@: اòوف



ذو ٣٦٨

ارQَف@/ ارتعَش@, ارتعَد@, خاَف@, [@زاَحل@] ـ قع

@أرَضَعْت ØFُمرِضَعٍة@َع@ Dا@َتذَهُل@ُكل Òuة@@ـ@يَوَم@َتروZية@الكر ويدّل@عليه@أيضاً:@أّن@ا��
دهشة ع� �@تدّل ا Øuفٕا والك@: والنسيان الغفلة مطلق oمفاه �@ُتناسب /@٢ .@٢٢ ـ
خوف حصول دون من عاديّة حالة

ã
| يتحقّق قد مyا ًgّك ٔ�ّن وخوف@, واضطراب

اليوم@/ ذلك شّدة ع� ُتشعر gف ودهشة@,

التجّنب@/ أيى والذأر الفزع@, ]ع	 الذعر ماّدة مفهوم مفهومها@: من ويقرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذو@:

Rذهبت ذبُل ]Çع	 ُفعول@, ع� وُذويّاً رمي باب من َذْوياً العوُد ذَوي ـ مصبا
ٔ�@نّه أيضاً@, ياء فقيل عينه@: وأمّا Tذوفة@, ياء �مه وذا@: أذَبله@/ ّر@: Ò¡ا وأذواه ,@Iنضارته
ووزنه ,@ ِحييى باب أ@ك�من طَوي باب ٔ�ّن أ�قيس وهو واو@, وقيل إ�مالة@, فيه ع Ôd

و� والياء@, وأ�لف بالواو فيعرب صاحب@, ]ع	 ويكون َسَبب@, وزان َذَوي أ�صل
ã
|

ِعلم@, وَذُوو ِعلم وذوا مال@, وذو علم ذو فيقال جنس@, Ëºٕا ٕا� مضافاً ٕاّ� يستعمل
وذات ال Òb ذات Lو الوصفيّة ع� دّلت فٕان مال@/ وذوات مال وذواتا مال@, وذاُت
واXؤّنث@, اXذّكر ب� الفارقة اGاء تلحقه � Ëº�ٕوا ,@Ëºٕا ا Øu@�ٔ بالتاء كتبت ُحسن@:
ًgّمستق ÓÊºٕا Qعل وقد قا_ة, Lو اXشتقات@, فأشبه مع	الصفة@, ٔ�ّن@فzا باGاء@: وجاز
برهان@: ابن وقال وماهّيته@/ حقيقته ]ع	 ء

ã
Ï¿ال ذات فيقال أ�جسام@, عن wا Øفيع�

َعـgّمة يقال gف التأنيث@, تاء تلحقها � أÊºءه ٔ�ّن جهل@, :@aا ذات اXتكلّم� قول
ذاٍت ٕا� النسـبة فٕاّن أيضاً@, خطأ الذاتية@: الصـفات وقوGم ,@�Xالعا أعلم كان وٕان
اXع	 هذا عن قطعت ٕاذا Dف وكgمنا ٕانxي@/ ـ أصله ٕا� Ëº�ٕا ترّد النسبة ٔ�ّن ,@ ّ ذويى
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بنفس oعل واXع	 الصدور@, بذات oعل ـ Lو اd�ّٕية@, ]ع	 غ�ه@,
ã
| واستعملت

م¿Îوراً@/ عرفاً ء
ã
Ï¿ال نفس ]ع	 استعGFا صار وقد الصدور@,

ذلك@, صاحب وتفسـ�ه ناقص@, Ëºٕا ذو@: الليث@: قال ـ ٤١ . ١٥ الxذيب
الليث@: قال َذُووَن@/ وا�مع@: َذواِن@, والتثنية مال@/ صاحب أيى مال@, ذو فgن ـ @كقوGم
الشعر@:

ã
| وNوز مال@, ذواتا وYا مال@, ذات هيى تقول@: ذات@, ذو@: تأنيث

ã
| وتقول

ذوو هم وتقول وون@/ Oالذ ـ ا�مع
ã
| وتقول أفناٍن@/ واتا ذَ ـ أحسن وا¦ام مال@, ذاتا

ذا لقـيته العـرب@: وتقول مال@/ اُ�ت وهّن مال@, اُولو ومثله مال@, ذوات وهّن مال@,
وقت FÇw يـراد وذات ذا ٔ�ّن ُسَن@, Ò¡ يوم@, ذاَت مثل َصباح ذاَت قيل ولو صباح@,

ã
الّ� ا¡الة أيى بينُكم@: ذاَت وأصِلحوا ا> فاّتقوا ـ وأمّا والصباح@/ اليوم ٕا� مضاف
حقيقته ء@:

ã
Ï¿ال وذاُت الِعشاء@/ @فzا

ã
الّ� الساعة أراد العشاء: ذاَت وكذلك@أتيتك /@ Ö�َللب

: @Ìºيرَته@اXضمرة@/@وقال@ابن@أ�نباريى
ã
فه@من@ذات@نفسه@,@كأ@ّنه@يع	 َعَر وكذلك وخاّصته@/

ذاتGذا فتأنيث اXضَمرات@, من القلوب Mقيقة معناه@, دور@, Dالص بذاِت
Õ
oعل ٕانّه ـ

ã
|

اُريد ال¿Êل@/ ذاَت م
Ô
ÎÔÈتَْقِر َغَرَبْت وٕاذا

ß
ا¨� ذاَت َكْهفهم َعن ـ تعا� وقوله اXع	@/

أ@ّنثها@/ فلذلك ا�هة@, بذات@:

ذوات@, وأصلها ذات مؤنّثه فgّٔن أ�ّول@: أمّا ياء@, و�مه واو, عينه ذو@: ـ @كليّات

ّ الطيى باب فgّٔن :@
ã
æالثا وأمّا ا�ستعFل@/ لك�ة عيyا حذفت ذواتا مثنّاها أّن بدليل

بأÊºء الوصف ٕا� ُوصلة وهيى أو�@, أ�غلـب ع� وا¡مل القـّوة@, باب من أ@ك�
معناه جهة ٕا� نُظر ٕاذا وُذو با�مل@/ اXعارف @ُوصلة@ٕا�وصف الّذيى أّن Fك أ�جناس@,
ÓÊºٕا يكـون @أن

ã
ÏÉيـقت اللفظ جهة وٕا� بالغ�, متعلّق ٔ�@نّه حرفاً يكون أن

ã
ÏÉيقت

جهة ٕا� نُظر ٕاذا ٔ�@نّه الناقصة@: أ�فعال وهكذا فيه@, Ëº�ٕا خواّص من ء
ã
Ï¾ لوجود

جهة ٕا� نُظر وٕاذا ا¡دث@, ع� د�لته لفقدان gًفع � حرفاً يكون أن
ã
ÏÉيقت معناه
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فغلبوا البارزة@, والÊÉئر التأنيث من الفعل عgمة لوجود gًفع يكون أن
ã
ÏÉيقت لفظه

عن يبحثون م Øu@�ٔ ,@gًفع وبعÎÉم ,@ ÓÊºٕا بعÎÉم فسّموا اXع	@, جهة ع� الّلفظ جهة
وذو /@

ã
æعاÇXا عن Mثهم ٔ�ّن أداًة الناقصة أ�فعال وا Ø Òd واXنطقيّون أ�لفاظ@, أحوال

و�@يوصف صاحب@, ]ع	 @ذو
ã
ذلك| و�Nوز بالفعل توَصل ّ طيى ع�لغة ]ع	الّذيى

Nوز و� والنكرة@, اXعرفة wا يوصف فٕانّه صاحب ]ع	 ذو gRف اXعرفة@, ٕاّ� wا
ذو

ã
| واشط صاحب@/ ]ع	 ذو كذلك وليس بالواو@, ٕاّ� يكون و� ذا و� ذيى فzا

و� العـرش@, ذو يقال صاحب@, gRف ٕاليه@, اXضاف من أ¾Ìف اXضاف يكون أن
قـال هـذا وع� ء@,

ã
Ï¿ال ذو يقال و� ء

ã
Ï¿ال صاحب ويقال العرش@, صاحب يقال

وت@, Ô¡ا كصاحب تكْن و+ وقال ا¡وت@, وهو ٕا�النون فأضافه النون@, وذَا ـ تعا�
ح� فٕانّه ٕا�ا¡الت�@, إ�شارة حسن

ã
| كث� ب�اللفظ�تفاوت لكن واXع	واحد@,

لفـظه ٔ�ّن وبـالنون أ¾Ìف wا إ�ضافة ٔ�ّن بذيى çأ عليه الثناء معرض
ã
| ذ@كره

من الyيى معرض
ã
| ذ@كره وح� َيسُطرون@/ َوما والَقلَِم Ðن ـ ا¡وت لفظ من أ¾Ìف

والصاحب@/ ا¡وت بلفظ çأ اتّباعه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

و� إ�شارة@, أÊºء من ذا كلمة من
Ó
ومع	 لفظاً قريبة ذو@: ـ الكلمة هذه أّن

/@ الّذيى ـ
ã
| ٕاليه أ¾Ìنا Fك إ�شارة@, أÊºء من مشتّقة أيضاً اXوصو�ت تكون أن يبعد

عند ÍÈحا معايَن وهو ٕاليه Xشاٍر وضعت إ�شارة أÊºء أّن ذلك@: وتوضيح
ا¢Çتلفة أحواÇGا

ã
| صيغxا للتثنية ٕاّن ويقال اXبنيّات@, من وتَُعّد وا¢اطب@, اXتكلّم

والياء أ�لف@والواو حروف وليست مyا, الرفع@والنصب@وا�ّر ع�@هيئة ًgّمستق وضعاً
ٕاعراب@/ mgع
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وهو أ�سـFء@,
ã
| أ�صل هو ما ٕا� رجعت فzا

×
Ø	ثـXا صيغ أّن ا¡ّق ولكّن

الظاهر@/ خgف فzا@: مستقّل بوضع والقول ,@
×
Ø	ثXا

ã
| اd�ٕيّة لغلبة وذلك إ�عراب@,

اXوصو�ت@/ من التثنية صيغ
ã
| وكذلك

للبناء, عن@إ�ضافة@سبباً يكون@ا�نقطاع أو لgٕعراب@, سبباً تكون@إ�ضافة وقد
قبُل@/ ِمن أ�مُر ِaِ ـ الظروف

ã
| Fك@

]Çع	 وتكون معربًة@/ فتكون اُضيفت@, ٕاذا لgٕشارة@: ذا كلمة الباب هذا ومن
السّتة@/ اÊº�ٔء من ا Øuٕا ويقال صاحب@,

أحدYا مفهوم وينطبق لفظاً@, متوافقان F Øuفٕا ٕاشارة@:
Ò
Ëºٕا @أ�صل

ã
| كوuا وأمّا

اÇXتكلّم عند م¿Îود معايَـن وهو زيد ٕا� يشار مال@: ذو زيد فقولـنا خر@, ا�� ع�
أّن ـ واÇXع	 آخر@, ء

ã
Ï¾ ٕا� وينسب يضاف

Ø
j تعريفه@, ٕا� حاجة و� وا¢اطب@,

ذو@: ـ من اXستفاد اXفهوم كان ا ØXو اòصوصّية@, هذه ع� واقع اÎ¿Xود ٕاليه اXشار
ع� يدّل ء

ã
Ï¾ أضيف@ٕا� فٕاذا ,@Iالوصف ]ع	 أضيف@وكان اÎ¿Xود@Rٕاذا اXعايَن مطلق

ã
| اXع	 هذا من وقريب النحو@, wذا Fyبي نسبة وجود أيى وغلبته@, ومالكيّته سلطته
ومشـ�ه ومعاِينه وناظره وصاحبه وشاهده مال مالك ـ فيقال اللفظّية@, إ�ضافات

كالصفة@/ اXع	
ã
| الكلمة فهذه فه@, ØÍ½ومت

هذه غ� له عنوان و� ومعلوم@, ٕاليه ومشار ومعايَن م¿Îود ٕالينا بالنسبة فهو
والغلبة@, وإ�حاطة واXعاينة ال¿Îود بعنوان آخر ء

ã
Ï¾ ٕا� نسبته فتكون اòصوصّية@,

الصاحب@/ مفهوم ع� داّ�ً كونه مع	 وهذا

البـناء وأمّا أ�صل@, ÏÉمقت ع� اÊº�ٔء@: من غ�ه
ã
و| فيه إ�عـراب ٕاّن

Ø
j

ا¡روف@/ من الُمدنيى بَه Oالش ٕا� فيحتاج

القاهريّة سبيل ع� Fyبي الشديدة اgXزمة هيى ذو@: كلمة مفهوم حقيقة ٕاّن
Ø
j
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والصاحب@/ اXصاحبة من أخّص اXع	 وهذا وا¡ا@كمّية@,

العشـاء@, ذات
ã
| والساعة الصباح@, ذات

ã
| الوقت oمفاه تكون هذا وع�

من الصدور@: ذات
ã
| وا¡قائق ا¨�@, ذات

ã
| وا�هة الب�@, ذات ٕاصgح

ã
| وا¡الة

الواحد@/ أ�صل ذلك مصاديق

باعتـبار@, ا¤كومة اXقهورة والذات ا¡قيقـة مفهوم يرجـع أ�صل هذا وٕا�
آخر@/ باعتبار ا¡ا@كمة والقاهرة

هذا وب� ْويى Oالذ من اXستفاد النضارة وذهاب الذبل مفهوم ب� التناسب ولعّل
أذبله@/ أيى ا¡ّر أذواه يقال بالذبل@, وا¤كوميّة اXقهوريّة Iقّق هو أ�صل@:

ذُو ـت�@, ÒXا القّوة ذُو َمغِفرة@, َلذو رب<ك ٕان< َرaة@, ذُو رّبكُم الَفْضل@, ذُو واُ>
َعدل, ذَوا @ْكر@, الذ� ِذيى والقرآِن عارج@, ÒXا ذيى الط<ْول, ِذيى الَعرش, ذُو وإ+@كرام, lِل Òا�

الّصدور@/ ذات

فاXغايرة ع�اXغايرة@, الداّل الصاحب ]طلق التفس� �يصّح اXوارد@: هذه
ã
ف�

الفارسّية@/ ـ داراي ـ مفهوم من قريبة الكلمة وهذه مفاهيمها@, جهة ومن اعتباريّة فzا

ذُو وِفرَعوَن ,@oَعظ َحّظٍ َلذو ٕان<ه مناه@, َعل< ا ßX ِعلم َلذو وٕان<ه ُع«Ìة@, ذو كاَن َوٕان
ِمـن سـعة ذو ان@, ÖJ والر< الَعْصف ذُو َعريض@, ُدعاٍء َفذُو ,@oأل ِعقاب وذُو أ+وتاد@,
ذاِت كّل ا¨�@, ذاَت َزْرع@, ِذيى غ� بواٍد َمسَغبة@, ذيى يَوٍم ,@ ×èُقْر ذا كاَن ولَو سعته@,

َلها@/ Òa ٍل Ö Òa

فzا واXوضوعات اُ�مور هذه بأّن ٕاشعاراً الكلمة wذه اXوارد هذه
ã
| فالتعب�

ومقهورّية@/ شديدة مgَزمٌة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ذود@:

إ�بل@/ bاعة وا��خر ء@/
ã
Ï¿ال عن ء

ã
Ï¿ال تنحية أحدYا أصgن@: َذود@: ـ مقا

عن فـgناً ُذدُت قوGم ـ فأ�ّول واحد@/ باب ٕا� راجَعـ� البابان يكون أن وTتَمل
ع� أَعنْته فgناً@: أَذْدُت ويقال وِذياداً@, َذْوداً أذوُدها

ã
ٕاب� وُذدت َذوداً@, أذوده ء

ã
Ï¿ال

ٕا�الع¿Ìة@/ من@الثgثة ود Oالذ أبو@زيد: قال الَنَعم@/ من ْود Oالذ ـ وأ�صل@ا��خر ٕابله@/ ِذياد

قالوا م Øu@�ٔ مؤنّثة ْود@: Oوالذ /@Ì¿الع ٕا� الثgث ب� ما إ�بل من الَذْود@: ـ مصبا
ٕاّ� يكون � ْود Oالذ البارع@:

ã
| وقال أذواد@/ وا�مع صدقة@, َذْوٍد `س من أقّل

ã
ليس|

َمَنعها@/ وذياداً@: َذوداً َيذودها اXاء عن ٕابلَه الراعيى وذاَد ٕاناثاً@/

من Gا واحد � مؤنّثة وهيى Ì¿الع ٕا� الثgث ب� ما إ�بل@: من ود Oالذ ـ صحا
القليل مع القليل bعَت ٕاذا أيى ٕابٌل@, ْود Oٕا�الذ ْود Oالذ اXثل@:

ã
و| أذواد@/ والكث� لفظها@,

وَطـردtا@/ ُسـقxا إ�بَل@: وُذدت كذا@/ عن ُذدتـه تقول الطOرد@, ياد@: Uوالذ كث�اً@/ صار
اللسان@/ والِمذَود@: َدفّاع@/ ا¡قيقة حاميى وَذّواد@: ذائد ورجل مثله@/ والتOذويد@:

ء
ã
Ï¿ال عن وذاده كذا@, عن ُذدتـه تقول والدفع@, والطOرد وق Oالس ود@: Oالذ ـ لسا

وأذاده@: وذاده وُذّواد@, د Oُذو قوم من دفّاع@, ا¡قيقة حاميى أيى ذائد ورجل وِذياداً@, َذوداً
ا¨ن ٔ�هل عنه الناَس أذوُد

ã
ÏÈحو َلِبُعْقر

ã
Øæٕا ا¡وض@: حديث

ã
و| ياد@/ Uع�الذ أعانه

الثـور@: وِمذَود الِعرض@/ عن به يُذاد ٔ�@نّه اللسان@, والِمذود@: وأدفعهم@/ أطرُدهم أيى
مثله@/ والتذويد@: وسقxا@/ ا Òtطرد ٕاذا َذوداً@, أذودها إ�بَل وُذدُت قرنه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق يظهر وwذا ٕابعاد@, مع الدفع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن
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وغ�ها@/ وإ�بعاد والتنحية والطرد رء Oوالد واXنع الدفع مواّد وب�

فعل@/ حدوث عن Zنع ما ٕاNاد هو اXنع@: فٕاّن

والبقاء@/ ا�ستدامة جهة
ã
| Zنع ما والدفع@:

اgòف@/ مقام
ã
و| شّدة مع الدفع هو رء@: Oوالد

شّدة@/ مع إ�بعاد هو والطOرد@:

/@ Ø�مع جانب ٕا� إ�بعاد فzا يgحظ والتنحية@:

والدرء@/ الدفع@, راجع ـ ٕاليه وتنحيته العقب جهة ٕا� اXنع هو والرّد@:

Tّل@/ أو ء
ã
Ï¾ عن وإ�بعاد الدفع هو ود@: Oفالذ

Çم
ß

uُدو ِمن َوَوَجَد َيسـُقون النّاِس ِمَن ـًة اُم< عليِه َوَجَد َمْديَن ماَء ورَد ولَّما
/@٢٣ . ٢٨ ـ عاُء الر� ُيْصِدَر Øح�

ã ß
َنس� + قالتا gا َخطبُ ما قاَل َتذوداِن

ß
امرأت�

ا�خـتgط من حذراً ,@
ã
والس� اXاء مورد عن ا

ß
uوتُبعدا Fxماشي تدفعان أيى

وا¦اّس@/

وأمثاGا@/ والرّد والدفع اXنع دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

راجع ـ اa�ٔر البحر ¾Êل من ال¿Ìقيّة ا�نوبيّة ا�هة
ã
| معمورة كان والَمديَن

البقع@/
شعيب@/ ـ اXرأت� Iقيق

ã
| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذوق@:

اXفروش بالعَصب اXنبثّة الرطوبة بواسطة ء
ã
Ï¿ال طَعم ٕادراك الذوق@: ـ مصبا

عرفته ٕاذا ومَذاقاً@: وَذواقاً وَذَوقاناً َذوقاً أذوقه الطعام ُذقت يقال اللسان@, عُضل ع�
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جّربته@/ ء@:
ã
Ï¿ال وُذقت الطعام@/ أذقته فيقال باGمزة ثان ٕا� ويتعّدي الواسطة@, بتلك

IعFا� Rلّذة عسيلَة الرجل وذاق به@/ ب
وله عرفـه ٕاذا البأَس@: فgن ذاق يقال ومنه
اgòط@/ حgوة FG حصل ٕاذا عسيلَته@: وذاقت اXرأة

Vازاً منه يشتّق
Ø
j تطّعم@, ِجَهة من ء

ã
Ï¿ال اختيار وهو واحد أصل ذوق@: ـ مقا

اòليل@: كتاب
ã
و| اخت�ته@/ فgن@: عند ما وُذقت َذوقاً@/ أذوقه اXأ@كول ُذقت فيقال

ٕاعطائها مقدار ما نظر ٕاذا القوَس@, ذاق ويقال ذاقه@/ فقد مكروه من بٕانسان نزل ما dكل@
قّوtا@/ وكيف

أيى َذواقاً ُذقُت وما وَمذاقة@, ومَذاقاً وَذواقاً َذوقاً أذوقه ء
ã
Ï¿ال ُذقت ـ@ صحا

وأمـر ء@,
ã
Ï¾ بعد شـيئاً ُذقت أيى وتذّوقته@, خ�ته@/ أيى فgن@, عند ما وُذقُت شيئاً@,

َمعلوم@/ ّرب ÔV أيى مُستذاق

والَمذاق وق Oفالذ ومَذاقاً@, وَذواقاً َذوقاً يذوقه َء
ã
Ï¿ال ذاق مصدر وق@: Oالذ ـ لسا

ء@/
ã
Ï¿ال طعم والَمذاق: طّيب@, َذواُقه@ومَذاقه تقول Fك , ÓFطَع ويكونان يكونان@مصدرين

]ع	مفعول فَعاٌل َذواقاً@, يذّم يكن n ـ ا¡ديث
ã
و| واÌ¿Xوب@/ اXأ@كول هو واق@: Oوالذ

ا> فأذاَقها مد@: ÔJو ُيكره Dف يكون وق Oوالذ /@Ëº�ٕوا اXصدر ع� ويقع الذوق@, من

ã
و| واòوف@/ ا�وع عقاب من ت

ß
ُخ� ما بسوء ابتgها أيى @ـ@ واòوف ا�وِع لباَس

Xا gًمث واَق Oالذ َب ÒÍÉف َذواق@, عن ٕاّ� قون Oَيتفر � عنده من خرجوا ٕاذا كانوا ا¡ديث@:
ٔ�نف«Îم يقوم َيتعلمونه@, وأدب علم عن ٕاّ� يتفّرقون � أيى ,@�òا من عنده ينالون
الَعذاَب: َفذوقوا قوله@:

ã
| :@

Ø ã
èأ�عرا ابن ٔ�جسامهم@/ الطعام@وال¿Ìاب وأرواِحهم@مقاَم

الفم@/ وبغ� بالفم يكون وق Oالذ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ذوق ٣٧٦

والتحقيق@:

ØXا ء
ã
Ï¾خصوصيّات من ٕاحساس^وذج هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

تـلك كانت وسواء الباطنة@, ا¡اّسة أو الgّمسة أو الذائقة Mاّسة كان سواء Îا@,
Ø
» ÔJ

نقمة@/ أو نعمة مطلوبة@, غ� مكروهة أو Tمودة مطلوبة اòصوصيّات

اللسان@: بوسيلة اXصطلحة الذائقة ٕاحساس من أعّم لغة الذوق أّن فظهر

و+¾Ìاباً َبرداً فzا +َيذوقون الّشجرةَ@, ذاقا ØF فلَ :@
ã
| Fك واللسان بالفم وق Oفالذ

وال¿Ìب@/ الشجر راجع وال¿Ìاب@, الشجرة من الظاهر هو ما ع� بناء ـ

ِلَيذوقوا غ�ها ُجلوداً لناهم بد< َبرداً@, فzا َيذوقون + :@
ã
| Fك بالgّمسة والذوق

فـٕاّن ـ ع� الس< عذاِب ِمن ُنذقه ريق@, Ò¡ا َعذاَب ذوقوا َسـَقر@, َمس< ذوقوا الَعذاَب@,
باللمس@/ تُدَرك واòشونة واللينة وال�ودة ا¡رارة

اXوتََة ٕاّ+ اXوَت فzا َيذوقون + ـوت@, ÒXا ذاِئقُة نَفٍس Dُكل :@
ã
| Fك النفس وَذوق

بالقوي@/ ا¡ا@كم
Ø ã
æإ�نسا النفس هو اXوت مُدِرك فٕاّن ـ اُ+و�×

َبعَد نَعFَء قناه 
أذَ ولَ wا@, فِرحوا َرaًة الناَس قنا أذَ َوٕاذا :@
ã
| Fك اXطلق والذوق

فٕاّن ـ َتكِسبون rُكن ما ذُوقوا بأَسنا@, ذاقوا Úح� أمرها@, وباَل َفذاَقْت ْته@, َمس< اَء ØÍÒÈ

مشموم Íأو
Ò
مُب½ ملموس@أو مسموع@أو من مyا @مصداق U اòارج@بأيى

ã
الرaة@تتحّقق@|

يتصّور@/ صنف ّ وبأيى نوع ّ بأيى والبأس الَوبال وكذلك روحانّية@/ أمور من أو مَذوق أو
ح ÒÇ ÔN ما يعّم إ�نسان من والكسب العمل فٕان ُيكَسب@, ا

Ø
W ينعكس ما ونظ�Yا

السّيئة@/ بالنيّة أو بالسمع أو
Ø
Ë¿بال أو بالفم أو باليد أو باللسان أو Í½بالب

مـرتبة أّول هذا فٕاّن وإ�ذاقة@: بالذوق والعذاب الرaة موارد
ã
| التعب� وأمّا



٣٧٧ ذوق

فـٕاّن يتحّمله أن لgٕنسان Zكن � Fyم الذوق ع� الزائد أّن ٕا� مضافاً ا�زاء@, من
ِلَيذوقوا ها Òغ� ُجلوداً لناُهم َبد< :@oعظ oأل وعذابَه ء@,

ã
Ï¾ كّل أركان وسعت aا رaة

تكُفرون@/ Ôrُكن ا
ß
[ الَعذاَب َفذوقوا الَعزيز@, أنَت ٕان<َك ذُْق الَعذاَب@,

+َيذوقون أ�ولوّية@: طريق ع� بالكليّة @أمر
ã
ٕا�@ن� به@ٕاشارة التعب� يكون وقد

إ�دراك فيكوُن َذوقاً@, يذوقوuا � أيى ـ Ìاباً Ò¾+و َبرداً فzا َيذوقون + اXوَت@, فzا
أو�@/ بطريق ß Ö�َمنتفي Ìاب@: Ø¿لل Ìب Û¿وال للموت الكامل

:@
ã
| Fك Hلٍّف جهة ِمن أ�مر@, من مرتبة أّول ٕا� لgٕشارة به التعب� يكون وقد
بأ@كـل ابتدآ

Ø
Fفل أيى بأَسنا@/ ذاقوا Øح� :@

ã
| Fك جزاء ابتداء من أو الشَجرة@/ ذاقا ØFفل

تكذي}م انxي أن ٕا� قبلهم ِمن وكّذب /@Ftَسوآ بَدْت الذوق@: Fyم وIقّق الشجرة
جزاًء@/ وذوقه البأس ظهور بابتداء

النظر فيكون وحدوثه@, و¾Ìوعه أمر Iقّق ع� للد�لة به التعب� يكون وقد
البقاء جهة ذ@كر ٕا� تعّرض دون من السابقة@, ا¡الة وتبّدل ا¡دوث جهة مطلق ٕا�
لد@, Ôòا َعذاَب ذوقوا َظلموا ِلل<ذيَن ِقيَل Ú

Ôj الَعذاَب@, َفذوقوا ٕاZاِنكُم َبعَد Ôkأ@كََفر :@
ã
| Fك@

َكب�اً@/ َعذاباً نُِذقُه ِمنكُم َيظِلْم وَمن

جهات أو وبقاًء وحدوثاً شّدًة العذاب ٕا�مطلق النظر كان ٕاذا ما gRف وهذا
وَوْيـٌل ,@oُمـق َعـذاب م Ô ÒGو ا> م Òyولََع ,@oعظ َعذاب ٕا� ُيرّدوَن Ú

Ôj فيقال@: أخري@:
Íون@/ ÒÉ ÔT الَعذاب

ã
| ولىئَك اُ َشديد@, َعذاب ِمن ِللكاِفريَن

فٕاّن روحانّية@, أو ج«Êنيّة Mواّس يكون أن من أعّم الذوق مفهوم أّن فظهر
وتلم«Îا تب½Íها@وتسمعها الروحانيّات@, تدرك wا قُوًي@وحواّساً إ�نسان@أيضاً لروح

َيعِقلون@/ + فُهم ُعميىٌ ُبكم
Ø
Ë Ô¼ ـ وتشّمها وتذوقها



ذيع ٣٧٨

مواردها@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف أيضاً وظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ذيع@:

أظهرته@/ وأَذْعُته@: وَظهر@/ Ì¿ٕانت وُذيوعاً@: َذيعاً ا¡ديُث ذاع ـ مصبا

�Çòا ذاَع يقال وانتشاره@/ وظهوره ء
ã
Ï¿ال ٕاظهار ع� يدّل أصل ذيع@: ـ مقا

Ø ã
ع� حديث

ã
و| الَمذايع@, وا�مع اً@,

Ø
Ìº rيك � ِمذياع@: ورجل ُذيوعاً@/ يَذيع وغ�ُه

طريقة اXع	من
ã
| هذا من كلمة هنا وها البُُذر@/ الَمذاييع و� بالَمساييح ليسوا :@IعR

كلOه@/ ¾Ìبوه ٕاذا ا¡وض@:
ã
| ما الناُس أذاَع يقولون@: ا�نتشار@,

بـه وأذعت أ�مـَر وأذعُت فذاع@, أذعناه يقال أ�مر@, يَشيع أن يع@: Oالذ ـ لسا
وَذيَـعاناً َذيـعاً يَذيع �òوا ء

ã
Ï¿ال وذاع وأظهرَته@/ أفشيتَه ٕاذا ٕاذاعًة@:

Ú
Ì ß»ال وأذعت

مكان
ã
| متاعيى وتركُت به@/ ذهب ء@:

ã
Ï¿بال وأذاع /@Ì¿وانت فشا وَذْيعوعة@: وُذيوعاً

به@/ اُذيع فقد به ُذِهب ما وكّل به@, ذهبوا ٕاذا به@: الناس فأذاع وكذا @كذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق هو وهذا معاً@, وا�نتشار الظهور هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ا�نتشار@/ الشيوع@, البُدّو@, إ�عgن@, هر@, Òا� إ�فشاء@, ـ مواّد وب� بيyا

قصد@/ gوب قهراً Ø�الب الظهور هو البدّو@: فٕاّن

منه@/ أعّم والظهور@:

واòفوت@/ اGمس خgف الصوت ورفع العاّم إ�ظهار هو وا�هر@:



٣٧٩ ذا ,@ ذيى

الك�ة@/ تقبل موارد
ã
| ويستعمل إ�ظهار ك�ة هو وإ�فشاء@:

للنفس@/ اXع	 ٕاظهار وأ@نّه مقابله@,
ã
و| الكBن عدم هو وإ�عgن@:

/@ ّ والطيى ا�مع خgف والتشعب الفتح هو وا�نتشار@:

والتفريق@/ ا�نتشار هو وإ�شاعة@:

هو@, حيث من الظهـور مفهوم وإ�فشـاء@: وا�هر والبدّو الظهور
ã
| فيgحـظ

وأمّا ا�نتشار@, جهة Ì¿والن الشـيوع
ã
| ويgحظ مyا@/ كّل

ã
| زائدة خصوصيّة مع

معاً@/ ا�هت� ٕا� فيه فالنظر إ�ذاعة

/@ ٨٣ . ٤ ـ ِبه أذاُعوا ْوِف Òòا أو أ+ْمِن ِمَن جاَءُهمأمٌر ٕاذا

IÌ¿والن ع�@اXفهوم�@Rالظهور فالكلمة@تدّل @ُيظهرونه@ويَن¿Ìونه@ب�@الناس@/ أيى
معاً@/

الكرZة@/ ا��ية هذه
ã
| wا التعب� لطف فظهر

Ø
j اXكان أو ا¡وض

ã
| اXتاع أو اXاء ظهور فباعتبار به@: هاب Oالذ مفهوم وأمّا

ون¿Ìه@/ ٕاشاعته

ا¡قيقة@/ ع� ليس Vّرداً بإ�شاعة أو ا£ّرد بإ�ظهار اXاّدة فتفس�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ذيى

ذان وXثـنّاه للمذّكر@, ذا وهيى ٕاليه@, Xشاٍر وضع ما إ�شـارة@: أÊºء ـ الكافية
اُو�ء Fو�معه ,@ ß�َوت تاِن وXثنّاه ,@ وِذهيى يى ß

tو وِذه وِته
ã ß
çو وِذيى تا وللمؤّنث وَذيِن@,

للقريب@, ذا ويقال اòطاب@, حرف wا ويتّصل التنبيه@, حرف ويلحقها وق½Íاً@, مّداً
للمتوّسط@/ وذاك للبعيد@, وذلِك



ذا ,@ ذيى ٣٨٠

التنبيه ها ويدخلها فعَلْت@, ذيى يقال حاÍÈة@, Xؤنّثة ٕاشارة Ëºٕا :@ ذيى ـ مصبا
أ�خفش قال فعَلْت@/ ذيك و�@يقال فعَلْت تيك ويقال وهذه@أيضاً@/ فعَلْت@, فيقال@هذيى
ألفاً@, الياء قلبوا

Ø
j فخفّفوا مشّددة@, بياء ّ َذيى Iذا

ã
|R أ�صل الب½Íيّ�@: من وbاعة

وذهب حيوت@/ دون ِحييت باب فلوجود ياًء@: الgّم جعلهم وأمّا ٕامالxا@/ dع ٔ�@نّه
الواو وقلبت اعتباطاً@, الكلمة ياء هيى

ã
الّ� الياء فحذف ذويى أ�صل أّن ٕا� بعÎÉم@:

قبلها@/ ما وانفتاح لتحّر@كها ألفاً

َيشَفُع ال<ذيى ذَا َمن تعا�@: قوله ومنه ]ع	هذا@, يكون ذا@: ـ ٣٢ . ١٥ الxذيب
اXتكلّم يراه معايَن ٕاليه مشاٍر ٕاËºكّل ذا@, :@qيGا

ã
èأ وعن /@ ]ع	الّذيى ويكون ِعنَده@/

Ëº�ٕا هو وحدها الذال وقالوا@: مفتوحة@, وحدها الذال واËº�ٕمyا قال@: وا¢اطب@/
الرجل@, ذا ـ كقولك بعده@, ]ا Ì

Ú
يُف« Øح� هو ما ُيعرف � م}م Ëºٕا وهو ٕاليه@, اXشار

مع وزادوا @اُختك@, وِذيى أخوك@, @ذا ـ والتأنيث التذك� ب� فرقاً الذال فتحة وجعلوا
أبـو قال أنِت@/ أنَت@, ـ قالوا Fك ياًء@, لgُن� ك«tÌا ومع ألفاً@, اXذّكر

ã
| الذال فتحة

وتا ,@aا أمَُة وِته aا أمُة وِذه ,@aا أمُة وِذيى ,@aا عبد ذا يقال ِذه@, معناه ذيى العبّاس@:
ٔ�@نّك لفظها@, ع� ذه ُتَصّغُر و� تا@, أو ته تصغ� تيّا@, قلَت ِذه@: صّغرت وٕاذا /@aا أمَُة
الف ÔO ما فصّغروا اXذّكر@, فالتبس ذيّا@, لقلت ذه صّغرت ولو ذيّا@, قلَت ذا صّغرت ٕاذا
يشـ� ن

Ø
W بعيداً ا¢اطب وكان ا¢اطب من ٕاليه اXشار بعد وٕاذا اXذّكر@/ اXؤّنث فيه

Çا Ø̂ ٕا نصب@, و� خفض موضع
ã
| ليست الكاف وهذه ذاك@, فقالوا كافاً@, زادوا ٕاليه@:

فقالوا �ماً فzا فزادوا خفض@, موضع
ã
| ا Øu@كأ السامعون فتوّهم أخاك كاَف أش}ت

ـ رب�ك من ُبرهاناِن فذاِنك ـ وذانِك ذاِن فقالوا أ�لف فأبقوا نوناً@, زادوا ثنّوا Ø
Fفل ذلك

الgّم بدل التشديد هذه فجعلوا أخواك@, ذانUك فيقول النون هذه يُشّدد من العرب ومن
/@Iذلك

ã
|R



٣٨١ ذا ,@ ذيى

أن :@ اّلذيى ذا َمن ـ
ã
| وJتمل غ�@/ � ٕاشارة Ëºٕا قا_اً@: ذا مَن

ã
| وذا ـ @كليّات

� التنبيه هاء فٕاّن ,@ ال<ذيى هىذا ْن أم< قوله@: ã
| Fك ٕاشارة@,

Ò
Ëºٕا يكون وأن زائدة@, يكون

ذىلَِك تعا�@: كقوله ذلك@, موضع
ã
| ذلك يستعمل وقد إ�شارة@/ Ëºٕا ع� ٕاّ� تدخل

إ�ثـن� ٕا� للواحد wا يُشار قد Fك َتعوُلوا@, أْدæأ@ّ+ ذىلَِك ِمنُكم@, الَعَنت
Òã
Ï ß¿َخ ْن Ò ßX

وا£Çموع Ø	ثXا بتأويل ُئه@, َسـي� كاَن ذىلَِك Dُكل ـ@ Lو ا�مـع وٕا� ِلك@, ذى Òَب� َعواٌن ـ@@

أيى ذلك@, الَعتيق بالَبْيِت فوا وِلَيط<و< ـ الكgم� ب� للفصل ذلك يطلق وقد باXذكور@,
سواء@/ وهذا ذلك بلفظ ٕاليه بالب½Íفإ�شارة Jّس � وما ذلك@/ افعلوا أو ذلك@, أ�مر

بعده@/ اXذكور الفعل مصدر ٕا� ٕاشارة :@ َوَسطاً ًة ُأم< َجَعلنا@كُم لِك وكذى ـ@@
ã
| وذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع	 وذا
ã
والّ� الّذيى ـ@ اXوصول رجوع الظاهر أّن ذو@:

ã
| قولـنا مّر قد أ@نّه

وتا@/ ذا ـ إ�شارة أÊºء ٕا� الصاحب@,

واليـاء التـاء فٕاّن القاعـدة@, فع� ِته@: ِذه@, ,@ ِذيى ,@
ã
ç تا@, ـ@ التأنيث صيغ وأمّا

ْبِت ÒÍÒÈو ÍÒÈَبْت @
ã
| Fك التأنيـث@, عgمات من التـاء@: من اXـبدلة واGاء والك«Ìة

وأمثاGا@/ بالوقف@, وضاِربَْه وضاِربٌة
ã
è ßÍÈوا

ا Øuٕا حيث ا�ستعFل@,
ã
| مyا ياءي ما ظاهر فع� مفرداtا@:

ã
| البناء وأمّا

وجود ٕا� مضافاً فzا@, ٕاعراب تقدير ٕا� لنا حاجة و� ا¡ا�ت@, Uتلَف
ã
| Øتتغ�@�

ا¡رفّية@/
ã
æعاXكا هو الّذيى إ�شارة مفهوم وهو فzا للبناء ÏÉقتXا

و�@حاجة علzا , التغي� �عتوار الظاهر , هو فzا فإ�عراب مyا@: Ø	ثXا وأمّا
وغ�ه@/ الرفع حا�ت

ã
| متعّدد بوضع بالقول وتصحيح ٕا�تأويل لنا



ذا ,@ ذيى ٣٨٢

صحيح ا�ستعFل هذا أّن فا¡ّق ا�مع@: أو التثنية مقام
ã
| اXفرد استعFل وأمّا

ٕا�شخص أّوً� اòطاب كان أو وا£موع@, Ø	ثXا ٕا� � واحد@, ٕا�كّل النظر كان ٕاذا
غ�ه@/ ٕا� ويلتفت يتوّجه

Ø
j مفرد@, Ø�مع

ونستع� تعا�نستمّد ومنه الذال@, حرف ع� وتوفيقه@, بتأييده ولنَْخrالكgَم
Ì¾العا

ã
| وذلك منه@/ ٕاّ� قّوة و� حول و� القّيوم@, ّ ا¡يى وهو ا¡روف@, بقيّة ٕا[ام ã|

فة@/
Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
| ,@ ه ١٣٩٨ سنة من أ�ّول الربيع من

نسـتع� ٕايّاك اللّهّم

أموريى ض Uأفو وٕاليك
aا يا



٣٨٣ عة متنو! موضوعات ã| Iقيق

لغات ã| عة Wموضوعاتمتنو ã|قيقI

خ� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

×
س	 Ô¡ا اÊº�ٔء اòب�من

rخ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Òkاòوا ßkاòا
خّد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتُبOع وملوكهم اُ�خدود أصحاب
خفت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الصgة

ã
| وإ�خفات ا�هر

خلد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والنار ا�نّة
ã
| اòلود مع	

خلق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وُخلق وَخلق وتكوين وتقدير ٕاNاد
`ر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والزينة وا¡جاب Fر ßòا
دعو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / و¾Ìائطه الّدعاء حقيقة
دود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اُموره وجريان داود
دين / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / معناه وحقيقة ين Uالد
ذخر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها واXهموسة اXهجورة ا¡روف
ذرء / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

×
س	 Ô¡ا اÊº�ٔء من الّذارٔي

ذنب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره معناه الّذنب
ذو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واXوصو�ت إ�شارة أÊºء

ذيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / = @ = = @



الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز ٣٨٤

الكتاب ã| عyا للكتباXنقولة الرموز

طهران@/ طبع ,@ ّ رويى ßGا منصور
ã
è�ٔ أ�دوية حقائق عن أ�بنية

/@ ه ١٣٧٧ Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء
/@ ّ أ�عظميى نعFن بنفقة ,@Í½م طبع ,@ للدينوريى الطUوال أ�خبار

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ ّ للزÌ¿Uيى البgغة uج أساس = أسا
/@ ه ١٣٧٨ سنة ,@Í½م طبع ُدريد@, ٕ�بن ا�شتقاق

بريطانيا@/ طبع Øم� ٕاSيل
م@/ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريس@, طبع ,@

Øã
Ïºللمقد والتار± البدء

/@ ه ١٢٨٥ سنة ,@Í½م طبع جزءان@, ّ الورديى ابن تار±
م@/ ١٩٦٦ Vلّداً@, ١٥ Í½م طبع ,@ ّ لgٔزهريى اللغة tذيب ـ الxذيب

/@ ه ١٣٤٤ دكن@, آباد حيدر
ã
| Vّلدات@, ٤ ُدريد@, ٕ�بن اللغة bهرة ـ مهرة Òا�

ه@@/ ١٣١٢ Vّلدات@, ٦ ٕايران@, طبع ال¿Ìايع@, ¾Ìح
ã
الكgم@| جواهر ـ ا�واهر

/@ ه ١٣٣٠ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ ّ للدم�يى ا¡يوان حيوة
Vلّداً@/ ١٥ ,@Í½م طبع إ�سgمية@, اXعارف دائرة

ٕايران@/ طبع ,@
Ø ã
Ùللح� إ�سgم ¾Ìايع ـ ال¿Ìايع

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللغة صحاح = صحا
بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من

ã
æوالثا أ�ّول صموئيل

ش@/ /@ ه ١٣٤٤ ٕاÌºائيل@, طبع ,@oحي لسلDن
ã
Ïºبفار ع�يى فرهنگ = فر

/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى هgل
ã
è�ٔ اللّغويّة الفروق



٣٨٥ الكتاب ã| عyا اXنقولة للكتب الرموز

بالفارسّية@/ ب�وت طبع ها@كس@, Xس اXقّدس الكتاب قاموس = قم
م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@

ã
èعر ـ ّ ع�يى قاموس = قع

/@ ه ١٢٨٨ ٕايران@, طبع ,@ للجاميى ¾Ìحه مع النحو
ã
| ا¡اجب ٕ�بن الكافية

/@ ه ١٣٠٨ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الكّشاف تفس� ـ الكّشاف
/@ ه ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ ّ الكفويى البقاء

ã
èأ كليّات = @كليّا

/@ ه ١٣٧٦ سنة Vلّداً@, ١٥ ب�وت طبع منظور@, ٕ�بن العرب لسان = لسا
/@ ه ١٢٩٣ ٕايران@, طبع ,@ للطرJيى اللغة

ã
| البحرين Vمع

/@ ه ١٣٣٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, الفداء@,
ã
è�ٔ Ì¿الب أخبار

ã
| Í½ا¢ت

/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ للمسعوديى الذهب مروج ـ اXروج
بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد كتب من داود َمزام�

/@ ه ١٣٢٦ ٕايران@, طبع Vّلدان@, ,@
ã
لل�ا{ الشيعة مستَند

/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اللغة مصباح ـ مصبا
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه@, َثروت من بالتحقيق قُتيبة ٕ�بن اXعارف

/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@
Ø ã
للجوالي� ,@ أ�عجميى الكgم من اXعّرب = مع

/@ ه ١٢٣٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب
ã
| للّراغب@, اXفردات = مفر

/@ ه ١٣٩٠ Vّلدات@, ٦ ,@Í½م طبع فارس@, ٕ�بن اللغة مَقاييس = مقا
منه@/ Ì¿ع ا¡اديى الكتاب بريطانيا@, طبع ,@hالقد العهد كتب من أ�ّول اXلوك

والتار±@/ أ�دب كتب فأ@ك� التأليف@:@
ã
| اXراجع وأمّا



تعا	× ُهو
وتأييده وتوفيقه ]ن�ه
الّرابع ا
زء يتلوه
الّراء حرف وأّوله



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

ٕالىه � أن وأ¾Îُد ,@ا َهدانا أن لَو� َ لyِتَديى كُنّا وما ذا ßG َهدانا الّذيى ِ ا¡مُد
الُمهيمُن@/ اXؤمُن "ُم الس# القيّوُم ّ ا¡يى هو ٕاّ�

oح الر# ُن ×a الر# وأنَت ٕاليَك هُت َتوج# وقد ,@
à
Ø ã
çمَأ وأ@كرُم مَقصود أ@كرُم ٕان#َك اللّىهم#

وا�"ل@/ وا�Fِل الِعّزة ذو
Ô
hالكر

وسيِّد Ò�ّالنبي ß Òkخا ورسوله وحبيبه خلقه خ� ع� ويُسلAم
Ò ã
Øيُص� أن وأسأ@لُه

الُو�ة والساَدة عاة Cالد ـِة Ø_�ٔا اXعصـوم� الطاهرين وآله Tّمـد Ëºالقا
ã
èأ اXرَسل�

وبركاته@/ ا ة Öaوَر وُخلفائه ع�العباد ا وُحَجِج

من الّرابع ا�زء أّول وهو الّراء حرف وتأييده وقّوته اِ Mول فنبتدُء وبعُد@:
الكتاب هذا ٕا[Çام

ã
| يُوفAـقَنا أن وأسـأ@لُه Uhالكر القرآن كلFت

ã
| Y@التحقيق @كتاب

مع�@/ خ� ٕانّه عنَده@, ومقبوً� َمرضيّاً Nعله وأن ال¿Ìيف

/@hالكر العزيز ا ِمَن ٕاّ� والتأييد ÔÍ½ الن# وما

اXصطفويى حسن



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالّراء

رأس@:

وبائعها وُرؤوس@, أرؤُس وbعه مذّكر@, وهو معروف@, عضو الرأس@: ـ مصبا

ã
ب� ٕاّ� لغاtم أ@ك�

ã
| مهموز والرأس@: َرّواسfول#د@, وأمّا وعطّار@, ار ØS مثل رّءاس

ورأَس أصـله@/ اXال@: ورأُس أّوله@/ ال¿Îر@: ورأُس لزوماً@/ اGمز ي�كون م Øuفٕا ,@o]
رؤساء@/ وا�مع رئيس@, فهو قدره@, ف

Ô
Ì¾ بفتحت�رآسة@: َيرأُس الشخُص

والرأس@: وغ�ه إ�نسان رأس فالرأس وارتفاع@/ Qّمع ع� يدّل رأس@: ـ مقا
له يبق n ٕاذا َرُءوس@: بع� ويقال الرأس@/ oالعظ الرجل وأ�رأُس@: الضخمة@/ ا�Fعة

الّذيى والرئيس@: رأÎºا@/ اسوّد ٕاذا َرأساء@: وشاة رأسه@/
ã
| ٕاّ� Uوالسمن حم Yالش# ِطرق

ع� أنت ويقال السـحاب@/ تَقدم
ã
الّ	 وهيى راِئسة سحابة ويقال رأسـه@/ ÍÔÈب قد

أمرك@/ ع�رأس تقول والعامّة أمرك@/ ِرئاِس

Ëºٕا رأٍس@: وَبيُت ُرؤوس@, الك�ة
ã
و| أرُؤس@, القلّة

ã
| Nمع الرأس@: ـ صحا

هم وَعّزوا@: ك�وا ٕاذا للقوم يقال :@ ّ أ�صمعيى قال مور@/ Ôòا فzا تُباع كانت بالشام قرية



رأس ٨

ورّأسته /@
Ø
o قَ مثال َريAس ويقال رئي«Îم@, وهو رئاسة القوَم@يرَأس ف"ن ورَأَس رأس@/

أصبَت ٕاذا وَرئيٌس@: َمْرءوس فهو ورَأْسته علzم@/ وراتأس هو ّأَس Òف� ترئيساً علzم
وقوGم تقوله@/ والعامّة الرأس@, من تقل و� رأس من ع�ك"مك أِعْد وتقول رأسه@/
السـيف@: وِرئاُس أمرك@/ َرأس ع� تقول والعامّة أّوله@, أيى أمرك ِرئاس ع� أنت

َمقبضه@/

وجـّود@, أ@كل ٕاذا َرْوسـاً@: َيروس راس :@
Ø ã
èأ�عـرا ابن ـ ٦٣ . ١٣ الxذيب

رأَس قال@:
Ø ã
èأ�عرا ابن فٕاّن الرأس@: وأمّا ِمشيته@/ ã

| Òتبخ� ٕاذا َريْساً@: َيريس وراَس
أع"ه@/ ء

ã
Ï¾ كّل رأس الليث@: وقال وأرادها@/ علzا ازاحم ٕاذا رأسًة َيرأس الرجُل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن من أعّم ء
ã
Ï¿لل

ã

العـا اXبدأ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

الداخلّية@, أجزائه من يكون أيى ء ãÏ¿ال ã| داخً" يكون أن بّد و� معنويّاً@, أو ماّدياً
عنه@/ خارجاً أو ء

ã
Ï¿ال

ã
| داخً" يكون أن من أعّم فهو اXبدأ@: مفهوم وأمّا

Fك أ�صل لوازم fن وأمثـاGا@: والعّزة وال¿Ìافة والعلّو أ�ّوليّـة oمفاه وأمّا
ع�البص�@/ �O@�

معانzا واخت"ف أ@ك�@, اشتقاقاً والرأس والريس وس الر# ب� Dف أّن والظاهر
ع�ا�نكسار والياء ع�@الرفعة@, تدّل فٕاّن@اGمزة @مواّدها@وصيغها,

ã
ا�خت"ف@| بسبب

واòفضة@/ الرفعة ب� مفهوم هو والتبخ� وا�Kفاض@,

/@ ّ انðاعيى فهو الرأس@:@ من الفعل اشتقاق وأمّا

/@١٥٠ . ٧ ـ برأِسأخيه وأَخَذ



٩ رأس

/@٤ . ١٩ ـ َشْيباً الرأُس واشتعَل
/@٩٤ . ٢٠ ـ

ã
Ïºبرأ َو�

ã
بلحي� تأخْذ �

/@١٩٦ . ٢ ـ رأِسه ِمن أذًي به أو
/@٤٨ . ٤٤ ـ رأسه فوَق ُصّبوا Ú

Ôj

أ�صل@, من قلنا ما باعتبار أ�عضاء سائر دون اXوارد هذه
ã
بالرأس| التعب�

¡كم متعل#قاً كان فٕاذا أ�عضاء@, مقّدم هو فالرأس والعلّو@, اÇXبدئيّة 
ٕا إ�شارة أيى
تبعاً@/ به Tكوم أ�عضاء فسائر

/@٢٧٩ . ٢ ـ أموالكُم ُرؤوُس فلكُم Ôrُتب َوٕان

يرجع ما وهو Ìºمايه@, ـ بالفارسيّة عنه Ø�ويع اXال@, أصل أيى اXال رأس bع
ويُتمّول@/ لك ÔZ ما مطلُق ٕاليه

/@٤٣ . ١٤ ـ Îم ßºُرؤو ُمقِنعيى Òُمهِطع�
/@١٩ . ٢٢ ـ oم Ò¡ا Îم ßºُرؤو فوُق ِمن ُيَصّب
/@١٢ . ٣٢ ـ Îم ßºُرؤو نا@ِكُسو الُمجرمون ٕاِذ

/@٥ . ٦٣ ـ Îم
Ò
ºُرُؤو لَّوْوا

/@٥١ . ١٧ ـ Îم
Ò
ºُرؤو ٕاليك فسُينِغضون

/@٦٥ . ٢١ ـ َع�ُرؤوÎºم ُنِكسوا Ú Ôj

وذا مبدًأ الرأس وكون أ�صل مفهوم باعتـبار اXوارد هذه
ã
| اXاّدة فاستعFل

فسائر عليه@: مَُصبّاً أو ملتوًي أو مُنَغضاً أو منكوساً أو مُقنَعاً الرأس كان وٕاذا رفعة@,
والتبع@/ بأ�ولويّة كذلك يكون البدن أعضاء

/@٦٥ . ٣٧ ـ الشياط� ُرؤوُس كأ@نّه حoَطلُعها Òا� أصل
ã
رج| ÒH شجرة ا Øuٕا



رأف ١٠

الشـياط� ُرءوس فيه Øيتج� كأ@نّه طلعها oا�ح أصل
ã
| الظاهرة فالشجرة

الُبعد@/ فيه Øويتج� البُعد مَظهر الط#لع فكأّن العزيز@, ا من البعد مظاهر هم الّذين

/@٦ . ٥ ـ الَكعب� ٕا� وأرُجِلكُم بُرُءوِسكُم وامَسحوا

ã
æوالدا

ã

العا @العضو

ã
ٕاشارة@ٕا
@لزوم@الطهارة@والاهة@| اXسح@بالرأس@والرجل:

اXاّدّية@: الظاهريّة ا¡ركة nعا ã
و| ّ والّس�اXعنويى التفّكر مرحلة

ã
| وأيضًا ,@Fyبي وما

الّسـ� يتحقّق به عضو جل Aوالر ا¡واّس@, مركز وهو الدمـاغ فيه عضو الرأس فٕاّن
اXرحلت�@/ ك"

ã
| الطهارة تتحقّق أن و�زم الظاهرّية@, وا¡ركة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رأف@:

وَرآفة@, َرأفًة به أرُؤُف جل بالر# َرُؤفُت زيد@: أبو الرaة@/ شّدة الرأفة@: ـ صحا
َفعول@, ع� َرُؤوف فهو العرب@, ك"م من كل� قال@: رأفاً@, به ورِئفت به@, أرَأف وَرأفُت

ع�فَُعل@/ أيضاً وَرُؤٌف

َيرُؤف َرُؤف يقال أفة@, الر# وهيى ورaة@, ع�ِرقّة تدّل واحدة كلمة َرأف@: ـ مقا
َرآفـٌة@/ وُقرئت ـ Fا دين

ã
| رأفـة Fw َو�@تأُخذكُم وَفعـالة@, فَعلة ع� وَرآفة َرأفًة

وَرُؤٌف@@/ َرُءوٌف ورجل

رأفـًة وَرُؤف وَرِئَف يرَأُف به َرَأف الرaة@/ أشّد وقيل@: الرaة@, الرأفة@: ـ لسا
وجّل@: عّز ا صفات ومن والكَآبة@/ الكَأبة مثل والرآفة الرأفة الفـّراء@: قال ورآفة@/
وأرّق@, الرaة من أخّص والرأفة بألطافه@/ علzم الَعطوف لعباده oالّرح وهو ُؤوف الر#

للمصلحة@/ الكراهة
ã
| تقع قد والرaة الكراهة@,

ã
| تقع و�@تكاد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١١ رأف

والتحقيق@:

nأ وقوع تقبل � Mيث الشديدة الشفقة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

الرأفـة ظـهور مـطلق فهيى الرaـة@: وأمّا Xصلحة@/ كانت ولو ما كراهة توجب و�
اXريض معا�ة

ã
| Fك والكراهة@, n�ٔا م"زمة كانت وا�òولو الص"ح فzا وي"حظ

يكرهه@/ ]ا

واXصاديق الgيّة جهة من أعّم والرaة الكيفّية@, جهة من وأشّد أقوي فالرأفة
الرaة@/ ـ ماّدة فراجع والرّقة@: واللطف وب�العطف بيyا الفرق وأمّا مورداً@/ وأ@ك�

وبالنسبة خلقه مقابل
ã
| بالرأفة متّصفاً لكونه س�@, Ô¡ا ا أÊºء من ؤوف والر#

يعاقب أن وحgته عدله ÏÉاقت ٕاذا ٕاّ� الرأفة خ"ُف 
تعا منه يري و� عباده@, 
ٕا
ما ٕاّ� لعباده يريد � 
تعا فهو ا�هات@, bيع من ا¡ّجة ٕا[ام بعد واXتخلّف الكافر

Gم@/ خ� هو

َلـَرؤوٌف بكُم Fا Lٕان ,@oَرح َلرؤوٌف رّبكُم Lٕان ,@oَرح َلرُؤوٌف بالنّاِس Fا Lٕان
/@oَرح

آخر وباعتبار دائرة@, أوسع oالرح مفهوم فٕاّن :@oالرح قبل ؤوف الر# Ëºٕا يذكر
اÇXرتبة هيى الرأفة فٕاّن خر@, ا�� ع� أحدYا يصدق و� متغايرين@, اXفهومان يكون

واXصّور@/ والبارٔي اòالق
ã
| Fك بعدها@, تتحقّق قد والرaة كيفاً@, القويّة الشديدة

وهو ٕا
اòلق@, وبالنسبة التعلّق مقام
ã
| والرaة الذات@,

ã
| تتحقّق ا Ø̂ ٕا فالرأفة
وQلzّا@/ الرأفة ظهور مقام

Fك الرaة@, ذ@كر دون من Vّردة فتذكر هيى حيث من الرأفة موضوع اُريد وٕاذا
/@٢ . ٢٤ ـ Fا دين

ã
| رأفٌة Fw تأخْذ@كُم َو� :@

ã
|



رأي ١٢

ã
| ـ وقوله َجلدYا@, عن تكفّوا أن قلوبكم

ã
| اXتحّصلة الرأفة توجب و� أيى

ا¡ّد@/ ٕاجراء عن الرأفة [نعكم أن ا دين
ã
| ينبغيى � أيى بأ�خذ@, متَعلAق دين@:

:@
تعا قوله
ã
| Fوك

@ـ@٢.@٢٠٧/ @بالِعباد @َمرضاة@اF@واF@َرؤوٌف @نفَسه@ابتغاَء يى ßÌ¿ َوِمَن@النّاِس@َمن@يَ

ÏÉقت[ َرؤوفويعمل مرضاته من@يبتغيى حّق ã
اXعاملة@| هذه تعا
@بعد فٕاّن@ا

الكفر العبد من يراَء n ما والعطوفة الرأفة خ"ف 
تعا فيه يتصّور و� ولطفه@, رأفته
والطغيان@/

:@
تعا قوله
ã
| Fوك

/@٣٠ . ٣ ـ بالِعباد َرؤوٌف Fوا نفَسه Fا ُر@كم Rذ ÔJو

ا�Çò  والسعادة الص"ح@وٕا
@ما @فيه 
أن @vدvم@ٕا فٕاّن@مقتÏÉ@صفة رأفته@بالعباد
والعطوفة الرأفة ومنَع علzم ا وغضب السخط يوجب

Ø
Fع وJّذرهم Gم والgال

عyم@/

الرÇaة فـعليّة ã
ÏÉتـقت موارد

ã
| فٕانّه الرأفـة@: بعد الرaـة ذ@كر R"ف وهذا

باXؤمن�َرُؤوٌف َعليكُم َحريٌص Ûrَعن ما َعلَيْه َعزيٌز العباد@: ع� وتعلّقها وجرياuا
/@١٢٨ . ٩ ـ oَرح

hويُد للمؤمن�@, والف"ح �òوا اGداية 
ٕا الرغبة شديد UصY الرسول فٕاّن
السابقة@/ ا��يات راجع wم@/ ورaته رأفتَه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رأي@:

إ�نسان ما@يراه فالرأيى بص�ة@/ بع�أو وٕابصار ع�نظر أصل@يدّل رأي@: ـ مقا



١٣ رأي

الع� رأت ما :@
Ô ã
� Aوالر َمقلوب@/ وهو وراَءه@, َء

ã
Ï¿ال ف"ن رأي ا��راء@/ وbعه أ�مر@,

ã
|

Îم ÔÉبع رأي ٕاذا القوم@: وتراَءي رأيته@/ مع�
ã
| ِريتُه تقول@: والعرب حسنة@/ حال من

الناس@/ ل�اه شـيئاً يفعل أن وهو الناس@: ِرئاء ذلك وفعل ,@
ã
ُيرا� ف"ن وراءيى بعضاً

ّية@:
ß
Úال� اGمزة@فقلت شئت@لّينت وال�ئية@وٕان معروفة@/ رآة@: ßXوا اXنظر@/ ُحسن واء@: Cوالر

قبُل@/ ا¡يض من@أمارات شيئاً أن@تَري أو دم@ا¡يض@, صفرة@بعد من ا¡ائض ما@تراه
ُرؤًي@/ وا�مع معروفة@, ؤيا@: Cوالر

اGاء راوية@, فهو aله@, رمي@: باب من َيرويه اXاء البع� روي روي@: ـ مصبا
رَويت يقال@: ومنه علzا@, اXاء Òيُسـ� دابّة كّل ع� الراوية اُطلقت

Ø
j للمبالغة@, فيه

×
ويـب� ا¡Çديث@, زيداً َرّويت فيقال بالتضعيف ويعّديى ونقلتـه@, aلته ٕاذا ا¡ديث@:
العـرب لكّن اGمز أصلها يقال ا�يش@, علَم والراية ا¡ديَث@/ ُرّوينا فيقال للمفعول
رايات@, وا�مع اGمز@, يسمع n ويقول القول هذا ينكر من ومyم Hفيفاً@, تركه آثرت
والتدّبر@, الفكر وّية@: والر# ألفاً@/ الياء قلبت ِمفَعلة@, ع� ِمرأيَة وأصلها معروفة ـرآة ßXوا
نظرت ٕاذا أ�مر@,

ã
| أُت َرو# من وهيى Hفيفاً@, Yز بغ� ألسنxم ع� جرت كلمة وهيى

العـمل ٕاظـهار وهو الرياء ومنه ,@Í½الب Mاّسـة أب½Íته ُرؤية@: ء
ã
Ï¿ال ورأيت فيه@/

وَرأيى الع� ُرؤية يقال ء@,
ã
Ï¿لل معاينxا الع�@: وُرؤية خ�اً@, به ويظنّوا ل�وه للناس

]Çع� للمفعول بالبـناء اُراه والّذيى رأياً@/ أ�مر ã| ورأي ُرؤًي@/ الرؤية وbع العـ�@,
ورجل والتدب�@, العقل :@ والرأيى ٕاليه@/ أذهب الّذيى ]ع� للفاعل وبالبناء أظّن@, الّذيى
غـ� فُـع� عـ� ُرؤيا منامه

ã
| ورأي آراء@/ الرأيى وbع باُ�مـور@, بص� :@ رأيى ذو


ٕا فـيتعّدي والظـّن العـلم ]Çع� يسـتعمل عاXاً@: ورأيتـه التأنيث@/ ٔ�لف من½Íف
رأيتَه فٕان ا¡واّس@/ أفعال من ٔ�@نّه ٕا
واحد يتعّدي أب½Íته@, زيداً@: ورأيت مفعول�@,
هـو الفـاعل يكون ـ قا_اً

ã
ورأيتُ� قا_اً@, رأيتُه وقلت ا¡ال ع� نصبxا هيئٍة@: ع�

متّصل� كانا ٕاذا واXراد قالوا@: قياس@, غ� ع� القلوب بأفعال Uتّص وهذا اXفعول



رأي ١٤

الرجـُل وأهلَك
ã
Ï»نف ظلمُت ـ Wتنع غ� فٕانّه غ�ه@:

ã
| وأمّا ,@ ã�ُوعلمت

ã
رأيتُ� مثل

نفَسه@/

ونري ويري تري فيقال@: مستقبله@, من اGمزة وIذف Yزة@, عينُه :@ رأيى ـ مفر
وذلك ,@

Ø ã
اÇXر� ٕادراك ؤيـة@: Cوالر الّلذينأَضVّنا@/ أِرنا ـ أَحداً

ß
Ì Ò¿ البَ ِمن Lتَِرين فٕاّما ـ

وقبيلُه يَرا@كمهو ٕانّه ـ رvا ÒV وما@Nريى با¡اّسة ـ أ�ّول النفس@: Mسب@قوي ٌب ÔÍÈأ
كفروا@/ اّلذين Ú|َيتو ٕاذ َتري ولو Lو والتخيّل بالوهم ـ

ã
æوالثا م@/ Òuَترو � حيُث من

الفؤاُد كذَب ما@ Lو@ بالعقـل ـ@ والرابع َتـرون@/@ � ما أَري
ã
Ùæ @ٕا Lو بالتفّكر ـ@ والثالث

حالته ع� التاء وي�ك الكاف عليه فيدخل ,@
ã
æ

ß
أخ� ري ÒV أرأيَت وNريى رأي@/ ما

التاء@/ دون ع�الكاف التغي� وُيسّلط والتأنيث@, وا�مع التثنية
ã
|

ٕا
مفعول�@, تتعّدي و]ع�العلم واحد@, ٕا
مفعول تتعّدي Öبالَع� ؤية Cالر ـ لسا
النـظر ِسـيده@: ابن وقال راَعة@/ مثل وَراَءة ورؤية رأياً ورأي عاXاً@, زيداً رأي يقال@:

Ø
j واواً اÇGمزة فاُبدل ُرؤيتك@, أيى ِري#تِك ع� :@

Ø ã
èأ�عرا ابن وحكي والقلب@/ بالع�

مَن أصله :@Uمَعداَن مثَل َرا Yومَن ع�ا¡ذف@/ وِريته الياء@/ ]ناسبة الراء Ì»ك
Ø
j اُدغم

ã
| Fك ياء اGمـزة ُأبدل أو السا@كن�@, �لتقاء ٕاحداYا حذف

Ø
j اGمـز@ فخفّف رأي@,

رأيُت@: من أّولَه زائدٌة كانت ء
ã
Ï¾ كّل سـيبويه@: قال وقريت@/ َسَيلت وقرأُت سألُت

ÇLو أ�ربع الزوائد من زائدة أّولُه كان أيى HفيفÇYزه@, ع� العرب اجتمعت فقد

هيى ã
الّ	 اGمزة ُتعاقب أريى ã

| اXتكلّم Yزة جعلوا م Øu@�ٔ /@ ونريى وتريى ويَريى أريى
Çقّقه ÔJ وبـعÎÉم اÇXضارعة@/ حروف سائر أتبعوها

Ø
j ,@ أرأيى Yزة وهيى الفعل ع�

قليل@/ وهو يرأي@, فيقول

الطالب والناظر اGدي@/ طلب النظر أّن ؤية@: Cوالر ب�النظر الفرق ـ ٥٨ الفروق
لرؤيـته@/ طـلباً

Ø ã
اÇXر� مكان حيال الع� تقليب النظر أّن wذا فصّح ء@,

ã
Ï¿ال لظهور



١٥ رأي

رؤيxا �@يطلب حيث من أ�شياء يري 
تعا ا كان ا ØXو /@
Ø ã
اXر� ٕادراك هيى ؤية Cوالر

بالنظر@/ �@يوصف أ@نّه صّح

والبدvـة النظر@/ آخر بعÎÉـم قال Dف ويّة الر# أّن وّية@: والر# البَدvة ب� الفرق
القول وبدvة البدvة@/ خ"ف وهو ء

ã
Ï¿ال

ã
| التفّكر طول ويّة الر# بعÎÉم@: وقال أّوله@/

ã
| أت رو# تقول تأّمله@, ã| وا�ستقصاء الرأيى ٕاشباع والرويّة فكر@/ غ� من يكون ما

أ�مر@/

ورأيته ا��راء وا�مع القلب@, ُ رأيى :@ الرأيى الليث@: قال ـ ٣١٦ . ١٥ الxذيب
ٕان الفّراء@: وقال ارتأيُت@/ القلِب رأيى ِمن ويقال عليه@/ Í½الب يقع حيث الع�أيى َ رأيى
للخّفة@, طلباً ويا@, Cالر قالوا ؤيا@: Cالر من اGمزة العرب تركت ٕاذا ـ ون Ôللّرؤيا َتْع� Ôrُكن@

ã
| وأمّا الك"م@, ã| ـ ُريّاك تقُصص � قالوا@: ٕا
الياء الواو Iويُل شأuم من كان فٕاذا

Nوز@/ ف" القرآن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالعـ� كان@, وسـيلة ّ بأيى اXطلق النظر هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

الصـور ب�كيب مُفكّرة ]تخـيّلة أو ,@ Ø ãæروحا ب¿Îود أو بصـ�@, بقلب أو البا¼Íة@,
/@
ã
æعاXوا

ٕان رأوك وٕاذا ,@ Ûðـ Òt رآها@ ØFفل بازغاً@, الَقمَر رأي ØFفل @:@ ã| Fك بالعـ� ؤية Cفالر
فقالوا معاِن@, Ò� ا تَراَءي ØFفل ُفطور@, ِمن َتريى َهل َيدُخلون@, النّاَس ورأيَت يّتخذوَنك@,

ةً@/ َجْهَر Fَا أِرنا

/@١ . ١٧ ـ آياِتنا ِمن يَه ß Ô� لِ َحْولَه باَر@ْكنا :@
ã
| Fك بالقلب ؤية Cوالر

/@٧ . ١٠٢ ـ َع�اليق� ا Úuو Ô Ò	ل Ú Ôj oح Òا� Lُون	اليَق�َل ِعلَم َتعَلموَن لَو Vَّك@



رأي ١٦

/@٢٣ . ٨١ ـ ـب� ÔXا باُ�ُفق رآه َوَلَقد

/@١٣ . ٥٣ ـ عند ُأخَري َنزلًَة رآه َوَلَقد

/@١١ . ٥٣ ـ َرأي ما الُفؤاُد كَذَب ما :@
ã
| Fك ّ الروحيى بال¿Îود ؤية Cوالر

/@١٨ . ٥٣ ـ الُك�يى َربRِه آياِت ِمن رأيى َلَقد

/@٤٦ . ٢٠ ـ وأريى ُع Òdأ ا Ôgَمَع
ã

 Lٕان

/@٧٥ . ٦ ـ وأ�َْرض واِت مى Lالس َمَلكوت
Ò
oٕابراه نُِريى وَكذلك

/@١٤٣ . ٧ ـ ٕاليك أنظُْر
ã
æأِر Rَرب

/@٣٧@@.@@١٠٢ ـ ك ÔMأذ
ã
Ùæالَمنامأ

ã
أَري|

ã
Ùæ ٕا :@

ã
| Fك النّوم ã|و ؤيا Cالر ã| ؤية Cالر

/@٣٦ .@١٢ ـ اً Ö�ُخ
ã
Ïºرأ فوَق ُل ßaأ

ã
æأرا

ã
Ùæ ٕا َخر Ðا� وقال راً Ö Ò̀ ÔÍ ß½أع ãæأرا@

ã
Ùæ ٕا

/@٤٣ . ٨ ـ Vًَقلي َمنامك
ã
| Fُا ُيريكهم ٕاذ

ْرض واتوأ�َ مى Lالس
ã
| ما لَُه َيْسُجُد Fَا Lأن تََر Òn@َأ :@ ã| Fك ّ النظريى بالعقل ؤية Cوالر

/@١٨ . ٢٢ ـ

/@٧ . ٥٨ ـ أ�َرض
ã
| َوما واِت مى Lالس

ã
| ما َيعلَُم Fَا Lأن تََر Òn@َأ

/@٤١ . ٢٤ ـ وأ�َرض واِت مى Lالس
ã
| َمْن لَُه ُيَسبRح Fَا Lأن تََر Òn@َأ

/@٦ . ٧٠ ـ َبعيداً َيرونَه م Ô Úuٕا :@ ã| Fك باXتخيّلة ؤية Cوالر

/@ ٨٦ . ٢٧ ـ Íاً ß½ُمب اَر Úyوال فيِه لَيْسكنوا اللLْيَل َجعلنا أ@نّا َيروا Òn@َأ

/@ ٨ . ٣٥ ـ َحَسناً فرآُه َعَمِلِه ُسوُء لَُه ُزيّن ْن Ò Òfَأ

/@٣١ . ٢٨ ـ × Úَو� mجان ا Øu@كأ @ Û Òð Ö Òt َرآها ØFفل

الرطـوبة 
ٕا
Ø ã
اXر� من اXنعكس النور فبانطباع بالعـ�@: ؤية Cالر حقيقة وأمّا



١٧ رأي

النور@/ مبحث
ã
| عنه مبحوث اXوضوع وهذا الع�@,

ã
| ا�ليديّة

وبعَض بعض مع اòيال
ã
| ا¢زونة الصور بعض ُترّكب قّوة فهيى ا¢ّيلة@: وأمّا

ُمفكAرة@, تسّمي الباطنيّة النفس استعملxا فٕان بعضمyا@, مع الوهم
ã
| ا�زئيّة ãæعاXا

يAلة@/ ÔU يت Ød الوهم استعملها وٕان

وتوّجهها الظاهرة ا¡واّس @تتحقّق@بانقطاع@النفسعن فهيى @النوم@: ã| ؤيا Cالر وأمّا
Iت مستعَملًة كانت فٕان وٕادرا@كها@, لرؤيÇxا فراغ ا¢يAلة للقّوة فتحصل الباطن@, 
ٕا
من وتكون رؤيxا@, فتختلط وٕاّ� صائباً@, ٕادرا@كها فيكون والروحانّية@: العقل حكومة

أ�ح"م@/ أضغاث

/@ ّ ا¡ضوريى اليق�والعلم حّق مرتبة فهيى بال¿Îود@: ؤية Cالر وأمّا

يراد القلوب@: أفعال من ٕا
مفعول�وهو يتعّدي رأيُت ٕان ـ قوGم أّن �O@و�
والبـص�ة العـاقلة بالقّوة إ�دراك أيى بالقلب@, ؤية Cالر ]ع� كانت ٕاذا ؤية Cالر أّن منه
الظـّن ]Çع� يكون با¢يلة@: ؤية Cالر ]ع� كان وٕاذا قهراً@/ العلم ]ع� يكون الباطنّية@:
ويـراد القلوب@, أفعال

ã
| Fك مفعول� 
ٕا يتعدي أن اXفهوم� هذين ÏÉومقت قهراً@/

كالع�وغ�ها@/ البدنيّة ا�وارح من � القلب من تصدر
ã
æع�معا تدّل أفعال مyا

مطلق من قلناه ما هو فيه@: الواحد وأ�صل
Ø ã
ا¡قي� معناها ؤية Cالر أّن وليُعلم

هيى ا Ø̂ فٕا وغ�ها@: التعقّل أو التدّبر أو الظّن أو العلم مفهوم وأمّا بغ�ها@/ بع�أو النظر
مواردها@/

ã
| مyا وتستفاد ؤية@, Cالر آثار من

بالقلب الرؤية أّن ٕاّ� واحد@,
ã
Øك� ٕا
مفهوم Fمرجعه وال¿Îود@: بالقلب ؤية Cوالر

الرؤية غ� وهذا بال¿Îود@, الرؤية Gا يقال منه العالية واXرتبة مراتب@, وله عاّم مفهوم
مفعول�@/ 
ٕا يتعّدي وهو والعقل@, بالنظر

�ÇO ف" روي@: ـ ماّدة من اXفهوم� ا�ستقاء أو ا¡ديث aل oمفاه وأمّا



رأي ١٨

وIّمل@, قبول نوع وهذا ,@
Ø ã
اXر� نور انطباع ؤية Cالر فٕاّن الرؤية@, وب� Fyبي التناسب

للنور@/ نازلة صورة واXاء@: نور@, العلم فٕاّن متناسبة@, واXاء والعلم والنور

عنوان الراية فٕاّن الرؤية@, من اشتقاقها يبعد ف" ا�يش@: ]ع�علَم اية الر# وأمّا
Gم@/ وع"مة مَظهر وهو مyم@, ويتظاهر يُري وما ا�Fعة

ا�ستحاضة@, أو ا¡يض m"ع من ويظهر اXرأة من يُري ما ]ناسبة وال�ئية@:
اXرأة من وا¡ا�ت أ�يّام وتلك Uصوصة@, أيّام ظهور وٕاع"مه الدم ٕاراءة بسبب أو

ٕالzا@/ يتوّجه جالبة وهيى مyا@, وينتظر يتوقّع ما خ"ف

هذه أّن ا¡ّق@: ولكّن ,@
ã
æ�ع�أخ[ ا Øuٕا فيقال أرأيَتُكم@: أو أرأيتَك صيغة وأمّا

لتـعي� الضـم� واتـصال الرؤَيـة@, مفهوم من ومأخوذة
ã
ا¡قي� ]عناها أيضاً الصيغ

لعـدم واحـدة حـالة ع� الفعل ويب� ومؤنّثاً@, ومذّكراً وbعاً وتثنية مفرداً ا¢اطب

ã
و| السـؤال

ã
| ومبالغة تأ@كيد ع� يدّل التعب� وهذا وÇIويله@, تغي�ه 
ٕا ا�فتقار

فيه@/ والدقّة ا�واب تفصيل

دونكـم@, دونـgا@, دونك@, فتقول@: العرب@, ك"م
ã
| كث�ة الصيغ هذه ونظائر

وهكذا@/ ها@كم@, ,@Fها@ك هاَك@, بكم@/
Ò
Ì ß»ُوي بgا

Ò
Ì ß»ُي بك@,

Ò
Ì ß»ُي ٕايّا@كم@, ,@Fٕايّا@ك ٕايّاك@,

/@٦٢ . ١٧ ـ Ø ãَع� مَت Lكر الLذيى هذا أرأيتََك

/@٤٠ . ٦ ـ Fا َعذاُب أتا@كُم ٕان ُقلأرأيَتكُم

أنـفسكم من rأنصف ٕان وجدانكم وعند أنفَسكم أترون أو نفَسك أتري أيى
فكيفgIون@/ ٕالzا@: rورجع

ã
| مyا يَتحّصل وما و�زمُها ا¡قيقّية@, معانzا ã

| مستعملة هيى ا Ø̂ ٕا الصيغ فهذه
ويراد الصيغ هذه تطلق قد اX"حظة وwذه /@

ã
æو

ß
اخ� أو

ã
æ

ß
أخ� ـ هو ا¢اطبة@: مقام



١٩ رأي

اXفهوم@/ هذا مyا

والفكر والتخييل@, بالع�@, الرؤية من أعّم الرؤية ٕاّن قلنا وال�وئة@: ِويّة الر# وأمّا
ماّدة من مأخوذة كانت ٕان فال�وئة النوم@,

ã
| والرؤيا بالقلب@, واXشاهدة والتعقّل@,

وتفّكر@/ تدّبر ذات النفس جعل أيى والتعقّل@, الفكر فzا منظور فهيى الرؤية@:

Wتّدة@@/ Uصوصة ع�رؤية تدّل فيه اللفظ فزيادة الرؤيا@: وأمّا

الب½Íوال¿Îادة@/ ـ ماّدة راجع

 ولكـن
ã
æأنظُْر@ٕاليكَ قالَ َلن@تَرا 

ã
æأِر Rه قالَ َربnَمه@رب Lيقاتنا@وكل ßX ×Ïºا@جاَء@ُمو ØXو

/@١٤٣ . ٧ ـ
ã
æتَرا َفَسْوَف مكانَُه Lْستَقرo فٕان َبِل Ò� ٕا�ا انظُر

والÇxبت ا�شـتقاق اشتّد وا¢اطبة اXناجاة لّذة وٕاحساس التكلّم هذا فبعد
ؤية Cالر وسأل و[اِلك@نفسه@, ا�ختيار حالة عن وخرج والطلب@والوصل, اللقاء حرارة
متوّجه ع�@و� برؤية غ�مقيّد وال¿Îود, اللقاء كFل الكاملة@والوصل,@وطلب اXطلقة
فأجاب /@

ã
æأِر Aرب فقال@: Wتنعة@, أو عاXه

ã
| Wكنة صورة 
وٕا Uصوصة جهة 
ٕا

اسـتجاب فقد هذا@ ومع ,@
ã
æترا لَن بقوله@: اXـورد ذلك

ã
| به Nاب ما حّق سبحانه

ٕا� ولكنoنظُْر وجّل@: عّز فقال ـ اXيسور حّد
ã
و| Zكن ما ]قدار طلبته وأSح سؤاله

اللـقاء من ابتدائيّـة مرحلة ã
| وصِعق

ã
Øالتج� من مرتبة أّول

ã
| Ïºمو فخّر بل@/ Òا�

ال¿Îودّية@/ ؤية Cوالر

وكذا اòارجيى فا�بل وفطرياً@, ÓDعظ كان ما هو فيه أ�صل ٕاّن قلنا َبل@: Ò� وا
ا�بل@/ مصاديق من لٕ"نسان النفسانيّة والعظمة إ�نّيّة

العظمة استقرار هو الرؤية حجاب أّن 
ٕا الكرZة فتش�ا��ية حال@: ّ وع�أيى
ÇNتمع أن Zكـن و� وفـنائها@, اندكا@كها من و�بّد الذاتّية@, إ�نّيّة و[كّن الشخصيّة



رّب ٢٠

/@
تعا وQلّيه وجّل عّز ¾Îوده مع لٕ"نّيّة والبقاء ا�بليّة استقرار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّب@:

مالك ع� ويطلق ومضافاً@, بالّ"م فاً معر# 
تعا ا ع� يطلق الرّب@: ـ مصبا
]Çع� استعمل وقد اXال@, ورّب الدين رّب فيقال ٕاليه@, مضافاً يَعقل � الّذيى ء ãÏ¿ال
ا@/
Ú
wر رواية

ã
و| َربxّا@, أ�مُة تِلد Ø	ح :@UعY قوله ومنه أيضاً@, ٕا
العاقل مضافاً السيّد

اXالك@, ]ع� للمخلوق بالّ"م استعFله Nوز و� قالوا@: راً@/ Ò̀ رب#ه ã
فَيْس� التيل@:

ã
و|

عـن عـوضاً بالّ"م جاء ا Ø[ور ا¢لوقات@, bيع ـلك ÒZ � وا¢لوق للعموم الّ"م ٔ�ّن
أ�مُة تَلد Ø	ح وقوله@: العبد@, رّب يقال أن Zنع وبعÎÉم ]ع�السّيد@, كان ٕاذا إ�ضافة
ومنه بتدب�ه@/ وقام ساسه ٕاذا قتل@: باب من َربّاً أ�مَر زيٌد وَرب# عليه@/ حّجة ا@:

Ú
wر

فـعيلة َربيبة الرجل@: امرأة لبنت وقيل فاعلة@, ]ع� فعيلة وَربيبة رابّة للحاضنة قيل
لفظ ع� ربيبات وجاء ربائب@, وا�مع �ّمها@, تبعاً غالباً wا يقوم ٔ�@نّه مفعولة ]ع�
حرف :@ وُرب# طبخ@/ ٕاذا الرطب ِدبس ّب@: Cوالر أِربّاء@/ وا�مع ربيب@, وإ�بن الواحدة@/
مُقَحمًة التاُء عليه وتدخل رجل@قام, ُرّب ع�@النكرة@Lو ويدخل غالباً, يكون@للتقليل
واختّصت لسكنت للتأنيث كانت لو@ ٕاذ للتأنيث@, وليست ,@Uروّية ب" وواردة Yزائدة

باXؤّنث@/

ّب@: فالر# عليه@, والقيام ء ãÏ¿ال ٕاص"ح ـ فأ�ّول اُصول@, ع� يدّل َرّب@: ـ مقا
قام ٕاذا َضيعَته@: ف"ن رب# يقال ء@,

ã
Ï¿لل اXصلح ّب@: والر# والصاحب@/ واòالق@, اXالِك@,

بـه Cُيـَرب ٔ�@نّـه وغ�ه@, للعنب ّب Cوالر ّب@/ Cبالر َمربوب سقاء وهذا ٕاص"حها@/ ع�
ُأربAُبه@/ ورب#بْتُه أُرّبه@, Ú ãالص� وَرَبْبت بالرّب@/ العارف :@

Û ã Ø
èوالِر َمربوب@/ وفرس ء@/

ã
Ï¿ال



٢١ رّب

عليه@, وإ�قامة ء
ã
Ï¿ال لزوم ـ ا��خر وأ�صل بيب@/ الر# أمر ع� يقوم الّذيى اّب@: والر#

وأرض دامت@, ٕاذا البـلدة@: Çwذه ـحابة الس# أرب#ت يقال أ�ّول@, لٔ"صل مناسب وهو

ã
الّـ	 :@ Úè Cالر الشـاة الباب ومن َرباباً@/ حاب الس# يى Ùd ولذلك مطر@, wا �يزال َمَرّب@:
حديثاً@, وَضَعْت

ã
الّ	 هيى ويقال البيت@/ �زمت ٕاذا اُِرب#ت@: فقد ,@é#لِل البيت

ã
تبس| ÔI

Ø
ËÈ ـ@ الثالث وأ�صل أ�ّول@/ الباب من وهو ولدهـا@,

ã Ù
èُتر

ã
الّ	 فهيى كذا كان فٕان

قياساً كلّه الباب كان النظـُر اُنعم وم	 قبلـه@/ Xا مناسـب أيضاً وهو ء
ã
Ï¿لل ء

ã
Ï¿ال

ِربابًة العهد يى Ødو أِرّبة@, للمعاهدين يقال العهد@, وهو بابة Aالر الباب هذا ومن واحداً@/
الكث�@/ اXاء َبب@: والر# ويؤّلف@/ Nمع ٔ�@نّه

,@� انيّ َربّ كونوا ـ با العارف تأ@لAه ÔXا :@
ã
æبّا والر# مالكه@/ ء@: ãÏ¾ كّل Cرب ـ صحا

ف"ن ورب# ها@/ Ø]وأ أصلحها الصنيعَة@: وَرب# فوقهم@/ كنت أيى م Ôxُسس القـوم@: َرَبْبُت
ا�جBع@/ ّبُب@: Úوال� /@

× Ø
èَر ÔXا والَمربوب@: @َربّاه@/ أيى ,@ Óع�[ وَتَرّببه@: وَرب#به يرّبه@َربّاً@, ولَده

,@Ì»بالك ِرباب واXصدر ُرباب@, وbعها حديثاً@, وضعت
ã
الّ	 الشاة ع�فُع�@:

×
è Cوالر

جل@: الر# وَربيب أ�ب@/ امرأة والراّبة@: اُ�ّم@/ زوج والراّب@: بالو�دة@/ العهد قرب وهو
بائب الر# واحدة أيضاً@: بيبة والر# واُ�ن�َربيبة@/ َمربوب@, ]ع� وهو غ�ه من امرأته ابن

ٔ�لباuا@/ البيوت
ã
الناس| ُتربzّا ã	ّال sالغ من

ا¦ام@, حّد 
ٕا فحاً� حاً� ء
ã
Ï¿ال ٕانشاء وهو ال�بية أ�صل

ã
| الرّب@: ـ مفر

ِ ٕاّ� مطلقاً الرّب و�@يقال للفاعل@, مستعار مصدر ّب@: فالر# ورب#به@/ وربّاه ربّه يقال
آبائكم@, ورّب ربnكم غفور@, mورب طّيبة بلدةٌ ـ اXوجودات ]صلحة اXتكفّل 
تعا
ولفظ منسوب@ٕا
@َربّان@, قيل :@

Ø ã
æبّا والر# رّبك@/ عند

ã
æواذ@كر الفرس@, ورّب الدار ورّب

منسوب هو وقيل@: فََعل@, من يُب� Fّوقل وَسكران@, َعطشان Lو يُب� فَِعل من فَع"ن
بالعلم@, نفسـه َيرّب أو ,@oكا¡ك العلم َيرّب الّذيى وهو اXصدر هو الّذيى الرّب 
ٕا



رّب ٢٢

,@ ّ ٕاGيى كقوGم 
تعا ا أيى الرّب 
ٕا منسوب وقيل@: مت"زمان@, التحقيق
ã
| وك"Yا

ã
|
Ø ã
æربّا وقيل َربّانّيون@/ وا�مع ,@ Ø ãæÊ»وج Ø ãæيا¡ قوGم

ã
| كزيادته فيه النون وزيادة

مصدر بوبّية@: Cوالر /@ Ø ãæبّا كالر# Ø ã Øè Aفالر كث�@: ِربRّيون ـ 
تعا وقوله ,@
Ø ã
æياÌº لفظ أ�صل

غ�ه@/
ã
| يقال والّرباية وجّل@, عّز ا

ã
| يقال

سّيد@/ ضابط@, وزير@, معلAم@, حاخام@, @= @UَربY ـ@ @ ـ قع

بطٌل@/ س@, Aمدر معلAم@, حاخام@, ,@
ã
æربّا UَربّانY @ ـ @@@@@

اÇXالَك@, الرّب يكـون أقسـام@: ث"ثة ع� Ë»ينق الرّب :@ أ�نباريى ابن ـ لسا
َربّـاً@, َيـُربّه Ú ãوالص� ولَده ورب# اÇXصلَح@/ الرّب ويكون اXطاع@, السيَّد الرّب ويكون
وتـراعـzا ÇIفظها أيى ـ@ ا@ Ûwَتـُر نعمة لك ا¡ديث@:

ã
و| َربّاه@/ وَتِربًّة@: تربيباً وَربّبـه

التـضعيف@, ÇIويل ع� تربيًة وَربّاه وارَتب#ه@, وتربّبه ولده@/ الرجل ã Ø
èُير Fك وتربzّا@,

كان الطفوليّة يُفارق Ø	ح ووليَه عليه القيام أحسَن أيضاً@: التضعيف ع�Iويل وتربّاه
بائب@: والر# /@ × ØèرXا واXربوب الفرس@/ وكذلك وَربيب@, َمربوٌب

Ø ã
والص� يكن@/ n أو ابنه

صاح}ا ٔ�ّن َمربوبة@, ]ع� ربيبة واحدtا بسا_ة@, وليست البيت
ã
| تكون

ã
الّ	 sالغ

من اُ�لوف بAي�Aوهم Aالر واحد ã Ù
è Aوالر ّبة@/ Cكالر بّة والر# الناس@/ من الفرقة ّبة@: Cوالر ا@/ Øwَير

وَضّمها الراء Ì»بك ربّيّون الزّجاج@: قال َرب#ة@/ واحدtا ا�FÒعات من وأ�ِرب#ة الناس@/
الكث�ة@/ ا�Fعة وهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النـقائص ورفِع الgال جهة 
ٕا ء
ã
Ï¾ سوق اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ا�عـتقادات أو العـوارض أو الذاتـيّـات جـهة من كان سـواء@ والتحلية@, بالتخلية
ٕانسان

ã
| اXتداولة@, العلوم أو وا��داب أ�عFل أو وأ�خ"قيات الصفات أو واXعارف



٢٣ رّب

وتgيل ملته ترفيع
ã
ÏÉيقت ما وMسب Mسـبه ء

ã
Ï¾ كّل

ã
ف� نبات@, أو حيوان أو

شأنه@/

بإ�نعام@, آخر مورد
ã
و| بإ�ص"ح@, مورد

ã
| عyا Ø�يع أ�صيلة ا¡قيقة وهذه

يـناسب ]ا آخر
ã
و| بإ�[ام@, مورد

ã
و| بالسائس@, موضوع

ã
و| باXدّبر@, آخر

ã
و|

ا¡قيقة@/ مصاديق من كلّها
ã
æعاXا فهذه ٕاليه@/ ويرجع أ�صل

واX"زمة والعلّو وا§اء والزيادة والقيمومة والسيادة واXصاحبة اXالكيّة وأمّا
من مyا كّل يشاwها@: وما والتغذية والتعلم ا¡اجة ورفع وا�مع وإ�دامة وإ�قامة
وتناسـب اXقام اقتضاء Mسب خاّص مورد

ã
| مyا وكّل آثاره@, ومن أ�صل لوازم

اXوضوع@/

العارف ورّب تلميذه اXعلّم ورب# مو�ه@, السيAُد ورب# ولدها@, اُ�ّم رب#ت فيقال
اXرضعة ورّبت أرضه@, الزارع ورّب ماله@, التاجر ورّب النبات@, اXطر ورب# مريده@,
راّب فـهو السـقاء@, الصانع ورّب مربوبxا@, الربيبة ورّبت أ�مر@, زيد ورّب الطفل@,

/@
× Ø
èوُمَر َمربوب وذاك وَرباٌب@/ وُرّب وَربّاُن وَرب� وَربيب

ã
و| بالفاعل@, النسبة قيام إ�فعال

ã
و| النسبة@, Vّرد ي"حظ ا£ّردة الصيغ

ã
ف�

وجـهة الذات اتّـصاف ة@:
ß
اXشـ} الصـيغ

ã
و| به@/ اXفعول ع� النسبة وقوع التفعيل

الثبوت@/

ع�اXبالغة فيدّل ْعب@: والص# ب@, ÖÍ ÚÉكال والوصفيّة اXصدريّة ã| يش�ك ّب فالر#
الصفة متّصفwذه وهو ال�بية شأنه من كان من فالرّب ال�بية@, وثبوت ا�تّصاف

ã
|

فيه@/ ثابتة

رّب ,@oالَعظ الَعرش رّب وهارون@,
×
Ïºمو رّب ء@,

ã
Ï¾ كّل رّب ,@� ÒXالعا رّب

البلدة@, هذه رّب واXغرب@, اÌ¿Xق رّب ل�@, Lأ�و آبائكُم رّب ْرض@, وأ�َ وات مى Lالس



رّب ٢٤

اس@/ النّ رّب الفلق@, رّب الَبيت@, هذا رّب

والتـgيل والنـظم التدب� من اXوضوع@, اقتضاء Mسب مyا كّل
ã
| فال�بية

/@oوالتنع وإ�ص"ح

ا�هات bيع من ال�بية مطلق ف�اد ء@,
ã
Ï¿ب وتقييد ٕاضافة دون من يطلق وقد

َربّاً@/ أبغيى Fِأغ�ا ,@oَرح tَرب ِمن قْوً� َسVٌم غُفور@, َوَرّب َطيRبٌَة بلدةٌ :@
ã
| Fك@

وترفيعاً@/ ÓFوعل وأدباً وعمً" وأخ"قاً ذاتاً ال�بية مطلق فاXراد

:@
ã
| Fك خصوصيّة دون من الذات ٕا
مطلق يضاف ما مyا وقريب

رّبك@, ٕاّن رّبك@, واذ@كر رّبك@, لنا ادُع �@تَذْر@, Rرب ,@
ã
� oغفر Rرب ,@

ã
æأِر Rرب

علينا@, أنِزل رّبنا ا@, منّ تقـّبل رّبنا gا@, nرب ن Òf ورّبكم@,
ã Ù
èبر ُعْذُت رّبكم@, من Vًفض

ِمن ُهـدًي ع� ا@, Ùwلِر وأِذنْت ا@, Ùwر بأمر رّبه@, فاجتـباه رّبه@, لُه قال َلنا@, اغِفر رّبنا
/@ ييى Ö ÔJ اّلذيى

ã Ù
èر م@, Ùwر

صورة ّ أيى ã
و| Wكن Lو ّ بأيى اXوضوعات wذه اXتعلّقة ال�بية مطلق ف�اد

مقتضية@/

ُسبحان :@
ã
| Fك Øمع� ومفهوم خاّص موضوع 
ٕا اُضيف ٕاذا ما R"ف وهذا

الَفَلق@/ Rرب واXغرب@, اÌ¿Xق Rرب ة@, الِعّز Rرب ربRك

ا بـيَد كّل ونظمها@: ها
Ò
وتدب� عالية مراتب 
ٕا ها

Ò
سـ� أّن 
ٕا فzا فيشـار

اXتعال@/

واسـتع"ء قـدر ذا ء
ã
Ï¾ كون عن عبارة العّزة أّن اXواّد@: هذه

ã
| ء وسـيجيى

وطلوعه الوجود ظهور عن عبارة والغروب@: وال¿Ìوق دونه@/ ٕا
من بالنسبة وتفوق
ٕابانة@/ مع انشقاق والَفَلق@: وغروبه@/ ٕاضاءة@, مع



٢٥ رّب

أ�@ك�@, ا�شتقاق من ـ وربأ وربو@, رأب@, ـ وماّدة اXاّدة هذه ب� ما �O و�
التداخل يبعد و� وا§اء@/ الزيادة ]ع� والربأ والربو وا�مع@, إ�ص"ح ]ع� فالرأب
هذه ذيل

ã
| اXذكورة وإ�ص"ح وا§اء الزيادة ـ oمفاه يكون وأن ,@

ã
æعاXا ب�هذه

غ� من والتداخل@, التشابه جهة من فzا وداخلة والربو@, الرأب من مأخوذة اXاّدة@,
Iقيق@/

اÇXضاعف@, صيغ من نظائرها
ã
| Fك فzا@ إ�بدال طرّو اXع� هذا ع� ويدّل

ã
| للـتخفيف ,@

× Ø
èَرÇÔXا وذاك

ã
èُمر فهو تربيـة

ã Ù
èُير Øèَر الرّب@: من التفعيل

ã
| فيقال

ودّسـ«Îا التصـديد وأ�صل وأمليت@, وَدّسـاها التصـدية
ã
| Fك اXكّرر التضـاعف

والزيادة@/ ]ع�ا§اء الربو من ال�بية أّن فيظّن وأمللت@/

للـنوع@/ Ì»بالك ِفعلة وع� للمّرة@, بالفتح فَعلة فع� بالتحـريك@: الربّة وأمّا
وما ال�بية@, من ونوع واحدة@, تربيـة أيى يُفَعل@, ما ]ع� كاللCقمة

Ø
ËÉبال فُعلة وع�

علم أو صفة أو ذات
ã
| وا�سðادة ٕا
إ�^اء ال�بية مفهوم مرجع كان ا ØXو به@/ Øèُير

مفهوم ٕا¾Ìاب 
ٕا مضافاً الزيادة@, مطلق الصيغ هذه من يراد فقد غ�ها@: أو أدب أو
والّربأ@@/ الّربو

ربّيّون فzا وا�مع الث"ث@, با¡ركات ـ
Ø ã Ø
èر فيقال النسبة ياء علzا ويدخل

بالتحريك@/

/@١٤٦ . ٣ ـ َوَهُنوا ا Òf Õ�كث ِربRيnون َمعه قاتَل Ø ãن ِمن وكأيRن

و�@بّد حقيقّية@, Uصوصة برنا¶ 
ٕا ومنسوبون خاّصة@, َتربية Gم رجال أيى
وهـذا ,@ هيى ٕاّ� ليست ا¡قيقـيّة ال�بية فٕاّن روحانّيـة@, ٕاG×يًّة ال�بيـة هذه تكون أن

الكلمة@/ مقتÏÉٕاط"ق

بـفتح القّراء من بعض وقرأ للكلمة@/
Ø ã
ا¡قي� أ�صيل اXدلول هو اXع� وهذا



رّب ٢٦

نـوع عـ� اللفظ ليدّل الك«Ìة هيى الصحيحة القراءة ولكّن ,@ ØËÉبال وبعÎÉم الراء@,
ال�بية@/ من خاّص

وإ�خـ"ص الص� وتعلّموا النبـّوة@, مكتب
ã
| تربّبوا قد رجـال هؤ�ء نعم

أ�نـبياء صّف
ã
| ومقاتلون Vاهدون فهم والرسالة@, الوحيى مهابط من وا�ستقامة

]ناسـبة أخري@, كلFت أو بّانيّون الر# دون بAيّون Aالر كلمة يناسب اXقام وهذا ومعهم@,
ال�بية@/ Iت وقوعهم

/@٧٩ . ٣ ـ الكتاَب @ُكنrُتعلRمون �]ا Rاني َربّ كونوا ولكن

/@٤٤ . ٥ ـ وأ�حبار انّيون والربّ هادوا لّلذين اّلذينأسَلموا النبّيون ا
ß
w كُم ÒJ

صفته ومن شأنه ِمن يكون مَن هو بّان والر# بّان@, والر# ن ×a كالر# بّان الر# منسوب
Iت واقعاً يكون من أيى ,@ Ø ãæَربّا تقول شخص ٕاليه ُنسب وٕاذا الثبوت@, بنحو ال�بية

العنوان@/ وwذا ا�هة هذه من ٕاليه ومنتسباً الصفة wذه ومتّصفاً بّان الر# تربية


ٕا ُينسب بّان@: الر# ã|و ,@ ã ÙèرXا 
ٕا يتوّجه Øj أّوً� ال�بية 
ٕا
Ø ã Ù
è Aالر ã| فالنسبة

الصفة@/ 
ٕا يتوّجه
Ø
j أّوً� بّان الر# ا

ذا كونـه مع بّان الر# هو Ø ã
النّ� فٕاّن أعـّم@, بّان الر# أّن :@ Ø ã�ّوالن بّان الر# ب� والفرق

نفسه@/
ã
|
Ø ã
æروحا اعت"ء

ا��يـة
ã
| النـبّيون@, كلمة ع� عطفه وكذلك مورده@,

ã
| به التعب� لطف فظهر

/@
اُ�و
ã
| ُتعلAمون@, rكن ]ا bلة وذ@كر الثانية@,

/@٢٣ . ٤ ـ َدَخلwrّن
ã
çVّال ِنسائكُم من ُحجوركُم

ã
|
ã
çVّال بائُبكم وَر

ع�من تدّل الصيغة وهذه وكتائب@, صحائف Lو َفعيلة@, bع فعائل باِئب الر#
جـهة 
ٕا النـظر كان ٕاذا@ واÇXؤّنـث اXذّكر فzا ويسـتويى له@, وثبت بوصف اتّصف



٢٧ رّب

ليّة وا�� اXرآتية جهة من منظوراً الوصف وكان الذات 
ٕا النظر كان ٕاذا وأمّا الوصف@,
فيختلفان@/ اXورد هذا

ã
| Fك@

هـذه أّن والتـحقيق ا�Çّر@/ حروف من النحويّون عّدها قد :@ ُرب# كلمة وأمّا
ع� يدّل Ëºٕا وهو فzا@, منظـور الواحد وأ�صل اXاّدة@, من مأخوذة أيضاً الكلمة
ُفعَلة@, عن أو ماضVهول فعل عن ومأخوذ لل�بية@, الّ"زمة والك�ة وا§اء الزيادة

بإ�ضافة@/ بعده ما وNّر

عدا كلFت ونظ�ه للمبالغة@, أو اّدعاًء أو حقيقياً ٕامّا مفهومه
ã
| التكث� وهذا

حوش@/ ـ@ راجع ـ@ ا�اّرة ا¡روف من اXعدودة وحاشا وخ"

/@٢ . ١٥ ـ ُمسِلم� كانوا @لو َكَفروا الLذيَن nَيود ا Ú[ُر

Fك موصوفة@, نكـرة أو موصـولة ما فكلمة الكافرون@, يوّده الّذيى كثـ� أيى
العوامل@/ ¾Ìح

ã
| ذ@كرناه

حاجة و� اXاّدة@, مشتقّات bيع
ã
| وملحوظ منظور الواحد أ�صل أّن فظهر

وLتاج تفس�الكلFت
ã
نتكلّف|

Ø
j وا�ستعارة@, ٕا
ا£از ا¡قيقة عن ٕا
العدول لنا

ضعيفة@/ تأوي"ت 
ٕا

/@٣٩ . ١٢ ـ الَقّهار الواحُد Fُا أِم Õ�خ قوَن Rمتفر أ@أرباٌب

واحـد كـّل متعّددة@, متفّرقة أرباباً يتّخذ أن �زم ربّاً@: ا غ� يتّخذ مَن فٕاّن
جـهات

ã
و| ,@ ّ دنـيويى ابت"ء رفع ã

و| عنوان
ã
و| مال

ã
| حاجة@,

ã
و| جهة

ã
| مyم

:@
تعا قال Fك وغ�ها@, اُخروّية@,

/@٣١ . ٩ ـ أرباباً م Òuورهبا أحباَرهم ذوا Ò ØHا

/@ ٨٠ . ٣ ـ �أرباباً Rوالنبي اVXئكَة َتّتخذوا يأُمَر@كُمأن َو�



ربح ٢٨

/@٦٤ . ٣ ـ Fا دوِن ِمن أرباباً بْعضاً بْعُضنا يتLخَذ َو�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربح@:


ٕا الفعل ويُسند ,@ يى Ùd وبه وَرباحاً@, اً ÒMَر َتِعب باب من Qارته
ã
| َرِبَح ـ مصبا

ِرMاً@/ أعطيته ٕارباحاً@: الرجَل وأرMُت راMة@/ فهيى Qارته ْت Ò ß
Mَر فيقال Vازاً@, التجارة

لكّل يت Ød ٕاذا ة@: ÒMمرا منه واش�يته اXتاع وبعـته منقـول@/ فغ� بالتثقيل ته ØMر وأمّا
رMاً@/ منه قدر

َرِبح ذلك من مبايعة@,
ã
| Uوزيادة Yفضل ع�َشّف يدّل واحد أصل ربح@: ـ مقا

يقال Fك وَربٌَح@, ِربٌح يقال فzا@/ ُيربَح راMة@: وQارة استشّف@, ٕاذا َيرَبح@: بيعه
ã
| ف"ن

باح@, Cالر الباب@: عن شّذ ا
Ø
Wو وال�ّبح@/ للبيع لب ÔQ وإ�بل اòيل َبح@: والر# ومَثَل@/ ِمثل

الِقَرد@/ ٕانّه يقال

\رة من يعود ما كّل
ã
| به يتجّوز

Ø
j اXبايعة@,

ã
| ا¡اصلة الزيادة الربح@: ـ مفر

ْت ÒMَر ا Òf ـ@ نف«Îا لعة Aالس 
ٕا وتارة لعة@, Aالس صاحب 
ٕا تارة الربح وينسب عمل@,
Qارtم@/

ã
| دخل ٕاذا للرجل تقول العرب الت#ْجر@/ ã| الن#ماء باح@: والر# بَح والر# بح Aالر ـ لسا
فـيه@, ُيربَح كان ٕاذا ُمرِبٌح@, بيع وهذا Çته@, Ö ÒMورا ف"ن َرِبح Êح@/ Ú»وال باح بالر# التجارة@:

فzا@/ ُيربَح راMة@: وQارة فzا@, صاح}ا َرِبح ٕاذا تQارته
ß
Mَر تقول@: والعرب

عظم@/ تضاعَف@, ^ا@, ك�@, زاَد@, ـ@ @UراباهY @@ ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩ ربص

والتحقيق@:

^اء وهذا معاملة@,
ã
| وزيادة ^اء حصول هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

بْل والر# بْو والر# الربأ مواّد وب� وبيÇyا مبايعة@,
ã
| تكون بأن مقيّدة وزيادة Uصوص

أ@ك�@/ اشتقاق Uو^ّو Y@ك�ة

صحيح Fyم كّل يعامل@, من 
ٕا أو اXعاملة 
ٕا واÌ»òان الربح نسبة ٕاّن
Ø
j

/@Ì»خ أو Qارته
ã
| التاجر ربح ويقال خ«Ìت@, أو رMتQارته فيقال وأدباً@, عرفاً

التجارة@/ 
ٕا أو التاجر 
ٕا ينتسب أن عرفاً يصّح فالربح

/@١٦ . ٢ ـ تQارtم Ò ßMَر fا ديى ÔGبا Vلَة Lالض ُوا Ò Ò	اش اّلذيَن ولىِئَك اُ

الّضـ"لة أخـذوا ورسـوله@: ا وÇOادعون با��خـرة يؤمنـون � الّذين فٕاّن
اXعاملة@, هذه خ«Ìان 
ٕا و�@يتوّجهون عنه@, وبا�ن½Íاف اGدي قبال

ã
واختاروها@|

راMة@/ غ� مyم التجارة فهذه

يكون بأن تركه@, ما ع� وزيادة ^اء فzا حصل ٕاذا راMة تكون التجارة فٕاّن
تلك

ã
| الربح فيتحّصل قيمته@, أصل وع� يعطيه ما ع� زائداً يأخذه الّذيى العوض

أيضاً@/ لصاحبه ويتحقّق اXبادلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربص@:

ترّبصت يقال ال�بّص@, ذلك من ا�نتظار@, ع� يدّل واحد أصل ربص@: ـ مقا
ُربصة@, متاعيى ã

|
ã

و ُربصة@, بالب½Íة

ã

 :@Uسيستان Yمعّرب

ã
æِجْستا Aالس وحكي به@/

تربّص@/ فيه ã

 أيى



ربص ٣٠

مـنه@/ Ëºٕا ُغـرفة@: وزان بـصة Cوالر انـتظرته@/ تـربّصاً@: أ�مر ترّبصت ـ مصبا
به@/ نزوله توّقعت بف"ن@: أ�مر وترّبصت

أو خ�اً به انتظر به@: وتربّص َربصاً ء
ã
Ï¿بال ربص ا�نتظار@/ ال�بّص@: ـ لسا

والفعل ما@, يوماً به تنتظر أن ء
ã
Ï¿بال ال�بّص الليث@: كذلك@/ ء@:

ã
Ï¿ال به وتربّص اً@,

Ø
Ì¾

أو الظـفر ٕاّ� أيى ْسـنَي�@, Ô¡ ا ٕاْحـَدي ٕاّ� ِبنا َتربLصون َهل التيل@:
ã
و| به@/ ترّبصت

ننتظره فب�ما بأيدينا@, قتً" أو ا من عذاباً ين@,
Ø
Ì¿ال بكم@أحَد نَ�بّص ال¿Îادة@وLن

تلّبث@/ أيى ُربصة@, أ�مر هذا ع�
ã

و كب�@/ فرٌق وتنتظرونه

مُب½Íßوبَص� فهو يُب½Íٕابصاراً@, ÒÍ½أب معروف@, :@Í
Ò
½ والبَ ـ ٢٥٩ . ١ ا�مهرة

اً
Ø
Ì¾ أو خـ�اً جل بالر# انتظارك وهو ربصاً@: به وربصت تربّصاً ء

ã
Ï¿بال وترّبصُت ///

ا�زع@/ ضّد والص�@: ح�@/// Øح� به ف	ّبصوا التيل@:
ã
و| به@/ Jّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى والنـظر@, الص� من اXرّكب اXفهوم هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أو الصـ� أو التلّبث مطلق وليس اً@/
Ø
Ì¾ أو خ�اً أمر@, ¡دوث توقّعاً والنظر التلّبث

اXذكورة@/ بالقيود بل أ�صل@, مصاديق من إ�بصار أو النظر أو التأخ�

واXع�@/ اللفظ جهة من والربص@: الب½Íوالص� ب�مواّد التناسب �O و�

فقط@/ هو@, حيث من النظر مفهوم ا�نتظار ماّدة
ã
| وي"حظ

/@٥٢ . ٩ ـ بRصون Ò	ُم َمعكُم ٕانّا َف	بLصوا

/@٢٢٦ . ٢ ـ ر
Ô
Î¾تربُّصأربعةأ نسائهم من يؤلون للLذيَن

/@٢٥ . ٢٣ ـ ح� Øح� به ف	بLصوا ِجنّة به رجٌل ٕاّ� هَو ٕاْن



٣١ ربط

/@٢٣٤ . ٢ ـ Ìاً Ö¿وَع ر
Ô
Î¾أربعةأ بأنف«Îّن ي	بLصَن أزواجاً ويََذرون

/@٩٨ . ٩ ـ وائر Lالد ِبكُم بLُص Ò Ò	َوَي

/@٢٢٨ . ٢ ـ ُقروء ثVثَة بأنف«Îن ي	ّبصَن واXطّلقاُت

لطف يظهر وwذا منظور@, أمر Iقّق بتوقّع التلّبث اXوارد هذه bيع
ã
| اد Ôف�

ما أو التوقّع أو التأخ� أو الّص� أو ا�نتظار أو التلّبث دون اXاّدة wذه فzا التعب�
يشاwها@/

اÇXطاوعة عـ� تـدّل الصيغة هذه فٕاّن التفّعل@: بصيغة اXوارد
ã
| التعب� وأمّا

اذها@/ ØHوا بصة Cالر اXع�اختيار فيكون والوفاق@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربط@:

ما باط@: Aوالر شددته@/ لغًة@: قتل باب ومن ÍÈب@, باب من ربطاً َربطته ـ مصبا
Fك بالص�@, ع�قلبه ا َرَبط للُمصاب@: ويقال ُرُبط@/ وا�مع وغ�ها@, الِقربة به ُيرَبط
العدّو@/ ثغَر �َزم ٕاذا مرابَطًة@: رابط من Ëºٕا باط@: Aوالر أGمه@/ أيى عليه ا أفرغ يقال

موّلد@/ ـ للفقراء
×
يُب� الّذيى باط@: Aوالر

أربِطُه َء ãÏ¿ال ربطت ذلك من وَثبات@/ َشّد ع� يدّل واحد أصل ربط@: ـ مقا
ُربِطوا قد م Øu@كأ ,@ Aالعدو َثْغر م"زمة باط@: Aالر الباب ومن ِرباط@/ به يُشّد والّذيى َربطاً@/
ويقال والنفس@/ القلب شـديد أيى ا�أش@, رابط وَرُجل و�زمـوه@/ به فثبـتوا هناك
فوقها@, fا واّب الد# من مُس Òòا اòيل@: من باَط Aالر ٕاّن ويقال@: باط@, Aللر الفرَس ارتبطت

ِحبالته@/ أيى ِرباطه ã
الظ� قطع ويقال ِت"د@/ يقال Fك اòيل من ِرباط ف"ن و��ل

وَمرَبط@, َمرِبط واXوضع شددته@, أيضاً@: وأربُطه أربِطُه ء ãÏ¿ال َربطت ـ صحا



ربط ٣٢

هذا@, الربيط نعم ويقال الدواب@, من رأساً كذا يرتبط وف"ن ,@َع َمرِبط له ليس يقال
اòيل@/ من ترتبط Xا

به@/ َربَطها ما ربطة@: ßXوا ربط ßXوا ه@/ شـد# وَربيط@: َمربوط فهو َء
ã
Ï¿ال رَبط ـ لسا

/@Uا¡بل والنسعة ا¤شّو@/ Y الفراش ِشي#ة Ò¡ا فوق تشّد لطيفة ِنسعة حل@: الر# من واßXربَطة
يرُبط كأ@نّه القلب@, شديد أيى ا�أش@, رابط ورجل الدواّب@/ من ارُتبط ما بيط@: والر#
ووُثق@وَحُزم قلبه اشتد# جأُشه@ِرباطًة@: ورَبَط Pرأته@وشجاعته@, يكفّها الفرار عن نفسه

وع@/ الر# عند يفر# فلم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| أو ء

ã
Ï¿بـ مـتعلAقاً والشـّد التوثيق هو اXـاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

من هو حيث من Fمفهومه ي"حظ والشّد والتوثيق ا¡ال@/ تلك ع� ليثبت موضوع
ي"حظ التوثيق

ã
و| الثبوت@, جهة 
ٕا Fzف نظر دون ومن آخر@, ء

ã
Ï¾ 
ٕا تعلّق دون

قيد@/ 
ٕا نظر دون من ا�هات bيع من fطلق الشّد@: وأمّا والوثوق@/ ا�طمينان جهة

أ�صـل ذلك آثـار من واللزوم@: وا¡زم والوثوق الثبوت ـ oمفاه أّن فظهر
لوازمه@/ ومن

/@٢٠٠ . ٣ ـ وراِبطوا وصاِبُروا وا Ô ßص�o آَمنوا الLذيَن ا Ûv@َأ يا

Mيث عليه والثبات الص� ٕادامة واXصابَرة واXكاره@, الوظائف قبال
ã
| الص�

عنه Ø�ويع بيyم@, ا�رتباط Iقّق واXرابَطة الناس@, ب� Øويتج� علناً منه الص� يظهر
الث"ث@وIقّقها اXقّدمات وهذه ـ كردن پيدا و@بستگي وابسته@شدن ـ بالفارسّية@بكلمة

مطلوب@/ ٕا
كّل الوصول
ã
و| مس� كّل

ã
| �زمة

وُيرشدهم@, vدvم ومن ب�أ�فراد ا�رتباط Iقّق أّوGا مراتب@: Gا واXرابَطة



٣٣ ربط

يأمر ما ع� ويعملوا بٕارشاده ويسـ�وا ـديه
Ô
w لzتدوا وإ�مام@, أ�ُمّـة ب� Dف أيى

ويyَي@/

ã
| ويستقّروا بيyم Dف رaاء ليكونوا أ�مة أفراد ب� اXرابطة Iقّق ـ وثانzا

واحدة@/ وع�كلمة Uالفzم ع� واحداً ويداً واحد صّف

أنف«Îم عن للدفاع الّ"زمة والقوي التجهñات جهة من الربط Iقّق ـ وثالثها
اXراتب@/ هذه �ميع شاملة فاXرابطة منافعهم@/ و¡فظ

أّولية مرتبة بنفسه فرد
ã
| والقلب البدن ب� Dف الّربط ٕاّن نقول@: أن يبعد و�

ا�أش@/ بربط عyا Ø�ويع اXراتب@, هذه قبل

/@٦٠ . ٨ ـ ْيل Òòا ِرباِط َوِمن قّوة ِمن Ôrسَتطَعo ما م Ô ÒG وا nوأِعد

مـربوطة مـنظّمة النظم@, وIت اختياركم Iت تكون بأن اòـيل مرابطة أيى
والقّوة@: اXفاَعلة@, مصدر باط Aوالر وبيyا@, بينكم Dوف بيyا Dرابطة@فXا بتحقّق حاÍÈة@,

أيضاً@/ مصدر @كالقُدرة

/@١٤ . ١٨ ـ ربnنا فقالوا قاموا ٕاذ َع�قلوwم وَرَبطنا

و� مضطرب غ� واستحكامه القلب واشتداد ا�أش ربط مرتبة 
ٕا ٕاشارة
مـن قريب وهذا القلب@,

ã
| والطمأنينة اZ�ٕان Iـقّق من مرتبة أّول وهذا مðلزل@/

َقريباً@/ َفتحاً م Òwوأثا م Öz َعلَ كينَة Lالس فأنزَل :@
تعا قوله
ã
| السكينة نزول

وع� علzا واقعاً كان الرباط أّن 
ٕا ٕاشارة ع�@: ـ Mرف الربط استعFل وأمّا
الðلزل علzم يطري � قلوwـم@, ÏÉمقت ع� ومربوطون ثابتـون م Øuٕا أيى وجهها@,

ٕاZاuم@/ طبق يعملون فهم اòارج@, من وال�ّدد

ينعكس@, حينئٍذ ا��ية مفهوم فٕاّن م@:
Ò
wقلو وَربطنا ـ Pملة التعب�هنا و�@يصّح



ربع ٣٤

قلوwم@/ وشددنا اXع�@: ويكون

/@١٠ . ٢٨ ـ ا
ß
{ ع�َقلْ َرَبطنا لَو�أن به َلُتبديى كاَدت ٕان

قل}ا@/ من واZ�ٕان ع�ا�ستقامة وضبطناها شددنا أن لو� أيى

/@١١ . ٨ ـ أ�قدام وُيثبRتبه َع�قلوبكُم بَط Ö Ò�ول

نسبت ٕاذا Vّردة واستعGFا اXذكورة@, ا��يات
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

R"ف وهذا اXوارد@, تلك
ã
| به والتظاهر الربط ٕ�دامة مع� � فٕانّه اXتعال ا 
ٕا

الناس@/ 
ٕا اXنتسبة ـ@ وراِبطوا وصاِبُروا ـ@@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربع@:

وا�مع أجزاء@, أربعة من جزء Hفيف@,
ã
æالثا وٕاسكاُن بضّمت�@, الربع ـ مصبا

يأخـذ القـوم رئيُس كان الغنيمة ُربع والِمرباع@: فيه@, لغة hكر وزان بيع والر# أرباع@,
من أخذَت ٕاذا أرَبُعهم@: القوم وَرَبعُت إ�س"م@/

ã
| ساً Ồ صار

Ø
j ا�اهلية

ã
| لنفسه

قـتل
ã
èبا من لغـة@:

ã
و| أيضاً@, ربعهـم ¼Íت وٕاذا ماGـم@, ُربع أو اXرباع غنيمxم

ã
| يـقال و� كذلك@, صاروا ٕاذا الع¿Ìة 
ٕا وكذلك فأربُعوا ث"ثـة وكانوا وÍÈب@,
ُربـاعّيه@/ Í½وق ثُ"ثّيـه تَعّدي ا ØW وهذا الع¿Ìة@, 
ٕا غـ�ه

ã
| و� بأ�لف@, يى Aالتعد

وأربُع وأرباع ِرباع وا�مع Vازاً@, القوم ع� اطلق وقد ومGم@, القوم لّة ÒT ْبع@: والر#
وحذُف معتدل@, َرْبعة@: وامرأة َربْعة ورجل الربيع@, ã| القـوم مل والَمْرَبع@: وُربوع@,
العـرب عند بيع@: والر# مثله@/ مَربوع ورجل لغة@, Fzف الباء وفتح لغة@, اXذّكر ã| اGاء
¾Îر ٕاّ� Fzف يقال � قالوا ٕاثنان@, ال¿Îور فربيع زمان@, وربيع ¾Îور ربيع َربيعاِن@:
وصفاً وا��خر أ�ّول وجعل ربيع وتنوين ¾Îر بزيادة ا��خر ربيٍع و¾Îر أ�ّوِل ربيٍع



٣٥ ربع

�خت"ف بعÎÉم عند ء@ٕا
@نفسه
ã
Ï¿ال ٕاضافة من@باب وهو إ�ضافة@, فيه وNوز تابعاً,

ا�دول والربيع: ا�امع/ اليق�@ومسجد ا��خرِة@وحّق ولَدار صيد Ò¡ا َحّب Lو اللفظ�,
الزمان ٕا
ربيع والنسبة اXرأة@/ يت Ød وبه ع�ُربَيٍْع@, الربيع وُيصّغر الصغ�/ الyر وهو
والناب@, ب�الث#ِني#ِة

ã
الّ	 ّن Aالس ا¥انية@: باِعَية@بوزن والر# /@Fyبي ع�غ�قياس@فرقاً A ِربْعيى

له نظ� و� الباء Ì»بك وهو Wدود أ�ربعاء ويوم أيضاً@/ بالتخفيف َرباعيات وا�مع
لغة@/

Ø
ËÉوال الباء@, يفتح أسد

ã
ب� وبعض ا�مع

ã
| ع�وزنه

ã
çيأ ا Ø̂ وٕا اXفردات@,

ã
|

إ�قـامة@, وا��خـر أشياء@, أربعة من جزء أحدها ث"ثـة@: أصول ربع@: ـ مقا
ٕاذا أرَبُعهم@: القوم َرَبعت يقال ء@,

ã
Ï¿ال من بع Cفالر ـ أ�ّول فأمّا والرفع@/ إ�شالة والثالث

ã
و| هـذا@/ من ـرباع ßXوا رابعاً@/ Gم كنت ٕاذا@ أرَبعُهم@: وَربَعxم أمواGـم@/ ُربع أخذت
دون ما أ�سـنان َرباِعيات الباب ومن رباع@/ ßXا تأخذ أيى ـ َتربع أجَعلْك n ـ ا¡ديث
وأرَبعت@/ ّمي Ô¡ا عليه َرَبَعْت يقال الرابع@, اليوم

ã
| يكون ما ّمي@: Ô¡ا ã| بع Aوالر الث#نايا@/

بيع الر# الباب ومن الزمان@/ ذلك
ã
| القوم مل والَمربع@: الربيع

ã
| ينتج الفَصيل بع@: Cوالر

لّة ÒT بع@: والر# َيرَبع@, َربَع يقال إ�قامة@, ـ ا��خر وأ�صل أزمنة@/ أربعة من زمان وهو
أقاموا الّذيى أ�مر كأ@نّه اُ�َول, ع�@أمورهم ع�@َربعاtم@,@أيى القوم الباب: ومن القوم@,
ّكْث Ò] أيى ـ Uوالضـعف Yالنـقص ظَـلعك عـ� ٕاربَع ويقولون@: أ�َبد@/ 
ٕا قدZاً عليه
ا�رتياد عن َمربَعه ã

من@أصابه@| @Jبس الّذيى ربع@: ÔXفا ُمرِتع: ُمرِبع غيث ويقال وانتِظر/
ـ الثـالث وأ�صل إ�بل@/ فيه ترتع ما ُينبـت الّذيى والُمرِتع /@U@"ٔالك Yطلب والنCْجعة
اa�ٔال wا Iمل

ã
الّ	 العصا ـربعة@: ßXوا َربيعة@, نفسه وا¡جر أشلته@, ٕاذا ا¡َجر َرَبْعُت

الدواّب@/ ع�ظهور توضع Ø	ح

البيضة والربيعة@: باليد@/ مل ÔIو ُتربَع ã
الّ	 الصخرة الربيعة@: ـ@ ٣١٢ ا�شتقاق

ونـاقة القـوم@/ يله الّذيى اXوضع والَمربع معروف@/ الزمان من بيع والر# حديد@/ من



ربع ٣٦

عصاً ـرَبعة@: ßXوا به@/ أقام ٕاذا اXـكان@: ã| وَربََع ُرَبع@/ فولدها الربيع@, ã
| تُنتج ِمرباع@:

ويقال البع�@/ ع�ظهر فيَضعاِنه Uالِعدل�Y ß�gالِع أحَد wا فيحم"ِن رج"ن يأخذها
عليه@/ كانوا ع�ما أيى ا�اهلية@, ã| ع�َرباعxم ف"ن بنو

ساعة@/ ُربع اXرّبع@, أض"ع أحد ُربع@, UِربَعY ـ قع

جثوم@/ ربوض@, [ّدد@, اضطجاع@, ـ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باخت"ف معناه وOتلف ا¢صوص@, العدد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

Xا وأ�بيض كأ�سود وأ�ربَع العـدد@, هذا به يقوم Xن كالفاعل الرابع فيقال الصيغ@,
يتّصف Dوف الباء@, مثّلث أ�ربعاء تأنيثـه

ã
| وتقول العدد@, هذا نفس وهو به يتّصف

وهكذا@/ كاللCقمة@, بعة Cوالر بع Cالر تقول@: ُيربَع Dوف بيعة@, والر# بيع الر# تقول

وذلك رابع فهو َيربَع َربَع ـ فتقول نظائرها@, ã| Fك انðاعاً@ أفعال مyا وتشتّق
ُمرتَِبٌع@/ فهو وارتبع ُمرِبٌع@, ُيربع وأربََع َمربوع@,

أ¾Îر ث"ثة وهو الربيع فصل
ã
| تستعمل :@

Ø ã
ا¡قي� اXع�أ�صيل هذا و]ناسبة

من قسـمة به ينxيى فقد الربيع فصل انxي ٕاذا أيى السنة@, ُربع وهو السنة@, أّول من
السنة@/ فصول أربعة

يا Ød أ�يّام تلك
ã
| الربيع فصل

ã
| واقع�

ã
æوالثا أ�ّول الربيع ¾Îر كان وØXا

لٔ"زمنة@/ موافقاً كان ال¿Îور تسمية فٕاّن ,@Ëº�ٕا بذلك

أربـعة ع� الكون أيى ال�بّع فٕاّن وا�ضطجاع@: وا¦كّن إ�قامة مفهوم وأمّا
وا�سـتقرار إ�قـامة عن Ø�يع وقد وا¦كّن@, ا�ستقرار آية ا¡الة@: هذه وع� mقوا



٣٧ ربع

لوازمه@/ من بل أ�صل مصاديق اXع�ليسمن فهذا كناية@, ا¡الة wذه التاّم

اÇXع� هذا ونظـ� الكامـل@/ وا¦كّن التام ا�سـتقرار عن اXاّدة wذه Øفيك�
هذا

ã
| القوي bيع وارتكاز التامّة القدرة ٕاعFل اُريد ٕاذا فيه فيستعمل والرفع@: إ�شالة

العمل@/

مyا ,@ Ö�ـLالط ِمَن أْربَعًة فُخْذ ر@,
Ô
Î¾أ أربعـِة تربُّص ¾Îادات@, أربَع د

Ò
Î¿ تَ أن

ِمنُكم@/ أْربَعًة Lنzَعل ُدوا
ß
Î¿ فاستَ ام@, أيّ أْربَعِة ã| ُحُرم@, أربعٌة

ع� الدالّة أربعة mقوا ع� �حتوائه ك�ة وفيه نفسه
ã
| كامل أ�ربعة عدد

فـرد من أو زوج�@, من مرّكب زوج عدد أّول وهو والتحّقق@, وا�ستقرار الثبوت
/@oالتقس ويقبل وحدات@, أربعة من أو وواحد@, Uالث"ثة Yوهو

Òأْرَبِع�Ïºمو واَعدنا وٕاذ ـ با�مع ملحق وهو أربعون ا�مع@: مقام
ã
| ويقال

َسنًة@/ Òوبَلغأْرَبِع� ليلًة@, Òأربع� ربRِه ميقاُت
Ú
rف َسنًة@, Òمأْرَبِع�

ß
z علَ ّرَمٌة ÔT ا Øuفٕا ليلًة@,

أيى أ�ربعة@, ترفيع وهو خصوصيّات@, العدد وÇGذا ك�ة@,
ã
| ك�ة ع� فيدّل

ا�ستقرار كFل الع¿Ìات@,@وفzا ع�@أربعة@قواm@من الع¿Ìات@,@فيدّل مرتبة@فوقها@وهيى
والتثّبت@/

/@٢٢ . ١٨ ـ@ م@ Ô{كل رابُعُهم ثVثٌة َسيقولوَن

/@٧ . ٥٨ @ـ@ رابُعُهم هو ٕاّ� ثVَثة ويى ÒSمن يكوُن ما

م Øuٕا الكهف@] أصحاَب أّن حسبَت [@أم ا�Fعة باعتبار سيقولون الناس ٕاّن أيى
ثـ"ثة وأقلّها bاعة ب� Sوي من يكون وما ا�ستقرار@,

Ø
rفي كل}م ورابعهم ث"ثة

ومعهم@/ رابعهم وهو

/@٣ . ٤ ـ@ وُرباَع@ وثVَُث ×
َمث النRساء ِمن لكُم طاَب ما فانِكُحوا



ربو ٣٨

الصفة@, استمرار ع� تدّل صفة UفُعالY الصيغة هذه أّن ـ ثلث ـ
ã
| سبق قد

صفتان ُنب Ôوا� ْلُب Cكالص Hفيفاً@ التسك� أو بضمت� بُع Cالر فٕاّن أ�لف@, حرف لزيادة
/@١٢ . ٤@ ـ َتركَن@ ا ØW ُبُع nالر َفَلكُم ـ@ ع�الثبوت تدّ�ن أيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربو@:

بالواو ِربَواِن Øويث� أ�¾Îر@, ع� مقصور وهو والزيادة@@, الفضل با@: Aالر ـ مصبا
قاله ,@ ّ ِربَويى فيقال ع�لفظه ٕاليه وينسب ع�التخفيف@, ِربَيان يقال وقد ع�أ�صل@,
ٕاذا يربو@: ُء

ã
Ï¿ال وَربا خطأ@/ النسبة

ã
| الفتح فقال@: ّ ـطِرِزيى ÔXا وزاد وغ�ه@, أبو@عبيد

الصغ�
Ò ã
èوَر علzا@/ زاَد اòمسـ�@: ع� Òèوأر الربا@, ã

| دَخَل الرجُل@: èوأر زاد@/
ربّيته فيقال بالتضعيف ويتعّدي نشأ@/ ٕاذا ع"@: باب من يربو وربا َتِعَب@, باب من

×
èَير

/@o]
ã
ب� لغة والفتح اXرتفع@, اXكان بوة@: Cوالر ,@ Øè� فَ

الزيادة وهو واحد@, ع�أصل يدّل منه@, اXهموز وكذلك اXعتّل أ@: ـ
×
èالر ـ مقا

Uأ�رض Yما@ارتفع@من الرابيَة وَربا زاد, ٕاذا َيربو ُء
ã
Ï¿ال من@ذلك@َربا تقول والعلّو, وا§اء

اXكان بوة@: Cوالر بْوة والر# النفس@/ علّو ْبو@: والر# بو@, الر# أصابه وربا@: ع"ها@/ ٕاذا َيربوها@:
رب#يتُه ويقال أيضاً@/ بوة بوة@]ع�الر# Aوالر ,@èُتر@ زكت@وهيى نطُة@: ß¡ا ويقال@أرَبِت اXرتفع@/
ٕاذا ٔ�@نّه ذ@كرناه@, الّذيى من ـ أحدYا ع�معني�@: يكون ا

Ø
W وهذا غذوَته@, ٕاذا وترب#يته

أصُل يكون أن وNوز ال�بيب@/ من رب#يـتُه من ـ ا��خر واXع� وزاد@/ وزكا ا Ò̂
ã Ù
èُر

ِربَواِن اXال@واXعاملة@معروف@,@وتثنيته
ã
| با Aوالر جيAدان@/ والوجهان ياًء@/ الباءات ٕاحدي

من نسبه
ã

عا

ã
| كان ٕاذا@ قومه@: اُربيّة ã| هو يقال الباب@, هذا من واُ�ربيّة وِرَبيان@/

ع� لعلّوYا بذلك يتا Ødو باطن@, من الفخذ أصول عند متان Ò¡ واُ�رِبيّتاِن@: بيته@/ أهل
/@Fuدو ما
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ع� عليه يَِقُف ã
العا اXكان وهو أ�رض@, من والَمربأة ـْربأ ÒXفا اXهموز@: وأمّا
ع� لف"ن ُدريد@: ابن وذ@كر عنه@/ بك أرتفع أيى أ�مر@, هذا عن بك أربأ وأنا القوم@/
وهو واّتقيته@, َحِذرته ُمرابأًة@: أ�مَر رابأُت زيد@: أبو قال َطول@/ أيى Wدود@, َرباء@, ف"ن

يرقبه@/ كأ@نّه الباب من

ã
èيلويُرالت

ã
و| يُته@/ Ø̂ وأربيُته@: و^ا@/ زاد وِرباًء@: ُربُّواً َيربو ُء ãÏ¿ال َربا ـ لسا

من ُحبية الربا من بية Cالر ومثل الفّراء@: قال Uّففـة@, الربا@, من بَيـة@: Cوالر الّصدقات@/
وُحـبوة@, ُربـوة يقولوا nو بالياء Fw تكلّموا م Øu@أ

ã
يع� العرب@, من Êºع ا�حتباء@,

وانتفخت@/ عظمت أيى وَرَبْت@: مقصوٌر@, با Aالر Ëº�ٕوا الواو@/ Fوأصله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ء

ã
Ï¾ ينتفخ ]ع�أن زيادة مع ا�نتفاخ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

وزيادة@/ فضل له يتحّصل j ذاته

بل أ�صل@, من ليست
ã
æعا[ Ìوها

Ú
فف« اللغويّ�@, ع� تشابه قد اXفهوم وهذا

وا�نتفاخ@, وا§اء@, والفضل@, اXطلقة@, كالزيادة منه@, ما@يقرب من@آثاره@ولوازمه@أو هيى
والع"@/ والنشأ@, والزكا@, والعظم@, والطول@,

الصغ�مهموزاً
Ñ
èر فقولنا الربب@والربأ@, اXاّدة@وب� هذه ب� الفرق يظهر وwذا

معتّ"ً
Ô
الصغ� وربا الgال@, ٕا
جهة ساقه أيى بالتضعيف

Ò
الصغ� وَرب# وطال@, ع" أيى

وزاد@/ انتفخ أيى

/@٥ .@٢٢ ـ وأْنبَتْت وَرَبْت ْت Úðاه اXاءَ  ا Öz َعلَ هاِمدةً فٕاذا أنزلنا ْرَض أ�َ وَتري

أيى الربـوة تتحّصل Øj وا�مود@, اòمود بعد يتحـقّق ا Ø̂ ٕا والتحّرك فا�هðاز
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إ�نبات@/
Ø
j والزيادة@, ا�نتفاخ

وهكذا وا§اء@, إ�نبات غ� الربو مفهوم أّن ع� يدّل الربو@: بعد أنبَتْت@, فِذكُر
والعظمة@/ والع" الطول ـ oمفاه غ�

/@٢٦٥ . ٢ ـ@ واِبٌل@ ا Òwأصا بَرْبوة َجنّة @َكَمَثل

اXرتفع,
ã

العا اXع�اXكان وليس والزرع@, لٕ"نبات مستعّد منتفخ مكان

ã
|@ أيى

اXـقام يناسـب � وهكذا اXزروعة@/
ã
ÏÈأ�را نات AسT من يعّد � اXكان ارتفاع فٕاّن
وأمثاGا@/ والزكا والطول وا§اء الزيادة ـ@

ã
æمعا

. ٢٣ ـ وَمع� َقرار ذاِت ٕا�َربوة ا ÔYوآوينا آيًة ـه Lواُم Òhَمر ابَن وَجَعـلنا
/@٥٠

ع� التولّد جهة من آية@, معاً وٕابyا hمر أّن 
ٕا ٕاشارة ا��ية كلمة اُفردت قد
فيناسب للزراعة@, مهيّأ ومنتفخ لٕ"نبات مستعّد Tّل والربوة ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان خ"ف

وَمع�@]@/ [@ذاتقرار والعيش وا¡ياة السكون

وغ�ها@/ والعظمة والطول والفضل با�رتفاع أيضاً التفس� يناسب و�

/@١٧ . ١٣ ـ رابياً َزَبداً ْيُل Lالس فاحَتمَل

/@١٠ . ٦٩ ـ راِبيًَة فأخَذُهمأخذةً

ا Øu@أ ٕاّ� دفعًة@, واحدة أخذة فهيى قوّية@, منتفخة وأخذًة زائداً@, منتفخاً زبداً أيى
فـيه وا�نـتفاخ الزيادة فتكون :@ ]اّديى ليس وأ�خذ وا¡ّدة@, الشّدة

ã
| وزائدة قويّة

ماّدّية@/ غ� أيضاً

/@٢٤ . ١٧ ـ َصغ�اً
ã
æياLَرب F @كَ Fُه Ö Òaرo Rَرب َوُقل

الربب@, من � الربو ماّدة من اXورد هذا
ã
| ـ ال�بية ـ لفظ يكون أن فاXناسب



٤١ ربو

وحصول ا�«Êنيّة والزيادة ا�نتفاخ Iـقّق هو اXـوارد bيع
ã
| اXطلق اXعـ� فٕاّن

الÇgال 
ٕا والسـوق ال�بيب وأمّا الوالدين@, مراقبة Iت ّ الظاهريى ّ اXاّديى النشـوء
وهو اXع� وهذا أ�و�د@, أغلب 
ٕا وبالنسبة اXوارد أغلب

ã
| متحقّق غ� ّ اXعنويى

Iّقق@/ ٕان وامتنان شكر مزيد وله آخر حّق ال�بيب@:

والزيادة وا§اء النشوء حصول من اXراتب �ميع شامل عاّم ال�بية ومفهوم
معنوّية@/ أو ماديّة كيفيّة ّ وبأيى مقدار ّ وبأيى مرتبة ّ أيى ã|

ال�بيـة هو الصـغر
ã
| ÏÉقـتXا فٕاّن صـغ�اً@, ـ كلمة ذ@كر ذ@كرناه@: ما ويؤيAد

يكونان قد الوالدين أّن 
ٕا مضافاً الك�@/ وهو ا�«Êنيّة والزيادة ا�نتفاخ وحصول
ُعُمرك ِمن فيـنا وَلِبثَت َوليداً فينا ُنربRـك nأ قاَل :@

ã
| Fك منحرف�@, بل صا¡� غ�

/@١٨ . ٢٦ ـ Òِسن�

وهذا فقط@/ ج«Êنيّة جهة من صغ�اً فرعون بيت
ã
|

ã Ø
èُر قد UعY Ïºمو فٕاّن

والزيادة@/ ا�نتفاخ حقيقة

/@٣٩ . ٣٠ ـ Fِا ِعنَد يَْربُو Vف الناِس أمواِل
ã
| بَُو Ö Ò�ل ِرباً من Ôrآتي َوما

من حصل ]ع�ما وهو مقصوراً با Aالر منه وٕاËºاXصدر َيربو@, َربا مصدر باء Aالر
هو@/ حيث من واXزيد ا�نتفاخ نفس أيى اXصدر@,

النـاس@, أموال
ã
| رابياً كان ما هو با Aالر أّن ال¿Ìيفة@: ا��ية هذه من ويستفاد

وIت ماله
ã
| � الناس أموال ب� Dف يتحقّق ا Ø̂ ٕا والزيادة ا�نتفاخ حصول أّن ]ع�

وينتفخ وقيمًة اعتباراً يزيد ا Ø̂ ٕا البيع مقام
ã
| الَمبيع فٕاّن البيع@, R"ف وهذا فه@, ØÍ½ت

فيفرضانتفاخه با@: Aالر وأمّا البيع@, ح�@وقوع عليه هو ع�ما فاÒXبيع@يُباع مالكه@, عند
ماله@/ ب� Dوف الزيادة يُعطيى مَن عند قيمته وزيادة

Xن sالُغ فٕاّن ,@ ّ ا�قتصاديى والقانون والنظم واXصلحة العدل خ"ف أمر فهذا
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النـاس سائر أموال ب� Dف ء
ã
Ï¿ل انتفاخ حصل وٕاذا للFل@, تابع والربح الُغرم@, عليه

فيه@/ ف ØÍ½والت أخذه فكيفNوز ومyا@:

نفع منه يستنتج و� بركة له ف"Jصل مyم@: الناسويؤخذ أموال
ã
| ينتفخ fا

ا��خرة@:
ã
| و� الدنيا

ã
| وخ�

/@٢٧٦ . ٢ ـ َدقات Lالص
ã
èويُر با Rالر Fُا حُق ÒZ ,@Fِا عند يَربُو Vَف

.@@٣ ـ َتشـاء ن Ú ßW ـلَْك ÔX ا �ُع وتَ َتشاُء َمن ـلَْك ÔX ا
ã
çتُؤ لِْك ÔXا مالَِك Lالّلىهم ُقِل

/@٢٦

Rالَمس ِمَن يطاُن Lالش َيَتَخبLطُه الLذيى يَقوُم F كَ ٕاّ�@ َيقوموَن � با Rالر يأ@ُكلوَن الLذيَن
/@٢٧٥ . ٢ ـ با Rالر َم Lوَحر الَبيَع Fا Lوأحل با Rالر ِمثل البيُع ا Ú̂ ٕا قالوا م Ô Úu@َبأ ذلَِك

عن فينـحطّون ِمسـاساً@, بالÍÉب الشـيطان يُسقطه @كمن الّربا
ã
آ@ك� ٕاّن أيى

و¾ÎواÇtا@, وTبxّا الدنيـا ã| ويتوّغلون وا¡قيقة@, النـور ومقام الروحانيّة مراحل
اòبط@/ راجع ـ اXاديّة mوالغنا العوائد ٕاّ� وهدف وتفّكر تعقّل فليسGم

جهة من الربا كأخذ ا أحلّه الّذيى البيع ا Ø̂ ٕا ـ يقولون ]قتÏÉحا�tم م Øuفٕا
R"ف الناس@, أموال

ã
| يربو ا Ø̂ ٕا الربا أّن عن غافلون وهم وا�س�باح@, ا�ستفادة

البيع@/
ã
| الربح

قوله
ã
| وكذا مصدر@, Ëºٕا كونه ع� يدّل اXورد@: هذا

ã
| الربا كلمة واستعFل

]Çع� كان ٕاذا@ ٕاّ� يصّح � وأخذه أ@كلـه فٕاّن عنه@/ ـوا@ Ôu وقد با Rالر وأخِذهم :@
تعا
اd�ّٕية@/

/@١٣٠ . ٣ ـ ُمضاَعفًة أضعافاً با Rالر تأ@كلوا � آَمنوا الLذيَن ا Ûv@َأ يا

أ�جل بتمديد ويضاعف مكّرراً با Aالر يؤخذ ٕا
موارد ناظرة الكرZة ا��ية هذه



٤٣ ربو

شاءوا ما الناس أموال 
ٕا وتعّدvم ظلمهم ٕا
بلوغ ٕاشارة وهذا آخر@/ عنوان ّ بأيى أو
Gم@/ ورعاية وم"حظة عاطفة غ� من أمكنوا@, وما

بعد أ�لف وكتابة والّز@كوة@, كالّصلوة بالواو القرآن
ã
ُتكَتب| ـ با Aالر كلمة ٕاّن Øj

أن �زم القـراءة أّن 
ٕا وأ�لف اXاّدة@, أصل 
ٕا ٕاشارة فالواو بالواو@, ُتقرأ لئّ" الواو
/@oبالتفخ يقرأ وقد اXقصورة@, بأ�لف تكون

ما أيى واXزروع@, اXعدود وأمّا واXوزون@, اXكيل ã| هو ا Ø̂ ٕا ا¤ّرم الربا ٕاّن
Ø
j

والّزرع العد# فٕاّن Tّرم@, غ� فيه با Aفالر الّزرع@: أو التعداد بواسطة وتعيينه يكون@Iديده
وبالدّقة@, حقيقة Fzف التسـاويى Zكن و� والتحديد@, الدقّة ã| والكيل كالوزن ليسا@
Nوز أن العدل وا¡كم العرف

ã
ÏÉيقت وقد عرفاً@/ Fzف يُتسا· واXزروع اXعدود فٕاّن

والدّقة@/ العرف متساوي�عند اXبادلة يكون Ø	ح طرف@,
ã
| والزيادة با Aالر

اXعـدود فٕاّن اXعـدود@:
ã
ا�سـكناس| عّد من بعÎÉم ك"م

ã
| ما يظهر وwـذا

بـالعّد@, اÇXبادلة مقام
ã
| Iـديده يقّدر والعرف قيمة@, ذا وبذاته نفسـه

ã
| يكون ما

ذلك يكون أن و�بّد اXعت�@, باعتبار بل نفسه@,
ã
| ذاتيّة قيمة له ليس وا�سكناس

]قدار ماليّة قدرة أو مُلك أو ثروة 
ٕا اعBداً عليه ومطمئناً نافذاً العرف عند ا�عتبار
ÇQارته جهة من تاجراً يكون أن

ß
اÇXعت� ذلك ب� فرق و� العرفّية@, ات Ò�عتXا تلك

أو معدن أو دائر مَعمل صاحب أو ,@
ã
ÏÈأ�را من Zلكه ما بلحاظ مالكاً أو الواسعة

أجناس\ينة@/

أزيـد واعـBد وقّوة نفوٌذ �عتباره كان وأج�@: أع� اXعت� مقاُم كان Fّوكل
وعـملها قـوGا عـ� تَعتمد

ã
الّ	 اXلAـيّة الرdيّة ا¡كومُة َعليه@: يُسـتند مقام وأرفُع

الرعيُّة@/ وسياسxا@, وتدب�ها

لٕ"نفاذ وقابً" معت�اً جعله عن عبارة ا¡قيقة@:
ã
ن¿Ìا�سكناس| O�أّن و�



ربو ٤٤

أن اعـتباره مع� وليس والرعّية@, ا¡كومة عند مقبول ّ رdيى سند وهو وإ�جراء@,
أفراد بيَد موجود ا�سكناس أ@ك� فٕاّن ا¡كومة@, أموال 
ٕا bعه

ã
| مستِنداً يكون

مـن أيـدvم
ã
|

Ø
Fع عوضاً ويأخذوuا معام"tـم@, قاطبة

ã
| wا يعاملون الّرعّيـة@,

ا�ارية اFXلك
ã
| اXعمولة والقراطيس ا�سكناس تلك UپشـتوانهY فاعتبار أ�موال@,

واعتبارها@/ ا¡كومة بأموال Gا دخل و� الناس@, أموال هو ا Ø̂ ٕا الرعيّة بأيديى

جانب من هو ا Ø̂ ٕا وا�عBد@: والرسـميّة وإ�جراء إ�نفاذ جهة من فا�عتـبار
جانب من فهو UپشـتوانهY اXاليّة جهة من وأمّا الرسـمّية@/ أ�سناد كسائر ا¡كومة@,
مـقام

ã
| اسكناساً للبايع يُعطيى Òfن الناس@, أفراد من السـند ذلك بيده ومن الرعيّة

ا¥ن@/ و]قدار ¤تواه ضامن فهو مُلك@: أو مال مبادلة

الرdّية@/ أ�سناد سائر وب� ب�ا�سكناس فرق و�

وع"مة [ّوله آية هو ا Ø̂ ٕا مالك@: أو كاسب أو تاجر عند اXوجود فا�سكناس

ّ الرdيى السـند كاعطاء اXال عن عوضاً ا�سـكناس وإعطاء وثروته@, [كّنـه مقدار
وجرياناً@/ ونفوذاً اعتباراً أشّد هو بل اXعت�,

ã
| جار الناس@: أموال

ã
| اXال انتفاخ وهو الربا قانون أساس أّن 
ٕا مضافاً

موضوع يوجد ف" وٕاّ� البارزة@/ اXسلّمة اXصاديق من اXورد وهذا قطعاً@, اXورد هذا
اòارجـيّة موارده bيع ã

| بل موارده@, أ@ك�
ã
| الربا ويصّحح الزمان@, هذا

ã
| للربا

اXتداولة@/ اXعمولة

دائر والربا الناس@, أموال
ã
| اXال انتفاخ عن اXنع الشارع نظر بأّن نقطع فنحن

العنوان@/ ع�ذلك وجار اXدار@, ع�ذلك

بص�ة@, ع� وكن تغفل ف" ـ@ وعّلـته@ القانون وفلسفة ا¡كم حّق اتّضح فقد
فzا ُهم الّنـار أصحاُب ولئَك فاُ عاَد وَمْن ـ@ وحgـه@ بيانه

ã
| التسـا·

ã
| ا واتّق



٤٥ رتع

خاِلدون@/

/@٢٧٨ . ٢ ـ مؤمن� Ôrُكن ٕان با Rالر ِمن
ã
ب� ما روا وذَ Fَا ٕاتLقوا

ع� جعلتموه الذيى ã}البا وذروا اXال أصل خذوا أيى بيانّية@, ـ ِمن ـ حرف
ٔ�ّن اXال@, أصل من عليه ما تأدية هو اXعطيى [كّن غاية فٕاّن الربا@, وهو الربا@, معِطيى
اXال أصل من أزيد ع� والزامُه اXعاملة@, هذه قبول اقتضت وحاجته وفقره ضعفه

له@/ طاقة � ]ا عليه Iميل

أصل تأدية بعد عليه يب� ما أخذ ترك اXنظور فٕاّن :@
ã
ب� ما ـ بكلمة والتعب�

الربا@/ مطلق ترك لبيان اXقام وليس أمواله@,
ã
| انتفخ ما أيى اXال@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رتع@:

َترعي أن وهو وُرتوٌع@, وُرت#ع ِرتاع وٕابل وُرتوعاً@, َرتعاً اXاشيُة َرَتعت ـ أسا
ومن واسـع@/ مرتَع

ã
| ُمرِتعون وهم أهلُها وأرتَعها وسـعة@, ِخصب

ã
| شاءت @كيف

ف"ن@/ مال
ã
| ف"ن ورتَع راِتعون@, وقوم َرَغد@,

ã
| شاءوا ما أ@كلوا ٕاذا القوم َرتَع ا£از@:

الراعية@/ أشبعت أ�رُض@: وأرتَعت

وأرتع شاءت@/ كيف رَعْت وُرتوعاً@: نفع باب من َرتعاً اXاشيُة َرَتعت ـ مصبا
ِرتاع@, وا�مع راتعة@, واXاشية ُمرِتع@, فهو اXاشية@, فيه َترتع ما أنبَت ٕارتاعاً@: الغيُث

الَمراتع@/ وا�مع توع@, Cالر موضع والَمرتع@:

يرَتع@, رتَع تقول@: اXأ@كل@,
ã
| ع�ا�تّساع تدّل وهيى واحدة كلمة رتع@: ـ مقا

وهـذه تعة@, الر# مَواضع والَمراِتع@: صب@/ ßòا ã| ٕاّ� ذلك يكون و� شـاء@, ما أ@كل ٕاذا
إ�نسان@/ فzا يستقّر لةXا



رتع ٤٦

/@Uوِخصب َزرع فzا Yأرض يـف Aالر ã| َرغداً وال¿Ìب أ�@كل تـع@: الر# ـ لسا
َزرع@: اُّم حديث

ã
| َنْنُعم@ونلهو@/ أيى َنْرتع@وَنلعب@, خرجنا يقال َتعة@, ْتعة@والر# الر# Ëº�ٕوا

ه@/
Ò
Ì Ò¿ب أ�@كل تْع الر# :@ Ø ãèأ�عرا ابن ُمرِتع@/ ِصب ÔU وكّل تنّعم@/ أيى وَرتع@, ّ وِريى ِشبَع ã

|

وشـبّه ,@ا ِذ@كر ا�نّة برياض أراد فارَتعوا@, ا�نّة برياض kمرر ٕاذا ا¡ديث@:
ã
و|

وقيل وينُعم@/ يلهو أيى وَيْلَعب@, َيرَتْع َغداً َمعنا أْرِسلْه صب@: ßòا ã| تع بالر# فيه اòوَض
ٔ�ّن غ�@, � Vزومة Uيرتع

ã
|Yالع� َيرتْع@, الفّراء@: قال يأ@كل@/ وقيل وينبسط@/ يسعي

ا�زم@/ ٕاّ� يرتع وهو أ�مر جواب
ã
وليس| معرفة@, وغداً معرفة أرِسله قوله

ã
| اGاء

َلنا ابَعْث وا�زم@: الرفع فيه جاز يرتع@: رجً" أرِسل كقولك نكرٌة اXعرفة بدَل كان ولو
ا�ملة Yفٕاّن للَملِك صلة أ@نّه ع� والرفُع ال¿Ìط@, جواب ٔ�@نّه @ا�زُم ـ ُيقاتل@ َمِلكاً

/@Uللنكرة وتابعاً صلة يكون أن وNوز نكرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وتنّعم ترفّـه أيى ال�ّفـه@,

ã
| التوّسع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

سعة
ã
| فالتنّعم واXصاديق@, اXوارد باخت"ف خصوصيّاته Hتلف اXفهوم وهذا سعة@/

غ� وللحيوان للحيوان@, هو ما غ� ولٕ"نسان العلم@, لطالب هو ما غ� اXال لطالب
وهكذا@/ والصغ�@, للطفل هو ما غ� وللكب� للنبات@, هو ما

الراعيَة@/ أشبعت أ�رُض@: وأرتعت ِخصب@/
ã
| َرَعْت أيى اXاشيُة رتعت فيقال@:

عيش@/ رغد
ã
| وتنّعموا أ@كلوا القوُم@: ورتَع َينبت@/ وما ُيرَعي ما أنبت الغيُث@: ـ وأرتَع

ع� طلبه
ã
| صار العلم@: طالب ورتع وسعة@/ وتنّعم ترفّه حال

ã
| صار الطفل@: ورتَع

تاّم@/ والتفات توّجه مع فيه خاض :@ا ذ@كر
ã
| ورتع زائد@/ و[كّن سعة

زائـدة خصوصيّة مع ا�امع الواحـد أ�صل فzا ي"حظ
ã
æـعاXا هذه فكل



٤٧ رتق

واXصداق@/ اXورد ]ناسبة

الواحدة@/ ا¡قيقة مصاديق من كلّها فهذه

/@١٢ . ١٢ ـ افظون Ò¡ لَُه وٕانّا وَيلعْب َيرَتْع غداً َمعنا أْرسلْه
الصبيان@/ من اXتوقع هو ]ا وتفّرج وتوّسع ترفّه له Jصل أن

يعقوب 
ٕا اXسؤوليّة ٕالقاء 
ٕا ٕاشارة َيرتْع@: غداً@, أرِسْل@, ـ بكلFت والتعب�
/UبتفّرجهY@لنفس@يوسف ص"ح@وخ� 
غدU@,@وٕا 
Yٕا للتفّكر الفرجة@واXهلة 
وٕا أبيه@,
بصيغة والتعب� قهراً@/ لَيحفظونه م Øuٕا ـ اXتأّخرة اXرتبة

ã
| اXقّدمات هذه بعد وُيذكر

يتعّهدوا أن غ� من ذلك@, شأuم ومن وظيفxم هذا أّن 
ٕا ٕاشارة الفعل@: دون الفاعل
العمل@/ بذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رتق@:

من @كر الذ# مَدخل استّد ٕاذا َرتقاء@: فهيى َتِعب@, باب من َرتَقاً اXرأُة َرِتَقِت ـ مصبا
الفَتَق ورَتَقُت والناقة@, ا�اريُة َرِتَقت القوِطّية@: ابن وقال bاعها@/ يُستطاع ف" فرجها

فارَتَتق@/ َسَددته قتل@: باب من رتقاً

َرتـقاً كانتا @:@
تعا قال َصـنعة@/ أم كان ِخلقـة وا�لتحام
Ø
ËÉال تق@: الر# ـ مفر

ã
| وفاِتق راِتق وف"ن فرت�@/ الش# اXنضّمة ا�ارية تقاء@: والر# منضّمت�@/ أيى ـ فَفتقناYا

/@ وحال� عاِقٌد هو أيى @كذا@,

َتق@: والر# ٕالتَأم@/ أيى فارَتتق@, أرتُقه الفتَق رتقت وقد الَفْتق@, ضّد ْتق@: الر# ـ صحا
َرتقاء@/ امرأة قولك مصدر

كانتا :@
ã
الكل� ابن وعن وَرَتقا@/ َرتْقا كانتا ـ وقرٔي ارتَتق@, Ø	ح الفتَق رتَق ـ أسا

n ٕاذا الرتق بيّنة َرتقاء@: وامرأة بالنبات@/ أ�رض وفتَق باXاء@, ال«Êء ا ففتق َرتقاوين



رتق ٤٨

ونعشوهم@, أحواÇGم أصلَحوا ٕاذا فتقَهم رتقنا ا£از@: ومن الَمبال@/ ٕاّ� خرق Gا يكن
بيyم@/ ذات أصلَح ٕاذا القوم@: فَتَْق ف"ن ورتََق

َيرتُقُه َرتقه وٕاص"حه@, الفتق ٕا¡ام الرتق ِسيده@: ابن الَفتق@/ ضّد تق الر# ـ لسا

ã
و| اXرتوق@/ تق@: والر# ارَتتق@, Ø	ح فتقَهم َرتقنا يقال@: ٕالتأَم@/ أيى فارَتتق@, َرتقاً@, ويرِتقُه
بعض قال ا@/ ÔYففَتْقنا َرْتقاً  كاَنتا ْرَض وأ�َ Êواِت

Ú
ال« Lأن َكَفروا الLذيَن يََر Ònأَو التيل@:

فـzا ليس َرتقاً أ�رض وكانت َرجع@, مyا �@يل رتقاً Êوات
Ø
ال« كانت Ìين@:

Ù
اXف«

بالقَطر Êء
Ø
ال« ُفِتقت الفّراء@: قال للعباد@/ رزقاً والنبات باXاء 
تعا ا Fففتقه َصدع@,

ٔ�ّن الّزجـاج@: وقال الفعل@/ من ُأِخذ ٔ�@نّه َرتقَـ�@: يقل nو قال@, بالنبت@, وأ�رض
َرتقاء@/ وهيى اXرأة ورتقت فتق@/

ã
çذوا فجعلنا رتق

ã
çذوا كانتا اXع�ـ مصدر@, تق الر#

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�لتحام@, ا�لتئام أيى الفتق@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

يعرف ـ وإ�¡ام وإ�ص"ح@وا�لتئام @والعقد
Ø
ËÉوال ا�ستداد ـ وب�@مواّد والفرق@بيyا

اXواّد@/ تلك ذيل
ã
|

َحّل بيـده من أيى والَعقـد@: ّل Ò¡ا أهل ومن والفتق@, الرتق أهل من هو يقال
اXنضّمة@, اXنسّدة اُ�مور

ã
| والفصل والشّق اðXلزلة@: اُ�مور وٕاحكام اXعضلة, اُ�مور

اXتفّرقة@/ اXنفصلة اُ�مور
ã
| وإ�¡ام

ا¡ّل@/ ويقابله ء@,
ã
Ï¿ال نفس

ã
| والتعقّد ا�ستحكام العقد@:

ã
| وي"حظ

وهو الفتق ويقابله منفصل�@, ب�شيئ�متّصل�أو ا�لتئام ي"حظ الرتق@:
ã
و|

والشّق@/ والكشف الفصل



٤٩ رتق

ِمَن وَجَعْلنا ا ÔYَفَفَتْقنا َرْتقاً كاَنتا وأ�ْرَض وات ـمى Lالس Lأن َكفروا الLذيَن يََر Ònأَو
/@٣٠ . ٢١ @ـ@ ُيؤِمنون Vأف tَحيى ٍء

ã
Ï Ò¾ Lاءِ ُكلXا

أن
ã
ÏÉيقت َكفروا@: الLذيَن يََر Ònأَو ـ 
تعا بقوله الكافرين ع� اòطاب كان ا ØX

بفتق اXورد
ã
| Ì

Ø
يف« أن يصّح ف" يرونه@, ٔ�ن وقابً" مyم ]رأي والفتق الرتق يكون

Fوات@وأ�رضوفتقهÊ»ال برتق ا�«Êنية@أو الروحانّية@وأ�رض ال«Êوات من رتق ما
و� يدركونه � ]ا خطاwم Nوز و� Gم@, مرئيّة غ� اXراتب هذه فٕاّن ,@Fخلقه بدء

ã
|

شأناً@/ ولو والنظر الرؤية مطلق يراد أن ٕاّ� َكفروا@, الLذين َيَر Ònأَو تعا
ـ بقوله ـ يرونه

تفس�ال�هان
ã
| Fك الكرZة@, تفس�ا��ية

ã
الروايات| من ورد ما عليه ويدّل

ا@؟ ÔYَفَفَتْقنا َرْتقاً كاَنتا ـ@ وجّل عّز ا قول جعفر أبا يا :@ ّ الشاميى له قال :@U٦٨٧.٢Y
ٕاحداYا فُفِتَقت مت"صقت� مت"زقت� كانتا F Øu@أ تزعم فلعلّك :@UعY أبو@جعـفر فقال
@@كانتا تعا
ـ ا قول فٕاّن ربّك@, استغِفر :@UعY جعفر أبو فقال نعم@/ فقال اُ�خري@؟ من
ُتنبت � رتقاً أ�رض وكانت اXطر ُتل � َرتقاً ال«Êء كانت ـ يقول ـ ا ÔYَفَفَتْقنا َرْتقاً
بنبات وأ�رض باXطر ال«Êء فتق دابّة كّل من Fzف وبّث اòلق ا خلق

Ø
Fفل َحبّاً@,

علمهم@/ علمك وأّن أ�نبياء ُولد من أ@نّك أ¾Îد :@ ّ الشاميى فقال ا¡ّب@/

ح�@/ كّل
ã
| والكافر اXؤمن يراه اXع� wذا فالرتق

بعد أيى ـ tَحيى ٍء
ã
Ï Ò¾ Lُكل اXاِء ِمَن َوَجعلنا الكرZة@: ا��ية آخر التفس� ويناسب

وإ�نسان@, وا¡يوان النباتات حياة النازل اXاء من جعلـنا اXطر@: بول ال«Êء فتق
اXاّدة@/ nعا

ã
| ـ اXاء هو ّ حيى كّل حياة fبدأ

والعقد
Ø
ËÉوال السّد دون الرتق@, ]اّدة التعب� هو اXقام wذا اللطيف فاXناسب

الفتق@/ راجع ـ@ �O@� Fك ـ وغ�ها@ وا�لتحام وا�لتئام
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الرؤية فيشمل النظر@: مطلق عن عبارة كونه من سبق ع�ما بناًء ؤية Cالر ٕاّن Øj
حاله ÏÉمقت ع� كّل وأ�شخاص@, اXـوارد اخت"ف Mسب والروحانّية@, ا�«Êنيّة

وفكره@/ وبص�ته ٕادرا@كه وقّوة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رتل@:

ورّتـلت نـباته@/ استوي ٕاذا َتِعَب@: باب من َرتٌِل فهو َرتًَ" الث#غُر @َرتَِل ـ مصبا
أعجل@/ nو القراءة

ã
[ّهلت| ترتيً"@: القرآن

أ�سنان@/ َرتُِل رجل يقال استقامة@, ع� وانتظامه ء
ã
Ï¿ال اتّساق الرتل@: ـ مفر

القـرآَن ـل Rوَرت :@
تعا قال واسـتقامة@, ب«Îولة الفهم من الكلمة ٕارسال وال�تيل@:
/@Vًتَْرتي

الن#بتة مُستَويى Uأ�سنان ب� ما Yتباعد مُفل#ج وَرتٌَل@: وَرتٌِل ُمَرت#ٌل@, َثغر ـ أسا
تأليف وأحسَن ت"وته

ã
| ترّسل ٕاذا ترتيً"@: القرآَن َرتَّل ا£از@: ومن التنضيد@/ َحَسُن

وي�تّل@/ ك"مه
ã
| ي�ّسل وهو حروفه@/

وا¦ك�@, التحقيق ٕاّ� ال�تيل ما@أعلم العبّاس@: ãèعن@أ ـ ١٤@.@٢٦٨ ـ الxذيب
ورّتلت التنضيد@, حسن َرِتل@: وثغٌر ء@,

ã
Ï¿ال تنسيق الليث@: وقال القرآن@/ @قراءة

ã
| أراد

وقال وي�ّسل@/ ك"مه
ã
| ي�تّل وهو تأليفه@, وأحسنت فيه [ّهلت أيى ترتيً" الك"م

ا Ø̂ وٕا القراءة@,
ã
| تعجل بأن

Ø
rي والتبي�� تبييناً@, بي#نه ترتيً"@, القرآن رت#ل ٕاسحاق@: أبو
ا�شباع@/ من حق#ها وتوفzّا ا¡روف bيع Øتُب� بأن

Ø
rي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

اXع� وهذا والتنضـيد@/ التنسيق ُحسن هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أحسن ٕاذا الك"َم@: وَرت#ل َرتٌِل@, ك"م يقال اÇXصاديق@, باخت"ف خصوصيّاته Hتلف
وَرتِل َرتٌِل وَثغر التناسق@, َحَسَن كان ٕاذا َرتٌِل ٌء

ã
Ï¾و ونّظمه@, وأبانه وتنسيقه تأليفه

كّل من تِل والر# بارد@, أيى َرتِل وماء النبات@, مستويى التنضيد َحَسن كان ٕاذا أ�سنان
وترّسل قراءته

ã
| Uوالدقّة الظرافة Yاختار وتأنّق بيّنه القرآَن@: وَرت#ل منه@/ الطّيب ء:

ã
Ï¾

التناسق@/ حسن ليكون فيه

التناسق@/ ُحسن مفهوم هو ا Ø̂ ٕا اXوارد@: هذه bيع
ã
| فاXلحوظ

صف@: والر# والن#ظم والن#ْضد الن#ْسق ومواّد اXاّدة ب�هذه والفرق
واحد@/ ع�نظام وتتابٌع ء

ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾عطف الن#ْسق@: أّن

بعُضه عريضاً أو منتصباً وٕاحكام وbع اتّساق
ã
| آخر 
ٕا ء

ã
Ï¾

Ø
ËÈ والن#ْضد@:

بعض@/ فوق
النضد@/ مطلق هو والرصف@:

والرتل :@@قلنا  ٕاّنه@ُحسن@النسق ,@أيى تتابع@ب� أمور  ع� أحسن وجه وأحسن@نظام /
يناسبه@/ Dف ء

ã
Ï¾ كّل ووضع تأليف والنظم@:

والتبي� وال�ّسل واللطافة وا�نتظام وا�ستقامة ا�ستواء ـ oمفاه أّن فظهر
يناسبه@/ ]ا @كّل@مورد

ã
|@ Øومفهوم@أ�صل@يتج� أ�صل, من@آثار @وا¦ّهل:

ã
Øوا¦ّكث والتغ�

والكلFت ا¡روف ٕابانة Lو ع� القرآن قراءة ]ع� ال�تيل أّن أيضاً@, وظهر
القراءة

ã
| أ�صل مصاديق ومن خاّص مصطلح هو ا Ø̂ ٕا والتأّنق@: وا¦ّكث فzا وا¦هل

خاّصة@/
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حيث Ìين@,
Ø
اXف« ع� اXتداولة اXستحدثة oفاهXا تشابه أ�قدام@: مزاّل ومن

واLراف@/ مضيقة
ã
| ووقعوا أ�صل@, عن غفلوا

فؤاَدك به ِلُنثبRَت كذلك واحدةً@, لًة Ôb الُقرآُن َعلَيْه َل Rنُز لَو� َكَفروا الLذيَن وقاَل
/@٣٢ . ٢٥ ـ Vًتَرتي لناه Lورت

شـاهداً اXقتضية@, واXقامات وا¡وادث الوقائع حسب ع� القـرآن ُنّزل أيى
ا�تAساق فنحفظ هذا ومع ا¡كم@, فzا ويستقّر الفؤاد فzا ليتثّبت Gا@, Ìاً

Ø
ومف« علzا

وt"bا@/ ب�آياtا النّضد وكFل النظم و[ام النّسق وحسن

َوَرتRِل عليه ِزد أو Vًقلي منه oنُقْص أو ِنصَفه Vًَقلي ٕاّ� الليَل ُقم ُل Rم Lـز ÔXا ا Ûv@َأ يا
/@٤ . ٧٣ ـ Vًتَرتي الُقرآَن

:@UصY@الرسول من تبيينه
ã
| وا�هBم تنضيده وحسن تنسيقه أيى القرآن ترتيل

والكتابة@/ الضبط
ã
و| القراءة مقام

ã
| التنسيق يشمل

hالكـر ا ك"م وهو وتبيينه@, وحفظه وتنسيقه تنظيمه
ã
|
Ø
rv أن واXنظور

وجـوامـع وأ�وامر أ�حكام وضوابط ا¡قايق
ã

وVا اG�ٕيّة اXعارف َمظاهر وفيه

أ�@ك�@/ الثقل وهو والرسالة@, النبّوة برنا¶ أ�ع�من اXثل وهو والسعادات@, �òا

من والكتابة الضبط مقام
ã
| وٕامّا التيل@, مقام

ã
| ٕامّا القرآن@: ترتيل أّن فظهر

,@UصY
Ø ã
الن� من

ã
æوالثا العزيز@, ا من فأ�ول القراءة@/ مقام

ã
| وٕامّا ,@ الوحيى @كُتّاب

للمسلم�@/ وظيفة والثالث

وغ�Yا@/ والت"وة القراءة دون باXاّدة اXوردين
ã
| التعب� لطف Øيتب� قلناه و]ا

وتنسيقاً ÓFونظ لفظاً الواقع
ã
| هو ع�ما وا¡فظ الضبط جهة

ã
| ال�تيل ٕاّن

Ø
j

روحانيّة حالة ٕا
@Iقّق Jتاج هو ا Ø̂ ٕا ٕا
ا¡قائق@وما@يراد@: @والتوّجه
ã
æعاXا جهة ومن
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ل@/ Rوَرت الّليَل@/// ُقم ـ@ تاّم@ وحضور وانقطاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّج@:

البـحر@:
Ø
وار® هو@,

Ø
فار® حّر@كته@, قتل باب من َرّجاً َء

ã
Ï¿ال رججُت ـ مصبا

التبس@/ الظ#"م@:
Ø
وار® اضطرب@/

كتيـبة ويقال منـقاس@/ مّطـرد وهو ا�ضـطراب@, ع� يدّل أصل رّج@: ـ مقا
بقيّة ْجَرجة@: والر# َكَفُلها@/ ي�جرج َرجراجة@: وجارية تس�, �@تكاد ّخُض Ò] َرجراجة@:
تقول ء@,

ã
Ï¿ال Iريك ّج@: والر# جاج@/ الر# جال Aالر من للضعفاء ويقال ا¡وض@/

ã
| اXاء

Ø
وار® ي�جـرج@/ الّذيى ء ãÏ¿لل نعت ْجرج@: والر# البحر@/ Ø®وار َرّجاً@, ا¡ائط رججُت
/@
Ø
Ò®رÇXا كالبحر كان U وكر# aل Yأيى َتعك#ر ٕاذا ٔ�@نّه ذلك له قيل ا Ø̂ وٕا التبس@, الك"م@:

صحـيحاً كان فٕان الَمهزولة@, الن#عجـة جاجـة الر# ويقال الليAـنة@/ ال�يدة ْجِرجة@: والر#
نام@/ الس# عظيمة َرّجاء@: وناقة مضطرب@/ فاXهزول

وَتـَرْجرج ا�ضطراب ْجَرجة@: والر# وَزلزله@/ َحّر@كه َرّجاً@: َيُرّجه ه َرج# ـ صحا
الناس من الضعفاء أيضاً@: جاج والر# /@sالغ مَهازيل جاج@: والر# وذهب@/ جاء ُء@:

ã
Ï¿ال

وإ�بل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قريب اXفهوم وهذا الشديد@, ا�ضطراب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والرجفة@/ الّزلزلة من

أّن وا¡Çركة@: والشّق ّك والد# جفة والر# والزلزلة ا�ضطراب وب� Fyبي والفرق
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وهذا السكون@, ضّد وهو فzا يكن n أن بعد حالة أو مكان ع� كون هو ا¡ركة@:
حاً�@/ أو مكاناً أو زماناً ا¡ركة اXع�يعّم

قـصد@, غ� من وَع�ة جل Aالر ã| اسـ�سال وهو والّزلل الزلّة من والّزلزلة@:
أ�رضاس�سال فزلزلة وا�س�سال@, الّزلّة تكّرر 
يش�ٕا الّزلزلة

ã
| اXاّدة وتكرار

مكّرراً@/ مyا ٕارادة دون من فzا

وعظمة@/ شّدة مع الّزلزلة هيى جفة@: والر#

وينخفض@/ يستويى Ø	ح الّدّق هو ّك@: والد#

والتفريق@/ الّصدع هو ّق@: والش#

أ�جـزاء بعض كأّن Uتلفت�@, جهت�
ã
| اXتوالية ا¡ركات هو وا�ضطراب@:

للـمطاوعة ا�فتـعال فٕاّن الÍÉب Oـتار اÇXضطِرب الشخص وكأّن بعضاً@, يÍÉب
الكلFت@/ راجع وا�ختيار@/@

Fك Uصوصة@, حركة ع� تدّل :@oوا� الّراء حرفا فzا ماّدة كّل أّن �O و�
وا�ّر والرجم والرهج والرجب والرجن والرجس والرجز والرجع والرجف الرّج

ã
|

غالباً@/ يقارwا وما والرعج وا�رف وا�ريى

من لٔ"رض شديد وتشقّق واضطراب ورّج ورجف عظيمة زلزلة وقوع ٕاّن
Ø
j

بتعب�اتUتلفة@/ hالكر القرآن
ã
| wا أخ�

ã
الّ	 اXسلFّت

/@١٤ . ٧٣ ـ كثيباً ا�باُل وكاَنت وا�باُل رض أ�َ تَرُجُف يَْوَم

/@٢١ . ٨٩ ـ اً َد@كّ َد@كّاً ُد@كLتأ�رُض ٕاذا Vّك@

/@١ . ٩٩ ـ ا ÒGِزلزا رُض أ�َ ُزلِزلت ٕاذا

/@١٤ . ٦٩ ـ واحدةً َد@كLًة فُد@ّكتا وا�باُل رُض أ�َ لت ß Ôaو
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/@٣ . ٨٤ ـ ُمدLت رُض أ�َ وٕاذا

/@٤٤ . ٥٠ ـ َعلينا
Õ
Ì¿َح ذلَِك Ìاعاً ßº َعyم رُض أ�َ ُق Lَتشق يَوَم

/@٤٨ . ١٤ ـ أ�رض Ò�غ أ�رُض ل Lُتبد يَوَم

/@٤٧ . ١٨ ـ بارزةً رَض أ�َ وَتري ا�باَل Ù�ُنَس ويوَم

/@٤ . ٥٦ ـ َبّساً ا�باُل ت Lوُبس َرّجاً رُض أ�َ ُرجLت ٕاذا

ا@/ ُمنَبثّ َهباًء فكانت ا�بال@: وُفتAتت شديداً أ�رض اضطربت ٕاذا أيى

بعد اXصـدر ومن الرّج@, ماّدة من أمرين@: عن تُكَشف ا�ضطراب
ã
| فالشّدة

التوكيد@/ ع� يدّل فٕانّه الفعل@, ذ@كر

ا عـند فـعلمها والزلزلة@: والدكّـة والرجـفة الرّجـة هذه خصوصيّات وأمّا
الكـرة وهيى ا¤سوسـة أ�رض من أعّم ا Øu@أ أ�رض@: ماّدة

ã
| سـبق وقد اXتعال@,


ٕا أقرب
ã
æالثا اXع� وٕارادة /@

Ø ã
æالروحا nالعا قبال

ã
|
Ø ã
æÊ»ا� nالعا ومن أ�رضّية@,

ِFِ وَبرزوا@ واُت ـمى Lوالس ْرِض أ�َ Ò�غ ْرُض أ�َ ل Lُتَبد يوَم @:@
تعا قوله ويؤيAـده الفهم
/@٤٨ . ١٤ ـ@ الواحد@

وأ�رض ألطف@منه@, كال�زخ@أو @ٕا
@أرضلطيفة
Ø ã
æÊ»ا� nالعا @تبّدل@أرض أيى

/@
Ø ã
æÊ»ا� nالعا مyا يراد اXبّدلة Êوات

Ø
وال«

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجز@:

ã
| إ�بل يصيب داء َجز@: الر# ذلك من اضطراب@/ ع� يدّل أصل رجز@: ـ مقا
عر@, Aالش من َجز الر# اشتقاق هذا ومن َفِخذاها@/ ارتعشت الناقة ثارت فٕاذا أعجازها@,
اGودج

ã
جان� بأحد تُعل#ق أحجار فيه Nعل كساء جازة@: Aوالر مضطرب@/ مقطوع ٔ�@نّه
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جز Aالر فأمّا به@/ يزيّن ع�اGودج يعلّق صوف أيضاً جازة Aوالر يضطرب@/ وهو مال ٕاذا
باب من @فذاك ـ فاْهُجْر جَز Rوالر ثناؤه@: جّل قوله

ã
| sالص هو والّذيى العذاب هو الّذيى

الس�@/ أصله ٔ�ّن إ�بدال@,

/@
Ø
ËÉوالÌ»بالك ـ فاْهُجْر جَز Rوالر ـ وقرٔي الرجس@/ مثل القَِذر جز@: Aالر ـ صحا
ÍÈب َجز@: والر# العذاب@/ فهو ـ Êء

Ø
ال« ِمَن ِرْجزاً قوله@: وأمّا /@sالص هو ÇVاهد@: قال

أعجازها@,
ã
| إ�بل يصيب داء أيضاً َجز والر# وارÇQز@/ اجز الر# رجز وقد عر@, Aالش من

لتـقارب عر Aالش من َجـز الر# يى Ùd ومنه َرْجـزاء@/ وناقة َرِجز@, وقد أرجز@, بعـ� يقال
فيه Nعل كساء هو ويقال اGودج@, من أصغر َمركب جازة Aوالر حروفه@/ وقلّة أجزائه

مال@/ ٕاذا اGودج
ã
جان� بأحد يعلّق أحجار

تـقارب ٕاذا َرجـزاً@: البـعـ� َرَجز قيل ومنه ا�ضطراب@, جز Aالر أصل ـ مفر

ã
| َرجـز وتـصّور أجزائه لتقارب به@: َجز الر# وشبّه فzا@, لضعف واضطرب َخطوها
وارQَز@: ف"ن وَرَجز ,@ñوأراج اُرجوزة الشعر من لنحوه ويقال ٕانشاده@, عند اللAسان
ألoـ ِرجٍز من عذاٌب ـ وقوله ورّجازة@/ وَرّجاز راِجز وهو أنشد@, أو ذلك عمل ٕاذا
من ِرجزاً@ الَقريـة هذه ع�أهل لون

ß
ُم� ٕانّا ـ@ @
تعـا وقال كالزلزلة@/ ها@هنا فالرجز

فسـّماه الذنب عن كناية هو وقيل ,@sص هو قيل ـ@ فاْهُجر جَز nوالر ـ وقوله Êء@/
Ú
ال«

/@ ÓFشح الندي كتسمية باXآل

قُرٔي ٕاسحاق@: أبو قال ـ فاهُجْر جَز nوالر :@
تعا ا قال ـ ٦١٠ . ١٠ الxذيب@:
جّل ا قال العذاب@/ 
ٕا يؤّديى الّذيى العمل وهو واحد@, ومعناYا جَز@, Cوالر جَز Aالر ـ
:@
ã
| ويقال قال@, العذاب@/ عنّا كشفَت أيى ـ لَك Ú Òïَلنُؤِم جز Rالر عنّا �كَشفَت لَ وعّز@:
ا¡ركات@, تتابع ـ اللغة

ã
| جز Aالر وأصل قال@: أ�وثان@, عبادة ٕانّه ـ فاْهُجر جز nوالر

َرَجُز هذا@: ومن قيامها@, عند ترتعد قوا_ها كانت ٕاذا ـ َرجزاُء ناقة ـ قوGم ذلك ومن
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وقـد َلـَرْجزاء@, ا Øuٕا دا_ـة كانت ٕاذا للر´ ويقال ـعر@/ Aالش أبيات Í½أق ٔ�@نّه عر@, Aالش
السحاب@: ز وترج# مُتتاِبعاً@/ َصوتاً له dعت ٕاذا ارQازاً@: الرعُد وارQز َرْجزاً@/ َرَجَزْت

مائه@/ لك�ة بَطيئاً Iّر@كاً Iّرك ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذه وتقّلب@, بتحّول واXضيقة الشّدة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

فتتقّلب وخ"ف عصـيان أثر
ã
| العزيز ا جانب من لة Aمتحص ٕامّا واXضيقة الشّدة

ã
| وٕامّا وTدودّية@, ومضيقة شّدة 
ٕا الواسعة حالته وتتبّدل الطبيعّية@, ا�ارية حالته
,@
Ø ã
æإ�نسا والس� ا¡ياة

ã
| مضيقة توجب باطلة وأفكار نفسانيّة Hيّ"ت غلبة أثر

,@ ّ واXاديى ّ اXعاديى اXعاش من ضيق
ã
| Qعله شيطانيّة وٕالقاءات وساوس أثر

ã
| وٕامّا

ومضيقة@/ Tدوديّة ã
| Qعله شخصيّة وتقيّدات ورسوم عادات أثر

ã
| وٕامّا

أثر
ã
| متحّصلة عمليّة أو أخ"قيّة أو روحانيّة ومضيقة Tدوديّة هو فالرجز

/@ ّ الظاهريى ا�ريان أو ا¡ال أو النفس
ã
تقّلب|

خاّص@/ و¡اظ باعتبار كّل أخري@, وب"ء تارة@, عذاب هو التقّلب وهذا

والرجس@: والعذاب والب"ء الرجز ب� والفرق

اXضيقة@/ ينتج تقليب هو ماّدته
ã
| مّر Fك الب"ء أّن

التقليب@/ أثر
ã
| ا¡اصلة اXضيقة هو والرجز@:

العذب@/ راجع ـ فعل أو اعتقاد سوء ويقتضيه العمل يعادل جزاء هو والعذاب@:

الرجس@/ راجع ـ يُستقذر ء
ã
Ï¾ كّل والرجس@:

ضاق وما كالشّك@, مصاديق@, Gا بالتقّلب@: تتحّصل
ã
الّ	 واXضيقة الشّدة ٕاّن

Ø
j



رجز ٥٨

واÇXرض@, والداء اXكان@, وضيق والفقر@, ا¡ال@, وسوء واGّم@, وا¡زن الصدر@, عنه
والض"لة@/ ,@ Øوالتح� الشديد@, وا�ضطراب

لوازم من أو اXصـاديق من كلّها اXاّدة@: تفسـ�
ã
| اXذكورة

ã
æعاXا أّن فظهر

ã
رج� واضطراب أ�وثان@, وعبادة وال¿Ìك@, العذاب@, وتتابع كا�ضطراب@, أ�صل@,

الرعد@/ وصوت ء@, البطيى والتحّرك فخذvا@, أو إ�بل

الرجس@/ مع� تداخل من كونه يبعد ف" القََذر@: وأمّا

ا¡الة وهذه ومضيقة@, وبشّدة شّدة حال
ã
| ظهوره باعتبار عر@: Aالش

ã
| َجز والر#

العروض@/ علم
ã
| Fك وَوتََديْن@, أسباب من غالباً مرّكب فٕانّه أجزائه@, قلّة

ã
ÏÉتقت

جـز Rالر عنّا �كشفَت لَ رّبك@/// لنا ادُع
×
Ïºمو يا قالوا جُز Rالر zم َعلَ َوقَع ا ØXو

/@١٣٥ . ٧ ـ بالغوه ُهم ٕا�أَجل جَز Rالر َعyم @ َكَشفنا ØFفل َلك@/// Ú Òïَلنُؤِم

Gم@/ والعذاب الب"ء نزول أثر
ã
اXعاش|

ã
| واXضيقة الشّدة أيى

.@@٨ ـ يطان@ Lالش ِرْجَز َعنكُم وُيذهَب به ركُم Rلُيطه ماًء Êء Ú»ال ِمَن َعَليكُم ُل Ù� ويُ
/@١١

يوجب Mيث ووسوسته@, الشيطان تلق� من حاصلة ومضيقة شّدة حالة أيى
للتطه� اXاء فاقدين كانوا ٕاذ بدر@, يوم

ã
| وهذا وا�ضطراب@/ والشّك وال�ديد Øالتح�

ع�اXاء@/ أعداؤهم غلب وقد والتغسيل@,

/@٥ . ٣٤ ـ oأل ِرجز من َعذاٌب م ÔG ولئَك اُ ُمعاِجزيَن آياِتنا
ã
| َسَعوا والLذيَن

/@١١ . ٤٥ ـ oأل ِرجز َعذابِمن م ÔG م Øwر بآيات َكَفروا والLذيَن

حاGم بلسان م Øu@وأ العذاب علzم يل أن السيّئة وأعGFم كفُرهم
ã
ÏÉيقت أيى

العذاب@/ ويطلبون يستعذبون
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معاجزين@, ا آيات
ã
| سَعوا الّذين فٕاّن اXوردين@:

ã
| الرجز خصوصيّة وأمّا

اXاّدة@, nعا من مضيّقة Tدودة Tاطة
ã
| يعيشون ا Ø̂ ٕا فهم بآياته@: كفروا الّذين وكذلك

الروحـانيّة الفيوضات عن وÇTرومون وراءها@, ما nعا وسـيع عن منقطعون م Øu@وأ
وهو نفسـه@,

ã
| له قوام و� له وا�ستق"ل اXاّدة nعا أّن مع الّ"هوتّية@, والتوّجهات

آثار من Tصورة وTدودة الرaة@, Mر من وقطرة فوقها@, ما nعا من Tدود زائل ظّل
اXتناهية@/ غ� القدرة

اXهيمن اXؤمن اXالك اXعطيى اXعّز الرaن ا عن ا�نقطاع من Cأشد عذاب ف"
ِلكون ÒZ ما ُدونه ِمن َتدعوَن والLذيَن ـلُك ÔX ا لُه رّبكُم Fُا ذىِلكُم ـ القيّوم البص� hالكر

هيى ا¡اصلة اXضيقة فهذه ـ َحَرجاً َضيRقاً صدَره َعْل ÒN ُيِضلLه أن يُِرْد وَمن ِقطم�@, ِمن
الرجز@/

]ع� ليس الرجز أّن ع� يدّل :@oأل ِرْجز ِمن َعذاٌب ـ 
تعا بقوله والتعبـ�
العذاب@/ مصاديق من ٕانّه بل العذاب@,

/@٥٩ . ٢ ـ Êء
Ú
ال« ِمَن ِرجزاً َظَلموا َع�الLذيَن فأنَزلنا

/@١٦٢ . ٧ ـ َيظِلمون كانوا ا
ß
[ Êء

Ú
ال« ِمَن ِرجزاً zم َعلَ فأرَسلنا

والسعة ا¡ريّة عن ]ع�منعهم خرين@, ل"� وأموال حقوق 
ٕا التعّديى هو الظلم
ومضيقًة شّدًة علzم يوقع أن فجزاؤهم ماGم@, ٕاحراز Tدودين@وWنوع�عن وجعلهم

/@oأل رجز من عذاب
ã
| يص�وا Ø	ح معا¾Îم

ã
|

/@٥ .@@٧٤ ـ فاهُجْر جَز nوالر ْر Rفَطه وِثيابَك Ùكفك�Lورب فأنِذْر ُقْم ثRر Lد ÔXا ا Ûv@َأ يا

اÇXتداولة والرسـوم اXعمولة التقـيّدات من الصدر
ã
| اXتحّصلة اXضيقـة أيى

يعلم ]ا والعمل يعرف ما ٕاجراء
ã
| Øوالتح� وا�ضطراب والغّم كاGّم قلبّية@, وصفات
وفzم@/ للناس

Ø
Fع وا�نقطاع به@, يؤمر Dف وا�ستقامة
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الضّمة
ã
| فٕاّن �@مكسوراً, مضموماً الرجز التعب�بصيغة اXع�@: ويش�ٕا
@هذا

ã
و| الباطنّية@, وأ�وصاف الغرائز وتناس}ا وا�لتيام@, وا�نقباض ا�نÊÉم ع� د�لة

والتسفّل@/ ع�ا�Lطاط د�لة الك«Ìة

ب�اXاّدة عدم@التناسب مع ,@sك@والصÌ¿بال تفس�بعÎÉم@الرجز ومن@العجب@:
وحgاً@/ موضوعاً التفس� وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجس@:

أيى أمرهم من مرجوسة ã
| هم يقال اخت"ط@, ع� يدّل أصل َرْجس@: ـ مقا

َرجس@/ البـع� َهدير وذلك ي�ّدد@, أ@نّه وذلك الرعـد@, صوت جس@: والر# اخت"ط@/
راعد أيى َحَسن@, راِجٌس هذا :

Ø ã
èابن@أ�عرا وحكي َرّجاس@/ وبع� وَسحاب@َرّجاس@,
وَخِلط@/ لَِطخ ٔ�@نّه القَِذر@, جس@: Aالر الباب ومن حسن@/

َرجساً ال«Êُء وَرَجَسـت َرجاسـًة@/ ورُجس َرِجَس وقد ِرجس@, ء
ã
Ï¾ ـ أسا

دير@, ÒGا وَرجس الرعد@, َرجَس وdعُت بالرعد@/ Uاtصو Yاشتّد قصفت وارQست@:
وامس الر# واِجس@والرياح الَغFُم@الر# وعفت@الدياَر س@/

ß
Qوَسحاب@َرّجاس@وراِجس@وُمر

فـاجَتنبوا ا£از@: ومن اخت"ط@/
ã
| أيى َمرجوسة ã

| والناس /@Uتُث�ه ]ا تغطّيى ã
Yالّ	

جزاء ٔ�@نّه عذاب أيى وغَضب@/ ِرجٌس رّبكم من َعَليكُم ووَقَع أ�وثان@, ِمَن جَس Rالر
الرجس@/ Ëºٕا له استع� ما

فهو يُستَقذر ء ãÏ¾ كّل :@ ãèالفارا قال القَِذر@/ جس@: Aوالر /@ ßí#الن جس@: Aالر ـ مصبا
جاسـة @الر# ـ قالوا ا Ø[ور البارع@: ã| وقال الن#جس@/ جس@: Aالر الن#قّاش@: وقال ِرجس@/
بدن من اòارج القَـِذر الن#ِجس :@ ّ أ�زهـريى وقال ]عـ�@/ جعلوYا أيى والن#جاسـة@,
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القَـَذر يكـون وقد ]ع�@/ والنجاسة والقَذر ْجس الر# يكون فقد هذا وع� إ�نسان@,
قُرب باب من وَرُجس تعب@, باب من َرَجساً وَرِجس النجاسة غ� ْجس]ع� والر#

باّتفاق@/ زائدة والنون معروف@, مشموم وال�جس@: لغة@/

قال ِرْجٌس@/ وأ�ْز�م وأ�ْنصاُب والَمْيِسُر ْمُر Òòا ا Ø̂ ٕا ـ ٥٨٠ . ١٠ الxذيب
أ�شياء هذه ذّم

ã
| ا فبالغ عمل@, من استقذر ما ٕاËºلكّل اللغة

ã
جس| Aالر الزّجاج@:

قبيحاً@/ عمً" عمل ٕاذا وَرِجس@َيرَجُس@: الرجل@َرْجساً َرُجَس ويقال: ِرجساً@/ وسّماها
القـبح@/

ã
| ويرتفع ذ@كره يَقبُح الّذيى العمل جَس Aالر فكأّن الصوت@, شّدة جس@: والر#


ٕا يـؤّديى الّذيى العمل أو فالعذاب جـز@: Aالر وأمّا الصـوت@/ شديد َرّجاس@: ورعد

ã
| Vاهـد وقال /@jأXا جس Aالر فسقاً@: ِرجٌسأو ـ قوله

ã
|

Ø ã
الكل� ابن وقال العذاب@/

فيه@/ خ� � ما جَس@: Rالر Fا عل ÒNكذلك ـ قوله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

hالكـر الكـتاب
ã
| اXاّدة استعFل موارد ومن الكلFت هذه من يظهر ما أّن

Mيث شديداً �يق وغ� مناسب غ� يكون ما هو فzا الواحد أ�صل أّن وغ�ها@:
مؤكّداً@/ وقبيحاً مكروهاً nالسا والعقل العادل الُعرف وعند اòارج

ã
| Cيعد

يستقذر ما وكّل والوَسخ ِلط Òòوا والنِجس كالقَِذر مصاديق@: له أ�صل وهذا
وما واللعنة والكفر والشّك اXكروه الصوت أو ا�عتدال عن اòارج الشديد والصوت

/@ ßíوالن البع� وَهدير فيه خ� � وما القبح
ã
| َيرتفع

ا�امع الواحد أ�صل عن غفلًة اXعاجم@,
ã
| للFّدة تذكر Uتلفة oمفاه فهذه

ã
|

Ø
Dس و� استعGFا موارد

ã
| اXرادة ا¡قيقة تنكشف التحقيق وwذا ,@

ã
æعاXا ب�هذه
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/@hالكر القرآن

ِلط@: Òòوا ßí#والن جز Aوالر والَوِسخ والن#ِجس وب�القَِذر بيyا والفرق

تقليب@/ بعد اXضيقة هو قلنا Fك جز Aالر أّن

النظيف@/ مقابل
ã
| والقَِذر

التعّهد@/ قلّة من وغ�ه الثوب يعلو ما والَوِسخ

الطاهر@/ مقابل
ã
والن#ِجس|

جنسه@/ بغ� اخت"ط فيه ما ِلط Òòوا

رJه@/ خبث ما ßí#والن

مع منظور ء
ã
Ï¿ب يرتبط أن يليق و� تعلّقه �@يناسب ما هو جس Aالر أّن فظهر

مـن أعّم اXفهوم وهذا معنوياً@, أو ماّدياً كان سواء نفسـه@,
ã
| شديداً مكروهاً @كونه

اXذكورة@/
ã
æعاXا

والشّك واÇòلط فـالكفر اÇXصاديق@/
ã
| تـ"حظ أن من �@بّد أ�صل وقيود

مناسبة وغ� مكروهة ا Øu@أ بلحاظ الرجس مصاديق من وغ�ها الشديد والصوت
/@ هيى هيى حيث من � ]وضوعاtا ترتبط أن تليق � ا

Ø
Wو

ولعلّه ِلط@: Òòوا اXاء مقداُر به الب�يقدر قعر
ã
| يطرح ـرجاس]ع�ا¡جر ßXوا

رجاس@/ ßXوا رداس ßXاللغت�ا اخت"ط من أ@نّه أو فzا@, والقذر ِلط Òòا ]ناسبة

أبيض وَزهر بصل الرياح�له من فارسّية@, َنرِكَس معّرب فهو ِجس@: Úال� وأمّا
أ�ع�@/ به تشبّه أصفر@, أو

/@١٢٥ . ٦ ـ ُيؤِمنوَن � َع�الLذيَن جَس Rالر Fُا عُل ÒNلِك @كَذى

/@١٠٠ . ١٠ ـ َيعقلون � َع�الLذيَن جَس Rالر عُل ÒNو



٦٣ رجس

كاِفرون وُهم وماتوا ٕا�ِرج«Îم ِرجساً فزاَدtم مرٌض قلوwم
ã
| الLذيَن وأّما

/@١٢٥ . ٩ ـ

ويقتضzا إ�نسانيّة ¼Íاط يوج}ا ما هيى ]قتضاYا@: والعمل والعقل@, اZ�ٕان
العـادلة الطريقة هذه عن إ�نسان خرج ٕاذا

Ø
j أ�ّولّيـة@/ اòالصة والفطرة ا�عتدال

فـطرته خـولطت فقد :@j�ٕوا والكفر بال¿Ìك اòالصة الزا@كية فطرتـه عن واLرف
والفسـاد بالبغيى وتلّوثـت بالقبائح وتلّطخت الطاهرة طبيعته واستقذرت اXستقيمة
فزادهم أرجاس@, كلّها فهذه والعـذاب@/ والظلمة والبُعد اللّعنة واستوجبت والرذائل
وتستعذب طبيعـxم

ã
ÏÉتقت ما ÏÉقتـ[ وعّذwم وأضلّهم أرجاÎºم@, 
ٕا رجساً ا

طريقxم@/

/@٣٠ . ٢٢@ ـ ور@ nالز َقوَل واْجَتنبوا أ�وثاِن ِمَن جَس Rالر فاْجَتِنبوا

اXكـروهة الصـفات مـن ٕانسـان به يتّصف أن ينبغيى و� به يليق � ما أيى

ٕا التوّجه عن الناشئة ثام وا�� ا�Lرافات من بشأنه اXناسبة غ� القبيحة وأ�عFل

النفسانّية@/ ا¢الفة ع�التعّهدات والتثّبت أ�وثان

/@٩٠ . ٥ ـ ْيطان Lالش َعَمِل ِمن ِرْجٌس وأ�ْز�ُم وأ�ْنصاُب والَمْيِسُر ْمر Òòا ا Ú̂ ٕا

/@٩٥ . ٩ ـ ِرجٌس م Úuٕا َعyم فأعِرضوا

/@١٤٥ . ٦ ـ ِرجٌس فٕانّه ِخ�ير ¡َم أو َمْسفوحاً َدماً أو َميتًَة يكوَن أن ٕاّ�

والصـفات أ�خـ"ق
ã
| أو وا�عـتقادات وأ�فـعال أ�فكار

ã
| ٕامّا جس Aالر

والنـفس اòارجـيّة اXوضوعات
ã
| أو الظاهرّيـة@, وأ�فعال أ�عFل

ã
| أو الباطنيّة

معنوّية@/ أو ماديّة أ�مرّية@,

وقـبيحة أنف«Îا
ã
| كرvة وهيى ج«Êنّية@, ماديّة اòارجيّة اXوضوعات فهذه
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منحرفة والÍÉر@,
Ø
Ì¿بال ومتلّوثة بالفساد ملطوخة ا Øu@أ جهة من ذواtا@, حيث من

جـ«Êنيّة مـÍÉات وفÇzا والفـ"ح@, ا�سـتقامة عن خارجـة والص"ح@, �òا عن
اÇXوضوعات هـذه

ã
| والرجاسة والفساد

Ø
Ì¿ال Qّسمت وقد وأخ"قّية@, وروحانيّة

ْجس@/ والر# ل"Lراف مظاهر ا Øu@وأ فzا@, وQّلت

والتأ@كيد@/ والتشديد ع�اXبالغة تدّل اXوضوعات@: هذه 
ٕا الرجس فنسبة

. ٣٣ ـ َتْطه�اً ركُم Rوُيَطه الَبْيـِت أهَل ْجَس Rالر َعنكُم ِلُيذِهَب  ُFا ُيريُد@ ا Ú̂ ٕا
/@٣٣

أراَد ٕاذا أمرُه ا Ú̂ ٕا قال@: Fك والتحّقق@, الوقوع ت"زم 
تعا ا ٕارادة أن �O و�
َفَيكون@/ كُن لَُه يَقوَل @أن شيئاً

راسخاً يكن nو ثابتاً ليس الرجس أّن 
ٕا ٕاشارة يل@: Ôñِل دون لُيذِهَب@, وقال@:
مyم@/ قريباً كان ٕاذا عyم التنحية هو وإ�ذهاب@: إ�زالة@/ 
ٕا ليحتاج فzم

من وجودهم@, ٕا
ساحة ينسب أن يليق و� كرvاً يكون ما مطلق جس@: Aوالر

و�تنبغيى wم �تليق ã
الّ	 وا��داب اyXيّة الرذيلة@وأ�عFل اXنحرفة@والصفات أ�فكار

Gم@/

ف" وتvهم@, تزكيxم
ã
| ومبالغة تأ@كيد الرجس ٕاذهاب بعد التطهـ� وذ@كر

تطه�اً@/ بعُد ُيطهرهم بل الرجس باذهاب
ã
يكت�

عنه Ø�ويع واحد@, مفهوم مyا يراد مركبًة ا Øuٕا أ�هل
ã
| قلنا البيت@: أهل وكلمة

خانواده@/ ـ بكلمة بالفارسية

البيت أهل من اXراد أّن إ�س"م@: تار±
ã
| ا¡قايق ـ كتابنا

ã
| باباً عقدنا وقد

فراجع@/ ـ الكساء أهُل النجباء اòمسة هم UصY
Ø ã
بتعي�النّ�
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وتكرZهم وQليلهم البيت أهل oع�تعظ تدّل الكرZة ا��ية هذه أّن �O و�
من أعّم الرجس فٕاّن العصمـة@, فوق وهو منه@, أع� يتصـّور � ]ا مقامهم وترفيع

ُيستكره@/ ما أنواع bيع ويشمل ,@ ّ واyXيى ا¡رام

اXوارد@/ هذه
ã
| الكلمة wذه التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجع@:

َيْرجع رَجع تقول وتكرار@/ ع�رّد يدّل منقاس@, مّطرد كب� أصل رجع@: ـ مقا
الرجوع@/ جعي@: Cوالر جعة@/ Aوالر جعة الر# وهيى امرأَته@, الرجُل وراجَع عاد@/ ٕاذا ُرجوعاً@:
سـفر@/ 
ٕا سفر من رجعتَه ما واّب@: الد# من جيع والر# ترديده@/ الصوت@:

ã
| وال�جيع

ا Øu@أ وذلك ْجع@, Lالر ذاِت Êِء
Ú
وال« وجّل@: عّز قوله

ã
| اXطر وهو فالَغيث ْجع@: الر# وأمّا

وَتغيث@/ ترجع
Ø
j وَتُصّب َتغيث

وَمْرجعاً@, وُرجعًي وُرجوعاً َرجعاً َيْرِجع أ�مر وعن سفره من رَجع ـ مصبا
رجعته فيقال الفصحي@, اللغة

ã
| ويَتعّدي@بنفسه الذهاب@, نقيض هو ّكيت@: Aابن@الس قال

رجَعك فٕان ـ القرآن جاء وwا رددته@, أيى ه Òوغ� الك"َم ورجعت وٕاليه@, ء
ã
Ï¿ال عن

ـ قيل هنا ومن فأ@كله@, فيه عاد قيئه@:
ã
| الكلب ورجع بأ�لف@/ تُعّديه وهذيل /@Fا


ٕا اXرأة ورجعت كذلك@/ واس�جعها وارQعها َملكه@, 
ٕا أعادها ٕاذا ِهبته
ã
| رجع

مـردودة اÇXطل#قة فيقول ُيفّرق من ومyم راجع@/ فهيى بط"ق أو زوجها ]وت أهلها

ٕا بالعود أيى جعة بالر# يؤمن وف"ن الرجـوع@, ]ع� جعة والر# راجع@/ عyا Ø|توXوا

ã
| Í½يقت وبعÎÉم ,@Ì»والك فبالفتح الكتاب@: ورجعة الط"ق بعد الرجعة وأمّا الدنيا@/
أهله الرجل مراجعة والرجعة@: فارس@: ابن قال أفصح@/ وهو ع�الفتح الط"ق رجعة
جيع@: والر# بالوجه�أيضاً@/ ّ وط"ق@رجعيى ع�@زوجته@, جعة الر# Zلك وهو ,Ì»تك وقد



رجع ٦٦

أو طعاماً كان أن بعد 
اُ�و حاله عن رجع ٔ�@نّه ]ع�فاعل فعيل والَعِذرة@, وث الر#
مفعول@/ ]ع� فعيل رجيع فهو ُيرّد قول أو فعل كّل وكذلك علفاً@,

فعً" أو كان مكاناً البدِء@, تقديُر أو البدء@, منه كان ٕا
ما العود الرجوع@: ـ مفر
جوع@: Cفـالر أفـعاله@, من بفعل أو أجزائه من Pـزء أو رجوعه كان وبذاته قوً�@, أو
من اòروج Yوهو قِطاعها الط�بعد برجوع Uتّص جاع Aوالر إ�عادة@, ْجع والر# العود@,

/@Uخ"فه 
ٕا ا¡ّر أو ال�د ب"د

ٕا
منxي الرجوع هو إ�ياب أّن وإ�ياب@: ب�الرجوع الفرق ـ ٢٥٠ الفروق
و� الطريق بعض 
ٕا رجع يقال أ@نّه تري أ� ولغ�ه@, لذلك يكون والرجوع اXقصد@,

الطريق@/ بعض 
ٕا آَب يقال

ÇXن يـقال ف" الطاعة@, 
ٕا الرجوع إ�نابة أّن وإ�نابة@: الرجوع ب� والفرق
أناب@/ ٕانّه معصية 
ٕا رجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مكاناً قبُل@, من عليه كان ما 
ٕا العود هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

قوً�@/ أو عمً" أو حاً� أو صفة

وأ�وب@: والتوبة وإ�نابة واXص� والعود الرجوع ب� والفرق

الندم@/ مع واò"ف العصيان من رجوع التوبة@: أّن

/@
Ø ß
وال� ٕا
الطاعة رجوع وإ�نابة@:

واختيار@/ ٕارادة مع مقصد ومنxي نقطة آخر 
ٕا رجوع وإ�ياب@:

كان وسواء طاعة@, أو عصيان من كان سواء أيى كّلها@, هذه من أعّم والرجوع@:
/@� أم له ُمريداً كان وسواء يكن@, n أو مقصد آخر 
ٕا كان وسواء ,@� أم طاعة 
ٕا



٦٧ رجع

فيه@/ كان ما@ نقيض 
ٕا رجوع فهو الَمصير@: وأمّا

الثانية@, اXرتبة
ã
| بعُد وٕاقدام ء@,

ã
Ï¿ال عن ا�ن½Íاف بعد الرجوع هو والعود@:

فٕاّن مسـاTة@, عليه ٕاط"قه
ã
و| الرجوع@, مصاديق من ليس وأ�ّول البـدء@/ ويقابله

عليه@/ كان ما نقيض 
ٕا Iّول اXص�

Ø	حـ عمل 
ٕا رجوع أيى أّوً�@, أقدم ما ع� ّ ثانويى ٕاقدام فهو العـود@: وأمّا
ثانياً@/ يعمله

/@ nأ�عز Lلَيُخِرَجن الَمدينِة ٕا� �َرَجْعنا َل ـ@
ã
| Fك اXكان@: 
ٕا فالرجوع

ٕا�أبzم@/ رَجعوا ØFَفل ٕا�قوِمه@,
×
Ïºمو َرَجَع ا ØXو ـ@

ã
| Fك الناس@: 
وٕا

ٕا�ربRك Lٕان َمرجـُعُكم@, Ú ãٕا� Új ٕا�َربRـِك@, ٕارِجعيى ـ@
ã
| Fك اÇXتـعال@: ا 
وٕا

َمرجُعهم@/ َلينا ٕا Új تُرَجعون@, ٕاليه Új ,@ جعيى nالر

/@oح Òا� Ò��ٕ َمرِجَعهم ٕاّن Øj ـ@
ã
| Fك النار@: 
وٕا

Þ
Ë Ô¼ يَرِجعون@, َلَعلLهم بالَعذاب وأخذناُهم ـ@

ã
| Fك الروحانّية@: nوعا ا¡ّق 
وٕا

يَرجعون@/ َلَعلLهم يRئاِت Lوالس َسناِت Ò¡با وَبَلوناهم يَرِجعون@, � فُهم ُعميىٌ ُبكم

/@Í Ò½ البَ ارِجع Ú Ôj ُفطور َتريِمن Íهل Ò½ البَ فارِجِع ـ
ã
| Fك والتدّبر@: وٕا
النظر

ّ بس�معنويى يتحقّق ا Ø̂ فٕا :@ Ø ãæالروحا ّ اXعنويى وأمّا معلوم@, ّ الرجوع@اXاّديى @ٕاّن Øj
البدن@والتحّول ]فارقة أو اXاّدة@والتوّجه@ٕا
@ما@وراءها@, عن وحركة@روحانيّة@با�نقطاع

ا��خرة@/ nعا 
ٕا


تعا ا فٕاّن وجّل@: عّز ا 
ٕا الرجوع
ã
| والعود الرجوع مفهوم Iقّق وأمّا

واòلق وأ�رض ال«Êوات تكّونت وبنوره وا��خر أ�ّول البارٔي اXفيض اXبدٔي هو
وُيعيد@/ ُيبِدٔي هو ٕانLُه ـ الوجود مراتب ُوجدت وبفيضه
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النـفسانيّة وال¿ÇÎوات الظـاهريّة وبالقُوي wا والتعلّق Ë»وا� اXاّدة nوعوا
وصعوده وسـ�ه

Ø ã
æإ�نسا للروح وقيـود وموانع ُحجب كلّها الروحانيّة واÇXعايش

الع"ئق وانxت جب Ô¡ا وانكشفت القيود هذه انقطعت فٕاذا اXتعال@, ا 
ٕا ورجوعه
وهو ,@ ّ اXاّديى nالعا هذا وراَء nعا له Øيتج� قواه@: وفناء

Ø ã
æÊ»ا� البدن ]وت الدنيويّة

َحديد@/ اليوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ ـ له مشاهداً يكن n ما يَري

كان ٕان والنور ا�نّة مقام له ويظهر الرجوع@, حقيقة تتحقّق اXرحلة هذه
ã
و|

والتعلّقات ال¿Îوات
ã
| متوّغً" حياته طول

ã
| كان ٕان والنار الظلمة ومقام أهله@, من

ٕانLُه َحّقاً Fِا َوْعَد يعاً Òb َمرِجُعكم ٕالَيه يُرَجعون@, ٕالَيه Ú Ôj Fُا َيْبَعُثهم والَموتيى ـ الدنيويّة
ُيعيده@/ Ú Ôj اòلَق َيبدؤ

Øيتج� ا��خرة nعا فٕاّن اXرحلة@: هذه
ã
| اXتعال ا 
ٕا الرجوع ٕاط"ق وأمّا

ã
| مyم كّل Tكومون@, مقهورون كلّهم واòلق ,@
تعا للحّق وا��وت العظمة فيه
اXالك وهو فzا@, Gم اختيار � وÌºيرته@, و]قتÏÉس�ته بضاعته حسب ع� مرتبة
كُم Ô¡ا ولَُه خرة Ðوا� اُ�و�×

ã
| مُد Ò¡ا لَُه ةُ@, Lوالِعز كُم Ô¡ا ولَُه ين@, Rالد يَوِم مالِِك ـ اXطلق

تُرَجعون@/ وٕاليه ا¡كُم لُه وجَهه ٕاّ� هالِك ء
ã
Ï Ò¾ كّل تُرَجعون@, وٕاليه

ماّدة من إ�نسان ترّكِب ÏÉقت[
Ø ã
æÊ»ا� nالعا هذا

ã
| نشأ ا Ø̂ ٕا ا�ختيار فٕاّن

روحـّية@, ومـقتضيات بدنيّة مقتََضيات يديى ب� فهو روحانّية@, نفس ومن ج«Êنيّة
نفس حكومة ب� واقع إ�نسان أخري@: وبعبارة آخر@, شيئاً وتلك شيئاً هذه تشxيى
تسوق هذه الروحانيّة, إ�نسانيّة النفس من وسبعّية@وب�حكم حيوانّية@طبيعّية@wيميّة

النار@/ 
ٕا وتلك ا�نّة 
ٕا

ـلُْك ÔX ا ـ@ العزيز@ للحّق ٕاّ� سلطان و�  ٕاّ� فيه حكم ف" ا��خرة Ônعا وأمّا
/@٥٦ . ٢٢ ـ م Òyبَي كُم ÒJ ِFِ َيوَمِئٍذ
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مـن Øوتـتج� تـظهر ا Ø̂ ٕا القاهرة اXتجلّية الظاهرة وا��وت ا¡كومة وهذه
اXقام هذا

ã
| التعب� تري ولذا ا��خرة@, 
ٕا الرجوع من قدم أّول ومن الرحلة ابتداء

٦@موارد
ã
| ـ يُْرَجعون َوٕاليِه مورداً, ١٩@

ã
| ـ تُْرَجعون @ٕالَيِْه Ú Ôj ـ ا£هول اXتعّديى بصيغة

وIت بـيدهم ليس ا�Ç�وت nعـا 
ٕا رجوعهم بأّن ت½JÍاً ـ hالكر القرآن من
ذلك@/

ã
| Vبورون مقهورون م Øuٕا بل اختيارهم@,

اختيار دار الدنيا دار فٕاّن الدنيوّية@, حياtم
ã
| ا¡ّق 
ٕا الرجوع R"ف وهذا

يَْرجُعون وَلَعلLُهم ياِت Ðا� ُل Rُنَفص لَِك وكَذى :@
تعا فقال يشاءون@, ما فzا وGم وتكليف@,
مورداً@/ ١٦

ã
| تذكر وللفاعل معلوماً الصيغة وهذه ـ

Fِٕا�ا ُنذيقهم@, Ú Ôj َمْرجعهم َلينا ٕا Új نيا nالد ã| َمتاٌع َمرجُعهم@, فٕاَلينا َنَتوّفينLَك أو
فُينّبئُكم@/ يعاً Òb َمْرِجُعكُم

متعّدياً إ�رجاع ]ع� ٕامّا وهو مورداً@, ١٦ ã
| تذكر ّ ميميى مصدر الصيغة هذه

Êء
Ú
وال« َبعيد@, َرجٌع ذلَِك تُراباً وُكنّا ِمتنا أ@ٕاذا َلقادر@, َع�َرْجِعِه ٕانLُه :@
تعا قوله

ã
| Fك@

الَرجع@/ ذاِت

دون من هو حيث من ا¡دث فيه في"حظ �زماً@, جعيى Cوالر الرجوع ]ع� أو
يام@/ Rالص َعليكُم ُكتَب :@

ã
| Fك الوقوع أو الصدور جهة 
ٕا نظر

/@١١ . ٨٦ ـ@ َفْصل@ لََقوٌل ٕانLُه ْدع Lالص ذاِت ْرِض وأ�َ ْجع Lالر ذاِت Êِء
Ú
وال«

والنبات اXياه مyا وأ�رضتنشّق ّق@/ ]ع�الش# دع والص# جع@]ع�إ�رجاع, الر#

ã
| ما أ�رضمطلق من اXراد كان وٕان ا¢تلفة@/ واR�ٔرة واXعادن وأ�شجار واu�ٔار
اXشتقّات bيع فيعّم أرض@: ـ

ã
سبق@| Fك عاn@اXاّدة مطلق أو اXوجودات@, أ�رض@من

وا¡بوبات@وا¡يوانات والفوا@كه من@أنواع@النبات ,@ العاn@اXاّديى واXستخرجات@من@تلك



رجع ٧٠

حيوان أو نبات أو bاد من ا�«Êنيّات من ويتظاهر Oرج ما وكّل والبحرّية@, ال�يّة
وغ�ها@/ إ�نسان@, من صادرة وتوجهات روحانيّات أو ماّدية قوي أو

والثـلج@, والغـيث اXطر صورة ع� اR�ٔرة كٕارجاع ال«Êء@:
ã
| إ�رجاع وأمّا

اXواّد من ثقل ما وكٕارجاع وغ�ه@, أ�رضع�القمر من اXنعكسة أ�شّعة وكٕارجاع
ال«Êء@/

ã
| اXرتفعة وا¡يوان

أ�رض عـ� اXاء بقاء دوام يوجب أ�رض 
ٕا اR�ٔرة ٕارجاع أّن �O و�
وماتت أ�شجار وَيُبست اu�ٔار َجّفت وٕاّ� ,@ tحيى ٍء

ã
Ï Ò¾ Lُكل اXاِء ِمَن ـ ا¡ياة قوام وبه

فآناً@/ آناً البحار مياه وانتقصت والنسل@, ا¡رث وهلك واXزارع أ�رض

والتـوّجهات الربّـانيّة الفـيوضات فتشمل العاّم@: معناها ال«Êء من اُريد وٕاذا
وأ�دعية العبيد من والتوّجهات التوّس"ت نتيجة

ã
| إ�@كرامّية@, وإ�جابات الرaانيّة

الروحانيّة أنوارهم أشّعة وتنعكس روحانيxّم آثار ف�جع عات@, ØÍÉوالت واXناجاة
الروحّية@/ ارتباطاtم وتثبت اXعنويّة حياtم تدوم وwا ٕالzم@,

ع� ال«Êء َرْجع تقّدم ولطف الكرZة@, ا��ية
ã
| باXاّدة التعب� لطف يظهر وwذا

ا�نشقاق حصول ع� ومتقّدٌم 
اُ�و اXرتبة
ã
| ال«Êء

ã
| ْجع الر# فٕاّن أ�رض@, َصْدع

/@ Øتب� Fك أ�رض
ã
|

/@٢١٠ . ٢ ـ اُ�مور تُْرَجع Fِوٕا�ا أ�مُر
Òã
ÏÉ وُق

مواضع@/ ستّة ã
| تذكر ا�ملة هذه

.@@١١ ـ ُكلnه أ�مر يُْرَجع وٕاليِه ْرض وأ�َ واِت مى Lالس َغْيُب ِFِو :@
تعا ويقول
/@١٢٣

ا�ستع"ء@, مع والطلب التكليف هو فيه الواحد أ�صل أّن أ�مـر@:
ã
| سـبق



٧١ رجف

من الطلب أّن فgا تقديراً@, ولو للطلب ومورداً مطلوباً يكون ما ع�كّل بعُد ويطلق
فكـذلك عنده@: مطلوباً وكونه ٕاليه الطلب بتوّجـه تتحقّق ا Ø̂ ٕا واXطلوبيّـة ,@
تعا ا

ٕارجاعه@/

فينxيى Tموً�@: أو موضوعاً ذاتـه@,
ã
| تكويناً مطلوب هو ما كّل أّن وا¡اصل

أّن Fك ٕاليه رجـوعه فيكون وسلطانه@, حكومته 
ٕا وُيرَجع وتقديره@, ا مشـيّة 
ٕا
منه@/ بدءه

اُ�مور@, عاقبُة ِFِو اُ�مور, عاقبُة Fِوٕا�ا اُ�مور, Ô�َتص Fِٕا�ا تعا
@:أ� قال
ٕاليه@/ يَْعُرج Ú Ôjٕا�أ�رض Êء

Ú
ال« ِمَن أ�ْمَر ُيدبRر ,@ ِFِ ُكلLه أ�مر Lٕان ُقل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجف@:

واضطرب@/ Iّرك وَرَجفاناً@: وَرجيفاً قتل@, باب من َرْجفاً ُء
ã
Ï¿ال َرَجف ـ مصبا

ا¡ّمي@: ورجفته ك�@/ مرض@أو من ارتعشت يداه@: وَرَجفت كذلك@/ أ�رُض@: ورجفِت
أ@ك�وا ٕارجافاً@: وبه ء

ã
Ï¿ال

ã
| القوم وأرَجف قياس@/ غ� ع� راجف فهو أرعدته@,

قوله وعليه مyا@, الناس يضطرب Ø	ح الكاذبة أ�قواِل واخت"ق السيّئة أ�خبار من
الَمدينة@/

ã
| والُمْرِجفون :@
تعا

والبحر والقلُب@, أ�رُض َرَجفت يقال اضطراب@, ع� يدّل أصل رجف@: ـ مقا
واضطربوا@/ فيه خاضوا ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال

ã
الناس| وأرجف �ضطراِبه@/ َرّجاٌف

َجـفان@: والر# َرْجـفاً@, َترُجـف أ�رض رَجفـت وقد الّزلزلة@, الّرجفة@: ـ صحا
ء@:
ã
Ï¿ال

ã
| أرجـفوا وقـد أ�خـبار@, أراجيف واحد وإ�رجاف الشديد@/ ا�ضطراب

خاضوا@/



رجف ٧٢

أ�رض وَرَجَفِت ّجاف@/ الر# أÊºئه ومن أمواجه@, اضطرب البحُر@: َرَجف ـ أسا
الر´@/ وأرجفته الّشجر@, وَرجف وا�باُل@/ أ�رض ترُجف يوَم ـ ْجفة Lالر فأخذtم ـ
أ�سنان: ورجفت ف@/ وُرج# َرواجُف َرحاGا Iت ّ والَمطيى ْحل, الر# Iت

Ô
وَرَجف@البع�

إ�بَل@, وأرجفُت ِعظامه@/ َترُجف شيخ وجاءنا /@UاGأصو Yاضطربت أسناخها نغضت

Yأيى دة ÒS أ�رَض يَْسـ�جفون خرجوا ا£از@: ومن الس�@/
ã
| Îا

Ô
ºرؤو َجفت

Ö
Òواس�

بكذا اXدينة
ã
| وأرَجفوا والغرِب@/ ال¿Ìِق َدف#تا wم وارQفت /@Uًوبأسا شّدة ُيرِجفوuا

وهذا عندهم@/ يصّح أن غ� من ا�ضطراب الناس
ã
| يوقعوا أن ع� به أخ�وا ٕاذا

الغواة@/ أراجيف من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق رّج@: ـ
ã
| سبق وقد الزلزلة شّدة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

الزلزلة هـو الّرجـف وأّن وا�ضـطراب@, وا¡ركة والرّج والرجف الزلزلة مواّد ب�
قصد@/ دون من اس�سال والزلزلة@: الشديدة@/

الَرْجَفُة@/ م Ötفأَخَذ وا�باُل@, أ�رُض ترجُف يَوَم

/@١٥٥ . ٧ ـ الرجفُة م Ôtأَخَذ ØFفل

مواقـع
ã
| هيى ا Ø̂ ٕا اXوارد تلك فٕاّن والشّدة@, ا¡ّدة 
ٕا ٕاشارة اXاّدة wذه Ø�ع

والعذاب@/ والب"ء أ�خذ

/@٦ . ٧٩ ـ الّراِدَفة َتْتَبُعها الراِجَفُة ترُجُف يَوَم

مðلزً� كان من Cكل وMّدٍة عميقاً اضطراباً ويضطرب شديدة زلزلة لزل Òðَي أيى
سلوكه@/

ã
| غ�راسخ ورسوله با غ�مؤمن عقيدته

ã
ثابت| غ� وس�ته س�ه

ã
|

Iّر@كه � الراسخ كا�بل فهم اXؤمنون وأمّا بأثره@/ وسالكاً رديفه ã
| هو من ويتّبعه



٧٣ رجف

/@٢٤ . ٢٥ ـ Vًَمقي وأْحَسُن ُمْستَقّراً Õ�خ َيومئٍذ ا�نّة أصحاُب ـ العواصف

ويـؤيّده والنـفوس@, النفس أو وا�Fعة ا�معيّة أو أ�فراد باعتبار والتأنيث
خاِشعة@/ أبصاُرها واِجفة يومئٍذ قلوٌب بعدها@:

َلنُغِرينLك اXدينة
ã
| ـرِجفوَن ÔXوا مرٌض قلوwم

ã
| والLذيَن اXناِفقون َينتِه Òn ß� َل

/@٦٠ . ٣٣ ـ م
ß
w

وأفكاره@, عقيدته
ã
| أرجفه يقال@: مðلزً�@, راِجفاً الغ� جعل هو إ�رجاف@:

البلد@/ نظم
ã
| أو ا�جBع نظم

ã
| أو ووظائفه@, عمله

ã
| أو وسلوكه@, س�ه

ã
| أو

أو قوً� اXدينة
ã
| النظام وٕاخ"ِل إ�رجاف مطلق اXراد فٕاّن له@: قيد يذكر nو

اُ�مور@/
ã
| واضطراباً النظام

ã
| خلً" يوجب Mيث عمً"@,

حقيقة@/ قلوwم
ã
| ٕاZان � الّذين هم واXنافقون

البـاطنّية@, الصفات ورذائل القلبيّة بأ�مراض ٕاZاuم اختلط الّذين بعدهم
Ø
j

ما ٕايفاء مyم يتوقّع و� وغرض@, نظر وبدون ٕاخ"صاً يعملوا أن يستطيعون � م Øuفٕا
اXسلم�@/ ص"ح فيه ]ا والعمل علzم

النظم ورعاية النظام وحفظ ا�جBع ص"ح 
ٕا يتوّجهون � الّذين بعدهم
Ø
j

عمً" يعملون بل أ�قـدام@, وتثبيت العـزم oكIو وا�تفـاق ا�Iاد قانون وٕاجراء

ã
| والðلزل بـيyم وا�خت"ف صفوفهم

ã
| والتفرقة اXسـلم� ب� التشّتت يوجب

نيّاtم@/

باطنيّة صفة النفاق@وا�تصاف@بسوء فٕاّن اXدينةU@متعلAق@باXرجف�,
ã
|Y@والظرف

Vتمع وهيى اXدينة ã| ويوّثر يتحقّق ا Ø̂ ٕا فهو إ�رجاف@: وأمّا ]كان@/ FG خصوصيّة �
اXسلم�يومئٍذ@/



رجل ٧٤

داخلهم من واحدة اXسلم�@: صفوف خ"ف ع� يس�ون فرق ث"ث فهذه
استقّروا@/ مكان ّ أيى ã| وفرقتان اXرجفون@, وهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجل@:

اُن�@, وهيى القـدم@, 
ٕا الفَِخذ أصل من wا ã
Ï¿Z

ã
الّ	 إ�نسان ِرجُل ـ مصبا

ِرجال@, وbعه ,@
Øã
Ïºأ�نا من @كر الذ# ُجل@: والر# ذلك@/

Ô
غ� Gا bع و� أرُجل@, وbعها

ٕاّ� الفاء بفتح ع�فَْعلة bع يوجد � قالوا Ø	ح [رة@, وزان ع�َرْجلة قليً" bع وقد
خ"ف وهو الراجل ع� الرُجل ويطلق للواحدة@, كمأة وقيل كَْمء@, bع وكَمأة َرْجلة
وَرِجَل أيضاً@/ وِرجال وِرجالة وَصحب@, صاِحب مثل َرْجل الراجل وbع الفارس@,
قّوة ذو أيى ُرجلة@: ذو وهو منه@, Ëºٕا جلة Cوالر ع�الَمْشيى قويى َتِعب@: باب من َرَجً"
/@ Ø
تَُد غ�أن من فzا نزلُت الب�@:

ã
| وترّجلُت ا¡مقاء@, البقلة ْجلة@: Aوالر /@ ãÏ¿Xع�ا

ترجيً"@: عر الش# ورّجلت فzا@/ يطبخ ع�ِقدر يطلق وقيل Lاس@, من ِقدر والِمرجل@:
وَرِجـَل نـفسك@/ شعَر كان ٕاذا وَترّجلُت@: غ�ك@, شعر أو شعَرك كان سواء حته

Ø
Ìº

شـديَد ليس أيى Hفيف@: والسكون ,@Ì»بالك َرِجل فهو تعب باب من َرَجً" عُر الش#
من به أتيَت الك"م@: وارQلُت /@Fyبي بل Uا�س�سالY بوطة Cالس شديد و� عودة Ôا�

له@/ fضيت غ�مشورة من به انفردت :@ برأيى وارQلت فكر@/ و� رويّة غ�

ويكون ِرجل@, ذيى كّل ِرجل هو الّذيى ع�العضو يدّل بابه معظم رجل@: ـ مقا
ْجـل والر# وغـ�ه@/ إ�نسـان ِرجل جـل@: Aالر الباب fعظم عنه@/ تَشّذ كلFت ذاك بعد
جال@/ Aالر :@
جا Cوالر ّجال Cالر أرجلهم@, ع� Zشون م Øu@�ٔ َرْجً" وا Ød ا Ø̂ وٕا ّجالة@/ والر#
ذاك كان ويقال برجلها@/ علّقxا الشاة@: َرَجلُت /@

×
َرْج� وا�Fعة الراِجل@, ْج"ن@: والر#



٧٥ رجل

مع ِرجليه أحد ابيّض الّذيى واّب@: الد# من وأ�رَجل زمانه@, ã
| أيى ف"ن@, ِرجل ع�

ُرجَلة@, وذو َرجيل وِرجٌل جل@/ Aالر oالعظ وأ�رَجل@: ُيكَره@/ وهو قوا_ه سائر سواد
القـوس ِرجل اòليل@: قال بِرجله@/ أخذت جَل@: الر# وارQلُت /@

ã
Ï¿Xا ع� ّ قويى أيى

ØÍ Ò
¼ من ÍÒÈب الغراب@: وِرجل الِميسـم@, من ÍÈب الطائر@: وِرجُل الُعـليا@, ا Ôxَِسي

الّذيى الباب 
ٕا يرجع كلّه وهذا فzا@/
ã
Ï¿Xا يصعب َرْج"ء@: ة وَحر# النوق@/ أخ"ف

ا
Ø
Wو َرُجلٌة@/ للمرأة قالوا ا Ø[ور جال@, Aالر من الواحد ُجل@: الر# ذاك@: عن شّذ ا ØWو ذ@كرناه@/
Çيت Ùd Çا Ø̂ وٕا قالوا@: مقاء@, Ò¡ا البَقلة Gا يقال ã

الّ	 هيى جلة@, Aالر أيضاً أ�صل عن شّذ
واحدtا اXاء@, مَسايل َجل@, Aالر بل قوم@: وقال ماء@/ مَسيل ã| ٕاّ� �تنبت ا Øu@�ٔ مقاء Ò¡ا

أيى استعارة@, كأ@نّه أ�ّول@, الباب من فهو ارتفع@: ٕاذا الyاُر ل َترج# قوGم وأمّا ِرْجَلة@/
مشتّق والِمرجل ,@ يى Aقُو كأ@نّه هذا@, من هو عر@, الش# رّجلُت وكذلك ع�ِرجله@/ قام أ@نّه

ع�ِرجل@/ oاُق فكأ@نّه ُنصب ٕاذا ٔ�@نّه أيضاً@, هذا من

Çا Ø̂ ٕا وقيل@: اXـرأة@/ خ"ف إ�نسـان@, نوع من الذكر معروف@, ُجل@: الر# ـ لسا
سيبويه@/ حكاه قياس@, ع�غ� وُروNل ُرَجيل@, وتصغ�ه الغ"م@, فوق رجً" يكون
ع� سوء وُروNل ِصدق ُل

ß
Nُرَو يقولون@: وعامxّم ُرَجيل@, الرجل تصغ� الxذيب@:

ِذر Ò¡وا العاِجل من الَعِجل أّن Fك منه@, اشتقاقه ٔ�ّن الراجل@, 
ٕا يرجعون غ�قياس@,
صفة ُجل الر# يكون وقد ِسيده@: ابن ا�مع@/ وِرجا�تbُع ِرجال@, وا�مع ا¡اِذر@, من
بَرُجٍل مررت ـ قوGم

ã
| ا�ّر سيبويه أجاز ذلك وع� والgال@, الشّدة بذلك يُع�

هيى للمرأة@: اXع� هذا
ã
و| راِجل@, أيى َرُجل هذا وتقول@: الرفع@/ وأ�@ك� أبوه@, َرُجٍل

جـيّد َرُجـل يـقال وأ�رَجل@/ اِجل والر# ُجل الر# مصدر جلة@: Cوالر راجلة@/ أيى َرُجلة
�

ã
الّ	 اXصادر من وهيى جولّية@, Cوالر جليّة Cوالر ْجلة Cوالر جولة Cالر Øب� وَرُجل جلَة Cالر

الرُجـل وَرِجـَل وغـ�ه@/ إ�نسـان قدم جل@: Aوالر ُجل�@/ الر# ارَجل وهذا Gا@/ أفعال
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سفر
ã
| َظهر له يكن n ٕاذا وَرْج"ُن@: وَرْجٌل وَرجيل وَرِجل وَرُجٌل راِجٌل فهو َرَجً"@,

وَرْجـلة وُرج"ن
×

وَرجا 
وُرّجا

×

وُرجا وُرّجال وَرّجالة ِرجال وا�مع يركبه@,

Çbع أراجـل يكـون أن فيجوز :@
ã
ج� ابن قال وأراجيل@/ وأراِجلة وأرِجلة وِرجلَة
راجل@/ bع وِرجال ِرجال@, bع وأرِجلة أرِجلة@,

ا�بل@/ سفح قاعدة@, ِرجٌل@, قََدٌم@, @= @UِرِجلY ـ قع

ع�أ�قدام@/ مشياً مُشاة@, ّ جنديى @راِجل@, = @U
ã
Yَرِج�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

به الّذيى حيوان@, كّل ا¢صوصمن العضو هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

فهو بِرجله@, Ï¿م ٕاذا َرَجً"@: َيرَجُل َرِجل فيقال@: انðاعّية@, كلFت منه ويشتّق /@
ã
Ï¿Z

َل وترج# عليه@, ّ وقويى القدم ع�
ã
Ï¿Xبا متّصف أيى وَرجيٌل@: وَرج"ُن وَرِجٌل راِجٌل

قدمه ع� قام أيى َله@: وَرج# وَرِجَل عُر الش# ل وَترج# وتثّبت@, واستقام ارتفع ٕاذا الyار@:
ع�قدمه به تكلّم فكأ@نّه رويّة غ� من أتاه الك"َم@: وارQَل مُس�ِسل@, فهو واستقام
استند فكأ@نّه

ã
Ø
تد غ� الب�من

ã
| نزل ٕاذا الب�@:

ã
| وَترّجَل استقرار@, غ� من وقا_اً

ع�ِرجله@/

مَن فٕانّه ,@
Øã
Ï ßºأ�نا من @كر الذ# ع� ُجل الر# يطلق الثابت@: أ�صل هذا و]ناسبة

وهو عائلته ومعاش لتأم�معاشه
ã
Ï¿Zو ٕا
ِرجله ويستند بقدمه ويقوم برأيه يستبّد

والس�@/ وا¡ركة ع�العمل ّ قويى

لطـيفة@, ضـعيفة وهيى الرجـل قيمومة Iت تعيش ا Øuفٕا اXـرأة R"ف وهذا
اُ�ن� ماّدة تري وGذا نف«Îا@, ع� مسـتندة حوائجها تأم�

ã
|

ã
Ï¿] أن �@تستطيع
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وهو الن#سأ من والنAساء اGناء@, وهو اXرء من واXرأة اللـ�@, وهو أ�نث من مأخوذة
الوالدين@/ من واòلَف التذّكر مظهر وأ@نّه @كر Cالذ يقابل

ã
| هو ا Ø̂ ٕا :@hالكر القرآن

ã
| الرجال أو الرجل كلمة استعFل أّن يظهر وwذا

ع�نفسه@, وا�ستناد وا�ستبداد ا�ستقرار اXاّدة@من خصوصيّات فzا ي"حظ موارد
الذكورة جهة ي"حظ@فzا @موارد

ã
| @َكر الذ# أّن@استعFل Fك تلقيناً, أو تقديراً اّدعاًء@أو ولو

/@ اُن�× أو ذَ@كَر ِمن ,@ كاُ�ن�× @كَر Lالذ وليَس ـ اُ�نوثة قبال
ã
| فقط

ع� قّوامون جاُل Rالر روا@, Lَيَتَطه أن بnوَن ß ÔJ ِرجاٌل فيه :@
ã
| Fك Iقيقاً@, والرجوليّة

فرعون@/ رُجلمؤمنمنآل وقال ِمنأق½ÏاXدينِة@, رُجٌل وجاَء ساء@, Rالن

ِمن Òْسـَتْضَعف�Xوا ٍء@@,
ã
Ï¾ َع� َيقِدُر � أبكُم ا ÔYأحد

ß Ö
رُجَل� :@

ã
| Fك وظاهراً@,

إ�ْرَبة@/
ã
غ�اُو� Òالتابع� أو جال@, Rالر

/@٦ . ٧٢ ـ ّن
ß
ا� ِمن بِرجال َيعوذوَن إ�نس ِمن رجال كاَن وَأ@نLُه

من أو إ�نس من كان ع�من يصدق الرُجل مفهوم ع�أّن الكرZة ا��ية تدّل
َخـَلقنا ء

ã
Ï Ò¾ Rُكل وِمن :@
تعا قال أيضاً@/ ا�ّن

ã
| توجد الرجوليّة أّن فيستفاد ا�ّن@,
/@٤٩ . ٥١ ـ تََذ@كLروَن َلَعلLكُم

ß
َزْوَج�

خلقته@/ ÏÉو]قت Mسبه نوع كّل وزوجيّة

/@٣٧ . ١٨ ـ Vًَرُج َسّواك Ú Ôj ُنطَفة ِمن Ú Ôjتُراب َخلَقكمن بالLذيى أ@كفرَت

/@٧ . ٤ ـ الواِلداِن تََرَك ا Ø ßW َنصيٌب ِللرجال

/@١ . ٤ ـ وِنساًء َكث�اً ِرجاً� F Ôyِم وَبّث


ٕا التولّد ح� من الذكر ع� الرجل ٕاط"ق صّحة ع� الكرZة ا��يات تدّل
بلغ@/ عمره من زمان ّ أيى
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وسيلة فكأ@نّه ُجل@, الر# من أو الراِجل من منðعاً آلة Ëºٕا هو الِمرَجل@: وأمّا
الرجولّية@/ ع"مة أ@نّه أو كالِقدر@, الطعام فيه ليطبخ السفر

ã
| الراجل أسباب من

ـ قـلّة Çbع أرُجـل ع� وNمع اXاّدة@, هذه
ã
| أ�صل ٕانّه قلنا جل@: Aالر وأمّا

أرُجلكم@/ ِمنIِت أو وأرُجلكم@, وامَسحوا بُرُؤوِسكُم

@وٕان ـ أيضاً راجل ]عـ� وَرجيل َرجل وbع مّر@, Fك َرُجل bع جال@: Aوالر
يلكوَرجِلك ÒRمzواجِلبعل ضاِمر@, َوع�ُكّل ِرجاً� يأتوك @كباناً, ُر @فِرجاً�أو Ôrِخف

/@٦٤ . ١٧ ـ

هيى ا Ø̂ فٕا اXبسوطة@: اللغة كتب
ã
| اXاّدة@, ذيل

ã
| اXذكورة اُ�خر

ã
æعاXا وأمّا

/@�O � Fك وا�ستعارة@, ا£از باب من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجم@:

أ�حجار/ عليه@من Nمع @بذلك@Xا يى Ùd الق�@, َجم@: ا¡جارة@/@والر# َجم: الر# ـ مصبا
باب من اً Öbَر ته Òbوَر وِبرام@, ُبرمـة مثل ِرجـام وا�مع Vموعة@, حجارة bة@: Cوالر
من ظناً أيى بالغيب رbاً وقال بالفحش@/ رميته بالقول@: ورbته بالرجم@/ ÍÈبته قتل@:

برهان@/ و� غ�دليل

Ø
j با¡جارة@, الرميى وهيى واحد@/ وجـه 
ٕا يرجع واحـد أصل رجم@: ـ مقا
با¡جارة@/ ÍÔÈب ٕاذا ف"ن ُرِجم يقال ا¡جارة@/ وهيى جام Aالر ذلك من ذلك@, يستعار
الب�فتُخضخض

ã
|@ Ø
@يُد

Ø
j ا¡بل طرف

ã
| يشّد حجر جام Aالر أبو@عبيدة@وغ�ه@: وقال

هيى ويقـال القـ�@, bة@: Cوالر الب�@/ فتُسـتن� اXاء ذلك يُست�
Ø
j تثـور Ø	ح ا¡مأة

�@ÇQعلوا أيى ـ ق�يى وا Ùbُتر � ا¡ديث
ã
و| /@ Úsلتُس القـ� ع� Qمع

ã
الّ	 ا¡جارة
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ٕاذا بالك"م@, ف"ناً رbت ـ قوGم هذا من يُستعار والّذيى مُستوياً@/ دُعوه ا¡جارة عليه
شتمته@/

فهو َرbاً@, ه Ôbأر ته Òbَر وقد با¡جارة@, مْيى الر# وأصله القتل@, ْجم@: الر# ـ صحا
ضام Aالر دون ِضخام حجارة وهيى جام@, Aوالر َجم Cالر واحدة bة Cوالر وَمرجوم@/ oَرج
� وصّيته@:

ã
| مَعقل بن عبدا وقال /@ Úsليُس ع�الق� عت Ôb ا Ø[ور ,@Uعظيمة Yصخور

�يكون بأ�رضوأن ق�ه تسوية بذلك أراد َجم@, Cالر عليه �@Qعلوا أيى ق�يى وا Ùbُتَر
,@Uوالتغطية Y@التسطيح َرمساً ق�يى ارمسوا وصّيته@:

ã
| الضّحاك قال Fك مرتفعاً Ó ÚCمُس

الق�@/ بالتحريك@: َجم والر# مشّدد@, أ@نّه والصحيح ,@ ق�يى وا Ôbَتر@� يقولون وا¤ّدثون
ِمرَجم@: وفرس معاديه@, به ُيرَجم كأ@نّه شديد أيى ِمرَجم@: والرجل رجاس@/ ßXا جام@/ Aالر
�يوقَف َرbاً صار يقال بالظّن@, الرجل يتكلّم أن ْجم@: والر# أ�رضMوافره@/

ã
َيرجم@|

ناضَل ٕاذا عن@قومه ف"ن وراجَم wا@/ َتراموا أيى با¡جارة وتراbوا أمره@/ حقيقة ع�
ومنه آخر@, بلسان Ì

Ø
ف« ٕاذا لسـانَه َترَجم قد ويقال /@Uالرماء

ã
| عÇyم Yحامي عyم

/@oا�
Ø
ËÉب ان Ôbَتْر ويقال اِجم@, Úال� وا�مع ان Òb Ö

Úال�

موضع@, غ�
ã
| القتل ]ع� جم الر# القرآن ã| ورد وقد القـتل@, جم@: الر# ـ لسا

قيل
Ø
j يقتلوه@, Ø	ح با¡جارة َرموه رجً" قتلوا ٕاذا كانوا م Øu@�ٔ رجم@: للقتل قيل ا Ø̂ وٕا

اللّعن@, جم@: والر# با¡جارة@/ الرميى وأصله زنيا@, الثيّب�ٕاذا رجم ومنه رجم@, قتل لكّل
اÇGجران@/ جم@: والر# الَمسبوب@/ اXشتوم ]ع� oالرج ويكون /@oالرج الشيطان ومنه
جوم@: Cُجم@والر Cوالر وا�مع@ُرجوم/ ما@ُرجم@به@, جم: والر# الظّن/ جم: والر# الط#رد/ جم@: والر#
وNوز به@, يى Ùd مصدر وهو َرجم bع جوم Cالر أ�ث�ـ ابن قال ُيرميwا@/

ã
الّ	 النجوم

تنقّض
ã
الّ	 Îب Û¿ال أّن للشـياط�@: رجوماً كوuا ومع� bـعاً@, � مصدراً يكون أن

بالكوا@كب ون Òbُير ـم Øu@أ � ونورها@, الكـوا@كب نار من منفصـلة الليل
ã
| UتسقطY
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نار@/ من يؤخذ كقبس ٕاّ� ذاك وما تزول@, � ثابتة ا Øu@�ٔ أنف«Îا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء@,
ã
Ï¿ب Øموضوع@مع� @ٕا
شخص@أو الرميى هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أ�صل أّن

معنويّاً@/ أمراً أو ك"ماً أو ا�Fدات@, من غ�ها أو حجارة من ء
ã
Ï¿ال ذلك كان سواء

بالقهر أو خشونة@وشّدة@, بكلFت@ذات أو ا¡ديد, بُزبر با¡جارة@أو زيداً َرbُت فيقال:
والرaة@/ اللطف وقطع

ي"حظ :@ الرميى ã|و مطلقاً@/ ٕاليه ّ واXرميى به ّ واXرميى الراميى اXاّدة@: ã| وي"حظ
فقط@/ به ّ واXرميى الراميى

أ�صل@/ مصاديق من اللعن أو rالش أو الفحش أو با¡جارة الرميى أّن فظهر
ولوازمه@/ آثاره fن واGجر@: والقتل الطرد وأمّا

م�وكاً@/ xIا ويقع با¡جارة ُيرجم اXّيت فكأّن ع�الق�@: ا¡جارة bع وأمّا

م Ô Úuٕا ٔ�رbنLَك@, َتنتِه Òn � لَ ناك@, Òbلََر َرْهطَُك َولَو� :@
ã
| Fك با¡جارة@, فالرجم

الَمْرُجومين@/ ِمَن Lَلتكوَنن نوُح يا َتْنتِه Òn � لَ وكم@, Ôbيَر م Öz َعلَ َيظَهُروا ٕان

القتل@/ wا يقصد موارد
ã
| ٕاّ� واXوت@, القتل ي"زم � با¡جارة جم والر#

بالَغْيب@ـ اً Öbَر م Ô Ô{َكل م
Ô
Îºَساِد سٌة Ö Ò̀ وَيقولون :@

ã
| Fك يAٔي@, الس# بالقول جُم والر#

/@٢٢ . ١٨

قول ُ َرميى مyم القول هذا ٕاّن أيى ا¡ضور@, مقابل ã
| والغيبوبة والِغياب الَغْيب

من صدر سـيAٔي قول فهو وا¡ضور@, ا�طّ"ع عدم حال
ã
و| الغياب

ã
| اXوضوع 
ٕا

وعلم@/ Iقيق غ�
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/@٢٠ . ٤٤ ـ وِن Ôbتَْر َوَربRكُمأن ã Ùèِبر ُعْذُت
ã
Ùæ وٕا :@

ã
| Fك اXطلق@, جُم والر#

الرجم هذا ي"زم فٕانّه سيAٔي@, وقول شديد عمل بكّل
ã
æو Ôbوتر

ã
æتؤذو أن أيى

للحّق@/ والعصيان واò"ف الظّن وسوَء َ يى Ø
الت�

ْيطاِن Lالش ِمَن Fِبا فاستَِعْذ ,@oَرج فٕانLَك ِمyا فاخُرْج :@
ã
| Fك ,@ ّ اXعنويى جم والر#

/@oج Lالر يطاِن Lالش ِمَن ا Òxي Rوذُر ِبَك اُعيُذها
ã
Ùæ وٕا ,@oج Lالر

القـرب مـقام عـن وبـالتبعيد ّ ٕاÇGيى وÇRطاب ّ اÇXعنويى با¡كم مرجوم فٕانّه
والروحانّية@/ والعبوديّة الطاعة درجة عن وإ�هباط

ال�تـيب ع� والعذاب@: الشّدة جهة من للرجم أ�ربعة اXراتب أّن �O و�
وأشّد اللسان@, جراحات R"ف أيّامها@, ãÏÉتنق ا¡جارة جراحاِت فٕاّن ذ@كرناه@, الّذيى

شأنه@/ جل# ا¡ّق مقام عن
Ø ã
æالروحا وا¡رمان البعد Fyم

Çم Ô ÒG واعـَتدنا ـياط� Lللش ُرجوماً وَجَعلناها صابيَح Ò[ نيا nالد Êَء Ú»ال َزيLنا َوَلَقد
/@٥ . ٦٧ ـ ع� Lالس َعذاَب

Çbيع من أ�رض مقابل
ã
| ا¤سوسـة ال«Êوات الدنيـا@: Êء

Ø
ال« مصاديق من

يطلق مصدر وهو ْجم الر# bع جوم@: Cوالر فzا@, ء ãÏÉُم كوكب كّل واXصابيح@: طبقاtا@,
الرaة من ومطروداً ومبع#داً مهجوراً كان من والشياط�كّل مبالغة@, به ُيرَجم ما ع�

والقرب@/

وا¡gة, من@العلم@والقدرة ّية@ومظاهر ×G ا@آيات@ٕا Øuفٕا كون@اXصابيح@رجوماً@: وأمّا
لع�ٌة ا ØGاT

ã
| اXضبوطة اXفّصلة خصوصيّاtا وسائر الكامل ونظمها حركاtا

ã
و|

ع� ورجوم اXنكرين@, ا¢الف� ع� بالغة باهرة وحّجة Øب� وبرهان البصائر@, لذويى
الشياط�اXبَعدين@/
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ا¤سوس@, nالعا هذا
ã
| اXدركة الروحانيّة اXرتبة الدنيا@: ال«Êء مصاديق ومن

اÇXعلّقة وأ�وليـاء أ�نبيـاء من مضيئة مصابيح وفzا الروحانّيـة@, nالعوا æأد ا Øuفٕا
وساوس والدافعون الدين@, hوحر ا¡ّق حرم عن والذابّون أ�ع�@, "ٔXبا أرواحهم

اXطرودين@/ وأوهام ا¢الف� السالك�ش}ات مس� عن والنافون الشياط�@,

/@ ّ اXعنويى والطرد ع�البعد الشياط�الداّل بلفظ التعب� اXع�@: ع�هذا ويدّل

/@١٢ . ٤١ ـ oالَعل الَعزيز َتقديُر ذلَِك وِحفظاً :@
تعا وقوله

Rُكل ِمن ويُقَذفوَن أ�ع�× Vٔالَم ٕا� ـّمُعون Lَيس � ماِرد َشـْيطاٍن ُكّل ِمن وِحفظاً
/@٧ . ٣٧ @ـ@ جاِنبُدحوراً

جانب كّل من أ�ع�واXقذوفيّة "ٔXا
ٕا التسّمع وعدم الدنيا ال«Êء حفظ فٕاّن
كأ�رض هيى الطبيعيّة ال«Êوات فٕاّن ,@ ّ اXاّديى nالعا m"ي@� مyا كّل والدحور@: والطرد

اُخر@/ وخصوصيّات والدافعة ا�اذبة جهة من

وإ�دبار وإ�قبال والكفر اZ�ٕان موارد
ã
| الكرZة ا��يات هذه أّن 
ٕا مضافاً

/@١٣ . ٤١ ـ صاعقًة فُقلأنَذرتكُم فٕانأعَرضوا ـ والتعذيب وإ�نعام

/@٦ . ٦٧ ـ Úsَجه عذاُب م Øwبر كفروا وِللLذيَن

الشياط� وتَقذف َترُجم ماّديّة رجوماً بأنف«Îا والكوا@كب اXصابيح كون وأمّا
ومن ا�هة هذه

ã
| Fyبي فرق � والكافر اXؤمن فٕاّن لنا@, معقول فغ� wا@: ُترَجم أو

قّوة أشّد م Øuفٕا ا�ّن@, من أفراده الشيطان@: من اُريد ٕاذا ØDس و� ,@ ّ اXاّديى اللحاظ هذا
اXادّية@, @كوuم@مرجوم�@بالكوا@كب

ã
و�@مع�@| إ�نس@, من@أفراد ولطافة@ونفوذاً@وس�اً

ا��دميّ�@/ دون

والكوكب@: النجم دون الضوء ع� الدالّة واXصباح الصبح ]اّدة التعب� وأيضاً
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ٕا بالنسبة ِمرجام أ@نّه ٕاّ� ومنّور ء
ã
ÏÉم نفسه

ã
| اXصباح فٕاّن قلناه@, Xا آخر تأييد

وات ـمى Lالس
ã
| Fُا خَلق َوما ار Úyَوال اللLيل اختـVف

ã
| Lٕان ـ@ wم@ وUتّص الشـياط�

الكوكب@/ راجع ـ يتLقون لقوم ياٍت Ðْرض� وأ�َ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجو@:

يَرُجون � ـ 
تعا قال وأردته@, أملته ع�ُفعول@: ُرجّواً أرجوه رجوته ـ مصبا
لغة@, رمي@, باب من أرِجيه وَرجيته باXّد@, الرجاء Ëº�ٕوا يريدون@/ � أيى ـ ِنكاحاً
مقصوراً@: جا والر# ي�ّجاه@/ ما يُدرك � أ@نّه Oاف الراجيى ٔ�ّن اòوف ]ع� ويستعمل
فاعل@, Ëºٕا رِجئـة ÔXوا أّخرته@, وأرجأته@: أرجاء@/ وا�مع وغ�ها@, الب� من الناحية
وHفّف ا��خرة@/ 
ٕا ا¡كم يؤّخرون بل الدنيا

ã
| ء

ã
Ï¿ب أحد ع� gJون � م Øu@�ٔ

السـبعة@/
ã
| بالوجهـ� وقرٔي أرجيـته@, فيقال اXتّصل الضم� مع ياء اGمزة فتقلب

اa�ٔر@/ اللون :@oوا� اGمزة
Ø
ËÉب واُ�رُجوان

نـاحية ع� وا��خر أ�مل@, ع� أحدYا يدّل متباينان أص"ن رجي@: ـ مقا

ã
| يتّسع

Ø
j رجاًء@, أرجوه أ�مر رجوت يقال أ�مل@, وهو جاء الر# ـ فأ�ّول ء@/ ãÏ¿ال

أيى ـ َوقاراً ِFِ تَرُجون َلكُم� ما :@
تعا ا قال جاء@, بالر# اòوف عن Ø�ع ا Ø[فر ذلك@,
هذا@/ ع� ا��ية Ìوا

Ø
وف« ,@

ã

اُبا ما أيى أرجوه@, ما يقولون وناس عظمة@/ له Hافون �

:@
تـعا ا قـال رجا@, ناحية وكّل الب�@, من الناحية مقصور@: فالرجا ـ ا��خر وأما
يقال التأخ�@, ع� يدّل فٕانّه اXهموز@: وأمّا َجوان@/ الر# والتثنية أرجائها@/ ع�× والَملَُك

ـرجئة@/ ÔXا يت Ød ومنه ـ ِمyّن َتشاُء َمن تُرِجيى ـ أّخرته ء
ã
Ï¿ال أرجأت

ُمرَجونٔ�مر وآَخروَن وقِرٔي@: َمز@,
Ô
v و� َمز

Ô
v أّخرته@, أ�مَر@: أرَجْيت ـ صحا
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وٕاذا ُمـرِجـَية@/ وقـوم مُرٍج@, رجل قلت به الرجَل وصفت فٕاذا وأخاه@/ وأرِجه ,@Fِا
َرْجواً ف"ناً رجوت يقال Wدود@, أ�صل من جاء والر# /@ � ُمرِجيى رجٌل قلَت ٕاليه نسبَت
كـلّه ورّجيُته@: وارQيتُه وترّجيتُه /@�òا رجاوة ٕاّ� آتيتك ما يقال وَرجاء@, وَرجاَوة
]ع� والرجاء الرجو يكون وقد أرجو@, ما أيى َرّجية ف"ن ã

|
ã

 وما َرجوته@/ ]ع�

/@ا عظمة �@Hافون أيى َوقاراً@, Fِ تَرُجون ـ@@� اòوف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واÇXيُل خ� من حصوله Zكن Xا توقّع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أ�مل أ@ك�استعFل فٕاّن وأ�مل@, ب�الطمع واقع الرجاء أّن أ�مل@:
ã
| سبق وقد ٕاليه@/

حصوله@/ قرب Dف والطمع حصوله@/ يستبعد Dف

مشـكوك ÍÈر توقع فيه ويعت� أ�من@, يقابل اòوف أّن اòوف@:
ã
| وسبق

الشّك@/ مع ٕاّ� Zكن � الرجاء أّن Fك بوقوعه@, والظّن

الرجاء@/ واختيار ع�اXطاوعة ويدّل تفّعل@, فهو :@ ال�ّجيى وأمّا

وال¿Îوة وال�ّقـب والتوقّع وا�نتظار
ã
Ù�¦ا مواّد وب� اXاّدة هذه ب� والفرق

وا¤ّبة@:

نفسه@/ m"ي ما 
ٕا شديدة رغبة عن عبارة ال¿Îوة@: أّن

عنه فوته يري وهو بعد Dف ء
ã
Ï¿ال حصول 
ٕا القلب

ã
| وميل ع"قة :@

ã
Ø�¦وا

اXكاره@/ من أو اX"ّذ من كان سواء مستقبً" أو ÏÉم Dف

اً@/
Ø
Ì¾ أو كان خ�اً ٕاليه ونظر ء

ã
Ï¿ال ¡صول توقّع وا�نتظار@:

جهة 
ٕا التوقّع
ã
| والنظر قريب@, عن ء

ã
Ï¿ال ¡صول انتظار وال�ّقب@: والتوقّع
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له@/ اXراقبة جهة 
ٕا ال�ّقب
ã
و| الطمع@, من أقوي وهو الوقوع

الوداد@/ جهة 
ٕا فيه والنظر البغض ويقابله والوداد الشديد اXيل هو وا¡ّب@:

وال�ّقب@, @والتوقّع
ã
Ù�¦الرجاء@والطمع@وأ�مل@وا @مواّد ã| مأخوذ fفهوم@ا�نتظار

القيود@/ من Oّصه ما مyا واحد كّل
ã
| وي"حظ

والعزم oوالتصم واXيل وإ�رادة والقصد واXشيّة وا¤بّة والعشق ال¿Îوة وأمّا
مـاّدة

ã
| ء وسيجيى ا¦ايل@, فعليّة جهة فzا وي"حظ انتـظار@, فzا فليس والقضاء@:

فراجعها@/ ـ@ اXواّد@ wذه يتعلّق ما ء@:
ã
Ï¿ـ@@ال

]واجهة اضطراب حالة اòوف فٕاّن اòوف@, مقابل
ã
| يستعمل الرجاء اّن

Ø
j

وتـوقّع [Çايل حـالة وهو خ"فه والرجاء منه@, ليأمن والتحّفظ
ã
Ø}التو فيلزمه ÍÈر

وIّققه@/ لتحصيله فيxيّأ خ� ¡صول

مـن أو التأخ�@, وهو الرجأ ماّدة من ٕامّا فهو التأخـ�@: ]عـ� إ�رجاء وأمّا
راجـياً الشـخص جعل هو إ�رجاء fع� التأخـ�@, ي"زم �òا انتظار فٕاّن الرجاء

والص�@/ التأخ� منه فيستفاد للخ�@, ومنتظراً

ما هو
Ø ã
ا¡قي� ومعناه الرجاء@, من Ëºٕا فهو الناحية@: ]ع� مقصوراً جا الر# وأمّا

مطلق ]ع� وليس زماناً@, أو مكاناً ا�وانب
ã
| وقوعه ويتوقّع بعُد حصوله يُ�ّجي

فzا@/ رجاء حصول باعتبار الناحية هو فاXنظور وا�انب@, الناحية

ارةً@, ÒQ يَْرجوَن َرّبه@, َة Öaَر ويَْرُجو ,@Fَا يَْرجو كاَن ْن Ò ßX ,@Fِا ِلقاَء يَرُجو َمن@كاَن
ِخر@/ Ðا� اليَوَم واْرُجوا

ا�òات@/ هذه ¡صول والتوقّع ا�نتظار أيى

ُنشوراً@/ يَْرُجوَن � ِحساباً@, يَْرُجون � ,@Fِا أيّاَم يَْرُجون � نا@, ِلقاَء يَْرُجون �



رجو ٨٦

Xواجهxا@/ و�@يxيّأون و�@يتوقّعون ينتظرون � أيى

/@١٣ . ٧١ ـ أطواراً َخَلَقكُم َوَقد َوقاراً Fِ تَرُجون � َلكُم ما

مرتبة æأد 
ٕا ٕاشارة بالرجاء@: والتعب� والرزانة@/ والعظمة السكون هو الَوقار
�Çòا لتوقّع الرجاء فٕاّن MاGم@: واXنتج Gم اXفيد الوقار 
وٕا Gم@, اXمكن ا�عتقاد
كّل@ٕاحسان@وٕافضال مبدأ 
تعا Aوالعظمة@الذاتّية@للحق والوقار Gم@, نافع ما@هو وانتظار

وٕاجابة@/ ٕافاضة كّل وسبب ونعمة وبركة خ� كّل ومنشأ

أ�صل : خ"ف ٕا
كونه مضافاً جّداً, ضعيف باòوف@: الرجاء وتفس�بعÎÉم
ال�هيب � وإ�فاضة@, إ�فضال ي"زم الوقار فٕاّن والعظمة@, الوقار m"ي � اòوف أّن

والتشديد@/ والتخوف

متعّدياً@/ بالتوق� �زماً الَوقار تفس� ومثله

/@٦٠ . ٢٤ ـ ِنكاحاً يَْرُجوَن � ãçVّال النRساِء ِمَن والَقواِعُد

Gذا وجودهّن
ã
| اقتضاء و� الزواج بوظائف القيام عن يقعدن

ã
ç"ّال الَقواعد@:

وا�زدواج ا�خت"ط هو والنكاح@: بازنشست@/ ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø�ويع اXع�@,
النكاَح يتوقّعَن و� الزواج

ã
| يطَمْعَن � أيى زناشويي@/ ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø�ويع
فzّن@/ اXزاوجة وماتت¾Îوة أنف«Îّن@, من وا�خت"ط

اFòر من للحـجاب كانت
ã
الّ	 ثياwـّن يضعن أن جناح علzّن ليس ّن Øuفٕا

أYيّة 
ٕا أشار Øj Tّرم@/ نفسه
ã
| ج

Ø
الت� فٕاّن بزينة@, جن

Ø
يت� � أن ب¿Ìط وا�لباب@,

من يكن# n ٕاذا فكيف ّن@, Ô ÒG Õ�َخ َيستَْعِفْفَن وأن :@
تعا فقال للنساء@: والعفّة ا¡جاب
القواعد@/

ُنشوراً@/ يَرُجون � ِحساباً@, يَرُجون � كانوا م Ô Úuٕا ,@Fِا أيّاَم يَْرُجون �
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م Øuٕا أيى الوقار@, 
ٕا بالنسـبة جاء الر# نظ� فzا@: جاء والر# الكرZة ا��يات هذه
سـ�هم

ã
| التـنبّه Gم لينتج اXوضوعات@, هذه 
ٕا واعتقاد توّجه أقّل �@يتوّجهون

أ�يّام تلك عظمة من واòوف النفس ٕاص"ح 
ٕا والتوّجه ا¡ّق ¼Íاط 
ٕا وإ�نابة
مyا@/ واòشية

الرجـاء استعFل يصّح Ø	ح ٕالzم بالنسـبة خ�اً اXوضوعات هذه كون وأمّا
وفـضله@, عـدله وٕاجراء وسلطانه و¡gه  Uصوصة أيّام Iّقق فٕاّن ٕالzا@: متعلّقاً
وكذلك أ�عFل@, جزاء

ã
| العدل كFل ورعاية اñXان وٕاجراء با¤اسبة القطع وكذلك

قـانون بأّن ا�طـمئنان توجب وأ�عFل@: أ�فعال نتائج 
ٕا للوصول النشور Iقّق
َيعَمْل ن Ò Òf ـ عبثاً وأعGFم حركاtم تكون و� ُسدًي@, يُ�كون و� فzم@, جاٍر العدل

ٕا والبلوغ أ�عFل@, صا¬ ازدياد

ã
| مyم امرٔي كّل فيجxد ـ يََره َخ�اً@ ٍة Lذَر ِمثقاَل

والسعادة@/ �òا @كFل

/@٥١ . ٣٣ ـ@ َتشاء@ ٕالَيكَمن وُتؤِويى Lنyِم َتشاُء َمن تُرِجيى

جعلها ]ع� الرجاء من وٕامّا إ�يواء@, مقابل
ã
| التأخ� ]ع� اXهموز من ٕامّا

wا@/ يواعدها مرضّية@, صا¡ة وعاقبًة جزاء وُحسَن خ�اً راجية

ُمرَجوَن@/ وآَخرون وأخاه@, أرِجْه ـ وكذلك

/@١٧ . ٦٩ ـ أرجاِئها َع�× والَملَُك واِهيٌَة َيوَمئٍذ َفهيى Êُء
Ú
ال« ِت Lْنشقoو

أ�رض nعــا وراء ما انشـقاق ال«Êء@: انشـقاق من اXراد @ٕاّن ـ مكّرراً@ قلـنا
وظـهور عنه@, وا¡ّدة والص"بة ا�شتداد ورفع الروحانيّة nعا واس�خاء والطبيعة@,
بأن وا�نتظار التوقّع ومواضع الرجاء موارد هيى ã

الّ	 جوانبه
ã
| والروحانيّ� اX"ئكة

اX"ئكة@/ فzا تكون

]ع� فتكون مهموزاً@, الرجأ من مأخوذة أيضاً الكلمة هذه تكون أن و�@يبعد
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ا¡Çجاب وراء Dفـ ومسـتقّرة ظـاهرة واX"ئكة حينئذ@: واXع� واXتأّخر@, التأخ�
اXتأّخرة@/ وجوان}ا أطرافها

ã
و| وال«Êء

ا Øuفٕا ع�أرجائها اX"ئكة بكون m"ي � اXاّدة nعا التفس�ب«Êء أّن �O@و�
من أ�رض وب� بيyا فرق � الطبيعيّة ا¤سوسة وال«Êوات اXاّدة@, فوق nعـوا من
¼Íفـة@, اعتباريّة فهيى والعلّو@: الفوقيّة جهة وأمّا عyا@/ Gا امتياز و� اXاّدّية@, جهة

بنسبة@/ وسافل جهة من عال اXنظومات من وكّل

اXهموز وأن@يكون أ@ك�, اشتقاق ـ الرجأ الرجو, ـ
ã
çأن@يكون@ب�ماّد و�@يبعد

الرجاء@/ آثار التأخ�من فٕاّن اXعتّل@, من مأخوذاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رحب@:

َرحب@/ ومكان حب@, Cالر ذلك من ـعة@, الس# ع� يدّل مّطرد واحد أصل ـ مقا
الّصـدر@/

ã
| أ�ضـ"ع أعرُض :@

×
ح� Cوالر َسـعًة@/ أتيَت ـ@ َمرحباً الدعاء@:

ã
| وقوGم

وأرَحَبْت@/ الداُر َرُحبِت ويقال جوفه@/ لَسعة وذلك أ�@كول@, حيب@: والر#

قريب مثال وَرْحب َرحيٌب فهو َقُرب@, باب من َرحباً اXكان َرُحَب ـ مصبا
با¡رف ويتعّدي مثله@, بأ�لف وأرحب َتِعب@, باب من َرَحبًا َرِحَب لغة@:

ã
و| وَفلس@/

ã
| شاّذ وهذا الداُر@, رُحبتك فقيل بنفسه تعّدي Ø	ح ك�

Ø
j اXكان@, بك رُحب فيقال

نزلَت وأ�صل بك@, َمرحباً قيل هنا ومن �زماً@, ٕاّ�
Ø
ËÉبال فَُعَل يوجد � فٕانّه القياس@,

وا�مع اXنبسطة@, الساحة اXسجد@: وَرْحبَة َمرحباً@/ له قال به@: ب وَرح# واسعاً@/ مكاناً
البـقعة ْحـبة@: والر# وَرَحـبات@/ َرَحب وا�مع أ@ك�@, وهو ا¡اء بفتح وقيل ِرحاب@,

وُقَري@/ قرية مثل ُرَحب وbعها بالوجه�@, القوم أفنية ب� اXتّسعة



٨٩ رحب

الواسع@, بالفتح: ْحب والر# الصدر/ ف"ن@ُرحُب منه يقال عة@, الس# حب: Cالر ـ صحا
ُرحاب وِقدٌر وَرحابة@/ ُرحباً ترُحُب َرُحبت وقد رحبة@/ وأرٌض َرحب بلد منه تقول

أ�رض@/ أقطار َسَعة التCخوم@: وَرحائب واسعة@/ أيى

وأرَحَب@: وُرحاب@, وَرحيٌب َرْحٌب فهو وَرحابة@, ُرحباً ء
ã
Ï¿ال َرُحب ـ لسا

ã
وأرِح� أرِحْب وقيل@للَخيْل: ُجرَحه@/ أرِحْب@يا@غ"ُم وّسعته@/ َء:

ã
Ï¿وأرحبُت@ال اّتسع@/

الط#ّل@/ ا
Ò
wوأصا اّتسعت ب"دك@وُطل#ت@أيى َرُحَبْت وقالوا /@ يى Aوتنح@ @وتَباعديى تَوّسعيى أيى

َمْرحباً ـ وقوGم وَمْرحباً@/ أهً" صادفَت أيى وَمرَحباً أهً" الوارد@: Iيّـة ã
| وقوGـم

قـول مع� الليث@: وقال َتستوِحش@/ و� فاستأِنس أهً"@, وأتيَت َسـعة أيى وأهً"@,
نصب عن اòليل وُسئل ذلك@/ عندنا فلك عة@وأِقم والس# ْحب الر# ã|@ٕانزل َمْرحباً@: العرب
ُعرف

Ø
Fفل ُمضمر@, بفعل فنصب أِقم أو ٕانِزل به أراد الفعل@, كَم� فيه فقال@: َمْرحباً@؟

�@ضيقاً@, لقيَت@ُرحباً@وَسعة أتيَت@أو َمْرحباً: @قوGم
ã
| غ�ه@: وقال اُميَت@الفعل@/ به اXراد

َمرحباً � العرب@: وتقول غليظاً@/ �@َحْزناً "ً
Ö
Î
Ò
º بلداً نزلت أراد ,@"ًÎ

Ò
º قال ٕاذا وكذلك

وعليه للرجل@, الدعاء
ã
| تقع

ã
الّ	 اXصادر من وهيى ب"دك@, عليك َرُحبت � أيى بك@,

وَعْقراً@/ وَجدعاً وَرعياً َسقياً Lو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أخّص اXاّدة هذه ومفهوم Tّل@/
ã
| عة الس# هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ�صل أّن
أو ماّديّاً آخر@, موضوع أو Tّل ã

| تكون أن من أعّم عة الس# فٕاّن التوّسع@, مفهوم من
ِعلُمه@/ وِسَع :@

ã
| Fك ـ@ معنويّاً

/@٢٥ . ٩ ـ َرُحَبْت ا
ß
[ ْرُض أ�َ َعَليكُم َوضاَقْت

اّتساعها@/ مع أيى



رحق ٩٠

/@٦٠ . ٣٨ @ـ@ الَقرار فِبئَس َلنا مُتموه Lَقد Ôrأن بكُم َمْرَحباً � Ôrَبلأن قاُلوا

َمضيق@/
ã
| وكونوا لكم@, سعة ذا ا¤ّل هذا �@يكن أيى

ã
| حـبة Cالر أّن Fك والشّدة@, العذاب وسائل أعظم من ا¤ّل ضيق أّن �O@و�

داره@/ َسعُة اXرء َسعادة من ـ@ عادة@ والس# التوّسع m"ع من ا¤ّل

ف ØÍ½التـ جهة من Tدوداً الرجل يكون أن أ�رض@:
ã
| الَمضيقة من واXراد

وا¤يط@/ ا¤ّل جهة من مَُضيّقة معيّنة Mدود والتسّلط@, والفّعاليّة والعمل

/@١٣ . ٢٥ ـ ُثبوراً ُهنالَِك َدَعوا Òن� Lُمَقر َضيRقاً َمكاناً ِمyا اُلُقوا وٕاذا

دون اXاّدة wذه فzا Ø�ع با¤ّل@: Uصوصة الرحب استعFل موارد كانت وØXا
السعة@/ ماّدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رحق@:

هيى ويقال اòمـر@, أÊºء من Ëºٕا حيق@, الر# وهيى واحدة@, كلمة رحق@: ـ مقا
أفضلها@/

اòمر@/ ُصفوة حيق@: الر# ـ صحا

وأعتقها@/ أفضلها من وهو ِسـيده@: ابن قال اÇòمر@/ أÊºء من حيق@: الر# ـ لسا
ال«Îل وقيل@: فيه@/ �@ِغّش الّذيى ال¿Ìاب الزّجاج@: وقال اòمر@/ صفوة حيق الر# وقيل@:
َس�مؤمناً مؤمن ا ÛZ أ ا¡ديث@:

ã
و| له@/ و�@فِعَل ã

الصا| حاق: Cحيق@والر والر# اòمر/ من
يريد اòمر@, أÊºء من حيق@: الر# ا¢توم@/ حيق الر# من القـيامة يوم ا سقاه ظَمأ ع�

ختامه@/ ٔ�جل يَبتَِذل n الّذيى الَمصون وا¢توم@: ا�ّنة@/ `ر

عن@/ Ú�H عن@, ابتَعَد نأي@, َبُعد@, @= @UراَحقY ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩١ رحق

والتحقيق@:

عن والبعـيُد الغّش@, عن
ã
الصا| اòمـر هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ا¢صوُص@/ اòمر وهو العموم@, أيديى

/@٢٥ . ٨٣ ـ توم ÒU َرحيٍق ِمن ُيْسَقوَن

/@ ّ عاديى جريان وليسIت وٕانعام ٕافضال أ@نّه 
ٕا ٕاشارة ا£هول التعب�بالفعل
هو فيه أ�صل أّن اòمر@:

ã
| وسبق ا¢صوص@/ العزيز اòالص اòمر هو والرحيق

nعا وراء ]ا Uصوصة روحانيّة أمور عن اXاّدة@: nعا ã
| وساتريّته ا¢صوص@, الس�

الطبيعة@/ nبعا Oتّص
Ø
Fع ا��خرة@: nعا

ã
و| الطبيعة@/

الّ"هوتيّة اÊº�ٔء@والصفات من ا¡قّة التجلّيات عن عبارة :nذلك@العا@
ã
| فاòمر

, Øتج�Xا @ا�Fل
ã
| ّنّيته@,@فانياً عن@نفسه@وٕا غافً" سكراَن, اXؤمن@ح�اَن Mيث@Nعل@العبد

اXقّرب�@/ لٔ"برار ُأِعّد ,@nالعا ذلك
ã
| اللّذة كFل وهذا

هذا مفهوم
ã
| ]أخوذة ليست اòمر مyا يؤخذ

ã
الّ	 اXاّدة ٕاّن `ر@: ـ

ã
| وقلنا

nعـا
ã
Ø�Q عن وZنع العقل يسـ� فٕانّه :@ ّ اXاّديى اXسِكر ã| رمة Ô¡ا جهة وأمّا الّلفظ@/

اXاّدة@/ nعا عن الصارف
Ø ã
æالروحا اXسِكر R"ف وهذا النور@,

من لٔ"برار Jصل قيد اG�ٕيّة وا�ذبات التجلّيات من النوع هذا أّن �O و�
عـليه اòمر لفظ ٕاط"ق

ã
| مشاحة و� الدنيـوّية@, حياtم

ã
| واXعرفة اZ�ٕان أهل

اòمر@/ مفهوم مصاديق من أ@نّه بدعوي

بيyا يكون أن يبـعد � الرنق@: الروق@, الريق@, الرهق@, الرحق@, ـ مواّد ٕاّن
Ø
j

أ@ك�@/ اشتقاق

اXسكر@/ ¾Ìب من غشيان أيى َرَهق فيه رجل يقال ]ع�الغشيان@, الرهق فٕاّن



رحل ٩٢

Xع@, ٕاذا ال«Ìاُب راَق يقال ء@,
ã
Ï¾ كّل من أ�فضل ]ع� الريق وكذلك ْوق والر#

صفا@/ ٕاذا ال¿Ìاُب وراَق

وذلك الصفوة@, اXع�مقابل وهذا كَِدٌر@, أيى َرِنق ماء نق@]ع�الكدورة@يقال والر#
اXهموسة@/ من والواو والياء وا¡اء واGاء ا£هورة@, من فٕانّه النون حرف ]ناسبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رحل@:

عن لت وترح# لته فيقال@رح# ويتعّدي@بالتضعيف@, َرحيً", البلد عن رَحل ـ مصبا
أبو@زيـد@: وقال ا�رIال@/ من Ëºٕا لغة@, :@

Ø
ËÉوال ,@Ì»بالك والرحلة وارIلت@, القوم

ِرحلتنا قُربت يقال@: ٕاليه@, ُيرIل الّذيى ء ãÏ¿ال ØËÉوبال ا�رIـال@, من Ëºٕا حلة@: Aالر
للمتاع من@ِوعاء للرحيل يعّد ء

ã
Ï¾ كّل حل: والر# @ُيقصد@/ الّذيى اXقصد أيى وأنت@ُرحلتنا

وbعه ,@Uوالزمام وا¡بل البع�@, ظهر
ã

و ء

ã
Ï¾ Y@كّل وَرَسن وِحلْس للبع� وَمركب

البع� وَرحلُت @كبان@/ Cالر أرُحل Òمُل� ابن هو القذف@:
ã
| ك"مهم ومن وِرحال@/ أرُحل

اطلق
Ø
j ,@ÍÉ¡ا

ã
| مأواه الشخص وَرحل رحله@/ عليه شددت نفع@: باب من َرحً"

الَمركب والراِحلة@: جلود@, من ال«Ìج حالة: Aوالر مأواه@/ هناك ا Øu@�ٔ اXسافر ع�@أمتعة
وbعها ترحل @تصلح@أن

ã
الّ	 الناقة الراِحلة وبعÎÉم@يقول: اُن�@/ كان@أو ذ@كراً إ�بل من

ã
| اXسافر يقطعها

ã
الّ	 اXسافة والَمرحلة@: راحلة@/ أعطيته ف"ناً@: وأرحلت رواحل@/

الَمراحل@/ وا�مع يوم@, Lو

ِرحلًة@/ يرَحُل َرَحل يقال سفر@,
ã
|

Øã
ÏÉم ع� يدّل واحد أصل رحل@: ـ مقا

ْحل الر# فأمّا ا�رIال@/ حَلة@: Aوالر حلة@, Aالر ع� قويّاً كان ٕاذا ِرْحلة@, ذو َرحيل@: وbل
السفر

ã
| يقال ا Ø̂ ٕا ذلك ٔ�ّن هذا@, من فهو ومأواه@: لهX الرجل@, َرْحل هذا ـ قولك

ã
|



٩٣ رحل

قيل
Ø
j أ�صل@, هو هذا الول@, عند والzا wا يرIل معه كانت سافر ٕاذا

ã
الّ	 ٔ�سبابه

أرَحُل@, الدواّب@: من ظهره ابيّض Xا قوGم فأمّا َرْحله@/ هو حÍÉه ã
| الرجل Xأوي

ٕاذا ف"ناً@: ف"ن راَحَل ويقال ِرحالة@/ ظهرها ع� بالدابّة يُشبه ٔ�@نّه أيضاً@, هذا من فهو
ورجـل راحـلة@/ أعطاه وأرحَله@: مكانه@/ من أظَعنه ٕاذا له@: وَرح# ِرحلته@/ ع� عاونه

الرواحل@/ كث� ُمرِحل@:

يوم وغداً أنا@/ لتُه وَرح# وترّحَل@/ وارIَل عنه@/ ظعن البـلد@: عن َرَحل ـ أسا
/@
ã
ُرحـل	 rوأن ٕاليه@, أرIل أن أريد الّذيى وجهيى :@ ã	ُرحل ومكّة حلة@/ Aوالر حيل الر#
راحـلته@, ع� َرحله وشد# ه@, Òبع� وَرَحل فاق@/ ا�� من ٕاليه ُيرIل ُرحلة@: nعا وف"ن
واXاء ال«Ìج@/ ظهره@وهيى ع� @ِرحالتَه

×
وأل� ع�@َرواحلهم@, ِرحاGم@وأرُحلهم وشّدوا

Ø ã
النّـ� قال ركبته@/ وارIلُته@: الرجَل رحلُت ا£از@: ومن ومأواه@/ مله

ã
| َرحله@:

ã
|

به@/ ع"ه ٕاذا بسيفه@: وَرَحله /@
ã
ارIل�

ã
اب� ٕاّن :@UصY

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ووسـائل@, أسباب مع سفر
ã
| اòروج هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

اللحاظ وwذا استعGFا@/ وموارد صيغها bيع
ã
ي"حظ| أن �زم القيد وهذا �@مطلقاً@/

ونـظ�ه@/ لل«Ìج حالة Aالر ويقال ْحُل@/ الر# للسفر@: تعّد ã
ال	 أ�سباب تلك ع� يطلق

وَرَحـل وُيركب@/ حل الر# عليه تُشّد ما احلة@: والر# حل@/ الر# ٕاليه تشّد الّذيى حلة@: Cوالر
حل@/ الر# مع السفر 
ٕا خرج وترّحَل@: وارIَل

مطلقاً@/ � اللحاظ@, wذا ع�اXأوي حل الر# وٕاط"ق

أسباب مع والسفر ]ع�اòروج مصدراً أ�صل
ã
| حل الر# يكون أن يبعد و�



رحل ٩٤

النظر أّن �O و� للسفر@/ اXنظورة ة اXعد# أ�ثاثيّة تلك
ã
| استعFله غلب

Ø
j وأثاثّية@,

اXعيشة لتوقّف ٕامّا وأ�ثاثّية@, أ�سباب تلك حفظ 
ٕا السفر@: ذلك أمثال
ã
|

ã
أ�ص�

أخري@/ ]قاصد أو wا والتجارة للمعاملة أو علzا

:
Øã
ÏÉÔXروج@وا¡ركة@والظ#عن@واòوا السفر ـ اXاّدة@وب�@مواّد الفرق@ب�@هذه فظهر

بلده Tيط عن يبعـد Ø	ح بعيدة مسافة 
ٕا اòروج 
ٕا السفر@:
ã
| النظر فٕاّن

آخر@/ Tيط له وينكشف

Tّله@/ عن اòروج Vّرد 
ٕا اòروج@:
ã
| والنظر

السكون@/ ونقض التحّرك ٕا
مطلق ا¡ركة@:
ã
| والنظر

وأمثاGا@/ اGوادج
ã
| السفر 
ٕا الظعن@:

ã
| والنظر

يغيب@/ ح	 واXرور العبور ٕا
مطلق :@
Øã
ÏÉXا

ã
| والنظر

/@١ . ١٠٦ ـ يف Lَوالص تاِء Rالش ِرْحلََة ٕايVِفِهم ُقَريٍش ٕ�يVِف

الرحلت�ِرحلة ليُدZوا أصحاب@الفيل كيَد عنكم ورد# Tّل@أمن بلدكم جعَل أيى
Çّولون ÔJو فـيت#ِجرون والشـامات@, ا�زيرة ¾Êل 
ٕا الصيف ورحلة ا¨ن 
ٕا الشتاء

مناسبة@/ اُخر أجناساً ويأخذون ويبيعوuا أ�متعة

وأمثاGا@/ والظعن واòروج السفر دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

/@٦٢ . ١٢ ـ ِرحاGم
ã
| م Òxِبضاع oجَعلوا ِلِفتياِنه وقاَل

/@٧٠ . ١٢ ـ أخيه َرحِل
ã
| الِسقاية َجعل هازهم

ß
P زهم Lجه ØFَفل

/@٧٥ . ١٢ ـ جزاؤه فهَو َرحِلِه
ã
| ُوِجَد َمن َجزاؤه قالوا

بلدهم@/ 
ٕا وا¡مل للنقل اُعّد وما أ�متعة يراد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٥ رحم

رحم@:

وَرaة ُرaاً ُت@زيداً ßaور ء,
ã
Ï¾ كل# @وِسعْت

ã
الّ	 رaتَه اُ@وأنالنا نا ßaر ـ مصبا

ã
و| اء@/ Òaُر وbعه ,@oرح اXبالغة

ã
و| راحم@, والفاعل وحننت@/ له رققت ٕاذا وَمرaة@:

وÇOفّف الولد@, تكوين موضع ِحم@: والر# اء@/ Òa Cالر عـباده من ا يرَحم ا Ø̂ ٕا ا¡ديث@:
الراء, لك«Ìة @لغة@تك«Ìا¡اء@ٕاتباعاً

ã
و| أيضاً, ك«Ìها ومع الراء مع@فتح بسكون@ا¡اء

اُن� ِحم والر# ,@ Ø ãأ�جن� خ"ف ِحم فالر# اً@/ ßaَر الو�ء جهة من والوصلة القرابة يت Ùd Ø
j

القرابة@/
ã
| أ�@ك� وهو مذّكر@, وقيل اXعني�@,

ã
|

ه Ò ßaَر ذلك من يقال والرأفة@/ والعطف الرقّة ع� يدّل واحد أصل رحم@: ـ مقا
ع"قة ِحم@: والر# /@ Óع�[ والَمرحمة@: aة والر# حم Cوالر عليه@/ وتعطّف له َرّق ٕاذا ه@: Òaَيْر
من له وُيرّق ُيرَحم ما يكون ما مyا ٔ�ّن هذا@, من اً ßaاُ�ن�َر َرِحُم يت Ød Ø

j القرابة@,
ولد@/

مyا@, فَعيل oوَرح الرaة@, من فَع"ن َرaان عبيدة@: أبو قال ـ ٥٨ ا�شتقاق
يوَصف � ,@
وتعا تبارك ِ منفردة صفة الرaن :@

Ø ã
الكل� ابن عن /@hوند نَدمان مثل

ã
è كن يقـال و� ,@ ÓDرح

ã
è وكن القلـب@, oرح رجل تقول أ@نّك تري أ� غ�ه@, به

ٕا
ٕاdه الرaن فأضاف ـ َن ×a Lالر oدُعوا أو Fَا ُقلoدُعوا ع�ذلك@: والدليل اناً@/ Öaَر

ã
| العـرب ت Ød وقد :@

Ø ã
الكل� ابن قال ا�اهلّيـة@/

ã
| يعرف n Ëºٕا وهذا وعّز@, جّل

ف"ن وب�
ã
بي� ـ العرب تقول ـ الرaة من اشـتقاقها ِحم@: والر# ن@/ ×aعبدالر ا�اهليّة

مؤّنثة@/ ِحم والر# وُرحم@, َرِحٌم

ٕاليه@/ ا¤تاج ع� إ�نعام الرaة أّن والرaة@: النعمة ب� الفرق ـ ١٦ ـ الفروق
تقول و� عليه@, أنعمـت فقد ٕايّاه تعطـيه ]ال أنعمت ٕاذا ٔ�@نّك النعمة@, كذلك وليس
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رaته@/ ٕانّك

الفاعل
ã
| أ�صل Yفٕاّن لعدوله مبالغة oالرح أّن :@oوالرح الرaن ب� الفرق

عدوً�@/ أشّد ٔ�@نّه مبالغة@, أشّد الرaان وأّن ,@Uفاعل صيغة هو

وغـ�ه القـلب
ã
| تكونان والغلظة الرقّة أّن :@١٦١ والرقّة الرaة ب� الفرق

سـبب الرقّة Nعلون فرaه@, عليه رّق يقولون والناس الراحم@, فعل والرaة خلقة@,
الرaة@/

الرaة@/ من أبلغ الرأفة أّن والرaة@: الرأفة ب� الفرق

ع� ا طاعة به ل
Ô
Î»ت فعل هو اللطف أّن :@١٧٩ والتوفيق ب�اللطف والفرق

واللّطف بوقت@, الطاعة Jدث@قبل والتوفيق الطاعة@, معه ما@تتّفق فعُل والتوفيق العبد@,
توفيق فكل كث�ة@, بأوقات الفعل يتقّدم أن Nوز و� يس�ة@, بأوقات الفعل يتقّدم قد
يكون و� الفعل@, قبل يقع ٔ�@نّه ثواباً التوفيق يكون و� توفيقاً@/ لطف وليسكّل لطف
وكب�ها@/ صغ�اُ�مور

ã
| ينفذ التدب�الّذيى يكون واللطف أ�فعال@/ من حُسن Xا ٕاّ�

ã
| وال«Îولة اُ�مور

ã
| Ì»الي هو الرفق أّن :@١٨٠ والرفق اللطف ب� والفرق

ã
| الرفق وأصل اXطلوب@, 
ٕا التوّصل

ã
| التشديد وهو الُعنف وخ"فه ٕالzا التوّصل

النفع@/ اللغة

وهو الغ� ع� ٕاّ� �@يكون إ�نعام أّن :@١٥٨ وإ�حسان إ�نعام ب� والفرق
متضّمن@بالشكر/@وNوز  ٕاحسان@إ�نسان@ٕا
@نفسه@,@و�تقول@ُمنعم@ع�@نفسه@,@وإ�حسان
مثل ÍÈر هو ما إ�حسان من ويكون لنفسه@/ ا¡امد aد وNوز با¡مد@, متضّمن

النار@/ أهل 
تعا ا تعذيب

يكون@واجباً@وغ�واجب/ إ�حسان@قد أّن والفرق@ب�الفضل@وإ�حسان@١٥٩:
أحد@/ ع� واجباً يكون � والفضل
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حّب@/ عطف@, رaة@, رأفة@, شفقة@, @=@ Uo ÒaَرY ـ قع

شفيق@/ حنون@, َرؤوم@, رؤوف@, ,@oرح @= @Uان ÒaَرY
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕالzا@: نش� أمور اXنقولة الكلFت هذه من ظهر أ@نّه

سـائر
ã
| Fك اGيئة@,

ã
| باخت"ف الع�يّة اللغة

ã
| مذكورة اXاّدة هذه أّن ـ ١

ال«Ìيانيّة اللغة ã| Ó
ومع� لفظاً مyا قريبة كانت بل فzا@, اXسبوقة اXش�كة الكلFت

أيضاً@/
بعÎÉم@/ به قال Fك ع�ّية@, الرaن كلمة كون �@يوجب ا�ش�اك وهذا

بالّ"م@, فاً معر# كان ٕاذا اXتعال@: ا ع� الرaن كلمة ٕاط"ق اختصاص أّن ـ ٢
عن بدً� UهاY Mرف الع�يّة

ã
ذ@كرت| ٕاذا اXتعال@, ا wا مراداً ان@] Òaهاَر@] باGاء@, أو

غ�ا
ã
| wا التسمية

ã
| ٕاشكال ف" ومنّكراً@: �م ب" الكلمة نفس وأمّا التعريف@/ �م

باطً"@@/ أو حقّاً يُعبد من ع�كّل فيطلق �م@, ب" ـ ٕا�ه ـ كلمة نظ� وهذا اXتعال@/

تـلك تـراد و� ا¡سـ�@, أÊºئه سـائر
ã
| Fك فهيى مفهومه@: خصوصيّة وأمّا

بنحو بل Iقـيقاً@, ٕالzا يتوّجه و� ,@
تعـا ه
Ò
غ� wا التسـمية عند ا¡قيقيّة oفاهXا

اb�ٕال@/

وذ@كروا اXواد@, سائر
ã
| Fك اXاّدة مفهوم@هذه حقيقة اXعاجم أهل خلط وقد ـ ٣

وغ�ها@/ ا¡ّنة@, الشفقة@, ا¡ّب@, العطوفة@, الرفق@, اللطف@, الرأفة@, الرّقة@, ـ
ã
æمعا Gا

بيyا@/ ñو[ي تدقيق دون من

الغلظة@, يقابل ٕا
ما الرقّة
ã
| النظر فٕاّن مyا@: واحد كّل خصوصيّة عرفت وقد
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وجـلب ا¦Çايل 
ٕا العـطوفة
ã
و| اòصوصيّات@, 
ٕا والتوّجه الدقّة 
ٕا اللطف

ã
و|

رقّة 
ٕا ا¡نّة ã|و ا¤ّبة@, مطلق 
ٕا ا¡ّب
ã
و| شديدة@, شفقة 
ٕا الرأفة

ã
و| التوّجه@,

ماّدtا@/
ã
| سبق Fك Uصوصة

ا¤ّبة@,
Ø
j ا¡ّنة@,

Ø
j العطوفة@,

Ø
j اللطف@, Jصل

Ø
j أّوً�@, القلب

ã
| توَجد فالرقّة

الرaة@/
Ø
j الرأفة@,

Ø
j الشفقة@,

Ø
j

التـعلّق مقام
ã
| وتكون والشفقة@, ا¡نّة وظهور الرأفة

ã
Ø�Q هيى ا Ø̂ ٕا فالرaة@:

ã
| Fك ابت"ًء@, أو أXاً أو كراهة أوجدت ولو والص"ح@, �òا فzا وي"حظ وإ�ظهار@,

للمريض@/ ـّر ÔXا الدواء ٕاسقاء

خصوصيّات الرaة,@مع مواردها
ã
فيصدق@| إ�حسان@وإ�نعام@وإ�فضال: وأمّا

الرaة@/ من نوع مyا واحد وكّل فzا@, ملحوظة وقيود

فراجعه@/ Tلّها
ã
| اXواّد هذه من كّل خصوصيّة وسيد

بكّل Oتّص وما Fuوز اخت"ف هو :@oوالرح الرaن صيغة ب� والفرق ـ ٤
والعزيز كا¡ميد ع�الثبوت@, للد�لة Òويُب� ع�اللزوم يدّل الفَعيل فٕاّن اGيئت�@, من
ومعنـويّاً@, ماّدياً وُوفـور@, وحرارة ِملء ع� يدّل وفَع"َن والبص�@/ وا£يد hوالكر
ان Öوَغ� غضبان ـ ّ اXعنويى ã|و وَجوعان@, وَصديان وعطشان وريّان الشبعان ã| Fك@

الصفات@/ هذه من
Ñ
اXمت� أيى فان@, ÒGو

امـت"ء فيكون Mسـبه@, ء
ã
Ï¾ كّل امت"ء كان وØXا رaًة@, امتٔ" مَن ن@: Öaفالَر

وقـاطبة اXوجودات �ميع الواسـعة الكليّة الرaـة فعليّة عن عـبارة اXتعال ا¡ّق
ذ@كر وقد ,@
تعا عليه بالّ"م معّرفة الصيغة هذه أطلقت ٕاذا وهذا ,@
تعا فيه اXمكنات

اXتعال@/ ا wا ومراداً معّرفاً كلّها مورداً@, ٥٧
ã
| hالكر القرآن

ã
|

َكَتَب ء@,
ã
Ï Ò¾ Lُكل وِسَعْت

ã
�aَر :@
تعا ا يقول وسعxا@, الرaة عموميّـة وأمّا
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واِسعة@/ َرaٍة ذو رّبكم فُقل بوَك Lكذ فٕان aَة@, Lالر نفِسه ع�× ربnكُم

/@٧ . ٤٠ ـ ÓF وِعلْ ًة Òaَر ٍء
ã
Ï Ò¾ Lُكل وِسْعَت ربLنا

ٍة Òaَر
ß
Eف ربRك@, َة Òaَر َيقِسموَن أُهم :@

ã
| Fك واòلق@, التكوين مقام

ã
| فالرaة

َمن بَرaِته nتَص ÒO تفاوت@, نِمن × Öa Lالر َخلق
ã
| َتريى ما َفظّاً@, ُكنَت َولو م ÒG ِلْنَت Fِا ِمَن

ار@/ Úyوال الليَل َلكُم َجَعَل َرaتِه وِمن َيشاء@,

أرسلناَك َوما وَرaة@, وُهدًي ربRكُم ِمن بصائر هذا :@
ã
| Fك اGداية@, مقام

ã
و|

/@� ß¡الّصا ِعباِدك
ã
| تَك Öaبَر

ã

 وأدِخلْ ,@� ÒXللعا َرaًة ٕاّ�

أزواجاً أنُفِسكُم ِمن َلكُم َخَلق أْن :@
ã
| Fك ا¡ـياة@,

ã
| يلزم ما ٕاNـاد مقام

ã
و|

رّبك@/ ِمن َرaًة Yا Òك� وَيستخِرجا@ وَرaًة@, ةً Lَمود َبيَنكُم وَجَعَل

Çينا Ú ÒS َرِحم@, َمن ٕاّ� Fِا أمِر ِمن اليوَم
Ò
Ë ß¼عا � :@

ã
| Fك اXوانع@, رفع مقام

ã
و|

الكاِفرين@/ الَقوم ِتكِمَن Òaِبَر نا Ù ÒSو ا@, ِمنّ ٍة Ò Öaِبَر َمَعُه آَمنوا والLذيَن ُشعيباً

ولَو ,@�aالّرا أرحُم وأنَت ØÍ ÛÉال
ã

 Lَمس

ã
Ùæ ٕا Rَرب :@

ã
| Fك الÍÉر@, رفع مقام

ã
و|

/@ ØÍÔÈِمن م
ß
w ما وَكَشفنا ناهم Ö ßaَر

وارَحم, اغِفْر Rرب وُقل نا, Òaوتَر َلنا تَغِفر Òn@وٕان :@
ã
| Fك اXغفرة@والعفو, @مقام

ã
و|

نا@/ Ö Òaوار َلنا فاغِفْر َولّينا أنَت

ولَو� منُكم@, َز@كيى ما ورaتُه َعَليكُم Fا فضُل ولَو� :@
ã
| Fك التفّضل@, مقام

ã
و|

ُكم@/ LسX ِخرة Ðوا� نيا nالد ã| ورaتُه عليكُم Fا فضُل

ربnَك@, َرِحم َمن ٕاّ� Òتِلف�U يَزالوَن َو� :@
ã
| Fك الروحّية@, اXوانع رفع مقام

ã
و|

/@
ã Ù
èَر َرِحَم ما ٕاّ� وء nبالس ةٌ ّماَر ٔ�َ النLفَس Lٕان
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الّصا¡�@/ ِمن ٕانLُه َرaتنا
ã
| وأدَخلناه :@

ã
| Fك وإ�ص"ح@, التوفيق مقام

ã
و|

واتLقوا فاتLِبعوه مبارٌك أنزلناه كتاٌب :@
ã
| Fك للرaة@, مقّدمات ٕاNاد مقام

ã
و|

ون@/ Òaتُْر َلَعلLكُم

/@١٣٢ . ٣ ـ ون Òaتُر َلَعلLكُم سوَل Lوالر Fَا وأطيعوا

ِمن ّل nالذ َجناح F ÒG واخِفْض :@
ã
| Fك الرaن@, ا سوي ما

ã
| الرaة يذكر وقد

ة@/ Ò Òaـْر ÒXبا وَتواَصوا م@, Ô Òyبَي اُء Òaُر َع�الكُّفاِر أِشّداُء َمَعُه والLذيَن aة@, Lالر

/@ ٨١ . ١٨ ـ ُرaاً وأقرَب زكاةً منُه َخ�اً F Ûwر F ÒGُيبِد أن

وَرÇaٌة Çدًي Ô ÒG وٕانLـُه :@
ã
| Fك للرaـة@, مصداقاً ّ خارجيى موضوع يكون وقد

/@Uالقرآن للمؤمن�Yأيى

/@٦١ . ٩ ـ آَمنوا ِللLذيَن وَرaٌة Òللمؤمن� ويُؤمُن

وُيرجيى العذاب مورد
ã
| تذكر ا Øuٕا وعموميxّا@, الرaة Ìºيان ع� يدّل ا

Ø
Wو

كُمأو Ö Òaيَر يَشأ ٕان بكُم أعلَم رّبكم َيشاء@, َمن ويَرحم َيشاء َمن ُب Rيُعذ :@ ã| Fك نزوGا@,
ْبُكم@/ Rيُعذ يََشأ ٕان

/@٤٦ . ٢٧ ـ ون Òaتُر َلَعلLكُم Fَا َتستغِفروَن لَو�
خـ"َف ومُنتجًة للفسـاد موجبة كانت ٕاذا الرaة@, عموميّة من يسـتث� نعم

اXطلوب@/

.@@٢٣ ـ ُطغياuم
ã
| َلَلّجوا ØÍÔÈمِمن

ß ß
w ما وَكَشفنا ناُهم ßa َر َولَو :@
تعا قال Fك@

/@٧٥

غـاية ع� يدّل ]ا اXتّق� اXؤمنـ� حّق
ã
| Ø�يُع ا�سـتثناء@, هذا مقابل ã

و|
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:@
تعا فيقول الرaة@, نزول
ã
| Qليلهم وكFل ت¿Ìيفهم

/@٣٠ . ٤٥ ـ َرaته
ã
| م Øwر فُيدِخُلهم الّصا¡ات وَعِملوا آَمنوا الLذيَن فأّما

/@٧٥ . ٢١ ـ � ß¡الّصا ِمن ٕانLه َرaتنا
ã
| UًلوطاY وأدخلناه

م Ô Úuٕا َرaتـنا
ã
| وأدخلناُهم الّصاِبرين ِمن كّل الِكفل وذا وٕادريَس وٕاÊºعيَل

/@ ٨٦ . ٢١ ـ � ß¡الّصا ِمَن

.@@٤ ـ وفضل منه رaٍة
ã
| فسـُيدخُلهم به واعَتصموا Fِبا آَمنوا اّلذيَن فأّما

/@١٧٥

Êºًء الوجـود nعوا Pميع وTيط متسع ونور منبسط فيض الرaة أّن فظهر
ونفوذه Ìºيانه

ã
| الرÇaة ونوُر وروحانيّاً@, ماّدياً وٕابقاًء ٕاNاداً وباطناً ظاهراً وأرضاً

مورد كّل
ã
ف� برهانه@, وعظم شأنه 
تعا منه اXنبسط الوجود كنور وcوله وجريانه

الواسع علمه به أحاط مورد كّل
ã
و| الرaة@/ نور ي"زمه 
تعا منه الوجود نور ورد

الواسعة@: الرaة به Iيط ا¤يط

/@٧ . ٤٠ ـ ÓF وِعلْ َرaًة ء
ã
Ï Ò¾ Lُكل وِسعَت ربLنا ْرض@, وأ�َ Êواِت

Ú
ال« نوُر Fُا

الوجود لنور أّن Fوك ا¤يطة, التامّة اXنبسطة اG�ٕ×يّة الرaانيّة مقام اXقام@: وهذا
موجودات من فرد فكّل ا¡ّقة@, للرaة كذلك وضعفاً@, شّدة مراتب

Øã
Ï
Ù
ا¡« للنور بل

,@
Ø ã
والفع�

Ø ã
çالذا استعداده حسب ع� اXنبسطة الرaة من يستفيد أرضيّة أو Êºويّة

ا فيُدخلهم الصا¡�@, مقام وهو ا�ستفادة@, فوق درجة 
ٕا الgال
ã
| يصل أن 
ٕا


ٕا والول الضعف
ã
| ينxيى أن 
ٕا أو النافذة@/ اòالصة الرحيميّة رaته ã

| وجّل عّز
فقط@/ العموميّة الرaة من ٕاّ� فيه يستفاد � حّد

/@٢١ . ٢٩ ـ ُتْقَلبون وٕاليه َيشاء َمن ويَرحم َيشاء َمن ُب Rيُعذ

/@١٥١ . ٧ ـ �aالّرا أرحُم وأنَت َرaِتك
ã
| وأدِخلنا



رحم ١٠٢

وملَة اXنبسط@, الوجود نور تُساوق أوليًّة بسط ملَة ملت�@: للرaة ٕاّن
Ø
j

والفضل واGداية الربوبيّة مقام ã
| الوجـود@, بعد باXوجـودات تتعلّق ثانويـًة ظهور

وا¡ّنة@/ ا¤بّة وٕادامة وإ�نعام وإ�@كرام والتgيل وإ�ص"ح

:@
تعا قوله ناظر 
اُ�و لةXا 
وٕا

/@٣ . ٦٧ ـ َتفاُوٍت نِمن ×a Lالر َخلق
ã
| َتريى ما ِطباقاً Êوات

Ò
º سبَع َخَلَق الLذيى

/@٤٥ . ٤٣ ـ ُيعَبدون ة ßGآ ِن ×a Lالر ُدون ِمن أَجَعْلنا

/@٥٩ . ٢٥ ـ ُن ×a Lالر َع�الَعرِش oسَتويى Ú Ôj

/@٦٠ . ٢٥ ـ ُن ×a Lالر َوما قالوا ِن ×a Lِللر oسُجدوا م ÔG قيَل وٕاذا

/@١١٠ . ١٧ ـ َن ×a Lالر oدُعوا أو Fَا oدُعوا ُقل

/@٩٣ . ١٩ ـ َعْبداً ِن ×a Lالر ãçآ رضٕاّ� وأ�َ Êوات
Ú
ال«
ã
َمن| nكل ٕاْن

والعـبودّية@: والدعـوة والسجدة العرش ع� وا�ستواء وأ�لوهيّة اòلق فٕاّن
عـ� الشـاملة الرÇaانيّة مـفهوم مطلق ٕارادة

ã
| ٕاشكال و� اXرتبـة@, تلك

ã
| @كلّها

أيـضاً والرÇaة الوصف جهة 
ٕا ٕاشارة اXاّدة@: wذه التعـب� وأمّا أيضاً@/ اXرحلتـ�
والدعوة@/ والسجدة وأ�لوهيّة العبوديّة Iقيق 
ٕا الداعية

يـناس}ا وبرهان حّجة وٕاتيان تعليل ع� يدّل موارده@:
ã
| Ëº�ٕا هذا فذكر

بالعّلّية@/ مشعر بالوصف حكم تعليق ٕاّن يقال وقد ـ اXورد

وجّل@: عّز يش�قوله الثانويّة لةXا 
وٕا

أن أخاُف
ã
Ùæ ٕا أَبِت يا َعِصيّاً@, ِن ×a Lللر كاَن يطاَن Lالش Lٕان يطاَن Lالش َتعُبِد � أَبِت يا

/@٤٥ . ١٩ ـ اً َوليّ يطان Lِللش َفتكوَن ِن ×a Lالر ِمن َعذاٌب ك Lس ÒZ

/@٧٥ . ١٩ ـ َمّداً ُن ×a Lالر لَُه فلَيْمُدْد Vلَِة Lالض
ã
| كاَن َمن ُقل
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/@٥ . ٢٦ ـ ُمعِرض� َعنه كانوا ٕاّ� َدٍث ÔT ن ×a Lالر ِمَن ِذ@كٍر ِمن يأِتzم َوما

/@٢٢ . ٥٩ ـ oح Lالر ن ×a Lالر ُهَو Îادة Ú¿وال الَغيب Ô ßnعا

/@١ . ٥٥ ـ الُقرآَن َعلLَم ُن ×a Lالر

/@٢ . ٤١ ـ oح Lالر ن ×a Lالر ِمَن �يٌل تَ

طن واتّباع@الشيطان وو�يته والض"لة واGداية والطاعة@وإ�عـراض فٕاّن@البُعد@والش#
اXرتبة@/ هذه

ã
| كلّها وا��يات@: والذكر والتيل oوالتعل

اXنبسطة@, أ�ّولية للرaة مشـمول ا�ّن@: من أو ٕانسيّاً الشـيطان أّن �O@و�
البُـعد ]Çع� ـطن والش# ومُـبَعدة@, عyا Tرومة نفسه جعل فقد الثانوّية@: الرaة وأمّا
أعرض ومن الُبعد@, من النازلة للمرتبة التاّم اXظهر وهو الرaن@, مقابل

ã
| فالشيطان

عـن واXبَعدين ا¤روم� من ويكون الشيطان@, أولياء من فهو وعصاه@: الرaن عن
باXوجودات@: اXتعلّقة الظاهرة الرaة هذه

/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين لَُه فهَو َشيطاناً لَُه نَُقيRْض ُن ×a Lالر ِذ@كر َعْن يَْعُش َوَمن

مـنه يراد وغ�ها@: اXذكورة الكرZة ا��يات ع� لت�Xا تطبيق و�@O�@أّن

ã
نـ� اÇXراد وليس الثانوّية@, ا¡يثيّة أو لت�@,Xا من أ�ّوليّة ا¡يثية 
ٕا ã
أ�ّو النظر

علzا@/ الد�لة Hصيص أو اُخري حيثيّة 
ٕا الد�لة

عموم الكلمة من ويراد واحد@, عرض
ã
| معاً ا¡يثيّت� 
ٕا النظر يكون وقد

وتبارك@: 
تعا قوله
ã
| Fك لت�@,Xع�ا الشامل اXفهوم اXع�ومطلق

ٕالىـٌه كُم Ô ×G وٕا /@oح Lالر ِن ×a Lـ�الر ÒXالعا Rَرب Fِ ا¡مُد ,@oالّرح ن ×aالّر Fا Ë»ب
/@oح Lالر ُن × Öa Lالر هَو ٕاّ� ٕالىَه � واحٌد

ـ ُمعِرضون م Øwر ِذ@كِر َعن ُهم َبل ن ×a Lالر ِمَن ار Úyوال باللLْيل َيكَلؤكُم َمن ُقل
/@٤٢ .@@٢١
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ع� بالوصف الذات واتّصاف الثبوت ع� تدّل الصيغة ٕاّن قلنا :@oالرح وأمّا
تدّل اXّد حروف من والياء زائد@, وثبوت ع�رسوخ تدّل الك«Ìة فٕاّن اللزوم@, سبيل
وهكذا و¾Ìيف@, كَخِشن وفَعيل فَِعل ب� الفارق هو وهذا ا�ّتصاف@,

ã
| امتداد ع�

امـتداد ظـهور ع� تدّ�ن والنون أ�لف فٕاّن وَعطشاٍن كَصْعب وفَْع"ن فَْعٍل صيغة
ا�ّتصاف@/

ã
| وتوسعة

oرح ٕانّه يقال هذا وع� ,@ Ó
Ø
Fك فzا سعة � راسخة ثابتة رaة ذو هو oفالرح
اُخر@/ Rصوصيّات أو اXعنويّة اُ�مور ã| oرح أو باXؤمن�

مورداً@: ٧٢
ã
| الغفور كلمة بعد مyا مورداً@, ١١٥

ã
| ا£يد القرآن

ã
| ذ@كر وقد
/@oَرح َغفوٌر Fَا Lٕان

/@oالّرح التّواُب هو ٕانُّه موارَد@: ٩
ã
التّواب| كلمة وبعد

/@oرح َرؤوٌف wم ٕانُّه أيضاً@: موارَد ٩
ã
َرؤوف| كلمة وبعد

أيضاً@/ ,@
Ø Ò
ال� ن@, ×aالر العزيز@, ودود@, ـ كلFت بعد وذ@كر

اXورد@/ اقتضاء ]ناسبة مyا وكّل

ومغفرة التوابيّة 
ٕا مرجعها فzا@: oالرح لفظ استعمل ã	ّال اXوارد هذه وكّل
اXعنوّية@/ اُ�مور 
ٕا يرجع وما اòطايا عن والعفو الذنوب

oالّرح وأمّا ا¡س�@/ أÊºئه سائر
ã
| Fك اXتعال@, ا هو اXطلق oح الر# ٕاّن Øj

م@/ Ô Òyبَي اُء@ Òaُر ـ الرaة تلك باعتبار رaة ذيى ع�كّل فيطلق ا�ملة
ã
|

وا�ستمرار الُمشِبهة@, الصفة صيغ من كَخِشن فَِعٌل الصيغة فهذه :@oح الر# وأمّا
/@oالرح صيغة من أقّل فzا وا�متداد

ب� من له
Ø
k�ٔا واXصداق الثبوت@, ع�سبيل الرaة به تقوم ]ع�من ِحم فالر#
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فأ�قرب@/ أ�قرب النسب@, ذويى من أ�قارب هو الناس

مـقام
ã
| الولد كـان ا@ ØXو وتربAيـه@, تلده الّذيى ولدها للمـرأة أ�رحام وأقرب

نشوئه Tّل ع� يطلق فوقه@: ما الطبيعة
ã
| يوجد � لة[ والقرابة والعطوفة اXرaة

ِحم@/ الر# وحياته@: بقائه سبب هو وما ٕاليه به يُشار وما ِنه Cوتكو

/@٣ . ٦٠ ـ الِقيامة يَوَم أو�ُد@كُم و� تنفَعكُمأرحاُمكُم لَن

وموّدة@@/ رaة ٕاليكم الناس أقرب أ�و�د بيyم وِمن أ�رحام أّن مع أيى

/@٦ . ٣ ـ َيشاء كيَف أ�رحام
ã
| ركُم Rُيصو الLذيى َوهَو

ما أ�رحام
ã
| nونُقر تزداُد َوما أ�رحـاُم تغيُض َوما اُن�× ُكّل مُل ÒI ما َيْعلَُم Fا

/@٥ . ٢٢ ـ ٕا�أَجل َنشاء

ã
| والتـصوير التقدير وكيفيّة والسلطة ا¡كم أّن ع� الكرÇZة@: ا��يات فتُدّل

الدين@/ يوم مالك أ@نّه Fك ,@
تعا ا�ن� مرحلة

اختيار, فzا لٕ"نسان ليس ا��خرة@: nوعا جنيناً إ�نسان دام وما التكوين nفعا
فقط@/ الدنيا ا¡ياة هيى ا�ختيار ودار

ـ والُمهاِجرين@ Òؤمن�Xا ِمَن Fِا كتاِب
ã
| ببعٍض أو�× Îم ÔÉبع ْرحام أ�َ واُولُو

/@٦ . ٣٣

Çbيع فيشـمل ٕالzم@, ويرجعون wم يتعلّقـون والّذين أ�رحام مصاحبو أيى
ِحم@/ الر# bع أ�رحام فيكون وا¡سب@, الّنسب وذويى أ�قرباء طبقات

ع� ِحم الر# وٕاط"ق قيل@, Fك القرابة ]ع� الّذيى ِحم الر# bع يكون أن وZكن
اولو@/ ـ@ @راجع@ ـ ِحم@ الر# مظهر لكوuا للمبالغة@, القرابة

/@١ . ٤ ـ رحاَم وأ�َ به َتساَءلوَن الLذيى Fَا واتLقوا
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/@٢٢ . ٤٧ ـ أرحاَمكُم وُتَقطRعوا رض أ�َ
ã
| ُتفِسُدوا أن

Iقّق وهيى ا¡كم علّة 
ٕا لٕ"شارة وغ�ها@: أ�قارب دون اXاّدة wذه التعب�
ٕاذا

Ø
Dسـ و� الفطرة جانب ي"حظ أن و�زم الذاتية@, والفطرة بالطبيعة بيyم الرaة

ال¿Ìيعة@/ Mكم يؤيّد

الروحانيّـة أ�رحام ع� شامً" العاّم ّ اللغويى ]عناه ِحم الر# يكون أن و�@يبعد
َرحo@ـ َرؤوٌف Òؤمن�Xبا َعَليكُم َحريٌص ـ اXفهوم@ Gذا كامل مصداق

Ø ã
الن� فٕاّن أيضاً@,

/@١٢٨ . ٩

اXؤمن�@/ من ا¢لصون وأ�ولياء اXطّهرون أوصياؤه
Ø
j

@أ�مور@ا�نفرادّية@وا�جBعّية@:
ã
@يوجب@ا�خت"ل@| ّ ِحم@الظاهريى الر# فgا@أّن@قطع

والسعادة وص"ح@ا�جBع �òّبون@اJ@الّذينY@�Aعن@أ�رحام@الروحاني ا�نقطاع @كذلك
@الدنيا

ã
اòيبة@واÌ»òان@والّض"لة@وا¡�ة@وا¡رمان@| يوجب Uوالنجاح@والف"ح والفوز

وا��خرة@/

Ìونـ ßºاòا ُهم ولِئَك اُ رِض أ�َ
ã
| وُيفِسدوَن ُيوَصَل بهأن Fُا ماأَمر وَيقطُعون

/@٢٧ . ٢
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رخو@:

ُرخو الك"بّيون@, وقال ِرخو@, حجر يقال@: Îل
Ú
ال« Ù�#الل Ì»بالك رخو@: ـ مصبا

وَرُخَو َ وَرِخيى مول#د@/ والفتح العرب ك"م Ì»الك :@ ّ أ�زهريى قال لغة@/ والفتح ,@ËÉبال
فهو اّتَسع@, ٕاذا وَرُخو@: َ َرِخيى العيش وكذلك �َن@, ٕاذا َرخاوًة@, وَقُرَب@, َتِعب باب من
وأرخيُت وخصب@, نعمة

ã
| أيى البال ّ َرِخيى وزيد خاء@/ Cالر Ëº�ٕوا فَعيل@, ع� ّ َرِخيى

فسحة@/ أيى تراٍخ أ�مر ã|و زمانه@/ امتد# تراخياً@: أ�مر وتراَخي /@ فاس�خيى
Ò
الس�
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قـال ِرخـو@/ ء
ã
Ï¾ ذلك من عقل@, وسـخافة لِ� ع� يدّل أصل رخو ـ مقا

ويقال ِرخواً@/ صار ٕاذا وَرُخَو@, ,@ َيرخيى َ َرِخيى منه يقال لغـتان@/ أيضاً@, ُرخٌو اòليل@:
ِرخو وفرس /@Uا¡يوان من الذنب

ã
ي� وما Yالظهر َص"ها خي

Ö
Òاس� ٕاذا الناقة أرخت

ã
| وقع ٕاذا حاله@: به واس�خت أ�مر به اس�خي ويقال مس�َسلة@/ Îºلة كانت ٕاذا
خاء Cالر الباب ومن وأبطأ@/ عنه قعد ٕاذا أ�مر عن وَتراخي شديدة@/ غ� حسنة حال
قال أصاَب@/ َحيُث ُرخاًء بأْمِره ريى ÒQ Ò́ Rالر لَُه رنا Lَفَسخ :@
تعا قال الليAنة@/ الر´ وهيى

له@/ ُمتعب غ� الَعْدو
ã
| و¾Îوتَه الفرُس Ú� ÔO أن إ�رخاء عبيد@: أبو

وفرس اGبوب@/ ليّنة ور´ُرخاء@: خي@/ Òواس� َرخاوة@, َرُخو ِرخو@, ء
ã
Ï¾ ـ أسا

ã
Øع� وتراَخي ـلَهب@/ ÔXبا ليس الّذيى ÍÉÔ¡ا وهو إ�رخاء من َمراخ@, خيل من ِمرخاء

تـباَعد@/ :@Fyبي ما وتراَخي /@UتأّخرY عنه تقاعَس أ�مر@: عن وتراخي تباطأ@/ ف"ن@:
وِرخـو ِرخـٌو فرس ا£از@: ومن أرخاها@/ العقـدة@: وراخي باعـدته@/ :@

ã
Øع� وراخيته

وِرباقَه ِخناقه وراخي وَشأنه@/ خّ"ه الط#َول@: له وأرخي الِقياد@/ سِلس كان ٕاذا الِعنان
عنه@/ نفّس ٕاذا أرخاه ]ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالفارسـيّة عنه Ø�ويع الشّدة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والفُسحة Îل
Ú
وال« واللAـ� والضعف Ì»ُالي مواّد وب� بيyا والفـرق ُسس	@/ ـ بكلمة

حب@: والر# والُوسعة

Îل@:
Ú
وال« اòشونة@/ ضّد والل�@: القّوة@/ ضّد عف والض# /@Ì»الُع ضّد :@Ì»ُالي أّن

Tّل@/
ã
| سعة فالرحب@: اXضيقة@/ مقابل

ã
| والفسحة@: والرحب والسعة الصعوبة@/ ضّد

هو والتفّسح@: معنويّاً@/ أو ماّديّاً آخر موضوع أو Tّل ã
| يكون أن من أعّم والسعة@:
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الرحب@/ راجع ـ گشايش ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø�ويع Tّل@,
ã
| يكون Dف التوّسع

Ò́ الر لَُه رنا Lَفَسخ ـ الكرZة ا��ية
ã
| خاء Cالر استعFل اXاّدة@: مفهوم ع� ويدّل

مفهوم هو واXناسبwا بالر´@, متعلAقاً :@٣٦ . ٣٨ ـ َحيُثأصاَب ُرخاًء بأْمِرِه ريى ÒQ
وقد يق@/ Aوالض واòشونة والع«Ìوالقّوة عوبة Cالص يقابل ما � الشّدة@, مقابل

ã
| ا�ريان

/@١٨ . ١٤ ـ عاِصٍف يَْوٍم ã| Ố Rالر بِه اشتّدْت ـ آية
ã
| بالر´ متعلّقاً الشّدة استعمل

فتنّبه@/ ـ الكرZة ا��ية
ã
| نظائرها دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

وا�تّساع Îولة@وا�س�سال@والضعف@والفتور@ والتأّخر
Û
بالل�A@وال« التفس� @ٕاّن

Ø
j

لتقريب كلّها وغ�ها@: والفّك وا�متداد والفسحة والتباطؤ والتنفيس@والسدل@والتباعد
Gا@/ متناسباً استعGFا موارد باخت"ف ا¡قيقة

موارد من مورد
ã
| التطبيق

ã
| ٕاشكاً� رأيت وٕاذا قلناه@, ما هو

Ø ã
ا¡قي� واXفهوم

قطعاً@/ ا£از من فهو القرآن@: غ�
ã
| اXاّدة استعFل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردء@:

خسيس@/ َوضيع أيى ع�فَعيل@, ٌء@, َرديى فهو رداءة@, باGمز ُء ãÏ¿ال َرُدَؤ ـ مصبا
هلك@/ َتِعب@: باب من َيْردي َ وَرِديى بالتثقيل@/ ّ َرِديى فهو لغة@, ع"@, باب من َيْردو وَرَدا
ِرداءاِن@, والتثنية@: تأنيثه@/ و�@Nوز مذّكر@, به@, ي ما@يُ�د# باXّد@: داء Aوالر ويتعّدي@باGمز@/
بالك«Ìة@, دءة Aالر حسن وهو بردائه@, وارتدي رداوان@/ فقيل واواً اGمزة قلبت ا Ø[ور
مَْهواة@: ã

| وترّدي أَعْنته@/ وأردأته@: ـع�@, ÔXا ل@: ßa وزان مهموز دء Aوالر أردية@/ وا�مع
فzا@/ سقط

ّ أيى ã
و| اشتقاقه@, ِمم# أدريى ما ُيلبس@, الّذيى داء Aالر الباب عن شّذ ا

Ø
Wو ـ مقا



١٠٩ ردء

متباينتان فكلمتان اXهموز: فأمّا داء@/ Aالر من@لُبْس دية Aالر يقال@ف"ن@حسن ء@قياسه@/ ãÏ¾
ٕاذا أردأت أ�خري@: والكلمة ٌء@/ َرديى فهو ُء ãÏ¿ال وَرُدؤ أفسدت@, أردأت يقال جداً@,

/@
ã

ُق Rُيصد ِردءاً@ فأرِسلْه ـ مُعينه أيى ف"ن ِردُء وف"ٌن أعنُت@,

تعاونوا@/ القوم: وَترادأ أعانه@/ وأردأه@: ِردءاً@/ جعله@له ء:
ã
Ï¿بال َء

ã
Ï¿ال َردأ ـ لسا

ويشـّد يَن½Íه أيى ف"ن ِردء وف"ن العون@, وهو ِردءاً@, له كنت ٕاذا :@
ã
Ï»بنف وأردأته

كا¡ائط وعFداً@ له قّوة جعلته ٕاذا وكذا بكذا ف"ناً ردأُت تقول الليث@: وقال ظهره@/
معيناً@/ أيى ِردءاً له و¼Íُت ردأته أيى ف"ناً أردأت وتقول به@/ تلزقه بناء من َتْردؤه
ء
ã
Ï¿ال وَرُدَؤ اXكروه@/ اXنكر ُء: والرديى و�تقل@رداوة@, الرداءة@, Øب� ء رديى ء ãÏ¾ وهذا
أو َرديئاً شيئاً فعل الرجُل@: وأرَدأ أفسدته@/ وأردأته@: فاسد@, فهو فسد :@ ٌ َرِديى فهو َيرُدُؤ
مز@/

Ô
v و� َمز

Ô
v ,@èأر ع�غ�ه@: هذا وأردأ َرِديئاً@, جعلته َء@:

ã
Ï¿ال وأردأت أصابه@/

وأردأتـه@: فـاسد@, أيى ٌء@: َرديى فـهو وِرداًء@, َرداءًة يرُدُؤ ُء ãÏ¿ال َرُدَؤ ـ صحا
ـ الَعون وهو ِردءاً له كنت ٕاذا

ã
Ï»بنف أردأته تقول أعنته@, ]ع� أيضاً وأردأته أفسدته@/

ِردءاً@/ َمعيى أرِسله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø	ح آخر ء
ã
Ï¿ل ظه�اً ء

ã
Ï¾ ص�ورة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ�صل أّن

Rشب@, أدعمته أيى ا¡ائط أردأت فيقال له@/ عFداً ويكون وسقوطه اس�خاءه � ÒN

له@/ وعFداً ونا¼Íاً وقّوة ظه�اً نفسك جعلت ٕاذا
ã
Ï»بنف وأردأته

شّد مورد
ã
| بل للFّدة@,

Ø ã
حقي� ليست]فهوم اXطلقة والتقوية والن½Íة فإ�عانة

ء@/
ã
Ï¿ب والتعميد وإ�دعام الظهر

أ�صل@, لوازم من Çا Øuفٕا الكراهة@: أو الوضع أو اòّسة أو الفساد مفهوم وأمّا



ردء ١١٠

تابعاً والظهـ� العFد ويكون وفساد@, وضعف وِضعة اسـ�خاء نوَع إ�دعام
ã
| فٕاّن

بالتـبع ومس�خيى ساقط فهو ٕاعانته@,
ã
| م½Íوفة ته قو# عل ÒNو ,@ اXسـ�خيى ء

ã
Ï¿لل

الثانية@/ اXرتبة
ã
و|

والسقوط@, الضعة هو فzا الواحد أ�صل أّن ء سيجيى الردي@: ماّدة ٕاّن وأيضاً
تلط ÔO وقد خر@, ا�� مفهوم من التأّثر من أحدYا Oلو و� أ@ك�@, وب�اXاّدت�اشتقاق

كث�ة@/ ونظائره ا�ستعFل@,
ã
| ب�اXفهوم�

لُبس فكأّن وِرداًء@, ُمراَدأًة راَدأ من أو Vّرداً مصدر أ�صل
ã
| فهو داء@: Aالر وأمّا

ذيله
ã
و| bيل@, ساتر فٕانّه للضعف@, وجابراً ونا¼Íاً ِردءاً جعلُه به وا�رتداء الرداء

وعظمة@/ وقار ظاهره
ã
و| Jمل@, ما إ�نسان Jمل

= ْدغ@ والر# اÇXنع@, @= دع@ الر# ـ@ مـواّد@ وبـ� بيyا ا�شـتقاق من ما Oـ� و�
ا��

Ó
مع� وNمعها ُثْلمة@/ سّد @= ْدم@ والر# والّلحوق@, إ�تباع @=@ ْدف والر# ا�س�خاء@,

واللحوق@/ وا�س�خاء

/@٣٤ . ٢٨ ـ
ã

ُق Rُيصد ِردءاً َمعيى فأرِسلْه ِلساناً

ã
Ù
ِم أفَصُح هَو هاروُن وأخيى

/@
ã
ضع� � ÔNو ظهريى يشّد ã
 ظه�اً يكون بأن أيى

والتقوية Í½والن وإ�دعام والتعميد إ�عانة دون بالكلمة@, التعب� لطف فظهر
ظهور ـ قلنا Fك اXواّد,@وهيى سائر ã

| غ�ملحوظة دء Aالر خصوصّية@ماّدة فٕاّن وأمثاGا@:
وأمّا �اس�خاءه@/ ÔN Ø	ح له ظه�اً آخر ء

ã
Ï¾ ص�ورة

Ø
j ء

ã
Ï¾

ã
| واس�خاء ضعف

أيضاً وإ�دعام والتعمـيد مفهومها@, مطلق ع� تدّل فهيى والتقـوية@, وإ�عانة Í½الن
وا�س�خاء@/ الضعف وهو اXاّدة

ã
| آخر قيد وجود مع ا¡يثّية@/ تلك من مطلقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١١١ رّد

رّد@:

فهو فيقال باXصدر يوصف وقد َمردود@/ فهو منعته@, َرّداً@: َء
ã
Ï¿ال َرَدْدت ـ مصبا

عليه رددت ومنه وأرسلت@, رجعت أيى جوابَـه ٕاليه ورددت قولَه ٕاليه ورددُت /@ َرد�
مّرة@/ بعد مّرة ٕاليه رجعت ف"ن@: 
ٕا وترّددُت ٕاليه@, فارتّد مله 
ٕا ورددته الوديعَة
كأّن هذا@, من مأخوذ م�اّدان@: Nتمع أن ٕاّ� ـ

Ø ã

الغزا وقول َرّدوه@/ البيع@: القوم وَتراد#

Ëº�ٕوا الكـفر@, 
ٕا نفَسـه رد# الشخص وارتد را@كداً@/ كان ٕاذا بعضاً بعضه يرّد اXاء
ّدة@/ الر#

ه Cأُرد َء ãÏ¿ال َرددُت تقول ء@,
ã
Ï¿ال َرْجع وهو منقاس@, واحد أصل رّد@: ـ مقا

َيْرجعه أيى يرّده الّذيى ء ãÏ¿ال ِعFد ّد@: Aوالر كفره@/ 
ٕا نفسه رّد ٔ�@نّه اXرتّد يى Ødو َرّداً@,
وذلك ُمِرّدة@: وناقة ُمِرّد شاة ويقال اXطّلقة@/ اXرأة والَمردودة@: والضعف@/ السقوط عن
� أيى له@, راّدة � أمـر هـذا ويقال علzا@/ فُرد# éل ذاَت تكن n ا Øu كأ أÍÈَعْت ٕاذا
ّدة@: والر# وراءه@/ ما 
ٕا رّد كأ@نّه الذقن@, ã| تقاُعس ّدة والر# فيه@/ فائدة و� له مرجوع

أيى الط#رف@, َيرّد ما
Ø
Òj ٕاّن أيى َرّدة@, وجهها ã

| يقال bال@, من ء
ã
Ï¾ مع الوجه

ã
| قبح

عyا@/ َيرجعه

الدراهم@: ورُدوُد َء@/
ã
Ï¿ال رددُت مصدر ّد الر# الليث@: قال ـ ٦٣ . ١٤ الxذيب

ِعFداً صار ما ّد والر# قال@: منه@/ اُخذ بعدما ناِقده ع� فُرّد ُزيّف ما وهو َرّد@, واحدها
نَـظرة فيه عيب فيه كان ٕاذا لٕ"نسان يقال :@

Ø ã
èأ�عـرا ابن عن وَيُرّده@/ يدفعه ء

ã
Ï¿لل

ء
ã
Ï¾ وجهها

ã
و| bال من ء

ã
Ï¾ اع�اها ٕاذا للمرأة يقال الليث@: وقال وَخيلة@/ وَرّدة

بن ل«Ìاقة قال :@UصY
Ø ã
الن� وعن ّدة@/ الر# بعض وجهها

ã
| ولكن bيلة@, هيى قباحة من

أراد ـ غ�ك Gا كاسَب � عليك مَردودة ابنتُك الصدقة أفضل ع� أدلCك أ� ـ مالك



رّد ١١٢

ã
| اÇXاء فـ�اّد ُعزبته طالت ٕاذا ُمِرّد@: ورجل علzا@/ فأنفق زوجها من مطلّقـة ا Øu أ

اXاء@/ كث� ُمِرّد@: وMر ظهره@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ماّدة
ã
| سبق وقد عقبه ع� اXنع مطلق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| واXنع@: أخري@/ جهة ع� أو العقب ع� كان سواء الرّد مطلق الدفع@: أّن ـ@@درء@,
رجع@: ـ ماّدة

ã
| وسبق العمل@/

ã
| الفاعُل به يَتعّذر ما ٕاNاد أيى واN�ٕاد@, الفعل مقابل

مكان@/ غ� أو مكاناً قبل من عليه كان ما ٕا
مطلق عود ا Øuٕا

/@
Ø ã
تقري� تفس� الدفع@: أو ا�س�سال أو الرجع أو باXنع الرّد فتفس�

روحـانيّاً@, أو جـ«Êنياً ٕاليه واXردود اXردود من كّل يكون أن ٕاّما الرّد ٕاّن
Ø
j

أقسام@: أربعة ع� فيص�

ج«Êنيّان@/ Fفه @ـ@ ه Rٕا�اُم فَرَدْدناه ـ ١

/@
Ø ã
æÊ»ج فاXردود ـ@ ِدينكم@ َعن يَُرّدوكُم ,@ ã Ùèٕا�ر ل�ُرِدْدُت ـ ٢

روحانيّان@/ Fفه@ ـ الّساعة@ ِعلُم ُيرّد ٕاليه ـ ٣
/@
Ø ã
æÊ»ج ٕاليه فاXردود @ـ@ َمردود Ô Ö�َغ َعذاٌب آِتzم م Úuوٕا ـ ٤

م Ô ÒG Ò Úَتب� َبْعدما ِمن َع�أدبارهم ارَتّدوا الLذين Lٕان ينه@, ِد َعن منكُم Lَيرتد َوَمن
/@٢٥ . ٤٧ ـ@ @ ديى ÔGا

الفعل@/ ع�اختيار فيدّل للمطاوعة@, ا�فتعال


ٕا الرّد أريـد وٕاذا ا�Çملة@,
ã
| العقب جهة 
ٕا الدفع هو الرّد@: مفهوم ٕاّن

Ø
j

nوُنـَرد أدبارهم@, َع� ارَتّدوا الLذيَن Lٕان :@
ã
| Fك به@, ح ØÍ½ي أن ف"زم تفصيً"@: العقب



١١٣ ردف

/@Fا َهدانا ٕاذ َبعَد َع�أعقاِبنا

/@١٤٩ . ٣ ـ َع�أعقابكُم يَُرّدوكُم َكفروا الLذين ُتِطعيوا ٕان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردف@:

ٕاردافـاً@, أرَدفْته تقول الداّبـة@, َظهر ع� َخلفَك مله ÒI الّذيى ديف@: الر# ـ مصبا
أرداف@/ وا�Çمع َعـجُزها@, وهـو اÇXرأة@: ِردُف ومنه وَرِدٌف@, رديٌف فهو وارتَدْفته@,
وقـوَيْت الرديَف َقِبَلِت ٕاذا ورادَفْت@: الدابُّة وأردَفت ,@

ã
ُيردف� أن سألته واس�َدْفته@:

:Ì»جَل@بالك َرِدفُت@الر# الزّجاج: قياس@/@وقال غ� ع� وbع@الرديف@َردا| aله@/ ع�
وتراَدَف وتبعته@, ¡قتَه :@Ì»بالك وَرِدفتُه خلفك@/ أركبتَه ٕاذا وأردفتُه خلفه@, ركبَت ٕاذا

تتابعوا@/ القوم@:

التـتابع@/ فال�ادف@: ء@/
ã
Ï¿ال اتّباع ع� يدّل مط#رد@, واحد أصل ردف@: ـ مقا

فردف أمر wم نزل ويقال ذلك@, ِمن ِرْدفاً الَعجñة يت Ùdو ُيرادفك@/ الّذيى والرديف@:
�@Jمل أيى ُيراِدف@, � ِبرذون وهذا ِدف@/ الر# مركب موضع داف@: والر# منه@/ أعظم Gم
أخذاً@/ @أخذناه أيى ارتدافاً, فارتدفناه ف"ناً ويقال@أتينا توالzا / النجوم@: وأرداف َرديفاً@/
تعاونوا :@ ّ أ�صمعيى قال َتِبعة@/ أيى ِردف@, له ليس أمر وهذا ار@/ Øyوال اللّيل دفان@: Aوالر
اُ�ن�@/ الذكر ركوب واXرادفة@: ا�راد@/ رادف ويقال ]ع�@/ وترافدوا@, وترادفوا عليه

الن#خل@/ روا@كيب وافد@: والر#

شيئاً تبع ء
ã
Ï¾ وكّل الرا@كب@/ خلف يركب الّذيى وهو اXرتدف دف@: Aالر ـ صحا

حرف عر@: Aالش
ã
| دف Aوالر َتِبعـة@, له ليس أيى ِردف@, له ليس أمر وهذا ِردفـه@/ فهو

يقال ا�ستدبار@, وا�رتداف@: /@ ّ ِويى الر# حرف قبَل يقع والل� اXّد حروف من سا@كن



ردف ١١٤

ورائه@/ من أخذناه أيى فارتدفناه ف"ناً أتينا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكونا أن Mيث آخر عقيـب ء
ã
Ï¾ وقوع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

دفان@/ Aالر ã| Fك واحد@, سلك
ã
|

والوفـاق واللحوق والطاعة والتلو التبع ـ مواّد وب� بيyا الفرق يظهر وwذا
وأمثاGا@/ والتأّخر

Fك فكراً@, أو عمً" ّ معنويى أو ّ ماديى ء ãÏ¾خلف وا¡ركة القفو هو ا�تّباع@: فٕاّن
التبع@/

ã
| سبق


ٕا ناظر وهو خلفه هو ويكون أمامه Nعله بأن ء
ã
Ï¾ بعد الوقوع هو والتلو@:
التلو@/

ã
| سبق Fك فقط الظاهر جهة

فقط ا�هة ٕا
هذه فيه والنظر وuيه أمره
ã
| الداعيى اXدعّو اتّباع هو والطاعة@:

العصيان@/ مقابل
ã
| وهو ا�تّباع@, يقصد n وٕان

جـهة 
ٕا ناظراً وليس فقط الشيئ� ب� التوافق جهة 
ٕا اXوافقة@:
ã
| والنظر

ا¢الفة@/ مقابل
ã
| وهو والتأّخر@, والتقّدم ا�تّباع

هذه 
ٕا فيه والنظر عنه@, منفصً" كان أن بعد ء
ã
Ï¾ 
ٕا الوصول هو واللحوق@:

فقط@/ ا�هة

التقّدم@/ يقابل ما 
ٕا التأّخر@:
ã
| والنظر

نـظام FمعهNو سـلكه@,
ã
و| آخر عقيب ء

ã
Ï¾ وقوع ع� تدل دف@: Aالر fاّدة

غ�ها@/ أو الطاعة أو ا�تّباع جهة 
ٕا فzا النظر وليس واحد@,



١١٥ ردم

/@٩ . ٨ ـ ُمرِدف� اVXئكة ِمن بألٍف ّد@كُم ß ÔW ã Øæ َلكُمأ فاسَتجاَب

التعب� وهذا ترادف@,
ã
واحدة@و| صفوف

ã
| Fفه @رديفهم@,

ã
| اX"ئكة جعلنا أيى

والتقوية@/ وإ�عانة إ�مداد مرتبة غاية

/@٧٢ . ٢٧ ـ َتْسَتعجلون الLذيى بعُض َلكُم َرِدف يكوَن أن
×
Ï»َع ُقل

وهذا رديفهم@,
ã
| واقعًة فتظهر والب"ء@, والقهر الغضب وآثار العذاب ِمن أيى

ورaة@/ لطف آثاَر وكانوا Gم ُمرَدف� كانوا اX"ئكة أّن Fك@

/@٧ . ٧٩ ـ الراِدفة َتتبُعها الراجفُة تَرُجُف َيوَم

رديفهم@/
ã
و| سلكهم

ã
| كانوا الّذين اðXلزلة اXضطربة النفوس تتبع أيى

أو الرجـف يتّبع مَن فٕاّن غ�Yا@: أو اXطيعة أو اXتّبعة دون بالرادفة والتعب�
سلكه

ã
| كان من R"ف وهذا ذ@كره@, تكرار 
ٕا Jتاج و� أيضاً راجف فهو يطيعه

عمله@/
ã
| مستقّل فهو ومتّبعاً@, مطيعاً يكن n وٕان ورديفه

اXوارد@/ هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

ْرء@/ الد# وب�ماّدة
Ó
ومع� لفظاً ب�اXاّدة التناسب �O و�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردم@:

دم والر# والثCلَمة@/ الباب ردمت يقال ُثلَمة@, ع�سّد يدّل واحد أصل ردم@: ـ مقا
ّمي: Ô¡ا عليه ومن@الباب@أردَمْت الُمَرق#ع@/ لَق Òòا هو م الُمرد# والثوب /Ëºدم@ٕا مصدر,@والر#
ُمرِدم@/ وَسحاب ُمرِدم@, Uوقت دون وقتاً أخذت ٕاذا ّمي Ô¡اY ِورد يقال وأطبقت@/ داَمْت

موضع مكّة
ã
و| سـددÇtا قتل@: باب من َردماً وLوها الثCلَمَة رَدْمُت ـ مصبا



ردم ١١٦

باXصدر@/ تسمية ا Øu كأ ْدم@, الر# له يقال

Ëº�ٕا أيضاً دم والر# سددtا@/ أيى َرْدماً Ì»بالك أرِدمُها الثCلَمة َرَدمُت ـ صحا
الثوب :@hد والر# ُرداماً@/ َيرِدُم َرَدم وقد /@Uفيه خ� � Yمن ِبق Ò¡ا دام@: Cوالر السّد@/ وهو
الثوُب م وترد# ُمَرق#ع@/ أيى م وُمَرد# hَرد ثوب فهو تردZاً@, وَرّدمته الثوَب وردمت َلق@/ Òòا
يتعّدي@/ و� يتعّدي ُيَرق#ع@/ الّذيى الثوب م@: وا�Xد# م@, Aمُ�د فهو قع@, Òواسـ� أخلَق أيى
وِجـفان �مت"ئها@, ÓÊ ßºَد تسيل ا Øu@كأ َردوم@: وَجفنة ,@ Ñت�W وهو سال ء@:

ã
Ï¿ال وَرَدم

زاد@/ ع�اòمس�@: وَرَدَم وَعَمد@/ وُعُمد َعمود مثل وَرَدم ُرُدم

ذلك@, وÇLَو مَدخً" أو ثُلمًة أو كلّه باباً ك Cسد ْدم@: الر# ـ ١١٧ . ١٤ الxذيب
عـن ُرقAـع@/ ٕاذا م ومُلد# م ُمَرد# وثوب ُردوم@, وbعه دم@, الر# Ëº�ٕوا َردماً@, َرَدمته يقال
وعن ُرُدم@/ وثياب َخلق@, hَرد ثوب غ�ه@: وقال والُمرق#ع@/ م والُملد# م الُمرد# :@ ّ أ�صمعيى

أ�ردمون@/ وا�ميع الَمّ"ح@, أ�ردم@: :@
Ø ã
èأ�عرا ابن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقابل
ã
| َخلل أو ثُلَمة من يكون ما Cسد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

السحاب
ã
و| الثCلمة@/ من فُتح Xا سّداً يكون ترقيع ع� يطلق ا�عتبار وwذا فتحه@/

Çا Øu كأ البـدن ع� ّمي Ô¡ا وٕاطباق اGواء@, وانسداد السحاب ٕاحاطة باعتبار ّمي Ô¡وا

ã
و| ظـرفيxّا@/ ُسـّدت قد ا Øu@فكأ سائلة Wتلئة كانت ٕاذا فنة Òا� ã|و منافذه@/ سّدت

السفينة@/ منافذ يسّد فٕانّه ع�اXّ"ح ويطلق اòمس�كذلك@/ [اميّة

ã
| يسـتعم"ن وال�قّع والتلّدم غ�ها@, أو ثلمة

ã
| يكون أن من أعّم والسّد

الثوب@/ ٕاص"ح



١١٧ ردي

/@٩٥ . ١٨ @ـ@ َردماً م Ô Òyوبَي َبيَنكُم أجَعْل بُقّوة
ã
æفأِعينُو

يظهروا@/ أن يقدروا لئّ" عبورهم منافِذ ]ع�سّد مصدر

مضافاً العمل@, ذلك هو أ�مر أّول
ã
| له اXقدور فٕاّن اXصدر@: بصيغة Ø�ع وقد
ٕا
اd�ّٕية@/ Lتاج و� عدل@, زيد

ã
| Fك اXبالغة 
ٕا

Òب� @ـ@ عبـورهم منفذ بسـبب يناسـ}ا@, اXـورد فٕاّن wا@: التعـب� لطف وأمّا
َدف�@/ Lالص Òب� ين@, Lد Lالس

القرن�هو وذو ,@Uالص� WYلكة آسيا من ال¿Ìق جهة
ã
| كان الردم هذا ٕاّن

Ø
j

السّد@/ القرن@, التبع@, راجع ,@UَذوينY�ّا¨ني التبابعة ملوك من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردي@:

من َردًي َ وَرِديى خسيس@/ وضيع أيى ٌء@: َرديى فهو َرداءة ء ãÏ¿ال َرُدَؤ ـ مصبا
باGمز@/ ويتعّدي هلك@, َتِعب@: باب

َرَديْـتُه يقال ذلك@/ أشبه وما َترام أو َرمْيى ع� يدّل واحد أصل ردي@: ـ مقا
ما قياس 
ٕا ترجع مواضع ث"ثـة ْديى والر# ِمرداة@/ وا¡جر رميُتـه@, أرِديه@: با¡جارة
ٕاذا ا�Çارية وَرَدِت أÌºع@/ الفرُس@: َرَدي ـ

ã
æوالثا ا¡جَر@/ َرَدي ـ فأ�ّول ذ@كرناه@,


ٕا يرجـع ذلك وكّل الثالث@/ وهو بواحدة@, UوثَبـْتY وقفزت رجلzا ٕاحدي رفعت
:@ا وأرداه هـلك@, ٕاذا َيـْرَدي َ َرِديى يقال اG"ك@, وهو :@ ديى الر# الباب ومن /@ ال�اميى
ما ويقال َترّدي@, يقال Fك الب�

ã
| َ َرِديى يقال الَمهوي@/ ã| الxـّور :@ يى Aد Úوال� أهلكه@/

ومن بنفسه@/ رمي أين أدريى ما معناه الباب@, من وهو ذهب@/ أين أيى َردي أين أدريى
َدي@/ الر# وbعها خرة@, الص# داة@: الر# الباب



ردي ١١٨

أ�رض َرَجم ٕاذا وَرَدياناً َرْدياً َيْرَدي الفرس َرِديى الِسّكيت@: ابن ردي@: ـ صحا
وَرَدْيته@: ِزدت@/ أيى وأرديت اòمس� ع� وَرديُت الشديد@/

ã
Ï¿Xوا العدو ب� اً Öbَر

ُيرمي حجر :@ واßXرديى لتك«Ìه@/ ÍÈبته ٕاذا عول ß[ أو بصخرة ا¡جَر ورَدْيت صدمته@/

ã
| ارتـدي ويقال رداة@/ ßXا وكذلك حروب@, رَدي ß ÒX ٕانّه الشجاع للرجل قيل ومنه به@,
وأرداه هلك@, َردًي@: َيْرَدي وَرِديى جبل@/ من tّور أو ب�

ã
| سقط ٕاذا ي وترد# البـ�

َفِعَلة@/ ع� َرِدية وامرأة َرٍد ورجل ه@,
Ô
غ�

ورَديْـته لتك«Ìه@/ حجراً wا َترميى ã
الّ	 الصخرة داة@: والر# ـ@ ٤٠٤ ا�شـتقاق

اXوت@, دي والر# فzا@/ به يقذف أيى حروب ِمرَدي قوGم ومنه َرْدياً@/ أرِديه بالصخرة
والفـرس البـع� وَرَدي فَِعل@/ وزن

ã
| تري Fك َرٍد فهو َردًي@, َيْرَدي َ َرِديى معروف@/

/@@
ã
Ï¿Xا من ÍÈب وهو َرَدياناً@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قد اXناسبة وwذه والسقوط@, الشديدة عة Aالض هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

واXوت@/ ع�اG"@كة ينطبق

مـع� فـبلحاظ والصدم@: Ì»والك والرميى الذهاب oمفاه
ã
| استعÇGFا وأمّا

مطلقاً@/ � ٕاليه وبالنظر عة Aوالض السقوط

ã
Ï¾اXا فكأّن بأخري@: والوثوب الرجل� ٕاحدي برفع ا¢صوص

ã
Ï¿Xا وأمّا

ا�ملة@/
ã
| سقوط اòمس�فٕانّه عن التجاوز وكذلك ع�أ�رض@/ يسقط بالوثوب

الردي@/ وب� بيyا ا�شتقاق وجود الردء@: ماّدة
ã
| سبق وقد

/@١٦ . ٢٠ ـ@ @ ديى Ò	ف َهواه بَع Lوات ا
ß
w يُؤِمُن َمن�



١١٩ رذل

ومنع السلوك عن صّد با��خرة@: اZ�ٕان ضعف فٕاّن مقامك@, عن فتسقط أيى
الgال@/ للنفسعن

/@٢٣ . ٤١ ـ أردا@كُم برّبكُم Ôrظَنن الLذيى ظّنكُم وذلكُم

واLرافكم طغيانكم أوجب تعملون@: ا
Ø
W كث�اً يعلم � ا بأّن قولكم ٕاّن أيى

والgال@/ ا¡ّق ¼Íاط عن

دوهم@ـ@٦.@١٣٧/ Ô�كاؤهم@لÌ¾@قتل@أو�ِدهم @ِمَن@الُمشركين@
à
ن@ِلكث� Lي وَكذِلك@َز

من فzا ومؤثّرين وأعGFم اُمورهم
ã
| ¾Ìكاء Nعلوuم الذين هم ال¿Ìكاء@:

الðي�@/ فاعل والكلمة اُ�مور@, عامّة ã
| مؤثّرين وكذلك وا�ّن@, إ�نس

وديyم ال½Íاط عن ويضلّوuم وا¡ّق الص"ح Oالف ما ٕالzم يلقـون م Øuفٕا
Gم@/

Ø
Fع فيُسقطوuم وت¿Ìيعاً@, تكويناً وجبGم ما وIريف ا خلق بتغي� ا¡ّق

/@١٢ . ٩٢ ـ َترّديى ٕاذا مالُه عنُه
ã

يُغ َوما

والتفّعل والشقاء@/ والعذاب النار حفرة 
ا¡ّق@والسعادة@ٕا ¼Íاط عن سقط أيى
اختيارهم@/ السقوط@بانتخاwم@وسوء فيكون@ٕاشارة@ٕا
@كون ع�@اXطاوعة@للتفعيل, يدّل

/@٣ . ٥ ـ والنLطيحة يُة Rد	Xوا والَموقوذةُ

فٕاّن والتعـب�بالتـفّعل السفل@/ 
ٕا عال مكان من السقوط بسـبب اXيAـتة أيى
وإ�لقاء@/ بإ�سقاط � وبنفسه@, اختياره بسوء ا¡يوان سقوط أ�غلب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رذل@:

Nمع
Ø
j أرُذل@, وا�مع َرذل@, فهو ]ع�َرُدؤ وُرذولة َرذالة َء

ã
Ï¿ال َرُذل ـ مصبا



رذل ١٢٠

وهو ]عناه@, والرذالة ذال Cوالر َرذلة@/ واُ�ن� وأ@كالب@, وأ@كُلب َكلب مثل أراِذل@, ع�
أرذله@/

ã
وب� جيّده انت� الّذيى

ْذل@: فالر# Uوهزال ضعف ع� ويدّل رذا@, Yأيى قبله الّذيى منه قريب رذل@: ـ مقا
ذال@/ Cالر وكذلك ء@,

ã
Ï¾ كّل من ون Cالد

َرذل فهو وُرذولًة@, َرذالًة َيرُذل ف"ن رُذل وقد اòسيس@, الدون ذل@: الر# ـ صحا
وُرذال َمرذول@, فهو أيضاً@, ه@ورَذله

Ô
غ� وأرَذله ُرذول@وأرذال@وُرَذ�ء@/ قوم من وُرذاٌل@,

َرديئه@/ ء@:
ã
Ï¾ @كّل

مـنظره
ã
| الناس من الدون ذل الر# الليث@: قال رذل@: ـ ٤١٩ . ١٤ الxذيب

وقال: ذلون@وأ�رذال@/ الر# وهم َرذالة@, َرُذل@يرُذل الثياب@والنعل@/ ورجل@رذل وحا�ته@,
ء@/ رديى َرذيل وثوب َوِسخ@, َرذل وثوب أردؤه@, ء

ã
Ï¾ كل ُرذالة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو يقال وخسيساً@, رديئاً كان ما مطلق هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ي"حظ اXفهوم فهذا فضيلة@, ذو مقابل
ã
| رذيلة ذو وهو نفسه@,

ã
| وأرذُل ورذيل رذل

والعـوارض وا¡Çا�ت والصـفات الذوات
ã
| ويـعّم غ�ه@, 
ٕا بإ�ضافة � بنفسه

واXشاغل@/ واX"بس

واحد فكّل واòّسة@: وا¡Çقارة والضعة والرداءة والذلّة والصغارة الدون وأمّا
Uصوصة@: جهة من أو آخر أمر بلحاظ يعت� ا Ø̂ ٕا مyا

العّزة@/ مقابل
ã
| وهو مغلوباً وكونه عليه ء

ã
Ï¾ غلبة بلحاظ فالذّلة@:

نفسه@/
ã
| تواضع أو عنوان كوضع بنفسه نفسه عمل بواسطة عة@: Aوالض



١٢١ رذل

شديد@/ سقوط بلحاظ داءة@: والر#

القرب@/ قيد مع التسفّل مفهوم فيه ي"حظ والدون@:

منه@/ أ@ك� هو ما 
ٕا بالنسبة ي"حظ والصغارة@:

والردي@/ ـ الدون ـ راجع ـ �نسه اXعهود اXقدار نقصعن ما وا¡ق�@:

ي"حظ أن دون من نفسه
ã
| وخسيساً ورديئاً حق�اً كان ما ذل@: الر# أّن فظهر

آخر@/ أمر 
ٕا نظر أو قيد فيه

التـقريب بـاب مـن هو ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@: والرداءة باòساسة تفس�ه
ã
| فالتعب�

ا¡قيقة@/ وليسمن والتجّوز@,

/@١١١ . ٢٦ ـ أ�رذَلون واتLبَعَك لَك أنؤِمُن
/@٢٧ . ١١ ـ أراِذُلنا ُهم اّلذيَن ٕاّ� اتLبَعَك نَراَك َوما

هـم بل اجBعّية@, عناوين و� شخصيّة فضيلة ÇGم ليست الذين أ�فراد يراد
الناس@/ أنظار عن ساقطون

/@٧٠ . ١٦ ـ َشيئاً ِعلٍم َبعَد َيعلم � لكَيى الُعُمر ٕا�أرذِل nيَُرد َمن وِمنكُم

أدوار مـن الدنيا اXرحلة وهيى ا¡ياة@, طول من ساقطة نازلة مرحلة 
ٕا أيى
أ�عضاء وتص� الضعف@, 
ٕا البدنيّة وا¡واّس ا�«Êنيّة والقّوة القدرة تنقلب ا¡ياة@,

متوانية@/ مس�خية اXدِركة وقواها وا�وارح

ٕاشارات@: الكرZة ا��يات هذه
ã
و|

الدنيوّية@, والعناوين الظاهريّة ٕا
ا�عتبارات ٕاّ� �ينظرون هم الدنيا أهل ـ ١
ا¡ياة من ظاهراً ٕاّ� و�يرون الروحانّية@, اXعنوّية@وا¡قائق ٕا
اXقامات و�يتوّجهون

الدنيا@/



رزق ١٢٢

هم@النازلون@عن@التظاهرات@اXاّدية@والðيّنات أهل@الدنيا@: عند الناس أراِذل ـ ٢
ووصلوا بلغوا ما اG�ٕيّة واXعارف والعلوم الروحانيّة اXراحل من بلغوا وٕان الدنيوّية@,

ٕاليه@/

الظاهريّة اXراحل وبلحاظ الدنيا@, ا¡ياة من ظاهر باعتبار العمر@: َرذالة ـ ٣
أع�درجات 
ٕا وصل وٕان ا�«Êنّية@, البدنيّة ٕا
القوي وبالنظر ,@ ّ اXاّديى العيش من

واليق�@/ اXعرفة أهل وأس�منازل اXقّرب�

نظائرها@/ دون اXوارد@, هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رزق@:

اXوقوت@/ غ� عليه Jمل
Ø
j لوقت@, ع�عطاء يدّل واحد أصيل رزق@: ـ مقا

أزِد بلغة زق والر# زق@, Aالر Ëº�ٕوا َرزقاً@, ا رزقه ويقال ثناؤه@/ جّل ا عطاء فالرزق@:

أيى ,@ ã�ََرَزقت ØXا ذلك وفعلت رزقكم@/ وQعلون ثناؤه@: جّل قوله من الشكر@, ُشنوَءة@:
/@
ã
شكرتَ� ØXا

وا�Çمع للـمرزوق@, Ëºٕا :@Ì»بالك والرزق يرزقهم@, اòلق ا رزق ـ مصبا
ُمرتزقة@/ فهم أرزاقهم@, أخذوا القوم@: وارتزق أ�رزاق@/

وهـو العـطاء زق@: والر# أ�رزاق@, وا�مع به@, يُنتفع ما زق@: Aالر رزق@: ـ صحا
ند@, Ôا� أطFع وهيى َزقات الر# وا�مع الواحدة@, اXّرة زقة@: والر# /@ا رزقَه قولك مصدر

أيى تكذبون@, اّنكُم رزقكُم وQعلوَن :@
تعا وقوله أرزاَقهم@/ أخذوا أيى ا�ند وارتزق
ِرزق@, ِمن Êء

Ú
ال« ِمن Fا أنزَل َوما قوله@: وذلك ِرزقاً@, اXطر ي Ød وقد رزقكم@/ شكر

الَقليب@, قعر
ã
| ا¦ر يقال Fك اللغة@,

ã
| اتّساع وهو رزقُكم@, Êء

Ú
ال«
ã
و| :@
تعا وقال



١٢٣ رزق

النخل@/
ã
س� به

ã
يع�

وللـنصيب اُخـرويّاً@, أم كان دنيويّاً تارة@, ا�اريى للعطاء يقال الّرزق@: ـ مفر
وُرِزقت ا�ند@, رزَق السلطان يقال@أعطي يصل@ٕا
ا�وف@ويُتغّذي@به@تارة@, ا ßXو تارة@,

أيى ـ ُيرَزقون م Ùwر عنَد والعلم@/ وا�Çاه اXال من أيى ـ رزقنا@كُم ا ØW وأنِفقوا@ ,@ ÓFعل
اُ�خروّية@/ النعم علzم ا يُفيض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطـرف حال ÏÉقـت[ Uصوص ٕانعام هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

القـيود وهذه الّ"زم@, وبا�ريان بإ�درار ويكون حياته@, به لتدوم احتياجه ومطابَق
وإ�نفاق@/ والنصيب وا¡ّظ وإ�عطاء وإ�نعام وب�مفاهoإ�حسان بينه الفارقة هيى

العمل@/ من نوع ّ بأيى با¡سنة إ�تيان مطلق إ�حسان@: فٕاّن

أّن ٕاّ� وإ�عطاء@, وإ�نفاق إ�نعام
ã
| ملحوظ غ� وإ�درار ا¡ياة ٕادامة وقيُد

علzا@/ الشكر ويوجب النعمة من وهو ا¡سنات@,
ã
| يكون أن �زم إ�نعام@:

/@ اXعِطيى مُلك عن العطيّة خروج يلزم و� وغ�ها حسنة من أعّم وإ�عطاء@:

جـهة فـيه وت"حظ اXنِفق مُلك عن Hرج النفقة فٕاّن إ�نفاق@: R"ف وهذا
حسنة@/

ã
| يكون أن يلزم و� الطرف حاجة

مكروهاً@/ أو Tبوباً الطرَف لينال وُينصب Øيَتع� ما والنصيب@:

/@�òا من للعبد ا Jظّه ا
Ø
W فٕانّه ا¡ّظ@: R"ف وهذا

ويدّر@/ فيدوم الرزق R"ف القطع@, Fzف Nوز وا¡ّظ والنصيب



رزق ١٢٤

الغذاء R"ف ح"ً�@, ٕاّ� يكون و� ا�اريى العطاء هو :@ Ø ãا¡قي� الرزق ٕاّن Øj
ا¡رام@/

ã
و| ا¡"ل

ã
| تكون ا Øuفٕا والعطاء@, والنصيب

@ِمن ُكُلوا ـباً@, Rطي@ �ًVَح Fُا رَزَقكُم ا Ø ßW ُكُلوا@ :@
ã
| Fك يّات AـادXا ã| ٕامّا والرزق

الثLمرات@/ ِمَن وارُزْقهم قنا@ُكم@, َرَز ما َطيRباِت

ِعنَد أحـياٌء@ َبل َحَسناً@, ِرزقاً Fُا م Ô Úyزَق Ò�َل وماُتوا :@
ã
| Fك اXعـنويّات ã| وٕامّا

/@hكَر وِرزٌق َمغِفَرةٌ م Ô ÒG ُيرَزقون@, م Ùwَر

ـ ّزاق Lالر ُهو Fَا Lٕان زُقها@, ِر Fَِع�ا ٕاّ� دابLة ِمن َوما :@
ã
| Fك @Fyم يعّم ما

ã
| أو

Mسبه@/ كّل رزق فٕاّن

وتـgيل ا¡ياة ٕادامة وهو واN�ٕاد@, التكوين بعد الثانية اXرحلة هو زق والر#

Ø
j روحانيّاً أو ج«Êنيّاً أ�شياء أوَجد 
تعا فا الثانية@/ اXرتبة

ã
| وٕابقاؤها الذوات

كFل 
ٕا التكوينيّة اGداية هو وذلك له@, رزقاً فطرته اقتضاء Mسب مyا كً" أعطي
/@ ّ الس�الصعوديى 
ٕا والسوق الوجود

اXتعال@, العزيز ا صفات من يكون أن ف"بّد التكوين@, به
Ø
rي زق الر# أّن فظهر

اGداية@/ مراتب ومن الرaانّية@, بسط مرحلة وهو

Ú
Ôj َرَزَقُكـم Ú Ôj َخَلَقكُم الLذيى Fُا ,@ الَمـْرعيى أخَرَج والLذيى َفَهديى َر Lَقد والLذيى

َيرزقُكم@/ Fا
ß
غ� خالٍق ِمن َهل ُقل ///@ ِييُكم@, ÔJ Ú Ôj يُتكُم ÔZ

أ�سـباب تسبيب فٕاّن ,@ ّ ثانويى باعتبار 
تعا ا غ� 
ٕا الَرزق ينسب وقد
ٕاجـراء أّن Fك ماّدّية@, وأسـباب الناس بأيديى تكون ا Ø̂ ٕا الظاهريّـة الوسائل وtيئة
السبب كان وٕان الظاهرّية@, وا�وارح البدنيّة القوي بواسـطة هو ا Ø̂ ٕا النفس ما@@تريد
القوي ومبدأ العلل تعا
علّة فهو النفس@, هو حقيقة @والفاعل والناهيى أ�صيل@وا��مر



١٢٥ رزق

غ�ه@, �@مؤّثر ع�الكّل@, الكّل
ã
أ�سباب@وا¡ا@كم@بالكّل@| التاّم@وا¤يطPميع والنافذ

/@oالَعظ Ù ãالَع� Fبا ٕاّ� ةَ Lُقو َو� َحوَل َو�

فـارُزقوُهم ,@ Lِرزُقهن لَُه الَمولود َوَع� :@
تعا فيقول الظاهر 
ٕا بالنظر وأمّا
ِمنه@/

/@٢١٢ . ٢ ـ ِحساب
ß
ِبَغ� َيشاُء َمن يَْرُزق Fُوا

يرزق 
تعا فهو U إ�ط"ع@Yرسيدگيى بقصد إ�¾Ìاف هو ْسب Ò¡مع�ا سبق@أّن
رزقاً UوِردXا

ã
ÏÉيقت وع�ما با�òوالص"ح علمه

ã
ÏÉيقت ع�ما Yومشيّته يشاء من

Ø	ح أعـGFم@, مñان ع� ليطّلع الناس أعFَل يُ¿Ìف أن غ� من معنويّاً@, أو ماّديّاً
ا¤دود@/ باñXان يرزقهم

/@٤٠ . ٤٠ ـ بغ�ِحساب فzا ُيرَزقوَن نLَة Òا� َيدخلوَن

� Mيث مyم وا¡سنات أ�عFل مñان طبق ع� الرزق يكون أن وا¡ساب
علzا@/ يزيد

/@٥٩ . ١٠ ـ �ًVوَح َحراماً ِمنُه Ôrَفَجَعل ِرزٍق ِمن َلكُم Fا أنَزَل ما

علون ÒN Ø
j أ�صل@,

ã
| ح"ل العزيز ا جانب من ر ويقد# يُعطي الّذيى زق Aالر

Tّرم@/ وعمل فاسدة ومبادلة الصحيحة غ� واXبايعة با�@كتساب حراماً منه

/@٥٨ . ٥١ ـ الَمتين ِة Lالُقو ذُو ّزاُق Lالر ُهَو Fَا Lٕان


تـعا فـهو ,@ Ó
Ø
Fوك كيفاً الرازقيّـة ã| مبالغة ع� ويدّل للمبالغـة صيغة الّرزاق

ع�دقّة الصفة هذه
ã
| وهو كل#ها@, واòلق والروحانيّة ا�«Êنيّة nالعوا رازقيّته وسعت
والقّهار@/ وا�بّار والعّ"م اòّ"ق

ã
| Fك تاّمة@, ومعرفة كامل وعلم

/@٤١ . ٣٧ ـ َمعلوم ِرزٌق م Ô ÒG ولىِئَك ـْخَلِص�اُ ÔX ا Fا ِعباَد ٕاّ�



رسخ ١٢٦

والتجلّيات الربّانيّة وا�ذبات اG�ٕيّة والفيوضات اXعارف من wم Uصوص
اXعنويّات@/ من ا�ملة هذه hالكر الرزق من اXراد يكون أن يبعد و� الروحانّية@/

/@٤ . ٨ ـ hكَر وِرزٌق وَمغفَرةٌ م Øwَر ِعنَد َدَرجات م Ô ÒG

/@٥٠ . ٢٢ ـ hكَر وِرزٌق َمغفَرةٌ م Ô ÒG اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا فالLذيَن

يات ÒxشـXا من ٕامّا وحاله@, مقامـه اقتضاء Mسب موجود كّل رزق ٕاّن قلـنا
الروحانّية@/ من أو النفسانيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رسخ@:

راسخة قدٌم وله راسخ@, ثابت وكّل ثبت@, ُرسوخاً@: َيْرَسخ ُء
ã
Ï¿ال رَسخ ـ مصبا

منه@/ وا�ستكثار ]ع�ال�اعة العلم@,
ã
|

راسخ وكّل ثبت@, رسخ@: ويقال@: الث#بات@, ع� يدّل واحد أصل رسخ@: ـ مقا
ثابت@/

والشاهد كFل@الث#بات, أّن@الرسوخ الفرق@ب�الرسوخ@والث#بات: ـ ٢٤٧ ـ الفروق
يقال و� شديداً@, تعلّقاً wا يتعلّق n وٕان ثابت أ�رض ع� AستقرXا ء ãÏ¿لل يقال أ@نّه
هـو ويـقولون ا¡Çائط@/ من ثَباتاً أ@كمل ا�Çبل ٔ�ّن راسخ@, حائط يقال و� راسخ@/
ء
ã
Ï¿ال

ã
| ٕاّ� يستعمل ف" ْسو@: الر# وأمّا فzا@/ ثباتاً أ@كملهم أيى اXكرمات

ã
| أرسخهم

حائط يقال و� راٍس جبل يقال الكب�ة@, أ�جسام من شا@كله وما ا�بل Lو الثقيل
راٍس@/

ورسخ ماؤه َنَضَب الغدير@: ورسخ متمكّناً@, ثباتاً ثباته ء@:
ã
Ï¿ال ُرسوخ ـ مفر

ã
| فالراسخون ش}ة@, يعرضه � الّذيى به اXتخلّق العلم@: ã| والراسخ أ�رض@/ Iت



١٢٧ رسخ

ـ وكذا َيرتابوا@/ Òn Ú Ôj وَرسوله Fبا آَمنوا الLذيَن :@
تعا بقوله اXوصـوفون هم العلم
م@/ Ôyِم الِعلم

ã
| الّراسخون لكِن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ينفذ Mيث التاّم وا�سـتقرار الثبوت هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

و[امه@/ وا¦كّن ا�ستقرار كFل من ا¤ّل

×
Ïº والر# وا¡Çّق سوب Cوالر الثبوت ـ مواّد وب� بيÇyا الفارق هو اXع� وهذا

:@
ã Ö
والث#� والث#بط

ا�ستقرار@/ مطلق الثبوت@: فٕاّن

أسفل@/ 
ٕا وص�ورته ء
ã
Ï¾ذهاب والرسوب@:

تامّاً@/ oعظ ء ãÏ¾ استقرار هو سا@: والر#

اXطاَبقّية@/ مع الثبوت هو ا¡ّق@: أّن سبق وقد

الgّية@/ جهة من ا�ستقرار
ã
| يستعمل :@

ã
والث#�

فراجعها@/ ـ والفكر اXع� جهة من الثبوت
ã
| يستعمل الث#بط@: أّن Fك@

ِمن اُنِزَل َوما ٕالَيَك اُنِزَل ا
ß
[ يؤِمنوَن واXؤِمنوَن م Ôyِم الِعلم

ã
| الّراسخوَن لكِن

/@١٦٢ . ٤ ـ َقبلك

ã
| نفذوا تامّاً ثبوتاً اليق�وثبتوا مرحلة

ã
| واستقّروا العلم

ã
| [كّنوا الّذين أيى

ومقامه@/ العلم مقّر

ã
| اليـق� وهو ,@

Ø ã
وا¡قي� ّ اللغويى معناه هو هنا@: العلم من اXراد أّن �O و�

بنـور يقيناً عقائدهم
ã
| اليقـ� 
ٕا وصلوا الّذين ف�اد والوهم@, والظّن الشّك مقابل



رسخ ١٢٨

اZ�ٕان@/ حقيقة هو وهذا ,@oالسل القلب ب¿Îود ÓFوعل البص�ة

وَعمياً@, وترديداً بُعداً ٕاّ� لصاح}ا تزيد ف" اXرسومة@: ا�@كتسابيّة العلوم وأمّا
ا بذكر الروح وQلية القلب وتزكية النفس وtذيب العمل َجناح مع يس� أن ٕاّ�

اXتعال@/ ا 
ٕا والتفويض oوبالتسل

/@٧ . ٣ ـ ِبه آَمنّا َيقولون الِعلْم
ã
| والّراِسُخوَن Fُا ٕاّ� تأويلَه َيعلَُم َوما

ã
| ومستِقّر متمكّن هو ومن ا ٕاّ� الكتاب من تشابَه ما تأويَل يعلم ما أيى
القلب@, و¾Îود اZ�ٕان بنور اG�ٕيّة واXعارف ا¡قائق يُدرك وهو واليق�@, العلم مل

أبصارهم@/ وعن الناس أفهام عن بَُعد ما عليه يشتبه ف"

اÇXقّربون@, Çwا ي¿Ìب ع� من بوا
ß
Ì¾و اXعرفة@, Mر

ã
| توّغلوا قد م Øuٕا نعم

/@ا بنور ينظرون وهم وال�ديد@, ا�هل حجب عyم وارتفع

فٕاذا ال¿Îود@, هو
ã
ا¡قي� اZ�ٕان فٕاّن وا�طمينان@, اZ�ٕان هو الرسوخ ونتيجة

وLن به آمنّا ا¡ّق هو هذا فيقولون الناس@: ع� تشابَه Dف ا¡قائق وأب½Íوا ¾Îدوا
الشبه@/ راجع ـ الشاهدين من به

أن ÇNوز و� حـالّية@/ يـقولون@: ـ وbلة /@ا ع� عطف الراسخون@: فكلمة
بالتـأويل علم دون من مyم اZ�ٕان ٕاظهار فٕان مبـتدًأ@/ الراسـخون@: ـ كلمة تكون

اXطلق@/ اZ�ٕان � بالتأويل@, العلم 
ٕا اXورد
ã
| والنظر فيه@, �@@امتياز

العلم
ã
| رسوخ حصول دون من اXشت}ة وا��يات الكلFت تأويل أّن فظهر

مـن نفوÎºم
ã
| Xا وٕاعFل للفتـنة وابتغاء وض"ل واLـراف ¼Íف خطأ واليقـ�@:

الباطلة@/ وأ�وهام النفسانيّة اXشxيات

والض"ل@/ النفوس وغواية القلوب زيغ من العزيز با نعوذ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٢٩ رّس

رّس@:

سيس@: والر# ثبت@, ُء@:
ã
Ï¿ال رس# يقال@: ع�َثبات@/ يدّل واحد أصل رّس@: ـ مقا

وهو خـ�@, من َرّسـاً وdعت نفسـه@/
ã
| ا¡ديَث َيُرّس ف"ن الباب@: ومن الثابت@/

ّس@: والر# الباب@/ معظم فهذا قُ�@, اXّيت@: ُرس# ويقال اÊº�ٔع@/
ã
| يثبت ٔ�@نّه ابتداؤه@,

وإ�فساد ب�الناس إ�ص"ح وهو أ�ضداد@, من ٕانّه فيقال ّس@: الر# فأمّا معروف@/ واٍد
الباب@/ قياس وهو موّدة@, أو عداوة ٕاثبات فٕانّه كان@: ذلك ّ وأيى بيyم@,

من َرس�
ã
بلغ� وقوGم Îا@/

Ù
مَ« أّول وهو واحد Îا@: Ô»وَرسي ّمي Ô¡ا Cَرس ـ صحا

من لبقـيّة كانت ب� Ëºٕا ّس@: والر# با¡جارة@/ اXطويّة الب� ّس@: والر# ء@/ ãÏ¾ أيى خ�
َرّساً@: ورسسُت الثابت@/ ء

ã
Ï¿ال سيس@: والر# ُزه�@/ حول

ã
| واد Ëºٕا والرّس@: \ود@/

/@Uأفسدت أو أصلحت Yأيى هو أ�ضداد ومن بيyم@: رسسُت وقد ب�اً@/ حفرت

أرÍßÈوم بلدة نوب ÒP جبال من مَنبُعه uر آراس@: ـ ٧٢ . ١ أ�ع"م قاموس
مع يتّحد راه ÒV من كليوم�اً @٨٠

ã
و| ال¿Ìق@, جانب 
ٕا ÓDمستق Nريى كيلوم�اً@, ٤٠

ã
|
Ø
j باس�@, بyر هناك يسّمي وقد باس�@,

ã
ÏÈأرا من Nريى Ø

j قلعه@, حَسن ـ uر
ـ uر أيضاً ٕاليه وينحدر ُسو@, َقَره ـ uر ٕاليه يُفيض Vراه من كيلوم�اً @١٦٠ مسافة
ÇKجوان ناحية

ã
| ٕاليه ينحدر

Ø
j قارص@, بلدة وسط من ا�اريى وهو جايي@, آربه

ـ مياه ٕايران
ã
ÏÈأرا من ا�نوب جانب ومن ال¿Êل@, جانب من وأزاد آباران ـ مياه

ã
ÏÈأرا وروسيّة ٕايران ب� آراسبار

ã
ÏÈأرا ¾Êل من Nريى Ø

j صو@, وآق صويي بالق
ـ البحر

ã
| فيُفيض ُمغان@, ف"ت ¾Êل من Nريى Ø

j اورداباد@, بلدة قرب من باغ قره
ال�bة@/ ٕانxت
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اليـونانيّ� لسان ع� آراس Çuر يسّمي :@ arax آراقس :@٧٩ ص
ã
| ويقول

/@Ëº�ٕا wذا القدماء

عـّرفه الّذيى اÎ¿Xور الyر هو ّس@: الر# ـ ٨٩ . ١٠ إ�س"ميّة اXعارف دائرة
أرا@كسيس@/ ـ Ëºبٕا القدماء

فيه وك�ت إ�قلoوطاب هذا جّل ØXا حاب@: Aالرoٕاقل ـ ٣٧٣ oالتقاس أحسن
@شا@كلت@العراق

ã
الّ	 وت�يز كُموقان@وِخ"ط الب"د  عناب@وكانت@مدنه@من@أنزه ا¥ار  وأ�

ّس@/ الر# أصحاب كان به نبيل@, oوٕاقل جليل ثغر هذا مع وهو أ�سعار@//// به ورخصت

أبو قال القوم@/ ب� ما ٕاص"ح اXعدن@, الب�@, ّس@: الر# ـ ٤٣ . ٣ البلدان معجم
فzا@/ دّسوه أيى ب�

ã
| وَرّسوه م

Ø
zنب كّذبوا م Øu@أ ُيرَوي ب� القرآن

ã
| ّس الر# ٕاسحاق@:

من لطائفة ديار الرّس أّن وُرويى َفلج@, Gا يقال با¨امة قرية ّس الر# أّن وُيرَوي قال@:
موضعان@/ أو بنجد واديان َسْيس@: Cوالر ّس الر# ُدريد@: ابن وقال َرّس@/ ب� وكّل \ود@,
ّس الر# :@ ّ أ�صمعيى وقال أسـد@/ ã

ب� من أعـياء بن مُنقذ
ã
لب� ماء ّس الر# غ�ه@: وقال

آخرون@: وقال كاهل@/
ã
لب� سيس Cوالر اس@, Øa رهط أعياء

ã
لب� ّس@: فالر# سيس@, Cوالر

وحّد أذربيجان@, واديى ّس الر# ذلك@: Òب� وُقروناً ّس Lالر وأصحاب ـ وجّل عّز قوله
ã
|

ٕالzم ا فبعث مدينة ألف الرّس ع� بأّران كان ٕانّه ويقال الرّس@/ وراء ما أذربيجان
فكّذبوه به@, واZ�ٕان ا 
ٕا فدعاهم عمران@, بن Ïºو[ وليس ,@Ïºمو له يقال نبيّاً
الطـائف من وا¡ـويرث ا¡ارث ا فحّول علzم فدعا أمـره@, وعصـوا وجحدوه
جـالوت رهط م Øuٕا ويقال ا�بل�@/ هذين Iت الرّس أهل فيقال علzم@, Fفأرسله

وسلDن@/ داود قتلهم

@ِارميني#ة@الداخلّية@, Oرج@من@نواحيى أَرس@: uر ـ ص٩٢ صورة@أ�رض@,@ترbته



١٣١ رّس

وهذا ط�ستان@/ �Mة 
ٕا ويفيض الكر uر 
ٕا يبلغ Ø	ح وZّر ورثان@, 
ٕا وNريى
اXوضوع هذا

ã
| تدّبر ومن أصحابه@,

ã
| عذابه نزول اXتعال ا ذ@كر الّذيى هو الyر

آثاراً يري ورثان@: بلدة حدود
ã
| جانبzا من الyر هذا أطراف

ã
| Iقيق نظَر ونََظَر

ّس Lالر وأصحاب :@
تعا قال Fك أحوال@, ع�@أسوأ خربت@وُأهلكت ب"د من ورسوماً
َتْتب�اً@/ نا Øَت� @ ًVُّوك مثاَل أ�َ لَُه ْبنا ÒÍÒÈ ًVُّوك َكث�اً ذلَك@ Òَب� وقروناً

ٕالÇzم ا فـبعث أ�صـنام يعبدون كانوا قوم الَرّس@: وأصحاب ـ البيضاويى
wم فخسفت فاuارت اXطويّة الغ� الب� وهيى الرّس حول هم فبينا فكّذبوه@, شعيباً

Ø ã
ن� ٕالzم فبعث \ود بقايا فzا كان ا¨امة بفلج عظيمة قرية الرّس وقيل وبديارهم@/
هم وقيل النّجار@/ حبيباً فzا قتلوا ب�بأنطا@كيّة وقيل اُ�خدود@/ وقيل فهلكوا@/ فقتلوه
وها Ødو لون كّل من فzا كان oبط�عظ ا ابت"هم

Ø ã
الن� صفوان بن أصحابحنظلة

ب�@/
ã
| ورّسوه م

Ø
zنب كّذبوا قوم وقيل عنقها@/// لطول عنقاء

ÇNد ما أّوُل يقول@: ّ أ�صمعيى عن ُعبيدة أبو @رّس@: ـ ٢٨٩ . ١٢ الxـذيب
وقـال أيضاً@/ سيـس والر# ,@ Cس الر# فذاك وتظهر تأخـذه أن قبل ّمي Ô¡ا مّس إ�نسان
ٕاذا برّس ّمي Ô¡ا أخذته الفّراء@: وقال أصلحَت@/ ٕاذا َرّساً@: أُرّس بيyم َرَسْست أبو@@زيد@:
وهو خـ�@, من وَذرء خ� من َرّس

ã
بلغ� يقال :@

Ø ã
الكسا� وقال عظامـه@/

ã
| ثبتت

أبو@ٕاسحاق@: قال ّس@: Lالر وأصحاُب ـ وعّز جّل ا قول
ã
| الزّجاج@: وقال منه@/ ء

ã
Ï¿ال

أّن ويُروي قال@: فzا@/ دّسوه ب�أيى
ã
| ورّسوه م

Ú
zنب كّذبوا قوم م Øu@أ ب�يُروي ّس الر#

ب� وكّل \ود@, من لطائفة ديار الرّس أّن ويُروي َفلج@/ Gا يقال با¨امة قرية ّس الر#
البادية

ã
| ماءان ّس@: والر# قال@: مكاَنه@/ لزم قد الّذيى الثابت ء

ã
Ï¿ال سيس@: والر# َرّس@/

َثبAـُته@/ اُ أيى ãÏ»نف ã| وأُرّسه /@ Cأْثَبت أيى ورصصُت@: رَسْسُت ويقال معروفان@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



رّس ١٣٢

والتحقيق@:

اÇXع� وهذا وتثبيـت@: ٕانفاذ مع ٕاح"ل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواح,د أ�صل أّن

ã

أّو حـرفا Dفـ أيى ,@Ïºر ,@Ëºر رسل@, رّس@, رسخ@, رسب@, ـ@ اXواّد@

ã
| مأخوذ

فzا@/ مش�ك والول ا¡لول fفهوم وس�@, راء ـ@ الكلمة

وٕاح"ل شديد ع�ٕانفاذ فيدّل الس�@: فيه ومكّرراً مضاعفاً َرّس@: لفظ كان وØXا
وغ�ها@/ الدقيق والتعّرف مبتدًأ الشديد واXّس الب� حفر

ã
| Fك نافذ@,

ٕافساد@, أو ٕاص"ح جهة
ã
| خاّص نظر ٕانفاذ Fzف فٕاّن وإ�فساد@: إ�ص"ح وأمّا

التثبيت@/ مفهوم وكذلك

فكر أو عمل أو قدرة أو حكم ٕانفاُذ هو اXاّدة هذه
ã
| وا¡قيقة أ�صل أّن فظهر

الرسخ@/ راجع ـ خاّص قيد نظائره من كّل
ã
| وي"حظ وتثبيُته@, خاّص مورد

ã
|

وقروناً ّس Lوأصحاَب@الر وَد Ò\و وعاداً قناُهم/// ُسلأغَر nالر بوا Lكذ ا@ Ø ÒX@وَقوَم@نوح
/@٣٨ . ٢٥ ـ َكث�اً ذلَك Òَب�

لُوط وٕاخواُن وفرعوُن وعاٌد وُد Ò\و الرّس وأصحاُب ُنوح َقوُم َقبَلُهم َبْت Lكَذ@
/@١٢ . ٥٠ ـ ُتبLع وَقوُم أ�ْيكَة وأصحاُب

وأمّا \ود@, بعد كانوا الرّس أصحاب أّن :@
اُ�و ا��ية
ã
ال�تيب| من فيستفاد

فقد ا¡يثيّة وwذه والعدوان@, وا¢الفة التكذيب مقام
ã
| هو ا Ø̂ فٕا الثانية@:

ã
| ال�تيب

يذكر الثالثة اXرتبة
ã
|
Ø
j وعاد@, \ود وقبل نوح قوم بعد مرتبة

ã
| الرّس أصحاب ذ@كر

\د@, ـ راجع التCب#ع@/ Øj أ�يكة أصحاُب
Ø
j لوط ٕاخوان

Ø
j فرعون قوم

Ø
j عاد

Ø
j \ود

تبع@/ أيك@,



١٣٣ رّس

ã
| Fك للرّس@, Vاورtم واستدامة ع�مصاحبxم يدّل أ�صحاب@: ذ@كر ٕاّن

Ø
j

Ïºمو وأصحاب القرية أ�يكة@وأصحاب وأصحاب النار ا�ّنة@وأصحاب أصحاب ـ
وغ�ها@/ السفينة وأصحاب

بفاصلة \ود قوم بعد كانوا الطائفة هذه أّن الكرZة@: ا��يات هذه من فيستفاد
من كانوا م Øu@وأ الثانية@, اXرتبة

ã
| للرسل ب� AكذXا ا¢الف� من كانوا م Øuوأ زمانّية@,

الرّس@/ أصحاب

نقلناها@/ Fك أقوال تعي�مفهومه
ã
ف� الرّس@: وأمّا

\ود@/ بقايا فzا كان فَلج Gا يقال امة Ò̈با قرية ـ ١
\ود@/ من لطائفة ِديار ـ ٢

فيه@/ موضع أو بنجد واٍد ـ ٣
فخسفتwم@/ شعيٌب@, فzا فُبعث مَطوّية@, Ôغ� ب� ـ ٤

اُ�خدود@/ ـ ٥
النّجار@/ َحبيباً فzا قتلوا بأنطا@كيّة ب� ـ ٦

بالَعنقاء@/ ابَت"هم
Ø ã
الن� َصفوان بن َحنظلة أصحاب ـ ٧
ب�@/

ã
| ودّسوه م

Ú
zنب كّذبوا قوم ـ ٨

وداود@/ سلDن قتلهم جالوت رهُط م Øuٕا ـ ٩
أسد@/

ã
ب� من أعياء بن مُنقذ

ã
لب� ماء ـ ١٠

وأرمينّية@/ بآذربيجان واٍد ـ ١١

ت"زم Uالرّس Yأصحاب أ�صحاب كلمة أّن ف�ّدها :@U٨ و ٦ و ٤Y القول فأمّا
َدّسوه@, للّذين اXصاحبة@, ع� �@يدّل ب�

ã
| ّس والد# واXؤانسة@, واX"زمة اXصاحبة
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وشعب@/ أيك فراجع وأيكة@, ٕا
مَدين ُبعث قد شعيباً أّن مع ّس@, الد# قبل من

ã
èجنو

ã
| بلدة وهيى بأنطا@كيّة كانوا سل Cوالر النّجار حبيب فٕاّن :@٦ ـ قول وأمّا

برسل اXؤمنـ� من كان وحبيب اXتوّسـط@, البحر Vاوَر العAنيّـة Wلكة من Ø ãèالغر
/@UعYÏ»عي

أ�قوال@/ بعض ع� ينطبق الثامن@: والقول

عسكر شجعان من وكان
Ø ã
فلسطي� أنه جالوت

ã
| سبق فقد :@٩ ـ قول وأمّا

وداود@/ سلDن فقتله الفلسطينيّ�ا¤ارب�@,

الرّس@/ أصحاب من عنه@, اXبحوث ]وضوعنا يرتبط � فهو :@١٠ ـ قول وأمّا

اòّد@/ راجع ـ �a ملوك من واحد 
ٕا مربوط أيضاً فهو :@٥ قول وأمّا

بذن}م@/ م Øwر علzم فَدْمَدَم ـ ُأهلكوا م Øuٕا \د@,
ã
| قلنا :@٢ ـ قول وأمّا

باXوضوع@/ ا�رتباط عدم مع القّصة@, هذه تثبت فلم :@٧ ـ قول وأمّا

يطلق ا¨امة فٕاّن واحد@, 
ٕا Fمرجعه يكون أن يبعد ف" :@٣ و ١ ـ قول وأمّا
ا¡جاز ناحية من غربيّة ã

ÏÈأرا ع� يطلق وقد عودّية@, الس# Sد خطوط
ã
| ب"د ع�

ُعنñَة بلدة من Ø ãèالغر نوب Òا� ã| عوديّة الس# اòريطة ã| الرّس ـ ويذكر البحرين@, 
ٕا
النجد@/

ã
| الواقعة

سام بن أرم بن جديس ٕاّن يقال التوار±@: كتب
ã
| ذ@كر FG وأ�رمينيّة فا¨امة

أرمـينيّة ã
ÏÈأرا 
ٕا نـوح بن سام بن نورج بن أرم� ونزل با¨امة@/ نزل نوح ابن

الطAوال@/ أ�خبار
ã
| Fك ـ@ به فسمAيت

القـول وهو أ�رمينـيّة برّس والقول ِعكرمة@/ عن يروي ا¨امة برّس والقول
الّس"م@/ وأم�@اXؤمن�عليه عبّاس ابن عن يروي Ì¿ع ا¡اديى
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من ا¡جاز Wلكة أرضمن أقرب ا¨امة أّن بابل@: من جديس هجرة ويؤيAد
/@ ÓDمستق ا�نوب 
ٕا يسار النجف طريق

Fك UعY نوح سـفينة أّن وأرمينّية@: آذربيجان
ã
ÏÈأرا 
ٕا أرم� هجرة ويؤيّد

اسـتيناس Gم نوح فأبناء متفّرعاته@, أو آرارات جبل
ã
| نزل قد ـ جود ـ

ã
| سبق

/@
ã
ÏÈأ�را wذه وسوابق

صحيح@بل@أصّح@عن@أم� رواها@الصدوق@بسند فقد @عليه@الّس"م:
Ø ã
ع� وأمّا@رواية

فقال عمرو@, له يقال أيّام@, بث"ثة مقتله قبل o] أ¾Ìاف من رجل أتاه :@UعY اXؤمن�
منازGم@///@؟ كانت وأين كانوا Í½ع # أيى الرّس أصحاب عن

ã
æ�أخ أم�@اXؤمن� يا

أحـد به ّدث ÔJ و� قبلك من أحد عنه
ã
سأل� ما حديث عن سألت لقد :@UعY فقال

شجرة يعبدون قوماً كانوا م Øuٕا أعرف@///@@, وأنا ٕاّ� آية ا كتاب
ã
| وما

ã
Øع� ٕاّ� بعديى

تسـّمي الرّس@/// له يـقال Çuر شاطٔي ع� قرية ع¿Ìة ٕاثنتا Gم وكانت صنوبر@///@@/
¾Îر كّل

ã
| جعلوا قد اسفندار///@@/ مدائyم أعظم وكانت آذر///@@/ ٕاحداهّن@أبان@والثانية
الفرقان@/ سورة ال�هان تفس� راجع ـ ا¡ديث قرية@///@@/

ã
| يوماً السنة من

ã
ÏÈبأرا ا�Çاريى أرس uر بنواحيى سـا@كن� كانوا الرّس أصحاب أّن فظهر
¾Îورهم بقرينة@أÊºء ملوك@ٕايران حكومة Iت كانوا هؤ�ء وأّن وآذربيجان@, أرمينيا

بالفارسّية@/

١٧٠٠ . 
ٕا ٦٠٠ . ب� Dف كانت زرادشت حياة زمان فٕاّن فzا ٕاشكال و�
حياته@, @زمان

ã
ع�@اخت"ف@| بناًء اXي"د@, قبل ٦٠٠٠ . بل@ٕا
حدود اXي"د, سنة@قبل

وكذلك بلخ@,
ã
| كان ٕانّه ويقال آذرباNان@,

ã
| ٕانّه يقال فيه@, Uتلف تولّده Tّل أّن Fك@

ودعاويه@/ وكلFته أموره جريان حقيقة
ã
و| نبّوته

ã
|

أصحاب
ã
| انّه Uرأت�Xا ب� Y اXبا¾Ìة حق الس# ã| UعY الصادق عن ُرويى ما وأمّا
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يـنطبق وهو أعGFم@, من خصوصيّة 
ٕا راجع فٕانّه ,@ مستقّ"ً قوً� يكون ف" الرّس@:
مyا@/ كّل مع وNتمع اXذكورة أ�قوال من ع�كّل

فا وبعُد الظاهرّية@, العلميّة باXوازين اXوضوع هذا Iقيق ã
| لنا Ì

Ø
تي« ما هذا

اُ�مور@/ Mقائق nعا ا¤يط

كلمة من مأخـوذة U@الرّس u@Yر القـول هذا ع� الرّس كلمـة أّن Oـ� و�
تعّربت@/

Ø
j يونانيًّة@, آرا@كس أو أرا@كسيس

اÇXذكور رّس ماّدة من مأخوذ
Ø ã
èعر فهو :@Uا¨امة Yرّس ١ ـ قول ع� وأمّا

والتثبيت@/ ]ع�إ�نفاذ

فيه@/ وٕانفاذه ء
ã
Ï¾ ٕانزال أو ا¡فر باعتبار ع�الب�Vاز@, اXاّدة ٕاط"ق أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رسل@:

ْسل@: فالر# وا�متداد@/ ع�ا�نبعاث يدّل منقاس مّطِرد واحد أصل رسل@: ـ مقا
وَشعر اXفاصل@/ ليّنة أيضاً@: َرْسلة وناقة سباقاً@, �@تكلAفك َرْسلة@: وناقة الس�ال«Îل@,
,@éاللّـ سل@: Aوالر /@ عيى الر# 
ٕا sالغ من اُرِسل ما َسل@: والر# مُس�ِسً"@/ كان ٕاذا َرسل@:
ِرسل Gم كان ٕاذا القوم@: أرَسَل ويقال الÍÚÉع@/ من ي�ّسل ٔ�@نّه ذ@كرناه@, ما وقياسه
الواحد هذا@, من مأخوذ َبعضاً@, ÇÎم ÔÉبع يتبع أرساً�@: القوم جاء وتقول ,@éّالل وهو
ٔ�@نّه الباب@, من وهو ع�ِهينتك@, أيى ع�ِرسلك@, وتقول معروف@/ سول@: والر# َرَسل@/

الرياح@/ والُمرس"ت@: الرخاء@/ سل@: Aوالر /@Ë Ø¿Q غ� من ُمرَسً"
ã
ÏÉZ

َرْسـلة@, وناقة السـ�@, Øل� َرْسل@: وبع� تعب@, باب من َرَسً" َرِسَل ـ مصبا

أيى أرساً� جاءوا فقيل الناس به وشبّه أرسال@, وا�مع إ�بل@, من القطيع َسل@: والر#
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مـفعول ]ع� فَعول فهو vا@, Aيؤد برسالة بعثته رسوً�@: وأرسلت متتابع�@/ bاعات
فيجمع وا�مع@, التثنية وNوز وا£موع@, واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ استعFله Nوز
وحـديث أطـلقته@/ ٕاذا :@ يـديى من الطائر وأرسلت لغة@/ الس� وٕاسكان ُرسل@, ع�
تقـييد@/ غ� من أطلقته ٕارساً�@: الك"م وأرسلت بصاحبه@/ ٕاسـناده يتّصل n ُمرَسل@:
هو القراءة@:

ã
| وال�سـيل ال�ّسل :@ ّ الñيديى قال فzا@/ [ه#َل ]ع� قراءته

ã
| ل وترس#

ِرسالة@/ أو َرسوً� بعض 
ٕا بعÎÉم أرسل القوم@: وتراسل عجلة@/ ب" التحقيق

عمرو@: 
ٕا زيداً أرسلُت قولك أّن وإ�نفاذ@: ب�إ�رسال الفرق ـ ٢٢٢ الفروق
اXع�@, هذا

ã
ÏÉيقت � وإ�نفاذ ذلك@/ أشبه ما أو خ�اً أو ٕاليه رسالة aلته أ@نّك

ã
ÏÉيقت

تقول أن ُسن ÒJو� أنفذته@, قلَت ٕاليه فأنفذته ٕاليه زيد ٕانفاذ طلبمنك ٕان أ@نّه تري أ�
الرسول@/ يستعمل حيث إ�رسال يستعمل ا Ø̂ وٕا أرسلته@,

� والبعث aل@, غ� أو aل
ã
| يكون إ�نفاذ أّن وإ�نفاذ@: البعث ب� والفرق

و� ,@
ã
èبكـتا ف"ناً بعثت فتقول@: يَعقل@, � ما دون يَْعقل Dف ويستعمل ,@"ًa يكون

ما bيَع ٕاليك أنفذت وتقول ٕاليك@,
ã
èكتا أنفدت تقول Fك ٕاليك@,

ã
èكتا بعثت ـ Nوز

ٕاليه@/ Iتاج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع شيئاً تُنفذ ]ع�أن ا¡مل@, مع إ�نفاذ هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

تقّدم وقد معنوياً@/ ولو والس� التحرك اXفهوم هذا وي"زم ٔ�مر@, حامً" Qعله أن قيد
أّن Fك واu�ٕاض@, البعث بعد جهة Fzف ي"حظ والتوجيـه إ�رسال أّن البعـث@:

ã
|

ا�نxاء@/ مفهوم فيه ي"حظ إ�يصال

مَلَك أو شيطان أو ٕانسان من ماّديّاً@, أو روحانيّاً يكون أن من أعّم ـرَسل ÔXوا
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وظـيفة ٔ�داء جانب 
ٕا التوجيه مyا كّل
ã
| وي"حظ َيشعر@, � bاد أو حيوان أو

منظورة@/ برسالة والعمل

/@١٧ . ١٩ ـ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فَتَمثLَل ُروَحنا ا Öz ٕالَ فأرَسلنا :@
ã
| Fك

Ø ã
æفالروحا

Ú
Ôj نوحاً@, أرَسلنا وَلَقد رسوَله@, أرَسَل الLذيى هَو :@

ã
| Fك إ�نسان من

Ø ã
æÊ»وا�

اXرَسل�@/ عاٌد َبْت Lكذ هاروَن@, وأخاه
×
Ïºمو أرَسلنا

أبابيَل@/ اً Ö�َط zم علَ وأرَسَل :@
ã
| Fك ا¡يوان ومن

Êَء
Ú
ال« وأرَسلنا ياَح@, Rالر أرَسَل الLذيى وهَو :@

ã
| Fك شاِعرة

ß
غ� موجودات ومن

الطوفاَن@/ م Öz َعلَ فأرَسلنا ِمْدراراً@, م Öz َعلَ

/@ ٨٣ . ١٩ ـ الكافرين َع� Òياط� Lالش أرَسلنا ٕانّا :@
ã
| Fالشياط�ك ومن

/@٧٥ . ٢٢ ـ Vًُرُس الَمVئكة ِمَن
ã
� َيْصطَ Fُا :@

ã
| Fك الَم"ئكة ومن

اÇXرَسل�
ã
| Fك وبا�ختـيار@, تكليفيّة ٕامّا اXوّظفة@: بالرسالة العمل أّن فظهر

اXتعال@/ العزيز ا رسا�ت وأداء اXوظ#ف�للتبليغ وأ�نبياء

كا�Fدات@/ شاعرة@, غ� موجودات
ã
| Fك وا�بّارّية@: بالقّهاريّة وٕامّا

َيشعرون حيث من وا�«Êنيّات@, الروحانيّات من اXوجودات مراتب فُيعلم@أّن
اXتعال ا حكومة Iت ج�اً@: أو اختياراً كرهاً أو طَوعاً �@يشعرون@, حيث من أو
ٕاذ وأ�رض@, واِت مى Lالس ُجنوُد ِFِو ـ@ كرهاً أو طَوعاً له يَسجدون ,@
تعا له وجنوٌد

تََرْوها@/ Òn وُجنوداً ِرJاً فأرَسلنا ُجنوٌد جاَءْتكُم

بالفعل, لطف@ورaة@وعطوفة كوuم@جنوَد اXوجودات@: @تكوين
ã
| أ�صل @ٕاّن

Ø
j

ٕاذا@ كاXاء وب"ء@, وعذاب قهر جنوَد ا�عتدال عن Rروجها بالقّوة يكونون م Øyولك
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وأ�رض عن@ا�عتدال, خرج ٕاذا واGواء ا¡ّد, Qاوز ٕاذا واXطر اشتّد, والر´@ٕاذا طغي,
/@
Ø ã
æÊ»ا� اXزاج

ã
| Fك وهذا وتزلزلت@, نظمها اختّل ٕاذا

فأرسـلنا واحدة@, َصيحًة َعلzم أرسلنا ٕانّا Íاً@, Ò¼ ÖÍ Ò¼ رJاً م Öz َعلَ أرَسلنا ٕانّا
َمن wا فُيصيُب واعَق Lالص وُيرِسُل حاِصباً@, عليه أرَسلنا َمن م Ôyf الَعِرم@, َسيَل علzم
ا Ôgَعـلي ُيرَسُل حاِصباً@, عليكُم ُيرسـَل أو Ùال� جانَب بكُم سف ÒO أن Ôrأفأِمن َيشاء@,

رم�@/ ÔV ٕا�قوم رِسلنا اُ ٕانّا قالوا اس@, ÔLو نار ِمن ُشواٌظ

أن فللعبد وا�ستي"ء@, النفوذ و[ام وا¡كومة الَسلطة وuاية القدرة كFل فهذا
والغضب@/ القهر معرض

ã
| Nعلَها و� وحاله@, وعمله نفسه يراقب

نا_ون@/ وُهم َبياتاً بأُسنا م Òzيأت أن الُقريى أهُل أفأِمَن

Ø ã
تكـوي� مـقام له من

Ø ã
الن� فأن إ�نسان@: من

Ø ã
والن� الرسول ب� الفرق وأمّا

اXعّد هو اXـقام وهذا اXتداولة@, اXراتب فوق معنويّة روحانيّـة ومرتبة ّ ٕاG×يى ومل
� فقد

Ø ã
النّـ� وأمّا نبياً@, قبُل يكون وأن �@بّد رسول فكّل الرسالة@, منصب ٕ�عطاء

رسوً�@/ يكون

ماّدة من وليست والعلّو@, الرفعة ]ع� واويًّة@, الن#بْوة من مأخوذة Ø ã
النّ� وكلمة

اللغتان@/ وتشاwت أ�مر هذا علzم اشتبه وقد ,@�òع�ا[ النبأ

مـا فـوق نورانيّة Uصوصة وفطرة عالية وملة رفيع مقام UصY
Ø ã
للنّـ� نعم

wا@/
Ø ã
الن� Oاطب أو الكلمة هذه تستعمل ٕاذا ت"حظ ا¡يثيّة وهذه الناس@, Jوزه

َبَعك@, Lات وَمن Fُا َحْسبُك Û ãالن ا Ûv@َأ يا «Îم@, باXؤمن�ِمنأنُف أو�× Û ãالن :@
ã
| Fك@

نبيّاً@/ ã
 وَجَعلَ الكتاَب
ã
æآتا Fا عبُد

ã
Ùæ ٕا قاَل

ã
| Fك ـ الرسالة Iّمل مفهوم فzا ي"حظ استعملت@: ٕاذا الرسول كلمة أّن Fك@
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:@
تعا قوله

ã
Ù
ولكـ ليُكـم@, ٕا Fا رسوُل

ã
Øæ ٕا النّاُس ا Ûv@َأ يا ُقل سـوَل@, Lوالر Fَا أطيعوا ُقل

Vغ@/ البَ ٕاّ� سوِل Lَع�الر َوما َبلRْغ@, سوُل Lالر ا Ûv@َأ يا ,@� ÒXالعا Rَرب ِمن رسوٌل

أمور 
ٕا ترجع
ã
الّ	 اXوارد

ã
| [@

Ø ã
الن� ا

Ø
v@أ [@يا

Ø ã
بالن� Oاَطب اللحاظ@: وwذا

Ò ßn Û ã
الن ا Ûv@َأ يا زواِجك@, ُقلٔ� Û ãالن ا Ûv@َأ يا :@ ã| Fك خصوصّية@, خطابات

ã
و| شخصيّة

َلك@/ Fُا Lأحل ما ُم Rر ÔI

/@FGFاستع موارد
ã
| الكلمت� من التعب�بكّل لطف فظهر

بالرسـول@, Ø�فيع فقط@: wا واتّصف الرسالة aَل مَن مفهوم لوحظ ٕاذا ٕانّه
Ø
j

جاَءُهم وَقد وُمنِذرين@, Ìيَن Ù¿ ُمبَ Vًُرُس َع�بعض@, Îم ÒÉبع لنا Lفض ُسل nالر ِتلَك فيقال@:
َعلzم@/ َيتلو َرسوً� ُمب�@, َرسول

ـ
ã
| Fك باXرَسـل@, Ø�فيع اXتعال@: ا جانب من أ@نّه بقيد الرسـول لوحَظ وٕاذا

ويقوُل َسلين@, الُمْر عاٌد َبْت Lكَذ ُمرَسلون, ٕاَليكُم ٕانّا فقالوا اXرَسلون, L َلديى اف ÒO@�
ã
Øæ ٕا

/@Vًُمرَس َلسَت َكَفروا@ الLذيَن

فقط@/ الرسالة بكلمة Ø�فيع الرسالة@: نفس 
ٕا النظر كان وٕاذا@

/@٦٧ . ٥ ـ ِرساَلتَه َبلLغَت ا Òf َتْفَعْل Òn وٕان

وُيـَعلRمُهم م
ß
z Rويَُز@ك آياِته م

ß
z َعلَ َيتلو م Ôyِم َرسوً� Ò� Rي Rاُ�م

ã
| َبَعَث الLذيى هَو

/@٢ . ٦٢ ـ gَة ß¡وا الِكتاَب

¡gÇَة وا الكتاَب وُيعلRمهم آياِتك zم َعلَ َيتلو م Ôyِم َرسوً� فzم وابَعْث َربLنا
/@١٢٩ . ٢ ـ oك Ò¡ا الَعزيز أنت ٕانLَك zم Rويزك

الِكتاَب وُيعلRمكُم وُيزكRيكُم آياِتنا َعَليكُم َيتلو ِمنكُم َرسوً� فيكُم أرَسلنا F @كَ
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/@١٥١ . ٢ ـ َتعلمون تكونوا Òn ما وُيعلRمكُم gة ß¡وا

آيـاِته zم َعـلَ َيتلو م
ß
Î ß»أنُف ِمن َرسوً� ِفzم َبَعَث ٕاذ Òؤمن�Xَع�ا Fُا Lَمن َلَقد

/@١٦٤ . ٣ ـ ُمب� َضVٍل
ã
� لَ َقبُل ِمن كانوا وٕان gة ß¡وا الِكتاَب وُيعلRمهم zم Rوُيزك

اُ�مور هذه هو رسالته
ã
| الرسوُل مل ÒJ ما أّن الكرZة ا��يات هذه من ويظهر

اòمسة@:

Dوف أمامه وإ�ب"غ إ�ظهار مقام
ã
| آياته Nعل أيى ـ آياِته zم َعلَ َيتلو ـ ١

التلو@/ راجع ـ يشاهدوها Ø	ح أعيyم@, ونصب نظرهم معرض
ã
و| ب�يديه

ووسيلة اXقصود 
ٕا الس�
ã
| والقصد للتوّجه مورداً يكون ما ا��ية ٕاّن وقلنا


ٕا توصل ك"ميّة أو تدوينيّة أو تكوينيّة آية كل# ا��ياُت@: فتشمل ٕاليه@, wا للوصول
الُعـليا وصفاته وعظمته وbاله ج"له ومعرفة اXتعال ا معرفة من اXقصود هو ما

ا¡س�@/ وأÊºئه

وأ�خـ"ق اÇXنحرفة@, وأ�فكـار العـقائد من vّذwم أيى ـ م
ß
z Rوُيزك ـ ٢

اXعارف لتعلّم يستعّدوا Ø	ح القبيحة@/ والعادات وأ�عFل الرذيلة@, النفسانيّة والصفات
اG�ّٕية@/ وا¡قائق

اXتعلAقة اG�ٕيّة وأ�حكام رات اXقر# من ُضبط ما يراد ـ الِكتاَب وُيعلRُمُهم ـ ٣
ب�الناس Dف واXعام"ت التعبديّة الوظائف من الدنيوّية@, اXعيشة وٕادامة ا¡ياة بأمور

/@ïوالس وا��داب

وا¡قائق اXعارف من القطعّية@, أ�حكام من خاّص نوع يراد ـ gَة ß¡وا ـ ٤
ا¡كم@/ راجع ـ الروحانيّة اòاّصة

أمورهم@, اXاض�وجريان أحوال 
ٕا يرجع ا
Ø
W ـ َتْعلمون َتكونوا Òn َوما ـ ٥

وغ�ها@/ وا�جBعيّة واُ�خرويّة الدنيويّة باُ�مور يتعلّق وما
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مأموري#ته@/ ã
| wا ويعمل ليبلّغها الرسول Jملها

ã
الّ	 هيى اُ�مور وهذه

وديِن ديى ÔGبا َرسولَُه أرَسَل ـ 
تعا قوله اXأمورّية@: wذه العمل من والنتيجة
ه@/ Rُكل يِن Rَع�الد ِلُيْظِهَرُه Rق Ò¡ا

وبيyم@, 
تعا بينه والواسـطة اòلق ع� ا خليفة فهو الرسول@: مقام وأمّا
أ�مر@, وٕاب"غ الرسالة ٕاجراء ٕاّ� برنا¶ حياته

ã
| له وليس ,@ا شاء ما ٕاّ� و�@@يشاء

َيرْد nو بطاعته@, طاعته قاَرن أن U@ًموردا ٢٨
ã
|Y hالكر القرآن

ã
| ورد قد هذا وع�

/@UصY
Ø ã
الن� 
ٕا اXع�بالنسبة هذا

سوَل Lالر ُيطع وَمن سوَل@, Lالر وأطيعوا Fَا أطيعوا وَرسوَله@, Fَا أطيُعوا فقال@:
وأَطعنا@/ سوِل Lوبالر Fِبا آمنّا وَيقولوَن ,@Fا أطاَع َفَقد

/@١ . ٧٧ ـ Ìاً Ö¿ نَ Ìاِت ß¾والنا َعْصفاً فالعاِصفاِت ُعْرفاً والُمرَسVِت

أّن Fك والعقـ"ء@, العقل عند ُمنَكراً ء
ã
Ï¾ ص�ورة والنCكر النCكر@, ضّد الُعرف

السوق أيى بالُعرف أَمَر يقال@: قه@, Aويصد يعرفه Mيث العقل عند اXعروفيّة هو الُعرف
العقل@/ ينكره

Ø
Fع أيى ـنكر@, ÔXا عن ي Òuو ُيعَرف ما 
ٕا

فـهو وبسـطه@, اXعروف ولتحقّق الُعرف ٕ�جراء اُرسـلت
ã
الّ	 النفوس ويراد

ٔ�جله@/ مفعول أ@نّه ع� منصوب

مقهوراً@: أو Uتاراً عاXه
ã
| ٕارادته ريى ÔVو ا مشـيّة مَظهر الرسـول كان ا ØXو

Yرسوً� اXرتبة تلك يناسب رسوٌل الوجود من ومرتبة مرحلة كّل
ã
| يكون أن ف"زم

كرهاً@/ أو طوعاً حgه ويُنفذ أمره ريى ÔN Ø	ح UمÎ»منأنف

وأرَسـلنا َرسوً�@, فيكُم أرسلنا F كَ َط�اً@, َعلzم أرَسَل ¿Ìاً@, بُ الرياَح أرَسَل
روَحـنا@, Çzا ٕال فأرسـلنا Çراَد@, Ò� وا الطـوفاَن َعلzم فأرسلنا ِمدراراً@, zم َعلَ Êَء

Ú
ال«
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وُجنوداً رJاً َعلzم فأرَسلنا ,@ يى Ö	َت ُسَلنا ُر أرسلنا الكافرين@, َع� Òالشياط� أرَسلنا
zم َعلَ سَل Ô� لِ واحدة@, َصيحًة َعلzم أرَسلنا ٕانّا الَعِرم@, َسيَل علzم فأرَسل وها@, تََر n
ٕا�قـوم رِسـلنا اُ ّنـا ٕا واعَق@, Lالص ويرسل َحَفظًة@, َعليكُم وُيرِسل ِط�@, ِمن ِحجارةً
كرون@, Ò] ما يكُتبون رسَلنا ٕاّن ُسلنا@, ُر توّفتْه ,@Vًُرُس اVXئكة ِمن

ã
َيصط� Fُا لوط@,

/@
Ò
oٕابراه ُسلنا ُر جاَءْت ا ØXو

ã
الّ	 اXتشكلة ا�معيّة هيى ند@: Ôوا� اXتعال@,  بالقّوة جنود اXوجودات ٕاّن قلنا

وظيفة@/ أو تكليف اجراء
ã
| اXأمور هو والرسول مرام@/ أو شخص عن تدافع

ã
| ,@nالعا مراتب شؤون من شأن كّل

ã
و| والطبيعة@, اòلق مراحل من كّل

ã
ف�

رسـوٌل يكـون أن �بّد والعقول@: واX"ئكة وإ�نسان وا¡يوان والنبات ا�Fد nعا
وٕايفاء اXعنوّية@, أو اXاديّة حياtا ٕادامة

ã
| Gا يلزم ما وٕايصال أمورها oلتنظ مأموٌر

الروحانّية@/ أو ا�«Êنيّة ال�بية حق أداء من Nب ما

@مرتبة@هو@@اXنتخب@فzا@واXطيع@ٔ�مر@ا@والُمظهر@¡gه@والُمجريى @كّل
ã
والرسول@|

wم@/ Ë»ويُق أÊºؤهم يذكر بأن � فَحِريى كرهاً@, أو طوعاً له الساجد واòاضع ٕ�رادته

يكـون ا Ø̂ ٕا قهر@: أو لطف ¼Íاط
ã
و| مرحلة A أيى ã

| سـل Cالر هؤ�ء من وكّل
مأمورّيته@/ @Tيط

ã
عليه@| ما@Nب ُعرف@وٕ�ب"غ عدل@وبسط@أمر حكم @ٕاجراء

ã
مأموراً@|

ونـفوذ@, جـريان وأدق وحركة صورة بأÌºع يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXأمـوريّة وٕاجراء
أ�مر الن¿Ìويوصلون علzم ما@Nب يَن¿Ìون

Ø
j ,@Uوالعاصفات Y س�وَعصف وأشّد

ا�ف�اق@والشخصيّة فيتحّصل@التشّخص@ويتحقّق مأمورّيته@, ٕا
@كّل@من@كان@Iت@Tيط
/@U@ فرقاً فالفارقات Y فرد لكّل

هنا@/ ذ@كرها موضع ليس وتفصيل وIقيق اXباحث¾Ìح هذه من ولكّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Ïºر ١٤٤

:@Ïºر

وراسـيات راسية وجبال راس@, فهو ثبت@, وُرسّواً@: َرْسواً َيْرسو َرسا ـ مصبا
القوم@: ب� ورسوت ا¡رب@/

ã
| أقدامهم ورسْت للتعدية@/ بأ�لف وأرسيته وَرواٍس@@/

دامت@/ َمراسzا@: السحابة وألَقت أصلحت@/

Ïºأر ثبت@/ ٕاذا يرسو@, ء
ã
Ï¿ال رسا تقول ثبات@, ع� يدّل أصل :@Ïºر ـ مقا

تفّرقت ٕاذا والفحل ا¡رب@/
ã
| أقدامهم ورسْت ثابت@/ راٍس@: وجبل أثبxا@/ ا�باَل@أيى

ٕان كلمة الباب
ã
وبقيت| wا@/ رسا ذلك@: عند فيقال اسـتقّرت@, wا فصاح شوله عنه

ã
و| عنه@, به حّدثت ٕاذا أرسـوه@, حديثاً@ عنه رسوت يقال صحيح@, فقياÎºا صّحت

/@@ أيضاً ء
ã
Ï¾ٕاثبات ذلك

ذ@كرت أيى ا¡ديث من َرسواً له َرسوُت يقال الليث@: قال ـ ٥٥ . ١٣ الxذيب
�òا

ã
الثابت| :@

Øã
Ï ßº والر# ]ع�واحد@, ُسّو Cوالر ّس الر# : Ø ãèابن@أ�عرا وقال منه@/ طَرفاً له

ورست أ�رض@,
ã
| أصله ثبت ٕاذا َيرسو ا�بُل ورسا نواه@/ ٕاذا الصوَم ورسا ,@

Ø
Ì¿وال

السـحابة ثبتت وٕاذا �@تسـ�@/ فبقيت اXاء قرار 
ٕا أسـفلها انxي ٕاذا َرْسواً السفينة
َمراسzا@/ ألقت قد قيل طر Ô] ]كان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¾ استقرار هو اXاّدة هذه

ã
| الواحد أ�صل أن رسخ@: ـ ماّدة

ã
| سبق قد أنه

والرسـخ وا¡Çّق والثبت الرّس ومواّد اXاّدة هذه ب� الفـرق وأوضحنا تامّاً@/ oعظ
فراجع@/ ـ@ والرسب



١٤٥ Ïºر


ٕا لٕ"شارة وأمثاGا@: والصوم
Ø
Ì¿وال �òوا ا¡ديث مورد

ã
| الرسا فٕاط"ق

مـوارد
ã
| الرّس مـاّدة ٕاطـ"ق أّن Fكـ الكامل@, وتثبيxا التاّم واسـتقرارها عظمxا

سبق ـ فzا شديد وٕانفاذ نافذ تثبيت باعتبار وأمثاGا@: وا¡ديث وإ�فساد إ�ص"ح
الرّس@/

ã
|

/@١٠ . ٤١ ـ فzا وباَرَك َفوقها ِمن
Òã
Ïºَروا فzا َوَجَعَل

/@٣٢ . ٧٩ ـ أرساها باَل
ß
� وا

/@٢٧ . ٧٧ ـ @ُفراتاً ماًء وأسَقينا@كُم اٍت ßUشا
Òã
Ïºَروا فzا وَجَعلنا

/@١٥ . ١٦ ـ وأuاراً بكُم يَد Ò] أن
Òã
Ïºَروا أ�ْرِض

ã
| وأل�×

/@١٩ . ١٥ ـ
Òã
Ïºَروا فzا وألَقْينا َمَدْدناها وأ�رَض

/@٣ . ١٣ ـ وأuاراً
ã
Ïºَروا فzا وَجَعَل أ�ْرَض Lَمد الLذيى َوهَو

/@٦١ . ٢٧ ـ
Òã
Ïºَروا ا ÒG وَجَعَل أuاراً ِخGVا َوَجَعَل َقراراً@ أ�ْرَض َجَعَل ن Lأم

وٕادامxا إ�نسان حياة 
ٕا راجعة مطالب 
ٕا ٕاشارات الكرZة ا��يات هذه
ã
|

أ�رض@: ع�وجه

وأ�وديـة ال«ÇÎول فـzا تتحّصل Ø	ح Wـتّدة جعلها أيى رَض@: مدL أ�َ ـ ١
اÇXثمرة@, وأ�شـجار ا¡دائق وٕاNاد والف"حة والزراعة الناس لتََعيCش والصحاري@,

وغ�ها@/ واXسا@كن العFرات وtيئة والعمران

اu�ٔار@, ينابيع وأ�مطار وأ�مطار@, السحب Qلب Ø	ح ـ
ã
Ïºوا Lالر بال

ß
ا� ـ ٢

اXاء ولو� وٕانسان@, وحيوان نبات من ء
ã
Ï¾ كّل حياة اXاء ومن اXياه@, Uازن وا�بال

ُفراتاً@/ ماًء وأسَقينا@كُم ـ حياة ذيى حياة قامت Xا

العظيمة الشاUات
ã
Ïºالروا ا�بال هذه فجعلت ـ ِبكُم يَد Ò] أن

Òã
Ïºَروا ـ ٣



Ïºر ١٤٦

ا¡ركة@, وتعديل النظم ولتثبيت وا�خت"ل@, ا�ضطراب عن Gا حفظاً أ�رض ع�
اòارج@, ومن داخلها من والدافعة ا�اذبة جهة من اXوجودة موقعيxّا ã

| وتنظيمها
علzا@/ والقرار والطمأنينة السكون Jصل Ø	ح

مـقام
ã
| الكرZة ا��ية فٕاّن اu�ٔار@: بعد أ�خ�ة ا��ية

ã
|

ã
Ïºالروا ذ@كر وأمّا

اu�ٔار جريان @أثر
ã
| علzا والطمأنينة ا�ستقرار خلق@أ�رض@,@أيى عن@نتيجة السؤال

علzا@/
ã
Ïºالروا وجعل

/@٤١ . ١١ ـ وُمرساها راها ÔV Fِا
ß
Ë»ِب فzا ارَكبوا وقاَل

سـ�ها وخّط ٕاجرائها Tّل ٕاّن ايى إ�فعال@, من اXفعول بصيغة للمكان ٕاÊºن
وبعنوانه ا Ëºبا ويتحقّقان ن ØBي Yا ا Ø̂ ٕا وٕارسائها الثابت وتوقّفها استقرارها وTّل

وٕارادته@/ حgه وIت

:@
Ø ã
الث"~ من اXصدر أو اXكان أو الزمان بصيغة FzفoXا بفتح القراءة و�Nوز
بنف«Îا@, جرياuا 
ٕا � وبقوته@, 
تعا وMوله ا جانب من ٕاجرائها 
ٕا النظر فٕاّن

وهن@/ تعب� فٕانّه

فٕاّن :@ صفت� ليكونا الفاعل صيغة ع� الراء Ì»بك Ftقراء أيضاً Nوز و�
فٕاّن الرا@كب�@, من ا Ëºبا قول ليكون ٕاركبوا@, ـ بكلمة غ�متعلAقة ,@ا Ë»ب ـ @كلمة
ا@وتوّجهه حركxم@Iت@نظر س�هم@ومنxي@خّط بأّن@برنا¶ ٕا
إ�فادة@والتذّكر النظر
باdه ركوwم يكون وأن باdه يركبوا@ أن من وأحسن ألطف اXع� وهذا وٕارادتـه@,

التوصيف@/ قبل معلوماً يكون أن �زم الصفة أّن 
ٕا مضافاً ,@
تعا

مؤّخر@/ مبتدأ راها ÔVو مقّدم@, خ� ,@ا Ë»ب ـ فكلمة

/@١٨٧ . ٧ ـ
ã Ø
èر عنَد علُمها ا Ú̂ ٕا ُقل ُمرساها أيّاَن الّساَعة َعن َيسألونََك

من واXراد زمانّية@, ا Øuفٕا أيّان كلمة بقرينة إ�رساء@, من للزمان الصيغة هذه



١٤٧ Ïºر

Fَا Lٕان َبغتًَة@, الّساَعُة أَتْتكُم ذا@ ٕا Øح� ـ الكرZة ا��يات
ã
| اXذكورة القيامة قيام الساعة@:

فzا@/ َريَب � والّساعُة الّساعُة@, تقوُم ويوَم الّساعة@, ِعلُم ِعنَدُه

ارسـائها زمان عن السؤال فٕاّن UعY وظهوره ا¡ّجة بقيام تفس�ها Nوز و�
ومعلومة بالذكر مسبوقة ا Øu@�ٔ عyا@, يسأل ف" نف«Îا الساعة وأمّا Gم@, Vهول وهو

ã
| سابقة FG تكن فلم الّس"م@, عليه ظهوره أو mالقا شخص R"ف وهذا عندهم@/

/@UصY ا رسول زمان
ã
و| أ�ول الصدر

ã
| اXسلم� أذهان

غ� وهو لٔ"فراد@, فآناً آناً يتحقّق فٕانّه اXوت@: بزمان التفس� Nوز � وهكذا
اXبحوث والقيامة الساعة لقيام اXساوق العاّم اXوت يراد أن ٕاّ� عنه@, يسأل أن معقول

عyا@/

اXذكورة@/ اXستعملة اXوارد
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

العزيز@: ا 
ٕا اÇXنتسب إ�رساء دون ا£ّرد من ,@
ã
Ïºالروا ـ كلمة ذ@كر وأمّا

@فzا وألقينا ,@
Òã
Ïºَروا فzا َجَعَل ـ@ مواردها

ã
| ¼JÍاً 
تعا ٕاليه بالنسـبة ´Í½فللت

/@
Òã
Ïºَروا فzا وأل�× ,@

Òã
Ïºَروا

واب Òكا� وِجفان اثيَل Ò]و اريب ÒT ِمن يشـاء ما لَُه َيْعَملوَن :@
تعا قوله وأمّا
/@١٣ . ٣٤ ـ راسياٍت وُقدوٍر

/@UعY لسلDن ا�ّن أعFل fن

فواعل فٕاّن فواِعل@: دون فاع"ت بصيغة الكرZة ا��ية هذه
ã
| اXاّدة ذ@كر وأمّا

فzا@/ Gا ÏÉمقت و� وللك�ة@, ا�موع Xنxي صيغة

الساعة@/ راجع ـ الزمان من قطعة fعناها الساعة@: @كلمة وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



رشد ١٤٨

رشد@:

وَرِشد الصواب@/ ٕاصابة @والّض"ل@وهو ّ الغيى خ"ف وهو الص"ح الرشد@: ـ مصبا
ويتعّدي شاد@, واËº�ٕالر# راشد@, فهو قتل@, باب من يرُشد وَرَشَد َتِعب@, باب من َرَشداً
وله@/ وعليه ء

ã
Ï¿ال 
ٕا

ã
æفأرشد واس�شدته َرشيداً@, جعله ترشيداً@: ورّشده باGمزة@/

لغة@/ والفتح النسب@, صحيح أيى َلِرشدٌة وهو

الطCُرق@/ مَقاصد راِشد ÒXفا الطريق@, استقامة ع� يدّل واحد أصل رشد@: ـ مقا
وهو وِرشـدة@/ وَرَشداً ُرشداً أمره من ف"ن وأصاَب /@ ّ الغيى خ"ف َشد@: والر# شد Cوالر

َلِغّية@/ خ"ف َلِرشدة

ٕاليـه التـطريق هو إ�رشـاد أّن وإ�رشاد@: اGداية ب� الفرق ـ ١٧٢ الفروق
قال Fك اXكروه 
ٕا هداه ويقال@: ٕاليه@/ الوصول من ا¦كّن هيى واGداية له@/ والتبي�

ٕا د�لة فهو ÓDمستق كان فٕاذا الد�لة@, واÔGدي ,@oح Òا� ٕا�¼Íاط فاهُدوهم :@
تعا
والرشـيد لٕ"رشـاد@, القابل هو والراشد ا¤بوب@/ 
ٕا ٕاّ� أرشده يقال و� الصواب@,
عليه يبعث ا

Ø
W نفسـه

ã
| ]ا صلح الّذيى الرشـيد@: يكون أن وNوز ذلك@, من مبالغة

الرشد@/ طريق من عليه دّل Xا القابل والراشد@: /@�òا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سبق Fك ـ@ والص"ح �òا 
ٕا ا�هتداء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

دّل@/ @@ـ@
ã
|

الفساد@/
ã
| ا�Fuك وهو ,@ ّ الغيى ضّد شد Cالر أّن Fك الض"لة@, ضّد فاGداية



١٤٩ رشد

ع�ا¡دث@, يدّل شد Cولكّن@الر صيغ@اXصادر, من شاد والر# َشد والر# شد Cالر ٕاّن Øj
يب� الع� مكسور فَِعل أّن مع عليـه التحريك لد�لة وIّر@كه عروضه ع� َشد والر#

أ�لف@/ بوجود َشد الر# استمرار ع� يدّل والرشاد وأ�لوان@, أ�عراض من غالباً

ٕا� ِديى Òv شد@, nالر َسبيَل يََروا وٕاْن ,@ Rالَغيى ِمَن شُد nالر Ò Úَتَب� َقد :@
ã
| Fكـ شد Cفالر

ُعلRمَت ا ØW ُتَعلّمِن َع�أن ُرشـَده@, oٕابراه آَتينا َوَلَقد ُرشداً@, ِمنه Ôrآَنس فٕان شد@, nالر
ُرشداً@/

الرشد@/ مفهوم مطلق اXوارد هذه
ã
| ف�اد

أمـِلُك � َشـداً@, َر هذا من قرَب ٔ�ِ َرَشداً@, أمرنا ِمن َلنا وَهيRٔي :@
ã
| Fك َشد والر#

َرَشداً@/ وا LرI ولِئَك فاُ نأسلَم Ò Òf َرَشداً@, َو� اً ØÍÒÈ

هو@/ حيث من الثابت اXفهوم � العارض@, اXتحرك ا¡ادث الرشد ف�اد

شاد@/ Lالر َسبيَل أهِدكُم
ã
æِبعوLات شاد@, Lالر َسبيَل ٕاّ� أهِديكُم َوما :@

ã
| Fك شاد والر#

أ@ك� مبالغة اXع�فيه وهذا ا�ستمرار@, ع� Gم العارضواXتوّجه شد Cالر يراد
ا¡Çدث وجود وحقيقة أ�صيل الثابت اGدي ع� يدّل فهو أ�ّول وأمّا َشد@/ الر# من

وIّققه@/

والعروض ا¡دوث ع� د�لة أ�ّول
ã
ف� والرشيد@: الراشد صيغة نظ� وهذا

وا�ّتصاف@/ ع�الثبوت يدّل فعيل فٕاّن ,@
ã
æالثا R"ف

wم@/ شد Cالر يقوم الّذين أيى ـ اِشدون الّر ُهُم ولِئَك اُ

ـ شيد@ Lالر Ôoل Ò¡ا نَت ٔ�َ ٕانLَك بَرشيد@, ِفرعوَن أمُر وما َرشيد@, َرجٌل ِمنكُم أليَس
فيه@/ ونفذت الصفة هذه فيه وثبتت بالرشد اتّصف ما أيى

اهتداء@/
ã
و| ُرشد ذا ا��خر Nعل الّذيى هو رِشد@: ÔXوا



رصد ١٥٠

ما اXذكورة ا��يات من لك فنوضح مواردها@,
ã
| الصيغ wذه التعب� لطف فظهر

قد /@٢٥٦ . ٢ @ـ@ الَغيىّ ِمَن شُد nالر Ò Úَتَب� َقد يِن Rالد ã| ٕا@كراَه � فنقول@: اXقصود@: به يتّضح
هو شد Cالر فيكون الفساد@, ã| ا�Fuك هو ّ الغيى ٕاّن وقلنا ,@ ّ الغيى مقابل ã

| شد Cالر ُذ@كر
�òا

ã
| والورود ا�هتداء حقيقxا برنا¶ Vموعة هو فالدين الص"ح@,

ã
| ا�هتداء

والفساد@/
Ø
Ì¿ال

ã
| ا�Fuك هو الكفر أّن Fك والص"ح@,

/@٢ . ٧٢ ـ@ شـد@ nٕا�الر Çِديى Òv َعَجباً ُقرآناً عنا ß Òd ٕانّا ـ يرجع اXع� هذا 
وٕا
ذات

ã
| الّ"زم الرشـد وكـذلك شـد@/ Cالر حـقيقة 
ٕا Çvديان القرآن وكذلك فالدين

ُرشداً م Ôyِم Ôrآَنْس فٕاْن
ã
| Fك اXتعال@, ا جانب من التكليف لتوّجه اXوجب إ�نسان

/@٥١ . ٢١ ـ ُرشَده
Ò
oٕابراه آَتينا َوَلَقد ,@٦ . ٤ ـ

يتحّصل الّذيى الطاريى العارض َشد الر# الثابت@: شد Cالر مفهوم حقيقة مقابل
ã
و|

:@
Ø
Ì¿وال ØÍÉال قبال ã| اòارج

ã
|

/@١٠ . ٧٢ ـ َرَشداً م Ô Ûwَر م
ß ß
w أراَد رِضأم أ�َ

ã
| ْن Ò ß[ ريَد اُ ÞÌ Ò¾أ

/@٢١ . ٧٢ ـ َرَشداً َو� اً ØÍÒÈ َلكُم �أمِلُك
ã
Ùæ ٕا ُقل

/@١٤ . ٧٢ ـ َرَشداً وا Lر ÒI ولِئَك فاُ نأسلََم Ò Òf

/@ الطاريى وجريانه الرشد طلب ف�اد

ـ
ã
| Fك ـ اXستمّر بالرشاد Ø�فيع وتبليغهم@: ُسل Cالر هداية ã

| نتيجة يذكر وٕاذا
/@٢٩ . ٤٠ ـ@ شاد@ Lالر َسبيَل ٕاّ� أهِديكُم َوما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رصد@:

عليه Jمل
Ø
j َمسلكه@, ع� ء

ã
Ï¾ لِرقبِة الxيّؤ وهو واحد أصل رصد@: ـ مقا



١٥١ رصد

ا¡ديث
ã
و| َمرصده@/ ع� جعلته كأ@نّك له هيّأته أيى كذا@, أرصدت يقال ما@@ُيشا@كله@/

له وأرصدت ترّقبُته@/ أيى أرُصده َرَصدته :@ Ø ãالكسا� وقال /@ Ú ã Òَع� لَديٍن اُرِصده أن ـ@@ٕاّ�
الفـعل@/ ْصد@: والر# يرصدون القـوم َصد@: والر# ْصد@/ الر# موقع والَمرصد@: أعددُت@/ أيى

الّذيى السبُع صيد@: والر# /@ هيى ت¿Ìب Øj إ�بل ¾Ìب ترصد
ã
الّ	 إ�بل@: من صود والر#

ليِثب@/ يرُصد

قعدت قتل@: باب من َرْصداً وَرَصْدته أرصاد@/ وا�مع الطريق@, َصد@: الر# ـ مصبا
:@ ّ َصديى والر# وَخَدم@/ خادم مثل ع�َرَصد bع ا Ø[ور راصد@, والفاعل الطريق@, ع� له
أمواGم من شيئاً ليأخذ الناس ينتظر الطريق ع� يقعد الّذيى وهو َصد الر# 
ٕا نسبة
ا�رتـقاب بطريق أيى وبالُمرَتصـد@: وبالِمرصاد بالَمْرصد ف"ن وقعد وعدواناً@, ÓFظل
تفوته@/ و� أفعالك من ء

ã
Ï¾ عليه �O ف" مراقبك أيى بالِمرصاد@, وربّك وا�نتظار@/

َيْرُصدون القوم َصد: والر# ال�ّقب/ وال�ّصد: الراقب@له@/ ء:
ã
Ï¿لل الراصد ـ صحا

والَمْرصد@: أرصاد@/ قالوا ا Ø[ور وا�مع والواحد واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى َرس Ò¡كا@
أ�رض ُرِصدت منه تقول ِرصاد@, وا�مع اXطر@, من فعة Cالد ْصدة@: والر# َصد@/ الر# موضع
وا�Çمع َحباً@, من َرَصد wا يقال واXطر@, الكَ"ء من القليل َصد والر# َمرصودة@/ فهيى

أرصاد@/

رصاداً ـ@@ٕا له@وترّصد,@وأرصدته@له لل�ّقب@,@يقال@َرَصد ا�ستعداد َصد: الر# ـ مفر
يقال َصد والر# مهرب@/ و� ملجأ � أ@نّه تنبzاً َلباXرصاد@, ربّك وٕاّن ,@Fا حارَب Xن
لكن Lوه@, والِمرصاد الرصد@, موضع والَمرَصد الراصدين@/ وللجFعة الواحد, للراصد

كاَنتِمْرصاداً@/ Úsَجَه Lٕان :@
تعا قال بال�ّصد اختّص الّذيى للمكان يقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

اÇXع� وهـذا ء@,
ã
Ï¿ل وا�نتظار الxيّـؤ هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ�صل أّن
بـال�ّقب اXاّدة Ì

Ø
تف« اXناسـبة@: وwذه ومقّدماته@/ أمر طريق

ã
| ال�ّقب من قريب

ذ@كرناه@/ ما أ�صل أّن ٕاّ� وأمثاGا@, وا�نتظار والطريق

ا¡رس@, الرعاية@, ال�ّقب@, ا¡سب@, ا¡فظ@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
اXهيمن@: اXواظبة@, ا�نتظار@,

إ�ضاعة@/ ويقابله والضبط الرعاية مطلق ا¡فظ أّن

لوازمه@/ 
ٕا والتوّجه ء
ã
Ï¿ال حدود حفظ وهو اY�ٕال نقيض والرعاية

ء@/
ã
Ï¿لل اX"زمة

ã
| اXداومة هيى واXواظبة

عنه@/ والتفتيش التحقيق مع اXواظبة هيى واXراقبة

العق"ء@/ بذويى وOتّص مستمّر وحفظ مراقبة هو وا¡رس

ا�طA"ع@/ بقصد ء
ã
Ï¿ع�ال إ�¾Ìاف هو وا¡سب

بالتدب�@/ ء
ã
Ï¿ع�ال mالقا هو واXهيمن

النظر@/ اختيار أيى ص�اً@, وإ�بصار النظر
ã
| اXطاوعة هو وا�نتظار

مطلقاً@/ � والتفتيش ال�ّقب بقصد الرصد ماّدة
ã
| فا�نتظار

مواردها@/
ã
| اXذكورة اXواّد من واحدة كّل راجع

َيسلُكِمن فٕانّه َرسوٍل ِمن
×
ÏÉ َمنoرتَ ٕاّ� أحداً َغْيبه َع�× ُيظهُر Vَف الَغيِب Ô ßnعا

/@٢٧ . ٧٢ ـ َرَصدا َخلفه وِمن َيَديه Öَب�


ٕا يرجع فٕاّنه@: ـ
ã
| والضم� مصدر@, َصد والر# النفوذ@/ مع الس� هو السلوك
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َرَصداً@/ سلوكاً التقدير أو ٔ�جله@, مفعوً� كونه بلحاظ الرصد ونصب ,@Uالغيب@nعاY ا

ملك@, أو ٕانسان من برسالة يوظّف من كّل ويشمل أ�نبياء@, من أعّم والرسول

ã
و| ا�ملة

ã
| الغيب ع� مطّلعاً يكون أن ي"زم الرسول فٕاّن الرسول@: استثناء وأمّا

وضعفاً@/ شّدة رسالته حدود

Iت واقـع رسـالته
ã
| الرسول أّن 
ٕا ٕاشارة له@: وترقّبه 
تعا سلوكه وأمّا

التاّمة@/ والسلطة واXواظبة الرقبة

/@١٤ . ٨٩ ـ@ رصاد@ ßXَلبا َربLَك Lٕان

وسـيلة ويكون لفعل به يسـتعان ما ع� تدّل وهيى آلة Ëºٕا صيغة الِمرصاد
مناسب Uصوص مكان

ã
أ�غلب|

ã
| يكون وال�ّصد مكاناً@, هذا يكون وقد لعمل@,

كمينگاه@/ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø�ويع باXرصاد@, اXكان ذلك فيسّميى به@:

مـن العباد وTاسبته وتوّجهه ترقّبه عن عبارة باXرصاد@: 
تعا الرّب وكون
قال@: Fك طغوا@, ٕاذا فيأخذهم والعصيان@, الطاعة جهة

/@٢١ . ٧٨ ـ َمآباً Òِللطاِغ� ِمرصاداً كاَنت
Ò
Úsَجَه Lٕان

وظـلمهم عـتّوهم عـن والدفـاع وأخـذهم الطاغ� ازاة ÔV
ã
| wا فيسـتعان

أ�من وحفظ أ�خذ
ã
| اXأمورون اXوكّلون اX"ئكة wا ا�Xّصدين ٕاّن

Ø
j وٕافسادهم@/

عyم@/ والتجاوز
Ø
Ì¿ال للمظلوم�ودفع والنظم

/@٥ . ٩ ـ تابوا فٕاْن َمْرَصد@, Lُكل م ÒG واقُعُدوا Íوُهم Ô½واح وُخُذوُهم

واقعدوا أيى كّل@, كلمة ليناسب رصاد@: ßXا دون مكان Ëºٕا وهو ْرصد ÒXبا التعب�
الكفر قلع جهة من التشديد وهذا ِمرصاداً@/ يكن n وٕان لل�ّصد قابل مكان كّل

ã
| Gم

علzم@/ ت Ø] قد ا¡ّجة فٕاّن الفساد@, وeع
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Çن Ò ßX رصاداً@ وٕا Òؤمنـ�Xا Òَب� وَتفريقاً وكُفراً @ÍßÈاراً َمسـِجداً ذوا@ ÚHا والLذيَن
/@١٠٧ . ٩ ـ Fا حاَرَب

راصـداً شـخص جعل وإ�رصاد الفاسـدة@, النيّات wذه اXسـجد ذوا ØHا أيى
 ا¢Çالف للمحارب وِمرصاداً َمرصداً اXسجد وجعل اXؤمن� مقابل

ã
| وم�ّصداً

ã
والبوا{ مفعول ÍÈاراً فٕاّن ٔ�جلها@, مفاعيل ا Øuٕا ع� الكلFت@:

ã
والنصب| ورسوله@/

عليه@/ معطوفة

ـ َرصـداً@ Îاباً@ ß¾ لَُه ْد ÒN َن Ðا� َيسَتمع ن Ò Òf ْمع Lِللس َمقاِعَد@ ِمyا@ َنقُعُد@ ُكنّا ا@ وأ@نّ
/@٩ .@@٧٢

"ٔÇXا ال«Êء@: من اXـراد أّن ريب و� UَءÊ»ال ْسـنا ÒX Yوأنّا قبلها ما 
ٕا راجعة
ُكّل ِمن أ�ع�ويُقَذفوَن Vٕٔا�الَم عوَن Lـم Lَيس � الّصافّات@:

ã
| wا ح ØÍ¼ Fك أ�ع�@,
اòطف@/ راجع ـ جاِنب

َصـد والر# أ�ع�@/ "ٔXوا
ã
æالروحا nالعا من ّ الُعلويى النور Îاب@: Ù¿ال من ويراد

رصده@/
ã
و| له م�ّصداً ¾Îاباً يشاهد أيى كَحَسن@, صفة صيغة

� Tدود@, وحّد أهل مرتبة ولكّل ومقامات@, مراتب ذات العلويّة nالعوا فٕاّن
كذلك@/ أيضاً

Ø ã
æÊ»ا� nالعا أّن Fك العالية@, 
ٕا النازلة اXرتبة من أحد يسبق

يقال ف" اXؤاخذة موارد
ã
و| ضعيفة جهات 
ٕا بالنسبة يستعمل ال�ّصد ٕاّن

Ø
j

ٔ�هلها@/ مرصاداً كانت ا�نّة ٕاّن أو اXتّق�@, 
ٕا بالنسبة لِباXرصاد 
تعا ا ٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّص@:

تقول وتداخل@/ بقّوة ء
ã
Ï¿ال
ٕا ء

ã
Ï¿ال ع�انÊÉم يدّل واحد أهل رّص@: ـ مقا
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من مشـتّق كأ نّه وهذا َمرصوص@, بنيان م Øu@كأ ـ بعض 
ٕا بعضه البنـيان رصصت
اòليل@: عن وحكيى الصّف@/

ã
| القوم تراص# ويقال الباب@/ صاصأصل صاص@والر# الر#

أن ال�صـيص الباب ومن اXاء@/ ع� حول َمرصوصـة تكون ا¡جارة الَر¼Íاص@:
أيضاً@/ التوصيص وهو عيناها ٕاّ� يُري ف" اXرأة تتنّقب

وتراّص بعض@/ 
ٕا بعضه ضممت قتل@: باب من َرّصاً البنيان رصصت ـ مصبا
َرصاصة@/ منه والقطعة بالفتح صاص والر# الصّف@/

ã
| القوم

صه@: ÒÍ Ö
وَر¼ َمرصوص@وَرصيٌص@,@وَرّصَصه فهو َرّصاً, ه Cالبنيان@َيرص َرص# ـ لسا

ء
ã
Ï¿ال وَرصصُت /@ ُرص# فقد

Ø
ËÈُو اُحكم ما وكّل @بعضه@ٕا
بعض@/

Ø
ËÈعه@وbه@وgأح

وَتراص# والّص"ة@, القتال
ã
| تَصافّوا أيى وتراّصوا ببعض@/ بعَضه ألصقُت َرّصاً@: أُرّصه

اXعدنيّات@, من معروف صاص@: والر# صاص Aوالر َصْص والر# وت"َصقوا@/ تضامّوا القوم@:
بسكر تقوله والعامّة صاص@, Aالر أ@ك�من صاص والر# أجزائه@, لتداخل ذلك من مشتّق

به@/ Øمُط� ُمَرّصص@: ء
ã
Ï¾و الراء@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕالصاق@أ�شياء@بعÎÉا@ببعض@بشّدة@وتداخل هو اXاّدة@: @هذه
ã
| أّن@أ�صل@الواحد

والرصع@: الرصف وب�ماّدة بيyا الفرق هو وهذا تاّم@/ وٕاحكام Wكن

وإ�لصاق@/
Ø
ËÉال مطلق صف الر# فٕاّن

والتحلية@/ كالðي� ء
ã
Ï¿ب ّ ثانويى ء ãÏ¾ عقد والرصع

التكرار أّن Fك ع�الشّدة@وإ�حكام@, يدّل ماّدة@الرّص@:
ã
| فالتضعيف@والتشديد

ببعضحول بعÎÉا ا¡جارة
Ø
ËÉك ا�لتصاق@, ع�امتداد يدّل Íاص@:

Ö
¼ الر# حروف

ã
|
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ع�اXاء@/

/@٤ . ٦١ ـ َمْرصوص ُبنياٌن م Ô Úu@َكأ َصّفاً@ َسبيلِه
ã
| ُيقاِتلوَن الLذيَن ّب ÔJ Fُا Lٕان

اÇXبارزة موقعيّة جهة ã
| الواحد كالصّف اXسـلم� ج}ة تكون أن �زم أيى

العناوين ا�خت"ف@وحذف بطرح والعمل@واXرتبة@والعنوان@, ا¡كم
ã
والنظم@والوحدة@|

@يكون@ارتباطهم
Ø
j@,@رافاتLعن@التشّتت@وا� ا¢تلفة@وإ�عراض الشخصّية@وأ�غراض

أجـزاؤه
Ø
ËÉنXا ا¤كم كالبنيان الشّدة@, وكFل إ�حكام [ام

ã
| ادهم ØIوا والتصاقهم

واحداً@/ يص� ببعضMيث بعÎÉا

اتّصال
ã
و| @واحد صف�

ã
هم@| الّذين اXبارزين wؤ�ء تتعلّق ا Ø̂ تعا
ٕا ا fحبّة

مطلقاً@/ � كاملة@, واستقامة وحدة
ã
و| تاّم وانتظام

سبيل
ã
| � ا@ولوجهه سبيل

ã
| والعمل السلوك اGدف@: يكون �زم@أن وأيضاً

َسبيِله@/ َعن ِبكُم َق Lفتفر ُبَل nالس تتLبعوا َو� ـ@ والشيطان@ اGوي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رضع@:

باب من َرْضعاً وَرَضع Sد@, لغة
ã
| تعب@: باب من َرْضعاً

Ø ã
الص� َرِضع ـ مصبا

ثالثة@, لغة بفتحت�@: يرَضع وَرَضع wا@, يتكلّمون مكّة وأهل tامة@, ٔ�هل لغة ÍÈب@:
الفـّراء وقال أيضاً@, وُمرِضعة ُمرضع فهيى فارتضع@, اُمCه وأرضَعتْه وَرضاعة@/ َرضاعاً
الوصف از ÒV قصد وٕان بغ�ها@, رضٌع Ôf بإ�رضاع الَوْصف حقيقَة قََصَد ٕان وbاعة@:
ُكّل َتذَهُل يوَم :@
تعا قوله وعليه سيكون@فباGاء@, أو كان @Dف إ�رضاع Tّل ا Øu@ع�أ[
وِرضاعة, وراضعُته@ُمراَضعة@وِرضاعاً َمراضع@ومراضيع, ونساٌء @أرَضَعْت@/ ØFَع ُمرِضَعٍة
الث#ِنيّة الراضعة ويقال ,@ Ôéالل Fzعل يُ¿Ìب اللّتان الث#ِنيّتاِن والراِضعتان /@ َرضيعيى وهو
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َمقادمه@/ من سقطت سّن كّل الراضعة زيد@: أبو قال الرواضع@/ وا�مع سقطت@, ٕاذا

َرِضع تقول ,@ الثديى أو الÍÉع من éالل ¾Ìب وهو واحد أصل رضع ـ مقا
َحْلبه@/ صوُت يُسَمع لئّ" ٕابلَه َيرضع لؤمه من وكأّن لَئoراِضع@, ويقال يرَضع@/ اXولود
ُمرِضعة@/ قلت الولَد بٕارضاعها ا Òxْوَصف فٕان ُترِضُعه, ولٌد Gا كان امرأة@ُمرضع@ٕاذا ويقال

وَرضاعة@, وَرضاعاً كَخِنق@, وَرِضعاً َرْضعاً وارتضعه َ الثديى Û ãالص� َرَضع ـ أسا
َمراِضع@, وهّن وُمرِضعة@, ُمرضع وهيى اُمCه@, وأرَضَعتْه ع@, ُرض# وِصبياٌن راِضع@,

Ø ã
وَص�

ولده@: واس�ضع ,@�Aالظ 
ٕا دفعه وَلده@: وراَضع وتراضعنا@, وراَضعتُه ,@ َرضيعيى وهو
oولئـ الّلـؤم@, َرضيع وف"ن ويذمّها الدنيا َيْرضع ف"ن ا£از@: ومن ٕارضاعه@/ طلب

راضع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقامها@/
ã
| من أو اُ�ّم ثديى اللéّمن ¾Ìب هو اXاّدة

ã
| أ�صل أّن

/@٢ . ٢٢ ـ أرَضَعْت ØFَع ُمْرِضَعٍة nُكل َتذَهُل ا Òuترو يَوَم

Tّبة@, وأعظم ع"قة Aأشد آيُة وإ�رضاع بدهشة@/ أمر عن اò"ء هو الذهول
عنه تذهل فهيى هذا ومع للمرتضع@, نف«Îا وتفديى بدuا جزء من ُترضع اXرضعة فٕاّن

القيامة@/
ã
|

.@@٢ ـ الرضاعة
Ú
r يُ أن أراَد ْن Ò ßX Öكاِمَل� Öَحْوَل� أو�َدهّن يُرِضعَن والواِلداُت

/@٢٣٣

Uتلف بغ�اللéّمن يتغّذي أن ومزاجه بدنه
ã
| اقتضاء � الطفل أّن مyا يعلم

الطفل@/ مزاج لصّحة حافظ طبيعيى أمر 
ٕا ٕارشاد وهذا أ�طعمة@,

وأصـل التكـليف@, هـذا بـقبول مـوظّفة الوالدة أّن ع� الكرZة ا��ية وتدّل
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يستث�عموم أن ٕاّ� عليه@, متوقّفة الولد حياة ٕادامة فٕاّن واجبGا@, نفسه
ã
| إ�رضاع

Uصوصة@/ موارد
ã
| ثانويّة وجهات بعناوين ا¡كم

مال من أو
Ø ã

الو من أو الوالد من أجرة تطلب أن Gا اXرضعة الوالدة أّن Fك@

جـواز يوجب � هذا ولكّن هذا@, عملها حّق تأدية Nب وحينئٍذ شاءت@, ٕاذا الولد
مطلقاً@/ للولد إ�رضاع ترك

َلـه َوَع�اXولود اُ�ّم@: حّق
ã
| أ�ب ع� ما Jاسـب أن Zكن أ�جرة ومن

َو� بَوَلدها والدة Lُتضار � ُوسَعها ٕاّ� نَفٌس ُتكلLف � ـْعروف ÒXبا Lن Ôtوِكسو Lِرزُقهن
ذلك@/ مثُل َوَع�الوارِث بولِده لَُه مولوٌد

وهذا واXعادلة@, باXقابلة فzا ح ØÍ½وي اXذكورة@, ا��ية متّممة ا�ملة هذه فٕاّن
Gا@/ والكسوة الرزق وٕاعطاء له اXولود وجود صورة

ã
|

َلُكـم أرَضْعَن فٕان َلهّن Ö Òa َيَضـْعَن Øح� ّن Öz َعلَ فأنِفقوا أ�حـكام@: هذه ويؤيّد
.@@٦٥ ـ اُخريى لَُه ضُع Ô	فس ÔkÌ

Ò
ºَتعا وٕان عروٍف Ò[ َبيَنكُم وائتِمروا Lاُجوَرهن Lفآتوهن

/@٦

وهيى الّزوج@, ع� نفقـة و� كسـوة Gا@ ليست aلها وضع بعد اXطلّقـة فٕاّن
مـقابل

ã
| اُجـرة تطلب أن Gا Nوز وحينئٍذ@ ,@ تُضار# n ٕاذا الولد إرضاع ع� موظّفة

/@ Lاُجوَرُهن Lـ@@فآتوُهن ٕارضاعها

الواجـد ع� أ�حكاميّة والتبليغات الدينـيّة التعلDت وجـوب
ã
| Fك وهذا@

وجـزاء أجر فهذا معاشه@, يؤمّن ما اXال بيت من يطالب أن له هذا ومع ب¿Ìائطه@,
اصط"حّية@/ أجرة يكن n وٕان وفّعالّيته@, لعمله

ٕاذا لولده@, اXرضعـة تعي�
ã
| Uتار فهو الوالد@: وأمّا الوالدة@, اُ�ّم وظيفة هذا

إ�رضاع@/
ã
| مyا ا�متناع شاهد ٕاذا له واجبة ووظيفٌة اُ�ّم@, جانب من تساهً" رأي
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ٕاذا َعـَليكُم ُجـناَح Vَف أو�َد@كُم ِضعوا Ò	َتس أن Ôkأرد وٕان ِفصاً�@/// أرادا فٕان
/@٢٣٣ . ٢ ـ ْعروف ÒXبا Ôrآتي ما ÔrمLَسل

/@١٢ . ٢٨ ـ َقبُل ِمن الَمراِضَع َعلَيْه منا Lَوَحر

اُّمه@, éل غ� اُخر ألبان ¾Ìب من Wنوعاً التقاطه قبل من Ïºمو جعلنا أيى
/@ أ�ثديى bيع فيشمل اXكان@, Ëºٕا بصيغة َمرضع bع واXراضع

ِمـَن وأخـواُتُكـم أرَضْعَنـكُم
ã
çVّال هاُتكُم Lم واُ هاتـُكم@/// Lم اُ َعَلْيكُم َمْت Rُحر

/@٢٣ . ٤ ـ ضاَعة Lالر

وØXا الرضاعة@, من اXرتضع وأخوات اXرضعة hرI الكرZة ا��ية
ã
| ح ØÍ½Xا

النسب@, كلُحمة مة Ô¡ الرضاَع ٕاّن ورد@: Fك بالرضاع طبيعيّاً والقرابة ا�رتباط هذا @كان
الطـبقة

ã
و| مـyا 
اُ�و الطـبقة

ã
| ا¡رمَة Ì¿تن رضاعاً واُ�خت اُ�ّم

ã
| فا¡رمة

ٕا
ٕاثباtا فيحتاج غ�ها وأمّا ٕاشكال@, ب" عرفاً أ�قارب من معدودة وهؤ�ء الثانية,
بأ�صل@/ فين� وٕاّ� قاطع@, بدليل

Jرم ما الرضاع من ِرم ÒJو الن#َسب@/ من ِرم ÒJ ما ضاع Aالر من ِرم ÒJ ورد@: وقد
مـن الكرZة ا��ية

ã
| به ح ØÍ¼ ما فيثبت ,@ ّ معنويى متواتر اXضمون وهذا القرابة@/ من

Ì¿فين اُ�خت@, وبنات أ�خ وبنات واòا�ت ت
Ø
Fوالع وأ�خوات والبنات اُ�مّهات

راجـع ـ أيـضاً الثـالثة الطبقة ويشمل Ì¿الن مفهوم فيتّسع أيضاً@, ت
Ø
Fالع

ã
| ا¡رمَة

الفقهّية@/ الكتب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÏÈر

ورضيُت مثُله@, وارتَضْيته@: اخ�ته@, ِرضاً@: به ورضيُت َء
ã
Ï¿ال رضيُت ـ مصبا
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قيس لغة وضّمها الراء@, Ì»بك ضوان Aوالر ا¡جاز@, ٔ�هل لغة عليه@: ورضيُت زيد عن
الفقهاء وقول َمرُضّو@/ أ@ك�من

Øã
ÏÈَمر ٌء

ã
Ï¾و خط@, Cالس خ"ف وهو ]ع�الرضا :@o]و

ٕارضاًء@, وأرضيته عليه@/ لد�لته رضاً إ�ذن جعلوا ع�ٕاذuا@, أيى رضاها@: ع� ت¿Îد
/@
Ó
ومع� وزناً وِوفاقاً مُوافَقًة وافقته مثل وِرضاًء ُمراضاًة وراضيته

,@
Ó
ÏÈِرÏÈَير

ã
ÏÈَر تقول@: خط@, Cالس ع�خ"ف يدّل أصل@واحد :@ÏÈر ـ مقا

قال ضوان@/ Aالر منه يقال ٔ�@نّه الواو أصله ٕاّن ويقال عنه@,
Øã
ÏÈَمر ومفعوله راٍض@, وهو

جبل@/ :@ وَرضويى فرضوته@/ ف"ن ã
æراضا عبيد@: أبو

,@ ّ الَمْرِضيى :@ ÛãÏßÈ والر# , ÓÏÈِر@ÏÒÈَير @ف"ن ÒãÏßÈَر الليث@: قال ـ ٦٤ . ١٢ الxذيب
Wدود@, فهو وُمراضاة رضاًء راضيته مصدر ضا Aالر جعلت وٕاذا قلت مقصور@/ ضا Aوالر
اXطـيع@,

Øã
ÏÈ الر# :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن مقصـور@/ فهو ÏÒÈير ã

ÏßÈَر مصدر جعلته وٕاذا
وتكب�Yا يّا@, Ûال� بوزن ُرَضيّا النساء@: أÊºء ومن الضامن@/

Øã
ÏÈ والر# ا¤ّب@,

Øã
ÏÈ والر#

Ì»بك ضوان Aالر قرأوا كلّهم والقّراء مصـدران@/ والرضوان والَمْرضاة وَثْروي@/ َرْضوي
ومن ,@

Øã
ÏÈمر ف"ن ويقال لغتان@/ وYا ُرضوان قال ٕانّه Ë¼عا عن رويى ما ٕاّ� الراء@,

أعلم@/ وا الواو@, بنات من ٔ�@نّه َمرضّو@, يقول من العرب

يكره � أن ا عن العبد وِرضا وَمرضّو@,
Øã
ÏÈَمر فهو يرÏÒÈِرضاً@,

ã
ÏßÈَر ـ مفر

Çuيه عن ومنxياً ٔ�مره مؤ[راً يراه أن هو العبد عن ا ورضا قضاؤه@/ به Nريى ما
رضا الرضا أعظم كان وØXا الكث�@, الرضا ضوان@: Aوالر عنه@/ وَرُضوا اFعyم

ã
ÏÈَر ـ@@

,@Fا رضواِن ابتغاء ـ 
تعا ا من كان ]ا القرآن
ã
| الرضوان لفظ ُخّص :@
تعا ا

وِرضوان@/ منه برaة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ويواجـهه@/ عليه Nريى ]ا اXيل موافقة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وا�ختيار@: وال«Ìور وإ�ذن والطاعة وا¡ّب الوفاق ـ ومواّد اXاّدة ب�هذه والفرق

مقابل
ã
| اXوافقة مطلق فهو � أم اXيل مطابق يكون أن من أعّم هو الوفاق أّن

اò"ف@/

/@� أم ٔ�مر موافقاً كان البغضسواء مقابل
ã
| شديد وداد وا¡ّب

/@� أم Xيله مطابقاً كان سواء العصيان مقابل
ã
| والطاعة

اXوافقة@/ بقيد اطّ"ع وإ�ذن

فرح@/ حصول مطلق وال«Ìور

اُخر@/ أمور ع� تفضيله مع أمر انتخاب هو وا�ختيار

ما َرُضوا ـ
ã
| Fك حرف واسطة ب" باXفعول متعلّقاً يستعمل قد الرضا ٕاّن

Ø
j

ـ َترضاه صا¡اً وأنأعمَل ا@, Òuتَرضو وَمسا@كن َترضاها@, ِقبلًة َفلنَُوّلينLَك ,@Fُا آتاُهم
اXورد@/ هذا

ã
| الرضا Iقّق مطلق ف�اد

Ôrَرِضـي نLُكـم ٕا نـيا@, nالد ياة Ò¡با Ôrأَرِضي ـ@
ã
| Fك الباء بواسطة يسـتعمل وقد

ع� ويدّل التأ@كيد@, مyا فيستفاد ـ واِلف Òò ا َمَع َيكونوا بأن َرُضوا ٍة@, Lَمر َل Lأو بالُقعود
والتعّلق@/ ا¦ايل شّدة

Fُا
Òã
ÏÈَر َلَقد َعنه@, وَرُضوا م Ôyَع Fُا

Òã
ÏßÈَر ـ

ã
| Fك عن Mرف يستعمل وقد

وآثـاره أعFله bيع عن الرضا ع� فيدّل ـ الzوُد َعنَك
×
ÏÈتَْر ولَن اXؤِمن�@, َعِن

Uصوص@/ متعل#ق دون من اXطلقة
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اُعُطوا فٕاذا ,@
×
ÏÈ Ò	َف ربnَك ُيْعِطيَك ـ

ã
| Fك ء

ã
Ï¿ب تعلّق دون من يستعمل وقد

ÇIقّق مطلق ع� فيدّل ـ@ @
×
ÏÈيَر وَلسوَف أ�ع�× ربRـه وجِه ابتغاَء ٕاّ� َرضوا@, ِمyا

اXتعل#ق@/ جهة من خصوصيّة دون من ضا Aالر

ã
| Fك شـديد وتوافق كث� ÏÈر ع� فتدّل ِفع"ن@: ع� اXصدر صيغة وأمّا
وع� ـ ِرضوانَه َبَع Lتo َمن ,@ Ôأ@ك� Fا ِمَن وِرضواٌن وِرضواناً@, Fِا ِمَن Vًَفْض ـ@@َيْبَتغوَن

اXتعال@/ ا 
ٕا ينسب Dف يستعمل هذا

الرضـا ع� ويدّل التـاء@, ¡قـه قد مَفعل ع� ّ ميميى fصـدر الَمرضاة@: وأمّا
الرضا@, استدامة أيى ـ أزواِجك َمْرضاَت َتبتغيى ,@Fا َمْرضاِت ابتغاَء ـ

ã
| Fك hستدXا

خر@/ وا�� أ�ّول
ã
| الزيادة جهة من وهذا

/@٢١ . ٦٩ ـ عالية َجنLٍة
ã
| راِضيٍة ِعيشٍة

ã
| َفهَو :@
تعا قوله وأمّا

العيش فيكون ÇMاله@, وموافقاً ومطابقاً عليه منطبقاً يكون بأن العيش وِرضا
يدّل � فٕانّه العيش@, عن راضياً الشخص كون من وأبلغ أوكد وهذا عليه@, هو ع�ما

ا�نطباق@/ وكFل اXوافقة [ام ع�

/@٦ . ١٩ ـ اً َرِضيّ Rَرب وoجَعلُْه :@
تعا قوله وأمّا

ã
| ويكون قلبه@,

ã
| وراسخة ثابتة الصفة هذه تكون Mيث بالرضا متّصفاً أيى

راضياً اG�ٕيّة والتكاليف والباطنيّة الظاهريّة وا�بت"ءات وا¡وادث التقديرات مقابل
وموافقاً@/

ã
ÏÈوالرا اXعرفة@, نور شعاع والرضا ـ ٨٩ باب ال¿Ìيعة مصباح

ã
| ما ولنعم

عليه@الّس"م: وعن@الباقر @العبودّية@/
ã
æمَعا تمع@فيه ÒN@Ëºضا  ٕا Aيع@اختياره@,@والر Òb عن فاٍن
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الرضا@/ ُسنّة من خارجان وYا كفر وباXفقود ¾Ìك باXوجود القلب تعلّق

ـ ضوكُم@ Ô�ِلـ لكُم Fِبا ِلفـوَن Ö ÒJ ـ@ راضياً@ شـخص جعل فهو إ�رضاء@: وأمّا
/@٩@@.@@٦٢

×
ÏÉرتoَمن ٕاّ� ـ ورغبًة طوعاً الرضا أيى الرضا@, اختيار فهو ا�رتضاء@: وأمّا

عنه@/ ÏÈوير Oتاره من أيى ـ ×ÏÉ نoرتَ Ò ßX ٕاّ� َيشَفعوَن َو� َرسوٍل@, ِمن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رطب@:

طيب@/ والر# طب الر# ذلك من الُيْبس@/ خ"ف ع� يدّل واحد أصل رطب@: ـ مقا
القـوَم ورّطـبُت ٕارطاباً@/ النخُل أرَطَب ويقال معروف@/ َطب Cوالر /@ الَمْرعيى ْطب@: Cوالر
َرطْـباً أرطُبُه الفرَس َرَطْبُت تقول النبت@, من طاب Aوالر ُرطَباً@/ م Òxأطعم ٕاذا ترطيباً@,
وحكي ناعم@/ أيى َرطيب وريش َرطباً@/ مادام خاّصة للَقصب Ëºٕا ْطبة@: والر# وُرطوباً@/
أو خطأ من عنده كان ]ا تكلّم ٕاذا يرَطب عنده ]ا الّرجل َرِطب زيد@:

ã
èأ عن ناس

صواب@/

أيـضاً@: ْطب والر# ا�Çاّف@/ اليـابس خ"ف وهو نََدي@, ُرطوبة@: َرُطَب ـ مصبا
القْضبة طبة@: والر# ليّناً@/ رخصاً أو مُبتّ"ً كاَن ٕاذا وَرطيب َرطب ء

ã
Ï¾و الّرخص@/ ء

ã
Ï¿ال

يقول وبعÎÉم الربيع@/ بُقول من ÍÉأ�خ الَمْرعي طب Cوالر ِرطاب@/ وا�مع خاّصة@,
نـبات ذات صارت ٕارطاباً@: أ�رُض وأرَطَبت الكٔ"@/ من الَغّض وهو "òا طبة@: Cالر
أن قـبل ونضـج أدرك ٕاذا النّخل \ر َطب@: Cوالر فيه@/ صاروا القـوم@: وأرطَب رطب@,
فـzا بـدا ٕاذا ٕارطـاباً@: الب«Ìُة وأرطَبت أرطاب@/ وا�مع ُرَطَبـة@, والواحدة َيَتَتـّمر@,

ال�طيب@/



رطب ١٦٤

وُخّص كتابمب�@/
ã
| يابسٕاّ� و� و�@َرطٍب اليابسـ خ"ف طب: الر# ـ مفر

وَرط#ْبُته@: الفرس وَرطبت
×
وأج� َر Ò]أ Lو الن#خل وأرطَب ا¦ر@/ من طب بالر# َطب Cالر

من له حن# ]ا تكلّم ٕاذا َرطَباً@: الرجل وَرِطب أ@كله@/ الفرس@: فرطب طب@, الر# أطعمته
الناعم@/ عن عبارة طيب والر# الفرس@/ برطب تشبzاً وَصواب@, خطأ

من النضيج وهو ُرَطبة@, الواحدة َطب@, Cالر الليث@: قال ـ ٣٣٩ . ١٣ الxذيب
ُمرِطبون@/ فهم Kُلهم@, أرَطَب القوُم@: وأرَطَب النخلُة@, أرَطَبت وقد ٕا\اره@/ قبل Ì»ُالب
النـاعم@, ِطب@: والر# بـاXاء@, اÇXبتّل ِطب@: والر# َطب@/ Cالر م Ôxأطـعم أيى القـوَم وَرطبُت
انّـه وَرخاوtّن@: النسـاء ل� فيه الّذيى للغ"م ويقال ناعمة@/ َرخصة َرطبة@: وجارية

َرطب@/ bع وهو َرطب@, عود كّل طب Cوالر لَرطب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع الل� أيى وا�فاف@, اليبس Oالف ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والنـعومة والبـلّة والّرخـاوة اللAـ� مـواّد وبـ� بـيyا الفارق هو وهذا معاً@/ النCدّوة
والّرخص@/

واòشونة@/ الصلب مقابل
ã
| الل� فٕاّن

والضيق@/ الشّدة مقابل
ã
| والرخاوة

ا�فاف@/ مقابل
ã
| والبلّة

البؤس@/ مقابل
ã
| والنعومة

الغ"@/ مقابل
ã
والرخص|

كّل اسـتعGFا ويتشابه ٕاbاً�@, اللينة مفهوم مطلق
ã
| مش�كة الكلFت وهذه



١٦٥ رعب

الرخو@/ راجع ـ ذ@كرناه ما بيyا والفارق خر@, با�� مyا

,@ الكَ"ٔ وكذلك /@ ّ ونَديى Øل� فٕانّه ا¦ـر من َطب Cالر اXفهـوم@: هذا مصاديق ومن
يشاwها@/ وما الرطب والعود والقضبة

والرخاوة@, اللينة حالة جهة من فهو وصواب@: خطأ من حّن ]Çا التكلّم وأمّا
وتقيّداً@/ وجفافاً شّدة تكلّمه

ã
و| نفسه من يظهر � بأن

/@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن الرطب@: وال�طيب]ع�ٕاطعام إ�رطاب وأمّا

/@٢٥ . ١٩ ـ اً َجنيّ ُرَطباً َعلَيِْك ُتساِقْط النLخلَِة ْذِع ß ßP ٕالَيِك يى Rوُهز

أنسب وهو وأل� وأح� أطيب َطب Cالر ٕاّن ـ فأّوً� ا¦ر@: دون طب Cبالر التعب�
ٕانه حقّه

ã
| Jتمل ف" ورطباً نديّاً كان ٕاذا ٕانّه ـ وثانياً وضَعْت@/ Xرأة طعاماً يكون بأن

وفصله@/ موdه انقضاء بعد
Ø
Dس و� وجّف@, يبس وقد ع�النخلة قبل من @كان

/@٥٩ . ٦ ـ ُمب� ِكتاٍب
ã
| ٕاّ� ياِبٍس َو� َرطٍب َو�

وbاد@, وحيوان نبات من اXاّديّة اXوجودات مراتب bيع يشمل التعب� هذا
رطب ومyا كأصوGا@, يابس مyا والنبات اليابس@, مصاديق من كلّها ا�Fدات فٕاّن

كالعظام@/ مyا فاليابس وا¡يوان@, إ�نسان وكذلك اللّينة@, والفروع @كالقضب

وِعنَده بقوله@: ا��ية صدر
ã
| ٕاليه فأشار وا¤سوس@: اXاّدة وراء ما nعا وأمّا

الظاهر@/ ا¡ّس عن غاب ما اXراد فٕاّن الَغيب@, Ô³َمفا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رعب@:

فيقال أيضاً@, وباGمزة بنفسه ويتعّدي خفت@/ نفع@: باب من َرْعباً َرَعبُت ـ مصبا



رعب ١٦٦

مٔ"ته@/ أ�ناَء@: ورَعبت الع�لٕ"تباع@/
Ø
ËÉوت عب@, Cالر Ëº�ٕوا وأرعبته@/ رَعبته

ـ وا��خـر الَمـلء@/ ـ
ã
æوالثا اòوف@/ ـ أحدها ث"ثـة@, اُصول رعب@: ـ مقا

ْعب الر# ٕاّن ويقال عب@, Cالر Ëº�ٕوا َرْعباً@/ َرَعبْته اòوف@, وهو ْعب الر# ـ فأ�ّول القطع@/
وَرّعاب@/ راِعب وفاعله ُيفزعونه@, أيى بك"م حر Aالس ذا َيْرعبون م Øu@أ يزعمون ُرقية
مـٔ"ته@/ ٕاذا ا¡Çوض ورَعـْبُت ,@ الواديى مٔ" ٕاذا راِعب َسيٌل قوGم ـ ا��خر وأ�صل

ُرعبوبة@/ نام Aالس من للقِطعة ويقال ُمَرع#ب@, اXقّطع@: ء ãÏ¿لل قوGم ـ والثالث

أيى ُرغـباً@, � ُرعباً ذلك وفعل ُرعباً@, رَعبتُه وقد مرعوب@, هو رعب@: ـ أسا
ا¡Çرب

ã
و| ِتـلعابة السـلم

ã
| هو وتقول َفروقـة@/ ِترعاَبة@: ورجل َرغبة@/ � خوفاً

َيرعب راِعب@: سيل ا£از@: ومن /@Uنةd Yطويلة تاّرة َشطبة ُرعبوبة@: وامرأة ِترعابة@,
العـ� َرعـيب ورجـل مٔ"ته@/ ا¡وض رعبت ومنه ,@ الواديى وملئه وسـعته بك�ته

منه@/ فزع ٕاّ� شيئاً Í½يُب ما َجبان الع�@: وَمرعوب

َرِعب@/ وهو ُرْعباً فرَعب رَعبته اòـوف@/ امت"ء من ا�نقطاع عب@: Cالر ـ مفر
القطع وباعتبار مٔ"ته@/ ا¡وَض رعبُت قيل منه ا�مت"ء ولتصّور الَفروق@/ عابة@: Ùوال�

قطعته@/ نام الس# رَعبت قيل

و� أفزَعه@/ وُرُعباً@: ُرْعباً َيرَعبُه رَعبه واòوف@/ الَفَزع ُعب@: Cوالر عب Cالر ـ لسا

أيى وُمرتِعب ُمَرّعب فهو وارَتعب@, ُرعباً فرَعب وَترعاباً@, ترعيباً ورّعبَه أرعبه@/ تَقل
َفِزٌع@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| سبق وقد القلب@/ ع� اòوف استي"ء هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

أ�من@/ يقابل وهو مظنون@, أو مشكوك ÍÈر توقّع اòوف أّن اòوف@: ماّدة



١٦٧ رعب

اòوف@/ ذلك استمرار هو والرهب

ا�ضطراب@/ يوجب Mيث مفاجأة حصوله هو والفزع

إ�نس@/ يقابل ما والوحشة

بالكلAّية@/ أ�من يسلب القلب ع� خوف استي"ء حالة هو عب@: Cوالر

ي"زم ء
ã
Ï¾ ع� ا�ستي"ء فٕاّن fن@لوازم@أ�صل@, ا�مت"ء@والقطع@: oمفاه وأمّا

اُخر@/ أشياء عن انقطاع له MيثJصل 
اÔXستو من امت"ءه

وبرنا¶ وس� عمل من عليه كان
Ø
Fع منقطع فهو عب@: Cالر حالة له حصلت fن

ومقصد@/ غرض وIصيل أمر
ã
|

ا�سـتي"ء عنوان ÇIقّق مورد
ã
| اXاّدة ٕاط"ق هو الفصيح@: ا�ستعFل ولكّن

أو ا�مت"ء مطلق موارد
ã
| استعGFا وأمّا اُ�خر@/ ا�وانب عن ينقطع Ø	ح والسلطة

أ�صل@/ وخ"ف فصيح فغ� القطع@:

/@١٥١ . ٣ ـ عَب nالر َكَفروا الLذيَن قلوب
ã
|
ã
َسُنل�

/@٢ . ٥٩ ـ عَب nالر قلوwم ã| َوَقَذَف

/@١٨ . ١٨ ـ ُرْعباً م Ôyِم ِلئَت Ô ÒXو

الكـهف@: أصحاب ع� اّطلعَت ولو قلوwم@/ ع� مستولياً اòوف جعلنا أيى

ã

يسـتو اÇòوف ٕاّن ÇMيث ُرعباً@, رؤيxم من بدنك وbيع أعضائك قاطبة لُملَئْت

علzا@/

والفـزع والرهبة اòوف دون الكرZة@, ا��يات تلك
ã
| wا التعب� لطف فظهر

يشاwها@/ وما والوحشة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



رعد ١٦٨

رعد@:

وأرعـد الرعد@, مyا �َح ورُعوداً@: قتل باب من رْعداً ال«Êُء رعَدت ـ مصبا
مثله@, ٕارعاداً@: وأرَعَد ,@

Ø
Ì¿بال توّعد رعداً@: زيد ورعد الرعد@, أصاwم ٕارعاداً@: القوُم

منه@/ Ëºٕا عدة@: Aوالر اضطرب@, وارتعد@: يرعد ورعد

فقد اضطرب ء
ã
Ï¾ وكّل واضطراب@, حركة ع� يدل واحد أصل رعد@: ـ مقا

ومن الفزع@/ عند الرجل فرائص واُرِعدت بان@/ Òا� عديد@: Aوالر عِديدة@, Aالر ومنه ارتعد@,
ء@, وا£يى والذهاب ا¡ركة والَمْصع@: حاب@, الس# يَسوق مَلَك مَْصع وهو عد@, الر# الباب
أوعـد ٕاذا وَبـَرق@: الرجل وَرَعد وَبرَقت@, ال«Êء َرَعدت فيقال الرعد

ã
| ف ØÍ½يت Øj

الك"م يُك� للّذيى الراعدة@, َصلَفIت ـ أمثاGم
ã
و| وأبَرق@/ أرَعد وأجازوا وtّدد@,

ورأيـنا ْعد الر# dعنا ٕاذا وأبَرْقنا@: أرَعْدنا ويقال ل@/ Ò Úال قلّة لَف والص# عنده@, خ� و�
ق@/

Ö Ò
ال�

الرجل@:
ã

 ورعد َترعد@, ال«Êء رعَدت معروف@, ْعد@: والر# ـ ٢٤٩ . ٢ ا�مهرة

dعنا ٕاذا وأبرقنا أرعدنا ويقال tّدده@, ٕاذا وت�ق@:
ã

 ُعد Òل� ٕانّك ويقال ,@

ã
æّددt ٕاذا

وأبرق الرجل وأرَعد وأبرقت ال«Êء أرعدت الكوفّيون@: وأجاز ال�ق@/ ورأينا الرعد

ã
الّـ	 اÇXرأة عـديدة@: Aوالر ا�Çبان@, عديد@: Aوالر الك"م@/ كث� َرّعاد ورجل tـّدد@/ ٕاذا
فرائصه واُرِعدت عدة@, Aالر أخذته ٕاذا ٕارعاداً الرجل واُرِعَد نعمة@/ من ¡مها ي�جرج

الفزع@/ عند
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ُحب@, Cالس اصطكاك من ا¡ادث الصوت هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن



١٦٩ رعد

وأرَعـَدْت ال«Êء رعَدِت
ã
| Fك حقيقة ا�نðاعيى با�شـتقاق الفعل مyا ويسـتعمل

واُرِعَدْت استعارًة@, tّدد@, ٕاذا وأبرَق الرجُل أرعَد
ã
| Fك Vازاً أو وأرَعْدنا@, والراِعدة

والxديد@/ وإ�رعاد الرعد أصابه أيى وارتعدت فرائُصه

ومن ,@ ّ مع�Vازيى هو بل أ�صل@, من باط"قه فليس ا�ضطراب@: مفهوم وأمّا
والxديد@/ إ�رعاد آثار من أو الّرعد@, ٕاصابة لوازم

يكـون أن يلزم مyا كّ"ً فٕاّن والðيّن@: éوا� الك"م ك�ة ـ oمفاه وكذلك
مطلقاً@/ � وا�رتعاد إ�رعاد بقيد مقيّداً

ـُحب Cالس من قطعتـ� احتـكاك أثر
ã
| Jصـل ا Ø̂ ٕا فٕانّه الرعـد@: حقيقة وأمّا

أ�رض هـواء مع السحاب من كبـ�ة ضخيمة قطعـة باصطكاك أو ,@Fواصطكا@كه
السحاب Vتمع وخرقه السحاب من برد ما بتمزيق أو Uتلفت�@, جهت�

ã
| ويس�ان

غ�ه@/ أو مطر أ�رضبصورة 
ٕا يل Ø	ح

ã
| الشديدة وا¡Çركة ا¡رارة تُولَد وقّوة@: بشّدة والقلع ا¡ّك ذلك حصل وٕاذا

ال�ق@/ فيحصل ا£اور@, واGواء السحاب من أ�جزاء

وYا والدافعة@, ا�اذبة القّوتـ� أثر
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا :@ الطبيعيى ا�حتكاك ٕاّن Øj

ا¡رارة@, أثر
ã
| توجد ا Ø̂ ٕا القّوة وهذه ,@Uالك�يستهY الكهرباء قّوة Iقّق @أثر

ã
Jص"ن@|

ا¡ركة@/ أثر
ã
| تتحقّق ا Ø̂ ٕا وا¡رارة

ا¡رارة Fzف فيتحقّق wا@: ا¤يط هواؤها وكذلك متحّر@كة أ�رض كانت وØXا
ٕاذا القـّوة تـلك تـظهر ا Ø̂ وٕا دا_اً@, الكهرباء ففzا السحاب@/ وكذلك دا_اً@/ والكهرباء

ثانوّية@/ حركة عرضGا

والدافـعة وا�Çاذبة والكـهرباء ا¡Çاصلة وا¡رارة اXتنّوعة ا¡ركة ولتحقيق
اXربوطة@/ الكتب 
ٕا فل�اَجع والسحاب@: والنور



رعي ١٧٠

/@١٩ . ٢ ـ وَبرق وَرعٌد Fٌت ُظلُ فيه Êء
Ú
ال« ِمَن َكصيRٍب أو

قهراً ا�صطكاك يتحقّق Øj ظلFت أّوً� يتحّصل البخار وترا@كم السحاب
ã
ف�

النور@/ ي�اءي
Ø
j الشديدة@, الظاهرة الكهربائيّة القّوة توجد Øj الرعد@, فيحصل

/@
Ø ã
æالزما من أدّق وهو ّ الوقوعيى بالتقّدم هو ا Ø̂ ٕا :@ وال�اخيى ال�تيب وهذا

/@١٣ . ١٣ ـ ِخيَفته ِمن والَمVئكُة ْمده ÒM عُد Lالر وُيسبRح

Pريان ٕاشعاره جهة ومن وس�ه@, السحاب حركة مَظهر انّه حيث من فالرعد
وصـوته برعده فهو وإ�نسان@: وا¡Çيوان للنبات ا¡ياة عامل والسحاب السحاب@,
العـزيز ا مد ÒJو وا¡gة@, والتدب� والرaة والعلم وا¡ياة القدرة ظهور عن يُعلن
وٕاحسـانه@, وجوده وفضله رaته جريان ع� وا��وت وا�Fل ا�"ل ذا اXتعال

وإ�مكان@/ وا�حتياج وا¡ّد الضعف تعا
عن هه Øويُ

ã
| مـوكّل� اÇX"ئكة كون بتناسب ّ Vازيى fع� ـلك@: ÒXبا الرعد تفس� وأمّا

ã
| سبق وقد الغيبّية@, ع�القوي يطلق وقد عامّاً مفهوماً للَملك أّن أو اُ�مور@, ٕاجراء

ملك@/ ـ
ã
| ء وNيى اXع�@, هذا من شطر رسل@: ـ ماّدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رعي@:

فأ�ّول الرجـوع@/ وا��خر وا¡فـظ@, اXراقبـة أحدYا أصـ"ن@, رعي@:@ ـ مقا
وهو عاء@, Aالر وا�مع /@ ã
الوا :@ والراعيى �حظته@, ٕاذا ورعيتُه رقبته@, ء@:

ã
Ï¿ال ـ@@@َرَعْيت

وَرعـيت يَـصـ�@, َم 
ٕا نظرت أ�مَر@: وراعيُت أيضاً@/ وُرعاٌة نادر@, ِفعال ع� bع
افظ ÔJ ع�ما Jافظ ٔ�@نّه أ�صل@, ذلك من وهو إ�بقاء@, وإ�رعاء@: رقبxا@/ النجوم@:
:@ سـمعيى أرعيته الباب ومن بإ�بل@/ عيـة Aالر حسن وِترعايـة@: ترعية ورجل عليه@,



١٧١ رعي

ف"ن بعÎÉم وحكي رجـع ٕاذا القبيح@: عن ارَعوي ـ@ ا��خر وأ�صل ٕاليه@/ أصغيت
عوي@/ Cوالر عو Aوالر عو الر# حسن

وَرَعيxْا بنف«Îا@, حت
Ò
Ìº ٕاذا راِعية@: فهيى َرعياً@, َتْرعي اXاشيُة رَعت ـ مصبا

وقُـضاة@, قـاض مثل ُرعاة وا�مع راع@, والفاعل ياً@, Aومتعد �زماً يُستعمل أرعاها@,
بتدب�الناس لقيامه وأ�م�راع للحا@كم وقيل ُرغفان@/ مثل وُرعيان ِرعاء أيضاً وقيل
واّب@, الد# ترعاه ما وهو ]ع�@, :@ والَمرعيى ل ßa عي@وزان Aرعّية@والر والناس وسياسxم,
عاقبته@,

ã
نظرت| أ�مر@: وراعيت ارتدع@, مثل القبيح عن وارعوي ,@ الَمراعيى وا�مع

/@
Ó
ومع� وزناً أصغيت مثل dعيى وأرعيته �حظته@, وراعيته@:

واXصدر@, واXوضع عي Aالر والَمْرعي@: اXصدر@/ وبالفتح ,@ الكََ"ٔ عي@: Aالر ـ صحا
ع� َيرعي وفُ"ن ِجياع@/ مثل وِرعاء وُشبّان@, شاّب مثل وُرعيان ُرعاة bعه والّراعيى
وِديارهم@/ القَوم Ò ã
حوا َترعي

ã
الّ	 إ�بل عاوي@: Cوالر عاِويى والر# غَنمه@/ َيرعي أيى أبيه

حسن ف"ن يقال اُ�مور@, عن كّف أيى َيْرعو وَرعي ا¡قـوق@/ ُمراعاة ِمن وراعيـته
ووزنه ٕافَْعَوَل وتقديره القبيح عن ارعوي وقد وا�رعواء@/ عوي Aوالر عوة Aوالر ْعوة الر#
أرعيُت عوي@بالفتح@,@وتقول @والر# ØËÉبال عيا Cالر@Ëº�ٕيُدغم لسكون@الياء@,@وا  n@ا Ø̂ إفَْعلََل@وٕا
قال راِعنا@/ ـ@@ 
تعا قوله ومنه ٕاليه@, أصغيت أيى dعيى وأرعيتُه عليه@/ أبقيَت ٕاذا عليه
لٔ"مر@, ذهبت الياء ولكّن dَعك@, أرِعنا مع� ع� اXراعاة@, من فاِعلْنا هو أ�خفش
تقولوا و� Çقاً Ôa تقولوا � قال كأنه فيه@, القول ٕاعFل ع� بالتنوين راِعناً وُيقَرأ قال
َرعـياً أرعاها إ�بل ورعيت رعاية رعيّـتَه أ�م� ورعي الرعونة@/ من وهو َهْجراً@,

مثله@/ وارتعي َرْعياً بنفسه الكََ"ٔ
Ô
البع� ورعي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



رعي ١٧٢

والتحقيق@:

يـقابل مـا وهو أ�مر تولية مع ا¡Çفظ هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وا¡Çرس والنـظر واXواظبة الرقب ـ مواّد ب� الفرق رصد@:
ã
| سبق وقد اY�ٕال@/

والرعاية@/ وا¡فظ وا¡سب والرصد

ã
| أ�مر وتولية ا¡قوق@, Mفظ أو بالسمع أو با�وارح أو بالنظر ٕامّا والرعاية

وحاله@/ وجوده وباقتضاء Mسبه ء
ã
Ï¾ @كّل

وم¿wÌا/ �س�احxا@ومأ@كلها ومراعياً Gا حافظاً كان للFشية@ٕاذا فيقال@ٕاّنه@راع
وٕانّه اُمورهم@/ لنظم وحارساً معا¾Îم

ã
| Gم يلزم Xا حافظاً كان ٕاذا للرعيّة راع وٕانّه

مـن يدرك Xا وضابطاً نظامها وقوان� جرياuا لقواعـد حافظاً كان ٕاذا للنجوم راع
يتحّصُل ما ليعلم علzا وم¿Ìفاً مواظباً كان ونتيجته@ٕاذا أ�مر لعاقبة وٕاّنه@راع اُمورها@/

وهكذا@/ ويضبَطه@/

وع� الرعي@, � واويّاً الرعو ع� مربوط أ@نّه فالظاهر الرجوع@: مفهوم وأمّا
فيقال إ�عراض@, ع� فيدّل عن@, حرف مع يستعمل ٕانّه :@

Ø ã
اليا�

ã
| ا�ستعFل فرض

أ�صل@/ من فهو القبيح@, عن ومعرضاً راجعاً نفسه واXع�رعي القبيح@, من ارعوي

واستمرارها@/ الرعاية ٕادامة فهو إ�بقاء@: مفهوم وأمّا

راعـيى ã
| اXاّدة اسـتعFل لك�ة ÓÊºٕا فجعل الكَٔ"@: ]ع� Ì»بالك عي Aالر وأمّا

نف«Îا راعية ا Øu@فكأ بنف«Îا رعت أيى اXاشية@, رَعت فيقال بنف«Îا@, ورعzا اXاشية
Gا@/ راع دون من راعية كانت ٕاذا وهذا أمرها@, ومتولAية

/@٥٤ . ٢٠@ ـ أنعاَمكُم@ وارَعوا @ُكلوا

/@٣١ . ٧٩ ـ@ وَمْرعاها@ ماَءها ِمyا أخَرَج



١٧٣ رعي

/@٤ . ٨٧ ـ@ @ الَمْرعيى أخَرَج والLذيى
/@٢٣ . ٢٨ @ـ@ عاء Rالر ُيْصِدَر × Øح�

ã
َنس� � قالتا

: والَمرعيى احتياجاtا@وتأم�معيشxا@/ ورفع حفظها جهة
ã
| أ�نعام @راعوا أيى

حياة ذيى كّل فٕاّن أيضاً@, لٕ"نسان بل للحيوان وموردها الرعاية Tّل وهو مكان Ëºٕا
ذ@كر العمومّية@: هذه ويؤيّد وأ�شجار@/ النباتات §ّو قابل مكان 
ٕا معيشته

ã
| Jتاج

ليس الَمـرعي أّن مـع بـا¡يوان@/ ßصوَص�U غ� وYا واXاء أ�رض بعد الَمرعي
حياة@/ ذيى كّل لرعاية Tّل مطلق هو بل ا¡يوان@, َرعيى ]حّل Uصوصاً مفهومه

والنـبات الكَـٔ" تَمع ÔVو الرعي مع ÒV هو هنا@: الَمرعي من
Ø ã
ا¡قيـ� واXنظور

وهذا النبات@, مyا Oرج
ã
الّ	 أ�رض � أ�رض@, من اXتحّصلة اòارجة وأ�شجار

عيى الر# Tّل نف«Îا النباتات@وهيى ع�تلك ا¡يوان رعاية فكأّن مبالغة@وتأ@كيد, التعب�
باXكان@/ اعتبار و� الرعاية ومورد

/@ ٨ . ٢٣ ـ راعوَن وَعْهِدِهم م
ß ß
tٔ�مانا ُهم والLذيَن

/@٢٧ . ٥٧ ـ رعايxا Lَحق َرَعْوها ا Òf

النـصاري وٕاّن Çwا@/ الوفـاء ويـتولّون وأ�مـانة العهد وJفظون ُيراعون أيى
الرعاية@/ حّق راعوها ما م Øuوٕا Gم@, كتبناها وما الرهبانيّة ابتدعوا

/@١٠٤ . ٢ ـ oنُظرنا وقولوا راِعنا َتقولوا � آَمنوا الLذيَن ا Ûv@َأ يا

/@٤٦ . ٤ ـ م
ß
x بألسنَ لَيّاً وراِعنا ُمسَمع Ö�َغ ْع Òdoو وَعَصْينا عنا ß Òd وَيقولون

ا¡فظ ٕادامة عن عبارة فاXراعاة وإ�دامة@, ا�ستمرار ع� تدّل اXفاعلة صيغة
اXبعوث@للهداية@والتعلoوالðكية,

Ø ã
النّ� عن@وظيفة اXع�خارج وهذا اُ�مور,

ã
Ù
مع@تو

ٕاليه@/ Jتاجون ما وبيان سلوكهم 
ٕا والنظر التوّجه وظيفته ا Ø̂ وٕا
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ٕانّه بل موضعه@, غ�
ã
| اXؤمن�@: جانب من كان ولو

Ø ã
الن� من اXراعاة فتوقّع

الضعفاء الصغار ٕا
@أطفاGم بالنسبة أ�ولياء من@وظائف وهو ٕاهانة@له@وتوه�@وIق�@/
شيئاً@/ ٔ�نف«Îم Zلكون � الّذين

النظم عليه ويدّل dعنا@, ـ كلمة ع� وعطف قوGم@, متّمم من راِعنا@, ـ وكلمة
وأَطْعنا عنا ß Òd قالوا م Ô Úu@ولَوَأ ين Rالد ã| وَطْعناً ـ بعدها ا�ملة

Ø
Dس و� ,@
اُ�و ا��ية

ã
|

م@/ Ô ÒG َخ�اً َلكاَن وانُظرنا ْع Òdوا

وانُظرنا@, ُمسَمع@, غ� ْع Òdوا مكان ْع@, Òdوا َعَصْينا@, قوGم مكان أَطْعنا@, فجعل
أيضاً@/ 
اُ�و ا��ية

ã
| Fك ـ راِعنا مكان

ا Øu@بأ بالقول راِعنا كلمة تفس� 
ٕا Lتاج و� الكرZة@, ا��ية
ã
| اXنظور فظهر

مضافاً الع�ّية@, اXعاجم
ã
| ما خ"ف أ@نّه مع ]ع�ا¡مق@, الع�انيّة

ã
| وهو الرعن من

واXقصود واXع�@, اللفظ جهات من خ"ف وأنه ذلك@, ا��يات نظم اقتضاء عدم 
ٕا
النظم@/

ã
| والتحقيق تعي�أ�صل بعد واضح

ٕادامة فٕاّن صحيح@, غ� :@ الراعيى ٕاط"ق موارد ã
| الُمراعيى استعFل أّن وليُعلم

ُمراٍع كلّكم يقال@: أن يصّح ف" عادة@, Wكنة غ� :@
ã
ا¡قي� ]عناها واستمرارها الرعاية
وهكذا@/ رعّيته@, عن مسؤول وكّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رغب@:

بـفتح َرغباً أردته ٕاذا أيضاً@: بنفسه يتعدي ورغبته@, ء
ã
Ï¿ال

ã
| رغبت ـ مصبا

n ٕاذا عنه@: ورغبت واXّد@, بالفتح ورغباء وضّمها الراء بفتح ورغ� وسكوuا@, الغ�
اXصـدر@, لتأنيث باGاء غبة والر# الرغائب@, وا�مع الكثـ�@, العطاء والرغيبة@: ُترده@/

أ�@كل@/ ك�ة
ã
| َرغبة ذو أيى َرغيب ورجل َرَغبات وا�مع



١٧٥ رغب

فأ�ّول ء@/
ã
Ï¾

ã
| سـعة وا��خر ء@/

ã
Ï¿ال طلب أحدYا أص"ن@, رغب@: ـ مقا

ويقال عنه@/ رغبُت قلَت ُتِرده n فٕاذا ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| رغبُت له@, إ�رادة ء@:

ã
Ï¿ال

ã
| غبة الر#

ء
ã
Ï¿ال ـ وا��خر َشكوي@/ مثل

Ó
وَرغ� وَرغبة وُرغباً رغباً َيرغُب َرِغَب غبة@: الر# من

رغيُب فرس ويقال َرغيب@/ وسقاء َرغيب@, حوض يقال ا�ÇÒوف@, الواسع غيب@: الر#
وقد الواسعة@, أ�رض غاب@: والر# َرغائب@/ وا�مع الكث�@, العطاء غيبة@: والر# ْحوة@/ الش#

ُرغباً@/ َرُغبت

وَرِغبت مثله@, فيه@: وارتغبُت وَرَغباً َرْغبة أردته ٕاذا ء
ã
Ï¿ال

ã
| َرِغبت ـ صحا

ورجل ]ع�@/ فيه@:
ã
وَرّغبَ� ء ãÏ¿ال ã| ã

وأرغبَ� فيه@, وزهدَت ُتِرده n ٕاذا ء
ã
Ï¿ال عن

ْغبة@/ الر# من َرْغبُوت

ورغب عنه@, ورغب وارتغب فيه ورغب عنه@, وراغب فيه راغب هو ـ أسا
قبل fات

ã
سنّ	 عن رغب من فٕاّن

ã
سنّ	 عن ترَغْب � عAن يا ـ ا¡ديث

ã
و| بنفسه@/

أ@كـول@/ ا�وف واسع َرغيب ورجل /@
ã
ÏÈحو عن وجهه اX"ئكة ÍÈبت يتوب أن

وحوضوسقاء أ�خذ@/ قليل َزهيد@: وواٍد للFء@, أ�خذ كث� َرغيب@: واٍد ا£از@: ومن
رغيب@/

يُن Aالد َمِرَج ٕاذا rأن كيف ـ قال ٕانّه UصY
Ø ã
الن� عن ُرِويى ـ ١٢٠ . ٨ الxذيب

البَطن@: وُرغب َرغيب@, مال له Ì ßºمُو أيى ُمرِغب رجل cر@: وقال غبة@/ الر# وَظهرت
ٕانّـه ويقال الن#عFء@/ ومنك غباء الر# ٕاليك وتقول@: وف@/ Òا� َرغيب ورجل أ�@كل@, @ك�ة
عـن َرِغبت ويقال غائب@/ الر# وا�مع فيه@, َمرغوب لكّل أيى َرغيـبة@, لكّل َلوهوٌب
:@
ã
è"الكـ وقال مُ�اِغـب@/ فهو اّتسع@, ٕاذا اXكان وَتراَغب عمداً@/ تركتـه أيى ء ãÏ¿ال
َوَرْهـباً@, َرْغباً وقرئت@: وَرَهباً@, َرَغباً َيدعوَننا :@
تعا وقال فيه@/ ُيرغب ما الرغائب
مفعول F Øuأ ع� ونُصبا ,@Fw قرأ أحداً أعلم و� وُرهباً@, ُرْغباً وNوز مصدران وYا
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Çbع ع� وا¡رص م
Ò Ú
yوال ه

Ò
Ì Ú¿ال ومعناه ُشؤم@, غب@: Cالر اXصـدر@/ Fzف وNوز ,@FG

وا¡رام@/ ا¡"ل من الدنيا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرغبة هو الشوق أّن Fك أ�@كيد@, اXيل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أ�@كيدة@/

وإ�رادة@:
ã
Ø�¦وا والعطوفة وال¿Îوة ا¤بّة ـ ومواّد اXاّدة ب�هذه والفرق

اXشّية@/ بعد عدماً أو وجوداً أمر ع� ا�ّديى العزم هو إ�رادة أّن

يكره@/ وما يلّذ و]ا مستقبً" أو ماضياً فات ]ا اXتعلAق هو
ã
Ø�¦وا

للتوّجه@/ ا�لب بقصد ا¦ايل هو والعطوفة

مÏÉوIّقق@/ ]ا الطبع وتوفان ا¤سوسات من يلّذ النفس]ا ميل هو وال¿Îوة

وهـذه والرحم ا¡ّب ماّدة راجع البغض@/ ويقابله ء
ã
Ï¿ب التعلّق مطلق وا¤بّة

اXواّد@/

وÇNمعها والضعف@, الشّدة جهة من Hتلف والشـوق والرغبة اXيل أّن فظهر
عن [ايل فهو الزيغ وأمّا ُيري@/ � وما يُري Dوف واXمدوح اXكروه

ã
| عاّم وهو ا¦ايل

قلوَبنا@/ تُِزْغ � @ربLنا ـ ا¡ّق

ع�ميل تدّل أيى ]ع�إ�عراض@, تكون عن@, استعملتMرف ٕاذا اXاّدة ٕاّن
Ø
j

ا¡Çّق@, عن مال ـ نظائرها
ã
| يقال Fك السنّة عن رغب فيقال وان½Íاف@, ء

ã
Ï¾ عن

عنه@/ عطف

اXع�@, جهة من فرقاً ٕاليه@: ورغب فيه ورغب رغبه ـ ب�ٕاط"قات Dف أّن Fك@
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خصوصيّاته@/ ã
| النظر ـ

ã
æالثا

ã
و| هو@/ حيث من اXفعول نفس اXنظور ـ أ�ّول

ã
ف�

جانبه@/ 
ٕا النظر ـ الثالث
ã
و|


ٕا الطبيعيى ميله جهة من أ�شياء بعض لوازم من فهو ا�تAساع@: مفهوم وأمّا
جوفه

ã
| وأخذه Tتوًي قبول 
ٕا ّ طبيعيى [ايل نوع السعة فهذه واحتوائه@, ء ãÏ¾ أخذ

فيه كان ٕاذا رغيب وواٍد أ�@كل@, ك�ة اقتضاء فيه كان ٕاذا َرغيب رجل يقال وضمنه@/
وهكذا@/ الكث�@, اXاء قبول اقتضاء

الرغبة@/ بلحاظ بل اXاّدة@, مفهوم من ا�تAساع فليسمطلق

/@١٢٧ . ٤@ ـ @ Lَتنِكحوُهن أن وَترَغُبوَن

يتامي نكاح واXراد هو@, حيث من النكاح هو فاXتعل#ق نكاحهّن@, @وترغبون أيى
النRسـاء َيـتامي

ã
الكتاب|

ã
| َعَليكُم ُيت�× وما فzّن ُيفتيكُم :@
تـعا قوله

ã
| النساء

أيى الضم� ع� عطف يُت�@: وما ـ وbلة وَترَغبوَن@/ Gّن ُكِتَب ما تؤتوuّن �
ã
çVّال

ٕاشكـال � الفعل [اميّة بعد ا£رور الضم� ع� والعطف عليكم@, يُت� Dف ويُفتيكم
مالك@: ابن يقول العرب@, ك"م

ã
| واقع وهو فيه@,

مُثبَتاً حيح الص# والنّ� النّظم ã| ×
çأ قَد ٕاذ �ِزماً ِعنديى َولَيَس

العطف@/ مقام
ã
| �زماً ا�اّر عود ليس أيى

ُيفتيُكم@, Fا ـ الرسول من � اXتعال ا من وهو مستقً" تبي�ا¡كم والفتوي

ã
| يفتيكم وهو

ã
اXف	 هو ا واXع�ـ /@ ب�أ�يديى Dوف بأ�مام ء

ã
Ï¿ال جعل والت"وة

الكـتاب@: من واXراد النساء@/ مطلق
ã
و| الولدان من اXسـتضعف�

ã
و| اليتامي نساء

قّرر ما ّن@: Ô ÒG ُكِتَب ما@ ـ من اXراد أّن Fك الواقع@,
ã
| أ�حكام من وضبط وقّرر ما@ثبت

بيyم@/ Dف Gّن وضبط



رغد ١٧٨

/@١٣٠ . ٢ ـ
Ò
oٕابراه ِملِّة َعن يَْرغُب َوَمن

/@٤٦ . ١٩ ـ
ã
�Ò ßGَعنآ أنَت أراغٌب قاَل

/@١٢٠ . ٩ ـ َنفسه َعن م
ß
Î ß»بأنُف َيرَغبوا َو� Fا رسول َعن يَتخلLفوا أن

وا�ن½Íاف@/ ع�إ�عراض لتدّل عن@, Mرف اXاّدة استعملت

اÇXيل ]Çفهوم ٕاشعاراً وا�ن½Íاف@: إ�عراض ع� الكلمة انتخاب وجه وأمّا
ا�ن½Íاف@/ هذا

ã
| والشوق أ�@كيد

/@ ٨ . ٩٤ ـ فارَغْب ربّك وٕا�×
/@٥٩ . ٩ ـ راِغبون Fٕا�ا ٕانّا

/@٣٢ . ٦٨ ـ راِغبون رّبنا ٕا� ٕانّا

والسلوك الس� 
ٕا ومشتاقون اXتعال ا جانب 
ٕا أ�@كيد باXيل مائلون أيى
/@
تعا ٕاليه

وغ�ها@/ والتوّجه والسلوك الس� دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

/@٩٠ . ٢١ ـ وَرَهباً َرَغباً وَيدعوَننا ات Ö� Òòا
ã
| ُيساِرعوَن كانوا م Úuٕا

ٕاذا تتحقّق ا Ø̂ ٕا قلب oصم وعن حقّاً 
تعا ا دعوة أّن 
ٕا الكرZة تش�ا��ية
اòوف@/ استمرار وهيى والرهبة 
تعا ٕاليه الرغبة فت� Aبالص توأمًة @كانت

يعتمد أساسGا ف" والرهبة@: الرغبة
ã
حال	 حصول ب" الظاهريّة الدعوة وأمّا

الروح@/ عن خالية ا¡قيقة
ã
| وهيى مyا@, تظهر \رة و� علzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رغد@:

من َرَغـد
ã
| وهو راِغد@, فهو و�َن اتّسع رغادة@:

Ø
ËÉبال العيُش رُغد ـ مصبا



١٧٩ رغد

الزبد@/ غيد@: والر# اخَصبوا@, القوُم@: وأرَغد واسع@/ رزق أيى العيش@,

عيش فأ�ّول خ"فه@, وا��خر العيش@/ أطيُب ـ أحدYا أص"ِن@, رغد@: ـ مقا

ã
| غـيدة الر# ٕاّن ويقال أخَصُبوا@/ ٕاذا القوُم@: أرغَد وقد واسع@/ طيAب أيى وَرغيد َرغد
ـ ا��خـر وأ�صـل وَسْوَمها@/ تركها ٕاذا ماشيتَه الرجل وأرغد بدة@/ Cالز اللّغات بعض

رأيه@/
ã
| الشاّك ـرغاّد ÔXا ذلك ومن َضعفاً@, جسمه

ã
| حاله Øتغ� الّذيى :@ Cالُمرغاد

َرَغـد قـوم وتقول َرفيه@/ َرغيد َرَغد@: عيش الليث@: قال ـ ٧١ . ٨ الxذيب
رغاّد@: ÔXوا ُهزال@, غ� من َضْعَضعة فيه عرفت ٕاذا اXريُض ارغاد# وتقول@: َرَغد@/ ونساء
بدأ الّذيى وهو ُمرغاّد@, فهو ارغيداداً الرجُل ارغاد# :@ÍÉالن وقال غضباً@/ اللّون Ùتغ�Xا

Ø
j يُغ� اللéا¡ليب غيدة الر# أبو@عبيد@: ة@/ Ö�َوف ويُبساً صاً Ò Ò̀ فيه تري فأنت الوجع به

لعقاً@/ الغ"م فيلعقه Oتلط Ø	ح الدقيق عليه يُذّر

العيش@, من َرَغد
ã
| وهو واسع@, طّيب وَرغيد@: وراغد وَرَغد عيشَرْغد ـ أسا

أرَغد وقد َرَغد@, َذوو َرَغد@: ونساء َرَغد وقوم َرْغداً@/ وَرَغَد َرَغداً@, عيشه َرِغد وقد
وتقول العيش@/ تسـ�غد حيث وانزل Îم@, Ò¿عي ا وأرَغَد َرَغد@,

ã
| صاروا القـوم@:

ã
| فـ"ن وبنو بدة@/ Cالز وهيى غيـدة@, بالر# Ù ãæ Ò�ال من أطيُب غيدة الر# العيشـة ã| أ�من

والرغائد@/ َطب Cالر ã| الراغد العيش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو والعيش بالعيش@, ا¢صوصة الرفاهية هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

اXت"_ة@/ حا�ته وٕادامة ا¡يوان حياة جريان

خاوة والر# �Aوالل ْحب الرفه@والفسحة@والت#نّعم@والر# ـ اXاّدة@ومواّد والفرق@ب�هذه



رغد ١٨٠

ء@: واXريى واGنأ والزيادة والن#ماء والُوسع ْصب Òòوا

الطبع@/ اقتضاء وموافقة الطعام م"ءمة هو ء@: اXريى أّن

فيه@/ تكدير � الذيى اòلوص هو واGنأ@:

ذلك@/ تفيد � والزيادة ء@/
ã
Ï¿ال نفس من تكون

ã
الّ	 الزيادة هو وا§اء@:

ا¤ّل@/
ã
| السعة هو ْحب@: والر#

الَمجالس@/
ã
| حوا تَفس# ـ ا¤ّل ã| Dف اتّساع هو والفسحة@:

معنويّاً@/ أو ماديّاً موضوع أو Tّل ã
| كان سواء اXضيقة ضّد هو والوسع@:

الشّدة@/ ضّد خاوة@: والر#

اòشونة@/ ضّد :@�Aوالل

النعمة@/ حصول وهو البؤس ضد والتنّعم@:

التنّعم@/ من عاّم وهو ولينة العيش
ã
| وسعة تنّعم والرفاه@:

يـدّل ما والرطب@: والرخو الرحب
ã
| سبق وقد النعمة@/ ك�ة هو صب@: Òòوا

علzا@/

اXبالغة@, شّدة ع� تدّل الصيغة وهذه كا�aار@, افعي"ل فهو ا�رغيداد@: وأمّا
أ�@كيد@, الشديد ع�ال�فّه داّ�ً ا�رغيداد فيكون العيش@:

ã
الّرفاه@| هو الرغد كان وØXا

وصار أثراً انعكس ا�عتدال عن وخرج إ�فراط مرتبة وبلغ حّده Qاوز ٕاذا وال�فّه
الِعيشة@/

ã
| وشّدة ومضيقة ابت"ء 
ٕا

مطلقاً@/ � اللحاظ وwذا ا�هة هذه من اXضيقة هو فا�رغيداد

والتنّعم@/ ال�فّه مصاديق fن بدة@: Cالز ]ع� غيدة الر# وأمّا

خارج بإ�ط"ق والطيب واòصب واللينة اXاّدة@بالسعة@والرفه أّن@تفس� فظهر



١٨١ رغد

يلحقه@/ وما العيش
ã
| الرفاه هو وأ�صل وا¡قيقة@, أ�صل عن

/@٣٥ . ٢ @ـ@ ÔBِشئ حيث َرَغداً مyا@ @Vُوك
/@٥٨ . ٢ @ـ@ َرَغداً Ôrِشئ حيث ِمyا فُكلوا القريَة هذه دُخلوا اُ

/@١١٢ . ١٦ @ـ@ َمكان ُكّل ِمن َرَغداً رزُقها يأتzا

للخادم@, َدم Òòكا للراغد وbعاً َسن@, Ò¡كا وصفة كالت#َعب@, مصدراً ء Nيى َغد فالر#
Çbع@, انّه أو واXؤّنـث@, واXذّكر وا�مع اXفرد ع� يطلق صفة أ�وليّ� ا��يت�

ã
ف�

م@/ Øwر ã| اخَتصُموا َخ½Êِن ذاِن هى ـ
ã
| Fك العرف

ã
| متداول ع�التثينة ا�مع وٕاط"ق

كونكم حال أيى راغـديَن@, أيى وُكُلوا@, كَُ" ã
| الفاعـل ضـم� من حال فهو

تـقدير من وألطف وأنسب 
أو وهذا أ�@كل@, ذلك
ã
| ومهنّئ� ِعيشتكم

ã
| Òمرفّه�

أ�@كل@, � ا��@ِكل صفات من هو
Ø ã
ا¡قي� ال�فّه فٕاّن َرَغداً@, أ@كً" ـ Gا صفة وجعله @كلمٍة

خصوصيّاته@/ عن يبحث أن ينبغيى � هو حيث من أ�@كل أّن 
ٕا مضافاً

حال ÏÉقـت[ وإ�نعام ا�اريى العطاء هو قلنا Fك فالرزق الثالثة@: ا��ية وأمّا

Ø ã
ا¡قي� ]فهومه الرزق wذا متحقّقاً العيش كان وØXا معنويّاً@/ أو ماديّاً بإ�درار الطرف

ا�Çاريى العـاّم الرزق فكان ـ واXع� عنه@/ وحاً� متعلAقاً صفًة@, الرغد فجعل العاّم@:
م�فّهاً@/ الرزق كون حال

ã
| ِعيشxم@, تدوم به القرية@:

ã
| الداّر

بعدما لوحظ وٕاذا رزق@, فهو اXرتزق 
ٕا ومنسوباً مستقً" لوحظ ٕاذا فالرزق
الراغد@/ العيش مصاديق من فهو وIّمله@: به وانتفع ٕاليه وصل

واÇGنأ والوسـع واòصب والك�ة والوفور الزيادة oمفاه ٕارادة أّن �O و�

اُ�و ا��ية

ã
|

Ø
Dس و� Gا@, لطف � بأ�@كل@: الكرZة ا��يات

ã
| يرتبط ا

Ø
W وأمثاGا

� وك�ته وخصبه اXأ@كول ووفور أ�@كل
ã
| الوسع فٕاّن ا�ّنة@, خصوص

ã
| الواردة



رغم ١٨٢

الرفاهية R"ف وهذا وTمدة@, وسعادة �ًFك يزيد و� ا¡قيقة@, جهة من فzا مطلوبيّة
للشخص@/ اXطلوبة وا¡الة

الكرZة@/ ا��يات
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رغم@:

ال�اب@/ وهو غام الر# ـ فأ�ّول اXذَهب@/ وا��خر ال�اب@/ ـ أحدYا رغم@: ـ مقا
اُسلُِتيه ـ اòضاب

ã
| عايشة حديث ومنه غام@/ بالر# ألصقه أيى أنفه@, ا أرغم ومنه

فقال عليه@/ aل
Ø
j أ�صل هو هذا غام@, الر# ã| ألقيه تقول أرِغميه@/

Ø
j Uباليد Y ٕامسحيه

قال@: ا�نتصاف@/ ع� يَقـدر n ٕاذا ف"ن ورغم إ�نسان@/ َيكره ما يَفعل أن اòليـل@:
وأ�صل عyـم@/ وخرج نابذهم قوَمه@: ف"ن راغم ويقال بعيyا@/ َرملة Ëºٕا غام والر#
ْرِض أ�َ

ã
| د ÒN@ ـ ثنـاؤه@ جّل قوله

ã
| والَمْهَرب@, الَمذهب وهو الُمراَغـم@, ـ@ ا��خر

أ�صل� عن شّذ ا
Ø
Wو َمهرب@/ أيى ُمراَغم@, أ�مر ذاك عن ã


 ما ويقال كث�اً@, @@ ÓFُمراغ
الِكبد@/ زيادة آخرون@: وقال أ�نف@, هيى قوم@: قال غاَمي@, Cالر

َتِعَب@, باب من وَرِغَم قتل@, باب من ÓFَرْغ أنفه وَرَغم ال�اب@, غام@: الر# ـ مصبا
ا أرَغـم فيقال بأ�لف@, ويتعّدي َهواناً@, غام بالر# لصق كأ@نّه الذّل@, عن كنايـة لغة@,
وهذا غاضبته@, وراغمته منه@, كره ع� أيى ,@ ØËÉوال بالفتح أنفه ع�رغم وفعلته أنَفه@,
و� أ�عـضاء@, بأÊºء ك"مهم

ã
| جرت

ã
الّ	 أ�مثال من وهذا ٕاذ�ل@, أيى له oترغ

الظاهرة@/ اÊº�ٔء
ã
æمعا غ� Xعان وضعوها بل أعياuا يريدون

وهو ا�نتصاف ع� يقدر n ٕاذا ف"ٌن َرِغَم الليث@: قال ـ ١٣٢ . ٨ الxذيب
ج}تَه فلُيلزم أحدكم

×
Øَص� ٕاذا ـ ا¡ديث

ã
و| أنُفـه@/ َرغم اXعـ� وwذا ,@ ÓFرغ َيرغم



١٨٣ رغم

من أرغُم ما ويقال ويَذّل@, Oضع Ø	ح معناه ـ غم الر# منه رج ÒO Ø	ح أ�رض وأنفَه
ال�اب@/

ã
خاس| ٕاذا أنفُه رَغم ويقال@: قال@, ي@, Úال� غام والر# أ@كره@, ما أيى شيئاً@: ذاك

قلت ورّغمته@: قال@: منه@/ له امتناع � ما ع� aله ٕاذا وأرَغمه أنفَه ف"ن رّغم ويقال
يقال ومنه ال�اب@/ ِدقاق غام@: الر# أبو@عمرو@: قال داِغم@/ راِغم له وهو ,@ ÓFوَدْغ ÓFَرغ له
وقال ّلة@/ Aالذ غم والر# أنفه@, ا أرغم يقال ومنه بال�اب@/ وألزقتـه أهنتـه أيى أرغمته
هـجرته ف"ناً@: وراغمُت اليد@/ من يسـيل بالّذيى ليس الرمل من غام الر# :@ ّ أ�صمعيى
اXراَغـم@: الفـّراء@: وقال بال�اب@/ أنفه لصق وٕان أيى أنفـه@, رغم اُبال nو وعاديتـه@,
ّل@/ Cالذ غم@: والر# ال�اب@/ غم@: الر# :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن أ�رض@/

ã
| واXذهب الُمضَطرب

أ@كَرُهه@/ وما أنقمه ما أيى شيئاً@, ذاك من أرغُم ما ويقال@: /@Ì»َالق غم@: والر#
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� وهذا التأ ّنف@/ وٕاTاق أ�نانيّة ٕازالة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| صغارة توجب

ã
الّ	 واXنابذة باGجر يكون وقد بال�اب@, أنِفـه بٕالصاق يكون قد

وغ�ها@/ بإ�هانة أو الشديد@, بالقول أو واXعاداة@, باXغاضبة أو الطرف@,

فهيى وأمثاGا@: القدرة@, وعدم عمل@, ع� وإ�@كراه ا�ضطراب@, ـ oمفاه وأمّا
اXذكور@/ أ�صل لوازم من

بال�اب@/ الرغم مفهوم ]ناسبة Ëºٕا فهو ]ع�ال�اب@: غام الر# وأمّا

/@١٠٠ . ٤ ـ وَسَعة @@كث�اً ÓFأ�رضُمراَغ
ã
| ْد
ß
ÒNFا َسبيل

ã
| اِجْر Ôvوَمن

Ôrُكن
Ò
oِف قالوا Îم ß»أنُف يى ßXظا الَمVئكة تََوّفاُهم الLذيَن Lٕان ـ 
تعا بقوله مربوط

أيى ـ فzا اِجُروا Ôxف واِسَعًة Fِا أْرُض َتكُن Òn َأ قالوا ْرِض أ�َ
ã
| Òُمْسَتْضَعف� ُكنّا قالوا@



رفت ١٨٤

والتأييد@, للتوفيق وجلباً وTرومّيته@, �ستضعافه دفعاً و ا سبيل
ã
| اجر

Ô
v ومن

وهيى ُمراَغمـة@, Òã
ÏÈأرا وNد متناسـبة أمكنة 
ٕا يَصْل واòدمـة@: للطاعة وIصيً"

,@
Ø ã
æوالروحا ّ اXاّديى للتعيّش ومتوافقة يAئة Øxم وكانت واطمأّنت@, أمنت

ã
الّ	

ã
ÏÈأ�را

إ�نسانّية@/ للحياة وخاضعة

الفضاء طبيعة جهة من وا¡ّدة والغلظة الص"بة مقابل
ã
أ�رض|

ã
| فاXراَغمة

َكنة@/ والس# ا�جBع Tيط وبلحاظ والف"ة

يـلزم ما أحسن فٕاّن اُخر@, كلFت دون اXورد@,
ã
| باXاّدة التعـب� لطف فظهر

و� فـيه
ã
تنا| � موافق خاضع Tيط هو ا Ø̂ ٕا ٕانسان@: هو حيث من إ�نسان Xعيشة

والروحانّية@/ اXاّديّة إ�نسان عيشة برنا¶ 
ٕا بالنسبة Hالف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفت@:

Ø	ح فتت#ه ٕاذا ,@ بيديى َء ãÏ¿ال Cَرَفت يقال ,@
Ø ã
Ò
و َفّت ع� يدّل واحد أصل ـ مقا

ولواها@/ ولفxا دقّها ٕاذا عنقَه رفَت منه واشتّق انقطع@/ ٕاذا ا¡بُل@: وارفت# رفاتاً@, صار

يـ�ّفت@/ Ø	ح
ã

البا والعظم الَمـَدر ُيرَفت Fك بيده فتّـه َء@: ãÏ¿ال رَفَت ـ أسا

ا£از@: ومن عنَقه@/ فرَفَت وÍÈبه وفتاته@/ اXسك ُرفات مَ"ع}ّن ã
و| ُرفات@/ وعظم

ُرفاtا@/ فأحيا اXكارم أعاد الّذيى هو

من ق وتفر# Ì Ø»تك ما والُفتات@: فات Cوالر َفَتتCه@/ َرفتاً@: أرفُتُه َء ãÏ¿ال Cَرفت ـ مفر
ِقطعة@/ قِطعة اXنقطع للحبل فات Cالر واستع� التéوLوه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٨٥ رفت

والتحقيق@:

Iّولت بأن ,@Ì»بالِب�والك Iّول حصول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والَفّت@/ الِب� 
ٕا وماّدته ء
ã
Ï¿ال صورة

والتفريق والفّت@واللفت@والتحويل الك«Ìوا¡طم ومواّد اXاّدة ب�هذه والفرق
والبّث@: والِب�والفتل واللويى والدّك Ì¿والن

انكسار ا¡طم
ã
ف� ا�نكسار@, مفهوم فzا ي"حظ والفّت@: وا¡طم Ì»الك أّن

صغ�ة@/ بقطعات Ì»الك الفّت
ã
و| اGيئة@,

¼Íف 
ٕا اللـفت
ã
| فالنظر ا¦ايل@, جهة والفتل واللويى اللفت

ã
| وي"حظ

جانب 
ٕا أو كالفتل نفسه
ã
| ال½Íف مطلق 
ٕا اللويى ã|و ويسار@, �Z 
ٕا ء ãÏ¿ال

بعض أو نفسه
ã
| وليّه ء

ã
Ï¿ال ٕا
ميل الفتل

ã
و| شخصكإ�عراض@, عن أو @كإ�مالة

بعض@/ 
ٕا أجزائه

جهة 
ٕا Iّول الِب�
ã
ف� ا¡الة@, تبّدل جهة والبَلو والِب� التحّول

ã
| وي"حظ

مطلق@/ والتحّول اXضيقة@, جهة 
ٕا البَلو ã|و السفل@,

ã
و| والتشّخص@, الصورة ٕازالة الدّك

ã
ف� إ�زالة@: جهة والدّك الدّق

ã
| وي"حظ

والغلظة@/ اòشونة ٕازالة الّدق


ٕا التفريق
ã
| فالنظر التجّمع@: ٕازالة جهة والتفريق Ì¿والن البّث

ã
| وي"حظ

مـطلق 
ٕا البّث
ã
و| القـبض@, بعد البسط 
ٕا Ì¿الن

ã
| والنظر والبعد@, الفرق ٕاNاد

/@Ì¿والن التفريق

ماّدة كّل خصوصيّات تفصيل عن ونبحث اXواّد@, هذه ب� الفرق اbال وهذا



رفث ١٨٦

Iّول حصول ع� تدّل ا Øuفٕا مyا@, كّل عن تفارق تري Fك اXاّدة وهذه موردها@/
ã
|

/@Fyبي ا�امع اXفهوم فهو ,@Ì»بالِب�والك

أو الّدق أو Çطم Ò¡ا أو الَفّت أو الِبـ� أو Ì»الك ]طلق اXاّدة تفس� أّن فظهر
Tّله@/ غ�

ã
| واXعاجم@: التفاس�

ã
| Fك الل#فت أو القطع

/@٤٩ . ١٧ ـ َلَمْبعوثون ا@ أ ٕانّ وُرفاتاً@ ِعظاماً ُكنّا ذا@ أ ٕا

ÇKرة بالية عظام 
ٕا أبداننا وصارت متنا أن بعد وLيي نبعث كيف يقولون
منك«Ìة@/

العـظام هذه صارت فٕاذا وأبقاها@, إ�نسان أعضاء أشّد ا Øuفٕا الِعظام وذ@كروا
أ�عضاء@/ سائر حال فكيف متّفتتة@: Kرة بالية

اXشـّخصة وقدرtم ا¤دود علمهم 
ٕا بالنسـبة مyم القول هذا أّن �O@و�
� ّ أبديى Ø ã
أز ووجود متناهية غ� وقدرة Tدود غ� علم 
ٕا بالنسبة وأمّا اXتناهية
ٕاله و� اòالق البارٔي وهو له@, ¾Ìيك و� حّد و� احتياج و� عجز و� فيه ضعف

فيه@/ ٕاشكال ف" اXتعال@: العزيز هو ٕاّ�

َخـَلَق الLذيى أَولَيَس ///@oَعل َخلٍق بُكّل وهَو ة Lَمر َل Lأو أنشأها الLذيى يzا ÔJ ُقل
مثَلهم@/ ُلَق ÒO َع�أن بقادٍر ْرَض وأ�َ واِت مى Lالس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفث@:

]ا ح ØÍ¼ أو أفحَش لغة@: وَيْرِفث طلب باب من رفثاً منطقه
ã
| رفث ـ مصبا

bاع@, ف" قيل رَفَث@: ف" النكاح@/ والرفث@: لغة@, وأرَفث النكاح@, ذ@كر من عنه Øيك�



١٨٧ رفث

بالغمز الع�
ã
و| با�Fع@, الفرج

ã
| يكون الرفث وقيل القول@, من فحش ف" وقيل

به@/ للمواعدة اللسان
ã
و| للجFع@,

َفث الر# وأصـله ٕاظهاره@/ من يُستحيا ك"م كّل وهو واحد@, أصل رفث@: ـ مقا
يام Rالص َليلَة َلكُم Lاُِحل ـ وَرَفث أرَفَث يقال الك"م@/

ã
الفُحش| َفث@: والر# النكاح@/ وهو

ِنساِئُكم@/ ٕا�× َفُث Lالر

واXغازلة @التقبيل
ã
يع� الرجل@وامرأته@, يكون@ب� ا

Ø
W@ع@وغ�هFا� َفث : الر# ـ لسا

الفحشمن أيضاً@: َفث والر# الفحش@/ قول وأصله ا�Fع@, حالة
ã
| يكون ا

Ø
W وLوYا@,

َفُث Lالر ـ 
تعا وقوله ومعها@/ wا رَفث وقد وأرَفث@/ الرجل َرَفث منه@: تقول القول@,
َرفـثاً@, َيرُفث ك"مه

ã
| ورَفَث إ�فضاء@/ مع�

ã
| ٔ�@نّه ,@
بٕا عّداه فٕانّه ِنساِئكُم@, ٕا�×

النساء@/ شأن
ã
| وقيل أفحَش@, كلّه وأرَفث@: ,@

ã
æاللحيا عن

Ø
ËÉبال وَرُفث َرفَثاً@, وَرِفث

الّرجل يريده ما لكّل جامعة كلمة َفث الر# غ�ه@: وقال بالنكاح@/ الت#ْعريض َفث@: والر#
اXرأة@/ من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النساء@, 
ٕا أو فحشاء 
ٕا
Ø ã
العم� ا¦ايل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| كان ٕاذا ا¦ايل وهذا واXقاربة@, وا¦اّس والتقبيل واXداعبة اFXزحة من مراتب وله

وفاحش@/ قبيح فهو م¿Ìوع@: وغ� مورده غ�

القـول ع� وكذلك اXـورد@, هذا
ã
| يصّح ا Ø̂ ٕا الفحشـاء ع� الرفث فٕاط"ق

غ�
Ø ã
العم� ا¦ايل ذاك مورد

ã
| كان ٕاذا أيى به@, ´Í½الت يستقبح ما وع� الفاحش

اÌ¿Xوع@/

من Øمعـ� ومفهوم Uصوص مصداق ٕارادة فباعتبار ومع@: بالباء التعدية وأمّا



رفد ١٨٨

ا¡روف@/ من حرفاً يناسب وهو الرفث@, مصاديق

///@ LنÇ Ô ÒG ِلباٌس Ôrوأن َلكُم ِلباٌس Lُهن ِنساِئكُم ٕا�× َفُث Lالر يام Rالص َليلَة َلكُم Lاُِحل
/@١٨٧ . ٢ ـ LوهنÌ ß¾با َن Ðفا�

يتعلّق إ�ح"ل فحكم اXبا¾Ìة@: هو اXسلّم والكامل مراتب له َفث الر# كان ØXا
أضعف هو ما ٕاح"ل يوجب للرفث ّ قطعيى مصداق هو ما ٕاح"ل فٕاّن مراتبه@, Pميع
]فهوم mللصا الyار

ã
الرفث| حرمة وتستفاد اXصاديق@/ من bيعها أّن مع بأ�ولوّية@,

الرفث حـرمة ٕاّن نـقول@: أن وZكـن مسّلمة@/ اXبا¾Ìة
ã
| اXمنوعيّة أّن ٕاّ� ا¢الفة@,

Hصيص الليل
ã
| وٕاح"له الصوم@, أدلّة ÏÉمقت ع� ثابتة الصيام uار

ã
| وWنوعيّته

ع�أ�صل@/ باقية الyار وحرمة Hّصص@, أو

/@١٩٧ . ٢ ـ Rا¡ج ã| ِجداَل َو� ُفسوَق َرَفثَو� Vَف Lا¡ج Lنzف فرَض ْن Ò Òf

ا¦ايل وهو الرفث له Nوز ف" أ�¾Îر@: هذه
ã
| ا¡ّج فرضع�نفسه fن أيى

واXبا¾Ìة@/ واللمس النظر فيشتمل مراتبه@, ع� بالنساء ا�لتذاذ 
ٕا عمً"

اXورَدين@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفد@:

Ëºٕا :@Ì»بالك فد Aوالر أعانـه@, أو أعطاه ب@: ÒÍÈ باب من َرفْداً رفَده ـ مصبا
رفده@/ طلبت واس�فدته@: تعاونوا@, وترافدوا مثُله@, وأرفده منه@,

وغ�ه@/ بالعطاء واXظاهرة اXعاونة وهو منقاس@, مّطرد واحد أصل رفد@: ـ مقا
ء
ã
ال� ويكـون ـ@ ا¡ديث

ã
و| فد@/ Aالر Ëº�ٕوا أعـطاه@, ٕاذا َيرِفده َرفَده مصدر فْد فالر#

من أصـبت ف"ن@: من ارتفدت ويقال َمواِضَعـه@, يُوَضع � ِص"ٍت يكون أيى ِرفداً@,



١٨٩ رفد

ف"ناً ف"ن بنو وَرفَد أيضاً@/ ـرِفد ÔXوا ـع�@, ÔXا والراِفد@: ا@كتسبته@/ اXال@: وأرفدت @كسبه@,
ٌء
ã
Ï¾ فاَدة@: Aوالر والُفرات@/ ِدجلُة والراِفداِن@: ُمرف#د@/ وهو وعّظموه@, علzم َسّودوه ٕاذا
للحاّج به يشـ�وَن

Ø
j شـيئاً@, ٕانسان Cكل رج ÔO ا�اهلّية@,

ã
| به ُتراِفُد قريُش @كانت

السقف@/ به ُيرفَد ٔ�@نّه الباب من وهو السقف@, خشب واِفد@: والر# و¾Ìاباً@/ وزبيباً طعاماً

ٕاذا الرافد نعم وف"ن ذلك@/ غ� أو قول أو بعطاء أعانه وأرَفده@: رفَده ـ أسا
/@UالواردY الوافد به حّل

من الرفد فيه عل ÔN ما ـرفد@: ßXوا مصدر@/ ْفد@: والر# والعطّية@/ الَمعونة فد@: Aالر ـ مفر
ِرفـداً له جـعلت وأرفَْدته@: فد@/ بالر# أنَلْـتُه َرَفـدته@: وقد بالقََدح@/ Ì Ø»ف وGذا الطعام@,
استع� ُمرَفد@, فهو ف"ن وُرِفَد وأسقاه@, سقاه Lو وأرفده فرفده فشيئاً شيئاً يتناوله
اXراِفد وقيل لبyا@/ ك�ة من لبناً ـرفد ßXا "ٔ]

ã
الّ	 الناقة فود@: والر# الرئاسة@/ اُعِطيى Xن

وشتاًء@@/ صيفاً لبنه �@ينقطع ما والشاة@: النوق من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق هو وهذا إ�عانة@/ بعنوان العطيّة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن
وإ�عانة@/ وب�إ�عطاء بيyا

أ�صل@/ هذا ي"حظ أن يلزم اXاّدة@: استعFل موارد من كّل
ã
ف�

ح� ي"حظ n أو يقصد n وٕان الواقع@,
ã
| يتحقّق أن �زم إ�عانة عنوان ٕاّن

Ø
j

عوناً@/ اللéّويكون يُعطيى فود كالر# إ�عطاء@/

/@٩٩ . ١١ @ـ@ اXرفود فُد Rالر ِبئَْس القياَمِة ويَوَم َلعنًة هىِذِه
ã
| تِبُعوا واُ

Gم@, اXع� العطاء بئس Gم@, الّ"حقة ّية@, ×G�ٕا الّرaة عن والبُعد اللّعنة ٕاّن أيى



رفرف ١٩٠

طـبيعxم فٕاّن عyا@, وعوضاً العطيّـة تلك مـورد
ã
| تتبعهم اللّعنة هذه أّن واXنظور

ã
| Uـتارهم ع� يع� وهو العـطاء من النوع هذا وتطلب

ã
ÏÉتقت أنف«Îم و[اي"ت

والّس�@/
ã
Ï¿Xا

/@١٧٥ . ٢ ـ ـْغفرة ÒXبا والَعذاَب ديى ÔGبا Vلَة Lالض وا Ò Ò	اش الLذيَن ولىِئَك اُ

الكرZة@/ ا��ية
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفرف@:

والريـق@/ ا¡ركة ـ
ã
æوالثا أش}ه@/ وما اXّص ـ أحدYا أص"ن@: رّف@: ـ مقا

ã
Øæٕا ـ هريرة

ã
èأ حديث

ã
و| ترّشَف@/ ٕاذا َيُرّف@, رّف يقال اXّص@, وهو ّف الر# فأ�ّول@:

جهة من كان ما وأمّا َبَرق@/ ٕاذا َيِرّف@, ُء
ã
Ï¿ال رّف فقوGم@:

ã
æالثا وأمّا شفتzا@/ Cٔ�ُرف

ُيرفرف oالظ#ل ْفراف@: ويقال@ٕان@الر# جناحيه@/ الطائر @Iريك وهيى فالرفرفة, ا�ضطراب:
وهو الَرْفرف ومنه تنّدت@/ ٕاذا الشجرة@, َرفيف فيف@: الر# ـ الباب ومن َيعدو@/

Ø
j Pناَحيْه

ويـقال الر´@/ ُهبوب عند يتحّرك ٔ�@نّه ذ@كرناه@, Xا بذلك يى Ùdو وLوه@, اòباء Ì»ِك@
فـيقال الرفرف@:

ã
| 
تعا قوله فأمّا واضطرابه رقّتـه وذلك َفف@, الر# Ø�َب رفيف ثوب

مُعظم عن شّذ ا
Ø
Wو /@ÍÉُخ ثياب ْفرف الر# ويقال@: الُبُسط@/ هيى ويقال الرياض@, هيى

ـ قوGم وأمّا الكث�@/ الشاء هو ويقال البقر@, من القطيع هو
ã
æاللحيا قال ّف@, الر# الباب

يُطِعم@/ َيُرّف@: آَخرون@: وقال اتباٌع@/ هو قوم@: فقال ويُرف@: ّف ÔJ

َرّف يقال جناَحْيه@, Ì Ò¿َن الط�@: وَرف# أغصانه@/ انتشار الشجر@: َرفيف ـ مفر
للمتفّقد@/ ّف الر# واستع� له@, متفقّداً جناحيه Ì¿ن ٕاذا َيِرفّه َفْرَخه ورّف َيِرّف@, الطائر
أ�وراق@/ اXنت¿Ìمن ْفرف@: والر# َيُرّفه@/ أو فّه Ô ÒJ من أيى راّف@, و� حاّف لِف"ن ما فقيل



١٩١ رفرف

الرفرف@: وقيل بالرياض@/ مشب#ه الثياب من فÍÉب :@Í ÖÉَع�َرْفرفُخ ـ 
تعا وقوله
ا¡سن: عن وُذ@كر أ�طناب@وأ�وتاد, ع�أ�رض@دون الواقع باء ßòالفُسطاط@وا طرف

ا¢اّد@/ ٕانّه

ّف@: والر# bاعة@/ أيى َضأن من وَرف� ُرفوف@/ وا�مع الطاق, شبه ّف@: الر# ـ صحا
رفيف وثوب وتَٔ"ٔ�/ َبرق َيِرّف: لونه وَرف# Jوطنا@/ أيى َيرفCنا وف"ن وال�ّشف@/ اXّص
رفرفة@/ الواحدة ا£الس@, مyا ُخÍÉيتّخذ ثياب والرفرف تنّدت@/ ٕاذا َرفيف@: وشجر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¿ل

Ø ã
أ�ص� ا¡ّد عن خارجاً كان ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

منه@/ ويستفاد به متّصً"

تشّد غ�ها أو خشبة وهو الطاق شبه وهو ّف الر# اXع�@: هذا مصاديق ومن
عـند للطائر اXتحّر@كان ا�ناحان ومyا البيـت@/ أثاث من فzا وتوضع ا¡ائط 
ٕا
اس�سلت ٕاذا والثوب الشجرة رفيف ومyا بدنه@/ عن خارجان F Øu@أ يتخيّل ط�انه

اXنظر@/ وحسن الðيّن به يقصد حّدها عن خارجة واس�خت

امـتصاص ومثله@: ه@, Aحـد وعن ء
ã
Ï¿ال عن خارجاً ظهـور فٕانّه التٔ"لؤ@: وأمّا

القيد@/ هذا ]"حظة زاد وما ما@ي�ّشح

فـهو اXفهوم تضاعف ع� يدّل فيه والتضاعف التكرار فوقوع الرفرف@: وأمّا
ومكّرراً@/ داً Aومتعد Wتّداً لوحظ ٕاذا اXذكور ع�أ�صل يدّل

/@٧٧ . ٥٥ ـ ِحساٍن ٍّ Íوَعبَقِريى ÖÉُخ َع�َرْفرف Òِكئ�Lُمت

من جزءاً كانت ٕاذا متعاقبة و^ارق م�ادفة وسائد ع� الرفرف ٕاط"ق يصّح
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سـبيل ع� فيكون خارجاً جزءاً يكن n وٕاذا كان@, جنس ّ أيى من وأ�بنية ا�دران
ا�ستعارة@/

اG�ّٕية@, والصفات لٔ"Êºء الروحانيّة اXتنازلة أ�نوار الرفرف@: مصاديق ومن
الوجـود نور من م¿Ìقة متحقّقة ونورانيّة ÇUصوصة روحانيّة اÊº�ٔء من لكّل فٕاّن
والتـنّور بـه وا�رتباط وا�Fليّة ا�"ليّة أ�نوار هذه من نور برؤية والعـبد ا¡ّق@,
التـذاذه [ام ويكون اXعنوّية@, وحياته مس�ه

ã
| عليه ويتّكيى يستند به@: وا�ستنارة

عليه@/ متّكئاً ã
æالروحا

فراجع@/ وال}اء الطراوة 
ٕا ٕاشارة اللون هذا أن :@ÍÉخ
ã
| سبق وقد

تكـّرر قـد Çا
Ø
W رفرف صـيغة أمثال

ã
| والتضاعف التكّرر ع� الد�لة وأمّا

وغ�Yا@/ وَذبَْذَب َحْصَحَص
ã
| فgا خاّص@: بنحو اXلفوظان ا¡رفان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفع@:

وهو رفعاً@, ء
ã
Ï¿ال تقول@رفعت خ"ف@الوضع , ع� يدّل أصل@واحد رفع@: ـ مقا

تقريب الباب@الرفع : ومن خ"ف@اXوضوع@/ س�ها@:
ã
الناقِة@| ومرفوُع اòفض@/ خ"ف

ومصدر للسلطان@, رفعته ـ قوله ذلك ومن Gم@/ مقّربة أيى َمرفوعة@, وُفُرش ـ ء
ã
Ï¿ال

وذلك العامل@, ع� ف"ن رفع كقوGم ـ وٕاظهاره ء
ã
Ï¿ال ٕاذاعة فع@: والر# فعان@/ Aالر ذلك

فاع@/ Aالر أيّام هذه ـ البَيْدر 
ٕا صاد ß¡ا بعد مل ÔJ أن الزرع@: وَرفُع خـ�ه@/ أذاع ٕاذا

ã
|

Ø
ËÉكال إ�عراب

ã
| والرفع فارتفع@/ رفعتـه الوضع@, خ"ف الرفع@: ـ صحا

من يرفعه ما وهو َرفيعًة العامل ع� ف"ن ورفع النحـويّ�@/ أوضاع من وهو البناء
وَمرفوعها يتعّدي@, و� يَتعّدي أنا@, ورفعتُه باَلغ@, الس�@:

ã
|
Ô
البع� وَرفع ويبّلغها@/ قّصته
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والَمعقول@, الَمجلود مثل مصدر وهو َمرفوع@, له ليس دابّة له يقال موضوعها@, خ"ف
الفّراء@: وقال ء@/

ã
Ï¿ال تقريبك فع@: والر# ترفيعاً@/ رفّعته وكذلك ,@ÍÉÔ¡ا دون َعدو وهو

@صوته
ã
| قال@ابن@السّكيت: ُمكَرمات@/ ويقال@نساء فوق@بعض@, بعÎÉا وُفُرش@َمرفوعة

وَرفُع Ìيف@/ Ò¾ أيى َرفيع ورجل الصوت@, رفيع صار الّرجل@: رفُع وقد وَرفاعة@, ُرفاعة
َقدره@/ ارتفع أيى ِرفعة

Lو ها Aَمقر عن أعلَيْـxا ٕاذا اXوضـوعة أ�جسام ã| تارة يقال فـع@: الر# ـ مفر
وٕاذْ Lو طّولتَه ٕاذا البناء

ã
| وتارة عمد@/ واتبغ� مى Lالس رَفَع ور@, nالط فوقكُم وَرفْعنا

ã
| وتارة @كرك@/ ِذ لََك َوَرفعنا Lو@ نّوهتَـه ٕاذا @كر Aالذ ã| وتارة القواِعَد@/

Ô
oٕابراه َيرُفع

َرَفعه َبل ـ 
تعا وقوله َدَرجات@/ بعٍض فوَق م
Ô
Î ÒÉبع وَرفعنا @ Lو فxا

Ø
Ì¾ ٕاذا لةXا

َمْرفوَعة وُفُرش ـ وقوله الت¿Ìيف@/ حيث من ورفعه ٕا
ال«Êء@, رفعه Jتمل َليه@: ٕا Fا
ورفَع شديُده@/ الّس�@: ومَرفوع أنا@, ورفعته س�ه@,

ã
| البع� رفع ويقال ¾Ìيفة@/ أيى

Lو tا Òñعج اXرأة به ترفع ما فاعة@: Aوالر احتجبه@/ ما خ� أذاع كذا@: ف"ن ع� ف"ن
الِمرفد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòفض أّن سبق وقد اòفض@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن
بالعطوفة@/ مقارناً التواضع هو

مرتفعاً@, ء
ã
Ï¿ال جعل ع� يدّل الرفع ٕاذ الوضع@: مقابل

ã
| اXفهوم هذا وليس

ã
| Fك الوضع جهة 
ٕا فيه النظر وليس بل عالياً@, ص�ورته قيد مع الوضع خ"ف فهو
حيث من والرفعة ا�عت"ء جهة 
ٕا العلّو

ã
| النظر أّن Fك الصوت@/ ورفع ا�دار رفع

ا�Kفاض@/ بعد مرتفعاً كونه غ�م"حظة من هو@,



رفع ١٩٤

اXعنويّات@/ ã| أو ا¤سوسات
ã
| يكون أن من أعّم الرفع ٕاّن

Ø
j

Fُا َيـرفع َدَرجاٍت@, بَعٍض َفوَق م
Ô
Î ÒÉبَع وَرَفعنا@ ـ@

ã
| Fك ّ اXعنويى اُ�مور ã

ف�
ُترفع@/ اFأن بيُوتأِذَن ã| ِمنُكم@, آَمنوا الLذيَن

َصوِت َفوَق أصواَتكُم َترَفعوا � ـ@ @
ã
| Fك ا¤سـوسات من اXسموعات

ã
و|

ُرفاعة@/ صوته
ã
| ويقال /@ Ø ã النّ

َفعها@/ َر Êَء
Ú
وال« الَعرش@, َع� ورَفعأبََويْه ـ@

ã
| Fك مyا@ Íات

Ò
اXب½

ã
و|

َمرفوَعة@/ ر
Ô
Ì
Ô
º فzا َمرفوَعة@, وُفُرٍش ـ@

ã
| Fك اُ�خرويّة أ�جسام ã|و

/@١٥ . ٤٠ @ـ@ َرجات Lالد َرفيُع

من الصفة ثبوت ع� تدّل فَعيل صيغة كانت وØXا درج@,
ã
| تفسـ�ها مّر قد

اXراتب فوق تعا
وجوده فهو ٕاليه@/ اòفضوالنسبة جهة فيه ي"حظ ف" ,@ هيى حيث
الوجودّية@/

/@٣ . ٥٦ @ـ@ راِفَعة خاِفَضٌة كاِذبَة ا ßxلَِوقَع لَيَس

ع� يدّل اòفض hوتقد والرفع@, اòفض ع�تقابل ويدّل اòفض@,
ã
| مّر قد

طبعاً@/ مقّدم فهو الرفع@, مفهوم
ã
اòفض| مفهوم ¡اظ

/@١٥٨ . ٤ ـ ٕالَيه Fُا َرَفَعه َبل َيقيناً َقَتلوه َوما

/@٥٥ . ٣ ـ Ú ã Òٕا� وراِفُعَك ُمتَوفRيَك ã Øæ ٕا
×
Ï»عي يا Fُا قاَل ٕاذ

من قريبـاً و� مكان
ã
| ليس 
تعا ا فٕاّن ّ واXعـنويى Ø ã

æالروحا الرفـع يراد
/@
تعا منه وبعيداً خالياً مكان وليس أ�مكنة Pميع Tيط وهو مكان@,

باXوت إ�ماتة ]ع�
ã
Ø|التو يكون بأن اXـوت بعد هو فهل الرفع@: كيفيّة وأمّا
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الروح رفع jË»ا� وتصفية البدن بتلطيف اXوت قبل أو والصلب@, �@بالقتل ّ الطبيعيى
اXسيح مورد

ã
|

Ø
Dس و� Wكن@, Fyم فكّل :@

Ø ã
æالنورا ّ ال�زخيى اللطيف البدن ذلك مع

لطيف@/ Wتاز اòلق بدء من جسمه فٕاّن الّس"م@, عليه

ـ ِمنه وُروٌح Òhَمر ٕا�× ألقاها وكلَمتُه Fِا َرسوُل Òhَمر عي«Ïابُن الَمسيُح ا Ú̂ ٕا
/@٤@@.@@١٧١

وأ�قـوال والروايـات ا��يـات بـ� Dف والتضاّد اò"ف يرتفع اXع�@: وwذا
والتضعيف@/ ٕا
التأويل Lتاج و� ا¢تلفة@,

الو|@/ راجع ـ التاّم أ�خذ هو
ã
Ù|التو وحقيقة

Hتلف
ã
Ù|التو فٕاّن اXورد@,

ã
| صادقاً يكون يراد@: مع� ّ بأيى ã Ø|التو أّن �O و�

بـتلطيف اÇXورد هـذا
ã
|

ã
Ù|التو فيتحقّق اXصاديق@, باخت"ف مفهـومه خصوصيّات

الدنيا@/ عن انتقاله
Ø
j UعYÏ»عي بدن وتصفية Ë»ا�

الطور@/ راجع ـ ٦٣ . ٢ ـ الطnور فوَقكُم ورَفعنا ميثاَقكُم أَخذنا وٕاذ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفق@:

أيضاً والرفيق الُعنف@/ خ"ف رفيق@, فأنا َرفقاً@, قتل باب من به َرَفقُت ـ مصبا
قـتل@: باب من العمَل ورَفْقُت َقُرب@, مثل به وَرفُق ذلك@/ من مأخوذ أ�خَرق@, ضّد
الفـاء Ì»وك oXا بفتح به ارتفقَت ما والَمْرِفق قصدت@, الس�@:

ã
| ورفقت أحgته@,

والكنيف كاXطبخ الدار ِمرفَق وأمّا إ�نسان@/ َمرفق ومنه لغتان@, وبالعكس@: @كَمْسجد@,
مرافق@/ اXرفق وbع لة@, باËºا�� ع�التشبيه غ�@, � الفاء فبك«ÌاoXوفتح وLوه@:
bعاً قابلت ٕاذا العرب ٔ�ّن الَمرافق@: ٕا� وأيِديكُم ـ 
تعا قوله

ã
| اXرفق bع ا Ø̂ وٕا
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فاغِسلوا ـ 
تعا قوله وعليه هذا@, من مفرد كّل ع� هذا من مفرد كّل aلت Pمع
آباؤكم@/ َنَكح ما َتنكحوا و� م@, Òxأسِلح وليَأُخذوا برؤوسُكم@, وامَسحوا ُوجوَهُكم@,
وحـدته باعتـبار اXتعلّق يفردون فـتارة واحد متعلّق

ã
æالثا للجمع كان ٕاذا@ ولذلك

مyم واحد مال كّل من خذ أيى صدقة@, منأمواGـم خذ Lو متعلّقه 
ٕا وبالنسـبة
برحاGا م

Ø
wَدوا ركب@الناس قالوا بصيغ@ا�موع, اللفظ Nمعونه@ليتناسب وتارة صدقة,

ٕا�الَمرافق@, وأيِدَيكُم ـ ومنه ورسyا@, برحلها دابّته واحد كّل ركب أيى ا@, ßuوأرسا
متعلّقان له كان وٕان واحداً@, مرفقاً يد لكّل ٔ�ّن ٕا
@مرفقها, يد كّل كّل@واحد @ليغسل أيى
ـ ومـنه بـطرفzا@, بلد كل# أيى بَطرفzا@, ِب"دهـم وطئنا قالوا أ�@ك�

ã
| اXتعلّق ثَنّوا

ا�Fعة والرفقة@: الكعاب@/ 
وٕا بأطرافها فيقال ا�مع وجاز الكعب�@, ٕا� وأرُجلكُم
وا�مع ,@o]

ã
ب� لغة

ã
| الراء

Ø
ËÉب وهيى الرفقة Ëºٕا زال rتفّرق فٕاذا سفرك ã

| ترافقهم

الّـذيى والرفـيق وسـدر@/ ِسدرة مثل ِرفَق وا�مع قيـس@, لغة
ã
| وبك«Ìها رفاق@/

انـتفعت@, ء@:
ã
Ï¿بـال وارتفقت بالتفّرق@/ الرفيق Ëºٕا يذهب و� اòليل قال يرافقك@/

ِمرفقه@/ ع� اتّكأ وارتَفق@:

خ"ف فـق Aفالر ُعنف@, ب" ومقاربة مرافقة ع� يدّل واحد أصل رفق@: ـ مقا
كّله@/ أ�مر

ã
| الِرفق Jّب ثناؤه جّل ا ٕاّن ـ ا¡ديث

ã
و| أرُفق@, َرفقت يقال الُعنف@,

ِمرفق واÇXرفق@: وموافقة@/ راحة 
ٕا يدعـو ء
ã
Ï¾ كّل منه يشـتّق

Ø
j أ�صل هو هذا

ã
| ِمرفقه ع� اتّكأ ٕاذا الرجل ارتفَق يقال عليه@, ا�تّكاء

ã
| يس�´ ٔ�@نّه إ�نسان@,

بك@/ الرافـق أ�مـر ـرِفق ÔXوا ثعلـب@/ حكاYا وِمرَفق@, َمرِفق فيه ويقال جلوسـه@/
َمرافق@/ وا�مع رحاض@, ßXا رفق ßXوا ٕا
@وظيفه@/ البع� مرفق به يشّد ا¡بل فاق@: Aوالر

ينام@/ � مرفقه ع� بات ٕاذا ساهراً الرجل ارتفق ويقال

اُ�مـور
ã
| Ì»اليـ هـو الرفق أّن فق@: Aوالر اللCطف ب� الفرق ـ ١٨٠ الفروق



١٩٧ رفق

اXطلوب@/ 
ٕا التوّصل
ã
| التشديد وهو الُعنف وخ"فه ٕالzا@, التوّصل

ã
| وال«Îولة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويـقابله ا�Çانب@, ول� بلطف اXعاملة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

نـرم و Yسازگاري بكلمة بالفارسيّة عنه Ø�ويع وخشونة@/ بشّدة اXعاملة وهو الُعنف
/@Uخويي

والتوافـق Ì»والي والرخاوة واللّطف وال«ÇÎولة �Aوالل اXاّدة هذه ب� والفرق
وإ�عانة@: والقصد والنفع

وأ�جسام اXاديّات ã| Øالتل� من أعّم هو Dف وتستعمل اòشونة ضّد اللينة أّن
أ�خ"قيّات@/ ã| اللينة ومن

Ë»Çا� هذا
ã
و| رفيق ء

ã
Ï¾ يقال ف" أ�جسام غ�

ã
| يستعمل ا Ø̂ ٕا والرفـق

رفق@/
والدقائق@/ ا�زئيّات 
ٕا والتوّجه الدقّة جهة اللطف

ã
| وي"حظ

الفائدة@/ وٕايصال الربح وصول جهة 
ٕا وإ�فادة النفع
ã
و|

اò"ف@/ وفقدان اXرافقة مطلق جهة 
ٕا التوافق
ã
و|

والتفريط@/ ب�إ�فراط التوّسط مطلق جهة 
ٕا القصد
ã
و|

الصعوبة@/ تقابلها وال«Îولة

الشّدة@/ تقابلها والرخاوة

العز@/ يقابله Ì»ُوالي

رحم@/ رخو@, ـ راجع
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بالتقريب� هو ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@: واXقاربة واXوافقة با�نتفاع تفس�اXاّدة أّن فظهر
بالتحقيق@/

/@ ّ ا�نðاعيى با�شتقاق هو ا Ø̂ ٕا ع�اXرفق@: ا�تّكاء مفهوم وأمّا

والرفق@, اللينة جهة مyا كّل
ã
| ي"حظ أن ف"بّد اXذكورة@:

ã
æعاXا

ã
با{ وأمّا

فق@, Aالر من آلة Ëºٕا والِمرفق فق@/ Aالر نفسه من يُظهر من وهو إ�رفاق@, من فالُمرفق
Tّل فهو اXكان@: Ëºٕا بصيغة قيل وٕاذا عليه@/ با�تّكاء وا�س�احة فق Aالر وسيلة فٕانّه

العظم�@/ اتصال
ã
| ول� ِرفٍق

/@٦٩ . ٤@ @ـ َرفيقاً أولئَك وَحُسَن Ò�¡والّصا Îداِء Û¿وال

رفيقاً@, ُيفرضكونه مyم واحد كّل واXراد ع�ا¡الّية@, أو ñع�ا¦ي منصوب
ا¡قيقة

ã
| اXع� وهذا هو@, حيث من ع�ذات الصفة ثبوت فيه ي"حظ الفَعيل أّن أو

وbع@/ مفرد ع� ا�نسيطلق @كمفهوم

/@٢٩ . ١٨ ـ@ @ ُمرَتفقاً وساَءْت Ìاُب Ú¿ال ِبئَْس

/@٣١ . ١٨@ @ـ ُمرَتفقاً وَحُسَنْت الثLواُب ِنْعَم

وأخذه@, الرفق اختـيار أيى وا�ختيار@, اXطاوعة ع� ويدّل افتعال ا�رتفاق
انتخابTّل@اس�احة@وارتفاق, جهة من ا¤ّل بئس النار أّن يراد مكان, Ëºرتَفق@ٕا ÔXوا

ل"رتفاق@/ Tّل أحسن فهيى ا�نّة قباGا ã|و

/@١٦ . ١٨ ـ ِمرَفقاً ِمنأمركُم َلكُم يRٔي Ôvو ِتِه Òaَر ِمن ربnكُم َلُكم
Ö
Ì Ô¿َين

الكهف@/ ٔ�صحاب واòطاب ـ الرفق ع�وسيلة ويدّل آلة Ëºٕا

/@٦ . ٥ ـ ٕا�الَمراِفق وأيِدَيكُم ُوجوَهكُم فاغِسلوا


ٕا بانxائها قيّـدت وا�نxاء@: ا¡ـّد جهة من مفهـومها Vملة اليد كانت ØXا



١٩٩ رفق

يتفاهم ٕا
ما التكليف فيتوّجه عرفاً@, معلوم مفهومه فٕاّن الوجه R"ف وهذا اXرفق@,
منه@/ العرف

ã
|

ترجع وخصوصيّاته ,@
Ø ã
عر| أمر أيضاً فهو واليد@: الوجه من كّل

ã
| الغَْسل وأمّا

أو الوجه بغسل خوطب ٕاذا ملّة ّ أيى ã|عرف كّل من ومعلوم ,@Fzف
Ø ã
العر| ٕا
اXتفاهم


ٕا اغسلها قيل Yٕاذا واليَد الذقن@, 
ٕا الناصية ابتداء من الوجه يغسلون م Øuفٕا اليد@:
اXتفاهم هذا R"ف Fالناسغسله من أحٌد وٕاذا اXرفق@ٕا
@أ�صابع@/ ابتداء اXرفقU@من
من اXعروف وOالفه العاقل العرف وينكره وا�سxزاء@, للتعّجب مورداً كان :@

ã
العر|

اXتفاهم@/

يكون أن �بّد اXرفق 
ٕا كان ٕاذا اليد حّد فٕاّن الَغْسل@:
ã
| اXرفق دخول وأمّا

رفق@/ ßXا منxي 
ٕا اليد ُرسغ من اXمتّد الزند عظم انxاء 
ٕا

وعظم الزند عظم اتّصال Tّل هو بل الواقع@,
ã
| مستقً" عضواً ليس فاXرفق

القول وأمّا اXرفق@, غسل ي"زم الوصل Tّل ٕا
منxي اليد فغسل ,@Fمفصله أو العضد
جّداً@/ فغ�وجيه مع@: ]ع� 
ٕا حرف بأّن

َصعيداً موا Lَفَتَيم ـ 
تعا يقول حيث التيّمم
ã
| اXسح الوضوء@:

ã
| ونظ�الغَسل

/@٤٣ . ٤ ـ وأيدَيكُم بُوجوهكُم فامَسحوا َطيRباً

حـّد 
ٕا وهو إ�ط"ق عند عرفاً اليد من اXتفاهم 
ٕا ين½Íف اليد فٕاط"ق
اXسـح ع� يدّل واليد@: بالوجه اXسح ٕاط"ق وكذا به@, التقييد 
ٕا Jتاج و� الزند@,
اليد ومسح الوجه@, أع� من الوجه مسح وهو العرف@, وأهل اXلل ب� Dف اXتعارف

واXكاXات@/ التخاطب عليه Nريى أمر وهذا أ�صابع@, آخر 
ٕا الزند من

ب� Dف اXتفاهم خ"ف هو ما ٕارادة فكذلك قرينة@, 
ٕا Jتاج التجّوز أّن فgا



رقب ٢٠٠

وتقييد@/ قرينة 
ٕا العرفJتاج أهل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رقب@:

وتـرقّبته ورقـبته َرقـيب@, فأنـا حفظته@, قتل@: باب من أرقُبـه رقبته ـ مصبا
ُرقـباء@, وا�ÇÇمع أيضاً@, رقيب فأنا انتظـرته@, منه@: Ëºٕا Ì»بالك قبة Aوالر وارتقبـته@,
له@, كسب و� الكسب يستطيع � الّذيى وأ�رامل الشيوخ من رسول وزان قوب والر#
والَمْرَقب@: له@/ ولد � الّذيى أيضاً@: قوب والر# وصلة@/ معروفاً يرتقب ٔ�@نّه بذلك يى Ùd
الداَر زيداً وأرقبُت عذابه@/ خفت :@ا وراقبت الرقيب@/ عليه يقف ف

ß
Ì¿ـ ÔXا اXكان

لتب�له@/ صاحبه موت َيرُقب واحد كّل ٔ�ّن اXراَقبة@, من وهيى ق�@, Cالر Ëº�ٕوا ٕارقاباً@,
ع� هو قاِب@: Rالر ã|و ـ 
تعا وقوله ِرقاب@/ وا�مع معروفـة@, ا¡يوان من قَبة والر#

الرقاب@/ فَّك
ã
و| أيى مضاف@, حذف

الرقيب@, ذلك من ء@,
ã
Ï¾ ÇXراعاة انتصاب ع� يدّل مّطرد@, واحد أصل ـ مقا

عليه يَقف ã
العا اXكان والَمرقب@: وِرقباناً@/ ِرقبة أرُقُب َرَقْبت منه يقال ا¡افظ@, وهو
مُنتصبة, ا Øu@�ٔ قَبة, اشتقاق@الر# ومن@ذلك بالÍÚÉيب@, الَميسر

ã
اXوكّل@| والرقيب: الناظر/

ٕايّاها تُعطيه أن وذلك الداَر@, ف"ناً أرقبت ويقال نظره@, عند ينتصب �بّد الناظر ؤ�ّن

وهيى لك@/ فهيى قبلَك Cُمت وٕان ,@
Ú ã

ٕا رجَعْت

ã
قب� ُمت# ٕان له يقول

Ø
j كالُعمريى يسكyا

اXراقبة@/ من

التعارف
ã
| وُجعل ا�ملة@, عن wا Ø�يع

Ø
j اXعروف@, للعضو Ëºٕا َقبة@: الر# ـ مفر

وكذا رأساً كذا َيربط ف"ن فقيل اXركوب@, عن وبالظ#هر بالرأس Ø�ُع Fك للَمFليك@, ÓÊºٕا
ا¡افظ@/ قيب: والر# حفظته@, أصبُت@رقبته@,@ورقبُته@: رقبة@مؤمنة/@ورقبُته@: َفتحرير َظهراً/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠١ رقب

والتحقيق@:

ع� إ�¾Ìاف أو التحقيق بقصد ا¡رس هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

خصوصيّاته@/ عن مفتAشاً ء ãÏ¾

وب�ا¡فظ@وا¡رس@والرعاية@واXواظبة@وا¡سب بيyا الفرق رصد@:
ã
| مّر وقد

والتفتيش@/ التحقيق مع اXواظبة هيى اXراقبة ٕاّن وقلنا وا�نتظار@/

اX"زمة@/
ã
| اXداومة هيى واXواظبة

مستمّرة@/ ومراقبة حفظ هو وا¡رس

فراجعه@/ ـ والضبط الرعاية مطلق وا¡فظ

واòوف وا�نتظار ء
ã
Ï¾ Xراعاة وا�نتصاب با¡فظ ال�ّقب تفس� أّن فظهر

باللّوازم@/ وتفس� بالتقريب هو ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@:

الرقيب@, مصاديق ومن ال�ّقب مظهر ا Øuفٕا ا¢صوص@: ]ع�العضو الرقبة وأمّا
عـملها جـريان القوي وهذه والشـاّمة@, والسامعة بالبا¼Íة يتحقّق ا Ø̂ ٕا ال�ّقب فٕاّن

فهيى القوي@, هذه ٕاعFل ã| عاملة مديريّة Gا الرقبة فكأّن بالرقبة@, تتحقّق ا Ø̂ ٕا وIقيقها
أمراً@/ يراقب ٕانسان من علzا الرقيب ٕ�ط"ق أقرب

Ø
j صفًة@, ع�َحَسن َقب الر# من مأخوذة تكون أن يبعد ف" الرقبة@: صيغة وأمّا

للتأنيث@/ أو للوحدة والتاء للعنق@, اXع� ]ناسبة ÓÊºٕا جعلت

/@١٣ . ٩٠ ـ َرَقبَة nَفك الَعَقبة ما أدراك وما ُمؤمنة@, َرَقبٍة فَتحريُر

/@٤ . ٤٧ ـ قاب Rالر َب ÖÍÉف علzا@, Òوالعامل� قاب Rالر ã|و

واXدير عليه الرقيب كون@العنق@هو باعتبار ع�إ�نسان@, الكلمة هذه فاُطلقت



رقب ٢٠٢

وا¡واّس القوي Vمع هو والرأس والرأس@, البدن ب� الواسطة وهو ُ�موره@, اXدبAر
وبـتقّومه ا¡ياة@,

ã
تنت� بقطعه الّذيى هو الظاهريّة ا�وارح ب� من والعنق إ�نسانّية@,

ã
و| قاب@/ Aالر بÍÉب اXوت صورة

ã
| التعـب� تري هذا وع� ا¡ياة تدوم وانتصابه

رقيباً ال�ّقب@وكونه [نع الرقّيّة فٕاّن الرّقّية@/ من الرقبة@وفكّها بتحرير ا¡ياة ٕادامة مورد
وٕادامة الÍÉر ودفع �òا وجلب الص"ح تشخيص

ã
ينت� ال�ّقب@: انت� وٕاذا عليه@,

ا¡ياة@/
/@٥٩ . ٤٤ ـ ُمْرَتِقبون م Ô Úuٕا فارَتِقْب

وعـواقب أمورهم جريان عن بالتحـقيق علzم ٕا¾Ìافك Iت فاجعلهم أيى
أمورك@/ يرتقبون م Øu@أ Fك معيشxم@,

/@١٠ . ٤٤ ـ ُمب� بُدخاٍن Êُء
Ú
ال«
ã
çتأ يَوَم فارَتِقْب

الدخان ومن اXاّدة@/ nعا فوق وهو ا¤سوس وراء ما Ònعا هو ال«Êء من اXراد
اXوت ساعات

ã
| اXع�يظهر وهذا وا�بت"ء@/ واòفقان والشّدة والظلمة الكدورة هو

فzا اليق�والشّك وعن واXوت ا¡ياة عن ا��ية سابق
ã
البحث| عليه ويدّل وبعده@/

يتربnكُم ÔZو ييى ÔJ هَو ٕاّ� ٕالىه � موقن�@, Ôrُكن Fٕان Ôyبي ْرضَوما واتوأ�َ مى Lالس ـ@@رّب
فارَتِقْب@/ َيلَعبون َشّكٍ

ã
| ُهم َبْل ل�@, Lأ�و آبائكُم nورب

ا�Çم"ت بقرينة ـ wم ا¤يط والعذاب العاّم ا�بت"ء اXراد@: يكون أن وZكن
الَعذاَب@/ َعنّا o@كِشْف ربLنا ,@oأل َعذاٌب هذا يَغ¿Ïالنّاَس ـ بعدها

/@١٨ . ٢٨ ـ@ قLُب@ Ò Ò	َي خاِئفاً الَمدينِة
ã
| فأصَبَح

/@٢١ . ٢٨ @ـ@ قLب Ò Ò	َي خاِئفاً ِمyا َفَخَرَج

أ�عداء@/ من التعقيب ٕاحساس بعد اُ�مور وVاريى ع�أ�وضاع يُ¿Ìف أيى



٢٠٣ رقب

/@ ٨ . ٩ ـ@ ة@ Lِذم و� ٕاّ�ً فيكُم يَْرُقبوا � َعَليكُم َيظَهروا وٕان @َكيَف

هو والذمّة وLوها@, الطبيعيّة الثابتة والع"قة الربط عن عبارة ٕانّه إ�ّل@: ã|سبق
ربط 
ٕا وتوّجههم ٕا¾Ìافهم عدم واXراد الظاهرّية@/ اXعاهدة أو بالتعهد ا¡اصل الربط

السابقة@/ الروابط عن يفتّشون و� تعلّق أو عهد أو

صـيغها ب� ا¡اصل الفرق هو وال�ّقب@, وا�رتقاب الرقب ب� الفـرق وأمّا
ا¢تلفة@:

إ�¾Ìاف@/ مطلق فالرقب

وأخذه@/ وانتخابه الرقب ع�اختيار يدّل وا�رتقاب

ف�ّقَب رقّبته فيقال جانب@, من وIريك تأث� أثر
ã
| ا�ختيار هو وال�ّقب

مواردها@/
ã
| ملحوظة

ã
æعاXا ـ@@@وهذه

ٕاّ� َقـول ِمن َيلِفُظ ما َرقيٌب@, َمَعكُم
ã
Øæ ٕا وارَتِقبوا zم@, َعلَ قيَب Lالر أنَت @ُكنَت

/@٥٢ . ٣٣ ـ@ @ َرقيباً ٍء
ã
Ï Ò¾ Rُكل َع�× Fُا وكاَن َعتيٌد@, َرقيٌب َلَديْه

عن مفتAشاً ء ãÏ¾ وا¡رسع� إ�¾Ìاف من قلنا ما مفهومه غ�ا
ã
الرقيب|

فيه والتحقيق والتفتيش وا¡رس فإ�¾Ìاف اXتعال@: ا 
ٕا نسب وٕاذا خصوصيّاته@/
بالقّوة@/ � فعً" ومتحقّق

Ø ã
فع� 
تعا

وهـو Wكن كّل ع� وٕاحاطة ٕا¾Ìاف وله موجود كّل ع� رقيب 
تعا فا
مÏÉوما Dف أ�شخاصوتطّوراtم حا�ت Pميع nوعا خلقه أمور عارفPزئيّات

ٕا ÇJتاج و� والتفتيـش@, بالتحقيق علمه و�@يزيد يكون@, وما كان وما يسـتقبل

علمه@/ وٕاحاطة اطّ"عه تgيل
ã
التفتيش|

ف@عليه@ٕا¾Ìاف@تفتيش@عن@أموره وأعFله وأطواره
ß
Ì¿م@أن@يتوّجه@بأّن@ا فللعبد



رقد ٢٠٤

َلبالِمرصاد@/ َربLَك Lٕان ـ@ وأخ"قه ونيّاته

اÔXهيِمن سيب@, Ò¡ا البص�@, ا¡افظ@, الرقيب@, س�ـ Ô¡ا ب�اÊº�ٔء الفرق فظهر
ماّدته@/

ã
| خصوصيّة بلحاظ مyا @فكّل ـ

الكرZة@/ ا��يات
ã
| باXاّدة التعب� لطف وظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رقد@:

الليل@, بنوم Oّصه وبعÎÉم uاراً@, أو ليً" نام وُرقاداً@: وُرقوداً َرقْداً َرقَد ـ مصبا
ُرقود@/ وُهم أيقاظاً م Ô{َس ÒIو ـ@ 
تعا قوله

ã
| اXطابقة له وي¿Îد ا¡ّق@, هو وأ�ّول

وتأخر@/ قعد أ�مر@: عن ورقد نيام@/ وهم مفتّحة أعيyم ٔ�ّن Ìون@:
Ù
اXف« قال

رقد يقال النوم@, قاد Cفالر منه@, ويشتّق النوم@, ع� يدّل واحد أصل رقد@: ـ مقا
wا@/ أقام ٕاذا بأ�رض الرجل أرقد منه@: اشتّق الّذيى ومن ُرقوداً@/

أيى ُرقـود وقوم وُرقاداً@, وُرقوداً َرقْداً َيْرقُد رقد وقد الن#ـوم@, قاد@: Cالر ـ صحا
بـه@/ أقام باXكان@: وأرقد أنامه وأرقده الَمضجع@/ والَمْرقد@: الن#ـومة@/ قْدة@: والر# ُرق#د@,
أ�سفل@/ طويل َدّن والراقود@: أÌºع@/ ارِقداداً@: وارقَد# Ìبه@/ Ò¾ مَن ُيرقَد َدواء والُمرِقد@:

وَرقود@/ راِقد وهو وُرقوداً@, وَرقداً ُرقاداً َيرقُد إ�نسان َرقَد ـ ا�مهرة@٢@.@٢٥٢
َرقدة@: إ�نسان وَرقَد َمراقد@/ وا�مع اXضجع@/ واXرقد@: قد@/ الر# وكذلك الن#وم@, قاد@: Cوالر
فأمّا Zانّيـة@/ لغة /@ ديى Òوا� َمل Ò¡ا كفعل النشاط من الوثب َقدان@: والر# نَْوَمـة@/ نام ٕاذا

ُرقاداً@/ العرب ت Ød وقد صحيح@,
Ø ã
èبعر فليس الراقود@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

والزaة, حالة@ا�بت"ء
ã
والنوم@| ا�ستقرار هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أّن@أ�صل

يشاwها@/ ما أو إ�س�احة مع النوم أو

مطلقاً@/ � وشّدة كان@لرفع@ابت"ء ع�إ�قامة@ٕاذا يطلق ا�ستقرار حالة وباعتبار
أيضاً@/ القيد هذا مع ع�النوم ويطلق

ا¤دوديّة بعد اس�احة حالة 
ٕا لتحّول مصداق فٕانّه النشاط@: من الوثب وأمّا
/@ وا�ديى ا¡مل حال جريان ÏÉقت[ وا�بت"ء

ا�س�احة@/
ã
| Fك Tّل

ã
| وا¦كّن ا�ستقرار فبمناسبة الراقود@: وأمّا

واختار الدنيا وابت"ءات@ا¡ياة الشدائد من Hلّص اXّيت@قد فكأّن الَمرقد@: وأمّا
الق�@/

ã
| ونام وا�ستقرار ا�س�احة

/@٥٢ . ٣٦ ـ@ َمرَقِدنا@ ِمن َبَعَثنا َمن ْيَلنا َو يا قالوا

ذ@كرناه@/ اXع�الّذيى يؤيّد وهذا النوم@, طيب عن وبََعثنا اس�احتنا Tّل من أيى
ا¤ّل جهة التعمoمن وZكن النوم@/ مشابه فهو واحد@, Fzف واXناط اXوت أخ والنوم
م Ùwَر ٕا�× أ�ْجداِث ِمن ُهم فٕاذا ـ@ ال�زخيى َدث@والَمرقَد Òا� يشمل Ø	ح أيضاً واXسَتَقّر

ية@/ ا�� ْيَلنا@/// َو يا قالوا َيْنِسلون@,

وIقيقها تعقّلها �Zكن ا��خرة@وخصوصيّاtا@: ا�زئّية@اXربوطة@بالدار واُ�مور
أن ا¤Çتاط العـاقل فللمؤمن ا¤دودة@/ وإ�درا@كات ا�«Êنيّة والقوي ا¡واّس wذه

َتشاَبه@/ ما َفَيتLبعون َزيغ قلوwم
ã
اّلذين| وأّما ـ@ الش}ات@ عند يتوقّف

من وأمثـاGا اXباحث هذه حول التحقـيق عن نعتذر الكـتاب هذا
ã
| وLن
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ا¤دود@/ Í¼القا فكرنا ٕالzا يصل � جزئيّة مباحث

/@١٨ . ١٨ ـ@ Êِل@ Ù¿ال وذاَت اليَِميِن ذاَت }م وُنَقلّ ُرقود وُهم أيقاظاً م Ô{َس Ö ÒIو

النـوم بـ� Dفـ حالة ع� كانوا م Øuوٕا صفًة@/ َرقَد أو راِقد bع
Ø
ËÉبال قود Cالر

بالنوم@/ شبيه وهو واXوت@,

واXضيقة@/ الشّدة من متحّولة ا¡الة@, ع�تلك كانوا فقد

اXوردين@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّق@:

وخـ� رقيق@/ فهو غـلظ@, خ"ف ÍÈب@: باب من يِرّق ء
ã
Ï¿ال رّق ـ مصبا

فـيه@, قليلة لغة Ì»والك فيه@, يكتب ا�لد ّق@: والر# رقاقة@/ الواحدة رقيق@, أيى ُرقاق
ُرقوق/ الس"حف@,@وا�مع َذ@كر ّق: والر# َمنشور/ tِرق@

ã
| :@
@قوله@تعا

ã
| بعÎÉم wا وقرأ

رقيق@, فهو ÍÈب@, باب من َيِرّق الشخُص َرّق مصدر وهو العبودّية@, Ì»بالك ّق Aوالر
وُمَرّق مرقوق فهو وأرققته قتل@, باب من أُرقّه رققته فيقال ويتعّدي@با¡ركة@وباGمزة@,
وbعه واُ�ن�@, الذكر ع� الرقيق ويطلق السكيت@/ ابن قاله ـ@ وُمَرقّة مرقوقة وأمَة

ã
| أيى صدقة الرقيق

ã
وليس| َرقيق@, َعبيد فيقال أيضاً ا�مع ع� يطلق وقد أِرقّاء@,

اòدمة@/ عبيد

اضـطراب
ã
æوالثا للجفاء@, Uالفة تكون صفة ـ أحدYا أص"ن@, رّق@: ـ مقا

أ�رض وهيى قاق الر# ومنه َرقيق@/ فهو ِرّقة@, يقال@رّق@َيِرّق الرّقة@, ـ فأ�ّول مائع@/ ء ãÏ¾

أيى رقََق ماله ã
| الفّراء@: قال الِعظام@/

ã
َضعف| والرقََق@: ّق Aوالر ّق الر# أيضاً وهيى الّليAنة@/

�òا قاق@: Cوالر معروف@/ فيه@, ُيكتب الّذيى ّق@: Aوالر عنه َينُضب اXوضع ّقة@: Aوالر قّلة@/
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ا¡م"ق@/
ã
| دار وَترقرق@الدمع: Xع@/ ٕاذا ء:

ã
Ï¿م@َترقرَق@الGقو ـ

ã
æوأ�صل@الثا الرقيق@/

تدور@/ ا Øu@كأ رأيxا ٕاذا الشمس@: وترقرقت ال«Ìاب وترقرق

البيضاء@/ الصحيفة ّق@: الر# وقال@الليث: فيه@/ ما@ُيكتب ّق@: الر# ـ ٨@.@٢٨٤ الxذيب
فآخٌذ القيامة@, يوم @آدم

ã
Hرج@ٕا
ب�

ã
الّ	 الصحائف ّق الر# َمْنشور, رّق

ã
| الفّراء@: وقال

اXكتوب أّن ع� يدّل الفّراء@, وقول منصور@: أبو قال ب¿Êله@/ كتابه وآخذ بيَمينه @كتابَه
,Ëº�ٕا ع�@بناء منه و�يؤخذ العبيد@, والرقيق الُعبودة@, ّق: Aالر وقال@الليث: يسّمي@َرقّاً@/
Xالكهم َيرقّون م Øu@�ٔ رقيقاً@, الَعبيد يى Ød قال@أبو@العباس@: عبداً@/ صار ف"ن@أيى َرّق وقد
مصدر@, وق فالس# ٕالzا@, تُساق أ�شـياء ٔ�ّن ُسـوقاً السوُق يى Ùdو ضعون@/ ÒOو ويذلّون
كّل

ã
| عاّم الرقيق مصدر ّقة@: والر# الت#مساح@/ اXاشية@: ذوات من ّق والر# ,@Ëºٕا وق Cوالس

ضعف َقق@: والر# ال�اب@/ اللّيAنة أ�رض قاق@: والر# الدين@, رقيق ف"ن يقال Ø	ح ء
ã
Ï¾

رقيقاً@/ صار ٕاذا َيرّق ء
ã
Ï¿ال وَرّق رaته@, ٕاذا أِرّق له رققت ويقال الِعظام@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

رحم@: ـ
ã
| سبق وقد الغلظة@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

وغ�ها@/ والرفق وا¡ّب والعطوفة والرحم اللطف ـ وب�مواّد بيyا الفرق

Ø
j ا¡نّة Øj العطوفة

Ø
j اللطف Jصل

Ø
j أّوً� القلب

ã
| توجد الّرقّة ٕاّن وقلنا

الرaة@/
Ø
j الرأفة

Ø
j الشفقة

Ø
j ا¤بّة

الرقيقة@, والصحيفة رقيق@, ٕانّه حيث من الرقيق ا�لد أ�صل@: مصاديق ومن
و� فيه غلظة و� مو�ه جنب

ã
| متواضع خاضع مطيع ٕانّه جهة من الرقيق والعبد

ولطف@/ تاّم انعطاف وله بوجه Ø�تك و� خشونة
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رقxّا@, بلحاظ الضعيفة والعـظام ليAـنة@, ا Øuٕا حيث من اللّيAـنة أ�رض وهكذا
/@�òا

ã
| وهكذا ولطفها@, انعطافها بلحاظ وا¦ساح

وٕادامxا@/ الرقّة تكّرر ع� فيدّل كالرقرقة@: اXضاعف ّ الرباعيى وأمّا

حاله@/ و]ناسبة Mسبه ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| الرقّة أّن �O و�

/@٣ . ٥٢ ـ@ َمْنشور@ َرّقٍ
ã
| َمْسُطور وكتاٍب والطnوِر

الظهور
ã
| يوجد وIّول تطّور ٕا
أّول به ويشار ا¡ال@واGيئة@وا¡ّد, هو الطور

حّد آخر أو اòلق@, من أ�ّول
ã
Øوالتج� ا�بتدائيّـة اXرحلة وهو والوجود@,

ã
Ùوالتج�

الكـاملة@, والروحانيّة القرب مقام وهو إ�نسان@, لس� uائيّة ومرحلة كFليّة وحالة
الفيوضات لقبول ويستعّد التسلoوالتفويض@, مرتبة 
ٕا السالك يوصل اXقام هذا

ã
و|

للحّق@/ اXرآتيّة وفzا الربانّية@, والصفات اÊº�ٔء
ã
Ø�Qو اG�ٕ×يّة

الكـاملة@, والرقّة واللّطف التاّمة@, والروحانيّة الّصفاء تتحقّق اXرتبة هذه ã
و|

الزا@كـية@, النـفوس وتتطّهر ,@
ã
Ï¾الغوا وترتفع الظلFنّية@, والكدورات ا¡Çجب وتزول

من ملقاة كلFت الطاهرة ألواحها
ã
| وتسطر الغيبّيـة@, الواردات فzا تكتب وحينئٍذ

التكوينّية@/ ا أحكام صحائفها
ã
وتنعكس| اG�ّٕية@, واXعارف ا¡قائق

Fك الرّقة@/ لوازم من وهو اXقبوض@, ّ المَطويى مقابل ã
| اXبسوط هو واXنشور

والتحّجب@/ الكدورة لوازم وا�نقباضمن ا�نطواء أّن

تلك عن عبارة الطور فٕاّن ّق@: الر# ع� وهو الكـتاب@, ع� الطـور تقّدم وأمّا
ا من ا�اريى ا¡كم هو والكتاب التكوينـّية@/ اXتعال ا من القريبـة الُعليا اXرتبة
هو البسيط والرّق اXنّظمة@/ اXسطورة اXضبوطة وا¡قائق والتقديرات اXتعلAق والقضاء

تعلّقاً@/ أ�حكام تلك بعد فهو الطور@, مصاديق من
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التـوراة هو والكتاب سـيناء@, طور جبل هو فالطور :@ ّ الظاهريى التفس� وأمّا
بالرّق@/ مكتوباً كان ولعلّه بطور@, UعYÏºمو مناجاة بعد النازل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رقم@:

الكتاب@: ورeُت َمرقوم@/ فهو وشيته@, قتل@: باب من َرeاً الثوب رeت ـ مصبا
معلوم بَرقْم

ã
Ï ß¾ُو أيى ُرِقم ثوب كّل الرقم فارس@: ابن قال /@oوَرق َمرقوم فهو @كتبته@,

رقم@, ما Çّز Òòا من قَم الر# :@ Ø ãèالفارا وقال رقم وبرود َرْقم@, برد فيقال ,@ ÓFعل صار Ø	ح
وLوها@/ كالكتابة غ�ه من ه Øñ] بع"مة أعلمته ء@:

ã
Ï¿ال ورeت

اòّط@/ ْقم@: فالر# ذلك@, أشبه وما وكتابة خّط ع� يدّل واحد أصل رقم@: ـ مقا
فهو

ã
Ï ß¾ُو ثوب وكّل اXاء@/

ã
| َيرقُم هو صناعة@:

ã
| للحاذق ويقال الكتاب@/ :@oق والر#

الكتاب@, oتعج قْم الر# اòليل@: قال كالنقش@/ ظهره ع� ما ا¡يّات من وأ�رقم َرْقم@/
ا Ø̂ وٕا ة@, Öeَر للروضة وقال التنقيط@/ من بع"ماtا حروفه ُبيAنت ٕاذا مرقوم@: كتاب يقال

ع�أ�رض@/ قْم كالر# ا Øu ٔ� بذلك يت Ùd

اXاَء@: َيرقُم وهو ـ وقوGم َمرقوم@/ كتاٌب ـ 
تعا قال الكتابة@, قم@: الر# ـ صحا

ã
| وهو كتابته@, الثوب@: وَرقُْم ْقم@/ الر# �@يثبت حيث َيْرقُم أن باُ�مور ِحذقه من بلغ أيى
ال�ود@/ من ÍÈب أيضاً قْم والر# مثله@/ ÓDترق تُه Øeور الثوب@, رeت يقال مصدر, أ�صل
الكتاب@/ :@oق والر# الداهية@/ ِقم@: والر# أعضادYا@/ بباطن أ�ثران والفرس@: ا¡Fر ورeتا
وقص½Îم@/ لوح@فيه@أÊºؤهم هو قo@يقال الر# ,@oوأصحاب@الكهف@والرق :
وقوله@تعا

بنيان@/ أم أ@كتاب oالرق ما أدريى ما قال@: ٕانّه عبّاس ابن وعن

قيل :@oالرق وأصحاب الكتاب@, oتعج هو وقيل الغليظ@, اòّط الرقم@: ـ مفر
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/@oرق حجر 
ٕا نُسبوا وقيل مكان@, Ëºٕا هو

:@oوال�قـ قْـم والر# القرآن@/ ã| ذ@كره جاء الّذيى وهو :@oق الر# ـ البلدان معجم
أطراف من البَلقاء وبقرب َمرقوم@, :@oرق وكتاب حروفه@, الكتاب@ونَقْطه@وتبي� oتعج
بب"د م Øu@أ والصحيح الكهف@, أهل به أّن بعÎÉم يزعم ,@oالرق له يقال موضع الشام
قِطم�@, كل}م Ëºٕا عبّاس@: ابن عن وُرِويى الكهف@/ فيه الّذيى ا�بل ٕانّه وقيل@: الروم@/
ّس@, الر# ورسـتاقها أفُسس@, مyا خرجوا

ã
الّ	 مدينxم Ëºوٕا دقيانوس مَلكهم Ëºوٕا

ب� الكهف أصحاب فيه الّذيى اXذكور والكهف غ�ذلك@/ وقيل /@oق الر# وٕاËºالكهف
الكهف@/ راجع ـ ع¿Ìيوماً أحد أو أيّام ع¿Ìة وب�طرسوس وبينه ونيقَيه@, َعموريَة

ملك داقيوس Uالروم ملوك Yمن والث"ثون ا¡اديى ـ ١١٥ وإ�¾Ìاف التنبيه
الكهف أصحاب الفتية هرب ومنه عظيمة@, مقتلة مyم فقتل النصاري وتتبّع سنت�@,
ألف Lو ع� وهو أفسيس مدينة

Ø ã
}Ì¾اوسRيعرف الروم جبال من جبل

ã
| وهم

وخربت@, الوقت هذا
ã
| عyا البحر فبُعد الروم ع�@Mر اXدينة هذه وكانت مyا, ذراع

مyا@/ ميل Lو ع� مدينة وُأحدثت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان@, موضوع ّ أيى ã
| وآثار m"ع ٕاNاد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

بع"مة أعلمته َء@:
ã
Ï¿ال ورeت وشيته@/ الثوب@: ورeت كتبته@/ أيى الكتاَب رeت فيقال@:

وال�د اòّز من ُيرقم ما oوالرق وا¡ركات@/ بالنقط أعجمته الكلFت@: ورeت ه@/ Øñ]

وغ�ه@/ والكتاب

ã
| النظر أّن :@Ëºوالر والنقش واòّط الكتابة ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
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طبيعيّاً@/ أو مكتوباً oمستق غ� أو ÓDمستق اXمتّد أ�ثر أيى اòطوط@, نفس 
ٕا اòّط
جـهة 
ٕا Ëºالر

ã
| والنظر /@

ã
æعاXا oلتفه وكلFت ألفاظ ثبت 
ٕا الكتابة

ã
| والنظر

الðي�والتلوين@/ 
ٕا النقش
ã
و| أ�ثر@/ ٕابقاء

/@٩ . ١٨ ـ َعَجباً آياِتنا ِمن كانوا oوالّرق الَكهِف أْصحاَب Lأن َحِسْبَت أْم

ã
| كانوا ٕاuم التار± كتب

ã
و| بالروم@, كانوا الفتية أّن الكهف@: ماّدة

ã
| سيتّضح

عبادة 
ٕا يدعو وكان الروم ملوك من Uدسيوس Yِدقيوس@, دقيانوس حكومة زمان
ظاهراً@, أفُسس@,

ã
| حكومته وكان@مقّر النصاري@ويقتلهم, ويتتبّع ا£وسّية@, أ�وثان@أو

العAنّية@/ تركيا غرب
ã
| البñنطيّة مدائن من قريبة

وكان الب"د@/ تلك ع� ينطبق � أ�ردن@:
Ø ã
}Ì¾

ã
| البَلقاء ã| الواقعة oفالرق

لتقّدم oالرق كلمة hبتقد والكهف@, oالرق بأصحاب ـ Ø�يع أن الصورة هذه
ã
| �زماً

الكهف@/
ã
| ع�كوuم بلدهم

قـد أمـورهم جريان وٕاbال أÊºءهم فٕاّن ,@ ّ اللغويى ]عناه oالرق أّن والظاهر

ã
| اXسيحيّة ا¡كومة جانب من اXدينة@, 
ٕا مyم أحد بعث زمان

ã
| لوح

ã
| رeت

بالروم@/ الزمان ذلك

أمورهم@, جريان من الكرZة ا��يات
ã
| ذ@كر ما 
ٕا ٕاbاليّة ٕاشارة ذ@كره@: ولعّل

الكهف@/
ã
| اXنصوبة الصحيفة تلك

ã
| رقم ما يطابق فٕانه

ã
| كث�ة الكهوف فٕاّن به@, وIديدهم تعييyم 
ٕا يش� :@oالرق ذ@كر ٕاّن وأيضاً

فzا@/ ماتوا قد أفراد فzا يري ما وكث�اً ا�بال@,

ذلك فٕاّن علzم@: أحد اطّ"ع وعدم سنة ثلAئة امتداد
ã
| Tفوظ� كوuم وأمّا

وهـم ـ@ الَيـِميِن ذاَت م Ô Ô{ Rوُنقل ـ الطبيـعيى ا�ريان عن وخارج خارق أمر ا�ريان
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وقّوته@/ ا بتأييد باقون Tفوظون

ا¡اصل الرعب أّن ٕاّ� الكهف@,
ã
| شاهدوهم قد الناس من بعضاً أّن يبعد و�


ٕا أشار Fك علzم وا�ط"ع مyم القرب من مانَع الكلب ومنظرة مناظرهم رؤية من
:@
تعا اXع�بقوله هذا

/@١٨ . ١٨ ـ ُرْعباً م Ôyِم ِلئَت Ô ÒXو ِفراراً م Ôyِم لََولLيَت م Öz َعلَ oّطَلْعَت لَِو

/@١٨ . ١٨ ـ بالَوصيد ِذراَعيْه باِسٌط م Ô{ وَكلْ

اXسيح مي"د من
ã
æالثا القرن أواخر

ã
| كان أ@نّه فالظاهر دقيانوس@: زمان وأمّا

إ�س"م@/ ظهور من قريباً بعثxم زمان التقدير ع�هذا فيكون الثالث@, القرن أوائل أو
أعلم@/ وا

ã
| Uتلفة oمفاه والضيق السعة جهة من فلها إ�س"م@: قبل الروم Wلكة وأمّا

ٕا ٕايران

ã
ي� وما الرّس 
ٕا الشامات

ã
ي� ما هو مyا اXسلّم íXوا اXاضية@/ أ�دوار

تـلك تسّمي وقد ,@
ã
الفع� واليونان ا¡اÍÈة العAنيّة اXملكة فيشمل آدرياتيك@, Mر

القدZة@/ والقسطنطينيّة بñنطيّة
ã
ÏÈبأرا اXملكة

/@٢ . ٣٠ ـ َسَيغِلبوَن }م َغلَ َبعد ِمن وُهم أدæأ�رض
ã
| الروُم ُغلَبِت ,@ Ðn@َا

Vوسي�Aيومئٍذ@/ إ�يرانيّون وكان ع�اXسيحّية@, والروُم ٕايران@, Tاربxم يراد

Îُدُه Ö¿ يَ َمرقوٌم ِكتاٌب ّيـون Rِعل ما أدراَك َوما Òّيـ�Rِعل
ã
� لَ أ�براِر كتاَب @ Lٕان Vَّك@

/@٢١ . ٨٣ @ـ@ بون LَقرXا

علzا@: اXكتوب دون ٕالzا النظر وكان الكتابة جهة الكتاب كلمة من اُريد ٕاذا
يكتب fا ـ الُفّجار ِكتاَب ٕاّن الِكتاب@, َيْعَلمون � الِكتاَب@, @ُيعلRُمكُم ـ

ã
| Fك به@, Ø�فيع

النـفس لوح ٕاّن فـيقال /@ ّ مـعنويى أو ّ مـاّديى لوح ّ أيى من وأعّم ملحوظ@, غ� عليه



٢١٣ رقم

اليَوَم@/ ِبَنفِسَك ×� كَ @ِكتابََك ٕاقَرأ ـ كذا عليه مكتوب

والعلAيّون والتضّيق@/ ا¤دوديّة وهو جن Aالس من مبالغة صيغة كفِعAيل � Aج Aوالس

ã
| كان من

Ø ã
Ùالِع� فٕاّن والنون بالواو bـع وقد أيضاً@, مبالغة صيغة كفِعAيل Ø ã Ùالِع� bع

فـهذا اXطمئّنة@, والنفوس اX"ئكة من ا�رتفاع@, من عالياً حّداً وواصً" مبالغاً العلّو
غ�ه@/ أو ليس]ع�الديوان وأيضاً به@/ ملحقاً وليس ع�القاعدة@, ا�مع

أ�عFل وآثار ا¡قائق صور فzا اXنتقش النفس لوح هو الكتاب@: من واXراد
والسعة@/ الروحانيّة واXضيقة والكدورة والصفاء والظلمة النور من

السيAئة اXنحرفة@وأ�عFل الفاسدة@وأ�فكار العقائد فيه ما@يضبط الفّجار فكتاب
وا¡ركات@الشنيعة, وهذه اُ�مور  توجب تكّدر  لوح النفس وظـلمxا  وتـضيّقها وÇTجوبيxّا

السّج�@/ مل
ã
| وص�ورtا

مصداقاً ا¡قيقة
ã
| فتص� النازلة@: الدنيا الرتبة هذه 
ٕا بلغت ٕاذا النفس ٕاّن

Ø
j

مفهومه@/ فzا ويتحقق فzا Ë
Ø
ويتج« السّج�@, مصاديق من

أّن Fوك الفاجرة@/ حركاtا bيع آثار فيه مرقوماً كتاباً السّجينيّة النفس فتكون

ã
| أيضاً � Aفالسـج وا¤جوبّيـة@: اXضـيقة حقيقة ظّل

ã
و| � Aسـج ã

ل� الفّجار @كتاب
والظلمة@/ التضيّق m"ع فيه مضبوط كلَْوٍح ا¡قيقة

مyم@, ِعلAيّ�ومصداقاً Tيط ã
| وكونه أ�برار كتاب

ã
| Nريى اXع� ونظ�هذا

ÍÉJو علzم ويطّلع وجودهم, ع"_هم@وآثار ُرeت@فzا كتاب@قد ِعلAيّ�@Vموعة وأّن
اXقّربون@/ عندهم

تكوينيّة oمفاه والعلAيّ�@: والرقم والسّج� الكتاب من يراد اXع�@: هذا فع�
متأّصلة@/ حقيقيّة
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ضَمر@/ ÔXا يَظهر بأحرِفه الّذيى Ôب�Xا الِكتاُب وأنَت

فيشكل النفس@: عن اXنفصل ّ اòارجيى اللّوح منه أريد ٕان الكتاَب أّن �O@و�
اXنفصل, اللوح عدم@ا¡اجة@ٕا
@هذا مع علAيّ�@وتصحيح@مفهومه@/ �@أو Aسج@ ã|@استقراره
وفكر وعمل وقول حركة كّل تضبط UفونوگرافY الصوت ضبط كمكينة النفس فٕاّن

الدّقة@/ كFل مع وJفظها اللطيف ع�لوحها

ذا × ÒG ما يَلَتـنا َو يا وَيقولوَن فيه ا ØW Òُمشِفِق� الُمجِرميَن ي Ò	َف الِكتاُب وُوِضَع
.@@١٨ ـ حاÍßÈاً َعِملوا ما وَوَجُدوا أحصاها ٕاّ� ةً Ò�َكب َو� َصغ�ةً ُيغاِدُر � الِكتاِب

/@٤٩
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ر{@:

وا�مع ُرقية@, واXّرة ,@ قييى Cالر Ëº�ٕوا ,@با َعّوذته َرقياً@: أرقيه رقَيْتُه ـ مصبا
وترّقيُت@: وارتقيُت وَرقْياً@, ُرِقيّاً َتِعب@, باب من ,@

×
أر{ وغ�ه لّم Cالس ã| وَرقيُت /@

Ó
ُر{

موضع والُمرَتقي@: والَمرقيى بنفسـه@/ يتعّدي علوتـه@, وا�بل@: السطح ورقيُت مثله@/
Ì»الك وNوز ا�رتقاء@, موضع أ@نّه ع� oXا فتح فzا وNوز مثله@, ـرقاة ßXوا /@ ã} الر#
وَرقَأ ط�انـه@/

ã
| ارتفع يرقو@: الطائر ورقا ـسقاة@/ ßXوا طهرة ßـXكا ا��لة Ëºبٕا تشبÇzاً

Ëºٕا كَرسول والَرقوء جريانه@, بعد انقطع ع�ُفعول@: ُرقوءاً نفع@, باب من والدمُع الدُم
منه@/

wا@, يُتَعـّوذ ُعوذة وا��خر الصعود@, أحدها متبائنة@, ث"ثة أصول ر{@: ـ مقا

ã
| Ò}تَر أو ـ@ ُرقيّاً أر{ ـلّم Cالس ã| َرقيُت قولك ـ فأ�ّول أ�رض@/ من بُقعة والثالث
تُطيق@/ ما بقدر اصعد أيى ـ ع�ظَلِعك ٕارَق ـ تقول والعرب لُِرقّيك@/ ولَننؤمَن Êء

Ú
ال«

الرمل@/ ْعصمن الد# فُويق قوة@: الر# ـ والثالث قية@/ Cالر من إ�نسان رقيُت ـ
ã
æوالثا
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مـثله@/ وارتقيُت صعدَت@, ٕاذا وُرقياً@: َرقياً ,@Ì»بالك ّلم@: Cالس ã| َرِقيُت ـ صحا
هذا قال فتح ومن wا@, يُعمل

ã
الّ	 لة با�� ها

Ø
ش} ك«Ìها fن الدرجة@, بالفتح@: والَمرقاة

درجة فيه
ã
ر{ أيى العلم ã| Ø}وتر رفع@, ٕاذا ترقية@: ك"ماً عليه Ø}ور فيه@/ يُفعل موضع

اس�قيته منه@: تقول ,@
Ó
ُر{ وا�مع معروفة@, قية Cوالر رمل@/ من ِدعٌص قَوة@: Aوالر درجة@/

للمبالغة@/ والتاء راقية@, رجل bع
ã
وا{ والر# راٍق@, فهو ُرقيًَة@, ã

æَفرقا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأغلب درجة ودرجة بالتدريج الرفعة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

كونه باعتبار لّم Cالس ع� اßXرقاة يطلق اòصوصيّة وwذه ا�ختيار@/ موارد ã
| استعFله

ا£تمع الّرمل ع� قوة الر# وتطلق درجة@, درجة ã
ر{ أيى Ø}َتر ـ ويقال درجات@, ذوات

قوGم وهكذا اXتجّمع@ا�Xّفع@بالتدريج@/ ال�اب وهكذا غ�ها@, @أو الواديى من @ناحية ã|
ضعفك@/ ع�مقدار أيى ع�ظَلعك ٕارَق ـ@

ã
| كونه بعد ا�عت"ء فيه وي"حظ اòفض ضّد أ@نّه الرفع@: ماّدة

ã
| سبق وقد

من هو حيث من وا�عت"ء الرفعة جهة العلّو مفهوم
ã
| وي"حظ والتسفّل@/ اòفض

قبل@/ من سافً" كونه 
ٕا نظر دون

اGبوط@/ ضّد وهو مطلقاً@, الرفعة حصول هو والصعود

بالتدريج الضعف اXرضجهِة توجب@رفع ا Øuفٕا قية@]ع�@الُعوذة@: Cمفهوم@الر وأمّا
حاله@/

ã
Ø}وتر والصّحة العافية 
ٕا وتبّدله

مفهوم مطلق
ã
| �شـ�ا@كها والرقأ@: الرقو مواّد وب� بيyا ا�شـتقاق �O@و�

والرفعة@/ العلّو
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/@٩٣ . ١٧ ـ َنقرؤه ِكتاباً علينا َل Ù� تُ Øلُِرقيّكح� نُؤِمَن ولَن Êِء
Ú
ال«
ã
| تَر{× أو

بتحّمل يتحقّق أن �بّد ال«Êء جانب 
ٕا إ�نسان س� فٕاّن :@
Ø ã
} Cبالر وا Ø�ع قد

من و� الطّ� من ليس إ�نسـان فٕاّن درجًة@, ودرجًة بالتـدريج يكون وأن اXشاّق
دفعة@/ الصعود له Zكن Ø	ح كاX"ئكة الروحانيّات

/@١٠ . ٣٨ ـ أ�سباب
ã
| َتقوا Ö Ò�فل F Ô Òyبي ْرضَوما وأ�َ واِت مى Lالس ُملُك م Ô ÒG أْم

اXنكرين الكفّار @يلزم@Gؤ�ء أيى ع�اXطاوعة@وا�ختيار, افتعال@ويدّل ا�رتقاء
وا�ريانات للحوادث اXوجبة ٕا
العلل أ�سباب@والوصول @وIصيل

Ø ã
} Cالر أن@Oتاروا

بإ�نكار@/ يتقّولوا Ø	ح أمورها وُيدّبروا وأ�رض ال«Êوات
ã
| فوا ØÍ½يت Ø	ح الواقعة@,

َمن وقيَل Ò ã}ا Ú	ال بَلغِت ٕاذا Vَّك فاِقرةٌ@@ ا
ß
w ُيفَعَل أن nَتظُن Ìةٌ ßºبا َيومئٍذ وُوجوٌه

/@٢٧ . ٧٥ @ـ@ بالّساق الّساُق ِت Lوالتف الِفراُق أ@نLُه Lوظَن راٍق

بلغت
ã
| والضم� والقلع@/ ا¡فر والفقر@: والُعبوسة@/ الكُلوحة الشديد :@Ìºالبا

ما حّدة من متعل#قاtا Iفر
ã
الّ	 والشدائد والدواهيى ا�بت"ءات أيى الفاقرة 
ٕا راجع

فzا@/

الثغرة ب� أ�ض"ع أع�
ã
و| الصـدر فوق العظم وهيى قُوة Úال� bع

ã
وال�ا{

أع�
ã
| العظـم هذا كون بتناسـب

Ø ã
} Cالر من ا Øu أ والظاهر العاتق@/ وعظم النحر من

Fك التاء وزيادة أ�ع�مyا@/ الدرجـة قُـوة Úوال� ِمرقاة أ�ض"ع وكأّن والظ#هر در الص#
وأمثاGا@/ وِترعية النبت@, من وَتنبيت ,@lالر من وت Òَ̂تر

ã
|

من مأخوذة هيى ا Ø̂ ٕا لٔ"Êºء اXوضوعة الصيغ هذه أمثال ٕاّن يقال أن و�@يبعد
]ع�ال�فيع@/ ال�قِوَة من مأخوذة فال�قوة التفعيل@, مصدر

ٕالzم اXتوّجهة والدواهيى الشدائد أّن يظنّون القيامة يوم شّدة من م Øu@أ واXع�@:
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Fك وليس كّ" حياtم@, آثار وتقّلب وجوههم وتقلع شخصيّاtم ستحفر wم ا¤يطة
مل 
ٕا وهبطوا ا¡ياة عن وسقطوا وأحاطxم@, تراقzم الشدائد بلغت فٕاذا @كانوا@,
والتنّعم الرaة مباديى عن فراقه مyم كّل وظّن بالساق الساق والتّفت والعذاب الشّدة
وسـيلة كّل وعن وأ�رض ال«Êوات Aرب عن وانقطاعـه ا¡ياة َروح عن وانفصاله
عن ينقذنا الّذيى ومَن البليّة هذه عن ينجينا الّذيى مَن حينئٍذ فيقال ومعنوّية@, ماديّة

الفاقرة@/ اGائلة الشدائد هذه

وجيه@: فغ� التفاس�
ã
| Fك النفس 
ٕا بلغت@: ـ

ã
| الضم� ٕارجاع وأّما

wا@/ اXتّصلة ا�م"ت
ã
| غ�مذكورة النفس ٕاّن ـ@ فأّوً�

اXوت@/ ساعة � القيامة يوم أحوال 
ٕا راجعة الكرZة ا��يات ٕاّن ـ@ وثانياً

له@/ مع� � القلب فوق وهيى ã
ال�ا{ 
ٕا الروح بلوغ ٕاّن ـ@ وثالثاً

,@
ã
ال�ا{ 
ٕا النفس وبلوَغ اXوت يناسـب � وال�فيع

Ø ã
} Cالر ماّدة ٕاّن ـ@ ورابعاً

راٍق@/ من ـ@ كلمة وكذلك

اللغة@: كتب أغلب
ã
| Fك ال�ق ماّدة من ال�قوة أخذ الوجاهة

ã
ن�

ã
| وكذلك

أ�صل@/ خ"ف وهذا Gا@, مع� و� مستعملة غ� اXاّدة هذه فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركب@:

رِكب يـقال شـيئاً@, ء
ã
Ï¾ علّو وهو منقاس@, مّطِرد واحد أصل ركب@: ـ مقا

من مل ÔJ ٔ�@نّـه ,@
Ø ã
èِركا َوزيت راحلة@/ واحدtا@: ,@ ّ الَمـطيى @كاب@: Aوالر َيرَكُب@/ ُر@كوباً

@ْكب@: والر# عليه@/ وJمل يركَبه ما أيى ولة@, Òa و� َر@كوبة له وما @كاب@, Aالر ع� الشام
حان الُمهر@: وأركَب @كوب@/ Cللر تصلح َر@كبانة@: وناقة اُ�ركوب@/ وكذلك @كبان@, Cالر القوم
ولصاحب الغنيمة نصف له عليه@ويكون يُقاتِل فرساً استعار ُمرّكب: ورجل أن@ُيرَكب@/
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@كّاب Cالر وأّن الدواّب@, را@كب واُ�ركوب@: @كب الر# أّن اòليل@: وزعم النصف@/ الفرس
ُر@كبة الباب@: ومن الُمرك#ب@/ hكر هو يقال والَمنبت@, أ�صل رّكب@: ÔX وا السفينة@/ ُر@كّاب
ب� ما @كيب@: والر# @كبة@, Cالر oالعظ وأ�رَكب@: فوقه@, هيى ما ع� عالية وهيى إ�نسان@/

دونه@/ ع� عالياً ويكون ب�الyرين الّذيى الظ#هر وهو الَكْرم uريى

فـقيل يْن للـد# اسـتع�
Ø
j ومركباً@, ركوباً علzا ورِكبت الدابّة رِكبت ـ مصبا

فيقال أيضاً ين الد# 
ٕا الفعل ويسـند أخذه@, من أ@ك�ت ٕاذا وارتكبته@: الدين ركبت
ومنه بغ�قصد@/ مÏÉع�وجهه ٕاذا رأسه@: الشخص ورِكب /@

ã
وارتكب� يُن الد#

ã
ركب�

مـثل َر@كب bعه الدابّـة ورا@كب معلوم@/ مقصد له ليس الذيى وهو التعاسيف را@كب
َمـنبت @كب@: والر# َمرا@كب@/ وا�مع السـفينة@, والَمركب@: وُر@كبان@/ وَصحب@, صاحب

العانة@/

ٕاذا را@كب@, بنا َمّر يقال ّكيت@: Aالس ابن منه@/ نوع @كبة Aوالر ُر@كوباً@, رِكب ـ صحا
ع� فارس بنا مّر قلت حـFر أو فرس حافٍر ع� كاَن فٕاذا خاّصة@, بع� ع� @كان
@كب@: والر# قال ار@/ Øa أقول ولكن فارس ا¡Fر لصاحب أقول � عFرة@: وقال aار@/
قـال أركب@/ وا�مع فوقها@, fا الع¿Ìة وهم الدواّب دون السـفر

ã
| إ�بل أصحاب

@كبان Cوالر @كب@, الر# من أ@كـ� ËÉبال واُ�ركوب @كب@, الر# من أقّل بالتحريك @كَبَة والر#
والَمركب السـفينة@/ ُر@كّاب هم وكفّار كافر مثل را@كب bع @كّاب Cوالر مyم@/ ا�Fعة
ُيرَكب@/ ما @كوبة@: والر# @كوب والر# معروف@, ج

Ö
Ì
Ú
ال« وِركاب والبحر@/

Ø
لل� اXرا@كب واحد

القّلة@: وbع معروفة@, @كبة@: Cوالر ٕاتياuا@/ الذنوب وارتكاب الرا@كب@/
ã
| لغة والرا@كوب@:

بنات
ã
| ٕاّ� ع�ُفعلة كان ما كّل وكذلك ُر@ْكب@, وللكث� وُر@ْكبات@, وُر@كَبات ُر@كُبات

اXضاعف@/ وكذلك ,@
Ø
ËÉبال الع�منه موضع Jّر@كون � م Øuفٕا الياء@,

@كبة Aوالر واحدة مّرة @كْبة والر# ُر@كوباً@, َيرَكب َر@ِكب ويقال ـ ٢١٦ . ١٠ الxذيب



٢١٩ ركب

ركبه@, فقد شيئاً ع" ء
ã
Ï¾ وكّل وارتكبه@/ بأمر ف"ناً ف"ن وَر@ِكب @كوب@/ Cالر من ÍÈب

علzا@/ يُسار
ã
الّ	 إ�بل @كاب@: Aوالر @كاب@, Aالر bع @ُكب@: Cالر أبو@عبيد@: قال ين@/ الد# وَر@ِكبَه

وÇbعه َر@كوب@, بَعـ� غ�ه@: وقال ركاب@/ bع يكون � @ُكب Cالر :@ Ø ãèأ�عرا ابن قال
مُقّدم ã

| بعض فوق بعÎÉا َطرائق الَشحم@: وَروا@ِكُب َر@كائب@, @كاب Aالر وbع ُر@ُكب@,
بعضه صار وَترا@كَم@: السحاب وَترا@كَب الرواِدف@/ فهيى اXؤّخر ã| ã

الّ	 فأمّا ـنام@/ الس#
ال�كيب@/ حسن ء

ã
Ï¾و بعض@/ فوق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فـيقال آخر@/ ء
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ اسـتقرار هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

وذاك وَر@كـيب@, وَر@كـوب را@ِكب وهو الذنَب@, وركبت الديُن@,
ã
ركب� الداب#َة@, رِكبت

وِركاباً@/ وَمركباً وُر@كوباً َر@كباً َمركوب@:

ومن ء@,
ã
Ï¾ ع� مستقّراً جعله ٕاذا ُمرك#ب@: وذاك ُمركAب فهو ورّكبه@ُيرّكبه@تركيباً
آخر@/ جزء ع� يستقّر مyا جزء كّل فكأّن أ�جزاء@, تركيب اXع�يؤخذ هذا

دا_اً@/ مستقّر فهو ء
ã
Ï¾ ع� ا�ستقرار أدام أيى مُ�ا@ِكب@: فهو ورا@كبه

/@٩٩ . ٦ @ـ@ ُم	ا@كباً َحبّاً@ ِمنُه ِرُج Ö ÔK Íاً@ ßÉَخ ِمنُه فأْخَرْجنا

السنبل@/ بصورة وهو بعض@, فوق بعضه م�ا@كبة ُحبوباً أيى

/@٧١ . ١٨ @ـ@ فينَة Lالس
ã
| َر@ِكبا ٕاذا Øح� فانَطَلقا

/@٦٥ . ٢٩ ـ الُفلك
ã
| َر@ِكُبوا فٕاذا

/@٧٩ . ٤٠ ـ أ@ُكلوَن تَ وِمyا ِمyا ِل	َكبوا أ�نعاَم َلكُم َجَعَل

/@١٢ . ٤٣ ـ َترَكبون ما وأ�نعام الُفلك ِمن َلكُم َوَجَعَل



ركب ٢٢٠

/@٤٢ . ١١ ـ َمَعنا oْر@َكْب Ú ã
 بُ يا

اXعيشة@/ يدZوا Ø	ح أ�نعام ظهر
ã
و| السفينة

ã
| ا�ستقرار يراد

يستعّد ما مyا أ�نعام فٕاّن ِمyا@, َكبوا Ò	ل ـ بقوله الثالثة@: ا��ية
ã
| التعب� وأمّا

أ@كلون@/ تَ وِمyا ـ 
تعا قوله وكذا يستعّد@, � ما ومyا للركوب

/@٧٢ . ٣٦ ـ أ@ُكلون يَ ا Öyوِم م Ôwَر@كو ا Öy ßf م Ô ÒG لناها Lل وذَ


تعا قوله نظ� وهذا را@كبيxّم@, تتحّصل را@كب�ومyا كوuم يتحقّق مyا أيى
يـتحّصل Çا Ø̂ ٕا اÇòارج

ã
| @كـوب Cالر Iقّق أيى ـ@ ِمyا @َكُبوا@ Ö Ò	ِل نعـاَم أ�َ َلكُم ـ@@َجَعَل

بوجودها@/

أبلغ@, وهذا يقال@, Fك اXفعول ]ع� � ,@
ã
ا¡قي� ]عناها استعملت فَعول فصيغة

ا Öy ß Òf@@ـ 
تعا بقوله التعب� R"ف منه@, ويستفاد فعً" ُيركَب أن من أعّم اXركوب فٕاّن
ا�متنان@/ فيتحقق ـ@ ِمyا @ِل	َكبوا ـ و ـ@ م Ôwَر@كو

اXأ@كول@/ ومyا ـ Pملة Ø�يع nو أ@كلون@, يَ وِمyا ـ 
تعا قوله
ã
| Fك وهذا@

/@٦ . ٥٩ ـ ِركاٍب َو� َخْيٍل ِمن َعلَيْه Ôrأوَجف ا Òf

أ�فراس مصاديقه ومن مرتّباً@, مهيّأً منعقداً يكون ØFع عبارة ٕانّه سبق قد يل Òòا
ا¡رب@/ مواقع

ã
|

Ø
Dس و� Uصوصة منظّمة حالة وع� ومعجبة Uتالة لكوuا

لكّل ÓÊºٕا صار
Ø
j آخر@, ع� ء

ã
Ï¾ استقرار ]ع� أ�صل

ã
| مصدر والركاب@:

لقّوته با�مل Uصوصاً كان القدZة أ�زمنة
ã
| وهو والنقل@, ا¡مل بوسيلته يتحقّق ما

/@m"ي � Dف وص�ه وIّمله

تشكيل
ã
| ـيل Òòفا وركاب@, خيل 
ٕا Jـتاج جانباً يريد جند كّل أّن فظهر



٢٢١ ركب

وٕ�يصال حاجة@ا¡مل@والنقل والركاب@لرفع @مقابل@الرّجالة@/
ã
الصفوف@اòيّالة@الرا@كبة@|

يلزمهم@/ وما القوي

ا Òfَطَبق َعن َطَبقاً Ú Ôéَك	َل oتLَسق ٕاذا والَقمِر وَسَق َوما واللLيِل َفِق Lبالش
Ô
Ë»اُق Vَف

/@١٩ . ٨٤ ـ ُيؤِمنون � م Ô ÒG

الشمس@/ غروب بعد اXغرب
ã
| الباقية ا¡مرة الشفق@:

ا£ّرد@/ Xطاوعة ا�فتعال فٕاّن ا�مع اختيار وا�تAساق ا�مع@وا¡مل@/ والَوْسق@:
اXواّد@/ راجع ـ اXطابقة الطبقة والط#َبق@:

ا��يات من بعدها وما قبلها ما أّن ٕاّ� معلوم@, بظاهرها الكرZة ا��ية وتفس�
الكلFت@/ هذه Tدودة

ã
| معنويّة ã

æمعا ع�ٕارادة تدّل

الذاتـيّة النـورانـيّة من ã
ب� ما الشفق@: من اXراد يكون أن الذهن 
ٕا ويسبق

ã
البا{ كالشفق فهو وزينxا@, الدنيا ا¡ياة 
ٕا توّجهه عند إ�نسان وجود

ã
| الفطريّة

غروwا@/ عند الشمس من

ã
Ï¾ل@الذنوب@وحصول@الغواaوي@وGالظلمة@وا bع@آثار واXراد@من@َوْسق@اللّيل:
تابعة فهيى النفس@, وجود نور من اXكتسبة البدنيّة القوي القمر@: من واXراد اXاّدّية@/
القـوي تص� ثام@: وا�� الظلمة

ã
Ï¾غوا وIت Tجوبًة النفـس صارت فٕاذا للنفس@,

مـع� وهذا والنورانّية@, ا¡ّق ¼Íاط
ã
| عاملة تكون و� وعاطلة@, منخسفة البدنيّة

� ÇMيث الشمس من وا�ستفاضة ا�ستنارة
ã
| وTدوديته Qّمعه أيى القمر اتّساق

نوراً@/ ي¿Ìق

نازً�@, أو صاعداً طبقة بعد طبقة
ã
| لتستقّرّن :@Ë»الق جواب

ã
| 
تعا قال

Ø
j

اXواّد@/ راجع ـ النار 
ٕا أو ا�نّة 
ٕا ٕامّا

ٕاG×يّة ورaة فيض وظهور نور
ã
Ø�Q ع� الكرZة ا��ية تنطبق أن أيضاً ويصّح
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هذا استنارة
Ø
j فيه@, وا¤جوبيّة وا¤دوديّة واòشونة الظلمة حصول Ø

j اXلك@, nعا
ã
|

/@ الوحيى مهابط وأ�نبياء اXن�ة اe�ٔار بأنوار ّ اXلكيى Ø ãçالناسو nالعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركد@:

الر´@/ وركدت سـكن@, اXاء@: ركد يقال سكون@/ ع� يدّل أصل ركد@: ـ مقا
ÇWلوءة@/ َر@كود@: وَجفنة وَهَدأوا@/ سكنوا ُر@كوداً@: القوم وركد استوي@/ اñXان@: وركد

ٕا قـاعدًة نـَزْت

Ø
j قدمzا ع� ٕاحـداهّن قعدت ٕاذا ,@ ا�ـواريى ترا@كد قوGم فأمّا

أ�صل@/ عن شاّذ فهو صّح ٕان فهذا صاحبxا@,

وركـَدت أسكنته@, وأركدته@: سكن@, قعد@: باب من ُر@كوداً اXاُء َر@كد ـ مصبا
/@ Qريى ف" وقفت السفينة@:

وركـدت ,@ ÇNريى � را@كـد@: وماء َروا@كد@/ ورياح سا@كنة@, را@كدة@: ر´ ـ أسا
وركد ت�ح@/ أن تريد � ا Øu@كأ رأسك ِحياَل تدوم أن وهو ُر@كوٌد وللشمس السفينة@/
ومن وَمرا@كزهم@/ َمرا@كدهم وهذه َهَدأوا@/ مكاuم@:

ã
| القوم وركد اسـتوي@/ اñXاُن@:

ثقيلة@/ َر@كود@: وَجفنة ي�اجع@/ أمرهم وأخذ دولxم زالت ٕاذا رJهم ركدت ا£از@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما هو السكون أّن Fك ا�ريان@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

النفور@/ ضّد هو والركون ا¡ركة@/ يقابل

والع"قة @الركون@اXيل
ã
و| ا�هات@/ من@bيع التوقّف مطلق السكون

ã
في"حظ@|



٢٢٣ ركز

فـٕاّن ا�ريان@, من أعّم فا¡ركة وعدمه@/ ا�ريان وقـوف الركود
ã
و| ا¡ّب@/ وبنظر

من وLوها@, والðلزل وا�رتعاش فا�ضطراب فقط@, جانب 
ٕا حركة هو ا�ريان
ا�ريان@/ علzا يطلق و� ا¡ركة@, مصاديق

َع�× روا@كَد َفَيْظَللْن Ò́ Rالر ُيسِكِن يََشأ ٕاْن كأ�عVِم البحر
ã
| واِر Ò� ا آياِته وِمن

/@٣٣ . ٤٢ ـ َظهره

bع أيضاً وهو وا@كد الر# ع�أّن يدّل وهذا جارية@, bع واريى Òا� أصله وار@: Òا�
ا�ريان@/ ضّد را@كدة@:

ا�واريى وأنواع ومواّده@, اGواء وتكوين ومواّده@, اXاء تكون خصوصيّات وأمّا
ÇIقيقها

ã
| فل�اجع البحر@: ع� جرياuا اXوجبة التكوينيّة وخصوصيّاtا ومواّدها

مربوطة@/ كتب 
ٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركز@:

وزان والَمرَكز فارتكز@/ بأ�رض@, أثبتّه قتل: باب من @ركزاً Ò·الر ركزت ـ مصبا
كالبساط ِفعال@]ع�@مفعول ا�اهلية,

ã
اXدفون@| اXال @كاز@: Aوالر موضع@الثبوت@/ مسَجد:

ِركازاً@/ وجد ٕاركازاً@: الرجل وأركز الَمْعِدن@/ هو ويقال ]ع�اXبسوط@,

وا��خر ُسـفً"@/ يذهب ء
ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕاثبات ـ@ أحدYا أص"ِن@: ـ ركز ـ مقا

ويـقال اُلِزموه@/ الّذيى اXوضع ـند@: Ôا� وَمرَكز َر@كزاً@/ الر· ركزُت ـ فأ�ّول ـ@@صوت@/
الباب@: ومن علzا@/ اعتـمد

Ø
jبأ�رض ِسـَيxا وضع ٕاذا قوسـه@: ع� الرجُل ارتكز

وقـال ركزه@/ صاحبه ٔ�ّن قياسه@, من وهو ا�اهلّية@,
ã
| اXدفون اXال وهو @كاز@, Aالر

الَمعِدن@/ الركاز قوم@:



ركز ٢٢٤

والعود الر· وركز ساً@/
Ö Ò
Y أيى ِركزاً@, Gم �@تسمع Ø	ح ِرجزاً wم ا أنزل ـ أسا

هـذا ا£از@: ومن كاً@/ أو مَعِدناً ِركازاً@: وأصاب ا�بال@/
ã
| اXعادن ا وركز ِركزاً@/

العقول@/
ã
| وٕاّنه@Xركوز �يزول@/ ثابت ف"ن@را@كز: وِعّز ]را@كزهم@/ وأخلّوا ند@, Ôا� مركز

من مُسكة ِركزة@: له رأيت fا وكلّمته معتمداً@/ ِسيxَا ع� جنح قوسه@: ع� وارتكز
عقل@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقال@: Tّل@/
ã
| ء

ã
Ï¿ال من طرف تثبيت هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

أ�رض@/
ã
| اXعادن ا وركز أ�رض@,

ã
| Ò·الر ركز

حـدوث فـٕاّن ,@ ّ Vازيى fفهوم فيه@: اسـتعGFا وثبت صّح فٕان الصوت@: وأمّا
ومظاهره@/ وآياته التثبيت آثار من واستقراره@: وٕاثباته ء

ã
Ï¿ال َر@كز مورد

ã
| الصوت

تـوّهم حيث اXـورد
ã
| الكرZة ا��ية هو اXفهوم هذا مأخذ يكون أن قويّاً وJتمل

الصوت@/ ]ع� ٕانّه بعض

.@@١٩ ـ ِركْزاً م Ô ÒG َتسَمُع أو ِمنأَحٍد م Ôyِم nس ß
ÔIَهل َقْرن ِمن َقْبَلُهم أهَلْكنا َو@كَْم

/@٩٨

وهذا حياtم@/ واستقرار اُمورهم تثبيت عن �O حديثاً لنفعهم تسمع أو أيى
به@/ يرتبط ما أيى ,@ ãæ"الف أ�مر dعت يقال العرف@,

ã
| متداول التعب�

@كوا
Ò
Ì¾ذيَنأLال وِمَن َقبلكُم الِكتاَبِمن اُوتوا الLذيَن ِمن Lوَلَتسَمُعن :@
تعا وقال

/@١٨٦ . ٣ ـ َكث�اً أذًي

مؤذية@/ مقا�ت أيى

عنه@/ يكشف ما أيى ـ كرِهّن Ò[ َعْت ß Òd ØFَفل :@
تعا وقال



٢٢٥ ركس

َهل ـ@ bلة Iت مندرج الصوت Êع
Ò
º فٕاّن بالصوت@: @كز Aالر تفس� و�@Nوز

لٔ"صوات السمع ٕاحساس ومyا اòمسة ا¡واّس إ�حساسيشمل فٕاّن م@: Ôyِم nس ß
ÔI

ِركزهم@وÊºع عن يدّل@ويكشف هو ما Êºع ويراد اXسموعات@, فليسمن @كز Aالر وأمّا
أمرهم@/ استقرار فيه Øويتج� عنه خ�يكشف

الفسيح@/
ã
]ع�الصوت| يستعمل n الركز بأّن قلنا ما 
ٕا مضافاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركس@:

َء
ã
Ï¿ال وركست ِركس@/ مستقذر وكّل الرجس@, هو :@Ì»بالك @كس Aالر ـ مصبا
ع�رأسه@/ رددته وأركسُته@: آخره@/ ع� أّوله ورددت قلبته قتل@, باب من َر@كساً

آخره ع� أّوله ورّد رأسه ع� ء
ã
Ï¿ال قلب وهو واحد@, أصل ركس@: ـ مقا

قد أمر
ã
| ف"ن ارتكس ويقال@: كفرهم@/ 
ٕا رّدهم أيى ـ َكَسبوا ا

ß
[ Îم

Ò
» أركَ Fوا ـ@@

UصY ا رسول
ã
çُوا والصابئ�@/ ب�النصاري دين Gم قوم @كوسّية@: والر# منه@/ Sا @كان

ا Øu@أ ذلك ومع� ِركس@/ ا Øuٕا وقال wا فرمي بروَثة@, ل"ستنجاء أحجاراً طلب ح�
غ�ه@/ 
ٕا تكون أن عن ارتكست

ã
| وأركسه مركوس@/ منكوس وهو رأسـه@/ ع� قلّبه ورك#َسه@: أركَسه ـ أسا
ع� قلبـه عدّوك@: ا وأركس ـ@ فzا ركسوا اُ الفتنة ٕا� ُرّدوا F كلّ ـ فيه رّده :@

Ø
Ì¿ال

الصبغ@:
ã
| الثوَب وأرِكِس منه@/ Sا كان أمر

ã
| ف"ن وارتكس حاله@/ قلب أو رأسـه

وهـذا ِخّية@/ ا�� وهيى @كاسة@, Aالر 
ٕا دابّته وشّد مُ�ا@كب@/ مُ�ا@كس@: وَشعر فيه@/ أِعده
ا�uدام@/ بعد ُرّم ِركس@: وبناء ركسرجس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

Aكرد آخر@, طرف 
ٕا ء
ã
Ï¾ من طرف رّد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

سابقة@, حالة 
ٕا اXوجودة ا¡الة وقلب ع�الرأس@, ا��خر رّد أو خر@, ع�ا�� أ�ّول
وهكذا@/ موضوع@/

ã
| سابق عمل وٕاعادة وتعم�ه@, اXندرس البناء oوترم

مـّر Fك وغ�ها@, واÇXنع والدفع والردء الرّد مواّد وب� بيyا الفارق هو وهذا
فراجعها@/ ـ والرّد الدرء@,

ã
| فzا التحقيق

أ�طراف@/ برّد التجّمع مورد
ã
| فلعلّه ا�Fعة@: الكث�من ـ مفهوم وأمّا

هو عمل صـورة
ã
| الرجس Iـقّق مورد

ã
| فكأ@نّه ـ جس Aالر ـ مفهوم وأمّا

ا¡قيقة
ã
| وهو للرجس@, ٕاعادة ٕانّه حيث وثة@, بالر# ا�ستنجاء ã| Fك الرجس@, يوجب

السابقة@/ ا¡الة 
ٕا رّد

@َمـن ُدوا Òt أن أتُِريُدوَن َكَسُبوا@ ا@
ß
[ Îم

Ò
» أْر@كَ Fُوا� ِفئتَ Òناِفقـ�Xا

ã
| َلكُم ا Òf

/@@٨٨ . ٤ @ـ@ Fا Lأَضل

الِفْتنَِة ٕا� ُرّدوا F Lُكل قوَمهـم ويَأَمنوا يأَمنوكُم أن ُيريدوَن آَخِريَن َسـَتِجدوَن
/@٩١ . ٤ ـ فzا @ِكسوا@ ْر اُ

والظـلمة واÇò"ف الكفر من السـابقة أحواGم 
ٕا أعادهـم 
تعا وا أيى
عن واLرافهم اòطيئات وارتكاwم السيّئات كس}م أثر

ã
| وذلك والض"ل والعدوان

انقلبت ا¢الف�@: جانب من خ"ف وعمل فتنة ٕاNاد 
ٕا ُدعوا Fّكل م Øu@وأ ال½Íاط@,
والعناد@/ والكفر الض"ل من أمورهم سابقة 
ٕا حا�tم

فٕاّن وغ�ها@, واXنع والردء الرّد دون اXوردين@,
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر



٢٢٧ ركض

باòصومة@/ مفهوم@الشّدة@Mيث@يشعر @الردء
ã
وي"حظ@| مطلق@اXنع@ٕا
@جهة@العقب@/ الرّد

طرف رّد فهو الركس وأمّا الفعل ٕاتيان عن الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد ي"حظ اXنع ã|و
آخر@/ طرف 
ٕا

أفكارهم
ã
| استق"ل عدم 
ٕا ٕاشارة ا£هول@: بصيغة الثانية ا��ية

ã
| والتعب�

ما 
ٕا ّوGم ÔIو مس�هم تقّلب الفتنة 
ٕا الدعوة فٕاّن فzم@, وا�عBد الثبات وفقدان
أيّامهم@/ سابقة ã

| @كانوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركض@:

مفعول@, 
ٕا ويتعّدي برجله@, ÍÈب قتل@: باب من ركْضاً ركَض@الرجُل ـ مصبا
الفرس 
ٕا الفعل اُسند Ø	ح استعFله ك�

Ø
j ليعدو@, ÍÈبته ٕاذا الفرس ركضت فيقال

فـيقال ومتعدياً@, �زماً يستعمل زيد@: أبو قال الفرس@/ ركض فقيل �زماً واستعمل
العدول نقل بعد له وجه و� �زماً@, استعFله منع من ومyم وركضته@, الفرس ركض

الفرس@/ ر· مثل برجله ÍÈب البع�@: وركض

ركض يقال ÇIريك@/ أو قُُدم 
ٕا حركة ع� يدّل واحد@, أصل ركض@: ـ مقا
وليس الفرس@, ركض قيل Ø	وك�ح لتتقّدم@, برجليه ٕايّاها وذلكÍÈبه الرجل@داّبته@,
للط� الركض وجعل اòليل@: قال اُّمه@/ بطن

ã
| اضطرابه :@

Ø ã
الص� وارتكاض بأ�صل@/

ا¡ديث بعض
ã
و| اُّمها@/ بطن

ã
| ولدها Iّرك ٕاذا الناقة@: أركضت ويقال ط�اuا@/

ã
|

فعة@/ الد# يريد ـ@ الشيطان ِمن َر@كضٌة وهو ـ@ ا�ستحاضة دم ذ@كر ã
|

Lو مركوٍب ٕاعداُء فهو ٕا
الرا@كب f	ُنسب جل@, Aبالر الÍÉب الركض@: ـ مفر
اُركُْض @:@
تعـا قوله Lـو أ�رض فوْطُء

ã
Ï¾اXا 
ٕا نسـب وم	 الفرَس@, ركضت

ا�uزام@/ عن فyي اُتِرفrفيه@: ٕا�ما وارِجعوا َتركضوا � ـ 
تعا وقوله بِرجلك@/



ركض ٢٢٨

ب ßÍÈوا ليستحّثها@, wÍÈا بِرجل�@: وركÎÉا برجل الدابّة َر@كََل ركض@: ـ أسا
ي�ا@كضون اòيَل,@وخرجوا ورا@كَضه وَمرا@كلها, َمرا@كÎÉا واÍÈبوا َمركضzا@وَمركلzا@,
ا£Çاز@: ومن لبة@/ Ò¡ا ã| وارتكضوا أدركوهم@, Ø	ح خيـلهم ٕالzم وترا@كضوا اòيل@,
وتركض ذيوGا تركض واXرأة جسده@/ ع� ويرّدYا Fّر@كهJ Pناحيه@: يركُض الطائر

خلخاGا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن للتخلّص لته[ ما أو جل Aالر ÍÈب هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

للتخلّص @أ�رَض وركضت@بقدميى @رفع@حاجة,
ã
فيقال@ركضُت@الدابَّة@للت«Ìيع@| مضيقة@/

منه وا�ناح ال«Ìعة@, مورد
ã
| Pناحيه الطائر وركض وحاجة@/ ومضيقة ابت"ء عن

يريد وهو البطن
ã
| الولُد وركَض متدفّعاً@/ كان ٕاذا يركُض ا�سـتحاضة ودم جل@/ Aكالر@

التخلّص@/

لوازم من وأمثاGا@: وا�uزام وا�ضطراب والتقّدم التحريك ـ oمفاه أّن فظهر
منه@/ وليست أ�صل@,

مفهوم
ã
| مش�كة النكر@: اللكز@, الركز@, الركل@, الركض@, ـ مواّد أّن �O و�

ا�ملة@/
ã
الÍÉب|

فيِه Ôrاُتِرْف ما ٕا� وارِجُعوا َترُكُضوا � َيرُكضوَن ِمyا ُهم ٕاذا بأَسنا أَحّسوا ØF فلَ
/@١٣ . ٢١ ـ وَمسا@ِكِنكُم

الركض متعل#ق وحذف والب"ء@/ Ë½الق لول مورداً وقعت
ã
الّ	 القرية من أيى

الّس� يريدون أيى أ�رض@, أو الدابّة جل Aبالر ع�الركض الشامل لٕ"شارة@ٕا
ٕاط"قه
الب"ء@/ من والنجاة للتخلّص را@كباً@, أو راجً"



٢٢٩ ركع

فيه@/ Ôrاُتِرف ٕا�ما وارجعوا :@
تعا قوله وأمّا

الدنـيويّة النعFت ã| التوّغل أثر هو علzم@, النازل الب"ء أّن ع� التنبيه يراد
اXدهشة@/ الصورة wذه وQّسمه التوّغل ذلك انعكاس ٕانّه بل ا��خرة@, عن والغفلة

يروuا مطمئن�A@ٕالzا, اXادّية@ومسا@كyم@اXشيّدة, ع�@النعم يسكنون م@كانوا Øu@وأ
اليوم@/ مyا فكيفvربون مستمّرة@: باقية دا_ة

/@٤٢ . ٣٨ ـ و¾Ìاب باِرٌد ُمغَتسل ركُْضبِرجلكهذا اُ أّيوب@/// َعْبَدنا وoذ@كُر

أّيوب@/ ـ راجع ـ قلنا Fك بِرجلك اÍÈب أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركع@:

Ø
j ركـعة@, قَـْومة وكّل الّصـ"ة@/ 
ٕا قام وَر@َكع@: ,@�Lا ُر@كوعاً@: ركَع ـ مصبا

الك�@/ ا�Lمن الشيُخ@: وركع Uصوصة@/ هيئة
ã
| ال¿Ìع

ã
استعملت|

الرجل@: ركع يقال وغ�ه@/ إ�نسان
ã
| ع�اLناء يدّل واحد أصل ركع@: ـ مقا

اLَنوا@/ الّذين به يريد @ّكع@, Cالر اXشا± ِذ@كُر ا¡ديث
ã
و| را@كع@/ منحن وكّل ,@�Lا ٕاذا

للسـاِجد وقيل را@كع@,
ã
Øللمص� فقيل الك"م ف ØÍ½ت Øj هذا@, من الص"ة

ã
| والركوع

ã
| وقـال وأناب@/ را@كعاً Lوَخر ربّه فاستَغَفَر داود@: حّق ã

| 
تعـا قال را@كع@, شكراً@:
مع ثنـاؤه@, جّل  اشـكريى أيى ا@ِكعـ�@, الّر مَع واْر@كعيى واْسُجديى آخـر@: موضع

Zانّية@/ لغة أ�رض@,
ã
| ّوة ÔGا @كعة@: Cالر ُدريد@: ابن قال الشا@كرين@/

Øوص� الص"ة@, ركوع ومنه ُر@ّكع@/ وشيوخ /@ Ò�الِك من منحن را@كع@: شيخ ـ أسا

تعا با آمن مَن تسمAيى العرب وكانت فzا@/ الركوع من باXّرة يت Ød قَْومًة@, َر@كعًة@:



ركع ٢٣٠

ا£Çاز@: ومن خالصة@/ ٕاليه اطمأّن أيى ا 
ٕا ركَع ويقولون را@كعاً@/ أ�وثان يعبد nو
وافتقر@/ حاله اLّطت الرجل@: وركع

كلّها الصلوات من والسجدتان الركوع يتلوها قَومة كّل ـ ٣١١ . ١ الxذيب
أن فهو الركوع وأمّا ركعات@/ وث"ث وركعت� ركعة

ã
Øص�Xا ركع ويقال ركعة@, فهيى

ء
ã
Ï¾ وكّل را@كعاً@/ ظهره Øيطم� Ø	ح القراءة فzا

ã
الّ	 القَومة بعَد رأسه

ã
Øص�Xا Oفض

وbع را@كع@, فهو Oفضرأسه أن بعد Îا
Ø
»] � أو أ�رض ركبته فتمّس لوجهه ينكّب

يـعبد n ٕاذا را@كـعاً@, ِنيف Ò¡ا تسّميى ا�اهليّة ã| العرب وكانت وُر@كوع@/ ُر@كّع الرا@كع
/@ا 
ٕا َر@كَع ويقولون أ�وثان@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع أو فقط@, معنويّاً ٕامّا اXتوّسط اòضوع هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن
فقط@/ الظاهر

ã
| أو الظاهر@,

اXتعال@/ ا لغ� و�@Nوز جدة@, الس# فهو الكامل@: اòضوع وأمّا

هـو اòضوع أّن سـبق فقد واòشوع@: واòضوع اXاّدة هذه ب� الفرق وأمّا
والقبول@/ أ�خذ مع عة Aوالض اللينة هو واòشوع /@oالتسل مع التواضع

الظهر@/
ã
وا�نكباب| ا�Lناء هو فقط@: ّ الظاهريى فالركوع

القلب@/
ã
| اòضوع هو فقط@:

Ø ã
æالروحا والركوع

واòضوع@/ التوّجه مع الص"ة
ã
| الركوع

ã
| Fك ا�امع@: والركوع

القـيام مع الّصـ"ة من َر@كعة ع� وٕاط"قها الركوع@, من للمّرة فَعلة @كعة والر#
القـيام R"ف ,@ ّ خارجيى مصداق العبادات

ã
| له ليس ا£ّرد الركوع فٕاّن والسجود@:



٢٣١ ركع

اXنفرد@/ السجود أو اXنفرد

/@٤٣ . ٢ ـ الّرا@ِكع� َمَع وارَكُعوا @كاةَ Lالز وآتوا Vةَ Lالص وأقيموا

/@٥٥ . ٥ ـ را@ِكعوَن َوُهم @كاةَ Lالز ويؤُتوَن Vةَ Lالص ُيقيموَن الLذيَن

/@٤٨ . ٧٧ ـ َيرَكُعون � oرَكُعوا م Ô ÒG قيَل وٕاذا

/@٤٣ . ٣ ـ الّرا@كع� َمَع واركَعيى واسُجديى لَِربRِك ã� oقنُ Ô Òhَمر يا

والتكـاليف اÇ×G�ٕيّة أ�وامر مقابل ã
| والطاعة oوالتسل اXطلق اòضوع يراد

اL�ٔاء@/ من بنحو واò"ف ا¦ّرد وعدم الدينّية@, والوظائف

قلنا وما ا��يت�أ�ولي�@,
ã
| الص"ة بعد ذ@كره اòضوع@: مطلق ع�ٕارادة ويدّل

ال¿Ìع@/
ã
| غ�وارد اXنفرد ا£ّرد الركوع ٕاّن

ا�تّـفاق لزوم 
ٕا ٕاشـارة ا@ِكـع�@: الّر َمـَع ارَكعوا ـ 
تعا بقوله التعب� وأمّا
م Øu@كأ واحد صّف

ã
| يكونوا بأن والباطن@, الظاهر

ã
| اXؤمن� ب� الوحدة وحصول

ا�جBعية التكاليف bيع يشمل اXع� وهذا واحد@/ برنا¶ وIت َمرصوص@, بنيان
مؤمن مكلّف Aلكل فيلزم العمومّية@/ جهة من اXسلم� وعموم ا�امعة 
ٕا اXتوّجهة

اXؤمن�@/ زمرة
ã
| ٕاZانه ويُظهر wا ويعمل قباGا

ã
| Oضع أن

ٕا
أّن ٕاشارة التذك�@: بصيغة الّرا@ِكع�@@, َمَع واركَعيى تعا
ـ التعب�بقوله وأمّا
معاونxم وجلب موافقxم وIصيل اXؤمنـ� ع�اتّباع موظّفـة كانت قد UعY hمر
hمـر أمـر جريان فٕاّن والرّد@, والّطرد اò"ف عن وا�ح�از بيyم@, التفاهم وٕاNاد
وابـتداء الناس عامّة 
ٕا ٕاGيّة لرسالة ومقّدمة ã

æروحا انق"ب افتتاح الّس"م علzا
ظواهـر وم"حظة ا�هات bيع رعاية Gا فيلزم الروحانّية@/ الكليّة والبعثـة للدعوة
حياtا

ã
| سـابقة سوء مyا يوجد و� العرف@, ينكره ما مyا يري � Ø	ح اُ�مور@,

/@UعY اXسيح ولدها 
ٕا وبالنسبة



ركع ٢٣٢

/@١٢٥ . ٢٢ ـ جود nالس @كLع nوالر Òوالعا@ِكف� Òاِئف� للطّ Ò ã� بَيْ را Rَطه أن

/@٢٦ . ٢٢ ـ جود nالس @كLع nوالر Ò� ß_والقا Òاِئف� للطّ Ò ã� بَيْ ر Rوَطه

¡Çضور اX"زمون ويراد ء@,
ã
Ï¾ 
ٕا بالنسـبة الشديدة اX"زمة هو الُعكوف@:

ã
| اòاضع هو والرا@كع للعبادة@/ القيام عن أخري عبارة اXع� وهذا للعبادة@, البيت
اXراتب وهذه خضوعه@وتذّلله@وخشوعه/

ã
|@ اXنxيى هو والساجد اG�ّٕية@/ قبال@أ�وامر

وباطناً@/ ظاهراً والسجود والركوع للقيام مصداق ا Øuفٕا الص"ة
ã
| تتحقّق الث"ث

خ"ف ا Øuفٕا wا@: FÎ¼واختصا الكرZت� ا��يت� من الص"ة ٕ�رادة وجه و�
أوجز@/ باXصلّ�كان التعب� أّن 
ٕا مضافاً ا¡قيقّية@, مفاهيمها

Çِرز ÔL أن بعد مyا@, واحد كّل خصوصيّات 
ٕا لٕ"شارة التعب� يكون أن ٕاّ�
اXنظورة@/ ا��ية نزول عند الكلFت Gذه اXعيّنة ال¿Ìعيّة ا¡قائق ثبوَت

َيـْبَتغوَن داً Lُسج ُر@كLعاً تَراُهم ـ ٢٩ . ٤٨ ـ ا��يـة
ã
| اXراد يكون أن و�@يبعد

سورة فٕاّن بالص"ة@, اòاّص الركوع أيى ال¿Ìع@, ã| اXنظور اXع� هو :@Fا ِمَن Vًَفْض
إ�س"م@/ سنوات أواخر

ã
نزلت| قد الفتح

:@١١٢ . ٩ آية R"ف وهذا

ا@كعون@: الّر الّسائحوَن ا¡اِمدوَن العاِبدوَن التاِئبوَن

سياق أّن ٕاّ� التاسعة@, السنة
ã
نزلت| وٕان Uالتوبة سورة

ã
|Y الكرZة ا��ية فٕاّن

مقام يذكر
Ø
j اXصلّ�@, يشمل والعابدون باXؤمن�@, اXتعلّقة الصفات ذ@كر مقام

ã
| ا��ية

والسجود@/ الركوع
Ø
j ,@ا

ã
| الس� مقام

Ø
j ا¡مد@,

السيح@/ السجد@, العبد@, ـ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣٣ ركم

ركم@:

ألقيُت َء@:
ã
Ï¿ال ركمُت تقول@: ء@,

ã
Ï¿ال Qّمع ع� يدّل واحد@, أصل ركم@: ـ مقا

الطريق@: وُمرتَكَم الط�ا£موع@/ @كمة@: Cوالر وُر@كام@/ ُمرتِكم وَسحاب ع�بعض@/ بعَضه
فيه@/ َترتكم اXاّرة ٔ�ّن َسَننه@,

ُومـرتِكم وُر@كـام َمركوم ورمل وسحاٌب وترا@َكم@/ فارتَكم اXتاَع َر@كَم ـ أسا
وترا@كمت dينة@/ مركومة@: وناقة dنت@/ ٕاذا الناقة@: ¡م َترا@كَم ا£از@: ومن ومُ�ا@ِكم@/

وجاّدته@/ مستواه الطريق@: ُمرتَكم وهذا وارتgت@/ أ�شغال

Qعله Ø	ح ء
ã
Ï¾ فوق شيئاً ُعَك Òb الركم@: الليث@: قال ـ ٢٤٢ . ١٠ الxذيب

عـ� بـعضه اXرتكم ء
ã
Ï¿ال من ذلك وLو والسحاب الرمل كُر@كام َمركوماً@, ُر@كاماً

ا�ÔXا@كم@/ السحاُب @كم الر# :@ Ø ãèأ�عرا ابن وقال بعض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى ا�مع@, البعضع�بعضبعنوان ٕالقاء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

الركوب@/ جهة 
ٕا ال�ا@كب
ã
| النظر أّن Fك التجّمع@, بلحاظ ال�ا@كب

Çيعاً Òb كَُمه Ò�َف بَْعٍض َع�× َبْعَضـُه بيَث Òò ا َعَل Ö ÒNو الطLيRب ِمَن بيَث Òò ا Fُا لِيَميَز
/@٣٧ . ٨ ـ@ @ Úsَجَه

ã
| َفَيْجَعلَُه

وا�ملة بعض@/ ع� بعÎÉم م�ا@كبون وهم وشّدة مضيقة
ã
| Øsجه أهل فٕاّن


تـعا قوله مفهـوم وتؤيAد Ì Ù»تف Uع�بَْعض بعَضه اòبيث عل ÒNوY بالركم مة AتقدXا
ُكَمه@/ Ò�ـ@@@ف



ركن ٢٣٤

ِمن ٕا�َمغِفرة وساِرُعوا ـ@ ا�Çّنة@ ٔ�هل السـعة يقابله والتجّمع ال�ا@كم وهذا
/@١٣٣ . ٣ ـ وأ�َْرض وات مى Lالس َعْرÎÔÈا وجنٍّة َرّبكُم

/@٤٤ . ٥٢ ـ َمركوم َسحاٌب َيقوُلوا ساِقطاً Êء
Ú
ال« ِمَن ِكْسفاً يََروا وٕاْن

يوافق ]ا منه يشاهدوا ما لوا Aيؤو بل والعذاب@, الشّدة نزول من يعت�وا n أيى
والساقط مظلمة@, قطعة فالسكون@: Ì»بالك والكسف /@ ّ الغيى سبيلهم m"وي مسلكهم

قوGم@: ]ناسبة اXضمون وهذا حال@/ أو له صفة

/@١٨٧ . ٢٦ ـ الّصاِدق� ِمَن ُكنَت ٕان Êء
Ú
ال« ِمَن ِكَسفاً َعَلينا فأسِقْط

معاً@/ وا�مع ع�ال�ا@كب لد�لxا باXاّدة@: التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركن@:

تـِعب@, باب من أحدها لغات@: وفيه عليه@, اعتمدت زيد@: 
ٕا رَكنت ـ مصبا
قال قعـد@, باب من ُر@كوناً وركَن َظَلموا@/ الLذيَن ٕا� َترَكنوا َو� ـ 
تعا قوله وعليه
من بل بأ�صل@, وليست بفتحت�@, يركن ركن والثالثة بالفصيحة@/ وليست :@ ّ أ�زهريى
ء@:
ã
Ï¿ال وُر@كُن الّ"م@/ الع�أو

Ø ã
حل� يكون يَفَع"ْن فََعل باب ٔ�ن اللغت�@, تداخل باب

صـّحة توقّف ما وال¿Ìوط@: ماهّيته@/ أجزاء ء@:
ã
Ï¿ال وأركان أركان@, وا�مع جانُبه@,

/@Ëºٕا وُر@كانة@: إ�ّجانة@/ ـركن@: ßXوا علzا@/ أ�ركان

وهـو أ�قوي@, جانبـه ء
ã
Ï¿ال فُر@كن قّوة@, ع� يدّل واحد أصل ركن@: ـ مقا

نادرة كلمة وهيى أركَُن ٕاليه رَكنُت الباب ومن وَمنعة@, ِعز� أيى شديد@, ُر@كن 
ٕا يأويى
إ�ّجانة@/ والِمركن@: ثابت@/ وقور َر@ك�ايى وف"ن حلق@/ غ�حرف من يفَعل ع�فََعل
ٔ�@نّـه الباب من وهو ِملُت@, أيى ٕاليه وركنت عالية@/ أركان له أيى َر@ك� جبل ويقال



٢٣٥ ركن

َيركَن@/ رِكَن :@ÍÉ سف�مُ ولغة َر@كناً@, يركَن َر@كَن اòليل@: قال عنده@/ وثبت ٕاليه سكن
نظر@/ وفيه يَركُُن@, َر@ِكَن ويقال

يزيَد عبِد بن ُر@كانة UصY ا رسول ¼Íعه الّذيى ٕاّن ويقال ـ ٨٧ ا�شتقاق
ُر@كوناً@, أركَُن ء

ã
Ï¿ال 
ٕا رَكنُت ـ قوGم من فُعالة وُر@كانة اXطلب@/ عبد بن Ë¾ها ابِن

َر@ك�@: ورجل أركان@, وا�مع جانبه@, بناء@: كّل وُر@كن را@كٌن@/ فأنا العالية@, اللغة وهيى
كـإ�ّجانة@/ يتّخذ ٕاناء ـركن@: ßXوا َرزيناً@/ ÓDحل كان ٕاذا زعموا @كونة@, Cوالر @كانة الر# Øب�
فـيه@/ يُـنتبذ بالغـار شـبzاً فيُجعل ُينقر Kلـة أصل والَقرو ِمركناً@/ الَقرو يى Ùd ا Ø[ور

Zانّية@/ لغة الشجرة@, أغصان من غليظ غصن @كنة@: Cوالر

,@Fzف ُر@كوناً@, يَركَن ٕاليه َر@ِكَن زيد@: أبو وحكي ُر@كوناً@: يَركُن ٕاليه َر@كَن ـ صحا
جانبه ء@:

ã
Ï¿ال وُر@كن ظَلموا@/ ٕا�الLذيَن َترَكُنوا َو� ـ 
تعا قال وسكن@, ٕاليه مال أيى

عالية@/ أركان له َر@ك�@: وجبل وَمنعة@/ ِعّز أيى شديد@, ُر@كن 
ٕا يأويى وهو أ�قوي@/
ــركن@: ßXوا الÍÚÉع@/ مرك#نة وناقة أ�ركان@, ذو كأ@نّه ,@oالعظ الÍÉوع@: من ـرك#ن ÔXوا

الثياب@/ فzا تُغسل
ã
الّ	 إ�ّجانة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو وهذا ٕاليه@/ السكون مع ء
ã
Ï¾ 
ٕا اXيل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

وغ�ها@/ وا�Lراف ا�عBد@, الثبوت@, السكون@, اXيل@, وب�مواّد بيyا الفرق

آثار fن وغ�ها@: والرزانة واXنعة والوقر والعّزة والقدرة القّوة ـ oمفاه وأمّا
مورده@/ ÏÉقت[ كّل أ�صل@,

/@٧٤ . ١٧ ـ@ @Vًَقلي َشيئاً zم لَ ٕاِ َتركَُن ِكْدَت َلَقد ْتناك Lَثب ولَو�أن



ركن ٢٣٦

ا�ملة@/
ã
| وا�ستقرار@, السكون مع ٕالzم مBيً" كنت أيى

ا من واXواظبة وا¤افظة والعصمة التوفيـق أّن ع� تدّل الكرZة ا��ية هذه
عن ومال والثبات@, الطمأنينة مل عن العبد òرج ما@: زماٍن

ã
| انقطعت لو اXهيمن

مرسً"@/ نبيّاً كان ولو واضطرب@, ا¡ق

التكوين@/
ã
| اòاّص ولطفه عنايته بعد ثانويّة مرحلة وهذا

/@١١٣ . ١١ @ـ@ اُر النّ كُم Lَفَتَمس َظَلموا ٕا�اّلذيَن َترَكنوا َو�

النار@/ مّس يوجب السكون Iقّق ٕا
الظا�Xمع ا¦ايل مطلق أّن ع� تدّل

ا�ستفادة
ã
و| يراد عمل ّ بأيى إ�قدام ã| �Xالظا
ٕا الركون يشمل الyيى وهذا

ا¡Çّق ¼Íاط عن اLراف :@nالظا 
ٕا الركون فٕان Zكن@, Lو A بأيى اXوقعيّة تلك عن
و[ايل والظلم@, التجاوز مقام

ã
| واستقرار وا�ستقامة@, ا�عتدال مس� عن وعدول

وحـركته وبيانه وقوله واشتغاله عمله فيكون ا¡قيقة@, سبيل عن خرجوا الّذين 
ٕا
اXقام@/ ]قتÏÉذلك كلّها وتدب�ه وفكره وسكونه

أو مyم ٕا
عّدة الظا�Xأو من فرد 
ٕا الركون يكون ب�أن ذلك
ã
| فرق و�

منحرف@/ حزب 
ٕا أو متشكّلة حكومة 
ٕا

الثانويّة اXرحلة وأمّا ا¦ايل@/ ولنفس الركون Gذا عقوبة النار مّس O�أّن و�
للظلم@/ ي�ّتب ما ي�ّتب ففzا بالظلم@: والعمل

/@oأل يَوٍم َعذاب ِمن ظلموا ِللLذيَن َفَويٌل

أو ساحٌر وقاَل بُر@كِنه × Øُمب�َفتو� بُسلطان ٕا�فرَعوَن أرَسلناه ٕاذ
×
Ïºمو

ã
و|

/@٣٩ . ٥١ ـ نون ÒV

/@ Ò� ÔO Xا �Ôòوا ع�عمله, لفرد َعل ÔN عل@Xا Ôكا� ٕاليه يُركَن ٕاX@Ëºا الّر@كن@فُْعٌل@:



٢٣٧ ر·

إ�نسان وركن عموده, فركن@البناء@أساسه@أو ء@Mسبه@,
ã
Ï¾ كّل وُر@كن يُطَعم@/ والطCعم@Xا

وجهه اXواجهة حال
ã
| وركنه علzا@, يسكن

ã
الّ	 مَقاعده قاعداً وركنه رج"ه@, قا_اً

وصدره@/

آخر@/ ء
ã
Ï¾ بعد وواقعاً متأخراً ء

ã
Ï¿ال ]ع�جعل

ã

الَو من

ã
Ù
والتو

ٕاعراض وهو وَمسكنه@/ Tلّه عن حركة دون من خاّص ٕاعراض اXع� وهذا
نبّوته@/ برهان مشاهدة جهة من وال�ديد@, بالشّك مشوب لطيف

اXذكورة@/ اXوارد
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ر·@:

طاِعن أو معه@ُر·@, ورجل@را·@: وا�مع@أرماح@وِرماح@, معروف@, :@· Cالر ـ مصبا
ماح@: Aوالر برجله@/ ÍÈب نفع@: باب من اً ÖTَر ا¡افر ذو Ò·وَر له@/ صانع وَرمّاح@: به@/

/@Uمصدر Ëºٕا Yأيى له@/ Ëºٕا

وا�مع معروف@, وهو · Cالر فالكلمة مyا@/ ف ØÍ½ي Øj واحدة@, كلمة ر·@: ـ مقا
قـوGم فأمّـا ُرTه@/ كأ@نّه يَقدمه بكوكب يى Ùdو Sم@, الرا·@: Êك

Ù
وال« وأرماح@/ ِرماح

Ò·َر ومـنه بُرTه@/ الرا· Ö·كَر برجلها ٕايّاه wÍÈا ٔ�ّن أيضاً@, هذا fن الداّبة@, تْه Ò ÒTـ@@ر
ماحة@/ Aالر وِحرفته ماح Aالر يتّخذ الّذيى مّاح@: والر# بيده@/ Ï½Ò¡ا ÍÈب ٕاذا ندب@: Ôا�

ماح Aللر صانع َرمّاح@: ورجل الرماح@/ واحد معروف@, الس"ح من :@· Cالر ـ لسا
فعل و� وتاِمر@, �بِن مثل ُر·@, ذو وَرمّاح@: را· ورجل ماحة@/ Aالر وحرفته Gا متّخذ

ذيى وكّل وا¡Fر والبغل الفرُس Ò·ور را·@/ فهو بالر·@, طعنه َرTاً@: ه Ô ÒTَيْر ه ÒTوَر له@/
يقال ماح@/ Aالر Ëº�ٕوا bيعاً@, برجلَيْه ÍÈب وقيل بِرجله@, ÍÈب َرTاً@: َيْر· حافر



رمد ٢٣٨

wا@/ اXبيع ُيرّد
ã
الّ	 العيوب باب من وهذا ماح@, Aوالر Fح ßا� من ٕاليك أبرأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـورد
ã
| وٕاط"قها ا¢صوص@, الس"ح هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

الصيغ اشتقاق يكون أن يبعد و� بالر·@, Gا تشبzاً استعارة@, جل Aالر أو باليد الÍÉب
انðاعيّاً@/ اXاّدة من اXشتقة

ـنع@, ÒXكا · الر# وهو اXصدر من اُخذت ا Ø̂ ٕا اXشتقّات هذه ٕاّن نقول@: أن وZكن
@كن Cكالر به ُير· ما ]ع� وهو ,@· Cالر كلمة اُخذت ومنه نان@, بالس# الÍÉب ]ع� وهو

ٕاليه@/ يُركَن ]ع�ما

اُفـه ÒOَمن Fُا ِلَيعلَم وِرماُحكُم أيديكُم َتنالُه ـْيد Lالص ِمَن ء
Öã
Ï Ò¿ب Fُا َلَيبلَونLكُم

/@٩٤ . ٥ ـ بالغيب

عام وك�ته ٕا
الصيد اXواجهة بسبب وحا�تكم نيّاتكم
ã
| التحّول يوِجد أيى

بالرماح@/ أو بأ�يديى الوحوش وأخذ الصيد متمكّن�من rكن Mيث َديبّية@, Ô¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رمد@:

ويقال َرْمداء@, واXرأة أرمد@, والرجل تعب@, باب من َرمَداً Ôالع� َرِمَدت ـ مصبا
وأتيت أهلكته ÍÈب@: باب من َرمْداً وَرمَدته لغة@/ Ôالع� وأرمََدت وَرِمَدة@, َرِمٌد أيضاً
ا�دب@, من عمر زمن فيه الناس هلك الّذيى مادة الر# عام ومنه مادة@, واËº�ٕالر# عليه@,

معروف@/ النار ورماد الَمْحل@/ من كالرماد أ�رضصارت ٔ�ّن بذلك يى Ød

أ�لوان@/ لون@من وا��خر مرضمن@أ�مراض@/ أحدها ث"ثة@أصول: رمد: ـ مقا



٢٣٩ رمد

َرِمد وهو َرمَداً@, َيْرمَد َرِمَد الع�يقال َرمَد مَد الر# ـ فأ�ّول /@ ْعيى الس# جنسمن والثالث

ã
æوالثا علzم@/ أتينا ٕاذا َنرمدهم القوَم رمدنا ويقال@: اG"ك@/ وهو مْد الر# ومنه وأرمَُد@,
يقال للونه@, يسّمي وهو ِرمِدد@, فهو يكون ما أرّق كان فٕاذا معروف@, وهو ماد الر# ـ

يع�يى للون ذلك يقال ا Ø̂ وٕا قليً"@, لَبناً النـتاج عند تركت ٕاذا ترميداً الناقـة َرم#َدت
من لÍÉب قيل ومنه الرماد@, من وهو كُدرة@, فيه

Ø
اغ� ء

ã
Ï¾ كّل وأ�رمد@: ÍÈعها

الَعْدو@, شّدة ا�رمداد الثالث وأ�صل اً@/ Øمتغ� آِجناً كان ٕاذا َرِمد وماء ُرمد@/ البعوض
أÌºع@/ :@oالظل ارمّد يقال@:

ـ Ố الر اشتّدتبه كَرماٍد ـ 
تعا قال وأرِمداُء@/ وأرمَُد وِرمٌْد َرماٌد يقال ـ مفر
وَرِمـد مود@/ ÔGبا عنه Ø�ع Fك اG"ك عن مَد بالر# Ø�وُع َرمادًا@, صارت الناُر@: وَرِمَدت
لون ع� كان ما وأ�رمَد /@U Øالتغ� ]ع� Yأ�ُجون ُ�ُجونه َرماد فيه كأ@نّه صار اXاء@:

الَمْحل@/ َسنة والَرمادة ُرْمد@/ للبعوض وقيل ماد@/ الر#
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وفسـاد@, سوء حالة 
ٕا والتبّدل Øالتغ� هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

َرِمَد فيقال@: ا¢تلفة@/ واXوضوعات اXوارد باخت"ف خصوصيّته Oتلف Øالتغ� وهذا
وفسـدت ت Øتـغ� ٕاذا البلد هذا

ã
| وَرِمدنا أِجناً@/ وصار لونه أو طعمه Øتغ� ٕاذا اXاء

/@ Øوتـغ� وسـخ ٕاذا ثـوبه ورمد وا�بتـ"ء@/ القحط زمان أيى مادة الر# وعام أمورهم@/
الفساد 
ٕا حاله ت Øغ� ٕاذا وَرمََدتُه فzا@/ مرض 
ٕا صّحته تبّدلت ٕاذا الع� ورمدت
العـدو شّدة وا�رمداد فاسـداً@/ أيى رماداً وصار النار من Øتغ� ما ماد والر# واG"ك@/

/@ Øوتغ� فسد قد ع�لون ويطلق الص"ح@/ وOالف فساداً يوجب Mيث

� عـاِصٍف يَوٍم ã| Ố Rالر به ْت Lاشـتد كَرماٍد ـم Ô ÔGFأع م Ùwبَر َكَفروا الLذيَن@ َمَثُل



رمد ٢٤٠

/@١٨ . ١٤ ـ ٍء
ã
Ï Ò¾ َع� َكَسُبوا ا@@ Ø ßW َيقِدروَن

والفناء والزوال الفساد وعروض Øالتغ� حصول جهة من ماد أ�عFل@بالر# تشبيه
فzا@/

وتقديره@, gMه ÏÈير أن فله اXدّبر@: oا¡ك العزيز اXتعال با آمن من فٕاّن
من يريده ما Oالف � وأن ونواهيـه@, أوامره

ã
| يطيعه وأن ٕاليه@, أ�مر يسـلّم وأن

و� وقدره@, قضائه جريان يسلكخ"ف و� Oتاره ما
ã
Ï½يع و� والت¿Ìيع@, التكوين

وباطنه وظاهره وأموره وسلوكه وحركاته أعFله [ام
ã
| فهو ذلك@, دون عمً" يعمل

والعبودّية@/ والوفاق والتسلoوالطاعة الرضا ع�

ã
ÏÈالرا هـو العـبد فٕاّن والعبودّية@, القصد وتوحيد النيّة خلوص مع� وهذا

وإ�@كرام@/ ا�"ل ذيى ٕاليه اُموره اXسلّم اXفّوض واXطيع

تكوينه
ã
| ,@

ã
ÏÈور وأراد شاء ما خ"ف يسلك فٕانّه :@با الكافر R"ف وهذا

القاطع@, حgه من Jكم Dف
ã
Ï½ويع النافذة@, من@ٕارادته ما@يريد Oالف وهو وت¿Ìيعه@,

الثابت@/ وتقديره قضائه من Nريى Xا Uالفاً ويعمل

السالك@السائر@خ"َف@نظم@@اòلقة@والتكوين, هو @ا¡قيقة@ونفس@أ�مر:
ã
| فالكافر

رشداً@, ينال و� سبيً"@, vديى � فهو /@ الساريى وحgه أمره Vاريى عكَس والعامل
أمراً@/ �òا من يدرك و� شيئاً@, ا¡ّق من يصيب و�

شّدة قبال
ã
| ماد@, كالر# ور ÒGوالضعف@وا الرخوة@والرداءة جهة من الكافر فأعFل

/@oالعل القادر ا حكم ونفوذ العزيز@, ا أمر جريان

/@٣٩ . ٢٤ @ـ@ ماًء الظLمآن سبُه ÒJ ِبِقيَعٍة@ Ìاٍب
Ò
» كَ م ÔGFأع َكَفروا@ والLذيَن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٤١ رمز

رمز@:

حاجب بع�@أو أشار بابÍÈب@: من @لغة
ã
و| قتل@, باب من َرمزاً َرَمز ـ مصبا

شفة@/ أو

ّوج Ò] َرمّازة@: كتيبة يقال واضطراب@/ حركة ع� يدّل واحد أصل رمز@: ـ مقا
Iّرك@/ ما أيى ,@ ارمَأز# fا ÍÈبه ويقال نواحzا@/ من

كّل عن Ø�وع با¡اجب@, والغمز ,@
Ø ã
�òا والصوت بالشفة@, ٕاشارة الرمز@: ـ مفر

َرمزاً@/ يَتكلّم n أيى :@ ارمَأز# وما بالغمز@/ الشكاية عن Ø�ع Fك بالرمز@, كٕاشارة@: @ك"م
ك�tا@/ من رمز مyا يُسمع � َرمّازة@: وكتيبة

ازة
Ø
Y زة@بيدها

Ø
Fغ جارية ويقال بشفتيه@وحاجبيه@/ َرْمزاً وكلّمه ٕاليه@, َرَمز ـ أسا

Ø	حـ وÍÈبه وتراَمزوا@/ فتغاَمزوا علzم ودخلت Mاج}ا@/ َرمّازة بفمها Øاَزة ÒX بعيyا
ترّمَز@/ وما ز Ò]ار ته@fا

Ø
ون} الوقيذ@/ حركة ضعيفة@وهيى حركة يتحّرك للموت@: ير[ز خّر

القحبة@/ وهيى مّازة@, الر# كسب عن يى Ôuو ارمأّز@, و� اcأّز fا وÍÈبته

وَيرِمُز@, َيرُمز َرَمز وقد وا¡اجب@, بالشـفت� واZ�ٕاء إ�شارة الرمز@: ـ صحا
Iّرك@/ ما أيى ارَمّز fا به ÒÍÈو مثله@, وَتَرم#ز@: مyا@, اضطرب أيى الÍÉبة@, من ز Ò Ò]وار
مّـازة@: والر# وتَضطرُب@/ Iّرُك أيى لك�tا نواحzا من ز ß Ò]َتر كانت ٕاذا َرمّازة وكتيبة

البحر@/ والراموز@: بعينzا@/ تُؤميى ا Øu ٔ� الزانية@, مّازة@: والر# [وج@, ا Øu@�ٔ اُ�ست
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

د�لة أو ٕاشارة فzا
ã
الّ	 اòفيفة ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن



رمض ٢٤٢

بدن
ã
| أو يد ع�أو أو حاجب أو شفة

ã
| تكون أن من أعّم ا¡ركة وهذه ٕا
مع�@,

الكـتيبة [ّوج أو البحر [ّوج
ã
| Fك آخر موضوع

ã
| أو آخر Uصوص عضو

ã
| أو

وغ�ها@/

كّل
ã
| يتحقّق الرمز بل أ�عضاء@, بسائر أو بالع� أو بالشفة اختصاص ف"

مفهوم@/ ع� مع�ويدّل 
ٕا يش� m"م و[ّوج خفيفة حركة

مع�اXطاوعة@/ وإ�ر[از ال�ّمز
ã
و|

/@٤١ . ٣ @ـ@ َرْمزاً ٕاّ� أيّاٍم ثVَثََة النّاَس ُتَكلRمَ  أ ّ� آَيتَُك قاَل

ٕا
اXع� ويش� ع�اXقصود يدّل لعضو خفيف وIريك الرمز بطريق ٕاّ� أيى
عyم@/ جواباً السكوت ويكون وا�دل@, البحث عن �Jز Ø	ح اXقصود

أن �زم والتـفاهم oالتـفه أّن ع� د�لة إ�شـارة@: دون بالرمز التعبـ�
ã
و|

ٕاليه@, يُشار ما وجود تستلزم إ�شارة فٕاّن إ�شارة@, من أعّم وهو الرمز بصورة يتحقّق
مصاديقه@/ من وإ�شارة مقصود@, ع�مع� يدّل لطيف Iّرك فٕانّه الرمز R"ف وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رمض@:

من َرمَضاً يومنا وَرِمَض الشمس@, َحّر من ا¡امية ا¡جارة مضاء@: الر# ـ مصبا
مـوافـق وضعه ٔ�ّن بذلك يى Ùd قيل ل¿Îر@, Ëºٕا ورمضان@: حّره@/ اشـتّد َتِعب@: باب

وأرمضاء@/ رمضانات وbعه ا¡ّر@, شّدة وهو مض الر#

َحّر مض فالر# وغ�ه َحّر من ء
ã
Ï¾

ã
| حّدة ع� يدّل مّطِرد أصل رمض@: ـ مقا

ال¿Îور Ëºٕا نقلوا ØXا م Øu@�ٔ ا¡ّر@, شّدة من استقاقه رمضان ٕاّن قوم وذ@كر ا¡جارة@/



٢٤٣ رمم

ع� وNـمع ا¡ّر@, َرمض أيّاَم رمضان فوافق بأ�زمنـة@, سـّموها القدZة اللغة عن
ٕاذا أيضاً@: وَرِمض لٔ"مـر@/ وَرِمض أ�مر أرمََضـه الباب ومن وأرِمضـاء@/ َرمَضانات
�Aِسك الباب ومن أنضحَته@, ٕاذا ْضف الر# ع� اللّحم َرَمْضُت ويقال ْمضاء@/ الر# أحرقته
ا¡Çّر شّدة

ã
| رَعْت ٕاذا sالغ وَرِمضت أنا@/ َرمَضتُه وقد َرميض@/ حاّد وكّل َرميض@/

رقه@/ ÔJ داء
Ú
Òj كأن# فسد@, بطُنه@: ار[َض ويقال أ@كبادها@, فَقِرَحْت

فَحمَيْت@, الشمِس َوقْع علzا @اشتّد
ã
الّ	 ا¡جارة وهيى مْضاء مَ¿Ïع�الر# ـ أسا

أحرَقْت ُجُل@: الر# وُرِمَض َرمَضاً@, يومنا وَرِمض َرِمَضة@, وأرض َرمْضاً@, َرِمضت وقد
القوَم@/ Cا¡ر وأرمَض ْمضاء@, الر# قدميه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لل¿Îر@, ÓÊºٕا جعل
Ø
j َو�ن@, Òوا� يَوان Ò¡كا مصدر أ�صل ã| َرمَضان كلمة أّن

الفصل حرارة شدة التسمية ووجه الزائدت�, والنون للعلمّية@وأ�لف ال½Íف من ومُنع
قالوا@/ Fك Ëº�ٕا هذا له وضع الّذيى

/@١٨٥ . ٢ ـ ِللنّاس ُهدًي الُقرآن فيِه اُنِزَل الLذيى َرَمضاَن ُر
Ö
Î Ò¾

بعÎÉم وقول الصيام@, إ�س"م@وقبل@تكليف كانت@قبل التسمية هذه و�O�@أّن
وجيه@/ غ� الصوم@,

ã
| الباطنيّة ا¡رارة ]نظور ٕانّه التسمية@: وجه ã

|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رمم@:

مبالغة@/ بالتثقيل ته ØWوَر باب@قتل@أصلحته@/ من َرمّاً ا¡ائط@وغ�ه رWُت ـ مصبا



رمم ٢٤٤

فهو ,@
ã
� بَ ٕاذا بابÍÈب@: من َيرّم العظم ورّم ع�ِرَمم@/ وQمع البالية@, العظام ّمة@: Aوالر

ذو
ã
Øك� وبه ا¡بل@, من القطعة ّمة@: Cوالر ِرمام@/ وجاء أِرمّاء@, أ�@ك�

ã
| وbعه ,@oرم

حـبل عنقه
ã
و| بع�اً باَع رجً" أّن وأصله bعه@, أيى بُرمّته ء ãÏ¿ال وأخذت ّمة@/ Cالر

مثً"@/ صار
Ø
j بُرّمته@, ادفعه فقيل

وا��خر ء@وٕاص"حه@/
ã
Ï¿ال Û Òn أص"ن@متضاّدان@,@أحدYا أربعة@أصول@: رّم@: ـ مقا

ّم فالر# ـ أ�ّول فأمّا خ"فه@/ وا��خر السكوت@/ ـ أحدYا متضاّداِن@, وأص"ن َب"ؤه@/
ٕارماماً@, ُيِرّم dن, ٕاذا وغ�ه@:

Ô
البع� أَرم# ـ الباب ومن ُته@أُرمCه@, ÒWَر تقول: ء ãÏ¿ٕاص"ح@ال

رسول uي ـ مّة Aالر وكذا البالية@/ العظام :@oم والر# ,@ ã� بَ ٕاذا ُء ãÏ¿ال َرم# ـ ا��خر وأ�صل
ٕاليه ادفعه ـ ذلك ومن ,@

ã

البا ا¡بل مّة Cوالر ّمة@/ Aوالر وث بالر# ا�سـتنجاء عن UصY ا

Fyم فأ�ّول ا��خران@: أ�ص"ن وأمّا بgاله@/ شيئاً آخر 
ٕا دفع من لكّل فقيل بُرّمته@,
فاه حّرك ما أيى ترمَرم ما قوGم وا��خر ٕارماماً@/ أرم# يقال السكوت@, وهو إ�رمام من

بالك"م@/

دار أو مCه Òف� يَب� حبل Lو من بعضه@, فسد الّذيى ء ãÏ¿ال ٕاص"ح ّم@: الر# ـ لسا
أَخذ ـ@ قوGم

ã
| بكر أبو قال انتشـاره@/ بعد ٕاص"حه أ�مر@: Cوَرم َمرّمـة@/ شأuا Cَترم

ٕاذا القاتل أو أ�س� wا يُشّد حبل قطعة مّة Cالر ٕاّن أحدYا قو�ن@, وفيه بُرمّته ء ãÏ¿ال
ء@/
ã
Ï¾ مـنه ينقص n كامً"@ تامّاً@ ء ãÏ¿ال أخذت ا��خر والقول للقََود@/ القتل 
ٕا قيد

ورمـام ِرمَم وحبل ُرّم@, وbعها تقّطعه@, بعد منه
ã
ب� ما ا¡بل@: من مّة Cوالر الxذيب@:

العظام ّمة@: Aوالر bعوه@/ Ø
j واحداً جزء كل# جعلوا م Øu كأ با�مع َوَصفوه باٍل@, وأرمام@:

قـال /@oَرمـ وهيى الِعظاَم ييى ÔJ ـ مّـة Aالر مثل :@oم والر# وِرمام@/ ِرمَم وا�مع البالية@,
مـثل واÇXؤّنث اÇXذّكر Fzف استوي قد وفَعوً� فعيً" ٔ�ّن ,@oَرم قال ا Ø̂ ٕا :@ ّ ا�وهريى



٢٤٥ رمم

يقال ,@
Ò ã
� بَ أيى ِرم#ة صار :@ وأرم# ÓDوَرم َرمّاً َيِرّم وهو العظم وَرم# وَصديق@/ وَعدّو َرسول

الشـاة ورّمت ء@,
ã
Ï¾ كّل من

ã

البا Çلَُق Òòا :@oم والر# بلَيت@/ ٕاذا وأرم#ْت عظامه رم#ْت

رّمت@/ ْت@: Ú]وار به@, ت مر# ما Cَتُرم َرموم@: وشاة بشفتzا@, أخذته َرمّاً@: ترمّه ا¡شيش
ويقال اGزال@,

ã
| الشحم وآخر إ�قبال

ã
| السمن أّول وهو ُمِرّم وهيى الناقة وأرم#ت

َفَرق@/ من سكت وقيل عاّمة@, سكت وأرّم@: :@
Ø ã
èابن@أ�عرا عن مهزولة@/ كانت للشاة@ٕاذا

شفتيه الرجل ّرَك ÔJ أن فهو مُرم@: Úال� أمّا الxذيب@: جواباً@/ رّد ما أيى ترمرم fا وكلَّمه
نطق@/ ما أيى Mرف ف"ن ترمَرَم ما يقال بالك"م@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان من الثانية اXرحلة
ã
| ء

ã
Ï¾ كون هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

رجوعه ودورة وساXاً@, كامً" كونه دورة مرحلت�@, ء
ã
Ï¾ كّل بقاء ا�متداد فٕاّن بقائه@,
وا�نكسار@/ والب"ء الضعف 
ٕا

Ì
Ø
يف« اXفهوم وهذا ,@oرم وهو َرم# ٕانّه يقال الثانية@: اXرحلة ã| ء

ã
Ï¿ال ورد فٕاذا

مyا@/ مورد كّل اقتضاء حسب ع� مناسبة بتعب�ات عنه Ø�ويع Uتلفة بألفاظ

ٕادامة هو فسد ما فاص"ح َفَسد@, ء
ã
Ï¾ ٕاص"ح ّم والر# /@ Ò ã ß� بَ ٕاذ العظُم َرّم فيقال

والفساد@, والب"ء الضعف مورد
ã
| ٕاص"ح مطلق@بل ليس@باص"ح فالّرم الثانية, الدورة

الب"ء@/ موضوع وتثبيت اXرحلة هذه وٕادامة ا¡الة تلك ٕابقاء ا¡قيقة
ã
| فهو

والgال@, الس"مة حال
ã
| � والضعف@, الَفَرق مورد

ã
| فهو السكوت@: وكذلك

الثانية@/ الدورة تلك
ã
| الورود مظهر فالسكوت

الضعيف@/ والك"م الشفة Iريك
ã
| ال�مرم السكوت ومثل



الّرمن ٢٤٦

الثانية@/ ا¡الة هذه 
ٕا ف�جع الناقة@: وإرمام ا¡شيش رّم وأمّا

أو وظهوره والنقص الضعف دورة ثبوت هو اXاّدة
ã
| الواحد أ�صل أّن فظهر

ع�اXوارد@/ اXع�ينطبق فهذا وٕاظهاره@, ٕاثباته

/@٧٨ . ٣٦ ـ@ @oرم وهيىَ الِعظاَم ييى ÔJَمن قاَل َخلَقه
Òã
Ï ß»وَن Vًََمث َلنا َب ÒÍÒÈَو

يَي ÔIفكيف والب"ء@, ا�نكسار دورة وهيى الثانية@, اXرحلة ã| واردة وهيى أيى
والصّحة@/ الس"مة دورة عن اòارجة العظام هذه

/@٤٢ . ٥١ @ـ@ oم Lكالر َجَعَلتْه ٕاّ� َعلَيْه أَتْت ء
ã
Ï Ò¾ِمن تََذُر ما

الفسـاد
ã
و| بالياً منك«Ìاً كان ما oوالرم عاد@, قوم 
ٕا اÇXرسـلة الر´ يريد

والgال@/ عن@الس"مة عليه@وأخرجته @أتت@الر´ ٍء
ã
Ï¾ Aع�@كل oوالضعف@,@فاُطلق@الرم

قلناه@/ Fك اXاّدة
ã
| اXع� ع�عموميّة يدّل وهذا

الرمن@: من ٕانّه اللغة أهل أ@ك� فقال مّان@: Cالر كلمة وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الّرمن@:

عبس@/ ب"د
ã
| َهضبتان مّانتان Cوالر مّان@, Cالر وهيى واحدة@, كلمة ـ مقا

"ًa امتنع@, به يى Ùd فٕان ين½Íف@, وGذا أصلّية@, ونونه فُّعال مّان@: Cالر ـ مصبا
وفتح واoXوالنون بك«ÌاGمزة بالروم@, ناحية وٕارميِنَية@: ُرمّانة@/ الواحدة ع�أ�@ك�,
oÇXا فتفتح ,@

ã
إرمَ� فيقال القياس@, خ"ف ع� الياءان حذفت ٕاليه نسب وٕاذا الياء@,

Hفيفاً@/

اòليل
ã
يع� سألته سيبويه@: قال ُرمّانة@/ الواحدة معروف@, مّان Cالر رمن@: ـ صحا
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له يكن n ٕاذا أ�@ك� ع� وأaله اXعرفة
ã
| أ¼Íفه � فقال به@؟ يى Ùd ٕاذا مّان Cالر عن

وأ�@كـ� أ�@ك�@, ع� فنحمله اشتقاقه@, ء
ã
Ï¾ ّ أيى من يُدريى � أيى به@, يعرف مع�

أ@ك� وفُّعال اض@, Ø Ôaو ُقّراص مثل أصليّة نونه أ�خفش@: وقال والنون@/ أ�لف زيادة
/@
Ø ã
أرمَ� ٕالzا والنسبة الروم@, بناحية كورة وٕارميِنَية@: لطيAٔي@/ جبل وَرمّان@: ُفع"ن@/ من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كـالّزيتون و\Çرtا@, الشجرة Vمـوع هو الكلمة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| Fك فقط@, مyا واحدة شجرة ع� تدّل كلمة وجود عدم هذا ع� ويدّل والعنب@,

وا¦ر@/ النخل

الكرامة@/ ماّدته
ã
| أ�صل أّن ء فسيجيى العنب@: شجر ]ع� الَكْرم وأمّا

مـورد
ã
| لسـاuم

ã
و| Uاطباtم

ã
| مyا كّل استعFل تري اXع� هذا وع�

وا¦ر@/ النخل R"ف وهذا ا¥رة@, مورد
ã
و| الشجرة

تِلفاً ÔU ْرَع Lوالز والنLْخَل َمعروشات@, وَغ� َمْعُروشاٍت جنّاٍت أنَشأ الLذيى وهَو
يوَم حقLه وآتوا ر Ò\أ ٕاذا ثََمِرِه ِمن ُكُلوا ُمتشابه Ò�وغ ُمتشاwاً ّمان nوالر والّزيتوَن @ُكلُه اُ

/@١٤١ . ٦ ـ َحصاِده

وَيـنبت ُيزَرع ما اXورد@: هذا
ã
| والرمّان والزيتون والنخل الزرع من فاXراد

هو صاد Ò¡وا صاد@, Ò¡ا 
ٕا إ�\ار ومن إ�\ار 
ٕا إ�نشاء بدء من مطلق@, بطور مyا
مyا@/ ا¤صول وأخذ الgال حّد 
ٕا الوصول

اخـت"ف 
ٕا ٕاشارة مّان@: Cوالر الّزيتون وب� والنّخل الّزرع ب� التفـريق وأمّا
من والشـجرة النّبات هو والنّخل الّزرع وضع

ã
| اXلحوظ فٕاّن النوع�@,

ã
| الوضع
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FÇzف فاXلحوظ مّان Cوالر الّزيتون R"ف وهذا ا¥ـرة@, عن النظر قطع مع هيى حيث
Çbيع فيشمل صاد@, Ò¡ا آخر 
ٕا وجوده أّول من Fyم وينشأ ينبت ما مفهوم مطلق

بعضاً@/ أو كّ"ً اXراتب

Vموع من واحد كّل أّن 
تعا يريد ُمتشابه@: Ò�وغ ُمتشاwاً ـ 
تعا قوله وأمّا
Fك جهات@, من مُشابه غ� أو الطعم أو الشكل

ã
| ا��خر مُشابه ٕامّا والُرمّان الزيتون

ã
| وسـبق والزرع@, النخل Vموع من واحد كّل 
ٕا راجع أيضاً اُ@كُله

ã
| الضم� أّن

كّل من يؤكل ما Uتـلفاً أيى اXأ@كول@, ]ع� مش}ة صفة ُنب Ôكا� اُ�@كُل أّن أ�@كل@:
/@Fyم واحد

Íاً ßÉَخ ِمنُه فأخَرجنا ٍء
ã
Ï Ò¾ Rُكل َنباَت ِبِه فأخَرْجنا ماًء Êِء

Ú
ال« ِمَن أنَزَل الLذيى وهَو

أعـناٍب ِمـن وَجـنّاٍت دانيـة ِقنواٌن َطْلِعها ِمن النLْخِل وِمَن ُم	ا@كباً َحبّاً@ ِمنُه ـِرُج Ö ÔK
/@٩٩ . ٦ ـ@ وَينِعه@ أثَمَر ٕاذا ٕا�ثََمِرِه انظروا وغ�ُمَتشاِبه اً

ß
{ ُمْشتَ ّمان nوالر والّزيتون

فخرجت ء@,
ã
Ï¾ كّل من النبات اXاء بسـبب أيى ء@, ãÏ Ò¾ كّل َنباَت :@
تعا قوله

ÍÉÔòا مyا متنّوعة@, وأنواعاً أرقاماً النباتات هذه من أخرجنا
Ø
j ا¢تلفة@, النباتات

طَـلعها من Oرج
ã
الّ	 النبات من اXتحّصل النخل ومyا م�ا@كباً@, حبّاً أخرجت

ã
الّ	

أ�نواع هذه من واحد وكّل والرمّان@, الزيتون ومyا أعناب@, من ا�نّات ومyا قنوان@,
أ�نواع هذه من كّل \ر 
ٕا فانظروا متشابه@, غ� أو مشتبه ٕامّا النبات من اXتحّصلة

وينعه@/

َرجاً ÔU أيى ,@ÍßÉ Òòا من حاليّة َحبّاً@: ِمنه ِرُج Ö ÔK ـ فجملة ا�م"ت@: ٕاعراب وأمّا
بعض من رج ÔK أيى التبعيض@, ع� يدّل ِمنه@: ـ وحرف ا�Xا@كبة@, ÍßÉا¡بوب Òòا من
وشجر نبات كّل ويشمل ØÍÉاخ ما مطلق ÍßÉ Òòا فٕاّن م�ا@كباً@, حبّاً بينه اÍÉòومن

لونه@/ ØÍÉU
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ع� وعطف ÍßÉ Òòا من أيضاً حاليّـة ِقنواٌن@: َطلِعه ِمن النLخِل َوِمَن ـ وbلة
,@ÍÉÇòا بعض أيضاً وهو النخل@, نوع من ÍÉòا كون وحال أيى السابقة@, ا¡اليّة
قنوان@, النخل من أيضاً َرجاً ÔUو ـ قولنا 
ٕا التعب� ومرجع قنوان@, طلعه من يتحّصل

قلنا@/ Fك باd�ّٕية@, اXع�متأّولة
ã
| الفعليّة فٕان الفعلّية@: ع� اd�ٕيّة عطف وأمّا

فأخرجنا أيى َخÍßÉاً@, ع� fعطوفة مّاَن@: Cوالر والّزيتوَن وجنّاٍت@, ـ كلFت وأمّا
والّزيتوَن@/ وجنّاٍت َخÍßÉاً منه

ÍßÉاXطلق@, Òòا أصناف من أ�عناب@والنّخل مّان@وجنّات Cالّزيتون@والر أّن فظهر
خصوصّية@/ مyا واحد ولكّل

وا¡بوب اÍÉòوات@, مفهوم هن Aالذ
يسبق@ٕا قيد@: من@دون أطلق ÍßÉٕاذا Òòفا
مّان@: Cوالر والّزيتون وأ�عناب ب�النّخل Dف التفكيك وأمّا مyا@/ تتحّصل ا Ø̂ ٕا ا�Xا@كبة

جهته@/ 
ٕا أ¾Ìنا فقد

واXصداق والغطاء@, السـ� من ا�نّة فٕاّن بأ�عناب@: ا�نّات اختصاص وأمّا
أ�عناب@/ من ا¡ائط كان ٕاذا منه الكامل

/@٦٨ . ٥٥ ـ وُرّمان ٌل Ö ÒKو فا@ِكَهٌة Fzف َجّنتاِن@/// F
ß
uدو وِمن

كان وØXا أ\رة@/ من أعّم فهيى غ�ها@, أو أ\ار من إ�نسان به يتنّعم ما الفا@كهة
مyا@: كّل خصوصيّة 
ٕا توّجه دون من ا�نّت�@,

ã
| ا¢تلفة النعم بيان 
ٕا هنا النظر

ا��يت�@/
ã
| Fك بيyا تفكيك دون من َفذَكرها

والُرمّـان وا¡رارة@, با�فاف يوصف ا¦ر فٕاّن معاً@: والرمّان النخل ذ@كر وأمّا
متقاب"ن@/ Fفه واللطافة@, وال�ودة بالرطوبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رمي@:

رميت يقال و� قالوا /@
Ó
]ع� علzا@: ورميُت َرمْياً@, القوس عن رميُت ـ مصبا

عن موضع الباء وNعل علzا ]ع�رميت Nعله من ومyم يدك@, من ألقيxا ٕاذا ٕاّ� wا
عن أرميته قلت قلعاً@: موضعه من قلعته فٕاذا بيدك@, رميته ٕاذا الرجَل ورميت ع�@, أو

أيى فرسه عن فأرماه طعنه ـ ّ الرباعيى باب
ã
| :@

Ø ã
èالفارا وقال بأ�لف@/ ه

ß
وغ� الفرس

ما مّية@: والر# ورماء@/ ورماية َرمياً الصيَد ورميُت َرَميات@, وا�مع َرمية@, واXّرة ألقاه@,
]Çع� فـعيلة وأصـله وَرمايا@, رميات وا�مع اُن�@, أو كان ذ@كراً ا¡يوان من يرمي

مراماة@/ القوم وترامي قذفته@/ بالقول@: ورميته مفعولة@,

واستعارة@, اشتقاقاً عليه Jمل
Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال نبذ وهو واحد@, أصل رمي@: ـ مقا

ِزدت اXأة@: ع� وأرميت /@
×
ِفعAي� ع� ِرمّيّاً@, بيyم وكانت أرِميه@/ ء

ã
Ï¿ال رميت تقول


ٕا َترامي فقد ء
ã
Ï¿ال ع� زاد ٕاذا له@: قيل وجهها@؟ ما الكلمة فهذه قيل فٕان علzا@/

بذلك يى Ødو الُمدّور@, ال«Îم نصل والِمرماة@: أرميت@/ ورميت]ع� بَلغه@/ الّذيى اXوضع
يت Ød ويُقال الَقطر@, العظيمة السحابة :@ ّ ِميى والر# الشاة@/ ِظلف ـرماة@: ßXوا به@/ يرمي ٔ�@نّه
اòليل@: قال Qتمع@/ Ø	ح وهنا هنا من السحاب ِمن بقطَع ُترميى Øj تنشأ ا Øu@�ٔ َرميّاً

ترميى خرجَت ٕاذا ,@ أترمّيى خرجُت ّكيت@: Aالس ابن قال ورماًء@/ رماية@وَرمياً رمي@يرميى
ا أرمي يقال عبيدة@: أبو وقال ٕارماًء@/ يديى من ا¡جر أرميت ويقال أ�غراض@/

ã
|

ٔ�@نّه الباب من ذلك اشتقاق ٕاّن قلنا وقد الزيادة@/ ماء@: والر# لك@/ وصنع ك ÒÍ½ن أيى لك@,
فوق@/ 
ٕا ي�امي أمر

وِرماية@, َرمْياً ال«Îَم ورميُت ي@, Ò]فار ألقيته@, @أيى من@يديى ء ãÏ¿ال رميت ـ صحا
وترامينا@/ وار[ينا ورماًء@, ُمراماة وراميته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أو عنه نفسه لت�ئة ٕامّا ونبذه@, ء ãÏ¾طرح هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

الصيَد@/ ورميُت ,@ يديى من ا¡جر رميت يقال سّيئة@/ بنيّة آخر 
ٕا ونسبته ٕ�يصاله

الرميى أّن الّ"م حرف من فيستفاد لك@: ا أرمَي ـ قوGم
ã
| Í½الن مفهوم وأمّا

وعليه@/ Oالف ٕا
من بالنسبة ي"حظ

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã
| يكون أن من أعّم الرميى مفهوم ٕاّن Øj

/@١٧ . ٨@ @ـ َرميى Fَا Lولِكن @َرميَت ٕاذ َرميَت َوما

تناوَل ٕاذ هذا ,@Ì¾باXا من تأث�اً وأشّد أقوي كان ٕاذا السبب 
ٕا الفعل ينسب
اÌ¿Xك�@/ وجوه

ã
| wا فرمي ا¡صاة من كفّاً UصY ا رسول

/@٤ . ١٠٥ @ـ@ ِسجRيل ِمن جاَرٍة ß ßM م
ß
zتَرم @أبابيَل اً Ö�َط zم َعلَ وأرَسَل

ا¤سوسة@/ اXاّدية وا¡جارة ا¡صاة رميى ã
| الك"مان هذاِن

اG�ّٕية@/ اXعِجزات من ويَُعّدان الطبيعة@, جريان خ"ف ع� واXوضوعان

/@١١٢ . ٤ ـ تاناً Ôw oحَتَمل َفَقْد َبريئاً ِبِه يَرِم Ú Ôj اً Ö\ٕا أو َخطيئة َيْكِسْب َوَمن

مفهوم به اُريد ٕان ّ معنويى أمر ã
| الرميى وهذا منه@/ ء بريى هو ٕا
من ينسبه أيى

/@ ّ اXرميى جهة من Tسوساً فيكون ا¢الف العمل اُريد وٕان ,@j�ٕوا اòطأ

أو j�ٕبا بريئاً يرم
Ø
j ـ والتقدير تية@, ا�� ا��ية

ã
| Fك ء ال�يى رميى هو والظاهر

التقادير@/ ع� ّ معنويى والرميى أيضاً@, Tسوساً ّ اXرميى يكون هذا فع� اòطاء@,

:@
ã
| Fع�كXا وهذا
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ـ َجْلدة@ Òان� Ò\ فاجِلُدوُهم داَء
Ò
Î Ô¾ بأربعة يَأتوا Òn Ú Ôj ا¤َصناِت َيرُموَن والLذيَن

/@٤ . ٢٤

ـ ِخـرة@ Ðوا� نـيا nالد ã| ُلِعنوا ؤمـناِت ÔX ا الغاِفVت ا¤َصناِت َيرُموَن الLذيَن Lٕان
/@٢٣ .@@٢٤

ويُلَعنون @الدنيا ã|@نا@/@فُيجَلدون Aا¤فوظات وقذفهنّ بالز العفائف @النAساء رميى يراد
ع�دعاوvم@/ ¾Îداَء بأربعة يأتوا n ٕاذا

َر
Ò
Ì Ò¿ب تَْرِميى ا Úuٕا الَلَهب ِمَن

ã

يُغ و� َظليٍل � ُشَعٍب ثVَِث ِذيى ٕا�ِظّلٍ نَطِلُقوا ٕا

/@٣٢ . ٧٧ ـ Í Ö½كالَق@

ا¡ادث ن AتكوXا الظّل مطلق واXراد الث"ث@, الشعب 
ٕا يرجع التأنيث ضم�
وفـzا وال¿ÇÎوّية@, والسـبعيّة ال}يميّة القوي ولعلّها النفسانّية@, الرذيلة الصفات من

الرذائل@/ bيع Nتمع

عظيمة@/ ب¿Ìارات وترميى اح�اقها يتصاعد الشعب فهذه

والرمـيى وُعيون@/ ِظVل
ã
| Òـق�LتXا Lٕان ـ@ ا�ّنة@ أهل ظّل قبال

ã
| الظّل وهذا

Tسوسة@/ غ� كلّها اXورد هذا
ã
| ّ واXرميى والراميى

أ�ّول اXع� يؤيّد الباء@: Mرف ر@]
Ò
Ì Ò¿ب@] ا��ية

ã
| ّ اXرميى استعFل أّن �O@و�

تَْرِمzـم ـ 
تعا قـوله
ã
| وهكذا َبريئـاً@]@@/ به [@يَْرِم السـابقة ا��ية ã| الوجـوه من

الباء@/ Mرف اXستعملة ا¡جارة هو ّ اXرميى فٕاّن ة@: جاَر ß
M

يَْرِم Øj@] ا��ية ã| اXلحوظ ؤ�ّن وللتأ@كيد@, الفعل ٕ�لصاق الباء أّن أيضاً ويؤيّد
فٕاّن ا¤َصنات رميى R"ف وهذا آخر@/ 
ٕا j�ٕا أو اòطأ ورميى منه نفسـه ت�ئة به@]

وقذفهّن@/ ا¤َصنات رميى 
ٕا فيه النظر
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والقذف@: وإ�لقاء والطرح النبذ ومواّد اXاّدة ب�هذه الفرق وأمّا

سوء@/ نيّة قيد دون من الرميى مطلق فيه ي"حظ القذف ٕاّن

آخر@/ Tّل
ã
| طرJاً وجعله ء

ã
Ï¿ال ترك فيه ي"حظ والنبذ

خر@/ �� م"قياً ء
ã
Ï¾ جعل هو وإ�لقاء

نفسه@/ عن ء
ã
Ï¿ال تبعيد مطلق هو والطرح

الكرZة@/ ا��يات
ã
| باXاّدة التعب� لطف يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهب@:

,@ا من راهٌب فهو ْهبة@, الر# Ëº�ٕوا خاف@, َتِعب@: باب من َرَهباً َرِهَب ـ مصبا
وا�Çمع ذلك@, من النصاري عابُد والراهُب عقاُبه@/ مرهوب وأ�صل مرهوب@/ وا
قال ذلك@, من هبانيّة Cوالر للعبادة@, انقطع الراهب@: وترّهب َرهاب�@, قيل ا Ø[ور ُرهبان@,
بقوله ¾Ìطها ترك ع� ذمّهم Øj ابتداء علÇzا مدحهم ـ@ ابَتَدعوها وُرهبانيًّة :@
تعا

أحبَطها@/ UصY ]حّمد كفرهم @ٔ�ّن ـ ِرعايxا Lحق َرَعْوها ا Òf@@@ـ

وخـّفة@/ دقّـة عـ� وا��خر خوف@, ع� يدّل أحدYا أص"ن@: رهب@: ـ مقا
ومن التعـّبد@/ وال�هCب@: وَرْهبًة@, وَرَهباً ُرهباً َء

ã
Ï¿ال َرِهبت تقول هبة@: الر# ـ فأ�ّول

اXهزولة@/ الناقة ـ وأ�صل@ا��خر ا¡وض@وِذيادها@/ من قدع@إ�بل الباب@إ�رهاب@وهو

ه Cعدو َمرهوب رجل وهو وَرَهبوت@/ وَرَهب َرهبة منه
ã
قل�

ã
و| َرِهبته@, ـ أسا

ورّهبتُه وأرهبتُه /@ا بيد والن#ْعFء ٕا
ا ْغباء والر# ا ِمَن ْهباء الر# ويقال مرعوب@/ منه
إ�رهاب@/ منه وقع ٕاذا إ�هاب يقشعّر وتقول بإ�خافة@/ نفَسه أزعجت واس�هبُته@:
وَرَهـبة ُرهبان وهؤ�ء هبانّية@/ الر# Øب� راهب وهو صومعته@/

ã
| تعبّد ف"ن@: وترّهب



رهب ٢٥٤

ع�البطن@/ مطّل الصدر
ã
| o ُعظَ وهيى َرهابَته@: فأصاب وَرماه وَرهاِبنة@/ Ôورهاب�

واس�هبوهم ٔ�نr أشّد@َرهبًة@/ ـ واضطراب مع@Iّرز افة ÒU هب: هبة@والر% الر& ـ مفر
غلّو والَرهبانيّة الرهبة@/ استعFل وهو التعبّد وال�ّهب@: يرهبوا@/ أن ع� aلوهم أيى

الرهبة@/ فرط من التعبّد Iّمل
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| سـبق Fك ,@hستدXا اXستمّر اòوف هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

الوحشة@/ واُ�نسضّد الرغبة, ضّد والرهب أ�من, ضّد اòوف وقلنا@ٕاّن ماّدة@اòوف@,

/@٩٠ . ٢١ ـ وَرَهباً َرَغباً وَيْدعوَننا اÒò�اِت
ã
| ُيساِرُعوَن كانوا م Ô Úuٕا

/@Fع�تقابله التعب�يدّل هذا والرهبة@/ الرغبة ع� ويدعوننا أيى

َهبون@/ يَْر م Øwلِر فارَهبوِن@, َ وٕايّايى
ورعاً توجب ا¡الة وهذه اXتعال@, العزيز  اòوف حالة

ã
| ين Aمسـتمر أيى

Gم@/ وتقوي

التفعيل@/ أو إ�فعال من تستعمل التعدية@: اُريد وٕاذا

Fا َعـُدّو ِبـِه ُتـْرِهُبوَن Çْيِل Òò ا ِرباط َوِمن ة Lُقو ِمن Ôrاسـَتطَْع ما م Ô ÒG وا nَوأِعد
/@٦٠ . ٨@ @ـ وَعدّو@كُم

للمسلم�@/ �@يتعّرضوا Ø	ح اXستمّر@, الرعب قلوwم
ã
| تُلقون أيى

:@
ã
| Fك ا�ستفعال من فتستعمل آخرين@: رهب ويراد الطلب اُريد وٕاذا

/@١١٦ .@@٧ ـ@ @oَعظ ِبِسحٍر وجاُءوا َهبوُهم Ö Ò	واس النّاِس Ò Ôَسَحرواأع� ألَقوا ØF َفلَ
رهبxم@/ وطلبوا الناس َرَهَب أرادوا



٢٥٥ رهب

ِمَن َجناحك ٕاليَك واضُمم ُسـوء@,
ß
َغ� ِمن َبْيضاَء Hرْج َجْيبك

ã
| َيَدَك اُسلُك
/@٣٢ . ٢٨ @ـ@ ْهب Lالر

من وأعلن اXعجز@, اòارق أ�مر هذا نفسك من شاهدت ٕاذا يدك ترفع � أيى
قبال

ã
| قلبك

ã
| الثابتة اXستدZة الرهبة ÏÉقت[ والعبودّية@, والتواضع العجز نفسك

وج"له@/ اXتعال ا عظمة

اليـد مصاديقه ومن أمر@, أو جهة 
ٕا الشخص Zيل به ما ناح Òا� أّن وسـبق
ا�Çنب@, 
ٕا وضّمه اس�ساله هو البدن 
ٕا ا�ناح

Ø
ËÈو وغ�Yا@, الطائر وَجناح

wا@/ والتظاهر وك«Ìالقدرة والتذلّل التوقّف ع"مة وهو

ٕاظـهار عـند ا�يب
ã
| اليد سـلوك ويناسب ,@

Ø ã
أخ"{

Øã
Ï½شخ تكليف وهذا

/@
Ø ã
باط�

Ø ã
æروحا تذلّل قرين إ�عجاز ليحصل wا@, قريناً واXعجزة القدرة

واللفظ@/ اXب� بزيادة وذلك وشّدته@, َهب الر# تأ@كّد ع� تدّل والرهبانيّة

/@٢٧ . ٥٧ ـ oبَتَدعوها ْهبانيًّة وَر وَرaًة رأفًة oتLبعوه الLذيَن قلوِب
ã
| وَجَعلنا

خصوصيّاته@و¾Ìائطه @يأخذوا من@دون@أيى عندهم@, من ابتدعوه @وترّهباً@شديداً أيى
Tكم@/ دين أو

Ý ã
ن� من وآدابه

ويقال راهب ٕانّه يقال شخص@: اتّصفwا ٕاذا اXبتَدعة هبانيّة الر# اXع�أيى وهذا
ُرهبان@/ bعه

ã
|

/@٣١ . ٩ ـ أرباباً م Òuوُرهبا أحباَرهم ذوا ÚHا
الكرZة@/ ا��يات

ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

وغـ�ها@: وا�ضطراب والتحّرز واGزال واòفّة والدقّة للعبادة ا�نقطاع وأمّا
/@hستدXا اòوف آثار fن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رهط@:

اÇGاء وسكـون امرأة@, فzم ليس الرجال من ع¿Ìة دون ما الرهط@: ـ مصبا
ع¿Ìة@, 
ٕا سبعة من الرهط وقيل لفظه@/ من له واحد � bع وهو فتحها@, من أفصح
مـن الع¿Ìة دون ما والن#َفر ْهط الر# أبو@زيد@: وقال نفـر@/ الث"ثة 
ٕا السبعة دون وما
� ا�Çمع مـعناهم والَعشـ�ة@: والَمْعشر والقَْوم والن#َفر ْهط الر# ثعلب@: وقال الرجال@/
والعش�ة هط الر# ّكيت@: Aالس ابن وقال النساء@/ دون للرجال وهو لفظهم@, من Gم واحد
قومه الرجل ورهط :@ ّ أ�صمعيى أ�ربع�قال 
ٕا الع¿Ìة فوق ما الرهط ويقال ]ع�@/

أ�قربون@/ وقبيلته

ث"ثة من الِعصابة هط فالر# وغ�هم@/ النّـاس ã| Qّمع ع� يدّل رهط@: ـ مقا
اللقمة َدهْورُة وال�هيط@: َنَفر@, الث"ثة 
ٕا السـبعة دون ما اòليل@: وقال ع¿Ìة@/ 
ٕا

عها@/ Òbو

من Ìة Ò¿الَع Lو ا�Fعـة الن#َفر أّن ْهط@: والر# الن#َفر ب� الفرق ـ ٢٣٢ ـ الفروق
Fا سـبيل

ã
| oنـفروا لكم قيل ٕاذا لكم ما ـ أش}ه وما لقتال ينفرون خاّصة الرجال

Ìة Ò¿الَعـ ÇLو ا�FÇعة والرهـط ينفروا@/ n وٕان َنَفراً وا Ød Ø	ح ذلك ك�
Ø
j ـ rاقل اثّ

فتكون ك
Ò
Ì Ú¿ال مثل أطرافها يقطع n أو بقطعة رهطاً وسـّموا واحد أب 
ٕا يرجعون
رهاط@/ وا�مع رهط@, Gا يقال ا�ارية تلب«Îا واحد واصلها Ø	ش فروُعها

ع¿Ìة@, 
ٕا ث"ثة من مع ÔN عـدد ْهـط الر# الليـث@: قال ـ ١٧٤ . ٦ الxذيب
ابـن وقال َنَفـر@/ الث"ثة 
ٕا السبعة دون وما ع¿Ìة@/ 
ٕا سـبعة من يقول@: وبعÎÉم
قرابـته ذو فهم ف"ن@: رهط ف"ن بنو قيل وٕاذا قلت@: الرهط@/ مثل العـ�ة ّكيت@: Aالس
ٕاذا لغ"مه@: فقلت س�ين@/@/@/ أنسبن حديث

ã
و| ذلك@/ من أقرب والفصيلة أ�دنون@,
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من رهط ذوو أيى ارtاط ذوو وLن معناه كأّن قلت@: ارtاط@/ وLن فأيقظنا استيقظ
بوع Òلل� ُجحر والراِهطاء@: أ�@كل@, وشّدة الل#قم ِعظَم ال�هيط الليث@: وقال أصحابنا@/
جزة Ô¡ب�ا ما كقَدر تُقَطّع أَدم هاط@: Aوالر قال أو�ده@/ فيه بأ ÒO والنافقاء ب�القاِصعاء
أ�عراب@, ثوب@يلبسه@ِولدان ويقال@: ا�ارية@/ ال¿Ìك@تلبسه كأمثال تشّق

Ø
j@كبة@ Cالر
ٕا

ال�اب الراِهطاء قال ٕانّه :@qيـGا
ã
èأ وعن اXراو´@/ أمثال بعض فوق بعÎÉا أطباٌق

وأصله منه@, وء الض# يدخل ما قدر يب�ٕاّ� � Ø	ح ُجحره ع�فم ال�بوع Nعله الّذيى
وتأترز Ø}ا¡ائضتتو تلبسه

Ø
j بعض@, فوق بعÎÉا ُسيُوراً يُقطع جلد وهو الرهط من

به@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ظاهراً التجّمع بقيد اجBع أيى التجّمع هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

اXع�@/
ã
|

الفـريق@, القوم@, الطائفة@, العشـ�ة@, ـ مواّد عن اXاّدة هذه تف�ق القيد وwذا
ا�Fعة@:

بيyم@/ اXوجودة اXعا¾Ìة ¡اظ 
ٕا العش�ة
ã
| النظر فٕاّن

/@ Øمع� موضوع أو ع�شخص طواف ¡اظ 
ٕا الطائفة
ã
| والنظر

معلوم@/ شخص أو آخرين بأمور مyم واحد كّل قيام جهة 
ٕا القوم
ã
| والنظر

آخرين@/ عن ومف�قة ة Øñمتم ا�Fعة كون 
ٕا الفريق
ã
و|

وا�جBع@/ ا�معيّة ٕا
مطلق ا�Fعة ã|و

التجّمـع@, مفهوم فيه ي"حـظ مyا كّ"ً فٕاّن الرهط@: غ� اXذكورة
ã
æـعاXا وأمّا

و� عـدل زيد باب من التعب� وهذا والتجّمع@, الرهط اذ ØHا فيه ي"حظ فا�رtاط
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َذوو@/ ـ@ كلمة تقدير 
ٕا حاجة

وأ�@كل@/ اللقمة
ã
| التجّمع عنوان فيه ي"حظ وال�هيط

حر@/ Ôا� ã| اXتجّمع ال�اب
ã
و| ال�بوع أو�د

ã
| التجّمع فيه ي"حظ والراهطاء

بعض@/ فوق بعضه ا�ارية تلبسه الّذيى الثوب
ã
| وهكذا

شخص حول ومتجّمع Vتمع أفراد عن عبارة الرهط@: مفهوم حقيقة أّن فظهر
وIديده ٕا
أ�ربع�غالباً الث"ثة

ã
| ويتحقّق يصدق ا Ø̂ ٕا التجّمع وهذا ٕاليه@, وبالنسبة

وجيه@/ غ� وغ�ه الع¿Ìة 
ٕا

/@٩٢ . ١١ ـ Fِا ِمَن َعَليكُم nأَعز أَرْهطيى َقوِم يا قال ناَك@/// Ö Òb َرْهطُكلََر ولَْو�

وا�رتـباط والع"قة القوم@, ب� من متجّمعة Uصوصة عّدة الرهط أّن فيظهر
القوم@/ أفراد ب� ا

Ø
W أشّد بيyم والتعاطف

/@٤٨ . ٢٧ ـ أ�َْرض
ã
| ُيفِسدوَن َرْهٍط ِتْسَعُة الَمدينة

ã
| وكاَن

bع@/ Ëºٕا فالرهط الرهط@, من تسعة أيى

والعسل@, ٕاËºا�نسكا¦ر ٕامّا ّ اXعنويى ا�مع ـ الكافية ¾Ìح ã
| ة Ø_�ٔم@اS@قال

ÇLو ]Çن فُّصل Uًا Ùñ ÔWY أحدYا كان ٕاذا@ أ@نّه وأ�@ك� والقوم@, هط كالر# ا�مع Ëºٕا أو
بلفظ F Øyلك ا�مع مع�

ã
| كانا وٕان F Øu@�ٔ وذلك ا¦ر@, من و`س اòيل من ث"ثة

� أ�خفش@: وقال ا�مع@/ 
ٕا ٕاضافته من [ّهد بعدما Fzٕال العدد ٕاضافة فكره اXفرد@,
نفر@/ ث"ثة وقالوا رهط@, تسعة @ ـ 
تعا لقوله باطل وهو /@Fzٕال العدد ٕاضافة Nوز

وع� بل Qّمعهم باعتبار الث"ثة ع� ٕاط"قه يصّح الرهط ٕاّن يقال@: أن وا¡ّق

أ�فراديى وا£موع ,@ ّ أفراديى Vموع فالرهط نفسه@,
ã
| Qّمعه لوحظ ٕاذا أيضاً الواحد

اً@/ ØñW وقوعه
ã
| @كا�مع
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والطـائفة والفـريق وا�FÇعة القوم كلFت دون بالكلمة التعبـ� لطف فظهر
وغ�ها@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهق@:

طلبُت زيد@: أبو قال منه@/ قربـت تعب باب من رهقاً ء
ã
Ï¿ال َرِهقت ـ مصبا

وَرِهقه أدركته@/ َرِهقته@: :@
ã
èالفارا وقال أخذته@/ أو آِخُذه وِكدت َرِهقته Ø	ح َء

ã
Ï¿ال


ٕا يتعّدي أمراً الرجَل وأرهقُت وقxا@, دخل ُرهوقاً@: الص"ُة وَرِهقتنا غشيه@/ الدين@:
وأرهـقت دانيته@/ وأرهقته أع«Ìته@/ ]ع� وأرهقته aَله@/ وكلّفته أعجلته مفعول�@:
nو ا�حت"م قارب مراَهقة@: الغ"م وراَهق أ�خري@/ وقت قرب Ø	ح أّخرtا الص"ة@:

ا¤ارم@/ غشيان َهق@: والر# لغة@/ ٕارهاقاً@, وأرهق بعُد@/ Jتلم

العجلة وا��خر َء
ã
Ï¿ال ء

ã
Ï¿ال غشيان فأحدYا متقاربان@: أص"ن رهق@: ـ مقا

ا�Çواد النCـوق@: من هوق والر# غشـيه@/ أ�مُر@: َرِهقه فقوGم ـ أ�ّول فأمّا والتأخ�@/
/@ Ò	َق وُجوَههم يَْرهُق و� ـ@ َخطوها لَسَعة تَغشاك أيى ا@, Òtمدد ٕاذا َترهقك

ã
ال	 الَوساع

العجلة َهق@: والر# يفان@/ Aالض به تَل ُمَره#ق@: ورجل ُلم@/ Ô¡ا æدا الّذيى الغ"م راِهق@: ÔXوا
وعيب@/ كذب

ã
| عجلة َهق@: والر# /@ َرَهقاً َو� افRساً ÒOVَف ـ@ والظلم

ٕاذا الص"َة أرهقُت ومنه وأْرهقته@/ َرِهقتُه يقال بقهر@, غشيه أ�مر@: َرِهقه ـ مفر
أ�خري@/ وقت

ã
Ï¿غ Ø	ح أّخرtا

وُخبث@/ َعرامة أيى َرَهق فيه غ"م قوGم من والرهق ـ ٤١١ . ٢ ـ ا�مهرة
َرَهقاً@, رهقت@:

ã
| واXصدر أعجلته@/ ٕاذا وأرهقته ]كروه@/ َغَشيْته ٕاذا الرجَل ورهقُت

ٕارهاقاً@/ وأرهقت@:



رهق ٢٦٠

عـقله@,
ã
| وخفّة إ�نسان

ã
| جهل َهق@: الر# الليث@: قال ـ ٣٩٧ . ٥ الxذيب

ف"ناً@: وَرِهق بالَرَهق@/ موصوف ُمَره#ق ورجل قال@: فعً"@, منه وn@أdع َرَهق@, به تقول

أيى يكره ما َرِهقه تقول ء@, ãÏ¿ال غشيان أيضاً َهق والر# قال يلحقه@/ أن َفَقُرب تبعه ٕاذا
َرَهق ف"ن

ã
| :@ أ�صمعيى عن يغشاها@/ � أيى ـ@ Ò	َق ُوجوَههم َيرهُق و� ـ@ ذلك غشيه

يغ¿Ïا¤ارَم@/ أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا الغشيان@/ مطلق � يكره@, ]ا غشيان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وا�Çهل اÇòفّة وأمّـا الغشيان@/ لوازم fن واللحوق@: والدنّو والقرب إ�دراك oمفاه
ء@/
ã
Ï¿الÏ¿يغ الّذيى اXطلق اXكروه مصاديق fن وأمثاGا@: عيب أو كذب

ã
| والعجلة

ã
يَغ¿Ïو| الّذيى ã| اXكروهيّة وهو أ�صل قيد رعاية فال"زم حال@: ّ وع�أيى

اXاّدة@/ استعFل موارد bيع
ã
| الغشيان@,

يكرهه ]ا السابقة وأفكاره يغ¿ÏأعFله مراحل
ã
| فكأ@نّه اXراهق@: الغ"م وأمّا

ص"حه@/ هو ما 
ٕا يBيل Ø	ح ا¡لم يُدرك nو العاقلة@, غ� بطبيعته

/@٢٦ . ١٠ ـ ِذلLة و� Ò	َق ُوجوَهُهم َيرهُق َو�

/@٢٧ . ١٠ ـ ِذلLة وتَْرهقهم ]ثلها سيLئٍة َجزاء

/@٤١ . ٨٠ ـ ة Ò	َق َترهُقها ة Òَغ� َعلzا يوَمئٍذ وُوجوٌه

/@٦٣ . ٦٨ ـ ِذلLة َترَهُقهم أبصاُرهم خاِشعًة

يستكرهون@/ وهم وجوههم يغ¿Ïالق�والذلّة أيى والدخان@, ]ع�الغبار Ò�َالق

ã
| ومتحقّقاً النفس

ã
| متحّصً" Fyم كّل يكون أن الشديد@: والق� الذلّة وكFل



٢٦١ رهق

/@
Ø ã
æالنفسا وا�هل والضعف وا¤جوبيّة الظلمة أثر ã

| أيى الذات@, ومن الذات

Íاً@/ ÒÉ ÔT َخ� ِمن َعِمَلْت ما نَفٍس nُكل ُد
ß
ÒQ يَوَم

و� ق� َيرهقها ف" واليق�@, اZ�ٕان برسوخ نورانيّة مطمئنّة النفس كانت وٕاذا
ذّلة@/

/@١٣ . ٧٢ ـ َرَهقاً َو� ساً ÒR اُف ÒOVَف بَربّه يُؤِمْن ن Ò Òf

هو والرهق حّقه@, ونقصان ا¡ّق
ã
| والتفريط القصور هو البخس أّن سبق قد

/@m"ي � و]ا ]كروه الغشاء

Fُيرِهَقُه أن فَخِشينا ///@ Ìاً
Ö
ُع« أمريى ِمن

ã

ُترِهْق َو� َنِسيُت ا

ß
[
ã
æتؤاِخذ � قاَل

/@ ٨٠ . ١٨ ـ وكُفراً ُطغياناً

� :@UعYÏºمو قال أيى له@, UÍÉòاY العبد من وجواب ,@UعYÏºمو خطابمن
فأجاب اXصاحبة@/

ã
والتضييق| التشديد

ã
æيَغشا بأْن Ú ã
ٕا والع«Ìمواجهاً الشّدة Qعل

ß
الك� بعَد الغ"ُم Nعل أيى طغياناً@, الغ"ُم Fُيرهقه أن فخشينا :@
تعا عباده من العبد

وغاِشيَ�ٔ�بويه@/ ßيط�T والكفر الطغياَن

زيـداً أعطيُت
ã
| Fك لٕ"رهاق ثان مفعول والكفر@: والطغيان Ì»الع من فكّل

آِخذ@/ اXع�
ã
| فأ�ّول درYاً@,

/@١٧ . ٧٤ ـ َصعوداً رِهُقه ساُ َعنيداً@ ياتنا Ð� كاَن ٕانLُه Vَّك@

اXع�ي"زم وهذا عود, Cالص صفة يتحقّق ع�ما@فيه ويدّل صفة, كَذلول عود الص#
العـنيد@, نـفس

ã
| اXفهوم هذا وIقّق الصفة هذه Qّسـم واXع� واXشـّقة@, الصعوبة

ا¡الة@, هذه ٕاّ� ومقصد وهدف ونظر غرض له يب� � Mيث Gا@, وغشيانه وٕاحاطته
اòّسة مقام عن والتصّعد واGجر, البعد ذلّة من التخلّص أيى اXرحلة, هذه ã

والتوفيق@|



رهق ٢٦٢

الوصول
ã
| اXساعيى [ام وبذل اXشاّق وIّمل والتكلّف والتوقّع وا¡جب@, والرداءة

يتمكّن@/ � وهو مقامه@, فوق مرتبة 
ٕا

هـذه حـقيقة سـ�يى ابتداء
ã
|

ã

 اُِريى قد يقول@: السالك� من واحد وكان

ã

مـ عن أّصّعد أن

ã
|

ã
واستطاع	

ã
çوقدر

ã
çقّو بBم وÇVّداً اً ØÍ½م وكنت ا¡الة@,

استطعت@/ fا بدرجة@, ولو ومسقطيى مقاميى Tيط عن وأترفّع

ومضيقة واضطراب ابت"ٌء والذلّة واXسكنة ا¤دوديّة هذه اثر ã| ã

 فتحّصل

حّرها@/ أحسست Xا النار@:
ã
| أص� كنت لو Mيث مyا@, أشّد �@يتصّور

.@@٧٢ ـ َرَهقاً َفزاُدوُهم Rن ßا� ِمَن بِرجاٍل َيعوذوَن إ�نِس ِمن ِرجاٌل كاَن وانّه
/@٦

معّينة@, ورياضات Uصوصة أذ@كار بوسيلة ا�رتباط Iصيل العوذ@: من يراد
وأمثاله@/ بالتسخ� زماننا

ã
| عنه Ø�ويع

ّ مع�عموميى له ا�ّن فٕاّن بأ�رواح@, بعضا�رتباطات الباب هذا
ã
| ويدخل

الغشاء وحصول ا¤جوبيّة هيى ا�رتباطات هذه فنتيجة تقدير أيى وع� سبق@, Fك@
مسـ� عن وا�Lراف إ�نسان@, كFل مراحل عن وا�ن½Íاف البص�ة@,

ã
| والظلمة

َرَهقاً@/ @فزاُدوهم /@ا
ã
| والسلوك ا¡ق

ما يدرك والعوذ ا�رتباط wذا بأ@نّه يتصّور الرجل هذا فٕاّن بالرهق@: والتعب�
وحصول بأّن@مراتب@الgال ويتوّهم أحد, ٕاليه ما@�يصل 
ويصل@ٕا �يدركه@ا��خرون
الوسـيلة@, Çwذه Ì

Ø
يتي« ا Ø̂ ٕا الربّانية وا¡قائق اXعارف وIصيل الروحانيّـة اXقامات

ما خ"ف ا¡اصل الرهق فهذا وظلمة@, وTجوبيّة بعداً ٕاّ� له تزيد � ا Øu@أ عن غافً"
عنده@/ مكروه وهو يتوّقعه@,

التـوحيد فٕاّن واÇòتوم@: الذكر وأهل اXرتاض� طبقات
ã
| نظـ� من له وكَم



٢٦٣ رهن

/@ ّ اG�ٕيى ãæالروحا السلوك ã| أ�وليّة ال¿Ìائط من وإ�خ"صوا�نقطاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهن@:

الرهن@: ذلك من غ�ه@/ أو َسكMّق ÔZ ء
ã
Ï¾ثبات ع� يدّل أصل رهن@: ـ مقا

الثابت الراهن@: ء
ã
Ï¿وال أرهنت@/ يقال و� َرهناً@, ء

ã
Ï¿ال َرهنُت نقول ُيرَهن@/ ُء

ã
Ï¿ال

الِسلعة
ã
| أرهنُت زيد@: أبو وقال أeته@/ لك@: وأرهنته أقام ء@:

ã
Ï¿ال لك ورهن /@mالدا

خاّصة@/ الغ"ء من وهو فzا@, غاليُت ٕارهاناً@:

بـأ�لف ويتعّدي راهن@, فهو ودام@, ثبت ُرهـوناً@: َيرهن ُء
ã
Ï¿ال رهَن ـ مصبا

رهناً@: بالدين اXتاع ورهنت أيضاً@/ كذلك وجدته وٕاذا ثابتاً@, جعلتَه ٕاذا أرهنته@: فيقال
لغة بالدين وأرهنته به@/ للعلم فحذف بالدين@, مرهون وأ�صل مرهون@, فهو حبسته@,
ل�هنه ٕاليه دفعته ٕاذا الثوب@: زيداً أرهنت الك"م وجه وقالوا أ�@ك�@, ومنعها قليلة@,
منه أخذتَه فٕان عنده@, وضعتَه ٕاذا عنده ورهنتُه َرهناً كذا الرجَل ورهنُت أحد@/ عند
هُـن Cوالر وِرهـان@/ ُرهون وbعه اXرهون@, ع� هْن الر# اُطلق Øj منه@, ارtنُت قلَت@:
واحـد كّل أخرج القوم وتراهََن ِرهاناً@, كذا ع� ف"ناً وراهنُت ِرهان@/ bع بضّمت�

غلب@/ ٕاذا با�ميع السابق ليفوز رهناً

ã
| يوضع ]ا Oتّص لكن مثلُه هان Aوالر ين@, للد# وثيقة يوضع ما ْهن@: الر# ـ مفر
وَمـرهون@/ َرهـ� فهو ِرهاناً@, وراهنت رهناً رهنت يقال مصدر@, Fوأصله Çطار@, ßòا
مـقيمة@, ثابتة أيى فاعل ]ع� فعيل ٕانّه َرهينة@: َكَسَبْت ا@

ß
نَفس] ُكّل ـ قوله

ã
| وقيل

الرهـن كان وØXا عمله@/ من قّدم ما جزاء
ã
| مُقامة نفس كّل أيى مفعول ]ع� وقيل

ورهـنت َرهينة@/ َكَسَبْت ا@
ß
[@ ـ كان ء

ã
Ï¾ ّ أيى ¡بس ذلك استع� حبسه منه يتصّور



رهن ٢٦٤

wا@, غاليت قيل الِسلعة
ã
| وأرهنت الرهن@/ أخذت وارtنُت@: عنده ورهنت ف"ناً@,

\yا@/ ٕ�[ام َرهينة فتجعلها \نه
ã
| تقدمة ِسلعة يدفع أن ذلك وحقيقة

رهناً@, داراً ف"ناً رهنت تقول معروف@, الرهن الليث@: قال ـ ٢٧٣ . ٦ الxذيب
فُ"ناً وأرهنت اòيل@/ ِسباق ع� الرجل مراَهنة هان@: Aوالر َرْهناً@/ أخذه ٕاذا وارtَنه@:
به بَس ÔJ أمر وكّل ٕايّاه@, ضّمنته ٕاذا ق�اً@: اXّيت وأرهنت ل�هنه@/ ٕاليه دفعته ٕاذا ثوباً@:
ُيـرهَن وكذا كذا@, ã

| واُرِهَن عمله@/ َره� إ�نسان أّن Fك نه@, Òtوُمر َرهنه فهو ء
ã
Ï¾

أيى راِهـٌن طعام وهو أدمته@, وال¿Ìاَب@: الطعام Gم وأرهنت فيه@/ أسلََف ٕاذا ٕارهاناً@:
Gم@/ أدمته أيى وأرهيته طعاميى وأرهنتGم ,@mدا

بالتحريك@, واòَطر@: ا¥ن@/ ارتفاع واXغا�ة@: واXتاع@/ الِبضاعة لعة@: Aالس أقول@:
ا¥ن@/ فيه يعّجل بيع َلف@: والس# عليه@/ ي�اهن الّذيى بق الس#

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تعّهد@/ أو حّق قبال
ã
| وضبطه ٍء

ã
Ï¾ أخذ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ومعاهدة@/ مسابقة قبال
ã
و| معاملة@, مقابلة

ã
و| ين@, الد# قبال ã| الرهن مصاديقه ومن

الدوام@, ا¡Çبس@, الدفع@, أ�خذ@, التضم�@, إ�قامـة@, الثبوت@, ـ oمفاه وأمّا
موارده بعض

ã
| ولو آثاره أو أ�صل لوازم من ذلك كّل ا¥ن@:

ã
| واXغا�ة إ�س"ف@,

مـوارد بعض
ã
| اXغا�ة أو وإ�س"ف ا�رtان@,

ã
| كأ�خذ مشتقّاtا@, بعض

ã
| أو

رهـناً اÇXّيت جعل
ã
| والتضم� ٕ�[امه@, رهنًا ويؤخذ تزلزل مورد كان ٕاذا اXعاملة

له@/ ليحاسب الق�
ã
| مضبوطاً

ثوباً ف"ناً أرهنت يقال هذا ومن راهناً@, الشخص جعل ]ع� ٕافعال وإ�رهان



٢٦٥ رهو

وأخذ طاوع فارtن@,@أيى فيقال@رهنته فََعل وا�رtان@افتعال@Xطاوعة دفعته@ل�هنه@/ ٕاذا
مرtن@/ فهو الرهن@,

/@٢١ . ٥٢ ـ َره� َكَسَب ا@
ß
[ oْمِرٔيٍ nُكل@

/@٣٨ . ٧٤ ـ َرهينَة @َكَسَبْت ا
ß
[ نََفٍس @ُكّل

اَسبوينطبق ÔJ@أن �بّد كسب وكّل معنويّاً, ماّدياً@أو ما@ينفعه ابتغاء الكسب@هو
زمان

ã
çيأ أن 
ٕا وTفوظ مضبوط فإ�نسـان ,@ اG�ٕيى والقانون العدل موازين ع�

واXوازنة@/ ا¡ساب

Iت أمـوره وÇVاريى حياته جريان بوقوع يتحقّق ا Ø̂ ٕا الدقيق الضبط وهذا

ٕا ولياليه أيامه

Øã
ÏÉ[و ,@

ã
æالربّا القاطع ا¡كم �P ومنج�اً اG�ٕيى التكوين قوان�
َكَسَبْت@/ ما نَفٍس nتَُو|ُكل Ú Ôj ـ كسبه ما حقيقة يدرك أن

/@٢٨٣ . ٢ ـ َمقبوَضة فِرهاٌن كاِتباً ُدوا ÒQ Ònَو َع�َسَفر Ôrُكن وٕاْن

غ� وهو عليه rعامل ما أو kعقد ما مقابل
ã
| رهن Øيتع� أن فيناسب أيى

اXعاملة@/ Ø|تو أن 
ٕا رهن فيقبض مقبوض@,

والتعهدات@/ اXعام"ت
ã
| وال½Íاحة وإ�حكام النظم لزوم ع� يدّل هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهو@:

قد ع�مكان وا��خر وسكون@/ وخفض ع�دعة أحدYا يدّل أص"ِن ـ مقا
سا@كن@/ أيى راٍه@, عيش ويقولون@: السا@كن@/ البحر الرهو@: ـ فأ�ّول ويرتفع@/ ينخفض
ٕاذا يرهو@, الس�

ã
| رها :@

Ø ã
èأ�عرا ابن قال wا@/ ارفق أيى نفسك@, ع� أرِه ويقولون



رهو ٢٦٦

ã
| Ìºعة ذلك ويكون رخاء@, ßXا مثل وهو الس�@,

ã
| رهاء ßXا الفرس الباب ومن رفق@/

ويقال أ�رض@/ اXنخفضمن فالرهو@: ذ@كرناه الّذيى اXكان وأمّا غ�قَلق@/ من سكون
اXاء@/ مستَنقع هوة@: الر# اòليل@: وحكي اXرتفع@/

وقـيل سا@كن@/ راٍه@: وعيش هو@, Fك سا@كناً :@ َرْهواً البحَر وoترك رهو@: ـ أسا
طلع ويقال@: حوله@/ ما وارتفع أ�رض من اطمأّن ما هو والر# قا_�@/ ب�ماءين َجوبة
Îºواً@: رهواً ء

ã
Ï¿بال وأتاه متتابعة@/ رهواً@: اòيل وجاءت التّل@/ Lو وهو ورهوة رهواً

فيه@/ احتباس � "ًÎº عفواً أيى

أ�رض@/ من الفضاء هاء@: والر# سا@كن@/ ناعم أيى راٍه@, عيش ـ ٤٠٥ ـ ا�شتقاق
ٕامّـا الرهوة@, وهيى مyا@/ اyXبط هو وقالوا مyا@, العلّو هو فقالوا الرهو ã| واختلفوا

أ�ضداد@/ من ا Øu كأ هبوط@, وٕامّا ارتفاع

من هو بل ويقال َرهواً@/ يسّمي ّ الُكرِكيى رها@: ـ الليث قال ـ ٤٠٣ . ٦ الxذيب
َرْهوا@, Îºواً ذاك افَعْل :@ ّ أ�صمعيى وقال سكون@/ ã

|
ã
Ï¿َم هو@: والر# به@/ شبيه اXاء ط�

ã
| عبيد أبو قال بعضاً@/ بعÎÉا يتبع رهواً@: إ�بل وجاءت وقال@: بغ�تشّدد@/ سا@كناً أيى

اXاء@/ فيه Nمع ا¡ف� ْهو@: والر# /@oمستق Îºل س� هو رهواً@: Zش� قوله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا
ã
و| ارتفاع�@/ ب� Øمطم� اKفاض هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ب�ا�رتفاع@/ الوقوع ا�طمينان@, ا�Kفاض@, قيود@, ث"ثة ي"حظ اXع�

تناس}ا@/
ã
æمعا

ã
| اXاّدة تستعمل القيود هذه من كّل فبلحاظ

بالنسبة أ�رض من Øطم�Xا الفضاء اXنخفض@, اXكان أ�صل@: مصاديق ومن



٢٦٧ روح

العيش
ã
| والرفق مضطرباً@, كان ما 
ٕا بالنسبة السا@كن الناعم العيش وا�ها@, ما 
ٕا

القا_�@, ب�اXاءين ا�وبة يعتدل@, و� m"ي � ٕا
ما بالنسبة ء
ã
Ï¿Xا أو ا¡ركة

ã
| أو

ا¡Çفرة التشّدد@, بعد اòاضع السا@كن قعد@, ٕاذا وِرج"ه عنقه الطويل الطائر ّ الُكرِكيى
اXاء@/ مyا Oرج

بعده اXتحّصل ٕا
ا�Kفاض نظر دون من هو@, حيث من ا�رتفاع مفهوم وأمّا
الفصيح@/

ã
| يستعمل nو وا¡قيقة@, أ�صل فليسمن ومنه@:

السكون@/ مطلق
ã
| اXاّدة استعFل وهكذا

.@@٤٤ ـ ُمْغَرقون ُجْنٌد م Ô Úuٕا َرْهواً البَْحَر واتُرِك متLبعوَن ٕانLكُم Vًلَي بعباديى
ß
Ì
Ö
ºفأ

/@٢٤

تغي�ه تطلب و� البحر
ã
| يبساً وطريقاً جوبة كونه من حالته ع� واتركه أيى

ْب
ß
ÍÈo أن

×
Ïºٕا�ُمو َفأوَحينا @:@
تعا قـوله 
ٕا ناظر وهذا وغ�ه@, العصـا بÍÉب

/@٦٣ . ٢٦ ـ oالَعظ كالطLْوِد ِفرق ُكّل َفكاَن فانفَلق البَحَر بَعصاَك

والبحر@/ ب�اXاء اXنفلق الطريق هذا ع� يدّل فالَرهو

اKفض ما أيى هو@, الر# ٕاّ� اXع�ا¢صوص ع�هذا تدّل كلمة العربيّة ã|وليس
اXورد@/

ã
| wا التعب� لطف فظهر ب�ارتفاع@/ مطمئناً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روح@:

ذلك وأصل واّطـراد@/ وفُسـحة َسـَعة ع� يدّل مّطرد كب� أصل روح@: ـ مقا
روح فالروح قبلها@/ ما لك«Ìة ياء قلبت ا Ø̂ وٕا الواو@, الر´

ã
| الياء وأصل الر´@/ @كلّه

ويقال الر´@, oنس وح@: والر# كّله@/ الباب وكذلك الر´@, من مشتّق هو ا Ø̂ وٕا إ�نسان@,
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َج�ئيل وح Cوالر رائحته@/ ت Øتغ� وغ�ه@: اXاُء أرَوَح ويقال تنّفس@/ ٕاذا إ�نسان@: أراَح
ا Øuفٕا ,@´ Aالر لَروح بذلك يى Ødو ,@ ÛãÏ ß¿الَع واح@: والر# أ�م�َع�َقلبك@@/ وح nالر ِبِه @نََزَل ـ
:@ Ö�َالعمل

ã
| والُمراوحة ذلك@الوقت/ رددناها ٕابلَنا: وأَرْحنا الزوال/ بعد ّب

Ô Ò
t@أ�غلب@

ã
|

الّذيى ويقال انبساط@, قدميه صدور ã
| الّذيى وأ�روُح مّرة@/ وهذا مّرة هذا يَعمل أن

ٕاذا حّقه@: الرجل ع� وأرحُت الَرْوح@/ Ø�َب وهو َعِقباه@, æويتدا قدميه صدور يتباعد

تأويى حيث والَمراح@: Îولة@/
Ô
º
ã
| أيى وَرواح@, Ìاح Òº ã

| ذلك
ã
| وأفعل ٕاليه@/ رددته

رمضان: ¾Îر
ã
| يت@ال�وJة Ùdو Iّصن@/ ٕاذا راحة, َيراُح الفرُس وراَح اXاشية@بالليل/

وعّز جّل ا فارتاَح بَليّة بف"ن نزلت وتقول@: ركعات@/ أربع كّل بعد القوم �س�احة
مyا@/ فأنقذه برaة له

الرجـوع و]Çع� الغدّو ]ع� يكون مثله@, وترّوَح َرواحاً@, َيروُح راَح ـ مصبا
ورجوعها@, ذهاwا أيى ر@, ÖÎ Ò¾ وَرواُحها ¾Îٌر ها nُغدو ـ 
تعا قوله

ã
| Fyبي طابق وقد

بـل كذلك وليس الyار@, آخر
ã
| ٕاّ� يكون � الَرواح أّن الناس@: بعض يتوّهم وقد

قاله uار@, أو ليل من كان وقت ّ أيى اXس�
ã
| يستعم"ن العرب عند والغدّو الَرواح

أيى كذا@, فله الyار أّول ã
| ا�معة 
ٕا راح من :@UصY قوله وعليه وغ�ه@, ّ أ�زهريى

راعـzا أراحـها ٕاذا
Øã
Ï¿بالع ٕاّ� يكون ف" رائحٌة@: فهيى إ�بُل راحت وأمّا ذهب@/ من

بـالليل@, اÇXاشية تأويى حـيث واÇÔXراح@: ٕالzم@/ اXرعي من رجعت أيى أهلها@, ع�
وأمّا أفَعَل@/ من مكان Ëºٕا ٔ�@نّه خطأ@, اXع� wذا oXا وفتح مثله@, واXأوي واXناخ
يرجعون أو منه القـوم يروح الّذيى اXوضع وأيضاً راحت من اXوضع Ëºفا الَمراح@:
وكأّن ويؤّنث@, يذّكر الروح بعض@: وقال أرواح@/ وbعه مذّكر@, للحيوان والروح ٕاليه@/

النفس@/ ع�مع� التأنيث
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لكون للنفسوذلك ÓÊºٕا وح Cالر وجعل واحد@, أ�صل ã| وح Cوالر ْوح الر# ـ مفر
Iصل به الّذيى للجزء ÓÊºٕا وجعل ا�نس@, Ëºبٕا النوع كتسمية الروح@, بعض النفس
وٕاضافته ,

ã Ù
èر وح@من@أمر nُقل@الر ـ اXضاّر ا¡ياة@والتحّرك@واستج"ب@اXنافع@واستدفاع

,@
ã
� بَيْ ْر Rَوَطه كقـوله@: ,@ ÓDوتعظ له ت¿Ìيفاً بإ�ضافة وHصيصه ملك ٕاضافة نفسه 
ٕا

َتـعرج والَمVئكُة@, وُح nالر َيقوم يَوَم ـ@ أرواحاً اX"ئكة أ¾Ìاُف يى Ø Ôdو /@ ِعباديى َويا

ã
| القُدس بروح وسّماه ج�يل@, به يى Ød ـ أ�م� وُح nالر به نَزل وُح@, nوالر اVXئكُة
من له كان وذلكXا منه@, وُروح ـ@

ã
| عي«Ïُروحاً يى Ødو الُقدس@, روُح له Lنز@ ـ قوله

وذلك منأمِرنا@, ُروحاً ٕاليَك وكذلكأوَحْينا ـ@
ã
| روحاً القرآن يى Ødو أ�موات@, ٕاحياء

َيوان@/ Ò¡ ا يىَ ß ÒG خرةَ Ðا� الّداَر Lوٕان ـ
ã
| اÇXوصوفة اُ�خروية للحياة سبباً القرآن لكون

ْوح@/ الر# من والراحة تنفَّس@/ ٕاذا إ�نساُن@: أراح وقد التنّفس@, ْوح@: والر#

وِح@/ الر# َطـّيُب أيى Ǿ َر مكـان قوGـم من Ëºٕا ْوح@: الر# ـ ١٤٦ . ٢ ا�مهرة
َيروح الرجُل وراَح الفحج@, دون وهو َرْوحاء@, وامرأة أروُح رجل قوGم من وح والر#
الروحانيّون فأمّا /@ الَمرعيى 
ٕا حها رو# ٕاذا ماشيَته@: وأراَح ,@ ØãÏ¿الَع َرواح من َرواحاً@,
عـ� يقدم أن ٔ�حد ينبغيى ف" وح@: Cالر وأمّا ُنسـبوا@/ ما 
ٕا أدريى ف" اX"ئكـة ِمن
ذلك ُسئلعن العلم أهل بعَض أّن وذ@كروا /@

ã Ù
èَر ِمنأمِر وُح nالر ُقل قال@: ٔ�@نّه تفس�ه@,

wا يقوم
ã
الّ	 نفسـه هيى قوم فقال فيه@: Uتلَف إ�نسان وُروُح /@ا َم

Ò
wأ ما ْم

ß
wأ فقال@:

قـوم وقال وَرÇJان@, فُروح قرٔي وقد النفس@, خ"ف الروح آخرون وقال جسُمه@,
واو@/ وأصلها معروفة@, ´ Aوالر الراحة@/ والرواح الرزق@/ ان ÖJ والر# الراحة ْوح الر#

وأرَوَح الر´@/ oنس برد وح@: والر# ء@/ ãÏ¾ كّل oنس وكذلك اGواء@, الر´@: ـ لسا
/@ Øوتغ� الر´ فيه أخَذْت وغ�ه@:

ã
æاللحيا وقال اXاء@/ وكذلك رائحته@, ت Øتغ� اللّحُم@:
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واحدته الر´ طّيب بقل كّل ان@: ÖJ والر# رJك@/ وجَد ٕاذا الصيد ãأرَوح� ـ الxذيب
ã
و|

الُكربة@/ بعد الُفرجَة وجدانك واحة@: والر# وJة والر# ة ÒJراXوا والراحة واح والر# رJانة@/
اليق� َروَح Ìوا ß¾فبا فقال@: لليق� UعY

Ø ã
ع� واستعاره والفرح@, ال«Ìور أيضاً@: وح والر#

من ا�س�احة وح الر# :@ ّ أ�صمعيى وعن اليق�@/ من دثان ÒJ اللّذين وال«Ìور الَفرحة @=
ك"م

ã
| وح@: Cوالر الر´@/ oنس َبرد وُح والر# الفرح@/ وح الر# أبو@عمرو@: وقال القلب@/ غّم

والراحـة واح والر# الراحة@, من الرجُل واس�اَح التعب@, ضّد والراحة@: النفخ@/ العرب
/@ Ò́ @ٕاراحة@فأس�

ã
مشّقة@,@تقول@أِرح� الراحة@وجدانك@َروحاً@بعد الليث: من@ا�س�احة@/
/@Ëº�ٕا والراحة اXصدر@, فإ�راحة وراحة@, ٕاراحة أراحه غ�ه: وقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه: ومن لطيف/ وجريان@أمر الظهور هو هذه@اXاّدة@:
ã
| أّن@أ�صل@الواحد

,@ الوحيى جريان وٕارساGا@, النبّوة مقام ظهور وظهورها@, الرaة جريان الفيض@,
ã
Ø�Q

مظاهر@القدس@والاهة,@ظهور@مظاهر@ا¡ّق@وا¡gة@, تيل@الكتاب@وأ�حكام,@وظهور
وجريانه@/ ا¡ّق نور

ã
Ù�Q

والطـيب والفرح وال«Ìور الفسحة حصول وا�ريان@: الظهور هذا آثار ومن
وإ�نقاذ@/ والنجاة وال«Îولة والفرجة والراحة

اXاّدة وب�هذه والُغسل@, كالغَسل مصدر@, Ëºٕا
Ø
ËÉوبال مصدر@, بالفتح وح فالر#

أ@ك�@/ اشتقاق الر´@, وماّدة

الر´
ã
| أ�صـل أّن Fك ,@ ّ اÇXعنويى ا�ريان هو اXاّدة@: هذه ã

| أ�ّول وأ�صل
ء@/ Nيى Fك ـ ّ اXاّديى ّ الظاهريى والتحّرك ا�ريان
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وما
ã
Ùوالتج� الظهور مظهر هو قلنا Fك وح Cالر أّن والنفس@: وح Cالر ب� والفرق

ٕاط"ق وأمّا اXطلق@/ اXتشّخص الفرد فهيى الن#فْس وأمّا والنفخ@/ إ�فاضة من يتحّصل
ء@/ Nيى Fك ,@ Ø ã�فلس اصط"ح فهو الروح@: ع� النفس

و� الفرد@, اXع�اXتشّخص wذا فهو :@hالكر القرآن
ã
| ورد ما فكّل وع�هذا

من فيـه نفخُت ـ@ يقال أن يصّح ف" خر@, ا�� اسـتعFل مورد
ã
| Fyم واحد يستعمل

/@
ã Ù
èر أمر ِمن النفُس قل أمرنا@, ِمن نفساً إليك أوحينا ,@

ã
Ï»نف

ع� َكتَب ـ@ يقال ف" النفس@: استعFل موارد
ã
| الروح استعFل يصّح � وهكذا

ُوسَعها@/ ٕاّ� ُروٌح تُكل#ف � روَحه@, ا ركم Aذ ÔJو aة@, الر# ُروحِه

وما يُل� وما يُنفَخ ما أيى مصدراً@, ْوح الر# من يتحّصل ما هو وح Cالر أّن فظهر
تعريفه@: مقام

ã
| تعب� وأحسن ُيوحي@,

/@
ã Ù
èَر ِمنأمِر وُح nالر ُقل ـ@ ورد ما

ـ Vًَقلي ٕاّ� الِعلِْم ِمَن Ôrاُوتي َوما
ã Ù
èَر أْمِر ِمْن وُح nالر ُقل وح nالر َعِن َوَيسألونََك

/@ ٨٥ . ١٧

ويراد ا�ستع"ء@, مع الطلب هو فzا الواحد أ�صل أّن أ�مر@: ماّدة
ã
| سبق قد
/@
ã
التكوي� أ�مر

أ�مـر 
ٕا تكـّونه
ã
| ÇJتاج أمر@, nعا نوع�@: ع� اXوجودات مراتب فٕاّن


ٕا وÇJتاج َخلٍق nوعا أ�رواح@/ nعا وهذا ماّدة@, 
ٕا Jتاج أن غ� من
ã
التكوي�

ماّدة@/
ã
| تكّون

خصوصيّاته @ا¤سوس,@و�Zكن@ٕادراك ّ عاXنا@اXاّديى وراء Dف عاn@أ�مر كان وØXا
مفيد@, غ� عليه هو ع�ما Ònالعا هذا عن فالتعريف ا�«Êنّية@: ا¡واّس wذه وكيفيّاته
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اليقينّية@والبص�ة @واXكاشفة
Ø ã
æالروحا تتحّصل@بال¿Îود ا Ø̂ معرفته@ٕا فٕاّن وعبث@, بل@لغو

والقواعـد اXتداولة والعلوم والبحث ا¡ـديث وÊºع إ�خـبار وأمّا الباطنّية@/ التامّة
ٕاّ� الِعلِْم ِمَن Ôrاُوتي َوما @/@ اً Ø�ÇIو وض"ً� بُعداً ٕاّ� اXقام هذا ã

| تزيد ف" اXضبوطة@:
/@Vًَقلي

/@٢٩ . ١٥ ـ ساِجديَن لَُه َفَقُعوا ُروحيى ِمن فيِه وَنفخُت يتُه Lَسو فٕاذا

/@ ٩ . ٣٢ ـ ُروحه ِمن فيِه وَنَفَخ َسّواه Ú Ôj

ٕاّن وقلنا مصدراً@, وح الر# مفهوم من قريب وهذا وٕاجراؤه@, بالفم ر´ ٕاNاد النفخ
ـ يـراد@ اXورد

ã
ف� ا�ريان@, هذا من يتحّصل ما وح Cوالر لطيف@, أمر جريان وح الر#

ا�رتباط ع�شّدة فتدّل إ�ضافة@: وأمّا سّواه@, ما 
ٕا متوّجهاً وٕاجراؤه وح Cالر توجيه
من مقام فيه الروح فكأّن ا�ختصاص@, و[ام والتوجه ا�صطفاء وكFل النسبة وقّوة

وا�"ل@/ للجFل مرآة وهو ا¡ّق@, صفات وظهور
ã
Ùالتج�

Tفوظة@/ ا�هة هذه كانت ٕاذا بالسجود@, أ�مر أوجب اXع� وهذا

Ø ã
æروحـا

Ø ã
æإ�نسا الروح أّن ع� يدّل ا��يتـ�@:

ã
| وأ�مر بالنفخ والتعـب�

Ø ã
æا¡دوث@وروحا@

Ø ã
æÊ»زعمه@بعض@أهل@ا�ستد�ل@من@كونه@ج Fك � ا¡دوث@والبقاء,

ب� �زمة والتناسـب السنخيّة أّن 
ٕا مضافاً ِج«Êنّية@]@@/ ا¡دوِث
ã
| [@النفُس البقاء

Vّرد@/
Ø ã
æروحا وجود 
ٕا يتبّدل كيف وطبايعه Ë»وا� واXعلول@, العلّة

ã
طر|

أّن الّسـ"م@, علzم اXعصوم� وأحاديث اXتعال ا ك"م يؤيّده الّذيى وا¡ّق
روحـه@, من والنفخ بأ�مر روحه وتكوين ,@ اXاّديى جسمه خلق تكوين�@: لٕ"نسان
يسـتعّد

Ø
j ا�Çهات@, bيع من الضعف غاية

ã
| خلقه بدء

ã
|
Ø ã
æÊ»ا� بدنه أّن Fوك

وإ�درا@كات والقوي وا¡Çواّس وا�وارح أ�عضـاء حيث من ويستgل ويستقويى
فنـون من فّن كّل

ã
| وعمً" ÓFعل تربيته �ًFك ويزيده fرتبـة@, ومرتبة فشـيئاً شـيئاً
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اXتداولة@: والعلوم الدنيويّة الgا�ت

ٕاّ� بدنه@, m"ي ما ع� جداً ضعيف النفخ زمان
ã
| أيضاً فٕانّه روحه@: فكذلك

ّ اÇ×G�ٕيى والسـلوك Ø ã
الباط� بالسـ� ّ اXعنويى والتgيل الروحانيّة لل�بية مسـتعّد أ@نّه

ـ اGوي وترك والرياضة بالعبادة وا¡قائق واXعارف الفضائل وكسب النفس وتزكية
/@
تعا ا 
ٕا السلوك كتب

ã
| مقّرر هو ع�ما

وصـدَقْت ُروحنا ِمن فيِه َفَنَفـْخنا@ َفْرَجها أْحَصَنْت
ã
� Lال ِعمـراَن oبنَت Ò Òhَوَمر

/@١٢ . ٦٦ ـ ا Ùwَر بكلFِت

.@@٢١ ـ آيـًة ا Òy وoبْ َجَعلناها َو ُروِحنا ِمن فzا َفَنَفـْخنا فرَجها أْحَصَنْت
ã
� Lوال

/@٩١

التحّفظ ]ع� وا¡صن ا�نكشاف@/ أيى ا�نفراج من وهو ã
Øك� مع� له الَفْرج@:

الفرج@/ راجع ـ ء
ã
Ï¿ال نفس

ã
|

مyا اXتولّد ابنـه هو الباطن
ã
| اXراد أّن 
ٕا ٕاشارة فيه@: ـ

ã
| الضم� وتذك�

حـ� له ولد وجود لعدم الّس"م@, علzا hمر 
ٕا متوّجهاً الظاهر
ã
| النفخ كان وٕان

العظيمة@/ ا��ية هذه Iّققت قد wا وواسطة وسيلة فهيى النفخ@,

Uاyبoو وجعلناها Y فzا ¼JÍاً ذ@كر قد ابyا فٕاّن الثانية@: ا��ية
ã
| تأنيثها وأمّا

الفرج 
ٕا الضم� رجوع لطف اXع� وهذا وتضمينه@, التذك� ٕا¾Ìاب 
ٕا حاجة ف"
الثانية@/

ã
| U

ã
Yالّ	 اXوصول 
وٕا ,@
اُ�و

ã
|

بالنفـخ يتحّصـل ا Ø̂ ٕا الروح أّن ع� أيضاً@: تدّ�ن الكرZـتان ا��يتان وهاتان
اÇXاّدة@/

ã
| اXنطبعة كالطبايع أثرها

ã
و| اXاّدة بعد بالتّكّون � وٕانشائه@, وأمره ّ اG�ٕ×يى

بتأّخر ولو الروح تكّون وبعد بل النفخ بعد تكّونت قد اXورد
ã
| اXاّدة أّن 
ٕا مضافاً

عن واòارجة للطبيعة اòارقة أ�مور من كالنفـخ التولّد هذا كان ا ØXو /@
Ø ã
æزما غ�
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تلك حقيقة فٕاّن وعبثاً@, لغواً وكيفيّاته خصوصيّاته عن البحث فيكون اXاّدة@, قوان�
ُكن@, لَُه@ يَقوَل أن َشْيئاً أراَد َوٕاذا ـ التاّم ونفوذه إ�رادة قّوة 
ٕا ترجع اòارقة أ�مور

َفَيكون@/

وأصيلة غالبة UعYÏ»عي وجود
ã
| الروحانيّة جهة ع�أّن أيضاً@: د�لة Fzوف

التعب� نري ولذا الروحانيّة مَظهر وجوده فكأّن وا�«Êنّية@, اXاّديّة ع�جهة وحا@كمة

ٕا�× ألقاها وَكلمتُُه Fِا َرسوُل Ò Òhَمر oÏبُن
Ò
عي« اXسيُح ا Ú̂ @ٕا ـ وح Cبالر الّس"م عليه عنه

ِمنه@/ وُروٌح Ò Òhَمْر

:@
ã
| Fك قيد دون ومن إ�ط"ق بنحو يطلق قد الروح ٕاّن

Ø
j

/@٢٢ . ٥٨ ـ ِمنه بُروٍح وأيLدهم
/@٤ . ٩٧ ـ فzا وُح nَوالر الَمVِئكَُة ُل Ú Ò� تَ

/@١٥ . ٤٠ ـ َيشاء َمن × Òَع� ِمنأمِرِه وَح nالر ã ßُيل�
/@٢ . ١٦ ـ َيشاء َمن َع�× ِمنأمِرِه وح nبالر الَمVئكَة ل Ù Ò� يُ

موضوع ّ أيى ã
| اG�ّٕية@, وإ�فاضة والنفخ ْوح الر# من يتحّصل ما مطلق ف�اد

والفـيض بـالنور اXطلق وح Cالر هذا عن Ø�يع أن وZكن يتحّقق@/ جهة ّ أيى ã
و| @كان

اXطلقة@/ الظاهرة والرaة
ã
اXتجلّ�

:@
ã
| Fك اXورد ]ناسبة خاّص بقيد مقيّداً يستعمل وقد

/@١١٠ . ٥ ـ الُقُدس بُروح أيLْدتَُك ٕاذ الُقُدس@, بُروِح دناُه Lوأي

/@١٠٢ . ١٦ ـ با¡ّق َربRَك الُقُدسِمن ُروُح له Lنز ُقل

/@١٩٣ . ٢٦ ـ َقْلِبك َع�× Ôأ�م� وُح nالر ِبِه نََزَل

أن �بّد Uصوصة@: ٕا
طائفة أو Øشخصمع�
ٕا توّجه ٕاذا وح Cالر أّن �O و�
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العلم
ã
| Fك اليق�@, حّق ]قام عنه Ø�ويع القلب@,

ã
| وا¡ضور ال¿Îود بطريق يكون

ويتحّول القلب ينقلب :@ ّ ال¿Îوديى Ø ãالباط� @والتنّور
ã
Ùالتج� وwذا , ّ @وا¡ضوريى ّ ال¿Îوديى

/@
ã
Øتج�Xا الروح ذلك ]قتÏÉخصوصيّة أع�@, ومقام حالة 
ٕا

القلب
ã
| وورد والاهة@, القداسة بصفة النازل@: اXتوّجه الروح ذلك كان فٕاذا@

فـينقلب الروحانيّات@: ã| واXعلوم العلم اد ØIا
ã
| يقال Fك وانكشاف@, حضور ورود

حينئٍذ ويxيّأ والكدورة@, والظلمة الرذالة صفات عنه وتزول القداسة@, ٕا
صفة القلب
اG�ّٕية@/ واXعارف ا¡قائق ل¿Îود

ورفـع وا�ضطراب ال�ديد زوال فيوجب والطمأنينة@: أ�من بصفة كان وٕاذا
و]ا بوظائفه فيعمل التاّم@, والسكون ا�طمينان وJصل والðلزل@, وا�شتباه الريب

وتزلزل@/ اضطراب يطريه أن دون قاطع@, بنحو به أمر

الروح أّن Fك يناسـبه@: مورد
ã
| يتحـقق أن �زم الروح من نوع كّل فول

ã
و| UصY ا رسول عن ا�ضطراب ورفع اXع�ض� اع�اض دفع مورد

ã
| أ�م�

اXنِذريَن@/ ِمَن لتكوَن ـ@ إ�ب"غ
ã
| با�ستقامة أ�مر مقام

قلنا@, Fك لتناسبه موارد@: ث"ثة
ã
| UعYÏ»عي 
ٕا نازً� القدس روح ذ@كر وقد

الُقُدس@/ ُروُح نّزلَه قل ـ@ UصY�Aالنبي kخا 
ٕا نازً� مورد ã
و|

ã
| وظـهوره وÇQلAيه تكّونه كان ا ØX أ�لوهّية@: مقام عن

ã
Ùتج�Xا الروح ٕاّن

Ø
j

ا�«Êنّية@: واXاّديّة UلكوتيّةXاY ال�زخيّة الصور وعن اXواّد عن Vّرداً 
اُ�و اXرتبة
بصـورYا@, يتصّور أن �@بّد ,@Fyم واحد

ã
| وظهـوره ـ� ÒXالعا 
ٕا له Øت اُريـد فٕاذا

شكل بكّل يتشكّلون اX"ئكة ٕاّن ويقال التشكّل@, هذا عن مانع والروحانيّات@ليسGا
اXاّديّات@, ã| Fك التشكّل تقبل � كثيفة صور وليسGا قوّية@, ٕارادtم فٕاّن هذا طّيب@,
فيتشكّلون من@اò"ف@والعصيان: الص"ح@وإ�رادة@وانت�@اXانع من

ã
ÏÉقتXا@ÏÉاقت فٕاذا
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اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG َفَتَمثLَل ُروَحنا zا ٕالَ فأرَسْلنا :@
تعا قوله
ã
| Fك هذا يريدون@, صورة A بأيى

/@١٧ . ١٩ ـ

:@
تعا قال Fك ومشّيته@وأمره@, ا بٕارادة ٕاّ� �يتحقّق Gم والتشكّل ا¦ثّل وهذا
تشكّـلها فٕاّن ,@٢ . ١٦ ـ@ ِعباِده@ ِمن َيشاء َع�َمن ِمنأمِره وح nبالر الَمVئكََة ُل Ù Ò� يُ
يشاء@, وع�من بأمره يكون الروح ]صاحبة اX"ئكة وتيل الول@, أنواع من نوع
كـان ٕاذا@ �ًFوك ومعرفة نورانيّة ويزيد يفيد ا Ø̂ ٕا اX"ئكة نزول فٕاّن بالروح@: والتقييد

وح@/ Cالر بول توأماً

مرتبته Ï½وأق درجته منxي 
ٕا يبلغ 
تعا @أمره
ã
التاّم@| ا�ريان@والنفوذ وهذا

ـ يِن Rالد يَوِم مالِِك ـ اليوم ذلك
ã
| اXطلق اXالك هو 
تعا ا فٕاّن ا��خرة@, nعا

ã
|

Çُن ×a Lالر لَُه أِذَن َمن ٕاّ�@ ـموَن Lَيَتَكل � َصّفاً والَمVئكَُة وُح nالر يَقوُم يَوَم :@
تعا فقال
/@٣٨ . ٧٨ ـ َصواباً َوقاَل

أ�مـر ٕ�طاعة منتظرين توقّفهم معناه@: واحد صّف
ã
| واX"ئكة الروح قيام

و� لٕ"يـBر@, والÇxيؤ القـيام حال
ã
| وهم ذلك@,

ã
| مستعّدين به@, أمروا ]ا والعمل

ا مـن وإ�شـارة إ�ذن حصول بعد ٕاّ� Ìºائرهم
ã
| وما نيّاtم من شيئاً يُظهرون

ن@/ ×aالّر

nالعـا ذلك بـصورة التشـكّل ع� يدّل اX"ئكة@: رديف وذ@كره وح Cالر وقيام
تـنّوع 
ٕا ٕاشـارة التعب� هذا

ã
و| Uصوصة@, بوظائف العمل

ã
| اXوكّل� @كاX"ئكة

ã
| والعـمل ا¢Çتلفة أ�عFل

ã
| مأمورون فاX"ئكة والروح@, اX"ئكة ب� اXأموريّة

فهو الروح@: وأمّا /@nالعا ذلك
ã
| ا¡ياتيّة RصوصيّاتIّو�tم اXربوطة اXوضوعات

اXعنوّية@/ وإ�فاضات الروحانيّة أنواع 
ٕا مربوط
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مـقامهم أّن عـ� يدّل الكرZة@: ا��يات
ã
| واX"ئكـة الروح

ã
| الول ٕاّن

Ø
j

أّن 
اXع�يش�ٕا وهذا ,@ÍÈا¡ا اXوجود اXقام هذا فوق أ�صيلة ومكانxم
ã
ا¡قي�


ٕا يصل أن 
ٕا ويس� �ًFك يطلب موجود كّل فٕاّن منه@, �بّد وصعوداً عروجاً Gم
والعظمة@/ والقدرة الgال من أمره منxي

كاَن يَْوم ã| لَيْه ٕاِ وُح nوالر اVXِئكَُة تَعُرُج ـ 
تعا قوله 
ٕا اXع�يُشار هذا 
وٕا
/@٤ . ٧٠ ـ َسنٍَة ألَف Òس� Ö Ò̀ ِمقداُره

الÇgال منxي 
ٕا أيى اXتعال@, ا 
ٕا وعروجهـم رجـوعهم مّدة تكون أيى
الطـويل اXسـ� وهـذا اXقدار@/ wذا نا ÒXعا

ã
| يُقّدر Gم@: اXقصودة اXطلوبة والعظمة

فكيف الصا¡�ا¢لَص�@/ عباده من مرتبxم
ã
| ومن الزا@كية ا£ّردة واX"ئكة للروح

وض"ل@/ وظلمة وغشاء حجاب
ã
| كان من حال


ٕا بـل واX"ئكة@, وح Cالر درجة اLـطاط 
ٕا الكرZة@: ا��ية ã| النظر وليس
ك�يائه@/ وعلّو شأنه وارتفاع وج"له ا�"ل ذيى مقام عظمة

الفـوز مرحـلة
ã
| فهو الطلب@: مس�

ã
| وسـالكاً كFله 
ٕا متوّجهاً كان fن

أعرض من وأمّا وا�"ل@/ وا�Fل والنور ال}اء مَعارج
ã
ويتقّلب| والنجاة@, والسعادة

ã
| وتـرّدي والÇgال@, وال}جة والسعادة ا¡ّق مس� عن واLرف الطلب@, هذا عن

/@mالدا العذاب
ã
| فهو اGوي@: وظلFت واÌ»òان الض"ل أودية

واÇXيل اÇGوي
ã
| توّغلوا ٕاذا علzم@: يتصّور ما أشّد 
ٕا Gم العذاب وينxيى

والرÇaة وح الر# عـن ييأسـوا Ø	ح ا¡ـّق@, عن ا�نقطاع Gم Jصل Mيث
ã
æالنفسا

الكاِفروَن القوُم ٕاّ� Fِا َرْوح يَيْأُسِمن � ٕانLُه Fِا َرْوح ِمن َتيأَُسوا َو� ـ اG�ٕ×يّة الواسعة
/@ ٨٧ . ١٢ ـ
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و� ثام@, أ@ك�ا�� من اXتعال ا من والتوّجه النور وجريان الرaة فاليأسعن
هذا ومع الظلFنّية@, النفسانيّة با¦اي"ت واُحيط

ã
Ï¼عاXا

ã
| ارتطم ٕاذا ٕاّ� اليأس Jصل

خrالقلوب Jصل n دام ما الواسعة@, ورaته وج"له اòالق عظمة ٕا
مقام فليُتوّجه
/@�aالّرا أرحم وهو وأصلح ٕاليه أناب من ذنوب يغفر 
تعا ا فٕاّن التاّم والكفر

عن Jصل ا Ø̂ ٕا اليأس فٕاّن مصدراً@: وح بالر# اXـورد ã| التعـب� لطف �O و�
/@ ÓÊºٕا وح Cالر عن � ٕاليه@, بالنسبة وجريانه والرaة وح Cالر ظهور

/@ ٨٩ . ٥٦ ـ وَرJاٌن فَروٌح Òب� LَقرXا ِمَن كاَن ٕان فأّما تعا
ـ قوله
ã
| وهكذا

وIّققه@/ والرaة اللطف جريان ٕا
وقوع ٕاشارة ففzا

/@١٢ . ٣٤ ـ ر
Ö
Î Ò¾ وَرواُحها ¾Îر وها nُغد Ò́ Rالر وِلُسلDَن

وظـهوره@, اللطيف ا�ريان ]ع� فهو اXاّدة@: هذه من مصدراً كان ٕان واح@: الر#
Çا Øu أ ّ العاديى جرياuا وكان بأمره@, tّب له مسـّخرة كانت الر´ أّن الظاهر@: فاXع�

الر´@@/ راجع ـ ¾Îر
ã
| جريان طبق Qريى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ر´@:

ذاك@, أ�صل ٔ�ّن وا¡اء@, والواو الراء
ã
| فzا الك"م مÏÉمعظم قد ر´@: ـ مقا

مـعروفة@/ فـالر´ ِلـّلفظ@/ كلFت نكتب أ@نّا غ� أيضاً@, الواو آنفاً نذكر Dف وأ�صل
والقّوة@/ الغلبة والر´@: الرزق@/ والرJان@: معروف@/ والرJان

َرÇJان@/ اXأ@كـول للَحّب يقال
Ø
j رزق@, وقيل رائحة@, له ما ان@: ÖJ فالر# ـ مفر

فzا 
تعا ا ذ@كر
ã
الّ	 اXواضع وعامّة اXتحّرك@, اGواء قيل Dف وهيى معروف@, والر´

ا�Çمع@: بلفظ فيه ذ@كر موضع وكّل العذاب@, عن فعبارة الواحد@: بلفظ الر´ ارسال
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ت Øتغ� اXاء@: وأرَوَح رJكم@, وتذهَب ـ@ للغلبة الر´ يستعار وقد الرaة@/ عن فعبارة

ã
| دخـلوا وأراحوا@: الر´@/ أصابته َيراُح@: الغدير Ò́ وِر /@íبالن#ـ ذلك واختّص رJه@,
رJها@/ Nد n أيى ـ ا�نّة رائحة َيَرح n ـ وُرويى الر´@/ مطّيب ح@: ُمرو# وُدهن واح@/ الر#
تـرّوح والرائـحة@: الر´ تستجلب wا

ã
الّ	 لة ا�� روحة@: ßXوا الر´@/ َمهّب والَمْروَحة@:

برجوعه استفاد ٕانّه أو كالر´@, ال«Ìعة
ã
| أتاهم ٕانّه أيى أهله@: 
ٕا ف"ن وراح هواء@/

ة@/
Ø
Ì»Xا من َروحاً ٕالzم

ان½Íف العامّة عند أطلق ٕاذا ولكن الر´@, طّيب نبات كّل ان@: ÖJ والر# ـ مصبا
وأصـله الواو@, بـنات مـن هـو كـث�ون فقال فيه@: واختلف Uصـوص@, نبات 
ٕا
بنات من هو bاعة وقال /@�Jع�ُرو تصغ�ه بدليل خفّف Ø

j أدغم لكنّه َريَْوحان@,
َرواحاً@: الرجل وراح رياح�@/ ع� bعه بدليل تغي� فيه وليس شيطان@, وزان الياء
فاحت أيى ّوَح Òف� رJه@, به طابت طيباً فيه جعلت تروJاً@: الدهَن وَرّوحُت مات@/
يـاء قـلبت لكن ُروÇJة ع� تصغ�ها بدليل الواو وأصلها اGواء@, والر´@: رائحته@/
,@kحـا أبو وغلّطه أرياح يقول وبعÎÉم وِرياح@, أرواح وا�مع قبلها@, ما �نكسار
ع� تذّكر وقد الر´@, هيى ع�أ�@ك�فيقال والر´مؤنّثة قبلها@, ما غ�مكسورة ٔ�@نّه
باب من لغة

ã
و| قال@, باب من روحاً يروح اليوم وراح الر´@/ هّب فيقال مع�اGواء@,

ã
| هاٍر قيل Fك راٍح فيقال وإ�بدال القلب وNوز رائح@, فهو رJه@, اشتدت ٕاذا خاف@:

الر´@@/ شديد وقيل كذلك@, ة ØJَر وليلة الر´@, طّيب :@ Ǿ َر ويوم هائر@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان سواء ّ ماّديى أمر من اXنبعث ا�ريان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن
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من اXنبعث كالر´ Tسوس غ� أو اGواء@, من اXنبعث كالر´ Tسوساً@ ا�ريان هذا
ذلك كان وسواء ذلك@, غ� أو عظمته أو س�ته حسن أو Tبوبيّته جهة شخصمن
/@íالن وهكذا ء@,

ã
Ï¾ من اXنبعث العطر كجريان

Ø
Ë¿بال أو Í½بالب Tسوساً ا�ريان

ع� يدّل الواو ]ناسـبة وح فالر# أ@ك�@, اشتقاق وح الر# وماّدة اXاّدة هذه وب�
الك«Ìة فٕاّن اXاّدة@,

ã
| جريان ع� يدّل يائياً والر´ اXاّدة@/ وراء Dف

Ø ã
æروحا جريان

وانكسار@/ اKفاض فzا الياء مع

عذاب ر´فzا عاِصف@, ِر´ ـ
ã
| Fك العذاب

ã
| يسـتعمل مفرداً الر´ ٕاّن

Ø
j

Íعاِتية@/ Ò¼Í Ò¼ بر´ ,@oالر´الَعق ,@oأل

/@ Ò́ الّر ُيسِكن يََشأ ٕان َطّيبة@, بر´ wم وَجريَن ـ@
ã
| Fك الرaة

ã
و|

وجوده@, أشّعة
ã
Ø�Qو وقّوته قدرته وظهور أموره وجريان شخص آثار

ã
و|

آثار جريان Tو ف�اد ـ ٤٦ . ٨ ـ ُكم ÔJر وَتذَهَب َفَتفَشلوا َتناَزعوا َو� ـ@
ã
| Fك@

.@@١٢ ـ ُيوسَف Ò́ ر ِجُد َ�ٔ
ã
Ùæ ٕا ـ

ã
| Fوك والقّوة@/ والعظمة والقدرة النظم من وجودهم

/@٩٤
والعظمة@/ والروحانيّة واXعرفة وأ�دب العلم من وجوده آثار ٕاحساس يراد

الباطنّية@/ بالبص�ة أو با¡واّس ٕامّا ثار@: ا�� ã| ا�ريان هذا وٕاحساس

ا Ø̂ ٕا العذاب
ã
| ا�ارية الر´ أّن فباعتبار الرaة@:

ã
| ا�مع صيغة استعFل وأمّا

Uصوص@/ مفرد وهيى ,@ ãاستثنا� خاّص مورد
ã
| تتحقّق

اXنبسط ا¡اّر اGواء حركة بسبب Jصل ا Ø̂ فٕا الر´@:
ã
| ّ الطبيعيى ا�ريان وأمّا

Mر@/ أو بّر من الساخنة 
ٕا باردة أما@كن من أو العليا@, 
سف�ٕا طبقة من

/@ ٨١ . ٢١ ـ بأمره ريى ÒQ عاِصَفة Ò́ الّر ولُسلDَن



٢٨١ ر´

/@٣٦ . ٣٨ ـ حيُثأصاَب ُرخاًء بأمره ريى ÒQ Ò́ Rالر لَُه رنا Lَفَسخ

/@١٢ . ٣٤ ـ ¾Îٌر واُحها@ وَر ¾Îر ها@ nُغدو Ò́ الّر ولُسلDَن

ـ 
تعا قـوله وهكذا ¾Îر@, غدّوها@ ـ@ bلـة@ وهكذا بأمـره@, Qريى ـ@ bلة
أ�مور تلك توافق و� للطبيعة@, اòارقة أ�مور من أ�مر هذا أّن ع� تدّل وسّخرنا@:
كننا ÔZ ف" اG�ّٕية@/ باXعجزة وتسّمي الظاهرّية@, العلوم وقواعد الطبيعيى النظام قوان�

ا¤دودة@/ العلوم من أيدينا
ã
| ]ا عyا البحث

وهكذا ¾Îر@, مس� مقدار Uالزوال Yقبل الغدّو
ã
| الر´ مس� كون أّن �O و�

ستّ�كيلوم�اً@/ اليوم
ã
| يس�عادة الراجل فٕاّن كيلوم�@,

ã
أل� مسافة يطابق الرواح@:

اÇXعنويّة ا¡Çياة وتتقّوم Ørت وبه الروحانيّة ا¡ياة íم
ã
| أ@نّه Fك الروح ٕاّن

Ø
j

وبه ا�«Êنيّة ا¡ياة íم
ã
| واقع وجريانه اGواء كذلك النور@/ nعا ينقطع وبانقطاعه
اXاّدية@/ وا¡ياة ا¡ركة تنقطع وبانقطاعه واستدامxا@, قوامها

َمّيت@/ َبَلد ٕا�× فُسقناه َسحاباً Ô�فُتث ياَح Rالر أرَسَل اّلذيى Fُوا

َيعِقلون@/ لِقوم آياٌت ياح Rالر وت½Íيِف َموtا َبعَد أ�رَض ِبِه فأحيا

¿Ìا@@/ بُ ياَح Rالر أرَسَل الLذيى َوهَو

/@١٢ . ٥٥ ـ ان ÖJ Lَوالر الَعْصِف ذو nب Ò¡وا

/@ ٨٩ . ٥٦ ـ oنَع وَجنLٌة وَرJاٌن فَروٌح Òب� LقرXا ِمَن كاَن ٕان فأّما

,@´ Aوالر وح ب�الر# Dف ا¡ياة
ã
اللطيف| ]ع�ا�ريان مصدر أ�صل

ã
| Jان الر#

به Jصل ع�ما يطلق
Ø
j ا¡ياة@,

ã
| والفرح كال«Ìور واXاّدية@, ب�الروحانيّة Dف أيى

ا¤بوب@, والولد كالنبات@طّيب@الر´@, والفرح@, ال«Ìور مظهر هو الّذيى أيى تلك@ا¡الة@,
ة@/
Ø
Ì»وم سعة

ã
| وحالة اXطلوب@, والعيش وا¡ياة



رود ٢٨٢

وح@, Cالر 
ٕا بـالنسبة ا�ÇKفاض ع� والياء ا�ريان@, لطف ع� يدّل والفتح
اXع�@/ ع�زيادة اXب�تدّل

ã
| والزيادة

ã
| ا�ريان حسن هو والرJان الروحانّية@/ مقام

ã
| ا�ريان حسن هو وح فالر#

العيش@/ Tيط وا�نّة والعيش@/ ا¡ياة ٕادامة

هيى ا Ø̂ ٕا الرJان@: الر´@, الروح@, ـ كلFت ذيل اXذكورة ا¢تلفة ãæعاXا أّن فظهر
التحقيق@/ عن خارجة تقريبيّة Vازيّة معان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رود@:

واحـدة@, جهة
ã
| انط"ق من وذهاب ء Vيى ع� يدّل بابه معظم رود@: ـ مقا

بعـثنا يقال الرائد@, فعل ود@: والر# فعله@/ ع� أردته ٕاذا كذا@, يفعل أن ع� راودته تقول
وُمدبرة@, مُقبلًة الَمرعيى ã| إ�بل اخت"ف ياد: Aوالر ويطلب@/ ينظر أيى الكَٔ", يرود رائداً
ٕاذا َتروُد@: اÇXرأة ورادت الراعية@/ فيه َترود الّذيى اXوضع والَمراد@: ِرياداً@/ َترود راَدْت
بشـّدة@/ ّب Òt � َتروُد ا Øu@�ٔ ياح Aالر من ال«Îلة والراَدة@: جاراtا@/ بيوت 
ٕا اختلفت
أ@نّك وحّجته الواو, أصلها إ�رادة وقال@بعÎÉم: فzا@/ َيرود الّذيى عّوارها الع�@: ورائد
يستقّر@, n ٕاذا ِوساُده@: وراَد حي@/ الر# به تدار الّذيى الُعود والرائُد كذا@/ ع� راودته تقول

ُرَويداً@/ يكون أن الفعل@:
ã
| إ�رواد الباب ومن ويذهب@/ ء يى ÒN @كأ نّه

ُمراد@, اXفعـول Ëºوٕا وا�ختـيار@, الطلب وهو ٕارادة@: كذا الّرجل أراد ـ مصبا
ا¢ادعة@, مع� اXراودة

ã
| وكأّن فعَله@/ منه طلبت وِرواداً@: ُمراودًة أ�مر ع� وراودته

ء@:
ã
Ï¿ال الرجل وارتاد حرصه@/ وJرص ا¢ادع تلطّف طلبه

ã
| يتلطّف الطالب ٔ�ّن

الَمراود@/ وا�مع معروفة@, آلة رَوُد@: ßXوا مثله@/ ِرياداً@: َيروده وراده طلبه@/



٢٨٣ رود

رائداً بعثنا يقال الرائد@, فعل مصدر ْود الر# الليث@: قال ـ ١٦٠ . ١٤ الxذيب
أفـضله@/ وÇOتار ويطلب ينظر أيى واحـد@, واXع� ويرتاده@: َلXوا الكََ"ٔ لنا يرود
اGبوب@/ ليّنة َريَدة@: ر´ غ�ه@: وقال وإ�رادة@/ ا�رتياد موضع يوضع Ëºٕا يدة@: Aوالر
َرود@/ ُرَويـد@: وتكـب� ب@/ Ùال� ئـد Aوالر وتزاوله@/ تريده الّذيى أ�مر ÇYز@: ب" يد Aوالر
ُرويَد تقول فه@, ÙÍ½ومُت الفعل موضع ã

| ُرَويد أّن Øتب� فقد عَر@/ Aالش أرِود الِشعَر@: وُرَويَد
َوضعاً أيى ُرَويداً َضْعه ُرويداً@, س�اً ساروا ـ صفة أيضاً ُرَويداً وتكون أرِود@/ زيداً@:
فهذه زيداً@, ورويدكم زيداً@, ُرَويدك ـ إفعل موضع

ã
| وهيى الكاف ويلحقها ُرَويداً@/

واXذكر وا�ميع للواحد يقع قد فٕاّن@رويداً ُرويداً,
ã
| @ا¢اطُب Øاُ¡قت@ليتب�

ã
الّ	 الكاف

اÔXهلة أردت وٕاذا تنوين@, ب" نصبxا الوعيد برويداً أردَت ٕاذا الليث@: وقال واُ�ن�@/
تقول أ@نّك تري أ� الواو@, أصلها وإ�رادة@: ُرويداً@/ ٕامِش تقول ن, Aفانصب@ونَو وإ�رواَد
وراوَدتْه نف«Îا@, عن جاريته ف"ن راوَد وتقول كذا@, يفعل أن ع� أردته أيى راودته
ٕاذا يرود راد ويقال وا�Fع@/ الوطء صاحبه من Fyم واحد كّل حاول ٕاذا نف«Îا@: عن

عليه@/ Øيطم� n ٕاذا الِوساد رائد ورجل ,@ Øيطم� nو وذهب جاء

ُسكنت الواو أّن ٕاّ� راوده@, لقولك الواو وأصله اXشّية@, إ�رادة رود@: ـ صحا

ã
|Y وسقطت ياء@, اXستقبل

ã
و| ألفاً@,

ã
ÏÈاXا

ã
فانقلبت| قبلها@, ٕا
ما حركxا فُنقلت

كـذا@: عـ� وراَوْدته آخره@/
ã
| اGاء مyا وعّوض السا@كنة أ�لف £اورtا UصدرXا

يـد والرائـد@: طلبه@/ أيى Óع�[ ارتياداً@: وارتاده وِرياداً َرْوداً َيروُد الكَٔ" وراَد أردته@/
أراده@/ ٕاذا الطاحن عليه يَقبض الّذيى العود وهو حي الر#

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن وا�نتخاب@/ ا�ختيار مع الطلب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن



رود ٢٨٤

ا�ضطراب وحالة وال�ّدد@, والنـظر@, ء@, وا£يى الذهاب اòارج
ã
| اXعـ� هذا لوازم

Oتار@/ Ø	ح الطمأنينة وعدم

وع� Oتار Ø	ح الطلب حالة ْود الر# أّن واXراودة@: وإ�رادة ْود الر# ب� والفرق
ال�ّدد مظهر هو وXا وا�ختيار@, والتحقيق الطلب صدد

ã
| كان Xن الرائد يطلق هذا

بالفاعل الفعل ع�قيام ويدّل ٕافعال فهو إ�رادة@: وأمّا حي@/ الر# كعود الدوران ووسيلة
فـعليّة مقام ã

| يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا الصـدور@, جهة 
ٕا النظر فٕاّن منه@, وصدوره
ومداومته@/ الفعل استمرار ع� ويدّل مفاعلة فهو اXراودة وأمّا وا�ختيار@/ الطلب

واXع� اللفظ
ã
| اXناسـبة من ور@: والد# والُورود@, ود@, الر# مواّد ب� ما �O@و�

الكب�@/ وا�شتقاق

وأ�ّول@: /@ا
ã
| وٕارادة العبد@,

ã
| ٕارادة نوع�@, ع� فهيى إ�رادة@: حقيقة وأمّا

فzا@/ حّد � ٕارادة :@
ã
æوالثا Tدودة@/ ٕارادة

ء
ã
Ï¾ وقوع الكراهة وحقيقة الكراهة@وا��, يقابلها إ�رادة أّن وتوضيح@ذلك@:
وقـّل �Çا� ٕازداد زائـداً ا¡ّد كان @Fّوكل خارجّية@, أو داخليّة وقيود Mدود Tدوداً

وإ�رادة@/ ا�ختيار وضعف

الضعف دليل ا¤دوديّة فٕاّن ا¡ّد@, من نوع ّ أيى عن هاً Øم اXتعال ا كان ا ØXو
يّة Aا¡ر و[ام وا�نط"ق ا�ختيار كFل ã

| ٕارادته فتكون والفقر@: والنقص وا�حتياج
خاّص@/ نظر و� حّد و� قيد يشوwا � واòلوص@, والسعة

قيداً قيدين@: فzا فٕاّن اXتجّلية@, وأ�رواح ا£ّردة العقول مرتبة اXقام@: هذا وبعد
واÇòضوع oوالتسـل اòالق أمر ٕاطاعة من و�بّد Tتاجـة@, Uلوقة كوuا جهة من
ذواtا جهة من وحّداً وقهارّيته@/ وbاله وج"له عظمته مقابل

ã
| واòشوع واòشية

Tدود@/ ا¢لوق فٕاّن ,@ هيى حيث من أنف«Îا وTدوديّة



٢٨٥ رود

القيد من اÇXقدار وwذا وج�@, كراهة
ã
| تقع ا Ø̂ ٕا ا�هت�@: هات� من فالعقول

مقهورين@/ ويكونون اختيارها@, يضعف وجودها
ã
| وا¡ّد

وا�� القهر ويقوي والقيد@, ا¡ّد فñداد اX"ئكة@: nعا
ã
| الوجود ظهر وٕاذا

ال�زخيى بالقالب Tدوديxّا وهو آخر@, حّداً ا¡ّدين 
ٕا مضافاً فzا فٕاّن والكراهة@,
العقول@/ من أزيد Tدودة فzا إ�رادة فتكون ,@

Ø ã

اXثا والبدن

والقهر@, الكراهة وتزيد القيد ويتأ@كّد ا¡ّد فيشتّد :@Ë»وا� اXلك nعا
ã
| وأمّا

البدنيّة ا¡ياة وٕادامة اXاديّة واللوازم ا�«Êنيّة وأ�سباب واXكان بالزمان فيه للتقيّد
مقابل

ã
| ا¡ياة @تلك

ã
| لٕ"نسان@أن@Oضع ف"بّد الدنيوّية@, ا�حتياجات الظاهرّية@ورفع

ال«Êوات حكـومة من ا�ابر@, الشامل النظام حكومة Iت وينقهر الطبيـعة@, قوان�
حـياته@/ وٕادامة البدن ومقتضيات ا�«Êنيّة القوي قاهريّة ومن ,@Fyبي وما وأ�رض

/@ Ö�Ò ÒXالعا ã| والقيود اXذكورة ا¡دود ٕالzا ويضاف

]Çقدار وÇOتار ف�يد وا¡Çدود@, ا¡جب هذه ب� ما
ã
|

ã
Øتج�Xا وح Cالر فيب�

ـ 
تعا وقوله أ�مرين@, Ò�َب أ�مُر بَل تفويَض َو�
Ò
َج� � ـ مع�قوGم وهذا وسعه@,

ا¤دود@/ روحها أيى ـ@ ُوسَعها@ ٕاّ� َنفساً Fُا ُيَكلRُف �

وا¡جب والقيود ا¡دود جهة من فالكراهة وكراهة@: ٕارادة لٕ"نسان أّن فظهر
اÇÔXل� روحـه جـهة من وإ�رادة اللحاظ@/ Çwذا وVبور مقهور وهو مقامه@,

ã
|

ã
الّ	

وÇUتار@, مـريد ا¤Çدودة اXعيّنة ا�هة هذه
ã
| وهو وجّل@, عّز ا روح من اXنفوخ

/@ ّ الت¿Ìيعيى التكليف به يتعلّق

ا¡ّد هذا
ã
و| ,@
تعا ا من له çتؤ

ã
الّ	 روحه سعة مقدار إ�نسان@: فُوسع

/@٧ . ٦٥ ـ آتاها ما ٕاّ� َنفساً Fُا ُيَكلRُف � ـ ويعاقب يثاب اXقدار وwذا

وضعفت قويت@إ�رادة ا¡ّد قّل Fّوكل الكراهة@وا¤دودّية@مت"زمتان: فتحّقق@أّن



رود ٢٨٦

اXطلق النور وهو كراهة@, و� قيد و� حّد فيه ليس مقام 
ٕا ينxيى أن 
ٕا الكراهة@,
القّيوم@/ ّ ا¡يى ا¡ّق أ�صيل والوجود

مطلق@, بطور إ�رادة فتثبت يتصّور@: وجه ّ بأيى والكراهة ا¡ّد مطلق انت� فٕاذا
Tدودّية@/ دون من ويشاء وOتار يريد 
تعا فهو

اòارج@, وعن @الوجود
ã
| مطلق@ا¡ّد انتفاء عن عبارة عّز@وجّل@: ا

ã
فإ�رادة@|

/@
تعا وجوده
ã
| إ�رادة Iقّق حقيقة وهذا

Vّرداً نوراً فيكون :@
تعا وجوده عن ا¡ّد مطلق انت� ٕاذا أ@نّه ذلك@: وتوضيح
ا¡Çياة@, ي"زم الوجود فٕاّن وأبديّاً@, وأزليّاً حيّاً كونـه مع� وهذا فيه@, حّد � مطلقاً
عن متأخAرة اعتبارها Zكن � الصفات فهذه وأ�زلّية@, أ�بديّة ي"زم اXطلق والوجود

عنه@/ أخري تعب�ات هيى بل اXطلق@, الوجود

اÇXطلقة والقـدرة اXطلق العلم فيثبت ا¡دود@: عن هاً Øم الوجود كان ٕاذا
Ø
j

Ø	ح صورة@, ّ بأيى ÇTدودية و� حجاب له ليس اXطلق النور فٕاّن اXطلقة@, وإ�رادة
Tدودة@/ وٕارادته وقدرته علمه يكون

ã
نـ� عن أخري عبارة ا¡ـّد انتفاء فٕاّن عنه@, ا¡ـّد

ã
ن� تتعّقب 
تعا فٕارادته

هو ما طلب أيى وا�ختيار@, الطلب Iقّق وهو إ�رادة هو الكراهة وانتفاء الكراهة@,
واختياره@/ أ�صلح

بعض@/ كلFت
ã
| Fك ,@FGطو

ã
| � والقدرة العلم عرض

ã
| فإ�رادة

@فخذه@/ @ـ إ�رادة مطلق حقيقة
ã
| اXعرفة أهل بعض يشاهده ما ٕاbال هذا

ةَ@, ِخـَر Ðا� َومنأراَد ُسوءاً@, بأهلَك َمنأراَد َجزاُء ما ضاَعة@, Lالر Úr يُ أن نأراَد Ò ßX
أَرْدَن ٕاْن َزوج@, اْستبداَل Ôkأرد وٕاْن ٕاصVحاً@, أراُدوا ٕان تَراٍض@, َعن ِفصاً� أرادا فٕان



٢٨٧ رود

ِخياَنتك@@/ ُيريُدوا وٕان نيا@, nالد َثواَب يُِرْد وَمن وَرسوَله@, Fَا تُِرْدَن Úíُكن وٕاْن ناً@, nص Ò ÒI

ا�ختيار@/ مع ]ع�الطلب ونظائرها الكرZة ا��يات هذه
ã
| فإ�رادة

كيفّية@ا�نتخاب@وا�ختيار شّدة@وضعفاً@ومن@جهة إ�رادة@من@الناس@Hتلف ٕاّن
Ø
j

ِوْجَهة@/ tَوِلُكل ـ@ وفكراً استعداداً Uتلفة إ�نسان أفراد فٕاّن

/@١١ . ١٣ ـ لَُه Lَمَرد Vَف ُسوءاً ِبَقوم Fُا أراَد وٕاذا

/@١٠٧ . ١٠ ـ لفضِله Lراد Vَف�Ò ßR يُِرْدك وٕان

/@١٤ . ٢٢ ـ ُيريد ما َيفَعُل Fَا Lٕان

/@١٠٧ . ١١ ـ ُيريد ا ßX َفّعاٌل Fَا Lٕان

/@١١ . ٤٨ ـ اً ØÍÒÈ ِبكُم أراَد ٕاْن َشْيئاً Fِا ِمَن َلكُم لُك ÒZ ن Ò Òfُقل

ÇIقّق كـذلك الكراهة@: مطلق وانتفاء ا¡ّد رفع نتيجة اXطلقة إ�رادة أّن Fك@
كان Fّفكل والكراهة@, واXوانع ا¡دود انتـفاء ع� يتوقّف وفعليّـxا ونفوذها إ�رادة
� Çن

Ø
W ٕارادة 
ٕا ينxيى أن 
ٕا وأÌºع@, أنفذ إ�رادة وٕاجراء النفوذ يكون أقل# ا¡ّد

بوجه@/ وجوده
ã
| كراهة و� له يتصّور مانع و� فيه حّد

فٕاذا حاجب@, و� مانع و� حّد ونفوذها فعليxّا عن Zنع � اXتعال ا فٕارادة
:@
تعا قال Fك وتوّقف@, فصل دون من ويوجد ويتكّون اXراد يتحقّق شيئاً أراد

/@ ٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكوُن كُْن لَُه يَقوَل أْن َشيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ú̂ ٕا

/@٤٠ . ١٦ ـ َفَيكون كُن لَُه نَقوَل أن أَرْدناه ٕاذا ٍء
ã
Ï Ò¿ لِ قوُلنا ا Ú̂ ٕا

عليه@: وُعزم Iقّق فٕاذا كُن@, ـ بكلمة يتحقّق وهو إ�رادة مظهر والقول فأ�مر
فصل@/ ب" اXراد فيوَجد



رود ٢٨٨

الوقـوع حّد
Ø
j ,@

Ø ã
çالذا ّ الوجوديى ا¡ّد هو ٕارادتنا@: نفوذ من لنا مانع وأعظم


ٕا مـضافاً اÇXريد@, ا�Çبّار القاهر ا¡كم نفوذ وٕاحاطة ã
æالربّا النظم سـيطرة Iت

والظلFنّية@/ النورانيّة وا¡جب ا�«Êنيّة ا¡دود

سعة Mسب كّل إ�رادة@, نفوذ حقيقة نفسه
ã
| يشاهد إ�نسان من فرد وكّل

أو سئي Rلُق أو بعمل شديد اعتياد له كان fن تصميمه@, وشّدة نفسه وقدرة روحه
أن دون مـن عـليه@, يعزم يّة Aجـد بٕارادة له@, Aيبد أو ي�كه أن فله :@m"م غ� بابت"ء

النتيجة@/ حصول ينتظر أو نفسه ªيعا أو دواًء يستعمل

من الكرامات وظهور اXرتاض�@, من للطبيعة اòوارق ظهور الباب@: هذا ومن
صلوات أ�نبياء@واXرسل�علzم من اXعجزات وظهور اXنتجب�@, أ�ولياء@وأ�وصياء

أbع�@/ ا

ومشيxّم بأمره وأمرهم ,@ا بٕارادة ٕارادtم فٕاّن وأ�نبياء@: أ�ولياء ã| Ø
Dس و�

بٕاذِن الَمْوتيى واُحييى وأ�بَرَص أ�@كَمَه واُبِرٔي /@Fا َيشاَء أن ٕاّ� َتشاُءوَن َوما ـ ]شيّته
/@Fا

قّوة فٕاّن وإ�ذن@, إ�جازة بصدور والتأث�ات اòوارق ظهور الباب هذا ومن
بواسطة@/ العمل كان ولو ُتؤثAر ñ Ô£ا

ã
| إ�رادة

والتقديس@/ التسبيح حقيقة يرجع ٕاليه والكراهة@: ا¡ّد انتفاء ٕاّن
Ø
j

يـدّل
ã
ÏÈاXا فٕاّن ُيريد@: ـ واXضـارع أراد@, ـ

ã
ÏÈاXا صـيغة ب� الفرق وأمّا

أَرْدنا ٕان كيـداً@, به وأراُدوا ُسـوءاً@, بأهِلك @َمنأراَد ـ
ã
| Fك ـ والوقوع التحقّق ع�
ا@/ Ò{أنأعي فأردُت ,@
س Ô¡ا ٕاّ�

:@
ã
| Fك ذلك@,

ã
ÏÉتقت موارد

ã
| وتستعمل ع�ا�ستمرار@, تدّل اXضارع وصيغة



٢٨٩ رود

/@١٨٥ . ٢ ـ
Ò
Ì»الُع ِبكُم ُيريُد َو�

Ò
Ì» اليُ ِبكُم Fُا ُيريُد

/@١٥٢ . ٣ ـ ِخَرة Ðا� ُيريُد َمن وِمنكُم نيا nالد ُيريُد َمن ِمنكُم
/@٢٧ .@@٤ ـ يلوا Ò]واِتأنÎ Ú¿ال َيّتبعوَن اّلذيَن وُيريُد َعَليكُم َيتوَب أن Fُا ُيريُد

/@٦٠ . ٤ ـ ُيِضلLُهم أن يطاُن Lالش وُيريُد
/@٣١ . ٤٠ ـ للِعباد ÓFُظل ُيريُد Fُا َوما
/@ ٨ . ٦١ ـ Fِا نوَر ِلُيطِفئوا ُيريدوَن

جهة من واXضارع
ã
ÏÈاXا ب� فرق و� إ�رادة@, اسـتمرار ع� الصيغة فتدّل

اXطلق@/ ووقوعه اXراد وفعليّة إ�رادة Iقّق

الَبـيت أهَل جَس Rالر َعنكُم لُيذِهَب Fا ُيريُد ا Ú̂ ٕا ـ 
تعا قوله الباب هذا ومن
/@٣٣ . ٣٣ ـ ركُم Rوُيَطه

/@٥٥ . ٩ ـ نيا nالد ياِة Ò¡ ا ã| ا
ß
w م Ô Òw Rلِيَُعذ Fا ُيريُد ا Ú̂ ٕا

/@٦ . ٥ ـ َعَليكُم ِنعمتَُه Úr وليُ ركُم Rِلُيَطه ُيريُد َولكن

أهل عن جس Aالر ٕاTاء وهيى اXوضوعات@: wذه اXسـتمّرة ٕارادته تتعلّق أيى
حياtم

ã
| wا وأ�و�د بأ�موال استمتعوا الّذين الكافرين وتعذيب البيت@وتطه�هم@/

wذه ٕالzم اXتوّجهة بأ�حكام يعملون اXؤمن�الّذين وتطه� النAعمة وٕا[ام الدنيوّية@/
الدينّية@/ والتكاليف الفرائض

بصـيغة حينئٍذ Ø�فيعـ ووقعت@: Iـّققت قد ٕامّا وجّل عّز ا ٕارادة أّن فظهـر
وTتاجاً لذلك مقتضياً اXورد كان غ�انقطاع@ٕاذا ومن تتحّقق@با�ستمرار وٕامّا , ãÏÈاXا
بصـيغة فzا Ø�يعـ

ã
الّ	 الكرZة ا��يات

ã
| Fك اXنظـور@, ليتحقّق ا�سـتمرار هذا 
ٕا

تتحـقّق أن �@بّد والتعذيـب@: النعمـة وٕا[ام والتطهـ� جس Aالر ٕاذهاب فٕاّن اXضارع@,



رود ٢٩٠

ا¡Çياة@/ طول من ا��نات bيع
ã
و| مستدZة ا¡ياة مادامت وا�ستدامة بإ�سـتمرار

مستمّرة@/ أيضاً اXستمّرة اXوضوعات wذه اXتعلّقة إ�رادة تكون أن فيلزم

بأصل إ�رادة فٕاّن شديدة@, مؤكّدة ا�ستمرار صورة
ã
| إ�رادة@ومتعل#قها وIقّق

فآناً@/ آناً تستمّر
Ø
j قطعيّة نافذة أ�ّول ا��ن ã| تتحقّق اXوضوع

/@
ã
ÏÈاXا بصيغة التعب� من آ@كد :@Fا ُيريُد ـ 
تعا بقوله فالتعب�

/@٣٧ . ٥٤ ـ م Ô Òy أعيُ َفَطَمْسنا َضيِْفه َعن راَوُدوه َوَلَقد

يقال ا�هة@, هذه وع� ضيفه جهة عن اXطالبة
ã
| وداَوموا لُوطاً اختاروا أيى

طل}ا ٕاذا ع�نف«Îا ا�اريَة وراَود أ�مر@, ذلك عن حاوله ٕاذا كذا أمر عن ف"ناً رواَد
واستمراره الفعل ع�استدامة تدّل وهيى مفاعلة واXراَودة نف«Îا@/ جهة عن واختارها
نفِسه@, َعن َفتاها تُراوُد العزيِز امرأةُ ـ

ã
| وهكذا وا�ختيار@/ الّطلب

ã
| اXداومة أيى

َعـن
ã

 راَوَدتْ هيىَ قاَل َنفِسـه@, َعن راَوْدتُه أنا َنفِسـه@, َعن بَيxا ã| هَو

ã
� Lال وراَوَدتْه

/@
ã
Ï»نَف

جهة@/ ع� وا�ختيار اXطالبة أيى

/@٦١ . ١٢ ـ أباه َعنُه اِوُد Ôَس� قالوا
ا�هة@/ هذه عن مطالباً أباه Kتار أيى

/@١٧ . ٨٦ ـ ُرَويداً أْمِهْلهم الكاِفِريَن ِل Rه Ò Òf

كالغُسل مصدراً@ ود الر# ٕاËºمن وهو Ø
ËÉبال ود Cالر من مصّغر ُرَويداً أّن والظاهر

مـقابل
ã
| إ�رادة ٕاّن وقـلنا وا�ختيار@, الّطلب من ا¡اصلة ا¡الة وهو الَغسل@/ من

اXؤاخذة@/ قبال
ã
| إ�مهال من معناه يقرب اXناسبة وwذه وا��@, إ�@كراه

اXع�يناسب وهذا ّية@, Aوا¡ر ا�ختيار حالة من Uت½Íاً أمِهلْهم اXع�@: فيكون



٢٩١ روض

اXكيدة@/ Oتارون أيى @ـ@ َكْيداً َيكيدوَن م Ô Øuٕا قوله@: من قبلها ما

َمت�@/ َكْيِديى Lٕان م Ô ÒG
ã
واُْم� :@
تعا قوله ا��ية مفهوم من ويقرب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روض@:

وا��خر اتّساع@, ع� يدّل أحدYا القياس
ã
| متقاربان أص"ن روض@: ـ مقا

ما@دام كذا افعل وقوGم اّتسع@, اXكان@: اس�اض قوGم فأ�ّول وت«Îيل@/ تلي� ع�
واس�اَض@, الواديى أراَض ويقال الروضة@/ الباب@: ومن متّسعاً@, أيى يضاً@, Òالنفس@مُس�
َروضـة@/ اXنبسط اXستنقع للFء ويقال ا¡وُض@/ أراَض وكذلك اXاء@/ فيه استنقع ٕاذا
ِرياضة@/ أروÎÔÈا الناقَة ُرضُت فقوGم ـ ا��خر أ�صل وأمّا أرواهم@/ ٕاذا أراÎÒÈم وقد

وراَض َمروضٌة@, وهيى رائض@, فالفاعل ا@, Òxَذلّل ِرياضاً@: الدابَّة ُرضُت ـ مصبا
نـزلنا يقال بالزهور@, عجب ÔXا اXوضع ْوضة@: والر# َرّيض@/ فهو حلم@, مع� ع� نفسه
Çwا@/ لسكوuا أيى ٕالzا@, السـائلة اXياه �سـ�اضة بذلك يت Ød قيل أريَضًة@, أرضاً
وÇbع وانبسط@/ اتّسع واس�اَض@: اXاء@, فيه استنقع ٕاذا واسـ�اَض الواديى وأراَض

القياس@/ ع� تفتح وهذيل للتخفيف@, الواو بسكون وَرْوضات ِرياض وضة الر#

Ò
البع� ُرضُت مصدر ْوض@: والر# الروضة@/ bع ْوض الر# ـ ٣٦٨ . ٢ ـ ا�مهرة
صعبة َريAض@: وناقة روضة جعله ٕاذا اXكان@: السيل ورّوض وِرياضة@/ َروضاً أروضه

ريَضْت@/ ما أّول

:@ ّ أ�صمعيى وقال ا@/ Òxوذلّل ة Ö� الس# ا Òxعلّم ٕاذا الدابَّة@: ُرضُت ـ ١٢@.@٥٩ الxذيب
فه ØÍ½فـي لرا@كبه يذّل nو ة Ö� الس# هر ÒZ nو ياضة Aالر يقبل n الّذيى واّب@: الد# من يAض الر#
وأمـر قوافzا@/ الشعراء n@يقتضب َصعبة كانت @ٕاذا

ã
القوا| َريAضة وقصيدة @كيف@يشاء@/



روض ٢٩٢

تدب�ه@/ كم ÔJ n ٕاذا َريّض

الواو فصارت وِرياض@, َروض وا�مع والُعشـب@, البقل من الروضة ـ صحا
من َرْوضة ا¡وض

ã
و| ماًء@/ الِقـربة نصف من Lو ْوض@: والر# قبلها@/ ما لك«Ìة ياء

وكذلك ارتاضت@, وقد َمروضة َمروضوناقة فهو هَر ÔXا وُرضُت أسفله@/ غطّي ٕاذا ماء@:
للمبالغة@/ شّدد َرّوضته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معـتدل برنا¶ Iت منقاداً ء
ã
Ï¾ جعل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ�صل أّن

بقول أو منّظمة@, وأشجار ماء فzا ع�أ�رض اXع�يطلق هذا ومن ناعم@/ منبسط
جـعلت نفس أو منقادة@, سـ�ها

ã
| معتدلة ناقة أو ناعمة@, منبسـطة وماء ÍÉوُخ
Mسبه@/ مyا كّل

ã
ف� مرتاضة@@/ مطهرة زا@كية معتدلة

وHّلفه@/ لصعوبته له ولزم الرياضة فيه ثبت ما فهو يAض@: الر# وأمّا

وإ�راضة@: وقبوله@/ أخذه وا�رتياض@: َمروضاً@/ يكون أن طلب وإ�س�اض:
الوقوع جهة فيه ي"حظ وال�ويض@: الفاعل@/ 
ٕا والنسبة الصدور جهة 
ٕا فيه النظر
أرض ع� ويُطلق اXّرة لبـناء مصدر ْوضة والر# مصـدر@, ْوض@: والر# به@/ اXفعول 
ٕا

زاهرة@/ والنبات باXاء متنّعمة منبسطة

/@١٥ . ٣٠ ـ ون Ò� ÔJ َرْوَضة
ã
| فهم الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا الLذين فأّما

/@٢٢ . ٤٢ ـ نّات Òا� َرْوضاِت
ã
ات| ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا والLذيَن

وتـنظيمها@, الظواهر تعديل توجب الصا¡ة وأ�عFل القلب ارتياض اZ�ٕان
ا�ستقرار تناسب اXقّدمات وهذه وتربيxا@, الباطن وتأديب النفس tذيب

ã
| وتؤّثر

فzا@/ النعم بألوان والتنّعم الزاهرة@, الناعمة اXنظّمة اXنبسطة الروضة
ã
|



٢٩٣ روع

تـفّرق بـيان مقام
ã
| 
اُ�و ا��ية فٕاّن وا�Çمع@: باXفرد التعب� اخت"ف وأمّا

فأّمـا قوَن Lَيَتَفـر يَْوَمئٍذ الّساعُة تَقوُم ويَوَم ـ@ مقامهم واخت"ف واÇXؤمن� الكافرين
ية@/ ا�� َكَفروا@/// الLذيَن وأّما آمنوا@/// الLذيَن

َتـَري ـ الثـانية ا��يـة ÇR"ف وهـذا ا�ّنة@, أهل مقامات بيان اXراد وليس
بيان مقام

ã
| ا Øuفٕا ية@, ا�� آَمنوا@@/@/@/ والLذيَن م

ß
w واقٌع َوُهَو َكَسبوا ا Ø ßW Òُمشِفق� Ò� ßXالظّا

مقاماtم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روع@:

يقال ْوع@/ الر# ذلك من فزع@/ ُمسَتقّر أو فزع ع� يدّل واحد أصل روع@: ـ مقا
من كأ@نّه هارة@, Òوا� ا�سـم ذو الرجال@: من وأ�روُع أفزعته@/ وُرعُته@: ف"ناً رّوعُت
ء@/
ã
Ï¿ال مـن ترتاع ا Øuكأ الفؤاد@, ا¡ديدة إ�بل@: من ْوعاء والر# يراه@/ من يروع ذلك

وع@, Cالر فهو ْوع@: الر# مسَتقّر وأمّا أ�روع@/ كالرجل الناَس تروع
ã
الّ	 النساء@: من وهيى

/@ ُروعيى ã
ذلك| وقع يقال

ã
وراعـ� مـثله :@

ã
ورّوع� ,@

ã
أفزع� قال@: باب من َروعاً ء

ã
Ï¿ال

ã
راع� ـ مصبا

والقلب@/ اòاطر وع@: Cوالر /@ ãأعجب� bاله@:

وارتـعت
ã
َيروع� أ�مُر هذا

ã
راع� يقال الفزع@/ ْوع@: الر# ـ ١٧٧ . ٣ الxذيب

تقول وك�ة@, bال منه يروعك ء
ã
Ï¾ كّل وكذلك الليث@: وقال ف�ّوع@/ ورّوعته منه@,

وفـضل وَجـهارة Ë»ج له من الرجـال من وأ�روع رائع@/ وفرس رائع@, فهو
ã
راع�

ٕاّن :@UصY
Ø ã
النّـ� حـديث

ã
و| وَخَلده@/ ذهنه القلب وُروع وع@/ الر# Øب� وهو وُسؤدد@/

وأbلوا اَ فاتّقوا رزقها@,
ã
تستو| Ø	ح [وَت لَن نفساً ٕاّن ُروعيى ã

نفث| القدس روح
الطلب@/

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



روع ٢٩٤

والتحقيق@:

القلب
ã

يسـتو اXطلق اòفيف عب Cالر هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ�صل أّن
وbال@/ كFل

ã
ٕاعجاب| أو فزع من كان سواء

واÇòوف الرعب بـ� الفرق سبق وقد الرعـب@, وب� بيÇyا الفرق هو وهذا
والرعب@/ اòوف ماّدة

ã
| والرهبة والوحشة والفزع

الرعب@/ R"ف الل�@, حرف بوجود تؤيّد الروع
ã
| واòفّة

من يتحّصل ع�ما ويدّل وح@, Cوالر ْوح كالر# وع Cالر واËº�ٕمنه مصدر@, ْوع والر#
يطلق اXناسبة وwذه الgال@/ أو الرعب استي"ء من اXتحّصلة ا¡الة وهو ا�ستي"ء

وإ�عجاب@/ الرعب عليه
ã

اXستو القلب ع�

ْف@/// Ò ÒH � قالوا ِخيَفًة م Ôyِم وأوَجَس ///@ ¿Ìيى بالبُ Òoٕابراه ُسُلنا ُر جاَءْت َوَلَقد
/@٧٤ . ١١ ـ ¿Ìيى البُ وجاَءتْه ْوُع Lالر Òoٕابراه عن ذََهَب ØF َفلَ

مـقامهم عـظمة جهة من الرسل@, مشاهدة من اXتحّصل الرعب استي"ء أيى
ظـهر ا Ø̂ ٕا وع الر# وهذا وُسؤَددهم@/ وكGFم bاGم برؤية إ�عجاب ومن ومأموريxّم
قالوا ا ØX

Ø
j م}مة@, كانت مأموريxّم فٕاّن الرسل@, مشاهدة أّول ã| ا¡اصل اòوف بعد

بعد
Ø
j مyم@/ الرعب عليه 
واستو اòوف@, زال لوط@: قوم 
ٕا أرسلنا وقد Hف �

أيضاً@/ وع الر# عنه وذهب آن«Îم وا¤ادثة@: ا£السة

/@
Ø ã
باط� ّ معنويى وتكوين ع�ٕاNاد يدّل ْوع فالر# والر´@: ْوح كالر# يع Aوالر ْوع والر#

ماّدية@/ ع�زيادة يدّل ]قتÏÉالياء والريع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٥ روغ

روغ@:

Ìºعٍة
ã
| وي«Ìًة Zنًة ذهب وَرَوغاناً قال@, باب من َروغاً الثعلُب راغ ـ مصبا

اً@/
Ø
Ìº ٕاليـه مال كذا@: 
ٕا ف"ن وراغ مال@/ الطريُق@: وراغ منه@/ Ëºٕا واغ والر# خديعًة@/

من@: بالس# اللقمَة ورّوغُت تريد@/ أيى تريغ وماذا وأردته@/ طلبته ٕاراغة@: الصيَد وأرغت
مثله@/ بالياء@: ورّيغت xÖا@, Òdَد

وغ�ه الثعلُب راغ يقال استقرار@/ وقلّة ع�ميل يدّل واحد أصل روغ@: ـ مقا
اللقمة ورّوغت اُريغه@/ وأنا أمريى عن ã

æيدير هو ويقال مائل@/ رائغ@: وطريق يروغ@/
البـاب ومن ٕادارة@/ ْمن الس# ã| أدارها ذلك فعل ٕاذا وهو ا@, Òx Ö Òdَد ٕاذا َترويغاً@: ُغها Aاُرو

ُيديره@/ أيى خر@, ا�� ُيريغ Fyم واحد كّل ٔ�ّن صاَرعه ٕاذا ف"ناً@: ف"ن راَوغ

َرَوغـاناً@, َيـروُغ الثـعلب راغ ومنه ا�حتيال@, سبيل ع� اXيل وغ@: الر# ـ مفر
ف"ن@: 
ٕا ف"ن وراغ ف"ناً ف"ن وراَوغ ُيراوغ@/ كأ@نّه ÓDمستق يكن n ٕاذا رائغ@: وطريق

با�حتيال@/ منه يريده ٔ�مر Lوه مال

ومن الثعلب@/ َرَوغاَن يروغ وهو َرّواغة@, ثعالب وهم َرّواغ@, ثعلب هو ـ أسا
رائغاً اyXج عن زائغاً أراك

ã

وما رائغ@, زائغ وطريق ا¡ّق@, عن يروغ ف"ن ـ ا£از

ã
| وأرغتك خفية@/

ã
| عنه عدوله كان ٕاذا ٕاّ� كذا من راغ يقال و� أ�بلج@/ ا¡ّق عن

Oّليه@/ � وهو اXطلوب منه يستفلت من كطلب شديد طلب وهو أجدك فلم ملك

ã
| [Çّرغ ويـقال Xتمّرغها@/ الدواّب مراغة هذه تقول Fك مصطرعهم@, ِرواغxم وهذه

الط�@/
ã
| وترّوغ ال�اب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



روغ ٢٩٦

والتحقيق@:

للوصول به غ�معمول ع�@طريق ا¡ركة هو اXاّدة@: @هذه
ã
| الواحد أّن@أ�صل

الروغ يكون أن من أعّم اXع� وهذا والوصول@, الطلب
ã
| ا�حتيال أو اXطلوب@, 
ٕا

مـوارد Çbيع
ã
| أخـذه �زم ا�حـتيال أو ا�ختفاء وقيد ,@ ّ معنويى أو ماّديى أمر ã

|

معنويّاً@/ أو ماّدياً استعGFا

/@٢٦ . ٥١ ـ � Òdِبِعجل َفجاَء أهِله ٕا�× اَغ فر ُمنَكرون َقوٌم َسVَم قاَل

وكانت الطعام@, لxيئة مله من الداخل جهة 
ٕا ٕاع"ن دون من فذهب أيى
يتوّجه لئّ" غ�معمول, ع�@طريق اXتعارف@أو

ã
معمول@به@| غ� ع�@Lو ا¡ركة هذه

الطعام@/ tيئة عن وZنعون الواردون هؤ�ء ٕاليه

اَغ فر َتنِطقون@, � َلكُم ما تأ@كلوَن أ� فقال xم ßGٕا�آ اغ فر ُمدِبريَن َعنه َفتََولLوا
/@٩٣ . ٣٧ ـ باليَمين باً ÖÍÒÈ م Öz َعلَ

شعورهم فقدان يثبت ]ا وخاط}م آxGم Tّل 
ٕا وبا�حتيال سلكUتفياً أيى
عن فكيف أنف«Îم@, عن ة ØÍÉم دفع أو منفعٍة جلب يستطيعون � م Øu@وأ وٕادرا@كهم@,
شديداً@, ÍÈباً القويّة ا¨� باليد فwÍÉم واòلوة@: الفرصة وطلب ترّصد j غ�هم@,

منك«Ìة@/ ع�وجهها فألقاها

�زم وٕافناءها Gة ا�� Ì»ك أّن ع� الّس"م@: عليه oٕابراه من العمل هذا ويدّل
الرّب مقابل

ã
| له@, ويُعبَد لديه َضع ÔOو ٕاليه يتوّجه ما كّل وإ�له ,@
اُ�و الدرجة

ã
|

جانب 
ٕا وس�هم الناس wداية مكلّف مقامه يقوم من أو
Ø ã
الن� فٕاّن القّيوم@, ّ ا¡يى

وإ�خ"ص@/ الصا¬ والعمل ,@oوالتعل وال�بية بالðكية والسعادة@, الgال

هذه مع وهيى والضعف@, وا¤ـدوديّة وا�هل الفقـر مظاهر فهيى Gة@: ا�� وأمّا



٢٩٧ روم

اXتعال@/ اXريد القادر العزيز ا 
ٕا والتوجه السلوك عن ساّدة أ�حوال

نفzا فيلزم /@ كّ"ً أو جزءاً ا¡ّق عن ويسّد ٕا
نفسه يدعو من كّل يشمل وإ�له
/@ا ٕاّ� ٕاله � ـ التوحيد كلمة حقيقة وهذا Wكنة@, وسيلة ّ بأيى وك«Ìها وٕافناؤها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روم@:

َرومـاً@/ أرومه ء
ã
Ï¿ال ُرمـت يقال ء@,

ã
Ï¿ال طلـب ع� يدّل أصل روم@: ـ مقا

الَمطلب@/ والَمرام@:

وقتلوا دمشق فتح راموا سبعة كانوا م Øu@�ٔ الروم يت Ød ا Ø̂ ٕا روم@: معجم@البلدان:

Ø
Fع العيصفأجلوهم بنو جاءت

Ø
j أنطا@كَية@, 
ٕا انxوا Ø	ح يتقّدمون جعلوا

Ø
j أهلها@,

من راموا ]ا الروم فُسّموا فسكنوها القُْسـطَنِْطينيّة 
ٕا انxوا Ø	ح وسكنوه افتتحوا@,
حدود وأمّا /@ نطيى Ôال� له العيصيقال

ã
ب� من ملك وب�القُْسطَنِطينيّة الكور@, هذه فتح

الشـام وجنوwم الروس@, وهم ّس Cوالر واòزر @ال�ك ـ وشـGFم fشـارقهم الروم@:

ã
| تـعّد كـلّها والشـامات الرقّة وكانت وأ�ندلس@/ البحر ومغارwم وإ�سكندرّية@,

ٕا اXسـلمون نفاهم أن 
ٕا أنطا@كية Xلك داراً وكانت أ�@كاÌºة@, أيّام الروم حدود

ب"دهم@/ Ï½أق

سـنة أثناء
ã
| اXلك

ã
| َبْرويز استقرار وكان ـ ٥٣ ص ١ ج الفداء

ã
èأ تار±

الروم@, غزا اXلك
ã
| استقّر وØXا سنة@/ وث"ث� وملك\انياً لٕ"سكندر@, اثنت�وتسعFئة

n ما أ�موال من ملكه مّدة
ã
| برويز وbع القسطنطينّية@, خيله ووصلت الروم Ì»وك

وخانق�@/ ب�حلوان ق½Íاً Gا وب� اXغنAية@, ش�ين وتزّوج اXلوك@, من لغ�ه Nتمع

مـلك مـن ٤٢ السـنة
ã
| ولد UصY ا رسـول أّن ذلك @وبيـان ـ ٥٤ وص



روم ٢٩٨

بن هرمز أيّام ã
| سنة ١٢ و أنوش�وان@, أيّام ã

| سن� سبع له فيكون أنوش�وان@,
و ابنه@, َبرويز استقرار وب� هرمز ب�ٕامساك

ã
الّ	 الف�ة

ã
ونصف| وسنة أنوش�وان@,

لٕ"سكندر ٩٣٥ سنة وهيى سنة@, ٥٣ ذلك وVموع برويز@, ملك من ونصف سنة ٣٢
ش�ويه@, ملك

Ø
j سنة@/ ٣٨ برويز ملك مّدة وكانت [@UصY ا رسول هاجر [@وفzا

سن�@, سبع ابَن كان ٕانّه وقيل ش�ويه بن أردش� ملك
Ø
j أ¾Îر@/ ٨ ملكه مّدة وكان
¾Îراً@/ ١٨ ملكه مّدة وكان

ابرويز ون½Íك«Ìي سنة@, موريقسع¿Ìين بعده ملك
Ø
j ـ ٢٠٣ . ١ اXروج

موريقس قتل من غضباً [@أيى له غضباً@ ابرويز وبعث غيلًة@, فقُتِل جور@, wـرام ع�
Pيوش @حكومة@قرماس@]

ã
وذلك@| wرام@جور, ع� ملكه @استقرار

ã
| برويز Í½ن@ الّذيى

Ø
j أيضاً@, قتل أن 
ٕا سن� \ان قرماس بعده ملك

Ø
j حروب@/ له وكانت الروم 
ٕا

انكشاف بعد وذلك اÇXقّدس@, بيت فعمر ا�زائر@, بعض
ã
| بطريقاً وكان هرقل ملك

ٕا
اXدينة@/ مكّة من UصY@
Ø ã
الن� هجرة كانت ملكه سن�من ولسبع الفرسعن@الشام,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأخري حدودها@, وتعي� الروم تعريفWلكة جهة من فتارة اXوضوع هذا
ã
|

وُم@@/ nالر ُغِلَبِت ,@ Ðnا ـ
ã
| Fك وٕايران الروم ب� ا¤اربة جهة من

ابتداء زمان
ã
| ا Øu@وأ وأ�زمنة@, الدول باخت"ف Hتلف الروم Wلكة حدود ـ ١

ã
ÏÈأ�را أ@ك� عن عبارة به@: اXربوط التار± جريان من يظهر ع�ما إ�س"م ظهور
أوربا من وأراض Í½وم وأ�ردن الشـامات

ã
ÏÈأرا وأ@ك� الفعليّة بال�كيّة اXتعلAقة

وأعظمها@/ اFXلك أهّم من وكانت ال¿Ìقّية@/

بن برويز Í½ن الّذيى هو موريق فٕاّن موريقس@, قتل بعد كانت ٕايران غلبة ـ ٢



٢٩٩ روم

الروم ملك
Ø
jفوقاس جانب من مغتاً� قتل وØXا سلطنته@, بدء

ã
| أنوش�وان بن هرمز


ٕا له ابن فهرب أ�ث�@, �بن الكامل
ã
| Fك برويز ملك من ١٤ سنة

ã
| وذلك بعده@,

/@UقرماسY فوقاس أبيه ع�قاتل Í½يستن برويز

وجعل العسا@كر@, معه فأرسل ـ م½Íأ�ّول ط@/ ١٦٨ ص ١ ج الكامل
ã
| قال

ã
| وّجـهه بـوران@, له يـقال فكان ـ أحدهم أمّا قّواده@, من نفر ث"ثة عسا@كره ع�
الصليب خشبة فأخذ اXقدس@, البيت 
ٕا انxي Ø	ح فدخلها الشام@, 
ٕا مyا جيش
ـ
ã
æالثـا والقائد ك«Ìي@/ 
ٕا فأرسلها علzا@, صلب اXسيح أّن النصاري تزعم

ã
الّ	

إ�سكندريّة مفاتيح وأرسل ٕا
م½Íفافتتحها آخر جيش
ã
| fس�ه شاه�, يقال@له

فقتلهم الروم 
ٕا فسار فرخان@, له يقال أعظم@فكان وهو الثالث القائد وأمّا ٕا
@برويز@/
ع� نزل Ø	ح القسـطنطينيّة 
ٕا ب"دهم ã| وسار أشجارهم وقطع مدائyم وخرب
أطاعه@, و� أحد موريق �بن Oضع فلم وOرب@, ويُغ� يyب مyا القريب خليجها

هرقل@/ علzم وملكوا لفساده@, فوقاس قتلوا الروم أّن غ�

ã
وذلك| هرقل@, وملك فوقاس ٕا
قتل انxي قد والyب القتل هذا أّن فيظهر

اGجرة@/ قبل سنوات Ì¿ع يطابق برويز@, سلطنة من ٢٢ سنة

هـذه تل Ø	ح سنوات@,
ã
ÏÉ] أن ا¡جاز

ã
| ا�ريان هذا انتشار

ã
| و�زم

ِبضِع
ã
| َسَيْغِلبوَن }م غلَ ِمنَبعد وُهم رِض أ�َ Òæأد

ã
| وُم nالر ُغِلَبِت ,@ Ðnا ـ الكرZة ا��ية

ع� تدّل ا Ø̂ الروم@,وٕا مغلوبيّة زمان ã
| سا@كتة ال¿Ìيفة ا��ية أّن مع ـ ٢ . ٣٠ ِسن�ـ

إ�س"م@/ زمان
ã
| Iقّقها

الّروم@: غلبة وأمّا

والضعف با�Lطاط أخذت قد برويز ملك أواخر من فارس دولة ٕاّن ـ فأّوً�
أردش� 
ٕا ش�ويه من بيد@, يداً السلطنة تداولت

Ø
j وأتباعه@, ش�ويه ابنه قتله Ø	ح



روم ٣٠٠

له أخـري بـنت 
ٕا
Ø
j بـرويز@, ابـنة بـوران 
ٕا ومـنه ¾ÇÎريراز@, 
ٕا ومـنه ابنه@,
الساسانّية@/ السلسلة آخر وهو يزدجرد@, 
ٕا

Ø
j ارزميدخت@,

برويز فوت من التحّو�ت هذه وكّل اGجرة@, من ٦ سنة
ã
| برويز موت وكان

سنوات@/ Ì¿ع�ع يزيد � دولxم انقضاء 
ٕا

قال انّه ية@] ا�� [@ذيل UصY
Ø ã
الن� عن البيان Vمع

ã
| يروي اXع�ما هذا ويؤيّد

القرون@/ ذات والروم أبداً@, بعدها فارس و� نطحتان@, أو نطحة لفارس :@UصY

الثانية السنة
ã
| UبورانY ملكها وكان ـ ٩٠ وإ�¾Ìافص التنبيه

ã
| ما وهكذا

من بيyم وما ٕايّاها@, الفرس [ليك بلغه ح� UصY ا رسول قال وفzا اGجرة@, من
امرأة@/ أمَرهم يَُدبAر قوٌم يُفلح � :@íوالف التخريب

اXعت�ة@, التوار±
ã
| ما Oالف اGجرة@: من الثانية السنة

ã
| ـ قوله أّن �O و�

اGجرة@/ كانت هرقل ملك سن�من ولسبع ـ اXروج من سبق Dف قوله
Ø
Dو�@@س

هجرة كانت UهرقلY ملكه من سنة أّول
ã
و| التنبيه@: من ١٣٤ ص

ã
| وقال

وفسد كث�ة حروب Gم فكانت الفرس حرب
ã
| جّد هرقل ملك وXا ///@ا رسول

فـخرج ابرويز@, ع� ومأ�ه هرقل وأتاه جيشه@, وصاحب برويز ك«Ìي ب� أ�مر
�زقة@, وأبواب طرازنده 
ٕا وسار اòزر Mر 
ٕا اòليج

ã
| كث�ة مرا@كب

ã
| هرقل

وأ�رمن وجرزان واR�ٔار وال«Ìير واòزر الّ"ن من أ�عاجم ملوك هناك واستنجد
ا�بل أرض من واXاهات وآذربيجان والبيلقان أران ب"د 
ٕا صار Ø	ح وغ�هم@,

وس�@/ وقتل الغارات فشّن العراق@, بأرض جيوشه واتصلت

سبق ا¢الفXا هو وهذا هرقل@, ملك من سنة أّول
ã
كانت| اGجرة بأّن فيقول

Fك برويز ملك ع¿Ìمن الرابعة السنة
ã
| قتل موريقس فٕاّن والكامل@, الفداء

ã
èأ من

عـ¿Ìة أربع بعد موريق ملكهم خلعوا م Øuفٕا الروم Yوأمّا ج@١ ص@١٦٨ الكامل
ã
|
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ملك فوقاس ٕاّن
Ø
j Uفوقاس ٕاdه بطريقاً علzم وملكوا وقتلوه برويز ملك من سنة

مطابق ملكه من سنة أّول فيكون هرقل@, بعده ملك
Ø
j أ¾Îر@, وأربعة سنوات

ã
æا\

اGجرة فٕاّن اGجرة@, قبل العا¾Ìة السنة وهيى برويز@, ملك من والع¿Ìين الثالثة السنة
ملكه@/ من ٣٣ سنة تطابق

قد ا ٕاّن قال@: UصY ا رسول وردا Xا ك«Ìي
ã

رسو بأّن اXع�@: هذا ويؤيّد

السنة
ã
| وذلك /@ ٨١ ص ٢ ج الكامل

ã
| Fك ـ فقتله ش�ويه ابنه ك«Ìي ع� سّلط

٣٨ مـلك برويز فٕان ,@٣٣ السنة
ã
| اGجرة كون يطابق وهذا اGجرة@, من السادسة

ش�ويه@/ ملك
Ø
j سنة@,

واستنجد كث�ة@, مرا@كب
ã
| خرج هرقل أّن الكلFت@: هذه من ظهر قد ـ ثانياً

وقتل الغارات فشّن العراق@, بأرض جيوشه اّتصلت Ø	ح سار
Ø
j أ�عاجم@, ملوك من

وس�@/

كـ«Ìي وبـلغ نصيب�@, 
ٕا جيشه
ã
| هرقل وسار ـ ١٦٩ ص ١ ج الكامل

ألفـاً@, Ì¿ع
ã
ٕاث�

ã
| راهزار ٕاdه قّواده من قائداً هرقل ¤اربة فأرسل ,@�òا برويز

فاقتتلوا راهزار فيه الّذيى غ�اXوضع من دجلة وقطع ك«Ìي جنود Lو هرقل وسار
وهو ابرويز �òا وبلغ الباقون واuزم أصحابه@, من آ�ف وستّة راهزار فقتل قتاً�
هرقل@/// Tاربة عن لعجزه wا وIّصن اXدائن 
ٕا وعاد ذلك فهاله اXلك@, بدسكرة

ب"ده@/ 
ٕا عاد
Ø
j اXدائن قارب Ø	ح هرقل وسار

أو اòامسة السنة وهيى برويز@, ملك أواخر
ã
| كان ا�ريان هذا أّن والظاهر

من ٩٤٠ . سنة وهيى برويز@, ملك من ٣٨ ـ ٣٧ سنة تطابق اGجرة@, من السادسة
بقليل@/ أقّل أو ,@UعY اXسيح مي"د من ٦٣٧ و اسكندر@, غلبة

تصل أن 
ٕا وضعفهم ملكهم واLطاط فارس ومغلوبيّة الروم غلبة أّن فظهر
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ية@/ ا�� نزول زمان من سنوات@, Ì¿ع من أقّل مّدة
ã
| هيى ا Ø̂ ٕا الغاية@: 
ٕا

كان ا@ ØXو اLطاط@, مع ا�ق�اب هو الدنّو أدæأ�رض@:
ã
| ـ 
تعا قوله وأمّا

وال�كّية@: م½Íوالشام سواحل من Uأ�بيض Yالبحر الروم أطرافMر
ã
فارس| غلبة

بالبحر@/ قرwا جهة من وأخفÎÉا العرب@, جزيرة من
ã
ÏÈوأ�را أ�مكنة أقرب فهيى

التـجليل وأظـهر UصY ا رسـول مكتوبة تقبّل هرقل أّن التار±@:
ã
| وورد

قاتل هو برويز فٕاّن عجب و� وطردها@, قطّعها فٕانّه برويز R"ف UصY له hوالتكر
اXتعبّدين@/ الرهبان من فكان هرقل وأمّا والفحشاء@, الظلم

ã
| واXتوّغل أبيه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ريب@:

أبو قال شا@كّاً@/ جعلك ٕاذا ,@
ã
َيريب� ء

ã
Ï¿ال

ã
وراب� والشّك@, الظّن الريب@: ـ مصبا

nو الظّن به أسأت فٕاذا الريبة@, منه استيقنت ٕاذا َريْباً@:
ã
يريب� أمر ف"ن من

ã
راب� زيد@:

مريب فهو ٕارابة@, ف"ن وأراَب ٕارابة@/ فيه هو أمر منه
ã
أراب� قلت الريبة@: منه تستيقن

شككت@, ٕاذا وارتبت أنا فِربُت
ã
أرابَ� هذيل@: لغة ã|و ته@/ ØYتو أو ء ãÏ¾ عنه بلغك ٕاذا

وسـدر@/ سـدرة مثل ريب وbعها الريبـة@, Ëº�ٕوا منه@/ مرتاب وزيد مرتاب@, فأنا
ا¡اجة@/ والريب@: /@

ã
راب� مصدر أ�صل

ã
| وهو ¼Íوفه@, الدهر@: وريب

ريَب � الشّك@, فالريب@: وخوف@/ شّك أو شّك@, ع� يدّل أَصيْل ريب@: ـ مقا
عليك أدخَل ٕاذا أ�مر@: هذا

ã
راب� تقول أمر@, من رابَك ما ْيب@: والر# شّك@/ � أيى فيه@,

¼Íوفه@, الدهر@: وَرْيب أمُره@/
ã
رابَ� وقد ريبة@/ ذا صار وأراب@الرجُل@: خوفاً@/ أو شكّاً

شاّك@, ا¡اجة طالب ٔ�ّن ببعيد@, ليس وهذا ا¡اجة@/ الَرْيب ٕاّن ويقال واحد@/ والقياس
الفوت@/ خوف من به ع�ما
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Çtمة@, مـع شّك ا�رتـياب أّن وا�رتياب@: الشّك ب� الفـرق ـ ٨٠ الفروق
ٕاذا بف"ن@: مرتاب

ã
Øæٕا تقول أن Nوز و� اXطر@,

ã
| اليوم شاّك

ã
Øæٕا تقول أ@نّك والشاهد

مته@/ Øtوا أمره
ã
شككت|

فـيه@, َرْيَب � ـ وعّز جّل قوله من الشّك والريـب@: ـ ٢٨٠ . ١ ـ ا�Çمهرة
هـات� بـ� قـوم فّصل وقد ,@

ã
ُيريب�

ã
وأرابَ� َريباً@, ã

يريبـ�
ã
راب� مـة@, Øxال يب@: والر#

الدهر@: وَرْيُب به@/ ذلك ظننت ٕاذ :@
ã
وأراب� الريبة@, منه علمت ٕاذا

ã
راب� فقالوا اللغت�@,

¼Íفه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـخيّل هو والتوّهم الشّك@, مع التوّهم هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أو الشّك ي"زم وهو معقولة@, أو Tسوسة مشاهدة أمور من مأخوذاً وا¦ثّل والتصّور
عند يذّم عليه@, Øيطم� ومن ٕاليه@/ وا�ـستناد ا�عBد يقبل � فهو هذا وع� الظّن@,

العق"ء@/

وبناًء شيئاً@/ ا¡ّق من ينتج و� والتحقيق@, اليق�والتصديق مقابل
ã
| والتوّهم

مراتب
ã
| و� وأفعاله@, وصفاته أÊºئه

ã
و| وجّل عّز ا

ã
| الريبة توجد ف" هذا@, ع�

اG�ٕيّة وأ�حكام @واG�ٕام@والرسالة كالوحيى جانبه من ما@يظهر
ã
و�@| وخلقه@, تكوينه

لة@/Xا والكتب

حّق@/ منه ويظهر Øيتج� وما ا¡ّق هو 
تعا ا فٕاّن

UصY
Ø ã
النـ� 
ٕا اوحيى قد 
تعا ا ك"م وهو القرآن@, عنه@: الريب

ã
ينت�

Ø
Ff

/@٢ . ٢ ـ للمتّق� ُهدًي فيه َريَب � الِكتاُب ذىلَِك حّقه@: ã
| فيقول

/@٢ . ٣٢ ـ � ÒXالعا Rَرب من فيه ريَب الكتاب� ت�يُل
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و� ا¡قائق Jويى وهو ,@hالكر القرآن مطاويى ã
| يوجد مشكوكاً توّهم ف"

الباطل@/ يأتيه

/@�Xالعا رّب من تيل وأ@نّه ا¡ّق@, 
ٕا ديى Ò
v أ@نّه حقّاً@: ع�كونه ويدّل

وغ�ها@, والساعة@, ا�مع@, ويوم البعث@, بيوم عنه Ø�يع وقد القيامة@: يوم ومنه
فيه@: 
تعا فيقول جهة@/ ومن باعتبار مyا وكّل

/@٩ . ٣ ـ فيه َرْيَب � ليَْوم النّاِس جامُع ٕانLَك

/@٧ . ٤٢ ـ فيه ريَب ا�مع� يَْوم وُتنِذَر

/@ ٨٧ . ٤ ـ فيه َريَب � الِقيامة ٕا�يَوم لَيجمعنLكُم

/@٢٦ . ٤٥ ـ َريبفيه � القيامة ٕا�يَوم مُعكُم ÒN Øj

/@٣٢ . ٤٥ ـ فzا َريَب � والّساعُة َحّق Fا َوعَد Lٕان قيَل وٕاذا

/@٧ . ٢٢ ـ فzا َريَب � آتيٌة الّساعَة Lوٕان

واòلق@, التكوين مراحل من فٕانّه وTموً�@, موضوعاً اليوم ذلك
ã
| ريب ف"

يوم وهو حّق@, ووعده ا وعد ا
Ø
W وهو ا¡ّق@, 
ٕا إ�نسان س� منازل من ومل

� حـّق 
تـعا ا جانب من فيه ورد ما فكّل وا�زاء@, للحساب فيه الناس Nمع
صفحاته@/

ã
شك| و� توّهم

أ�نبياء ع� والوحيى اG�ٕام ومنه 
تعا ا من ل Øي ما عنه الريب
ã
ينت� ا

Ø
Wو

ف" أيى ,@٢٣ . ٢ ـ بُسورة فأتوا َع�َعْبدنا نَّزلنا ا Ø ßWَرْيب
ã
| Ôrُكن وٕان :@
تعا قال Fك@

وكذلك بسورة@, فأتوا حقّاً كونه
ã
| ريب لكم حدث وٕان عبدنا@, ع� نّزلنا Dف ريب

ã
للناس| أ�جل وتقدير ا¡ّد جعل ومyا وتقديره@, وفعله َجْعله ِمن كّل

ã
�@@ريب|

.@١٧ ـ الظّاXوَن Òèفأ فيه َرْيَب � Vًأَج م Ô ÒG َوَجَعَل :@
تـعا قال Fك الدنيوّية@, حياtم
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ا تقدير من ا¡ياة مراحل وسائر Ì¿¡وا Ì¿والن واXوت البعث ٕاّن قلنا Fوك ,@٩٩
َخَلقنا@كُم الَبْعثفٕانّا َرْيبِمَن

ã
| Ôrُكن ٕان النّاُس ا Ûv@َأ يا ـ ونظمها ا¡ياة طول ã

| اXتعال
/@٥ . ٢٢ ـ

� فقط@, وأفكارهم أعGFم جريان
ã
و| العباد أفعال

ã
| هو ا Ø̂ ٕا الريب أّن فيظهر

:@
تعا قوله
ã
| Fك وأفعاله@, وأÊºئه 
تعا ا بصفات يتعلّق Dف

/@٤٥ . ٩ ـ دوَن Lد Ò Ò	َي }م َريْ ã| فُهم م Ôwقلو وارتاَبْت

/@١١٠ . ٩ ـ قلوwم
ã
| َرْيبة َبَنوا الLذيى ُبنياuم يزال �

وهيى أعGFم ã
| الثانية

ã
و| أفكارهـم@,

ã
| 
أ�و

ã
| الشـك@, مع التوّهم فٕاّن

اXسـجد@: ذلك بـناء
ã
| وأفكـارهم ومـقصدهم نـيxّم فٕاّن الÍÉار@, مسجد بنياuم

البنيان ذلك مادام وتستمّر hتستد النيّة وهذه ٕا
النفس@, والدعوة وإ�ض"ل إ�فساد
باقياً@/

والس� إ�نسان ب� حاجب وأشّد مانع أ@ك� وا�رتياب@: ْيب الر# أّن �O و�
التوّهم ورفع واليق�@, العلم Iصيل

ã
| وا�جxاد ا�ّد له فيلزم وسعادته@, كFله 
ٕا

ا��خرة@, nوعا الروحانيّة أموره مستقبل ã|و حياته@, برنا¶ وجريان مس�ه
ã
| والشّك

ومنxاه@/ مبدئه
ã
| ونور ع�بص�ة يكون وأن

/@٤٥ .@@٩ ـ وارتاَبتقلوwم ا�Ðخر واليَْوم Fِبا ُيؤِمنوَن � الLذيَن َيستَأذنَُك ا Ú̂ ٕا

/@٥٠ . ٢٤ ـ ارتابوا َمَرضأِم قلوwم
ã
أ|

/@١٤ . ٥٧ ـ Ø ãæأ�ما وارَتبrوغّرتكم rوترّبص أنُفَسكُم Ôrفَتن ولكّنكُم

/@٣٤ . ٤٠ ـ ُمرتاب ٌف
ß
Ì»ُم ُهَو َمن Fا nُيِضل @َكذلك

اختيار أيى طوعاً@ورغبة@, الفعل@وأخذه ع�اختيار يدّل افتعال@وهو فا�رتياب
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أفراد 
ٕا انتسب ٕاذا ٕاّ� يصدق اXع�� وهذا واليق�وا¡ّق@, ع�العلم الريب@بالط#وع
ٕاثباتاً@/ أو نفياً إ�نسان

/@١١٠ . ١١ ـ ُمريب ِمنُه َشّكٍ
ã
� لَ م Ô Úuوٕا

/@٦٢ . ١١ ـ ُمريب ٕاليه َتْدعونا ا ØW َشّك
ã
� لَ نLنا وٕا

الفاعل من الفعل صدور أيى وٕاNاده@, الفعل ع�ٕاظهار يدّل وهو ٕافعال إ�رابة
مشكوكاً@/ اً ØYتو ويظهر يوجد شّك يراد ا�هة@, هذه وم"حظة

والريبة@/ مع�الشّك ع�اخت"ف يدّل باXريب@: مقارناً الشّك وذ@كر

من الفعل صدور جهة فzا ي"حظ إ�رابة أّن وا�رتياب@: إ�رابة ب� والفرق
,@٢٥ . ٥٠@ @ـ ُمريب للَخ�ُمعتٍد@ َمنّاع ـ للريب واXوجد اXظهر هو فاXريب الفاعل@,
واXعرفة العلم Iصيل

ã
| xNد أن دون من والتخيّل التوّهم نفسه من يُظهر مَن وهو

واليق�@/

انتخابـه أيى التخيّل مرتبة ابتداء وهذا لنفسـه@, التوّهم اختيار هو وا�رتياب
:@
ã
| Fك اXقام هذا

ã
| استعFله تري ولذا واختياره@,

/@١٥ . ٤٩ ـ َيرتابوا Òn Ú Ôj وَرسولِِه Fِبا آَمنوا الLذيَن اXؤمنوَن ا Ú̂ ٕا

/@٣١ . ٧٤ ـ واXؤمنون الِكتاَب اُوتوا الLذيَن يرتاُب َو�

/@٤ . ٦٥ ـ ر
Ô
Î¾ثةأVَث ن Ôt Lفعدrارتب ٕاِن

وا�عتقاد@/ اZ�ٕان مقابل
ã
| اXشكوك التوّهم اختيار يراد

/@٣٠ . ٥٢ ـ الَمُنون َريَب ِبِه بLُص Ò Ò	َن شاِعر َيقولوَن أم

دثه ÔJ ما أيى وريبه وأمثاله@/ اXوت ويراد القطع@, ]ع� اXّن من فَعول الَمنون
والنوازل@/ الب"يا من متشّتتة@, وأمثال وأنواع Uتلفة بصور ثّله ÔZو ويُصّوره
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اليق�@/ العلم@, الوهم@, الشّك@, ـ مواّد
ã
| البيان

ã
| وليد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ريش@:

سّت جـناحه
ã
| ويقال ريشـة الواحدة معروف@, الطائر من الريش@: ـ مصبا

ريشاً وِرشته ا�ميلة@/ وا¡الة اXال
ã
| يقال ياش Aوالر /@�òا والريش@: ريشة@/ ع¿Ìة

أصلحت ريشاً@: ال«Îم ورشت فارتاش@/ خ�اً@, أنلته أو ]صلحته eت باع@: باب من
َمريش@/ فهو ريشه@,

خ�@/ من إ�نسان يكتسب ا¡ال@وما ع�حسن يدّل أصل@واحد ريش@: ـ مقا
حاله@/ ]صلحة eت ٕاذا َريشاً أريشه ف"ناً وِرشُت اXال@/ ياش@: Aوالر /@�òا فالريش@:
ـ والرائش

ã
Ï¿رتXوا

ã
Ï¾الرا ـ ا¡ديث

ã
| الّذيى الرائش أّن 
ٕا يذهب بعÎÉم وكان

ِرشت يـقال ذ@كرناه@, للّذيى رائشاً Çيى Ùd ا Ø̂ وٕا ,@
ã
Ï¿رتXوا

ã
Ï¾الرا ب� يسعي الّذيى ٕانّه

َريشـاً@/ أريشه ال«Îم ِرشت منه@: ويقال الطائر ريش الباب ومن خ�اً@/ أنلته ف"ناً@:
أصل فهذا اُ�ذن�@/ شعر

Ô
كث� أ�ريَش أّن وذ@كروا حاله حسنت ٕاذا ف"ن@: وارتاَش

ضـعفه
ã
| شبّه ٔ�@نّه بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا راٌش@, اòّوار@: · Cللر فقيل منه اشتّق Øj الباب@,

ضعيفة@/ أيى الَظهر@, راشة ناقة ومنه بالريش@,

يش Aوالر َريشاً@/ َيريُشه ال«Îَم راَش قوGم من فاعل الرائش@: ـ ٣٦٣ ا�شتقاق
,@ ØÍÉوي ينفع أيى ,@ ويَ�يى َيريُش ف"ن ويقال ولباسه@/ ته ِبز# إ�نسان@, وِريش معروف@/

ة@/ Ø ßوال� الثياب إ�نسان@: وِرياش

ث"َث ال«Îَم وري#شت َيريشه@, راشه وقد وُمري#ش@, َمريش Îºم ريش@: ـ أسا
وترّيش@/ فارتاَش ٕاليه@, بإ�حسان جناحه قّويت ف"ناً@: ِرشت ـ ا£از ومن ِريشات@/



ريش ٣٠٨

َسـوآِتكم ُيـواريى ِلـباساً عليكُم أنزلنا قد ـ وbاً� زينة ريشاً@: اللباس ا وجعل
للطائر@/ وزينة كسوة هو الّذيى الريش من @مستعار ـ وِريشاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً أمراً كان سواء ويُستع�به@, Ø}�ُي ما اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

ال«Îم@,
ã
| والريش الطائر

ã
| الريش أ�صل@: هذا مصـاديق ومن روحانيّاً@/ معنويّاً

يكتسب وما باXصلحة والقيام ا¡ال وحسن كاXال إ�نسان
ã
| به

ã
Ù}ال� يتحّصل وما

اXوارد@/ هذه من كّل
ã
|
Ø ã
æالروحا أو يى AادXا ã
والتعا ã

Ø}ال� لوحظ ٕاذا ة@, Øوال� إ�نسان

متناسبة@/ Vازيّة ã
æعاf :@�òوا والنفع والكسوة وا�Fل ينة Aالز وأمّا

روحه لطافة فهو ٕانسانّيته@: حيث من إ�نسان
ã
Ø}تر حقيقة مقام

ã
الريش| وأمّا

وÇwذه فـيه@/
ã
æالروحـا وا�رتباط وا¤ـبّة ا نور نفخ من روحه وكون واSذابـه

للس�@ٕا
@ا@تعا
@والسلوك@ٕا
@الدرجات ا�متيازات@واòصوصيّات@الروحانّية@يستعّد
العالية@/ اXعارج 
ٕا

ã
Ø}وال� الرفيعة

ةَ َجَر Lالش ذاقا ØF َفلَ ///@F ßtَسْوآ Fمن Ôyَع َ ما@ُووِريى َ ِلُيبديى يطاُن Lالش FÔ ÒG@َفَوْسَوَس
لباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد ة@@/@/@/ Lا�ن َورق ِمن Fz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO وَطِفقا Ftَسـوآ FÔ ÒG َبَدْت
رون@, Lك@ Lيذ لعلLُهم Fا ِمنآياِت ذلَك Õ�قويذلكخLالت ولباُس وِريشاً َسْوآتكُم ُيواريى
Fv
ß
Ô�ل F
Ô
Î
Ò
ºلبا F Ôyَع �ُع يَ ا�نLِة ِمَن َأبََويكُم Fأخَرَج كَ يطان Lالش يفتننLكُم � آَدم

ã

ب يا

/@٢٧ . ٧ ـ Ftَسْوآ

ٕاليَك أنزلنا َوَلَقد :@
تعا قوله
ã
| Fك رفيع عاٍل مقام من إ�عطاء هو فإ�نزال

َعَليكُم أنَزَل Ú Ôj اXؤمن�@, قلوِب
ã
| كينة Lالس أنَزَل كتاباً@, ٕاليك أنزلنا ٕانّا بيRناٍت@, آياٍت



٣٠٩ ريع

ُسلطان@/ من اwFا أنَزَل ما أَمَنة@, Rالَغم َبعد ِمن

:@
تعا قوله
ã
| Fك ماّدياً أو روحانيّاً يكون أن من أعّم أيضاً واللباس

لباَس Fُا فأذاقها ّن@, ÒG لباٌس Ôrوأن َلكُم لباٌس Lُهن بالباطل@, ّق Ò¡ا تلِبسوا َو�
بظلم@/ م Ô ÒuاZٕا َيلِبسوا Ònَو آَمنوا الLذين واòوف@, وع Ôا�

Ø ã
الباط� والريش

ã
æالروحا اللباس ية@الكرZة@: @ا��

ã
اللباس@والريش@| من واXراد

ã
| اللباس ونزع التقوي@, ولباس والشيطان@, الوسوسة@, عنوان عليه ويدّل ,@ ّ اXعنويى
والريش اللـباس ٕانـزال وكـذا السـوأة@, ٕابداء وكذا ووسوسـته@, الشيطان تفت� اثر

اXواّد@/ راجع ـ 
تعا ا آيات من وكوuا لٕ"نسان@,

أمرين: نتيجة
ã
| يتحّصل ا Ø̂ ٕا وكFله إ�نسان سعادة أّن 
تش�ٕا الكرZة فا��ية

وهذا أخ"قه@, وسوء فكره واLراف قلبه وفساد وضعفه سوأته يُواريى Ø ãæلباس@روحا
والÍÉر@/ النقص ودفع ا�òوالص"ح وطلب وا¡ياء والتدب� العقل هو اللباس@,

عن عبارة ٕانّه وقلنا النور@, nوعا ويس�ٕا
اXلكوت به Ø}ي�
Ø ã
æوريشروحا

التجّرد@/ nعا 
ٕا
Ø ã
çذا وشوق ّ معنويى وارتباط روحانيّة جذبة

أيى ـ Õ�َخ ذىلَِك الّتقوي ولباُس ـ 
تعا بقوله ا��ية
ã
| بعد اللباس Ì

Ø
ف« وقد

ذ@كر الّذيى وأ�عFل@, وأ�خ"ق أ�فكار سوء من ويقيه إ�نسان Jفظ الّذيى واللباس
مبتدأ � اللباس@, من بدل ذلك فكلمة له@/ خ� لباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد ـ ا��ية أّول

ã
|

هذا@/ ـ � ذلك@, ـ بقوله التعب� عليه ويدّل ثان@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ريع@:

يع Aالر ـ فأ�ّول الرجوع@/ وا��خر والعلّو@, ا�رتفاع أحدYا أص"ن@: ريع@: ـ مقا
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ومن ِرياع@/ وا�مع ِريعة@, والواحدة bع@, يع Aالر بل ويقال أ�رض@, من ا�رتفاع وهو
وقالوا@: الطريق@/ أراد فقالوا@: ـ َتعبثون آيًة ِريع Rبكل أتبُنون ـ@ الطريق يع@: Aالر الباب
الدروع ريـع ٕاّن ويـقال والزيادة@/ ا§اء وهو يْع Aالر الباب ومن أ�رض@/ من اXرتفع
ويقولون زكت@/ ا¡نطة@: وراعت أو�دها@/ وك� ت Ò̂ إ�بُل@: وأراَعت أ@كFمه@/ فضول
أ�صـل وأمّا وأّوله@/ أفضله ء@: ãÏ¾ كّل وَريعان حوالzا@/ من ارتفع ما البـ� ريع ٕاّن

الب½Íيى ا¡سن سأل رجً" ٕاّن ـ ا¡ديث
ã
و| ء@/

ã
Ï¿ال 
ٕا الرجوع يع@: فالر# ـ ا��خر

رجع@/ ـ ء
ã
Ï¾ منه راع هل فقال للصاm@؟ ء

ã
ال� عن

زكت ٕاذا بـاع@: باب من َريْعاً ا¡نطة وراعت وا§ـاء@, الزيادة الريع@: ـ مصبا
ريع ع�@أصله@,@Lو ء

ã
Ï¾ كّل فضل الريع : ّ أ�زهريى قال خصبة/ وأرض@َمريعة: و^ت/

اXرتفع@/ اXكان وقيل ا�بل@, وقيل الطريق@, يع Aوالر /@ Ø�ال ع�كيل فضله وهو الدقيق

Uعناها[
ã
èُتر Yوأرَبْت زكت ٕاذا ا¡نطة@: أراعت عبيد@: أبو ـ ١٧٩ . ٣ الxذيب

أو�دهـا@/ ك� ٕاذا إ�بل@: أراعت :@ أ�مويى وقال قليل@/ وهو راَعْت@, يقول@: وبعÎÉم
يـقال الزيادة@, يع@: الر# السّكيت@: ابن وعن السفر@/ علzا يعاد

ã
الّ	 وهيى ِمرياع وناقة

ع� ء
ã
Ï¾ كّل فضل ْيع@: الر# الليـث@: وقال اXرتفع@/ اXكان يع@: Aوالر يع@/ الر# كث� طعام

ل Ûال من Oرج ما فضل البذر وريع ,@
Ø Ô
ال� ع�كيل فضله وهو الدقيق َريع Lو أصله@,

ء
ã
Ï¾ كّل وَريعان أ�نامل@, أطراف ع� كَُمxا فضول الدرع@: وَريع الَبذر@, أصل ع�
وابن أ�صمعيى يُسلَك@/ n أو ُسلِك السبيل يع@: Aوالر أّوله@, اXطر وَريْعان وأّوله@/ أفضله
وَتريّع رجع@/ أيى عليه وراه عليه ء ãال� وراع رجع@, أيى َيريه وراَه يريع راع :@ ãèأ�عرا

وجاء@/ ذهب ٕاذا وتريَّه ال«Ìاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

الزيادة من يتحّصل ما أيى اXاّديّة الزيادة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ�صل أّن

يع Aوالر وع Cالر ب� الفرق الروع
ã
| سبق وقد عمل@, أو ع�موضوع استي"ء نتيجة

ã
|

/@´ Aوالر وح Cكالر@

سـطح ع� زائد ٕانّه حيث من أ�رض من ارتفع ما أ�صل@: مصـاديق ومن
طعام

ã
| ا¡اصلة والزيادة وا§اء فيه@/ ويستعمل يستفاد

Ø
Fع زائد أو اXستوية أ�رض


ٕا ويـعود اÇòارج ء
ã
ال� من ويزيد يب� وما ِدرع@/ أو متوالد حيـوان أو تراب أو

فتحّصل ا¡ياة@/ طول
ã
| ا�«Êنيّة والقّوة القدرة أيّام من ويتظاهر Øيتج� وما مبدئه@/

اXاّدة@/ استعFل موارد [ام
ã
| مأخوذ العمل@: [اميّة أو ا�ستي"ء بعد الزيادة

الطريق@, العلّو@, الفضل@, الرجوع@, ا�رتفاع@, ا§اء@, الزيادة@, مفاهoمطلق وأمّا
أ�صل@/ من فليست وغ�ها@: الك�ة@,

/٢٦.@١٢٨ ـ ُلدوَن ÒH @َمصانع@َلَعلLُكم@ وتتLخذوَن يع@آَية@َتْعَبثوَن/ @َر Rأَتْبنوَن@بُكل

نـوح بعد البائدة العرب من وهم عاد@, قومه 
ٕا UعY
Ø ã
الن� هود خطاب هذا

\د@/ ـ@ راجع ـ@ \ود@ وقبل

ã
| والقصد للتوّجه مورداً يكون ما Aكل عن عبارة @أوي@: ـ

ã
| سـبق Fك وا��ية

مكان كّل
ã
| جالباً رفيعاً بناًء دثون ÔJ كانوا م Øu@أ فاXع�ـ ٕاليه@/ والس� اXقصود ٕاراءة

اÇXتمّول� بـناء من هذا زماننا
ã
| به اXعمول هو Fك ومزارعهم@, مسا@كyم ع� زائد

أ�وديـة وشواطٔي البحار وسواحل ا�بال رؤوس ع� ÓFمعظ بناًء ا�Xف� اXرفّه�

ٕا نـظرهم فـٕاّن آية@: وكونه ,@@[@Willa [@وي" الصيف

ã
| التعيّش بعنوان واu�ٔار@,

وتـرفّههم و[كyّم مقامهم ع� ليدّل به@, واXبـاهاة والك�ياء والتبخ� الفخر ٕاظهار



رين ٣١٢

والغفلة ا¡ياة
ã
والعبـث| واGزل التعيّش ٕاّ� نظـرهم وليس أقراuـم@/ ع� وتفّوقهم

واXقصود@/ ا¡قيقة عن

واXسكن@/ والدار والبيت البنيان دون با��ية التعب� لطف فظهر

وقـع قد فٕانّه أصله@, من زائد البناء هذا أّن 
ٕا ٕاشارة بالريع@: التعب� وكذلك
وٕاÌºافاً@/ ٕاترافاً ٕاّ� وليس معيشxم@, Tّل عن خارجاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رين@:

ع� اXصدر أطلق
Ø
j غلبه@, باع@: باب من َريناً ف"ن ع� ء

ã
Ï¿ال ران ـ مصبا

خامرها@/ ٕاذا الع�@:
ã
النعاس| ران ويقال الغطاء@,

ريَن وقد ء
ã
Ï¿ال ع� الغطاء يْن@: فالر# وس�@, ع�غطاء يدّل أصل رين@: ـ مقا

ومن غلبت@/ قلبه@: ع� اòمر ورانت َيريـن@, النCعاس وران عليه@/
ã
Ï¿ُغ كأ@نّه عليه@,

هـلكت ٕاذا ُمـرينون@, فهم القوُم@, أران ومنـه غشت@/ أيى ترين@: ã
Ï»نف رانت الباب

wا@/ رين فقد هلكت ٕاذا مَواشzم ٔ�ّن القياس@, من وهو مَواشzم@/

صار أيى ـ َع�ُقلوwم راَن َبل قال@: ا�ليل@, َء
ã
Ï¿ال يَعلو َصَدأ الَرين@: ـ مفر

/@
Ø
Ì¿ال ا�òمن معرفة علzم فعميى ع�قلوwم كَصَدأ ذلك

من وركبـه القلـب ع� َغطّي ما وهو والران@, ين الر# من با أعوذ رين@: ـ أسا
عقله@/ ع� غلب ٕاذا به وراَن والنعاس ال¿Ìاب عليه ران الذنب@/ بعد للذنب القسوة

/@ Ô Öالَغ� ونظ�ه بف"ن@, وِريَن

ا Yأيى يـقول الفّراء@: قال ـ َع�قلوwم راَن َبل Vَّك ـ ٢٢٤ . ١٥ الxذيب
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وقال علzا@/ الرين فذلك بقلوwم@, فأحاطت والذنوب مyم
ã
Ï¼عاXا ك�ت U
تعا

Ï¿يَغ َدأ كالص# ين والر# قلبه@, ع�
ã
Ï¿ُغ ٕاذا َريناً@, يَرين الذنب قلبه ع� راَن الزّجاج@:

عليك@/ وران بك ران فقد وع"ك غلبك ما كّل أبو@عبيد@: قال القلب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن مر@: Òòا ã| مّر وقد الغلبة@/ مع غشاء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
Ï¿والغ إ�خفاء@/ Jصل أن 
ٕا س� واXواراة وا�ّتصال@/ ا¢الطة بطريق س� اòمر
الس�

ã
الغالب| أّن Fك الباطن@/ جهة س�من والتغطية به@/ وJّل

ã

يستو أن 
ٕا س�
الظاهر@/ جهة من

الغشاء@: من أشّد وهو وا¡ا@كمّية@, الغلبة مع الغشاء مفهوم فيه ي"حظ ين فالر#
ماّدياً يكون وقد واXعصـية@, الذنب غلبة

ã
| Fك اXعـنويّات@, من كان ما فيه وأ�غلب

اòمر@/ غلبة
ã
| Fك@

َيكِسُبوَن@, كانوا ما قلوwم َع�× راَن َبل Vَّك ///@oأث َمعَتٍد nُكل ٕاّ� به ُب Rُيكَذ َوما
/@١٤ . ٨٣ ـ ُجوبون Ö Ò¤ َيوَمئٍذ م Øwَر َعن م Ô Úuٕا Vّك@

الصـفات mوذما أ�خ"ق ورذائل أ�عFل سـيAئات من يكِسـبونه ما ٕاّن أيى
وٕادراك ا¡ّق رؤية Tجوب�عن صاروا Mيث وغشzا ع�قلوwم غلب قد والنيّات

والنفسانّية@/ العمليّة والرذائل السيّئات هذه قبال
ã
| وTكوم� ا¡قيقة

ا جـانب من
Ó
ومُل� وقداسة ونور صفاء له طاهر إ�نسان

ã
| النفس ٕاّن

Ø
j

واÇXاّدة@, الطبيَعة Tيط
ã
| معيشته أمور وجريان حياته وقعت وٕاذا العزيز@, القّدوس

أ�@كل من ا�«Êنيّة حياته ٕادامة
ã
| ٕاليه Jتاج ]ا Tدودة وال¿Îوة@, الغضب @Vاريى ã|و



رين ٣١٤

ا�حتياجات@, هذه تأم� ع� فيعِزم والزواج@: وا�نس واXسكن واللّباس وال¿Ìب
وOـتار ,@oسـتقXا والرأيى الصحيح العقل طريق وعن ا�عتدال ¼Íاط عن Oرج

Ø
j

وÇwاء روحه وصفاء قلبه نور يُزيل ما ويقصد يُضـلّه ما وينويى ,@m"م غ� ما@هو
باطنه@/

يناس}ا@/ آخر موضوع
ã
| ا¡الة هذه حقيقة عن ونبحث

رaتك@/ من علينا Ì¿و�ن فضلك من علينا وأِفْض عندك من �هدنا اللّىهّم

Yالتحقيق كتاب من الّراء@, حرف من الباب هذا بٕا[ام علينا مَّن الّذيى  ا¡مد
= ه ١٣٩٩ سـنة من صفر ¾Îر من الع¿Ìين

ã
| وذلك ,@Uhالكر القرآن كلFت

ã
|

الّزاء@/ حرف يتلوه اXتعال ا وبتوفيق َفة@,
Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
| ٢٩.@١٠.@١٣٥٧



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالّزاء

زبد@:

وغـ�ه@/ اXاء َزبَد ذلك من ء@,
ã
Ï¾ عن

ã
Ï¾ تولّد ع� يدّل واحد أصل ـ مقا

بد@/ �الز أطعمتَه ٕاذا أزُبده@,
Ú ã
الص� َزبدت يقال أيضاً@/ ذلك من بد �والز ٕازباداً@/ أزبَد يقال

نـّور@/ ٕاذا السدُر@, أزبَد العرب@: عن الفّراء فحكي منه واشتقّوا هذا ع� aلوا ا Ø[ور
العطّية@, وهو بد Aالز ومن@الباب ُزبَده@/ رج ÔO@ Øح� َضتْه Ò ÒU ٕاذا ِسقاَءها@: ويقال@زبَدْت@فGنُة
ـ الُمشركين َزبْد نقبل J ٕانّا :@KصM Nا رسول وقال أعطيته@/ َزبْداً@: الرجَل زبدُت يقال

عطاياهم@/

بـد@: �والز بَزَبـده@/ قذف ٕازباداً@: وأزبد كالرغـوة@/ وغ�ه البحـر من بَد Aالز ـ مصبا
منه يستخرج ما يسّمي Gف اJٕبل@: éل وأمّا /@sوالغ البقر éل من با¢ض ما@يستخرج
قتل@: باب من َزبْداً الّرجل وَزبدت بد@/ �الز من أخّص بدة �والز حباب@, له يقال بل ُزبداً@,
قبول أيى اÌ¿Xك� َزبْد عن وuي ومنحتـه@, أعطيته ÍÈب باب ومن الّزبد@, أطعمته

ما@يعطون@/



زبد ٣١٦

تـقول منه@, أخّص بَدة Aوالز وغ�ها@, والفّضة والبع� اXاء زبَد َبد@: Aالز ـ صحا
ُزبد بد@: �والز نّور@/ أيى السدُر وأزبََد َبد@/ Aبالز يَقذف مائج أيى ُمزِبد وMر ال¿Ìاُب@, أزبَد
وَتزبيد مال@/ من له رضخت َزبْداً@: أزِبُده الرجَل وَزبَدُت منه@/ أخّص بدة �والز ,@éّالل

]ع�@/ وَتَزبAد@: فGن ِشدُق وزبAد تنفيشه@/ القُطن

اXوج@]@/ من واXائج@: قليل@/ ء
ã
Ï¾ ٕاعطاء ضخ@: Aوالر الفم@/ زاوية دق@: bالش@]

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان@, من ويتظاهر ويتحّصل Oرج ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

ٕاذا در bالس ومن Mرارة@, يتكلّم ٕاذا الفم ِشدق ومن واXتحّرك@, اXّواج اXاء من بَد Aكالز@
بد@/ �الز يتحّصل Øح� السقاء Uض ومن ببعض@, بعضه ÍÈب

وÇtّدد@, وتوّعد غضبه فار ٕاذا أزبََد
ã
| Fك اXعنويّات@:

ã
| اXاّدة تستعمل وقد

من يتظاهر ا Ø̂ ٕا هذا اXال فكأّن نفسه@, ع� والتضييق بالضغط Jًما أعطاه ٕاذا وَزبََده
ما ع� بدة �الز ٕاطGق الباب هذا ومن الباطن@,

ã
| ا¡اصل والضغط التشـديد جريان

بالضغط@/ اJٔقران ب� من وUتار أفضل هو

/@
Ú ã
الص� زبدُت قوGم

ã
| Fك ّ اJنðاعيى باJشتقاق مyا يشتّق وقد

Çا ØWو رابـياً َزَبداً ـْيُل الس� فاحَتَمَل بقَدِرها أوديٌَة فساَلْت ماًء Êِء
Ú
ال« ِمَن أنَزَل

والباطَل ا¡ق� اُ( ب ÔÍÉي كذلك مثلُه َزَبٌد َمتاع أو ِحلية ابتغاَء اِر النّ
ã
| َعلَيه يوِقُدوَن

/@١٧ . ١٣ ـ رِض أ;َ
ã
| َفَيمكُث النّاَس َينفُع ما وأّما ُجفاًء َفيَْذهُب َبُد الز� فأّما

يGَن Aالس كأّن والتشديد@, اXبالغة oلتفه اّدعاًء حقيقة اJٔودية ٕا� يGَن Aالس نسبة
وضـوح ٕا� ٕاشـارة ـ الَقـرية وFسأل ـ تـعا� قوله مثل وهذا اJٔودية@,

ã
| وقع قد



٣١٧ زبد

وأّن الزائـد@/ اÇXنتفخ هو
ã
èالرا أّن سبق وقد مكاuم@/ O	ه بنحو وIقّقه اXوضوع

الظاهريّة الزينة
ã
| حقيقة

ã
� ß¡ا وأّن واJستقرار@/ البقاء شأنه من ما رفع هو ا
فاء

ء@/
ã
Ï¿ال wا ن AسJ ã

الّ�

واJستعGء@/ ع�@اJستيGء تدّل ع�: وكلمة ا¡رارة, اJٕشعال@وٕاNاد واJٕيقاد:
يذوب ح� ا¡رارة فيه وتوَجد يوقَد جنس كّل ع� تدّل َعليه@: يوِقدوَن ما ـ وbلة

َبد@/ Aالز فيه ويظهر

التظاهر غ� فيه وليس تسكن@,
Ø
j اXاء تعلو والنفّاخات باب Ò¡ا هو فالزبد@:

ء@/
ã
Ï¾ فيه يُري Jو يوجد J سكن وٕاذا والصورة@, وا¦ثّل

العـلوم من فيه ال«Êء من ل Ò�Xا كالقـرآن فا¡ّق والباطل@: للحّق اXثل وهذا
من ويستفيد علومه من يستفيض نفس وكّل ,@Ï½ ÔJ J ما وا¡قائق اGJٕ×يّة واXعارف

قلبه@/ وخلوص روحه وQّرد نفسه وصفاء واستعداده وسعه ]قدار معارفه

تظهر الروحيّة واJٕفاضات اJٕنارة هذه مس�
ã
و| اJستفاضة هذه جريان

ã
و|

واÇòارج ا¡قيقة جريان خGف ع� متخيّلة متشاwة وتظاهرات وَحباب نفّاخات
واJٕفاضة@/ النور Vري عن

اXتحّصلة@بالتحصيل@والتفّكر@وا¡ركة@الذهنّية@والنظر@والكسب, @العلوم
ã
وكذلك@|

عـلوم وتنكشف القلب
ã
| والنور ا¡رارة تتحّصل الشـديدة@: الفكريّة ا¡ركة ف}ذه

وزبد@/ نفاخات أيضاً فzا وتظهر نظرّية@, وتصديقات

ÇPملة ا¤جوبة@, القلوب
ã
| اXتحّصلة العلوم من النوع هذا تناسب �O Jو

وابـتغاء النور@, مقابل
ã
| النار فٕاّن َمتاع@: أو ِحلية ابتغاَء النار

ã
| عليه يوِقدون ـ@@@ما

اXاء عن متأخbرة مرتبة
ã
| عليه@: يوقد وما والّصفا@, اòلوص مقابل

ã
| وا¦تّع ا¡لية

الطاهر@/
ã
الصا| ا
اريى



زبر ٣١٨

ٕالَيَْك أنَْزْلنا ٕانّا ـ@
ã
| فgا ا¡ق@: مصاديق من والقرآن واXعرفة العلم كون وأمّا

ّق@/ Ò¡با َعلَيَْك َنتُلوها ا( آياُت ِتلَك با¡ّق@, الِكتاَب

والنور@/ والفيض الرaة مطلق ع� الكرZة اxJية
ã
| ا¡ّق تطبيق وZكن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زبر@:

, Ö�َب �الز ومنه , يى Ùd اXصدر و]صّغر وuره@/ زجره من@باب@قتل: زبره@َزْبراً ـ مصبا
مثل مفعول ]ع� فَعول زبور فهو كتبته@, َزبراً@: الكتاب وزبرت ٕاليه@/ نسبة ّ بَ�يى �والز
ا
بل Ëºٕا هو يقال hكر وزان وَزب� /@KعM داود كتاب بور@: Aوالز ُزُبر@/ وbعه رسول@,
ُغَرف@/ مثل وا
مع@ُزَبر من@ا¡ديد, القِطعة برة@: �والز /@ يى Ùd وبه KعM@Ïºمو Nكّلم@ا الّذيى

جوهرة@/ َبْرجد Aوالز /@ يى Ùd وبه [امه@, ليلة للبدر Ëºٕا بِرقان bوالز

يدّل ـ واxJخر وتوثيقه@, ء
ã
Ï¿ال ٕاحكام ع� يدّل ـ أحدYا أصGن@, زبر@: ـ مقا

با¡جارة@/ طويxا ٕاذا ,@البـ زبرُت قوGم فاJّٔول ذلك@/ أشـبه وما كتابة قراءة ع�

يى Ùdو الصدر@, برة �الز الباب ومن ُزَبر@/ وا
مع منه@, القِطعة وهيى ا¡ديد@, ُزْبَرة ومنه
تَمع ÔV اJٔسد من برة �الز ٕاّن ويقال با¡جارة@/ الَمطْويّة أيى اXزبورة@, كالب Jٔ@نّه بذلك

وهيى ب� Aالز الباب ومن برة@/ �الز ضخم أيى
Ø ã
æَمزَبرا وأسد وصدره@, ِمرفقـيه

ã
| َوَبره

ٕاذا زبرته قالوا ا Ø[ور بور@/ Aالز ومنه كتبته@/ ٕاذا الكتاب @زبرت ـ اxJخر واJٔصل الداهية
/@
ã
كتاب� أيى

ã
çَتزِبر أعرف أنا الكلمة@:

ã
| ويقولون قرأته@/

bعه َعر Aالش من برة �الز ويقال ُزَبر@/ bعه ا¡ديد@, من عظيمة قِطعة برة �الز ـ مفر
وزبرت أحزاباً@/ فيه صاروا أيى ُزبُراً@, بيyم أمرهم فتقط�عوا ـ للُمَجّزأ واستع� ُزُبر@,
بور Aالز وُخّص َزبور@, له يقال الكتابة غليظ كتاب وكّل عظيمة@, كتابة كتبته الكتاب@:



٣١٩ زبر

َظريف bع
ã
| كقوGم َزبور@, bع وذلك ُزبُوراً وقرٔي ,@KعM داود ع� ل Ø�Xا بالكتاب

bع Fك ُزُبر ع� bع
Ø
j كالكتاب@, به يى Ùd مصدر وِزبٌر ِزبٍر bَع يكون أو ُظروف@,

اGJٕ×يّة الكتب من عليه الوقوف َصعب كتاب كّل بور Aالز بل وقيل ُكُتب@/ ع� @ِكتاب
للكـتاب Ëºٕا الزبور بعÇÎÉم@: وقال أ;ّول�@/ ُزبر

ã
� لَ وٕانّه ُبر@, Rالز ã| بَراءة لكم ـ@@أم

اJٔحكام يتضّمن Xا والكتاب ال¿Ìعّية@, اJٔحكام دون العقليّـة ا¡كم ع� اXقصور
اJٔحكام@/ من شيئاً يتضّمن J KعM داود زبور أّن ذلك ع� ويدّل وا¡كم@,

با¡جارة@, الب ّ طيى الزبر وأصل بر@, Aالز من الزب� واشتقاق ـ ٤٧ اJشتقاق
العاقل للرجل قيل Øح� ذلك ك�

Ø
j با¡جارة@, طويxا ٕاذا َزْبراً@, أزُبرها الب زبرُت

أيى ـ له زبَر J الّذيى والفق� ـ ا¡ديث
ã
و| وقّواه@/ شّدده قد العقل كأّن أيى َزبر@, ذو

لغة َذبراً@, أذُبره َذبرته وكذلك َزبراً@, أزُبره الكتاب وزبرت عليه@/ يعتمد ء
ã
Ï¾ له ليس

/@البـ aأة ب�@: Aوالز أع�@/ واJّٔول قرأته@/ وذبرته@: كتبته@, زبرته@: قوم وقال Zانّية@/
َتزبAر ويقال طائر@/ كّل من الزبرة وكذلك كتفيه@, � ع�مُلتَ ا£تمع َعر Aالش اJٔسد@: وُزبرة
تنفّس ٕاذا الكلب وازبأّر منه@/ القِطعة ا¡ديد@: وُزبرة الغضب@/ من اقشـعّر ٕاذا الرجل

اشتقاقه@/ هذا من الثوب زئ	 أّن وأحسب للِهراش@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أعّم واòّط باJستحكام خطوط تثبيت هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

والفكر@/ بالنظر أو ّ خارجيى ّ طبيعيى بأمر أو بالكتابة يكون أن من

نيّاته@/ من يريده ما واستحكم خطوطاً أثبت حيث الكتاَب@, َزَبر ـ فاJّٔول

ومنه واستحgها@, فzا طبيعيّاً خطوطاً أثبت حيث والبناء@,
Ò
الب َزَبر ـ

ã
æوالثا



زبر ٣٢٠

من ُيزَبر ما أيى الشديدة ا¤gة القِطعة برة �والز وشجع@, واشتّد ضخم ٕاذا جسمه َزُبر
الفرق@/ من ويتحّزب ويستحكم Øñيتم وما وغ�ها@, حديد قطعات

شديداً@/ منعه@وuاه عنه@أيى وزبر وIّمل@, وص	 استقام عليه@أيى َزَبر ـ والثالث
ويزبر@/ يدّبر الّذيى الكَيّس الظريف ب� Aوالز العقل@, بر Aوالز

اXشتقّات@/ bيع
ã
| مأخوذ :@ Øمع� امتداد

ã
و| خّط

ã
| oوالتحك التثبيت فقَيْد

/@٩٦ . ١٨ @ـ@ َدف� الص� Ò Öَب� ساويى ٕاذا@ Øَح� ديد Ò¡ا ُزبَر ã
æآتو

شّدة@, وله ويُقَطّع يُستحكم أيى ُيزَبر ما ]ع� فُعلَة ع� ُزبَرة bع كُغَرف َبر �الز
ويـراد ا¡Çديد@, ٕا� اُضيف هذا وع� غ�ه@, أو حـديد

ã
| يكون أن من أعّم وهو

منه@/ قطعات

/@٥٣ . ٢٣ @ـ@ َفِرحون َلَدvم ا
ß
ِحزب] كّل ُزبُراً م Ô Òyبي أمَرهم َفَتَقط�ُعوا

وصاروا اGJٕيى برناVهم وتفّرق ديyم أمر تقطّع اختاروا أيى وَزبور@, ُزبرة bع
حال بر �والز التقّطع@/ اختار أيى فتقطّع قطّعه يقال التفعيل@, Xطاوعة التفّعل فٕاّن أحزاباً@,
مyا واحدة كّل يدفع مستحgة وقطعات شديد Iّزب

ã
| كوuم حال الضم�أيى من

/@ Øمع� خّط
ã
| واستحكامها مyا كّل تثّبت ٕا� ٕاشارة بالزبر فالتعب� أخري@, قطعة

/@١٨٤ . ٣ @ـ@ الُمنير والكتاِب بُر Rوالز بالبيYناِت جاُءوا

Ò Ùلُتب� @كَر Yالذ ٕاليَْك وأنَْزْلنا بُر Rوالز بالبيYناِت ِرجاً;@/// ٕاّ; َقبلك ِمن أرَسلنا َوما
/@٤٤ . ١٦ ـ@ ِللنّاس@

/@١٩٦ . ٢٦ ـ@ ل�@ أ;و� ُزبُر ã
� لَ ُمب�وٕان�ُه Ø ãèَعَر ِبِلساٍن

/@٤٣ . ٥٤ ـ@ بُر@ Rالز ã| بَراءة لكُم أم
/@٥٢ . ٥٤ ـ@ َصغ�وَكب�ُمْسَتطَر@ Rوكل بُر Rالز ã| فعلوه ء

ã
Ï Ò¾ Rوُكل



٣٢١ زبر

من مستحgة ثابتة أحكام ع� Jتويى ما واXراد وُرُسل@, كَرسول َزبور bع
اÇXؤكّدة@, والزواجـر والنواهيى واJٔوامر الGّزمة والوظائف الثابتـة التكاليف @كليّات
الشديدة الوظائف ّية@وVموعة@من ×GJٕا التكاليف موضوع

ã
اJستحكام@| مَظهر فالزبور

ا¡تمّية@/

وعـ	 ومعارف ومواعظ أحكام ع� Jتويى وهو بـور Aالز من أعّم والكتاب
تأ@كيداً اJٔنبياء مطلق ع� والزبور الرسل@, من العزم

ã
ُأو� ع� ي�ل وهو وغ�ها@,

Gم@/ الوقت ÍÈحا
ã
| اXهّم هو ما ٕا� وٕاشارة النازل للكتاب

مضبوطاً كتاباً أو اJٔنبيـاء@, ع� Jً Ø�م كتاباً يكون أن من أعّم بـور Aالز ٕاّن
Ø
j

وأمـور وقضايا جريانات ع� Tتوياً ا¤سوس nالعا هذا وراء ما
ã
| Tفوظاً gTاً

à
وكب�

à
صغ� Rوكل] واعتقاداtـم وأخGقهـم الناس أعFل من اجBعية أو شخصيّة

الزبور@/ من النوع هذا اJٔخ�ت� اxJيت�
ã
| اXراد أّن والظاهر ُمْسَتَطر^

/@١٤ . ١٧ ـ َحسيباً َعلَيَك اليَوَم ِبَنْفِسَك ك�× كتابََك ٕاقرأ
/@٤٩ . ١٨ ـ أحصاها ٕاّ; َكِب�ةً َو; ةً Òَصغ� ُيغاِدُر الِكتاب; ذا ßG ما يَلَتنا َو يا

/@٥٩ . ١٧ ـ َمسطوراً الكتاِب
ã
| ذلَك @كاَن

اÇX�لة الزبر أيضاً@: ـ بُر Rالز ã| ةٌ بَراَء َلكُم أْم ـ آية من اXراد يكون أن وZكن
العزيز@/ Nا جانب من اJٔنبياء ع�

.@٢١ ـ ون ß¡الّصا َ ِعباِديى يَِرُثها رَض أ;َ @كرأن� Yالذ َبْعِد ِمْن بوِر@ الز� ã| َكَتْبنا َوَلَقد
/@١٠٥

KعM داود ع� اX�ل الكتاب هو الزبور@: من اXراد أّن التعريف بقرينة الظاهر
اXبعوث@/

Ø ã
الن� الذكر@: من ويراد القدZة@/ اJٔزمنة من ٕاليه اJٕطGق Jن½Íاف

/@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً داوَد وآَتينا



زبن ٣٢٢

/@٥٥ . ١٧ ـ َزبوراً داوَد وآَتينا بَعض َع�× Ò� Yِبي الن� بَعَض لنا َفض� َوَلَقد

ووظائف ع�@أحكام@مستحgة @Jتويى الذيى الكتاب فَعول ,@وهو بور Aٕاّن@الز قلنا
Jزمة@/ ثابتة

كلمة فzا@ واXوجود بأيدينا@,
ã
الّ� الع	يّة اXعاجم

ã
| الكلمة هذه ماّدة أجد nو

فقط@/ ا¢ّطط@: با¡Fر Ì
Ø
اXف« KزبراهM ـ

اXرسـوم هو wا@: اXعمـولة اXنت¿Ìة العتيق العهـد كتب ب� من داود وكتاب
فراجع@/ ـ@ داود ـ ماّدة

ã
| عنه البحث سبق وقد باXزام�@,

أثر له وليس ترك وقد بالزبور@, يسّمي كان حقيقة@: ٕاليه النازل الكتاب ولعّل
العمومّية@/ اXكتبات

ã
| زماننا

ã
|

أخري@/ ورسائل الزبور من ملفّقاً هذا اXزام� كتاب يكون أن يبعد Jو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زبن@:

َزبون@/ فهيى برجلها@, دفََعتْه ÍÈب@: باب من َزبناً ا
Ò
حال} الناقُة زبنت ـ مصبا

ٕاذا َزبناً@: ء
ã
Ï¿ال وزبنت اXوت@/ خوف اJٕقدام عن اJٔبطال تدفع ا Øu@Jٔ َزبون@: وحرب

وهيى اXبيع@, أخذ عن غ�ه يدفع Jٔ@نّه َزبون للمش�يى وقيل أيضاً@/ َزبون فأنا دفعته@,
ٕالzا@/ النار أهل يدفعون م Øu@Jٔ الزبانية ومنه البادية@/ أهل كGم من ليست مولّدة @كلمة

/@Gًكي بتمر النخل رءوس
ã
| Kالرطب Mأيى ا¥ر بيع واXزاَبنة@: قرuا@/ العقرب

ã
æوُزبا

حال}ا@/ زبَنـْت ٕاذا َزبون ناقة يقال الدفع@, ع� يدّل واحد أصل زبن@: ـ مقا
مـانعاً كان ٕاذا@ َزبّونـة ذو ورجل َزبون@/ وحرب َصَدمxم@/ ٕاذا الناس تَزبن وا¡رب
عن دافع وهو Jّٕا كذا يكون Jو ِك	@, أيى َزبّونة فيه ويقال نفسه@/ عن َدفوعاً 
انبه



٣٢٣ زبن

ا¥ر فبيع اXزابنة@: فأمّا النار@/ ٕا� النار أهل يَْدفَعون م Øu@Jٔ بذلك وا Ø Ôd بانية Aوالز نفسه@/
يكون Wا ٕانّه العلم@: أهل وقال عنه@/ بالyيى ا¡ديث جاء الّذيى وهو النخل@, رءوس

ã
|

أن فيجوز العقرب æُزبا وأمّا البعد@/ بن Aالز ٕاّن ويقولون واXدافعة ال�اع من ذلك بعد
شاّذاً@/ يكون أن وNوز به@, نف«Îا عن تدفع ا Øuكأ أيضاً هذا من يكون

ÍÈعها@, عن ولدها َتْزبِن والناقة دفعـه@/ فGن@: عyا فَزبنه حاجة أراد ـ أسا
عن يى Ôuو تدافعوا@/ وتزابنـوا@: مزابنًة@/ دافعـه@, وزاَبنـه@: َزبون@/ وناقة حال}ا@, وَتْزبُِن

ã
| ووقع واòصام@/ اXدارأة ٕا� تؤّديى ا ØuJٔ با¦ر النخلة رأس

ã
| ما بيع وهيى اXزابَنة

ٕالzا@/ أهلها لدّعهم النار زبانية يت Ød وwم الناس@, لزبyم ط
Ò
Ì Û¿ال وهم الزبانية أيديى

به تَزبُُن ما وهيى بزباناها@, العقرب وÍÈبته عنه@, بالدفع جانبه مانع َزبونة@: ذو ورجل
صعبة َزبون@: حرب ا£از ومن قرناها@/ زبانياها@: :@ ّ اJٔصمعيى وعن ذن}ا@/ طرف من

وكّفها@@/ زواها ٕاذا ومعروفَك@: هديّتَك عنّا وزبنَت صعوبxا@/
ã
| الزبون @كالناقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXراجـعة عند والتنحية الضعيـف الدفع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

Mصول يشعر Mيث شّدة مع الدفع هو الدرء أّن الدرء@:
ã
| سبق وقد ٕاليه@/ وا¡اجة

أم العقب ع� رّداً كان سواء اXنع جهة مطلق فيه يGحظ والدفع واòصومة@/ اGòف
الدفع@/ ـ الدرء راجع ـ J

حل}ا@/ وأراد راجعها ٕاذا حال}ا وتنحيxا النـاقة دفع اJٔصل@: مصاديق ومن

الُمهِديى والرجل ا¡رب@/ لزوم مع tاونه ويوجب ا¤اربة عن الرجل ي bيُنح وا¡رب
عن اxJخر الطالب يى bينح واXش�يى ٕاليه@/ توّجـه ٕاذا ٕاليه الُمهديى عن هديّتـه يى bيُنح
نفسه@/ يى bينح أو بسوء يقصده من ذنبه بقرنه@أو والعقرب@يُبعbد راجعه@/ اXبيع@ٕاذا اش�اء
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اXزابـنة
ã
و| واLJراف@/ اGòف عن الناس ينّحون ط

Ò
Ì Û¿وال الدافع@/ Ù	تكXا وهكذا

الضعف@/ من فيه ما عن اxJخر الطرف� من كّل يى bينح

َسـَنْدُع ناِديَه َفلَيْدُع خاِطئٍة كاِذبة ناصَيـٍة@ بالناِصيَِة َلَنْسـفعاً َينتَِه Òn Ö ß� لَ fَّك@
/@١٨ . ٩٦ ـ باِنيَة الز�

ويتوّسل@ٕا�ا
لسات ناديه يدعو فله@أن مأخوذاً ناصيته@وصار أخذنا فٕاذا أيى
ندعو فحينئٍذ الدنيوّية@, مقاصدهم وٕانتاج الفاسدة نيّاtم ٕاجراء

ã
| يعقدوuا كانوا

ã
الّ�

الّذيى ا
مع من أو الزابِن أو بِْنيَة bالز أو
Ø ã
بْ� bالز bع

ã ß
فَعا� وزان ع� بانية Aوالز بانية@, Aالز

كأبابيل@/ له واحد J

عن يُنّحون أو اLJراف عن يُنّحـون bع ع� تدّل فهيى صـورة@: ّ أيى وع�
ٕالÇzا@/ النـاس ودفع والقانون العدل ٕاقامة

ã
| اXأمـورين ط

Ò
Ì Û¿كال فاJّٔول الصGح@,

بصور اxJخرة nعا
ã
| اXتظاهرة الطبيعيّة الراسخة واXلكات ا
«Êنيّة كالقوي

ã
æوالثا

والنار@/ الظلمة ٕا� تسوق متنافرة

ã
| اXتوّغل� الدنيا Jٔهل أ@كيد وتوّجه شديدة عGقة مورد كانت القوي وهذه

وال¿Îوة@/ اGوي سلطة Iت واXغلوب� الفانية الدار عيش

قواهـم ندعو أو ومؤاخذtم@, Íين
Ø
اXق½ معاقبة

ã
| اXأمورين ط

Ò
Ì Û¿ال فندعو

هيى هذه فنقول wم@, وأحاطت وجودهم
ã
| تظاهرت

ã
الّ� ا¡يوانيّة الرذيلة النفسانيّة

ا¡ياة
ã
| wا rاتكم@وأموركم@واطمأنن bيع@أعFلكم@ونيّ

ã
ووجهة@| قبلة جعلتموها

ã
الّ�

النار@/ ٕا� فتقودكم الدنيا@,

وجه@/ ع� اXنحرفة النفوس
ã
| النار ط

Ò
Ì Ô¾ مظاهر الشيطانيّة القوي فهذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢٥ زّج

زّج@:

وِرماح@, ُر· مثل ِزجاج الر·@وbعه @أسفل
ã
|@
ã
الّ� ا¡ديدة :@

Ø
ËÉّج@بال �الز ـ مصبا

باب من َزّجاً الر· وزججت أزّجة@/ يقال Jو السّكيت@: ابن قال ِزَججة@/ أيضاً وbع

Ø
ËÉوال معروف@, جاج �والز ّج@/ �بالز طعنته َزّجاً@: الرجل وزججت ُزّجاً@/ له جعلت قتل:
ع� ٕاليه ينسب الزجاج وبائع ُزجاجة@, الواحدة السبعة@, قرأ وبه التثليث من أ¾Îر

وَعطّار@/ ار Ø ÒS مثل َزّجاج وصانعه ,@ ّ ُزجاجيى فيقال لفظه

ِزجاج@/ وbعه وال«Îم الر· ُزّج ذلك من ء@,
ã
Ï¾

ã
| رقّة ع� يدّل َزّج@: ـ مقا

ا¡اجب� دقّة َجج@: Aوالز ه@قلَت@أزججته@/ Aُزج نزعت فٕاذا ُزّجاً, له جعلت يقال@َزججتُه:
أبيض@/ ريش عينه فوق الّذيى النعام من اJٔزّج ٕاّن ويقال /@Fyوحس

ٕاذا َزّجاً@: يديى من ء
ã
Ï¿بال زججُت ـ ا
ّز معكوس ومن ـ ٥١ . ١ ا
مهرة

وأِزّجة ِزجاج وا
مع معروف@, ّج �والز به@, وزرقته به Sلته بالر· وزججته به@/ رميَت
ُمَزّج فهو ُزّجاً@, له جعلت ٕاذا ٕازجاجاً@: وأزججته تزجيجاً الر· وزّججت وِزَججة@/

ã
| الطويل السابغ وهو أزّج حاجب قوGم من َجج Aوالز معروف@/ جاج �والز ٌج@/ Aوُمَزج

الرجل�@/
ã
طوي� كانا ٕاذا@ َزّجاء ونعامة أزّج oوظَل دّقة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عليه هو ما بأحسن وٕاجهاره ء
ã
Ï¿ال ٕاراءة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

وجعله الر· اXوضوعات@وخصوصياtا@/@فٕاجهار اXع�@Oتلف@باختGف وألطفه@/@وهذا
أسـفله

ã
| ّج �الز ÇPعل هو ا Ø̂ ٕا اJستفادة مورد

ã
| واقعاً يكون Øح� الفعليّة مقام

ã
|



زّج ٣٢٦

ا@هو   ٕاصGحه وتـدقيقه Ø̂ @ا¡اجب@ٕا
ã
َجج@| Aله@/@والزFل@قبضه واستعÎ»ي@ Øبكيفّية@خاّصة@ح�

ã
و| خاّص@/ لطف مع الرجل� طول هو ا Ø̂ ٕا النAعامة ã|و اللّطف@/ من فيه ما هر ÒN Øح�
والزرق@/ والنAْجل بالرميى فنّه

ã
| ومعرفته مهارته تَظهر السGح@: مُستَعِمل

ã
و| الراميى

عليه@/ هو Lو بأحسن هرها ÔQو ورائها ما تُريى جاجة �والز

ã
| ْصباُح ßX ا ِمْصباٌح@ فzا كِمشكاٍة@ ُنـوره@ َمَثُل ْرِض وأ;َ واِت ـمى الس� ُنوُر اُ(

/@٣٥ . ٢٤ @ـ@ ُمباَر@كَة َشجرٍة ِمن ُيوَقُد ّ يى Yُدر كَْو@َكٌب ا Úu كأ جاَجةُ  Rالز ُزجاَجة

وراء ما وهيى العلويّة nالعوا عن عبارة Êوات
Ø
ال« أّن وغ�ها@: اJٔرض

ã
| مّر قد

وا¤سوس@/ اXاّدة nعا هيى واJٔرض والطبيعة@/ اXاّدة nعا

فقط@, البا¼Íة با¡اّسة يُدَرك ا Ø̂ ٕا وهو ,@ ّ الطبيعيى nبالعا Oتّص ّ الظاهريى والنور
النـور هـذا يُدِرك J الطبيعيّة وقواه

Ø ã
æFسـ
ا البدن من ُخلع ٕاذا وكذلك واJٔعمي

غ�ه@/ حقيقة له اXاّدة وراء ما
ã
| النور أّن فنعلم ا¤سوس@,

واJٕفـاضة
ã
Øالتـج� هـو :@nالعـوا مـراتب

ã
| الظـاهر الساريى ا
اريى فالنور

Ø ã
ا¡قي� والنور اJٕفاضة وwذه الغيوب@, غيب الذات من اJّٔوليّة اXرتبة

ã
| واJٕجGء

nوعا اXقدّسة@, الطاهرة واGXئكة والنفوس ا£ّردة اJٔرواح من ,@nالعوا مراتب ظهرت
واختGفاtا@/ بأنواعها واXاّدة@, ا¡ّس

مـقام وÇGا النـور@,
ã
| الفـانية الزجـاجة هو ا£Çّردة@: واJٔرواح العقول nفعا

والوجـود
ã
Øتج�ÇXا الفيض من أع� مصداق وهيى الكاملة@, واJٕراءة التامّة اXظهريّة

/@ ّ يى bُدر كوكب وهيى الُعليا@, واÊºJٔء الصفات ومظاهر اXنبسط@,

ã
| راجع واJٔمر@, واJٕرادة بالفتح وح Aوالر اJٕفاضة وهو مصباح@: الزجاجة

ã
و|

الكوكب@/ الصبح@, النور@, الروح@, الرود@, مواّد ـ اXقام تفصيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢٧ زجر

زجر@:

أزُجره@/ ,@ÏÉم Øح�
Ò
البع� زجرت يقال اJنxار@/ ع� تدّل كلمة زجر@: ـ مقا

بأنفها@/ وُتنكر بعيyا تعرف
ã
اJٕبل@الّ� من والَزجور فانزَجر@/ ء

ã
Ï¿ال عن وزجرت@فGناً

ازدجـاراً@, وازَدَجر فانزجـر@/ منعـته@, قـتل@: باب من َزْجراً زجرتـه ـ مصبا
بعضاً@/ بعÎÉم َزَجَر اXنكر@: عن وتزاَجروا ومتعّدياً@/ Jزماً يستعمل ازQر@, واJٔصل

الراعيى زجر ا£Çاز@: ومن وازدجر@/ فانزَجر وازدجرته كذا عن زجرته ـ أسا
وك� والزواجر@/ اXواعظ ع�dعه وكّررت واِحدة@/ َزْجرة هيىَ ا Ø̂ فٕا ـ wا صاَح النAعم@:

زاجراً@/ بالقرآن

تارة الّطرد
ã
| يستعمل

Ø
j فانزجر@/ زجرته يقال بصوت@, طرد ْجر@: Aالز ـ مفر

السـحاب@/ تزجر
ã
الّ� اGXئكة أيى ـ َزْجراً فالزاجراِت ـ وقوله أخري@/ الصوت

ã
و|

ُطِرد@, أيى وازُدِجر ـ وقال /@jآXا ارتكاب عن ومنع طرد أيى ُمزَدَجر فيه ما ـ وقوله
باXطرود@/ لصياحهم فيه الزجر واستعFل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والبيان@, الكGم بواسطة عمل عن اXنع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

عمله@/ عن عمل فاعَل Zنع Úمب� كGم أيى

ã
æعاXا وأقرب ا¡قيقة@/ من ليس الصوت@: أو الصياح أو الطرد أو اXنع fطلق

اJنxاء@/ ع� تدّل كلمة ٕانّه مقا@: من نقلنا ما اJٔصل من

الدرء@/ راجع ـ وغ�ها والكّف والطرد اXنع ـ مواّد وب� بيyا الفرق فظهر



زجر ٣٢٨

/@٢ . ٣٧ ـ ِذ@كراً فالتالياِت َزجراً@ فالزاِجراِت@ َصّفاً والّصاّفاِت

واJنقياد oالتسل حال
ã
و| خاشع� خاضع� اGXئكة من اصطفّوا الّذين أيى

كّل بالوظيفة@, والعمل باXأموريّة اJٕتيان مقام
ã
و| وا¡ّب واJنقطاع والتوّجه والطاعة

الّذين يزجرون م Øuٕا
Ø
j وطبيعته@/ خلقـته ÏÉو]قت تكليفه حسـب ع� مyم صنف

الّذين والشياط� واJٔرواح ا
ّن من اXأمورّية@,
ã
| ويتساهلون العمل

ã
| يتساTون

اXاّدة@/ nعا وراء ومن عاXهم
ã
|

ج}ة
ã
و| والصGة العبادة مقام

ã
| اXؤمن� Nا عباد من اصطفّوا الّذين وكذلك

يُساTون مَن اXستدّل
ã
ÏÉقتXا بالبيان يزجرون

Ø
j ا¡ّج@, مقامات

ã
و| والدفاع ا
هاد

ّية@/ ×GJٕا بوظائفهم العمل
ã
| Íون

Ø
ويُق½

والعـبودّية@, الطاعة مقام
ã
| وتثبxّم وIقّقهم tّيؤهم ٕا� ٕاشارة فاJصطفاف

واJٔمر اXنكر عن والyيى الزاجريّة يوجب وذلك والبغض@, ا¡ّب يGزم اXع� وهذا

ã
و| أمامهـم الذكر وجعل واJٕجهار اJٕظهار

ã
ÏÉتقتـ

ã
æـعاXا هذه ٕاّن

Ø
j باXعروف@,

أيدvم@/ ما@ب�

/@٤ . ٥٤ ـ ُمزَدجر فيه ما أ;نباِء ِمَن جاَءُهم َوَلَقد

/@٩ . ٥٤ ـ وازُدِجر نون ÒV وقالوا عبَدنا فكّذبوا

Ø ã
واÇXب� ُمـزَدِجٌر@/ فهو الزجر@, اختار أيى كافتعل وازَدجر فازQر زجره يقال
ويُعت	@/ منه ُيزدَجر بأن اقتضاء فيه مورد أيى اJزدجار@, موضع وهو ُمزَدجر للمكان
فهم زجرهم@, مورد

ã
| ووقع الناس ازدجره أيى اُزُدِجَر@,

ã
ÏÈاXا من للمجهول

Ø ã
واXب�

زعمهم ع� KصM الرسـول بأّن الكلمة@: Çwذه ويُشار وسلوكه@/ أعFله
ã
| يزجرونه

والناس@/ اòارج من والزجر الطعن مورد
ã
| KنونVM نفسه

ã
| ضعفه ٕا� مضافاً



٣٢٩ زجي

فٕاذا ة@ واحَد َزْجَرةٌ هيىَ ا Ú̂ فٕا ةٌ ÒÌ ßºخا ةٌ @@كَر� ٕاذاً ِتلَك قالوا ةً َر ß ÒK ِعـظاماً@ ُكنّا ذا@ أ ٕا
/@١٣ . ٧٩ ـ بالّساِهَرة ُهم

/@١٩ . ٣٧ ـ َينُظرون ُهم فٕاذا واِحَدة َزجَرةٌ هيىَ ا Ú̂ فٕا

الشديدة اXع�@يشمل@الصيحة وهذا باXنع@, اXشعر الكGم هو ْجر Aالز قلنا@ٕاّن وقد
ّق Ò¡با يَحَة الص� َيسَمعوَن يَوَم ـ@ وانقGب Iّول ٕاNاد مقام

ã
| وشّدة ِحّدة ذا واòطاب

ون@/ ÔÍ ÒÉ Ö ÔT َلَدينا يٌع Òb ُهم فٕاذا@ واِحَدةً َصيْحًة ٕاّ; كانْت ٕان روج@, Ôòا يَوُم ذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زجي@:

َرقـيقاً@, َسـْوقاً تسوقه السحاَب@: تزجيى والر´ برفق@/ دفعته زّجيته@: ـ مصبا
وأزجيت اJٔيّام@لقلxّا@/ تدفع@wا ُمزجاة@: وبضاعة والتثقيل@للمبالغة@/ @بالتخفيف@, ّ رباعيى

أّخرته@/ اJٔمر@:

أزجت يقال حبس@, غ� من وتسي�ه ء
ã
Ï¿بال الّرميى ع� يدّل زجي@: ـ مقا

:@ الُمزجيى فأمّا َرقيقاً@/ َسوقاً تسوقه السحاب@: ُتزجيى Ố والر ساقته@/ ٕاذا ولدها@: البقرة

أيى ُمزجاة@, بضاعة وهذه الوقت@/ به يُدفع أيى الباب@, قياس من وهو القليل@, ء
ã
Ï¿فال

جبايته@/ Ìت
Ø
تي« أيى َيزجو@, اòراج زجا الباب ومن اJندفاع@/ يس�ة

الر´ وتـزجـية البعـ� رديف كðجية لينسـاق@, ء
ã
Ï¿ال دفع الðجية@: ـ مفر

فزجا@/ ا¦ر ء رديى وأزجيت ُمزجًي@/ رجل ومنه السحاب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

السوق مطلق J الدفع@/ مع ء
ã
Ï¾ سوق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن



زحزح ٣٣٠

وغ�ها@/ والرميى والدفع والس�

/@٦٦ . ١٧ ـ لَتْبَتغوا البَْحر ã| الُفلَك َلكُم يُزجيى ال�ذيى ربRكُم

/@٤٣ . ٢٤ ـ َبينَُه ُيؤلYُف Ú Ôj َسحاباً يُزجيى اَ( أن� تََر Òn@أ

ّ ثانويى عامل ٕا� Tتاجاً السوق يكون مورد
ã
| يكون ا Ø̂ ٕا اXاّدة هذه ٕاطGق

/@ ّ خارجيى ودافع

/@ ٨٨ . ١٢ ـ ُمزجاة ِببضاَعٍة وِجْئنا

سوقها وكان والكّد@, باXشقّة ÇIّصلت ا Ø̂ ٕا البضاعة أّن ٕا� الكلمة wذه يشار
سوقها

ã
و| التحصيل جهة

ã
| ّ طبيعيى جريان Gا وليس مyم@, والدفع ا
هد جهة ع�

ٕالzم@/ بضاعxم َرّد أن أوجب اXع� وهذا اJٕيثار@/ نظ� اXع� وهذا ٕاليه@,

ِرحاGم@/
ã
| م Òxِبضاَع اجَعلوا

o
ا يشابه ما أو o
وا الزاء حروف من ترّكبت
ã
الّ� اXواّد

ã
| أّن �O Jو

= والزبن @اJنxار@, = والزجر والدفع@, الرميى @= كالزجل والتحّرك@, الدفع من oمفاه
وغ�ها@/ والزحف والزّخ والزعب ªوالز الزبر وهكذا الدفع@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زحزح@:

َعن ُزْحِزَح ْن Òf ُبوِعد@, أيى كذا@, عن ُزحِزح يقال البعد@/ ع� يدّل زّح@: ـ مقا
بوِعَد@/ أيى ـ@ النّار

تنّحي@/ أيى Vلسه عن وَتَزْحَزح فتباعد@/ باعده أيى حَزَح@, Ò Òðف َزْحَزَحه ـ مصبا

فzا@/ َمقّره عن اُزيَل أيى النار@, عن ُزحِزَح fن زحح@: ـ مفر



٣٣١ زحزح

حَزح@/ Òðُم عنك
ã
� وما Vلسه@, عن له َتَزْحَزح ـ أسا

عنه@/ باعدتُه أيى كذا عن َزْحَزْحتُه موضعه@/ عن اه Ø ÒL أيى ه@, �َيُزح ه Aَزح ـ صحا
منه@/ ِببُعد أيى ذاك@, من بَزْحَزٍح هو وتقول َتنّحي@/ أيى وَتَزْحَزح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يظهر القيد وwذا تدرNاً@, التبعيد مع الرّد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

ع� اXـنع مطلق هو الرّد فٕاّن وغ�ها@/ والدفع والدرء الرّد ـ مواّد وب� بيyا الفرق
ـ J أم عقب ع� اXنع مطلق فيه يGحظ والدفع شّدة@/ مع الدفع هو والدرء العقب@/

الدرء@/ راجع

/@١٨٥ . ٣ ـ فاَز َفَقد ا�ن�َة واُدِخَل النّار َعن ُزْحِزَح ن Ò Òf

/@٩٦ . ٢ ـ ر يُعم� أن الَعذاِب ِمَن ]َزحِزجه هو َوما

العمل بواسطة وذلك فاز@, فقد النار عن ّ التدرNيى با
ريان وبوِعد ُرّد fن أيى
اÇXقام وعلّو اXال وك�ة العمر طول وأمّا اJٔفـكار@, وتطه� النفس وtذيب الصا¬

ا
ّنة@/ من القرب Jو والنار العذاب من البعد توجب Gف الدنيوّية@: العناوين وسائر

]جّرد يتحقّق J النار من التباعد جريان أّن ٕا� ٕاشارة ا£هول@: والتعب�بصيغة
والباطن الظاهر

ã
| الصGح Iصيل من Jبّد بل اJختيار@, ]حض يتحّصل Jو اJٕرادة

العـمر طـول بأّن الثـانيـة اxJية
ã
| ´Í½الت عليه ويدّل الّسـ�@, هذا

ã
| يَُوفّق Øح�

العمل@/ صGح مقابله فٕاّن العذاب@, من J@@ُيزحزحه

والتكرير@/ التدريج ع� تدّل والتكرير@: بالتضعيف الزحزحة صيغة ٕاّن
Ø
j

وهو واحد@, طريق
ã
| Í½منح والسعادة الفوز ع�@أّن الكرZتان@: اxJيتان وتدّل



زحف ٣٣٢

فهو ا
ّنة@: سبيل �O n دام وما ا
ّنة@/ ٕا� ينxيى مس� وانتخاب النار من الزحزحة
سنة@/ ألف واجxد عاش ولو النار@, ٕا� يسلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زحف@:

َيْزحفون ا
Fعة ْحف@: Aفالز قُدماً@/
Øã
ÏÉXوا ع�اJندفاع يدّل واحد أصل ـ مقا

ِفرِسـنه Aفجر أعيا ٕاذا والبعـ� /@
ã
Ï¿Xا قبل اJٔرض ع� يزحف

Ø ã
والص� العـدّو@/ ٕا�

قُُدماً@/ ÏÉم ٕاذا با@, Aالد زَحَف ويقال زاِحفـة@/ الواحدة َزواحف@, ٕابل وهيى َيزحف@/ فهو
يزحف@/

Ø
j الَغرض دون يقع الّذيى ال«Îم ْحف@: Aوالز

الكث� ا
يش ع� ويطلق وُزحوفاً@, نفع@, باب من َزْحفاً القوم زحف ـ مصبا
ُزحوف@/ وا
مع باXصدر@, تسمية َزْحف@:

,@
ã
Ï¿ÇZ أن قبل

Ø ã
الص� كانبعاث جـل@, bالر جّر مع انبعاث الزحف أصل ـ مفر
قال@: انبعاثه@, فيع� ك� ٕاذا وكالعسكر ِفرِسنه@, فجّر أعيا ٕاذا وكالبع�

َزْحفاً@/ َكَفروا لَقيrال�ذيَن ٕاذا

الغرض@/ دون يقع م
Ö
Î
Ú
ال« والزاِحف

حركة@/ ثقل فيه وُزحوٌف@وَزحفاٌن: زحف ومَشيه فُت@, Aوتزح ٕاليه زَحفت ـ أسا
ٕا� العسكر وزَحف ا¡ـيّات@/ َمزاِحُف وهذه بطنـه@, ع� ماش وكّل ا¡يّة وَزَحفت

لك�tم@/ ثقل
ã
| ٕالzم مَشوا َعُدّوهم@:

]ّرة@, Gم عدّو ٕا� َيزحفون bاعة ْحف Aالز الليث@: قال ـ ٣٦٩ . ٤ الxذيب
الÍÉير@: وقال /@

ã
Ï¿Z ع�@بطنه@قبل@أن @يðّحف

Ø ã
والّص� حوف@/ �الز وbعه حف@, Aالز فهو



٣٣٣ زخرف

وقوله واحك@/ Aوالز واِحف Aالز وQمع واJُن�@, للّذ@كر يقال الُمعيي@, والزاحك@: الزاِحف
تعا�@:

َزْحفاً@/ كََفُروا ال�ذيَن Ôrلَقي ذا@ ٕا
/@Gًقلي Gًقلي ٕالzم يزحفوا أن وهو زاِحف�@, لقيتموهم ٕاذا ـ اXع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| الثقل يوجب دافع وجود مع حركة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

حركة وع� العدو@, جهة ٕا� العسكر صفوف حركة ع� ينطبق اXع� وهذا ا¡ركة@,
وهكذا@/ أعيي@, ٕاذا البع� حركة وع� ,@Jًمعتد

ã
Ï¿Z أن قبل

Ø ã
الص�

خارج من أو مرض@, أو كضعف داخل من وجوده يكون أن من أعّم فاXانع
ْوق@/ Aالس مقابل

ã
| دافعة كقّوة ا Øuفٕا عدّو @كمقابلة

/@١٥ .@@٨ ـ أ;ْدبار َفfتَُوّلوهم َزْحفاً َكَفروا ال�ذيَن Ôrلَقي ٕاذا آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv@َأ يا
Hشوهم@/ Gف قتالكم ٕا� ويدبّون يتحّر@كون رأيتموهم ٕاذا أيى

العدّو@/ Lو العسكر Iّرك وهو اXورد@, هذا
ã
| بالزحف التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زخرف@:

تكون طرائق وزخارف@اXاء: الذهب@, الزخرف ويقال ينة@, bالز خرف: �والز ـ مقا
فيه@/

القول@: وُزخرف ُزخرف@, للّذهب قيل ومنه الُمَزّوقة@, الزينة الزخرف@: ـ مفر
الكGم@/ من قات Aالُمزو أيى



زخرف ٣٣٤

الُمزيّن@, والُمَزْخَرف@: وُمَزّور@, ّوه ÔW كّل به يُشبّه Øj الذهب@, خرف@: �الز ـ صحا
طرائقه@/ اXاء@: وَزخاِرف

ُزخرفاً@, زينة كّل يى Ùd Ø
j الذهب@, الزخرف ِسيده@: ابن الزينة@/ خرف@: �الز ـ لسا

وُزيّن ُزّوق ما وكّل وأ@كمله@, زيّنه َزْخرفًة البيت وَزْخَرَف به@/ ُمَزّور Wّوه كّل شبّه
Ø
j

بالذهب@/ ه Aو[و تُنقّش أيى ـ اXسـاجد ُتزخَرف أن uي ا¡ديث@:
ã
و| ُزخِرف@/ فقد

صغار@/ ُذباب والزخاِرف@: نّظمه@/ الكGَم@: َوَزْخَرف النبات@/ زينة والزخرف@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡ّق اXوضوع íم عن خارجاً يكون ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

و[ويه@/ لðوير أو Jزمة@, غ� وهيى فقط لزينة الGّزم@,

:@
ã
| Fك صحيحة تكون قد الزينة فٕاّن منه@: أعّم والزينة

ِلعباده@/ أخَرَج@
ã
� ال� اِ( زينَة م َحر� َمن ُقْل الَكوا@كب@, بِزينٍة نيا Rالد Êء Ú»ال زي�نّا ٕانّا

العـرف
ã
| Jزم غ� يكون ما بل الزخرف@, مصاديق من ليس الزينة fطلق

من الزخـرف وهكذا اXعروف@/ هو
Ø
Fع زائدة زينـة أخذ ٕاذا الذهب وكذلك اXعقول@/

مفهومه@/
ã
| مأخوذ فالقيد الكGم@/

/@١١٢ . ٦ ـ ُغروراً الَقول ٕا	بَعضُزْخُرَف م
Ô
Î ÔÉبَع يوحيى

اXعروف@/ العيش íم
ã
| ٕاليه Jتاج J وما الباطل الكGم أيى

/@٩٣ . ١٧ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| تَر{× أو ُزخُرٍف ِمن َبيٌت لك يكوَن أو

wا@, اXعمول اXتعارفة اXواّد غ� من أيى زخرف@, من
Ø ã
مب� بيت لك يكون أيى

Gًنق اXتعال Nا من الكGم وهذا اXعروف@/ عن خارجة أجناس من وغ�ه @كالذهب



٣٣٥ زرب

الزخرف بكلمة تعا� Nا Ø	فع ذهب@, من بيت لك يكون أو قالوا@: م Øuفٕا قوGم@/ عن
خارج وأ@نّه ٕاظهارهم وهن ٕا� لGٕشارة منه@: البيت بناء مورد

ã
| الذهب ع� اXنطبق

اXعروف@/ عن

/@٢٤ . ١٠ ـ ي�َنْت واز� ُزخُرَفها رُض أ;َ أَخَذِت ٕاذا Øَح�

العشـب من وقصد وتدب� زراعة غ� من بالطبيعة مyا ويظهر Oرج ما أيى
/@Fyبي التغاير ع� يدّل الزخرف بعد الزينة وذ@كر وغ�ها@, واXتجّمدات Gٔوالك

والزعف وتزّيده@, ء
ã
Ï¾ ذهاب = الزهف ومواّد اXاّدة هذه ب� التناسب ٕاّن

Ø
j

وطول@, ارتفاع @= والزخر بثقل@,
Øã
ÏÉXا @= والزحف اXزّلة@, @= والز» وفضل@, سعة =

ومع�@/ لفظاً موجود وIّسن@: Ø	تك@ = والزخف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زرب@:

مثله@, ريبة Aوالز لغة@, رب bوالز زروب@, وا
مع ,@sالغ َحظ�ة ْرب@: Aالز ـ مصبا
الوسائد@/ :@

Ø ã
èرا Aوالز الصائد@/ ق�ة والزريبة@: ,@mوكرا كرZة مثل َزرائب وا
مع

ُزروب@/ Fzف وا
مع ,@sالغ موضع رب@: bوالز ْرب Aوالز الَمْدخل@/ ْرب@: Aالز ـ لسا
من وهو َزْرباً@, ا

Ô
wازر sالغ َزَرْبُت تقول خشب@/ من sالغ حظ�ة ريبة@: Aوالز رب Aوالز

ريبة@: Aوالز ْرب Aوالز فيه@/ دخل ٕاذا انزراباً رب Aالز
ã
| وانزرَب الَمدخل@/ هو الّذيى الَزرب

وقيل الُبُسط@, :@
Ø ã
èرا Aوالز ُبع@/ Aالس Û Òíمُك ريبة Aوالز للصيد@/ فzا يgن الصائد Jتفرها ب

من والواحد ا§ارق@/ الصحاح@:
ã
و| الطناِفس@/ هيى وقيل عليه@/ واتّكٔي ُبسط ما @كّل

Ø
Fفل ازرّب@, وقد ُخÍÉة@, وفيه واaّر اصفّر ٕاذا النبت

Ø ã
èَزرا أّن ورويى َزْربّية@/ ذلك @كّل

Ì»وتُك ذو@اòمل وقيل@الِبساط الّنبت@/
Ø ã
èَبزرا وها

Ø
ش} الُفُرش@والُبُسط

ã
اJٔلوان@| رأوا



زرب ٣٣٦

مَسيل ْرب@: Aوالز صنعته@/ ع� كان وما ا¡�ßيى القِطُْع ْرِبيAة@: Aوالز ,@
Ø
ËÉوت وتفتح زاvا

اJٔصفر ْرياب: Aوالز رياب@الذهب@/ bالز :
ã
èعراJٔابن@ا سال@/ ب@ٕاذا

ß
Ì
Ò
ºاء@وXا وَزِرَب اXاء@,

اñXاب@/
ã
| لغة زراب ßXوا قال رزاب@/ ßXوا زراب ßXا للمñاب@: ويقال ء@/

ã
Ï¾ كّل من

وما ا¡�ßيّة القُطوع وهيى سان@, ß¡ا
Ø ã
èالزرا وله َزربّية@, ع� قاعداً رأيته ـ أسا

رب@: bالز
ã
| م

Ô
وزربت@ال} وَزرائ}ا وُزروwا وَزِريبxَا @َزْرwا

ã
|@sوالغ ع�َصنعxا@/ @كان

ت
Ø
ش} قُ�ته@, وهيى َزريبته

ã
و| َزربه

ã
| الصائد ـ ا£Çاز ومن فانزرَب@/ فيه أدخلته

م@/
Ô
ال} بزرب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كالورود مستور@, Tفوظ Tّل
ã
| الورود هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

وwذا وزريبته@/ حظ�ته
ã
| sوالغ ُمكتّنه@,

ã
| السبع وورود الصائد@, من الَمكْمن

ã
|

Uصوص@/ مس�
ã
| اXاء سيGن ع� يطلق اJعتبار

عدل@/ زيد باب من اXوضع تلك ع� ْرب Aالز وٕاطGق

وهيى فارسيّة لغة من مأخوذة اJٔصل
ã
| كوuا فالظاهر :@

Ø ã
èوالَزرا الَزْربيّة وأمّا

ذهبّية@/ ألياف من اXنسوج أيى زرَبفت@, ـ@

ا¢Çصوصة البسط
ã
| تستعمل غالية خاّصة منسوجات عن عبارة ْربّية@: Aفالز

ا¡�يى بالقِطَع ْرِبيّة Aالز اXع�تفس�هم ع�@هذا ويدّل الطنافس@وا§ارق@والفرش@, من
صنعته@/ ع� كان وما

النبت من أو ء
ã
Ï¾ كّل من اJٔصـفر ]ع� ـ َزْرياب ـ كلمة تكون أن وJ@يبعد

اJٔصفر@/ ِوجدان أيى َزْرياب@, ـ وهيى أيضاً الفارسيّة من مأخوذة



٣٣٧ زرع

/@١٦ . ٨٨ ـ َمبثوثَة Û ãèَوزرا َمصفوَفة اِرُق Ò̂و

والبسـاط واللحاف للِفراش Vال«Îا
ã
| منت¿Ìة غالية عالية منسوجات أيى

وغ�ها@/

أيضاً العـ	يّة اللغة
ã
| اXاّدة أّن زرب@: ـ@ ماّدة

ã
| الواحد اJٔصل ع� ويدّل

:@ الع	يى القاموس
ã
| Fك ا¢صوص@, ا
ريان ]ع�

تسّخن@/ ـ وأحياناً تدّفق@, سال@, جري@, KزوَربM

الزحف
ã
| Fك متشاwاtا@,

ã
| مأخوذ والتحّرك ا
ريان مفهوم أّن ٕا� مضافاً

وغ�ها@/ والزرف والزخر والزّخ والزهف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زرع@:

أنبته ا¡رث@: Nا وزرع للزراعة@/ حرثها زرعاً@: اJٔرض ا¡ّراث زرع ـ مصبا
الّنبات@/ حصدت@الزرع@أيى ومنه@يقال تسمية@باXصدر, ما@استنبت@بالبذر والّزرع وأ^اه@/
ذلك من والُمزارعة وا
مع@ُزروع@, ,@ ّ طريى غّض وهو Jّٕا وJ@يسّمي@زرعاً بعÎÉم@: قال
وازَدرع@: الزرع@/ مكان والَمْزرعة@: مyا@/ Oرج ما ببعض اJٔرض ع� اXعاملة وهيى

الَمْزرعة@/ والُمزَدَرع@: حرث@,

الُمزَدرع@/ ومكانه معروف@/ فالَزْرع ء@/
ã
Ï¿ال تنمية ع� يدّل أصل زرع ـ مقا

اJٔرض@/
ã
| البذر طرح الزرع يقول بعÎÉم وكان التنمية@/ الزرع أصل اòليل@: وقال

كلب@/ وزارع@: واحد@/ كلّه ذلك
ã
| واJٔصل نبت@/ Xا Ëºٕا والزرع

ـ البـ¿Ìيّة دون اÇ×GJٕيّة باJٔمور تكون ذلك وحقيقة اJٕنبات@, الزرع@: ـ مفر

ã
الّـ� لGٔسباب Gًفاع فلكونه العبد ٕا� نسب وٕاذا الّزاِرعون@/ Lُن أم تزرعونُه Ôrأ أن



زرع ٣٣٨

ـ اXزروع عن به Ø	وُع مصدر اJٔصل
ã
| والزرع كذا@/ تقول@أنبّت Fك الزرع@, سبب هيى

والُمـزِرع تشـبzاً@/ ولَدك@, Nا َزرَع ويقال /@hكر ومقاٍم وُزروٍع َزْرعاً@, بِه فنُخِرُج@
الزارع@/

طرح أيضاً@: رع Aوالز وُمزَدرع@/ َمزرعة وموضعه الزروع@, واحد رع Aالز ـ صحا
زرعه :@

Ø ã
للص� وتقول أنبته@/ أيى تعا� Nا زرعه يقال اJٕنبات@, أيضاً@: ْرع Aوالز البذر@/

ث@/ Òاح� وازَدَرَع@: ج	ه@/ أيى Nا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أن ٕا� اJٔرض
ã
| البذور طرح جريان هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

هذا وباعتبار ,@ ّ اXصدريى باXع� رع Aالز عليه يطلق ا
ريان هذا fجموع النبات@, ُينبت
وما الزراعة من ّ اòارجيى الوجود فكأ نّه ْرع@, Aالز أيضاً منه ا¤صول ع� يطلق اXع�
وهو ْرث Ò¡ا زمان يظهر وبقاًء ٕاحداثاً معناه و[اميّة الزرع تgيل بعد

Ø
j منه@/ ي�اءي

ا¡صاد أوان يصل ا¡رث زمان بعد
Ø
j وكFله@/ اخÍÉاره منxي ٕا� ا¤صول بلغ ٕاذا

ا¡رث@/ ـ@@راجع

/@٦٤ . ٥٦ ـ الّزاِرعون ُن ÒL َتزَرعونَهأم Ôrأ@أن ُرثون ÒI ما Ôrأفرأي

/@١١ . ١٦ ـ يتوَن والز� رَع الز� بِه َلكُم ُينبُت

/@٢٧ . ٣٢ ـ َزرعاً ِبِه فنُخرج ُرز Ôرضا� ٕا	أ;َ اXاَء َنسوُق أ@نّا يََروا Òn َأو

حصول
ã
| اXقتضية اJٔسباب فٕاّن ا¡قيقة@, تعا�ع�سبيل Nا الزرع@ٕا� نسبة

والر´ والقمر والشمس اXساعد واGواء واXاء كال�اب اXتعال@, Nا من كلّها الزراعة
اJٔمر@, oتنظ

ã
| ٕانسان مبا¾Ìة اJٔسباب ومن Iّققه@, يلزم ما وسائر وطبيعته والبذر



٣٣٩ زرق

ونظره@/ وقّوته حوله يديى وب� Nا خلق من أيضاً وهو

Ú
Ôj وُزروع@, وُعيوٍن َجنّاٍت ِمن َترُكوا كَم يل@, ÒKو وُزروع ِمنأعناٍب وَجن�اٌت

ألواُنه@/ تلفاً@ ÔU َزرعاً بِه رُج ÔO

/@٢٩ . ٤٨ ـ َشطْأه كََزرعأخَرَج إ;Sيل
ã
| ومثُلهم

اXبالغة ع� للدJلة ]Gحظات@: يتحقّق ا Ø̂ ٕا اòارجيى الع� ع� اXصدر ٕاطGق
ومـرآة حاصلة ونتيجة ّ خارجيى مَظهر اXوجود أّن ٕا� ولGٕشارة عدل@, زيد

ã
| Fك@

البذر طرح من عمل ما تَمع ÔV اòارج
ã
| الزراعة من يُري ما فٕاّن رع@, Aالز

ã
| Fك للعمل

ع�الع�@: ٕا�@الدJلة مضافاً اJٕطGق هذه
ã
ف� @اòارج@/

ã
| واJٕنبات@, وال�بية

ã
والس�

أيضاً@/ وصفّية جهات ٕا� ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زرق@:

قتل@: باب من َزْرقاً بالر· وَزَرقه الع�ة@, من أخّف قص� ر· زراق@: ßXا ـ مصبا
اJٔلوان@, مـن والزرقة ذرق@/ ]ع� وÍÈب قتل

ã
èبا من َزْرقاً الطائر وَزرق طعـنه@/

والفعل @أزرق,
ã
للFء@الصا| ويقال ر/ Ö Ôaو راء Ö Òa أaر مثل ن�َزْرقاء, ُJٔوا أزرق, والّذ@كر

َزِرَق@/

َزرقاء@, وع� وازراّقت@, وازَرّقت عينه وَزِرقت وُزرقة@, َزَرق عينه
ã
| ـ أسا

َزرقاء@/ ونطفة ُزرق@, أِسنّة أزرُق@, سناٌن ـ ا£از ومن زراق@/ ßXبا وزرقه ُزْرق وعيون

رقة �والز @كان , Aحي البياض رقة �الز ِسيده@: ابن الع�@/
ã
| رقة �الز الxذيب@: ـ لسا

ازرقاقاً@, عينه وازرقAت بياٌض@/ سواَدها ÏØ¿يتغ أن هو وقيل@: الع�@/ سواد
ã
| ُخÍÉة

اòمر@/ ْرقاء Aالز أبو@عمرو@: الصفا@/ شديد الزرق Øب� أزرق@: ونَصل ازريقاقاً@/ وازراّقت



زرق ٣٤٠

أعيyم ازرّقت معناه ا Ø̂ ٕا ِسيده@: ابن قال ِعطاشا@/ ثعلب@: Ìه
Ø
ف« ـ ُزرقاً يومئٍذ ـ وقوله

ٕاذا َزرقاً@: زراق ßXبا زرقـه وقد ينالونه@/ J Dف طاِمع� ُزرقاً ويقال العطش@/ شّدة من
عيـنه وزرَقْت به@, ورماه Lوه ه Aأحد َزرقاً@: وبب½Íه بعيـنه وزرقه به@/ رماه أو طعنه
فانزرق@/ وراء@, ٕا� أّخرته أيى الرحَل الناقة وزرَقت بياÎÈا@/ وظهر انقلبت ٕاذا :@ Lويى
َزّراق@: ورجل ِمزراق@/ الناقة ويقال@لتلك ظهره@/ ع� استل� ٕاذا الرجل@انزراقاً وانزرق

منه@/ مأخوذ والزورق بطنه@,
ã
| ما رمي ٕاذا الرجل َتزورق ويقال خّداع@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕامالة أو ا
ملة
ã
| تنحيته أو لعضو ٕامالة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

ٕاذا ÇLويى عينه وزرقت ÇLوه@/ نظره Aأحد ٕاذا بعينه زرقه فيقال عضو@/ ]�لة هو ما
استل� ٕاذا وانزرق يناله@/ J Dف طمع ٕاذا فيه وزرق بياÎÈا@/ وظهر وانقلبت ٕاليه مالت
ٕا� أماله ٕاذا نصله وزرق أّخرته@/ ٕاذا الرحل الناقة وزرقت ٕاليه@/ وانقلب ظهره ع�
الشّدة@/ من حّولت ٕاذا العطش من عينه وازرّقت طعنه@/ أيى وزرقه وهيّأه@/ العدو جهة

ودفـع@/ تنحية @= فالزين@ wا@: اXتشـاwة اXواّد دJلة اJٔصل هذا ع� ويدّل
= الزّل مزّلة@/ @= لْْق@ Aالز ٕازالة@/ @= الزعج@ ورود@/ @= رب@ Aالز دفع@/ مع سوق @= @ والزجيى

/@ والّزويى الّزوال@/ /@ @التنّحيى = الزوح@ هكذا@/@

/@١٠٢ . ٢٠ ـ ُزرقاً َيومئٍذ Òرم� Ô£ا
Ô
Ì Ô¿ ÒLو وِر Rالص

ã
ُينَفخ| يَوَم

بالذنب@, Nا عن كالقطع ا¡ّق@, خGف ع� القطع هو رم Ò
وا اJٕجرام أّن سبق
واòطيئات@/ الذنوب أثقال وفيه عنه ومنحرف ا¡ّق عن منقطع هو مَن فالُمجرم

اGòف أثقال ويَري عمله سوء ٕا� يتوّجه ا
زاء@: يوم
ã
| Ì¿ ÔJ ٕاذا فالُمجرم



٣٤١ زري

ٕا� النظر فيُحّد عليه@, والطغيان العدوان وظلَمة نفسه ع� والعصيان اòطاء وأوزار
شكل وينحرف ظهره@, عن اJٔثقال ويؤّخر بدنه@, قوام وZيل ب½Íه@, وينقلب مس�ه@,

يناله@/ J Dف ويطمع اJبتGء@, شّدة عن وجهه

/@�O J Fك وجيه فغ� اJُخر@: التفاس� وأمّا فzم@, رق Aالز حقيقة وهذا

عن وميل يى bتنح فٕانّه :@KæÊºآ M@كبود ا¢صوص ع�اللون اJٔزرق ٕاطGق وأمّا
الشـّدة أو اòوف عند الوجه

ã
| ي�اءي أيضاً اللون وهذا ضعيف@/ وتلّون البياض@,

أيضاً@/ الكرZة اxJية
ã
| الكلمة فتشمله واJبتGء@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زري@:

وقال به@/ واسxزأ عابه وِزرايًة@: وَزرية رمي@, باب من َزْرياً عليه زري ـ مصبا
وتـزّري وازدراه@, شـيئاً@/ يَعّده Jو عليه ُينِكر الّذيى اJٕنسان ع� الزاريى :@

Ø ã
æالشيبا

به@/ tاون ٕازراًء@: ء
ã
Ï¿بال وأزري كذلك@/ عليه@,

ِعبَت ٕاذا عليه@, َزريُت يقال به@, والxاون ء
ã
Ï¿ال احتقار ع� يدّل زري@: ـ مقا

به@/ Íت
Ø
ق½ به@: وأزريَت عليه@/

ِعبَت ٕاذا وَزَرياناً@: َمْزِريـة عليه َزريت زيد@: أبو قال ـ ٢٤٦ . ١٣ الxذيب
قال@: عمر@/ ع� الّزاريى ا

Ø
v@أ يا ـ عبـته ٕاذا عليه@: زّريت السّكيت@: ابن وقال عليه@/

وعنفه@, عاب ٕاذا عمله@: عليه زري الليث@: وقال به@/ Íت
Ø
ق½ ٕاذا ٕازراًء@: به وأزريُت

به@/ مُزرًي وهو به أزري فقد َعيْباً أخيه ع� أدخل وٕاذا قال@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



زعم ٣٤٢

والتحقيق@:

شخص@, ٕاظهار ع� وهونه ء
ã
Ï¾

ã
نقص| هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

به@/ والxاون التنقيص أيى

والتقص� واJسxزاء واJحتقار والعنف العيب ـ oمفاه اXع� هذا ٕا� ويرجع
هذه فٕاّن والنقص@, والصغر وا¡قارة الضعف وب� بيyا الفرق يظهر وwذا وأمثاGا@/
واّدعائه آخر شخص ٕاظهار جهة من J هو@, حيث من ء

ã
Ï¿ال نفس

ã
| تGحظ

ã
æعاXا
عليه@/

والصغر الكيف@, جهة من العظمة تقابلها وا¡قارة القّوة@, تقابله الضعف ٕاّن
Ø
j

وا¦ام@/ الgال يقابله والنقص الك	@, يقابله

/@٣١ . ١١ ـ@ @ َخ�اً ا( م Ô Òzيُؤت لَْن أعُينكُم تَْزَدِريى ِلل�ذيَن َو;أقوُل

واJختيار@, اXطاوعة ع� ويدّل ,@ ازترايى وأصله ,@ الّزريى من افتعال اJزدراء@:
اJٔع� ٕا� اJزدراء ونسبة قصد@/ عن ء

ã
Ï¿ل النقص ودعوي اJٕظهار ذلك اختيار أيى

وا¡قيقة والعقل الفكر J الع� باستناد هو ا Ø̂ ٕا علzم اXّدعي اXوضوع أّن ٕا� ٕاشارة
من هيى ا Ø̂ ٕا وعظمته وقّوته اJٕنسان كFل أّن مع فقط@/ ظاهريّة جهة فله واXعنويّات@,

النفسانّية@/ وصفاته وباطنه روحه جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زعم@:

للحجاز@, الزايى فتح لغات@: ثGث الزعم
ã
و| قتل@, باب من ÓFزع زعم ـ مصبا

ا¡Çنفيّة زعمت ـ ومنه القـول@, ]ع� ويطلق قيس@/ لبعض وك«Ìها Jٔسد@, وضّمها



٣٤٣ زعم

أخ	ت@, Fك أيى زعمَت@, Fك ال«Êَء ُتسقط أو ـ قوله وعليه قال@, أيى سيبويه وزعم
َكَفروا ال�ذيَن َزَعَم ـ قوله ومنه اJعتقاد وع� كذا@, زعميى

ã
| يقال ع�الظّن@, ويطلق

وقال يتحّقق@/ Jو فيه يشّك Dف الزعم يكون ما وأ@ك� :@ اJٔزهريى قال ُيبَعثوا@/ لَن أن
أو Gًباط يكون Dف يستعمل ما أ@ك� :@

Ø ã
اXرزو{ وقال الكذب@/ عن كناية هو بعÎÉم@:

باطل@/ أو هو أحّق يدري J خ	اً قال ,@ ÓFزع زعم القوطّية@: ابن وقال ارتياب@/ فيه
صا¬ مَقول غ� قال َمزَعم@:

Ò
غ� وَزَعم الكذب@/ مطيّة زعم قيل وGذا :@

ã
èطاòا قال

َعـم Aوالز بـه@, كفلت ونفع@: قتـل باب من ÓFزع باXال وَزَعمـت كن@/ ÔZ J ما واّدعي
باب من يزعم القوم ع� وزعم اXال@, وأزعمتك به@, oزع فأنا منه@, Ëºٕا عامة@: Aوالز

أيضاً@/ oزع فهو تأّمر@, َزعامة@: قتل

التكفّل واxJخر يق�@, Jو صّحة غ� من القول أحدYا أصGن@, زعم@: ـ مقا
كفروا@/ اّلذين َزعم ـ صّحة غ� ع� القول وهذا عم@, �والز عم Aالز ـ فاJّٔول ء@/

ã
Ï¿بال

وهيى عـوم Aالز الباب ومن مَطمـع@/ غ�
ã
| طمع أيى َمزَعم غ�

ã
| َزعم الباب ومن

زعم ـ اxJخر واJٔصل الكذب@/ والðّعم@: /@ باJٔيديى فُتغَبط yا ßd
ã
| يشّك

ã
الّ� زور Ò
ا

أيى باJُمور يزعم السيّد Jّٔن السيادة وهيى عامة Aالز الباب ومن به@/ كفل ٕاذا ء
ã
Ï¿بال

الَمْغنم@/ من السيbد حّظ عامة Aالز ويقال wا@/ يتكفّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وليس موثّق أساس ع� يبت� J اعتقاد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

يقينّية@/ وأصول مقّدمات من ]أخوذ

الواقـع تطابق J صحيحـة غ� موارد
ã
| اللفظ@: هذا

ã
| يسـتعمل ما وأ@ك�



زعم ٣٤٤

ُتْسِقَط أو :@KصM
Ø ã
للن� خطاباً قوGم

ã
| Fك اّدعاًء@, اXورد هذا

ã
| يطلق وقد وا¡قيقة@,

/@٩٢ . ١٧ @ـ@ ِكَسفاً َعلينا@ َزعمَت F كَ Êَء@
Ú
ال«

تعا�@: قوله ٕا� ٕاشارة

/@٩ . ٣٤ @ـ@ Êء
Ú
ال« ِمَن ِكَسفاً َعلzم ُنسِقْط رَضأو أ;َ ُم

ß ß
w ِسْف Ö ÒK نََشأ@ ٕان

اJستعGء@, ع� تدّل َع�@, Mرف استعملت ٕاذا اXاّدة فٕاّن اJٕمارة@: مفهوم وأمّا
الزعامة جهة من wم ونفوذه علzم وتسلّطه ع�آخرين شخص زعيميّة استعGء أيى

ã
و| اJٔمر@, جهة من اJٕمارة

ã
| اJستعGء أّن Fك الشخصّية@/ واJٔفكار واJعتقادات

من السلطنة
ã
و| علzم@, ٕاماماً كونه جهة من اJٕمامة

ã
و| ا¡كم@, جهة من ا¡كومة

التسّلط@/ جهة

اJرتباط
ã
ع�@الشّدة@| من@استعGFا@بالباء@الدالّة يستفاد فهو مفهوم@الكفالة: وأمّا

يدّل باXال@: زعمُت فقوGم Îيداً@, Ò¾ باِ( ×� كَ ـ تعا� قوله
ã
| Fك ا¡كم@,

ã
| والتأ@كّد

منه يستفاد اXع� وهذا اXال@, ٕا� بالنسبة واJعتقاد الّزعم تعلّق
ã
| وشّدة تأ@كّد ع�

ا¡كم@/ ٕاجراء تأ@كّد وIقّق التكفّل

/@٧٢ . ١٢ ـ
Õ
oَزع به بَع�وأنا ُل ßa به جاَء ْن Ò ßXالَمِلكو ُصواَع َنفِقُد قالوا@

/@٤٠ . ٦٨ ـ oَزع ِبذلَك م Øv@َأ َسْلُهم باِلغة@/// َعَلينا َلكُمأZان أم

خصوصه@/
ã
و| باXوضوع ا¡كم تعلّق ويتأ@كّد اXورد@, هذا

ã
| شديداً معتقد أيى

واJعتقاد@/ الّزعم تعلّق
ã
| التأ@كّد هذا يستفاد هو ا Ø̂ ٕا التكفّل fفهوم

Ôrزعم ٕان @كاُء@,
Ò
Ì Ô¾ فيكُم م Ô Úu أ Ôrَزَعم ال�ذيَن ُيْبَعُثوا@, لَن أن َكَفروا ال�ذيَن َزَعَم

تزعمون@/ Ôrُكن ما َعنكُم وضّل ِبَزْعمهم@, ِ)ِ هذا فقالوا ,@ ِ)ِ أولياُء أ ن�كُم

Tكم@/ أساس ٕا� اXستندة غ� اJعتقاد ]ع� كلّها اXوارد هذه
ã
| فالزعم



٣٤٥ زفر

والظّن الشّك oمفاه وأمّا اòاّص@, اJعتقاد هيى اXاّدة مفهوم حقيقة أّن فظهر
اJٔصل@/ من فليست وغ�ها@: والبطGن والكذب والقول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زفر@:

منه@/ الض�لوع تنتفخ Øح� النفس ترّدد فالزف�@: َزف�@, فzا م ÒG قاَل@ زفر@: ـ مفر
َزوافر@/ ا¡اِمGت@للFء لGٕماء وقيل فيه@َنَفُسه@/ ف�ّدد ]شقّة Iّمله ٕاذا فGن@كذا@: وازدفر

وع� aله@/ يزِفره@: زفره وقد /@
Õ
َزف� وله ,@� الثAكْ َزفرة يزِفر رأيته زفر@: ـ أسا

ومن الِقـَرب@/ Jملن ٕاماء زواِفر@: وGم منه@/ َيزِفر ثقيل ل ßa اJٔزفار@: من ِزفر ظهره
قومه زاِفر وهو اJٔثقال@/ عنه يزِفرون م Øu@Jٔ لعش�ته وزواِفره@: زاِفرته وهم ـ ا£از
وأسباب أعمدة زوافر@: و£Çدهم أعبائهم@/ وحامل سّيدهم السلطان@: عند وزاِفرtم

تقّويه@/

اJٔصوات@/ من ع�@صوت واxJخر ل@, ßa ع� يدّل أحدYا أصGن@, زفر: ـ مقا
ُزَفـر@, الّرجل يى Ùd وبذلك aله@/ ٕاذا وازَدفره@: أزفار@: وا
مع مل@, ß¡ا ْفر@: bالز فاJّٔول

Gا@/ مطيقاً باJٔموال يزدفر Jٔ@نّه

فـر bوالز مل@/ ß¡ا فر@: bوالز aله@/ َيزِفُره@: مل ß¡ا َزَفر قولك مصدر فر Aالز ـ صحا
ا¡Fر@, صوت أّول ف� Aوالز فـ�@/ Aالز له يقال للشّدة النAفَس واغ�اق الِقـْربة@/ أيضاً@:
ËºJٕوا َيزِفُر, َزَفر وقد وال¿Îيق@ٕاخراُجه@/ النAَفس@, ٕادخال ف� Aالز Jّٔن Îيق@آخره@, Ú¿وال
َفر: �والز وسط@الفرس/ فرة: �والز الداِهية/ ف�: Aوالز يسكّن@/ ا Ø[ور فرة,@وا
مع@َزَفرات@, Aالز

السيbد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



زفر ٣٤٦

والتحقيق@:

ماديّاً ذلك@, حاله استقضاء مع ء
ã
Ï¾ّملI هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

العشـ�ة والزاِفـرة@: أهله@, Jٔعباء ا¡امل السيّد ع� يطلق فالّزاِفر معنويّاً@/ أو @كان
الرجل الشجاع, الرجل اJٔسد, الضخم, ا
مل كُسدًي: َفر �والز Jٔثقال@الرجل@/ ا¡املة
طـبايعها ÏÉقتÇ[ الصـفات وهـذه معنوّية@, أو ماّدية صفة Jمل مyا وكّل ا
واد@,
قصبة

ã
| الوارد التنفّس هو فعيل@: ف� Aوالز منفصلة@/ خارجيّة باُمور وليست وذواtا@,

الواردة@/ الداهية الرية@,

/@١٠٦ . ١١ ـ@ Îيٌق@ Ò¾و Õَزف� فzا م Ô ÒG اِر النّ
ã
َف� َشَقوا ال�ذيَن فأّما

/@١٠٠ . ٢١ ـ@ ;@َيْسَمعون@ فzا وُهم Õَزف� فzا م Ô ÒG

ا
Ê»Çنيّة ا¡Çياة ٕادامة جهة
ã
| التحـّمل من نوع وفيه عميق تنفّس ف� Aفالز

وخروجه التنفّس Jرتفاع اJرتفاع@, ]ع� ال¿Îق من وهو يقابله وال¿Îيق والبدنّية@/
مـوارد

ã
| يتحّصل ا Ø̂ ٕا ا¤سوس اXمتّد العميق التنفّس من النحو وهذا القصبة@, من

/@oلJٔا Øn@والتأ والشّدة اJبتGء

وتتوقّف اJٕحساسات عن Zنعه ع�@اJٕنسان: استو� ٕاذا الشديد اJبتGء وهذا
اòارج عن ارتباطه وينقطع خطاباً Jو خ	اً يسمع Jو اJٕدراك@, عن البدنيّة حواّسه

الظاهرّية@/ ا¡واّس أقوي السامعة أّن مع

Mفٕاّن اJٕنسان نَفْس مقام
ã
| ف� Aالز وأمّا ,@Ë»
ا

ã
| Øn التأ أثر اXع� هذا ٕاّن

Ø
j

Kالكثافة JضمحGل اللطيف@, والبدن النفس ٕا� يرجع ما هو اxJخرة nعا
ã
| اJٔصل

وامـتGء فآناً آناً القلب ع� وهجومها الرذيلة الراسـخة الصفات Iّمل ٕا� fرجعه
الصفات اسـتيGء من النحـو وهذا ال¿Îيق@, بصورة وٕاخراجها دفعها

Ø
j مyا القلب

منه@/ أشّد ابتGء يتصّور J شديداً Ó
Ø
Fوغ Ìاً

Ø
»I يوجب النفس ع� الظلFنية



٣٤٧ زّف

/@١٢ . ٢٥ ـ وَزف�اً َتغّيظاً ا ÒG ُعوا ß Òd َبعيٍد َمكاٍن ِمن م Ô Ötَرأ ٕاذا

يسمع Mيث وتغيّظت حالxا ت Øتغ� ورأtم@: ا£رم� قابلت ٕاذا Øsجه ٕاّن أيى
ٕالzا ا¢الف� جلب من@زفرها@: واXراد غيظها@وزفرها@/ من التغّيظ@, شّدة من صوت Gا

وٕاخراج@/ ¾Îيق Gا وليس ويتصّور@, Zكن ما أشّد ع� وaلها

الصـفات رذائل مواجهة نتيجة
ã
| تتمثّل ا Ø̂ ٕا هذه@: Øsجه ٕاّن نقول أن وNوز

وٕازالxا@/ ال¿Îيق@وتنحيxا ZJكن@لصاح}ا @النفس@Mيث
ã
| وثبوtا@ورسوخها@و[كyّا

َمزيٍد@@/ ِمن َهْل وتَقوُل Fمتfَِٔت َهِل
Ò
Úsه� نَقول يَوَم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زّف@:

الّزفاف@: ËºJٕوا قتل@, باب من َزفّاً زوجها ٕا� العروس النbساء زّفت ـ مصبا
أÌºع@, ÍÈب@: باب من يزّف الرجل وزّف لغة@/ باJٔلف@: وأزفxا ٕاليه@, ٕاهداؤها وهو

الزفيف@/ ËºJٕوا

أÌºع, ٕاذا الظAلoَزفيفاً@: زّف يقال ء@,
ã
Ï¾ كّل

ã
خّفة@| ع� أصل@يدّل زّف: ـ مقا

ٕاليـه فأقبلوا ـ@ أÌºعوا سـ�هم@:
ã
| القوم وزّف زوجها@/ ٕا� العـروس ُزّفت ومنه

قد حلمه@: طاش Xن ويقولون خّفة@/ أيى َزفزفة Gا الشديدة الر´ فزاَفة@: Aوالز يَِزّفون@/
وأله@/ Aزف

النعام@/ َعْدو وقيل@أّول اòطو@والسكون/ مع@تقارب
ã
Ï¿Xا Ìºعة الزفيف: ـ لسا

ã
| ذلك ويكون طو@, Òòا ومقاربة اÌºJٕاع فيف Aالز :@

ã
æاللحيا وقال ميل@/ Aكالذ هو وقيل

الر´ وزّفت أÌºعوا@/ مشzم@:
ã
| القوم وزّف اللغت�@/ أبعد وأزّف وغ�هم@, الناس



زّف ٣٤٨

َترامي@بنفسه@/ @ط�انه@وتزفزَف:
ã
| @ودامت/@@وزّف@الطائر ليّناً هّبت@ُهبوباً @وزفزفت: َزفيفاً

فيف@: Aوالز اJٔرض@/ من وقرب جناحيه بسط ٕاذا الطائر: زّف ـ ١@.@٩٠ ا
مهرة
Ìºعة@/ فيه

ã
Ï¿م وهو اJٕبل

ã
Ï¿م من ÍÈب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وتفـّكر@/ دقّة مع وا¡ركة
ã
Ï¿Xا Ìºعة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

استعGFا@/ موارد bيع ع� ينطبق اXفهوم وهذا

= والّزوف دافع@/ مع وحركة
ã
Ï¿م @= الّزحف ـ@ ومواّد اXاّدة ب� ما �O@Jو

Ìºعة@/ = والّذّف وخّفـة@/@ Ìºعة =
ã
والز| سـيGن@/@ = والّذرف @/@

ã
Ï¿م

ã
| تبخـ�

ومع�@/ لفظاً التناسب من @ال«Ìعة@: = والّزرف

الفكـر لوازم ومن غـ�ه@,
ã
| أو ٕانسـان

ã
| يكون أن من أعّم اXفهـوم ٕاّن

Ø
j

والعGقة طو Òòا وتقارب اJٕضطراب اللbينة@والسكون@واJٕطمينان@واòّفة@وعدم والدّقة@:
اXورد@/ ÏÉو]قت Mسبه موضع كّل

ã
| وال«Ìعة@/ ا
ناح وبسط

/@٩٤ .@٣٧ ـ َليه@يَِزّفون ٕا فأقَبُلوا بالَيمين@, ÍÈباً م Öz َعلَ اَغ فر م@///
ß
xGآ	اَغ@ٕا َفر

ٕاليه Òماِش� oٕابراه مسكن ٕا� أقبلوا مÍÉوبة@: منك«Ìة آxGم رأوا
Ø
Fفل أيى

حقيقة ع� ح�يَطّلعوا Ìºعة
ã
| فهم ذلك ومع ٕاليه اJٔمر نسبة

ã
| وا¡ساب بالتفّكر

اJٔمر@/
باXاّدة@/ الكرZة اxJية

ã
| التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٩ زقم

زقم@:

أ@كل من الِفعل@, الزقم@: اòليل@: قال اJٔ@كل@/ من جنس ع� يدّل ُأَصيْل ـ مقا
فـGن تزقّم يقول@: العـرب بعض ٕاّن ُدريد@: ابن وذ@كر اJبتGع@/ واJزدقام@: ّقوم@/ Aالز

¾Ìبه@/
ã
| أفرط ٕاذا ,@ Òéّالل

ØXا عبّاس@: ابن قال أ@كله@/ قم@: Aوالز وُزبد@, [ر فيه Gم ٕاËºطعام ّقوم@: Aالز ـ صحا
ه@, Øeðن بـد �بالز ا¦ر جهل@: أبو قال :@oأ;ث َطعاُم ّقوم الز� ةَ َشَجَر ٕان� ـ تعا� قوله نزل
ياط�@/ الش� ُرءوُس @كأ@ن�ه َطلُعها oح Òا� أصل

ã
| رج ÒH َشَجَرة ا Úuٕا ـ تعا� Nا فأنزل

لقوم@/ Ô¡ا لقوم@: �والز التلّقم@/ والðّقم@: ابتلعه@, أيى فازدeه ٕايّاه أبلعته أيى َء
ã
Ï¿ال وأزeته

أعـرض@, ورقـه أّن Jّٕا الرمّان كشـجر نبت زقوم@: ـ ٣٣٧ ـ التذكرة ٕاحياء
حّب داخله كاJٔهليلج@, \راً لف ÔO ما ومنه ,@�dكاليا والبياض اÍÉòة ٕا� وَزهره

Ìºيعاً@/ ا
راح يُلحم وورقه وا¡جاز@, بالقدس يكون ,@Ë»كالسم@

الزعرورة@/ شجرة الزعرورة@, KزقّومM ـ قع

/@
ã
ا
ب� التفّاح أو الكيلدار هو زعرور@: ـ ٣٣٧ ـ التذكرة ٕاحياء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ولعـّل وبالقهر@/ اJبتGع بطـريق اJٔ@كل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

وزان عـ� للطبع@, مطبوعة غ� ا Øu@أ ]ناسبة اJٔشجار من أنواع ع� الزقّوم ٕاطGق
وَدّيوم@/ قَيّوم

َطـْلُعها oج Ò¡ا أصل
ã
| رُج ÒH َشَجرةٌ ا Øuٕا ّقوم@/// الز� َشَجرةُ أم نُُزً; Õَخ� أذلَِك



زقم ٣٥٠

/@٦٢ . ٣٧ ـ ِمyا @كلوَن Ð; م Ô Úuفٕا ياط�@, الش� ُرؤوس @كأ@ن�ُه

/@٤٣ . ٤٤ ـ الُبُطون
ã
|
ã
أ;ثoيَغ� َطعاُم ّقوم الز� ةَ َشَجَر ٕان�

ِمـyا fاِلئـوَن َزّقوم ِمن َشَجر ِمْن @ِكلوَن Ð; بون Yالُمكذ الّضـالRون ا Ûv أ ٕان�كُم Ú Ôj
/@٥٢ . ٥٦ ـ الُبطوَن

الصفات وهذه وحفوصة@, ومقاومة ويبوسة وحرارة حّدة له شجر هو الزقّوم
النار@/ مقابل

ã
|

Ø
Dس Jو ا¡اّرة@, اXنطقة

ã
|

Ø
Dس Jو وتزيدها@, العطش

ã
| تشتّد

اXتظاهر النابت فالشجر@: والباطنّية@: اXعنويّة جهة من وأمّا اXاّدة@, بلحاظ هذا
Çجب Ô¡ا أعظم من وهذا والُعجب@, والتشّخص النفس رؤية وهو اJٕنسان@, قلب

ã
|

تعا�@, ا¡ّق رؤية مع Q@Jتمع النفس رؤية فٕاّن اXتعال@, Nا ٕا� السلوك
ã
| واXوانع

وTجوبّية@/ ظلمة كّل ومنشأ رذيلة كّل مبدأ الصفة وهذه

/@F Ô Ôtَسْوآ F ÒG َبَدْت ةَ جَر الش� ذاقا@ ØF َفلَ

الطعم@/ الذوق@, الشجرة@, راجع

الشجرة من والتذّوق التطّعم نتيجة فٕاّن الشياط�@: برؤوس الطAلع تشبيه وأمّا
فٕاّن الشيطان بصورة يتمثّل اXع� وهذا ال¿Îود@, عن والبعد ا¡ّق عن ا¤جوبيّة هيى

صورته@/ ومظهر وجوده مركز الشيطان ورأس البعد@, ]ع� الشطن

وأمّا /@oح
ا مفهوم عموميّة مّر قد :@oح Òا� أصل
ã
| رُج ÒH ـ تعا� قوله وأمّا

يG_ه@/ Øح� oح
ا جنس من الزقّوم يكون أن فGبّد :@ ّ الظاهريى التفس� ع� بناًء

عن خارج وخصوصياtا اxJخـرة nعا جزئيات عن البحث ٕاّن مراراً وقلـنا
ا¤دودة@/ ٕادرا@كاتنا عن خارجة ا Øuفٕا ا¤ّقق@, الباحث وظيفة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥١ زكَريّا

ا@: َز@كريّ

تلك
ã
| Gًمسـتعم ËºJٕا هذا وكان /@Nا يذكره مَن َز@كريّا@: ـ مقّدس قاموس

Iصيل
ã
| ß Ö�َوساعي ß� Ò¡صا وكانا أبيّا@, طائفة ومن الُمعمbد@, Jيي أبو وهو اJٔزمنة@/

القدس@/ روح

تلميح@/ ذ@كر@, ِذ@كري@, KِزِكرM ـ قع

ظهر@/ عن حفظ تََذ@ّكر@, َذ@َكَر@, Kزا@َكرM

بن وعمران آذن بن زكريّا وكان آذن@, بن زكريّا هو ـ زكريّا ـ ٥٢ ـ اXعارف
زمـان

ã
| وكانا يعقوب@, بن vوذا سبط من ,@

Ø ã
الن� داود ُولد من ,@oاليعاق بن ماثان

Ï»وعي Jيي وكان عمران@, بنت hمر اُخت عمران بنت أشياع زكريّا فðّوج واحد@,
فوضعوا شجرة@, جوف

ã
| دخل هرب ØXا وهب@: قال اراً@/ ØS زكريّا وكان خالة@/

ã
اب�

عـّز Nا فأوحـي ,@ Aأن بدنه@: ٕا� اÇXنشار بلغ أن
Ø
Fفل للقطع@, الشجرة ع� اXنشار له

اثن�@/ قطع Øح� ,@ Ø�َي nو فسكت اJٔرض@/ اقّلب أو أنينك عن تكّف أن ٕامّا وجّل@:

ولد من زكريّا :@
Ø ã
èـغرXا سعيد ابن كتاب من ـ@ ٣٤ . ١ الفـداء

ã
èJٔ Í½ا¢ت

كفّل الّذيى وهو اراً@, ØS وكان العزيز@, كتابه
ã
| Nا ذ@كره نبيّاً وكان KعM داود بن سلDن

اُّم وكانت داود@, بن سلDن ولد من ماتان بن عمران بنت hمر وكانت ,@Ï»عي اُّم hمر
زكريّا زوج فكانت ايساع@, واdها حنّة اُخت ُمزّوجاً زكريّا وكان َحّنة@, ٕاdها hمر
اXسجد@,

ã
| غرفة زكريّا Gا ب� hمر ك	ت

Ø
Fفل ,@hمر زكريّا كفّل ولذلك ,@hمر خالة

فـقط@, زكريّا غ� hمر ع� يدخل J وكان للعبادة@, الغرفة تلك
ã
| hمر فانقطعت

ÇJيي وُولد /@/@@,@Nا من بكلمة مصّدقاً بيحيي زكريّا Ì Ø¿فب ج	يل تعا� Nا وأرسل
زكريّا موا Øtا بعل غ� من َولدت hمر أّن الzود علمت

Ø
Fفل أ¾Îر@, بستّة اXسيح قبل



َز@كريّا ٣٥٢

مـعها@, زكريّا وقطعوا الشجرة فقطعوا عظيمة@, شجرة
ã
| واخت� فهرب وطلبوه wا

اXسيح@/ وJدة بعد قتله وكان سنة@, مائة Lو حينئذ زكريّا عمر وكان

الثـانية السـنة
ã
| الثـامن ال¿ÇÎر

ã
| ـ اJّٔول ـ زكريّا ـ@ hالقد العهد أسـفار

الرّب غضب قد ,@Gًقائ
Ø ã
والن� ِعّد بن َبَرِخيّا بن زكريّا ٕا� الرّب كلمة كانت لداريوس

/@
Ú ã
ٕا� ارجعوا ا
نود �رب قال هكذا@: Gم فقل آبائكم ع� غضباً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Í¼عاXا Jيي
ã
èأ آذن بن لزكريّا ليست زكريّا@: ٕا� اXنسوبة الرسالة هذه أّن

ã
| لداريوس Í¼عاXا برخيّا بن لزكريّا بل اXيGد@, من قليلة سنوات بعد Ø|توXوا hرX

مyا@/ نقلناه ما
ã
| رأيت Fك اXيGد@, قبل اòامس القرن

ٕاثنان@/ اJٔنبياء
ã
| بزكريّا اXسّمي أّن فظهر

×
Øæأ Ôhَمر يا قاَل ِرْزقاً ِعنَدها َوَجَد ا¤راَب َز@كريّا zا َعلَ Fَدَخَل ُكل� َز@كريّا َلها وكف�

النّاَس ُتَكلYَم َأ@ّ; آَيتَُك قاَل ///@ بيَحييى Ìَك Ù¿ُيب اَ( ٕان� ه@/// ب� َر َز@كريّا َدعا هنالِك لَِك@///
/@٣٨ . ٣ ـ أيّام ثfَثَة

عـمره أواخـر
ã
| له ُولِد Jيي وأّن Gا@, ومراقبته hرX زكريّا كفالة ع� تدّل

عاقر@/ وامرأته

لَُه فاْسـَتَجْبنا الوارث�@, Ôَخ� وأنَت َفْرداً
ã
æتََذْر ; Yَرب َرب�ه ناديى ٕاذ وَز@كريّا

/@ ٨٩ . ٢١ ـ@ َزْوَجه@ لَُه وأْصَلْحنا ييى Ö ÒJ لَُه َهْبنا َوَو

العظُم َوَهَن
ã
Ùæ ٕا Yَرب قاَل خفيّاً@, نداًء َرب�ُه ناديى ٕاذ َز@كريّا عبَده َربّك ِة Òaَر ِذ@كُر



٣٥٣ زكو

ِبُغfٍم َك
Ô
Ì Ù¿ُنب ٕانّا َز@كريّا يا ///@

ã
	 َفَهْب عاِقراً

ã
çمرأFوكاَنت َشْيباً@, أُس الر� واْشَتَعَل

ã
Ø
ِم

/@٧ ,@٢ . ١٩ @ـ@ ييى Ö ÒJ ُه ÔdF

اXوجبة@/ واXقتضيات ال¿Ìائط فقدان مع دعائه استجابة ع� تدّل

/@ ٨٥ . ٦ ـ@ @� ß¡الّصا ِمَن ُكّل والياَس
×
Ï»وِعي ييى Ö ÒJو وَز@كريّا

وعي«Ïوٕالياس@/ Jيي صGح مقام تعادل ع�@مرتبة الصGح
ã
| ع�@كونه تدّل

يدّل@ع�@توافق@مراتب@فضيلxم@واحتبائهم @رديف@واحد
ã
| أنبياء @ٕالياس@ٕاّن@ذ@كر

ã
| وقلنا

جهات@/ أو جهة من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زكو@:

بعÎÉـم@: قال اXـال@/ َز@كاة الطّهارة ويقال وزيادة@/ اء Ò̂ ع� يدّل أصل ـ مقا
يت Ùd بعÎÉم@: وقال و^اؤه@/ زيادته وهو اXال@, َز@كاء به ُيرجيى ا

Ø
W ا Øu ٔJ بذلك يت Ùd

رُهم Yُتَطه َصَدَقًة م ßGِمنأموا ُخْذ ـ تعا� قـوله ذلك وحّجة قالوا طهارة@, ا Øu ٔJ زكاة
والطهارة@/ ا§اء وYا اXعني�@, هذين ٕا� راجع كلّه ذلك

ã
| واJٔصل ا@/

ß
w zم Yوتَُز@ك

@كا@: Aوالز به@/ Jيليق أيى بفGن@, Jيزكو أمر هو ويقال @كاء@/ Aالز Øب� َزرٌع@زاٍك@: النAماء ومن
ُز@كَأة@: رجـل الفـّراء@: قـال قبله@/ الّذيى من فقريب اXهموز فأمّا الشفع@/ وهو الّزوج
قوGم@: bيعاً الباب عن شّذ ا

Ø
Wو /@Ì ßºوXا @كَأة@: �الز :@ ّ اJٔصمعيى قال كث�ه@/ النقد ÍÈحا

رجلzا@/ عند به َرَمْت ٕاذا زكأً@: به َتزكأ بولدها الناقة زكأت

باب من ُز@كّواً واJٔرض@َتزكو الزرُع@, يقال@زكا النAماء@والزيادة@, @كاء@: Aوالز ـ مصبا
الّز@كاء@/ به ُيرجي سبب Jٔ@نّه زكاة@, اXال من ا¢رج القدر يى Ødو مثله@/ :@ وأزكيى قعد@/
ٕا� نسبت وٕاذا وزكّاه@, اXاَل Nا وأزكي منه@, Ëºٕا والّز@كاة تزكية@, مالَه الرجل وَز@كّي



زكو ٣٥٤

زكاتّية@: وقوGم /@ ّ كحصويى ّ زكويى فيقال واواً اJٔلف وقلب اGاء حذف وجب الّز@كاة
وهو الّز@كاة ٕا� نسبته وزّكيته@: صلح@/ ٕاذا يزكو@: الرجل وزكا زكوّية@/ والصواب ,@ ّ عاميى

أزكياء@/ وا
مع ,@ ّ َز@كيى والرجل الصGح

والنAماء @كاء Aوالز وَز@كاًء@, وُز@كُّواً َز@كواً َيزكو زكا مصدر @كو@: Aالز ـ ١٧ . ٣ ا
مهرة
ا¥ر@/ من تعا� Nا رجه ÔO ما واJٔتاء@:

باJُمور ذلك ويعت	 تعا�@, Nا بركة عن ا¡اصل ا§ّو الزكاة أصل زكا@: ـ مفر
Xا الزكاة ومنه وبركة@, ^ّو منه حصل ٕاذا يزكو الزرع زكا يقال واJُخروّية@/ الدنيويّة
لðكية أو ال	كة رجاء من فzا يكون Xا الفقراء@, ٕا� تعا� Nا حّق من اJٕنسان رج ÔO

@كاة@: الّز وآتوا الّصfة وأقيموا bيعاً@/ FG أو وال	كات با�òات تنميxا أيى النفس
ا¤Çمودة اJٔوصاف الدنيا

ã
| يستحّق Mيث اJٕنسان يص� وطهارtا النفس وِبزكاء

واXثوبة@/ اJٔجر اxJخرة
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

íXا عن وٕاخراجه Mّق ليس ما تنحية هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

برنا¶ عن السـيّئة اJٔعFل وتنحية القلب@, عن الصـفات رذائل كٕازالة وذلك /@nالسا
الباطل من ملحقاً كان ما وتنحية اXال@, عن الناس حقوق وٕاخراج اJٕنسانّية@, ا¡ياة

الصحيح@/ íXا عن والفساد

حصول جهة ٕا� التطه�
ã
| النظر أّن والxذيب@: والðكية التطه� ب� والفرق

ã
و| وٕاخراجه@/ تنحيته يلزم ما تنحية جهة ٕا� الðكية

ã
و| الرجس@/ قبال

ã
| الطهارة

واòلوص@/ الصGح حصول جهة ٕا� الxذيب

لوازم Çfن واللياقة@: وال	كة والطهارة والصGح والزيادة ا§اء ـ oمفاه وأمّا



٣٥٥ زكو

وا¡قيقة@/ اJٔصل من وليست وآثاره@, اJٔصل

/@٩ . ٩١ ـ َدّساها َمن خاَب َوَقد اها َز@كّ َمن أفَلَح َقد

/@١٨ . ٣٥ ـ ِلَنفسه @كّيى Ò Òðَي ا Ú̂ فٕا تََز@كّيى َوَمن

/@١٤ . ٨٧ ـ تََز@كّيى َمن أفَلَح َقد

أّن Fك بالðكية@, والعبادات ا¡سنة اJٔعFل قاطبة ب� من الفGح خّصص قد
منه ويتظّهر ي�ّشح اòالص غ� الُمدّسس القلب فٕاّن بالتدسيس@, تتحقّق ا Ø̂ ٕا اòيبة

قصد@/ دون ومن قهراً فيه@, ما

/@٢١ . ٢٤ ـ أَبداً أَحٍد ِمْن ِمنَك زكيى ما تُه Òaوَر َعَليكُم ا( َفْضُل َولَو;

/@٤٩ . ٤ ـ fًَفتي ُيظَلموَن َو; َيشاُء َمن ُيزكّيى اُ( َبِل

منه واGداية اJُمور ونظم ,@Nا بيد واXقتضيات والوسائل اJٔسباب قاطبة فٕاّن
وبفضله@/ وتأييده بتوفيقه العمل وصGح وطاعته وسلوكه العبد وٕارادة تعا�@,

fةَ الص� وُيقيموَن @كاة@, الز� وٕايتاَء fِة الص� وٕاقاَم @كاةَ@, الز� وآتوا fةَ الص� وأقيُموا
@كاة@/ الز� Ôrوآتي fة الص� Ôreأ� لَ @كاة@, الز� ويؤتوَن

من Jصل Xا مصدر Ëºٕا فالزكاة منه@/ يتحّصل ما وٕايتاء اJٔموال تزكية يراد
باJٕيتاء@, Ø	ع ٕاعطائه Vّرد ٕا� الزكاة

ã
| النظر كان وØXا التصلية@/ من كالصGة الðكية

واòضوع اòلوص من علzا هيى ما ع� ٕاقامxا ٕا� فzا النظر فٕاّن الصGة GRف
وال¿Ìائط@/

الراجعة ا¡قوق قاطبة فيعّم اXالّية@, الðكية أنواع bيع من أعّم الزكاة ٕاّن
Ø
j

والفـقراء@, الضـعفاء وحقوق الرسـول@, وحقوق ,@Nا حقوق من باJٔموال@, اXربوطة
والعـقود اÇXعامGت

ã
| النـاس وحـقوق السـبيل@, وأبناء واليـتامي@, èالقر وذويى



زكو ٣٥٦

اXالّية@/ الðكية من وهو ماله من وOرجه يؤّديه أن عليه ا
Ø
W وغ�ها@, واJٕيقاعات

Fك مال أو نفس
ã
| الðكية مطلق وهو أعّم مع�

ã
| مستعملة الزكاة تكون وقد

وَحناناً @كاة@, والز� fة بالص� يأمرأهلَه وكاَن @كاة@, والز� fِة بالص�
ã
æوأْوصا تعا�: قوله

ã
|

ُرaاً@/ وأقرَب َز@كاةً ِمنه َخ�اً F Ô Øwَر FÔ ÒGُيبِد أن تِقيّاً@, وكاَن وَز@كاةً َلُدنّا ِمن

الðكية@/ نتيجة
ã
| يتحقّق ما وهو الðكية من يتحّصل ما مطلق يراد

/@١٠٣ . ٩ ـ ا
ß
w zم Yوتَُز@ك رُهم Yُتَطه َصَدَقة ِمنأمواGم ُخْذ

/@٢٣٢ . ٢ ـ َيْعلَم واُ( وأْطَهُر َلكُم أْز@كيى ذىِلكُم

/@٢ و@٦٢@@. ,@١٦٤ . ٣ ـ ة Ò Ög ß¡وا الِكتاَب وُيَعلYمُهم م
ß
z Yويَُز@ك آياِتِه م

ß
z َعلَ َيتلُو

Ø
j وÇtيّؤاً@, توّجهاً توجب روحانيّة وتنبzات ٕاG×يّـة تذّكرات اxJيات@: تGوة
واJٔخGق الضعيفة اJٔفكار من ا¡ّق عن خارج هو ما وتنحية الðكية مرتبة تتحقّق
يستعّد وحينئٍذ والصفا@, الباطنيّة الطهارة مرحلة تتحقّق

Ø
j السخيفة@, الرذيلة@والعادات

وا¡gة@/ اXعارف لتعلّم اJٕنسان

Ø
j Jًاbٕا النتيجة ذ@كر ٕا� فzا النظر فٕاّن اJُو�@: اxJية

ã
| الطهارة تقّدم وأمّا

الðكية@/ وهو السلوك
ã
| اJٔساس هو ما لزوم ٕا� اJٕشارة

/@٣٢ . ٥٣ ـ أنُفَسكُم ُتزّكوا fَف

/@٤٩ . ٤ ـ م
Ô
Î
Ò
أنُف« يَُز@كRوَن ال�ذيَن ٕا	× تََر Òn@أ

Oالف وهذا وتشّخص@, نفسانيّة وجود ع� تدّل ٕا�ضم�ها@: اJٔنفس ٕاضافة
التـوّجه يGزم بالعمل J بالقول والðكية النفسانّية@, تنحية مyا فٕاّن الðكية@, حقيقة

النفس@/ ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥٧ زّل

زّل@:

باب من Gًََزل وزّل عنه@/ تنّحي ÍÈب@: باب من ًJّز مكانـه عن زّل ـ مصبا
وأمّا oXا بفتح وهو حض@, Aالد اXكان والَمزلّة اXّرة@, ّلة@: Aوالز ّلة@, bالز ËºJٕوا لغة@, َتِعب@:
يزّل فعله أو منطقه

ã
| وزّل اJٔقدام@, فيه تزّل َمزّلة@: أرض يقال أفصح@, Ì»فالك الزايى

ذ ØHوا الو¨ة@/ والزّلة@: أعطيته@/ ٕاذا :@JًJٕاز ٕاليه وأزللت أخطأ@/ َزّلة@: ÍÈب باب من
زواّل@/ ودراهم زاّل@, فهو الوزن,

ã
| نقص :Gًَزلي الدرهم@َيزّل وزّل صنيعة@/ فGن@زّلة@أيى

أزعجته/ وزلزلته: واËºJٕ@بالفتح/ ,Jًِزلزا @كت@واضطربت@, Iّر وتزلزلت@اJٔرض@َزْلزلة:
الَعذب@/ Jل@: �الز واXاء

ã
| Jم بعدها زاء كّل

ã
| وكذلك اXضاعف@,

ã
| منقاس مطAِرد أصل زّل@: ـ مقا

Jل@: �الز واXاء /@ ًJّوز Gًزلي مكانه من َزّل تقول اJٔصل@, هذا عجيب من وهذا ,@
ã
~Gالث

Çuج عن زّل ا¢Çطٔي Jّٔن اòطأ@, ّلة@: Aوالز لرّقته@/ اللbسان َظهر عن يزّل Jٔ نّه الَعذب@,
وهـو اJٔزّل ئب bالذ فأمّـا /@Jًِزلزا وُزلِزلت اضـطربت@, اJٔرض@: وَتَزلزَلِت الصواب@/
َعدا@, ٕاذا َزّل قوGم من بذلك يى Ù Ôd :@

Ø ã
èعراJٔا ابن فقال ,@Kعجزه ¡م Mالقليل اJٔرسح

Fك اJٔرسح كان وٕان َزJّء@, فقيل ْصعاء@, Aالر اXرأة به ت
Ø
ش}

Ø
j الصحيح@, القياس وهو

مؤّخر عن وكذلك مؤّخره@, عن زّل قد اللAْحَم Jّٔن أيضاً@, ذ@كرناه ما قياس فهو قيل
ْسحاء@/ Aالر اXرأة

َتِزّل@/ ِرجٌل زّلت يقال قصد@, غ� من جل bالر اس�سال اJٔصل@:
ã
| لّة Aالز ـ مفر

وتكـرير اJضطراب والðلزل جل@/ bالر بزلّة تشبzاً َزّلة@, قصد غ� من للذنب وقيل
فيه@/ الزلل مع� تكرير ع� تنبيه لفظه حروف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



زّل ٣٥٨

والتحقيق@:

عمل
ã
| أو منطق أو رأيى

ã
| لطيف تزلّق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

التكرار@/ ع� يدّل والزلزلة ِرجل@/ أو

التناسب من الزّل@: الزلق@, الزلف@, الزلع@, الز»@, ,@ªالز ـ مواّد ب� ما �O Jو
الزلق@/ راجع واXع�@/ اللفظ

ã
|

ٕاذا اXنطق
ã
| كاòطأ اXاّدة@: استعFل موارد

ã
| يGحظ أن يلزم الðلّق fفهوم

اÇXاء هو Jل �والز لطيف@/ Pريان شـيئاً أعطيته ٕاذا ٕاليه وأزللت الصواب@, عن تزلّق
ال¿Ìب@/

ã
| يðلّق الّذيى العذب اòالص

ã
الصا|

جاَءْتكُم َبعدما ِمن Ôr َزَللْ ُمب�فٕاْن َعُدو| َلكُم ٕان�ُه يطاِن الش� ُخُطواِت َتت�بعوا َو;
/@٢٠٩ . ٢ ـ oَحك َعزيٌز اَ( أن� فاعَلموا الَبيYناُت

عزيز سلطة Iت أ@نّكم فاعلموا بعُد@: و[ايل لطيف تزلّق لكم حصل ٕاْن أيى
/@oحك

/@٩٤ . ١٦ ـ ثبوtا َبعد َقدٌم ل� Òðَف َبْيَنكُم fًَدَخ أZاَنكُم َتت�ِخُذوا َو;

الثبوت@, بعد القدم فðلَّق وزائداً@, اòارج من Gًداخ أمراً العهود تتّخذون أيى
الثبوت@/ مقابل

ã
| الزلّة أّن ع� يدّل وهذا

/@٣٦ . ٢ ـ فيه كانا ا ØW Fفأخرَجه َعyا يطاُن الش� F ÚGفأز

الثبوت@/ فانتقض ا
ّنة@,
ã
| الثبوت حالة عن مðلّق� Fفجعله أيى

/@١٥٥ . ٣ ـ َكَسبوا ما@ ببَعض يطاُن الش� م Ô ÚG Ò Òðاس ا Ú̂ ٕا

يـوم وَيِزلّوا م ØGُيز أن يطلب ا Ø̂ ٕا ا
معاِن Òالت� يَوَم منكم تَولAوا الّذيَن ٕاّن أيى



٣٥٩ زلف

/@ ß Öمَع�
ا التقاء

واLراف لطيف تزلّق فيه يتحقّق مورد
ã
| هو ا Ø̂ ٕا اXاّدة@: wذه التعب� أّن فظهر

/@ رأيى أو قول أو عمل
ã
| لَل Aالز حصول كان سواء التثّبت@, بعد

وكيفاً@/ Ó
Ø
Fك وشّدة تكرار ع� يدّل فzا فالتضعيف الَزلزلة@: وأمّا

/@١ . ٩٩ ـ ا ÒGِزلْزا ْرُض أ;َ ُزلِْزَلِت ٕاذا

/@١١ . ٣٣ ـ َشديداً ِزلْزاً; وُزلِْزلوا اXؤِمنوَن Ò ã� Fبتُ ُهنالَِك

ٕاذا Fك ٕاضافّية@, وشّدة تأ@كّد ع� يدّل KطلقXا MاXفعول الفعل بعد اXصدر ذ@كر
بالشّدة@/ اXاّدة قيّدت

/@١ . ٢٢ ـ oَعظ ٌء
ã
Ï Ò¾ الّساَعِة َزلَزلََة ٕان� َرب�كُم ات�ُقوا

الناس
ã
| أو اXاّدة أرض

ã
| ا¡ادثة الزلزلة تشمل مطلقة الّساعة زلزلة ٕاّن

Ø
j

القـلوب
ã
| ما Øفيتج� واXقامات@, والظواهر واJٔحوال اJٔوضاع بتحّول واXؤمنـ�

واJٔستار@/ ا¡جب عyم ويكَشف والبواطن@,

وغ�ها@/ واJضطراب والرجفة اXاّدة ب� الفرق جف@: Aالر
ã
| مّر وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زلف@:

ازَدلف ذلك ِمن يقال ء@,
ã
Ï¾ ٕا� قرب

ã
| وتقّدم اندفاع ع� يدّل زلف@: ـ مقا

من اJٕفاضـة بعد
×
مـ� ٕا� الناس Jق�اب ]ّكـة@, ُمزدلِفة وسـمbيت تقّدم@, الرجُل@:

واX�لة@/ رَجة Aالد لفة@: �والز لَف Aوالز /@èُقر أيى ,@
×
ُزل� فGن عند لفGن ويقال عرفات@/

كّل Jّٔن منه@, طوائـف فهيى اللّيل@: ِمن لَف �الز وأمّا أدَنيتـه@/ كذا@: ٕا� الّرجَل وأزلفُت
اJُخري@/ من تقرب مyا طائفة



زلف ٣٦٠

ومنه ازتلف@, واJٔصل فازدلف@, قّربه@, وأزلفه@: القربة@, ل�@: �والز لفة �الز ـ مصبا
هذا@, من ُمزدلفًة يت Ùd وقيل bعته@, ء@:

ã
Ï¿ال وأزلفُت عرفات@/ ٕا� Jق�اwا ُمزدِلفة@,

اJٔصل@/
ã
| للصفة ¤اً Jّٕا وJم ألف Jيدخلها البقعة ع� علم وهيى JجBع@الناس@wا,

ُزلفـة رأوا ØXا معـناه قيل ـ@ ُزلَفـة@ رأوه ا Ø ÒXَو ـ@ طوة Ôòوا اX�لة لفة@: �الز ـ مفر
وLوها البشارة كاستعFل العذاب @م�لة

ã
الزلفة@| استعFل وقيل ُحِرموها@/ اXؤمن�@وقد

/@ ُزل�× ٕا	اِ( بونا Yلِيقر ٕاّ; ـ@ طـوة Ôòا ل�@: �والز ُزَلف@/ اللّيل Xنازل وقيل اJٔلفاظ@/ من
/@ الَمراقيى والَمزاِلف@:

ٕاذا ٕازJفاً@: الرجَل وأزلفُت والدرجة@/ اX�لة لفة@: �والز لَف Aالز ـ ١٢ . ٣ ا
مهرة
ا¡ياض يت Ød ا Ø[ور ا;Ðخرين@, Ú Òj وأزلفنا ـ الت�يل

ã
| Ì

Ø
ف« وكذلك هلكة@, ٕا� أدنيته

رجل الُمزدلِف يى Ùd وبه موضع@, ٕا� موضع من التقّدم ليف@: Aوالز َزلَفاً@/ ماًء امتGٔت ٕاذا
العرب@/ فرسان من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قد اJعتبار وwذا القرب@, مع عالية مرتبة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

عرفات ب� اJرتفاعات وع� القرب@, مع علّوها بلحاظ اXتقّدمة اX�لة ع� يطلق
Jزم فالقيد الصبح@, من قريبة اللّيل من متأّخرة ساعات وع� ,@

×
م� من قريبة

×
وم�

اXوارد@/
ã
| ملحوظاً يكون أن

وغ�ها@: الليل من وطوائف واX�لة والدنّو والتقّدم القرب مطلق oمفاه وأمّا
وا¡قيقة@/ اJٔصل عن فخارجة

ويظهر وغ�ها@, اللقاء الدنّو@, القرب@, ـ وب�مواّد بيyا الفرق يظهر القيد وwذا



٣٦١ زلف

الكرZة@/ اxJيات
ã
| استعGFا موارد

ã
| wا التعب� لطف أيضاً

/@٩٠ . ٢٦ ـ للغاِوين
Ô
oح Òا� َزِت Yوبُر Òِللُمت�ق� ن�ُة Òا� زِلَفِت واُ

/@٣١ . ٥٠ ـ َغ�َبعيد Òِللُمت�ق� ن�ة Òا� زِلَفِت واُ

/@١٣ . ٨١ ـ ت ÒÍ ÒÉماأح نَْفٌس َعِلَمْت زِلَفت اُ ن�ُة Òا� وٕاذا ُسعYَرت Ôoح Òا� وٕاذا

ا
هة ا
ّنة@: ع� الغالب فٕاّن م�لxم@, فوق عالية مرتبة
ã
| كوuا مع @قربت أيى

عـالية@, سـطوح
ã
| كلّها وهذه اXعنوّية@, وا
ذبات الGّهوتيّة والتجلّيات الروحانيّة

/@oح
ا GRف

ومقامها وم�لxا tيؤها نفس كّل أدركْت ا
ّنة@: خصوصيّات شوهدت وٕاذا
ا
ّنة@/ مقام ٕا� بالنسبة

/@٣٧ . ٣٤ ـ ُزل�× ِعنَدنا بكُم Yتُقر ã� بال� أو;ُد@كُم َو; أمواُلكُم َوما

/@٢٥ . ٣٨ ـ َمآب وُحسَن لَُزل�× ِعنَدنا لَُه وٕان�

/@٣ . ٣٩ ـ ُزل�× ٕا	ا( بونا Yلِيَُقر ٕاّ; َنعُبُدُهم ما

يدّل بونا@: bوِلُيقر بكم bُتقر ـ كلمة وذ@كر اXتعال@, Nا من قريبة عالية مرتبة يراد
والزلف@/ القرب

ã
çماّد

ã
æمعا اختGف ع�

/@١١٤ . ١١ ـ الل�ْيل ِمَن وُزَلفاً ار Úyال
ã
طََر| fةَ الص� وأِقِم

وطرفا والتذلّل@, والتوّجه الدعاء مطلق وهو اللغويى معناها الصGة@: من يراد
هود وسورة وآخره@, واXعيشة باJشتغال القيام أّول

ã
| أيى واXساء@, الصباح الyار@:

ساعات اللّيل@: من لَف �والز اJٕسGم@, من اJّٔوليّة السنوات
ã
و| اXعظّمة اXكّة

ã
| نزوGا

ã
| J والدعاء بالتوّجه اJٔمر مقام

ã
| واxJيات الصبح@/ من قريبة اللّيل من النصف بعد

ا¢صوصة@/ بالعبادة اJٔمر مقام



زلق ٣٦٢

/@٦٤ . ٢٦ ـ ع� Ò Öbأ َمَعُه َوَمْن
×
Ïºُمو ْينا ÒSوأ َخِريَن Ð;ا Ú Òj وأزَلْفنا

فـوق مس� وهو البحر@,
ã
| Ïºمو مس� من وم�ل مقام ٕا� سايرناهم أيى

َخرين@/ xJا أغَرقْنَا
Ø
j معه@, ومن Ïºمو من قريباً ,@ ّ طبيعيى مس�

/@٢٧ . ٦٧ ـ َكَفروا ال�ذيَن ُوجوُه ِسيَئْت ُزلَفًة َرَأْوه ØF َفلَ

wم@/ وTيطاً رؤوÎºم فوق Nا وعد رأوا ا ØX أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زلق@:

باJٔلف ويعّدي سقطت@, Øح� َتثبت n َتِعب@: باب من َزلَقاً القدُم َزِلَقِت ـ مصبا
فðّلق@/ وأزلقته زلّقتُه والتشديد@,

َلـق@/ Aالز ذلك من مقامـه@/ عن ء
ã
Ï¿ال Øªتز ع� يدّل واحد أصل زلق@: ـ مقا

nو اÇXاء ألقت ٕاذا ـ اJٔصّح وهو ـ ويقال ولدها@, أزلقت ٕاذا ا¡امل@: أزلقت ويقال
فحقيقة لقونك@بأبصارهم: Ôñل وأمّا Jُيثَبت@عليه/ اXوضع زلَق: ÒXزَلقة@وا ÒXها/@واaتقبله@ر

الّذيى الَزِلق@: ٕاّن ويقال مكانك@/ عن يُنّحونك يكادون حسداً النظر حّدة من أ@نّه معناه
حلقه@/ الرجل@رأَسه@: َزلَق :

Ø ã
èعراJٔقال@ابن@ا قبل@أن@يغشاها@/ من@اXرأة@رمي@]ائه دنا ٕاذا

bكل من العجز لق@: Aوالز الَمزلقة@, اXكان َلق@: Aالز الليث@: قال ـ ٤٣١ . ٨ الxذيب
ذلك ك� ٕاذا ِمزJق وفرس ُمزلق@, فهيى تامّاً@, ولدها ألقت ٕاذا الفرس@: وأزلقت داّبة@,
قيل الوقت وقبل خلقه يستب� أن قبل ولدها الناقة ألقت ٕاذا أبو@عبيد@: وروي مyا@/
يكون J ٕاذ الصواب@, هو وهذا منصور@: أبو ِهض@, ÔVو ُمزلِق وهيى وأجهضت@, أزلقت
باJٔدهان البدن َصبغك والðّلق@: Ìºيعة@/ أيى َزلوج وناقة@َزلوق ا¦ام@/ قبل Jّق@ٕاJزJٕا



٣٦٣ nز

الفّراء قال ماء@/ فيه يكن n وٕان زلقة ÒXكا يص� Øح� اXوضع [ليسك والðليق وLوها@,
القََدمان@/ عليه يثبت J اJٔخفش@: وقال فيه@/ نباَت J َزَلقاً@: َصعيداً

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفارق هو القيد وهذا والسقوط@, الزلّة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

السـقوط@/ ٕا� نظر دون من لطيف اس�سال هو قلنا Fك الزلّة فٕاّن الزّلة@, وب� بيyا
الزلّة ٕا� ª Aالز

ã
| والنظر السقوط@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� الثبوت بعد اس�سال هو لَق Aوالز

ب«Ìعة@/ الزوال ٕا� ا
هض
ã
و| الُمزّلج@/ كال«Îم واJندفاع

/@٥١ . ٦٨ ـ بأبصارِهم ñلُقونََك لَ َكَفروا@ ال�ذيَن َيكاُد@ وٕان

العادية@/ وأبصارهم ا¡اّد بنظرهم وساقطاً الثبوت عن ياً bمتنح Nعلونك أيى

/@٤٠ . ١٨ ـ َزَلقاً َصعيداً فُتصبح Êء
Ú
ال« ِمن ُحسباناً علzا وُيرسل

ا
Çنّة فتصبح والشّدة@, ا
زاء من أعGFم حساب فيه ما سبان Ô¡ا أّن مّر قد
وتبيد@/ والنظم اJعتبار عن بالكلّية وساقطًة وUتلًّة مستويًة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@nز

وكـانت أزJم@, وا
Çمع الِقـدح وتفتح@: الزايى
Ø
ËÉوت الGّم بفتح Ònالز ـ مصبا

أمراً أحُدهم اراد فٕاذا ِوعاء
ã
| وتضعها والyيى اJٔمر علzا تكتب ا
اهليّة

ã
| العرب

فـيه ما خرج وٕان لقصده@, ÏÉم اJٔمر فيه ما خرج فٕان ِقدحاً@, وأخرج يَده أدَخل
كّف@/ الyيى
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ء@/
ã
Ï¿ال عـنه يشـّذ وقد َمGسـة@/

ã
| ودقّة افـة ÒL ع� يدّل أصل :@nز ـ مقا

ذلك م bوُحر ا
اهلّية@,
ã
| ذلك يفعلون وكانوا به@, Ë»يستق ِقدح :@ Òn �والز Òn Aالز فاJٔصل

اÇÒGنَة Çة@: ÒX Aوالز Lيف@, :@ Ønُمَز رجل ويقولون بأ;ْز;م@/ َتْسَتْقِسُموا وأن ـ@@ اJٕسGم
ã
|

الظbـلف@/ َخلف تكون
ã
الّ� مَع Aالز أيضاً@: Òn Aوالز Çتان@/ ÒXَز وGا اXاعزة عنق من اXتدلbية

ويَِدّق@/ ينحُف Jٔ@نّه الغذاء@, السئّي الُمَزّلم@: الباب ومن

وYا ُيلقونأقfمهمـ ٕاذْ بأ;ْز;م@, َتْسَتْقِسُموا وأن ـ واحد والقَلَم Òn Aوالز ـ أسا
ُزXاً@: العبد وهذا اً@/ ÖXَز وأنفه اُذنه Ònَز يقال@: قَطعه@, ٕاذا وَقلَمه ه ÒXَز من مفعول ]ع� فََعل
شّك J

ã
يع� ُزXًة@, العبُد Nوا فأنت وُزXٌة@/ َزXٌة ويقال العبيد@, قّد ه �قَد أيى وتقطيعاً قّداً

الَعبيد@/ شكل طئك ÔO nو عبوديّتك
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الدّقة@, مع طوله
ã
| Lيفاً ء

ã
Ï¾ ص�ورة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

النحيف والّرجل يش}ه@, وما نصل@, Jو ريش Gب ال«Îم وهو الِقدح مصاديقه ومن
الدقيق@/ والعضو كان@, جهة ّ أيى من

/@٣ . ٥ ـ بأ;ز;م َتْسَتْقِسموا وأن يَتة@/// Xا َعَليكُم َمت Yُحر

/@٩٠ . ٥ ـ ِرجٌس وأ;ز;م وأ;نصاب والَمْيسر مر Òòا ا Ú̂ ٕا

باJٔمر مربوطة موضوعاٍت اJٔزJم أيى اJٔقداح
ã
| يكتبون ا
اهليّة

ã
| وكانوا

وÇOتار ظرف@,
ã
| Nعلوuا

Ø
j اXعّينة@, واXقادير َصص ß¡وا وال�ك@, والyيى والفعل@,

به@/ ويعمل مyا@, واحداً مyم @كّل

اXال وأ@كل بالقFر@, شبيه وهذا وتعييyا@/ والقسمة ا¡ّصة طلب واJستقسام@:



٣٦٥ زمر

ا¡قيقة@/ عن وٕاعراض باGوي@, وا¡كم الوظيفة وتعي� ـ@@بالباطل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زمر@:

حكاها لغـة
Ø
ËÉبال ويزُمر أيضاً@, وزم�اً ÍÈب@, باب من َزْمراً َزَمر ـ مصبا

آلة زمار@: ßXوا َزمّارة@/ يقال Jو زاِمرة@, وامرأة زاِمٌر@, يقال Jو َزمّاٌر@, ورجل أبو@@زيد@/
الزمر@/

اJٔصوات/ جنس@من واxJخر ء@/
ã
Ï¿ع�@قّلة@ال يدّل أحدYا أصGن, زمر: ـ مقا

قليلها@/ اXروءة@: َزِمُر رجل ويقال عر@, Aالش قليل ِمر@: Aوالز عر@, Aالش قلّة َمر@: Aالز ـ فاJّٔول
وأمّا ِزماراً@/ وَتزِمُر َتزُمر َزَمَرْت يقال النAعامة@, صوت مار@: bوالز مر Aالز ـ اxJخر واJٔصل
وأمّا وزمار@/ َجلَبة Gا كانت اجتمعت ٕاذا ا Øu ٔJ هذا@, من مشتقAة وهيى فا
Fعة@, مرة �الز
فٕان الّزانية@, هيى فقالوا مّارة@: Aالز كسب عن ي Òu أ نّه ـ ا¡ديث

ã
| جاءت

ã
الّ� مّارة@: Aالز

ترمز
ã
الّ� مّازة Aالر هيى ا Ø̂ ٕا قالوا قد م Øu@أ ع� مر@, Aبالز ت

Ø
ُشـ} نغمxا فلعّل هذا صّح

أقرب@/ وهذا للرجال@, Mاجبzا

زِمر@/ وشعر َزِمرات@, sوغ َزِمرة@, وشاة عر@, Aالش قليل وَزِعر@: َزِمر
Ø ã
ص� ـ أسا

ينفخ زمار@: ßXا ã| َيزمر مّار Aوالز بعض@/ ٕاثر
ã
| بعÎÉا تفرقة

ã
| bاعات ُزَمراً@: وجاءوا

فيه@/

الفـوج أّن وا¡زب مرة �والز والث�لّة والفوج ا
Fعة ب� الفرق ـ ٢٢٩ الفروق
فوج للث�لّة يقال J أ@نّه ومعلوم أْفَواجاً@, اِ( ديِن

ã
| ويدخلوَن ـ ومنه الكث�ة@, ا
Fعة

صوت Gا bاعة مرة@: �والز bلة@/ اJٔمر
ã
تندفع@| ا
Fعة والثّلة@: bاعة@, Gم Jيقال Fك@

ع�اJٔمر/ ا
Fعة@تتحّزب زب: ß¡وا @تفرقة@/
ã
| bاعة الّزمرة أبو@عبيدة@: وقال Jيفهم@,



زمر ٣٦٦

قّوة@/ شّدة@, عندليب@, ـ@ @Kزام�M @= ـ قع

الرجل ة Aُمرو وَزِمَرْت أيضاً@/ زمار ßXوا معروف@, َمر@: Aوالز@ ـ ٣٢٦ . ٢ ا
مهرة
ذ@كره أفضُت ٕاذا با¡ديث وَزمرُت نبـته@/ وقّل رّق ٕاذا َشـعره@: َزِمر وكذلك قّلت@, ٕاذا

النعامة@/ صوت مار@: bوالز وبَثْثته@/

النAعامة وَزَمرت بالَقَصب@/ Øغ� وَزَمراناً@: وَزم�اً َزْمراً َيزمُر َزَمر ْمر@: Aالز ـ لسا
الوجه@/ ا
ميل الغGم ْومر@: Aوالز جال@/ bالر من ا¡سن والزم�@: صّوتت@/ ِزماراً@: َتزمُر
َمـر@: �والز تـفرقة@/

ã
| ا
Fعة وقيل الناس@/ من وا
Fعة الناس من الفـوج مرة@: �والز

ا
Fعات@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXناسبة وwذه الرقيق@, اللطيف الصوت هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

الَنعامة@/ وصوت الَقَصب وصوت الغناء ع� تطلق

صوته
ã
| اللّطف فٕاّنه@يGزم الصوف: ورقيق عر Aالش ع�غs@لطيف ٕاطGقها وأمّا

لطف مّارة Aالز
ã
يGحظ| وهكذا واللطف@/ الدقّة بل منظوراً الشعر قلّة وليس وجسمه@,

تصنّعاً@/ ولو منطقها

وهذه فر@, ÔJ وما يُلقم وما ُيزمر ]ع�ما فرة Ô¡وا كالل�قمة فُعلة فهو مرة@: �الز وأمّا
مـقدار أيى أمـر@, ٕا� ويُناَدْون يُدَعْون عّدة مرة@: �الز fع� اXفعول@/ ٕا� راجعة الصفة

َمر@/ Ô
وا مرة Ô
كا ُزَمر وا
مع ا¢صوص@, اòطاب ٕالzم يتوّجه ن
Ø
W معدود

ت�@/ Aومَُصو مُنادين كوuم باعتبار ا
Fعة مرة@: �فالز

/@٧١ . ٣٩ ـ ُزَمراً
Ò
Úsَجَه	ٕا َكَفروا ال�ذيَن وِسيَق
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/@٧٣ . ٣٩ ـ ُزَمراً ن�ة Òا�	ٕا م Ô Úwَر اّتقوا ال�ذيَن وِسيَق

النـار وأهل ا
نّة أهل ٕا� بالنسبة والنداء اòطاب خصوصيّة بيyم فالفرق
مyم@/ ُزمرة كّل وٕا�

اXورد@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زمل@:

الصوت@/ واxJخر اJٔثقال@/ من ثِقل ل Òa ع� يدّل أحدYا أصGن@, زمل@: ـ مقا
ء@:
ã
Ï¿ال ازدملُت يقال متاعه@/ عليه مل ÒJ الّرجل به يَستظهر بع� وهو فاJّٔول@الزاِملَة

أÇaال@, كّل م Øuكأ الباب@, من وهذا كثـ�ة@, أيى أزمَلٌَة@, عـياJت ويقال aلته@/ ٕاذا
ٕاذا الّذيى الضعيف الرجل وهو مAيْل@, �الز الباب ومن أنف«Îم@/ يطيقون Jو J@يضطلعون
اXعاَدلة والُمزاَملة@: ل@/ ßa كأ نّه يص� Øح� الثياب عليه ضاعف أيى تزمَّل أمر حزبه
ـ فرة Aالش اJٕزِميل شّذ ا

Ø
Wو الصوت@/ وهو فاJٔزمَل@, خر@: xJا اJٔصل فأمّا البع�@/ ع�

بٕازِميله@/ ء
ã
Ï¿ال أخذت

ء@,
ã
Ï¿ال وزملت به@, فتلفّف به لفّفته مثل فðمّل@: Gًتزمي بثوبه زمّلتُه ـ مصبا

اXسافر@/ متاع Jمل Jٔ@نّه للمبالغة@, اGاء زاملة@, للبع� قيل ومنه

ٕاذا Jًِزما وَعدوها ِمشيxا
ã
| تَزمُل الدابّة الليث@: قال ـ ٢٢١ . ١٣ الxذيب

واÇXتاع@/ الطـعام علzا مل ÔJ
ã
الّ� والزاِملة@: ونَشاطاً@/ بَغياً يَدvا ع� تتحامل رأيxا

أبو@بكر@: وقال ]ّرة@واحدة@/ كلّه ء
ã
Ï¿ال احBل واJزدمال: ع�@البع�/ الرديف ميل: Aوالز

وقـال از[ـل@/ وأصله ا¡مل@, العـرب عند والزمل aله@, ٕاذا ا¡مـل@: فGن ازدمل
وكّل بثيابه@, تلفّف ٕاذا فGن@: وتَزمّل اðXمbل@/ أصله ل@: Yم ز� ÔXا ا Øv@أ يا ـ

ã
| أبو@ٕاسحاق
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اJٔزاِمل@/ وbعه الصوت@, اJٔزمل :@ ّ اJٔصمعيى وعن ُزمbل@/ فقد لُفّف ء
ã
Ï¾

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب� ما أيى التلّفف@, صورة ع� التحّمل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

Tسوس@/ غ� باطنيّاً أو Tسوساً ظاهريّاً يكون أن من أعّم اXع� وهذا ولّف@/ aل
وتستغرقه@/ Iيطه كث�ة بأمتعة البع� وIّمل Tيطة@, ضخمة بألبسة كالتلّحف فاJّٔول

والعGئق@/ بالعياJت كالتلفّف
ã
æوالثا

وJيط يلّف صوت أيى التلّفف@به@وٕاحاطته, بلحاظ الصوت@: ع� ولعّل@ٕاطGقها
الصوت@/ مطلق J ء@,

ã
Ï¿ب

/@١ . ٧٣ ـ fًَقلي ٕاّ; الّليَل ُقم ل Yم الُمز� ا Ûv@أ يا

باطنيّة بأaال وIّمله قلبيّة وأفكار بعGئق وتعلّقه ظاهريّة بأمور تلفّفه يراد
ثقيلة@/

ترتيل
Ø
j ا¤يطة@, العGئق قاطبة وطرح ٕاليه اòالص والتوّجه N بالقيام فيؤمر

واJنـقطاع بالقاطعيّة ٕاليه يوحي
Ø
Fع واJتّباع وسلوكه مشيه أمام جعله أيى القرآن

الشخصّية@/ واJٔفكار الظاهريّة العلل عن الكامل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زمهرير@:

,@oXا فيه زيدت ا
Ø
W وهذا َلَمعت ٕاذا الكوا@كب ازمهّرت قوGم@: ذلك ومن ـ مقا

أضاء@/ ٕاذا ء@,
ã
Ï¿ال َزَهر من Jٔ@نّه
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أن وWكن وضعاً@, وضع يكون أن Wكن د@, Ò	فال ْمهرير@: Aالز وأمّا ـ ص@٥٥ ج@٣
وأضاءت@/ زهرت ال	د اشتّد ٕاذا أ@نّه وذلك ذ@كره@, ÏÉم ا

Ø
W يكون

الغضب@, من اaّرتا عيـناه@: َزْمهرت زيـد@: أبو ال	د@/ شـّدة ْمهرير@: Aالز ـ صحا
الغضب@/ الشديد والُمزَمِهّر@: ¤ت@/ الكوا@كب@: وازمهّرت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فzا Òُمت�ِكئ� ـ آية
ã
| بالشمس مقابلxا بقرينة الكلمة@,

ã
| الواحد اJٔصل أّن

/@١٣ . ٧٦ ـ َزْمَهِريراً َو; ساً Ö Òc فzا َيروَن َع�أ;راِئك;

وا¡رارة@/ النور فzا الشمس فٕاّن وا¡رارة@, للنور فاقداً يكون ما هو

ّ خارجيى موضوع
ã
| تكون أن من أعّم وهيى العرفّية@, النسبيّة الفاقديّة واXراد@:

Tدود@/ Tيط
ã
| أو والكوا@كب@, القمر

ã
| Fك@

الشمس@/ ٕا� بالنسبة FG الفاقدة بالكوا@كب أو بالقمر اللفظ Ì
Ø
يف« قد وع�@هذا

القـلب
ã
| والعـطوفة وا¤Çبّة وا¡رارة النور فقدان فٕاّن الغضب@: مفهوم وأمّا

واGòف@/ والتنافر والسكون الظلمة يوجب

توِجدان والزمهرير الشمس فٕاّن زمهرير@: Jو cس فzا تُري J ا
نّة أّن وأمّا
,@nالعـا هذا وراء Dف وا¡رارة النور وأمّا اXاّدة@, nعا

ã
| وظلمة ونوراً وبرودة حرارة

وقـلب الروح nعـا
ã
| وا¡رارة النـور أّن Fك ,@nالعا ذلك سنخ من يكونا أن فG@بّد

ã
| واJٔرض وال«Êء والكوا@كب والقمر للشمس تأث� J روحانّية@, معنويّة اJٕنسان@:

ونورانّيته@/ روحانيّته
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الّنور@/ ٕا	 الّظلFت من رجهم ÔO وأ;ْرض@, Êواِت
Ú
ال« نور ا(

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زSبيل@:

عروق وهيى ن@,
Ø
Fع أرياف

ã
| ينبت :@ ّ ينَوريى bالد قال بيل@: ÖS Aالز ـ ١٧٤ اXعّرب

َرطـباً@/ يـؤكل وهو الراَسن@, نبات مثل ونباتـه بشـجر@, وليس اJٔرض@,
ã
| تَ«Ìيى

جداً@/ عندهم مستطاب وهو بالطيب تصفه والعرب الص�@, بGد من Jمل ما وأجوده

ã
| يـنمو وهو للنبات@, اJٔرضيّة السوق هو الزSبيل@: ـ ٣٣٨ التذكرة ٕاحياء

ã
| يفيد لّذاع ّ عطريى نبات وهو ا¡اّرة@, البGد ومعظم وآسيا وbيكا الغربيّة اGند جزر
كالب�ة كث�ة صناعات

ã
| ويدخل معرق@, للقلب مقّو وهو ,@ËÉGا Ì»وع اJٔرياح
الفّوارة@/ واÌ¿Xوبات اXرطّبة اÌ¿Xوبات وبعض الزSبيليّة

زSبيل@/ Kبِيل
ß
SَزM ـ قع

/@
Ó
ومع� لفظاً زSبيل وزن ع� َشنكَِليل@: وغ�ه@: ال	هان

ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ كية Øبـال� ويقال والفارسـّية@, والعربيّة الع	يّة
ã
| مستعملة الكلمة هذه أّن

عـربيّة الكـلمة هـذه وهل زSبيل@, ]ع� َشنكليل الفارسّية@: اXعاجم
ã
و| زSفيل@,

ظاهر@/ هو Fك ,@
ã
æالثا هو والظاهر الع	ّية@: من أو الفارسّية@, من مأخوذة

/@١٧ . ٧٦ ـ fًبي ÒSَز ِمزاُجها كاَن كأساً فzا وُيسَقْوَن

يُسـقَون يراد اFXزجة@/ من مصدر واXزاج بال¿Ìاب@/ Wلوءة آنية هيى الكأس
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الرطـوبات ورفع ËÉGا
ã
| ومفيداً معّطراً ليكون بالزSبيل@, Wزوج ب¿Ìاب ا
نّة

ã
|

الظاهر@/
ã
| هذا للقلب@, ومقّوياً

نفسه
ã
| وجد ٕاذا اJٕنسان فٕاّن الروحانّية@: ا
هة ع� الكرZة اxJية تطبيق وأمّا

حرارته يُسكن ¾Ìاب ٕا� Jتاج الشوق@, وفرط وا¤بّة وا
ذبة التوّجه أثر
ã
| حرارة

وتوّجهه شوقه وٕادامة قدرته وتشديد روحه وتنوير قلبه تقوية
ã
| ويزيد وعطشه@,

وَسـقاُهم بالزSبـيل@, اXمزوج ال¿Ìاب هو وهذا مناجاته@, وحGوة wجته وتوسعة
َطهوراً@/ Ìاباً Ò¾ م Øwَر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@lز

/@ ّ ِعيى Aالد وهو ,@oن Aالز ذلك من ء@,
ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ تعليق ع� يدّل أصل :@lز ـ مقا

اللـحمة Çة@: Ò̂والَز اُذuا@/ من تتعلّقان اللّتان وYا الع�@,
ã
� Ò̂بَز وُشبّه الُمَزّنم@, وكذلك

ا¡لق@/
ã
| اXتدلّية

الّشاة@, من ت� Ò̂ Aبالز تشبzاً مyم@, وليس القوم
ã
| الزائد والُمَزّنم@: oن Aالز ـ مفر
ا¡لق@/ ومن اُذuا من اXتدلّيتان وYا

تان@, Òَ̂ز له الّذيى وهو ,@
Ô
lأز تَيٌْس ـ قوGم من o ُزنَ واشتقاق ـ ١٧٥ اJشتقاق

هو ويقال Xة@, �والز ^ة �والز ,@ Ônوأز
Ô
lأز تيس يقال َحنكه@, Iت تَنوسان ¡متان وYا

موضعان oن Aوللز الل�ؤم@/ ٕا� ُنسب ٕاذا ,@oَزن رجل ويقال خالص@/ عبد أيى ُزXٌة@, العبد
ُيعَرف

Ù
Ì¿ال من ة Òَ̂ز له الّذيى :@oن Aوالز مyم@, ليس بالقوم اXلصق :@oن Aفالز الّلغة@,

ã
|

Nا ٕاّن فقال ـ oَزن ذلك بعَد ُعُتّل ـ قال من تفس� قوم رّد وكذلك عGمة@, أيى wا@,
/@
Ø
Ì¿ال من ة Òَ̂ز له أيى ,@oبزن أراد ا Ø̂ ٕا بالنسب@, Øيُع� J ثناؤه جّل
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الفوق@, Ìخا Ò¾ قلت@وYا الفُوق/ تا Òَ̂ز تاِن Ò̂ Aالز قال@الليث: ـ ١٣@.٢٣٠ الxذيب
ة@/ Òَ̂ز له ويُ�ك ٕاذنه يقطع الّذيى والُمَزلAم الُمَزنAم عبيدة@: أبو حرفيه@/ من أ¾Ìف ما وYا

اJٕبل@/ وصغار ,@ ّ عيى Aالد oن Aالز الليث@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بل نفسه
ã
| واستقرار أصالة له ليس ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

أو بـالقطع اJُذن من يُعلAق ما ع� يصدق اJٔصل وهذا به@/ ويتقّوم بالغ� معلّق هو
oاللئ والعبد بالقوم@, اXلحق والعبد خارجاً@, أو Gًداخ ا¡لق

ã
| واXعلAق زائدة@, ¡مة

والدtا@/ تتبع
ã
الّ� اJٕبل وصغار اXعّلق@,

/@١٣ . ٦٨ ـ oَزن ذلَك َبعَد ُعُتّلٍ َمه�@/// َحfّف ُكّل ُتِطع و;

ا¡Çلف عـ� يـعتمد بـل علzا@, واعBد نفسه
ã
| استقGل له ليس الّذيى أيى

وليس متعنّف غليظ وهو wا@, يتقّوم ح� علzم واJعتداء وتعيي}م الناس وتضعيف
وخلوصه@/ وصدقه وعمله وأخGقه الذاتيّة وبصفاته بنفسه واستقرار قوام له

غ� نفسـه@: ع� يعتمد J من ع� واJعBد واXصاحبـة واJتbباع فاJٕطاعة
وحفظها@/ لنفسه النفع جلب ومقصده خالص غ� نظره فٕاّن صحيح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æز

وقضـاة@/ قاٍض مثل ُزناة@, وا
مع زاٍن@, فهو مقصور@, ِزناً@,
ã
æَيز æز ـ مصبا

ويـقول ,@
Ø ã
~Gالث

ã
| لغتـ� واXمدود اXقصور Nعل من ومyم وِزناًء@, ُمزاناة وزاناها

قوGم خGف وهو لغة@, والفتح ِزنية@, ولد وهو Sد@, لغة واXمدود ا¡جاز لغة اXقصور
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Øيث� :@Í½بالق
×
æ bوالز والفتح@/ Ì»بالك وغيّة زنية السّكيت@: ابن قال رشدة@/ ولد هو

,@ ّ ِزنَِويى فيقال واواً الياء بقلب لكن ع�@لفظه والنسبة@ٕاليه فيقال@ِزنَيان, ياًء بقلب@اJٔلف

ã
| وزنأ /@

×
æ bالز ٕا� نسـبَه تزنية@: وزنّاه اXّرة@/ نية@: Aوالز ياءات@/ ثGث

ã
لتوا� Jًاستثقا

عليه@/ ضيّق Øح� حقنه صاحُبه@: وزنأه احتقن@/ َزنوءاً@: البوَل وزنأ صعد@/ ا
بل@:

:@æ bالز فاJّٔول أخري@/ ع� لواحدة فzا قياس Jو تتضايف@, J :@æز ـ مقا
اJٔخري والكلمة أفصح@/ والفتح وَزنية@, لِزنية وهو /@Í½ويُق ّد ÔZ انّه ويقال معروف@,
ناء Aالز والرابعة ء@/

ã
Ï¾ كّل القَص�من وهو ناء Aالز والثالثة ا
بل@/

ã
| زنأت يقال مهموز,

بوله@/ ا¡اقن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن م¿Ìوع حّق Gب امرأة من اXقاربة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن
مصّوب@/ معروف طريق دون

عـن اòروج مفهوم FمـعهNو أ@ك	@, اشـتقاق مهموزاً الزنأ ماّدة وب� وبيyا
,@ ّ الطبيعيى اñXان عن Í½والق جبل@, ارتفاع ع� اJرتقاء فٕاّن وا¡ّق@, الطبيعة مس�

/@ ّ الطبيعيى ا
ريان خGف ع� كلّها البول@, وحقن

ـ ك
ß
Ì Ö¿ُم أو زاٍن ٕاّ; ينكحها ; والّزانيـة كًة

ß
Ì Ö¿ُم أو زانيًة ٕاّ; ينكح ;

ã
æالّزا

/@٣ . ٢٤

/@٣٢ . ١٧ ـ fًَسبي َوساَء فاِحشًة كاَن ٕان�ه ×æ Yالز تقربوا َو;

ومقامه �ÇTم فرد حيثيّة ٕا� وQاوزاً ا¡ّق سبيل عن خارجاً æالز كان وØXا
عن Tـروماً

ã
æالزا يكون أن فالGّزم أخري@: مفاسـد ٕا� مضافاً واجBعيّاً شخصيّاً
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مأة Çلَد ÔNو يُـÍÉب أن وJزم اXتعال@, Nا مع مرتبط موّحد �Tم شخص مزاوجة
/@٢٤@.@٣ ـ َجْلَدة مائََة F Ôyم @واِحٍد ُكل� فاجِلُدوا ـ العمل@الفاحش@القبيح هذا جلدة@بٕازاء

اJجBعيّة وا¡Çيثيّة الشخصيّة ٕازالة فٕاّن القـتل@, يعادل قد æ bالز أّن �O Jو
َيقتلوَن َو; ـ القـتل من ابتGًء أشّد يكون قد حياتـه@:

ã
| سـوداء دائرة وٕاNاد لفرد

ا¡Çياة ٕادامة تنقطع فبالقتل /@٦٨ . ٢٥ ـ َيزنوَن َو; با¡ّق ٕاّ; ا( َم َحر� ã
� ال� الن�فَس

الطّيبة@/ ا¡ياة تنقطع وبالزنا بالكلbّية@,

/@١٢ . ٦٠ ـ Òَيزن� َو; قَن
ß
Ì
Ö
» يَ َو; َشْيئاً با( ¿Ìكَن يُ ; َع�أن وُيبايعنََك

العبد ب� Dف اJرتباط ينقطع بال¿Ìك فٕاّن واحد@, رديف
ã
| اJٔمور هذه ذ@كر

حياته ٕادامة
ã
| ويّدخره يتملّكه وما اXرء ب� Dف اJرتباط ينقطع وبال«Ìقة واXعبود@,

ا¡ياة@/ استطابة تنقطع نا bالز
ã
و| حياته@/ برنا¶ Oتّل وبذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زهد@:

وأعرض تركـه ]ع� وزهادة@: زهداً أيضاً عنه وزهد ء
ã
Ï¿ال

ã
| زهد ـ مصبا

ويـتعّدي لغـة@/ َيْزَهد@: وَزَهد ِزّهيد@/ للمبالغة ويقال ُزّهاد@/ وا
مع زاهد@, فهو عنه@,
هادة Aالز اòليل@: وقال يتعّبد@/ يقال Fك فيه@, يðّهد وهو فيه@, زّهدته فيقال بالتضعيف

/@
Ó
ومع� لفظاً قليل مثل َزهيٌد ء

ã
Ï¾و الدين@,

ã
| هد �والز الدنيا

ã
|

ُمزِهد@: وهو القليل@, ء
ã
Ï¿ال هيد@: Aوالز ء@/

ã
Ï¿ال قلّة ع� يدّل أصل زهد@: ـ مقا

أيضاً@/ لُق Ôòا َضيّق وهو الَمطعم@, قليل َزهيد@: رجل يقال :@
ã
æاللّحيا قال اXال@/ قليل

من تسيل
ã
الّ� اJٔرض هاد@: Aوالز للFء@/ اJٔخذ القليل الواديى هيد@: Aالز بعÇÎÉم@: وقال

يكفيك@/ ما قدر أيى ـ يكفيك ما َزهَد ُخذ ـ قوGم الباب من يقرب ا
Ø
Wو اXطر@/ æأد
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وهيى والزهد الزهادة Øب� َزهيد زاهد وفGن عنه@/ رغب ء@:
ã
Ï¿ال

ã
| زهد ـ أسا

أيى فðاهدوه@, طعاماً ٕالzم وقّدم ٕاْزهاداً@/ أزهد وقد الط�عم@/ َزهيد ويقال الط�عم@, قلّة
وتزاهدوا اòمر

ã
| اندفعوا قد الناس أّن ا¡ديث@: ومنه وIاقروه@, Gًقلي َزهيداً رأوه

ورجل للFء@/ اJٔخذ قليل َزهيد@: واٍد ـ ا£از ومن به@/ يُبالوا nو احتقروه أيى ـ ا
لد
القـليل@/ يُقـنعه العـ�@: َزهيد وهو لونه@/ bيبخ يزهbدونه@: والناس /@�òا قليل َزهيد@:

رغيبة@/ وع� زهيدة ع� وله الع�@/ رغيب ونقيضه

ُزهـداً أزهـد ِء
ã
Ï¿ال

ã
| زهدت الرغبة@, خGف الزهد@: ـ ٢٦١ . ٢ ا
مهرة

الفـقر@/ واJٕزهـاد@: ُزّهاد@/ وا
مع فzا@, وXا Gا التارك الدنيـا@:
ã
| والزاهد وَزهادًة@/

ء@/
ã
Ï¾ كّل من القليل هيد@: Aوالز

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرغبة الشديد اXيل أيى الرغبة@, ما@يقابل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أّن@اJٔصل

ال�ك@/ ٕا�

هـو والتخلية مقدوراً@/ كان Dف اختياراً أو قهراً اليد رفع هو مّر Fك ال�ك فٕاّن
الشوق أّن Fك اJٔ@كيد@/ ا¦ايل هو والرغبة ا¡ّق@/ عن [ايل والزيغ عليه@/ كان

Ø
Fع الفراغ

هو واJن½Íاف وعرض@/ جانب
ã
| ء

ã
Ï¿ال جعل هو واJٕعراض اJٔ@كيدة@/ الرغبة هو

آخر@/ جانب ٕا� عدول

فيه@, وزهد عنه@, زهد زهده@, ـ اطGقات ب� الفرق أّن الرغب@:
ã
| سبق Fوك

يكون
ã
æالثا

ã
و| هو@, حيث من اXفعول نفس ٕا� اJّٔول

ã
| النظر أّن هو ٕاليه@: وزهد

خصوصيّات bيع ٕا� النظر يكون الثالث
ã
و| عنه@, باJٕعراض Øمع� مورد ٕا� النظر
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جانبه@/ ٕا� بنظر الزهد يتحقّق الرابع
ã
و| ومتعّلقاته@/ اXورد

يتعلّق ما
ã
| للرغبة أ@كيد ترك أيى الدنيا@,

ã
| الزهد فهو اXتعارف@: الزهد وأمّا

معيشته وتكون وزينxا@, الدنيا ٕا� باطنيّة ورغبة تعلّق له يكون J بأن الدنيا@, با¡ياة
خرة@/ xGل الدنيا هذه

ã
|

/@٢٠ . ١٢ ـ الّزاِهدين ِمَن فيه وكانوا َمْعدوَدة َدراِهَم ٍس ÒR بثََمٍن ْوه ÒÌ Ò¾و

ã
| ومبا¾tÌم ¾Ìائه من بيوسف يتعلّق Dف الزاهدين من السيّارة وكانت أيى
هذا عواقب من خوفاً منه@, واJستفادة به ٕا�التعلّق رغبة Gم تكن nو أمره@, IّوJت

به@/ واJبتGء اJٔمر@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زهر@:

الواحدة نوره@, النبات@: وَزْهُر كGب@/ بن ُزهرة هو ُغرفة@: مثال ُزهرة ـ مصبا
زهره@/ أخرج النبُت@: وأزَهر يتفّتح@/ Øح� َزهراً وJيسّمي قالوا اGاء@, تفتح وقد َزْهرة@,
َيْزَهر@: ء

ã
Ï¿ال وَزَهر وزينxا@/ متاعها رة@: Ö Ò] مثل الدنيا وَزْهرة لغة@/ بفتحت� يزَهر وَزَهر

ومصّغره أزهر@, فهو وجهـه@, ابيّض َتِعب@: باب من الرجل وَزِهر وأضاء@/ لونه صفا
َزْهراء@/ واJُن� قياس@, غ� ع� اJٔلف Mذف Öُزَه�

هـرة@: �الز ذلك من وصـفاء@/ وضياء ُحسن ع� يدّل واحد أصل زهر: ـ مقا
النAْور@: يقول@: بعÎÉم وكان النباُت@/ أزَهر يقال نبات@, كّل نَور وهو هر Aالز ومنه النجم,
زَهـرت ويقال القمـر@/ واJٔزهر@: ُحسyا@/ الدنيا وَزْهرة اJٔصفر@/ هر@: Aوالز اJٔبيض@,

أضاءت@/ النار@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٧٧ زهق

والتحقيق@:

أن من أعّم وهو ء@,
ã
Ï¾

ã
| ل Øgت تGٔلؤ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

ُحسن كتGٔلؤ ,@JٔGٔيت ما وMسب Mسبه ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| والتGٔلؤ معنويّاً@, أو ماديّاً يكون

وطلوع وwجة@, bال
ã
Ø�Qو وزينة@, وَلون@, فيه@, ونور وضياء فيه@, وصفاء ء@,

ã
Ï¾

ã
|

وغضارة@/ طراوة

Tفوظ@/ اXوارد هذه bيع
ã
| الواحد فاJٔصل

. ٢٠ ـ نيا Rالد ياِة Ò¡ ا ةَ َزْهَر م Ôyِم أزواجاً بِه ـعنا َمت� ٕا	ما َعْيَنـيَْك ن� د� Ô Ò] َو;
/@١٣١

وÇbعه واÇXقابل النظ� ]ع� والزوج به@, مفعول أ@نّه ع� منصوب أزواجاً@:
من حال أ@نّه ع� منصوب هرة@: Aوالز م�ادفة@/ وعّدة مزدوجة أصناف واXراد أزواج@,
ٕان وا¡اُل قال@: Fك وهذا ا¡ياة@, من َزهرًة كونه حال به متّعنا أيى به@, ـ

ã
| الضم�

د@/ Òxاج كَوْحَدك
Ó
مَع� ه

Ò
تنك� فاعتَِقد لَفْظاً ف bُعر

عن قيُس يا النفَس ِطبَت ـ
ã
| Fك الضم�@, من ñي] أ@نّه ع� منصوب أ@نّه أو

له وليس فقط@, الدنيا ا¡ياة َزهرة من يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¦تّع أّن ٕا� ٕاشارة ويكون َعْمرو@,
/@KبودM وجود له وليس Kود^M

ã
Ø�Qو تظاهر هرة Aالز فٕاّن حقيقة@,

.@@١٨ ـ نيا Rالد ا¡ياة زينة ُتريد م Ôyَع َعيناَك َتْعُد َو; ـ تعا� قوله
ã
| Fك وهذا

/@٢٨
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زهق@:

َزهـَقْت ذلك@: من وQاوز@,
Øã
ÏÉوم تقـّدم ع� يدّل واحد أصل زهق@: ـ مقا



زهق ٣٧٨

ٕاذا وذلك اòيل@, أمام الفرُس زَهق ويقال ÏÉَم أيى الباطل@, زهق ذلك ومن نفُسه@/

أيى أزاهيق@, ذات فرس ويقال اGدف@/ جاوز ٕاذا ال«Îم@: زهق ويقال وتقّدمها@/ سبقها
فيه يزهق ء

ã
Ï¿ال Jّٔن ء@,

ã
Ï¿ال قعر وهو ْهق Aالز الباب ومن وتقّدم@/ وسبق َجريى ذات

Jٔ@نّه الباب@, من فهو صحيحاً كان فٕان مGٔه@: ٕاذا ٕاناءه@, أزهق ـ قوGم فأمّا سقط@/ ٕاذا
حّد جاوز ٕاذا Jٔ@نّه السـم�@: وهو الزاهق@, الباب ومن ومّر@/ وفاض سـبق Gٔامت ٕاذا

الَقعر@/ البعيدة الب وهو هوق@, Aالز الباب ومن اللحم@/ من ا@كت� أن ٕا� اJقتصاد

تـقّدم ُزهـوقاً بفتحت�@, لغة
ã
و| تعب@, باب من َزهقاً نفُسـه َزِهَقت ـ مصبا
تلف@/ ء

ã
Ï¿ال وزهق وبطل@/ زال الباطل@: وَزِهق وسبق@/

ء@/
ã
Ï¿ال ع� اJٔسف من خرجت نفُسه@: زهَقْت ـ مفر

ã
| تستقّر J

ã
الّ� وهيى وِمزهاق َزِهقة امرأة الليث@: قال ـ ٣٩١ . ٥ الxذيب

زَهـق@/ فقد وبطل هلك ء
ã
Ï¾ وكّل تذهب@/ أيى َتزَهُق وهيى نفُسـه وزَهَقْت موضع@/

وكذلك سبقهم@/ ٕاذا أيدينا@: ب� فGن وَزَهق لغتان@/ وَزِهَقْت@: نفُسـه َزَهَقْت أبو@@عبيد@:
dنت@/ ٕاذا@ الدابAُة@: َزَهقت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو وهذا اختيار@, Gوب ّ القهريى الذهاب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

الذهاب@/ وب� بيyا الفرق

والسـبق والتجاوز والتقـّدم وا
Çريى واXـرور
Øã
ÏÉXا وب� بيyا الفـرق وأمّا

السابق الزمان
ã
| أمر Iقّق ٕا�

Øã
ÏÉXا

ã
| النظر فٕاّن والتلف@والبطGن@واGGك@: والزوال

التقّدم@:
ã
و| اللحوق@/ قبال

ã
| مكاناً أو زماناً التقّدم يGحظ السبق@:

ã
و| ا¡ال@/ قبل



٣٧٩ زهق

جزواً
ã
ÏÈاXا الزمان وليس عنه@, متأّخر آخر أمر ٕا� بالنسبة Jًأّو أمر وقوع يGحظ

ا¡ركة يGحظ :@ ْريى Ò
ا
ã
و| وعنه@/ ء

ã
Ï¿ب اJجتياز يGحظ اXرور@:

ã
و| مدلوله@/ من

ã
و| بالقدم@/ ا¡يوان من ا¡ركة يGحظ :@

ã
Ï¿Xا

ã
و| مكان@/ طول

ã
| الدقيقة اXنتظمة

Gًمقب نقطة عن ا¡ركة ء@: يى Ò£ا
ã
و| جهة@, ٕا� مدبراً معيّنة نقطة عن ا¡ركة الذهاب@:

ومرور عبور التجاوز@:
ã
و| معنويّاً@/ أو ماديّاً ب«ÇÎولة ء ا£يى اJٕتيان@:

ã
و| جهة@/ ٕا�

ء
ã
Ï¾ ع� الدقيق الورود يGحظ النفوذ@:

ã
و| ٕالzا@/ يتوّجه حّساسة معيّنة نقطة عن

ء
ã
Ï¾ ارتفاع هو والزوال@: له@/ J@ثبات ما وهو ا¡ّق يقابله والبطGن@: يعقل@وغ�ه@/ Dف

عن عبارة هو واGGك@: منه@/ يستفاد J موقعيّة
ã
| وقوعه والتلف@: /@ Øمع� موضع عن

البقاء@/ مقابل
ã
| وهو اJنعدام

/@ ٨١ . ١٧ ـ َزهوقاً كاَن الباِطَل ٕان� الباِطُل َوَزَهَق Rق Ò¡ا جاَء وُقْل

وتثّبته@/ ا¡ّق مقابل
ã
| قهراً الباطل يذهب

لنا وليس وٕاثباته@, ا¡ّق بٕاظهار هو ا Ø̂ ٕا الباطل Tو أّن ع� الكرZة اxJية فتدّل
َبل ـ

ã
| تعا� قال Fك الطريق@, هذا عن Jّٕا الباطل إبطال مقام

ã
| واXقابلة التعّرض

الدمغ@/ راجع ,@١٨ . ٢١ ـ زاهق ُهَو فٕاذا فَيْدَمغه الباطل َع� با¡ّق نَقِذف

/@ ٨٥ و ٥٥ . ٩ ـ «Îم وتزهقأنُف نيا Rالد ا¡ياة ã| wا م Ôwليُعّذ ا( ُيريد ا Ú̂ ٕا

\رة@/ أخذ دون من حياtم جريان
Ø
rي وبه فيه@, Gم اختيار J ّ قهريى ]وت أيى

/@٣٤ . ٧ ـ يستقدمون َو; ساَعة يستأخرون ; أجلهم جاَء فٕاذا

Tّله@/ غ�
ã
| ذ@كروه ]ا اXاّدة تفس� أّن فظهر

التعب�@/ لطف يظهر وwذا استعGFا@/ موارد bيع
ã
| Tفوظ والقيد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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زوج@:

الزوج الزوج@, ذلك مـن ء@,
ã
Ï¿ل ء

ã
Ï¾ مـقارنة عـ� يدّل أصل زوج@: ـ مقا

ذ@كراً
ã
يع� ا¡Fم@, من زوجان لفGن ويقال الفصيح@/ وهو بعلها@, زوج واXرأة للمرأة@,

الّلون@, به أراد فيقال يج@: Òw زوٍج Yُكل من النبات ذ@كر
ã
| وعّز جّل قوله فأمّا واُن�@/

ج Aُيـزو Jٔ@نّه ذ@كرناه@, الّذيى من يكون أن يبعد J وهذا wيج@, لون كّل من قال @كأ نّه
Xا َزوج Jٔ@نّه َزوج@, اGودج ع� يُطرح الّذيى للنمط قوGم وكذلك يقاربه@, ا

Ø
W ه

Ò
غ�

عليه@/ يُل�

نقيض له يكون أو واJٔلوان@, كاJٔصناف نظ� له يكون الشكل وج@: Aالز ـ مصبا
الزوج ُدريد@: ابن قال واXّر@/ وا¡لو والyار والليل واJُن� والذكر واليابس @كالرطب
زوجـان@, اðÇXاوجـ� لGٕثن� ويقال فقال@: ,@ ا
وهريى وتبعه الفرد@, ضّد اثن� @كّل
ابـن وقال أربعة@/ تريد وزوجاِن اثن�@, تريد ِنعاٍل زوُج عنديى تقول أيضاً@, وزوج
يكون أن النحويّون وأنكر :@ ّ اJٔزهريى وقال اثن�@/ ويكون واحداً يكون الزوج قتيبة@:
أيضاً@:

ã
æالسجسـتا وقال الصواب@/ هو وهذا الفـرد@, عندهم والّزوج اثنـ�@, الزوج

كّل ولكن ا
ّهال@, كGم من ذلك فٕاّن غ�ه@, من Jو الطّ� من J زوج لGٕثن� J@يقال
وأمّا واُ;ن�@/ الّذ@كَر

ß
الّزوج� َخَلَق ـ@ تعا� بقوله Gذا بعÎÉم واستدّل زوجان@, اثن�

عند والزوج جنسـه@/ من آخر معـه يكون بأن Ì¿fوط بالّزوج@: الواحد تسميxم
اللـغة هيى هذه أيضاً@, زوجـُه وهيى اÇXرأة@, زوج والّرجل الفـرد@/ خGف ا¡ساب@:
وأهل أزواج@/ Fzف وا
مع وزوجكا�ّنة@, اسكنأنَت Lو@ القرآن جاء وwا العاXية@,
وخوف لGٕيضاح علzا اJستعFل

ã
| يقت½Íون والفقهاء زوجة@/ اXرأة

ã
| يقولون Sد

قال فðّوجها@/ اثن� ٕا� بنفسـه يتعّدي امـرأة@: فGناً وَزَوّجُت باJُن�@/ الّذ@كر لبس



٣٨١ زوج

ÓÊºٕا عل ÔN واج Aوالز wا@/ فðّوج بامرأة زّوجتـه فيقال الباء زيادة وNـوز اJٔخفش@:
زّوجته الفقهاء@: وقول كالنكاح@/ اXفاعلة من Ì»الك وNوز سGماً سلAم مثل ج Aزو من
الxذيب@: من نسخة

ã
و| الواجب@/

ã
| زيادtا يري من قول ع� Jّٕا له وجه J مyا@:

منه@/ زّوجxا يقال Jو الرجل@, اXرأَة زّوجت

ا¡يوانـات
ã
| واJُن� الّذ@كر من القرين� من واحـد لكّل يقال زوج@: ـ مفر

يق�ن ما ولكّل والنعل@, ّف Ôòكا َزوج غ�ها
ã
و| فzا قرين� ولكّل زوج@, اðXاوجة

الزوج وbع زوجات@, وbعها رديئة@, لغة وَزوجة@: َزوج@/ مضاّداً أو له GًاثW بآخر
ٕا	ما أفعاGم@/

ã
| wم اXقتدين م Òuأقرا أيى وأزواَجهم ظلُموا اّلذين اح¿Ìوا أزواج@/

Ôrوُكن أصـناف@/@ أيى ـ@ أزواج \انية ـ@ وأقراناً أشـباهاً أيى ـ@ م@ Ôyم أزواجاً بِه َمّتْعنا
wّن@/ قرنّاهم أيى ع�ـ Mوٍر وزّوْجناُهم ـ ثGثاً ُقَرناء أيى ـ@ ثfثة@ أزواجاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبـرنا¶ خـاّص جـريان له يكون ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد اJٔصل أّن

خر@/ xJ مقارناً Jًمعاِد وبقائه وجوده طول
ã
| Uصوص

ومن واJُن�@, الّذ@كر من كواحد واحداً@, Jّٕا اJٔصل هذا ع� يكون J فالّزوج
كونه مGحظة من فG@بّد زوج@, Ö�َتعادلXا من واحد فكّل العددين@, ومن ار@, Øyوال اللّيل

نظ�ه@/ آخر مقابل
ã
و| Jًِعد

البدل@/ ع� Fzعل cوله فباعتبار :@ Ö�َتعادلXا ع� ٕاطGقه وأمّا

كان سـواء الزوج�@,
ã
| Fك معنوّياً@, تقارناً يوجب التعادل@: من النحو وهذا

/@J أم موجوداً أيضاً
ã
æكاXا التقارب



زوج ٣٨٢

وحينئٍذ الظاهر@,
ã
| ِعدل ٕا� ٕاضافة دون من اXاّدة تطلق قد اJعتـبار وwذا

أزواجاً Ôrوُكن أزواجاً@, َجَعَلكُم Ú
Ôj ـ

ã
| Fك والشكل@, والنوع الصنف مفهوم من تقرب

أ;زواج َخَلَق وال�ذيى أزواج@, انية Ò\ أ;نعام من نبات@, من أزواجاً بِه فأخَرجنا َثfثة@,
Jًمتعاد مyا واحد كّل

ã
| Uصوص جريان أيى الزوجّية@, مفهوم Iقّق ف�اد ـ @ُكّلها

التنّوع@/ ٕا� اXع� هذا ومرجع بآخر@,

أنُفسكُم َلكُمِمن َجَعَل ـ@
ã
| Fك معّينة@, معلومة اJٕضافة مطلقة@ولكّن تطلق وقد

ة@/ ي� Yوذُر أزواجاً م Ô ÒG وَجَعلنا أزواجاً@,

ه@, Òغ� زوجاً َتنكح Øح� ـ@
ã
| Fك الِعـدل@, الطرف Øوتع� التقـيّد فzا واJٔ@ك�

وَيـَذُرون أزواج@, فzا ـم ÔGو زوِجها@,
ã
| ادلَك ÔQ وَزوِجـه@, ب�اXرء به قـون Yيُفر

جريان الّزوج@حيثيّة  كونه@ع�
ã
| فاXنظور @أزواُجُكم/ ما@ترَك زواِجك@, ;ٔ ُقل أزواجاً,

أو تـذك� جـهة ٕا� فيه يتوّجـه J هو حيث من الوصف وهذا ,@Jًمتعاد Uصوص

ã
| ٕاشكال Gف ا
هـت�@, ٕاحدي اJٕطGق

ã
| وتGحظ يتوّجه أن Jّٕا أعّم@, فهو تأنيث@,

التأنيث@/

ْوَج� الز� ِمنُه َفَجَعَل ـ@
ã
| Fك الزوجّية@, طرفا ف�اد التثـنية@, بصيغة تذكر وقد

/@
ß
َزْوَج� َخَلقنا ء

Öã
Ï Ò¾ ُكّل وِمن َزوجاِن@, فا@ِكهة ُكّل ِمن ,@ واُ;ن�× @كََر الذ�

جناُهم@/ وزو� جنا@كها@, َزو� ـ@
ã
| Fك زوجاً@, ء

ã
Ï¾ جعل والðويج@:

/@٧ . ٨١ ـ َجت Yُزو النRُفوُس ذا@ وٕا

وتعادل كّل@صنف@ائتGف ب�@أفراد Dنّدة@فV متنّوعة@وجنوداً أصنافاً جعلت أيى
وسنخّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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زود@:

لسـفره@, وتـزّود أزواد@, وا
مع لسـفره@, اXتّخذ طعامُـه اXسافر زاُد ـ مصبا
شطر والَمزادة َمزاود@/ وbعه أدم من يعمل ا¦ر وعاء زود@: ßXوا زاداً@/ أعطيته وزّودته@:
َمزاد@/ قيل ا Ø[ور َمزايد@, وbعها اXاء@, يست�@فzا ا@آلة Øu@Jٔ oXا Ì»ك والقياس الراوية@,

اXاء@/ فzا يðّود Jٔ@نّه َمفعلة@, والَمزادة

حّده Iديد هذا كسب@/ أو عمل من ,@�R انتقال ع� يدّل أصل زود@: ـ مقا
الزود غ�ه@: قال تزّود@/ فقد كسب أو عمل من �R معه انتقل مَن �كل قال@: اòليل@,

للزاد@/ Nعل الوعاء زود@: ßXوا للسفر@/ يتّخذ الطعام وهو الزاد@, تأسيس

الزاد@/ أخذ والðّود@: الوقت@/
ã
| ٕاليه تاج ÔJ ما ع� الزائد الُمّدخر والزاد@: مفرـ

الطعام@/ من الزاد فيه Nعل ما زود@: ßXوا

الّـذيى الطعام وهو الزاد@, تأسيس الزود@: الليث@: قال ـ ٢٣٤ . ١٣ الxذيب
bيعاً@/ ÍÉ¡وا للسفر يتّخذ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لسفر يستقبل Xا مّدخرة Uصوصة زيادة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

أ@ك	@/ اشتقاق الزيادة وب� وبيyا /@ÍÉح أو

/@١٩٧ . ٢ ـ الت�قويى الّزاِد Ô Öَخ� فٕان� ُدوا وَتزو� اُ( َخ�َيعلَْمُه ِمن َتفَعلوا َوما

زّودتـه يقال للمطاوعة@, تفّعل والðّود معنويّاً@, أو ماديّاً يكون Çا
Ø
W أعّم الزاد

صيانة ]ع� وهو تاًء@, الواو قلبت الوقاية من مصدر والتقوي الزاد@/ اختار أيى فðّود@,
التكاليف ٕاطاعة من أزيد اهBم اXع�فيه وهذا مطلقاً@, wا يليق J

Ø
Fع وحفظها النفس
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معاده@/ ليوم لGٕنسان زاد أحسن بالتقوي فاXراقبة الظاهرّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زور@:

Jٔ@نّه الكذب@, ور@: �الز ذلك من والعدول@/ ع�اXيل يدّل واحد أصل زور@: ـ مقا

ã
| ء

ã
Ï¿ال زّور يقولون Øح� تزويراً@, ء

ã
Ï¿ال فGن ر Aزو ويقال ا¡ّق@/ طريقة عن مائل

قـوGم فأمّا السامع@/ قبول ٕا� أقرب تكون طريقة عن به يعدل Jٔ@نّه هيّأه@, نفسـه@:
عنه@/ مال أيى كذا@: عن ازوّر يقال اXيل@, ْور@: Aوالز الصحيح@/ القياس فهو ُزور@: sللص

غ�ك@/ عن عدل فقد زارك ٕاذا Jٔ@نّه الزائر@, الباب ومن

:@
ã
Ï»نف

ã
| الكGم وزّورُت زخرفه@/ أيى كGمَـه وزّور الكذب@/ الزور@: ـ مصبا

زيـارة َيـزوُره وزاره اXيل@/ َور@: Aوالز مال@/ عنـه@: وَتزاَور ء
ã
Ï¿ال عن وازَوّر هيّأتـه@/

أيضاً َزْور ونسـوة وُسـفّار@, وَسفر سافر مثل وُزّوار وَزْور زائر فهو قصده@, وَزوراً@:
قصد العـرف@:

ã
| والزيارة الزيارة@/ وموضع مصـدراً يكون والَمزار وزائرات@, ر Aوُزو

به@/ واستئناساً له ٕا@كراماً اXزور

Lو َزوره@, قصدت أو ,@ بَزوريى تلقّيته فGناً@: وُزرت الصدر@, أع� ْور@: Aالز ـ مفر
Lو به موصوفاً مصدراً فيكون َزْور رجل يقال وقد َزور@, وقوم زائر@, ورجل وّجهته@,

ْفر@/ Ò¡ا مائلة َزْوراء@: وب ْور@/ Aالز اXائل واJٔزور@: ْور@, Aالز
ã
| ميل َور@: Aوالز ضيف@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظاهر, مع@تسوية باطناً الظاهر عن عدول هو اXاّدة@: @هذه
ã
| اJٔصل@الواحد أّن

الظاهر@/ خGف ٕا� التوّجه ]ع�
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مع الصدق خGف ٕا� القصـد من اJسـتعFل@, موارد
ã
| Tفوظ القيـد وهذا

مع الب قعر
ã
| واLراف الظاهر@, حفظ مع القلب

ã
| لقاء ٕا� والتوّجه الظاهر@, تسوية

وهكذا@/ الظاهر@,
ã
| اJستقامة

الكذب هو الزور أّن والكذب@: ور Aالز ب� الفرق ٕاّن ـ ٣٤ ص الفروق
ã
| يقول

َء
ã
Ï¿ال َزّورُت ـ قولك من وهو ِصدق@, أ@نّه لُيحَسب الظاهر

ã
| وُحّسن ُسّويى قد الّذيى

كGماً@/ السقيفة يوم زّورُت ـ عمر كGم
ã
و| وَحّسنته@, َسّويتَه ٕاذا

/@٢ . ١٠٢ ـ الَمقاِبر Ô Ôkُزْر Øَح� الت�كاثُر أGا@كُُم

جريان خGف ع� وهو ٕاليه@, يتوّجه أن دون من نتحقّق ا Ø̂ ٕا اXـقابر فزيارة
وتسـوية زينxا وIصيل الدنيا جلب ٕا� اهBمه غاية أّن ]ع� التكاثر@, من الظاهر

أمورها@/

/@١٧ . ١٨ ـ َكْهِفِهم َعن تَزاَوُر طلَعْت ٕاذا مَس الش� َوتََري

أيى واJسـتمرار@, اXطاوعة ع� يدّل وهو التـفاعل من تðاور الصيغة أصل
/@ ّ الظاهريى oستقXا اÌ¾Jٕاق عن والعدول الكهف عن اLJراف فيستمّر

/@٣٠ . ٢٢ ـ ْور Rالز َقوَل فاجَتِنُبوا

/@٧٢ . ٢٥ ـ ْور Rالز دوَن ÒÎ¿ يَ ; َوال�ذيَن

/@٢ . ٥٨ ـ وُزوراً الَقول ِمَن ُمنكَراً َلَيقولوَن م Ô Úuوٕا ///@ وُزوراً ÓFُظل جاُءوا َفَقْد

ما ]ع� مصـدر Ëºٕا ور �والز الظاهر@, تسوية مع العدول ]ع� مصـدر ور Aالز
واÇLJراف الكذب ِمن ,@ ّ الطبيعيى ا
ريان Oالف ما وهو العدول@, ذلك من يتحّصل

ا¡ّق@/ خGف ع� والقول

والتـحريف الظاهر@, تسـوية اُريد ٕاذا ور@, �الز مصاديق من والباطل فالكذب
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الرياء@/ من قريب فالزور الباطن@,
ã
| ا¡ّق عن واJٕمالة

أّن جهة من واJٔعاظم@: اJٔولياء لقاء ٕا� بالنسـبة الزيارة ٕاطGق أّن �O Jو
الروحانيّة وتوّجه@ٕا� , ّ عن@العاn@الطبيعيى @وعدول اXاّديى عن@ا
ريان العمل@اLراف هذا

Tيطها@/
ã
و| ا
«Êنيّة حفظ مع

ٕاليه@/
Ø
Ì¿ال من أو �òا من العدول يكون أن من أعّم الزور أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زول@:

أزلته فيقال والتضعيف@, باGمزة ويتعّدي ,@Jًزوا يزول موضعه عن زال ـ مصبا
وزّولته@/

ء
ã
Ï¿ال زال يقولون مكانه@, عن ء

ã
Ï¿ال تنّحيى ع� يدّل واحد أصل زول@: ـ مقا

عنه@/ وزّولته اXكان عن أزلته ويقال تزول@, ال«Êء كبد عن الشمس وزالت ,@Jًَزوا

ْول@: Aوالز الظـريف@/ الغـGم ْول@: Aالز :@
Ø ã
èعراJٔا ابن عن ـ ٢٥١ . ١٣ الxذيب

ا
واد@/ ْول@: Aوالز الشجاع@/ ْول@: Aوالز الُعْجب@/ ْول@: Aوالز الرجل@/ فرج ْول@: Aوالز ْقر@/ Aالص
ء@وÇTاولته@/

ã
Ï¿ة@الّرجل@ال
جال@اòفيف@الظريف /@والُمزاَولة:@معا bْول@من@الر Aأبو ُعبيد :@@الز

الُملك وزوال الشمس زوال وال@: Aالز الليث@: وقال ا¡ركة@/ ْول@: Aالز :@
ã
èعراJٔا ابن وعن

وقال وتنّحوا@/ عنه حاصوا ٕاذا مكاuم@: عن القوم وزال حاله@/ عن يزول ا
Ø
W ذلك وLو

ٕازالة@/ مكانه عن وأزلته ,@Jًَزوا أزول
ã
æمكا من ُزلت :@ ّ اJٔصمعيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن Fك معّيـنة@, نقطة عن ء
ã
Ï¾ ارتفاع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اJٔصل أّن
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ـ راجع ـ اJٕدبار سبيل ع� نقطة عن حركة والذهاب البقاء@/ مقابل
ã
| انعدام اGGك

زهق@/

اعتدال عن التنّحيى باعتبار وا
واد@: والعجيب والشجاع الظريف oمفاه ولعّل
أخري@/ لغات من مأخوذة أو وتوّسط@,

اXعا
ة@/ وهو تدرNاً@, مرض ٕازالة
ã
| استمرار واXزاَولة@,

/@٤١ . ٣٥ ـ أمَسَكُهFِمنأَحد ٕاْن زاَلتا ß� َولَ
/@٤٦ . ١٤ ـ بال

ß
ا� ِمنُه وَل Òðِل َمكُرُهم كاَن َوٕانْ 

/@٤١ . ٣٥ ـ تَُزو; ْرَضأن وأ;َ واِت مى الس� ِسُك Ö ÔZ اَ( ٕان�
اXوجودات من ء

ã
Ï¾ وJ@يستطيع ,@nالعا

ã
| النظم

ã
| واستقرار ثبوت ع� يدّل

وٕازالته@/ تغي�ه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيت@:

بالزيت@/ َدهنه ٕاذا َيزيته@: وزاته دهنه@, والزيت معروف@/ \ر الزيتون@: ـ مصبا

وسويق الزيت@/ فيه ُجعل وَمزيوت@: َمزيٌت وطعام الزيتون@/ Ø Ôµ الزيت@: ـ أسا
وجاءوا الزيت@/ زّوده وزّيته@: دهنـته@/ :@

Ø ã
الص� رأَس �وِزت ملتوت@/ بالزيت مزيوت

الزيت@/ يطلبون يسðيتون@:

قـدماء عـَرفها كب�ة@, مُعمbرة شجرة الزيتـون@: شجرة ـ ٣٤١ التذكرة ٕاحياء
الساحل ع� ّ اÍ½Xيى القطر

ã
و| اJٔبيض البحر حوض

ã
| تنمو وزرعوها@, �bيÍ½Xا

دبـغ
ã
| تستعمل وقشوره الزيتون وأوراق الواحات@/

ã
و| الفَيّوم مديريّة

ã
و|

Ø ã
èالغر

وجد وقد ضخم@, حجم ٕا� الزيتون أشجار تصل وقد فzا@/ التن� ماّدة لوجود ا
لود
يعطي اXثانة@, ¡صوات ُمذيب مُ«Îل الزيتون وزيت أمتار@/ ستّة Tيطها أشجار مyا
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اXعوّية@/ اJنسدادات
ã
| ¾Ìجيّة حقناً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تدل كلمة وجود عدم هذا ع� ويدّل و\رtا@, الشجرة Vموع هو الزيتون@: أّن
فراجع@/ الرمّان

ã
| مّر Fك الشجرة@, خصوص ع�

/@Fyم واحدة بلحاظ أو FموعهV فzا ملحوظاً تستعمل الكلمة فهذه

/@٩٩ . ٦ ـ ّمان Rوالر يتون والز� وَجنّاتِمنأعناب :@
ã
| Fك فاJّٔول

/@١١ . ١٦ ـ والن�خيَل يتوَن والز� رَع الز� به َلكُم ُينبُت :@
ã
| Fك

ã
æوالثا

َو; Ìقي�ٍة Ò¾ ; ْيتـونٍَة َز ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمن ُيوَقُد | يى Yُدر كَْو@َكٌب ا Úu كَأ جاَجُة Rالز
/@٣٥ . ٢٤ ـ ناٌر َسْسه Ò] Òn َولَو ُء

ã
ÏÉ يُ ا Ôxَزي َيكاُد َغربي�ٍة

دون مـن للغ� مُظهـرة وكوuا وراءها ما وٕاراءة صـفائها جهة من الزجاجة
فـzا ّ دّريى مـعظم ٍء

ã
Ï¿ك أيى كالكوكب وهيى للمصباح@, مظهرة فهيى فzا@: تشّخص

تلك ونور ومكان@, Mّد Tدودة غ� زيتونة مباركة شجرة من يوقد والكوكب نور@,
نار@/ سسه Ò] Òn ولو ء

ã
ÏÉ يُ ا Ôxزي يكاُد خارج@, من مكتسب غ�

Ø ã
çذا الشجرة

ا
Gل صفات
ã
ترا� وهيى العقول nعا ٕا� ٕاشارة مصباح@: فzا

ã
ال� والزجاجة

وظلمة@/ حجاب دون من كاملة وتظهرها تامّة وا
Fل

وليس اXبارك@,
Ø
kJٔا والظهور

ã
Øتج�Xا والفيض اXنبسط النور شجرة من وتوقد

ا
هات@/ وموجد ا¡دود Tّدد وهو جهة@, ٕا� مBيل Jو
Ø ã
èغر Jو

Ø ã
}Ì¿ب

زجاجة@,
ã
| وهو مصباح فzا

ã
الّ� كاXشكوة الشامل@: العاّم اXطلق نوره ٕاّن

Ø
j

عنوان يذكر n هذا وع� فوقه@, Dف الظهور عن خارج الزجاجة من ا£ّرد فاXصباح
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/@ ّ دّريى كوكب ا Øu@كأ الزجاجة وقال اXصباح

ã
الّ� الزيتونة اXباركة الشجرة من وهو بالزجاجة@, ويظهر ي�اءي ا Ø̂ ٕا فاXصباح

خارج@/ ٕا� ٕانارته
ã
| Jتاج Jو ومyا@, وفzا ذاتيّة زيxا

وا¡ركة@/ ا¡رارة تتكون Fyوم والنار@, النور هو التكوين مبدأ أّن فظهر

الزجاجة@/ الضوء@, النور@, الشجرة@, راجع

أْحَسِن
ã
| إ;ْنساَن َخَلقنا أ;م�َلَقد الَبَلِد وهذا Òِسين� وُطوِر يتوِن والز� ß

� Yوالت
/@١ . ٩٥ ـ@ @hتَقو

ا
Ê»Çنيّة للحياة مة bقـوXا اللّذيذة اXمتازة الفوا@كه ذات اJٔشجار من اJّٔوJن
Jو التناول Îºل وهو ا£اريى ويلطّف الطبع Øويل� ا
هارات يقّويى فالتّ� البدنّية@,
يستعمل نافع ّ طبيعيى دهن أحسن وزيته كث�ة وفوائد منافع له والزيتون له@/ فضول

اJٔغذية@/
ã
|

تعا�@/ Nا ٕا� فzا يتوّجه
ã
الّ� اXقّدسة اJٔمكنة من واJٔخ�ان

وتقويته الروح لتصفية واJٔخ�ان وتقويته@, وتنقيحه البدن لتصفية فاJّٔوJن
العزيز@/ Nا ٕا� وسوقه

النتيجة@: ذ@كر اXع�@: هذا ويناسب

/@hتَقو أْحَسِن
ã
| إ;ْنساَن َخَلْقنا َلَقْد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيد@:

يستعمل أنا@, وزدتـه زائـد@, فهو وزيادة@, زيداً يزيد ء
ã
Ï¿ال زاد زيد@: ـ مصبا



زيد ٣٩٠

كان@/ ما ع� زيادة
ã
Ï»لنف زدته Jًما وازددُت زاد@, مثل ُء

ã
Ï¿ال وازداَد ومتعّدياً@, Jزماً

َمزيد@/ J أيى فعلت ما ع� مُسðاَد Jو الزيادة@, طلب الرجُل@: واسðاَد

وهؤJء زائد@, فهو يزيد ء
ã
Ï¿ال زاَد يقولون الفضل@/ ع� يدّل أصل زيد@: ـ مقا

قالوا ا Ø[ور الزيادات أيى يايد@, Aالز كث� ء
ã
Ï¾ ويقال يزيدون@/ أيى كذا@, ع� َزيٌْد قوم

والناقة وَصولته@/ زئ�ه
ã
| يðيّد الّذيى وهو وقالوا زوائد@, ذو لGٔسد ويقولون زوائد@/

طاقxا@/ فوق تكّلفت ٕاذا ِمشيxا
ã
| تðيّد

َزيٌْد
Õ
Ì¿مَع rوأن ـ الشاعر قال َزيْداً@, ء

ã
Ï¿ال زاد مصدر وَزْيد@: ـ ٢٠ اJشتقاق

الرجَل ِزدت ويقال /@sص وزائدٌة وَمزيداً@/ وِزياداً َزيداً العرب ت Ød وقد مائة@/ ع�
َزيْداً@/ أزيده

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من زيادة كان سواء مطلق بطور الفضل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اJٔصل أّن

فهذه ,@Gًمنفص أو كان @Gًمتّص معنويّاً@, أو ماديّاً كان وسواء غ�ه@, من أو كا§اء@, نفسه
والفضل@/ الرغد راجع أقسام@,

:@
ã
| Fك اXتّصلة اXعنويّة فالزيادة

/@٢ . ٨ ـ ٕاZاناً م Ôtزاَد آياتُه zم َعلَ ُتلْيت وٕاذا

/@١٠ . ٢ ـ َمَرضاً اُ( َفزاَدُهم َمَرٌض ُقلوwم
ã
|

/@٢٤ . ٧١ ـ ;ًfَض ٕاّ; Ò�Xالظّا تِزِد َو;

/@٦٠ . ١٧ ـ َكب�اً ُطغياناً ٕاّ; َيزيُدُهم fا

:@
ã
| Fك اXنفصلة اXاديّة والزيادة



٣٩١ زيد

/@١٤٧ . ٣٧ ـ َيزيدون أو ألٍف مائِة ٕا	× َسْلناُه وأْر

/@٦٥ . ١٢ ـ بَع� كيَل وَنزداد فظأخانا ÒLو

:@
ã
| Fك نفسه من والزيادة

/@٢٤٧ . ٢ ـ Ë»
ß
وا� الِعلم

ã
| َبسطًة وزاَدُه

:@
ã
| Fك واXعنويّة اXاّدية ع� الشاملة والزيادة

/@٧ . ١٤ ـ ٔ;زيَدن�كُم Ôkَشكَر ß� لَ

/@ ٨ . ١٣ ـ َتزداد وما أ;رحاُم تَغيُض َوما

/@١٧٣ . ٤ ـ َفضله ِمن وَيزيدُهم اُجوَرهم فيُوّفzم

/@٢٦ . ١٠ ـ وِزياَدة ×
س Ô¡ا أحَسنوا ِلل�ذيَن

أ@ك	@/ اشتقاقاً اXاّدت� ب� أّن الزود@:
ã
| وسبق

تعا�@: قوله
ã
| Fك أحدYا Jذف وقد مفعول�@, ٕا� متعّدية اXاّدة هذه ٕاّن

Ø
j

ا¡سن@/ وا
زاء واJٕحسان النعمة أيى ـ زيَدن�كُم ٔ;َ ,@ Òِسن� Ô¤ا يد Ò�َوَس

/@ ِتْسعاً واْزداَدوا كُْفراً@, واْزداُدوا@ :@
ã
| Fك اXفعول� أّول Jذف وقد

ثG\ائة@/ ِمن سبق وما كفَرهم أو Îم
Ò
أنف« أيى

َيزيدوَن@/ أو َمزيٌد@, َوَلَدينا :@
ã
| Fك معاً اXفعوJن Jذف وقد

ُء
ã
Ï¿ال زاَد ـ وقالوا ومتعّدياً@, Jزماً تستعمل ا Øu@بأ ـ م ÒGقو أوجب اXع� وهذا

ã
| Fك هو@, حيث من اXفهوم نفس أريد أو َشيئاً@, نفَسه زاد واJٔصل زائد@, فهو َيزيُد

/@ اXتعّديى من اXأخوذة بالفعل اXش}ة الصفات

@ٕا\اً@, دادوا Ö Òñ لِ ـ الفعل واختيار اXطاوعة ع� ويدّل افتعال فهو اJزدياد@: وأمّا



زيغ ٣٩٢

ٕاZاناً@/ دادوا Ö Òñ لِ ِتسعاً@, وازداُدوا

الزيادة@/ هذه Oتاروا أيى

:@
ã
| Fك مصدر@, Ëºٕا والَمزيد مصدر@, الزيادة أّن فالظاهر والَمزيد@: الزيادة وأمّا

َمزيد@/ َوَلَدْينا َمزيد@, ِمن َهل َوتَقول

الزيادة@/ من يتحّصل ما أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيغ@:

وقوم ا¦ايل@/ والðّيغ@: َزيغاً@/ يزيغ زاغ يقال ء@/
ã
Ï¿ال ميل ع� يدّل أصل ـ مقا

تزّيغت قوGم فأمّا ء@/
ã
ال� وفاَء مالت ٕاذا وذلك الشمس@, وزاغت زائغون@/ أيى زاغة@,

غيناً@/ اُبدلت نون وهيى اJٕبدال باب من فهذا اXرأة@:

لغة@/ َزوغاً@: ويزوغ كذلك@, ء@:
ã
Ï¿ال وزاغ مالت@, ٕاذا الشمس@: زاغت ـ مصبا

/@ التعّديى
ã
| ٕازاغة وأزاغه

زاغـة وقوم زائغ ورجل ا¦ايل@/ والðايغ@: اJستقامة@/ عن اXيل الزيغ@: ـ مفر
/@Í½الب وزاغ الشمس وزاغت وزائغون@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والزهد@: الرغب
ã
وسبق| ا¡ّق@/ عن اXيل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أّن@اJٔصل

الزهد@, ْغب@, Aالر التخلية@, اJٕعراض@, ال�ك@, اJن½Íاف@, اXيل@, مواّد وب� بيyا الفرق
J@يري@/ وما يري Dوف Wدوح أو مكروه

ã
| يكون أن من أعّم هو اXيل ٕاّن وقلنا



٣٩٣ زيل

اXفاعلة@, من تفاعل@: والðايغ التفعيل@/ من واJختيار للمطاوعة تفّعٌل@: والðيّغ
اJستمرار@/ ع� الداّل فاَعَل مطاوعة ع� يدّل أيى

وطالب@/ زائغ bع كطَلَبة َزيَغة أصله والزاغة@:

/@ ٨ . ٣ ـ َهَديَتنا ٕاذ َبعَد ُقلوَبنا تُِزْغ ; َرب�نا
/@٧ . ٣ ـ َتشابَه ما فَيت�بعوَن زيٌغ ُقلوwم

ã
| ال�ذيَن َفأّما

/@٥ . ٦١ ـ م Ô Òwُقلو ا( اَغ أز زاغوا@ ØF َفلَ
/@١١٧ . ٩ ـ zم َعلَ تاَب Ú Ôj م Ôyِم َفريق قلوُب يزيُغ كاد ما@ َبعد ِمن

ا¡ّق@/ عن القلوب ميل ُيراد

/@١٧ . ٥٣ ـ طَغيى َوما ÔÍ Ò½ البَ اَغ ز ما
/@٦٣ . ٣٨ ـ أ;بصار م Ôyزاَغتَع أم ِسخريّاً ْذناُهم Ò ÚHأ

/@١٠ . ٣٣ ـ زاَغتأ;ْبصار وٕاذْ ِمنكُم وِمنأسَفَل فوقكُم ِمن جاُءوكُم ٕاذ

عن القلب Í½ب و[ايل والباطنّية@, الظاهريّة البا¼Íة من أعّم الب½Íٕانّه
ã
| قلنا

واضطراwا اGدف رؤية عن باLرافها فهو الظاهرّية@: البا¼Íة [ايل وأمّا معلوم@, ا¡ّق
ال½Íاط عـن وا¦ايل ا¡ّق هو ما ٕا� التوّجه

ã
| النظر وارتعاش اXقصـود درك

ã
|

ا¡ياة@/ ٕادامة
ã
| oستقXا

Çذناهم ØHا ن
Ø
W نرvم J الّذين هؤJء أ@كان أيى ْذناُهم@: Ò ÚHأ ـ تعا� قوله وأمّا

حـقائق ٕادراك عن أبصـارنا اLرفت أم منحّطـة@, نازلة مقامات
ã
| وكانوا سـخريّاً

العالية@/ مقاماtم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيل@:

وُذ@كرت ذ@كره@, ÏÉم وقد واو@, من مبدلة فيه الياء لكّن Gًأص ليس زيل@: ـ مقا



زيل ٣٩٤

يَل Aالز ٕاّن ويقال فّرقت@/ أيى بينه زّيلت يقال التباين@, فالðايل@: اللفظ@/ كلFت هنالك
احتشمه@/ ٕاذا فGن عن فGن تزايل :@

Ø ã
æالشيبا وعن الفخذين@/ ب� ما تباعد

لو أيى ّيلوا@, تََز لو ومنه وأزاله@, اه ØL :@Jًزيا يناله@, ناله وزان يزاله زاله ـ مصبا
بيyم@: وزّيلت فيـه@, الواو لظهرت الذهاب وهو الزوال من كان ولو باف�اق@, وا Øñ]

ÇMرف Jّٕا به يتكلّم J أفعله@, أزال Jو كذا يفعل زال وما فارقته@, وزايلته@: فّرقت@,
به تكلّم وقد ,@

Ó
ومع� وزناً برح ما مثل الدا_ة وا¡ال ء

ã
Ï¿ال مGزمة به واXراد ,@

ã
الن�

كذا@/ يفعل زيد زيل ما فقال أصله ع� العرب بعض

زواله Nا زال يقال أزلته@,
ã
| لغة :@Gًَْزي أزيله مكانه عن َء

ã
Ï¿ال ِزلت ـ صحا

ِمزته :@Gًَْزي أزيله َء
ã
Ï¿ال وِزلت واGGك@/ بالبGء عليه ُدعيى ٕاذا ,@

Ó
]ع� زواله@: Nا وأزال

وفّرقته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبيyا عyا@/ باف�اق عن@نقطة ء
ã
Ï¾ يى bتنح هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أّن@اJٔصل

تدّل الياء فٕاّن والياء@, الواو ب� الفرق هو بيyا والفرق أ@ك	@, اشتقاق الزول ماّدة وب�
عن ارتفاع ٕانّه الزول

ã
| وقلنا اJف�اق@, مفهوم يناسب وهذا وحّطة@, مُواضعة ع�

معّينة@/ نقطة

,@
ã
الن� Mرف استعملت ٕاذا اXاّدة مع� وهو والتداوُم@, التGزُم اJف�اق@: ويقابل

داَوم@/ Jَزم أيى يزال@, Jو زال ما فيقال@:

فٕاّن وزواله@, ء
ã
Ï¾ ارتفاع قبال

ã
| J اXفارقة مقابل

ã
| اGXزمة أّن �O Jو

الثبوت@/ يقابله الزوال



٣٩٥ زين

يزال ; خاِئَنـة@, َع� َتّطلُع تَزال ; َشّك@,
ã
| Ôrِزل ا Òf عواُهـم@, َد ِتلَك زاَلت ا Òf

ِمـرية@,
ã
| َكَفروا ال�ذيـَن يَزال َو; َكَفروا@, ال�ذيَن يَزال َو; ْيبـة@, َر َبنوا اّلذيى ُبنياuم

تِلف�@/ ÔU يَزالون َو; ُيقاتلوَنُكم@, ;@يَزالون

ألطف اXع� وهذا اXفارقة@,
ã
ن� من تستفاد

ã
الّ� واXداومة اGXزمة مع� ففzا

الثبوت@/ من

أو ظاهر
ã
اXطلق| والفصل Øñ¦ا جهة ٕا� فيه النظر ٕاذ أعّم@: الفرق مفهوم ٕاّن

Ø
j

GRف وهذا J أم نقطة عن بزوال كان وسواء J أم Tسوس بفصل كان وسواء باطن
الفصل

ã
| النظر أّن Fك باJف�اق@/ نقطة عن ء

ã
Ï¾ يى bتنح جهة ٕا� فيه النظر فٕاّن الزيل

الوصل@/ قبال
ã
| الب�

ã
| بُعد حصول ٕا�

باJف�اق@, نقطة عن ـياً bمتنح أيى ,@Gًزايـ ء
ã
Ï¾ جعل ]ع� فهو الðييل@: وأمّا

فðيّل@/ زيّلته يقال الðييل@, ذلك واختيار اXطاوعة ع� يدّل والðيّل

/@٢٨ . ١٠ ـ@ م@ Ô Òyبي لنا فزي� Ìكاؤكُم Ô¾و Ôrأن @َمكاَنكُم أ¾Ìكوا ِلل�ذيَن نَقوُل Ø Ôj

بعـد اJف�اق وIّصل ية bمتنح بيyم كانت
ã
الّ� والوصلة اJرتباط جعلنا أيى

اGXزمة@/

/@Nا
ã
و| N كان ما JّٕاÌ¿¡ا يوم ينقطع وارتباط عGقة كّل أّن ٕا� ٕاشارة وهذا

/@٢٥ .@٤٨ ـ م Ôyِم َكَفروا ال�ذيَن بنا لََعذ� َتزي�لوا لَو َيشاء َمن َرaته
ã
| اُ( ِلُيدِخَل

/@ Øñ¦وا باJف�اق وQّمعهم موقعيxّم عن تنّحوا لو أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زين@:

ËºJٕوا مثله@, ٕازانة@: وأزانه سـار@, باب من َزيناً صاحبَـه ُء
ã
Ï¿ال زان ـ مصبا



زين ٣٩٦

الش�@/ نقيض والزين مثله@, وزّينته@: ينة@/ bالز

نقيض يْـن Aفالز وIسـينه@/ ء
ã
Ï¿ال ُحْسِن ع� يدّل صحيح أصل زين@: ـ مقا

ـyا Aَحس ٕاذا وازدانت@: واّزيAَنْت اJٔرض وأزَيَنت تزييناً@/ ء
ã
Ï¿ال زّينت يقال ,@ Öـ� Aالش

ُعش}ا@/

Jو الدنيا
ã
| J أحواله من ء

ã
Ï¾

ã
| اJٕنسان J@يش� ما ا¡قيقيّة ينة bالز ـ مفر

زينة ثGث@: ينة bوالز ش�@/ وجه من فهو حالة@: دون حالة
ã
| يزينه ما فأمّا اxJخرة@,

ã
|

خارجيّة وزينة القامة@, وطول كالقّوة بدنيّة وزينة ا¡سنة@, واJعتقادات كالعلم نفسيّة
وا
اه@/ @كاXال

يقول ُعقيل
ã
ب� من صبيّاً وdعت الش�@, نقيض الزين ـ ٢٥٥ . ١٣ الxذيب

قبيحه@, اxJخر وأّن الوجـه صبيح أ@نّه أراد ,@ Öَش� ووجهك َزيْن وجهيى آخر@:
Ø ã
لص�

وعدل صوم رجل يقال Fك باXصدر Fxفنع ,@ Öَش� ذو ووجهك ذو@َزيْن وجهيى والتقدير
ازدياناً بنباtا اJٔرض وازدانت َزيْناً@, يزينه ُسن Ô¡ا زانه الليث@: وقال عدل@/ ذو أيى

به@/ يðيّن ء
ã
Ï¾ لكّل جامع ينة bوالز قال@: وwجت@, حسنت أيى وتزّينت واّزّينت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ماّديى أمر
ã
| كان سواء ظاهر@,

ã
| ُحسن هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اJٔصل أّن

يتظاهر ما أو عرضيّة ينة bالز كانت وسواء عGقة@وHيّل, أثر
ã
| أو , ّ معنويى Tسوس@أو

أجزائه@/ من وتكون ء
ã
Ï¿ال نفس من

:@
ã
| Fك اXاّديى

ã
| ينة bفالز

ٕاذا Øَح� الَكوا@كب@, بزينة نيا Rالد Êَء Ú»ال ـنّا َزي� انّا صابيح@, Ò[ نيا Rالد Êَء Ú»ال وَزي�نّا



٣٩٧ زين

َع�َقوِمه َفَخَرَج ا@, ÒG ِزينًَة َع�أ;ْرِض ما َجَعلنا ٕانّا ي�َنْت@, واز� ُزخُرفها أ;ْرُض أَخَذِت
ينِته@/ ِز

ã
|

ُزيّن قلوبُكم@,
ã
| وَزي�نَُه إ;Zاَن ٕاَليكُم َحب�َب اَ( ولكن� ـ@

ã
| Fك اXعنويّات

ã
و|

مكرُهم@/ َكَفروا ِلل�ذيَن ُزيّن Îوات@, Ú¿ال للنّاسُحّب

Çم Ô ÒG وَزي�َن َيعملون@, كانوا ما@ يطاُن الش� م Ô ÒG وَزي�َن ـ@
ã
| Fك التخـيّل مقام

ã
و|

م@/ Ô ÒGFمأع Ô ÒG َزي�نّا ِخَرة Ð;با يؤِمنوَن ; ال�ذيَن ٕان� م@, Ô ÒGFأع يطاُن الش�

َمْسِجد@/ Yُكل ِعنَد زينتكُم ُخُذوا ـ@
ã
| Fك العرضيّة ينة bوالز

ٕاّن حـيث واXصابيح@, بالكوا@كب ال«Êء تزيّن
ã
| Fك ء

ã
Ï¿ال نفس من ينة bوالز

أجزائها@/ ومن ال«Êء من واXصابيح الكوا@كب

ã
| م Ô ÒG Ú Òïزي;ٔ

ã

 أغَويتَ ا ß[ Yَرب ـّن@, Ô Òx زينَ ُيبِديَن َو; ـ@

ã
| Fك العامّـة ينة bوالز

معاً@/ والنفسيّة الَعرضيّة ينة bالز فتشمل ـ@ أ;ْرض

أو بالعرض كان سواء ء
ã
Ï¾ ظاهر

ã
| حسن عن عبارة ينة@: bالز حقيقة أّن فظهر

فتشمل اXرأة@, Tاسن من Øويتج� ويتظاهر يُ�اءي ما كّل اXرأة@:
ã
| ينة bفالز بالذات@,

واليدين@/ الوجه

ينة@/ bالز GRف العرضّية@, ينة bبالز Uصوص ٕانّه
ã
ا¡�

ã
| وسبق

بعÎÉم وقال ْلَية@, ß¡ينة@با bالز Ìوا
Ø
اXؤلbف�@وف« بعض ا¡قيقة@: عن@هذه غفل وقد

ينة@/ bالز مواضع اXراد بأّن ا¤ذور@: عن فراراً

ُيبديَن َو; َع�ُجيوwّن ُمرهّن ÔR بَن
ß
Í ÖÉ ولْيَ ِمyا َظَهَر ما ٕاّ; ن� Ô Òx ِزينَ ُيبديَن َو;

.@@٢٤ ـ ّن
ß
Òx ِزينَ ِمن Òِف� ÔO ما ِلُيعلَم بأرُجِلهّن ÍÉبَن يَ َو; أو@/// ِلُبعولxّن ٕاّ; ّن Òx زينَ

/@٣١



زين ٣٩٨

لطائف@: الكرZة اxJية هذه
ã
|

مـقابل
ã
| الظهور أّن Fك اJٕخفاء@, قبال

ã
| اJٕبداء فٕاّن باJٕبداء@: التعب� ـ ١

عدم مع� فيكون واختيار@, قصد دون من ّ القهريى الظهور البُدّو@:
ã
| ويعت	 البُطون@,

والس�@/ اJٕخفاء هو اJٕبداء@:

خارج من العارضة ينة bالز فتشمل والزبرج@: لية ß¡ا من أعّم ينة bالز ٕاّن قلنا ـ ٢
هـو اÇXفهوم هذا من اJٔع�

Ø
kJٔا واXصداُق البـدن@, نفس

ã
|

ã
الّ� وا¤اسن ينة bوالز

ويBيل اXرء ينجذب wا oمفاه وخصوصيّات وا
Fل ا¡سن [ام فيه
ã
Øتج�Xا الوجه

اXرأة@/ صفات فzا اXتجلbية اليد
Ø
j ٕالzا@, ويشxيى

البطون مقابل
ã
| الظهور فٕاّن البدّو@, دون التعب�بالظهور مyا@: َظَهر ما ٕاّ; ـ ٣

ٕاخفائها@, بعد قصد@, دون ومن ÍÈورة أو قهراً ينة bالز من يظهر ما واXراد اòفاء@, J
وراء من ÍÈورة أو قهراً ينـة bالز من يظهر وما وا
وراب وا¡ذاء الظاهر @كاللbباس

Nب@/ ]ا العمل عند غفلًة أو ا¡جاب زوايا من أو حجاب

والكفّ�@, بالوجه تفس�ه من ال¿Ìيفة الروايات بعض
ã
| Dف اÇXراد هو وهذا

ٕاخفائها@/ بعد واليد الوجه من ÍÈورة أو قهراً يظهر ما أيى

Kمـنه MاXستث� ينة bالز cول ع� يدّل والكفّ�@: بالوجه ظهر ما تفس� ٕاّن
Ø
j

حال@/ ّ أيى ع� والكفّ� الَوْجه تشمل ينة bفالز ظهر@, ما منه يستث� Øح�

الÍÉب فٕاّن ينة@, bالز ٕاخفاء تكليف بعد آخر تأ@كيد ُمرهّن@: ÔR بَْن ßÍÉ ولْيَ ـ ٤
الظهور ليكون له@, وتقوية وتأييد ينة bالز Jٕخفاء وتشديد تأ@كيد ا
يوب ع� باòمر

أقّل@/ وا
Fل ا¡سن وموارد ينة bالز Tاّل
ã
|

وٕاشارة ينة@, bبالز لGٕخفاء وتكرير تأ@كيد ِلُبعولxّن@: ٕاّ; ّن Òx زينَ ُيبديَن َو; ـ ٥



٣٩٩ زين

جهة من واòصوصيّات ا¡دود لتكون ا
هة@, هذه من اJسـتثناء موارد Iديد ٕا�
ا¡كم@/ أYيّة ٕا� ٕاشارة متعيbنة@, مشّخصة أيضاً الناظر

ـ بقوله التابع� وقيِد َيظهروا@, n ـ بصفة الطbفل قيد
ã
| ال�ذيَن@: الطYفِل أو ـ ٦

فيه@/ الدقّة ولزوم اXوضوع أYيّة ٕا� ودJلة ٕاشارة اJٕربة@:
ã
اُو� غ�

تأ@كيد ينة bالز ٕاخفاء حكم بعد وا¡كم اJٕرشاد هذا بأرُجلهّن@: بَن
ß
ÍÉ يَ َو; ـ ٧

اXرء جلب وIقّق ينة bالز ظهور ٕا� ينxيى قد جل bالر ÍÈب فٕاّن اXوضوع@,
ã
| آخر

/@oمستق غ� من
Ø ã
اJٔجن� الناظر

وأدلّة الكث�ة التأ@كيدات هذه مع الوجه باستثناء Jكم ن
Ø
W العجيب والعجب

ا
لب@/ راجع ـ وتدقيق Iقيق دون من والروايات@: اxJيات من أخري

/@٤ . ٢٧ @ـ@ م Ô ÒGFمأْع Ô ÒG َزّينّا ِة ِخَر Ð;با يُْؤِمنوَن ; ال�ذيَن ٕان�

/@١٠٨ . ٦ ـ َعَمَلُهم ٍة ُأم� Yِلُكل َزي�نّا @َكذلك

/@٧ . ٤٩ ـ@ قلوِبكُم@
ã
| َوَزي�نَُه إ;Zان ٕاَلْيكُم َحب�َب اَ( َولكن�

يريدوا n وٕاذا Gم@, �òوا الصGح يقتضيه ما Jّٕا للعباد ُيريد J تعا� Nا ٕاّن

ّ بأيى يس�شدوا nو واGداية �òا عن وأعرضوا الفساد مس�
ã
| وسلكوا الصGح@,

اخـتيار
ã
| ÇUتارون الناس فٕاّن ويطلبونه@, Jبّونه ما Gم Nا ف�يد وهداية@: رسالة

ٍة ُأم� Yِلُكل َزي�نّا ـ@ تعا� قوله مع� وهذا واJُخروّية@, الدنيويّة وا¡ياة والغواية اGداية
@َسَبَقْت ـ مع�قوله وهكذا وJّبونه@/ ويقصدون يؤمّون ما اُمAٍة لِكّل نُزيbن أيى ـ َعَمَلُهم

َغَضبه@/ َرaتُه

الكامل واJٕعراض بالعمل والُعجب النفس حّب ٕا� الðي� مرجع أن فظهر
عمله@/ يُزيAن أن

ã
ÏÉيقت فهذا ومس�ه@, [ايلَه Oالف

Ø
Fع



زين ٤٠٠

كانوا ما Òف�
ß
Ì»ِللُم ُزيYَن م@, ßGFأع مسوُء Ô ÒG ُزيYَن نيا, Rالد ا¡ياة َكَفروا ُزيYَن@ِلل�ذيَن

َيعملون@/

@كلFت@القرآن
ã
الرابع@من@كتاب@Mالتحقيق@| وبBمه@يr@ا
زء الزاء حرف آخر هذا

الس�@/ حرف وأّوله اòامس ا
زء ويتلوه ,@Khالكر

Ø ã
و� ٕانّـه البـاقية@, الكتاب أجزاء ٕا[ام

ã
| يوفّقنا أن اXتعال العزيز Nا ونسأل

�أستمد وبه العظيـم@,
Ø ã
الع� Nبا Jّٕا قّوة Jو حوَل Jو والتأييـد@, القّوة وبيده التوفيق

الوكيل@/ نعم وهو وأستع�@,

سنة ¾Îور من
ã
æالثا الربيع سلخ تار±

ã
| فة

Ø
Ì¿Xا قم ببلدة ا
زُء هذا

Ø
k وقد

cسّية@/ ٩.@١.@١٣٥٨ يطابق اGجرّية@, القمريّة ١٣٩٩



٤٠١ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا الكتباXنقولة

م@/ ١٩٠٦ ليدن@, طبع ,@
ã
Ïºللمقّد ,@oالتقاس أحسُن

/@ ه ١٣٧٢ ,@Í½م طبع ,@ للدينوريى الطوال@, اJٔخبار

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى البGغة@, أساس

/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدريد@, Jبن اJشتقاق@,

/@ ه ١٢٦٧ ,@
ã
�[ طبع الفارسّية@, اللغة

ã
| قاطع@, برهان

/@ ه ١٣٠٢ طهران@, طبع Vّلدان@, ,@
Ø ã
æالبحرا للسيّد ال	هان@, تفس�

ا¡اشية@/
ã
| ,@Í½م طبع ,@ ّ البيضاويى

ã
ÏÈللقا ,@ ّ البيضاويى تفس�

/@ ه ١٣٥٧ ,@Í½م طبع ,@ ّ للَمسعوديى واÌ¾Jٕاف@, التنبيه

م@/ ١٩٦٦ Vلّداً@, ١٥ ,@Í½م طبع ,@ ّ لGٔزهريى الّلغة@,
ã
| ـ الxذيب

/@ ه ١٣٤٤ دكن@, آباد حيدر طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@/ Jبن الّلغة@,
ã
| ْمهرة@, Ò
ا

Vلّداً@/ ١٥ ,@Í½م طبع اJٕسGمّية@, اXعارف دائرة

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد كتب من ـ زكريّا

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى الّلغة@, صحاح

طهران@/ طبع م�جم@, َحوقل@, Jبن اJٔرض@, صورة

/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ للعسكريى الّلغوّية@, الفروق

بالفارسّية@/ ب�وت@, طبع ها@كس@, Xس� اXقّدس@, الكتاب قاموس ـ قم



الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٤٠٢

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@
Ø ã
èعر ـ ّ ع	يى قاموس ـ قع

/@Í½[ اُو� طبعة Vلّداً@, ١٢ اJٔث�@, Jبن الكامل@,

/@ ه ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, طبع منظور@, Jبن العرب@, لسان ـ لسا

/@ ه ١٣٢٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, الفداء@@,
ã
èJٔ ,@Ì¿الب أخبار

ã
| Í½ا¢ت

/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ ّ للمسعوديى الّذهب@, مروج ـ اXروج

طهران@/ طبع ,@KعM الصادق اJٕمام ٕا� اXنسوب ال¿Ìيعة@, مصباح

ب�وت@/ طبع Vّلدات@, ٥ ,@ ّ ا¡مويى لياقوت البلدان@, معجم

/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع عكاشة@, ثروت من بالتحقيق ُقَتيبة@, Jبن اXعارف@,

/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@
Ø ã
للجوالي� اXعّرب@, ـ مع

/@ ه ١٣٣٤ ,@Í½م طبع للّراغب@, القرآن@, غريب
ã
| اXفردات ـ مفر

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, Jبن الّلغة@, مقاييس ـ مقا

اللّـغة كتب غالب فعن وغ�ها@:@ اللّـغات Hريج
ã
| �سـتفدنا ما وأمّا

وقدZاً@/ حديثاً واJٔدب@,



٤٠٣ عة متنو3 علميّة موضوعات فهرس

الكلFت عة متنو] علمّية فهرسموضوعات

رأف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س� اÊºJٔء من oالّرح ُؤوف@, Aالر

رأيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأنواعها وحقيقxا ؤية �الر

رّب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Aُرب وكلمة ,@
×
ا¡س� اÊºJٔء من الّرّب

ربو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واJسكناس وحقيقته با bالر حرمة

رجع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها مص�@, رجوع@, ٕانابة@, توبة@,

رحم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها احسان@, رفق@, لطف@, رaة@,

رّس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فzا والبحث أرس@, رّس@,

رسل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيّاtا وحقيقxا الرسالة

×
ÏÈر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها واJٕذن وا¡ّب@, والوفاق@, الرضا@, حقيقة

رعيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لَيّاً @وراِعنا ـ تفس�
ã
| Iقيق

رفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXرافق @ٕا� ـ ْرفق ßXا غسل
ã
| Mث

رقم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومسكyم الكهف أصحاب عن البحث

رود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا� Nا
ã
و| الناس

ã
| اJٕرادة حقيقة

روم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّروم ُغِلبت وآية روم أرض

زّج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيxّا النّور آية
ã
| الّزجاجة

زكريّا / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العهدين
ã
| زكريّا ورسالة

Ø ã
النّ� زكريّا

زين / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لْية ß¡ا مع وفرقها ينة bالز مفهوم حقيقة



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

/@� ÒXالعا رب� يا علينا ل
Ù
Î
Ò
º Ì

Ù
تُع« و� Ì

Ù
يَ« َرب�

ا�@/ َهدانا أن لَْو� َ تَِديى
Ö Ò
yِل كُنّا َوما Gذا َهدانا الّذيى � ْمُد Ò¡ا

الطّاهرين وآله Tّمد Ëºالقا
ã
èأ Òالنبي�� ß Òkخا خلقه خ� ع� والّس0م والّص0ة

الَمْعصومين@/

ã
| 6@التحقيق كتاب من اòامس با�زء وتوفيقه وقّوته ا� Mول فنبدأ وبعُد@:

الس�@/ حرف وأّوله B@hالكر القرآن @كلFت

الكتاب@/ مقّدمة
ã
| ٕالzا أ¾Ìنا ضوابط ع� أيضاً ا�زء هذا

ã
| ونسلك

َمبانيه@/ من بَص�ة ع� ليكون ٕالzا ُيراجع أن العزيز للقارٔي و�زم

مُـوف�ق خ� ٕانّه اòطـ�@, الَمشروع هذا
ã
| وأسـتِمّده وجّل عّز ا� وأستع�

/@oك Ò¡ا العزيز ا� عند ِمن ٕاّ� Í½ النّ وما ومُع�@,

ونص�اً@/ هادياً برب�ك
×
وك�

اXصطفويى حسن



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

� بابحرفالس�

سأل@:

كث� ُسَؤلة@: ورجل ومَْسألة@/ سؤاً� يسأل سأل يقال واحدة@/ كلمة سأل@: ـ مقا
السؤال@/

وسألتـه َمسائل@, وbعها ومَْسألة@, ُسؤاً� طلبxا@, العافية@: ا� سألت ـ مصبا
واXسؤول@: ُيسأل@/ ما وال̂سؤال@: بعضاً@, بعÎÉم سأل وَتساءلوا@: استعلمته@, كذا@: عن
َسل@/ وأ�مر خاف@, باب من يسال سال لغة@: وفيه ٕاسأل@/ سأل@: من وأ�مر اXطلوب@/

باGمزة موÏºـ يا ُسؤلَك اُوتيَت ـ وقرٔي إ�نسان@, يسأله ما ال̂سؤل@: ـ صحا
سـائٌل سأَل ـ@ قوله ومسألة@, سؤاً� ء

ã
Ï¿ال عن وسألته َء

ã
Ï¿ال وسألته اGمز@/ وبغ�

وبف0ن@/ ف0ن عن نسأل خرجنا يقال@: أ�خفش@, قال عذاب@/ عن أيى ـ واقع بعذاٍب
ورجـل ٕاسأل@/ أ�ّول ومـن َسـل@, منه وأ�مر يسال@, سال فيقال Yزته Hفّف وقد

السؤال@/ كث� ُسَؤلة@:

سؤاً� كذا عن وسألته وُسّؤال@/ َسأَلة وقوم وُسَؤلة@, وَسؤول َسأeل هو ـ أسا
:@
ã
ُسؤ� منه وأصبت حاجة@, وسألته عنه@, وتساَءلوا مُساَءلة@, عنه وساءلته ومسألة@,



سأل ٨

وُنكر@/ كُعرف مفعول ]ع� فُْعٌل ,@
ã
طَِلبَ	

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أعّم واXطلوب شخص@, عن أمر طلب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

آخر@/ شيئاً أو عطاًء أو ÓFعل أو ماً� أو خ
اً يكون أن من

]Çع� يكـون ÓFعل كان وٕاذا ا�ستخبار@, ]ع� يكون خ
اً اXطلوب كان فٕاذا
ا�ستعطاء@/ ]ع� يكون عطاًء كان وٕاذا ا�ستع0م@,

ٕا� تتعّدي وقد متاعاً@/ سأله فيقال بنف«ÇÎا@, مفعول� ٕا� متعّدية اXاّدة وهذه
اXع�@/ اقتضاء Mسب عن@, Mرف أو بالباء وتستعمل

ã
æالثا

Jتاج و� بالنفس قا_ة نفسانيّة صفة الطلب أّن والطلب@: السؤال ب� والفرق
السـؤال كـذلك وليس ٕالزام@/ وفـيه الgال@, طلب

ã
| Fك إ�ظهار ٕا� أو الظهور ٕا�

ٕالزام@/ فيه وليس

ØFعـ ُيسأَل Êواِت@,  Ú»ال َخَلَق َمن م Ô Òxسـأل ß� َولَ ـ
ã
| Fك :@
خ عن فالسؤال

َيتساَءلون@/ ع�بعض Îم ÔÉبع وأقبَل ُيسألون@, وهم َيفعل

َعلَيه أسألكُم ُقل  ِمنأجر@, َعليِه أسأ@ُلكُم وما ـ
ã
| Fك عطاء@: عن والسؤال

/@٣٦ . ٤٧ ـ أمواَلكُم َيسأَ ْلُكم و  خرجاً@/ َتسأGم أم أجراً@,

وٕاذا الّساَعة@, َعِن َيسألونََك وح@, الر? َعِن َيسألونََك ـ
ã
| Fك علم@: عن والسؤال

/@١٨٦ . ٢ ـ َقريٌب
ã
Ùæ فٕا

ã
Ùَع� ِعباديى سأ@لََك

كتاباً@/ zم َعلَ ل Ù Ò� تُ الكتابأن أهل َيسألَك ـ
ã
| Fك عمل@: عن والسؤال



٩ سأم

للكافرين@/ واقٍع بعذاٍب ساِئٌل سأَل ـ
ã
| Fك عذاب@: عن والسؤال

سائٌل سأَل خب�اً@, فاسألبه ـ التأ@كيد مقام
ã
| يكون ا Ø̂ ٕا بالباء@: ا�ستعFل @ٕاّن

Ø
j

واقع@/ بَعذاٍب

منأجر@/ سألُتكُم ما ـ
ã
| Fك التبعيض ع� يدّل ِمن@: وMرف

ء@,
ã
Ï¾ عـن وتفكيـك ٕاخـراج ع� الد�لـة أريد ٕاذا ِمن@: ÇMرف ويسـتعمل

وQاوز صدور ع� الد�لة أريد ٕاذا عن@: وMرف اXع�@/ هذا مصاديق من والتبعيض
أشـياَء@, َعن@ تسألوا@  ,@

ã
Ï Ò¾ َعن سألتَُك ٕان ـ@ @

ã
| Fكـ@ معنويّاً أو Tسوساً ء

ã
Ï¾ عن

فـيسأل وأحكامهم@, حا�tم وعن wم Oتـّص
Ø
Fع أيى ـ@ الَيتاَمي@ َعن وَيسألونََك

ã
| Fك إ�خراج@, ع� فيدّل من حرف 0Rف وهذا wم@/ Oتّص وما أحكامهم صدور

أ�جر@/ ٕاخراج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سأم@:

ومـَللته@/ ضـجرته ]Çع� وَسآمة@: َسأَماً َتِعَب باب من َأْسأَمُه سِئمته ـ مصبا
ُدعـاء ِمن إ نساُن ُم َيسأَ ـ  الت�يل

ã
و| منه@/ َسِئمُت فيقال أيضاً با¡رف ي ويُعد�

/@�òا

وَسآمة@: وَسآماً وَسأمة َسأَماً َأْسأُم منه وَسِئمُت منه ß�وَس َء
ã
Ï¿ال ß�َس ـ لسا

َجر@/ والض� الَملَل والسآمة@: هو@/ أسأمَه وقد َسؤوم ورجل ,@ مَل�

وهم َيسأمون/ قال: انفعاً�, كان أو فع0ً لبثه , يك ا
Ø
W الَم0لة السآمة@: ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



سأم ١٠

والتحقيق@:

الضجر@/ مع ا0Xلة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والقـلق والضـعف والرخو والفتور الكسل ومواّد اXاّدة هذه ب� الفـرق وأمّا
والضجر@: وا0Xلة والضيق والل� والبطالة

القدرة@/ مقابل
ã
| والضعف ا¡ّق@/ مقابل

ã
| البطالة أّن Fك الشّدة@/ ضّد الرخو أّن

والرخو@/ ا¡ّق ـ
ã
çماّد

ã
| سبق Fك الوسع@/ قبال

ã
| والضيق اòشونة@/ مقابل

ã
| والل��

ا¡ّدة@/ بعد وضعف ل� هو والفتور@:
والتثاقل@/ الفتور مطلق والكسل@:

الطمأنينة@/ قبال
ã
| ا�ضطراب هو والقلق@:

/@Bدلتنگي و 6@گرفتگي بالفارسيّة عنه Ø
ويع القلب تضيّق وا0Xلة@:
/@BوريSر و 6آزردگي بـ عنه Ø
يع Øn@تأ والضجر@:

َجر@/ والض� الَملَل من مرّكب مفهوم والسأم@:
هنا@/ ذ@كرناه ا

Ø
W أ@ك حقائقها يوضح ما اXواّد ذيل

ã
| ء وسيجيى

واXرض@/ اXوت ]ع� معت0ًّ الساِم استعFل اXفهوَم ويؤيّد
/@٣٨ . ٤١ ـ َيْسأُمون َوُهم  اِر Úyوال باللJْيل لَُه ُيَسبLُحوَن

بـه@, ا�شتغال ومن التسبيح ٕادامة من وَضَجراً مَل0ًَ أنف«Îم
ã
| Nدون � أيى

قال: @َيْسأُم Fك للقلب@, وان¿Ìاحاً شعفاً@وwجة يوجب النفس m0ي ]ا ا�شتغال فٕاّن
طـلب

ã
| كان ٕاذا@ ينضجر و� Zّل � أيى ـ@ ٤٩ . ٤١ ـ Öـ� Òòا ُدعاء ِمن إ نسان

له@/ خ� هو ما Iصيل طريق
ã
و| روحه m0ما@ي

/@٢٨٢ . ٢ ـ ٕا�أَجله َكب�اً أو َصغ�اً تكُتبوه أن َتْسأُموا  



١١ سبأ

Ø	ح التـداين@, ح� اXكاتبـة لزوم موقع
ã
| ـأَم الس� ٕاظهار منكم يكن � أيى

بينكم@/ اXكاتبة ترَك أُم الس� يوجب

نظائرها@/ دون ا�eيات
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبأ@:

من َكْرهاً@, آخر بلد ٕا� بلد من ء
ã
Ï¾ أخذ ع� يدّل واحد أصل س�@: ـ مقا

أ�ّول@, اXع� خالف مهموزاً كان وٕاذا َسـبياً@/ يَسبzا ا�اريَة
Ò

َس� يقال ,@
ã
� الس� ذلك

شيئاً اُحِرَق Ø	ح BتهÌ¿6ق شتَه ÒT ٕاذا لَد@, ßا� سبأت ـ فأ�ّول معان@: أربعة ع� وكان
ٕاذا كاذبة@, �Z ع� ف0ن سبأ ـ والثالث سلخته@/ جلَده@: سبأت ـ

ã
æوالثا أعاليه@/ من

مـن وهذا متفّرق�@, أيى سبا@, أياديى ذهبوا قوGم ـ والرابع مك�ث@/ غ� علzا مّر
Çwذا بلُدهم أيضاً ويسّمي ا¨ـن@/ قبائل عامّة Nمع رجل وَسبا@: ا¨ـن@/ أهل تفّرق

/@Ëº�ٕا

َيـعُرَب@, قَـحطاُن َولََد شديد@, أيى قحيط قوGم من قَحطان ـ ٣٦١ ا�شتقاق
قوGم من َيشُجَب@, َيعُرُب وَولَد فيه@/ أفَصح أيى ك0مه

ã
| أعرَب قوGم من يَفُعُل وهو

وقال عبد@cس@, ٕاdه
ã
الكل� قال مهموز@, َسبأ@, يشُجُب وولَد هلك@/ الرجل@ٕاذا شَجب

Ò� ßaو كَه0ن من ا¨ن قبائل وتفّرقت كّلهم@/ القبيلة Nمع Ëºٕا وَسبَأ عامر@, ٕاdه قوم
َسبَأ@/ ã

اب�

ومركزها Zن, من@صنعاء @ال¿Ìق
ã
| @وبلدًة

Òã
ÏÈكانت@أرا سبا@: ـ أ�ع0م قاموس

بن يشُجب بن َسبَأ وبانzا علzا@, حا@كمة سلDن عهد
ã
| بَلِقيس وكانت مَأِرب@, بلدة

ترbته@/ ٕانxي ـ بٕاdه يت Ødو نوح@, أحفاد من قَحطان بن يعُرب



سبأ ١٢

بن َيعُرب بن َيشُجب بن سبَأ ا¨ن ملوك من يُعّد مَن أّول ـ ٢٧٨ . ١ اXروج
ملَك

Ø
j سـنًة@/ و\ان� وأربعاً سنة أربعFئة ُملكه@: وكان cس@, عبد وٕاdه قحطان@,

مُلكه وكان اً�@,
ß
b وأ@كهم وأفرÎºم وقته

ã
| الناس أشجع وكان �a ولَده بعده

بعد ملَك
Ø
j سّنه@/@/@/ 
وك عمره فطال سبأ@, بن كه0ن أخوه بعده مَلك

Ø
j سنة@, `س�

قبل ملك الرائش@, بن عمرو بن ¾Ìحبيل ابن 6وهو اÒGْدهاد بنت بَلقيُس أ�ّول تُب�ع
سلDن مع أمرها من وكان سنة@, ومائة ع¿Ìين بَلِقيس مُلك وكان Bسن� Ì¿ع تُب�ع

سنة@/ ٢٣ ا¨ن سلDن fلَك كتابه@,
ã
| وجّل عّز ا� ذ@كر ما B6ع

سـلDَن ¦تحن وأَتْت سلDن 
R َسبأ مَِلكة وdَعْت ـ ٩
ã
æالثا أ�يّام أخبار

وحجارة بكة وَذهباً أطياباً حاملة ال@,
ß
bو جّداً oعظ وكب Ò[ oاورشل ٕا� ]سائل

nو ك0مها@, بكّل سلDن وأخ
ها قل}ا@,
ã
| ما كّل عن وكلّمته ٕا�سلDن فأتت @كرZة@,
ا»@/ به@/@/@/ وأخ
ها ٕاّ� أمر سلDن عن َف ÔO

/@Ì¾العا أ�صحاح أ�ّول@, اXلوك ـ
ã
| ما مyا وقريب

مس�ة صنعاء وب� بيyا مَأِرب@, مدينxا با¨ن أرض َسبَأ@: ـ ٣ البلدان معجم
أّول ٔ�@نّه سبَأ يى Ød ا Ø̂ وٕا يشُجب@, بن سبَأ ُولِد منازل كانت ا Øu@�ٔ به يت Ød أيّام@, ث0ثة
ا ßX ا¡ال@, ع� نصباً سبا@, وكأيديى َسبا َ أياِديى تفّرقوا تقول@: والعرب /@

Ò ã
الس� س� مَن

يد القوم أخذ يقال الطريق@, واليد@: الب0د@,
ã
| أ�رض هذه أهل ق ُتفر� الَعِرم َسيل @كان

طرقهم فّرقxم أيى سبا@, أيديى ذهبوا متفّرقة@: ُطرق
ã
| ذهبوا ٕاذا للقوم فقيل البحر@,

ã
| ك ٔ�@نّه اXوضع هذا

ã
| سبا tّمز � والعرب سبا@, أهل تفّرق Fك سلكوها

ã
الّ	

درجة@/ ١٧ وعرÎÈا درجة@, ٦٤ سبا وطوُل اGمز@/ َضغطة فاستثقلوا @ك0مهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٣ سبأ

والتحقيق@:

مَأِرب@, ومدينته َصنعاء@,
Ø ã
}Ì¾ جهة

ã
| ا¨ـن Wلكة من لناحية Ëºٕا َسبَأ أّن

اa�ٔر@, بالبحر غرباً Tدود العرب@, جزيرة من غربيّة جنوبيّة ناحية
ã
| واقع وا¨ن

عـدن@/ Rليج وجنوباً ÍÉMموت@, و¾Ìقاً ,@ ّ الّسـعوديى من والxامة بالعس� �ًÊ¾و
ال̂دَول@/ بتغي� السابقة أ�زمنة

ã
| Uتلفة كانت ا¡دود وهذه

٤٤ حدود درجة
ã
| البلد طول جهة من واقعة Çا Øu@بأ مكاuا تعّرف وصنعاء
ا�ستواء@/ خّط من درجة ١٥ حدود

ã
| العرض جهة ومن درجة@,

ٕايران من ما@كو وبلدة العراق@, من كرب0 بلدة درجة يوافق
ã
الطو� ا¡ّد وهذا

واحداً@/ الب0د هذه
ã
| Bارyال 6نصف الزوال خّط فيكون

درجة وكّل ا�ستواء@, خّط من درجة ٢١
ã
اXكّرمة@| مكّة عرض@بلدة كان وØXا

٦٦٦ و درجة ٦ اXكّرمة ومكّة صنعاء ب� Dف البعـد فيكون كيلوم�اً@: ١١١ تعادل
بالتقريب@/ @كيلوم�اً

البـلدان hتقو
ã
| Fك درجة ٦٤ َسبَأ طول كون من البلدان معجم

ã
| ما وأمّا

فالقدماء اXبدأ@, خّط اعتبار جهة من ا�خت0ف هذا فٕاّن أيضاً@: الَمأِرب ٕا� بالنسبة
واXتأّخرون أ�طلس@, ا¤يط

ã
| الواقعة اòالدات ج@/ائر

ã
| الزوال دائرة من يعت
ونه

بلندن@/ كرينيج خانة رصد ع� اXاّرة الدائرة من يعت
ونه

درجات ٣ Fyبي والبعد صنعاء@, من ال¿Ìقيّة ا�هة
ã
| فاXأرب حال ّ أيى وع�

كيلوم�اً@/ @٣٣٣ أيّام@, عّدة مس�ة يوافق وهذا

فأرَسـلنا فأعـَرضوا Êل@/@/@/ ß¾و� ÒZ َعن َجنJتاِن آيٌَة yم َمسكَ ã| ِلَسبَأ كاَن َلَقد
/@١٦ . ٣٤ ـ ط Ö Ò̀ @ُكل اُ ãçذَوا ßت�Jَجن PنJتzم لناهم Jَوَبد الَعِرم َسيَل م Öz َعلَ



سبأ ١٤

من ويراد Zن@/ مأرب
ã
| السا@كنون َيشُجب بن َسبَأ بنو هو السبأ@: من واXراد

ت Ø
ع هذا وع� غرwا@, من وناحية البلد ¾Ìق من بأ�شجار ملتفّة ناحية ا�نّت�@:
الشديد@/ ِعب الص� ]ع� صفة والَعِرم ية@/ eا� عنوان مطلق Fzعل أطلقت بل بالتنك�@,

َوجدُت
ã
Ùæ يَق� ٕا بَنبٍَأ َسبَأٍ  وِجئتُك ِمن طْ بِه ß

ÔI@ Òn ا
ß
َفقال@أحطُت@] َبعيد Òَكث@َغ� Ò Òf

َيسـُجدون وقوَمها وجدtا َعظيـم َعرٌش ا ÒGَو ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكّل ِمن واُوتَيْت لكهـم Ò] امرأة

/@٢٥ . ٢٧ ـ ا` ُدون ِمن ْمِس Jللش

ã
| مـّر Fك اXلوك@, هؤ�ء من كانت اُ�خدود وأصحاب التبابعة أّن �O و�

خّد@/ تبع@, ـ
ã
çماّد

وراودها سلDن كات}ا َهّداد@: أو َهدهاد بنُت بَلقيس وهيى سبأ ملكة أّن وظهر
ٕاليه@/ وأقبلت فأجابت oالتسل ع�

ã
ÏÈأرا من فتقرب ا¡جاز@, ٕا� وبلوغها B6ع سلDن ملك وسعة اXقطوع من

Ø
j

ومأرب@/ َسبَأ وTدودة ا¨ن

بـعد يكـون أن يبعد ف0 سـّدها@: وخراب مأرب
ã
| َعِرم سيل جريان وأمّا

اُ�خدود@/ صاحب بعد أو وكفرهم@, مظاXهم أثر
ã
و| التبابعة

فخارجة ا�زئية@اòارجيّة الوقائع عن@خصوصيّات@هذه البحث@والتحقيق وأمّا
اXآخذ@/ قصور مع التأليف@, هذا برنا¶ عن

وهذا ٕارادtا@, نافذة وكانت النفس قويت ٕاذا منه ف0@مانع بلقيس@: ٕاحضار وأمّا
من وهو ,@hالكر القـرآن به ح ØÍ¼ ٕاذا فكيف النفس@, علم

ã
| Tقّق ثابت اXوضوع

أمثال ي�اءي وقد تكويناً@/ وأوليائه ٔ�نبيائه تعا� ا� آتاها
ã
الّ	 واòوارق اXعجزات

اXرتاض�@/ من اXوضوعات هذه

القرِن
ã
و| اXي0د قبل Ì¿ع ا¡اديى القرن

ã
| تَولّد B6ع أ@نّه داود@:

ã
| سبق وقد



١٥ سبب

هذا من قريباً وبلقيس B6ع سلDن حياة زمان فيكون ,@B6ع Ïºمو وفاة من السادس
هدهد@/ عفر@, سلم@, ـ راجع ـ الزمان@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبب@:

u�ٔا َسبّابة اw�ٕام
ã
ت�

ã
الّ	 ل0ٕصبع قيل@: ومنه َسبّاب@, فهو َسبّاً@, َسبّه ـ مصبا

ِسّب مـنه الفاعل Ëºوٕا وِسباباً@, مُسابّة وسابّه العار@, وال̂سّبة@: ّب@, الس� عند wا يشار
ٕا� بـه يـتوّصل مـا وهو ا¡بل ـَبب@: والس� والعFمة@/ Fر ßòا أيضاً@: ّب والس� ,Ì»بالك
هذا@, سبب هذا فقيل اُ�مور@, من أمر ٕا� به يتوّصل ء

ã
Ï¾ استع�لكّل

Ø
j ا�ستع0ء@,

هذا@/ عن مسّبب وهذا

القطع@, الباب هذا أصل أّن ُدريد@: ابَن وأظنّه اللغة أهل بعُض ه حد� سّب@: ـ مقا
ذلك من عليه@, موضوع الباب وأ@ك صحيح@, قاله الّذيى وهذا /@rالش منه اشتّق

Ø
j

َسـَبْبُت يقال الَعقر@, ـّب@: فالس� أ�صل فأمّا ِمنسجه@/ من مقطوع ٔ�@نّه اFòر@, ّب@: الس�
يُسـاّب للّذيى ويقال /@rالش من أقطع قطيعة و� ,@rالش ّب@: والس� ا@/ Òtَعقر ٕاذا الناقَة
كث�اً@/ ُيَسّب كان ٕاذا ُسب�ة ورجل كث�اً/ الناس َيسّب كان ُسَببة@ٕاذا رجل ويقال ّب@/ الس�
منه@/ قطعة يريد الدهر@, من َسبّة مضت ويقال wا@/ يتسابّون اُسبوبة القوم ب� ويقال
يقال أن وZكن ذ@كرناه@, الّذيى أ�صل عن شاّذاً يكون أن fمكن فالسَبب@, ا¡بل وأمّا
Fر ßòا وهو ّب الس� ذلك ومن َبب@/ الس� ذلك ومن وامتداد@/ ع�طول يدّل آخر أصل ٕانّه

ّب@/ الس� أيضاً للعFمة ويقال ذ@كرناه@/ الّذيى

,@ ÓBش السّب صار
Ø
j القطع@, ّب الس� وأصل َسبّاً@, َيُسّب َسّب ـ ٣٠ . ١ ا�مهرة

أيى ف0ن ِس̂ب وف0ن للناس@/ َسبّاباً كان ٕاذا ِسّب ورجل أ�عراض@/ خرق rالش ٔ�ّن



سبب ١٦

وَسنبة هر الد� من وَسبّة أيضاً@/ بيبة الس� وهيى من@الثياب@, البيضاء ال̂شقّة ّب: والس� نظ�ه@/
ا¡بل@/ هذيل@: بلغة ب والس� ال̂دبر@/ ّبة@: والس� /@Bطويل 6زمان م0َوة أيى الَدهر@: من

التفت@/ َسّبب@, ,@ ÒÍ¼حا طَّوق@, داَر@, :@B6ساَبب ـ قع

عجوز@/ ٕامرأة َجّدة@, :@B6ساباه @

ملكّية@/ Iويل عّلة@, سبب@, :@B6ِسبّاه @
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¾ سـعة ٕا� بـالنسبة وا¡ّد Í½¡ا هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

واعت0ئه@/ وٕانط0قه

ح½Íأ�شخاص @مورد
ã
ف� اXوارد@واXوضوعات: باخت0ف اXع�@Oتلف وهذا

واعت0ئه@, انط0قه عن وZنع ح½Íه يوجب ما فيه قال ٕاذا سبّه فيقال بالسّب@, Ø
يع
اXفهوم@/ هذا مصاديق من والتقبيح rفالش

/@١٠٨ . ٦ ـ بغ�ِعلم َعْدواً َ̀ ا فَيسّبوا ا` ِمنُدون َيدعوَن اّلذيَن َتُسّبوا َو 

شأنه@/ وعلّو مرتبته وIديَد مقامه Í½ح يوجب ]ا القول أيى

مطلقاً@, � ح½Íا�نط0ق@, يوجب Dف العقر@, القطع@, اXع�@: هذا مصاديق ومن
اXواّد@/ هذه وب� اXاّدة ب� الفرق يظهر القيد وwذا

وا¡ّد@, Í½للح اXوجب ا¤يط العار ع� ّب الس� يُطلق ا¡قيقة هذه وبلحاظ
مطلقاً@/ � وÍ½Iه الرأس ع� تشّد وِعFمة ار ß̀ وع�

� بـه@, وإ�حاطة ح½Íه مقام
ã
| ء

ã
Ï¾ ٕا� به يتوّصل ما وهو َبب@: الس� وأمّا

واXوجب@/ العلّة وب� بينه الفرق هو وهذا مطلقاً@,



١٧ سبت

/@ ٨٤ . ١٨ ـ َسَبباً تبَع فأَ َسَبباً ء
Öã
Ï Ò¾ ُكّل ِمن وآتيناه ْرِض أ َ

ã
| لَُه مكJنّا ٕانّا

/@١٦٦ . ٢ ـ أ سباُب م
ß
wعتJوتقط الَعذاَب وَرأوا

/@٣٧ . ٤٠ ـ واِت مى Jالس أ سبابأسباَب أبلَغ ã Øلََع� حاً@ ÖÍ Ò¼ ã� ابِن هاماُن يا

Tصوراً اXطلوب يكون Mيث ويقّربه@, وÍ½Jه اXطلوب ٕا� يوصل ما يراد
Mسبه@/ ء

ã
Ï¾ كّل أسباب فٕاّن ٕادرا@كه@, Tدوديّة

ã
و| اختياره وIت

/@Ìº�ٔا ]ع�
ã
الس� ماّدة اXاّدة@:

ã
| أ�صل ع� ويدّل

الكرZة@/ ا�eيات
ã
| استعGFا موارد

ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبت@:

عن انقطاعهـم الzـود@: وَسبُت وأسُبت@, ُسبوت bعه ـبت@, الس� يوم ـ مصبا
ِبذلك@, أقاموا ٕاذا ÍÈب@: باب من َسبتاً َسبتوا يقال مصدر@, وهو وا�@كتساب@, اXعيشة
/@ Øتح�Xا والَمْسبوت@: حَلقه@/ أيضاً@: ÍÈب باب من َسبْتاً رأَسه وَسَبت لغة@/ واسَبتوا@:
وُسِبَت@: قتل@, باب من َيسُبت َسَبت منه يقال الراحة@, وأصله الثقيل@, النوم وال̂سبات@:

عليه@/
ã
Ï¿ُغ

َشعره@: وسَبت قطعه@, :@
Ò
الس� َسَبت ومنه القطع@, السبت أصل السبت@: ـ مفر

Rلق ابتدأ تعا� ا� ٔ�ّن السبت@: يوم يى Ød وقيل /@B6استأصله اصطَلَمه وأنَفه@: حَلَقه@,

فسّميى بت@, الس� يوم عمله فقطع أيّام ستّة ã
| فخلَقها أ�حد يوم وأ�رض Êوات

Ø
ال«

للعمل, قيل@يوم@قطعهم عاً:
Ú
Ì Ô¾مxَسب يوم وقوله السبت@,

ã
| صار ف0ن: وسَبت بذلك@/

وقوله السبت@/
ã
| يكونون � وقيل العمل@, يقطعون � معناه@: قيل َيسِبتون@: ويوم 

للعمل@/ قَطعاً أيى ُسباتاً@: نوَمكم وجعلنا فيه@/ العمل ترك أيى السبُت@: ُجعل ا Ú̂ ٕا



سبت ١٨

:@ Øالل� ال«Îل للس� يقال وسكون@, راحة ع� يدّل واحد أصل سبت@: ـ مقا
َسكراَن يُصِبُح ـ القياس هذا ويُصّحح الرأس@/ حلق ْبت@: الس� ع�ذلك aل

Ø
j َسبت@,

يقال فلذلك ا¡ركة@, قليل Bالرقّة 6ضّد اً ß ÔU الyار آخر
ã
| يكون ٔ�@نّه ـ َسبْتاً

ã
Ï» ÔZو

ا�معة يوم منه ُفِرغ لق Òòا ٔ�ّن فيقال@: ا�معة@: بعد بت الس� وأمّا َمسبوت@/ Øللمتح�
,@Bَلم الس� 6ورق بالَقَرظ الَمدبوغة لود Ôفا� بت@: الس� فأمّا َخلق@/ ا�معة بعد يكن فلم

ٕاص0حه@/ تناهي قد ٔ�@نّه :@ يى Ù Ôd َسبتاً ذلك وكأّن

ã
| َيسقط َشعره ٔ�ّن أ�ََدم@, وهو بت@, الس� وِنعاَل الِسبتيّة الن�عال يَلبَسون ـ أسا
ُسباتاً@: النوَم ا� وَجَعَل َمسبوت@/ ورأس رأَسه@, وَسَبت ُحِلق@/ أيى ُسبت كأ@نّه باغ الد�

ã
æوأرو رأسه@/ قطع ٕاذا ِع0وته@: َسَبت ـ ا£از ومن ميّتاً@/ مَْسبوتاً@: ف0ن وأصبَح مَوتاً@,

/@
Ø ã
Ò	ِْسب

بت@: والس� الرأس@/ حلق بت@: والس� هر@/ الد� بت@: والس� احة@/ الر� بت@: الس� ـ صحا
ٕاذا ِعـ0وته@: وَسـَبت منه@/ ÍÈٌب إ�بل@, َس� ْبت@: والس� الَعقص@/ عن عر الش� ٕارسال
بأمر الzود قيام بت@: والس� عنده@/ أ�يام �نقطاع بت@: الس� يَوُم يى Ø Ôd ومنه ُعنقه@, ÍÈب

وكـذلك عليه
Øã
Ï¿غXوا اXّيت والَمسبوت@: الراحة@/ وأصله النوم@, وال̂سـبات@: َسبxا@/

أحواله@/ أ@ك
ã
| عينَه يُغم�ض mكالنا

Ó
مُل� كان ٕاذا العليل

ي@, Òxان وقََف@, العمل@, عن انقَطع توقَّف@, اسـ�اَح@, B6شاَبت ـ قع
بالسبت@/ ك [س� السبت@, يوم ÏÉَق

انقطاع@/ توّقف@, سك�@, قعود@, جلوس@, :@B6ِشِبت

عطلة@/ يوم اس�احة@, يوم السبت@, يوم :@B6َشبات

يَع Òb وتَصنُع تَْعمُل أيّام ستَّة َسه@, لِتُقد� ْبت الس� يَوَم اُذ@كر ـ ٨ . ٢٠ اòروج ِسفر



١٩ سبت

وابنتُك وابنُك أنت ما عم0ً تَصنَْع � ك@, ß ×Gٕا للرب� َسبٌت ففيه السابع اليَْوُم وأمّا عملك@,
الرّب َصـنَع أيّام ستّة ã

| ٔ�ّن أبوابك@, داَخَل الّذيى ونزيلُك وwيمتك وأمتُك وعبُدك
يوم الرّب بارَك لِذلك السابع@, اليوم

ã
| واس�اَح فzا ما وكل� والبحر وأ�رض ال«Êَء

وقّدسه@/ السبت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبلحاظ والفّعالّية@/ العمل بعد ا�س�احة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

والنوم والسكون@, واXعيشة@, ا�@كتساب عن ا�نقطاع مفاهoـ
ã
تستعمل@| أ�صل هذا

وحـلق ال«Îل@, Ùالل� والس� واXـوت@, العمل@, وانxاء والقعود@, والغشـية@, الثقيل@,
وأمثاGا@/ الرأس@,

ذ@كرناه Xا مصداقاً كان ٕاذا صحيح
ã
æعاXا هذه من واحد ع�كّل اXاّدة فٕاط0ق

العمل@/ بعد كونه قيد مع ا�س�احة وهو أ�صل@, من

ا�@كتساب@, طول بعد ا�س�احة كتحقّق اXوارد@: باخت0ف Oتلف اXع� وهذا
والغشية والتيّقظ@, الفعاليّة بعد وبالنوم والس�@, التحّرك بعد بالسكون الراحة وحصول
ٕاذا Øالل� وبالس� العمل@,

ã
|

ã
æالتوا مقام

ã
| وبالقعود وا¡ياة@, العمل طول بعد واXوت

الشعر@/ وفور بعد الرأس وMلق ا0Xل@, حصل

,@
أ�@ك ا�شتقاق من ضبط@: سّب@, ثبت@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� ما �O و�
السبا@/ وكذلك اXعجمة@, بالش� الع
يّة

ã
| اXاّدة أّن وظهر

/@٤٧ . ٢٥ ـ ُسباتاً والنJوَم ِلباساً اللJْيَل َلكُم َجَعَل الJذيى وهَو

/@٩ . ٧٨ ـ ُسباتاً َنوَمكُم وَجَعلنا



سبت ٢٠

با�هاز تُستَعمل
ã
الّ	 الظاهرة ا¡واّس فٕاّن ا�شتغال@, دوام بعد اس�احة أيى

بالنوم
Ø
j الظاهرّية@, وأ�عFل البدنيّة ا¡ركات به وتتوقّف النوم عند تسكن

Ø ã
العص�

والقدرة@/ النشاط يس�ّد

/@١٦٣ . ٧ ـ تأتzم َيْسِبتون  ويَوَم  عاً ÚÌ Ô¾ َسبxم يَوَم ِحيتاuم تأتzم ٕاذ

وُسـباتاً@: َسـبْتاً َيسـِبُت َسـَبَت يقال ا�شتغال@, أيّام بعد يس�Jون يوم أيى
بـعد فيه ا�سـ�احة لوقوع بالَسْبت اليوم هذا ويسّمي وا0ÇXل@/ العمل بعد اس�اح

أيّام@/ ستّة ã
| ا�شتغال

/@١٥٤ . ٤ ـ بت Jالس ã| َتْعدوا م  Ô ÒG وُقلنا

/@٧@.١٦٣ ـ ْبت Jالس ã| َيْعدوَن ٕاذ البحر @كاَنتحاÍÈةَ ã	 Jال م@َعن@الَقرية ÖG واسأَ@

/@٤٧ . ٤ ـ ْبت Jالس أصحاَب َلعنّا F كَ م Òyنلَع أو

/@٦٥ . ٢ ـ ْبت Jالس ã| ِمنكُم اعَتَدوا الJذيَن Ôrَعلم َوَلَقد

/@١٢٤ . ١٦ ـ فيه اخَتَلفوا َع�الJذيَن ْبُت Jالس ُجِعَل ا Ú̂ ٕا

الدنيويّة اXشاغل عن وانقطاع واس�احة فراغة يوم للzود السبت ا� جعل
اXتعال ا� ٕا� وينقطعوا والعبادة@, بالطاعة يشتغلوا لكيى والعمل@, والصيد وا�@كتساب

وعصوا@/ فاعتدوا ٕاليه@, ه� متوج�

يَدوسـوَن قوماً وذا
Ò
v

ã
| رأيت أ�يّام تلك

ã
| ـ ١٥ . ١٣ ْمـيا Ò ÒL ـ

ã
| يقول

يوم
ã
| oأورشـل يَدخلون وأيضاً �اً Òa ملون ÒJو َزٍم ÔM ويأتون ـْبت الس�

ã
| ÒÍ ß¼مَعا

والصوريّون الطعام@, بَيْعهم علzم@يوم فأ¾Îدت َمل ÔJ@ما وِعَنب@وت�@وكل� ْمٍر ÒR@السبت

ã
و| Çvوذا

ã
لبـ� السبت

ã
| ويبيعون ِبضاعة وكّل بَسَمك يأتون كانوا wا السا@كنون

تـعملونه الّـذيى القبيـح أ�مر هذا ما Gم وقلت vوذا ُعظَـFء فخاصمُت ,@oأورشل



٢١ سبح

/@
Ø
Ì¿ال هذا كل� علينا نا ×Gٕا فجلب هكذا آباؤكم يفعل nأ ْبت@, الس� يَْوم وتُدن�سون

ã
| يسلكوا n ال
ي�ة

ã
| ٕاÌºائيل بيت

Ú ã
ع� د فتمر� ـ ١٣ . ٢٠ َحزِقيال ـ

ã
و|

فقلت كث�اً@,
ã
çُسبو سوا ØSو wا يا Ö ÒJ ٕانسان عملها ٕان

ã
الّ	 أحكاميى ورفَضوا

ã
ÏÉفرائ

� ال
يّـة
ã
| ٔ�بـنائهم وقـلت ـ ١٨ ٕ�فنائهم@/ ال
ي�ة

ã
| علzم ِرجزيى أسُكب

ã
Øæٕا

أحكامهم@/ Iفظوا و� آبائكم فرائض
ã
| تَسلكوا

أ�موات من B6ع اXسيح قام وØXا سبت@: ـ ترbته ما ـ الكتاب قاموس ـ
ã
و|

مزيد ويوجب اXسيح@, قيام Gم يذّكر فٕانّه Gم@, َسبت يوم اليوم هذا اXسيحيّون جعل
كان @Fك باٍق أ�خ0قّية@: ال¿Ìيعة أجزاء bلة من هو الّذيى فالسبت منه@/@/@/ لنا تقّرب
أن وعلينا Tفـوظ@, فالغرض أ�حد@, بيوم السبت يوم تبديل ØÍÉي و� السابق@,

ã
|

أ�َحد@/ يوم
ã
| السبت بأحكام نلðم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبح@:

يقول
Ø
Fع نّزهتـه أيى ا� سّبحُت يقال والت�يـه@, التقديس التسبيح@: ـ مصبا

بأÊºئه@, يذكره أيى ا� يُسبّح ف0ن يقال@: والص0ة@, الذكر ]ع� ويكون ا�اِحدون@,
ع� ويُسبّح نافلة@, أو كانت فريضة ال̂سبحة

ã
Øيُص� أيى يُسبّح وهو ا�@, ُسبحان Lو

سبLح�أيى ÔX ا ِمن كان أ@نّه فلو  ـ ومنه الضحي@, وسبُحة النافلة@,
ã
Øيص� أيى راحلته

أيى سون@, Ô] Òا`ح� فُسبحاَن ـ ومنه عليه@, �شGBا ذ@كراً الص0ة يت Ødو اXصل��, من

ã Ù
èَر وسـبحان هـذا@, لنا َسّخر اّلذيى ُسبحاَن Lو@ التحميد ]ع� ويكون ا�@, اذ@كروا
ÇLو عليه الك0م اشـتمل Xا oوالتعظ التعّجب ]عـ� ويكون ,@� ا¡مد أيى oالعظ
به عبده خّص الّذيى الفعل من التعّجب مع� فيه ٕاذ ـ jًلَي بعبِده أÌºي اّلذيى ُسبحاَن
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لو� أيى ُتسبLحون لَو  لكم أnأقل تعا�@: قوله
ã
| وقيل قدرته@, بgال oومع�التعظ

تـعا�@/ ا� ِذ@كر ٔ�@نّه ا�@, شاء ٕان وقيل ا�@, سبحان استثناؤهم كان قيل تستثنون@,
حـ� كالذا@كـرة ا Øu@�ٔ التسبيح من فاعل Ëºٕا اw�ٕام

ã
ت�

ã
الّ	 إ�صبع والُمسـب�حة@:

ونوره وعظمته ا� ج0ل ا¡ديث@:
ã
|

ã
الّ	 وال̂سبُحات ّية@/ ×G�ٕا ٕاثبات ٕا� wا إ�شارة

كغرفة ُسبَح وbعها wا@, يُسب�ح
ã
الّ	 وال̂سبحة@: منظومة@/ خرزات وال̂سبحة@: وwاؤه@/

والوسطي@/ @ب�@اw�ٕام
ã
الّ	 إ�صبع وهيى Vازاً من@ذلك ٕاËº@فاعل والُمسب�حة@: وُغَرف@,

ٕاّ� فُّعول الك0م
ã
| وليس قالوا وعيب@, سوء كّل عن ه Ø�م أيى وقُّدوس ُسبّوح وهَو

البـاب@, قياس ع� لغة الث0ثة
ã
| الفاء وفتح ُدويبة@, وهيى وُذّروح وقُّدوس ُسبّوح

أبعَده@/ ما أيى كذا من ُسبحاَن العـرب وتقول غ�@/ �
Ø
ËÉبال وفُلّوق ُستّوق وكذلك

منصوب وهو التسبيح@, ع� َعلَم ا�@: وُسبحاَن ا�@/ ُسبحاَن قلَت ٕاذا تسبيحاً وَسّبحُت
Ëº�ٕوا نفع@, باب من َسبْحاً اXاء

ã
| الرجل وَسبَح ف�موده@, ØÍ½مت

Ô
غ� اXصدر ع�

فzا@/ ف ØÍ½ت حوائجه@:
ã
| وسبح مبالغة@/ وَسبّاح سابح@, فهو باحة@, الس�

/@ السعيى من جنس ـ وا�eخر العبادة@/ جنس@من ـ أحدYا أص0ن@, سبح@: ـ مقا
الفقهاء يقول فرض@, غ� نف0ً كان ما بذلك وOتّص 0ة@, الص� وهيى ال̂سبحة ـ فأ�ّول
الباب@: ومن بص0ة@/ Fyبي يتنفّل � أيى ,@Fyبي يُسبّح و� الَص0ت� Òب� الُمساِفر مع Ö ÒN@@ـ
ا�eخر وأ�صل التبعيد@/ والت�يه سـوء@/ كّل من ثناؤه جّل ا� ت�يه وهو التسـبيح
/@ ْريى Òا�

ã
| اليدين مَد� ا¡َسُن اòيل@: من والسابح اXاء@,

ã
| الَعْوم باحة@: والس� بْح ـ@@الس�

فراغاً معناه@: الليث قال /@jًطوي سبحاً اِر Øyال
ã
| لَك ٕاّن ـ ٣٣٧ . ٤ الxذيب

قـرأ ومن ومعاشاً@, اضطراباً :@
ã
èأ�عرا ابن بالليل@/ فراغاً أيضاً السبح ويكون للنوم@/

وَسَبخت أ�رض
ã
| َسَبْحُت :@ ا�عفريى ا�هم أبو ل0ٔبدان@/ وHفيفاً راحة أراد َسبْحاً@:

ت�يه اللغة
ã
| وُسبحاَن الزّجاج@: فيه@/ أ@ك ٕاذا الك0م

ã
| وسبح فzا@, تباعدَت ٕاذا فzا
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وُسبحاناً تسبيحاً ا� سّبحت يقال سيبويه@, قول وهذا قلت@: السوء@/ عن وجّل عّز ا�
ا� ت�يه ومع� اXصدر@/ مقام يقوم سبحان Ëº�ٕوا تسبيح@, فاXصدر@: واحد@, ]ع�
ٕاذا أ�رض

ã
| سـبحت قـولك من تبعيده@, تسبيحه وكذلك منه@, تبعيده السوء@: من

Fك بَْسطاً@ فzا َتذهب أيى ـ َسْبحاً اِت
ß
Mوالسا َيسَبحون@, فلٍك

ã
| ـ ومنه فzا@, أبعدَت

السابح يسبح Fك ْريى Òا�
ã
| يديه Zّد اòيل من السابح وكذلك اXاء@,

ã
| السابح يَْسبح

اXاء@/
ã
|

الفلَك@,
ã
| النجوم Xّر واستع� اGواء@,

ã
و| اXاء

ã
| ال«Ìيع الَمّر ْبح@: الس� ـ مفر

اXّر وأصله تعا�@, ا� ت�يه والتسبيح العمل@,
ã
| الذهاب ول«Ìعة الفرس@, و�ريى

نّية@/ أو فع0ً أو كان قوً� العبادات
ã
| عامّاً التسبيح وجعل ا�@, عبادة

ã
| ال«Ìيع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اLراف دون من ا¡ّق مس�
ã
| ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ضعف@/ نقطة عن هاً Ø�م ا¡ّق ع� كون أو ضعف@, ونقطة

الضعف@, عن التباعد وجهة ا¡ّق مس�
ã
| ا¡ركة جهة جهتان@: فzا في0حظ

والðكـية والتـبعيد والت
ئة والتقديس الت�يه ـ مواّد وب� بيyا الفرق يظهر وwذا
والتـخليص والتـنحية والتـجنيب والتـفصيل والفـراغ والتطه� والxذيب والتخلية

ونظائرها@/

جـهة ٕا� والتنحية@: والðكية والتخلية والتبعيد والت
ئة الت�يه
ã
| النظر فٕاّن

Uصوص@: قيد مyا كّل
ã
| وي0حظ فقط@, التباعد

وقبيح@/ مكروه كّل ٕازالة ٕا� الت�يه
ã
| فالنظر
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وتقّيد@/ الðام أو عيب عن تباعد ٕا� الت
ئة
ã
و|

التقّرب@/ قبال
ã
| التباعد مطلق ٕا� التبعيد

ã
و|

ا�شتغال@/ مقابل
ã
| وهو به شاغ0ً يكون

Ø
Fع الفراغ ٕا� التخلية

ã
و|

Mّق@/ ليس وما يلزم ما تنحية ٕا� الðكية
ã
و|

مطلقاً@/ جانب ٕا� Íف
Ò
و¼ ٕامالة التنحية

ã
و|

له@/ وجانب Øمع� جنب ٕا� ٕامالة التجنيب
ã
و|

جهة ٕا� والفراغ@, والxذيب التقديس@والتطه�والتفصيل@والتخليص
ã
| والنظر

ما@/ وٕازالة تباعد Iقّق بعد وجوديّة

ا0òف@/ ٕازالة بعد وبركة قداسة حصول التقديس
ã
| في0حظ

ã
| ÇIقّقه مـن أعّم وهو والنجاسة الرجاسة بعد طهارة حصول التطه�

ã
و|

باXع�@/ Uصوصة والقداسة اXع�@,
ã
| أو الظاهر

وصل@/ بعد فصل Iقّق ٕا� التفصيل
ã
| والنظر

واòلط@/ الشوب عن وتصفيته الذات نقاء ٕا� التخليص
ã
و|

خلوص@/ وIقّق ص0ح حصول ٕا� الxذيب
ã
و|

ا�شتغال@/ و[اميّة التخلية جريان انxاء Iقّق ٕا� الفراغ
ã
و|

والتـنفّل والفـراغ والتقديس السـوء من والتـ�يه @التـباعد @ـ oمفاهـ ٕاّن
Ø
j

اXاء
ã
| والعوم والسعيى والعبادة وا¡مد والذكر الك0م وكة واXعاش وا�ضطراب

أ�صل@/ ٕا� يرجع كلّها ا¡وائج@:
ã
| ف ØÍ½والت الس�

ã
| ا�ريى وحسن

ã
| فا¡ركة مواردها@:@ باختـ0ف مصاديقها Hتلف ا Ø̂ ٕا اXاّدة

ã
| ا¡قيـقة فٕاّن

ã
| السـباحة

ã
| تتحقّق ا Ø̂ ٕا والنقص@: والضعف ا�Lراف عن التباعد مع ا¡ّق مس�
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ã
| بالنظم اòيل@:

ã
و| وغور@/ اLراف دون من ا¡ركة

ã
| والنظم ا�ريان Mسن اXاء
ولطفه@/ ا�ريى وMسن اXس�

اXعاش تأم�
ã
| وا�جxاد العمل Mسن اXاّدية@: ا¡ياة جهة من إ�نسان

ã
و|

tذيب
ã
| والسعيى العبادة Mسن الروحانّية@: جهة ومن وغ�ه@/ نفسه حوائج ورفع

عن التخليـة وIقّق الفراغ وIصيل الضعف عن والتباعد السوء عن والت�يه نفسه
وتعظيمه@/ ا� وaد والتنفّل النفسانيّة اXشاغل

البيان وٕادامة والب0غة الفصاحة جهة من جريانه Mسن والك0م@: النطق
ã
و|

وٕا[امه@/

ضـعف ّ أيى عن ه Ø�الت مع الثابـت ا¡ّق ع� أمره Pريان وجّل@: عّز ا�
ã
و|

وضعف@/ Qّوز دون من حقّاً فيه أ�صل هذا وبتحقّق واLراف@, ونقص

ا¡Çّق مس�
ã
| السلوك هو تعا�@: ا� ٕا� والسالك� وأ�ولياء ا0Xئكة

ã
و|

وسوء@/ ومكروه اLراف ّ أيى عن والتباعد ه Ø�الت مع وجّل عّز ا� وٕا�

يـتحقّق مـوارد
ã
| ويسـتعمل �زم بْح الس� أّن والتسبيح@: بْح الس� ب� والفـرق

ه@, Ø�والت ا�ريان هذا
ã
| آخر ء

ã
Ï¾جعل هو والتسبيح /@ ّ طبيعيى ه@بطريق Ø�ا�ريان@والت

اXوضوعات@/ باخت0ف الكلمة مفهوم Oتلف مورد كّل
ã
و| متعّد@, وهو

:@
ã
| Fك ْبح@: فالس�

/@٣٣ . ٢١ ـ َيْسبحون فلٍك
ã
| lُكل@

/@٣ . ٧٩ ـ َسْبقاً فالّساِبقاِت َسْبحاً اِت
ß
Mوالّسا

/@٧ . ٧٣ ـ jًَطوي َسْبحاً ار Úyال
ã
| لََك Jٕان

/@١ . ١٧ ـ ِبَعبِدِه يى Ò
Ìºَأ الJذيى ُسبحاَن
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/@١١٦ . ٢ ـ ُسبحانَه َوَلداً ا` َذ Ò ÚH ٕا

بـنظم Fvمَدار
ã
| Fuوجريا والقمر الشمس َسبْح ع� تدّل ـ اُ�و� فا�eية

اÇòلل من أمر أقّل فيه يكون أن دون من َحَسن كامل ّ طبيعيى جريان وع� دقيق
وا0òف@/ والتثاقل والفتور وا�Lراف

من الُمخلَصون وهم ا¡ّق ¼Íاط
ã
| يس�ون نفوس ع� تدّل ـ الثانية وا�eية

ã
| يف�ون � الّذين الروحانّيـون@, وا0Xئكة ٕاليه السالك� من وا£ذوبون ا� عباد

مyم@/ يُقصد Dف وتعطّل اLراف مyم و�@يُري بوظائفهم العمل

مصداق B6ص ا� رسول فٕاّن علzا@, ومتفّرعة الثانية ٕا� ناظرة ـ الثالثة وا�eية
أيّامه حياته bيع

ã
| يزال � فهو ا¢لَص�@, العباد مصاديق أع�من وفرد وأ@كمل

Ø
kأ

سكوته
ã
و| واشتغاله خلوته

ã
و| واجBعه انفراده حالة

ã
و| وحÍÉه سفره

ã
| ولياليه

له@/ ِلصاً ÔU ٕاليه وسالكاً تعا� ا� ٕا� متوّجهاً وتكّلمه@:

اÇòدمة مـقام
ã
|
Ø ã
ٕاضـا| ÇUصوص واقتضاء زائدة خصوصيّات فيه والyار

الضـعف نـقاط عـن ه Ø�والت ا¡ّق مس�
ã
| الس� وIقّق اXقّررة بالوظائف والعمل

أ�س�@/ مقامه ٕا� بالنسبة اXاّدة@, شوائب عن والتخلّص

ويـصدق يتحقّق ا Ø̂ ٕا وجّل عّز ا�
ã
| فالَسبْح شاwها@: وما الرابعة ا�eية وأمّا

وأفـعاله وصـفاته ذاته
ã
| ا¡ّق Vري

ã
| فهو الكامل@, التاّم ومفهومه

Ø ã
ا¡قي� ]عناه

وفقر@/ وحّد ونقص ضعف ّ أيى عن هاً Ø�م أموره وbيع

يكـون واشـتّد قويى Fّكل ومراتبه مقاماته
ã
| الوجود نور أّن ذلك@: وتوضيح

النبات مرتبة
ã
| البارزة وآثاره الوجود فنور أقّل@, فيه والنقص والفقر وا¡ّد الضعف

من أقوي اXلكوت
ã
و| النبات@, من أقوي ا¡يوان

ã
| وهو ا�Fد@, مرتبة من أقوي

والعـلم والgال القدرة فتكون اXلكوت@, من أقوي وا�
وت الروح
ã
و| ا¡يوان@,
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والنـقص والضـعف النـازلة@, اXراتب من وأقوي أوسع أ�رواح
ã
| وإ�رادة وا¡ياة

أقّل@/ فيه والفقر

الكـامل@, الروح ٕا� ا�FÇد nعا من اXراتب@, �ميع جامع موجود وإ�نسان
ٕا� ويصل اXراحل يستgل Ø	ح فوقها@, ما ٕا� مرتبة من وا¡ركة السلوك له و�زم
من ويتقّرب والنواقص@, العيوب عن ه Ø�ويت التاّمة@, والنورانيّة الكاملة الروحانيّة مقام

التاّم@/ والنور وا�0ل والgال ا�Fل مبدأ

هـذا فيب� اÇXطلق@, وا¡ّد إ�مكان هو :@nالعـوا مراتب Pميع العاّم والضعف
ا¡ّد ٔ�ّن منه@, ه Ø�والت رفعه Zكن و� أ�رواح@, nعا مرتبة

ã
|
Ø ã
çالذا ا¡ّد وهو الضعف
ذاتاً@/ إ�مكان لوازم من

ّ أ�بديى
Ø ã
أ�ز� الواجب ا¡ّق الوجود نور وهو أ�لوهّية@, nعا :@nالعا هذا وفوق

وصفاته@/ ذاته
ã
| وحّد وضعف نقص ّ أيى عن ه Ø�Xا

,@
Ó
وغـ� وٕارادة وعلم وقدرة حياة ولذاته ذاته ومن ذاته

ã
و| بذاته تعا� وله

قّدوس@/ ُسبّوح فهو حّد@, و� ضعف و� فقر له وليس

والتخلّص
ã
Øوالتخ� ه Ø�الت ع� فتتوقّف وحضوراً@, ¾Îوداً بذلك اXعرفـة وأمّا

كّل عن يفرغ ÇMيث ا¤دود@,
Ø ã
æإ�مكا وجوه عن وبل النازلة@, اXراتب عن والفراغ

يري و� والنورانّية@, الظلFنيّة ا¡جب وترتفع تعا�@, فيه ويف� وجّل عّز ا� ما@@سوي
الب�@/ من أ�نانيّة @فارفع ـ bاله نور ٕاّ� يشاهد و� ا�@, ٕاّ�

قـيّوماً وٕاشارة ووصف حّد ّ أيى عن ونزvاً فارغاً وعّز جّل يشاهده فحينئٍذ
ٕاّ� وليس فيه@, فانياً الكّل يشاهد بل الوجود@, مراتب bيع ع� Tيطاً ء

ã
Ï¾ كّل ع�

هو@/

وجـوده
ã
| ´Í½ال ا¡Çّق عـ� فهو حّد@: و� فقر و� ذاته

ã
| ضعف � وٕاْذ
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وجُهه@/ ويَب� ـ ظهوره ومراحل Qلّياته bيع
ã
و| وأفعاله العليا وصفاته

ريد@/ ـ راجع ـ وجّل عّز له السبّوحية حقيقة من Tدود ب� فهذا

والُشكـران والُفـرقان كالُغفران مصـدر@ ا Øu@أ فالظاهر ُسـبحان@: ـ @كلمة وأمّا
وهـذا اÇXع�@/ زيـادة ع� تدّل اXبـ� زيادة فٕاّن الَسـْبح@: ع� وانتخاwا والُقرآن@,

الصيغ@/ سائر ع� ُسّبوح@, ـ كلمة @كانتخاب

اXرتبة
ã
| الت�يه ٕا� النظر مقام

ã
| ٕامّا القرآن@,

ã
| تستعمل ا Ø̂ ٕا الكلمة وهذه

:@
ã
| Fك اُ�و�

ُسـبحاَنه@, َوَلداً@ ُ̀ ا َذ Ò ÚH ِا َيِصـفون@,  ØFَع ا` ُسبحاَن كون@, ßÌ¿ يُ ØFع ا` ُسبحاَن
َيقولون@/ ØFوَتعا�َع ُسبحانَُه ُسبحاَنه@, الَبناِت ِ ِ̀ علوَن ÒNو

ع� اXـورد
ã
| ا�ريان وكون ,@oالتعظ جهة ٕا� الباديى النظر يكون أن وٕامّا

/@١ . ١٧ ـ ِبَعبِدِه أÌºيى الJذيى ُسبحاَن :@
ã
| Fك ال0ّزم@: والتدب� وا¡gة ا¡ّق

هذا@/ َلنا َر Jَسخ الJذيى ُسبحاَن ء@, ãÏ Ò¾ ُكّل َمَلكوُت بَيِدِه الJذيى َفُسبحاَن

ع� الفعل ويقّدر مطلقاً@, مفعوً� فلكوuا النصـب@: ع� الكلمة ٕاعراب وأمّا
فيه@/ مزيد أو Vّرٍد bع@, أو مفرٍد غائب@, أو متكلّم فعل من ـ اXقام اقتضاء حسب
مضاف وهو اُعلُِن@, اُظهُر@, ـ كقولنا اXناسب الفعل ويقّدر به@, مفعوً� يكون أن وZكن

فاعله@/ ٕا� دا_اً

ال�كـيب وQزية اXع� ´Ì¿ت ٕا� بالنسبة ي0حظ التقدير هذا أّن �O و�

ã
| تسـتعمل اòصوصيّات wذه فالكلمة وٕاّ� إ�عراب@, قواعد ع� ا�ملة وتطبيق

وأمثاله@/ لبَيّك
ã
| Fك تقدير@, ٕا� توّجه غ� من التسبيح@, مقام

ã
| @ك0مهم

هاً@/ Ù�مت ا¡ّق ع� يكون فيمن للمبالغة فهو ال̂سّبوح@: وأمّا



٢٩ سبح

أو إ�نسان@, من أو ا0Xئكة@, من أو وجّل@, عّز ا� من ٕامّا فهو التسبيح@: وأمّا
اXوجودات@/ عامّة جانب من

وجّل@/ عّز ا� أو وذاُته@, الُمسب�ح نفس ٕامّا فzا@: التسبيح ومتعل�ق

أو واXعرفة@, العلم مقام
ã
| أو وإ�ظهار@, بالقول يتحقّق ٕامّا التسبيح@: ٕاّن وأيضاً

اضطراراً@/ أو اختياراً والرياضة بالعمل

,@ أÌºيى الJـذيى ُسبحاَن ـ@ @
ã
| Fك @:@@ وٕاظهاراً قـوً� تعا� ا� من التسـبيح

ã
ف�

َيقولون@/ ØFوَتعا�َع ُسبحانَُه

دا_اً فهو تعا�@, ذاته وع� ّ حضوريى علمه فٕاّن تعا�@: منه ّ العلميى والتسبيح
التسبيح@/

ã
| وبذاته

:@
ã
| Fك إ�نسان@, من ل0ٕظهار ا0Xزم ّ والعلميى

Ø ã
القو� التسبيح وأمّا

/@٩ . ٤٨ @ـ@ jًوأصي ُبكَرةً وُتسبLحوه روه Lوُتوق روه Lوتُعز

َكث�اً@/ ُنَسبLحَك كَيى أمريى ã| كه ßÌ¾وأ

:@
ã
| Fك ولذاته@: لنفسه منه

Ø ã
والعم� ّ العلميى والتسبيح

/@٣٦ . ٢٤@ @ـ َبيع َو  اَرة ßQ م
ß
zُتله رجاٌل  وا Ðصاِل Lبالُغُدو فzا لَُه ُيَسبLح

:@
ã
| Fك ا0Xئكة@, من ÓFوعل وعم0ً قوً� اXطلق التسبيح وأمّا

/@٢٠ . ٢١ @ـ@ يف
ون اَر  Úyوال الّليَل ُيَسبLحوَن

/@٣٠ . ٢ @ـ@ وُنَقّدسلَك مدَك Ò ßM ُنَسبLح ُن ÒLَو

:@
ã
| Fك اòلق@, من اXطلق التسبيح وأمّا

رض@/ وأ َ Êواِت
Ú
ال«
ã
| ما لَُه ُيَسبLح
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/@٤٤ . ١٧ ـ@ تسبيَحُهم@ َولِكن @تفقهون ْمِدِه Ò ßM ُيَسبLح ٕاّ  ٍء ÖãÏ Ò¾ِمن وٕان

/@٧٩ . ٢١ @ـ@ Ò Ö� Jوالط ُيسبLحَن ا�باَل داوَد َمَع رنا Jوَسخ

اXعرفة@: أهل لبعض اXشاَهد هو ما ع� أمور@: ع� التنبيه وينبغيى

عن@الضعف@والنقص@وا�Lراف@, هاً Ù�مت ء
ã
Ï¾ جعل هو قلنا Fك التسبيح ٕاّن ـ ١

ã
و| تـعا� ا� ٕا� بالنسبة ٕاط0قه يصّح � اXع� وهذا ا¡ّق@/ ع� مستِقّراً كونه مع

به@/ واXعرفة العلم طريق ع� أو والقول@, إ�ظهار سبيل ع� ٕاّ� حّقه@,

فـٕانّه تعا�@, ٕاليه بالنسبة Nوز ف0 عل@: Òا� طريق وع�
Ø ã
العم� التسبيح وأمّا

حّق@/ ع� وحّق قّدوس ُسبّوح ذاته
ã
و| بذاته

جانب من أو نفِسه ا� جانب من :@
ã
ْع� Òا� التسبيح من النحو هذا كان سواء

اXوجودات@/ سائر من أو إ�نسان من أو ا0Xئكة

كيى حوه@, Lوُتسـب ـ
ã
| Fك حرف@, واسطة ب0 الكلمة تستعمل اXورد هذا

ã
و|

حوه@/ Lوسب فسبLحه@, وُيسّبحونه@, كث�اً@, ُنسبّحك

ٕاط0قه يصّح ف0 تعا�@: ٕا�غ�ه بالنسبة لوحظ ٕاذا
Ø ã
ا�ع�

Ø ã
العم� التسبيح ـ ٢

ا0Xئكة وتسبيح وذاَتـه@, نفَسـه إ�نسان كتسبيح نفسـه@,
ã
| فرد ٕا�كّل بالنسـبة ٕاّ�

ذواtا@/ بالقهر الشاعرة
ß
غ� اXوجودات وتسبيح ذواtا@,

لَُه ُيَسـبLحوَن َربLك ِعْنَد فالJذيَن رض@, وأ َ ـFواِت Jالس ã| ما ِ ِ̀ َسبJح ـ@
ã
| Fك@

ِرجاٌل@/ وا Ðصاِل Lبالُغُدو فzا لَُه ُح Lُيَسب ار@, Úyوال بالّليل

نقص كّل عن ه Ø�والت الgال ولطلب ا� سبيل
ã
و| � Îم

Ò
أنف« تسبيحهم يراد

تعا�@/ ا� ٕا� الس�
ã
و| ا¡ّق من وللتقّرب وضعف
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رأيت@/ Fك ال0ّم@, Mرف اXورد هذا
ã
| التسبيح ويستعمل

ٕا� مرتبة من وIويلها الوجود مراحل وتغي� ٕا�التكوين التسبيح مرجع ـ ٣
الس� وهذا التكوين@, أصل

ã
| oالعل العزيز بتقدير وذلك قّوة@, ٕا� ضعف ومن مرتبة

هذا اختيار Zلك أن ٔ�حد Zكن و� تعا�@, ا� من ر مقد� ّ طبيعيى Pريان ٕاّ� يتحقّق �
ذوات

ã
| اXودعة بالقوي

Ø
j واòلق التكوين أّول من ٕاّ� ر اXقـد� والتسبيح التحويل

والتـ
ئة والتـقديس والتـطه� الðكـية oمفاه 0Rف وهذا أنف«Îا@/
ã
و| أ�شياء

وا¡ا�ت@/ العوارض
ã
| تغي� ٕا� يرجع ا

Ø
W وأمثاGا

كان وٕان آخر@, ٕا� بالنسبة أحد من
Ø ã
العم� التسبيح ٕاط0ق َيرد فلم هذا وع�

نـظم أحسـن وع� قّدر ما ع� أّوً� اòلق قّدر فٕانّه القدير@, العزيز ا� جانب من
فيه@/ ف ØÍ½ويت يُبّدله أن ٔ�حد ز

ß
ÔN nو صورة@, وأ@كمل

عن وخارج
Ø ã
استثنا� فهو :@ اG�ٕيى التقدير خ0ف ع� أمر جريان ورد ٕاذا نعم

واòوارق@/ اXعجزات القبيل هذا ومن والتقدير@, اòلق قانون

/@١ . ٦٤ ـ مد Ò¡ا َولَُه الُملُك رضلَُه أ َ
ã
| َوما واِت مى Jالس ã| ما ِ ِ̀ ُيَسبLح

/@١ . ٦٢ ـ وس الُقد? الَمِلِك رض َوأ َ واِت مى Jالس ã| ما ِ ِ̀ ُيَسبLح

اXع�@/ هذا ٕا� يشعر التسبيح بعد اXالكيّة فذكر

وهذان :@� عّز@وجّل@وتسبيح@النفس ا� ع�@قسم�تسبيح التسبيح ٕاّن قلنا ـ ٤
فـتسبيح والسـافلة@: العالية اXقامات

ã
| وأمّا لنا@/ مفهومان إ�نسان مقام

ã
| الق«Êن

اXرتبة تلك
ã
|

ã
ال	 والعيوب النواقص عن الذات ت�يه هو مرتبة@: كّل

ã
| � النفس

ال¿Îود@/ حقيقة لتتحقّق فzا@, وتف� فوقها مرتبة ٕا� تصل ح	

ã
| ÇXا إ�ظـهار ]Çع� القول فٕاّن بالقول@: اXراتب

ã
| تعا� ا� تسـبيح وأمّا
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وجنس َمرتبـة كّل
ã
ف� واXراتب@, اXوجودات أنواع

ã
| Oتلف اXع� وهذا الباطن@,
وخلقته@/ فطرته باقتضاء ونوع

بتنّوعها@, ولغات بكلFت بالنطق بعض
ã
| يكون الباطن@:

ã
| Xا اXظِهر فالبيان

وٕاشـارات وحـركات بـتحّو�ت بـعض
ã
و| Uتلفة@, Uصوصة بأصوات بعض

ã
و|

وهكذا@/ وتبّد�ت@, ات Øبتغ� بعض
ã
و| Uصوصة@,

من نوع لكّل بل والك0م@, بالنطق Oتّص و� وإ�ظهار@, إ�براز ]ع� فالبيان
وا¡ركات@وأ�صوات@واللغات@ا¢تلفة@/ أ�حوال@وأ�طوار من اXوجودات@بيان@خاّص

به@/ اòاّص ببيانه وجّل عّز ا� يسب�ح اXوجودات أنواع من نوع فكّل

والتـوّجه واÇXعرفة العـلم من الباطن
ã
| ]ا تتقّوم ا Ø̂ ٕا التسـبيح حقيقة ٕاّن

Ø
j

والبيان إ�ظهار يستدعيى Ø	ح الباطن@,
ã
| التسبيح مفهوم وبتحقّق ,@

ã
القل� وال¿Îود
منه@/ نوع ّ بأيى

ã
| والفناء وا¤و ه Ø�الت بتحقّق هيى ا Ø̂ ٕا الواقع@:

Ø ã
الباط� التسبيح Iقّق وحقيقة

شـخص كّل وعرفان العارف@, حّد
ã
| اXـعرفة فٕاّن كان@, نوع ّ بأيى اòاّصة اXرتبـة

واستعداده@/ وسعه Mسب

ما أيى منـه@, نفس
ã
| يشاهده ما التسبيح@: من ويشاهد يعرف ا Ø̂ ٕا فرد فكّل

هذه
ã
| وال¿Îود اXعرفة هذه ع� فيشاهد نفسه@,

ã
| لنفسه والفناء ه Ø�الت من يتحقّق

وجّل@/ عّز ا� تسبيح ٕا� بالنسبة اXرتبة@,

¾ÇÎوديّة معرفة فتتحّصل اXوجودات@: مراتب من مرتبة
ã
| فـناء Iقّق فٕاذا

Ø ã
حقي� ¾Îود أيضاً ويتحّصل والنبات@, ا�Fد

ã
| Fك به منه توّجه يوجد n ولو باطنّية@,

هذا أراد سـواء وخالقه@, وربّه ومنxاه ومآبه مرجعه ٕا� بالنسبة اXرتبة wذه ّ قهريى
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التسبيح@/ حقيقة فهذا يتوّجه@/ nو ُيرد n أم ال¿Îود

ـ@١٧@.@٤٤/ ÓDَتسبيحهم@ٕانُّه@ كانَ حل اXع�@أشار@بقوله@تعا�:  َتْفقهونَ  وٕا�@هذا

تسبيحهم@/ تسمعون � يقل nو

تسبيح ازداد Fّوكل النفس@, تسبيح
ã
| تتحقّق ا Ø̂ ٕا التسبيح حقيقة أّن ظهر ـ ٥

عـينيّاً ¾ÇÎوداً ويشـاهده اXتعال ا� تسبيح حقيقة ازدادت وفناؤه@: هه Ø�وت النفس
ويقينيّاً@/

رض@, وأ َ واِت ـمى Jالس ã| ما ِ ِ̀ َح Jَسب تعا�@: بقوله التعب� أوجب اXع� وهذا
سـبيل

ã
و| � أنف«Îم هون Ù�ُوي يُسب�حون أيى رض@, وأ َ واِت مى Jالس ã| ما لَُه ُح Lُيَسب

وجّل@/ عّز ا� تسبيح

حقيقة فٕاّن َرب�ه@, َعَرَف فَقَد نَفَسه َعَرَف مَن ـ مفهوم يرجع ا¡قيقة هذه وٕا�
مـنxي ٕا� والوصـول وكFلُه النفس عرفان وحقيقُة النفس@, معرفة

ã
| الرّب معرفة

وbاله@/ وج0له ا� عظمة
ã
| النفس فناء ¾Îوُد اXعرفة@: مرتبة

أ�نانيّة دامت وما الرّب@, ¾Îود وظهر ا¡ّق نور Ø�Q العرفان@: هذا شوهد وٕاذا
ا¡ّق@/ نور يشاهد أن Zكن � باقية@: النّفس وQلّيات

وجّل@/ عّز الرّب معرفة Iقّق هو التسبيح@: مفهوم Iقّق نتيجة أّن فظهر

Ì»وك الكامل اòضـوع ع� يتوقّف التسـبيح أّن سـبق ا
Ø
W انكشف قد ـ ٦

التسبيح ازداد والفناء@: وا�^حاء ا�نكسار ازداد Fّوكل والفناء@, التامّة عة والض� أ�نانيّة
ومقاماً@/ ونوراً صفاًء

:@
ã
| Fك ا�ستكبار مقابل

ã
| التسبيح يذكر اXناسبة@: وwذه

/@٣٨ . ٤١ ـ لَُه ُيَسبLحون َربّك ِعنَد فالJذيَن اسَتك�وا فٕان
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/@٢٠٦ . ٧ ـ وُيَسبLحونَه ِعباَدته َعن ون ß
َيْسَتك� َربّك  ِعنَد الJذيَن Jٕان

:@
ã
| Fك والسجود@: باòضوع قريناً يذكر وكذلك

/@١٥ . ٣٢ ـ م Øwَر ْمد Ò ßM وَسبJحوا داً Jُسج وا َخر? ا@ ßw روا@ Lك@ ذُ ٕاذا

/@٩٨ . ١٥ ـ الّساِجدين ِمَن َو@كُن َربLَك ْمِد Ò ßMحLَفَسب

/@٤٠ . ٥٠ ـ جود الس? وأدباَر َفَسبLْحه اللJْيِل وِمَن

بوصف الركوع
ã
| الصلوات@,

ã
| والسجود للركوع التسبيح@ذ@كراً ورد وع�@هذا

للتفضيل@/ أ�ع� بصيغة السجود
ã
و| ,@oالعظ

من فٕاّن ْمد@: Ò¡با قريناً الواردة@, وأ�ذ@كار الكرZة ا�eيات
ã
| التسبيح يذكر ـ ٧

/@� ÒXالعا رب� � ا¡مد ولوازمه@: التسبيح آثار

ا� يري تعا�@: الّرب عظمة قبال
ã
| فانياً خاضعاً ذلي0ً نفسه رأي ٕاذا العبد فٕاّن

عّمن وZنع يشاء من يُعطيى �òوا اXلك بيده الشـؤون@, bيع
ã
| مؤّثراً مالكاً تعا�

ن ×aالّر ا� هو ٕاّ� َمد ÔJ أن أحد يستحّق ف0 اُ�مور@, ومدّبر الُملك مالك وهو يشاء@,
الصمد@/ أ�حد اXنِعم اXعِطيى

/@٣٠ . ٢ ـ سلَك Lوُنَقد ْمِدَك Ò ßMحLُنَسب ُن ÒLَو

/@٥٥ . ٤٠ ـ وإ بكار
Ùã
Ï¿بالَع َربّك مِد Ò ßM وَسبLح لَِذنبَك واستَغِفر

/@٤٨ . ٥٢ ـ تَقوم Òِح� َربّك مِد Ò ßMحLَوَسب

/@� وا¡مُد ا� ُسبحاَن أ�ربع@:@ التسبيحات
ã
و|

وMمده@/ أ�ع�
Ò ã Ù
èَر ُسبحاَن السجود@:@ ذ@كر

ã
و|

aد@/ ـ ماّدة راجع وا¡مد@, التسبيح ب� الربط لتحقيق والباء
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آثار Ì»وك والفناء ه Ø�الت جهة من فوقه وما دونه وما إ�نسان ب� فرق ـ ٨
حا�tا @تطّورات

ã
هات@وانكسارات@جزئّية,@| Ø�والنبات@وا¡يوان@ت ا�Fد

ã
ف� أ�نانّية@:

هـذه مـراتب من مرتبة كّل
ã
|

ã
Øك� واحد ّ طبيعيى وفناء الطبيعّيـة@, أمورها وجريان

النباتّية@/ من أو ا�Fديّة من كالفناء أ�نواع@,

ا¡Çا�ت Çbيع
ã
| ّ دا_Çيى وÇbال ج0ل و¾Îود مسـتمّر فناء ا0Xئكة@:

ã
و|

/@ ّ فطريى Gم أيضاً ال¿Îود وهذا ومقاماtم@/ أمورهم وجريانات

خ0صة وهو اXوجودات@, مراتب من كاملة جامعة نسخة فهو إ�نسان@: وأمّا
واòصوصيّات@/ الصور bيع قبول استعداد وفيه اXوجودة@, nالعوا من

فهو إ�رادّية@: وا¡Çركة وا£اهدة وا�ختيار ا�نتخاب قّوة فيه أّن ٕا� مضافاً
ومن مرتبة ٕا� مرتبة من والفناء الgال@, مراتب ٕا�

ã
Ø}وال� والسلوك للس� مستعّد

والنور@/ التجّرد nعا ٕا� يصل ح	 فوقه ما ٕا� nعا

/@٧ . ٧٣ ـ jًَطوي َسْبحاً ار Úyال
ã
| لََك Jٕان

ـ
×
Ï½أ قـ ٕا�اXسـِجِد راِم Ò¡ا اXسـِجِد ِمَن @jًلَي ِبَعـبِدِه@ أÌºيى الJذيى ُسبحاَن

/@١٧@@.@@١

/@١٣٠ . ٢٠ ـ
×
ÏÈتَْر َلَعلJَك ار Øyال وأطراَف َفَسبLح اللJْيل آناِء وِمن

يرجع Fومفهومه مت0زمان@, النفس وتسبيح تعا� ا� تسبيح أّن ظهر قد ـ ٩
النفس فٕاّن الباطن@,

ã
| ال¿Îوديّة واXعرفة ّ ا¡ضوريى العلم وهيى واحدة@, حقيقة ٕا�

وعظمة وا�Fل ا�0ل نور فيه Øويتج� تعا�@, للرّب وجهاً يكون نفسه@: عنه
ã
ف� ٕاذا

الفـناء@, wذا العبد
ã
| والسبح ه Ø�الت فيتحقّق وأ�نانّية@, التشّخص آثار وZحو ا¡ّق@,

مـظهر وسـبحه ا¡ّق@, ظهور ع� العبد ففناء اG�ّٕية@, ا¡قّة السبّوحيّة نور Øويتج�



سبح ٣٦

تعا�@/ الرّب سبّوحيّة

فيعّم عبد@, أو رّب من له@, متعل�ق دون من مطلقاً التسبيح يطلق قد هذا وع�
:@
ã
| Fك ,@Fzف اXرجع لوحدة اXوضوع�@,

وا بكار@/
Øã
Ï ß¿بالَع وَسبLح َرّبك@, مِد Ò ßMحLوَسب م@, ß Ùwَر مِد Ò ßM ُيَسبLحوَن

:@
ã
| Fك ,@Ëº�ٕا بكلمة متعل�قاً الكرZة ا�eيات

ã
| التسبيح يذكر قد ـ ١٠

/@٧٤ . ٥٦ ـ oالَعظ َربLَك
ß
Ëºبا َفَسبLح

/@١ . ٨٧ ـ أ ع� َربّك ÒËºا َسبLح

وتأمـ� حياÇtم وجريان أمورهم
ã
| اXتعال ا� ٕا� الناس توّجـه كان ا@ ØXو

بـه الّذيى Ëº�ٕا معرفة من ف0بّد ا¡س�@, أÊºئه بوسيلة هو ا Ø̂ ٕا ومعادهم@: معا¾Îم
اXعرفة@/ حق� ا� ٕا� يتوّجه

ع� وتثبيته الضعف@, وجهات والعيوب النواقص عن بت�vه يتحقّق ا Ø̂ ٕا وذلك
أÊºئه@/ ]عرفة تتحّصل ا Ø̂ ٕا تعا� ا� معرفة فٕاّن ا¡ّق@,

ا@/
ß
w فادعوُه ْس�× Ô¡ا أ Êºُء ِ ِ̀ و

/@Êº ـ راجع

أيضاً فيه ٕاشـكال ف0 والصـفة@: وا�eية العنـوان مطلق ,@Ëº�ٕا من اُريد وٕاذا
/@@Êº ـ@@راجع

ال�بية@/ مقام
ã
| اُ�مور جريان موارد ٕا� ٕاشارة الرّب@: كلمة وذ@كر

والربط@, والتوّسل التوّسط ع� فيدّل الباء@: Mرف متعل�قاً التسبيح استعمل وٕاذا
:@
ã
| Fك@



٣٧ سبط

ا`@@/
ß
Ë»ِب فzا رَكبوا@ ٕا ,@oح Jالر ِن ×a Jالر ِ̀ ا ßË»ِب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبط@:

يقال بسط@, ـ لباب مقارب وكأ@نّه ء@,
ã
Ï¾ امتداد ع� يدّل أصل سبط@: ـ مقا

وانبسط امتد� ٕاذا ٕاسباطاً@, الرجُل أسَبط ويقال َجعداً@/ يكن n ٕاذا وَسِبٌط@, َسْبط َشعر
تَجن@/ ÔI و� wا تفظ ÔJ � ا Øu@�ٔ بذلك يت Ø Ôdو الُكناسة@, وال̂سباطة@: ب@/ ÒÍÉ يُ بعدما

وصف َسَبط@, قيل ا Ø[ور َسِبط@, فهو َتِعب@, باب من َسبَطاً عر الش� َسِبط ـ مصبا
ل@:
Ö
Î
Ò
º فهو Îولة

Ô
º ل

Ô
Îº مثل َسْبط@, فهو ُسبوطاً وسُبط مس�ِس0ً@, كان ٕاذا باXصدر@:

يقال الzود@, من الفريق أيضاً@: بط والس� أسباط@/ وا�مع الولد@, ولد بط@: والس� فيه@/ لغة
سوابيط@/ وا�مع نافذ@, ّر ÒW xIا سقيفة والساباط@: أسباط@/ وللzود قبائل للعرب

وَسْبط عر الش� َسِبط ورجل َجْعد@, غ� مُس�ِسل أيى وَسْبط@: ِسبط َشعر ـ صحا
وقوله أ�سباط@/ واحد بط والس� وا�ستواء@/ القَّد َحَسن كان ٕاذا :@Ë»ا� وَسِبط Ë»ا�

Ø
j فرقة@, ع¿Ìة

ã
اثن	 أراد ٔ�@نّه اُ@ّنث ا Ø̂ فٕا ـ@ اً ÒWُا أسباطاً ةَ ÒÌ¿َع ã	 اثنَ عناُهم Jوَقط تعا�@:

ã
اثن	 من بدل ولكنّه ,@Bالعدد ñ6[ي بتفس� أ�سباط وليس أسباط@, الِفَرق أّن 
أخ

منكوراً@/ واحداً ٕاّ� يكون � التفس� ٔ�ّن ع¿Ìة@,

وَسـباطاً@, وَسباطًة ُسبوطاً َسِبط وقد Îºولة@,
ã
| انبساط ْبط الس� أصل ـ مفر

ـبط@: والس� ا�ود@/ عن به Ø
ويع WتّدYا@, الكفّ�@: َسْبط ورجل لقة@, ßòا َسبْطة وامرأة
الفروع@/ امتداد كأ@نّه الولد@, ولد

يعقوَب مع ÒÍ½م ٕا� جاُءوا الّذين ٕاÌºائيل
ã
ب� أÊºُء وهذه ـ ١ ُخروج ِسفر



سبط ٣٨

وداُن Ôوبَنياِم� وَزبُولوُن ويَّسا@َكُر وذا
Ò
vو و�ِويى ُعوُن ßcو Ô Ö�ََرأوب وَبيـُته@, ٕانسان @كّل

نفساً@, سبع� يعقوب ُصلب من اòارج� نفوس bيع وكانت ,@
Ô
وأش� وجاُد

ã
ونَفْتا�

/@ ÒÍ½ِم
ã
| كان يوسُف ولكن

نَصيباً أ�رض Ë»تُق Gؤ�ء قائ0ً@, Ïºمو الرّب كلّم
Ø
j ـ ٥٢ . ٢٦ عدد سفر

حسب واحد كّل نصـيَبه@, له تُقلّل والقليل نصيبَه له ßتُك الكث� اÊº�ٔء@, عدد ع�
آبائهم أسباط أÊºء حسب أ�رض

Ô
Ë
Ò
تُق« بالقرعة ا Ø̂ ٕا نصيَبه@, يُعطَي منه الَمْعدوديَن

Zلكون@/

وقّسمت بط الس� Ëºبٕا يعقوب أو�د من كّل نَْسل يى Ød سبط@: ـ كتاب قاموس
Îºمه@, ]قدار مyم واحد لكّل ,@Ì¿ع

ã
إ�ث� أ�سباط ب� اXوعودة اXملكة

ã
ÏÈأرا

الباق�@/ ذمّة ع� معا¾Îم وتأم� اGيكل@, òدمات بيyم من �ويى سبط واختّص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXفهوم هذا وبلحاظ ,@
أ@ك اشتقاق Fyوبي ا¢صوص@, البسط ]ع� ْبط الس� أّن
B6ع oٕابراه بن ٕاسحق بن يعقوب ذّريّة كت وØXا الولد@, ولد بعد النسل ع� يطلق

الروم@/ Mر
Ø ã
}Ì¿ب فلسط�

ã
ÏÈأرا

ã
| انت¿Ìوا :@Ì¿ع

ã
إ�ث� أو�ده من

بـن يـعقوب هـو وٕاÌºائـيل ٕاÌºائيل@,
ã
وب� بأ�سباط وا Ø Ôdو قبائل وصاروا

ا¡روب وظهرت شديداً@, اخت0فاً اختلفوا
Ø
j متّفق� مديدة مّدة ٕا� وكانوا ٕاسحق@,

وعبدوا بل كفروا مyم كث�اً ولكّن التوحيد@, ع�
ã
وب� آمن من yfم بيyم@, الكث�ة

أ�صنام@/

تعا�@: قال ٕاÌºائيل@,
ã
ب� بأنبياء واشxروا وُرس0ً@, أنبياء فzم ا� وبعث



٣٩ سبط

/@٧٠ . ٥ ـ jًُرُس ٕالzم وأرَسلنا ٕاÌºائيَل
ã
� بَ ميثاَق أَخذنا َلَقد

/@٧٨ . ٥ ـ داود َع�ِلسان ٕاÌºائيَل
ã
� بَ ِمن َكَفروا الJذيَن لُِعَن

/@١٣٦ . ٢ ـ وأ سباط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕا�ٕابراه اُنِزل َوما

/@١٦٣ . ٤ ـ وأ سباط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕا�ٕابراه وأوَحينا

/@ ٨٤ . ٣ ـ وأ سباط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoَع�ٕابراه اُنِزَل َوما

من@@يعقوب@علzم@الّس0م,
Ø
Dمطلق@الذرّية@والنسل@من@هؤ�ء@@أ�نبياء@و�@س ويراد

ã
| ا� بعث وقد وُصُحفاً@, كتاباً ٕالzم ا� أنزل الّذين ذريxّم من أ�نبياء قاطبة فيشمل
وأ�خ0قيّات واXواعظ ا� ٕا� الدعوة

ã
| كتباً ٕالzم وأنزل كث�ين أنبياء ٕاÌºائيل

ã
ب�

واXعارف@/

وهـو اXقّدس الكتاب
ã
| أ�نبـياء هؤ�ء من كث�ة عّدة أساميى ذ@كرت وقد

فراجعها@/ ـ العتيق العهد كتب من Vموعة

وهيى اُ�خري
ã
و| ٕا�@, Mرف اُ�و� ا�eية

ã
| إ�نزال مورد

ã
| التعبـ� وأمّا

التجليل
ã
ÏÉويقت ,@Bلسان@الرسول@6ص من جارية الثالثة فٕاّن ع�@: Mرف الثالثة, ا�eية

القوم لسان واُ�و�من ,@oوالتفخ ا�ستع0ء ع� ع�يدّل وحرف اُنزل@, Xا oوالتعظ
َلينا@/ ٕا اُنِزَل َوما با` آَمنّا قولوا ـ له معمول متعارف بتعب� Ø
فع

ع� Bالثانية
ã
| F6@ك وحيى نزول وكذلك كتب نزول ع� تدّل الكرZة فا�eيات

من السـابق� كتب أّن الشـديد@: التأّسف ومن وذّرّيته@/ يعقوب أسـباط من أ�نبياء
عـلzا ا�عتـFد لنا يصّح � Lو ع� واLرفت بالكليّة ا^حـت قد والّرسل أ�نبياء

مَطاوvا@/ من وا�ستفاضة

ع� الطعن
ã
| والنصاري الzود ا¢الف�من ٕافحام ع� ال¿Ìيفة ا�eيات وتدّل



سبط ٤٠

ِملJَة َبل ُقل ـ بقوله عyم فأجاب َتدوا@, Òt َنصاريى أو ُهوداً كوُنوا ـ بقوGم اXسلم�
/@١٣٥ . ٢ ـ الُمشِركين ِمَن كاَن َوما@ َحنيفاً

Ò
oٕابراه

@كانوا وأ سـباَط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕابراه Jٕان َتقولوَن أم قال@:
Ø
j

/@١٤٠ . ٢ ـ ¾Îادةً rك ن Ú ßW وَمنأظلَمُ  ُ̀ ا أم أعلُم Ôrأ@أن ُقل َنصاري@, أو ُهوداً

ٕا� � ا� ٕا� دعـاة هـم ا Ø̂ ٕا أ�نبياء فٕاّن ,@Í
Ø
والتن½ بالxّود التقـيّد Nوز ف0

مyم@/ أحد ب� نفّرق و� bيعاً wم نؤمن أن لنا و�زم أنف«Îم@,

أن َقوُمه اسَتْسـقاه ٕا�موÏºٕاِذ@ وأوَحْينا اً ÒWُا أسباطاً ةَ ÒÌ¿َع ã
	 اثنَ عناُهم Jَقط َو

ـ م ÒwÌ¿َم اُناس ُكّل َعِلَم َقد َعيناً َع¿Ìةَ اثَنتا ِمنُه فانبجَسْت َجر Ò¡ا ِبَعصاَك ب ß
ÍÈا

/@١٦٠ .@@٧

ا¤دودة الفرق هذه ع� وتفّرقهم أسباطاً ع¿Ìة
ã
اثن	 ع� ٕاÌºائيل

ã
ب� تقطيع

يعقوب بن �ويى بن قاهاث بن عمران بن Ïºمو وهو ,@B6ع Ïºمو زمان
ã
| Iقّق ا Ø̂ ٕا

وستّ� أربعاً B6عÏºمو ومولد يوسف ب�وفاة @ٕاÌºائيل
ã
ب� ٕاقامة وكانت ق@, ٕاسحى ابن

سنة@/

حسـب ال0ِّويّ� من الَمْعـدودون @وهؤ�ء ـ @٥٧ . ٢٦ عـدد ِسـفر
ã
| يقول

فََولََد قَهاُت وأمّا القَهاِتيّ�@/// َعش�ُة ولِقَهاَت رشونيّ�@, ßا� عش�ُة رشوَن ß� عشائرهم
فَـَولََدْت ,@ ÒÍ½م

ã
| ل0ِويى ُولَِدْت

ã
الّ	 �ويى بنُت يَْو@كابَُد َعمراَم امرأة

Ô
Ëºوا َعْمراَم@,

/@F Òxاخ hومر Ïºومو هاروَن ِلَعْمراَم

وَمـراري@, وقَهاُت َجْرُشـوُن@, �ِويى بَنو ـ@ @١ . ٦ أ�ّول أ�يّام أخبار ـ
ã
و|

/@Ïºومو هاروُن َعْمراَم وبَنو يئيُل@, وُعز� وَح
وُن وي½Îاُر َعْمراُم قَهاَت وبنو

أو�د ]ع� وهو أسـباط وbعه مفرد@, وهو الولد ولَد ]ع� بط الس� أّن فظهر



٤١ سبع

وشعبة قسمة وكّل ,@ ÓÊ»ق Ì¿ع
ã
ٕاث� ع� متشع�ب� يعقوب َولَد أو�د كان وØXا الولد@,

معناه يراد و� والِفَرق@, ال̂شَعب واحد اXورد هذا
ã
| فأ�سباط أسباط@: نف«Îا

ã
| مyا

ع¿Ìة@/
ã
إ�ثن	 الفرق من ÓÊ»وق واحداً كونه ٕا� النظر بل ,@ ا�معيى

كونه Nوز و� كاXفرد@, وهو العدد من ñي] الكرZة ا�eية هذه
ã
| فأ�سباط

هنا@/ يسقط أن Nوز � منه اXبدل فٕاّن بدً�@,

ع� � بط الس� من Vموعة ع� يدّل التقدير هذا
ã
| أ�سـباط أّن ٕا� مضافاً

اXطلوب@/ خ0ف ويكون أ�سباط@, من Vموعة

أ�سـباِط من ع¿Ìَة
ã
ٕاثن	 ع� وقَط�عناهم واXع�@: أ�مم@, ذ@كر ذلك ويوضح

Wاً@/ اُ ع¿Ìة
ã
إ�ثن	 تلك كون حال بط@, الس� من وا£موعِة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبع@:

َسبيع@, ـ ثالثة لغة وفيه أسباع@, وا�مع أجزاء@, سبعة من جزء ال̂سُبع@: ـ مصبا
سابعهم@, ¼Íت وÍÈب@: قتل

ã
èبا من ـ لغة

ã
و| نفع@, باب من َسبْعاً القوم وَسَبْعت

سـبعة@, كملxا نفع@: باب من َسبْعاً أ�يّام له وَسَبَعت أمواGم@, ُسبُع أخذت ٕاذا وكذا
Bبإ�سكان 6أيى الفاشية وهيى لغة@, الباء وباسكان معروف@, ُبع@: والس� مبالغة@/ وسّبعت@:
أسُبع@/ العدد æأد

ã
| السكون لغة وع� ِسباع@, ع�

Ø
ËÉال لغة ع� وNمع العاّمة@, عند

وأرض وا§Çر, كـالذئب@والفـهد ويـف�س به يعدو@ ناب له ما ع�@كل� السبع ويقع
اُسـبوعات وا�Çمع طـوفات@, سبع الطواف@: من واُ�سبوع باع@/ الس� كث�ة َمسَبعة@:

أسابيع@/ وا�مع أيّام@, سبعة أ�يّام@: من واُ�سبوع وأسابيع@/

من ء
ã
Ï¾ وا�eخر العدد@,

ã
| أحدYا صحيحان@, مّطِردان أص0ن سبع@: ـ مقا
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أخذَت ٕاذا القوم@: َسَبعُت ويقال َسْبعة@/ من جزء وال̂سبْع ْبعة@, الس� ـ فأ�ّول الوحوش@/
البدن@/ تاّم كان ٕاذا البدن ّ ُسباعيى هو قوGم@: ذلك ومن سابعاً@/ Gم كنَت أو أمواGم ُسبع
شبّه كأ@نّه فيه@, وقعَت ٕاذا َسَبعته@: الباب ومن باع@/ الس� من واحد بُع فالس� ـ ا�eخر وأمّا

السُبع@/ أطعمته وأسبعته@: وَعّضه@/ ÍÈره
ã
| بسبُع نفسه

سبعوَن ُسنبjت, وسبُع ِشداداً, سبعاً Êوات@,
Ò
º َسبُع العدد@, ْبع@: الس� أصل ـ مفر

أ�عـداد مـن بْع الس� أّن وذلك قّوته@, ¦ام بذلك يى Ùd قيل معروف@, ُبع@: والس� ِذراعاً@/
التاّمة@/

oيـق أيّـام سـبعة Gا جعل ٕ�مرأته@: وَسب�ع أذرع@, َسبُْع :@ ّ ُسباعيى ثوب ـ أسا
من :@Ì Ù¿وَع لف0ن َسب�ْع اللّهّم أيّام@, سبعة

ã
| قراءته عليه وظّف القرآن@: وسبّع معها@,

وولَُدها أ¾Îر@, لسبعة ولَدت ف0نة@: وأْسَبَعْت ع¿ÌأمثاGا@, سنابل@, َسبع ـ تعا� قوله
/@sالغ الذئاُب وَسَبَعت ُمسَبع@@/

مّرات@/ سبع َسبٌع@, B6ِشبَْع ـ قع

سبعة@/ B6ِشبعاه

َسب�ع@/ مّرات@, َسبَْع َء
ã
Ï¿ال فَعَل B6ِشب�َع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الس�
ã
و¡ر| التوّحش@, مع ا�ف�اس هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

]ع�
ã
والس� السلخ@, ]ع� السبأ

ã
| Fك والتدم�@, الطعن مفهوم

ã
| خصوصيّة والباء

والَعبْس اليأس@, ]ع� والبلس العذاب@, ]ع� والبأس الطعن@, ]ع� والسّب ,@Ìº�ٔا
العقل@/ ضعف ]ع� والسبه والشّدة@, العبوسيّة ]ع�



٤٣ سبع

وطَِمٌع وَفُرٌح َفِرٌح رجل يقال مش}ة@, صفة أ�صل
ã
| بُع الس� أن@يكون و�@يبعد

وفَطٌُن@/ وفَِطٌن وطَُمٌع

/@٣ . ٥ ـ ÔrيJذَ@ك ما ٕاّ  ُبُع Jالس أ@كَل َوما ُم@/// Jوالد الَمْيتَُة َعَليكُم َمت Lُحر

Zوت@/ أن قبل يُذك� nو ومات اXف�س
Øã
Ï¿الوح ا¡يوان منه أ@كل ما أيى

ã
| Fك وهذا ِشبَْع@, وهو الع
ّية@, اللغة من مأخوذ فهو العدد@: ]ع� الَسبْع وأمّا

/@Fفراجعه ـ و`س \ن
ã
| وسبق أ�عداد@, سائر

ã
| تقع Fّقل ا�نðاعيّة وا�شتقاقات انðاعّية@, الكلمة هذه من كلّها واXشتقّات

/@hالكر الكتاب
ã
|

Ø
Dس و� الك0م فصيح

التـعداد ٕا� إ�شـارة مقام
ã
| أ�يّام hقد من يستعمل فقد السبع@: عدد وأمّا

التاّم@/ واXقدار الكامل

ÍÉُخ ُسنبjٍُت وَسْبَع ِعجاف َسْبٌع Jأ@ُكُلهن يَ Êٍن ßº بََقراٍت َسْبَع أريى ã Ùæ ٕا :@
ã
| Fك@

/@٤٣ . ١٢ ـ@ ياِبسات@ واَُخَر@

/@٢٧ . ٣١ ـ ر ÔMأ َسبَْعٌة َبعده ِمن ُه د? ÒZ والبَْحُر

الكاملة@: والكة الزائدة ا¦اميّة يراد مورد
ã
| سبعون ويستعمل

/@ ٨٠ . ٩ ـ م Ô ÒG`ا يَغفر َفلَْن ةَ Jَمر Òَسبع� م Ô ÒG َتستَغِفْر ٕان

/@٣٢ . ٦٩ ـ فاسُلكوه ِذراعاً َسْبعوَن رُعها ذَ ِسلِسلة
ã
| Ú

Ôj

òصوصيّة والت¿Ìيعيّة الطبيعيّة ا�ريانات
ã
| لوحظ قد السبع عدد ٕاّن وأيضاً

كـفّارات
ã
| أيّام سبعة والصيام سبعاً@, والطواف وا�سبوع@, السبع@, Êوات

Ø
كال« فيه@:

وغ�ها@/ ا¡ّج@,
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Ú
Ôj ِطـ�@, ِمن ُسـjلَة ِمن إ نساَن َخَلقنا َوَلَقد سبعة@:@ إ�نسان خلقة fراحل
َفـَخَلقنا ُمـضَغًة@, الَعـلََقَة َفَخَلقنا َعَلَقة@, الن?طَفَة َخَلقنا Ú Ôj َمك�@, َقرار ã| ُنطَفة َجَعلناُه
أحَسـُن ُ̀ ا َفـَتباَرَك آَخـر@, َخْلقاً@ أنشـأناُه Ú Ôj ,@ ÓF Ò¡ الِعظاَم َفَكَسْونا ِعظاماً@, الُمضَغَة

/@٢٣@@.@@١٤ اòالِق�ـ@

والنـباتات@, وا�FÇدات@, والبـخار@, اXاء سبعة@: الكب�ة nالعا خلقة ومراحل
العقول@/ ا0Xئكة@, إ�نسان@, ا¡يوان@,

التقوي ـ ٢ والتوّجه@, التوبة ـ ١ سبعة@: تعا� ا� ٕا� السلوك مراحل وكليّات
اXعرفة حصول ـ ٥ القلب@وصفاؤه@, نورانيّة ـ ٤ الباطن@وتطه�ه@, تزكية ـ ٣ والطاعة@,

ا�
وت@/ ـ ٧ اXلكوت@, مقام ـ ٦ وا¡قائق@, باXعارف

ِلُكّل أبواٍب َسبَْعُة ا ÒG Òع� Òbْوِعُدُهمأ Ò ÒX Úsَجَه Jوٕان ـ أبواب سبعة أيضاً oوللجح
/@٤٤ . ١٥ ـ َمقسوم ُجزٌء م Ôyِم باب

من نفِسـه
ã
َعيْ� ã

| حgًة أوفُر الكَْس0ُن @:@١٦ . ٢٦ سـلDن أمثال
ã
| يقول

يَضُع جوفه
ã
و| الُمبغض يَتنّكر ِبَشفَتيه ير

Ù
Ì Ù¿ال والقلب ـ ٢٥ ـ بعقل الُمجيبين السبعة

َرجاسات@/ سبَع قلِبه
ã
| ٔ�ّن نه ß]تأ ف0 َصْوتَه َحّسَن ٕاذا ِغّشاً

ا�Çمع أقـّل أّن Fك السـبعة@, وأقلّها والزيادة@, الكة مطلق السبع من ف�اد
ا�مع@/ دون به التعب� لطف وهذا الث0ثة@,

/@٢٩ . ٢ ـ@ Êواٍت@
Ò
º َسْبَع Jَفَسّواُهن Êء Ú»ٕا�ال yسَتوي Ú Ôj

/@٤٤ . ١٧ ـ@ وأ َرض@ بُع Jالس Êواُت Ú»ال لَُه ُتَسبLح

/@ ٨٦ . ٢٣ @ـ@ ْبع Jالس Êواِت Ú»ال رب? َمن ُقل



٤٥ سبغ

/@١٥ . ٧١ ـ@ @ ِطباقاً Êواٍت
Ò
º َسْبَع ُ̀ ا َخَلَق

/@١٣ . ٦٥ @ـ@ Jِمثَلُهن ْرض أ َ َوِمن Êواٍت
Ò
º َسبَع َخَلَق

السيّارات منظومات من ا¤سوسة@, الطبيعيّة Êوات
Ø
ال« اXراد يكون أن الظاهر

واe�ٔار@/ والشموس والثوابت

مرتبطة منظومات سبع أو طبقات سبع ع� كوuا العدد@: هذا من اXراد ولعّل
/@jًَقلي ٕاّ  الِعلم ِمَن Ôrاوِتي وما ـ العناوين من ذلك غ� أو

العدد@/ هذا خصوص � الكة مفهوم يراد أو

الطبيعّية@, ال«Êء يشمل ٕاط0قاً الكرZة ا�eيات هذه بعض
ã
| ٕاّن نقول أن وZكن

والطبيعّية@/ اXاّديّة أ�رض مقابل
ã
| والروحانّية@,

أرض@/ ,@Êº ث�@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبغ@:

ء@:
ã
Ï¾ وك̂ل رُع الد� وَسَبَغت وكَُمل@,

Ú
k قعد@: باب من ُسبوغاً الثوُب َسبََغ ـ مصبا

النعمُة وسَبَغت طويلة@/ أيى سابغة وألية سابغة وعجñة أسفل@/ ٕا� فوق من طال ٕاذا
أ[مته@/ الوضوَء@: وأسبغُت ها@/ Ø]وأ أفاÎÒÈا اُ�@: وأسبََغها اّتسعت@/ ُسبوغاً@:

أ�مـَر@, أسـبغُت يقال@: وكFله@, ء
ã
Ï¿ال [ام ع� يدّل واحد أصل سبغ@: ـ مقا

ساِبغة@@/ ِدرع عليه أيى مُسبَغ ورجل ِنَعَمه@, عليه ا� أسبَغ ويقال وضوَءه@/ ف0ن وأسبَغ

اّتسَعْت@, ُسبوغاً@: تَْسبُغ النعمُة وَسَبَغت واٍف@, كامل أيى سابغ@, ء
ã
Ï¾ ـ صحا

أشعر وقد ولَدها ألقت أيى تسبيغاً@, الناقُة وسّبَغت ها@/ Ú]أ أيى النعمة عليه ا� وأسبغ



سبغ ٤٦

واٍف@/ أيى سابغ وَذَنب ,@Bالشعر عليه 6نبت

بالس� ٕاسباغاً@, ها@, Òأ@ك وأصبَغها@: النعمة عليه ا� أسبَغ ـ ٢٨٦ . ١ ا�مهرة
وَشعر سابغ ثوب سابغ@, Bعدول مع 6اBXيل ضاٍف وكّل ,@وأ@ك أع� والس� والصاد@,

سوابغ@/ ال̂دروع يت Ùd ولذلك سابغ@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله عمل@, أو موضوع
ã
| خاّص وسع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

وا¤دودّية@/ التضيّق

وإ�حاطة والgال@, وا¦ام والرفاه والرغد والفسح الوسع وب� بيyا والفرق
:@ròوا�مع@وا وا¡وز والشمول@وا�حتواء وا�حداق@, وإ�دارة@وإ�طافة@وا�ستي0ء

الضيق@/ ويقابله ,@ ّ معنويى أو ّ ماديى موضوع أو Tّل
ã
| َسعة الوسع@:

Tّل@/
ã
| َسعة الفسح@:

وا¡ياة@/ العيش
ã
| َسعة الرغد@:

تنّعم@/
ã
| َسعة الرفاه@:

النقص@/ ويقابله الكّم@,
ã
| استعFله وأ�غلب أ�جزاء ٕا� بالنسبة ا¦ام@:

الكيف@/
ã
| استعFله وأغلب الذات ٕا� ويضاف يزيد ما ٕا� بالنسبة الgال@:

َخر@/ eا� ٕا� يبلغ ح	 ء
ã
Ï¿ال ٕا@كFل أيى ا�بتداء مقابل

ã
| :@ròا

ورعاية@/ توّجه مع استي0ء وإ�حاطة@:

أخري@/ جهة ٕا� نظر دون من هو حيث من َوران بالد� استي0ء وإ�دارة@:
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النظر@/ بلحاظ استي0ء وإ�حداق@:

الطواف@/ بلحاظ استي0ء وإ�طافة@:

الو�ية@/ بلحاظ استي0ء وا�ستي0ء@:

آخر@/ ٕا� ء
ã
Ï¾ انÊÉم وا�مع@:

آخر@/ ٕا� ء
ã
Ï¾

Ø
ËÉب واستي0ء اشBل وا�حتواء@:

وا¦لّك@/ التسّلط مع
Ø
ËÈو bع وز@: Ò¡وا

أفراد@/ ع� وتطبيق ٕاحاطة الشمول@:

اXواّد@/ وسائر رغد@, bع@, حوز@, ـ راجع

/@٢٠ . ٣١ ـ وباِطنَة ظاِهرةً ِنَعَمه َعَلْيكُم وأسَبَغ

فzا@/ وTدوديّة تضيّق دون من وسع
ã
| أيى سابغة عليكم ِنَعَمه جعل أيى

سـابغة وناقة سـابغة@, ونعمة سابغ@, وِدرع سابغ@, وَشعر سـابغ@, ثوب فيقال
سابغ@/ ومَطر سابغة@, وَعجñة الضلوع@,

/@١١ . ٣٤ ـ ِد
Ö
Ì
Ú
ال«
ã
| ر Lَوَقد ساِبغاٍت اعَمْل أن ديَد Ò¡ ا لَُه ا@ َلنّ وأ@

من وÎºولة بُوسع سابغًة وسائَل به لِتَْعمل ليّناً يديك ب� ا¡ديد وجعلنا أيى
وأ�سباب@/ أ�سلحة من وغ�ه رع كالد� فzا@, وتضيّق Tدوديّة دون

نظائرها@/ دون اXوردين
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبق@:

من كالسابق �حق@, للسابق يكون وقد ÍÈب@: باب من َسبْقاً َسبَق ـ مصبا
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سابق فٕانّه السبق Bأخذها سبق fن 6اXنصوبة قَصبَة أحرز كمن يكون � وقد اòيل@,
من يسبق للّذيى العرب@: وتقول :@ أ�زهريى قال �حق@/ له يكون و� wا ومنفرد ٕالzا
مفعـول@/ Ëºٕا مُثقَل مُسـبَق فهو كث�اً يَْسـبقه ه

Ô
غ� كان وٕاذا وَسبوق@, سابق اòيل

وأعطيته بَق, الس� منه أخذت وَسبّقتُه: اXتسابقان@/ عليه ي�اهن ما وهو َطر Òòا بَق: والس�
ٕاليه@/ واستبقوا كذا@, ٕا� وتَسابَقوا وِسباقاً@, مسابقة وسابَقه ٕايّاه@/

فأمّا َسبْقاً@/ يَسِبق َسبق يقال /@hع�التقد يدّل صحيح واحد أصل سبق@: ـ مقا
السابق@/ يأخذه الّذيى َطر Òòا فهو َبق@: الس�

قـوله
ã
| قيل وقد تسابقنا@/ الَعْدو@:

ã
| واستبقنا َسبْقاً@, فسبقته سابَقْته ـ صحا

ٕاليه@/ الناَس سبق ٕاذا أ�مر هذا
ã
| سابقة له ويقال ننتصل@, أيى َنْسَتِبق ذَهْبنا ـ@ تعا�

وإ�سـتباق@: َسـْبقاً@/ ـاِبقات Jوالس ÇLو � الس�
ã
| التقّدم ـْبق@: الس� أصل ـ مفر

ٕاليه@, َسَبقونا ما قال ـ@ التقّدم من غ�ه
ã
| به يتجّوز

Ø
j نستِبق@, ذَهبنا @ٕانّا ـ التسابق

وع� والت
يز@, الفضل ٕ�حراز السبق ويستعار وتقّدمت@, نفَذْت أيى ربLك من َسَبَقْت
وقوله الصا¡ة@/ بأ�عFل وجنّته ا� ثواب ٕا� مون اXتقد� أيى السابقون السابقون ذلك

يفوتونه@/ � م Øu@أ تنبيه ـ@ سابق� كانوا وما@ يفوتوننا@, � أيى ]سبوق� Lُن وما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� الَمسير
ã
| تقّدم أيى اللحوق@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

علم@/ أو فكر أو عمل أو حركة
ã
| ,@ Øمع� منظور

واXرور@:
Øã
ÏÉXوا التقّدم ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق



٤٩ سبق

مـتأخر@, ء
ã
Ï¾ ٕا� بالنسبة متقّدماً ء

ã
Ï¿ال كون جهة ٕا� التقّدم@:

ã
| النظر أّن

التأّخر@/ خ0ف وهو مكان@, أو زمان
ã
| يقصد@, n أو ذلك قُصد سواء

أم عyا Qاوز سواء مقصودة@, ٕا�نقطة والوصول العبور ٕا� اXرور@:
ã
| والنظر

/@�

و� تقّدم@, ما ٕا� ا¡ال عن جريان Qاوز أو أمر Iقّق ٕا� :@
Øã
ÏÉXا

ã
| والنظر

وا�نتظار@/ ا�ستقبال مقابل
ã
| وهو �حق@, أو متأّخر أمر ٕا� فيه توّجه

ا
ß
w َسَبَقكُم ما ,@ س�× Ô¡ا ِمنّا م Ô ÒG َسَبَقْت الJذيَن Jٕان َرّبك@, ِمن َسَبَقت @َكلَمٌة َولَو 
َيسـتأِخرون@,  َوما@ أجَلها ة Jُأم ِمن َتسبُق ما ٕاليه@, َسَبقونا ما َخ�اً كاَن لَو أَحد@, ِمن

ٕا�َمغفرة@/ ساِبقوا بالقول@, َيسِبقونَه

ã
و| ماً مـتقد� يكـون Mيث برنا¶

ã
| التحرك هو اXوارد هذه bيع

ã
| واXع�

خرون@/ eا� به ويلحق أ�ّول الصّف

ا�òات
ã
| يساِرعون ولِئَك اُ نصار@, وأ  الُمهاِجريَن ِمن لون Jو أ َ والّساِبقوَن

با�òاتبٕاذن سابق م Ôyوِم بون@, JقرXا ولئَك اُ الّساِبقوَن والّساِبقوَن ساِبقون@, ا ÒGوُهم
ا`@/

اXس�@/
ã
| التقّدم وهو ظاهر@, واXع�

وأمّا وإ�حسان@, والرaة واللطف الفضل هو تعا�@: ا� من ا�سـتباق ٕاّن
Ø
j

ال0ّحقة@/ اXرتبة
ã
| هيى ا Ø̂ فٕا اXتعادل@: وا�زاء وا¡ساب العدل

/@١١٠ . ١١ ـ م Ô Òyبَي ÒãÏ ßÉ لَُق َربَّك ِمن َسَبَقْت َكلَمٌة َوَلو @

الصا¡ة أ�عFل
ã
| وا£اهدة ا�òات

ã
| اXسارعة هو العبد@: من وا�ستباق

/@٢١ ـ ٥٧ ـ َرّبكُم ِمن ٕا�َمغفَرة ساِبقوا بالطاعات@: وا0Xزمة
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/@٤ . ٢٩ ـ َيْسِبقونا أن يLئاِت Jالس َيْعَملوَن الJذيَن َحِسَب أم

Wكن@, فغ� وحgه@: وتقديره ا� قضاء
ã
و| التكوينيّات

ã
| العبد استباق وأمّا

تعا�@: يقول Fك@

/@٤٣ . ٢٣ ـ َيْستَأخرون َوما أجَلها ٍة Jاُم ِمن َتسِبق ما
/@٤ . ٢٩ ـ َيْسبقونا أن يLئاِت Jالس َيْعَملون الJذيَن َحِسَب أم
/@١٤٨ . ٢ ـ ا�Òòاِت فاسَتبقوا zا Lُمَول ُهَو وجهة zَوِلُكل

/@٦٠ . ٥٦ ـ ْسبوق� Ò[ ُن ÒL َوما اXوَت َبيَنكُم ْرنا@ Jقد ُن ÒL

/@٣٩ . ٢٩ ـ سابق� كانوا أ رضَوما
ã
| وا Ò�فاسَتك

عن والتجاوز ومشـّيته@, وتقديره قضاءه يسبقوا أن Gم Zكن � أuم واXع�
/@nالعا نظم قبال

ã
| وا�ستباق وOتاره@, يريده ما ع� والغلبة حgه@, برنا¶

أو الكب� nوالعا اXوجودات عامّة ã
| يكون أن من أعّم وا¡كم التقدير وهذا

/@ Ònالعا من فرد
ã
و| الصغ� nالعا

ã
|

/@١٧١ . ٣٧ ـ الُمرَسلين ِلعباِدنا َكلمُتنا سبَقْت َوَلَقد zا@, Lُمَول ُهَو وجَهٌة zوِلُكل

/@٤٠ . ٣٦ ـ ار Úyال سابُق اللJيُل َو 
/@٤ . ٧٩ ـ َسْبقاً فالّساِبقاِت َسْبحاً اِت

ß
Mوالّسا

ٕا� السلوك
ã
| وتسبق والنقائص العيوب عن Îا

Ò
أنف« ه Ù�ُت

ã
الّ	 النفوس واXراد

والنشط@/ ع@, Ö Ú�ال راجع ـ@ ا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبل@:

امتداد وع� ُسفل@, ٕا� ُعلو من ء
ã
Ï¾ ع�ٕارسال يدّل واحد أصل سبل@: ـ مقا
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بَل@: والس� و]ائها@/ ماَءها السحابُة وأسَبَلت ,@
Ò
� الس� أسبلُت ِقيلك@: ِمن ـ فأ�ّول ء@/

ã
Ï¾

مُنسِدل@/ َشعر ٔ�@نّه هذا من إ�نسان Bَسبَلة b6ع وِسبال /@Bالغزير 6اXطر ود Òا� اXطر
واXمتّد إ�نسان@/ من ذ@كرناه بالّذيى ت

Ø
ش} ا Øu@كأ هذا@, من أسبال الدلو

ã
ٔ�عا� وقوGم

جائية ال̂سبُل
ã
| ا¢تلفة والساِبلة@: ٕ�متداده@/ بذلك يى Ød الطريق@, وهو السبيل@, طوً�@:

�متداده@/ ُسنب0ً ال̂سنبل يى Ùdو وذاهبة@/

ع� وا�مـع ـّكيت@: الس� ابن قال ويؤّنث@, ويذّكر الطريق@, السـبيل@: ـ مصبا
قـالوا به@, لتلبّسـه بيل الس� ابُن للمسافر وقيل ُسبُل@/ التذك� وع� ُسـبول@, التأنيث

ã
� َليتَ يا ـ ومنه السبب@, والسبيل@: ماله@/ عن انقطع من ا�eية

ã
| السبيل ابن من واXراد

الطرقات
ã
| ا¢تلفة ا�Fعة والسابلة@: وُوصلة@/ سبباً أيى ,@@jًَسبي سول Jالر َمَع ذُت Ò ÚHا

فُنعل@, الزرع وُسنبُل /@
Ø ß

ال وأنواع �òا ُسبل

ã
| جعلxا ا¥رة@: وَسّبلت حوائجهم@/

ã
|

سنبَله@, أخرَج الزرُع@: وَسنبََل وَقَصبة@/ كَقَصب مثله بَلة والس� بَل والس� ُسنبلة@, الواحدة
صب�ه@/ اXاَء@: الرجُل وأسبَل َسَبله@/ أخَرج وأسبََل@:

َسـبيَل يََرْوا َوٕان ـ وُيذّكران يؤنّثان الطريق@, بيل@: الس� ـ ٤٣٦ . ١٢ الxذيب
اXسافر بيل@: الس� وابن ُسبُل@, بيل الس� وbع /@@

ã
َسبي� هِذِه ُقل ,@jًَسبي يتJخذوه شِد  الر?

بولة الس� الليث@: وقال به@/ يتبلّغ ما Nد و� بلده ٕا� الرجوَع يريد وهو به انقطع الّذيى
والفـرُس َسنْبَل@, ٕاذا الزرُع أسبل قد يُقال ماَلْت@, ٕاذا وLوه وأ�َُرّز ال̂ذّرة سنبلة هيى
ÇNمع ـْعر الش� من الُعليا الّشـفة ع� ما َبَلة@: والس� َذْيلها@/ تُسبِل واÇXرأة َذَنبـه@, يُسبُِل
اXطر بَل@: والس� َسْب0ء@/ امرأة قيل َشعر@: هناك Gا كان ٕاذا واXرأة /@Fyبي وما Ö�َالشارب
طّوGا ٕاذا ثيابه@: ف0ن أسبََل ويقال ال̂سنبل@/ أطراف بَل الس� :@

Ø ã
èأ�عرا ابن عن الُمسِبل@/

أ�رض@/ ٕا� وأرَسلها

الطريق هو ال½Íاط أّن والسبيل@: والطريق ال½Íاط ب� الفرق ـ ٢٤٦ الفروق
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وع� الطريق عليه يقع ع�ما والسبيل@ٕاËºيقع ال«Îولة@/
ã
ÏÉيقت@� والطريق ال«Îل@/

و� كذا تفعل أن سبيلك وتقول ا�@, وطريق ا� سبيل تقول الطريق@/ عليه يقع � ما
به@/ تفعل أن طريقك تقول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاسـبال
ã
| Fك بالتطويل@, ء

ã
Ï¾ ٕارسـال هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

وٕاسـبال ,@� الس� وٕاسبال اXاء@, وٕاسبال عر@, الش� وٕاسبال الثوب@, وٕاسبال ذيلها@, اXرأة
اXطر@/ وٕاسبال السحاب@,

ّ الطبيعيى ال«Îل الطريق فهو نقطـة@, من ويُسـبَل ويُرَسُل Zتّد ما هو بيل والس�
معنوّية@/ أو ماديّة مقصودة@, نقطة ٕا� اXوصل اXمتّد

يكـون ما وهو ّق@, والد� الÍÉب ]ع� الط�ـرق من فهو الطـريق 0Rف وهذا
Îºولة@/ غ� ومن والxيئة والصنع بالعمل ويتحّصل

راجعه@/ ـ مطلق بطور الواسع@, الواضح الطريق فهو Íاط
Ù
ال½ وأمّا

وَجَعلنا ,@jًُسب فzا َلكُم وَسلَك ,@jًُُسب فzا َلكُم َوَجَعَل :
ã
| Fك :@ ّ اXاّديى فالسبيل

َسـبيل@, عـابِريى ٕاّ  ُجُنباً و  ِفجاجاً@, jًُُسـب ِمyا لَتسُلكوا ,@jًُُسـب ِفجاجاً فzا َلكُم
بيل@/ Jالس وابِن ْنب Ò�با والّصاِحِب

يقصد ال«Îلة@, ا�ارية الطبيعيّة ال̂سبُل
ã
| ٕاط0قات تري Fك إ�ط0قات وهذه

مقصد@/ ٕا� فzا السلوك

Òَغـ� ا`@, َسبيل َعن ا`@, َسبيل ã
| :@

ã
| Fك :@

Ø ã
ا¡قي� ّ الفطريى ّ اXعنويى والسبيل

َسـبيَل َيروا وٕان ,@ الَغيىّ َسبيَل َيروا وٕان فِسدين@, Xا َسبيَل ِبع Jتت و  اXؤمن�@, َسبيل
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وَقد ,@jًَسبي وساَء وَمقتاً فاحشة كاَن ٕانJُه بيل@, Jالس ديى Òv وهَو Jا¡ق يقول ُ̀ وا شد@, الر?
ُسُبَلنا@/ َهدانا

والفـطرة وال̂رشد ا¡ّق سبيل هو اXؤمن�@: وسبيل ال̂رسل وسبيل ا� فسبيل
والفحشاء وا0òف والَمقت والفساد ّ الغيى ُسبُل مقابلة

ã
و| الزا@كية@, الطاهرة الساXة

والض0ل@/ والكفر

ا¡Çّق@, الواحد السبيل منه مراداً ٕاضافة دون من السبيل يطلق قد هذا وع�
أن وُيريدوَن بيل@, Jالس َسواَء Jَضل َفَقد :@

ã
| Fك واÇGدي الرشد وسبيل ا� سبيل وهو

بيل@/ Jالس ديى Òv وهَو بيل@, Jالس َعن وا وَصد? بيَل@, Jالس َتِضل?وا

وما ا¡قّة غ� ال̂طُرق وأمّا ٕاّ�@, ليس واحد oستقXا ا¡ّق السبيل أّن �O و�
ا�ستقامة خّط عن نقطة كّل

ã
| فٕاّن إ�حصاء@, عن فخارجة :@oستقXا ا¡ّق Oالف

مفرداً@, ٕاّ� ا� وسبيل ا¡ّق سبيل يذكر � هذا وع� وض0ل@, اLراف Jصل أن Zكن
َسبيل

ã
| :@

ã
| Fك ا�مع@, بصيغة أو موضوع ٕا� مضافة ٕامّا فتذكر ا¢الفة@: الطرق وأمّا
َسبيله@/ َعن بكُم ق Jفتفر ُبَل الس? تتJِبعوا َو  الُمفسدين@, َسبيل اغوت@, الطّ

/@١٢ . ١٤ ـ يتمونا آذَ َع�ما Jن Ò ß�وَلَنْص ُسُبَلنا َهدانا َوَقد ـ آيات وأمّا

/@٦٩ . ٢٩ ـ ُسُبَلنا م Ô Úy yِديَ لَ فينا جاَهدوا والJذيَن

/@١٦ . ٥ ـ jم Jالس ُسُبَل ِرضوانه اتJبع َمن ُ̀ ا به ديى Ö Òv

أ�نبياء@, مورد
ã
| فاُ�و� ا�Fعة@, ٕا� ورجوعها ارتباطها ]ناسبة فأ�وليان

أ�فـراد هـؤ�ء ٕالÇzا Çvتديى
ã
ال	 ال̂سـبُل ٕا� فالنظر ا£اهـدين@, مورد

ã
| والثانية

ٕا� � أ�فراد اهتداء جهة ٕا� فالنظر واحد@, سبيل ٕا� انxت وٕان طرقهم@, باخت0ف
وال̂سبُل@/ بيل الس�
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bيع
ã
و| Uتلفة شؤون

ã
| الكتاب هداية جهة ٕا� فzا فالنظر أ�خ�ة@: وأمّا

وباطنّية@/ واُخرويّة دنيويّة ا�هات

أيضاً@/ اُ�ولَي�
ã
| ملحوظة تكون أن يبعد � ا�هة وهذه

ا� لقـاء ٕا� يـنxيى للعبيد
Ø ã
حقي� مَسـ� عن عبارة ا�@: سبيل حقيقة ٕاّن

Ø
j

يتحقّق ا Ø̂ ٕا ٕانّه السبح
ã
| وقلنا إ�نسانّية@, من القصوي واXرتبة العبد كFل وهو تعا�@,

العـقول nعـا ٕا�
Ø
j اXلكوت مقام ٕا� يصل Ø	ح والعيوب النقائص ورفع بالت�يه

ال0ّهوت@/
ã
| الفناء

Ø
j وا�
وت

ما ٕا� حياة ومن nعا ٕا� nعا من موت بعد موت يتحّصل السلوك هذا
ã
و|

مyا@/ أوسع ٕا� ونورانيّة روحانيّة ومن فوقها

.@@٢ ـ أمواٌت ِ̀ ا َسـبيل
ã
| ُيقَتل ن Ò ßX َو @َتقولوا :@

ã
| ا¡قيقة@يشـار هذه وٕا�

/@١٥٤

/@١٦٩ . ٣ ـ أمواتاً ِ̀ ا َسبيِل
ã
| ُقِتلوا الJذيَن Ú Òéَس ÒI َو 

/@ ٨٩ . ٤ ـ ا` َسبيل
ã
| اِجروا Ôv Ø	َح أولياَء م Ôyِم ِخذوا Jَتت jَف

/@٣٥ . ٥ ـ َسبيله
ã
| وجاِهدوا الَوسيلََة ٕالَيِه وابَتغوا

/@١١ . ٦١ ـ وأنُفِسكُم بأمواِلكُم ِ̀ ا َسبيل
ã
| اِهدوَن ÔQو

فيه والفناء ا�
ã
| اXوت هو تعا�@: ا� ٕا� اXهاجر ا£اهد للسالك مقام وآخر

وسلطته@/ ا¡ّق نور وظهور بالكليّة أ�نانيّة آثار وTو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سّت@:

واُدغـم@, فاُبدل وِسْدس@, ِسْدَسة وأ�صل@: نسوة@, وسّت رجال ستّة ـ مصبا
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كّلٍ من كان ٕاذا ونسوٍة@: رجاٍل ستّة وعنديى وُسَديسة@/ ُسَديْس التصغ�
ã
| تقول ٔ�@نّك

ث0ثة@/

وٕازار أجزاء@, ستّة من جزء ال̂سُدس@: قوGم وهو العدد@,
ã
| أصل سدس@: ـ مقا

الِورد عن إ�بل تنقطع أن إ�بل@: أظFء
ã
| الِورد من ْدس والس� /@

Øã
Ï ßºُسدا أيى َسديس@:

ã
| وذلك ال̂ربـاعّية@, بَـعد ّن الس� أل� ٕاذا ,@

Ô
البع� وأسَدَس الساِدَس@/ وَتِرد أيّام `سة

ِسْدَسة@/ ا Øu@كأ ُمدغمة@, ا Øu@أ
Ò
غ� أيضاً هذا fن الستّة فأمّا الثامنة@/ السنة

¼Íßُت القـوَم@: وَسَدْسُت ـُدس@/ الس? ه Lمjُف ـ@ سـتّة من جزء ال̂سُدس@: ـ مفر
� ويـقال /@

Ó
]ع� وساِدياً@: وساتّاً ساِدساً وجاء أمواGم@, ُسدَس وأخذت Îم@,

Ò
ºساد

أبداً@/ أيى :@Bالبطوء هو والَعْجس ال̂سدس@/ ]ع� ديس 6الس� َعجيَْس َسديَس كذا أفعل
الديباج@/ من الرقيق وال̂سنُدس@: الط�ْيَلسان@/ وال̂سدوس@:

سّتة@/ ـ@ @B6ِششاه ـ قع

سادس@/ ـ@ @B
Ùã
Ï Ù¿6ِش

سّتون@/ @ـ@ Bo 6ِشش�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ�صـل يكـون أن يبعد و� كب�اً@, اشتقاقاً دس الس� وماّدة اXاّدة هذه ب� أّن
التلّفظ@/ جهة من الع
يّة اللغة من قريب وهو منه@, كلFت �شتقاق سدس@, هو Fzف

الع
ّية@/ من ومأخوذين واحد عرض
ã
و| أص0ً اXاّدت� من كّل يكون أن وZكن

ا¢صوص@/ العدد هو :@Fzف الواحد فأ�صل حال ّ أيى وع�

ما وا¡روف اXاّدة جهة من صيغة كّل
ã
| وOـتار ,@ ّ انðاعيى Fzف وا�شتقاق
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وتعب�اً@/ تلفّظاً يناس}ا

مـن أخواتـه
ã
| Fك مؤنّثاً@, كان ٕاذا والسـتّة مذّكراً@, اXعـدود كان ٕاذا ّت فالس�

للع¿Ìات@/ bع شبه ّتون@: والس� أ�عداد@,

/@٧ . ١١ ـ أيّام ِستJة ã
| ْرَض وأ َ Êواِت

Ú
ال« َخَلَق الJذيى وهَو

يـوم ـ
Ø ã
ج� ظاهر Øمع� الزمان من امتـداد عن عبارة ٕانّه يوم@: ـ

ã
| سنذكر

يومئذ@/ الفصل@, يوم اXوعود@, اليوم خر@, eا� اليوم القيامة@, يوم الدين@,

سـتّة ã
| اòلق كون اXراد فلعّل أيّام@: ستّة ã

| وأ�رض Êوات
Ø
ال« خلق وأمّا

الواقـعة@, والوقائع با¡وادث وTدوديّته الزمان Øتع� يكون بأن الزمان@, من مراحل
يوم@/ منه قسمة فكّل

واXاء@, البخار خلق باعتبار بالسّتة@: وIديدها أ�يّام تعّدد يكون أن يبعد و�
الكرات نظم

Ø
j اXاء@, من اXتكّونات وسائر وا¡جر والط� ال�اب من ا�Fد خلق

Ø
j

سـّت فهذه إ�نسـان@,
Ø
j ا¡يـوان@,

Ø
j النبـاتات@,

Ø
j وأ�رض@, Êوات

Ø
وال« ال«Êويّة

واòلق@/ التدب�
ã
| مراحل

Yا@, حيث من FÎ»أنف
ã
| FG حقيقة � اعتباريّان أمران واXكان الزمان ٕاّن

Ø
j

ا�سم� هذين وراء ما وليس آخر@, ع� Ë»ج استقرار من اXلحوظ هو اXكان فٕاّن
,@ ّ اعتباريى أمر وهذا استقراره@, وT̂ل مكانُه آخر

Õ
Ë»ج فيه ا¡اّل Ë»فا� آخر@, أمر

فيه@/ آخر Ë»ج استقرار فيه منظوراً Ë»ج كون أيى أ�عراض@, من ٕانّه قل شئَت وٕان

أيى شيئ�@, ب� اXنظورة النسبة من ملحوظ ّ اعتباريى أمر فٕانّه الزمان@: وهكذا
وقوع جهة من ملحوظة زمان من قطعة أو اXوجودين@, ا¡ّدين ب� اXعت
ة الفاصلة

حركة@/ موازاة
ã
| وي0حظ 
يعت ٕانّه قل شئت وٕان فzا@/ أمر
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آخر@/ Tّل ولتوضيحه واXكان@, الزمان حقيقة
ã
| اÎ¿Xود ا¡ّق هو هذا

زوجاً@, يكون كّرر وٕاذا فرد@, الواحد فٕاّن خصوصيّات@, فله السّت@: عدد وأمّا
ُينّصف@, والسـتّة سـّتة@, تكون ضوعفت وٕاذا ث0ثـة@, يكون والزوج الفرد bع وٕاذا

خصوصيّات@/ أيضاً العدد وGذا ١٢ يكون ٦ ضوعف وٕاذا ويُسّدس@, وُيثّلث@,

النّـبات مقابل
ã
| مBثلة وا�Fد واXاء البخار تكون النصف@: تطبيق

ã
| ٕاّن

Ø
j

قبال
ã
| وإ�نسان ا¡يوان يكون ال̂ثلث@: تطبيق

ã
و| حياة@/ ذات وإ�نسان وا¡يوان

مقام
ã
و| التكوين@/

ã
çماّد والبخار اXاء مقابل

ã
و| للحواّس الفاقدين والنبات ا�Fد

خر@/ eبا� مربوط وغ� ومستق0ًّ Uصوصاً أ�نواع من@هذه واحد كّل يكون التسديس:

/@٤ . ٥٨ @ـ@ ِمسكيناً Òِسّت� فٕاطعاُم َيْسَتِطع Ònوَمن

ستّ�@/ تكون الع¿Ìات ٕا� رفعت ٕاذا والستّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

س�@:

فارس@: ابن قال مثله@, وال̂س�ة@: ُسـتور@, وbعه به@, يُس� ما :@� الس� ـ مصبا
َء
ã
Ï¿ال ُت Òوس� لغة@/ تار@: والس� مثله@, تارة@: والس� كان@, ما كائناً به است�ت ما ال̂س�ة

قتل@/ باب من َس�اً

إ�ستار@, وأمّا َس�اً@, ء
ã
Ï¿ال س�ت تقول الِغطاء@, ع� تدّل كلمة س�@: ـ مقا

لباس@, من به تُس� ما به أراد وكأ@نّه ,@� الس� من أ@نّه فأ�غلب الكعبة@: ٕاستار م ÔGوقو

تسم�يى والعرب قالوا العدد@, من هو ا Ø̂ وٕا اللباس من ذلك ليس أن زعموا قوماً أّن ٕاّ�
أربعة@/ وهيى وجوان}ا ُجدراuا الكعبة فٕاستار قالوا /@Bمعّربة 6@كلمة إ�ستار أ�ربعة

وأسـتار وُستور وِستار وِستارة وُس�ة ِس� ودونه العيوب@, ستّار اُ� ـ أسا
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وَجـواٍر ة Úمَُسـ� جـارية ـ ا£از ومن ت@/ Øوتس� بالثوب واست�ُت وَستائر@/ Ôوُس�
وشجر َست�ة@, فهيى ِستارًة@, اXرأَة ُت Òوَس� مَسات�@, وقوم مَستور ورجل ات@, Úمَُس�

مُساتَرًة@/ العداوة وساتره أ�غصان@, كث� َست�@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXستوريّة ومطلق ساتر Iت ء
ã
Ï¿ال كون هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

كان@/ ووسيلة Lو ّ بأيى

اÇXواراة@, التـغطية@, ا¡Çجز@, ا�Çّن@, ا¡جب@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
الفصل@: ا¡جر@, ا¡رس@, ا¡فظ@, الكBن@, إ�خفاء@,

ٕا� فيه فالنظر أثرYا@, أو شيئ�
ã
ت0{ عن اXانع ا¡ائل كون هو جب@: Ò¡ا أّن

مواراة@/ و� تغطية جهة ي0حظ و� ا¡جاب@, وجود مطلق

وبنفسه@/ نفسه
ã
| ولو اXستوريّة جهة ٕا� فيه والنظر التغطية هو وا�ّن@:

ا�وانب@/ bيع من مغطًّي ء
ã
Ï¿ال كون واXواراة@:

واحد@/ جانب من ولو اXواراة مطلق فzا ي0حظ والتغطية@:

/@Fyبي ومانعاً شيئ� ب� فاص0ً ء
ã
Ï¾ كون ٕا� فيه النظر وا¡جز@:

فاص0ً@/ ء
ã
Ï¾ كون مطلق ٕا� فيه النظر والفصل@:

كان سواء كان وسيلة ّ بأيى اòفاء
ã
| ء

ã
Ï¿ال كون Vّرد فيه ي0حظ وإ�خفاء@:
غ�ها@/ أو حجاب أو تغطية أو س� أو ]واراة

والقلب@/ الضم�
ã
| ما ٕاخفاء

ã
| ويستعمل إ�بداء@, قبال

ã
| :@rوالك

/@
ã
çويأ ÏÉم Dف اXواّد هذه راجع
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/@٩٠ . ١٨ ـ ِس
اً ُدوuا ِمن م Ô ÒG َعْل Ö ÒS Òn َع�قوم َتْطُلُع َوَجَدها
/@nسا عقل أو بناء أو لباس من يغطzّم@, الشمس دون من ساتر Gم يكن n أيى

ولكن ُجلوُد@كُم َو  أبصاُر@كُم َو  dُعكُم َعَليكُم ¿Îَد يَ ونأن ß
َتْسَت Ôrُكن وما
/@٢٢ . ٤١ ـ َتعَملون ا Ø ßW َكث�اً@ َيعلَم  َ̀ ا Jأن Ôrَظنن

الفـواحش ارتكـاب عند ـ� الس� وUـتارين الغـطاء متّخـذين تكونوا n أيى
القيامة@/ يوم السمع ¾Îادة عن حذراً واXنكرات

ـ مستوراً حجاباً ِخَرة Ð با ُيؤِمنوَن الJذيَن  Òوَب� َبينَك َجعلنا الُقرآن قرأَت وٕاذا
/@٤٥ . ١٧

قلوب ٕاّ� يدركها و� الروحانّية@, وا¡قائق اG�ٕيّة اXعارف َمظاهر القرآن فٕاّن
اXنحرفة ا¡يوانّية@وا�eراء اòبيثة العقول@بالصفات احتجبت وٕاذا نورانيّة, مطّهرة زا@كية
وأنف«Îم بل Gم@, حاجبة اُ�مـور تلك صارت الفاسدة@: وأ�عFل اXاّديّة وا¦اي0ت
ال¿ÇÎود وب� بيyم تَفصل ُحُجباً تص� الظلFنيّة الراسخة واXلكات الكيفيّات wذه

ا¡ّق@/ وٕادراك

اXرّكـب@/ ا�هـل
ã
| Fك Gم@, مدركة غ� وا¤جـوبيّة بل جب Ô¡ا تلك أّن

Ø
j

يشعرون@/ � وهم وأ�نانّية@, النفس وMّب با�هل Gم مستور ا¡جاب فوجود

هذه نتيجة
ã
و| ا¡ّق@/ عن والض0ل وا�Lراف البُعد و[ام ا¤جوبيّة كFل وهذا

ـ ُعكُم Òd َعَليكُم ي¿Îَد َتست
ونأن Ôrُكن َوما@ ـ@ الكرZة ا�eية مفهوم يتحقّق ا¤جوبيّة
أ�عFل

ã
والتحّجب@| Øالتس� عن عوضاً �ٔ�نف«Îم@وعقوGم ا¡جاب@والس� جعلوا وقد

ين Ùمتس� وغ� أ�بدان@, جهة من وأ�بنية بالثياب ون Øمتس� فهم القبيحة@, وا¦اي0ت
ـ ا�eية بتطبيق أو� فهم إ�نسان@,

ã
| اXتأّصلة الروحانيّة والبص�ة وإ�دراك بالعقل
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ِس
اً@/ دوuا ِمن م Ô ÒGَعل Ö ÒS@@ Òn
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجد@:

ã
| انتصب وسجد@: سَجد@/ فقد ذّل@: ء

ã
Ï¾ وكّل تطامَن@, ُسجوداً@: َسجد ـ مصبا

ج}ته وضع الرجُل@: وسـجد ركـوبه@/ عند رأسـه خفض :@
Ô
البعـ� وسجد طئّي@/ لغة

َمساجد@/ وا�مع ال̂سجود@, موضع أيضاً@: والَمسِجد الص0ة, بيت والَمسِجُد: بأ�رض@/
وِسـجدًة عـدد@/ ا Øu@�ٔ بالفتح َسجدًة وَسجدت السجدة@/ وسورَة سجدة آيَة وقرأُت

نوع@/ u�ٔا ,@Ì»بالك طويلة

تَطامََن@/ ٕاذا سجد يقال@: وُذّل@/ ع�تطامُن يدّل مّطرد واحد أصل سجد@: ـ مقا
وأمّا /@�Lوا رأَسه طأطأ ٕاذا الرجُل@, أسَجَد عمرو@: أبو قال َسَجد@/ فقد ذّل ما وك̂ل

ã
| ذلك

ã
ÏÉيـقت القياس أّن ٕاّ� صحيح@, فهذا النظَر@, أدام ٕاذا ٕاسجاداً@, أسَجد قوGم@:

خفض@/

وجهه وع� َسّجاد@, ورجل ُسجوداً@, ُر@كوعاً وباتوا د@, ُسج� ونساء رجال ـ أسا
مَساجد ع� الكافور عل ÔNو وَمسَجدَته@, َسّجادته وبسط السجود@, أثر وهيى َسّجادة
ساِجدة@: وشجرة وسواجد@, ساجد شجر ا£از@: ومن /@oا� بفتح مسجد bع اXّيت@,
كـاَن ٕاذا اXنخر@: ساجد وف0ن ]يلها@/ و[يل تُطيعها للرياح@: تسُجد والسفينة مائلة@/

لرا@كبه@/ رأَسه طأمََن وأسَجَد@:
Ô
البع� وسَجَد فاترة@/ ساِجدة@: Õوع� خاضعاً@, ذلي0ً

� التـذلّل عن عـبارًة ذلك وجعل والتـذلّل@, الت�طامن أصله السجود@: ـ مفر
سـجود ÍÈبـان@: وذلك وا�FÇدات@, وا¡يوانـات إ�نسان

ã
| عاّم وهو وِعبادتـه@,

ِ ِ̀ فاسُجدوا ـ تعا� قوله Lو الثواب@, يستحّق وبه ل0ٕنسان ٕاّ� ذلك وليس باختيار
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وع� والنبات@, وا¡يوانات ل0ٕنسان وهو تسخ� وسجوُد له@/ تذلّلوا أيى ـ واعُبدوا
م بالُغدّو@وا Ðصال@ـ ÔGjوكَْرهاً وِظ@ واتِ وأ ْرضِ َطوعاً مى Jالس@ ã| @َيسُجد@َمْن@ ِ ِ̀ و ذلك@ـ@
وقوله ,oحك خلُق@فاعل ا Øu@لوقة@وأU ع�@كوuا ة

Ù
اXن} الناطقة الصامتة الد�لة وهو

]Çصا¡ه والقـيام بالتذلّل اُمروا وقيل ِقبلة@, يتّخذوه بأن اُِمروا قيل ـ َدم Ð اسُجدوا
@متذلّل�@منقادين@/ أيى @ـ داً Jُسج الباَب دخلوا اُ ـ وقوله ٕابليس/ ٕاّ� ُروا Ò]ومَصا¬@أو�ده@@فأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن أثر يب� � Mيث اòضـوع كFل هو اXـاّدة@:@ هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أ�نانّية@/

وال̂ذّل والتواضـع واòشوع واòضوع الركوع ـ مواّد وب� اXاّدة ب� والفرق
:@ زيى ßòوا وان ÒGوا غار والص�

مراتب@: وله oبالتسل مقارناً تواضع اòضوع@: أّن

معاً@/ Yا أو ّ معنويى أو ّ ظاهريى وهو اòضوع من متوّسطة حالة فالركوع@:

ا� لغـ� Nوز � اòضوع من النحو وهذا منه@, تامّة كاملة حالة والسجود@:
اXتعال@/ العزيز

اòضوع@/ من دانية مرتبة والتواضع@:

ا¡الة@/ هذه لنفسه واختياره العبد بفعل ٕاّ� يتحقّق � اXراتب هذه من وكّل

اXاّدة@/ راجع ـ منه أع� هو من غلبة من متحّصلة حالة فهو ال̂ذّل@: وأمّا

التسبيح@والركوع بعد يناسب@ذ@كره اòضوع@: منxي هو السجود, حّق كان ا@ ØXو
واòّر@:
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/@٧٧ . ٢٢ ـ واسُجدوا ارَكعوا آَمنوا الJذيَن ا Ûv َأ يا
/@٢٦ . ٢٢ ـ جود الس? @كJع والر? Ò�_والقا
/@١٥ . ٣٢ ـ داً Jُسج َخّروا ا ßw @كLروا ذُ ٕاذا

/@١٠٧ . ١٧ ـ داً Jُسج ذقان َjِٔل وَن ر? ß ÒO zم َعلَ ُيت�× ٕاذا
/@٢٠٦ . ٧ ـ َيسُجدون ولَُه وُيَسبLحونَه

والعبودّية@: القرب بعده ويذكر
/@١٩ . ٩٦ ـ ْب

ß
Ò
واق واسُجْد ُتِطْعه  jَّك@

/@٧٧ . ٢٢ ـ َرّبكُم واعُبدوا واسُجدوا ارَكعوا
ا0Xئكة@: من ٕامّا السجود ٕاّن

Ø
j

/@٧ . ٢٠٦ ـ يسُجدون ولَُه ُيَسبLحونَُه رّبك@/// ِعنَد الJذيَن Jٕان
/@٢٩ . ٤٨ ـ جود الس? ِمنأثَِر ُوُجوِهِهم ã| ِسDُهم إ�نسان@: من وٕامّا

إ�نسان@: أفراد bيع من وٕامّا
/@١٥ . ١٣ ـ وُكرهاً َطوعاً ْرِض وأ َ واِت مى Jالس ã|َمن َيسُجد ِ ِ̀ و

/@٦ . ٥٥ ـ َيسُجداِن جر Jوالش والنّجم والشجر@: النجم خصوص
ã
و|

أ َْرض
ã
وَمن| Êواِت

Ú
ال«
ã
َمن| لَُه َيسُجُد ا` Jأن تََر nأ أ�نواع@: bيع من وٕامّا

حّق Õوَكث� النّاس وَكث�ِمَن واّب Jوالد َجُر Jوالش وا�باُل والن?جوُم والَقَمر ْمُس Jوالش
/@١٨ . ٢٢ ـ الَعذاُب َعلَيه

م Øuفٕا وا�طمينان@, اZ�ٕان أهل سجود
ã
| Fك وا�ختيار@: بالط�ْوع ٕامّا والسجود

إ�طاعة@/ وقصد وإ�ختيار بالرغبة تعا� � يسجدون

وسجودهم @خضوع@الكفّار
ã
| Fك طاعة@: ومن@دون@قصد بالَكْره@وا�ضطرار وٕامّا
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وبالفطرة@/ وا�بت0ء ا�ضطرار موارد
ã
|

والنبات ا�Fد سجود
ã
| Fك ٕارادة@: دون ومن الذاتيّة التكوينيّة بالطبيعة وٕامّا

يشعرون@/ � حيث من تعا� � يسجدون م Øuفٕا وا¡يوان@,

الكـامل@, oالتسل مع التاّم اòضوع عن عبارة قلنا Fك السجود حقيقة ٕاّن
Ø
j

ال¿Ìعيّة كالسجدة
ã
العم� بإ�ظهار أو ,@

Ø ã
القو� بإ�ظهار تكون قد اXفهوم هذا وأمارة

با�نقياد@والطاعة @ا�وارح ,@أو
ã
القلب@وتسليمه@Mيث@تظهر@ آثاره@| Rضوع وغ�ها,@أو

والتكوين@/ الطبيعة جريان عن

والفطرة@, والتكوين الطبيعة
ã
| وبالذات أّوً� مفهومها يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¡قيقة فهذه

هيى ا Ø̂ ٕا والتوّجه والعلم فا�ختيار ,@� أم اختيار أو ٕارادة عن أو علم عن كانت سواء
والعـلم اÇXقّدمات@, من وا�ختـيار إ�رادة فٕاّن ,@ هيى حيث من ا¡قيقة عن خارجة

رات@/ اXؤخ� اXلحقات من والتوّجه

أن دون مـن وجـوده يتحقّق Çا Ø̂ ٕا هو@: هو حيث من السجود مفهوم فحقيقة
وثابت@/ واحد اXراتب bيع

ã
| اXع� وهذا آخر@, أمر ٕا� يتوقّف

والتوّجه اXعرفة انÊÉم جهة من والضعف@: والgال بالشّدة مراتبه Hتلف نعم
اòضوع@/ ودرجات والشوق وا¡ّب وا�ختيار وإ�رادة والعلم

والرaة ا¡gة وأثر اXوجودات ذوات
ã
| العاّم والنظم

Ø ã
çالذا التسبيح أّن Fك@

عمل@/ أو بقول ٕاظهار ٕا� حاجة غ� من ثابتة@, متحقّقة الوجود مراتب bيع
ã
|

قانون قبال
ã
| وتسليَمها ّ اG�ٕيى التقدير مقابل

ã
| اXوجودات خضوع أّن فظهر

السجود@/ حّق هو ا¡gة@: عن ذاتاً ا Òxوٕاطاع واòلق التكوين

عن خارج القلب@:
ã
| مفهومه Iقّق دون من بالعمل أو بالقول اòضوع فٕاظهار
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وَلـُه وُيَسبLحونَه ِعبادته َعن وَن ß
َيْسـَتْك� َربّك  ِعنَد الJذيَن Jٕان ـ@ السـجود حقيقة

/@٢٠٦ . ٧ ـ َيْسجُدون

ويتحقّق والضعف@, وا¡ّد النقص جهات عن والت�يه التسبيح ي0زم فالسجود
العبودّية@/ مرحلة

ã
| حقيقته وظهور وأ�نانّية@, ا�ستكبار

ã
ن� بعد

والرّب@تعا�, النفسانّية@ب�@العبد وا¡جب ا�ستكبار يرتفع السجود نعم@Mقيقة
ْب@/

ß
Ò
واق وyْسُجْد ـ@ والفناء والعبوديّة اòضوع كFل ويتحّصل

وbيع والبدن وا�وارِح وقُواه للنفس التاّم اòضوع يتحقّق اXرحلة@: هذه
ã
و|

ِ ِ̀ و ـ الكرZة ا�eية
ã
| الظ0ل من اXراد هو وهذا النفس@, وراء من تظهر

ã
الّ	 متعلّقاته

ã
| ورد Fك ,@١٥ . ١٣ ـ م Ô ÔGjوِظ وكَْرهاً ْرضطَْوعاً وأ َ Êواِت

Ú
ال«

ã
| َمن َيْسُجد

الظّل@/ راجع ///@ وَشعريى ميى Ò¡و َعظميى لك َسَجَد ـ الدعاء

لكونه بالتبع, يُسَجد أيضاً اXسجود من الظ�ّل َيْسُجد@: الساجد من الظ�ّل أّن Fوك
أنانّية@: فيه ليس وجه@: ٕانّه حيث من فالوجه ,@

Ó
�
Ö Ò
Vو ومَْظهراً َوْجهاً

/@١١ . ٧ ـ ٕابليَس ٕاّ  َفَسَجدوا َدَم Ð اسُجدوا للَمjِئكَة ُقلنا Ú Ôj
/@٢٩ . ١٥ ـ ساِجدين لَه فَقُعوا ُروحيى ِمن فيه ونفخُت يتُه Jَسو فٕاذا

/@٣٣ . ١٥ ـ َمسنون أ Ò Òaِمن َصلصال ِمن Ìَخَلقتَه Ò¿ ِلبَ ٔ سُجَد أ@كُن Òn قاَل

الّذيى الروح ٕا� يتوّجه nو الرّب وجه عن وغفل ا¡ال حقيقة ٕابليُس فَجِهل
/@ ّ اXاّديى

Ø ã
æÊ»ا� الظاهر جهة ٕا� توّجه بل روحه@, من يُنفخ

ا Ø̂ ٕا وجهاً@, وكونَه ظهريّة ÒXبا اXعرفة فٕاّن العارف�@: أقدام َمزاّل من اXقام هذا نعم
ك
يائه@, ونور وbاله وجهه مشاهدة يصّح Ø	ح وجّل@, عّز اXبدأ معرفة ع� يتوقّف

تامّاً@/ مَظهراً الوجه كان ٕاذا
Ø
Dس و�
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م
Ô
ÎÒÈَعَر@ Ú Ôj@ها Jُكل Êºَء َوَعلJَم@آَدَم@أ َ @هذا@@اXقام@ـ

ã
ا0Xئكة@أيضاً@| زّلت@أفكار وقد

واِت ـمى Jالس َغيَب أعلَُم ã Ùæ ٕا َلكُم أُقل nأ قاَل بأÊºئهم@/// أنِبئُهم آَدُم يا َع�اjXئكَة ///
/@٣٣ . ٢ ـ وأ َرض

اXرحلة
ã
| له سَجدوا لÊº0ٔء@: التامّة مَظهريّته وشاهدوا آدم مقام عّرفهم

Ø
Fفل

/@٣٠ . ١٥ ـ عون Òbُكل?همأ اjXئكَُة َفَسَجَد ـ الثانية

نوع ولكّل والَمظهرّية@, الذوات جهة متنّوع�من كانوا ا ØX ا0Xئكة أّن �O@و�
وا¦امّية@: ما@ل0ٕنسان@من@ا�امعيّة Uصوص@وليس@فzم خاّصة@به@واستعداد مyم@ِوجهة
مـقدار عـ� تـعا� ا� مـعرفة بعد آدم@, مقـام تعـريف عن مسـتغن� يكونوا فلم
� وصافّون يَنتِصبون � وُر@كوع َيركعون � ُسـجود م

Ô
yِم ـ@ ووسـعهم اسـتعدادهم

َيسأمون@/ � ومَُسب�حون يðَايَلون

فـيه Øتـتج� ٔ�ن وقـابل تاّمة@, جامعة ومَظهريّة استعداد فله إ�نسان@: وأمّا

ã
| كافية وجّل عّز ا� fعرفة تعا�@, للحّق كام0ً وجهاً يكون وأن اG�ّٕية@, الصفات
أعـِرْف n نفَسـك

ã
ُتعّرف� n ٕان فٕانّك نفَسـك

ã
ف� عر� اللّهّم ـ@ الكامل إ�نسان معرفة

َرسولَك@/

السجود حقيقة حالة وحصول اòضوع لزوم التسمية فوجه الَمساِجد@: وأمّا
الظلFنيّة جب Ô¡ا رفع ومكان القرب حصول Tّل فاXسجد أ�مكنة@,

ã
| للعبد والتذلّل

وتـ�يه ا� ٕا� وا�نقطاع القرب لتحصيل اXسـجد ٕا� يتوّجه أن فللعبد وأ�نانّية@,
/@١٨ . ٧٢ ـ أَحداً ِ̀ ا َمَع َتدُعوا jَف ِ ِ̀ الَمساِجَد Jوأن ـ@ العيوب عن النفس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجر@:

أوقدته@/ التنّوَر@: وسجرُت م0ٔته@, قتل@: باب من َسْجراً َسَجرتُه ـ مصبا
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البحر fنه الَملء@: فأمّا وإ�يقاد@/ وا¢الَطة@, الَمْلء@, ث0ثة@: أصول سجر@: ـ مقا
ومن ساجر@/ فيملؤه@: يل الس� عليه

ã
çيأ الّذيى للموضع ويقال اXملوء@/ أيى الَمسجور@,

ا¢الَطة@: وأمّا كته@, من يَس�سَل Ø	ح َيِفُر الّذيى وهو اXنسِجر عر الش� الباب@, هذا
خـالط ٕاذا َسـجراء عـ� ومنه ج�@, الش� خ0ف وهو واòليط@, الصاحب ج�@: فالس�
به ُيسَجر ما جور@: والس� أوقدته@/ ٕاذا التنّوَر سجرُت فقوGم إ�يقاد@: وأمّا aرة@/ بياÎÈا

شديداً@/ حنيناً حّنت ٕاذا الناقُة@: سجَرت ومنه التنّوُر@,

وقوله ْسجور, ÒX ا والبحِر ومنه@: الت�نّوَر@, َسَجْرُت يقال النار@, tيج ْجر@: الس� ـ مفر
كذلك يكون ا Ø̂ وٕا مياهها@, غيضت وقيل ناراً@, مت ßÍÈ اُ أيى ُسـجLَرت الِبحار ذا@ وٕا ـ
وَسَجَرت وا¡جارة@/ الناُس َوقودها Lو@ ـ ُتسَجرون النار

ã
| Øj فيه@/ النار لتسج�

ُيسَجر الّذيى اòليل ج�: والس� الناقُة@/ اشتعلت Lو الَعْدو@ـ
ã
| �لxاwا استعارة الناقُة@:

خليله@/ موّدة
ã
|

م0ٔته ء
ã
Ï¾ وكل� وناراً, حطباً م0ٔتَه ٕاذا وغ�ه@: الت�نّوَر سجرُت ـ ٢@.@٧٦ bهرة

ٕانّه قـوم وزعم اXملوء@/ ْسجور@: ÒX ا والبحِر ـ@ الت�يل
ã
و| به@/ سجرتَه فقد ء

ã
Ï¾ من

اXاء@, من خلت أيى ُسجLَرت@, الِبحاُر وٕاذا ـ@ وأمّا /@ الُمصافيى اòليل ج�@: والس� الفارغ@/
والسجر Çا@/ Òyحني ْت مد� ٕاذا َسْجراً@: َتْسُجر الناقُة وسجرت أ�ضداد@/ من ٕانّه وزعموا

ُغ
ة@/ تعلوها aرة جرة@: والس� ملَجة@/ ÒGوا َبب Òòا ب� إ�بل س� من ÍÈب أيضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�مـت0ء@/ شـّدة من والفيضان اGيجان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
و| واGيجان@, الشديد ا¦ّوج بوجود البحر

ã
ف� اXوارد@: باخت0ف Oتلف اXع� وهذا

ã
و| واXوّدة@, ا¤بّة واXصاحبwيجان الرفيق

ã
و| وا�شتعال@, الشديد با�لxاب النار



٦٧ سجر

ا�مت0ء@/
ã
| ا¡ّد عن اòروج هو بيyا وا�امع وا�س�سال@, بالوفور الَشعر

و� التـوقّد و� ا�مـت0ء و� اGيجان ]طلق ليس اXاّدة
ã
| أ�صل أّن فظهر

من الفيضان حّد من القريب الشديد اGيجان بل ا¦ّوج@, و� ا�س�سال و� الفيضان
ا�مت0ء@/ وفور

/@٧٢ . ٤٠ ـ ُيسَجرون النّار
ã
| Ú

Ôj oم Ò¡ا
ã
| ُيسَحبوَن

حب: والس� الوافر/ وا�ضطراب الشديد ويتمّوجون@باGيجان النار
ã
@Zتلئون@| أيى
أ�رض@/ ع� ا�ّر

/@٦ . ٥٢ ـ الَمْسُجور والبَْحر الَمْرفوع ْقِف Jوالس الَمْعمور والَبْيِت

/@٧ . ٨١ ـ َرْت Lُسج الِبحاُر وٕاذا ْت Ò
Ì ß¿ُح الُوحوُش ذا@ وٕا

والفيضان@/ والوفور با¦ّوج الشديد اxXيّج Ñمت�Xا البحر أيى

مـن أثر أو ,@nالعا مسـ�
ã
| الرaة ظهور من أثر اXاّدة@: nعا

ã
| اXع� وهذا

واللطف@/ والرaانيّة ا�عتدال حّد Qاوز ٕاذا والنقمة الغضب بروز

الربّـانيّة الفـيوضات ٕا� فـٕاشارة الروحانّية@: وا¡قيقة اXلكوت nعا
ã
| وأمّا

اG�ّٕية@/ أ�نوار من اXبسوط اXّواج والبحر اXس�سلة والرaة

ا�عتدال من واòروج التجاوز ٕا� ٕاشارة ْجر@: الس� دون بالتسج� التعب� وأمّا
الغضب بروز مع� وهذا ,@ ّ الثانويى

Ø ã
إ�ضا| با�عل السجر وIقّق ,@ ّ الطبيعيى وا�ريان

وجّل@/ عّز ا� من والنقمة

ã
| Ø
فيع ـ َحيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل اXاء وِمَن ـ والرÇaة ا¡ياة مظهر كان ØXا اXاء ٕاّن

Ø
j

اXسجور@/ واXاء اXاء@, بَسْجر وجرياuا الرaة ظهور مقام

انصـباب@, @= وَسجل ٕاسبال@, @= سجف ـ مواّد oمفاه اXاّدة@:@
ã
| أ�صل ويؤيّد

Çا
Ø
W الفراغ جهة من فٕامّا ثبتت@: ٕان والفراغ 0ٔòا

ã
æمعا وأمّا ء@/

ã
Ï¾ صّب @= وسجم



سجل ٦٨

التقابل@/ بقرينة Vاز أو السجر@, نتيجة أ@نّه أو فيه@, اXفروغ أيى سبق ا
Ø
W أو يقابله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجل@:

ذلك مـن امت0ئـه@, بعد ء
ã
Ï¾ انصـباب ع� يدّل واحـد أصل سجل@: ـ مقا

ويقال َصَبْبته@/ ٕاذا وذلك فانسَجل@, اXاء سجلُت ويقال@: العظيمة@/ لو الد� وهو ْجل@, الس�
تَسـاجل ٕاذا �ء الد�

ã
| وأ�صـل اÇXفاخرة@, واXسـاَجلة@: َسـجل@/ الُممتلٔي@: للÍÚÉع

ء
ã
Ï¿ال ذلك ومـن صاحبـه@/ غلبة FÇyم واحد كّل يريـد Fتنـازعه وذلك الرج0ن@,

ـجل الس� fن جّل@: الس� فأمّا َصبّاً@/ ُصّب قد كأ@نّه أحد@, لكّل اXبـذول وهو الُمسَجل@,
عـن ٔ�@نّـه كاXساَجلة@, أيضاً وفيه ,@

ã
æومعا كُتباً Nمع كتاب أ@نّه وذلك واXساَجلة@,

ã
و| كذا@/ ومّرة كذا مّرًة مُباراة أيى ِسجال@, ا¡رب قوGم ذلك ومن ومُداعاة@/ مُنازَعة
يكون أن Jتمل وقد ِجّل@, الس� fن يل@: ج� الس� وأمّا الَدلو@/ ِملء ْجل@: الس� اòليل@: @كتاب

الشديد@/ الِسّجيل@: وقالوا@: ذ@كرناه@/ ما بعض من مشتقّاً

ٕاسجاً�@: للرجل وأسَجْلُت ِسِج0ّت@, وا�مع ,@
ã
ÏÈالقا كتاب ِجّل@: الس� ـ مصبا

مثال ْجل والس� جّل@/ الس�
ã
| ه Ògح وأثبت قÏÉوحكم :@

ã
ÏÈالقا ل وَسج� كتاباً@, له @كتبت

وا¡رُب النصيب@, جل@: والس� لوءة@/
Ö Ò
W كانت ٕاذا ـ يزيُد وبعÎÉم العظيمة@/ الدلو َفلس@:

ذلك@/ من مشتقّة ِسجاٌل

يقال و� ,@ Ôك أو قّل ماٌء فيه كان ٕاذا لو الد� وهو مذّكر ْجل الس� سجل@: ـ صحا
ـِخمة@/ الض� لو الد� ـجيلة@: والس� ِسـجال@/ وا�Çمع َذنـوب@, و� َسجٌل فارغة وهيى Gا
من جيل والس� م0ٔته@/ ا¡وَض@: وأسجلت فانصّب@/ صببته أيى فانسَجل اXاَء وَسَجلت
معّرب وهو 6@كتابUصوص ّك@/ الص� ِجّل@: والس� َسْج0ء@/ ناقة يقال الطويل@, الÍÛÉوع@:
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من حجارة هيى قالوا ِسّجيل@: من جارٍة
ß
M ـ وقوله تسجي0ً@/ ا¡ا@كم ل َسج� وقد /@Bجك

,@
ã
َس� أو َجريى

ã
| ُصنعه مثل تصنع بأن اXفاَخرة واXساَجلة@: /@ Øsجه بنار طُِبخ ط�

الدلو@/ من وأصله

َخَزن@/ وّفر@, ع@, Ò Òb نال@, �َءم@, @كيَّف@, =@ Bل 6ِسج� ـ قع

خزينة@/ ك�@, م0ك@, B6ِسِجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو يّاً ماد� ,@Ì¿والن ل0ٕسبال والك� ا�مع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

وع� والصّب@, ل0ٕسبال فيه اXاء bع بلحاظ الدلو ع� تطلق اXناسبة وwذه معنويّاً@/
الكتب وbع الرضيع@, ٕ�طعام الÍÉع

ã
| éالل وbع منه@, وا�ستفادة Ì¿ّللن ا¡وض

ل0ستفادة@, النصيب من وOزن وما@يؤخذ ,Ì¿ل0ٕراءة@والن ّك@وحفظها الص�
ã
مطالب@| أو

اòصوصيّات@/ م0حظة من اXوارد هذه
ã
| ف0بّد /@ والرميى للطرح Nمع وما

,@
أ@ك اشتقاقاً سجم@: سجل@, سجف@, ـ مواّد وب� بيyا ٕاّن السجر@:
ã
| وقلنا

ومع�@/ لفظاً بيyا للتناسب

/@١١ . ٨٢ ـ َمنضود يل Lِسج ِمن ةً ِحجاَر ا Öz َعلَ وأْمطَْرنا
/@٧٤ . ١٥ ـ ِسجLيل ِمن ةً ِحجاَر م Öz َعلَ وأْمطَْرنا

/@٤ . ١٠٥ ـ ِسجLيل ِمن جاَرٍة ß ßM تَرمzم

ك��, ير@والس�
Ù
Ì Ù¿يق@وال د� كالص� مبالغة ع�@فِّعيل وهو جل, يل@من@الس� ج� ٕاّن@الس� قلنا

اXطبوخ@/ ال̂صلب الل�ِزق كالط� ,@ للرميى ويشتّد أجزاؤه Nتمع ما ع� ويدّل

گل@/ سنگ ـ@ الفارسيّة من ]أخوذة وليست أصيلة عربيّة الكلمة فهذه



سجل ٧٠

ٕا� ء
ã
Ï¾ أجزاء بعض

Ø
ËÉين ما وهو باXنضود@, وصفه اXع�@: هذا ع� ويدّل

ماّدة ّ أيى من وا�نÊÉم@, بالل�زوق يشـتّد ما كّل فيشمل وgÇTاً@, متّسقاً آخر@, بعض
يكـون أن الكـرZة ا�eيات وظاهر غ�Yا@, أو مطبـوخ ط� أو ثلج من يتحّصل@,

ا¡جارة@/ نوع من يل ج� الس�

/@١٠٤ . ٢١ ـ للُكُتب ِجّل Lالس َكطَيىّ Êَء Ú»ال َنطويى يَوَم

من فالصـيغة @/@٣٥٠ . ٣ مهرة Òا�
ã
| Fك ,@

Ø

 ßòوا والدفّق كالِفِلّز فِِعل� ِجّل الس�
والشّدة@/ اXبالغة ع� وتد̂ل ,@

Ø ã
الث0~ مزيد

الشخصيّة أ�حوال بعض وNمع فيه يكتب Lوه أو كتاب هو الكلمة@: ومع�
ٕاليه@/ للحاجة اُ�مور بعض فيه وُيضبط وأمثاGا@, الواقعة وا¡وادث

كالظّل وأ�رض لعظمxا@, ال«Êء وذ@كر /@Ì¿الن قبال
ã
| ا�مع من نوع :@ ّ والط�يى

والسجّل ,@ ّ اXصدريى ]عناه كتاب bع والُكتب والروحانّية@/ اXاديّة من أعّم وهيى Gا@,
وغ�ها@/ والطومار كالدف� وهو الكتب فيه ُتضَبط ما

أيى وغ�ه اXوجـود دون وبالكتاب وإ�عـدام@, إ�فناء دون � بالط�يى والتعـب�
Gا الكتابة أّن Fك ال«Êء@,

ã
| الوجود مرتبة ضعف ٕا� ٕاشارة بالكتاب@: ال«Êء تشبيه

ÇQمع بل بالكل�ـّية@, تنعدم � ضعفها مع الظ0ل هذه وأّن ,@
Ø ã
العي� من أضعف وجود

والظهور@/ Ì¿الن بعد وتضبط

َخـلٍق أّوَل بَدأنا F كَ ـ بقوله ا¡قيـقة تلك ح ويوض� Ì
Ù
يف« وجّل عّز ا� ٕاّن

Ø
j

ُنعيده@/ كذلك ال«Êء خلق َبدأنا Fوك اòلق@,
ã
| كالبدء ٕاعادتنا أيى ُنعيده@:

ظـهور البدء ٕاّن حيث حقيقته@: عن وكشف العود لعلّة تبي� البـيان هذا
ã
و|

مستحدث أمر والبسط
ã
Ùوالتج� الظهور من وكّل وbال@, نور @رaة@وبسط

ã
Ù�Qفيض@و



٧١ سجن

ٕاليـه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôj اòلَق َيْبَدُأ ُ̀ ا ـ@ الزوال ٕا� يرجع
Ø
j ,@ Øمعـ� حد� ٕا� ينxيى Tدود

العود@/ راجع ـ ١١ . ٣٠ ـ تُرَجعون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجن@:

ُسجون@/ وا�مع ا¡بس, جن: والس� حبسته, @من@باب@قتل@: َسْجناً َسَجنته ـ مصبا

اXكان جن@: والس� َسْجناً@/ َسَجنْته يقال ا¡بس@, وهو واحد أصل سجن@: ـ مقا
عـ� وك«Ìاً@ اXصدر@, ع� فتحاً فُيقرأ ـ@ أَحب? ْجُن Lالس Lَرب ـ@ إ�نسـان فيه يُسجن

اXوضع@/

حبسه@/ أيى يسُجنه@, سجنه وقد اXصدر@, ْجن والس� ا¡بس@/ جن@: الس� ـ صحا
ـ عـبّاس ابن قال الفـّجار@, كتاب فيه موضع � وِسج� شـديد@, أيى � ِسج� وÍÈٌب

جن@/ الس� من فِّعيل هو عبيدة@: أبو قال وَدواويyم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وÇwذا أسفل@/ Tدود مكان
ã
| ا¡بس هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

والتوقيف@: والَمِخيس ا¡بس مواّد وب� بيyا الفرق يظهر القيد

ا¡بس]ع� فٕاّن وا¤دودّية@, اXمنوعيّة جهة ٕا� وا¤ِبس ا¡بس
ã
| النظر فٕاّن

اXنع@/
الذّلة@/ ]ع� اòيس فٕاّن وحقارة@, مذلّة

ã
| كَونه جهة ٕا� يس ß¢ا

ã
و|

ا¤دود@/ التوقّف جهة ٕا� التوقيف
ã
و|

جنّية@, الس� جهة
ã
| والشّدة اXبالغة ع� ويدّل ير

Ù
Ì Ù¿كال فع�يل فهو :@� ج� الس� وأمّا



سجن ٧٢

والتسفّل@/ ا¤دوديّة
ã
| الشّدة أيى

/@٧ . ٨٣ ـ َمرقوم �ِكتاٌب Lِسج ما أدَريَك �َوما Lِسج ã
 لَ الُفّجاِر ِكتاَب Jٕان jَّك@

صـور فـيه اÇXنتقش ّ الروحيى اللوح هو الكتاب من اXراد ٕاّن رقم@: ـ
ã
| قلنا

وآثارها@/ وأ�عFل وأ�خ0ق العقائد

مـن تكـون ا¤Çجوبة@: الظـلFنيّة النـازلة الدنيا اXرتبة ٕا� نزلت ٕاذا والنفس
رقم@/ ـ@ راجع ـ@ الِعل�ي� ويقابلها ,@� ج� الس� مصاديق

الظلمة جهة من أشّد
Ø ã
æالروحا السجن أّن ٕا� ٕاشارة اXبالغة@: بصيغة والتعب�

ÇTدوديًّة ّ اXاّديى السجن
ã
| فٕاّن ,@ ّ اXاّديى السجن من والتسفّل وا¤جوبيّة وا¤دوديّة

وبا�ن½Íاف الروحانّية@والعبادات@اòالصة بالتوّجهات ج
اuا وZكن ظاهرّية@بدنّية@,
اXاّديّات@/ عن

جـ
انـه Zكن � روحاً@: � ج� الس� مقام ٕا� ل Ø�والت
Ø ã
æالروحا التسّجن ولكن

الدنيوّية@/ والتوّجهات وا�شتغا�ت اXاّديى بالتنعم

واXراتب اXعنويّة باXقامات له ربط � ّ ماّديى أمر ّ الظاهريى التسّجن ٕاّن وأيضاً

ã
| يري Fك وارتفاعها@, اX�لة علّو

ã
| يزيد قد بل فzا@, ضعفاً و�@يوجب الروحانّية@,

وVاهداtم@/ واXؤمن� أ�ولياء تسّجن

والنقص@, الضعف ع� فهو بالسّج�@/ عنه Ø
اXع ّ اXعنويى السجن 0Rف وهذا
ـ ٕالَيه@

ã
� َيْدعونَ ا Ø ßW @ Ú ãٕا� أَحب? جُن Lالس Lَرب الّس0م@: عليه يوسف يقول اXع� هذا وع�

منه@/ أو� جن والس� ,@� ج� الس� ٕا� دعوtم فٕاّن ـ@ ٣٣ . ١٢

الكرZة@/ ا�eيات
ã
| استعGFا موارد

ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٣ سجي

سجي@:

بثوب غطّيتَه ٕاذا اXّيَت@: يت سج� ومنه بظلمته@, Òس� يسجو@: اللّيُل سجا ـ مصبا
الغريزة@/ جي�ة@: والس� وLوه@/

وسكن@/ م� ÒGاد ٕاذا اللّيل سجا يقال سكون@وٕاطباق@, ع� يدّل أصل سجو@: ـ مقا
سا@كن@/ أيى ساٍج@, وطرف

َسْجواء@: وناقة لي�نة@/ َسْجواء@: ور´ ُسجّواً@/ سكن@, ٕاذا والبحر الليل سجا ـ أسا
عليه سجا ما وهيى وَسجايا@: وَسجيّات aيدة سجيّة ع� وهو َلب@/ ÔI Ø	ح تَسكن

وثبت@/ طبُعه

وقوله ودام@/ سكن ُسُجّواً@: يَسجو سجا وقد والطبيعة@/ لق Ôòا جّية@: الس� ـ صحا
وسكن@/ دام ٕاذا أيى َسجي@: ٕاذا@ والّلْيِل ـ@@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� hويسـتد يثبت أن ٕا� ء
ã
Ï¾ جريان هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

ويثبـت@/ ويسكن ويظلم� يَدGم� Ø	ح اللّيل ٕا� اليـوم جريان مصاديقـه ومن حالة@/
ع� اÇXي�ت وص�ورة وراسـخة@/ ملكة تكون Ø	ح باطنيّة بصفة ا�ت�صاف وجريان
الر´

ã
| وا�سـتقرار السكون حالة Iقّق

ã
| وهكذا والتكف�@/ ñبالتجه ثابتة حالة

الناقة@/
ã
| وكذلك ا�ريان@/ باعتدال

هو قلنا Fك الثبوت فٕاّن ونظائره@, الثبوت وب� بيyا الفرق يظهر التقييد وwذا
الزوال@/ مقابل

ã
| كان ما واستدامة ا�ستقرار



سجي ٧٤

ِمـَن لََك Õَخ� ةُ ِخـَر Ðjَول ×� َق َوما َرب?ـَك َعَك Jَود ما َسَجيى ٕاذا واللJْيِل حيى والض?
/@٢ . ٩٣ ـ@ @ اُ و�×

ٕا� وبلوغه [اميّته حالة
ã
| الليل ويقابله@: الشمس@, بارتفاع النور كFل ال̂ضحي

أن ٕا� وكـFله النور ارتفاع غاية ٕا� ٕاشـارة التعب� وهذا التاّم@/ وا�ستقرار الثبوت
ا�Kفاض@/ غاية ٕا� ينxيى

Ø
rي ا Ø̂ ٕا اXاّديّة الفيوضات أشّعة

ã
Ø�Qو والنعمة الرaة آثار ظهور أّن �O@و�

زمان
ã
| يتحقّق Çا Ø̂ ٕا با¦ام ومستوريxّا خفاءها أّن Fك الُضحي@, ساعات

ã
| ويgل

الظلمة@/ واستقرار اللّيل سكون

و�@يتصّور أ�مرين@, هىذين امتداد
ã
| يوجد ا Ø̂ ٕا اXاّدية وا¡ياة العيش وجريان

اòّط@/ هذا عن واòروج التجاوز

سلطته Iت هيى ا Ø̂ ٕا وا¡ـياة الشمس مراتب أّن ٕا� ٕاشارة التعـب� هذا
ã
ف�

/@ ×� َق َوما َرب?َك َعَك Jَود ما ـ فيستنتج وبيده@, ومشيّته وحgه

والظـلمة النـور مطلق أيى العامّان@, مفهـوماYا واللّيل ال̂ضحي من اُريد وٕاذا
واXعنوّية@, الظاهريّة ا¡ياة

ã
| ا�ريان bيع الكرZة ا�eيُة فتشمل معنويّ�@: أو يّ� ماد�

واòلق@/ nالعوا مراتب وbيَع

/@@ اُ و�× ِمَن لََك Õَخ� ةُ ِخَر Ðjَول ـ تعا� قوله :@oالتعم هذا ويؤي�د

والطبيعة@, اXاّدة nعا ع� والليل ا£ّرد@, والنور العقل nعا ع� ال̂ضحي فينطبق
وظّل@/ سجد ـ راجع ـ اXتوّسطة nالعوا من متوّسطات Fyوبي

Ø ã
التكـوي� النور مطلق الصورة@: هذه

ã
| واللّيل ال̂ضحي من اXراد أّن �O@و�



٧٥ سحب

ا�Xّتبة@/ مراتبه ع� اXنبسط والوجود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحب@:

َسَحْبت تقول ه@, ومد� مبسوط ء
ã
Ï¾ َجّر ع� يدّل صحيح أصل سحب@: ـ مقا

اGواء
ã
ينسحب| كأ@نّه بذلك@, له تشبzاً َسحاباً الّسحاُب َ يى Ø Ôdو َسْحباً@, بأ�رض

ã
ذي�

امتّد كأ@نّه عليه اج�أ ٕاذا ف0ن@, ع� ف0ن تسّحب فيقولون هذا ويستع�ون انسحاباً@,
وأظنّه أ�@كل@, شّدة ْحب الس� يقولون@: وناس الصحيح@/ القياس هو هذا امتداداً@, عليه

حت@/ الس� هو ا Ø̂ وٕا له@, قياس � ٔ�@نّه تصحيفاً

والسحاب فانسحَب@, جررته, نفع@: باب من َسْحباً ع�@أ�رض َسَحبْته ـ مصبا
بضّمت�@/ ُسُحب وا�مع سحابة@, الواحدة@: اGواء@,

ã
| �نسحابه بذلك يى Ød معروف@,

السحاب ومنه الوجه@, ع� وإ�نسان يِْل الذ� كَسْحب ّر Òا� ْحب الس� أصل ـ مفر
ع� النـاِر

ã
| ُيْسـَحُبون يوَم ـ@ ه َمر�

ã
| �Sـراره أو اÇXاء ه �ـر� أو له ´ الر� �ر� ٕامّا

وذلك ينجّر@, كقولك ف0ن@, ع� يتسّحب ف0ن وقيل /@oا¡م
ã
| وُيْسَحُبوَن وجوههم@,

َجـهام ســحاب يقال وGذا يكن@, n أو ماء فzا oالغـ ـحاب@: والس� عليه@/ Qّرأ ٕاذا
ـ وقال َسـحاباً@, أقلJْت ذا@ ٕا Ø	َح َسـحاباً@, يُزجيى َ̀ ا Jأن تََر@ Òn@أ ـ@ Bفيه ماء � 6سـحاب
ـ التشبيه طريق ع� والظلمة الظ�ّل به ويراد لفظه يذكر وقد الثLقال@/ حاَب Jالس ÑÏ¿وُين

ظلFت@/ َسحاٌب فوقه ِمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا والفرق وLوها@, أ�رض ع� ا�ّر هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن



سحب ٧٦

السوق@: ا�لب@, ا�ذب@, ا�ّر@, ـ مواّد وب�

كان@/ Lو ّ أيى ع� حب الس� مطلق ّر@: Òا� أّن

الدفع@/ ضّد وهو Øمع� جانب ٕا� جّر وا�ذب@:

بالقهر@/ جانب ٕا� سوقه وا�لب@:

ٕاذا الناقة ساق يقال القود@, عكس وهو خلف من الس� ع� حّث والسوق@:
خلفه@/ كانت ٕاذا وقادها قّدامه@, @كانت

يى Ùdو أ�رض@/ ع� منبسـطاً جّره ٕاذا وجهه@: ع� وسـَحبَه ذيَلـه@, وسـَحَب
اGواء@/ وع� الفضاء

ã
| منبسطاً ينجّر ٔ�@نّه به@, السحاب

/@٤٨ . ٥٤ ـ َع�ُوجوههم اِر النّ
ã
| ُيسَحبون يَوَم

منبسطاً@/ فzا ّرون ÔN أيى

/@٩ . ٣٥ ـ َمّيت ٕا�َبَلد فُسقناه فُتث�َسحاباً

جّر ٕا� فيحتاج مّيت@: بلد ٕا� سحبُه يراد وٕاذا مسحوب@, نفسه
ã
| فالَسحاب

بالسوق@/ عنه Ø
فع ,@
Ø ã
ٕاضا|

@وَتري @ـ باXرور فيه Ø
فيعـ نقطة@:@ ٕا� بالنسبة السـحاب جريان 
اعت وٕاذا
/@ ٨٨ . ٢٧ ـ الّسحاب Jَمر ّر Ò] َوهيى جاِمدةً س}ا ÒI ا�باَل

مسّخراً@, ككونه ٕاضافّية@: عوارض وَيعرضه منبسطاً@, ّر Ò ÔN نفسه
ã
| فالَسحاب

:@
ã
| Fك وَمركوماً@, ومؤل�فاً@, ومبسوطاً@, ومَسوقاً@, وماّراً@, وثقي0ً@,

Jَمـر Çّر@ Ô Ò] ـقال@, Lالث الّسحاَب ÑÏ¿ُين رض@, وأ َ ـFء Jالس ب� ر JسخXا والّسحاب
ُر@كاماً@/ عله ÒN Ú

Ôj َبينه ُيؤلLف Ú Ôj Êء@, Ú»ال ã| فَيْبُسطه َميLت@, ٕا�َبَلد فُسقناه الّسحاب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٧ سحت

سحت@:

و� كسبه ّل Ô ÒJ � حرام مال كّل هو Hفيف@:
ã
æالثا وٕاسكان ال̂سُحت ـ مصبا

ٕاذا ÇQارَته@: وأسـحَت Qارته
ã
| أسحَت يقال ال�ر@, القليل أيضاً@: وال̂سحت أ@كله@/

قلي0ً@/ أيى ُسحتاً @كسب

واُسـِحت@/ استؤِصل@, ٕاذا ء@,
ã
Ï¿ال ُسِحت يقال@: منقاس@/ صحيح أصل ـ مقا

الباب@: ومن وُمسَحت@/ مَسحوت ومال استأَصله@/ ٕاذا بعذاب@, الكافر اُ� أسَحَت يقال
يب�@/ ف0 جوفه من يُستأ@كل يبلُعه الّذيى كأّن َيشبع@, � كان ٕاذا ا�وف مَسحوت رجل
أسحَت ويقال له@/ بقاء � ٔ�@نّه ُسحتاً يى Ùdو العار@, آ@كلَه يلزم حرام كّل ال̂سحت@: اXال

أفسَده@/ ماَله@: وأسحت ال̂سحَت@, كسب ٕاذا Qارته@,
ã
|

أ�رض@: وجَه وَسَحت استأصله@/ ا�ّز@:
ã
| أو ا¡لق

ã
| َشْعَره َسَحت ـ أسا

ال̂سحَت@/ يأ@كل وف0ن ك@/
ß
Ôu Ø	ح

Òã
Ï ß½واستُق بولغ@فيه :@

Ø ã
الص� ختان

ã
وُسِحت| َسحاه@/

الُسحت@/ كسب Qارته@:
ã
| وأسحَت

وَحُرم اXكاسب من خُبث ما هو وقيل الذكر@/ قبيِح حرام كّل ال̂سحت@: ـ لسا
وال̂سحت@: الّرجُل@/ أسحَت قد قيل فzا الرجل وقع وٕاذا @كر@/ الذ� وقبيُح العاُر عنه فلزم
خُبثت Qارُته@: وأسحَتْت ُيذه}ا@/ أيى ال
كة يسحت ٔ�@نّه كسبه@, ّل Ô ÒJ � الّذيى ا¡رام
عـن الشـحَم وَسح̂ت قلي0ً@, قلي0ً ق¿Ìه َسْحتاً@: يَْسـَحته َء

ã
Ï¿ال وسَحت وَحُرمت@/

عنده@/ ما استأصل الرجل@: وأسحَت عنه@/ ق¿Ìته الّلحم@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واÒGْدر, الشامل@للمكروه@واòبيث السقوط هو اXاّدة@: @هذه
ã
| الواحد أّن@أ�صل
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معنوياً@/ أو ماّدياً

أّن القـبيح@: ا¡رام@, اÒGْدر@, اòبيث@, اXكروه@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
وا¡Çرام@: َسن@/ Ò¡ا يقابل والقبيح@: الطّيب@/ يقابل واòبيث@: ا¤بوب@/ يقابل اXكروه@:

الباطل@/ الساقط ]ع� واÒGْدر@: ا¡0ل@/ يقابل

ُسحت@/ فهو هدراً@: أو خبيثاً يكون أو العرف عند ُيستكره ما فكّل

هذا ومن خبيثاً@/ أو مكروهاً َع̂ده أو وباط0ً ساقطاً ء
ã
Ï¾ جعل وإ�سحات@:

وغ�ه@/ اللّحم Ì¿ق الباب

عر الش� وَحلق اXال وٕافساد ا�ستيصال ـ oمفاه
ã
| القيد هذا ¡اظ من ف0بّد
وغ�ها@/ التجارة

ã
و| تان ßòوا وجّزه

/@٦١ . ٢٠ ـ بَعذاب فُيسِحَتكُم كَِذباً َع�ا` وا Ò
تَف  

جـريان ويكون وإ�نسانّية@, ا¡ّق مقام عن ساقط� أنفسكم
ã
| Nعلكم أيى

ِمن صا¡اً َعِمَل َمن ـ قبال
ã
| وخبث@, واستكراه بط0ن

ã
| أموركم ومس� حياتكم

الّنـار َع� َكَفروا الJذيَن ُيعرُض ويَوَم بة@, Lَطي َحياةً فلُنحِيَينJه مؤمٌن وهَو اُن� أو ذَ@كَر
الطيب@/ راجع نيا@/ الد? َحياتكُم ã

| َطّيباِتكُم Ôrأذهب

/@٤٢ . ٥ ـ حت للس? الوَن للكَِذبأ@كّ َسّماعوَن

/@٦٢ . ٥ ـ حَت الس? وأ@كِلهم والُعدواِن j ٕا ã| ُيسارعوَن

أ@كـلوا تَ ـ@  والبـاطل واòبائـث باXكروه الرزق من الطيّـبات يبّدلون أيى
بائَث@/ Òò ا َعلzم ُم Lر Ò ÔJو بالباطل@, بيَنكُم أموالكُم

اليتامي أموال وأ@كل الربا أ@كل حرمة ع� يدّل وذ̂مه@: ال̂سحت أ@كل عن فالyيى
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وأمثاGا@/ Tّرمة@, معاملة أو فاسدة@, باطلة معاملة عن وأ�@كل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحر@:

وقيل أع�البطن@, من ء والَمريى با¡لقوم لصق ما وقيل الرئة@, حر@: الس� ـ مصبا
وَسَبب فَلْس وزان لغات@, ث0ث وفيه ورئة@, وكبد قلب من با¡لقوم تعلّق ما كّل هو
أسحار@/ والثالثة والثانية ُسحور@, اُ�و� وbع ٕا�@الطعام, مفتِقر سحر ذيى وكّل وقُفل,
ذلك

ã
| يُـؤكل ما حور@: والس� أسحار@/ وا�مع لغة@, وبضّمت� الصبح@, قُبيَل َحر والس�

فارس: ابن قال حر: والس� الفاعل@/ فعل وال̂سحور: حور, الس� أ@كلت وتسّحرُت@: الوقت@/
برقته اسBله بك0مه@: وسَحره اòديعة@, هو ويقال ا¡ق@, صورة

ã
| الباطل ٕاخراج هو

تركيبه@/ وحسن

َخدع وا�eخر أ�عضاء@, من عضو أحدها متبائنة@, ث0ثة أصول سحر@: ـ مقا
ء واXريى با¡لقوم لصق ما وهو ْحر الس� فالعضو أ�وقات@/ من وقت والثالث ه@,

Ô
وش}

ã
æالثا وأمّا َسْحره@/ انتفخ للجبان@: منه ويقال الرئة@, هيى بل ويقال البطن@, أع� من
وأمّـا اÇòديعة@/ هو ويقال ا¡ّق@, صورة

ã
| الباطل ٕاخراج هو قوم@: قال ْحر ـ@@فالس�

ليوم كان ٕاذا@ َسَحَر@, أتيتك ـ ويقولون الصـبح@/ قبل وهو وال̂سحرة َحر فالس� الوقت@:
َسَحراً@/ أتيتك ـ قال أ�سحار@, من وَسَحراً بُكرة أراد فٕان بعينه@,

وهـو سـحره ا£از@: ومن الرئة@/ وهو يتنّفس@, َسَحر أو َسْحر ذيى كّل ـ أسا
ٕاذا سحره من وأصله عقُله@, بّل ÒH Ø	ح أخري بعد مّرة ُسِحر ر@: Xسح� وٕانّه َمسحور@,
مع َسَحر وYا حرين@: الس� أع�

ã
و| َحر وبالس� وُسحرة َسَحراً ولقيته َسْحَره@/ أصاب

أصـبحنا@/ مـثل وأسَحْرنا والصادق@/ للكاذب الفجران يقال Fك قبله@, وَسَحر الصبح
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استعارة@, َحر الس� يى Ùd ا Ø̂ وٕا ـحور@, الس� أ@كلت وتسّحرت@: َسَحراً@/ خرجوا واسَتَحروا@:
ك0مه@/

ã
| حر بالس� ف0ن وجاء الصبح@/ متنف�س فهو الyار وٕاقبال الليل ٕادبار ٔ�@ّنه@وقت

¼Íفته@/ كذا@: عن وَسَحْرتُه ساِحرة@/ ع� وGا بعيyا@, الناَس َتْسحر واXرأة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ0فه@, ٕا� وحّق واقع هو
Ø
Fع Íف

Ú
ال½ هو اXاّدة@: @هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

يُدركونه
Ø
Fع القلوب و¼Íف خ0فه@, ٕا� الظاهر

ã
| يشاهدونه

Ø
Fع أ�بصار ف ÖÍ Ò

@ك½
مسحور@/ وذاك ساِحر@, هو يقال ا0òف@, ٕا�

ِسحرهم ِمن ٕاليه ـيJُل Ò ÔO م Øzوِعِص م Ô ÔGِحبا فٕاذا النّاِس@, Ò Ôأع� َسَحروا ألَقوا ØF َفلَ
/@@çَحيثأ الّساِحُر ُيفلُح و  ساِحٍر َكيُد َصَنعوا ا Ú̂ ٕا ,@ َتسعيى ا Úu@أ

خ0فه@/ ٕا� ووقع كان
Ø
Fوع يشاهدونه

Ø
Fع الناظرين أبصار Íف

Ò
¼ يراد

قـوم ُن ÒLَبل َمسحوراً@, jًرج ٕاّ  تتJبعوَن ٕان ُتسَحرون@, Úæفأ ُقل ِ ِ̀ َسيقولوَن
َمسحورون@/

والواقع@/ ا¡ّق هو
Ø
Fع م½Íوف� كوuم يراد

أّن جهة من فهو به@: ومتّصل الصبح من قريب وقت ع� َحر الس� ٕاط0ق وأمّا
ويتوقّع والظّلمة اللّيل من ما@يشاهد مع بالفجر شفق وظهور ضياء ٕا� الوقت@يدّل ذاك
با�ستغفار يؤمر اXناسبة وwذه وقع@/ ما خ0ف ٕا� أ�بصار ½Íف يَ فكأ@نّه ٕامتدادها@,

بأ سحار@/ والُمستغِفريَن ـ فيه

ثـام eا� كـدورات مـن القلب ½Íف ويُ بالظاهر@, الباطن يوافق فبإ�سـتغفار
التوجه ٕا� وا¤جوبيّة الغفلة ومن العبودّية@, ونور الطاعة ضياء ٕا�

ã
Ï¼عاXا وظلFت
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والروحانّية@/ والذكر

أ@نّـه حـيث الوقـت@: ذلك
ã
| يؤكل طعام ع� حور الس� يطلق ا�عتبار وwذا

للـصوم@, كـان ٕاذا@
Ø
Dسـ و� قوة@, ٕا� ضعف من أحسن@, حال ٕا� إ�نسان ½Íف يَ

البدنّية@/ اللّذات عن وٕامساك روحانيّة حالة ٕا� في½Íف

يـ½Íف الّصـدر فٕاّن النحر@: من يقرب وما الّصـدر ع� حر الس� اط0ق وأمّا
به الناظر ويتوّجه ,@Fyبي الواسطة هو والصدر أعالzا@, ٕا� أ�عضاء أسافل من الناظر

واللطف@/ والتعقّل إ�دراك � ÒV وٕا� الوجه bال ٕا�

اXذكورة@/ اXوارد من كّل
ã
| ي0حظ أن �بّد القيد فهذا

:@
ã
| Fك فأ�ّول @:@

Ø ã
عا� اد� أو ّ واقعيى ٕامّا حر الس� ٕاّن

Ø
j

/@١١٦ . ٧ ـ oَعظ ِبِسحر وجاُءوا َهبوُهم Ò
واس النّاس Ò Ôأع� َسَحروا

/@١٣ . ٢٧ ـ ُمب� ِسحر هذا قالوا ةً ÒÍ½ُمب آياتنا جاَءtم ØF َفلَ :@
ã
| Fك

ã
æوالثا

ا¡ّق عن الناس ½Íف يَ فٕانّه Wنوع@, م Tر� به والعمل وتعلّمه تعليُمه حُر والس�
أفكارهم@: ويُضّل الواقع

/@٧٧ . ١٠ ـ الّساِحروَن ُيفلُح َو 

/@١٠٢ . ٢ ـ@ ْحَر@ Lالس النّاَس ُيَعلLمون الّشياط�َكَفروا ولكّن

/@١١٦ . ٧ @ @ـ َهبوُهم Ö Ò
واس النّاِس Ò Ôأع� َسَحروا

/@١٠٢ . ٢@ @ـ وَزوجِه اXرِء Òَب� ِبه قوَن Lيَُفر ما F Ôyِم َفَيَتعلJمون

مضبوطة وأدوية وآ�ت ووسائل بأسباب بالتوّسل ٕامّا نوع�@: ع� حر والس�
ويطلق الناظر@, ع� �H ِحيَل وٕاعFل العمل

ã
| اليد ب«Ìعة وٕامّا اXربوطة@, الكتب

ã
|

السحر@/ مطلق ع� يطلق وقد ْعبََذة@, والش� ْعَوَذة الش� أ�خ� النوع ع�
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ع� و� أسبابUفيّة ع� يعتمد � إ�عجاز أّن وإ�عجاز: الِسحر والفرق@ب�
ع� عمل بل@هيى الواقع@/ عن الذهن ¼Íف توجب ح	 وغ�ها اليد

ã
حركة@| Ìºعة

حال
ã
و| اG�ٕيّة القدرة ٕا� مستنداً النفس وقدرة إ�رادة بقّوة الطبيعة Vري خ0ف

النبّوة@/ بدعوي ومق�ناً ,@oالتسل

وتسبيحها النفس بðكية بصفاtم يتصف أن أ�نبياء@: ¼Íاَط السالك فللمؤمن
ُسـبُل يتبـع أن له ينبغيى و� فيـكون@/ كُن ء

ã
Ï¿ل يقـول Ø	ح وٕاخÎ¼0ا@, وتقويxا

ٕا� ا¡قّة وأ�مور الوقائع ¾Îود عن ا� عباد و¼Íف حر الس� أنواع تعلّم
ã
| الشياط�

خ0فها@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحق@:

النـخلة ـُحوق@: والس� فانسحق@/ نفع باب من َسـْحقاً الدواَء َسـَحْقُت ـ مصبا
برٍد َسْحُق فيقال للبيان@, ويضاف ,@

ã
البا� الثوب ْحق@: والس� ُسُحق@/ وا�مع الطويلة@,

له بُـعداً الدعاء@:
ã
و| سـحق@/ فهو ,@

Ò ã
� بَ ٕاذا ٕاسحاقاً@: الثوُب وأسَحَق عFمة@/ وسحق

/@
Ó
ومع� وزناً َبعيد@, فهو َبُعد@, مثل َسحيق فهو اXكان وَسُحق وُسحقاً@/

6اسـتعFله ء
ã
Ï¿ال ٕاÇuاك ـ وا�eخر الُبعـد@, ـ أحدYا أص0ن@, سـحق@: ـ مقا

حوق@: والس� الُبعد@/ وهو الُسحق@, ـ فأ�ّول الِب�@/ حال ٕا� به يُبلَغ Ø	ح Bفيه ف ØÍ½والت
سـَحقت ـ

ã
æالثا وأ�صل أ�رض@/ عن أع0ها لبُعد بذلك يت Ùdو الطويلة@, النخلة

فـانسحق@, الِبـ� ســَحقه ويـقال /@
ã
البـا� الثوب ْحق@: والس� َسْحقاً@/ أسَحقه َء

ã
Ï¿ال

انضمر ٕاذا ُء@:
ã
Ï¿ال وأسـحَق /@@ َسحقاً الدمع تسـحق الع� ٕاّن يقال Ø	ح هذا ويستعار

/@
Ò ã
� وبَ لبنُه ذهب ٕاذا الÍÚÉُع وأسحَق /@

Ø
ËÉوان

سـحقته يـقال@: ُفت�ت@, ٕاذا الدواء
ã
| ويستعمل ء@,

ã
Ï¿ال تفتيت ْحق@: الس� ـ مفر
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قـيل ومـنه ,@
ã
البا� الثوب حق@: والس� أسحق@/ يقال أخلق@, ٕاذا الثوب

ã
و| فانسحق@,

حينئذ فيكون منه@, ق ٕاسحى Nعل أن ويصّح لبنه@/ لذهاب َسْحقاً صار ُع@: ÖÍ ÚÉال أسَحق
بالياً@/ جعله أيى سحقه وقيل َسحيقاً@, جعله أيى ا�@, وأسحقه أبعَده وقيل مُن½Íفاً@,

واُرِسل بن@ٕابراهo@وسارا@, ٕاسحاق وهو B6الضاحك ـ ٕاسحاق الكتاب@: قاموس

ã
| يسكن أ@نّه وأ�غلب خاله@, بنِت ِرفقِة من وتزّوج سنة@, أربعون وله ا�زيرة ٕا�
وسبع مأة عمره مÏÉمن وØXا وعيصو@/ يعقوُب ولدان@: وله َكنعان@, Wلكة من ا�نوب
و\Çانون مأة وله

ã
Ø|وتُو ا�زيرة@, ٕا� وأرَسله بركة يعقوب �بنه أعطي سنة ع¿Ìة

/@oٕابراه أبيه مق
ة
ã
| ٕابناYا ودفنه سنة@,

تكـّلم@, Fك لسارة الرّب وفعل قال@, Fك سـارَة الرّب وافتقد ـ ٢١ ـ التكوين
ودعا عنه@, ا� تكلّم الّذيى الوقت

ã
| شيخوخته

ã
| ٕابناً oٕ�براه وولَدت سارُة فحملت

ابـنَه ٕاسحَق oٕابراه íوخ ٕاسحق@, سارة له ولَدته الّذيى له اXولود ابنه Ëºٕا oٕابراه
ابنه@, ٕاسحُق له ُولِد ح� سنة ِمئة ابَن oٕابراه وكان ا�@, أمره Fك أيّام \انية ابن وهو

/@
ã
� يَضحك يَسمع مَن كّل َضِحكاً@,

Ø ã
ٕا� ا� صنع قد سارة وقالت

Çذ ØHا ÇØXا سنًة أربع� ابن ٕاسحُق وكان ٕاسحَق@,
Ô
oٕابراه ولَد ـ ١٩ . ٢٥

ã
و|

Øوص� أ�رام@, فَّداَن من ّ أ�راميى �باَن اُخَت ّ أ�راميى بَتوئيل بنَت ِرفقَة زوجًة لنفسه
رفقُة فحِبلت الرّب له فاستجاب عاقراً كانت ا Øu@�ٔ امرأته@, ٔ�جل الرّب ٕا� ٕاسحُق
فخرج توأمان@, بطyا

ã
| ٕاذا لتلد أيّامها كملت

Ø
Fفل بطyا@///

ã
| الولدان وتزاحم امرأُته@,

قابضة ويده أخوه خرج ذلك وبعد عيسو@, ٕاdه فدعوا شعر@, كَفْروة كلّه أaر أ�ّول
يعقوب@/ ٕاdه فُدِعيى ِعيسو@, بعقب

بالصاد B6ايِصحاق وغ�ها@ـ اXوارد هذه
ã
| , ّ التكوين@الع
يى

ã
و|

الس�@/ دون اXهملة
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سِخر@/ مَزح@, ضِحك@, ـ B6صاَحق ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ضحكه@, لكة ]ع�@الضاحك, ع
يّاً@وهو ُعّربت@من@ايِصحاق كلمة@ٕاسحاق ٕاّن
ـ ]ناسبة أو أبويه@, ك
من ح�

ã
| تولّد أنه جهة من و�دته@,

ã
| الناس ضِحك ا ßX أو

فضِحَكْت@/ قا_ة وامرأته

:@hالكر القرآن
ã
| ورد Fك العظام أ�نبياء من وهو

/@١١٢ . ٣٧ ـ � ß¡الّصا ِمن َنبيّاً ق بٕاسحى Ìناه Ú¿ وبَ

به@: اòاّصة عباده من وٕانّه

/@٤٥ . ٣٨ ـ ويَعقوب َق وٕاسحى Òoٕابراه ِعباَدنا وyذ@كُر

٢١ صا¡�ـ َجَعلنا ًjُّوك نافلًة ويَعقوَب َق ٕاسحى لَُه َهبنا َوَو الصا¡�@: من وٕانّه
/@٧٢ .

/@١١٢ . ٣٧ ـ الّصا¡� ِمن َنبيّاً

/@١٦٣ . ٤ ـ َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕا�ٕابراه وأوَحينا ٕالzم@: أوَحي الّذين ومن

/@١٣٦ . ٢ ـ وٕاسحىق ٕا�ٕابراهoوٕاÊºعيَل اُنِزَل وما ٕالzم@: اُنِزل الّذين ومن

/@@٨٤ . ٦ ـ َهَدْينا ًjُّك ويَعقوَب َق ٕاسحى لَُه َهْبنا َوَو ا�@: هداهم الّذين ومن

/@٣٨ . ١٢ ـ ويَعقوب ٕابراهoوٕاسحىق ãآبا� ملJة واّتبعُت اXتّبَع�@: ومن

/@١١٣ . ٣٧ ـ وَع�ٕاسحىق َعلَيه وباَر@كنا عليه@: اXباَر@ك� ومن

oٕ�براه صار ØXا :@B١٣ ص ١ ج الَورديى ابن
ã
| F6@ك التار± كتب

ã
| ويذكر
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صار وØXا يعقوب@, له ُولد سنة ستّون ٕ�سحاق صار ا ØXو ٕاسحاُق@, له ُولد سنة مائة
وأربعون@, سّت ل0ِويى صار له قاهاُث ُولد ا ØXو ,@ �ويى له ُولد و\انون سّت ليعقوب
Ïºمو له ُولد سبعون لعمران صار ا ØXو عمران@, له ُولد لقاهاث@ث0ث@وستّون صار ا ØXو

/@B6ع oٕابراه مَولد من وع¿Ìين و`س أربعمأة
Øã
ÏÉX Ïºمو فو�دة /@B6ص

ã
كلم	

ã
| ٕاليه أ¾Ìنا Fك من@ٕاسحق, م�لًة وأعظُم أ@ك
سنّاً أّن@ٕاÊºعيَل والظاهر

ع� الكرZة ا�eيات
ã
| ٕاÊºعيل ذ@كر تقّدم عليه ويدّل ,@Fفراجعه ٕاÊºعيل@, ـ ٕاسحق ـ

ٕاسحق@:

oٕا�ٕابراه وأوَحينا َق@, وٕاسـحى ٕاسـFعيَل Ò�الِكـ َع� ã� َوَهَب الJذيى ِ ِ̀ ا¡مُد
ق@/ وٕاسحى وٕاÊºعيل

أّن Fك ولَُده@, يعقوب هو وٕاÌºائيُل ٕاÌºائيل@,
ã
ب� من أ�سباط جّد هو وٕاسحُق

وقريش@/ العرب جّد هو ٕاÊºعيل

ٕاÊºعيل أّن Fك وفلسط�@, كنعان أرض
ã
| ودفن وسكن نزل ٕاسحق ٕان وقلنا

البيت@/ جنب
ã
| ا¡جاز

ã
| ودفن سكن اُمّه مع

مسكن وهيى فلسط�@, من قريبة الشام من الغربيّة ا�هة ع� يطلق وكَنعان
تـلك

ã
| واقعة اòليل oٕابراه ومق
ة نوح@, بن حام بن كنعان أو�د من كَنعان

ã
ب�

اòليل@/ oٕابراه ببلدة م¿Îورة ,@
ã
ÏÈأ�را

Ô
oٕابراهـ َيرفُع وٕاذ :@

ã
| Fكـ فقط@, ٕاÊºعيُل الكرZـة ا�eيات

ã
| يذكر قد ٕانّه

Ø
j

ا¡جاز@/
ã
| حاÍÈاً يكن n ٕاسحَق فٕاّن ـ وٕاÊºعيُل الَبيت ِمن القواعَد

قا_ة وامرأتُه َق@, بٕاسحى Ìناُه Ú¿ وبَ :@
ã
| Fك ٕاÊºعيَل@: دون من ٕاسحُق يذكر وقد

ٕاسحق@/ ُأم� سارة من الدعوة ٕاّن حيث ـ بٕاسحىق Ìناها Ú¿ َفبَ فضِحَكت
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اXقام ؤ�ّن دعوtم@, نتيجة
ã
| أيى ـ نافلًة ويَعقوب ٕاسحىق لَُه َهْبنا َوَو :@

ã
| Fوك

ٕاÌºائيل@/
ã
وب� كَنعان سكنة من oٕابراه بقوم يرتبط ما بيان

ã
|

وجريانه حالته عن ء
ã
Ï¿ال ٕاخراج هو فzا الواحد فأ�صل ْحق@: الس� ماّدة وأمّا

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
ف� واXوارد@, اXوضوعات باخت0ف Oتلف اXع� وهذا ,@ ّ الطبيعيى

اسـتعمله أيى الثوب وأسحَق وأخرجه@/ ا�ريان عن أبعده أيى أسحقَه يقال@:
ا¡الة عن أخرجه ٕاذا الÍÉَع@: وأسحَق اXطلوبة@/ وا¡الة ا�ريان عن أخرجه ح	

وانضمر@/
Ò ã
ب� أيى أسَحَق ويقال@: /@éّالل بذهاب ا�ارية اXعمولة

اXاّدة@@/ استعFل موارد
ã
| ملحوظة القيود فهذه

/@١١ . ٦٧ ـ ع� Jالس ٔ صحاِب فُسحقاً بَذن}م فوا Ò Ò
فاع

/@٣١ . ٢٢ ـ َسحيٍق مكاٍن
ã
| Ố Lالر به ويى Ö Òt أو Ò� Jالط َفَتَخطJفُه

الرaة عن با¤روميّة اòلقة Vري وعن ّ الطبيعيى ا�ريان عن Gم خروجاً أيى
وا�ود@/ والفيض

َسحيق@/ َمكاٍن
ã
| Ố الّر بِه ويى Òt ا Ú̂ فكَأ@ ك

ß
Ì¿ يُ َوَمن

فهو وحgه@, ونفوذه قدرته ٕاحاطة وعن وجّل عّز ا� عن غاف0ً كان من أيى
الفـيض Vري عن خارج مكان ٕا� سنيّة مرتبة عن ومنحّط ا¡ّق مقام عن ساقط

والرaة@/

wا@/ التعب� لطف وظهر والِب�@, البُعد ومفهوم اXفهوم هذا ب� الفرق فظهر

اXع�@, جهة من البعد هو فيه والغالب الشديد@, البعد هو الُسحق@: أّن �O و�
ا£ري عن خارجاً كان ٕاذا ما 0Rف وهذا ,@

Ó
مع� القرب

ã
ينا| � ّ الظاهريى البعد فٕاّن

والفضل@/ والرaة اللطف Vري وهو ,@ الطبيعيى
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خارج تولّده ٕاّن حيث كلمة@ٕاسحق@أيضاً@: يناسب اXاّدة
ã
| أ�صل@الواحد وهذا

ُأّمه@/
ã
| السّن 
ك بلحاظ ,@ ّ الطبيعيى ا£ري عن

/@Ëº�ٕا
ã
|
Ø ã
الث0~ مزيد من الصيغة فتكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحل@:

ع Ôb ا Ø[ور وُرُهن@/ َرهْن مثل ُسُحل وا�مع أ�بيض@, الثوب السحل@: ـ مصبا
لفـظها@/ عـ� ٕالÇzا وينسب الثياب مyا Nلب با¨ـن بلدة وَسحول@: ُسحول@/ ع�

البحر@/ شاطٔي والساحل:

مـن ـ وا�eخر ء@,
ã
Ï¾ عن ء

ã
Ï¾ كشط ـ أحدها ث0ثـة@, أصول سحل@: ـ مقا

أ�رَض@: الرياُح سحَلت قوGم ـ فأ�ّول وتعجيله@/ ء
ã
Ï¾ ت«Îيل ـ وا�eخر الصوت@/

وهو اللفظ@,
ã
| مقلوب البحر ساحل وغ�ه@: ُدريد ابن قال ا@/ Òxأَدم عyا كشَطْت ٕاذا

أسحُلها@, ا¡ديدَة َسَحلُت ـ قوGم ذلك وأصل سحله@/ اXاء ٔ�ّن َمسحول@, اXع�
ã
|

ُسِحَل قد كأ@نّه أ�بيض@, الثّوب ْحل@: والس� ال̂سحالة@/ ادة Ô
لل ويقال ا@, Òtبرد ٕاذا وذلك
ا¡FÇر@, Çاق Ôu الَسحيل@: ـ

ã
æالثا وأ�صل ال̂سُحل@/ وbعُه َسْح0ً@, وَدَرنه َوَسخه من

اòطيب@, للسان اßXسَحل ـ الباب ومن ِمسَح0ً@, ا¡Fر يُسّمي ولذلك الُسحال@, وكذلك
ويستعار نقدها@, له عّجَل ٕاذا مائًة@, سحلَه ـ قوGم ـ الثالث وأ�صل اòطيب@/ والرجل
فُتِل الّذيى اòيط حيل@: الس� الباب ومن عاج0ً@/ مائة ÍÈبه ٕاذا مائًة@, َسَحلَه فيقال هذا

/@h Ò
وال م
Ò

Xا وخ0فه ِرخواً@,

يكون أو أ�بيض@, الثوب ْحل@: والس� ْحل@, الس� من حول@: الس� ـ ٥٣٥ ا�شتقاق
بلغxم واßXسحل 
د@,[ بردته أو ق¿Ìته ٕاذا َسْح0ً@, أسَحلُه َء

ã
Ï¿ال سحلُت من اشتقاقه
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خـو@, الر� الفَتل حل@: والس� نك@/ Ò¡ا تكتنفاِن اللّتان اللجام حديَدتا واßXسح0ِن@: 
د@/ßXا

يى Ødو عنه@/ Ì ß¿ُق ما اُ�ُرز@: وُسحالة الُمبَرم@/ ضّد حيل@: والس� وَمْسحول@/ َسْحيل َخْيٌط

ã
| ده ُيرد� غليظ اق Ôu وهو حيل الس� من ِمْسِحل وaار Ìه@/ ß¿يق اXاء ٔ�ّن البحر ساحل

واته@/ Ò ÒG

غزله م
Ò

�@ُي ثوب ال̂سُحل@: وا�مع حيل الس� الّليث@: قال ـ ٣٠٥ . ٤ الxذيب

وÇbعه قطن@, من أبيض ثوب حل الس� عمرو@:
ã
èأ وعن طاق�@/ طاق� يُفتل � أيى


د@,ßXا واßXسحل@: الرجال@اòطيب@, من واßXسحل اللسان@/ من@أÊºء واßXسحل@: ُسُحل@/

الّذيى اñXاب واßXسحل@: يُقoا¡دود@, الّذيى ا�0ّد واßXسحل@: ْود@, Òا� اXطر واßXسحل@:
باßXسحل اòشبة Lتك ْحل الس� الليث@: وقال الصارم@/ الُغرم واßXسحل@: ماؤه@, يطاق �
عyا كشطت ٕاذا َسح0ً أ�رض تَْسحل والرياح شتمه@, ٕاذا بلسانه وَسَحله 
د@,ßXا وهو
البـحر@, شاطٔي والساِحل@: ا�لَد@/ يكِشط ياط بالس� الÍÉب ْحل@: والس� قال@: أَدمxَا@,
مـعناه فـاعل فهو ع0ه@, ٕاذا يق¿Ìه أيى يَْسحله اXاء ٔ�ّن ساِح0ً@, يى Ùd غ�ه@: وقال

عليه@/ مّر ما فجرف جزر
Ø
j اXّد ارتفع ٕاذا اXاء من ساحل ذو أ@نّه وحقيقته مفعول@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً ء@,
ã
Ï¾ ظاهر

ã
| وال�ع الَكشط هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

كيفّية@/ أو حال
ã
| معنويّاً

وÇwذا بلسانه@, وسحله بالسـوط@, وسحله واòشـبَة@, أ�رَض سحل ـ يقال
مائه@, جريان اشتّد ٕاذا واñXاب القاطع@, والُغرم ا¡ديد@, اللسان ع� يطلق ا�عتبار
وسيلة أيى ِمسحل ٕانّه مyا كّل

ã
| فيقال الغزير@, واXطر ا¡دود@, oيق الّذيى وا�0ّد

وال�ع@/ للكشط
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أ�صل@/ مصاديق من كّل
ã
| القيد هذا ¡اظ من ف0@بّد

تـتعدي
ã
الّ	 الشـديدة اXتحّر@كة أ�مواج هو

Ø ã
ا¡قيـ� fعـناه الساحل@: وأمّا

باعتبار Vاز ع�@الشاطٔي وٕاط0قه من@الشاطٔي@/ وتكِشط البحر, سطح@ماء
ã
وتتحّرك@|

عليه@/ ومروره الساحل انxاء

التّابوت ã| اقِذفيه أِن يُوحيى ما َك Lٕا�اُم أوَحْينا ٕاذْ اُخري ةً Jَعلَيكَمر َمَننّا َوَلَقد
/@٣٩ . ٢٠ ـ لَُه lوَعُدو ã

� lَعُدو يأُخْذه بالّساحل Ûoال فلُيلِقه Øoال ã| فاقِذفيه

البحر@,
ã
| التابوت يُل� Øj تابوت@,

ã
| تُلقيَه أن Ïºمو اُّم ٕا� تعا� ا� فيوحيى

Tدودة
ã
و| الساحل اختيار Iت عل ÔN Ø	ح بالساحل@, ويُسلّمه يُلقيه بأن البحر واُمر

تعا�@/ ا� يشاء ما ٕا� فيسوقه جريانه@,

اللفظ@/ مفهوم حقيقة خ0ف ٕانّه ـ فأّوً� بالشاطٔي@: التفس� يصّح و�

الساحل@/ هو
ã
ل� ÔXا بل بالشاطٔي

ã
يُل� � البحر ٕاّن ـ وثانياً

ع�الشاطٔي@/ � @الساحل
ã
التابوت@| ع�@كون قرينة بأ�خذ التعب� ٕاّن ـ وثالثاً

الشاطٔي@/ من � اXاء من التابوت أخذوا فرعون َخَدمة ٕاّن ـ ورابعاً

وأخـذوا Ìين@,
Ù
اÇXف« ع� أ�صيل اXع� اشـتبه

ã
الّ	 اXوارد من اXورد وهذا

كـتب
ã
|

Ø
Fع متأّخر كّل واتّبع Iقـيق@, دون من عرفاً فيه اXستعمل ّ ا£ازيى اXفهوم

نظ�@/ من له وكم تقليداً@, اXاض�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سخر@:

قولنا ذلك من واستذ�ل@/ احتقار ع� يدّل oمستق مط�ِرد أصل سخر@: ـ مقا
ر ُيسخ� ُسْخرة@: رجل ويقال وٕارادته@/ ٔ�مره َذل�له ٕاذا وذلك َء@,

ã
Ï¿ال وجّل عّز ا� ر سخ�
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بفتح ُسَخَرة قلَت@: ذلك يَفعل هو كان فٕان منه@, ُيسَخر كان ٕاذا أيضاً وُسْخرة العمل@,
ã
|

والَمواخر الر´@, الطيّبة الُمطيعة فالسواِخر َمواِخر@: َسواِخُر ُسفٌُن ويقال والراء@/ اòاء
يـقولون يزالون و� به@, هزئَت ٕاذا منه@, َسِخرُت ـ الباب ومن تشّقه@/ اXاء خر Ò]

ã
الّ	

َتْسَخرون@/ F كَ ِمنكُم َنسخُر فانّا تعا�@: ا� كتاب
ã
و| به@, سِخرُت

بـه@/ هـِزئت َتِعب@: باب من َسَخراً :@ ّ أ�زهريى قال وبه@, منه سِخرُت ـ مصبا
أجر ب0 دابّة أو خادم من َسَخرَت ما وال̂سخرة@: لغة@/ ّ وال̂سخريى منه@/ Ëºٕا :@ ّ خريى والس�
إ�بـَل@: ا� وسـّخر اناً@,

Ø
V استعملته العمل@:

ã
| رته وَسخ� ]عناه@/ ّ وال̂سخِريى \ن@, و�

لها@/
Ø
Îºو ذلّلها

وُسخِريّاً وِسخريّاً وُسخرة وُسخراً وَمْسَخراً وَسَخراً َسْخراً وبه منه سِخر ـ لسا
تسخ�اً@: ره وَسخ� به@/ سِخرَت يقال و� منه سِخرُت يقال الفّراء@: به@/ هِزٔي وُسخريًّة@:
يريد � ما كلّفه وَسَخرة@: وُسخريّاً وِسخِريّاً تسّخره@, وكذلك اُجرة@, ب0 عم0ً @كلّفه

وقهره@/

غ� من به زأ Òxيُس أّن@إ�نسان وال̂سخرّية@: ا�سxزاء ب� الفرق ـ ٢١١ الفروق
اXسخور من يسبق فعل ع� يدّل خر والس� أجله@/ من به زأ Òxيُس فعل منه يسبق أن
كأ@نّك ل0ٕلصاق@, والباء بالباء@, منك الفعل فتعّديى به اسxزأُت تقول أ@نّك وذلك منه@,
وتـقول أجـله@/ مـن ا�سxزاء وقع ء

ã
Ï¾ ع� يدّل أن غ� من ٕاسxزاًء به ألصقت

فـيدّل منه@, تعّجبت تقول Fك أجله@, من السخر وقع من ذلك
ã
ÏÉفيقت منه@, سخرت

التسخ� منه سخرت أصل يقال@: أن وNوز أجله@/ من التعّجب وقع فعل ع� ذلك
لك كاXنقاد جعلتـه منه سخرَت ٕاذا فكأ@نّك منقاداً@, ٕايّاه وجعلك ء

ã
Ï¿ال تذليل وهو

عن خدعته ا Ø̂ وٕا وغ�ها@, الدا بّة ُتسَخر Fك تسَخره n ٔ�@نّك للتبعيض@, من ودخلت
كاXطاوعة@/ أيضاً وهو عَنْيت@, ]ع� ٔ�@نّه فعلت@, ع� منه الفعل

ã
وب� عقلـه@, بعض



٩١ سخر

لَيتJِخَذ تعا�@: قوله وأمّا العبودّية@/ مثل ال̂سخرة ٕا� منسوبة ا Øuكأ ال̂سخريّة واXصدر
واGزء جاز@/ اXصدر وضع ولو اXسّخر@, ء

ã
Ï¿ال بعث هو ا Ø̂ فٕا ـ اً ُسخريّ َبعضاً م ÔÎ ÔÉبع

فالفرق التسخ�@/ مع�
ã
ÏÉيقت ف0 عبثت@, مثل هزأت جاز وGذا العبث@, Vري Nريى

/@ Øب� Fyبي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ت¿Ìيعاً, @أو تكويناً مع@القهر ا¡كم@والتقدير هو اXاّدة@: @هذه
ã
| أّن@أ�صل@الواحد

وقهَرها حgـه Iت جعلها ٕاذا وأ�رَض@, Êَء
Ø
وال« والقـمر الّشمَس ا� سـّخر يقال

وإ�رادة أ�مـر@, Iت وا�ستذ�ل إ�طاعة@, اXع� هذا لوازم ومن تكويناً@/ بتقديره
اُجرة@/ وب0 اناً

Ø
V وا�ستعFل يريده@, ]ا والتكليف

به@, ٕا�اXفعول الفعل تعلّق جهة فzا وي0حظ اXبالغة ع� تدّل التفعيل وصيغة
الصدور@/ � الوقوع جهة ٕا� فzا النظر يكون أيى

بالقهر عم0ً أو قوً� ا¡كم مطلق ع� تدّل فهيى اXاّدة@: من ا£ّرد صيغة وأمّا
يسَخر منه وسِخر وُسخريّاً@, وُسخراً َسْخراً َيْسخر َسِخَر فيقال@: /@ ّ معنويى أو ّ ظاهريى

وُمستسِخر@/ ساِخر فهو واستسخر منه

أو صـفة أو حـال
ã
| والقـول ا¡كم أّن ع� يدّل ِمن@: ـ بكلمة وا�ستعFل

مفهومه@/ مطلق
ã
| � اXتعل�ق@, من عمل أو خصوصيّة

أو اÇGزء أو التـذليل أو التكـليف أو القهر مطلق غ� اXاّدة حقيقة أّن فظهر
القيود@/ م0حظة من و�بّد غ�ها@,

/@٧٩ . ٩ ـ م Ôyِم ُ̀ ا سِخر م Ôyِم فَيْسَخرون



سخر ٩٢

/@٣٨ . ١١ ـ ِمنه َسِخروا َقومه ِمن jَٔم َعلَيه JَمرF Jوُكل

/@٣٨ . ١١ ـ َتسَخرون F كَ ِمنكُم َنسَخُر فٕانّا ِمنّا َتْسَخروا ٕان قاَل

/@٢١٢ . ٢ ـ آَمنوا الJذيَن ِمن وَيْسَخرون

/@١٠ . ٦ ـ ِزؤون Òxَيْس ِبه كانوا ما م Ôyِم َسِخروا بالJذيَن َفحاَق

وأعـGFم حا�tم من نوع
ã
و| wم يتعلّق ا

Ø
W وا�نتقاد والقول ا¡كم ف�اد

والتحميل@/ وبالقهر عليه@, كانوا ما خ0ف

والتكـليف@, والقـهر والتـذليل والتعييب وا�نتقاد اÇGزء من أعّم اXع� وهذا
Fك نظر@, بدون كان لو بل منظور@, ّ وبأيى جهة ّ بأيى فzم والقول ا¡كم مطلق واXراد

لغواً@/ والتكلّم القول عادtم من الناس أفراد بعض أّن

/@١٤ . ٣٧ ـ َيْسَتْسِخرون آيًَة َرأوا وٕاذا

ويضّعفوها@/ [ايلهم يوافق ما ا�eية تلك
ã
| يقولوا أن أنف«Îم من يطلبون أيى

يع�ف وهو تعا�@, ا� آيات من يري ا
Ø
W يسخر أن وظائفه أهم ومن شأنه من فكأّن
الّساِخرين@/ َن ß ÒX ُكنُت وٕان بقوله@: ا�eخرة

ã
|

/@٣٢ . ٤٣ ـ اً ُسخريّ َبْعضاً م ÔÎ ÔÉبَع ليتJِخَذ بَعضَدَرجاٍت َفوَق م ÔÎ ÒÉبَع َوَرَفعنا

ويَسـتعمل فيه فيَحكم به@, ومتعل�قاً مورداً يكون بأن ال̂سخر@, ٕا� منسوباً أيى
ٕا� منسوباً ّ ال̂سخريى يكون أن يبعد و� ومقاولة@/ تقدير ع� وعام0ً أج�اً ويَت�خذه

النسبة@/
ã
| التاء وJذف به@, ُيسَخر ما ]ع� فُعلَة ع� ال̂سخرة

/@١١٠ . ٢٣ ـ ِذ@كريى أنَسْو@كُم Ø	ح ِسخريّاً ذ[وُهم ÚHفا

/@٦٣ . ٣٨ ـ أ بصار م Ôyَع زاَغْت أم ِسخريّاً ذناُهم ØH أ



٩٣ سخط

وذلك خر@, الس� من نوع ع� يدّل وهو ِفعلة ع� خرة الس� ٕا� منسوبة والكلمة
وا�سxزاء@/ التحق� مورد

ã
|

اXنسوبة@/ الصيغ من بل اXصادر@, صيغ من ليستا الكلمت� أّن فظهر

َلكُم َر Jوَسخ uاَر@, أ َ َلكُم َر Jوَسخ الُفلَك@, َلكُم َر Jوَسخ والَقَمر@, مَس Jالش َر Jوَسخ
َر Jَسخ ا` Jٕان رض@, أ َ

ã
| ما َلُكم َر Jَسخ َ̀ ا Jٕان البَحَر@, َر Jَسخ الJذيى وهَو ار@, Úyوال الّلْيَل

َمـَعه Çباَل
ß
� ا رنا Jَسـخ ٕانّا ا�باَل@, داوَد َمَع ْرنا Jوَسخ ْرض@, وأ َ Êوات

Ú
ال«

ã
| ما َلكُم

/@ Ò́ Lالر لَُه رنا Jَفَسخ ُيَسبLحَن@,

تكويناً@/ قهر مع ء
ã
Ï¾

ã
| والتقدير ا¡كم يراد

وأ�مر@/ إ�رادة Iت ال½Íفة وا¤كوميّة الطاعة اXع�@: هذا آثار ومن

د�ئل ومن اòلقة@,
ã
| النظم آيات من والتسّخر@: التسخ� هذا أّن �O و�

/@nالعا
ã
| وا¡gة والعلم القدرة @كFل

/@١٢ . ١٦ ـ َيعِقلون لَِقوم ياٍت Ð ذلَِك ã| Jٕان بأمره مسخJراٌت والنجوُم

والر´ وا�Çبال أ�رض من الكب�@, nالعا Vموعة
ã
| التسّخر هذا ٕاّن وأيضاً

وتوحيد ا�@, ٕارادة توحيد آيات من والنجوم@والشمس@والقمر@: أ�رض@وال«Êء
ã
| وما

َجٍل َ ٔ ريى ÒN lُكل والَقَمر مَس Jالش َر Jوَسخ ـ وتقديره حgه وتوحيد ونفوذه@, سلطانه
رّبُكم@/ ُ̀ ا ذلَِك ُمَسّمًي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سخط@:

ويتعّدي الغضب@/ وهو منه@: Ëºوال̂سخط@ٕا َتِعب@, من@باب َسَخطاً َسِخط ـ مصبا
أغـضبته مـثل َفسـِخط@, وأسَخطْته عليه وَسِخطت َسِخطته فيقال وبا¡رف@: بنفسه



سخط ٩٤

/@
Ó
ومع� وزناً فغضب

فـهو غـِضب@, أيى َسـِخط وقـد ,@ÏÈ الر� خـ0ف وال̂سخط@: َخط الس� ـ صحا
مَوِقعاً@/ منه يقع nو استَقلّه أيى عطاَءه تسّخَط ويقال أغَضبه@, أيى وأسَخطه ساِخط@,

قـبلها@, تكـون الطّـاعة ٕارادة أّن ضـا@: والر� إ�رادة ب� الفرق ـ ١٠٠ الفروق
ا� مـن َخط والس� َخط@, الس� نقيض أيضاً ضا والر� معها@/ أو بعـدها يكون wا ضا والر�

العقاب@/ ٕارادة تعا�

ع� الصغ� من يكون الغضب أّن والسَخط@: الغضب ب� والفرق ـ ١٠٦ ص
و� الصغ�@, ع� الكب� من ٕاّ� يكون � والسَخط الصغ�@/ ع� الكب� ومن الكب�
يقال الرضا@, خ0ف فهو بنفسه عّديته ٕاذا والسَخط أ�م�@/ ع� ا¡اجب سِخط يقال
أراد ٕاذا عـليه ا� سِخط تقول الغضب@, ]ع� فهو

×
بَع� عّديته وٕاذا وسخطه@/ رضيه

عقابه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل ما الغضب أّن Fك الرضا@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ِرضواَنه@, وكِرهوا َ̀ ا أسَخَط ما اتJَبعوا تعا�@: قال ـ ا¡ّب يقابل ما والكراهة الرaة@,
وقال َلُكم@/ @

Þ
Ì Ò¾ وهَو َشـيئاً ب?وا ß ÔI وَع«Ïأن َلكُم Õَخ� وهَو َشـيئاً َتكرهوا وَع«Ïأن

غضَبه@/ رaتُه سبَقْت :@B6ص

أّن Fكـ السـخط@, أو الغضب يتحقّق أن دون من الكراهة توجـد أن فيمكن
السخط@/ Iقّق دون من يوجد قد الغضب

الرضا@/ يقابل هو ما أيى الرضا@, فقدان مع والغضب الكراهة ي0زم فالسَخط



٩٥ سخط

بالقرائـن وتُكَشف السخط من شديدة مرتبة فهو العـقاب@: ٕارادة مفهوم وأمّا
ا�ستع0ء@/ ع� الداّل بَع� كاستعFله اللفظّية@,

فٕاّن اòارج@,
ã
و| مصداقاً � مفهوماً@, الصغ�يوَجد من السخط أّن يظهر وwذا

َيلِمُزك َمن م Ôyوِم تعا�@: قوله
ã
| Fك اòارج@,

ã
| أثر له يوَجد � الكب� ع� سخطه

Çم Ô Úu َأ@ َولَو َيْسَخطون ُهم ٕاذا ِمyا ُيعطَْوا Òn وٕان َرُضوا ِمyا اُعُطوا فٕان َدقاِت Jالص ã|
/@٥٨ . ٩ ـ َرضوا

/@mالغنا قسمة
ã
| B6ص ا� رسول ٕا� بالنسبة منافق رجل من السخط فأطلق

/@٢٨ . ٤٧ ـ ِرضوانَه وكِرهوا َ̀ ا أسَخَط ما اتJبُعوا م Ô Úu@بأ ذلَك

/@١٦٢ . ٣ ـ ا` ِمَن بَسَخٍط باَء كََمْن ا` ِرضواَن بَع Jات ن Ò Òfأ

وbيع ونظمـه وتدب�ه تقديره وأن تعا� ا� هو nالعا مبدأ بأّن اعتقدنا فٕاذا
وض0ل جهل يتصّور ف0 وحgته@: علمه وفق وع� وٕارادته مشيّته وIت بيده أموره
�Çòا قـطع ويوجب رضوانه@, وOالف وجّل عّز ا� ُيسخط طريق اتّباع من أشّد

قال@: Fك@ ـ تعا� منه والرaة

/@ ٨٠ . ٥ ـ zم َعلَ ُ̀ ا َسِخط Îمأن Ô»أنُف م Ô ÒG َمْت Jقد ما َلِبئَس

وTبّته وٕارادته ميله وفق ع� يكون وأن �بّد nالعا نظام جريان أّن ٕا� مضافاً
و�بّد ,@ Ònالعا

ã
| النظام مَس� خ0ف ع� سلوك رضاه خ0ف ع� فالسلوك ورضاه@:

وخ«Ìانه@/ وTكوميّته سقوطه من

jم@/ Jالس ُسُبَل ِرضوانَه بَع Jات َمن ُ̀ ا ِبه ِديى Òv

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



سّد ٩٦

سّد@:

َسَدْدُت ذلك من وم0ءمته@, ء
ã
Ï¾ َرْدم ع� يدّل وهو واحد أصل سّد@: ـ مقا

أيى ـداد@, الس� ذو ـديد@, الس� ذلك ومـن َسـّد@, الشـيئ� ب� حاجز وكّل َسّداً@, الث^لمة
ا� وَسّدده َسداداً@, قلَت يقال@: َسداٌد@, أيضاً والصواب فيه@, ثُلمة � كأ@نّه إ�ستقامة@,
6الفقر َعَوز ِمن ِسداٌد فيه الباب ومن داَد@/ الس� قال ٕاذا الرجُل أسد� ويقال عّز@@وجّل@/
ٕاذا ء

ã
Ï¿ال واستَّد البيت@/ حول كالِفناء وال̂سّدة ْغر@/ والث� الث^لمة ِسداد وكذلك ,@Bوا¡اجة

َسداد@/ ذا @كان

باَب عليه سددُت قيل@: ومنه قتل@, باب من َسّداً وLوها الث^لمة سَدْدُت ـ مصبا
الث�غر وِسداد وغ�ها@, القارورة به تَُسّد ما داد@: والس� منه@/ منعته ٕاذا أيضاً َسّداً الك0م
داد@: والس� /@Ì»الك أو بالفتح َعَوز@: من وسداد عيش@, من سداد

ã
| واختلفوا ذلك@, من

ã
| أصاب ُسدوداً@: يَِسّد وسد� بالسداد@/ جاء الرُجل@: وأسّد والفعل@/ القول من الصواب
وال̂سـّد@: أسـداد@/ وا�مع اXاء@, وجه

ã
| Nعل بناء وال̂سّد@: َسديد@/ فهو وفعله@, قوله

ا� خـلق من كان ما اXضموم وقيل لغة@/ والفتح ,@Fzف
Ø
ËÉبال الشيئ�@, ب� ا¡اجز

اللفظ ع� ٕالzا وينسب الباب وال̂سّدة@: آدم@,
ã
ب� عمل من كان ما واXفتوح @كا�بل@,

ال̂سّدي@/ فيقال

Nعَل أن ع� ـ قرٔي وقد ال̂سّد@, Ëº�ٕوا َسّداً@, يَُسّد َسّد ـ ٧٢ . ١ ا�مهرة
اُ�فـق@/ يَسّد الّذيى السحاب وال̂سـّد@: اُ�فق@/ 0ٔ ÒZ ا�راد وال̂سّد@: ُسـّداً@/ وبيyم بيننا
قاصد@/ أيى وأس̂د سديد وأمر اXطر@/ من الباب

Ò ã ß
ِلَت� أش}ه وما باب ع� ظُلّة وال̂سّدة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٧ سّد

والتحقيق@:

Oتلف اXع� وهذا ا�ستحكام مع جز Ò¡ا هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
ف� اXوضوعات@, باخت0ف

ã
| والسّد العمل@:

ã
| والسّد القول@,

ã
| والسّد ,@

Ø

ال

ã
| ّد والس� اÇXاء@,

ã
| ّد فالس�

م0حظـة من �@بـّد مyا كّل
ã
ف� غ�Yا@: أو السحاب أو ا�راد من والسّد البيـت@,

ا¡اجزّية@/ مع نفسه
ã
| ومستحgاً متقناً يكون بأن القيدين@,

يكون أن العمل@:
ã
و| التشابه@/ عن مانعاً حقّاً متقَناً كان ما القول@: من فالسديد

كة ع� يكون ما ا�راد@: أو السـحاب من والسّد باطل@/ يطرؤه � وحقّاً صحيحاً
وفناء ال̂سّدة هو وللباب الباب@, هو للبيت والسّد فوقه@/ ما رؤية عن MيثZنع ووفور

وهكذا@/ الدار@/

من هيى ا Ø̂ ٕا ونظائرها@: وا0Xءمة والردم والصواب والقصد ا�ستقامة oفاهf
اXاّدة@@/

ã
| أ�صل آثار

/@٧١ . ٣٣ ـ َسديداً َقوً  وقولوا َ̀ ا اتJقوا آَمنوا الJذيَن ا Ûv@َأ يا

/@١٠ . ٤ ـ َسديداً َقوً  ولَيقولوا َ̀ ا فليتJُقوا zم َعلَ خافوا ِضعافاً يJًة Lذُر

معتدً� ليّناً معقولة وأصول صحيحة
ã
æمبا ع� قوً� خطاباtم

ã
| ليقولوا أيى

وا�ستناد@/ ا�ستفادة سوء عن حاجزاً التشابه عن Tفوظاً

وِمن َسّداً �أيِدvم ِمنبَ وَجَعلنا ُيؤِمنون@/// فُهم  َع�أ@ك�هم الَقوُل Jحق َلَقد
/@٩ . ٣٦ ـ Íون ß½ُيب َفُهم  فأغَشيناُهم َسّداً َخلِفهم

السيّئة وأ�خ0ق الباطلة والعقائد اXنحرفة أ�فكار من يتولّد ّ معنويى سّد هذا
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وبص�ته@, قلبه وب� إ�نسان ب� حاجزاً فيكون الفاسدة@, وأ�عFل اXاّدية والع0ئق
الظلFنّية@/ ُجب Ô¡با عنه Ø
ويع

ٕاّ� العبد@, اختيارات سوء عن منبعث ّ طبيعيى أمر الباطنيّة ا¡جب هذه وتولّد
ونـظره وتـقديره ا� تسـبيب Iت هـو ا Ø̂ ٕا فوقها@: وما الطبيعة

ã
| Nريى ما كّل أّن

ا¡يثّية@/ wذه تعا� ا� ٕا� منتسبة فهيى وأمره@, وحgته

قالوا َقوً @, َيفَقهوَن َيكاُدوَن َقوماً  Fuُدو ِمن َوَجد ين Jد Jالس Òب� َبَلغ ٕاذا Ø	َح
َعـ�أن خرجاً لََك َعْل Ö ÒS َفَهل رِض أ َ

ã
| ُمفِسدوَن ومأجوَج يأجوَج Jٕان ß Öالقرَن� ذا يا

/@٩٤ . ١٨ ـ َسّداً م Ô Òyوبَي َبْيَننا َعَل ÒQ

أن ٕا� سار ,@B6َذوي ا¨نيّ� التبابعة ملوك من كان القرن� ذا ٕاّن ردم@: ـ
ã
| قلنا

آسيا@/ ¾Ìق
ã
| الص� Wلكة وصل

أ@كمله
Ø
j القرن�@, ذيى من البناء وابتداء اXي0د@, قبل كان البناء هذا أّن والظاهر

وكان سنوات@, Ì¿ع
ã
| الص�@,

ã
أها� من م0ي� فيه واشتغل ـ نغ	 شzوا ج� ـ

اGجرة@/ قبل ٨٠٠ . سنة حدود
ã
| اXلك ذلك

أربـعة مـن قريب طوله الص�@, من ال¿Êل جهة
ã
| ا�eن موجود السّد وهذا

اXعتمدة@/ الكتب ٕا� فل�اجع ـ كيلوم� آ�ف

أقوال ومأجوج يأجوج
ã
و|

ã
أ�ها� صفات

ã
و| السّد هذا وصف

ã
| ويقال

القرن@/ راجع ـ فzا@/ مستند � ضعيفة وكلFت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سدر@:

bع فهو ِسَدرات ع� Nمع
Ø
j ِسَدر@, وا�مع الن�بق@, شجرة درة@: الس� ـ مصبا
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الواحد@/ لفظ ع� 0ًa بالسكون ِسدرات ع� أيضاً الِسدرة وQمع ا�مع@,

السادر يقولون: , الرأيى ا¡�ة@واضطراب ع�@شبه يدّل أصل@واحد سدر: ـ مقا
هـو السادر ويقولون@: /@ Ú�Iو اdّد ٕاذا وذلك يَسَدر@, ه ÔÍ½ب َسِدر ويقولون ,@ Øتح�Xا
بـاب من َشعَرها@, اXرأة َسَدرت قوGم فأمّا ء@/

ã
Ï¿ب

Ø
rv و� صنع ما

ã
يُبا� � الّذيى

/@Bالسدل 6من إ�بدال

َسـَدر ب½Íه
ã
و| إ�دراك@, سن ÔJ فلم Øـ�I ٕاذا واسـمدّر@: ب½Íه َسِدر ـ أسا

ã
| متثب�ت غ� سادراً@: وتكلّم تائـٌه@, :@ ّ الغيى

ã
| لَساِدر وٕانّه ِسدرة@, وعينه وَسـFدير@,

@ك0مه@/

وِسـِدرات ِسـْدرات وا�Çمع ِسدرة@, الواحدة الن�ْبق@, شجرة ـدر@: الس� ـ صحا
,@ Øتح�ÇXا والسـاِدر@: مـعّرب@, وهـو Í½قـ ويقال uر@, دير@: والس� وِسَدر@/ وِسَدرات
َسِدر يقال ,@Í½الب Ø�I َدر والس� صنع@/ ما

ã
يُبا� و�

Ø
rv � الّذيى Ùتح�Xا والسادر@:

مـن Ëºٕا أيـضاً وَسِدٌر َسِدٌر@, فهو ا¡ّر@, شّدة من Ø�I وسدارة@: َسَدراً يَْسَدر البع�
لغة فانسَدر@: َشعرها اXرأة وسدرت ضخم@/ ِمكيال هو يقال نْدرة@: والس� البحر@/ أÊºء
ضـعف Êديـر@:

Ú
وال« اÌº�ٕاع@/ بعض ي«Ìع يْعدو@: ف0ن وانسَدر فانسَدل@/ َسدلته

ã
|

زائدة@/ oXوا ال̂سكر@, عند Í½الب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دون من بنف«Îا ا¡ـ�ة حالة حصـول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ�صل أّن

/@ ّ اختياريى وسبب مقّدمة

ا�وارح@,
ã
| أثرها يظهر

Ø
j القلب

ã
| أّوً� ملحوظة تكون ا Øuٕا ا¡�ة

ã
وسبق@|
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والض0ل@/ الشّك نتيجة
ã
| Iصل ا Ø̂ ٕا وهيى

ٕا� السدرة
ã
و| واLراف@/ ض0ل أثر

ã
| مذمومة كوuا ٕا� ا¡�ة

ã
| فالنظر

نف«Îا@/
ã
| ذّم و� مدح فzا فليس اختيار@, دون من ا¡الة هذه Iقّق

يصنع@/ ما يدريى � سادٌر وهو ه@, ÔÍ½ب َسِدر فيقال

واDÒGن @مقامات@ال̂سكر
ã
| Fك الروحانّية@واXعنويّة, @اXراحل

ã
اXع�@أنسب@| وهذا

السلوك@/ مراحل من حو والص�

أثـر
ã
| للسالك ن

Ò
DÒGا حالة حصول عن عبارة الباطنّية@: اXراحل

ã
| فالسدر

وا�Fل@/ واللطف النور جاذبة
ã
| ا�ستغراق

مراتب@: ا¡قيقة Gذه ٕاّن
Ø
j

,@
أ�@ك اXوت وهو اختياراً اXاّدة عن اXوت بعد تظهر ا Ø̂ ٕا مyا@: مرتبة فأّول
الروحانّية@/ مس�

ã
| ويسلك والصفا@, والنورانيّة اXلكوت nعا ٕا� بعد يتوّجه حيث

النـفس عـن اÇXوت وهو أ�عظم اXوت بعد Øتتج� ا Ø̂ ٕا مyا@: الثانية واXرتبة
وا�0ل@, ا�Fل نور

ã
| ويستغرق خالصاً العزيز ا� ٕا� بعُد يتوّجه حيث وأ�نانّية@,

والسدر@/ اDGن مقام له وJصل

/@ الُمنتهيى ٕا� انxي ٕاذا وذلك الyائّية@, درة الس� الثالثة@: واXرتبة

ةَ دَر LالسÏ Ò¿يَغ ٕاذ اXأويى َجنJُة ِعنَدها الُمنَتهيى ِة ِسدَر ِعنَد اُخَري نَْزلًَة َرآه َوَلَقد
/@١٤ . ٥٣ ـ

×
Ï¿يَغ ما

ومنxي السلوك Xنxي Uصوص وَصحو ن
Ò
Dه مقام عند وIقّق نزوٍل عند أيى

للناس اXطلق اXأوي مقام
ã
|

ã
الّ	 ا�نّـة وهناك ـ والُمنتَهيى الَمبدُأ هو ـ العبيد س�

ما@يغشاها السدرَة ويَغ¿Ï@تلك � جّنة@@فوقها,
ã
الّ	 ا�نّة وهيى ـ الَمْرجع@واXآب ـ@@وٕاليه
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حال
ã
| هو ٕاليه اXنxيى اXقام ذلك ٕا� والواصل والعظمة@, وا�0ل ا�Fل أنوار من

/@
Ø ã
çال0ّهو وال}اء النور

ã
| واXستغِرُق درة@, الس�

Iت واضمحّل وجوَده
ã
Ï»ون نفسه عن غفل اXقام@: هذا ٕا� وصل فالسالك@ٕاذا

ُسكـر
ã
| ح�ان وصار ا�Fل@, نور ]شاهدة عينه وسدرت اXتعال ا� ج0ل بارقة

ن@/
Ò
Dوه وَصحو

وإ�دبـار الطبيعة عن باXوت تظهر ا Ø̂ ٕا السدرة@: من واُ�و� الثانيـة واXرتبة
ا�رتـباط واشتّد والتوّجه إ�قبال ازداد Fّوكل وجّل@, عّز ا� ٕا� وإ�قبال اXاّدة عن

والسدرة@/ ا¡�ة ٕازدادت وا�خ0ص@:

/@
Ø ã
æالروحا اXقام

ã
| َدر الس� وهو َدَر@, الس� من نوع ع� تدل ِفعلة درة والس�

/@٢٨ . ٥٦ ـ ضود ÒU ِسدٍر
ã
| � Ò̈ا أصحاُب �ما Ò̈ا وأصحاُب

أمور@: ع� هنا التنبيه وينبغيى

nعا عن اXوت بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا ال¿Êل أصحاب من ا¨� أصحاب امتياز ـ ١
افـ�اق@, Fyبي يتحّصل � nالعـا هذا عن يتجاوز n fا اختياريّاً@, أو طبيعيّاً الطبيعة

/@ ّ اXاّديى التعيّش ã| Fش�ا@كه�

ع� الناس كان اُ�خروّية@: ا¡ياة وظهرت الدنيـوّية@, ا¡ياُة انَقضت ٕاذا ـ ٢
وٕامّا ا¨�@/ أصحاب من فهو فzا@: ]ا مت0_ة ونفسه ا�eخرة@, nبعا مبxجة ٕامّا صنف�@,
وتـعّلقت الصفات برذائل واتصفت أ�عFل سـيّئات من اج�حت ÇXا مت0_ـة غ�
اُ�و� الفـرقة ع� ميمونة ا¡ياة تلك فٕاّن ال¿Êل@/ أصحاب من فهو ماّدّية@: بع0ئق

الثانية@/ دون

البدن Xوت الدنيا@: ا¡ياة
ã
| Xا مغايرة ا�eخرة nعا

ã
| والتغّذيى ا�لتذاذات ـ ٣



سدر ١٠٢

ل0ٕنسان Zكن � افتقدت ٕاذا Í½الب حاّسة فٕاّن وجوارحه@, وجهازاته ه وحواس� وقواه
كيف النفس عن انقطع ٕاذا والبدن /@ التغّذيى له Zكن � مات ٕاذا ËÉGا وجهاز إ�بصار@/
وكذلك الدنيا@, ا¡Çياة تغاير ا�eخرة nعا

ã
| فا�لتذاذات وقواه@/ أموره جريان يصّح

أمورها@/ وسائر اXدِركة القوي

wذه تدرك � ا Øu@�ٔ صحيح@, غ� ا�eخرة@: nعا خصوصيّات عن البحث ـ ٤
nالسـا بالتعقّل كليّة أمـور مyا يُدَرك نعم ا�سـدانّية@, ا�سـFنيّة الطبيعـيّة ا¡واّس

الروحانّية@/ والقوي الصافية والبص�ة

أمـر فٕانّه ,@
Ø ã
æÊ»ا� اXعاد ننكر بأ@نّا اXباحث@: هذه أمثال من ُيتوّهم و� ـ ٥

القـوي Çwذه لنـا مدركة غ� وخصوصـيّاته البحـث@, عن خارج ّ تعبّديى ّ اعتقاديى
ومن ,@ ّ اXاّديى

Ø ã
æا�سدا �

Ø ã
æÊ»ا� اXعاد بلزوم اعتقادنا أّن مع ا¤دودة@/ وا¡واّس

الكثافة جهة من مراتب له Ë»ا� فٕاّن با�سد@, يتعلّق وما اXاّديى nالعا انتفاء اXسلّم
الروايات@/

ã
| به ح ØÍ½م وهذا واللطافة@, واòشونة

مناسب@/ غ� بالن�بق@: المسّماة بالشجرة اXورد
ã
| الِسدر تفس� ـ ٦

6مأخوذ النبق شجرة وعنوان ن@,
Ò
DGوا Øالتح� هو اXاّدة

ã
| أ�صل أّن ـ فأّوً�

الع
ّية@/ Bمن

وتفّوق امتياز Gا ليس الشجرة هذه Iت ا�س�احة أو السك� أّن ـ وثانياً
ا¨�@/ بأصحاب Oتص Ø	ح زائد@,

له يب� ف0 ا�eخرة nعا ٕا� با�نتقال مات ٕاذا وقواه ّ اXاّديى البدن أّن ـ وثالثاً
ا�س�احة من ,@

Ø ã
æا�سدا البدن ٕالzا Jتاج أمور ٕا� و�Jتاج اXاّدّية@, باُ�مور التذاذ
واللطافة@/ الطبيعيّة باللذائذ وا�لتذاذ الطراوة ومشاهدة وا�ستظ0ل
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تدّل ,@
ã
| ـ كلمة فٕاّن التفس�@, ذلك

ã
يُن� ِسدر@:

ã
| ـ تعا� بقوله التعب� ـ ورابعاً

Iَت ـ Pملة التعب� حينئٍذ واXناسب الشجرة@, مفهوم تناسب � وهيى الظرفّية@, ع�
ِسدر@/

Iّول من اXتحّصل ن
Ò
DGوا ا¡�ة هو در@: الس� من اXراد يكون أن Øفيتع� ـ ٧

والنور@/ الروحانيّة nعا ٕا� والتوّجه nالعا وتبّدل أ�حوال

صفاء فzا ا¡�ة تلك أّن ٕا� ٕاشارة فهو با¢ضودّية@: در الس� توصيف وأمّا ـ ٨
أنـواع سائر

ã
| Fك كالشوك@, ويؤذيى يزاحم ما فzا وليس وانعطاف@, ولينة ولطافة

/@ ّ اXاّديى Øالتح�

من مyا@, وا�ستفادة در الس� شجرة يناسب اXقام فهذا الوجوه@: هذه ومع ـ ٩
وٕازالة أ�وســاخ وتطه� للتنظيف مسـتعملة وأوراقها ظّل ذات شجرة كوuا جهة

والبثور@/ ا¡اّرة أ�ورام

.@@٣٤ ـ َقليل ِسدر ِمن ٍء
ã
Ï Ò¾و طوأثٍل Ö Ò̀ @ُكل اُ ã Òçذَوا ßَت� Jَجن م ß Öz نJتَ ÒP لناُهم Jَوَبد

/@١٧

در الس� aل من ف0بّد لَِسبَأ@, دنيويّة ماّديّة حديقة ٕا� ناظرة الكرZة ا�eية هذه
الن�بق@/ شجرة ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سدس@:

أظFء
ã
| الورود من دس والس� سّتة@/ من جزء وُسُدسه@: ء

ã
Ï¿ال ُسدس ـ صحا

ِسدساً@/ ابلُه وردت أيى الرجل أسَدَس وقد السادَس@/ وَيِرَد `سًة ينقطع أن إ�بل@:
القـوَم وَسـَدْست َسـديس@/ لل̂سـدس يقول وبعÎÉم سّتة@/ صاروا القوم@: وأسَدَس
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دوس@: والس� سادساً@/ Gم كنت ٕاذا Îم@:
Ô
ºوأسِد أمواGم@, ُسدَس أخذَت ٕاذا Îم@:

Ô
ºأسُد

الط�يلسان@/

سـتّة من جزء لغة@: ديس والس� Hفيف الدال وٕاسكاُن بضّمت� ال̂سُدس ـ مصبا
الثامنة

ã
| وذلك باِعيَة الر� بعد سن�ه أل� ٕاذا :@

Ô
البع� وأسدس أسداس@/ وا�مع أجزاء@,

َرق� ما وال̂سندس@: سّتة@/ بأنف«Îم صاروا أيى فأسدَس@, `سة وكانوا َسديس@/ فهو
الديباج@/ من

وٕازار أجزاء@/ ستّة من جزء ال̂سُدس قوGم وهو العدد@,
ã
| أصل سدس@: ـ مقا

ِسدسة@/ ا Øu@كأ مدغمة@, ا Øu@أ غ� أيضاً@, هذا fن ّتة@: الس� فأمّا /@
Øã
Ïºُسدا أيى َسديس

سـّتة@/ B6ِشش ـ قع

غـ� عـ� التأسيس
ã
| ـتّة والس� ّت الس� الليـث@: قال ـ ٢٨٢ . ١٢ الxذيب

الّسـ�
ã
| الّدال ٕادغـام أرادوا Çم Øyولك وِسـدسة@, الِسدس أ�صل

ã
| وYا ,@Fzلفظ

يقولون@: سعد لغة
ã
| الع� ع� ا¡اء غلبت Fك Fzعل فغلبت التاء Uرج عند فالتقيا

فـ0ن جاء ّكيت@: الس� ابن وعن ُسَديسـة@/ ِسـتّة وتصّغر معهم@, مع�
ã
| ̂م@@ـ ÒT @كنُت

بناه سادساً قال fن وقال@: ساتّاً@, وجاء وسادياً@, سادساً ف0ن وجاء وخامياً@, خامساً
فأدغـموا ِسدسة@, وأ�صل وِسّت@, ِستّة لفظ ع� بناه ساتّاً قال ومن دس@, الس� ع�

ياًء@/ الس� من أبدل وخامياً سادياً قال ومن مشّددًة@, تاء فصارت الس�
ã
| الدال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـعض مـyا ويشتّق ا¢صوص@, العدد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

أخواtا@/
ã
| سبق Fك انðاعاً@, اXشتقّات
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يُسـَدُس@, ما أيى مفعـول@, ع� تدّل صـيغة بالتخفيف@: أو بضّمت� وال̂سُدس
موساً@/ ÒU يكون وما ُمس Ôòكا@

/@١١ . ٤ ـ َوَلٌد لَُه كاَن ٕان تََرَك ا Ø ßWُدس الس? F Ôyِم واِحٍد Lِلُكل ؤ بََويْه

/@١١ . ٤ ـ ُدس الس? فjُّمه ٕاخَوةٌ لَُه كاَن فٕان

/@١٢ . ٤ ـ ُدس الس? F Ôyِم واحٍد Lفلُكل اُخٌت أو أٌخ ولَُه

ثـ0ثة@, ع� اXال Ë
Ø
فيق« أ�بوين م�اث ِضعف أ�و�د م�اث أّن ع� يدّل

ل0ٔو�د@/ وثلث� ل0ٔبوين ثلث

الفقهّية@/ اXبسوطة الكتب ٕا� فل�اجع

/@٢٢ . ١٨ ـ بالَغيب اً Öbَر م Ô Ô{كل م ÔÎ Ôºساِد َسٌة Ò̀ وَيقولوَن
ودليل@/ Iقيق دون ومن مستند ب0 قول أيى

/@٧ . ٥٨ ـ م
Ô
Î
Ô
ºساد ُهَو ٕاّ  َسٍة Ö Ò̀ َو  رابُعهم ُهَو ٕاّ  ثjَثٍَة وي ÒSِمن يكوُن ما

وسائر واXكان بالزمان Tدودة ج«Êنيّة وقوي Mواّس مأخوذة علومنا فٕاّن

ّ ا¡يى وهو أ�بدّية@, الواجبة أ�زليّة بذاته فهو تعا�@: ا� علم وأمّا إ�مكانّية@, ا¡دود
وا¡دود nالعوا قبل تعا� فهو حّد@, و� مكان و� زمان Jجبه � الّذيى ا¤يط القيّوم
أمـامها عن بأ�شـياء Tيط تعا� وهو ء@,

ã
Ï¾ كّل ع� mوالقا wا وا¤ـيط وفوقها

/@oَعل ٍء
ã
Ï Ò¾ Lِبُكل َ̀ ا Jٕان ـ وباطyا وظاهرها وxIا وفوقها ويسارها وZيyا وخلفها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سدي@:

ْدو@, الس� ذلك من وجه@/ ع� وَذهاب ٕاYال ع� يدّل واحد أصل سدو@: ـ مقا
� مُهم0ً أيى ـ ُسدًي ك Ò
ُي أن إ نساُن َسُب Ö ÒJأ ـ ومنه الس�@/

ã
| الرأس ركوب وهو



سدي ١٠٦

صحيحاً كان فٕان ْدو@, الس� هو ا Ø̂ ٕا ْوز Òبا� بيان الص� َزْدُو اòليل@: قال يyُي@/ و� ُيؤمر
تفاريقه@, اس�َخْت ٕاذا النخُل أسَدي الباب ومن يده@/ من Oلّيه ٔ�@نّه الباب@, من فهو
عـمرو أبو وكان دية@/ الس� ذلك من والواحدة اليـد@, من Ø�¢ا ء

ã
Ï¿كال يكون وذلك

ٕاذا ليـلتُنا سِدَيْت يقال ,@ الن�ديى :@ ديى والس� َسداءة@/ الواحدة Wدود@, داء الس� هو يقول@:
ما وهو ,@ ديى الس� الباب ومن به@/ مل

Ô
vو مله

Ô
vالسحاب ٔ�ّن ذاك@, من وهو َنداها@, @ك

أخذها ٕاذا أمَته ف0ن تََسّدي الباب ومن معروفاً@, ف0ن أسدي يقال ُعرف@, من يُصطَنع
علzا@/ بنفسه َرمي كأ@نّه فوقها@, من

داة والس� النسج@,
ã
| طوً� ّد ÔZ ما وهو ال̂لحمة@, خ0ف الثوب من ديى الس� ـ مصبا

دي والس� َسداه@/ أeت الثوب@: وأسديت أسداء@, وا�مع َسديان@, والتثنية منه@, أخّص
ك َتِعب@: باب من سدية فهيى أ�رُض وَسِدَيت الزرع@/ يعيش وبه اللّيل@, نَدي أيضاً@:
مّد سدواً@: البع� وسدا ء@/

ã
Ï¿ال Lو يده مّد قال@: باب من سدوا الّرجل وسدا سداها@/

مهَم0ً@/ أيى ُسدًي تركته وأسديته@: الس�@/
ã
| يده

إ�بُل تَْسدو Fك ء@,
ã
Ï¿ال Lَو اليد مَ̂د ْدو@, الس� الليث@: قال ـ ٣٧ . ١٣ الxذيب

وف0ن فرة@/ Ô¡ا
ã
| wا فرموا وز Òبا� لعبوا ٕاذا الِصبيان يَْسدو Fوك بأيدvا@, س�ها

ã
|

أيى Ìون
Ù
اXف« قال ُسدًي@@/ ُي
َك أن تعا�ـ ا� وقوُل Lوه@/ ينحو أيى وكذا@: كذا يَسدو

ã
ٕابـ� أسـديت زيـد@:

ã
èأ وعن اXهمل@/ ال̂سدي قلت@: /@ ّ مyَيى و� مأمور غ� يُ�ك

وتَسّدي وقهَره@/ ع0ه ٕاذا أ�مَر@: ف0ن تَسّدي ويقال@: واËº�ٕال̂سَدي@/ ا@, ÔxلYأ ٕاسداًء:
ع0ها@/ ٕاذا جاريَته@: الرجل وتَسّدي فوقه@/ من أخذه ف0ناً@: ف0ن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وتدب� فكر دون من جانب ٕا� ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن
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مهملة أو با�وز@, اللعب
ã
| Fك بذاtا مهملة ا¡ركة تلك كانت سواء صحيح@, ونظم
لغواً@/ الباطلة اXهملة ا¡ركات

ã
| Fك الصحيح القصد بانتفاء

ã
| و� كيفاً و� Ó

Ø
Fك منظّمة غ� Çا Øuفٕا الليل@,

ã
| النازلة والبلّة الن�دي ذلك من

ع� ركب ـ بقوGم عنه Ø
ويع رويّة بغ� الس�
ã
| Uصوص

ã
Ï¿م ذلك ومن ا�ريان@/

نفسـه
ã
| فهو طوً�@, النسج خيوط من Zّد ما وهو دي الس� ذلك ومن رأسه@/ أو رأسه

مهمل@/ الل^حمة وقبل

و� استعt�Fا@, موارد
ã
| م0حظxا من و�بّد اXاّدة@,

ã
| مأخوذة القيود فهذه

القيود@/ رعاية بدون مورد
ã
| اXاّدة ٕاط0ق يصّح

/@٣٧ . ٧٥ ـ ُسدًي َك Ò
ُي أن إ نساُن سُب Ö ÒJأ

ضم�إ�نسان@, من وحال ْدو, الس� من ٕاËºمصدر ُسَدٌو, أو ُسْدٌو @أصله ال̂سديى
َر@كضاً@/ جئت فيقال@: كالصفة@, اXع�

ã
| وهو

طـلَـَع زبـٌد كبَْغـتًة بكٍة يقـُع حاً� منّكر ومصـدٌر

مُباِغتاً@/ أيى

من ويعمل يتحّرك أن أيى ال̂سدي@, حالة ع� وهو يُ�ك � إ�نسان ٕاّن ُيراد
مـا يـدريى � وهو ومنxاه@, وَمبدئه حياته أمور

ã
| وتعقّل وتدّبر صحيح فكر دون

يس�@/ مقصد ّ أيى وٕا� يكسب وماذا يفعل

باY�ٕال@: التفس� يصّح و�

اXاّدة@/
ã
| أ�صل خ0ف أ@نّه ـ فأّوً�

يـقال � الدنـيا@: حياته جريان وتدب� الدنيويّة باُ�مور اXشتغل أّن ـ وثانياً
واXعاد@/ اXبدأ ٕا� متوّجه غ� كان ولو مهِمل@, ٕانّه عرفاً

كّل ويشمل بل كّلها@, اXقصودة للموارد وأcل أدّق اXذكور اXع� ٕاّن ـ وثالثاً



Ìºب ١٠٨

منظّم صحيح برنا¶ و� مراقبة و� Tاسبة أموره
ã
| له ليس غ�ه@, أو مؤمن من فرد

تعا�@/ ا� ٕا� سلوكه
ã
|

م Øuفٕا ال̂سدي@, حالة ع� حياtم تدوم بأن ا¡ياة تلك ٕادامة من@تركهم@: واXراد
Bرسيدگي@= وحساwم@6]ع�@ا�ختبار@والدقّة اXب�, ع�@هذا @جريان@أمرهم

ã
يعملون@|

ماّدة من مستحدث وهو الدوام@, اقتضاء فيه ليس وجودهم أساس فٕاّن باطل@: هذا
برناVهم زمان وTدوديّة حا�tم Iّول عن الغفلة Gم Nوز فكيف Tدودة@, ضعيفة

بقوله@: تعا� أشار اXع� هذا وٕا� وانقضائه@/

َفَسّوي@@/ َفَخَلَق َعلََقًة @كاَن Ú Ôj ×� ÔZ Ý ã
َم� ِمن ُنطَفًة يَُك nأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºب@:

من باً
Ö
Ì
Ò
º اXاُل وÌºب ذهب@/ قعد@: باب من Ìوباً

Ô
º أ�رض

ã
| ب

Ò
Ì
Ò
º ـ مصبا

أنَدُه � ويقال باXصدر@, تسمية ٌب
Ö
Ì
Ò
ºو سارٌب فهو راع@, بغ� uاراً رعي قتل@: باب

ã
| ط0قاً اللفظة هذه وكانت شاءت@, حيث َترعي أتركها بل ٕابلَك أرّد � أيى بَك@, ÖÌ Òº
الن�َفس@, Ìب@:

Ù
وال« @طريقه@/ َبه@أيى

Ö
Ì
Ò
º َخل� ومنه@يقال الطريق, Ìب@أيضاً:

Ò
وال« ا�اهلّية@/

Ìب@:
Ù
وال« الغـضب@/ ء بطيى الّصدر واسع ويقال البال@, ّ رخيى أيى Ìب

Ù
ال« واسع وهو

القِطعة Ìبة@:
Û
وال« أÌºاب@/ وا�مع والوحش@, والقطا والشاء والبقر النساء من ا�Fعة

له@, مَنفذ � أ�رض
ã
| بيت ب@:

Ò
Ì
Ú
وال« وُغَرف@/ غرفة مثل ب

Ò
Ì
Ô
º وا�مع Ìب@,

Ù
ال« من

موضع ٕا� منفذ له كان فٕان أÌºاب@, وا�مع به@,
Ò
Ì
Ò
º
ã
| الوحُش َب

Ò
Ì»وان الوكر@/ وهو

والَمسـَربة@: لغـة@/ والفتح العانة@, ٕا� يأخذ الّصدر شعر والَمسُربة@: النفق@/ فهو آخر
الرصاص واÌº�ُّب@: مÇyا@/ اòارج �ن«Ìاب بذلك يت Ùd وUرجـه@, الغائط ري ÒV

Ìºابيل@/ وا�مع درع@, أو eيص من يُلبس ما وال«Ìبال@: اÌº�ُف@/ عن معّرب وهو
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من أ�رض@,
ã
| والذهاب ا�ت�ساع ع� يدّل وهو مّطِرد أصل Ìºب@: ـ مقا

راعياً@, أ�رض
ã
| ين«Ìب ٔ�@نّه والشاء@, الظ�باء من القطيع وهيى Ìبة

Û
وال« Ìب

Ù
ال« ذلك

ومنه إ�بل@,
ã
| أصله الس� بفتح Ìب

Ú
وال« قالوا@: النساء@/ من Ìب ß»ال عليه aل

Ø
j

شاءت@/ حيث لتذهب ٕابلك أرّد � أيى بَك
Ö
Ì
Ò
º أنَدُه ف0

ã
اذه� للمطل�قة العرب تقول

ب
Ò
Ì
Ú
ال« الباب هذا ومن شاء@/ حيث يذهب طريقه أيى Ìºبه َخل� يقال زيد@: أبو وقال

اXاء ٔ�ّن رز@, Òòا ب@:
Ö
Ì
Ú
وال« /@@ باً

Ò
Ì
Ò
º َب

ß
Ì
Ò
º وقد اXزادة@, من السائل اXاء وهو ب

ß
Ì
Ú
وال«

والَمْسَربة@: Ìوباً/
Ô
º ب

Ò
Ì
Ò
º وقد أ�رض,

ã
الذاهب| والساِرُب@: Oرج@/ منه@أيى ين«Ìب

فيه@/ جاٍر الصدر ع� سائل كأ@نّه ٔ�@نّه بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا الصدر@, وسط النابت الشعر

تـعا� قال اXنحـدر@/ اXكان ُب@:
Ö
Ì
Ú
وال« ُحـدوٍر@/

ã
| هاب الذ� Ìب@:

Ú
ال« ـ مفر

ُحـجرها@, ٕا� ا¡يّة وان«Ìبت سال@/ الدمع@: ب
Ò
Ì
Ò
ºو /@@ باً

Ò
Ì
Ò
º البَحر ã| َسبيله َذ Ò ÚHـ@@فا

الذاهب والساِرُب@: سقائه@, من متقّطر ب@:
ß
Ì
Ò
ºو ٌب

Ò
Ì
Ò
º وماء السقاء@, من اXاء ب

Ò
Ì
Ò
ºو

إ�بل@/
ã
| وتُعوِرف ورا@كب@/ كَر@كب ساِرب bع ب

Ö
Ì
Ú
وال« كان@, طريق � أيى به

Ò
Ì
Ò
º
ã
|

الع�@/ مرأي
ã
| �ن«Ìابه وذلك كاXاء@, اXفازة

ã
| ال0ّمع Ìاب@:

Ú
وال«

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� فهذا اòفاء@, بعد Iّرك مع الظهور هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

اòفاء@/ مع السكون مقابل
ã
|

فـيمن فيقال اXوارد@: باخت0ف اòصوصـيّات جهة من اXفهوم هذا وOتلف
وذهبت للرعيى ظهرت مال قطيعة

ã
و| /@@ Ìوباً

Ô
º ب

Ò
Ì
Ò
º ٕانّه وا¡ركة@: ز

Ø

الت منه يُري

اXاء
ã
و| Ìبة@/

Ö
مَ« ٕانّه رجه ÒUو الغائط ري ÒV

ã
و| باً@/

Ö
Ì
Ò
º َبْت

Ò
Ì
Ò
º ا Øuٕا وٕاليه@: اXرعي

ã
|
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ã
| ي�اءي قفر مفازة من قطعة

ã
و| ٌب@/

Ò
Ì
Ò
ºو ٌب

ß
Ì
Ò
º ٕانّه اXزادة من ا�Xشح أو السائل

ã
و| و[Çّوجه@, اXاء Pريان فيتظاهر اXاء@, فيه يتمّوج @كأ@نّه Ìºاباً النور انعكاس أثر

اXال@/ قطيعة
ã
| Fك زة

Ø

اXت الظاهرة فهيى العانة@, ٕا� الصدور

ã
| النابتة الشعور

مطلق � وا¡ركة@, الظهور Vري هو طريق ع� اXاّدة تطلق اXناسـبة وwذه
ا�ريان@/ هذا

ã
| واقع نَفَس وع� الطريق@,

وسارٌب ـْيِل Jبالل ُمستخٍف هَو َوَمن بِه َجَهر َوَمن الَقوَل
Ú
Ì
Ò
ºأ َمن ِمنكُم َسواٌء@

/@١٠ . ١٣ ـ اِر Úyبال

ã
| السارب ذ@كر فقد ار@, Øyبال ويظهر يَ«Ìب ومن باللّيل

ã
Ùالتخ� يطلب مَن أيى

/@
ã
اXستخ� مقابل

والنور اللّيل@والyار فٕاّن ٕا�@ا�@تعا�@: بالنسبة @والسارب
ã
اXستخ� تساويى وأمّا

وا¡واّس ٕا�القوي وبالنسبة اXاّدة nعا
ã
| حجب هيى ا Ø̂ ٕا وإ�خفات وا�هر والظلمة

للحجب فليس الروحانّية@: ا¡واّس ٕا� وبالنسبة nالعا هذا وراء ما
ã
| وأمّا ا�«Êنّية@,
فzا@/ تأث� اXاّدية

/@٦١ . ١٨ ـ باً
Ò
Ì
Ò
º البَْحر ã| َسبيلَه َذ ÚHفا F Òtُحو نِسيا Fy بَيْ مَع ÒV َبَلغا ØF َفلَ

ã
| وهو اXاء@,

ã
| ا�ريان وهو بالطبع له جعل الّذيى سبيله ا¡وت ذ ØHفا أيى

ا�ريان@/ من Wنوعاً وكونه ا¤دوديّة من التظاهر أيى ال«Ìب حالة

ا¡اجة عند يتسنّه لئ0ّ ماء
ã
| وTفوظاً حيّاً كان ا¡وت بأّن القول يبعد و�

البحر@/
ã
| سبيله ذ ØHفا البحر@, من قريباً هناك وضعوه وقد الطعام@, ٕا�

يكون dك
ã
| ويستعمل والتحّرك@, الرَوغان ]ع� ا¡وت أّن اXع� هذا ويؤيّد

ا¡وت@/ راجع ـ @كاً ومتحر� حيّاً



١١١ Ìºبال

اXاء رأي وٕاذا الباطن@,
ã
| حيّاً وكان الوقت@, هذا قبيل ا¡وت أخذا F Øu@أ أو

وSا@/ ٕاليه فراغ به@: وأحّس

/@٣٩ . ٢٤ ـ ماًء الظJمآُن سبُه Ö ÒJ ِبِقيعٍة Ìاٍب Ò» كَ م Ô ÔGFأع َكَفروا@ والJذيَن

الكفّار أعFل كذلك حقيقة@, له وليس ¼Íف ز
Ø

وت تظاهٌر Ìاب

Ú
ال« أّن Fك أيى

بـالنيّات@, أ�عـFل تقّوم فٕاّن دنيوّية@, ومقاصد نفسانيّة ؤ�غراض رياًء يعملون ا Ø̂ ٕا
إ�نسان دام وما مذموماً@, طا¡اً أو مطلوباً صا¡اً يكون العمل@وفصله@وبه روح والنيّة
واÇXقاصد ّ اÇXاّديى ا�Çريان ٕاّ� نـظر له وليس ,@ ّ الدنـيويى والعيش ا¡ياة

ã
| متوّغ0ً

خالصة@/ صا¡ة نيّة من يتمكّن ف0 النفسانّية@:

/@٢٠ . ٧٨ ـ Ìاباً
Ò
º َفكاَنْت باُل

ß
� ا ت Ò Ùوُس� أبواباً فكاَنْت Êُء Ú»ال وُفتَحت

ã
| ينفخ ٕاذا ـ فاXع� كان@, نوع ّ أيى من ÓDعظ بالفطرة يكون ما ٕانّه ا�بل

ã
| قلنا

ã
| وفطرًة َخلقاً ÓDعظ يكون ما كّل أيى ا�بال ت Øوُس� ال«Êء أبواُب وُفتحت ال̂صور

Ìºاباً@/ فكانت كيفاً@, أو Ó
Ø
Fك الطبيعة nعا

Gا �@يب� فوقها nعا ٕا� ت Øوُس� عاXها من خرجت ٕاذا الطبيعيّة العظمة فٕاّن
/@B6^ود Ìاب

Ú
مبّدلة@ٕا�ال« العظمة وتكون@تلك ا¤دودة, ا¢صوصة العظمة من@تلك أثر

والطبيعة@, الدنيا nعا
ã
| عنوان أو عظمة أو مقام كّل أّن ع� الكرZة ا�eية فتدّل

عyا@/ با�نتقال ويزول wا@, Oتّص ا Ø̂ ٕا

ون@/
ß
َتْستك� Ôrُكن ا@

ß
[ ْون ÒGا َعذاَب َزْون ÔQ فاليَوَم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºبال@:

تَ«Ìبَل وقد Ìبال@, ßº فهو لُِبس ما كّل وقيل رع@, والد� القميص Ìبال@:
Ù
ال« ـ لسا



Ìºبال ١١٢

Ìبال@/
Ù
ال« ألبستُه أيى بل@,

Ö
Ì»َفت وÌºبلته ٕايّاه@, بَله ÖÌ Òºو به

يـذّكر مـعّرب
Øã
Ïºفار Ìاويل@:

Ú
وال« صحيح@/

Ø ã
èبعـر فليس Ìºل أمّا Ìºل@:@

َوله
Ö
Ì
Ò
ºو Ìاوي0ت@/

Ò
º وا�مع واُ ّنثت@, اُعربت أعجميّة ال«Ìاويل الليث@: قال ويؤّنث@/

وهـيى ا�FÇعة لفـظ ع� Ìاويل
Ú
ال« جاء :@ ّ أ�زهريى فلب«Îا@/ أيّاها ألبسه ول@:

Ö
Ì»َفت

ã
| مُـ«Ìَولة@: امة Òaو Ìوال@/ ßº يقول أ�عـراب من واحد غ� وdعت قال واحدة@,

ال0ّم@/ من بدل فzا النون أّن يعقوب زعم Ìاويل@,
Ú
ال« Ìاوين@:

Ú
وال« ريش@/ رجلها

Ìبال@/
Ù
ال« ألبستُه :@ أيى بََل

Ö
Ì
Ò
فتَ« بَلته ÖÌ Òºو القميص@, Ìبال@:

Ù
ال« ـ صحا

شلوار@, معّرب معروف@, وهو Ìºوال bع Ìاويل
Ú
ال« ـ@ للميـبديى اللّغة بديع

أ�ظهر@/ وهو مقلوباً@, ب ُعر� أو التعريب
ã
| فقلب

الفـرس@:
ã
| وضعه واصل بالفتح@, Ìبال

Ò
º معّرب القميص :@Ì»بالك Ìبال

Ù
ال«

Ìºدرخت@, Ìºكوه@, كقوGم الفوق@, ]ع� هنا :@Ì
Ò
º الكتف@, ع� يوضع الّذيى الثوب

جـناح ]Çع� أ�صل
ã
| كان وٕان اليد@, ]ع� هنا بال وكذا ,@

Ø ã
ا¡قي� بالرأس تشبzاً

الطائر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
العا� النصف ع� يلبس لباسUصوص هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

من السافلة القسمة ع� يلبس ما ال«Ìوال أّن Fك عليه@, ويشّد يطرح أو البدن من
البدن@/

خارجيّة لغة من مأخوذة كانت وٕان خالصة@, عربيّة Ìبال@: ßº ـ الكلمة وهذه
نظائرها@/

ã
| Fك وتعّربت@,

أو قـطن من كان@, جنس ّ أيى ومن غ�ه@, أو Uيط لباس من أعّم Ìبال ß»فال



١١٣ Ìºبال

غ�ه@/ أو حديد أو نبات أو صوف

Ìابيَل
Ò
ºَلكُم َوَجَعَل أ@كنافاً بال

ß
ا� ِمن َلكُم َوَجَعَل  ًjِظ َخَلَق ا Ø ßW َلكُم َجَعَل ُ̀ وا

/@ ٨١ . ١٦ ـ بأَسكُم تقيكُم Ìابيَل
Ò
ºو ّر Ò¡ا َتقيكُم

واÇXعادن ا�FÇد وأنـواع وا¡يوان النبات مyا وكّون أ�رض خلق ا� فٕاّن
مyا جعل

Ø
j وتgيلها ونشوئها تربيxا

ã
| تأث�اً والقمر والشمس واGواء للFء وجعل

ومع الدنيا@, ا¡ياة
ã
| العيش وسائل وسائر والفراش واللباس للغذاء مyا يستفاد ما

حياته@/ ٕادامة
ã
| والوسائل اXواّد هذه من يستفيد ٔ�ن مستعّداً إ�نسان جعل هذا

هـو ما وٕاNاد وقّوة@, منه Mول وهو وOـتاره@, يقصده ما ٕاّ� ل0ٕنسان فليس
ا`@/ ِعند ِمن lُكل ُقل اXانع@, هو ما ورفع ÏÉقتXا

كاXظلّة ا¡ّر من إ�نسان حفظ فوائده ومن Ìبال@,
Ù
ال« ا¡ياة@:

ã
| الوسائل ومن

جـهة دون ا�Çهة@, هـذه ٕا� ا¡اّرة اXناطق
ã
| التوّجه فٕاّن الشمسّية@, Gا يقال

ã
الّ	

ال
ودة@/

إ�نسـان ٕا� يتوّجه الّذيى وا�بت0ء الشّدة من Jفظ ما ال«Ìبال@: من وأيضاً
شّدة@, كّل ع� شـموله وZكن ا¡رب@/

ã
| كالدرع وه0ك@, خطر معرض

ã
| وNعله

وغ�ها@/ واXطر@, الشديد@, وال
د العاصف@, @كالر´

إ�مكانات وسائر وبقائها تكّوuا و¾Ìائط وكيفيّاtا وIّو�tا أ�ّوليّة فاXواّد
الصانِع@, إ�نساِن نفس بل تعا�@, ا� من هيى ا Ø̂ ٕا ل0ٕنسان مصنوع كّل

ã
| واXق�نات

الوّهـاب@, العـزيز ا� جانب من أيضاً منه ء
ã
Ï¾ وكّل وحياته و[يñه وقواه وجوُده

َخـَلَق ا Ø ßW َلكُم َجَعَل ـ ا� من أيضاً وهو تعا�@, منه الظلّـيّة جهة ٕاّ� ل0ٕنسان فليس
/@ ًjِظ



Ìºج ١١٤

/@١٥ . ١٤ ـ اُر النّ ُوجوَهُهم ×
Ï¿وتَغ َقِطراٍن ِمن Ìابيُلُهم Òº

ع� يشـمل Ìبال
Ù
فال« كريه@, وهو أ�شجار بعض من ي�ّشح سيّال القطران

كيفّية@/ ّ وبأيى جنس ّ أيى ومن nعا ّ أيى
ã
| البدن من جهة يس� ا

Ø
W النحو هذا

ُتَبّدُل يَوَم ـ واXاّدة ا�سد من ألطف ببدن مبّدً� ا�زاء يوم
ã
| البدن كان وØXا

السـيّالة اXاّدة من اXراد @فيكون ـ ٤٨ . ١٤ ـ وات ـمى Jوالس رض أ َ Òَغ� رُض أ َ
وأ�خـ0ق اÇòبيثة الصـفات من داخله من ي�ّشـح ما البدن@: ذلك من ا�Xّشحة
اÇXتظاهرة القـطرات هـذه فـتكون الفـاسدة@, اÇXنحرفة وأ�فكار والعقائـد الذميمة

/@oا�ح ٔ�هل Ìºباً� ا�Xّشحة

أشّد فهو منه وناشئاً الوجود نفس من كان ٕاذا :@m0Xا غ� Ìبال
Ù
ال« أّن �O �

صفات من البدن داخل
ã
| ا

Ø
W يتظاهر ما أّن Fك اòارج@/ من يوجد ا

Ø
W وعقوبة تأث�اً

أمـور مـن اÇòارج من يطرأ ا
Ø
W ]راتـب اً ØX وتأ عذاباً أشّد راسـخة@: ظلFنيّة خبيثة

ج«Êنّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºج@:

ال«Ìاج@, ذلك من وا�Fل@, ا¡سن@والزينة ع� يدّل صحيح أصل Ìºج@: ـ مقا
َحّسنه@/ أيى وجهه ج

Ø
Ìº ويقال زينته@, هو للداّبة@, Ìج

Ú
ال« ومنه وحسنه@, لضيائه يى Ùd

Ìوج@/
Ô
º وbعه @الرجل, يى Ùd@يج@وبه

Ò
Ì
Ô
º@وتصغ�ه معروف, Ìج@الداّبة@:

Ò
º ـ مصبا

صباح@, ßXا Ìاج@:
Ù
وال« Ìºجاً@/ عليه عملت أو Ìºَجه عليه شددت الفرس@: وأÌºجت

والدهـن@/ الفـتيلة فـzا
ã
الّ	 اÌ»ßXجة علzا توضع

ã
الّ	 والَمْسرَجة@: ج@/

Ô
Ì
Ô
º وا�مع

وأصلها أعجميّة كلمة الزبل وال«Ìج�@: /@
Ó
ومع� وزناً أوقدته مثل ال«Ìاج وأÌºجت

Ìºك�@/



١١٥ Ìºج

وتسـّمي مـعروف Ìاج@:
Ù
وال« الداّبة@/ أÌºجنا وقد معروف@/ ال«Ìج@: ـ صحا

والطريقة@/ الطبيعة Ìجوجة@:
Û
وال« Ìاجاً@/ ßº الشمس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mسب اXع�Oتلف وهذا والزهرة الوقار هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

يناسبه@/ ما له مورد فكّل اXوارد@, اخت0ف

به@/ يðيّن ]ا الوجه
ã
و| Gا@/ ال«Ìج بشّد هيى ا Ø̂ ٕا الدابّة

ã
| الزهرة مع فالوقار

القـيد يكون أن ف0زم بال«Ìاج@/ اXظلم البيت
ã
و| Oتلقـه@/ ]ا الكذب ا¡ديث

ã
و|

مورد@/ كّل
ã
| ملحوظاً

� وزهـرة@, وقاراً كونه باعتبار هو ا Ø̂ ٕا به@: يستضاء ما ع� ال«Ìاج فٕاط0ق
وقاراً Fuلكو @أ�@كرم@,

Ø ã
الشمس@والن� ع� ٕاط0قه وهكذا استضاءة@/ كونه@وسيلة مطلق

ا¤يط@/
ã
| وزهرة

جهة من أو جهxا@, ومن اXاّديّة اُ�مور
ã
| يكون أن من أعّم اXع� هذا ٕاّن

Ø
j

أ�@كرم@/ الرسول
ã
| Fك اXعنوّية@, اُ�مور

وا0Xحة والزهرة واXصباح والضياء النور ومواّد اXاّدة هذه ب� الفرق فظهر
وغ�ها@/

ء
ã
Ï¾ من متحّص0ً معنويّاً@, أو ماّدياً هو@, حيث من الضياء مطلق النور@: فٕاّن

الظلمة@/ ويقابله نفسه@,
ã
| متقّوماً يكون أو آخر

ضياء@/ الوجود يقال@: و� آخر@, ء
ã
Ï¾ من Iّصله فيه ي0حظ والضياء@:

وال
يق@/ الب¿Ìة وصفاء الوجه ٕا¾Ìاق وهو الصباحة من واXصباح@:



Ìºج ١١٦

معنويّاً@/ أو ماّدياً ء
ã
Ï¾

ã
| ل Úgت ت0ٔلؤ وال̂زهرة@:

التفصيل@/ ع� حسناً يكن n وٕان Pملته مقبوً� ء
ã
Ï¿ال كون وا0Xحة@:

ـ
ã
| Fكـ ال«Ìاج ذ@كـر بعد الوّهاج@, اXنـ�@, ـ ذ@كر اXاّدة@:

ã
| أ�صل ويؤي�د

َوّهاجاً@/ Ìاجاً ßºو ُمن�اً@, Ìاجاً ßºو

/@١٦ . ٧١ ـ Ìاجاً ßº مَس Jالش َوَجَعَل ُنوراً فzّن الَقَمر َوَجَعَل

/@٦١ . ٢٥ ـ ُمن�اً وeراً Ìاجاً ßº فzا َوَجَعَل ُبروجاً Êء Ú»ال ã| َجَعَل الJذيى َتباَرَك

/@١٣ . ٧٨ ـ َوّهاجاً Ìاجاً ßº َوَجَعلنا ِشداداً َسْبعاً َفوَقكُم وَبَنينا

ã
و| برج ّ أيى

ã
| الشموس مطلق أو منظومتنا

ã
| الشمس هذه خصوص ف�اد

الشداد@/ السبع من منظومة ّ أيى

وت0ٔلؤ وتوّهج توقّد فzا أيى @وّهاجة@, وهيى منظومته@,
ã
| وت0ٔلؤ فالشمس@وقار

عاXها@/
ã
|

/@٤٦ . ٣٣ ـ ُمن�اً Ìاجاً ßºو بٕاذِنه ِ̀ ٕا�ا َوداِعياً

من� وهو إ�نسانّية@, ل Øgت جهة
ã
| اُ�مّـة

ã
| مت0ٔلئاً وقار B6ص الرسول فٕاّن

النفس@/ وtذيب واXعارف وا�eداب وال�بية العلم جهة
ã
|

ّ مـاّديى الشـمس
ã
و| ,@

Ø ã
æروحـا ّ معنويى أ�@كرم الرسـول

ã
| والت0ٔلؤ فالوقار

به@/ Uصوصة جهة
ã
| ل Øgمت مyا وكّل /@ ّ ظاهريى

فٕاّن القمـر@, دون ,@B6ص والرسول الشمس مورد
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

غ�Yا@/ دون F{تناس ل Øgوالت والت0ٔلؤ الوقار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١١٧ Ìºح

Ìºح@:

,@´Ì
Ò
º أمر منه يقال ا�نط0ق@/ ع� يدّل وهو واحد@, مّطرد أصل Ìºح@: ـ مقا

حُت
Ø
Ìº يقال الط0ق@, وهو Ìاح

Ú
ال« هذا ع� مل ÔJ Ø

j مَطل@, و� تعويق فيه n@يكن ٕاذا
ثيابه@/ من اòارج الُعريان وهو الُمنَسِرح الباب ومن ال«Ìيعة@/ الناقة ح@:

Ô
Ì
Û
وال« اXرأَة@/

ح@/
Ö
Ì
Ú
ال« له الّذيى الرجل السارح@: ويقال ,@ الراعيى والساِرح@: /@mالسا اXال Ìح@:

Ú
وال«

أن وZكن أ�صل@, هذا عن شاّذاً يكون أن ولعلّه حة@,
Ö
Ì
Ú
ال« فهيى العظيمة الشجرة وأمّا

الذئب@, حان@:
Ö
Ì
Ù
ال« الباب@: ومن ا�هات@/

ã
| وَذهاwا �ن«Ìاح@أغصاuا حة

Ö
Ì
Ò
º يكون

مَطالبه@/ ã
| ين«Ìح ٔ�@نّه

بنف«ÇÎا@, رَعْت أيضاً@: Ìوحاً
Ô
ºو نفع@, باب من حاً

Ö
Ì
Ò
º إ�بُل َحت

Ò
Ì
Ò
º ـ مصبا

ٕاذا اXرأَة حُت
Ø
Ìº قيل ومنه وتكث�@, مبالغة حxا@:

Ø
Ìºو يتعّدي@, و� يتعّدي ْحxا

Ò
Ì
Ò
ºو

عر الش� حُت
Ø
Ìºو باXصدر@/ تسمية ح

Ö
Ì
Ò
º الراعيى للFل ويقال Ìاح@/

Ú
ال« Ëº�ٕوا ا@, Ôxطلّق

Ìحان ßº الكاذب ويقال@للفجر Ìاح�@/
Ò
º@وا�مع الذئب@وأ�َسد, Ìحان:

Ù
وال« ت«JÌاً@/
التشبيه@/ ع�

شجرة كّل بل ويقال الشجر@, من ÍÈب ح@:
Ö
Ì
Ú
وال« ـ ١٣٢ . ٢ اللغة Çbهرة

قيل اÇXرأة و�دُة Îºلت ٕاذا قوم وقال حاً@/
Ö
Ì
Ò
º 0ًÎº ٕاعطاًء وأعطاه حة@/

Ö
Ì
Ò
º طويلة

والُمشـط باXشط@, رأÎºا خللت ٕاذا ت«JÌاً@, رأÎºا اXرأة َحت
Ø
Ìºو حاً@/

Ö
Ì
Ò
º ولَدته

Ìºَحت قـيل Çا Ø[ور الَمرعي@, ٕا� wا غدوَت ٕاذا اXاشيَة وÌºحُت اÌ»ßXح@/ يسّمي
لغة أعتقته@, ٕاذا العبَد حت

Ø
Ì
Ò
ºو وُمراح@/ سارح اXال وقالوا Gا@, الفعل فيُجعل اXاشية@,

Ìحاناً@/ ßº أ�سَد يُسّمون ا¡جاز وأهل الذئب@, Ìحان@:
Ù
وال« Zانّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Ìºح ١١٨

والتحقيق@:

جعل إ�مساك فٕاّن إ�مساك@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

منطلقاً ء
ã
Ï¿ال جعل وهو اÌº�ٕاح قباله

ã
و| ,@B6وابسته متمّسكاً@ومرتبطاً@ومتعل�قاً ء

ã
Ï¾

متعل�ق@/ غ�

وا�نط0ق الزوجّية@, تعلّقات بقطع اXرأة
ã
كا�نط0ق@| اXع�@له@مصاديق@: وهذا

برفع واXال اXاشية
ã
| وا�نط0ق التجّعد@, عن وٕاخراجه شط ÔXبا ´Ì»بالت ْعر الش�

ã
|

الّرقّية@, تعلّق عن باعتاقه العبد
ã
| وا�نط0ق ,@ الرعيى ٕا� Oرجن Ø	ح عyا ا¤دوديّة

أ�مر
ã
| وا�نط0ق فيه@, وا�س�سال والتوّسع أغصانه بطول الشجر

ã
| وا�نط0ق

قيد عن ا�نط0ق وهكذا سعة@,
ã
و| 0ًÎº يكون Ø	ح اXضيّقة وال¿Ìائط ا¡دود برفع

ا¡ركة@/
ã
| البطء يوجب

Ø
Fع وا�نط0ق التلّبس@,

والطول@, وال«Îولة@, الذهاب@, ـ من كّل
ã
| ي0حظ أن �بّد التعّلق@: رفع فقيد

وا�نط0ق@/ والعتق@, ,@ والرعيى واòروج@,

/@٢٣١ . ٢ ـ عروف Ò[ حوهّن ÙÌ Òº عروفأو Ò[ Jفأمِسكوهن

/@٢٢٩ . ٢ ـ ت«Ì´بٕاحسان عروفأو Ò[فٕامساك مّرتاِن الّطjق

والتخلية الع0قة قطع وب� ,@Fyبي اXرابطة وحفظ التعلّق ٕابقاء ب� اXرء Øفيخ�
ـ ِلَتْعَتدوا ÍßÈاراً ِسكوهّن Ô] َو  ـ باXعروف Fyم كّل يكون أن و�@بّد وا�س�سال@,

/@٢٣١ . ٢

jًي Òb Ìاحاً Òº Jحوُهن ÙÌ Òºو JعوُهنLتf ///@jًي Òb Ìاحاً Òº Jْحكُن ÙÌ Òº واُ JْعكُنLَمت اُ Ò Öَفَتعاَل�
/@٤٩ و ٢٨ . ٣٣ ـ@

اخت� ع�@الت«Ì´@ٕاذا ا¦تيع فيقّدم متاعاً@/ شخص@متمتّعاً@وإعطاؤه جعل ا¦تيع:



١١٩ Ìºد

طـريق بأbل ´Ì»والت الط0ق
Ø
j با¦تيع@, اXطلّقة ترضية حينئذ فال0ّزم ,@´Ì»الت

واللطف@/ إ�حسان يصدق Ø	ح برنا¶@, وأحسن

/@٦ . ١٦ ـ «Ìحون تَ Òوح� تُرJوَن Òح� اٌل Òb فzا َوَلكُم

الgال ٕا� ومرجعه والتناسب@, النضج فيه اجتمع
Ø
Fع عبارة ٕانّه bل@: ـ

ã
| قلنا

عيش@, وسعة رفاه وبدّو النعمة ظهور ٕا� ٕاشارًة ل0ٔنعام ´Ì»والت وإ�راحة والبلوغ@,
ا�هة@/ هذه

ã
| وبلوغ ونضج كFل فله

وهو بإ�راحة فٕاّن ,@´Ì»الت ع� إ�راحة فيقّدم ا�Fل@: بيان
ã
| اXقام كان وØXا

ا�Fل@/ بتحقق يقطع الُمراح@, ٕا� الَمرعي من الرجوع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºد@:

وما النظـم Lو بعض ٕا� بعَضـه ء
ã
Ï¿ال ض̂مك د@:

Ö
Ì
Ú
وال« ـ ٤٦١ ـ ا�شتقاق

ر Lوَقد ـ الت�يل
ã
و| بعض@/ ٕا� بعÎÉا حديد

Ø
ËÈ أيى الدرع ُد

Ö
Ì
Ò
º قوGم ومنه أش}ه@,

ُرم Ô¡ا ر
Ô
Î¾�ٔا أَتعرف :@

Ø ã
èٔ�عرا وقيل غ�ه@/ أو َخرز من اXنظ�م د والُمسر� د@/

Ö
Ì
Ú
ال«

ã
|

فرد@/ وواحد د
Ö
Ì
Ò
º ث0ثة ٔ�عرفها@:

ã
Øæٕا فقال@:

يـتّصل كث�ة أشـياء
ã
توا� ع� يدّل وهو منقاس@, مّطِرد أصل Ìºد@: ـ مقا

َلق@/ ß¡ا عمل من أش}ها وما لل̂دروع جامع Ëºٕا د
Ö
Ì
Ú
ال« ذلك من ببعض@/ بعÎÉا

واÌ»ßXد@: الو�ء@/ ع� به أتيت قتل@: باب من داً
Ö
Ì
Ò
º ا¡ديث Ìºدت ـ مصبا

وال«Ìادق سقف@, ب0 شقق من اòيمة حول يُدار ما وال«Ìادق@: رز@/ ß¢ويقال@ا ثقب@, ßXا
الفسطاط@/ ال«Ìادق عبيدة@: أبو وقال البيت@, صحن ع� ّد ÔZ ما أيضاً@:



Ìºد ١٢٠

يقول الفّراء@: قال د@,
Ö
Ì
Ú
ال«
ã
| ر Lوَقد ـ وجّل عّز ا� قال ـ ٣٥٦ . ١٢ الxذيب

ã
| د

Ö
Ì
Ú
ال« الزّجاج@: وقال َلق@/ Ò¡ا Ë ß½فيف غليظاً و� فينفِلق دقيقاً رع الد� ِم«Êر Qعل �

ف0ٌن د
Ò
Ì
Ò
º ويقال مُتتابعاً@/ بعض ٕاثر ٕا� بعض يتّسق Ø	ح ء

ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾ تَقِْدمة اللغة

التـفس�@:
ã
| وقال وا�ه@/ ٕاذا الصوَم@: ف0ن د

Ò
Ì
Ò
ºو تاَبعه@, ٕاذا داً@:

Ö
Ì
Ò
º Ìُده

Ö
يَ« ا¡ديَث

طرفها ٕا� ا¡لقة طرف تقديرك ْمر الس� ٔ�ّن اللغة@, من خارج غ� وهو ْمر الس� د
Ö
Ì
Ú
ال«

د
Ö
Ì
Ú
ال« اللـيث@: وقال وَزّراد@/ اد

Ø
Ì
Ò
º لصاح}ا قيل ومنه َرد@, الز� د

Ò
Ì
Ú
وال« قال@: خر@, eا�

طرفا فُيثقب د
Ú
Ì»ُي ٔ�@نّه داً

Ö
Ì
Ò
º يى Ødو َلق@, Ò¡ا عمل من ها

Ò
أش} وما لل̂دروع جامع Ëºٕا

ف0ن د
Ò
Ì
Ò
º بكر@: أبو وقال ثقب@/ ßXا واÌ»ßXد@: د@, الُمسر� لَق Ò¡ا فذلك باÊ»Xر@, حلقة @كّل

رع الد� Ìºدت قوGم من وأجاده@, درسه أحكم أيى ّوداً@, ÔV gاً ÔT درسه معناه الكتاب
ها@/

Ò
مَسام� أحgَت ٕاذا

واستع�لنظم ا�لد@, وخرز الدرع كنسيج ويغلظ Oشن ما خرز ال«Ìد@: ـ مفر
Ìºاط ÇLو والزراد Ìاد

Ù
وال« وَزرد@, ٌد

Ö
Ì
Ò
º ويـقال د@,

Ö
Ì
Ú
ال«

ã
| ر Lوَقـد@ ـ قال ا¡ديد@,

وزراط@/ و¼Íاط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالنسج شبzاً بآخر أجزاء أو ء
ã
Ï¾ وصل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

كالشباك@/ واòرز@,

والتتابع والنسج@واòصف@والنظم@والوصل اòرز ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
:@
Ø
ËÉوال

ã
والتوا� واللحوق

مثقوب هو ما نظم أو الثقب ٕا� Jـتاج كا�لد ء
ã
Ï¾ خياطة هو اòـرز@: ٕاّن

@كا¡ّب@/



١٢١ Ìºادق

وأمثاله@/ للثوب ا¡يا@كة هو والنسج@:
كالنعل@/ وخرزه@, مثله ع� ء

ã
Ï¾ ٕاطباق هو واòصف@:

أ�جزاء@/ ب� وارتباط ترتيب مع bع والنظم@:
الفصل@/ يقابل وهو الصلة مطلق والوصل@:

مع�@/ أو ظاهر
ã
| منفصلة أو متصلة مطلقة تبعيّة والتتابع@:

ء@/
ã
Ï¾ وراء Dف ء

ã
Ï¾ وقوع :@

ã
والتوا�

عنه@/ بعيداً كان بعدما سبق ما ٕادراك واللحوق@:
منه@/ أقوي هو ما ٕا� ء

ã
Ï¾ وصل :@

Ø
ËÉوال

أخري@, مع فلّزيّة أجزاء ربط هيى ال«Ìد@: ماّدة
ã
| ا¡قيقة ٕاّن نقول أن وZكن

ã
| Fك خشنة@, شديدة صلبة أشياء ّ أيى ربط

ã
| تستعمل

Ø
j وأمثاGا@, الدروع

ã
| Fك@

أ�حـاديث وربـط متواليـة الصيام أيّام وربط صعبة ومسائل مشكلة مطالب ربط
وهكذا@/ اXستصعبة

/@١١ . ٣٤ ـ Ìد
Ú
ال«
ã
| ر Lوَقد ساِبغاٍت اعَمْل أن ديَد Ò¡ ا @لُه وألنّا

صنعة
ã
| وتكون فzا@, تضييق � سابغة مصانع ا¡ديد ل� أثر

ã
| لتعَمل أيى

دقيقة@/ ومقاييس معاي� وع� دقيق لطيف وتقدير تدب� ع� والدروع د
Ö
Ì
Ò
ال«

أن �@بـّد د
Ö
Ì
Ú
ال«

ã
| والتقدير اXصانع

ã
| التوّسع أّن ع� قرينة ا¡ديد فتلي�

خصوصه@/
ã
و| ا¡ديد ٕا� راجعاً يكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºادق@:

/@ñهل الد� وهو Ìادار@,
Ò
º بالفارسيّة وأصله معّرب@,

Øã
Ïºفار Ìادق@:

Û
ال« ـ ب الُمعر�



Ìºادق ١٢٢

Ìادق
Û
وال« الزّجاج@: قال Ìادقات@/

Ô
º وا�مع بالبناء@, أحاط ما Ìادق@:

Û
ال« ـ لسا

أ�ث�: ابن ء@/
ã
Ï¿ع�ال اXشتمل ا¡ائط أو اÍÉßXب ã| ال̂شقّة Lو ء

ã
Ï¿ب أحاط ما @كّل

من ء
ã
Ï¿ب أحاط ما كّل وهو موضـع@, غ�

ã
| Ìادق

Û
ال« ذ@كر ا¡ـديث

ã
| ورد وقد

ِمن وِظّلٍ ـ@ تعا� قـوله
ã
| التفسـ� أهل بعض وقال ِخـباء@/ أو ِمÍÉب أو حائط

ـّد Ô]
ã
الّ	 Ìادقات

Û
ال« واحد Ìادق

Û
ال« :@ ا�وهريى النار@/ أهل Ìادق

Ô
º من هو موم@: Ö ÒJ

الساطع@/ الغبار وال«Ìادق@: Ìادق@/
Ô
º فهو ُكرُسف من بيت وكّل الدار@, صحن فوق

وبعده ألٌف ثالثه مفرد Ëºٕا ك0مهم
ã
| وليس معّرب@,

Øã
Ïºفار Ìادق@:

Û
ال« ـ مفر

حرفان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع�يشمل وهذا تبعه@, ا
Ø
W ء

ã
Ï¿ال ع0 ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

اXرتفع@/ والغبار الدار فوق Zد وما واليحموم اòباء

والتـبعّية@, إ�حاطة باعتـبار ,@FGوأمثا وا¡ائط ñهل الد� ع� ٕاط0قـه وZكن
اXنظور@/ ا¤ّل ويتبع يعلو ا

Ø
W ا Øuفكأ

/@٢٩ . ١٨ ـ Ìاِدُقها
Ô
º wم أحاَط ناراً Ò�Xِللظّا اعَتْدنا ٕانّا

ظُلFُُت الظ^لم ـ@ الظلمة هو الظلم أثر كان وØXا الxيئة@/ ]ع� العتد من إ�عتاد@:
/@nللظا Ìادقاً

Ô
º منه اXرتفعة اXنبعثة الظلFت فتكون ـ@ القيامة يوم

الّذيى ا¡ّق عن والتجاوز والتعّديى ا�Lراف يوجب الظلم أّن ذلك@: وتوضيح
ٕانّا فلَيكُفر شاَء وَمن فليؤِمن شاَء ن Ò Òf ربLكُم ِمن ا¡ق? وُقل ـ ا� ومن ا� سبيل هو
والضـ0ل والعمي الظلمة مyا وتتحّصل وا¡رمان@, البُعـد نار تتّقد @وwذا ـ اعَتْدنا



١٢٣ ØÌº

والغفلة@/

وراء Dف اXتحّصلة اXعنويّة اُ�مور ومن ماّدية غ� كانت ØXا الظلمة تلك ٕاّن
Ø
j

اÇXوت بـعد ]ا Tـدودة غ� وهيى ,@nالعـا تلك
ã
| اXتكّون Ìادق

Û
فال« الطبيعة@: nعا

ã
| وIجبه بالروح Iيط الظلمة فهذه حا�ته@, ومن الروح شؤون من بل ,@ ّ الطبيعيى

والروحانّية@/ اXاّدية ß�Ò ÒXالعا

@ـ Ìادُقها
Ô
ºم
ß ß
w أحاَط تعا�ـ @قوله

ã
|

ã
ÏÈاXا بصيغة التعب� تري اللحاظ وwذا

أيضاً@/ الدنيا حياtم
ã
| wم أحاط قد ال«Ìادق ذلك أّن ٕا� ٕاشارة

بالكافرين@/ ُلمحيطَة Úsَجَه Jوٕان بالَعذاِب َيستعجلونََك تعا�ـ @قوله
ã
| Fك وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ØÌº

Oرج � وُمستقّره@, خالصه من كان وما ء
ã
Ï¿ال ٕاخفاُء فروَعه مع ÒN :@

Ø
Ìº ـ مقا

خـ0ف ٕاÌºاراً@, َء
ã
Ï¿ال أÌºرُت يقال إ�ع0ن@, خ0ف

Ø
Ì
Ù
فال« هـذا@/ عن منه ء

ã
Ï¾

ذلك ومـن بـه@/ �@يُعلَن أمر ٔ�@نّه به يى Ùdو الن�كاح@, وهو
Ø
Ì
Ù
ال« الباب@: ومن أعلنته@/

الّذيى وأمّا ال¿Îُر@/
Ø
k ٕاذا ليلتـ� أو ليلـة ا0Gل

Ø
Ì»يست ليلـة وهو Ìار@,

Ú
وال« Ìار

Ù
ال«

ال«Ìور@, ومـنه ء
ã
Ï¿ال خالص :@

Ø
Ì
Ù
فال« ومستقّره@: وخالصه ء

ã
Ï¿ال ض ÒT من ذ@كرناه

وbعه ولينه@, جسمه خالص وهو إ�نسان@, ة
Ø
Ì
Ô
º ة@:

Ú
Ì
Û
وال« زن@/ Ô¡ا من خال أمر ٔ�@نّه

ã
|

ã
الّ	 الكسور وهيى أ�سارير@: فأمّا الراحة@/ بطن خطوط من اòّط ر@:

Ò
Ì ß»وال ة@/

Ú
Ì ßºأ

ا�ستقرار: من @ذ@كرناه الّذيى وأمّا Ìها@/
Ø
تك« وذلك ة,

Ø
Ì
Û
ال« ع�@أسارير fحمولة ا�}ة,

عنده يستقّر إ�نسان ٔ�ّن العيش@, خفض Ìير@:
Ú
وال« ة@/

Ú
Ì ßºوأ ر

Ô
Ì
Ô
º وbعه Ìير@,

Ú
فال«

مستقّره@/ الرأس@: Ìير
Ò
ºو َدَعته@/ وعند



ØÌº ١٢٤

ويستعمل ـ ُيعلنون َوما ون
Ø
Ì» يُ ما وَيعلم ـ إ�ع0ن خ0ف اÌº�ٕار@: ـ مفر

ُهـم
Ú
Ì ßº َيـعلم َ̀ ا Jٕان ـ@ النفـس

ã
| الُمكتم ا¡ديث هو :@

Ø
Ì
Ù
وال« /@

ã
æعاXوا أ�عيان

ã
|

موّدtم@, من ون
Û
Ì ß»ُي ما ع� يُطلعوuم أيى ة@: JَودXبا ٕالzم ون ØÌ ß» تُ ـ وقوله واُهم@/ ÒSو

ذلك ٕاظهار
ã
ÏÉيقت الغ� ٕا� اÌº�ٕار فٕاّن صحيح وهذا ُيظهرون@, معناه بأّن Ì

Ø
فُ« وقد

ٕا� أÌºرت ـ قـوGم فٕاذاً غ�ه@, عن ٕاخفاءه
ã
ÏÉيقت كان وٕان

Ø
Ì»بال ٕاليه

ã
ÏÉيف Xن

من هو فقيل للخالص واستع� إ�خفاء@/ وجه ومن إ�ظهار وجه من
ã
ÏÉيقت ف0ن@:

وذلك القـطع@, بـعد يب� ما البطـن@: ة
Ø
Ì
Ô
ºو Ìارته@/ ßºو الواديى

Ø
Ì ßº ومنه قومـه@,

Ø
Ìº

ال«Ìور@, من عليه لس ÔN الّذيى وال«Ìير@ الفرح@/ من rينك ما Ìور@:
Û
وال« �ستتارها@/

النعمة@/
ã
ُ�و� ذلك كان ٕاذ

Ø
Ìº

ã
| ف0ن خالصه@, ء

ã
Ï¾ كّل

Ø
Ìºو الع0نية@/ خ0ف :@

Ø
Ì»ال ـ ٨١ . ١ ا�مهرة

البطن:
ã
| ة

Ø
Ì
Û
وال« تراباً@/ أطيبُه Ìاره@: ßºو الواديى

Ø
Ìºو صميمهم@و¾Ìفهم@/

ã
|@ أيى قومه@,

ويقال واحد@/ Ìور
Û
وال«

Ø
Ì
Û
ال« قوم@: وقال /@ ØÍ ÛÉال ضّد :@

Ø
Ì
Û
وال« تقطع@/

ã
ال	 ال«Ìر موضع

معروفة@/ الكّف@: ة
Ú
Ì ßºوأ كتمته@/ وأÌºرته@: أظهرته@/ ء

ã
Ï¿ال أÌºرت

Ø
Ì»واسـت ه@/

Ø
Ì»مُست ع� ووقفت /@

ã
خ� أ�مر@:

Ø
Ì»َواست ا¡ديَث@/

Ú
Ìºأ ـ أسا

العلم وتعّلمُت وÌºائره@/ وأÌºاره Ìيَرته
Ò
ºو ه

Ø
Ì ßº Ï¿وأف Ìار@/

Ù
ال« ليلة وهذه القمر@/

ة
Ø
Ì ßºأ وَبِرَقْت الَوقبة@/ فهيى ة@:

Ú
Ì
Û
ال« وأمّا يقطع@/ ما وهو ُرك@,

Ô
Ì
Ô
ºو ك

Û
Ì
Ô
º يقطع أن قبل

به
Ø
Ì
Ô
ºو ,@ ومَسار� ة

Ø
Ì»َوم Ìور

Ô
º
ã
| وهو كّفه@/ أÌºار ٕا� ونظرت وأساريره@/ وجهه

/@
Ø
Ì»َواست

,@ باXرازيى يكون ا¡زن أّن ومعلوم ا¡ـزن@, ال«Ìور ونقيض ـ ٢٢٠ الفروق
الغّم@, الفرح ونقض الَم0ّذ@, من راها ÒV Nريى وما بالفوائد ال«Ìور يكون أن فينبغيى
�@حقيقة وكذلك@يفرح@]ا حقيقة@, أن@يكون@له غ� من ه ØYيتو بÍÉر @إ�نسان

Ø
rيغ وقد
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ã
| اXصدر موضع وضع Ëºٕا Ìور@:

Û
وال« له@/ حقيقة � ]ا

Ø
Ì»وي Jزن أن Nوز و� له@/

فاع0ً@/
ã
ÏÉويقت يتعّدي فعل وهو اً@,

Ø
Ì
Ò
º وأصله Ìوراً

Ô
º
Ú
Ì
Ô
º قولك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والبطون الكBن وهو إ�ع0ن@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ِمنكُمَمن َسواٌء ـ الكلFت هذه من كّل موارد
ã
| تستعمل اXاّدة هذه أّن ]ع� واòفاء@,

ã
| يوسُف ها

Ú
Ìºفأ ٕاÌºاراً@, م ÒG وأÌºرُت م ÒG أعلنُت

ã
Øæ ٕا Ú Ôj ِبه@, َجَهَر وَمن القوَل ÚÌºأ

واهم@/ ÒSو هم
Ú
Ìº َيعلم ا` Jٕان ُيبِدها@, Ònو َنفِسه

مضافاً واòفات@, والس� واòفاء والبطون الكBن ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
اXواّد@: هذه

ã
| قلنا ما ٕا�

كان@/ وسيلة ّ بأيى س� Iت ء
ã
Ï¿ال وكون اXستوريّة هو ـ � الس� أّن

والقلب@/ الضم�
ã
| ما ٕاخفاء وهو إ�بداء مقابل

ã
| والكBن@:

مطلقاً@/ كان وسيلة ّ بأيى اòفاء
ã
| ء

ã
Ï¾ كون هو واòفاء@:

أ�صوات@/
ã
| ويستعمل ا�هر@, يقابله واòفات@:

هو@/ حيث من أ�شياء
ã
| بطن ما وهو الظهور@, يقابله والبطون@:

oمـفاه من ك0ًّ فيشـمل الظاهرة@, با¡واّس Tسوس غ� يكون ما :@
Ø
Ì
Ù
وال«

واòفات@/ والبطون واòفاء الكBن
اXوضوعات@: باخت0ف خصوصيّاته Hتلف

ã
Øك� مفهوم اXع� فهذا

ا�هر@: مقابل
ã
و| اòفات مقام

ã
| اXاّدة تستعمل أ�صوات

ã
ف�

/@١٣ . ٦٧ ـ دور الص? ِبذاِت Õoَعل ٕانJه به اجَهُروا قوَلكُمأو وا ØÌ ßºوأ
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وإ�بداء@: إ�ع0ن مقابل
ã
و| الكBن مقام

ã
| تستعمل وقد

/@١٩ . ١٦ ـ ُتعِلنوَن َوما ون
Ø
Ì ß» تُ ما َيعلم ُ̀ وا

/@٧٧ . ١٢ ـ م ÒG ُيبِدها Ònو نفِسه
ã
| يوسُف ها

Ú
Ìºفأ

إ�ع0ن@: قبال
ã
| اòفاء مقام

ã
| تستعمل وقد

/@١ . ٦٠ ـ Ôrأعَلن َوما Ôrأخَفي ا
ß
[ أعلُم وأنا ة JَودXبا zم ٕالَ وَن ØÌ ß» تُ

:@
ã
| Fك اXاّديّات ã| تستعمل اXاّدة ٕاّن

Ø
j

/@١٩ . ١٢ ـ ِبضاعًة وه
Ø
Ì
Ò
ºوأ ُغjٌم هذا ¿Ìي بُ يا

/@٣٣ . ٣٤ ـ الَعذاَب رأوا ا ØX النJداَمَة وا ÛÌ Òºوأ ـ@ اXعنويّات
ã
و|

/@٣ . ٦٦ ـ َحديثاً أزواِجه ٕا�بعِض Û ãالن� ÚÌºأ وٕاذ
/@١ . ٦٠ ـ ة JَودXبا zم ٕالَ ون ØÌ ß» تُ

أيى واXوّدة@, ا¡ديث أيى بعده@, ]ا متعلّق ا�eيت�
ã
| ٕا�@: وحرف للتأ@كيد@, الباء

غ�هم@, عن ٕالzم اXتعلّقة اXوّدة ون
Ø
Ì»وت أزواجه@, بعض ٕا� الُملقي ا¡ديث

Ø
Ìºأ

اXوّدة@/ ٕاخفاء وهو

إ�ظهار@/ ]ع� � أ�صل
ã
| مستعملة اXوردين

ã
| اXاّدة أّن فظهر

/@١٩ . ١٦ ـ ُتعِلنون َوما وَن
Ø
Ì ß» تُ ما َيعلَُم ُ̀ وا

/@٧٦ . ٣٦ ـ ُيعِلنون َوما وَن
Ø
Ì» يُ ما َنعلَُم ٕانّا

/@٣ . ٦ ـ وَجْهركُم @كُم
Ø
Ì ßº َيعلَُم

/@٧٨ . ٩ ـ واهم Ö ÒSو هم ØÌ ßº َيعلَم َ̀ ا Jأن
/@ ٨٠ . ٤٣ ـ واهم ÒSو هم

Ú
Ì ßº َنْسَمُع سُبونأ نّا  Ö ÒJ أم

ويلمس ويسمع يري الطبيعّية@وهو اXاّدّية@وا¡جب با¡دود Tدود إ�نسان ٕاّن
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و¾Ìائط Mدود ومقيّدة Tدودة وا¡واس القُوي وهذه الظاهرّية@, البدنيّة القوي wذه
وذاتّية@/ ومكانيّة زمانيّة وقيود

Ø ã
وداخـ�

Ø ã
çذا حـجاب ّ أيى وعن حد� كّل عن ه Ú�مـ فهو وجّل@: عّز ا� وأمّا

وضعف@/ حّد ّ أيى دون من بص� dيع فهو ,@
ã
ÏÈوعر وخارجيى

أ�صل@/ ٕا� راجعة اXاّدة@: فzا اXستعملة oفاهXا وسائر

حقيـقته هو ء
ã
Ï¾ كّل خالص فٕاّن وال¿Ìيف@: oوالصمـ اòالص مفهـوم أمّا

اÇòارجـيّة والتـلّونات والعـوارض الكدورات عن
ã
الصـا| أ�صيل وباطنه الذاتيّة

أيى Ìارتـه ßºو الواديى
Ø
Ìº وهـنالك قومه@,

Ø
Ìº من هو فيقال الظاهرّية@/ والتحّو�ت

وخالصه@/ أطيبه

وصفاؤه الباطن
ã
| انبساط حقيقته فٕاّن ال«Ìور@, مع� اXفهوم@: هذا وقريب@من

والتلّون@/ والتكّدر Øn والتأ وا¡زن إ�نقباض توجب Iّو�ت عروض عن وخلوصه

/@٦٩ . ٢ ـ اِظرين النّ ÛÌ Ô» تَ ا Ôuلَو فاقع َصفراُء بقرةٌ ا Úuٕا

/@١١ . ٧٦ ـ Ìوراً
Ô
ºو ÍÉةً نَ ولَّقاُهم اليَوم ذلَِك ÚÌ Ò¾ ُ̀ ا َفَوقاُهم

ات@/ ØX والتأ والكدورات ا�نقباض عن خالصة باطنيّة حالة ظهور يراد

/@٩ . ٨٤ ـ َم«Ìوراً ٕا�أهِله وينقِلُب

ا�نقباض@/ عنه مرتفعاً أيى

/@١٣ . ٨٤ ـ َم«Ìوراً أهِله
ã
| @كاَن ٕانJُه َسع�اً Òوَيْص� تعا�@: قوله وأمّا

ã
| بُ¿Ìه اXؤمن فٕاّن مذموم@, الدنيـا ا¡ياة

ã
| بإ�ط0ق ال«Ìور حالة ظهور

العمل
ã
| وتقص�ه ٕا�قصوره التوّجه بلحاظ حزنه يدوم وهو قلبه@,

ã
| وجهه@وحزنه

العاقبة@/ سوء عن والوحشة العبودّية@, بوظائف
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واòشـية@, اÇòوف ويقابله والغفلة@, ا�هل ع0مة الدنيا
ã
| اXطلق فال«Ìور

والتخلّص العذاب@, عن الفراغ فٕانّه ا�eخرة@,
ã
| للمؤمن ا¡اصل ال«Ìور خ0ف وهذا

الثواب@/ جزيل ٕا� والوصول ا�ضطراب@, عن

/@١٣٤ . ٣ ـ اِء ØÍ ÚÉوال اِء ØÌ Ú»ال ã| ُينِفقون الJذيَن

/@٩٥ . ٧ ـ اُء
Ø
Ì
Ú
وال« اُء ØÍ ÚÉال آباَءنا Jَمس َقد وقالوا

ّ بأيى ا�نقباض مطلق ويقابله الباطن وخلوص ا�نبساط هو ال«Ìور ٕاّن قلنا
للتأنيث الصيغة هذه أّن والظاهر ا¡ال@, وسوء والضيق الشّدة هو ØÍÉوال كان@, سبب

كَحمراء@/ صفة

اء@, ØÍÉوال اء@,
Ø
Ì»ال ا¡الت� ٕاحدي من Oلو � وباطنه إ�نسان ُلّب أّن �O@و�

تأث�Yا Iت ومغلوباً Tكوماً � ا¡التـ� ع� ÓFحا@ك يكون أن له �زم وإ�نسان
/@Fواقتضائه

اء
Ø
Ì»ال

ã
| إ�نفاق فٕاّن الثانية@:

ã
| وتأخ�ها اُ�و� ا�eية

ã
| اء

Ø
Ì»ال hتقد وأمّا

فzا النظر فٕاّن الثانية وأمّا والشّدة@/ اء ØÍÉال حالة من والتوّجه@, للتقدير اقتضاًء أشّد
َلَعلJُهم اء ØÍ ÚÉوال بالبأساء أهَلها أخذنا ـ آبائهم ٕا� والشّدة والبأساء العذاب نزول ٕا�

ية@/ eا� لنا@/// Jَبد Ú Ôj عون ÚÍ ÚÉ يَ

اÇòالصة@, القلبيّة الباطنيّة ا¡الة وهو Ìيرة@,
Ú
ال« مفهوُم اXع�@: هذه ويناسب

الصـفات هذه من كّل ع� يطلق ة@:
Ø
Ì»مست القلب

ã
| مكنونة صفة كّل أّن وباعتبار

Ìºائر@/ وbعها Ìºيرة@, ا Øu أ

وغ�ها@/
Ø
Ì»ستXا وا¡ديث الوجه ة

Ø
Ìºوأ البطن ة

Ø
Ì
Ô
ºو الكف أÌºار وهكذا

أو ج«Êنيّة ٕامّا فهيى عليه@: لَس ÔN والّذيى الُمسَتقّر ]ع� Ìير
Ò
وال« ر

Ô
Ì
Û
ال« وأمّا



١٢٩ Ìºع

بالفرش مستورة ر
Ô
Ì
Û
ال« ٕاذ فzا@, واXستوريّة اòفاء فباعتبار ا�«Êنّية@: أمّا روحانّية@,

النـفسانيّة الصـفات مyا ف�اد اXعنوّية@: الروحانيّة وأمّا وأمثاGا@,
Ø ã
èوالزرا وا§ارق

علzا@/ ويستقّر النفس ٕالzا يعتمد
ã
الّ	 اòالصة الصافية القلبية الباطنيّة وال«Ìائر

/@٣٤ . ٤٣ ـ ِكئون Jَيت zا َعلَ راً ÔÌ Ôºو أبواباً وِلبُيوtم
/@٤٧ . ١٥ ـ ُمتقاِبل� ر

Ô
Ì
Ô
º َع� ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدوِرهم

ã
| ما ونََزعنا

/@٢٠ . ٥٢ ـ َمصفوفة ٍر
Ô
Ì
Ô
º َع� Òِكئ�Jُمت

/@١٥ . ٥٦ ـ َموضونة ر
Ô
Ì
Ô
º َع� خرين Ð ا ِمن وَقليل

/@١٣ . ٨٨ ـ َمرفوَعة ر
Ô
Ì
Ô
º فzا

اXذكورة@/ اXواد� اòصوصيّات توضيح
ã
| راجع

وغـ�ها@, والطـبايع والسـجايا والصـفات وأ�خ0ق اXاّدة ب� الفرق فظهر
استعt�Fا@/ موارد bيع

ã
| منظورة اXاّدة وخصوصيّة

/@٩ . ٨٦ ـ Ìاِئر
Ú
ال« Òُتب� يَوَم َلقاِدر َع�َرْجِعِه ٕانJُه

ا
Ø
W أعّم ال«Ìائر فٕاّن النفوس@,

ã
| �O وما البواطن

ã
| ما وتتحّول تتقّلب أيى

صـفة كّل ع� يطلق وهو حيوانّية@, مذمومة أو روحانيّة aيدة صفة من الباطن
ã
|

فاسدة@/ أو صحيحة ة@,
Ø
Ì»مست باطنيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºع@:

زائـدة@,
ã
و| مشـُيه@, أÌºَع وأ�صل ٕاÌºاعاً@, وغ�ه مشيه

ã
| ع

Ò
Ìºأ ـ مصبا

Ìعة
Û
وال« ٕاليه@,

Øã
ÏÉXا أÌºع أيى ٕاليه ع

Ò
Ìºوأ َمشيه@,

ã
| ا¡ركة أÌºع أ�صل وقيل

الناس@: عان
Ò
Ì
Ò
ºو َصغ�@/ فهو ِصَغراً صُغر وزان Ìيع@,

Ò
º فهو عاً

Ò
Ì ßº ع

Ô
Ì
Ò
ºو منه@/ Ëºٕا
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ع�@/
ß
Ì»ُم أيى Ìاعاً ßº القوم وجاء أوائلهم@/

ã
| أيى عاuم

Ò
Ì
Ò
º
ã
| جئت يقال أوائلهم@,

خـ0ف فال«Ìيع الُبطء@/ خ0ف ع� يدّل واحد@, صحيح أصل Ìºع@: ـ مقا
ما عاَن

Ö
Ì
Ò
ل« العرب@: وتقول Ìاعاً@/ ßº مون يتقد� الّذين أوائلهم الناس@: عاُن

Ò
Ì
Ò
ºو ء@/ البَطيى

ما أÌºع فهو الكرم@, قضبان من Ìع@:
Ù
ال« وأمّا صنعَته@/ ما أÌºَع ما أيى كذا@, َصنعَت

منه@/ يطلُع

فهو ِصَغراً@, َصُغر مثال عاً
Ò
Ì ßº ع

Ô
Ì
Ò
º منه@: تقول الُبطء@, نقيض Ìعة@:

Û
ال« ـ صحا

متعّد@, أ�صل
ã
| وهو الس�@,

ã
| ع

Ò
Ìºوأ ذاك@, ع

Ò
Ì ßºو ذاك Ìعة

Ô
º من وعجيب Ìيٌع@,

Ò
º

لغات@/ ث0ث Ìعاَن@: ÔÒßºو ,@
Ø
Ì¿ال ٕا� ع

Ú
Ì»وت ٕاليه@, اXبادرة ء@:

ã
Ï¿ال ٕا� واXساَرعة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن من أعّم وهو الُبطء@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

/@
Ø
Ì¾ أو خ�

ã
و| ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر

ã
|

.@@٥ ـ فzم ُيساِرعوَن َمَرٌض قلوwم
ã
| الJذيَن ي Ò
ف :@ ّ ماّديى أمر

ã
| فال«Ìعة

/@٥٢

/@١٣٣ . ٣ ـ رّبكم ِمن ٕا�َمغِفَرة وساِرُعوا :@
ã
| Fك ّ معنويى أمر

ã
و|

/@٦١ . ٢٣ ـ ساِبقون ا ÒG وُهم ا�Òòات
ã
| ُيساِرعوَن ولِئَك اُ :@�òا

ã
و|

/@٦٢ . ٥ ـ والُعدواِن j ٕا
ã
| ُيساِرُعوَن م Ôyِم َكث�اً وتََري :@

Ø
Ì¿ال

ã
و|

والعجلة@: واXبادرة وا�هد ا�ّد ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق

غالباً@/ مذموم وهو ا�عتدال@, عن خارجة Ìºعة هو التعجيل@: ٕاّن

سبقة@/ مع Ìºعة أو Ìºعة@,
ã
| السبقة هيى واXبادرة@:



١٣١ Ìºف

اXقصود@/ ٕا� الوصول
ã
| الطاقة بذل وا�هد@:

والعظمة@/ ا�0ل من يتحّصل ما أو العظمة@, مع وقطع عزم وا�ّد@:

والتسارع الفعل@, ٕادامة ع� تدّل Ìاع@:
Ù
واXسارعة@وال« مبادرة@, مطلق فال«Ìعة

ٕاليه@/ ينتسب Xن وا¡ركة ا¡َدث ثبوت ع� يدّل فعيٌل@: Ìيع
Ú
وال« اXسارعة@/ مطاوعة

ودوامها@/ اXغفرة ٕا� ال«Ìعة بٕادامة أ�مر ع� يدّل ـ ٕا�َمغفرٍة سارعوا

وقلنا تعا�@, له ثابتة وت«Ìيعه ا¡ساب Ìºعة ٕاّن أيى ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº`وا
والتطّلب@/ 
 الس� بقصد والنظر ا�ختبار ]ع� ٕانّه ا¡سب@:

ã
|

فـهو عليه@, وما له ما تطّلب
ã
| أحداً هل ÔZ و� ا¤اسبة@, يؤّخر � تعا� فهو

بالفور@/ حسابه أحد كّل
ã
Ø|يو

/@٥١ . ١٤ ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº َ̀ ا Jٕان َكَسَبْت نَفسما@ Jُكل @ ُ̀ ا ِلَيْجزيى

/@٤١ . ١٣ ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº وهَو ه ßg Ô¡ ُمعقLَب Jكُُم  ُ̀ وا

/@٣٩ . ٢٤ ـ ساب ß¡ا Ìيع Òº ُ̀ وا حسابَه َفوّفاه ِعنَده َ̀ ا َوَوَجَد

/@٦٢ . ٦ ـ ا¡اِسب� ُع
Ò
Ìºأ وهَو كُم Ô¡ا لَُه أ 

وفصل@/ تأخ� دون من ا¡كم ويصدر ا¡ساب فيتحقّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºف@:

تقول@: ء@/
ã
Ï¿لل أيضاً وإ�غفال ا¡ّد تعّديى ع� يدّل واحد أصل Ìºف@: ـ مقا

Ìفتكم,
Ò
ف« بكم مررت ـ القائل فقول إ�غفال@: وأمّا القدر@/ Vاوزة أيى ف

Ò
Ì
Ò
º أ�مر

ã
|

فاً
Ò
Ì
Ò
º لِل�ْحم ٕاّن ويقولون@: ا�اهل@/ ف

ß
Ì
Ú
وال« ا�هل@, ف

Ò
Ì
Ú
ال« ٕاّن ويقولون غفلتكم@/ أيى



Ìºف ١٣٢

اُ�و�@/ الكلمة من بالبعيد هذا وليس ÍÒÈاوة@, أيى اòمر@, ف
Ò
Ì
Ò
@ك«

من فاً
Ò
Ì
Ò
º ف

ß
Ì
Ò
ºو منه@/ Ëºٕا ف@:

Ò
Ì
Ú
وال« القصـد@/ جاز ٕاÌºافاً@: أÌºَف ـ مصبا

ٌف@/
ß
Ì
Ò
º فهو غفل@, أو جهل َتِعَب@: باب

إ�نفاق
ã
ذلك| كان وٕان إ�نسان@, يفعله فعل كّل

ã
| ا¡ّد Qاوز ف@:

Ò
Ì
Ú
ال« ـ مفر

فوا
Ò
Ìºأ الJذيَن َ ِعباِديى يا ـ وقوله بالكيفّية@, وتارة بالقدر@, اعتباراً تارة ويقال أ¾Îر@,

الَقـتل@:
ã
ف|

ß
Ì» يُ jَف ـ@ وقوله غـ�ه@/

ã
و| اXال

ã
| اÌº�ٕاف فتناول َع�أنف«Îم@:

قتل بتجاوز أو منه@, أ¾Ìف هو من ٕا� عنه بالعدول ٕامّا قاتله@, غ� يقتل أن فه
Ò
Ì
Ò
ف«

تفعله@/ ا�اهليّة كانت Eحس غ�ه ٕا� القاتل

َء
ã
Ï¿ال فُت

ß
Ì
Ò
º وقد واòطاء@/ إ�غفال ف@:

Ò
Ì
Ú
وال« القصد@/ ضّد ف@:

Ò
Ì
Ú
ال« ـ صحا

ã
| واÌº�ٕاف الÍÚÉاوة@/ ف@:

Ò
Ì
Ú
وال« غافله@/ الفؤاد@: ف

ß
Ì
Ò
º ورجل وجهلته@/ أغفلته ٕاذا

أيل@/ ٕا� مضاف كأ@نّه ,@ ّ أعجميى Ëºٕا وٕاÌºافيل@: ُدويبة@/ Ìفة@:
Û
وال« التبذير@/ النفقة@:

ف@:
Ò
Ì
Ú
وال« لك@/ ُحّد ما Qاوز ال«Ìف :@

Ø ã
èأ�عرا ابن عن ـ ٣٩٨ . ١٢ الxذيب

ا�هل@/ ف@:
Ò
Ì
Ú
وال« إ�غفال@/ ف@:

Ò
Ì
Ú
وال« موضعه@/ غ�

ã
| وضعه ء@:

ã
Ï¿ال وٕاخطاء اòطأ,

فوا@:
ß
Ì» يُ n أنفقوا ٕاذا واّلذيَن نفع@/ و�

ã
َس� غ�

ã
| منه ذهب ما اXاء@: ُف

Ò
Ì
Ò
º ر: ß Òc قال

بن أياُس وقال حّقه@/ عن به Íوا
Ù
يُق½ n أيى وا@: Ô
يَق nو موضعه@, غ�

ã
| يَضعوه n أيى

أdع n ر@: ß Òc قال القصد@/ ضّد ف@:
Ò
Ì
Ú
وال« ا�@/ حّق عن به Í

Ù
½ قُ ما اÌº�ٕاف@: معاوية@:

والÍÚÉاوة ضّده@, وهو له تفس�اً ذلك يكون وكيف الÍÚÉاوة@, ٕا� ف
Ò
Ì
Ú
بال« ذهب أحداً

نف«Îا الÍÚÉاوة تص� أن ٕاّ� به@, ا�هل ء@:
ã
Ï¿بال ف

Ò
Ì
Ú
وال« له@, ا�عتياد كة ء

ã
Ï¿لل

ف@/
Ò
Ì
Ò
º Ìائه ß¾ وكة اعتياده أيى فاً@,

Ò
Ì
Ò
º

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٣٣ Ìºف

والتحقيق@:

عق0ً فيه اXلحوظ ا¡ّد عن يتجاوز عمل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

زائداً والبناء اXعروف@, عن اòارج وإ�نفاق ا¡ّد@, عن الزائد أ�@كل
ã
| Fك عرفاً@, أو

اXعاش
ã
| والتوسعة ,@

Ø ã
العر| ا¡ّد عن متجاوزاً البيت أثاث وbع ومقامه@, شؤونه عن

مطلقاً@/ اXعيشة
ã
| واXعروف ا¡ّد عن خارجة وأعFل العقل@, خ0ف ع�

نظم@/ ب0 التفريق عن عبارة ٕانّه البذر@:
ã
| وقلنا

اXوجبة وِعلله اÌº�ٕاف أسباب من فهيى والغفلة@: واòطأ ا�هل oمفاه وأمّا
وظهورها@/ Qلzّا اÌº�ٕاف فكأّن لظهوره@,

استعاده@/ عمل
ã
| ا¡ّد عن Qاوز فهيى الÍÚÉاوة@: وأمّا

/@١٤١ . ٦ ـ الُمْسِرفين ّب ß ÔJ ٕانJُه  فوا ßÌ» تُ َو 
/@٤٣ . ٤٠ ـ النّار ُهمأصحاُب الُمْسِرفيَن Jوٕان

/@١٥١ . ٢٦ ـ الُمْسِرفيَن أمَر ُتطيعوا َو 
/@ ٨٣ . ١٠ ـ الُمْسِرفين َن ß ÒX رضوٕانJُه أ َ

ã
| َلعاٍل فرَعوَن Jوٕان

/@٢٨ . ٤٠ ـ كَّذاٌب ٌف
ß
Ì
Ö
ُم« ُهَو َمن ديى Òv ا`  Jٕان

/@٣٤ . ٤٠ ـ مرتاب ٌف
ß
Ì
Ö
ُم« ُهَو َمن ُ̀ ا ُيِضّل @َكذلك

/@١٩ . ٣٦ ـ فون
ß
Ì
Ö
ُم« َقوٌم Ôrَبلأن

/@١٢ . ١٠ ـ َيعَملون كانوا ف�ما
ß
Ì
Ö
للُم« ُزيLَن @َكذلك

الدنيويّة واXعيشة الدنيا ا¡ياة ومورده والغفلة ا�هل مَنشأه اÌº�ٕاف ٕاّن قلنا
عن وغفل ٕالzا@, وتوّجهه تعلّقه واشتّد الدنيا@, حّب

ã
| توّغل من ف

ß
Ì»ÔXفا اXاّدّية@,

النـور@, nعـا عن باXاّدة ومشغول ا�eخرة@, عن بالدنيا Tجوب فهو وا�eخرة@, ا¡ّق



Ìºق ١٣٤

طـريق ٕا� اGداية ¼Íاط عن خارج فهو تعا�@, ا� عن وبعيد الطبيعة من وقريب
والغواية@/ البغض م�ل ٕا� والرaة ا¤بّة Tيط وعن الض0لة@,

ا¡Çياة
ã
| وطغي أ�رض

ã
| ع0 مَن وم�ل ظلFنّية@, نازلة مرتبة فاÌº�ٕاف
الُمْسِرفيَن@/ َن ß ÒX وانJُه رِض أ َ

ã
| َلعاٍل فرعوَن Jوٕان ـ@ الدنيا@

/@٣١ . ٧ ـ فوا
ß
Ì
Ö
» تُ َو  بوا ÒÌ¾وا وُكلوا

/@١٤١ . ٦ ـ فوا
ß
Ì
Ö
» تُ َو  َحصاِدِه يَوَم ُه Jَحق وآتوا

/@٣٣ . ١٧ ـ َمنصوراً كاَن ٕانJُه الَقتل
ã
| ْف

ß
Ì
Ö
» يُ jَف

/@٦٧ . ٢٥ ـ وا Ô
يَق Ònو فوا ßÌ Ö» يُ Òn أنَفقوا ٕاذا والJذيَن
/@٦ . ٤ ـ وِبداراً Ìافاً

Ö
ºٕا أ@ُكُلوها تَ َو 

الصدقة حّق وٕاعطاء وال¿Ìب@, أ�@كل@, موارد
ã
| اÌº�ٕاف عن بالyيى ح ØÍ½ يُ

اليتامي@/ مال
ã
و| إ�نفاق@,

ã
و| القتل@,

ã
و| والزرع@, ا¥ر من

والسفر وال«Ìب وال«Ìح وال«Ìع وال«Ìي ال«Ìف مواّد ب� Dف ما �O@و�
ومع�@/ لفظاً التناسب من والراء@, الس� فيه ا

Ø
Wو والس�@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºق@:

ٕا�أ�ّول يتعّدي ماً�@, منه وÌºق ÍÈب@, باب من قه
ß
Ì»ي ماً� ق

Ò
Ì
Ò
º ـ مصبا

وHفّف مثله, قة
ß
Ì
Ú
وال« ق,

ß
Ì
Ú
واËº�ٕال« ٌق,

Ò
Ì
Ò
º واXصدر ع�@الزيادة, وبا¡رف بنفسه@,

واس�قه@: Vاز@, السمع وÌºق باXصدر@/ تسمية Ìºقة اÌ»Xوق ويسّمي كلمة@, مثل
مستخفياً@/ dعه ٕاذا

ق
ß
Ì»َي ق

Ò
Ì
Ò
º يقال وِسـ�@, خفاء

ã
| ء

ã
Ï¾ أخذ ع� يدّل أصل Ìºق@: ـ مقا



١٣٥ Ìºق

ق
Ò
Ì
Ú
ال« الباب عن شّذ ا

Ø
Wو Uتفياً@/ تسّمع ٕاذا السمع ق Òواس� ق,

Ò
Ì
Ò
º والَمسروق قًة,

ß
Ì
Ò
º

ا¡رير@/ من قِطعة قة@,
Ò
Ì
Ò
º bع

ã
| ضـعف ق

Ò
Ì
Ú
وال« سـارق@/ فهو قاً@,

Ò
Ì
Ò
º ق

ß
Ì»َي ق

Ò
Ì
Ò
º ـ ٣٣٤ . ٢ ا�Çمهرة

Øã
Ïºفار ا¡رير@, من ÍÈب ق

Ò
Ì
Ú
وال« ضعفت@/ ٕاذا قاً@:

Ò
Ì
Ò
º مفاصـله قت

ß
Ì
Ò
º اXفاصل@,

/@
ã
خ� ٕاذا ء

ã
Ï¿ال وÌºق جّيد@/ أيى Ìºه أصله ٕاّن :@ ّ أ�صمعيى وذ@كر معّرب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حّق@/ بغ� صاحبه عن خفاء ء
ã
Ï¾ أخذ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

السمَع@: َق Òواس� الفعل@, واختيار القصد ع� يدّل افتعل واس�ق قاً@,
Ò
Ì
Ò
º قه

Ò
Ì
Ò
º يقال

ق@/
Ò
Ì»ال سبيل ع� كلFت اسBع وهو السمع@, من َق

Ò
Ì»ال اختار

اXفاصَل فكأّن اòفاء@, فبمناسبة Vازاً يكن n فٕان مفاصله@: قت
ß
Ìº قوGم وأمّا

والثبوت@/ اللزوم ع� يدّل الفعل
ã
| الع� Ì»وك فضعفت@, وأخفت قواها من قت

ß
Ì
Ò
º

/@٢٨ . ٥ ـ َكسبا ا@
ß
[ َجزاًء F Òvأيد فاقَطعوا والّسارقُة والّسارُق

باليد@, يكون ا Ø̂ ٕا وأ�خذ حق@, بغ� أ�خذ وهو ق
Ò
Ì
Ú
ال« مفهوم ]ناسبة اليد قطع

وتقطع@/ العادية اليد Í½تق أن ف0زم

/@١٢ . ٦٠ ـ قَن
ß
Ì
Ö
» يَ َو  َشْيئاً ِ̀ با كَن ßÌ¿ يُ َع�أن  ُيباِيعنََك

حكومته سلطانه@وملكوته@وسعة ق@من
Ò
Ì
Ò
ºتعا�@و ٕا�@حق@ا� Qاوز هو ال¿Ìك

النّـاس حـقوق ٕا� Qاوز هو ق
Ò
Ì
Ú
وال« ا�عتقاديّات@,

ã
و| اXعنـويّة اُ�مور

ã
| وهذا

ا�جBعيّة اُ�مور
ã
| وهذا BمGأموا ع� مَُسلّطون 6الناُس سلطxم Iت ا

Ø
W وأ�خذ

واòارج@/ اXع� ٕ�ص0ح الكرZة فا�eية اXاّدية@/



Ìºمد ١٣٦

/@٧٠ . ١٢ ـ َلساِرقون ٕانJكُم Ôالِع� ا Ôx Jأ@ي مؤذLٌن أذJَن Ú Ôj

وا�عBد والنظم الطمأنينة رفع توجب ا Øuفٕا اòصلة@: wذه جل}م
ã
| ا¦ّسك

وا�ضطراب@/ والðلزل وا�غتشاش ا�خت0ل
ã
ÏÉوتقت ا�جBع@,

ã
| وأ�من

أبيه@/ من يوسف Ìºقوا قد م Øuفٕا ٕالzم@: ق
Ò
Ì»ال نسبة وأمّا

/@١٨ . ١٥ ـ ُمب� Îاٌب Ò¾ فاتبَعه الّسمَع َق Ò Ò
اس َمن ٕاّ 

السـمع@, جهة من ال«Ìق اختار من ٕاّ� شيطان@, كّل نفوذ من فحفظناها أيى
اXكتومة@/ اُ�مور بعض ع� ليطّلع باخت0س

Ø
Ìºو خفاء

ã
| مyا ف«Ìق

هذا من هو ا Ø̂ ٕا اُ�مور بعض الشياط�ع� اط0ّع أّن الكرZة@: ا�eية من فيظهر
ونورانيxّم@/ معرفxم جهة من � الطريق@,

ال«Êء
ã
فيكون@ال
وج@| عاٍل, ظاهر جالب@متفّوق ء

ã
Ï¾ كّل ٕانّه ال
ج@:

ã
| وقلنا

nالعوا مدار علzا متجّلية@, وصفات وأÊºء ٕاG×يّة ومعارف حقائق عن عبارة ّ اXعنويى
وaلة وأولياء عبيداً ا� اختارهم الّذين اXصطَفون ٕاّ� علzا يطّلع و� اòلقة@, ونظم

Ìº�ٔاره@/

عن Tرومون م Øuفٕا والرaة@: النور مقام عن البعيدة والنفوس الشياط� وأمّا
وا�خت0س@/ ا�سBع بطريق ٕاّ� النورانّية@, وا¡قائق اXعارف هذه

¾Îب@/ ـ راجع ـ ُمب� Îاب Ò¾ فأتبَعه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºمد@:

وصل@, ٕاذا Ìَد
Ò
º من وهو زائـدة@, فيه oXوا ,@mالدا مد@:

Ö
Ì
Ú
ال« ذلك ومن ـ مقا

ببعض@/ بعضه متّصل زمان فكأ نّه



١٣٧ Ìºمد

وقـال وÇuار@/ ليـل ِمن الزمان دوام ال«Ìمد الليث@: ـ ١٥٢ . ١٣ الxذيب
/@mالدا ال«Ìمد الزّجاج@:

حديث
ã
و| طويل@/ Ìºمد@: وليل uار@/ أو ليل من الزمان دوام ال«Ìمد@: ـ لسا

ينقطع@/ � الذيى mالدا Ìºمد@: ليل َجّواب ـ لقFن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال«Ìد فٕاّن اXناسبة@: وأمّا فرعل@, أو فعمل أو فعلل وزان ع� الكلمة هذه أّن
والدوام@/ والذهاب ا�نتصاب ]ع� والسمد والوصل@/

Ø
ËÉال ]ع�

Dف الراء زيادة فٕاّن وأو�@, أنسب أ�خ� النظر يكون أن الذهن@: ٕا� ويسبق
فيه@/ وأشّد أ@ك اXع�

ã
| التناسب أّن مع وأل�@, التلّفظ ٕا� أقرب oXوا الس� ب�

/@٧١ . ٢٨ ـ الِقيامة ٕا�يَوم َمداً ÖÌ Òº اللJْيَل َعَليكُم ُ̀ ا َجَعَل ٕاْن

ـ بَلْيل يأتيكُم ِ̀ ا Ôغ� ٕالىٌه َمْن الِقياَمِة ٕا�يَْوم َمداً ÖÌ Òº اَر Úyال َعَلْيكُم ا` َجَعَل ٕاْن
/@٧٢ . ٢٨

Ø
rيـ و� ول0س�احة@, الَمشاغل َمتاعب لرفع واللّيل اXعيشـة@, لتأم� الyار
ا�س�احة فٕاّن أ�مـرين@, بتحقّق ٕاّ� ا¡ياة دوام و�@Zكن آخـر@, بدون Fyم واحد

ا¡ياة@/ ٕ�دامة اÍ½Xوفة ال0ّزمة القوي كتأم� ل0ٕنسان

وبـانتفاء أ�رض@,
ã
| ا¡Çركة بـنظم يتحقّق ا Ø̂ ٕا ار@: Øyوال اللّيل نظام وترتيب

ال�ّتب@/ هذا
ã
ينت� فzا الوضعيّة ا¡ركة

أيى دا_Çّية@, حركة ع� يدّل ال«Ìمد فٕاّن الدوام@: دون بال«Ìمد التعب� ٕاّن
Ø
j



Ìºي ١٣٨

ا�ستمرار@/ مطلق ع� يدّل فهو الدوام@: وأمّا ا¡ركة@/ من واحد نوع
ã
| دوام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºي@:

بالس�@, قطعتَه ٕاذا Ìاية@,
Ù
ال«

Ô
Ëº�ٕوا ياً@,

Ö
Ì
Ò
º به يُت

Ò
Ìºو الليَل Ìºيُت ـ مصبا

بزيد Ìيُت
Ò
º فيقال مفعول@, ٕا� بالباء متعّدي� ويُستعم0ن حجازّية@, لغة وأÌºيُت@:

اللّـيل من ية
Ö
Ì
Ô
º Ìينا

Ò
º يقال@: أخـّص@, وفتحها السـ�

Ø
ËÉب وال«Ìية به@/ وأÌºيت

وآخره@, وأوسطه الليل أّول ال«Ìي ويكون زيد@: أبو قال /@ Ìيى Û»ال وا�مع َية@,
Ö
Ì
Ò
ºو

والّليل ـ واتّساعاً@, Vازاً بأ�جسام Gا تشبzاً
ã
æعاXا

ã
| Ìي

Ò
º العرب استعملت وقد

لي0ً@, أتاه اĜم@: عليه Ìي
Ò
ºو وذهب@/ سار ٕاذا :@ البغويى وقال ,@

ã
ÏÉZ ٕاذا أيى ـ

ß
Ì» يَ ٕاذا

حدث Ø	ح أXه دام معناه النفس
ã
| ا�رح Ìي

Ò
º الفقهاء@: وقول ذهب@/ ه@:

Û
Y Ìي

Ò
ºو

ا�يش@, من قِطعة ي�ة@: ßÌ Ú»وال التعدية@/ ]ع� العتق@: Ìي
Ò
ºو
Ô
hالتحر ي

Ò
Ì
Ò
ºو اXوت@/ منه

دول Òا� :@ ّ يى ß
Ì
Ú
وال« يّات@/ ßÌ Òºو Ìايا

Ò
º وا�مع خفية,

ã
| Ìيى Ö»َت ا Øu ٔ� فاعلة@, فعيلة@]ع�

عزيز bع وهو Ìاة
Ô
º وا�مع الرئيس@, ّ يى ß

Ì
Ú
وال« Ìيان@/

Ô
º وا�مع الصغ� الyر وهو

ã
çتأ السـحابة والساِرية@: ومعظمه@/ وسطُه الطريق@: Ìاُة

Ò
ºو نظـ�@/ له يوجد �@يكاد

َسواٍر@/ وا�مع اُ�سطوانة@, والساِريُة@: لي0ً@/

قياس
ã
| Qتمعان منه كلمتان تكاد � جّداً ومتفاوت معتّل باب Ìºو@: ـ مقا

عن ء
ã
Ï¿ال كشف و@:

Ö
Ì
Ú
وال« َو@/

Ô
Ì
Ò
º وقد يى ß

Ì
Ò
º يقال مروءة@,

ã
| سخاء و@:

Ö
Ì
Ú
فال« واحد@/

وأÌºيُت@/ ْيت
Ò
Ì
Ò
º يقال اللّيل@, س� :@ Ìيى Û»وال كشفته@/ أيى الثوَب

ã
Øع� ْوُت

Ò
Ì
Ò
º ء,

ã
Ï¿ال

ا�سطوانة@/ والسارية شجر@/ Ìاء@:
Ú
وال« ارتفاعه@/ ار@: Øyال Ìاة

Ò
ºو ظهره@/ ء@:

ã
Ï¿ال Ìاة

Ò
ºو

كان Yز وٕاذا القياس@, ع� Lمله n فلذلك بعض من بعضه بعيد ذ@كرناه الّذيى وهذا
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بيÎÉا@/ ألقت ا�رادة@: Ìºأت يقال أبعد@,

يقال عبَده@, Øَس� معناه ـ بعبده أÌºي ٕاسحاق@: أبو قال ـ ٥٢ . ١٣ الxذيب
,@
ã
ÏÉÇZ :@ يـ«Ìيى مع� ـ@

ß
Ì» يَ ذا@ ٕا والّلْيِل ـ@

ã
و| لي0ً@/ Ìºت ٕاذا ْيت@:

Ò
Ì
Ò
ºو ْيت

Ò
Ìºأ

السحاب والساِرية@من َس�اللّيل/ Ìي
Û
ال« الليث: وقال رأس@آية@/ ا Øu@�ٔ الياء وحذفت

وِعرق آُجّر@, أو حجارة من اُسطوانة والسارية /@ واريى الس� وbعها لي0ً@, ء Nيى الّذيى
ابن وقال الناس@/ من Ìاة

Ú
ال« Ìي@:

Û
ال« :@

Ø ã
èأ�عرا ابن وعن أ�رض@/

ã
| ي«Ìيى الشجر

ف@/
Ô
Ì Ò¾ ٕاذا ي@,

Ò
Ì»يَـ يى ß

Ì
Ò
ºو و@,

Ô
Ì»يَـ Ìا

Ò
ºو ؤ@,

Ô
Ì
Ö
يَ« الرجل ؤ

Ô
Ì
Ò
º وغ�ه@:@ السـّكيت

ما ا�بل@: من و
Ö
Ì
Ú
وال« ال¿Ìف@/ و@:

Ö
Ì
Ú
وال« وات@/

Ò
Ì
Ò
º مع ÔQو َمتنه@, أع� الفرس@: Ìاة

Ò
ºو

الشمس ارتفاع وقت الyار@: Ìاة
Ò
ºو ا�بل@/ غلظ عن واLدر يْل الس� ري ÒV عن ارتفع

ويقال ومعظمه@, متنه الطريق@: Ìاة
Ò
ºو يرتفع@/ ارتفع أيى Ìو

Ö
يَ« الرجل َو

Ô
Ì
Ò
ºو ال«Êء@/

ã
|

ِخياره@/ ايى Ìاته@,
Ò
º وأخذَت اخ�تَه ٕاذا اس�يته@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø
Ì»بال بل وجهر وٕاع0ن تظاهر ب0 س� هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

معنويّاً@/ أو ماّدياً واòفاء@,

ْيل@/ Jالل ِمَن بِقطٍع بأهِلك
ß
Ìºفأ ـ

ã
| Fك ّ فاXاّديى

/@Ï½أ ق الَمسِجِد ٕا� راِم Ò¡ا الَمسِجِد ِمَن jًلَي بَعْبده أÌºيى :@ ّ واXعنويى

الذهاب
ã
| ي0حـظ Fك إ�دبار و� إ�قبال قيد ي0حـظ � اXفهـوم هذا

ã
و|

وإ�تيان@/ ء وا£يى

والتقّدم@/
Øã
ÏÉXا ـ

ã
| Fك Øمع� زمان قيد و�
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ّب والص� ّر والد� التـجاوز ـ
ã
| Fك فيه ملحوظة نقطة انxاء و� ابتداء قيد و�

/@ والتعّديى

واXسارعة@/ والسبق التقّدم ـ
ã
| Fك تأّخر أو تقّدم قيد و�

/@ وا�ريى ا¡ركة
ã
| Fك إ�ط0ق قيد و�

/@
ã
Ï¿Xا

ã
| Fك القََدم قيد و�

,@ وا�ÇÒريى ـ�@, والس� َي0ن@, والس� ال̂سلوك@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� الفرق وأمّا
والُمرور@:

معنويّاً@/ أو ماّدياً à Øمع� خط� ع� س� هو فال̂سلوك@:

قيد@/ دون ومن هو حيث من مايع
ã
| جريان ي0ن@: والس�

ماّدياً@/ قيد@, دون من مطلق ذهاب :@� والس�

مكان@/ طول
ã
| دقيقة منظّمة حركة :@ ْريى Òوا�

وعنه@/ ء
ã
Ï¿ب اجتياز واXرور@:

/@
Ø
Ì
Ù
وال« � الس� مفهوم فيه ي0حظ Ìي@:

Ú
فال«

والس�@, الراء حرفا فيه Dف مأخوذان :@
Ø
Ì»ال اXطلق@أو الس� مفهوم أّن �Oو�

الس�@, السفر@, ال«Ìط@, ال«Ìع@, ال«Ìف@, ال«Ìق@, ال«Ìو@, ال«Ìح@, ال«Ìب@, ـ
ã
| Fك@

وغ�ها@/ الذهاب ء@, ا£يى ,@ ا�ريى ا¡ركة@, ـ@ راجع ـ

أو لي0ً بسحابة أو ي«Ìيى شـجر بِعرق أو لي0ً � بالس� اXاّدة تفسـ� أّن فظهر
هذا ¡اظ من ف0@بّد أ�صل@, هذا بلحاظ وأمثاGا@: وباللّيل خفاء تس� جيش بقطعة

استعGFا@/ موارد
ã
| وقيده أ�صل

,@ يى والتـعد� والدوام وإ�تـيان � والس�
Øã
ÏÉXوا ء وا£يى بالذهاب التفس� وأمّا
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التسا·@/ باب fن مطلق@: بطور

والظهور واXعظّم وا�سطوانة والرياسة والعلّو وال¿Ìف ا�رتفاع oمفاه وأمّا
]Çع� وال«Ìء ال«Ìو فـٕاّن مهموزاً@, ال«Ìء من أو واويّاً@, ال«Ìو ماّدة fن وأمثـاGا@:

اXزبورة@/ اXواّد ب�
ã
æعاXا هذه واختلطت اشت}ت وقد وال¿Ìف@, ا�رتفاع

/@@٨١ . ١١ ـ اللJْيل ِمَن بِقطع بأهِلك
ß
Ìºفأ

/@٧٧ . ٢٠ ـ بِعباديى ßÌºأنأ ×Ïºٕا�مو أوَحينا وَلَقد
/@٢٣ . ٤٤ ـ متJَبعون ٕانJكُم jًلَي بِعباديى ßÌºفأ

وإ�ع0ن@, ا�هر دون وبإ�خفاء اً
Ø
Ìº يكون أن �زم اXوارد هذه

ã
| فاÌº�ٕاء

مقابلته@/ من وIفّظاً العدّو كيد من اتّقاًء

يـذكر ا Ø̂ وٕا اXاّدة@, مفهوم
ã
| مأخوذ غ� القيد هذا أّن ع� يدّل الليل وذ@كر

وا�Ìºار@/ إ�خفاء Xفهوم تأ@كيداً

/@٤ . ٨٩ ـ
ß
Ì» يَ ٕاذا واللJْيِل والَوتْر ْفِع Jوالش Ì Ö¿َع وَلياٍل والَفجِر

ظلمة
ã
و| اً

Ø
Ì ßº يس� وهو الظلمة@, جهة فيه والظ�ّل الظ�ّلية@, جهة فيه الليل فٕاّن

ٕاجهار@/ دون ومن

جـداً@, مطلوب والنور الفجر ٕا� منxياً كونه بلحاظ اللّيل@,
ã
| يى Ö

Ì
Ú
ال« ٕاّن

Ø
j

الفجر@/ من القرب
ã
| بروحانيّة باطنياً نوراً أو بإ�صباح@, ظاهريّاً نوراً كان سواء

يرد ح	 للسالك ا¡جب رفع ٕا� اXنxية الظلFنيّة اXنازل ع� cوله و�@يبعد
اGدي@/ سبيل

ã
| متعلّم فهو واليق�@, النور مراحل

ã
|

/@٢٤ . ١٩ ـ اً يّ ßÌ Òº تِك ÒI َرب?ِك َجَعَل َقد ãæَز ÒI أ@ّ  xا@ ÒIِمن َفناداها

الرفـيع@, اÇXرتفع ال¿Ìيف ]ع� وهو Ìºيو@, وأصله ال«Ìو@, من هذا ّ ال«Ìيى
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دفع ع� و� وخ� نفع جلب ع� �@يستطيع الصغ�الّذيى الطفل أّن ٕا� ٕاشارة وهذا
عالياً رفيعاً تعا� ا� جعله قد وتربيxا@, فها ØÍ½وت اُمّه اختيار Iت وهو

Ø
Ì¾و ÍÈر

الظاهر@/ ا¤سوس nالعا فوق

طـريق
ã
| وهـو معنويّاً س�اً يس� الّذيى ـ ]ع� فيكون يائيّاً@, الباب من أو

الgال@/ ٕا� وا¡ركة ا�ريى

/@ ّ ÇVازيى مع� ٕانّه فأّوً� جداً@, فبعيد ر@: Úyوال اXاء Pدول ّ Ìيى Ú»ال تفس� وأمّا
ِمت?

ã
� َليتَ يا قاَلت النJخلَِة ٕا�ِجذِع الَمخاُض فأجاَءها ـ قبله ما يناسب � ٕانّه ـ وثانياً

بالنسبة وا�ضطراب Øn التأ ٕاظهار مقام
ã
| الك0م فهذا ـ اً َمنِسيّ َنسياً وُكنُت هذا َقبَل

أّن ٕا� وا�واب النداء fرجع والغذاء@, وأ�@كل ال¿Ìب جهة من � ا¢اض@, ٕا�وقوع
فـيعلو الناس@, أفراد فوق ¾Ìيف رفيع طفل وجود ٕا� ينxيى والوضع ا¢اض هذا
تلك

ã
| اXاء ٕاّن ـ وثالثاً ولدها@/ عظمة مقابل

ã
| الناس وOضع مقامها ويرفع ذ@كرها

/@ ّ عاديى غ� بطريق ٕاخراجه ٕا� حاجة و� وف� كث�
ã
ÏÈأ�را

ÏالJذيى Ò½أ ق الَمْسِجِد ٕا� راِم Ò¡ا الَمْسِجِد ِمَن jًلَي ِبَعْبِدِه ي Ò
Ìºأ الJذيى ُسبحاَن

/@١ . ١٧ ـ آياِتنا ِمن يه
ß
Ôل� َحولَه باَر@كنا

ضعف@/ نقطة عن هاً Ø�م مس�ه
ã
و| ا¡ّق ع� ء

ã
Ï¾ جعل هو التسبيح@:

أ�نانّية@/ من أثر يب� � Mيث اòضوع كFل هو السجود@:

ٕاع0ن@/ دون ومن اً
Ø
Ì ßº اXس�

ã
| ء

ã
Ï¾ جعل اÌº�ٕاء@:

والفضل@/ والزيادة �òوا الفيض هو ال
كة@:

أ�صل@/ من Wنوعاً يكون ما ا¡رام@:

اXسجد به مراداً مورداً@, Ì¿ع `سة
ã
| ا£يد القرآن

ã
| ذ@كر ا¡رام@: واXسجد
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هذه
ã
| وهو واحد مورد

ã
| ٕاّ� يذكر فلم :@Ï½أ�ق اXسجد وأمّا ا�@/ بيت فيه ]كّة

الكرZة@/ ا�eية

أمور@:
ã
| يقع ا Ø̂ ٕا وحقيقته اÌº�ٕاء هذا

ã
| فالبحث

اXورد هذا
ã
| حقيقته فٕاّن اÌº�ٕاء@, ]ناسبة بالتسبيح@: اXوضوع هذا ُيبَتدأ ـ ١

Ø ã
æالروحا ّ العلويى nالعا ٕا� ّ الدنيويى

Ø ã
æÊ»ا� nالعا هذا Tدودة من

ã
æالروحا الس�

وع� ا¡ّق هو ا� بأّن واليقـ� وإ�ذعان ا�ع�اف هو التسـبيح أّن Fك ,@
ã
çال0ّهو

اXقام ٕا� عبَده يى ß
Ì»ُي بأن ويقدر يليق تعا� فهو وضعف@/ نقص كّل عن هاً Ú�م ا¡ّق

شأنه@/ من وهذا ,@Ï½أ�ق أ�ع�

مـقام
ã
| يتحقّق Çا Ø̂ ٕا السـ� هذا أّن ٕا� ٕاشارة بالعبد@: أ�@كرم

Ø ã
الن� Ø
يع ـ ٢

اXتظاهرة والنفسانيّة أ�نانيّة
ã
تنت� وفيه السالك@, مقام منxي والعبوديّة ا¡قّة, العبوديّة

َع�َعبِده ل Ù Ò� يُ الJذيى هَو ,@ أوحيى ما ٕا�َعبده فأوحيى ء@, ãÏ Ò¾َع� َيقِدُر لوكاً  ÒW َعبداً ـ
نات@/ Lَبي آياٍت

يتحّصل ا Ø̂ ٕا
Ø ã
æالروحا والنور الصفاء بأّن ٕاشعار بالليل@: اÌº�ٕاء وقع وقد ـ ٣

قـّل Fّوكـل الدنـيوّية@, والتـجلّيات التظاهرات وبانتفاء اXاّدية الع0ئق عن الفراغ
ã
|

الروحانّية@/ أ�نوار Qّلت ّ اXاّديى التظاهر

ã
و| أ�غيار عن خال Tيط

ã
| يكون وأن �بّد

Ø ã
æالروحا اÌº�ٕاء ٕاّن وأيضاً

يتحقّق أن ف0زم واòلوص@, التجّرد يتحّصل Ø	ح والشواغل@, اXشاغل عن انقطاع
الناس@/ وٕا¾Ìاف إ�نس عن فارغة أوقات

ã
و| اòلوة حال

ã
|

الكامل وا�نكسار التاّم اòضوع فيه يتحقّق مقام اXسجد@: مفهوم حقيقة ـ ٤

ã
| اÇXعمولة السـجدة بصورة اòارج

ã
| يصدق اXفهوم وهذا أ�نانّيـة@,

ã
تنت� Mيث

أفضل ا¡رام واXسجد اXسـجد@, عليه يطلق السجدة هذه fحّل وغ�ها@, الصلوات
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ٕا� وا�نتساب واX�لة ال¿Ìف
ã
| Uصوص امتياز وفيه وأ@كرمها@, الدنيويّة اXساجد

اXتعال@/ ا�

وتصدق اXفهوم هذا فيه يتحقّق للسالك مقام كّل
Ø ã
æالروحا nالعا

ã
| ومصداقه

Øيتج� الّذيى Ï½أ�ق اXسجد هو وفض0ً مقاماً اXساجد هذه وأع� ا¡قيقة@, هذه فيه
اXتجّلية@/ الباهرة آياته فيه ويري حوله@, ما ويُبارك السجود@, حقيقة منxي فيه

بـBمها السـجود وحقيقة بgاله اòضوع حّق Iقّق مقام :@Ï½أ�ق فاXسجد
من قاطبة ا¡جب فيه

ã
تنت� Mيث أ�نانّية@, سقوط درجة ومنxي الفناء مرتبة وuاية

ونورانّية@/ ظلFنيّة

ع�
ã
| وهو اXس�@, وابتداء اÌº�ٕاء مبدأ اXقام هذا ا¡رام@: اXسجد من ـ ٥

Wنوعاً أيى حراماً@, بكونه متّصف الظاهرّية@: واXقامات اXساجد وأفضل أ¾Ìف @كونه
واÇòروج والورود السك� جهة من معلومة بقيود ومقيّداً ذاته

ã
| وTدوداً نفسه

ã
|

و� معضلة@, أموراً يواجه ا¤دودة هذه من فاÌº�ٕاء والطاعات@, وأ�عFل وا�eداب
مـظاهر من اXع� وهذا ,@Ï½أ�ق واXسجد أ�س� اXقصد الس� منxي كان ٕاذا

Ø
Dس

َنشاء@/ َمن َدَرجاٍت َنرفُع ـ اG�ٕيّة البيّنة ا�eيات ومن القدرة

من مكّة بلدة من � ا¡رام@, اXسجد من اÌº�ٕاء وقوع الكرZة ا�eية وظاهر
تأويل@/ ٕا� Lتاج و� ,@B6ص

Ø ã
الن� بيت

خصوصيّاته وٕا� مyا يش�ٕا�كّل عديدة@, ]ّرات اÌº�ٕاء يكون أن يبعد و�
Çbيع تأويـل

Ø
j واحدة ]ّرة ح½Íه ٕا� لنا حاجة و� واردة@, خاّصة رواية أو آية

ٕالzا@/ والروايات ا�eيات

تعا� منه بفضل فيه اXقام@وال�ول هذا ما@حول ٕا�@أّن ٕاشارة حوَله@: باركنا ـ ٦
ويستغرق اXقام هذا ٕا� لسالك@أن@يصل و�@Zكن خاّص, وتوجه وفيض ورaة@زائدة



١٤٥ Ìºي

وفضله@/ ولطفه تربيته وIت وتأييده@, بٕاÌºائه ٕاّ� الزّخار العميق البحر هذا
ã
|

َيشاء@/ َمن ِبِه ديى Òv ـ Ì¿للب
Ø ã
æوإ�مكا ّ الطبيعيى الس� عن خارج مقام فهذا

بعد يتحّصل ا Ø̂ تعا�ٕا له اòاّصة ا�eيات ¾Îود بأّن ُيشعر آياِتنا@: ِمن يَه
ß
Ô�ِل ـ ٧

حّق به يتعلّق
Ø
Fوع أنانيّـته وعن نفسه عن ينقطع n من فٕاّن اXقام@, هذا ٕا� الوصول

ـ هيى Fك وا�Fل ا�0ل Qلّيات ومعاينة ا¡ّق آيات ¾Îود له Zكن كيف ا�نقطاع@:
�ي@/ الكُ ربِّه آيات من َرأيى َلَقد َطغي@, َوما ÔÍ½ البَ اَغ ز ما ×Ï¿يَغ ما درةَ Lالس Ï Ò¿يَغ ٕاذ

خـاّص جريان وهو كذلك@, اÌº�ٕاء وهذا اً@,
Ø
Ì ßº Õ

س� ٕانّه قلنا اÌº�ٕاء@: ـ ٨
أ�ّول

ã
| ا� اختاره من ٕاّ� به �@يُنال رحيمّية@, ورaة Wتاز ولطف Uصوص وفضل

ثانياً@/ ال�بية مقام
ã
و|

العبوديّة وذ@كر اXناسبة@, ل0ٕفاضة اXقتضية السبّوحيّة ا¡قيقة@ذ@كر هذه ويناسب
مش�اً اXسجد وذ@كر اòاّص@, ا�ستعداد ووجود اXورد

ã
| ا�قتضاء بتحقّق اXشعرة

أ�نانّية@/ وانتفاء التاّم اòضوع حالة Iقّق ٕا�

m0ي ف0 اXقّدس@: بيت
ã
| القدس ]سجد Ï½أ�ق اXسجد تفسـ� وأمّا ـ ٩

مسجد بأبعد ليس القدس ومسجد أ�ع�@, أ�بعد ]ع� Ï½أ�ق فٕاّن ـ فأّوً� اXورد@/
اXكّرمة@/ مكّة من

أزيد فيه فائدة و� ّ ظاهريى ّ ماديى أمر القدس مسجد ٕا� اÌº�ٕاء ٕاّن ـ وثانياً
سلطة Iت كانت

ã
ÏÈأ�را وتلك اXسجد ذلك أن

Ø
Dس و� اليه@, ورحلة ف

Ø
Ì¿ت

ã
| ا

Ø
W

أ�@كتاف@/ ذيى سابور زمان
ã
| وذلك وزدشتّية@, مسيحيّة نفوذ ب� والّروم@, ٕايران من

اXسـجد ٕا� ا¡Çرام اXسجد من كان اÌº�ٕاء بأّن حة ØÍ½م ا�eية ٕاّن ـ وثالثاً
ف0 اُخر nعوا من فوقه ما وأمّا ,@Ï½أ�ق اXسجد هو الس� منxي فيكون ,@Ï½أ�ق
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ال¿Ìيف@/ الك0م هذا عليه يدّل

روحانّية@: أو ماّدية جهة
ã
| ٕامّا Ï½أ�ق اXسجد فوق ما ٕا� الس� ٕاّن ـ ورابعاً

ã
æوالثا أ�رض@/

ã
| الس�

ã
| ا

Ø
W أزيد ٕاG×يّـة ومعرفة معنويّاً عروجاً �@يفـيد فأ�ّول

اُ�و�@/ ا�هة
ã
| � الس� m0ي@�

اXسجد, َعبد@, ي@,
Ò
Ìºأ ُسبحان@, ـ كلFت m0ي� اXاّديى اÌº�ٕاء ٕاّن ـ وخامساً

ا�eيات@/ ٕاراءة ـ اXباَر@كة اللّيل@,

nالعوا تلك مشاهدة أّن ]ع� ج«Êنّية@:
ã
| روحانيّاً كان اÌº�ٕاء هذا ٕاّن ـ ١٠

الكـامل وا�نقطاع التجّرد nعا
ã
| و� النوم حال

ã
| � اليقظـة@,

ã
| كانت وا�eيات

مع القلب ¾Îود أيى بالبدن@, خارجاً التعلّق حال
ã
| بال¿Îود بل البدن@, عن ّ اòارجيى

اXع� وهذا ا�مع@,
ã
| ا�مع Mال Ù
فع شئت وٕان ٕاليه@, ومتوّجهاً بالبدن متعلّقاً @كونه

ال¿Îود@/ من أ�ع� وا¡ّد القصوي اXرتبة وهو أ�ولياء من للخواّص يتحقّق ا Ø̂ ٕا

ج«Êنيّاً@/ اXعراج كون من اXراد هو اXع� هذا ولعّل

حاجة و� تأث�@, æأد فيه للبدن ليس اXعراج@:
ã
| شوهد ما مشاهدة ٕاّن ـ ١١

ٕا� حاجة و� بل اXس�@, هذا
ã
| سوء رفيق وهو بل البدن@, ٕاÌºاء ٕا� اXع� هذا

ã
|

ظلFنّية@, ج«Êنيّة Tدودة قاطبة@ماّدية Êوات@وأ�رض
Ø
ال« فٕاّن , ّ الظاهريى

Ø ã
æكاXالس�ا

فائدة@/ مزيد ٕاÌºائها
ã
| وليس

اXعرفة أهل بعض يشاهده ا
Ø
W القا¼Íة الكلFت wذه Ø
يع ما خ0صة وهذا

فzا@/ فتدّبر ـ الكرZة ا�eية هذه خصوص
ã
| واليق�

ã
| Fك القوم لسان ع� وتأوي0ت فت�ي0ت الصحيحة@: الواردة الروايات وأمّا
صـور ٕا� ت�يلها من ف0بّد اXاّدة@, وراء ما nبعوا اXربوطة واXعارف ا¡قائق سائر
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عقوGم@/ قَدر َع� النّاَس @كل�موا ـ وأهلها اXاّدة m0ت

ٕا� يقينيّاً@, ÓFعل �@ُيعَرف ما كّل ُيرَجع أن
ã
ÏÉيقت ين الد�

ã
| فا�حتياط هذا ومع

اòب�@/ oالعل وهو وال¿Îادة@, الغيب nعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سطح@:

مـعروف@/ السـطح ذلك من ه@, ومد� ء
ã
Ï¿ال بسط ع� يدّل أصل سطح@: ـ مقا

فـلم قـفاه ع� امتّد ٕاذا الرجل@: انسطح ويقال معه@, اXمتّد أع0ه ء@:
ã
Ï¾ كّل وسطح

Çيى Ød الكـاهن وَسطيح َسطيحاً@, مانة الز� من قفاه ع� اXنبسط يى Ød ولذلك يتحّرك@,
واXِسطح@: @يبسط@فيه@ا¦ر@/ الّذيى اXوضع والَمْسطح: ب0@عظم@/ ُخلق كذلك ٔ�@نّه َسطيحاً,
الَمزادة@, طيحة@: والس� مّداً@/ به اòيمة ّد Ô] ٔ�@نّه بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا َمساطح@, وا�مع باء@, ßòا

امتّد@/ أيى انسطح@, سقط ٕاذا ٔ�@نّه بذلك يت Ùd ا Ø̂ وٕا

ع� امتّد الرجل وانسطح سطوح@/ وا�مع أع0ه@, وغ�ه@: البيت سطح ـ مصبا
واßXسـطح@: بسطته@/ نفع باب من ا¦ر وسطحت َسطيح@/ فهو يتحرك@, nو زمانة قفاه

اòيمة@/ عمود

َسطحاً@: أ�رض اُ� وسطَح أع0ه, ء
ã
Ï¾ كّل من وهو معروف@, السطح@: ـ صحا

ـطيحة والس� جّداً@/ ُمنبسط مَُسّطح@: وأنف تسـنيمه@/ خ0ف :@
القـ وتسطيح بََسطها@/
نـبت@, وال̂سـطّاح@: مـانة@/ الز� من قفـاه ع� الُمستلقيى طيح@: والس� الَمزادة@/ طيح@: والس�

اXاء@/ فzا فيجتمع جارة ß¡با علzا اط ÔJ الصفاة واßXسَطح@: ُسطّاحة@, الواحدة

ور@/ ß¤ا وهو باßXسطح Ò� Ôòا َسطَح ـ ومنه وسّواه@, بسطه َء@:
ã
Ï¿ال َسطَح ـ أسا

لنا وبسط مسـتو@/ مَُسّطح@: وَسطْح البيت َسطْح ـ ومنه الصحفة@/
ã
| يدة Úال وسطح



سطر ١٤٨

قفاه ع� بطحه ٕاذا فسَطحه@: وÍÈبه اòوص@/ من ا¡ص� وهو والَمساِطح اßXسطح
عمود وهو باßXسطَح وÍÈبه َسطيح@/ يى Ød وبه ومُنسِطح@, َسطيح وهو فانسطَح Wتّداً@,

الَمزادة@/ وهيى طيحة الس� من و¾Ìب باء@/ ßòا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق هو وهذا ا�ستواء@, مع البسط هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

واXّد@/ وا�ستواء البسط وب�

عموداً@, اXرتفعة ا�دران قبال
ã
| السطح فٕاّن البيت@: ع�@أع� السطح وٕاط0ق

ا�دران@/ فوق ويُستوي ُيبسط ما فهو

اòباء@/ فوقه ويبسط كا�دار العمود فٕاّن اòباء@: عمود ]ع� اßXسطح وأمّا

البسط@/ ضمن
ã
| ¡اظه فباعتبار اXّد@: مفهوم وأمّا

البسـط قـبل اÇòباء فلعّل صّح@:@ ٕان اòـباء نفس ع� اßXسطح ٕاط0ق وأمّا
ل0نبساط@/ آلة فٕانّه اXراد@, وهو وا�ستواء@,

/@٢٠ . ٨٨ ـ ُسِطَحْت كيَف وٕا�أ رِض
وا¡Çيوانـّية@, إ�نسـانيّة للـحياة مـهـيّأة ُجعلت Ø	ح واسـتَوت بُسطت أيى

وللنباتات@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سطر@:

وكّل والشجر@, كالكتاب ء@,
ã
Ï¿ال اصطفاف ع� يدّل مط�ِرد أصل سطر@: ـ مقا

ÇGا@, ÓÊºٕا ذلك فصار الباطل من كتبت أشـياء ا Øuفكأ أ�ساط� وأمّا اصطّف@/ ء
ã
Ï¾

أ�ساط� وواحد بأ�باطيل@, جاء ٕاذا تسط�اً@: علينا ف0ن سّطر يقال@: wا@/ Uصوصاً
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عليه@/ اXتسل�ط ء
ã
Ï¿لل اXتعّهد وهو الُمسيِطر الباب@: عن شّذ ا

Ø
Wو واُسطورة@/ ٕاسطار

الشجر من الصّف والسطر كتبته@/ قتل@: باب من سطراً الكتاب سطرت ـ مصبا
ا�مهور لغة

ã
| ويُسكن أسطار@, ع� فيجمع عجل

ã
ب� لغة

ã
| الطاء وتفتح وغ�ه@,

وُسطور@/ أسُطر ع� فيجمع

أسُطر@, القليل@: فجمعه َسْطر@: قال Çfن السّكيت@: ابن ـ ٣٢٦ . ١٢ الxذيب
ُكتب@, ِمن َسَطٌر يقال الليث@: وقال أسطاراً@/ َعه Ò Òb َسَطْر@: قال ومن ُسطور@/ والكث�@:
ل�@: Jأ و Ôأساط� وقالوا ـ

ã
| الزّجـاج@: وقال ذلك@/ وLو مغروس شجر من وَسْطٌر

وأحاديث@/ اُحدوثة قالوا Fك اُسطورة أ�ساط� وواحد قال@: Tذوف@/ �بتداء 
خ
الع¿Ìة ٕا� وÇNمع َسْطر ويقال وأسط�@, واُسطورة اُسطور واحده@: :@

ã
æاللحيا وقال

جـاء ٕاذا تسـط�اً@, علينا ف0ن َسط�ر الليـث@: وقال ا�مع@/ bع أسـاط�
Ø
j أْسطار

ٕاذا يَْسُطر وَسَطر يؤّلف@/ أيى له@, أصل � ما يُسط�ر هو يقال الباطل@, تُشبه بأحاديث
ومنه مَْسطور@, َسْطر كأ@نّه به@, قطعه ٕاذا َسَطراً بالسيف ف0ناً ف0ن سطر ويقال @كتب@/
بـالصاد كـتابxا الُمسيِطرون@: ُهم أم ـ

ã
| الفّراء@: قال ساطور@/ القّصاب لسيف قيل

وبصـطة@/ بسـطة ـ@ ومثله صيِطر@, Ô[ علzم لسَت ـ ومثله وبالصاد@, بالس� وقراءtا
وتـصيطر@, علينا تسيطر قد يقال اXسلّطون@, أ�رباب ـ الُمسيِطرون الزّجاج@: وقال
وصـطر@, سـطر نقول صاداً@, تقلب أن Nوز طاء بعدها س� وكّل الس�@, وأ�صل
اXتعّهد كالرقيب@ا¡افظ وهو اXسيِطر مصدر السيطَرة الليث: وقال عليه@وصطا@/ وسطا

ء@/
ã
Ï¿لل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ٕانسان أو كتابة
ã
| النظم مع ا�صطفاف هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن
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معنويّاً@/ أو ماّدياً غ�ها أو أحاديث أو شجر

الكتاب ومن إ�نسان ومن أ�حاديث ومن الشجر ومن الكتاب من َسطٌر يقال
/@ الوحيى ومن اللوح ومن ا¤فوظ

عن وٕاضافة زيادة ع� وتدّل fزيدة وأ�سـط�@: وإ�سطارة اُ�سطورة وأمّا
السطر أيى السطر@, جعل وهو التسط� وهكذا ا£عول@/ السطر وهو ,@ الطبيعيى السطر

ا£عول@/ اXصنوع

يْطَرة والس� ومُستََطٌر@, مُستِطٌر وهو السطر@, اختيار ع� يدل افتعال وا�ستطار
وعليه@/ ء

ã
Ï¾ قبال

ã
| ا�صطفاف ]ع� فَْعلَلٍة@: بباب ملحق

/@٣ . ٥٢ ـ َمنشور َرّق
ã
| َمْسطوٍر وكتاٍب والط?وِر

/@٥٨ . ١٧ ـ َمْسُطوراً الِكتاب
ã
| ذلَِك @كاَن

وأ�حكـام الواقـعة وا�Çريانات اُ�مـور فـيه ويضبط يكتب ما مطلق يراد
وكـّل ,@

Øã
Ï»أنف أو

Ø ã
تدوي� أو

Ø ã
تكوي� ٕامّا الكتاب وهذا اXربوطة@, واXقّدرات ال0ّحقة

أ�حكـام فـيه مسـطور
Ø ã
تدوي� كتاب فالقـرآن به@, مربوطة أمور يضـبط فيه مyا

فيه مسطور كتاب
Ø ã
æإ�نسا والنفس اG�ّٕية@/ واXعارف أ�خ0قيّة والضوابط التكليفيّة

اشـتّد @�ًFوك قّوة الروح اشـتّد Fّوكل والقوي@, والطبايع لقيات Ôòوا الصفات ضوابط
واXقامات@/ اXراتب جامع مب� كتاب ٕانّه يقال أن ٕا� وضبطاً@, احتواًء

ã
| ما وكّل ,@

ã
çو
ا� الكتاب Jتـويه � ما Jتويى ال0ّهوت

ã
| كتاب فكّل

اللفظ nعا ٕا� يصل أن ٕا� وهكذا ,@
Ø ã
çلكوXا الكتاب �@يضبطه ما Jتويى ا�
وت
التكوين@/ من

ã
Ø�Qو ظهور فالتدوين والتدوين@,

وتكاثف@, وتزاحم وماّدة وك0م لفظ فzا يتصّور � التدوين@: وراء ما fراتب
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ينxيى أن ٕا� وضبطاً@, ونوراً قّوة ازداد ا¡دود فيه قّل Fّوكل التكوينيّات@, من هيى بل
الكتاب@/ راجع ـ ا¤يط oالعل العزيز القيّوم ّ ا¡يى ٕا�

/@١ . ٦٨ ـ َيسُطرون َوما والَقلَِم ن

وبـه الفـاعلّية@, جـهة وفيه ساطر والقلم القابليّة جهة وفيه مسطور الكتاب
والضبط@/ النظم Øيتج�

ٍة َشَجَر ِمن يوَقُد ـ تعا� قوله ٕا� ناظرة الكرZة ا�ملة هذه تكون أن و�@يبعد
/@٣٥ . ٢٤ ـ ِلنوِرِه ُ̀ ا ديى Òv َع�نوٍر نوٌر ْيتونة@/// َز ُمباَر@كٍَة

ويكون الشجرة من يقطع ما القلم فٕاّن اXباركة, الشجرة ٕا� القلم@ٕاشارة فيكون
Êواِت

Ú
ال« نـوُر �ا` نـور@, وعـليه النـور ٕا� ٕاشـارة والنون وغ�ها@, للكتابـة آلة

اGاء@/ بٕاشباع ُهو يقال Fك الكامل@, Qّرده ٕا� ٕاشارة ا£ّرد والتعب�بالنون ْرض�@, وأ َ

وهـذا ر@, ـ و = @٢٠٦ ـ الباطنيّة وبيّنته ,@٢٥٦ ـ عدده يساويى النـور ٕاّن
Ø
j

النور من ومتظاهر
ã
Øمتج� والقلم ,@٢٠٦ ـ والقلم ـ من الظاهر اXلفوظ عدد يساويى

ية@/ eا� تفس� من ليس وهذا ا£ّرد@, أ�صيل

B6ع
Ø ã
ع� ل0ٕمام ا¡قّة ا0òفة من َسنة أّول وهو ,@٥٠ ـ النون عدد ٕاّن وأيضاً

ã
| Fك سنة@, ٦٥ ـ وعمره البعثة@, من ٢٥ سنة

ã
| كانت B6ص

Ø ã
الن� وفاة أّن ع� بناء

اXعت
ة@/ والس� التوار± بعض

أهل اòمسة ٕا� ٕاشارة فيكون ,@٥ يكون اXرتبة باسقاط ٥٠ عدد ٕاّن وأيضاً
القلم@/ مصاديق من وهم البيت@, أهل من الكساء

النون أّن ٕا� مضافاً للجنس@, القلم فٕاّن َيسُطرون@: َوما ـ
ã
| ا�مع صيغة وأمّا

الساطر@/ من وأصيل
Ø ã
حقي� مصداق أيضاً
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اXتعال@/ ا� عند والعلم الكرZة@, ا�eية هذه
ã
| ذوقيّات هذه

/@٥٣ . ٥٤ ـ ُمسَتطَر
à
وَكب�

à
َصغ� وُكل? بُِر الز? ã| َفعُلوه ٍء ÖãÏ Ò¾ وُكل?

ع� كونه Uتار ع� فهو حgاً أو موضوعاً كب� أو صغ� وأمر ء
ã
Ï¾ كّل أيى

سطر@,
ã
| كونه عن ما ء

ã
Ï¾ Oرج ف0 ,@

ã
çوالذا

Øã
ÏÈوالعر

Ø ã
الطو� البُعد ã| ونظم صّف

جهة@/ ّ أيى
ã
و| حال ّ أيى ع� مسطور فهو

/@٢٥ . ٦ ـ ل� Jأ و Ôأساط� ٕاّ  هذا ٕاْن

/@٥ . ٢٥ ـ jًوأصي ُبكرة َعلَيْه Ò� Ô] َفهيى }ا ا@كَتتَ Òل� Jأ و Ôأساط� وقالوا

أو ا� ٕا� مـنسوبة وليست اXاضـ�@, من Vعولة مصنوعة زائدة سطور أيى
القلم@/ أو الوحيى

/@٢٢ . ٨٨ ـ َصْيِطر Ô[ zم َعلَ َلسَت ُمَذ@كLٌر أنَت ا Ú̂ ٕا

والسيطرة ا¡كومة ٕاعFل لك وليس ا¡قائق@, التذكرة@والتنبيه@وبيان @وعليك أيى
السطر هو فالسيطرة وبالسلطة@/ ج
اً أمورهم وتدب� ونظمهم اصطفافهم ع� والقيام

وا�ستع0ء@/ والقهر وا¡كومة بالغلبة

الياء فٕاّن والقهر@, ع�ا�ستي0ء تدّل :@ ّ بالرباعيى ل0ٕ¡اق السطر
ã
| الياء وزيادة

الطرف@/ وانكسار والتعّمق@, النفوذ ع� يدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سطو@:

ٕاذا وذلك يسطو@, عليه سطا يقال@: والعلّو@/ القهر ع� يدّل أصل سطا@: ـ مقا
َطروقته@/ ع� يسطو والفحل اòيل@/ سائر سطا ٕاذا ساٍط@: فرس ويقال ببطش@/ قهره

/@ك ٕاذا اXاء سطا ويقال
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بشّدة@/ البطش وهو وأذل�ه قهره وَسطوة@: َسطواً يسطو وبه عليه سطا ـ مصبا
/@ك اXاُء@: وسطا

وسطا طْوة@, الس� Ëº�ٕوا َسطْواً@, يَْسطو َسطا مصدر ْطو@: الس� ـ ٢٩ . ٣ ا�مهرة
/@B6َعْدوه ُحÍÉه

ã
| ذنبه رفع ٕاذا ساٍط@: وفرس صال@/ ٕاذا الفحل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اسـتعملت وٕاذا بالقهر@/ وا¡ملة الصول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ع� فتدل الباء Mرف استعملت ٕاذا ما 0Rف أيضاً@, ا�ستع0ء ع� تدّل ع� Mرف
فقط@/ الّربط

َيكادوَن اXْنـكَر َكَفروا@ الJذيَن ُوجوه
ã
تَعِرف| ـناٍت Lَبي آياُتنا zم َعلَ ُتت�× وٕاذا

/@٧٢ . ٢٢ ـ آياِتنا zم َعلَ َيتلوَن بالJذيَن َيسطون

ا�eيات@/ علzم يتلون الّذين ٕا� بالنسبة بالقهر يصولون أيى

بالباء@/ متعلّقاً Ø
ع علzم استع0ء Gم يكن n وØXا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سعد@:

َسعيد@, والفاعل َسعداً@, ُدنياً أو دين
ã
| تعب باب من يَسَعد ف0ن َسِعد ـ مصبا

يَْسَعُده@, ا� َسَعَده فيقال لغة
ã
| با¡ركة ويعّدي منه@, Ëºٕا عادة والس� ُسَعداء@, وا�مع

بالبناء ُسِعدوا@, الJذيَن وأّما ـ تعا� قوله
ã
| اللغة wذه السبعة

ã
| وقرٔي َمسعود@, فهو

/@
ã
شـ� خ0ف

Ø
ËÉبال وَسُعد ا�@/ أسَعده فيقال باGمزة يتعّدي أن وأ�@ك للمفعول@/
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عاونه@/ ]ع� مساَعدة وساَعَده سواعد@, وا�مع العضد@, هو والساعد

ã
| اليُمن ـْعد@: فالس� النحس@, خ0ف وÌºور خ� ع� يدّل أصل سعد@: ـ مقا
وسعد بُلَع سعد مثل ع¿Ìة@, النجم وسعود اXرعي@/ أفضل من نبات ْعدان@: والس� أ�مر@/
ٔ�@نّه ساعد@, إ�نسان لساعد قالوا

Ø
j أ�صل@/ هو هذا ليُمنها@/ سعوداً يت Ø Ôdو الذابح@,

ٕا� ساعده
Ø
ËÈ كأ@نّه عاَونه@, ٕاذا أمره@, ع� ساعده يقال وGذا أموره@, ع� به يتقّوي

ساعده@/

ـ الص0ة افتتاح
ã
| يقول كان ٕانّه :@B6ص

Ø ã
النـ� عن رويى ـ ٦٩ . ٢ الxذيب

لّب من مأخوذ فهو لبّيك@: فأمّا ٕاليك@/ ليس
Ø
Ì¿وال يَديْك

ã
| �òوا وَسـْعَديك لب�يك

ٕاقامة@, بعد ٕاقامة طاعتك
ã
| oمق أنا يقول@: كأ@نّه وٕالباباً@, لَبّاً به@, أقام ٕاذا وألّب باXكان

واXسـاعدة@: إ�سعاد وأصل ٕاسـعاد@, بعد ٔ�مرك وٕاسعاداً مساعدة
Ø
j لك ومساعدة

يى Ùd ْرَفق@, ßXوا نْـدين الز� ب� ما وهو راع الذ� ساعد اعد@: والس� رب�ه@/ أمر العـبد متابعة
البحر Vاريى واعد الس� عمرو@: أبو تناولته@/ أو شيئاً بطشت ٕاذا الكّف Xساعدته ساعداً
ويـوم َسـعد يَوم يقال@: النحس ضّد ْعد@: والس� ساعد@/ واحدها اXاء@, ٕاليه تصّب

ã
الّ	

َسعيد@, فهو وَسعادة@, َسْعداً يَسَعد َسِعد اXظّفر@: ابن كالسعادة@/ مصدر وال̂سعود@: س@/ Ö
ÒL

/@
ã
َش� نقيض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والّصـ0ح@, والفضل �òا
ã
ÏÉتقت حالة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

جـهة من عمل
ã
| وٕامّا واستعداداً@, تكويناً هو@, حيث من ذات

ã
| ٕامّا اXعـ� وهذا

الصا¡ة@/ أ�عFل توفيق

عن [نع وكلفة وعناء شّدة حالة أيى والنحوسة@, قاء الش� اXفهوم@: هذا ويقابل
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الgال@/ ٕا� والسلوك والفضل والص0ح �òا

اÇòدمة
ã
و| ÍÉÇTك

ã
و| لك قـياماً Çfفهومها وَسْعديك@: لبّيك ـ bلة وأمّا

لبّاً@/ @اُلّب = مقّدر@ والفعل لك@, والعمل

]Çع� والÇgال@, الفضل وطلب ٕاليك والسلوك الصا¬ للعمل مهيّأة حالة
ã
و|

َسْعداً@/ أسَعُد @ = والص0ح@ للخ� والxيّؤ ا�قتضاء وجود

النّار
ã
َف َشُقوا الJذيَن فأّما وَسعيٌد@, Þ ãَش� م Ôy ßf بٕاذِنه ٕاّ  نَفٌس تَكلُّم يَأت  يَوَم

/@١٠٨ . ١١ ـ فzا خاِلدين نJة Ò�ا
ã
َف ُسِعدوا الJذيَن وأّما /// Îيق@, Ò¾و Õَزف� فzا م Ô ÒG

ٕاّ� واGيبة@, والسطوة العظمة ٕاحاطة من نف«Îا
ã
| ما تُظهر أن نفس تقدر � أيى

الشّدة حالة
ã
| وهو

Ø ã
ش� ٕامّا صنف�@, ع� الناس يكون فيومئذ بإ�ظهار@, يؤَذن أن

النار@/
ã
| وهو و¾Îيق زف� له يكون والكلفة الشّدة تلك ÏÉقت[ فهو والعناء@,

ÏÉقت[ فهو بالروحانيّات@, والع0قة اللقاء ٕا� الشوق حالة
ã
| وهو سعيد وٕامّا

ا�ّنة@/
ã
| مستقّر له الفعليّة ا¡الة تلك

Mسب الذاتيّة الفطريّة السعادة ـ اُ�و� مراحل@, ث0ت Gا السعادة أّن فظهر
والغذاء واXكان والزمان وأ�ُّم الوالد

ã
| اòصوصيّات من والعلل@, أ�سباب اقتضاء

هـذه بعد ا¡الة تلك
ã
| فهو الروح@, لنفخ يسـتعّد أن ٕا� فzا@, والتحّو�ت والرحم

الشقاء@/ من م�لة
ã
| أو السعادة من درجة له ٕامّا واXقتضيات وال¿Ìائط التحّو�ت

فٕاّن والرياضات@, والطاعات والعبادات بأ�عFل اXكتسبة السعادة ـ والثانية

ّ أيى
ã
و| كان كيفيّة ّ بأيى الصا¬ والعمل آتاها@, ما وع� وسعها ]قدار مكلّفة نفس @كّل

الصدر@/
ã
| وان¿Ìاحاً وروحانيّة قّوة ويوجب السعادة@, ٕاNاد

ã
| يؤّثر وحالة@: مقام

وهيى واXكتسبة@: الذاتيّـة اXرحلت� من اXتحّصـلة الفعليّة السعادة ـ والثالثة
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والعقاب@/ الثواب مَب� وهيى ا�eخرة@,
ã
| اXتظاهرة

كان ما@ � الفعلّيتان@, والسعادة الشقاوة يراد وَسعيد@: Ø ãَش� م Ôy ß Òf ـ تعا� فقوله
ـ@@يَدخلون �@بقول ا�ّنة@,

ã
ف� النار@,

ã
ف� ـ بقوله Ø
يع هذا وع� الدنيا@, ا¡ياة

ã
| مراداً

م Øu أ � وا�ّنة@, النار
ã
| استقّروا فقد فع0ً  Fw@اّتصافهم ÏÉقت[ م Øuفٕا وا�ّنة@, النار ٕا�

بعد@/ يستقّرون

ا� من كانت السـعادة أّن ٕا� ٕاشارًة ا£هول@: بصيغة ُسِعدوا@, ـ
ã
| التعب� وأمّا

بسوء ا Øuفٕا الشقاوة 0Rف وهذا أ�ولي�@, اXرحلت�
ã
| Fك وتوفيقه وبتأييده اXتعال

العمل@/ سوء نتيجة
ã
و| ا�ختيار

/@�Xوالظا اÌ¿Xك� أحوال لبيان اXقام فٕاّن الشقاء@: hتقد وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سعر@:

وأسعرته ٕاليه@, ينxيى معلوماً سعراً له جعلت تسع�اً@: َء
ã
Ï¿ال سّعرت ـ مصبا

فاستعَرْت@/ أوقدtا@, ٕاسعاراً@: وأسعرtا نفع@, باب من َسْعراً الناَر وَسَعْرُت لغة@/

ذلك من وارتفاعه@/ واتّقاده ء
ã
Ï¿ال اشتعال ع� يدّل واحد أصل سعر@: ـ مقا

وال̂سعار@: به@, ُيسعر الّذيى اòشب سعر@: ßXوا توّقدها@/ واستعاُرها@: النار@, سع� السع�@,
مُسَعرة فهيى وأسعرtا الناَر وَسَعْرُت موم@/ الس� ÍÈبته الرجل@ٕاذا ُسِعر ويقال النار@/ حّر
وهو ال̂سـعر الباب هذا ومن اشـتعلوا@/ م Øu@كأ الّلصوص@, اسـَتعر ويقال ومَسعورة@,
¡ّدtا وذلك مَسعورة@, ناقة ويقولون إ�نسان@,

ã
| يستعر ٔ�@نّه بذلك يى Ùdو ا�نون@,

ويعلو@/ يرتفع ٔ�@نّه أيضاً هذا من فهو الطعام ِسعر فأمّا Vنونة@/ ا Øuكأ@
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ُسِعَرْت@,
Ô
oح Ò�ا وٕاذا ـ وقرٔي وأGبxا@, ا Ôxهيّج وا¡رَب@: النار َسعرُت ـ صحا

واßXْسعار: ْسَعر ßXوا أحرقناهم@وأمَضْضناهم@/ وَسَعْرناهم@بالنبل: للمبالغة@/ َرْت@أيضاً وُسع�
ا¡رب@/ به مي ÔI أيى َحرب@, ِمسعُر ٕانّه للرجل: قيل ومنه النار, به ُتسَعر الّذيى اòشب
سـاِعره@/ Ò[ ابتدأ ٕاذا البعـ�@:

ã
| ا�رب واسـَتعر وأرفاُعها@/@ آباطها إ�بل@: وَمسـاِعر

الفّراء@: قال ـ وُسُعر ضjل
ã
| النار@/ ع�@: والس� توّقدت@, أيى وتسّعَرْت النار واسَتعرت

ا�نون@/ أيضاً@: وال̂سُعر والعذاب@, الَعناء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو ع� والس� ا�لxاب@, مع حرارة شّدة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

واXلxب@/ حرارًة الشديد

والxيّج والغليان وا�لxاب وا�شتعال التوقّد ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
وا¡مي@: وا¡ّم وا¡رارة والتحّرق وإ�مضاض

قيد@/ ب0 عاّم مع� وهو ال
ودة@, ضّد ا¡رارة أّن

وتستعمل ا¡ّم من أخذت قد ا¡مي ولعّل الشديدة@, ا¡رارة وا¡مي@: وا¡ّم
ا¡مي@/ راجع ـ@ كالعطوفة الباطنيّة ا¡رارة

ã
| غالباً

ا�لxاب@/ من قريباً أ�جزاء
ã
| والتحّرك الxيّج Mصول ا¡ّم@, فوق والتحّرق@:

الدخان@/ من اòالص الشديد التحّرق وهو التحّرق@, فوق وا�لxاب@:

هو@/ حيث من ا�يش جهة فيه ي0حظ والغليان@:

والثوران@/ ا�نبعاث جهة فيه ي0حظ والxّيج@:

اXشّقة@/ وٕاNاد واN�ٕاع إ�ي0م فيه ي0حظ وإ�مضاض@:
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ã
و| النـار@,

ã
| التـ0ٔلؤ وهو التحّرق@, بعد Jصـ0ن ا Ø̂ ٕا والتوّقـد@: وا�شتعال

شديد@/ وتظاهر ت0ٔلؤ إ�شتعال

/@١٢ . ٨١ ـ زِلَفْت اُ نJُة Ò�ا وٕاذا َرْت Lُسع Ôoح Ò�ا وٕاذا

ا¡Çرارة شّدة ٕانّه :@oا�ح
ã
| وقلنا ,@oا�ح موضوع

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا فالتسع�

ا�حم@/ بعد هو حرارة
ã
| ا�لxاب وهو فالتسّعر التوّقد@, حّد بالغة

وَسـَيصلَْوَن ـع�@, Jالس ã| وَفريٌق ع�@, Jالس أصحاِب ِمن ـع�@, Jالس َعذاِب ٕا�
/@ َسع�اً بالّساَعة َب Jكَذ ْن@ Ò ßX َسع�اً@,

ا�لxاب@/ مع ا¡رارة من شّدة
ã
| يكون ما يراد

:@
ã
| استعGFا موارد من أيضاً اXع� هذا ويستفاد

/@٩٧ . ١٧ ـ َسع�اً ِزدناُهم خَبْت F Jُكل Úsَجَه َمأواُهم
/@٥٥ . ٤ ـ َسع�اً

Ò
Úsَه Ò ßP Ò وكَ َعنه Jَصد َمن م Ôyوِم

ا�نكسار@/ وأصله@الس�مع الّلهب@وا¡ّدة@, ا�ò@اKفاض@الصولة@وانكسار فٕاّن
وغلظة@/ وكلوح مضيقة فيه Xا Ëºٕا Øsوجه

/@٤٧ . ٥٤ ـ وُسُعر َضjل
ã
| الُمجِرميَن Jٕان

وا£رم@من@انقطع@عن@ا�@تعا�@با0òف@والعصيان, ا£رم�, صيغة@ا�مع@باعتبار
السعادة سبيل عن ضّل فقد الروحانّية@: وا¡ياة والنور الرaة مبدأ عن ينقطع ومن

السع�@/
ã
| وهو والف0ح

مـاّديًة@, أ�شجار Iت ويُلَّف يُغطّي ما ا�Çنّة فٕاّن ا�ـّنة@: مقابل
ã
| فالسع�

السع�@/ ويقابلها معنوّية@, والعطوفة الرaة ظ0ل وIت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٥٩ سعي

سعي@:

أرباwا@/ من أخذها
ã
| عِمل سعياً@: يَْسعي الصدقة ع� الرجل سَعي ـ مصبا

وأصل كان@/ وجه ّ أيى ع� ٕالzا ذهب الص0ة@: ٕا� وسعي هرول@/ َمشيه@:
ã
| وسعي

:@
ã
الوا� ٕا� به وسعي علzم@/

ã
و� القوم@: ع� وسعي عمل@/ كّل

ã
| ف ØÍ½الت :@ السعيى

بـه@/ ليـتخلّص اXال ا@كتساب وهو سعاية@, رقبته فك
ã
| الُمكاتب وسعي به@/ ÏÒ¾و

ساٍع@/ والفاعل /@ السعيى منه طلبت قيمته@:
ã
| واستسعيته

من وكّل وَكَسب@, َعِمل ٕاذا وكذلك عدا@, أيى َسْعياً يَْسعي الرجل سعي ـ صحا
والَمْسعاة الصدقة@/ ُو�ة

ã
| ذلك يقال ما وأ@ك علzم@, ساٍع فهو قوم ع� شيئاً

ã ß
َو�

اللّيل من ÏÉم يقال اللّيل@, من الساعة عو@: والس� وا�ود@/ الك0م
ã
| :@ الَمساعيى واحدة

فيه@/ غلبته ٕاذا أسعيه@, فسعيته ف0ن
ã
æوساعا ِسعٌو@/

خ�اً أ�مر
ã
| للَجّد ويُستعمل الَعْدو@, دون وهو ال«Ìيع

Ôã
Ï¿Xا :@ عيى الس� ـ مفر

ما وأ@ك أيِدvـم@/ Òب� يسَعي نوُرهم َخراwا@,
ã
وَسعي| ـ تعا� قال اً@/

Ø
Ì¾ أو @كان

/@
ã
Ï¿Xا من واXروة الصفا ب� Dف السعيى وُخّص ا¤مودة@/ أ�فعال

ã
| السعيى يستعمل

بالفجور@/ واXساعاُة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو سبق Fك ا�هد فٕاّن ا�هد@, من مرتبة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

الyاية@/ ينxيى أن ٕا� البليغ السعيى

ا Ø̂ ٕا :@� والس�
ã
Ï¿Xا

ã
ف� Mسـبه@: ء

ã
Ï¾ كّل

ã
ف� اXوارد@,

ã
| Oتلف اXع� وهذا

والتجارة@: الكسب
ã
و| ا¡ركة@/

ã
| التساهل وعدم اXقّدمات وtيئة oبالتصم يتحقّق



سعي ١٦٠

وغ�ه@/ اXال من اXقّدمات بتحصيل الرقبة@: فّك
ã
و| واXراقبة@/ وا�ستقامة بالدقّة

ٕا�العيش البلوغ
ã
و| اXقصود@, ٕا� والوصول الgال Iصيل

ã
| السعيى وهكذا

موضوع كّل
ã
| فا�هد إ�ص0ح@, أو واòراب الفساد سبيل

ã
و| ,@ ّ اُ�خرويى أو ّ اXاّديى

يناسبه@/ ما Mسب

وIّو�ت بتغي�ات أيى عمل@, كّل
ã
| ف ØÍ½بالت Ìها@:

Ø
يف« من مراد هذا ولعّل

منظوره@/
ã
| يوف�ق Ø	ح وVاهدات وترّددات

اXصاديق@/ fن وغ�ها@: والذهاب واGرولة الَعْدو oمفاه وأمّا

بالتبديل@/ والساعة السوع ماّدة من ا Øu@فكأ عوة@: الس� وأمّا

هذا فٕاّن وغ�ها والرجوع والذهاب باGرولة واXروة@: الّصفا ب� عيى الس� وأمّا
اXقصود@/ ليبلغ والطواف إ�حرام بعد جهد

/@٥١ . ٢٢ ـ ُمعاِجزين آياتنا
ã
| َسَعْوا والJذيَن

وُيذهب يُ�ّدد أن � ويُتعقّل@, وُيتذّكر وُيتفّكر فzا يُتوقّف وأن �@بّد ا� آيات
فzا@/ ويُسعي هد ÔNو

Çا
ß
w @كLروا ذُ ٕاذا الJذيَن بآياتنا يُؤِمن ا Ú̂ ٕا ٕاZاناً@, م Ôtزاَد آياتُه zم َعلَ ُتليت وٕاذا

داً@/ Jُسج َخّروا

وIق�ها@/ ا�eيات وتضعيف اXعاجزة هيى السعيى هذا
ã
| نيxّم أّن ٕا� مضافاً

حال@/ معاجزين@: فكلمة

/@٣٩ . ٥٣ ـ َسعيى ما ٕاّ  نساِن ٍjٕل لَيَس وأن
/@١٠٤ . ١٨ ـ نيا الد? ياة Ò¡ا ã| م Ôzَسع Jَضل الJذيَن

ـ َمشكوراً م Ôzَسع كاَن ولِئَك فاُ مؤِمن وهَو ا Òzَسْع ا ÒG وَسعيى ِخَرةَ Ð ا وَمنأراَد
/@١٩ . ١٧



١٦١ سعي

وسـعادة تكوينّية@, ذاتيّة سعادة مراحل@: ث0ث Gا السعادة أّن سعد@:
ã
| سبق

له ويتحقّق ويؤّثر ينتج ا Ø̂ ٕا مyا وكّل اُخروّية@, لة متحص� وسعادة Iصيلّية@, مكتَسبة
الذاتيّة السعادة

Ø
rت السعادة wذه فٕاّن ا�@كتسابّية@, السعادة Iّققت ٕاذا وثبوت@: فعليّة

اXرحـلة@: هذه
ã
| التحقّق هذا نتيجة

ã
و| فعلّية@, Gا وتتحقّق السليمة الفطرة وIييى

ا¡ياة
ã
|@ السعيى ا�@كتسابيّة@وضّل السعادة انتفت وٕاذا الثالثة@اُ�خروّية@, تتحّقق@اXرحلة

ء@/
ã
Ï¾ مyا يتحّصل nو ك0ًّ السعادة انتفت اXاّدية@: اُ�مور وا@كتساب الدنيا

Jفظ Ø	ح الدنيا@,
ã
| Gا سعي ٌ سعيى ٕاّ� ا�eخرة

ã
| ل0ٕنسان ينفع ء

ã
Ï¾ فليس

ا�@كتسابّية@/ بالسعادة لها Øgوي ويقّوvا السليمة أ�صيلة فطرته

/@٣٥ . ٧٩ ـ َسعيى ما @إ نساُن َيتََذ@كJُر يَوَم

/@٤٠ . ٥٣ ـ ُيريى َسوَف َسعيَه وأّن

/@١٥ . ٢٠ ـ َتسعيى ا ß[ نَفٍس ُكل? لتُجَزي اُخِفzا أ@كاُد آتيٌَة الّساَعَة Jٕان

/@١٢ . ٥٧ ـ أيدvم Òب� نوُرُهم َيسعيى واXؤمناِت Òؤمن�Xا َتري يَوَم

/@ ٨ . ٦٦ ـ وبأZاuم أيدvم Òَب� َيسَعيى نوُرهم َمَعه آَمنوا والJذيَن

وجّل@, عّز با� اXتعلّق واXرتبط النفسانيّة الع0ئق عن اXنقطع هو اXؤمن فٕاّن
اسـتعد� وا¡جب@: الشـوائب عن طاهراً خالصاً نفسـه وNعل تعا� به يرتبـط ومن
من ونور بص�ة ع� وحركاته وأعFله اُموره bيع ويكون وا�ستنارة@, ل0ستفاضة

الروحانّية@/ اòالصة حياته أشّعة وتتظاهر وجوده@, نور Øفيتج� تعا�@, ا�

ِمyا@/ Rارج لَيَس الظ?لFِت
ã
| َمثلُه كََمْن النّاِس

ã
| به

ã
Ï¿ ÒZ نوراً@ لَُه وَجَعلنا

ã
| النور@, أيى ظهوره وقّوة ت0ٔلؤه شّدة باعتبار اXورد@: هذا

ã
| عيى الس� وٕاط0ق

اXتوالية@/ وحركاته أموره bيع



سغب ١٦٢

وهو اXس� طول
ã
| وQلّيه ت0ٔلؤه واZ�ٔان@: أ�يديى ب� Dف النور من واXراد

جنبه@/ وهو عرضه
ã
و| السالك@, أمام

ã
| وما مقامه@/ فوق

ã
الّ	 واXقامات وا¡قائق ع�اXعارف أمامه@:

ã
| ما وينطبق

له@/ مرضيّة وأعFل كرZة صفات ع� أZان@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سغب@:

َسـِغب يقال الَمجاعة@, ْسَغبة@: ÒXفا ا�وع@, ع� يدّل واحد أصل سغب@: ـ مقا
مـع ا�وع ٕاّ� ـَغب الس� �@يكون بعض@: قال وَسغبان@/ ساغب وهو ُسـغوباً@, َيسَغب

]ستعمل@/ وليس َسَغباً@, العطش يى Ød ا Ø[ور التعب@/

وَسـغابة@: ومَسـَغبة َسَغٌب وبه وَسِغَب@, َسَغب وقد �غب@, ساِغب هو ـ أسا
من Xات الغابة

ã
الليث|

ã
ب� لو وتقول@: َمسغبة@, ذو ويوم َسغبان@, وهو تعب@, مع جوع

غابة@/ الس�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| الغذائيّة اXواّد انتفاء مع الشديد ا�وع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ�صل أّن

مضيقة@/
ã
| والناس ا¤يط ذلك

ـ بَة Ò
َم ذا ِمْسـكيناً أو َمقَربَة ذا ÓDَيت َمْسـَغبٍَة ِذيى يَوم ã| ٕاطعاٌم أو َرَقبة َفك?
/@١٤ .@@٩٠

وا£اعة@/ اXضيقة يصاحب يوم
ã
| عاجز مسك�فق� أو قريب oيت ٕاطعام أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦٣ سفح

سفح@:

وسفَح صب�ه@/ ٕاذا الدَم سفَح يقال ء@,
ã
Ï¾ ٕاراقة ع� يدّل واحد أصل سفح@: ـ مقا

وأمّا َضياعاً@/ يُسفَح ء
ã
Ï¿كال فهو نكاح@, عقد ب0 اXاء صّب فاح@: والس� هراَقه@/ الدم@:

الث0ثة ال«Îام أحُد فيح@: والس� صفح@/ فيه وأ�صل إ�بدال@, باب من فهو ا�بل@: َسفح
أ�صل@/ عن شاّذ وهو Gا@, انصباء �

ã
الّ	

وسـفحُت مُضَطجُعه@/ وهو اXاء فيه يُسفَح حيث أسفلُه ا�بل@: سفح ـ صحا
وِسفاحاً/ مسافَحة سافَحها يقول نا, الز� فاح: والس� سفكته@/ دَمه@: وسفحُت هرقته@/ اXاَء:

له@/ نصيب � ا
Ø
W الَمْيسر Îام ßº من Îºم فيح@: والس�

دمَعها@/ Ôالع� وسفَحت للدماء, سفّاك َسفّاح: وف0ن سافح@وَمسفوح@, ماء ـ أسا
منه@, اضطجع ما وهو ا�بل@, بسفح ونزلنا مَصاّب@, َمسافح@: وللواديى َسفوح@/ وَجفن

سفحاً@/ منه ُسِفح ا Ø̂ @كأ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل وهو ا¤فوظّية@, شأنه من Dف ّب الص� هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ّ اXاّديى من أعّم يكون أيضاً فح فالس� واXع�@, الظاهر
ã
| اXطلق ا¡فظ وهو صانة Ò¡ا

/@ ّ واXعنويى

فك@: والس� كب والس� ّب والص� قط الس� ـ مواّد وب� اXاّدة هذه ب� والفرق

اختيار@/ وب0 دفعة العلّو من ء
ã
Ï¾ نزول هو السقط أّن

قيد@/ وب0 معنويّاً أو ماّدياً فوق من اLدار ّب والص�



سفح ١٦٤

ا¡صانة@/ جهة ¡اظ بدون ماّدة
ã
| اLدار مطلق كب والس�

الُعدوان@/ جهة فيه ي0حظ اLدار فك والس�

فzا@/ Iقيق � اXع�
ã
| تقريب الكلFت wذه اXاّدة فتفس�

والباطن الظاهر
ã
| ا¤فوظيّة هو ْصن Ò¡وا ْصن@: Ò¡ا مقابل

ã
| فح الس� ٕاّن وقلنا

حّد عن متجاوزاً بل نفسه@,
ã
| Tفوظاً ء

ã
Ï¾ كون عدم السفح فيكون /@ هيى حيث من

ع� فيدّل اXفاعلة@: باب من استعمل وٕاذا نفسه@/ Ë½يع nو والعصمة@, والوقار العفّة
والزنا@/ بالفجور السفاح Ì

Ú
يف« ما اXع�@: هذا وي0زم العّفة@, وزوال ا�ستمرار

مسـاِفح�@/// Òَغـ� Òِصـن� ÔT بأموالكُم َتبَتـغوا أن ذلكُم وراَء@ ما َلكُم Jواُِحل
فـٕاذا أخـداٍن مّتخذاِت و  ُمسـاِفحات Òَغ� َصناٍت ÔT باXعروف Jاُجوَرهن Jوآتوهن

/@٢٥ . ٤ ـ Jاُحِصن

ا¡صانة@/ قبال
ã
| وهذا Tدودtا@, عن وا¡فظ والعفّة العصمة اLدار يراد

وأمّا النفس@/ عفاف حفظ وهو واحد ]ع� الرجال@:
ã
| ا¡صانة أّن �O و�

الزوج@/ ناحية ومن بالðويج ا¡صانة هو :@ ّ فالظاهريى ,@ ّ ومعنويى ّ فظاهريى النساء@:
ã
|

والتعّفف@/ التحّفظ هو :@ ّ واXعنويى

ّ الظـاهريى مـعناها أو اÇXطلق مـعناها مyا يراد إ�طـ0ق@: عند فا¤ـَصنات
اXراد@/ ع� Iمل وبالقرينة ,@ ّ اòارجيى

َدماً أو َميَتـًة يكوَن أن ٕاّ  َيطعُمـه طاِعم ع� ماً Jر ÔT Ú ã Òٕا� اُوِحيىَ Dف أجُد ُقل 
/@١٤٥ . ٦ ـ ِخ�ير ¡َم أو َمسفوحاً@

اللحوم@/ ضمن
ã
| يب� ما دون م@, Tر� فٕانّه بالذبح@, الدم من ينحدر ما يراد



١٦٥ سفر

يرادفها@/ ما دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفر@:

مـثل َسـْفر@, وا�مع سافر@, فهو ÍÈب@, باب من َسـْفراً الرجل سَفر ـ مصبا
يقال اXسافة@, قطع وهو َفر@, الس� Ëº�ٕوا أ�صل@,

ã
| مصدر وهو وَصحب@, صاحب

Ëºوٕا الفعل واستعFل العدوي@, مسافة فوق موضع لقصد أو ل0رIال خرج ٕاذا ذلك
َسـْفرته وكانت كذلك@, مسـاَفرة@: وساَفر أسـفار@, Ëº�ٕا وbع مهجور@, منه الفاعل
القـوم ب� وسفرت طلعت@/ َسْفراً@: الشمُس وَسَفرت َسَفرات@/ bعها وقياس قريبة@,
وا�Çمع َسـف�@, وLوه للوكيل وقيل وسـف�@/ سافر فأنا أصلحت@, ِسـفارًة@: أسِفُر
يوِضح ٔ�@نّه وأوضحته@, كشفتَه ٕاذا َء@:

ã
Ï¿ال َسَفرت ـ قوGم من مأخوذ وكأ نّه ُسَفراء@,

هاء@/ بغ� سافر فهيى وجهها@, كشفت ُسفوراً@: اXرأة وَسَفَرت ويكشفه@/ فيه يَنوب ما
الرجـل وأسفر bال@/ ع0ه ٕاذا ذلك من الوجه وأسفر أضاء@/ ٕاسفاراً@: الصبح وأسفر
يت Ødو ُسَفر@, وا�مع للمسافر@, يُصنع طعاٌم وال̂سفرة@: أ�سفار@/

ã
| ص0ّها بالص0ة@:

ازاً@/ ÒV ُسفرة الطعام فzا يوَعي
ã
الّ	 لدة ßا�

يى Ùd الَسَفر@, ذلك من وا�0ء@/ ا�نكشاف ع� يدّل واحد أصل سفر@: ـ مقا
أ�صل وهو الباب وِمن اXسافرون@/ ْفر والس� أما@كyم@/ عن ينكشفون الناس ٔ�ّن بذلك

يى Ød ا Ø̂ وٕا السف�@, الشجر@: ورق من يسقط ما يسّمي ولذلك كنسته@, البيَت@: سفرُت
الباب من فهو أصلح@: ٕاذا ِسفارة القوم ب� َسَفر قوGم@: وأمّا تسفره@/ الر´ ٔ�ن سف�اً
كشفته@/ ٕاذا@ وجهها عن اXـرأُة وسفرت وخ0ف@/ عداوة من هناك كان ما أزال ٔ�@نّه
ويقال Ìوراً@,

Ô
º قاً

ß
Ì¿ُم كان ٕاذا ُمسِفر@: ووجه الظ0م@/ انكشاف وذلك الصبح@: وأسَفر
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يى Ødو الَكَتَبة@, َفرة@: والس� الكتابة@, فر: والس� أ�رض/
ã
فت@وذهبت@| ØÍ½ت اسَتفرت@إ�بل:

ٕاليه@/ تاج ÔJ Ø
Fع ُتسفر الكتابة ٔ�ّن بذلك

اXساِفرون,@�@يُتكلّم القوم ْفر: والس� َفر@/ من@الس� مُفاعل مساِفر: ـ ١٦٦ ا�شتقاق
رجل يقولوا nو سفّاراً@, َسفر Nمع وقد أ�صل@/ وهو وَسْفر@, سافر �@يقال بواحده@,
ومساَفرة@/ سفاراً الرجل@ُيسافر سافر ع�@مساِفر,@يقال: اقت½Íوا َفر, @مع�@الس�

ã
| سافر,

ã
Ï¾اXا والسف�@: أسفار@/ وا�مع ,@Fأش}ه وما واS�ٕيل التوراة من الكتاب ْفر@: والس�
الشجر@/ َوَرق من ´ الر� طرحته ما ف�@: والس� َسفارة@/ يسفر سَفر الصلح@/

ã
| القوم ب�

ع� ّ قويى ِمسـفر@:
Õ
وبع� البعـ�@, خطم ع� Nعل ة Òg Ò¡با شبzة حديدة فار@: والس�

وأسَفر@/ الصبح َسَفر وكذلك غ�@, � سفراً َتسِفر َوجهها عن اXرأُة وَسفَرت السفر@/

الرأس, عن العFمَة َسَفر Lو بأ�عيان ذلك وOتّص الغطاء, كشف السفر: ـ مفر
باللّون, Oتّص وإ�سفار كنس/ ßXا أيى سفر, ßXبا كنسه البيَت: وسفر عن@الوجه, واFòَر
ا¡قائق@/ عن ُيسِفر الّذيى الكتاب فر@: والس� لونـه@/ أ¾Ìق أيى أسـَفر ٕاذا بح والص? Lو
وا0Xئكة فالرسول الوحشة@/ من بيyم ما ويزيل يكشف القوم ب� الرسول والسف�@:

علzم@/ است}م ما القوم عن سافرة كوuا
ã
| مش�كة والكتب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tدودته@, عن خارج Tيط ٕا� ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ�صل أّن

ا�ستعFل@/ موارد bيع
ã
| ملحوظ القيد وهذا

/@ÍÒÉ Ò¡ا قبال
ã
| وهو الوطن@, Tدودة عن خروج َفر@: الس�

ã
ف�

خارج@, Tيط ٕا� فيه يتوطّن Tيط عن خروج وهو السف�@: اXع� ذاك ومن
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خاّصة@, بوظائف والعمل وإ�ب0غ الرسالة وأمّا فقط@, اòصوصيّة هذه فيه وي0حظ
ٕانّه فيقال اُخر@, بقرائن يستفاد ا Ø̂ فٕا وغ�ه@: Øمع� شخص جانب من اòروج قيد أو

ّ بأيى ا¤يط@, هذا طبق ع� واXذا@كرة العمل وظيفته ا¡كومة@/ تلك جانب من سف�
ووطنه@/ حكومته ص0ح يوافق وخصوصيّة Lو

واXصلح@/
Ø ã
والن� والرسول الوكيل وب� بينه الفارق هو وهذا

Fك وٕادامته@, السفر استمرار ع� يدّل فاَعَل فٕاّن اXسافر@: وب� بينه الفرق وأمّا
/@ Øمع� Tيط ٕا� وورود Tيط من خروج ٕاّ� له ليس والسف� العرفّية@, اXسافرة

ã
|

وظرفه@/ الطعام وهو به@, ُيسَفر ما ]ع� كالل^قمة ال̂سفرة@: وأمّا

من خرج فكأ@نّه ,@ ّ سـFويى بكتاب Uصوص فهو الكتاب@: ]ع� ـفر الس� وأمّا
Vاز@/ اXتداولة الكتب

ã
| وٕاط0قه ,@ ّ دنيويى Tيط

ã
| ونزل ّ علويى

Ø ã
æروحا Tيط

أ�صل@/ ذاك fن الساقط@: الورق ]ع� ف� الس� وأمّا

هـيى واßXسـفرة الزوائد@, من هو ما ٕاخراج باعتـبار فهو الَكنس@: مفهوم وأمّا
كنسة@/ ßXا

ٕا� العـفاف Tدودة عن اXرأة خروج باعتبار فهو الوجه@: كشف مفهوم وأمّا
أ�صل@/ من Rصوصه الكشف وليس Uالف@, ووضع Tيط

Zاثلها@: مفاهo@إ�يضاح@وإ�ضاءة@وا�Fل@وانكشاف@الظ0م@وإ�¾Ìاق@وما وأمّا
قلناه@/ ما وأ�صل استعFله@, موارد

ã
| أ�صل لوازم fن

/@٣٤ . ٧٤ ـ أسَفر ٕاذا والّصبح

/@٣٨ . ٨٠ ـ ة
Ò
Ì ß¿ُمسَتب ضاِحكٌَة ُمسِفرة َيومئٍذ وجوٌه

الضـياء ٕا� الظـلمة Tدودة من وأخرجـه سـاِفراً Tيطاً الصبَح َجعَل ٕاذا أيى
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وا�نكشاف@/ وإ�¾Ìاق

نـاعمة@, حالة ٕا� وتبّدGا حالxا بتحّول ضاحكة تكون القيامة يوم ووجوه
/@
Ø ã
æنورا

Ø ã
æروحا وسيع Tيط ٕا� فتدخل وا�ن¿Ìاح@, وال«Ìور النور ٕا� وخروجها

النظر أّن ]ع� الصدور@, جهة هو أفَعَل@: صيغة
ã
| اXلحوظ ٕاّن السابق

ã
| وقلنا

منه@/ وصدوره بالفاعل الفعل قيام ٕا� فzا

وجهة فيه يكون ما الوجوه@: ومن وظهوُره@, النور
ã
Ø�Q الصبح@: من اُريد وٕاذا

اXرابـطة@, فيه وتتحّصل الظ0م@, فيه يرتفع
Ø ã
æروحا مقام ٕا� فيُشـار تعا�@: ا� من

وا�ست¿Ìاق@/ ا�ستنارة وتتحقّق

/@٥ . ٦٢@ ـ @ أسفاراً مُل ÒJ Fر ß¡ا َكَمَثل ِملوها@ ÒJ Òn@ Ú Ôj الّتوراةَ لوا Ù Ôa الJذيَن َمَثل

من wا vتديى ومعارف حقائق فzا تعا� ا� من نازلة Êºويّة كتباً Jمل أيى
والنور@/ والgال والسعادة ا¡ّق ٕا� يشاء

ã
| اXعمولة الكتب وأّن اXورد@,

ã
| التوراة ذ@كر السفر@: مع� من ذ@كرنا ما ويؤيّد

ال«Êويّة الكتب تركهم
ã
| م Øu@وأ واهتداء@, بص�ة راجعها Xن �@تزيد ا¢تلفة الفنون

Êºوّية@/ أسفاراً ا¡امل كا¡Fر مyا استفاضxم وعدم

/@١٥ . ٨٠ ـ بََررة ِكرام َسَفرة بأيديى رة Jُمطه َمرفوَعٍة َمة Jُصُحفُمكَر
ã
|

اXرسل, كالرسول@اXبعوث خارج, Tيط من@Tيط@ٕا� من@Oرج وهو سافر bع
كتب وبأيدvم تعا� ا� جانب من اXبعوثون هم فَرة والس� اXبعوث@, اXرسل واXلك

الناس@/ ٕا� يبلّغوuا Êºوّية@, وصحف

من خارج� بُعثوا قد م Øu@أ ٕا� ٕاشارة والرسول@:
Ø ã
الن� دون فَرة بالس� والتعب�

ا¤جوب�@/ الدنيا أهل من وليسوا اXاّدة@, nعا فوق مقام



١٦٩ سفع

/@١٨٤ . ٢ ـ ةٌ Jَفِعد َع�َسَفر أو َمريضاً ِمنكُم كاَن ن Ò Òf

/@٢٨٣ . ٢ ـ كاِتباً دوا
ß
ÒQ Ònو َع�َسَفر Ôrُكن وٕان

السـفر فـيه يتحقّق منه مرتبة أقّل ٕا� ٕاشارة اXسافرة@: دون بالسفر التعبـ�
ألفاظ دون التعب�باXاّدة وأمّا استمراره@, ع� توقّف دون من اXفهوم هذا ويصدق@فيه
اÇXوطن من اòروج وهو السفر مع� Iقّق هو ا¡كم

ã
| اÒXب� أّن ٕا� ٕاشارة اُخر@:

هو اXعـ� هذا Iقّق
ã
| اXسلّم واXقدار خارج@, Tيط

ã
| يدخل أن ٕا� عنه والبُعد

سفر@/
ã
| فهو اXسافة@: من اXقدار هذا إ�نسان قصد فٕاذا فراسخ@, \انية حد� ٕا� البلوغ

فر الس� كيفيّة وأمّا ٕا�@اXسافة@/ واِص0ً أو قاصداً اXوطن عن اòروج هو فاXناط
ÇGا فليس وغـ�ها@: والزمان واXركب اXّدة جهة من جهاته وسـائر وخصوصيّـته

ا¡كم@/
ã
| وتأث� موضوعيّة

ومَب� اXنظور عن خارج :
Ø ã
æالزما واXقدار ء ال«Ìيع@والبطيى فالفرق@ب�اXركب

اXوضوع@/ وحدود ا¡كم

أيضاً@/ ا�eيات تلك موارد
ã
| Fك موضوعيّة له كاXرض فالسفر

دوا@/
ß
ÒQ Ònو َع�َسَفر Ôrُكن وٕان ِمنُكم@, أَحدٌ  جاءَ  َع�َسَفر أو أو

×
ÏÈَمر Ôrُكن وٕان

التكليف@/ Øتغ� يوجب هناك كاتب و� ماء يوجد n ٕاذا سفر ع� الكون فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفع@:

باليـد@/ ء
ã
Ï¾ تناول وا�eخر أ�لوان@, من لون أحدÇYا أص0ن@, سـفع@: ـ مقا

من ُسفعة به أري ـ@ قوGم ومنه ُسـفع@,
Ø ã
ل0ٔثا| قيل السـواد وهيى ال̂سفعة ـ فأ�ّول

اòليل وكان أسفع@, َصقر وكّل الشاحبة@, اXرأة فعاء@: والس� لونه@/ [ع�ر ٕاذا وذلك غضب@,
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فقوGم ـ ا
	خر أ
صل وأمّا رة@/ Ôa باً
Ò
Ì¿م سواداً 
ٕاّ اللّون

ã
| فعة الس  
@تكون يقول@:

أيى ÍÈيبته@, الطائر سفع ويقال ناصيته@/ وهيى رأسه ]قّدم أخذَت ٕاذا الفرَس َسفعُت
باليد@/ ع�أ
خذ Tمول هذا بالعصا@, فCن رأس وسفعُت لََطمه@,

صـاحبه@, بناصية Fyم واحد كّل الرجCن يأخذ أن فع Iوالس ـ ٩٧ ا
شتقاق
مولِعاً الب½Íة بعضقضاة وكان بيده@/ ُخذ أيى بيده@, اسفَْع يقال ا�ذب@, فع Iالس وأصل
بـ¿Êلك أخـذtا ٕاذا الفـرس@, بناصية وسفعت بيـده@, اسـعفاً

Øã
Ïºحر يا يقول@: بأن

فيه@/ فأ@ّثرت جلده مّست ٕاذا َسفعاً@, تَسفَعه الناُر سفََعتْه ويقال بيمينك@, وأ�متَه

كدرة فzا@ رة Ôa فعة والس  بالناصية@/ أ
خذ وهو فع Iالس من ُمساِفع@: ـ ١٣٢ ص
وسواد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـيده سـفََع يـقال الشـديد@, القـبض هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ
صل أّن

ã
انقباض| أيى ُسفعة لونه ã|و شديد@, انقباض أيى ُسفعة الغضب من وبه وبناصيته@,

زهرته@/

آثـار من فهيى وا�ـذب@: والتـناول واللّطم والÍØÉب أ
خـذ ـ oمفاه وأمّا
ا¢تلفة@/ اXوارد

ã
| ولوازمه أ
صل

ذلك
ã
| hالكـر القرآن

ã
| الكلمة استعFل من مأخوذ فهو الناصية@: قيد وأمّا

بالقيود اللغات قيّدوا حيث اللغة@, 
هلٔ خلطاً يوجب ما كث�اً اللحاظ وهذا اXورد@,
تعا�@/ gا كCم

ã
| اXاّدة استعFل موارد

ã
| اXوجودة

دغ@: والص  وا�ب�وال�عة ا�}ة مع وفرقها الناصية وأمّا
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با�ب�@/ يسّمي وطرفاها الناصية@, ا¡اجب�ٕا� فوق ما ا�}ة@: فٕاّن

الشعر@/ وفيه الرأس مقّدم وهو ا�}ة فوق ما والناصية@:

Iت ـدغ@: والص  الرأس@/ مـن القـفا ويقابله ال�عتان وYا البياضان وطرفاه
ا�ب�@/

/@١٦ . ٩٦ ـ خاِطئٍة كاذبٍة ناِصيَةٍ  بالناِصيَة َلَنْسَفعاً َينتَِه Òn ß� لَ @كَّ�

اXع�@,
ã
و| الظاهر

ã
| شديداً قبضاً لنقبضه والزواجر@, النواهيى عن يَنتِه n ٕان

ناحية ٕا� وZيل جانب ٕا� يتحّرك أن يقدر 
 Mيث بناصيته@, فبالقبض الظاهر
ã
| أمّا

فٕاّن :@ ّ اXعنويى وأمّا اXقتدر@/ القابض سلطة Iت مقهور مغلوب فهو أموره@,
ã
| ويتفّكر

بـيد الناصية قبضت فٕاذا والتوّجهات@, وإ
درا@كات إ
حساسات مركز الرأس مقّدم

ã
و| مـقتدر@, عزيز بأخذ ومأخوذاً وTكوماً ومقيّداً Tدوداً يكون جبّار@: ّ ٕاGيى Ø ã	غي

عذاب@/ فوقه ليس oأل عذاب هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفك@:

وكذلك أساله@, ٕاذا َسفْكاً@: يسفكه دمَه َسفََك يقال@: واحدة@, كلمة سفك@: ـ مقا
الدمع@/

قـتل@: باب من لغـة
ã
و| ÍÈب@, باب من َسـفكاً والدمع الدم َسفَك ـ مصبا

مبالغة@/ وَسفّاك ساِفك@, والفاعل أرقته@,

الدمع@/
ã
و| الُمذاب ا�وهر

ã
وكذلك| صّبه@, الدم@:

ã
| السفُك ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

سبق Fك ُعدوان@, نظر فيه وصّب اLدار هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

الدم@/
ã
| استعFله 
وأ@ك السفح@,

ã
|

/@٣٠ . ٢ ـ ماَء �الد وَيسِفك فzا ُيفِسد َمن فzا َعُل ÒQأ قالوا@

ٕاذا وذلك /@
Ø ã
والعر| ّ القوان�إ
جBعيى ونقض ّ الت¿Ìيعيى النظم ٕاخCل ã| الفساد

الدماء@/ كسفك التكوين
ã
| إ
خCل حّد يبلغ ا¡ّد پتجاوز

ـ دياركُم@ ِمن أنفسـكُم Hرجون و2 ِدماَء@كُم َتسِفكون 2 ميثاقكُم أَخذنا وٕاذْ
/@@٨٤ . ٢

ٕاÌºائيل@/
ã
لب� اòطاب

الدماء@: سفك وأمّا النظام@, من واXوت ا¡ياة فٕاّن إ
ماتة@: دون والتعب�باXاّدة
ومنكر وعصيان ظلم وع�أشّد والعدوان@, التجاوز بقصد النظام

ã
| ع�ٕاخCل فيدل

وطغيان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفل@:

الدار ُســفل ـفل@: فالس  العلّو@/ خCف كان ما وهو واحد أصل سـفل@: ـ مقا
الناس َسِفلة من هو يقال الناس@, من الدون ِفلة@: Iوالس الُعلّو@, ضّد فول@: والس  وغ�ها@,
بُسـفالة قعد ويقال َسفال@/

ã
ل� أمرهم وٕاّن الَعـCء@, نقيض فال Iوالس َسـِفلة@, يقال 
و

ذلك@/ بٕازاء كان ما فالة والس  ّب@/ Ô Ò
t حيث من والُعCوة وُعCوtا@, الر´

من أسفل صار لغة َقُرب باب من وَسفَُل قعد@, باب من 
ُسفوً َسفَل ـ مصبا
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فل وإ
Ëºالس  قتل@, باب من 
وَسفاً Cًَسف وَعمله ُخلقه ã
| وَسفَل سافل@, فهو غ�ه@,

ويقال ـِفلة@, Iالس من وفCن َسـِفلة@, لCٔراذل قيل ومنه جاد@, خCف وتَسفّل /@
Ø
ËÉبال

فل والس  َسْفلة@مثل@َكِلَمة@وكَلَْمة, التخفيف@فيقال وNوز @قوا_ها, ال}يمة@وهيى َسِفلُة أصله
لغة@/ Ì»والك الُعلو@, خCف

ã
أعا�

ã
| ونزلوا وسافلته ر Úyال بعالِية ومررُت /@Cًُسف وغ�ه ا¡جُر َسفَِل ـ أسا

ã
| أسكن وأنا قوا_ه@/ وهيى ساXة البع� وَسِفلة /@ ã Øم� أسفل ونزل وأساِفله@/ الواديى
عند م�لته َسِفلت ـ ا£از ومن َبه@/ Iَصو َء@:

ã
Ï¿ال وَسفَّل مَسفلxا@/

ã
| وفCن مكّة معCة

وهو وتسفّل@/ واستفل والّنسب العلم
ã
| َسفُل وقد َسفال@/ ٕا� يوم كّل وأمره أ
م�@,

ã
| كـالل�بْنَة ِفلة Iالس Hفيف يكون أن وجه�@: ع� فهو فلة الس� قال ومَن ِفلة@/ Iالس من

/@
Ø ã ß
َع� bع

ã
| كِعلْية َسفيل وbَع اللIِبنَة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العلّو@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

السفل أّن Fك اXنفصل
ã
| ويستعمل الفوق@, مقابل

ã
Iت| أّن Iت@: ـ

ã
وسبق@|

العلّو@/ مقابل
ã
|

Ø ã
نس	 مفهوم وهو يتصل ما

ã
| يستعمل

التسفّل@/ مع ع�الغ�يّة يدّل هو دون@: ـ ã
| وقلنا

:@
ã
| فgا اXعـنويّات@, أمّا اXعـنويّات@: ã|و اXاّديّات ã| تسـتعمل اXاّدة ٕاّن

Ø
j

/@٤٠ . ٩ ـ الُعليا هيىَ ا; وَكلمُة ف� الس= َكَفروا ال<ذيَن كلمَة َوَجَعَل

وخCف ا¡ّق خCف ا Øuفٕا وال�هان@, القـّوة عن خالية ضعيفة موهـونة أيى
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الثابتة@/ وا¡قائق والفطرة النظام

ِمن ِلَيكونا أقداِمنا َت Ö
ÒI @Fَعـْلُه Ö ÒS وا2ٕنس ا�ّن ِمن أَضّ�نا الل<َذيِْن أِرنا َرب<نا

/@٢٩ . ٤١ ـ ا2ْٔسَفل�

فzا والدرجات ا
	خرة@, منازل من السافلة اXنازل
ã
| يستقّرون الّذين من أيى

ماّدية@/ غ�

أسـَفَل دناُه َرَد Ú
Ôj hتَقو أحَسن

ã
| ا2ٕنساَن َخَلقنا َلَقد :@

ã
| فـgا اXاّديات وأمّا

/@٥ . ٩٥ ـ وَعِمُلوا آَمنوا ال<ذيَن ٕا2ّ Òساِفل�

وأ@كمل hتقو أحسن ع� خلق فٕانّه اXاّدية@, إ
نسان حياة جريان ٕا� ٕاشارة

Ø
j وا�Fل@, والقوي وأ
عضاء ا�وارح من ٕاليه Jتاج ما �ميع جامع ونظم ترتيب
ويـف� Zوت Øح البدن

ã
| والضعف القوي Iليل ٕا� عمره من سن� آخر

ã
| يرّد

صورة@/ 
و bال منه يب� 
و بالكلّية وبدنه أعضائه bيع

قـا_ة تكـون أن 
ٕاّ وÇbاGا@, وزينxا الدنيويّة اXاّدية ا¡ياة ع� يعتمد Cف
نون@/ ÒW Ôَغ� أجٌر َفَلُهم اِت ß¡الّصا وَعِمُلوا آَمنوا ال<ذيَن ٕا2ّ ـ الروحانيّة با¡ياة

/@ ٨٢ . ١١ ـ سافَلها عالzا َجَعلنا أمُرنا جاَء ØF َفلَ تعا�@: قوله وهكذا

ـ النّار ِمن ا2ٔسفِل َرِك الد<
ã
| Òناِفق�Xا ٕان< :@

ã
| فgا أ
مران فيه Jتمل ما وأمّا

/@١٤٥ . ٤


ًCاخت 
ٕاّ لصاحبـه 
@يزيد الن�ـفاق فٕاّن ا
	خرة@, وحياtم الدنيا ا¡ياة فيعّم
فهو الناس@, جامعة

ã
| له والتصديق وا
طمينان ا
عBد وسلب الفكر@,

ã
| واغتشاشاً

الكافرين@/ وا¢الف� اXنكرين زمرة
ã
| ا
	خرة

ã
| Ì¿Jو الدنيا@/

ã
| دا_اً مضطرب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سفن@:

ُسـفُن@, ع� ف� Iالس وNمع وسفائن@, َسف� وا�مع معروفة@, السفينة ـ مصبا
ا¢لوقات بابه اGاء@: واحده وب� بينه الّذيى ا�مع 
ّنٔ شاّذ َسف� ع� السفينة وbع
مَن ومyم قليلة@, ألفاظ

ã
| fسموع اXصنوعات@:

ã
| وأمّا وKل@, وKلة و[ر [رة مثل

تق¿Ìه@/ أيى اXاء تسفن ا Øu@
ٔ فاعلة ]ع� فعيلة وهيى الواحدة@, ã| لغة ف� Iالس يقول@:
َسفّان@/ وصاح}ا

قال /@Ì Ö¿َكالق ء
ã
Ï¿ال وجه عن ء

ã
Ï¿ال ع�تنحية يدّل واحد أصل سفن@: ـ مقا

البـاب وأصل تق¿Ìه@/ ا Øu@كأ اXاَء تَْسفن ا Øu@
ٔ فاعلة ]ع� فعيلة فينة Iالس ُدريد@: ابن
wا ُينَحت

ã
الّ ا¡ديدة فَن@: Iوالس َسفناً@/ أسِفنُه العوَد سَفْنت يقال ,@Ì¿الق وهو فن Iالس

أ
رض@/ وجه عن ال�اب ´ الر� وسفَنت

ٕاذا َسفْناً@: يَْسِفنه سفنه يقال ,@Ì¿الق فْن Iالس ّكيت@: الس� ابن ـ ٤ . ١٣ الxذيب
جـلد فَن Iالس وقيل@: أ
جذاع@/ به Ì Ò¿يُق قَدوم ِشبه ْفر@: Iوالش واßXسفن فَن Iوالس ق¿Ìه@/
وقد الليث@: وقال السيف@/ mع�قا ويكون والِقدحان@, السياط به ّل ÔJ الّذيى السمك
أبو وقال ُدقاقاً@/ Qعله ال�اب تَسفُن والر´ اòشب@/ به يُسفن ما ا¡ـديد من عل ÔN
تق¿Ìه@/ غ�ه@: وقال [سحه@, ا Øu@كأ أ
رض وجَه تَسفِن

ã
الّ الرياح وافِن Iالس عبيد@:

]ع�فاعلة@, فعيلة فهيى اXاء@, قّل ٕاذا بالرمل تسفن ا Øu@
ٔ سفينة Gا قيل :@ ãèعرا
أ ابن
النّجار@/ به ينجر الّذيى الفأس وهو فَن Iالس من مأخوذة وتكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـن ,@Ì¿والقـ التـنحية مـع ا¡ركة هو اXاّدة@:@ هذه
ã
| الواحـد أ
صل أّن
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أيضاً والفأس وتزيلها@, أ
رض وجه عن الزوائد تُنّحيى ãالّ العاصفة الرياح مصاديقه
عنه تنّحيى اXاء ع�وجه ا�ارية والسفينة زائد@, هو الّذيى العود Ì¿ق با¡ركة يزيل

با¡ركة@/ اXاء ع�وجه ما @كّل

فباعتبار مقبضه@: أيى ـيف Iالس قا_ة ع� Nعل اòشن ا�لد وهو فَن Iالس وأمّا
مقشور ا�لد ذلك أّن بلحاظ أو ويساوvا@, wا يتّصل Øح القا_ة ã| Ì¿والق النحت

اXنظور@/ Gذا dك من

منه@/ قريبة فzا الكلمة فٕاّن الع�ّية@, من مأخوذًا اللفظ يكون أن و
@يبعد

زورق@/ َمركب@, سفينة@, �ِسفيناه� ـ قع

سفن@/ ـ واXاّدة ب�الكلمة تناسب ٕاثبات ٕا� Lتاج 
 هذا فع�

/@٧١ . ١٨ ـ َخَرقها فينَِة الس<
ã
| َر@ِكبا ٕاذا Úَح�

/@١٥ . ٢٩ ـ آيًَة وَجَعلناها فينَِة الس< وأصحاَب فأSيناُه
هذه ب� من Sاtم وجريان السفينة وجعلنا العاّم@, الطوفان من أSيناهم أيى

/@� ÒXللعا آية البليّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفه@:

فَه Iفالس مّطِرد@, قياس وهو وسخافة@, خفّة ع� يدّل واحد@, أصل سفه@: ـ مقا
مـالت@/ ٕاذا ,@ Ố الر َتسـّفهت ويقال النIسج@/ ء رديى أيى َسفيه@, ثوب يقال لم@, ß¡ا ضّد
ناس وذ@كر واستخففته@/ عنه به ِملت كأ@نّك خدعته ٕاذا ماله@, عن فCناً تسّفهُت ويقال
من قريب فهو صّح ٕان وهذا ُيروي@, Cف اXاء Ìب Ô¾ من إ
نسان 
يُك أن فَه Iالس أّن

القياس@/ ذاك

َسـفzة@, واُ
نـ� َسفيٌه فهو َسفاهة وَسفُه تعب@, باب من َسفَهاً َسِفه ـ مصبا
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وسفّهته جهله@/ :@ IقÇ¡ا وسِفه اòّفة@/ وأصله العقل ã|نقص َفه@: Iوالس سفهاء@/ وا�مع
سفيه@/ ٕانّه له قلت أو فَه Iالس ٕا� نسبته تسفzاً@:

أ
خفش@: قال ـ قلت َنفَسه@: َسِفه َمن ٕا2ّ ـ تعا� gا قال ـ ١٣١ . ٦ الxذيب
Fك للمبالغة@, فَِعل أّن ٕا� يونس@: وذهب نفَسه@/ َسفIه اXع�ـ أّن يزعمون التأويل أهل
أبو@عبيدة@: وقال ]ع�سفIهت@زيداً/ َسِفهُت@زيداً القول ع�@هذا وNوز أّن@فعIل@للمبالغة,
وأهل يونس َمذهـب من خارج غ� وهذا وأوَبقها@, نفَسه أهلَك نفَسـه َسِفه مع�

ã
| التفس� :@
وقا التفس�@, ع� منصوب نفَسه ٕاّن والفّراء@:

ã
الكسا� وقال التأويل@/

ã
| سـِفه مَن 
ٕاّ ـ معناه وقيل@: َعيناً@/ به وَقِررُت نفساً@, به طبُت Lو ,@
أ@ك النكرات
القول الزجاج@: وقال موضع@/ غ�

ã
| ا�ّر حروف حذفت Fك ُحذفت

ã
| أّن 
ٕاّ نفسه@,

َفه@: Iالس أصل اللغة@: أهل بعض وقال َجِهل@/ موضع
ã
| َسِفه أّن هذا@:

ã
| عنديى ا�ي�د

حّر@كته ٕاذا ء@:
ã
Ï¿َهت@الرياح@ال Iتسف ـ يقال هذا ومن اòفيف@العقل@/ ومع�السفيه اòفّة,

عبيد@: أبو ـ�@/ Iالس خفيفة كانت ٕاذا مام الز� سفzة ناقـة ويقال@: ته@/ Øفطـ� واستخفّته
فيه@/ أÌºفَت ٕاذا ال¿Ìاَب ساَفهُت غ�ه@: وقال َترو@/ nو منه أ@ك
ت ٕاذا اXاَء َسِفهُت
أبو وقال الناَس@/ وَتْغِمَط IقÇ¡ا تَْسفَه أن الِك� �ص�@:

Ø ã
النـ	 عن ثابت حديث

ã
و|

رجال من َسفيه ورجل وِسفاٍه@, وُسفُه وَسفzات َسفاِئه نِسوة من سفzة امرأة زيد@:
وأمّا واقعاً@, هذا يكون 
و َسفيه@, فهو يَسفُه الرجل سفه ويقال وِسفاه@/ وُسفIه ُسفَهاء

أيضاً@/ واقع غ� يكون أن فيه 
وأ
@ك واقعاً@, يكون أن Nوز فٕانّه َسِفه@:

وثوب ا
ضطراب@, كث� سفيه@: زمان قيل ومنه البدن@,
ã
| خفّة َفه@: Iالس ـ مفر

الدنـيويّة أ
مور ã|و العقل@, لنقصان النفس خفّة
ã
| واستعمل النIْسج@/ ء رديى َسفيه@:

اُ
خروّية@/
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

العقل يقابل Dف وأ@ك
استعFله ا
ختCل@, هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

اXاّدية@/ اُ
مور اختCل
ã
| يستعمل وقد وا¡لم@,

من وأمّا سفيه@, فهو يسفُه َسفُه يقال دا_اً@, 
زم فَُعل@: باب من مyا الفعل ٕاّن Øj
متعّدياً@/ يستعمل فقد وفََعل@: فَِعَل باب

وا�Çهل والنـقص واÇòدعة واÇXيل والرداءة والسخافة اòفّة ـ oمفاه وأمّا
اXوارد@/

ã
| ولوازمه أ
صل آثار fن وإ
Ìºاف@: وا
ضطراب

ومñان@/ تقدير غ� من ال¿Ìب مورد
ã
| فيستعمل اXاء@: ¾Ìب وأمّا

/@٥ . ٤ ـ قياماً َلكُم ا; َجَعَل
ã
� ال< أموالكُم َفهاَء الس= تؤتوا َو2

/@٢٨٢ . ٢ ـ َضعيفاً أو َسفzاً ا¡ق= َعلَيْه ال<ذيى كاَن فٕان

العقل@/
ã
| ا
ختCل يراد

/@١٤ . ٢ ـ َفهاء الس= ُهم م Ô Úuأ2 ٕا َفهاُء@, الس= Fآَمَن كَ أنْؤِمُن قالوا

ã
è لَيَس قوِم يا قاَل َسـفاَهٍة@,

ã
| اَك Ò Ò� لَ ٕانّا َقومـه ِمن َكَفروا @ال<ذيَن الَمـٔ�ُ قاَل

/@٦٧ . ٧ ـ َرسوٌل
ã
Ù	ولك َسفاَهة

اXشاهدة بآثاره عليه ويستدّل ,@ ّ معنويى Ø ãباط� أمر العقل اختCل أّن �O@
و
والتفّكر ا¤يط باختCف فzا وا¡كم النظر Oتلف وقد وا
	راء@, أ
عFل@وأ
فكار

ã
|

الدنيويّة وا¡ياة اXاّديات ٕا� راجعاً حياته ã
| أموره برنا¶ كان fن معنويّاً@, أو يّاً ماد�

وُيفسده@/ ما@يُصلحه @تعّقله@وتشخيصه
ã
العقل@وUتّل@| ضعيف فهو النفسانّية@: وا¦ايCت

فهم فzا@: اXتوّغل� الدنيا أهل نظر
ã
| وأمّا وا¡قيقة@, الواقع ٕا� بالنسبة هذا
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ã
| Nاهد مَن يُسف�هون م Øuٕا بل العاجلة@,

ã
| Gم وخ� صCح هو ]ا يعملون عاقلون

ا
	خرة@/ ا
	جلة والداِر الروحانيّة تأم�ا¡ياة

التشخيص وهذا العقل@وأ@كملها@, آثار
Ø
kمن@أ أّن@تشخيصا�òوالصCح فظهر

َفِرحون@/ م Övَلَد ا
ß
[ ِحزٍب ُكل= ـ العقل مراتب باختCف Oتلف ا Ø̂ ٕا

وكFله نفسه سعادة عن ÇZيل الّذيى هو القاطع@: الصائب ا¡ّق بالنظر فالسفيه
الروحانّية@/ وتأم�حياته عاقبته وحسن وصCحه

/@١٣٠ . ٢ ـ َنفَسه َسِفَه َمن ٕا2ّ
Ò
oٕابراه ِمل<ِة َعن يَْرغُب َوَمْن

بعده ما يكون اللزوم فع� ومتعّدياً@: 
زماً الع�يستعمل Ì»بك سفه ٕاّن قلنا
منصوب هو أو رأياً@/ أيى رأَيه@, Òéوغ نفساً@, أيى قيُس@, يا النفَس ِطبَت ـ

ã
| Fك [يñاً@,


مفعوً بعده ما يكون وع�التعدية أو
َد@كم@/ تَس�ِضعوا وأن ـ
ã
| Fك اòافض ب�ع

ا¡ّق@/ اXس� عن وأخرجه نفسه أخّل أيى به@,

النـحاة باصطCح اòافض ب�ع منصوب أ@نّه التحقيق ولكّن يقال@, ما وهذا
موضوع@, مورد

ã
| أو مكان@, مورد

ã
| أو زمان مورد

ã
| ٕامّا فيه اXفعول أّن وحقيقته@:

زيـد@/ لَس ÒV جلسُت ـ
ã
| Fك

ã
æوالثا ا�معة@/ يوَم جئت ـ

ã
| Fك فأ
ّول عمل@/ أو

عجبت أيى ,mقا زيداً عجبُت@أّن ـ ã
| Fك والرابع أو
َد@كم@/ تس�ِضعوا ـ

ã
| Fوالثالث@ك

اXع�
ã
| فzا مقّدر

ã
وحرف| فيه@, اXفعول من نوع اòافض@: ب�ع فاXنصوب قيامه@/

حقيقًة@/ 


مورد
ã
| يتحقّق ـفَه Iالس أّن ]ع� الثالث@, النوع قبيل من نفساً@: َسِفه ـ وbلة

Ì»بك فَِعَل صيغة
Ø
Dس 
و اXطلوب@, ع� الد
لة

ã
| وأبلغ آ@كد التعب� وهذا النفس@,

والثبوت@/ والتحقّق والرسوخ ع�النفوذ الع�الداّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



سقر ١٨٠

سقر@:

ٕاذا الشـمُس@, َسقَرتْه يقال بنار@, تلو´ أو ٕاحراق ع� يدّل أصل سقر@: ـ مقا
بالصاد@/ يقال وقد حرورها@/ الشمس@: وسَقرات سقر@, يت Ùdولذلك لّوَحْته@/

Ëºٕا َسـَقر وُجعل وأذاَبْته@, لّوَحتْه أيى صقَرْته@, وقيل الشمس@, َسقَرتْه ـ مفر
ـ بقوله نبّه أ
صل@:

ã
| التلو´

ã
ÏÉيقت الَسَقر كان وØXا َسَقر@/

ã
| َسَلَككُم ما ـ Øsه� علم

أحوال من َتعِرفه ا ßX Uالٌف ذلك أّن :@Ì¿للب لّواحة تََذر و2
ã

ُتب 2 َسَقر ما أدراك وما

الشاهد@/
ã
| قر Iالس

ْت ÒXآ ٕاذا والصاد@, بالس� َسْقراً@, َتْسقره الشمُس وسقَرتْه ـ ٣٣٤ . ٢ ا�مهرة
جاء فقد ْقر@: Iوالص ْقر Iالس وأمّا بالس�@, 
ٕاّ بَسَقر تتكلّم nو َسَقر@, اشتقاق ومنه دماغه@/

والصاد@/ بالس�

ُمَسقIر ويوم لَّوحته@, الشمُس@: وَسَقَرتْه َوقعها@/ شّدة الشمِس@: َسَقراُت ـ صحا
النار@/ أÊºء ٕاËºمن وَسَقر@: ا¡ّر@/ شديد وُمَصقIر@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| اً Øتغ� يوجب Mيث الشديدة ا¡رارة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

والتحّرق@, وا
شتعال@وا
لxاب التوقّد ا¡ّم@وقبل قريبمن اXع� وهذا صفة@, لون@أو
السعر@/ راجع

لَّواحٌة تََذر َو2
ã ß

ُتب 2 َسَقُر ما أدراَك َوما َسَقَر ساُصليِه Ì Ò¿ البَ قوُل ٕا2ّ هذا ٕاْن

/@٢٦ . ٧٤ ـ Ì Ò¿َع ِتسَعَة zا َعلَ
ß
Ì Ò¿ ِللبَ



١٨١ سقر

/@٤٢ . ٧٤ ـ الُمَصل�ين ِمَن نَُك Òn قاُلوا َسَقَر
ã
| َسَلَككُم ما

/@٤٨ . ٥٤ ـ َسَقَر َمس< ذوقوا@ َع�ُوجوِهِهم اِر النّ
ã
| ُيسَحُبون يَوَم

أمور@: ع� التنبيه ينبغيى

والُعصاة@/ الكفّار فzا ب IعذXا للنار علٌَم َسَقَر ٕاّن ـ ١

أ
صل
ã
| ا Øuفٕا والعلمّيـة@, الوصفيّة لوجود من½Íفـة غ� الكلمة وهذه ـ ٢

/@ Ùوتُغ� تؤث�ر ا¡رارة شديدة النار وهيى كَحَسن@, وصفاً @كانت

قوله ع�ذلك ويدّل ,@ Øsكجه وTيِطها النار ¤ّل 
 للنار علَم َسَقَر ٕاّن قلنا ـ ٣
َسَقر@/ َمس< ذوُقوا النّاِر

ã
| ُيسَحبوَن لَّواَحٌة@, تََذر َو2

ã

ُتب 2 تعا�@:

با¤يط@/ 
 بالنار مربوطة صفات هذه فٕاّن

واÇXرتبة والكيفيّة ا¡الة ع� علzا الوارَد ãتب� 
 أيى تََذر@: 
و ã
تُب� 
 ـ ٤

ويستفرغ يس�´ Øح أيضاً 
@تَ�كه Ø
j و[حوها, ها Øتُغ� بل السابقة, واòصوصيّات

فzا@/ يدوم بل عذاwا@, عن

/@Ì¿للب Uتّصة ومتجلّية متCٔلئة ا Øuٕا أيى :@Ì Ò¿للب َلّواحٌة ـ ٥

ã
| الوجه ع� منبسطاً ا�Çّر هو حب Iالس أّن سبق قد النار@: ã| يُسَحبون ـ ٦

النار@/
ã
للسحب| ونتيجة تفس�اً يكون سقر fّس النار@,

ٕا2ّ النّار أصحاَب َجَعلنا َوما ـ بعَده ما بقرينة الظاهر :@Ì¿ع تسعَة علzا ـ ٧
اXوكّل�علzا@/ اCXئكة اXراد أّن فتنًة@: ٕا2ّ م Òt ِعد< َجَعلنا َوما َم�ئكًة

أعداد Vموع والتسعة ,@Ì¿ع مع تسعة bع حاصل فهو :Ì¿ع تسعة عدد وأمّا
الع¿Ìات@, من عدد أّول وهو Ì¾العا هو وبعدها تسعة@, أ
عداد آحاد فٕاّن ا
	حاد@,
ع� القا_� ا¤اِسب� اXوكIل� ك
ة ٕا� ٕاشارة هذا ولعّل الع¿Ìة@/ مع التسعة فيجمع



سقط ١٨٢

أهالzا@/ بتنّوع مyا خاّص ونوع وطريق طرف ع� موظّف مyم ًCّك وأّن الَسَقر@,

وأعظم وسيلة أحسن ا Øuفٕا للعبد@, وظيفة أّول الصCة اXصل��@: من نُك n ـ ٨
عن انقطع ومن تعا�@, gا عن منقطع فهو مصلّياً يك n ومن والرّب@, العبد ب� رابطة

السقر@/
ã
| فهو والفيضواللطف الرaة مبدأ

oوا�ح Øsوجه والسـع� سـقر من كّل ُذ@كر وقد َسـقر@: ã
| َسلَككم ما ـ ٩

فراجعها@/ مyا واحد كّل مفهوم يناسب مورد
ã
| والنار@, oوا¡م

Ô
غـ� وخـصوصيّاtا@: كيفيّاtا وتفصيُل اُ
خـرويّة nالعوا هذه حقيقة ـ ١٠
وما لنا Ì

Ø
يتي« ما مyا ندرك أ@نّا 
ٕاّ اXاّدية@, ا�«Êنيّة ا¤دودة الدنيا هذه ã

| لنا مدركة
النور من وعّز جّل gا أعطانا وما ومعرفتنا@, بص�تنا من سبيل ٕاليه ولنا مقدورنا

ã
|

نـدركها
ã
الّـ مyا الروحانيّة ا�هة ا
	خرة@: nعوا من معرفته لنا Zكن ا ØWو والعلم@/

سبيل@/ ٕالzا لنا فليس ا�«Êنّية@: وأمّا بقلوبنا@, ونشاهدها بعقولنا

اXقدار هذا فٕاّن الكتاب@, هذا من ا¢تلفة اXوارد
ã
| ا�هة هذه ٕا� نش� وLن

ا
	خرة@/ nالعوا خصوصيّات من به اXقطوع اXسلّم القدر هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سقط@:

أسقطته@, فيقال بأ
لف ويتعّدي من@أع�ٕا�أسفَل, وقع ُسقوطاً@: َسقط ـ مصبا
ـقط@: والس� َسـقْطة@, bع قاط والس� والفعل@, القول من واòطأ اXتاع ء َرديى َقط@: Iوالس
يقال 
و لغة@, والتثليث اòلق@, مُستب� وهو [امه قبل َيسُقط اُن� أو كان ذ@كراً الولد
Cف اXفعول ذ@كر العرب وأماتت بعÎÉم@: قال ِسقطاً@, ألقت ا¡امل@: وأسقَطِت وقع@,
من َيسقط ما النار@: وَسَقُط الولُد@/ اُسـِقَط يقال 
و ِسقطاً@, أسقَطْت يقولون َيكادون



١٨٣ سقط

ـ الفقهاء وقول /@Fzف الثCثة بالوجوه الطIْرف@, ٕاليه ينxيى حيث الرمل وَسَقط ند@, Iالز
من نادرة لكّل أيى 
قطة@, ساقطٍة ولكّل به@/ وأ
مر طلبه سقط معناه الفرض@, سقَط
استعملت

Ø
j لCزدواج@, وٕامّا مبالغة ٕامّا 
قطة ã

| واGاء ويذيعها@, Jملها من الكCم
ضياعاً@/ يسقط ما كّل

ã
| الساقطة

ُء
ã
Ï¿ال سَقَط ذلك من مّطِرد@, وهو ع�الوقوع@, يدّل واحد أصل سقط@: ـ مقا
والفعل@/ القول من اòطأ َقط@: Iوالس قاط والس� اXتاع@/ ء رديى َقط@: Iوالس ُسقوطاً@/ َيسُقط
أ
رُض أصبحت ويقال الدنيئة@/ السقيطة@: واXرأة حسبه@/

ã
| oاللئ الرجل والساقطة@:

وا�ليد@/ الثّلج وهو قيط@, Iالس من ة Iمُبيض

النـاس@/ ُسـفلة من ساقط@: ورجل ُسقوطاً@/ ُء
ã
Ï¿ال َسَقط ـ ٢٦ . ٣ ا�مهرة

موقعه@, الطائر@: وَمسِقط بُ«Ìه@/ من سقط ما النخل: وِسقاط ُرذاله@/ ء: ãÏ¾ كّل وُسقاطة
وراء يسقط َسقّاط@: وسيف أيضاً@/ سقطاه وكذلك َجناحه@, ومَسِقُطه@: َمساِقط@/ وbعه

أ
رض@/ ٕا� Nوزها Øح يقطعها أيى ÍÈيبته@,

وهذا قوط@/ الس  والَمسقط أنا@, وأسقطته ُسقوطاً@, يديى ِمن ُء ãÏ¿ال َسَقط ـ صحا
ُولدُت@/ حـيث أيى ,@ ãÏºرأ َمسِقط وهذا النـاس@/ أع� من لCٕنسان مَْسـقطة ء

ã
Ï¿ال

ã
| ُسِقط َولَّما ـ تعا� قـوله ومنه ندم@, أيى يََدْيه@, ã| وُسِقط أسـقطه@/ أيى وساقَطه@,

أيدvم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اختـيار@, Cب دفعـًة ونزول ء
ã
Ï¾ وقوع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ
صل أّن

واXعقول@/ ا¤سوس من أعّم وهو السفح@, ـ
ã
| يرادفها وب�ما بيyا الفرق وسبق

:@
ã
| Fك فا¤سوس



سقط ١٨٤

/@٥٩ . ٦ ـ َيْعلُمها ٕا2ّ َوَرَقة ِمن َتسُقُط َوما
/@١٨٧ . ٢٦ ـ Êء

Ú
ال« ِمَن ِكَسفاً َعَلينا فأسِقط

/@٤٤ . ٥٢ ـ ساِقطاً Êء
Ú
ال« ِمَن ِكَسفاً يََروا وٕان

ِكَسف@/ وbعها القطعة@, والِكْسَفة@:

:@
ã
| Fك واXعقول

/@٤٩ . ٩ ـ َسَقطوا الِفتنة
ã
| أ2

ã
Ø	َتفِت َو2

ã
� ائَذْن يقول َمن م Ôyوِم

الوسع@/ مقام من سقطوا وا¤نة ا
بتCء
ã
| أيى

/@٢٥ . ١٩ ـ اً َجِنيّ ُرَطباً َعلَيِك ُتساِقط الن<ْخلة ذع
ß ß
P ٕالَيِك وُهّزيى

ا
ستمرار@/ ع� يدّل فاَعَل فٕاّن ُرطَباً@, مّرة غ� النخلة ُتساقط أيى

/@١٤٩ . ٧ ـ َضّلوا َقد م Ô Úu أ ورأوا م
ß
vأيد

ã
| ُسِقَط ا ØXو

يندم العرفXن
ã
| اXثل به ÍÉب يُ وهذا ,@ أ
يديى ã| مَسقوطاً الِعجل صار أيى
يديه@/ ع�

ã
ب� العمل فكأّن ورفعه@, ج�انه عن ويعجز ع�عمل

التعديَة
ã
ÏÉيقت فقد الفعل@: مفهوم ÏÉقت[ هو ا Ø̂ ٕا با¡روف التعدية أّن وليعلم

وقرب منه قرب
ã
| Fك ٕا� أو ]ن التعدية

ã
ÏÉيقت وقد به@, مررت

ã
| Fك للربط بالباء

عليه@/ مغضوب ـ
ã
| Fبع�ك أو فيه@, سقط

ã
| Fك

ã
ب� التعديَة ãÏÉيقت وقد ٕاليه@,

وقع ما فٕاّن فيه@, واXسقوط الساقط Yا مفهومه@: طرفا السقوط أّن �O 
و
واحدة@, كلمة فيه@, اXسقوط فكلمة وال�ول@, السقوط Tّل هو السقوط مفهوم عليه

السقوط@/ وقوع مورد اXسقوط من ويراد به اXمرور
ã
| Fك@

عليه@/ ووقوعه فيه ]فعول بتعلّقه اللفظ فتعدية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٨٥ سقف

سقف@:

نادر@, وهو أيضاً وُسقُف ُفلوس@, مثل ُسقوف وbعه معروف@, السقف ـ مصبا
قـتل باب من َسقفاً البيَت وَسقفُت وُبُرد@/ َبريد مثل َسقيف bع ُسقُف الفّراء@: وقال
سقف ما وكّل ّفة@, الص  والسقيفة@: مبالغة@/ وسـّقفته@: كذلك@, وأسقفته@: سقفاً@, له عملت

للنصاري@/ واُ
سقُف وغ�ه@/ جناح من

سقف السقف ذلك من واLناء@/ ٕاطCل
ã
| ع�ارتفاع يدّل أصل سقف@: ـ مقا

ظهر ٕاذا بناء
ã
عريض| لوح كّل والسقيفة@: ّفة@, الص  والسقيفة@: مطّل@/ عال 
@نّهٔ البيت@,

/@
ã
اXنح� الطويل وهو الرجال@, من أ
سقُف الباب ومن حائط@/ من

أ
خفش@, عن أيضاً@, وُسقُف ُسقوف@, وا�مع للبيت@, السقف سقف@: ـ صحا
َسقْف ٌ يى Ö Ò¡ أيضاً ويقال ال«Êء@/ قف@: Iوالس فّضة@, من وُسُقفاً ـ وقرٔي وُرُهن@, َرهْن مثل
ّفة@/ الص  والسقيفة: سقيفة@/ مyا لوح كّل السفينة, ألواح والسقائف@: مُس�خ@/ @طويل أيى
ومنه ّكيت@: الس� ابن قال الَسَقف@/ Ô Øب� أسقف@: رجل يقال اÇLناء@,

ã
| طول َقف@: Iوالس

الدين@/
ã
| رؤسائهم رئيسمن وهو يتخاشع@, 
@نّهٔ النصاري@, اُسقف اشتّق

بـالتخفيف اسـقّف وقـالوا معّرب@, ّ أعجميى النصـاري@: اُسقّف ـ ٣٥ اXعّرب
وأساِقف@/ أساِقفة وNمع والتشديد@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو ,@
Øã
ÏÈر
أ

Ø ã
æالتحتا السطح يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

فّة الص  ã|والسقف البيت كسقف جدران@, أو ع�جدار مستنداً الرأس فوق ما@ينبسط



سقم ١٨٦

وLوها@/

ألواح وعـ� ,@
ã
اÇXنح� الطويل الرجل ع� Vازاً يطلق أ
صل هذا و]ناسبة

فّة الص  ã|كالسقف صارت قد باLنائها أ
ضCع فكأّن البع�@, وع�أضCع السفينة@,
دخوGا قبل

Ø
Dس 
و اXاء@, من xIا ٕا�ما بالنسبة سقف السفينة ألواح وأّن ناح@, Òوا�

منبسطة@, غ� ا Øuفٕا علzا السطح ٕاطCق وعدم أ
رض@, ع� ماّسة غ� ا Øuفٕا اXاء
اXراد@/ هو فzا أ
طراف ولعّل السفينة@, أطراف ألواح

Ø
Dس 
و

/@٢٦ . ١٦ ـ َفوقهم ِمن ْقُف الس< zُم َعلَ فخر<

/@٣٣ . ٤٣ ـ ة ِفض< ِمن ُسْقفاً ِلبُيوtم ِن ×a بالر< َيكُفر Xن �َعلنا

البيوت@/ ُسقُف يراد

/@٣٢ . ٢١ ـ فوظاً ÒT َسْقفاً Êَء
Ú
ال« وجعلنا

Ø ã
æالفوقا اGواء ويشمل الفضاء@,

ã
الرأس| فوق منبسطاً يُري ما ال«Êء من يراد

Iت وهيى أ
رض@, مقابل
ã
| الواحد كالسـقف يُري هذه وbيع والنجوم@, اXنبسط

بوجه@/ فzا اختCل 
 بديع@, وتشكيل مرتبط وتدب� واحد نظم

/@٥ . ٥٢ ـ الَمْسجور والبَْحر الَمرفوع قِف والس< اXعموِر والَبْيِت

يُري ما وهو
Ø ã
æالروحا ال«Êء أو الرأس@, فوق يُري ما وهو ّ اXاّديى ال«Êء ُيراد

والرaة@/ الفيض وMر العالية اXقامات من قلبه اXعمور للسالك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سقم@:

لغات@/ ثCث وَسقاٌم@, وَسقَم ُسقٌم يقال@: اXرض@, وهو واحد@, أصل سقم@: ـ مقا

ã
و| البدن@,

ã
| يكون واXرضقد بالبدن@/ ا¢تّص اXرض قم@: والس  قَم Iالس ـ مفر



١٨٧ سقم

َمرض@/ قلوwم
ã
| النفسLو@

فهو قُرب@, باب من ÓFُسق وَسقُم مرضه@, طال َتِعب@: باب من ÓFََسق َسِقم ـ مصبا
ـقمونيا@: Iوالس منه@/ Ëºٕا قام Iوالس والتضـعيف@/ باÇGمزة ويتعّدي ِسقام@, وbعه ,@oَسق

Ìيانّية@/ ßº أو يونانّية@, وقيل معروفة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| اسـتعGFا 
وأ@كـ استقّر@, ٕاذا اXرض هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

يكون@/ منشأ ّ بأيى البدنيّة الظاهريّة أ
مراض


تCخت
ا
ã
| ويستعمل اعتداGا@, بعد البدن صّحة

ã
اختCل@| والَمَرضمطلق

َمرض@/ قلوwم
ã
| ـ@ والباطنيّة اXزاجيّة

/@١٤٥ . ٣٧ ـ oَسق وهَو بالَعراء فَنبذناه
ا�ريانات هذه سقoمن وهو خال ٕا�مكان ا¡وت بطن يونسمن نبذنا أيى

ألف@/ ٕا�مأة وأرسلناه وا
عتدال@, الصّحة له أعيدت
Ø
j شديداً@/

.@٣٧ ـ َعنه َسقoفتول<ْوا
ã
Øæ ٕا َفقاَل الن=جوِم

ã
| ةً َنظَر �فنظَر ÒXالعا �برب ظّنكُم ا Òf

/@@٨٩

فٕاّن نظره@, ودقّة وتوّجهه وعلمه باطCّعه ٕاعCماً النجوم حا
ت
ã
| فتدبIَر أيى

ا¡Çال Ùومـتغ� oسق بأ@نّه أظهر Øj زماuم@,
ã
و| بيyم Dف 
متداوً كان النجوم علم

Cف العاXـ�@, برب� وجحودهم با¡ّق وكفرهم واLرافهم ضGCم من شديداً ومتأث�ر
علzم@, يص� أن يستطيع 
و وا�واب@, والسؤال وا�دل بالبحث حاله

ã
| اقتضاء

ا¡ّق@/
ã
و| كCمه

ã
| ويتفّكروا يتدّبروا أن Gم و
زم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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س�@:

ساقية الصغ�ة للقناة ويقال /@
Ø ã
مَس� وهو ساٍق وأنا سقياً@, الزرَع سقيُت ـ مصبا

سقيته يقول مَن ومyم وسقانا@/ الغيَث gا وأسقانا لغة@/ وأسقيته@: أ
رض@,
ã
َتْس� ا Øu@
ٔ

له فقلَت له دعوَت ٕاذا وأسقيتُه وسقيتُه ِسقياً@/ له جعلَت ٕاذا وأسقيته بيدك@, كان ٕاذا
غيثاً أسقنا أيى ,@ ØËÉع�فُع�بال عذاب@, ُسقيا 
و رaٍة ُسقيا الدعاء@: ã|و لك@/ َسقياً
/@éوالل للFء يكون قاء والس� الناس@/

ã
لَس� يتّخذ اXوضع قاية@: والس� /@ ØÍÈ Cب نفع فيه

اXطر@/ لطلب ا
ستمطار مثل
ã
الس� طلب وا
ستسقاء

بيديى سقيتُه تقول أش}ه@, وما اXاء ء ãÏ¿ال ٕا¾Ìاب وهو واحد أصل س�@: ـ مقا

أيى أرِضك@, ã
ِس� وكم اXصدر@/ :@

ã
� Iوالس ِسقياً@/ له جعلَت ٕاذا وأسـقيتُه َسقْياً@, أسقيه

الّذيى اXوضع قاية@: والس� /@gا َسقاه قلَت أيى فCن@, ع� وسقيُت ال¿Ìب@/ من حظّها
أصفر ماء ذلك فCن@, بطُن وس� واع@/ الص  قاية@: والس� /@ËºوXا ã| ال¿Ìاب فيه يتّخذ
حابة Iالس ع�فعيل@: Ø ã ß

� Iوالس عليه@/ كّرره ٕاذا يكره@, ]ا ع�فCن فCٌن وَس� فيه@/ يقع
القطر@/ العظيمة

Øح ذلك له Nعل أن وإ
سقاء@: ي¿Ìب@/ ما يُعطيه أن قيا@: والس  ã
� Iالس ـ مفر

من للنصيب ويقال راً@/ Òu أسقيته تقول ,@
ã
� Iالس من أبلغ فإ
سقاء شاء@, كيف يتناوله

/@
Õ ã
ِس�

ã
� Iالس

والكث� وأسقيات@, أسِقية القليل وا�Çمع واXاء@, éIلِل يكون قاء@: الس� ـ صحا
لشـفته سـقيته ويقال للFء@/ والِقربة ْمن@, Iللس ُ والن�ْحيى خاّصة@, é Iلِل والَوْطب أساٍق@,

أ
سقية@/ وا�مع ,@
ã
� الس� Ëº
وإ وأرضه@/ Xاشيته وأسقيته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

إ
طعام أّن Fك وtّيته@, ب
Ò
Ì¿ُي ما ٕاعداد هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ
صل أّن
وtّيته@/ يؤكَل ما ٕاعداد هو

ã
| وأ
@كل فال¿Ìب Ìب@, Û¿ال مقابل

ã
| أ
@كل أّن Fك إ
طعام@, مقابل

ã
|

ã
فالَس�

وي¿Ìب@/ يؤكل ما tيئة مقام
ã
| وإ
طعام

ã
� Iوالس وا�رع@/ واXضغ التناول مقام

/@٧٩ . ٢٦ ـ
ß
وَيسق�

ã
ُيطِعُم	 هَو وال<ذيى

/@٣١ . ٧ ـ فوا
ß
Ì» تُ َو2 ُبوا

Ò
Ì¾وا @ُكُلوا

غ� يُ¿Ìب ما بٕاعطاء تفسـ�ه أّن Fك وجيه@, غ� بإ
¾Ìاب ã� Iالس فتفس�
موارد@: عليه ويدّل صحيح@,

Øحـ�
ã

َنس 2 قاَلتا َيسـُقون@// النّاس ِمَن ـًة اُم< َعلَيْه َوَجَد َمديَن ماَء َوَرَد ا ØXو

/@٢٣ . ٢٨ ـ عاُء �الر ُيصِدر

وإ
عداد@/ الxيئة بل ,@
ã
الس� ]ع�ٕاعطاء يكون أن يصّح 
 هنا

ã
� Iالس فٕاّن

/@٢٤ . ٢٨ ـ الظ�ّل ٕا� Ú�تََو Ú Ôj FÔG ×
َفَس
/@٢٥ . ٢٨ ـ َلنا سَقْيَت ما أجَر ليَْجِزيَك

/@٧١ . ٢ ـ ْرَث Ò¡ا
ã ß

َتس َو2

/@٤١ . ١٢ ـ راً Ò̀ َرب<ه ã ß

َفَيْس

/@١٥ . ٤٧ ـ ÓD Òa ماًء وُسقوا
/@١٦ . ١٤ ـ َصديد ماٍء ِمن Ò
وُيس

/@٢١ . ٧٦ ـ َطهوراً Ìاباً Ò¾ م Ûwر وَسقاُهم



س� ١٩٠

وا¦ك�وإ
حضار@/ والxيئة إ
عداد ف�اد

ُبطونه@/
ã
| ا ØW ُنسقيكُم َغَدقاً@, ماء سَقْينا@كُم 2ٔ ُفراتاً@, ماًء وأسَقْينا@كُم

ٕا� والنسـبة الصـدور جهة هو اXلحوظ أّن ع� يدّل فٕانّه بإ
فعال التعبـ�
الفاعل@/

/@٦٠ . ٢ ـ لَِقومه ×Ïºمو × Ò
اسَتْس وٕاِذ
/@� الس� ٕاعداد طلب يراد

/@١٩ . ٩ ـ ا¡اّج ِسقايَة Ôrأَجَعل
/@٧٠ . ١٢ ـ أخيه َرحِل

ã
| قايََة �الس جعَل

اُ
و� ا
	ية
ã
| والتعب� ,@� الس� ٕاعداد ]ع� والكتابة@, كالعFرة مصدر قاية الس�

ومـورد اXلحوظ أّن ٕا� ٕاشارة �
ã
والسا{ السقّاء أو

ã
يَس� �من الصـفة دون باXصدر

ِخـر Ð2ا واليَْوم با; آَمَن m@كََمن إ
ÇZان يعادل 
 وهو بنفسه@, العمل هذا هو البحث
ذلك ومع ,@

ã
� Iالس برنا¶ فقدوا م Øuفكأ اXفقود@, ذلك ية ØYأ ٕا� ـ الثانية ã|و /@@nوجاَهَد
Vاز@/ وهو اXناسبة@, wذه ع�اßXس� قاية الس� أطلق Øj للملك@, ُصواعاً @كان

ا£Çازيّة ãæعاXا من يؤخذ اللغة@: كتب ã
| اXذكورة

ã
æعاXا من كث�اً ٕاّن وقلنا

أوَجب أ
مـر وهذا Iقيـق@, دون من التفاسـ�
ã
| أو العربيّة أ
شعار ã| اXستعملة

تعا�@/ gا كلFت
ã
| ا¡قائق عن ا
Lراف

وانتخاwا الكلFت استعFل
ã
| تضيّق مورد عر الش� فٕاّن أ
شعار@: ã| التجّوز أمّا

جـهة مـن Oتارها كلمة يستعمل والشـاعر ,@
ã
والقوا| البحـور

ã
| التوازن جهة من

اXع�@/
ã
| مناسبة æبأد الّلفظ تناسب

إ
Ç×Gّية@, ا
	يات تفس�
ã
| Ìين

Ø
اXف« تسا· جهة fن :@hالكر القرآن

ã
| وأمّا



١٩١ سكب

ã
و| أفهامهم ÏÉمقت ع� اòاّص@, اXورد يطابق مفهوم ّ بأيى الكلFت Ìون Ø»يف م Øuفٕا

Iقيق@/ دون من علمهم@, حدود

/@١٣ . ٩١ ـ وُسقياها ا; ناَقَة ا; َرسوُل م Ô ÒG َفقاَل

الل قمة@/ ع�وزن كالُسقية ,@
ã
� Iللس يxُيّأ وما Òيُس� ما ْقيا@: الس 

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكب@:

أيى َسكب وفرس يسكبه@, اXاَء سكب تقول ء
ã
Ï¿ال صّب ع� يدّل أصل ـ مقا

Mراً@/ ٕايّاه كتسميxم وذلك َسكباً@, َعدَوه َيسكب كأ@نّه َذريع

و
@يتعّدي@/ يتعّدي ه
Ô
غ� وسكَبه انصّب@, وُسكوباً@: َسكباً اXاُء َسكَب ـ مصبا

فانسـكب@/ وسكبتُه /@ ريى Òا� َسكب وفرس َمصـبوب@/ َمسكوب@: ماء ـ مفر
تشبÇzاً َسكب وثوب ُمنَسِكب@/ يقال@: وقد الفاعـل@, بصورة متصـّور سا@كب ودمع

َمسكوب@/ ماء كأ@نّه ورقّته لدقته نَصّب ÔXبا

كان ٕاذا وفرسسكب ,@mالدا اGطCن اXطر@: والسكبمن ـ ٢٨٧ . ١ ا�مهرة
وا
سكاب وا
سكوب كالّدمع@وغ�ه@/ انسكاباً@ ُء

ã
Ï¿ال وانسكب , Îºل@ا�ريى جواداً

منسكب@, أيى اثعوب قالوا Fك اسكوب ماء الق�وقالوا أو إ
سكاف اللّغات بعض
ã
|

وسكبت ,@Cًفاع جعلته ٕاذا وَسكوب وسا@كب به@, 
مفعوً جعلته ٕاذا مَسكوب وماء
له@/ الفعل جعلت ٕاذا وانسكب دمَعها Ôالع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| قلنا Fك صانة@, ß¡ا قيد دون من ّب Iالص هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد أ
صل أّن



سكت ١٩٢

ã
| اXاّدة هذه استعFل 
وأ@ك وا¤فوظّية@, ا¡صانة شأنه من Dف صبّاً كان بأ نّه السفح

اLداراً@/ اXتتابع
ã
و| اXاّديّات

َمْسكوب وماٍء دود Ö ÒW وِظّلٍ َمْنضوٍد وَطْلٍح ضوٍد Ö ÒU ِسْدٍر
ã
اليَمين| أصحاُب ما
/@٣١ . ٥٦ ـ ٍة Òَكث� وفا@كَهٍة

Iفلعل والروحانّية@: اXع� جهة من وأمّا معلومة@, الظاهر جهة اXفاهoمن هذه

ã
| ا
ستقرار بعد الربّانّية@, والفيوضات اللطيفة واXعارف العلوم ٕا�اLدار ٕاشارة اXاء
مواّد راجع سـواه@,

Ø
Fع وا
نقطاع ,@oا¡ك العزيز قيموميّة وIت الربوبيّة ظّل Tيط

الكلFت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكت@:

ورجل ُسكوتاً@, َيسُكت سكت تقول@, الكCم@, خCف ع� يدّل سكت@: ـ مقا
ما كتة@: والس  سكن@/ ]ع� الغضُب@, وسَكت أسكته@, ]ا أيى بُسكاَتة@, ورماه ِسّكيت@,

/@
Ú ã
الص	 به Iأسكت

فـيقال والتضعيف بأ
لف ويتعـّدي صمت@/ وسـكوتاً@: سكتاً سكت ـ مصبا
وانـقطع@/ أطرق ]ع� Nعله وبعÎÉم لغـة@, 
زماً اXهموز واستعFل وسكIته@, أسكَته
ما ُغرفـة@: وزان ـكتة والس  سـكن@/ وأسكت]ع� الغضـُب وَسكت اXّرة@@/ كتة@: Iوالس
ع�التشبيه@/ ُسكات لCٔفحام ويقال السكوت@, مداومة كات@: والس  /@ Ø ã	الص به ُيسكت

/@
أ@ك والتخفيف السباق@, خيل العا¾Ìمن َكْيت@: والس 

كث�السكوت@, ورجل@ِسّكيت@وسا@كوت: Uتّص@ب�ك@الكCم, كوت@: الس  ـ مفر
الِعناء@/

ã
النفس| بسكوت كتOتّص Iوالس من@مرض@, ما@يع�يى كات@: كتة@والس  Iوالس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

التظاهر أو كCم
ã
| هيجان بعد السكون هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

Ø ã
الصـ	 وبكاء الغضب وَهيجان الكCم ٕاطالة

ã
| تسـتعمل القيد هذا وبلحاظ بعمل@/

العناء@/ وسكون

والنـطق@/ التكلّم مقابل
ã
| ْمت Iالص أّن مت@: Iوالص السكون وب� بيyا والفرق

اXطلقة@/ ا¡ركة مقابل
ã
| والسكون

أ
ّول اXع�بأمرين@: هذا ُيشَعر تظاهر@:
ã
| هيجان مقابل

ã
السكوت| كان وØXا

Wدوح@/ غ� كونه ـ
ã
æوالثا ا
عتدال@/ حّد عن التظاهر خروج

دا_اً@/ Wدوحاً يكون السكوت بأّن فيستظهر

.@@٧ ـ ٌة Ò Öaوَر ُهدًي ا
ß
xُنسَخ

ã
و| ا2ٔلواَح أَخَذ الَغَضُب Ïºُمو َعن سكَت ا ØXو

/@١٥٤

ã
| كان ولو الغضب بطغيان ٕاشعاراً الغضب@, ح� طرحها

ã
الّ أ
لواح أخذ أيى

اXتعال@/ العزيز gا ٕا� وسوقهم الناس دعوة
ã
| وحرصاً واGداية الدين جهة

َرaتك@/
ã
| وأدخلنا و2ٔخيى

ã
� اغِفر َرّب قاَل

والسكوت@/ الصمت دون بالكلمة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكر@:

بـه@/ يُسـّد ما كر@: والس� سـددته@, قتل@: باب من َسكراً الyَر َسكرُت ـ مصبا
,@ ّ ط�َزديى َسَكر يقال وÇGذا بطـ�زد@, ُعِمل ما وأّول بعÎÉم قال معروف@, َكر Iوالس



سكر ١٩٤

ٕاذا الرطب عص� هو يقال َكر@: Iوالس ا¡Cوة@/ شديد الرطب من نوع أيضاً َكر Iوالس
فـهو ِعـَنب@, مثل فيب� اXصدر

ã
| لغة وك«Ìها تعب@, باب من َسَكراً وَسِكر اشتّد@/

اXرأة
ã
| يقال أسد

ã
ب� لغة

ã
و| لغة@, وفتحها ُسكاري وا�مع َسكري@, وامرأة َسكران

ه
Ô
كـث� أسَكر ما ويروي عقَله@/ أزال ال¿Ìاب@: وأسَكره منه@, Ëºٕا كر والس� َسكرانة@,

حرام@/ فقليله

يقال ال¿Ìاب من كر الس  ذلك من ح�ة@, ع� يدّل واحد أصل سكر@: ـ مقا
ُيسكر ما كر@: والس� التحي�@, والتسك�@: كر@/ الس  كث� أيى ِسكّ� ورجل ُسكراً@, َسِكر

فهيى سا@كرة وليلة ,@ Ø�I ُسِكر ٕاذا واXاء اXاء@, حبس ْكر@: Iوالس أ
رض@, من اXاء فيه
ٕاذا َسَكره ناس وحكي ال¿Ìاب@, َكر@: Iوالس سكنت@, الر´أيى َسَكرت ويقال السا@كنة@,

َخَنقه@/

ال¿Ìاب@,
ã
ما@يستعمل@ذلك@| 
وأ@ك وعقله, ب�@اXرء حالة@َتعرض كر: الس  ـ مفر

منه يكون Xا Ëºٕا َكر Iوالس اXوت@, َسَكرات ومنه والعشـق@, الغضب من يع�يى وقد
وعـقله@, اÇXرء ب� السّد من يعرض ما باعتبار وذلك اXاء@, َحبس كر Iوالس كر@/ الس 
من العارض بالسكون اعتباراً سا@كنة أيى سا@كرة وليلة اXسـدود@, اXوضع كر@: والس�

كر@/ الس 

من وأصله َجْريته@, عن fنعتَه اXاَء به سكرَت ما كر والس� ـ ٣٣٥ . ٢ ا�مهرة
¾Ìاب كّل َكر@: Iوالس به@/ ر´ 
 سـا@كر ويوم هبوwا@, سكن ٕاذا Ố الر سكرت قوGم
ٕانّه القرآن@:

ã
| َكر Iالس تفس� ã| Ìون

Ø
اXف« وقال معّرب@/

Øã
Ïºففار ّكر الس  فأمّا أسكر@/

الر´ سكرت من واشتقاقه معروف@, كر والس  الّلغة@/ أهل 
@يعرفه ء
ã
Ï¾ وهذا ّل@, Òòا

طريقه@/ عليه سّد أيى عقلَه سكر ال¿Ìاب كأّن سكنت ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٩٥ سكر

والتحقيق@:

يتحّصل Mيث ّ طبيعيى جريان ã
| ا¡يلولة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

وا¡Çرارة الر´ جـريان
ã
| ا¡اصل كور الس  مصاديقه ومن كان@/ ما خCف جريان

امتداد ويتوقّف ا¡رارة@, جريان وينxيى ,@ ّ الطبيعيى اGواء جريان يتوقّف Mيث والنظر
ومـyا والتنّفس@, والباب الyر جريان قبال

ã
| ا¡اصل والسّد كر Iالس ومyا النظر@/

جريان
ã
| حيلولة بتحّصل تشعر فاXاّدة والتفّكر@/ التعقّل جريان

ã
| ا¡اصل كر الس 

اXاّدة@/ تستعمل مورد كل
ã
| يCحظ وأن 
بّد القيد وهذا ,@ الطبيعيى ونظمه ء ãÏ¾


زماً@, يفَعل فَِعَل
ã
و| ياً@/ متعد� ا
ستعFل هو مyا@: يفُعل فَعل ã|غلب
أ ٕاّن

Ø
j

فهو وأمثاله ال¿Ìاب من وَسِكر أ
صيل@/ جرياuا
ã
توّقفت| ٕاذا Ố الر ُسِكَرت ـ تقول
/@CًتU عقله نظم صار ٕاذا َسكراُن

سّده@/ ٕاذا الباَب وَسَكر سددته@, ٕاذا الyَر وَسَكرُت

/@٢ . ٢٢ ـ َشديد ا; َعذاَب ولكن< ِبُسكاريى ُهم وما ُسكاريى النّاَس وَتري

/@٤٣ . ٤ ـ َتقولون ما َتعَلموا × Øَح� ُسكاريى Ôrوأن �ةَ الص< تَقَربوا َو2

/@٧٢ . ١٥ ـ َيعَمهون م
ß
tَسكر

ã
� لَ م Ô Úuٕا لََعْمُرك

النظم جريان اختّل الّذيى هو كران Iوالس عطشان@, ع� َسكران bع كاري الس 
والشـدائد ا
بتCءات ]واجهة ٕامّا يتحّصل ا
ختCل وهذا وأموره@, وعقله فكره ã

|

بتـناول وٕامّا ّيـة@, اXاد� اُ
مور ã| والتوّغل الدنيـويّة التعلّقات بتحـقّق وٕامّا العظيمة@,
إ
عتدال@/ عن Oرجه ا

Ø
W بغ�ها أو اXسكر@, ال¿Ìاب

شـّدة من وا¢الف� اXذنب�
ã
و| العـذاب@, شّدة من البعـث يوم

ã
| كرة Iفالس

يتحّصل@/ نوع ّ اXصلّ�بأيى ã|و النفسانّية@, وا¦ايCت اXاّدية التعلّقات ã| توّغل



سكن ١٩٦

/@١٩ . ٥٠ ـ با¡ّق اXوت ةُ َسكَر وجاَءْت

الشـديد والتحّول وا
ضطراب الدنيوّية@, ا¡ياة امتداد
ã
| جريان اختCل أيى

اXاّدية@/ العCئق وانقطاع اXوت عند يواجه الّذيى

/@٦٧ . ١٦ @ـ@ َحَسناً وِرزقاً َسكَراً ِمنُه َتت<ِخُذوَن وا2ٔعناِب الن<خيل راِت Ò\وِمن

ء@,
ã
Ï¿ل ّ الطبيعيى ا�ريان خCف ع� اXتحّول وهو صفة@, َحَسن وزان َكر Iوالس

نوع ّ أيى من أعّم َكر Iفالس /@Fyم والعص�اXتحّصل وا¦ر@, العنب من اXتحّول @كاXسكر
بـقرائـن Wنوع حرام هو ما فيه كان وØXا مسكر@, غ� أو كان مسكراً Fyم متحّصل

توصيف@/ دون من أطلقه خارجّية@:

ـ أبصاُرنا ُسك�َرْت ا Ú̂ ٕا َلقالوا يَعُرجون فيِه فَظّلوا Êِء
Ú
ال« ِمن باباً م

ß Ö
zَعل َفَتْحنا ولَو

/@١٥@.@١٥

الوقوع@, ٕا�جهة التفعيل
ã
| والنظر والتحّول@, كر Iالس جعل التسك�وإ
سكار

الصدور@/ جهة ٕا� إ
فعال
ã
و|

بالسكون أو وعقله اÇXرء ب� تعرض Mالة أو با¡�ة اXاّدة تفس� أّن فظهر
أ
صل@/ مصاديق من وهذه ,@ ينبغيى Fك ليس ونظائرها@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكن@:

يـقال وا¡ركة@, ا
ضطراب خCف ع� يدّل مّطِرد واحد أصل سكن@: ـ مقا
الدار@/ يسكنون هم الّذين أ
هل كْن@: Iوالس سا@كن@/ فهو سكوناً@, يسكن ء ãÏ¿ال سكن
ما كّل كَن@: Iوالس أهلها@/ وٕا� ٕالzا ويسكن يسكن ٕالzا الناظر فٕاّن النار@, كَن@: Iوالس

@نّـهٔ فـع�يل هو اللّغـة أهل بعض قال معروف@, ك�� والس� Tبوب@/ من ٕاليه سكنت



١٩٧ سكن


@نّـهٔ السـفينة وُسكّان الوقار وهو السـكينة الباب ومن به@/ اXذبوح حركة يُسكّن
ا
ضطراب@/ عن يُسكyّا

فأنـا ك� الس  Ëº
وإ طلب@, باب من َسـكْناً الدار ã|و الداَر سكنُت ـ مصبا
الكاف بفتح والَمْسكن الداَر@, أسكنته فيقال بأ
لف ويتعّدي ُسكّان@, وا�مع سا@كن@,
وغ�ذلك@, ومال أهل من ٕاليه يسكن ما كْن Iوالس َمسا@كن@/ وا�مع البيت@, وك«Ìها@:
اXتحّرك وَسكَن والوقار@/ والرزانة اXهابة كينة@: Iوالس ء@, ãÏ¿ال ٕا� سَكْنت مصدر وهو
لُسكونه هذا من واßXسكن سّكنُته@/ فيقال بالتضعيف ويتعّدي حركته@, ذهبت ُسكوناً@:
من بُلغة له الّذيى والفق� له@, ء ãÏ¾ 
 الّذيى اXسك� السّكيت@: ابن قال الناس@/ ٕا�
أّما تعا�قال@: gا 
ّنٔ الوجيه وهو الفق�@, من 
حاً أحسن :@ ّ أ
صمعيى وقال العيش@/
َيستطيعوَن 2 الفقراء@: حّق

ã
| وقال لًة@/ Ôb تُساويى وكانت سا@ك�@, ÒX فكاَنْت فينة الس<

اXقهور الذليل أيضاً@: واXسك� التعّفف@/ من أغنياَء ا�اهل م Ô{س Ö ÒJ ا2ْٔرِض
ã
| باً ÖÍÒÈ

ã
| وِمـفعال ِمـفعيل بناء 
ّنٔ اGاء حذف والقياس ِمسكينة@, واXرأة غنيّاً@, كان وٕان
فدخلت فق� ع� لت Ôa ا Øyلك وِمكسال@, ِمعط� امـرأة Lو اGاء@, تلحقه 
 اXؤّنث
كـCم

ã
| كـث� وهـو اسـتكان@, فيقال أ
لف وتزاد وذّل@, خضع ٕاذا واستكن اGاء@/

العرب@/

كَـن@: Iوالس أيضاً@/ الدار كَن@: Iوالس الدار@/ ُسـكّان كْن@: Iالس ـ ٤٦ . ٣ ا�مهرة
َجَعَل ـ@ الت�يل

ã
و| ٕاليه@, أسـكن الّذيى أيى ã

َسكَ� فCٌن ٕاليه@, تَسكن الّذيى صاحبك
ا¡ركة@/ ضّد كون@: والس  النار@/ كْن@: Iوالس ا¡ركاُت@/ فيه تَسكُن أيى ـ@ َسَكناً الّليل َلكُم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من أعّم وهو ا¡ركة مقابل
ã
| ا
ستقرار هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن



سكن ١٩٨

ا
ضطراب ورفع بالطمأنينة عنه Ø�يع@
Ø ã
الباط� وا
ستقرار /@ ّ @والروحيى ّ يى اXاد� ا
ستقرار

يتحّرك@, nو Tّل
ã
| استقّر أيى ُء ãÏ¿ال وسكن الدار@, ã|و الداَر سكَن فيقال والتشّوش@/

وقـوعه متعلIق سـقط@:
ã
| مّر Fك ا¡دث هذا فٕاّن فيه@, مفعول ٕا� متعّدياً ويستعمل

فيه@/ اXفعول

ٕا� سكـن فيقال وا
طمينان@: ا
عـBد ]ع� فيكون ٕا� Mرف استعمل وٕاذا
ٕاليه@/ ومتّكئاً عليه ومطمئنّاً معتمداً استقّر أيى فCن

كّان وع�الس  مفرداً ع�السا@كن ويطلق أ
صل@, ã| مصدر فهو كْن@: Iالس وأمّا
أو ÇXبالغة العادل ]ع� العدل

ã
| Fك به وقيامه الفاعل

ã
| ا¡دث Iقّق بلحاظ bعاً

مـفهوم لتحـقّق اللحاظ@, wذا عليه ويعـتمد ٕاليه يسكن ما ع� يطلق وقد غ�ها@/
فيه@/ ا
طمينان

ٕانّـه أو السا@كـن@, ]ع� ويطلق كَحَسـن@, أ
صل
ã
| صـفة فهو الَسكَن@: وأمّا

السكون مورد ]ع� Ëºٕا ٕانّه أو وا
طمينان@, وا
ستقرار السكون ]ع� أيضاً مصدر
مستعملة@/

ã
æعاXا وهذه وا
طمينان@/

/@١٠٣ . ٩ ـ م Ô ÒG َسكٌَن َص�تَك ٕاّن م Öz َعلَ �وَصل

/@ ٨٠ . ١٦ ـ َسَكناً ُبيوتكم ِمن َلكُم َجَعَل واُ;

/@٩٦ . ٦ ـ َسَكناً الَليَل وَجَعَل

مصدر وهو وا
طمينان@, والسكون ]ع�ا
ستقرار هو ا
	يات هذه
ã
| كَن Iالس

والقـمر والشمَس ـ bلة وعطُف مصـدر@, وهو Cة Iالص عن خ�اً كونـه عليه ويدّل
مصدر@/ سبان Ô¡وا الثالثة@, ع�ا�ملة ُحسباناً@,

/@١٣ . ٦ ـ ار Úyوال الليل
ã
| َسكَن ما ولَُه



١٩٩ سكن

/@٤٥ . ١٤ ـ َظلموا ال<ذيَن َمسا@كن
ã
| Ôrوسكن

/@٣٥ . ٢ ـ ا�ن<َة وزوُجك أنَت اسكُن آَدُم يا

/@١٦١ . ٧ ـ الَقريََة هذه اسُكنوا م Ô ÒG قيَل وٕاذ

والسكون ا
ستقرار يات@الكرZة: 	
@ا
ã
العرفّية@و| @اXكاXات

ã
السكون@| من اXراد

ولو ما حركة وله 
ٕاّ ء
ã
Ï¾ من ما ٕانّه يقال Øح ,@

Ø ã
الفلس�

ã
Ø} الد� السكون 
 ,@

Ø ã
العر|

Mركات بل Tدود@, Øمع� مكان ã
| ولو وأجزاء أعضاء

ã
| Iّرك أو ,@

Ø ã
çالذا بالتحّرك

أيضاً@/
Ø ã
العر| ا
ستقرار

ã

@تُنا| 
زمة@,

ٕا� ´Í½ال والقصد أ
صـيل النظر يكون أن هو اXنظـور@:@
Ø ã
العر| فالسكون

حـركات ٕا� اسـتقراره تـوقّف ولو فيه@, مسـتقّر ٕانّه فيقال ,@ Øمعـ� Tّل ã
| استقرار

مقّدمًة@/ ٕاليه Jتاج ما Iصيل وٕا� ء وVيى وذهاب وتشبّثات

ã
| كان ٕاذا فالسكون وTّله@, متعلّقه ٕا� بالنسبة يCحظ السكون ٕاّن ـ وأيضاً
ا¤دودة تلك

ã
| ا
ستقرار يراد :@�Xللظا اXسا@كن

ã
| أو القرية

ã
| أو الليل

ã
| أو ا�نّة

فzا@/ مستقّر ٕانّه عرفاً فيقال فzا@, متحّر@كاً كان ولو

/@٢١ . ٣٠ ـ ٕالzا لَتسكنوا أزواجاً أنفسكُم ِمن َلكُم َخلق أْن

/@١٨٩ . ٧ ـ ٕالzا لَيْسكُن َزوَجها ِمyا وَجَعَل

ا
طمينان ]ع� تكون به@: وتعـّديت ٕا� Mرف اسـتعملت ٕاذا اXاّدة ٕاّن قلـنا
ومعيشته@/ حياته

ã
| ٕاليه@, ومستنداً به ومتعلّقاً ٕاليه مرتبطاً استقرار أيى وا
ّتكاء@,

ٕاْن ,@ Ôrسكن َحيث ِمن أسِكنوهن< ْرض@, ا2َٔ ولُنسكنن<كُم رض@, ا2َٔ
ã
| فأسكنّاه
/@ Ò́ الّر ُيسِكِن يَشأ

باGمزة@/ اXاّدة فتعّديت



سكن ٢٠٠

/@٤ . ٤٨ ـ اXؤمن� قلوب
ã
| كينة الس< أنَزَل ال<ذيى هَو

/@٤٠ . ٩ ـ تروها Òn نود ÔP وأي<ده َعليه سكينته ا; فأنزل

/@٢٤٨ . ٢ ـ َسكينة فيه التّابوُت يأتيكُم أن ُملكه آيَة ٕان<

والسكـون@, والثبات با
سـتقرار يتّصف ما وهو السكون من فَعيلة كينة Iالس
وسكون وثبات اسـتقرار فيه تعا� gا من روح نزول واXراد والكرZـة@/ @كال¿Ìيفة
أن �O@
و بالكل�ّية@/ اòاطر عن والتشّوش ا
ضطراب يرتفع Mيث وطمأنينة@, نفس
البدن

ã
| القّوة من ]راتب أعظم الباطنيّة والشّدة الروحيّة والقّوة النفس

ã
| السكون

وعنوانه@/ الباطن
ã
Ø�Q الظاهر بل والظاهر@,

َلَقد وَمسا@كَنتَرضوuا@, َظلموا@, ال<ذيَن َمسا@ِكن
ã
| Ôrوَسكن ا@ِكنُكم@, َمَس دخلوا اُ

َمسكyم@/
ã
| ِلَسبَأ @كاَن

بأ@, Iالس ظاهر باعتـبار أ
خ�ة ã| وإ
فراد السا@كن�@, أ
فراد ]ناسـبة ا�مع
قبيلة@/ Ëºٕا وهو

/@٢٩ . ٢٤ ـ َلكُم َمتاع فzا مسكونة Òَغ� ُبيوتاً َتدخلوا أن

واXتاع التكرار@, من وللحفظ اختصاراً الظرف فحذف فzا@, مسكونة غ� أيى
وا
ستفادة@/ وا
نتفاع ]ع�ا
ستمتاع مصدر

ٕا� السكون
ã
| بلغ الّذيى وهو السا@كن@, ã| مبالغة ِمفعيل فهو اßXسك�@: وأمّا

يـعجز Mيث و[كّناً وقوًة قدرًة Tدوداً يكون عّمن هذا Ø�ويع حّده@, وQاوز أقصاه

ã
| أو البدن

ã
| لضعف أو Gرم أو Xرض ٕامّا اXعيشـة@, توسعة ã| وا�هد السعيى عن

وجه@/ وخصوصمن عموم Fyوبي ا¡اجة@, وهو الغ�@, يقابل ما والفقر اXال@/

َيسَتطع Ònن Òf سك�@, ßXا َع�َطعام ض= ÒJ2َو :@
ã
| Fك اXسك�منفرداً يذكر فقد



٢٠١ سكن

َمسا@ك�@/ َع¿Ìة ٕاطعاُم فكّفارتُه سك�@, ßXا ُنطعُم نَُك Ònو ِمسكيناً@, Òِسّت� فٕاطعاُم

حـاجة له الفق� فٕاّن الفق�@, دون اXسك� عنوان إ
طعام مورد
ã
| ذ@كر قد

وtيئة الطعام وIصيل ا�هد من يتمكّن وهو قِعد@, ÔXكا وTدوداً ليسTصوراً ولكنّه
ا¤دود@/ العاجز اXتمكّن اXسك�غ� CRف وهذا اXعيشة@, وتوسعة الوسائل

وابَن Òسك�Xوا الُقرèحق<ه ذا وآِت :@
ã
| Fك القرèوأ
يتام ذويى بعد يذكر وقد

َسـُه Ồ ِ;ِ فاّن@ ,@ Òسا@ك�Xوا واليتاميى ×èالُقـْر ذويى ُحب�ـِه َع� اXاَل çوآ ـبيل@, الس<

×èالُقـر وذيى ْحسـاناً ٕا وبـالوالديـِن واXسا@ك�@, والَيتاميى ×èالُقر وِلذيى سوِل وِللر<
اُولو الِقسـمَة Í ÒÉح وٕاذا َمبة@, ذا ِمسكيناً أو َمقربة ذا ÓDيت واXسا@ك�@, والَيتامي

واXسا@ك�@/ واليتامي ×èالُقْر

بلحاظ السبيل@: ابن
Ø
j اXسا@ك�

Ø
j اليتامي

Ø
j èالقر ذويى hبتقد ال�تيب هذا

/@ الُمعطيى عند اòاّصة واXرتبة وا¡يثيّة واXقام الشأن جهة من رعايxم لزوم

الرسول Ëºبٕا يعطي ما بعده
Ø
j مرتبة@, أّول

ã
| تعا� gا Ëºبٕا يُعطي ما فٕاّن

فـٕاّن اليتامي@: وبعده الوالدين@, جهة من èالقر اُولو وبعده الوالدان@, بعده
Ø
j �ص�@,

بالرعاية أو� فهو الوالد@, مصاب@بفقد Tزون متأثر عجزه@وTدوديّته اليتoمضافاً@ٕا�
تـوقّع له القـريب فـٕاّن oاليت من جانبه برعاية أو� èالقر ذا أّن Fك اXسك�@, من
لغ�ه@, ليس منه والرجاء التوقّع وهذا قريبه@, وهو اXعطيى من خاّص وانتظار ورجاء

/@
Ø ã
æنسا
إ والوجدان الطبيعة Mكم Uصوصاً تكليفاً هذا فأوجب

اXسك� وبعد كان@/ سبب ّ بأيى عاجز Tـدود فٕانّه اXسك�@, ذ@كر oاليت وبعد
/@ÍÉ¡ا

ã
| Tدود غ� كان وٕان Cًفع عاجز Tدود فٕانّه بيل Iالس ابن يذكر

من ويراد به@, اòاّص معناه Fyم كّل
ã
فيCحظ| الفق�@: اXسك�مع يذكر وقد



سكن ٢٠٢

ا Ú̂ ٕا :@
ã
| Fكـ وحاجته@, فقره جهة الفقـ� ومن وTدوداً@, Tصوراً كونه جهة اXسك�

/@٦٠ . ٩ ـ zا َعلَ Òوالعامل�
ß
واXسا@ك� ِللُفقراء َدقات الص<

هـذه من والفق� الفاقة@, وشّدة ا¡Çاجة جهة الصدقات موضوع
ã
| فيCحظ

من يتمكّنوا Øح تأم�معا¾Îم لوجوب العامل�علzا Øj ع�اXسك�@, مقّدم ا�هة
وتناوGا@/ وbعها الصدقات Iصيل

يذكر n فقط@: والفاقة ا¡اجة أهل
ã
| ¼Íفها

ã
ÏÉيقت �الصدقة� اXورد كان وØXا

فzا@/ اXزبورة اXصارف من والعطايا mالغنا
ã
| ذ@كر ما

كـان وÇØXا وأ
رحـام@, بالنسب أ
قربون منه يراد :@èالُقر
ã
اُو� أّن �ÇO 
و

ـ Îم ß»أنُف باXؤمن�ِمن أو�× Û ãالن�@] أنف«Îم باXؤمن�من وأقدم أو� �ص� الرسول
èالقـر ذو ذ@كر Fّفكل أقارwم@, من أو� أيضاً وأرحامه أقاربه فيكون @:@@[@٦ . ٣٣

�ص�@/ الرسول أ
قرب�من يشمل

وهو اXب�@,
ã
| بزيادة زائد@, سكون ع� يدّل ّ ميميى مصدر فهو الَمْسكنة@: وأمّا

ã
ب�

ã
| TقIق تري Fك اXع� وهذا الشديدة@, وا¤دوديّة وا¤صوريّة أ
@كيد ا
ستقرار

وهم أمورهم@, جريان
ã
| انطCق 
و وحياtم@, معيشxم

ã
| حّرية 
 حيث ٕاÌºائيل@,

ا
ستقCل من بلغوا ما بلغوا بعدما م Øu@أ Øح كانوا@, Wلكة ّ أيى ã| Tدودين يزالون 

الشديدة وا¤دوديّة واXقابلة باCòف واَجهوا فلسط�@: ãÏÈأرا ã| والدولة وا¡كومة

العرب@/ دول من التامّة وا¤ا¼Íة

/@٦١ . ٢ ـ ا; ِمن بَغضب وباُءوا والَمسكنُة الذل<ة zم َعلَ وÍÔÈَبْت

/@١١٢ . ٣ ـ الَمسَكنة zم َعلَ َبْت
ß
ÍÔÈو ا; ِمن بَغَضب وباُءوا

ã
| الشّدة حّد بالغاً كان ما وهو ير@,

Ù
Ì Ù¿كال مبالغة صيغة فع�يل فهو كّ�@: الس� وأمّا

Tّل
ã
| Nعل وذبح قطع وسيلة كونه بلحاظ ولعلّه وا¤صورّية@, وا¤دوديّة السكون



٢٠٣ سلب

للمذبوح@/ صفة عل ÔN أن يصّح 
و له صفة فالسكون Tفوظاً@, دا_اً ويكون Tدود

الع�ّية@/ من مأخوذة الكلمة هذه ٕاّن نقول@: أن و
@يبعد

نصل@/ شفرة@, ِسكّ�@, �َسك��� ـ قع

هـو وهـذ اÇXاّدة@/ مـن مأخوذة غ� الع�ّية@, من معّربة الكلمة هذه فتكون
عندنا@/ أ
صّح أ
قوي

/@١٣ . ٦ ـ oالَعل ميع الس< وهَو ار Úyوال الل<ْيِل
ã
َسكَن| ما ولَُه

تعا�@: نظ�قوله الكرZة ا
	ية هذه

لُه َيكُن Ònو رض@, وا2َٔ Êوات
Ú
ال« ُملك لُه ا; أن< َتعلَم nأ الُملك@, مالَِك الّلىهم< ُقل

وهَو يت ÔZو ييى Ö ÔJوا2َٔرض Êوات
Ú
ال« ُملك لُه مد@, Ò¡ا ولَُه الُملك لُه الُملك@,

ã
| ¾Ìيٌك

/@٢ . ٥٧ ـ َقدير ٍء
ã
Ï Ò¾ َع�ُكّل

nالعا
ã
| موجود هو ما كّل أّن ع� ا
	يات فتدّل ا
ختصاص@, ع� يدّل الCّم

وبيده ء@,
ã
Ï¾ O�عليه 
و ويعلم ويسمع وZيت ييى ÔJ ملكه ã

| له ¾Ìيك 
و له مُلك
Tيط ء

ã
Ï¾ ع�كّل وهو ويريد, وJكم

ã
ÏÉيق التدب�والتقدير, و]شيّته اُ
مور, أزمّة

قدير@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلب@:

َسـليب فـهو مـنه@, الثـوب أخـذت قتل@: باب من َسلباً ثوبه سلبته ـ مصبا
وأّخر ٕا�زيد الفعل أسند لكن زيد@, ثوَب سلبت أ
صل وكان واستلبته@, وَمسلوب@,
وا�Çمع ُيسـَلب ما َلب@: Iوالس اXع�@/ لفهم حذفه وNوز ,@ñا¦ي ع� ونصب الثوب
واُ
سلوب@: َسَلب@/ فهو لباس من إ
نسان ع� ء

ã
Ï¾ وكّل البارع@:

ã
| قال أسCب@/
والفّن@/ الطريق



سلب ٢٠٤

ثوبه سلبته يقال واختطاف@, Rفّة ء
ã
Ï¿ال أخذ وهو واحد@: أصل سلب@: ـ مقا

ـليب@: Iوالس َسـَلبه@/ فـله Cًقتي قتل مَن ـ ا¡ـديث
ã
و| الَمسلوب@/ َلب@: Iوالس سلباً@/

ُسُلب@/ وا�مع ولدها@, ُيسلب
ã
الّ النوق@: من لوب Iوالس الَمسلوب@/

أ
سCب@, وا�ميع به@, ُيسَلب ما َلب@: Iالس الليث@: قال ـ ٤٣٤ . ١٢ الxذيب
أخذت ٕاذا َسلباً@: أسلُبه سلَبته والفعل َسَلب@, فهو اللباس من ع�إ
نسان ء

ã
Ï¾ وكّل

ولدها ألقت ٕاذا ناقتكم@: أسَلَبْت وقد بولدها@, ترميى ã
الّ النوق من لوب Iوالس َسَلبه@/

ÇZوت
ã
الّـ وهيى وَسليب َسلوب امرأة :@ ãæاللحـيا Cئب@/@ Iالس وا�ميع ,@ Ørي أن قبل

و
@يسكن أحداً يأ@لَْف n ٕاذا ُمسَلب@: للرجل ويقال عليه@/ فتسّلَب يمها Òa أو زوجها
الشجرة قشور ِق¿Ìمن َلب: Iوالس ُمسَلب@, Øã

Ï¿لَوح ٕانّه يقال بالوحش@, شبّه ا Ø̂ وٕا ٕاليه@,
ِسCب@/ واحدها ,kآXا@

ã
الن�ساء@| @تلب«Îا

ã
الّ الثياب@السود ُلب: والس  Cل/ يعمل@منه@الس�

شئِت@/ ما اصنعيى Øj ثCثاً ã	ّتسل ـ �ص� gا رسول
ã
æأمر جعفر اُصيب ØXا أÊºء@: عن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسـلطته حـيطته Iت مـن ء
ã
Ï¾ أخذ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

آخر@/ ء
ã
Ï¾ أو شخص حيطة

ã
| ما أخذ أيى ونفوذه@,

أراد ٕاذا ا Òxألِبَسـ اXـرأة وسلَبت ولدها@, الناقـة وأسلبت ثوَبـه@, سلبت يقال
الشجرة@/ Ì¿ق وسلبت السود@, بالثياب التلبّس

وتنحيته@/ Cًمشتم كان ء
ã
Ï¾ نزع اòلع أّن اòلع@:

ã
| سبق وقد

با�ذب@/ ء
ã
Ï¿ال أصل من ال�ع هو والقلع@:

آخر@/ ء
ã
Ï¾ داخل من أو مكان من واقتCعه ء

ã
Ï¾جذب وال�ع@:



٢٠٥ سلح

خلع@/ 
و قلع 
و ال�ع اXاّدة@: هذه
ã
| يCحظ Cف

.@@٢٢ ـ والَمْطلوُب الطاِلُب َضُعَف ِمنه َيستنِقُذوه 2 َشيئاً باُب الذ= }م َيسلُ وٕاْن
/@٧٤

أيدvم@/ Iت ا
Ø
Wو حيطxم من أ
خذ يراد

نظائرها@/ دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلح@:

Fyبي يفّرق عبيدة أبو كان به@/
ã
اّت� ما نّة Ôوا� به@, قوتل ما وهو Cح@: الس� ـ مقا

wذا@/

التأنيث@, من أغلب والتذك� ويدافع@, ا¡رب
ã
| به يقاتل ما Cح@: الس� ـ مصبا

ã
| لغـة Çل@: ßa وزان لح والس� سCحات@, التأنيث وع� أسِلَحة@, التذك� ع� فيجمع
من َسلْحاً الطائر وَسلَح ِسCحه@/ واحد كّل أخذ أيى أسلحxم القوم وأخذ Cح@/ الس�

باXصدر@/ تسمية َسلحة وهو إ
نسان من كالتغّوط منه وهو نفع@, باب

ورجل السCح@/ لبس الرجل@: وتَسلّح تأنيثه@/ وÇNوز مذّكر@, Cح الس� ـ صحا
َسلْحاً َسلَح وقد النIجو@/ Cح@: والس  ِسCح@/ ذوو قوم والَمْسلحة@: Cح@/ الس� معه سا¬@:

سا¬@/ وناقة ه@,
Ô
غ� وأسلَحه

عسكرّية@/ Iيّة �سالوط� ـ قع

ا¡شيشة هذه ويقال Cح@, الس  منه والغالب لْح Iالس الليث@: ـ ٣١٠ . ٤ الxذيب
تُسلّح الشتاء

ã
| تنبت البقول أحرار من بَقلة وإ
سليح قلت@: تَْسليحاً@/ إ
بل تُسلّح

ـيف Iوالس ا¡رب@, آلة من للحرب يُعّد ما Cح الس� وقال@: مyا@/ استك
ت ٕاذا إ
بل



سلح ٢٠٦

ِسCحاً@/ يسّمي وحده
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

� ويتّ اòطر عن حيواناً Jفظ ما ٕاعداد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

ا¡رب آ
ت ّنة@وسائر Ôكالسيف@وا� وأ
فراد, اXوارد اXع�@Oتلف@باختCف وهذا به,
أ
سلحة@/ سائر وهكذا به@/ يذّب حيوان ولكّل للثور والَقْرن لCٕنسان@/ والدفاع

سCحه@/ ٕانّه إ
بل ولَسَمن ِسCح@, ٕانّه للعصا ويقال

العيش 
دامةٕ به يسـتعّد ا¡ـيوان أو الطائر فكأّن النIْجـو@: ]ع� لْح Iالس وأمّا
البـدن

ã
| فضلة النجو فٕاّن واXانع@, والÍÉر اòطر نفسـه عن ويدفع ا¡ياة وQديد

بدفعها@/ اXزاج ليس�´ رفعها وNب

م Òxأسِلَح وليأُخذوا َمَعَك م Ôyِم طائفٌة فلتَقم �ةَ الص< م Ô ÒG فأeَت فzم ُكنَت ذا@ وٕا
َتـْغُفلون لو َكَفروا ال<ذيَن َود< م Òxوأسِلَح ِحذَرُهم وليأُخذوا فلَيكونوا@/// َسجُدوا فٕاذا
Ôrُكـن أو َعـَليُكم@/// ُجناَح و2 واحدة َميلًة َعَليكُم فَيميلوَن وأمِتَعتكُم أسِلَحتكُم َعن

/@١٠٢ . ٤ ـ ِحذركُم وُخذوا أسِلَحَتكُم َتَضعوا أن
×
ÏÈَمر

عن يُدفع وwا يتقّوي wا
ã
الّ أ
سلحة أخذ وجوب ع� الكرZة ا
	ية تدّل
واXتديّن�@/ الدين حقوق واXسلم�وعن إ
سCم @كيان

به الّذيى السCح ي�ٔي Ôv أن عدّو@: معرضQاوز
ã
| وقع ٕاذا مسلم ع�كّل فيجب

كيفيّة يتعلّم وأن اختياره@/ ã|و قدرته Iت السCح يكون وأن العدّو@/ يدفع وبه يتقّوي
حياته@/ تدوم wا

ã
الّ أمتعته Jفظ وأن دا_اً@/ وا
حتياط با¡ذر يعمل وأن به@/ العمل

واحد@/ وع�نظم متّحدين يكونوا وأن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠٧ سلخ

سلخ@:

وأ
صل عليه/ @Jمل
Ø
j عن@جلده, ء

ã
Ï¿ٕاخراج@ال وهو أصل@واحد, سلخ@: ـ مقا


@نّهٔ سا»@, أسود ويقال تنسلخ@, ا¡يّـة جلد لخ@: Iوالس سلخاً@, الشاة جلدَة سلخُت
ومـن نَزَعْته@/ ِدرَعها@: اÇXرأة سلَخت بعÎÉم وحكي يقال@/ Dف عام كّل جلده يَسلخ
ال¿ÇÎُر وانسلخ Vاز@/ وهذا يومـه@, آخر

ã
| ¼Íَت ٕاذا ال¿Îَر سلخت الباب قياس

اXقبل@/ الليل من الyار وانسلخ

البع�
ã
| يقال 
و قالوا وÍÈب@/ قتل

ã
èبا من َسلخاً الشاة سلخت ـ مصبا

ا�Çلد@/ َسلخ موضع والَمْسلخ وأSيـته@/ وSـوته كشـطته يقال ا Ø̂ وٕا جلده سلخت
/@ÏÉم أيى فانسلخ@, آخره@, ã

| ¼Íßت وُسلوخاً@: نفع باب من سلخاً ال¿Îر وسلخُت
آخره@/ ال¿Îر@: وَسلْخ

ُسلخ شاة أيى مَسلوخًة ã
æوأعطا ا@/

Ò
wأها ِمسCَخها@: وكَشط الشاَة سلخ ـ أسا

وانسلخ ال¿Îر سلخنا اXـجاز@: ومن وتسّلخ@/ جلده وانسلخ سا»@/ وأسود جلدها@/

Çر  Ò¡ا وسلَخ درعها@/ عyا وسلخت منه@/ وانسلخ الليل من الyار gا وسلخ ال¿Îر@/
ٕانسان@/ ِمسCخ

ã
| aار وفCن جلَده@/ وا�رب

الّذيى ق¿Ìها ا¡يّة وِمسCخ َسلخاً@/ وأسلَخ أسلُخ الشاة جلد سلخت ـ صحا
أمضيتَه ٕاذا ال¿Îر وسلخُت /@ÍÉأخ بُ«Ìها 
ينت ãال النخلة واßXسCخ@: منه@/ تنسلخ
ق¿Ìها من وا¡يّـة ثيابـه من والرجل َسـنته من ال¿Îُر وانسلَخ آخره@, ã

| و¼Íَت
اللّيل@/ من ار Øyوال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



سلخ ٢٠٨

والتحقيق@:

آخر ء
ã
Ï¿ب Jيط وهو ونزعه ء

ã
Ï¾كشط هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

لCٔجسـام والضـوء أ
شـياء من الظاهر Ì¿والق للحيـوان كا�لد ومُلَصقاً@, Cًمتّص
¾Îر أو ا¡رام ال¿Îر

ã
| Fك مكان أو Øمع� لزمان اXقـّرر اXلحوظ والعنوان اXظلَمة

للنخلة@/ ينضج n الّذيى ا¦ر والبُ«Ìمن للبدن@, والدرع عبادة@, Tّل أو الّصوم

والقلع ال�ع oمفاه وظهرت ملصق@, غ� أو مُلَصقاً يكون ا ØW أعّم والكشط
فراجع@/ ـ والسلب اòلع ـ

ã
| واòلع

/@٣٧ . ٣٦ ـ ُمظِلموَن ُهم فٕاذا اَر Úyال ِمنه َنْسلُخ الل<ْيُل م Ô ÒG وآيَة

هو اXاّدة
ã
| أ
صل فٕاّن ـ الyار ٕا� بالنسبة الليل@: منه نسلخ ـ بقوله Ø�يع nو

ã
| Fك اXاّدة@,

ã
عارض| فالضوء النور@, هو الروحانيّة nعا ã

| أ
صل أّن Fك الظلمة@,
أو أيضاً@, با
نعكاس ٕامّا فzا الضياء فٕاّن والشموس@: الثوابت وأمّا فzا@, أ
رضوما
وٕاذا بـا¡ركة@, اXاّدة

ã
| يتحّصCن والنـور ا¡رارة فٕاّن أ
جـزاء@,

ã
| ا¡ركة أثر

ã
|

Tّله@/
ã
| فّصل Fك وا¡رارة@, النور ينعدم ا¡ركة فقدت

ار Øyوال وٕا�اللّيل الكرZة@ٕا�أ
رض@وسا@كنzا, ا
	ية
ã
| النظر ٕاّن ونقول@أيضاً@:

اXاّدة@/ nعا ٕا�مطلق 
 اXتعاقب�فzا@,

ـذيَن ال< Ú Ôj والّنوَر الظ=لFِت وَجَعَل ْرَض وا2َٔ ـFواِت الس< َخَلَق ال<ذيى ;ِ ا¡مُد
/@١ . ٦ ـ َيْعِدلون م Ùwبر @َكَفروا@

ٕا�الظلFت@/ النور عن يَعدلون أيى

/@١٧٥ . ٧ ـ ِمyا فانسَلخ آياتنا آَتيناه ال<ذيى نبأ م Öz َعلَ واتُل



٢٠٩ سلسبيل

العالية واXرتبة ٕا�اXقصود@, والوصول التوّجه
ã
| وسيلة يكون

Ø
Fع عبارة ا
	ية

عـنده من أمراً أو الروحانّية@, جهة من أو روحانيّاً@, تكوينيّاً يكون ما مyا ا¡قيقيّة
وصفة@/ مقام

ã
Ø�Qو ونور ومعرفة وفيض كَرْوح تعا�

يتنّور العبد قلب
ã
| Øيتج� ونور فيض عن عبارة تعا� gا من ا
	يات فٕايتاء

ٕاليه@/ والوصول تعا� gا ٕا� الس�
ã
| وسيلة وNعله به

وسـوء وعـصيان بـتقصـ� يكون ا Ø̂ ٕا والنور الرaة جلباب من وا
نسCخ
العزيز@/ gا من السلخ دون با
نسCخ Ø�ع وGذا اختيار@,

/@٥ . ٩ ـ َوَجد[وُهم َحيُث Òك�
ß
Ì¿Xا فاقتُلوا ُرم Ô¡ا ُر

Ô
Î¾2ٔا انَسَلَخ فٕاذا 

غيبته من زمان آخر ٕا� اCGل برؤية يبتدٔي زمان امتـداد عن عبارة ال¿Îر
أ
رض حول دائرة من نقطة آخر ٕا� القمر حركة من اXّدة فهذه ثانياً@, رؤيته قبل

وذيى رجب ¾Îر ُرم Ô¡ا وأ
¾Îر له@, مناسب بعنوان يعنون ¾Îر وكّل بال¿Îر@, يسّمي
هـذا فكأّن Çُرم@, Ô¡ا Çر ÔÎ¾
أ عنوان ينxيى Tّرم فبانxاء وTّرم@, ا¡ّجة وذيى القعدة

اXعّينة@/ اXّدة wذه Tيط العنوان

هذه bيع
ã
| وٕاطCقه غ�ه@,

ã
| أو ّ ماّديى ã

| يكون أن من أعّم السلخ أّن فظهر
فzا@/ Qّوز 
و ا¡قيقة@, ع�سبيل اXوارد

أخواtا@/ دون الكرZة ا
	يات
ã
| باXاّدة التعب� لطف أيضاً فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلسبيل@:

وقال القرآن@/
ã
| 
ٕاّ َسلَسبيل أdع n :@

ã
èعرا
أ ابن عن ـ ١٥٦ . ١٣ الxذيب

فكأّن السـCسة@, غاية
ã
| كان Xا صفة اللغة

ã
| وهو الع�@, Ëºٕا سلسبيل الزّجاج@:



سلسبيل ٢١٠

بصفxا@/ يت Ød الع�

ولكن معرفة هيى أ
خفش@: قال ا�نة@/
ã
| ع� Ëºٕا وسلسبيل سبل@: ـ صحا

َقواريَر@/ قواريراً
ã
| Fك أ
لف@, فيه زيدت مفتوحاً وكان ا
	ية رأس كان Xا

Ìب Ô¾ ٕاذا
ã
الصـا| العذب اXاء وهو لَْسل Iالس هو الليث@: وقال سلسل@: ـ لسا

ã
| الَمْدخل ل

Ö
Î
Ú
ال« لسبيل Iوالس جري@/ ا¡لق@:

ã
| اXاء وتسلسل ا¡لق@,

ã
| تَسلسل

ا�ّنة@,
ã
| ٕاËºع� سلسبيل وقيل: وَسلْسبيٌل@/ وَسلْساٌل َسلَْسٌل ¾Ìاب ويقال ا¡لق@/

للـع� ÓÊºٕا السلسبيل يكون أن Nوز بكر@: أبو وقال صفة@/ أ@نّه ع� سيبويه به مثّل
ا
	يات رؤوس موافقاً ليكون وتأنيثه لتعريفه ين½Íف� 
� ري ÔN 
 أن وحقّه فنّون@,
يكون أن وNوز ع�القارٔي@, وأÎºل ع�اللسان أخّف بيyا التوفيق كان ٕاذا اXنّونة@,
وقال إ
جراء@/ واستحّق التعريف ثقل عنه زال وصفاً كان فٕاذا له@, ونعتاً للع� صفة
�عليه

Ø ã
ع� بن Tّمد جعفر أبو وقال /@
ًCانس حلوقهم

ã
| ينسّل :@Cًسلسبي عبّاس ابن

معناه@: وَسلسبيل َسلَسل ع� ويقال وا¡Çلق@/ ا¡نجرة ب� Dف ليّنًة معناها@: السCم�
ا¡لق@/

ã
| الدخول عذبÎºل أ@نّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واللـينة بـال«Îولة مـتّصفاً Zــتّد مـا هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ
صل أّن

/@ Øالل� العذب السلس ا�اريى كاXائع والسCسة@,

Fzف ما
Ó
مع� وفzا ,@Fyم ومأخوذة والسبيل السلس من مركّبة الكلمة وهذه

رأيت@/ Fك السCم عليه الباقر قول عليه ويدّل اòصوصيّات@, من

.@@٧٦ ـ َسـلَسبيً� ُتسّميى فيه َعيناً بيً�@, ÒSَز ِمزاُجها كاَن كأساً فzا وُيسَقوَن
/@١٨



٢١١ سلسل

عـ� يـطلق اللحاظ وwذا اXاء@, �ريان اXـبدأ وهو الكأس@, من بدل عيناً
مع� للع� صفة وهو ا�اريى العذب التناول Îºل لطيف ماء والسلسبيل البا¼Íة@,
وليس]ع� ,@ Øمع� مورد ã

| اòاّص إ
طCق ]ع� والتسمية للتسمية@, ثان ومفعول
لyر@/ ÓÊºوٕا ÓFعل ع�كونه تدّل 
 فا
	ية والعلمّية@, Øالتع�

خـاّصة وجـذبات وتوّجهات ٕافاضات ٕا� فيشار الروحانّية@: جهة من وأمّا
وصفاء@/ نوراً وتزيد والفراق ا¤بّة حرارَة تسكّن عذبة لطيفة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلسل@:

ِسـلسلة سـّميت وبه ء@,
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال اتّصال لَسلة@: Iالس ـ ١٥١ . ١ ا�مهرة

وماء حاب@/ Iالس َعرض
ã
| اXستطيلة ال�ق@: من لسلة والس� الرمل@, وِسلسلة ا¡ديد

صافياً@/ كان ٕاذا وُسCِسل وَسلسال َسلسٌل

ٕاذا ال�ُق تَسـلَسل ء@/
ã
Ï¾ مـن تَسلَسل ما كّل لِسلة@: والس� ـ ٣٨٧ ا
شتقاق

�ا
بـتCع�@/ الُمزَدَرد Îºل كان ٕاذا وَسلساٌل َسلسٌل وماء ال«Êء@/ ُعرض
ã
| استطال

وتتداخل@/ تستطيل قطع الرمل@: وَسCسل

الّذيى ã|الصا الَعذب اXاء وهو لَسل Iالس هو الليث@: وقال ـ ٢٩٤ . ١٢ الxذيب
لِسلة والس� تَسلَسل@/ َحدور أو َصَبب ã

| جري ٕاذا واXاء ا¡لق@,
ã
| تَسلَسل ب

ß
Ì Ô¾ ٕاذا

التوائه@/
ã
| يُري الّذيى تَسلُسله وهو َسCِسل@, ذو وَرمل َسCِسل@, ذو وبرق معروفة@/

ال�ق :@
Ø ã
èعـرا
أ ابن وعن بعض@/ ع� بعضـه يتعقّد رمل Cِسل Iالس :@ ّ أ
صمعيى عن

ِلف@/ ÔO يكاد 
و أعاليه
ã
| يتَسلْسل الّذيى الُمَسلَْسل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ارتـباط أو أجـزاء اتّـصال
ã
| استطالة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

وسCسة@/ والتواء انتظام مع حلقات

الرمـل وِسـلسلة السـحاب@,
ã
| الظاهر ال�ق وِسلِسلة اXاء@, تَسلَسَل يقال@:
ا¡لق@/

ã
عذب| َسلَسٌل وماء اXتداخلة@, اXستطيلة

أجزائـه@/ ب� وارتباط انتظام
ã
| Cًمسـتطي ء

ã
Ï¾ كون لسلة@: الس� ã| ويCحظ

وتقيّداً@/ يوجبTدوديّة ما فهو الغُّل@: وأمّا

/@٤ . ٧٦ ـ وَسع�اً وأغ�2ً َس�ِسَل للكافريَن اعَتْدنا ٕانّا

ÇQّره لCٕنسـان متعلّقة تكون أنف«Îا
ã
| مرتبطة مستطيلة ُشَعب فالَسCِسل@:

تريد@/ ما ٕا� وIّر@كه


و س�اً يستطيع 
 صوراً Ö ÒTو Tدوداً إ
نسان وNعل يقيّد ما كّل وأ
غCل@:
حركة@/

ÇTيط ّ أيى ã
و| حـالة ّ أيى ã

| إ
نسـان تعّذب الشديدة ا¡رارة هو والسع�@:
وTدودّية@/

عبارة Cسل@: Iفالس الواسعة@: وا¡قيقة الباطن Mسب وأمّا الظاهر@/ Mسب هذا
متنّوعة شعب

ã
اXنبسط| ّ الدنيويى ّ اXاّديى وال�نا¶ النفسانيّة وا¦ايCت Îوات Ø¿ال عن

سـبييل ٕا� والسلوك خCفها ٕا� الس� عن [نع لصاح}ا َسCسل فتكون حيوانّية@,
والفCح@/ ا¡ّق

اÇXال من الدنيويّة اXاّديّة والتقيّدات العCئق عن عـبارة فهيى أ
غCل@: وأمّا
ٕاطCق من يتمكّن 
 مقيّداً Tدوداً إ
نسان Qعل وغ�ها@, وال¿Îرة وأ
هل والعنوان



٢١٣ سلسل

سعادته@/ وIصيل نفسه

ã
Ï¼عاXوا الشنيعة وا¡ركات الفاسدة أ
عFل Ëمن

Ø
يتج« ما وهو السع�@: وأمّا

وُسُعر@/ َض�ل
ã
| الُمجرميَن ٕاّن ـ إ
نسانيّة وا¡قوق العبوديّة مقام Oالف وما

ٕان<ُه فاسُلكوه ِذراعاً َسْبعون ذَْرُعها ِسلِسلٍَة
ã
| Ú

Ôj Êله@/// ß¿ب كتابَه
ã
çاُو َمن وأّما

/@٣٢ . ٦٩ ـ oالَعظ باِ; يُؤِمن 2 @كاَن

هذا ومرجع النفسانّية@, وال¿Îوات ا¦ايCت برنا¶ عن عبارة Cِسل Iالس ٕاّن قلنا
ا�«Êنّية@/ البدنيّة تأم�القوي ٕا� وا¦ايل الدنيا با¡ياة التوّجه اXع�ٕا�

اليسـار أّن Fك طبعاً@, وا
ستطاعة القّوة وظهور للتوّجه مظهراً ا¨� كان وØXا

ã
| يريد 
و اليسار جانب ٕا� 
أّوً يتوّجه 
 بالطبع إ
نسان فٕاّن ذلك@, خCف ع�
ٕا� وبـالفطرة ابـتداًء يـتوسل أن الدفاع@, ٕا� ا¡اجة

ã
و| والقدرة القوة ٕاظهار مقام

nعا Ø�يع أن اXع� هذا فيناسب ا¨�@: عن بالطبع ومتخلّف دا_اً متأّخر فهو يساره@,
أمام

ã
| الروح جهة فٕاّن باليسار@, والبدن ا�«Êنيّة nوعا با¨�@, لCٕنسان الروحانيّة

وسبيل اGدي طريق وهو ا�هة@, ٕا�هذه يسلك أن له و
زم أيديه@, ب� Dوف إ
نسان
والgال@/ والسعادة والصCح النجاة

Nعل أن له و
زم لCٕنسان@, واXؤّخر لف Òòا جهة ã
| ا Øuفٕا ا�«Êنّية@: جهة وأمّا

وسلوكه@/ حياته
ã
| ِوجهًة الدنيا تكون 
و ظهره@, وراء ا�هة هذه

هذه يس�ٕا� بأن الدنيا@, للحياة برنا¶ أخذ عن عبارة بال¿Êل@: الكتاب وٕايتاء
ا�«Êنيّة و¾Îواته النفسانيّة [ايCته عن ويتّبع وسلوكه@, قصده أمام وNعلها ا�هة
Úويُعـ� ويُقـّدر ُيضَبط وما ال�نا¶ هو فالكتاب البدنّيـة@/ القوي وفق ع� والتحّرك

والّس�@/ للعمل
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واXتظاهر Cسل Iبالس@Ë Ø»تجXا هو برناVها@: وأخذ الدنيا ٕا�ا¡ياة التوّجه وهذا
wا@/ اXورد

ã
| Ø�ع هذا وع� wا@, ا
	خرة nعا

ã
|

واXرحلة أ
ّول القدم هو الدنيا@: ا¡ياة مس� واختيار ال�نا¶ هذا أخذ ٕاّن
Ø
j

العـمل وÇIقّق اÇXرحلة هذه
ã
| تثّبت وٕاذا لCٕنسان@/

Ø ã
القهقرا� السـ� من ا
بتدائيّة

أ
غCل@/ قيود Iت ا
ستقرار مرحلة هو وهذا به@, والتعلّق التقيّد له Iّصل بال�نا¶@:
وجوارحه@, أعضائه

ã
و| ظواهره

ã
| آثاره تتظاهر وا¤دودّية@: التعلّق هذا Iقّق ٕاذا

Ø
j

والسع�@/ النار مرحلة هو وهذا والعدوان@, والكفران والعصيان اCòف بصورة

الس�
ã
| مرحلة

Ø
kوأ وإ
عراض@, التخلّف مرتبة أع� هو العصيان أّن فيظهر

وأ
غـCل@, السCسل حّد متجاوز فهو العصـيان منه يُري ومن لCٕنسان@,
Ø ã
القهقرا�

والعدوان@/ اCòف
ã
| ومتوّغل

/@٧١ . ٤٠ ـ oم Ò¡ا
ã
| ُيسَحبوَن �ِسُل والس< أعناِقهم

ã
| ا2ٔغ�ُل ٕاذ@

يتمكّنوا Cف تقّيدهم أعناقهم
ã
| أغCل بصورة تكون الدنيويّة التعلّقات ٕاّن أيى

/@oا¡م
ã
| Cسل Iبالس ّرون ÔNو يُسَحبون Øj والتقّلب@, والتحّول ا¡ركة من

مـعلوماً لكـونه Tذوف والضم� wا@, يُسحبون قوله خ�ه مبتدأ Cسل Iفالس
ع�ذاك والعمل طبقه@, ع� الس�والعمل مyاج ال�نا¶ كان وØXا ية@/ 	
ا آخر ولنظم

ã
ُيسَحبون| تعا�@: بقوله اXورد

ã
| Ø�فع النار@: ٕا� وينxيى ٕا�العصيان يسوق اyXاج

/@oم Ò¡ا

وعبارة ال�نا¶ صورة السCسل فٕاّن أ
غCل@: ع� Cِسل Iالس عطف و
@يصّح
بل أ
عـناق@,

ã
| تُعلIق أن يناسـب 
 اXع� وهذا للّس�@, اXتّخذ اyXاج حقيقة عن

اyXاج@/ Tّل
ã
| وا�ّر السحب يناسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سلط@:

وهو التسّلط من Cطة Iالس ذلك من والقهر@, القّوة وهو واحد أصل سلط@: ـ مقا
الفصيح الرجال@: من ليط Iوالس ا¡ّجة@/ والسلطان@: ُسلطاناً@, السلطان يى Ødلذلك القهر@,
البـاب@: عـن شّذ ا

Ø
Wو الصياح�@/ �شديدة ّخابة Iالص اXرأة ليطة@: Iوالس الذِرب@/ اللسان

/@Ë ß»ْم Iالس دهن غ�هم وبلغة ا¨ن@, أهل بلغة الزيت ليط@: Iالس

سـCطة@/ وَسـُلَط سـليطة@, وامـرأة الل�ســان@, ّ بذيى َصّخاب سليط@: ـ مصبا
وال�هان@/ ا¡ّجة والسلطان@: مذّكر@/ الشخص به اُريد ٕاذا والسلطان الزيت@/ ليط@: Iوالس
قضت فيقال يؤّنث وقد ا¡ّذاق@, عند أغلب والتذك� والسلطنة@, الو
ية والسلطان@:
[كّـن فتسّلط@: منه@, مكّنته تسليطاً@: ء

ã
Ï¿ال ع� وسلّطته السلطنة@, أيى السلطان به

وIّكم@/

لوطة@/ والس  Cطة Iالس Ø�َب سليط@: لسان ـ قوGم منه ْلط Iوالس ـ ٢٧ . ٣ ا�مهرة
والتأنـيث ويـؤّنث يـذّكر والَسلطان اللسان@/ طويلة كانت ٕاذا ِسلِطّانة@: امرأة ويقال
ورجل والصخب@,

Ø
Ì¿ال كث�ة َسليطة يقال ذّم@, ولCُن� مدح للذكر ليط Iوالس أع�@,

وسطوته@, حّدته ء@:
ã
Ï¾ كّل وُسلطان Cطة@/ Iالس Fzف واXصدر فصيحه@, اللسان َسليط

وفCن الxاwا@/ النار وسلطان �هيجانه�@/ تَبي غه الدم وسلطان السلطان@/ اشتقاق ومنه
علzم@/ متأّمراً كان ٕاذا فCن

ã
ع�ب� مسّلط

لطان@/ الس  يى Ùd ومنه َلَسّلطهم@, ا; شاء ولو ـ القهر من ا¦كّن Cطة@: Iالس ـ مفر
وهو Cطة Iالس لذيى يقال وقد ُسْلطاناً@/ لولِي�ه َجَعْلنا فقد ـ Cطة Iالس ã| يقال لطان والس 

أ@ك لكّن القلوب@, ع� اGجـوم من يلحق Xا وذلك ُسـلطاناً ا¡ّجة يى Ùdو ,@
أ
@ك



سلط ٢١٦

ُمب�@/ بُسْلطاٍن فأتوا اXؤمن�ـ من وا¡gة العلم أهل ع� تسلّطه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غ� أو قاهراً كان سواء تفّوق@, مع ا¦كّن هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

غ� أو طبيعيّاً كان وسواء عقـيدة@, ã
| أو قول

ã
| أو شـخص

ã
| كان وسواء قاهر@,

بتكّلف@/ أو Pعل أو بٕافاضة ّ طبيعيى

Øح وأ@ك
ت الكCم
ã
| تكّلفت ٕاذا سـليطة@, مـرأة قوGـم@:

ã
| Fك فالتكلّف

تتفّوق@/

/@٣٣ . ١٧ ـ ُسلطاناً لَِوليّه َجَعلنا َفَقد َمظلوماً ُقِتل وَمن :@
ã
| Fك ْعل Òا� ã|و

/@٣٥ . ٢٨ ـ ُسلطاناً ا Ôg لَ َعُل ÒSو بأخيَك َعضَدَك َسَنشّد :@
ã
| Fك إ
فاضة

ã
و|

/@٢٣ . ٤٠ ـ ُمب� وُسلطاٍن بآياتنا Ïºمو أرَسلنا َوَلَقد

/@٦٨ . ١٠ ـ َع�ا; أتقولون wذا ُسلطان ِمن عنَد@كُم ٕاْن :@
ã
| Fك القول

ã
و|

/@٣٣ . ٧ ـ ُسلطاناً ِبِه ل Ù Ò� يُ Òn ما با; ¿Ìكوا تُ وأن :@
ã
| Fك ا
عتقاد

ã
و|

/@٣٠ . ٣٧ ـ ُسلطان ِمن َعَليكُم َلنا كاَن وما :@
ã
| Fك الشخص

ã
و|

/@٦٥ . ١٧ ـ ُسلطان zم َعلَ لََك لَيَس ِعباديى ٕان<

/@٩٠ . ٤ ـ َعَليكُم َطُهم َلَسل< ا; شاَء َولَو

ُسلطاناً َعَليكُم ِللّىه َعُلوا Ö ÒQ أن أُتريدوَن :@
ã
| Fك والشخص القول من أ
عّم

ã
و|

/@١٤٤ . ٤ ـ ُمبيناً

/@٩١ . ٤ ـ ُسلطاناً zم َعلَ َلكُم َجَعلنا ولئكُم واُ



٢١٧ سلط

ّ أيى ã| تفّوق@,
ã
| ا¦كّن ]ع� كالُغفران@, مصدر كلّها اXوارد هذه

ã
| لطان فالس 

يتحّقق@/ ء
ã
Ï¾

والسطوة وا¡ّدة والصخب والو
ية والفصاحة وا¡ّجة والقهر القّوة أّن وظهر
اXوارد@/

ã
| ولوازمه أ
صل آثار من ونظائرها@:

أو طـعام@, ّ أيى ã| و[كّنه واستقراره وتفّوقه نفوذه ]ناسبة فلعلّه الزيت@: وأمّا
وتفّوقها@/ وقّوtا الزيت شجرة [كّن ]ناسبة

/@٤٢ . ١٥ ـ الغاوين ِمن ات<بََعَك َمن ٕا2ّ ُسلطان م Öz َعلَ لََك لَيَس ِعباديى ٕان<

/@٩٩ . ١٦ ـ َيتََو@ك<لون م Øwَر َوَع�× آَمنوا ال<ذيَن Òَع� ُسلطان لَُه لَيَس ٕان<ُه

/@٢٢ . ١٤ ـ
ã
� Ôrفاسَتجب َدَعْوُتكُم أن ٕا2ّ ُسلطان ِمن َعَليكُم

ã
� كاَن َوما

جهة من ٕانسان ٕانّه حيث من إ
نسان ع� وتسّلط تفّوق له ليس ٕابليس فٕاّن
n وما والفساد@, الضCل ٕا� ويدعو يُغويى ٕانّه نعم بإ
فاضة@, 
و با�عل 
و شخصه
وُيضّله@/ يُغويه أن ٕابليس يقدر 
 للضCل@: القبول اقتضاء فيه ضعيفاً إ
نسان يكن

وإ
Zان با
رتباط ويتمكّن ويقتدر يتقّوي ا Ø̂ ٕا وجوده وحقيقة إ
نسان وروح
ومن ربوبّيته@, ظّل

ã
و| اXتعال العزيز gا حكومة Iت والتفويضوا
ستقرار والتوكّل

لقـبول وجوده
ã
| اقتضاء 
و فيه ضعف Cف الربوبّيـة@: Iت ومسـتقّراً مرتبطاً @كان

والسCطة@/ والنفوذ إ
غواء


@Zكن وربوبّيته@: وتوّجهه نفوذه وIت الرaن ف ØÍ½ت ã| كان القلب@ٕاذا فبيت
منه@/ سلطان عليه ويكون فيه ف ØÍ½يت أن للشيطان

/@١١ . ٦٤ ـ َقلبَه ِد Òv;با يؤِمن َوَمن

/@٤ . ٣٣ ـ َجوفه
ã
|
ß
َقْلَب� ِمن لَرُجٍل اُ; َجَعَل ما



سلف ٢١٨

ومتّبعاً الشيطان ٕاغواء من متأ ّثراً يكون من أّن الكرZة@: ا
	يات هذه من فيعلم
ا�ملة@/

ã
| أو ًCّك الشيطان جنود من فهو لرّبه@: وعاصياً خطواته

ا£يد@, gا كتاب
ã
| gو تعا� gا

ã
| يُطلَق n لطان@: والس  Cطة Iالس أّن �O 
و

تعا�@, الواجب 
 اXمكن يناسب اXع� وهذا تفـّوق@,
ã
| اXتمك�ن هو لطان الس  فٕاّن

زائدة@/ 
 ذاتيّة الواجب صفات فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلف@:

َسلَف وا�مع سالف@, فهو ,@ÏÉوانق ÏÉم قعد@: باب من ُسلوفاً َسلَف ـ مصبا
ٕاليـه وسّلفت فتسّلف@, كذا

ã
| ٕاليه وأسَلْفُت أسCف@/ ع� لَف Iالس Çbع Ø

j وُسCّف@,
ذلك@/ ٕاËºمن وهو لََف@, Iالس أخذ واستسلَف مثله@, تسليفاً@:

والقوم مضوا@/ الّذيى السلف ذلك من وسبق@, ع�تقّدم يدّل أصل سلف@: ـ مقا
ـلفة@: والس  /@ÍÒ

يُع½ أن قبل العنب عص� من السائل Cف@: والس  مون@/ اXتقد� Cّف@: الس 
ورَدْت@/ ٕاذا إ
بـل أوائـل

ã
| تكون الناقة لوف@: Iوالس الغذاء@/ قبل الطعام من اXعّجل

الَقرَض يُسّمون وناس نَساًء@, ي Òيُش� Xا يقّدم مال وهو البيع@, ã|لَف Iالس الباب ومن
يتأّخر@/ بعوض يقّدم ء

ã
Ï¾ 
@نّهٔ القياس@, ذلك وهو لَف Iالس

مـتقّدماً@/ مُعتَ�اً أيى ِخرين Ðل� وَمثًَ� َسَلفاً فجعلناهم ـ م الُمتَقد� َلف@: Iالس ـ مفر
متقّدمون@, آباء أيى ,@hكر َسلَف ولفCن ذنبه@/ ِمن تقّدم

Ø
Fع يتجا| أيى َسلَف ما وله

عـ� ا¥ن من م قُد� ما ـَلف@: Iوالس العـنق@/ َصفحة والسالفة@: وُسلوف@/ أسCف bعه
اXبيع@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢١٩ سلف

والتحقيق@:

,@
ã
ÏÈاÇXا الزمان

ã
| وIقّقه ء

ã
Ï¾ وقوع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

السبق@:
ã
| وقلنا

اللحوق@/ مقابل
ã
| وهو فكر@, أو عمل أو حركة

ã
| تقّدم السبق ٕاّن

مـقابل
ã
| وهـو عنه متأّخر ء

ã
Ï¾ ٕا� بالنسبة مقّدماً ء

ã
Ï¾ كون هو والتقّدم@:

ٕا�سبق@/ أو ٕا�زمان فيه نظر 
و ُيقصد@, n أو ذلك قصد مكان@, أو زمان
ã
| التأّخر@,

معّينة@/ نقطة عن العبور هو واXرور@:

أو زمـان ٕا� فيه والنظر تقّدم@, ما ٕا� ا¡ال ع� جريان Qاوز هو :@
Øã
ÏÉXوا

ا
ستقبال@/ مقابل
ã
| وهو جريان@, فيه يفرض

Ø ã
æزما

نقطة@, عن عبور 
و وتأّخر@, تقّدم 
و و¡وق@, سبق فيه يCحظ 
 فالسلف@:
ومستقبل@/

ã
ÏÈما

ã
| جريان 
و

/@٢٣ . ٤ ـ َسَلف َقد ما ٕا2ّ Öا2ُخَت� Òَب� معوا ÒQ وأن

/@٢٢ . ٤ ـ َسَلف َقد ما ٕا2ّ الن�ساء ِمن آباؤكُم َنَكَح ما َتنِكُحوا َو2

/@٩٥ . ٥ ـ َسَلف ØFَع ا; َعفا

/@٣٨ . ٨ ـ َسَلف َقد ما م Ô ÒG يَغفر وا Òxَين ٕان

قبل@/ من وIقّق وقع ما أيى

/@٣٠ . ١٠ ـ أسَلَفْت ما نَفس ُكّل َتبلو ُهنالَِك

/@٢٤ . ٦٩ ـ اòالية يّام ا2َٔ
ã
| Ôrأسلَف ا

ß
[ َهنيئاً وا¾Ìبوا @ُكُلوا



سلق ٢٢٠

أ
عـFل مـن منه وقع قد ما منه واXراد وTقIقاً@, َسلَفاً ء
ã
Ï¾ جعل إ
سCف@:

السّيئات@/ أو الصا¡ات والطاعات

/@٢٧٥ . ٢ ـ َسَلف ما َفلَُه يى Òxفان َرب�ِه ِمن موِعظٌَة جاَءه ن Ò Òf

منه يطلب أو عليه يتعّرض أن 
حدٔ فليس الربوا@,
ã
| عمله من سلَف ما أيى

مyم@/ أخذ ما

ا;@/ ٕا� وأمُره فقال@: واCòف@: العصيان جهة من وأمّا

/@٥٦ . ٤٣ ـ ِخرين Ðل� وَمثًَ� َسَلفاً َفَجَعلناُهم ع� Òbأ ْقناُهم فأغَر

من يأتون 
قوامٔ به ثّل ÔZ Cًَومَث Tقّقاً أمراً ُمغرق� وكوuم هC@كهم جعلنا أيى
wم@/ ليعت�وا ٕالzم@, وبالنسبة بعدهم

Iقّق قد أمر ٕا� فzا النظر ٕاِذ اXوارد@, هذه
ã
| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر

/@
Øã
ÏÉXا أو اXرور@, أو التقّدم@, أو السبق@, جهة ٕا� 
 ووقع@,

ا¡قيقة@/ عن واLرفوا والتفاس�@, اللغة كتب
ã
| oفاهXا هذه خلطت وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلق@:

وربّك واحد@, قياس
ã
| كلمتان مyا َمع ÔQ تكاد 
 متبائنة كلFت سلق@: ـ مقا

الِذئبة@/ لقة@: والس� أ
رض@/ من Øطم�Xا لَق: Iفالس كيف@أراد@, خلقه ويُنِطق ما@يَشاء يَفعل
وَسـلوُق@: البع�@/ جنب

ã
| الن�سع أثر والسليقة@: الطبيعة@/ ليقة@: Iوالس صاح@/ وَسَلق@:

الشـجر@/ من Iاّت ما ليق@: والس� الدار@/ ٕا� عليه التوّرد ا¡ائط@: ع� والتسلّق بلٌد@/
ٕاحدي تُدخل أن ْلق@: Iوالس ا@/ ÒxْنIَده ٕاذا الَمزادة وسلقت اللسان@/ جلد Ì Ø¿تق Cق@: والس 

أخري@/ مّرة تُثنzا
Ø
j أ
خري

ã
| والق Ôا� ãçعرو



٢٢١ سلق

وسَلْقت ئبة@/ الذ� لقة@: ٕاËº@للذئب@,@والس� لق@: والس� نبات@معروف@/ لق@: الس� ـ مصبا
بـاXاء طبخته البقَل@: وسلقُت /@oا¡م باXاء شعرها يت ØL قتل@: باب من َسلقاً الشاة
قـفاها ع� ألقاها امرأته@: الرجل وَسلَق باXاء@/ ق¿Ìه

ã
| يطبخ البيض وهكذا Mتاً@,

يكره@/ ]ا خاطبه بلسانه@: وسلَقه للمباضعة@/

مـنه@/ ا¡Çائط عـ� والتسلّق باللسان@/ أو باليد ٕامّا بقهر بسط لق@: Iالس ـ مفر
سCئق@/ وbعها ُمَرقIق@, خ� ليقة@: Iوالس

/@oXا بزيادة ْملق Iالس وكذلك ُسلقان@, وbعه فَصف@, Iالص القاع لق@: Iالس ـ صحا
الياء@/ فيه يزيدون ِسلقاًء@, سلقيته قالوا@: ا Ø[ور ظهره@, ع� ألقيته ٕاذا فَسلقته@: وطعنته
القـول شـّدة وهو آذاه َسـلقاً@: بالكCم وَسـلَقه ظهره@/ ع� نام ٕاذا الرجل@: واسلن�

Cّق@/ Iالس وكذلك البليغ@, اòطيب سCق@: ßXوا باللسان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Hتلف اXع� وهذا وشّدة@, بقهر ٕاخضاع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

مyا@/ مورد كّل
ã
| تCحظ أن 
زم القيود وهذه اXوارد@, باختCف خصوصيّاته

كـCمـه@, وشـّدة بيانـه بقهـر وأسـكxم الناس أخضع ٕاذا سـCّق فاòطيب
طبيـعة عن عبارة ليقة@: Iوالس مقهوراً@/ باòضوع قفاه ع� ا
سـتقرار هو وا
سلنقاء
وهكذا بالقهر@, خاضعة منبسطة كانت ٕاذا والقاع@: ثانوّية@/ متحّصلة مقهورة خاضعة

وغ�ه@/ اXرقّق �òا
ã
|

وع� Çaلته@/
ã
| قاهراً ِضعاً ÔU كونه باعتبار الذئب@: ع� لق الس� ٕاطCق ولعّل

مقهوراً@/ منبسطاً كان ٕاذا وع�الطبيخ قاهرة@/ كانت ٕاذا الصيحة



سلك ٢٢٢

/@١٩ . ٣٣ ـ �Òòَع�ا ًة أِشح< ِحداٍد بألِسنٍَة َسَلقوكُم اòوُف ذََهَب فٕاذا

أمنوا ٕاذا Çم Øu إ يراد ا¡ديدة@/ بألسنxم عليكم وaلوا قاهرين أخضعوكم أيى
الدنيا@/ وحّب البغضاء من قلوwم

ã
| ما ظهر أ
عداء@: ¾Ìور من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلك@:

بـنفسه ويـتعّدي فـيه@, ذهـبت قعد باب من ُسلوكاً الطريق سلكت ـ مصبا
نـادرة@, لغـة وأسـلكت@: الطـريق@, به وسلكت الطريق زيداً سلكت يقال وبالباء@,

أنفذته@/ ء@:
ã
Ï¿ال

ã
| ء

ã
Ï¿ال وسلكت

أسُلكه@/ الطريق سلكت يقال ء@,
ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ع�نفوذ يدّل أصل سلك@: ـ مقا

وجهه@/ ِتلقاء طعنَه ٕاذا لكي@: الس  والطIعنة أنفذته@/ ء@: ãÏ¿ال ã| ء
ã
Ï¿ال وسلكت

فانسلك@: ء
ã
Ï¿ال

ã
| ء

ã
Ï¿ال َسلكُت مصدر لْك@: Iوالس اÇòيط@, لك@: الس� ـ صحا

ِسلكان@/ وا�مع ُسَلكة@, واُ
ن� َجل@, Ò¡ا ولد لَك@: والس  فدخل@/ فيه أدخلته

ã
| كـذا وسـلكُت الطـريَق@, سلكُت يقال الطريق@,

ã
| النفاذ لوك@: الس  ـ مفر

فجاجاً@/ ُسبًُ� ِمyا لَتْسلكوا ـ طريقه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبرنا¶ Øمع� خّط ع� العمل أو ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

والّسـ� والذهـاب
ã
Ï¿Xوا ا¡ركة مواّد وب� بيyا الفارقة هيى القيـود وهذه دقيق@,

Ìي@/
Ø
ال« راجع ـ@ وغ�ها
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عقيدة@/ أو عمل أو حركة
ã
| Øمع� خّط ع�

ã
Ï¿Xا هو فالسلوك

/@٢١ . ٣٩ ـ ا2َٔرض
ã
| َينابيع َفسلكُه ماًء Êِء

Ú
ال« ِمَن أنزَل :@

ã
| Fك فا¡ركة

/@٢٠ . ٧١ ـ ِفجاجاً ُسبًُ� ِمyا ِلَتْسُلكوا ِبساطاً رَض ا2َٔ َلكُم َجَعَل واُ;

منتخبة@/ وطرق معيّنة خطوط
ã
| الظاهريّة ا¡ركة يراد

.@٢٦ ـ الُمجرمين ُقلوِب
ã
| َسَلكناه َكذلِك Òُمؤِمن� به كانوا ما :@

ã
| Fك والعقيدة

/@٢٠٠

/@١٣ . ١٥ ـ الُمجِرميَن قلوِب
ã
| َنسُلكه @َكذلِك

الكـفر وهو يعتقـدون@, ما ÏÉمقت وع� ّ معنويى Øمع� خّط ع� ا¡ركة يراد
إ
Zان@/ وعدم

كـوuم جـزاء فٕانّه قلوwـم@:
ã
| تعا� gا من إ
Zان وعدم الكفر ٕانفاذ وأمّا

واCòف@/ العصيان
ã
| Vرم�واستقامxم

/@٣٢ . ٢٨ ـ َبْيضاَء َجْيبكHرْج
ã
| َيَدَك اُسلُْك

وتوّجه Rضوع اòّط هذا
ã
ا¢صوص| والعمل اXعيّنة ا¡ركة هذه أوجد أيى

ã
| ونورانيّته الروح قدرة كFل فٕاّن ْيب@, Òا� ã| اليد وضع عمل ظاهر هو Fك وتذلّل@,

الفناء@/
/@١٧ . ٧٢ ـ َعذاباً َيْسُلكْه َربّه ِذ@كر َعن يُعِرْض وَمن

جزاًء التعذيب فيكون عصياuم@, أثر
ã
| ا£رم� قلوب

ã
| الكفر كٕانفاذ هذا@

لCٕعراض@/

/@٤٢ . ٧٤ ـ َسَقر
ã
| َسَلَككُم ما

/@٣٢ . ٦٩ ـ فاسلكوه ِذراعاً َسبعوَن ذَْرُعها ِسلِسلة
ã
| Ú

Ôj
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ويسوقوuم السقر@, هذا ٕا� أوَصلكم معيّنة وعقيدة وحركة وعمل
ã
Ï¿م ّ أيى

اXمتّدة وال¿Îوات ا¦ايCت عن عبارة كانت مّر Fك والسلسلة ِسلسلة@,
ã
| Øsجه ٕا�

الَسCِسل@/ بصورة اXتجّسمة النفسانيّة

/@٦٩ . ١٦ ـ َربّك ُسُبَل فاسُلكيى ا¥راِت ُكّل ِمن
ã
� كُ @ Ú Ôj

حياتِك@/ خطوط
ã
| لِك وظيفة هو Fك

ã
واعم� بالفطرة معيّنة Cًُُسب ذيى ØHفا ايى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سّل@:

fن عليه@, Jمل
Ø
j وَخفاء@, ِرفق

ã
| ء

ã
Ï¿ال مّد وهو واحد@, أصل سّل@: ـ مقا

الولد@, ليل@: Iالس الباب ومن قة@/ ßÌ Ú»ال وإ
سCل@: لّة Iوالس ,@ ًCَّس أُسلّه َء ãÏ¿ال َسللُت ذلك
والسـاّل@: اّتصال@/

ã
| Wتـّدة ا Øu@
ٔ لسلة@, الس� عليه ل Ôa ا

Ø
Wو /@ ًCَّس اُمّه من ُسّل @كأ نّه

وفرس /@
ًCانس فيه أو منه ينسّل اXاء كأّن ُسCّن@, وbعه ,@ الواديى مَضيق ã
| مَسيل

ِسباقه@/
ã
| دفعته وهيى ّلة@: Iالس شديد

قيل@: ومنه أخذته ء@:
ã
Ï¿ال وسللت قتل باب من ًCَّس السيَف سللُت ـ مصبا

َسلَلْته ٕاËºمن وهيى Ìقة@, Ú»ال ّلة@: Iوالس يؤخذ@/ أيى ٕا�الق�@, رأسه من@قبل اXّيت يُسّل
الولد@, ليل@: Iوالس سCّت@/ وا�مع الفا@كهة@, فيه Jمل وعاء ّلة@: Iوالس Ìºقته@/ ٕاذا :@ ًCَّس
خصـيتاه@/ نزعت أيى انثـياه ُسّلت مَسلوٌل ورجل َسـليلة@, واُ
ن� مثله@, Cلة@: والس 
أمرَضه@/ :@gا وأسلّه معروف@/ مرض ّل@: والس� الَمساّل@/ وا�مع كب�@, يط ßU َسّلة@: ßXوا

من ء
ã
Ï¿ال وسّل الغمد@, من السيف كَسّل نزعه@, ء@:

ã
Ï¿ال من َء

ã
Ï¿ال سّل ـ مفر

ُس�لَة ِمن ـ َسليل للولد قيل ومنه أ
ب@, من الولد وسّل ال«Ìقة@, سبيل ع� البيت
عن كناية Cلة الس  وقيل@: أ
رض@, من يُسّل الّذيى �اللطيف� عو Iالص من أيى ط�ـ ِمن
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منه@/ Jصل ما صفو دونه تُصّور النطفة

العج�وLوه@, من عر Iالش َسل ك ّل Iالس ـ الليث قال سّل@: ـ ٢٩٢ . ١٢ الxذيب
فانسّل@, ِغمده@, الّسيفمن وسللت ِزحام@, أو مَضيق من واòروج

Øã
ÏÉXا وا
نسCل@:

فهو ,@gا وأسلّه الرجُل ُسـّل يقال ويَقتل@, ã
ويُض� ـِزل

Ô
v مثله داء Cل@: والس  ّل والس�

وقال تربة@/ كّل من ُسّل الّذيى Cلة الس  الفّراء@: قال ـ@ ط� ِمن ُس�لَة ِمن ـ َمسلول@/
ـليل@: Iوالس ,@ ًCَّسـ ء ãÏ¿ال يَُسّل Fك اXرأة وترائب الرجل ُصلب من ُسّل ما :@qيGأبو@ا

اُّمه@/ بطن من Oرج ح� Cًَسلي يى Ùd الولد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كَسـّل ء@,
ã
Ï¾ من واÇòروج التحّصـل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ
صل أّن

ما Cلة والس  أبويه@, من َسليل والولد والعدوان@, Ìقة Ø»بال اXال وَسّل الغمد@, من السيف
متعّد@/ والفعل ويَتحّصل@, يَُسّل

والسيف الزبد من عُر Iالش انسّل يقال@: وإ
خراج@, التحصيل قبول وا
نسCل@:
يـقال وقصد@, باختيار والتحّصل اòـروج وهو السّل@, Xطاوعة والتسلّل الغمد@/ من
ونسبة الصدور جهة ع� يدّل وإ
سCل منه@/ اòروج اختار أيى الزحام@, من تسلIل

الصدور@/ جهة ٕا� النظر كان ٕاذا السيف أسّل يقال الفاعل@, ٕا� ا¡دث

يسـ� ساتر من التابوت من ٕاخراجـه فباعتـبار اXيـت@: يَُسّل ـ قوGم وأمّا
من رج ÔUو مأخوذ Tتواها أّن فباعتبار ّلة@: Iالس وأمّا الق�@/ ã| يوضع ح ا�نازة@,

الفوا@كه@/ bلة

/@١٢ . ٢٣ ـ ط� ِمن ُس�لَة ِمن ا2ٕنساَن َخَلقنا َوَلَقد
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وتـراب@, مـاء مـن اÇXرّكب هو والطـ� الطـ�@, من رج ÔOو يتحّصل ا ØW أيى
إ
نسان@/ وهكذا النبات@, ٕا� يرجع ا¡يوان وغذاء ,@Fyم متحّصلة كلّها والنباتات

َقراٍر
ã
| ُنطَفًة َجَعلناُه Ú

Ôj ـ ٕا�الط� ف�جع الغذاء@, من تتكّون هيى ا Ø̂ ٕا والنطفة
/@١٤ . ٢٣ ـ َعلََقة الن=طَفَة َخَلْقنا Ú

Ôjَمك�

ـ َسّويه Ú
Ôjَمه� ماٍء ِمن ُس�لَة ِمن َنْسله َجَعَل Ú

Ôj ِط�@, ِمن ا2ْٕنساِن َخْلق وَبَدأ
/@ ٨ .@@٣٢

واXنشأ اXبدأ فذكر إ
نسان@/ خلق مطلق ٕا� اُ
و� ا
	ية
ã
| النظـر @كان ØXا

ب� ٕا�التفصيل فzا فالنظر الكرZة@: ا
	ية هذه وأمّا أ
فراد@/ ب�bيع ا�امع
Ø ã
أ
ص�

ã
و| النسل وأمّا الط�@, من كان وبدءه اòلق مبدأ بأّن فذكر نسله@, وخلق خلقه بدء
النطفة@, من َرج ÔOو يتحّصل ا ØW أيى مَه�@, ماء من ُسCلة من فهو اXتأّخرة@: الطبقات

ا¡ق�@/ هو والَمهين

/@٦٣ . ٢٤ ـ ِلواذاً ِمنكُم َيَتَسّللوَن ال<ذيَن اُ; َيْعلَُم َقد

بالدقّة يشعر والتحّصل برنا¶@, أو اجBع من واòروج التحّصل اختيار التسلّل
جـهة@, ٕا� جـهة مـن ا
لتجاء ٕادامة ]ع� والُمCَوذة والل�واذ وا
سـتخفاء@/ واòفاء
فـCناً و
َوذ بـه@/ و
ذ ٕاليه التجأ ٕاذا بفـCن 
َوذ يقال وا¢الفة@, ا
ستبعاد ويCزمه

راوغ@/ عنه و
َوذ خالفه@/

ã
Ï¼ومعا Uالفة@وحركات@شنيعة الدين@والطاعة@بأعFل من@دائرة خروجهم يراد
إ
سCم عن القرب@وا
ت�صال@ٕا�ا¢الف�@والُبعد@وا
نفصال يريدون واLرافاتUفيّة,

ملتجئ�ٕالzم@/ اXنافق�@, Iتbعيّة وا
ستقرار واXسلم�@,

ا¢Çالف�@, مـن التـقّرب جهة ٕا� والل�واذ اòـروج@, جهة ٕا� ٕاشارة فالتسلّل
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ٕالzم@/ اللّواذ 
جلٔ يتسلّلون أيى 
جله@,ٔ مفعول أ@نّه ع� منصوب والل�واذ@:

nبعضُكم َكُدعاء َبيَنكُم الّرسول ُدعاَء َعلوا Ö ÒQ2m قبلها ]ا الكرZة@مربوطة وا
	ية

Ø ã
æالثا Ë»والق ,@

Ø ã
الباط� والتعلّق والتوّجه بالقلب أو وإ
ظهار باللسان ٕامّا الدعوة فٕاّن

تكون أن 
زم للرسول الدعوة أّن ٕا� تش� فا
	ية نان@, Òا� ترbان اللسان فٕاّن أهّم
بـالتعلّق يُـظهرون بعضاً@, بعضكُم كُدعاء 
 ,@

Ø ã
الباط� والتعلّق وبالتوّجـه القلب من

واللواذ@/ التسلّل ون
Ø
Ì»وي

وغ�ها@/ وا
نفصال والبُعد اòروج دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلم@:

عنه والشاّذ يَشّذ@, ما فيه ويكون والعافية@, الصّحة من بابه معظم سلم@: ـ مقا
ثناؤه جّل gا العلم@: أهل قال وأ
ذي@/ العاهة من إ
نسان يسلم أن Cمة@: Iفالس قليل@/
ٕا� يدعو وا; ـ والفناء والنقص العيب من ا¢لوق� يلحق ا

Ø
W لسCمته السCم@, هو


@نّهٔ ا
نقياد هو إ
سCم أيضاً الباب ومن ا�ـّنة@/ وداره ,@gا Cم Iفالس �م@, الس< دار
ÇLو كث�اً@, اXـفاعلة

ã
| ء Qيى وفعال ة@, ÒXساXا Cم@: والس� وا
متناع@/ إ
باء من يسلم

أسلم مال كأ@نّه َلف@, Iالس يسّمي الّذيى لَم Iالس وإ
نقياد@: إ
صحاب باب ومن القتال@/

ã
| ء

ã
Ï¾ أبـعد 
@نّـهٔ ِسـCماً يت Ød ا¡جارة تكون أن وWكن ٕاعطائه@/ من Zتنع nو

وتسميته@: اللIديغ@, وهو oالَسل فأمّا وصCبxا@/ لشّدtا هاب@, Iوالذ الفَناء من أ
رض

ّنٔ Cمة@, Iالس من وهو معروف لIم@: والس  Cمة@/ Iبالس تَفاَءلوا م Øu@أ أو به Xا اُسِلم 
@نّهٔ
عروة Gا

ã
الّ لو Iالد لم@: Iالس الباب عن شـّذ والّذيى ـCمة@/ Iالس له ُيرجي عليه النازل

لح@/ الص  وهو لْم Iالس أ
ّول@: الباب ومن شجر@/ َلم@: Iوالس واحدة@/
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أسلفت ]ع� ٕاليه وأسلمت ومع�@, وزناً لَف Iالس مثل البيع ã| َلم@: Iالس ـ مصبا
عليه@, سـلم من Ëºٕا Cم Iوالس َسـَلمة@/ الواحدة العضـاه@, شجر أيضاً لَم Iوالس أيضاً@/
وِسCماً@/ ة ÒXمُسا ه ÒXوسا ويؤّنث@, يذّكر الصلح@, ْلم@: ِIوالس تعا�@/ gا أÊºء من Cم Iوالس
/@nسـا فهو ا
	فات@, من وSا خلص َسـCمًة@: تِعب@, باب من يسلَم اXسـافر وَسِلم
وأسلم@: إ
سCم@/ دين

ã
| دخل وأسلم@: مسلم@, فهو ,@g وأسلم التعدية

ã
| gا وسلّمه

واسـتسَلم@: خذلته@, وأسلمته@: لغة@/ g أمره وسلّم ,@g أمره وأسلَم لم@/ الس� ã|@دخل
ٕاذا الدعـوي@: سلIم قيل ومنه ذلك@, فتسلّم أوصلها@, لصاح}ا@: الوديعة وَسلّم انقاد@,
نفسه من مكّنه للمستأجر@: نفسه أ
ج� وسلم ,@ ّ معنويى ٕايصال فهو بصّحxا@, اع�ف
قياس@, غ� ع� العرب زته

Ø
Y ّكيت@: الس� ابن قال ا¡جر واستCٔمت مانع@, 
 حيث

مهموز أصله :@
Ø ã
èعرا
أ ابن وقال ا¡جارة@, وهيى Cم الس� من 
@نّهٔ اسـتلمت وأ
صل

ا
جBع@/ وهيى الُمCَءمة من

واحد@, لَم Iوالس لْم Iوالس ا¡رب@/ ضّد لم@: والس� لم Iالس من َسلميى ـ@ ٣٤ ا
شتقاق
عروة Gا َدلٌو لم@: Iوالس يُناِزع@/ 
 ÓFمُستَْسل أيى ÓFََسل بفCن وجئتك َلم@, Iالس ٕاليكم وألقَْوا
حجارة@/ وهيى َسِلمة bع والِسCم البCء@/ ضّد Cمة@: Iوالس قّائ�@/ Iالس ِد
ء Lو واحدة
واشتقاق ِلمة@/ Iالس من افتعل هو أ
سود@: ا¡جر فCن استَلم قوGم ٕاّن يونس وذ@كر
الكـّف ظاهر عصب :@ Cميى والس  /@ ضم�يى له َسِلم أيى g أسلمت قوÇGم من السلم

عصب@/ حوGا ِصغار وِعظام والقدم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشديدة اXوافقة وهو اòصومة يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن
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الب�@/
ã
خCف| يب� 
 Mيث والباطن الظاهر

ã
|

والرضا@/ والصلح ا
نقياد oمفاه اXع� هذا لوازم ومن

اCÇòف ورفـع الوفـاق حصول مفهومه فيكون 
زماً@: اXاّدة أصل كان ا ØXو
غ�ه@/ ٕا� بالنسبة أو نفسه

ã
| يCحظ سواء ء@,

ã
Ï¿ال نفس

ã
| واòصومة

مـن وا¤فوظيّة والنظم ا
عتدال يCزمه هو@: حيث من نفسه
ã
| لوحظ وٕاذا

ã
و| ء

ã
Ï¿ال نفس

ã
| والصّحة السـCمة مع� وهذا فـة@, 	
وا والعاهة والعيب النقص

والنظم الكامل الوفاق وحصول وأ
عضاء@, أ
جزاء ب� Dف اCòف لفقدان أجزائه@,
اXع�@/ wذا أ
صل مصاديق من تكون فالصّحة فzا@, وا
عتدال

ٕا� اXاّدة هذه
ã
| فالنظر والعافية@, والصّحة ب�السCمة الفارق هو القيد وهذا

هو@/ حيث من ء
ã
Ï¿ال نفس

ã
اCòف| ورفع الوفاق حصول

العـاهات مـن والنـجاة ا
	فـات من التخلّص oمفاه اXع�@: هذا لوازم ومن
والعيب@/ النقص من والعافية والصّحة

أيى ـلم@, الس� من fأخوذ خذلته@: أيى أسلمته ـ قوGم ã
| اòذ
ن مفهوم وأمّا

أ
صل@/ آثار من فهو ومنقاداً@, موافقاً ÓFِسل جعلته

واXع�اختيار وا
ختيار@, ]ع�اXطاوعة وهو افتعال فهو ا¡جر@: استCم وأمّا
بتعظيمه Øيتج� والتسلّم البيت@, حول gا فه

Ø
Ì¾ الّذيى أ
سود ا¡جر قبال ã

| التسلّم
التيّمن@/ بقصد ومّسه وتقبيله البيت oكتعظ@

اÇXع� وهـذا للـتسّلم@, طـبيعيّة مصاديق ا Øu@فكأ ا¡جارة@: ã| إ
طCق وأمّا
ومنقاد@/ مسّخر ٕانّه حيث أيضاً@, للسقاء الدلو

ã
| متحقّق

/@٢٠٨ . ٢ ـ كاف<ة لِْم �الس
ã
| اْدُخلوا آَمنوا ال<ذين ا Ûv@َأ يا
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ة@/ ÒXساXوا اXصدر من اXتحّصل اXفهوم وهو مصدر@,
Ô
Ëºٕا لم فالس�

/@٦١ . ٨ ـ َع�ا; وتََو@ك<ْل ا ÒGفاجَنح لم ِللس< َجَنحوا وان

/@٣٥ . ٤٧ ـ ا2ٔعلوَن Ôrوأن السلم ٕا� وَتدعوا نوا
ß
Òtَف�

الكرZتان ا
	يتان وتش� واòصومة@/ اCòف ورفع ]ع�التوافق مصدر لم Iالس
ا
ستسCم و
@Nوز ا¢الف@, [ايل ٕاذا ة ÒXساXا هو إ
سCم

ã
|

ã
أ
ّو� أ
صل أّن ٕا�

ٕارادة
ã
| والضعف الوهن عCمة هذا فٕاّن ابتداًء@, اXسلم� جانب من اXساXة وطلب

مؤمن�@/ كانوا ٕان أ
علون م Øuفٕا اXسلم�وٕاZاuم@,

َسبيً� م Öz َعلَ َلكُم ا; َجَعَل ا Òf الّسلَم ٕاَليكُم وألَقْوا ُيقاِتلوكُم َفلَم لوكُم Ò Òðاع فٕان
. ٤ ـ واقـتلوُهم فُخذوُهم م Òvأيد وَيكّفوا السلَم ٕاَليكُم وُيلقوا َيْعðلوكُم n فٕان ///

/@٩١

/@ ٨٧ . ١٦ ـ ون Òيَف كانوا ما م Ôyَع وضّل السلَم يَْوَمئٍذ ٕا�اِ; وألَقْوا

/@٢٨ . ١٦ ـ ُسوء ِمن َنْعَمل ُكنّا ما السلَم فألَقوا

أ
وليان وا
	يتان وإ
بCغ@, إ
ظهار ]ع� وإ
لقاء كَتَعٍب@, مصدر أيضاً لَم Iالس

ã
| لم Iالس وألقَوا ا
عðال أظهروا ٕاذا ا¢الف� ع� والسبيل التعّرض

ã
ن� ع� تدّ
ن

العمل@, زمان انقضاء وبعد ا
	ِخرة
ã
| مyم لَم Iالس ٕا�ٕاظهار ٕاشارة وأ
خ�تان الدنيا@/

ا¡ساب@/ يوم
ã
| Gم نافع غ� وهو

وقـيام الفاعل من الصدور جهة ٕا� أ
ّول
ã
| فالنظر :@oوالتسل إ
سCم وأمّا

باXفعول@/ وتعلّقه الفعل وقوع جهة ٕا�
ã
æالثا

ã
و| به@, الفعل

اُسلَم أن واُِمرُت ْرض@, وا2َٔ واِت مى الس<
ã
| َمْن أسلَم ولَُه ,@ ِ;ِ وجَهه أَسلَم �َمن بَ

/@� ÒXالعا �لَرب
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جهة يب� 
 Øح ,@�Xالعا رّب قباَل ِسلٍم ã
| ووجهه وذاته نفَسه جعل مَن أيى

الب�@/
ã
خCف|

Ôrآتي ما Ôrَسـل<م ٕاذا ,@ ÓDَتْسل وَسل�موا َعلَيْه َصّلوا ـي<ًة@, ÒI أنُفسكُم َع� َفَسل�موا
باXعروف@/

النـفس oوتسل التحيّة oكتسل بالغ�@, متعلّقاً العمل هذا وجعل oالتسل أيى

ã
| اXوارد@, هذه

ã
| ِسلٍم

ã
و| مَُسلّمة اXوضوعات هذه جعل واXراد ,@rآتي ما oوتسل

Mسبه@/ مورد @كّل

وإ
عطاء وإ
يتاء التأدية من Zاثلها ما دون اXاّدة wذه اXوارد هذه
ã
| والتعب�

وبـغض@, خCف æأد يب� 
 وأن ـلم الس� مفهوم Iـقّق ٕا� ٕاشارة وغ�ها@: والدفع
النّية@/ خلوص من هذا ويكون

:@
Ø ã
æروحا أو ّ ماّديى أمر ٕامّا وإ
سCم oالتسل متعلIق ٕاّن Øj

باXعروف@/ Ôrآتي ما Ôrسلّم ٕاذا :@
ã
| Fك فأ
ّول

Ôrَلفشـل َكث�اً@ أرا@كهم وَلو@ :@
ã
| Fوك الرضـاعة@, مقابل

ã
| ٕايتـاءه تريدون ما

/@٤٣ . ٨ ـ سلّم ا; ولكّن ا2ٔمر
ã
| Ôrوَلتنازع

العدّو@/ مقابل
ã
| متوافق� ÓFِسل جعلكم أيى

.@@٣٣ ـ ÓDَتْسل َوَسل�موا َعلَيِْه َصّلوا آَمنوا ال<ذيَن ا Ûv@َأ يا :@
ã
| Fك

Ø ã
æالروحا وأ
مر

/@٥٦

ونظ�ها �ص�@/ gا رسـول قبال وموافقاً ÓFسل وقلوبكم أنفسكم اجعلوا أيى
/@٦٥ . ٤ ـ ÓDَتسل وُيسل�موا قضيَت ا ØW َحَرجاً أنف«Îم

ã
| دوا ÒN2 Ú

Ôj تعا�@: قوله

ا�هات bيع من يوافقون بل
Ø ã
قل	 واستنكار

Ø ã
باط� خCف يب� 
 Øح أيى



سلم ٢٣٢

�ص�@/ ÏÉق Dف وقلوwم أنف«Îم ويسلّمون

ã
اُو� ٕا�َقوم َسُتدَعْون :@

ã
| Fك ّ فاXاّديى كذلك@, متعلIقه جهة من أيضاً وإ
سCم

/@١٦ . ٤٨ ـ ُيسِلمون أو م Òuُتقاتلو َشديد بأس

قـوله
ã
| Fوك إ
سCم@/ من اُ
و� اXرتبة

ã
| ÓFِسل وكوuم التسلّم ٕاظهار يراد

/@٣١ . ٢٧ ـ Òُمسلم�
ã
æوأتو Ú ã

Òَع� َتْعلوا 2 أن تعا�@:

الظاهر@/
ã
| وا
تّباع إ
طاعة يراد

/@٦٦ . ٤٠ ـ � ÒXالعا لَِرّب اُسِلَم أْن واُِمرُت :@
ã
| Fك

Ø ã
æوالروحا

خCف يب� 
 متC_اً موافقاً أيى ÓFِسل ء ãÏ¾ جعل عن عبارة إ
سCم أّن فظهر
ومنافرة@/ مغايرة جهة تُري 
و

البـدنيّة أ
ركـان ã|و الظاهريّة أ
عFل ã| ٕاسCم ـ@ أ
ّول مراتب@: ولCٕسCم
قولوا ولكن تؤِمنوا Ònُقل آَمنّا ا2ٔعراُب قاَلت :@

ã
| Fك ا�«Êنّية@, وأ
عضاء وا�وارح

/@١٤ . ٤٩ ـ أسَلْمنا

يب� 
 Mيث والباطن@, الظاهر
ã
| وموافقاً ÓFِسل النفس جعل ـ الثانية واXرتبة

ُمسِلمون فُهم بآياِتنا يؤمن َمن ٕا2ّ ُتسِمُع ٕاْن :@
ã
| Fك وقلبه@, نيّاته ã|و أعFله ã|فCخ

/@٥٣ . ٣٠ ـ

ٕانّـيّة ã| أو نـيّة ã| أو عمل
ã
| كان سواء ,@@ ًCّك اCòف رفع ـ الثالثة واXرتبة

وجوده ويكون نفس@, و
@رؤية ,@
Øã
Ï»نف و
@تشّخص 
يب�ٕانّيّة اXرتبة هذه ã

ف� ذات@,
أثر يُقلَع اXقام هذا ã

و| تعا�@, نوره عظمة
ã
| وفانياً ا¡ّق@, الوجود Mر

ã
| مستغرقاً

ـ اXطلقة ا¡قّة واXوافقة التسلّم مفهوم حقيقة Øوتتج� إ
ّنّية@, وهو أصله@, من اCòف
/@١٩ . ٣ ـ ا2ٕس�م ا; عنَد ين �الد ٕان<
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اXقام@/ هذا
ã
| متحقّقاً يكون هو الكامل اXطلق إ
سCم فٕاّن

مفهـومه
ã
| بزيادة َلم@, Iوالس لْم Iالس ومعناه كالكCم@, مصدر فهو Cم@: Iالس وأمّا

والباطن@/ الظاهر
ã
خCف| ّ أيى ورفع الكامل التوافق وهو وَمبناه@, لفظه ã| لزيادة

والنظم ا
عتدال Iقّق عن عبارة هو@: حيث من ء
ã
Ï¿ال ذات

ã
| لم Iالس ٕاّن وقلنا

بـ� Dفـ ا¡Çّق التوافـق فٕاّن والعيب@, النقص عن هـه Øوت� أ
جزاء ب� Dف الكامل
مرجعها والصّحة فقط@, الصورة هذه

ã
| ويتحقّق يتحّصل ا Ø̂ ٕا اCòف وارتفاع أ
جزاء

اXع�@/ هذا ٕا�

/@١٤ . ١٣ ـ الّدار ُعق� َفِنْعَم Ôk Ö Òَص� ا
ß
[ َعَليكُم َس�ٌم

/@٣٢ . ١٦ ـ َتعملون Ôrُكن ا
ß
[ ا�ن<َة ادُخلوا َعَليكُم َس�ٌم َيقولوَن

/@٥٩ . ٢٧ ـ ×�
اصطَ ال<ذيَن ِعباده َع� وَس�ٌم

/@٧٣ . ٣٩ ـ فادُخلوها Ôrِطب َعَليكُم َس�ٌم

مربوطاً فzا ذ@كر قد السCم فٕاّن السCم@, مفهوم من ذ@كرنا ع�ما ا
	يات فتدّل
دخـول هيى السCم نتيجة بأّن ويذكر والص�@, والتطّيب وا
صطفاء بالعمل ومنوطاً
حق  ويتحّصل والعيب@, النقص عن ه Øويت� ا
عتدال يتحقّق أن 
ٕاّ هذا وليس ا�ّنة@,

الكامل@/ والنظم والطّهارة والّصفا اòلوص

�م@, الس< دار �م@, الس< ُسُبل ـ تعا� بقوله التعب� أيضاً@: اXع� هذا ع� ويدّل
قوله@:

ã
|

/@١٦ . ٥ ـ �ِم الس< ُسُبَل ِرضوانَُه َبَع ات< َمن اُ; به ديى Ö Òv
/@٢٥ . ١٠ ـ �م الس< دار ٕا� َيْدُعو واُ;

/@١٢٧ . ٦ ـ م Øzَول وهَو م Øwر ِعنَد �م الس< داُر م Ô ÒG
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والعيب@/ النقص عن خالية كامل@, ونظم وطهارة وصفاء اعتدال فzا دار يراد

ا¡ّق أ
@كمل
Ø
k
أ اXصـداق وهو وجّل@: عّز gا أسـFء من وهو Cُم Iالس وأمّا

والنـقص والفـقر وا¡اجة الضعف من نقطـة أقّل وجوده
ã
| ليس اXفهوم@, هذا من

عن ه Ø�Xوا اXطلق@, ا¡ّق وهو خCف@, من أثر وجّل عّز ذاته
ã
وليس| وا¤دودّية@,

يقولون@/
Ø
Fع وتعا� سبحانه الضعف@, من يتصّور ما @كّل

/@٢٣ . ٥٩ ـ �م الس< وُس الُقد= الَمِلُك هَو ٕا2ّ ٕاله 2

Ø
k
أ اXصداق تعا� ذاته فٕاّن لمّية@: الس� وكFل التوافق غاية ã

| تعا� كونه وأمّا
منه Øتتج� الصفة هذه أثر

ã
و| والسداد@, والرفق والصلح لميّة والس� الوفاق حقيقة من

,@oالّرحـ ن ×aالّر الودود اXـنّان ا¡نّان وهو والكرم@, والعطوفة الّرaة صفات تعا�
وغـضب وخCف بغض من ذّرة مثقال تعا� ذاتـه

ã
ليس| غَضـبه@, رaتُـه سبَقْت

الضعف من تنشأ ا Ø̂ ٕا الصفات هذه فٕاّن Uلوق@/ حّق
ã
| أو أمر

ã
| وTدوديّة وعدوان

العزيز@/
Ø ã
الغ� وهو وا¤دودّية@/ والفقر وا¡اجة

ه Øويت� ء ãÏ¿ال ذات ã
| لميّة الس� صفة ثبوت ع� ويدّل فعيل فهو :@oل Iالس وأمّا

ذاته@/ حد� ã
والعيب| النقص عن

/@ ٨٩ . ٢٦ ـ oَسل ِبَقلٍب أçا; َمن ٕا2ّ َبنون َو2 ماٌل َينَفُع 2 يَْوَم

/@٣٧ . ٨٤ ـ oَسل بقلٍب ربّه جاء براهoٕاذ ٕ2َ شيعِته من وٕاّن

مـفهوم وÇÇIّصل ـلميّة الس� وحقيقته والنقائص@, العيوب من طاهر قلب يراد
العيوب@/ عن ه Øبالت� تتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¡قيقة وهذه القلب@, ã| والرفق والصلح الوفاق

الس� مقام
ã
و| ا�زاء يوم

ã
| لCٕنسان اXفيد النافع أّن التعب� هذا من ويظهر

غ�@/ 
 القلب
ã
| اXتحّصلة لميّة الس� هو والسعادة@: الgال ٕا�
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ّ اXاّديى القلب صّحة فٕاّن الظاهرّية@, والعافية ع�الصّحة الكلمة aل يصّح 
و
تتبّدل اXاّديّة الصّحة هذه أّن ٕا� مضافاً والعقاب@, والثواب ا�زاء مقام ã

| Gا تأث� 

الدار@/ تلك mCي آخر بسنخ ا
	خرة

ã
|

.@@٦٨ ـ ون Ô ßXسا وُهم جوِد الس= ٕا� ُيدَعْوَن كانوا وَقد الكرZة@: ا
	ية
ã
وكذلك|

/@٤٣

ومـنxي اÇòضوع كFل ]ع� السجود فٕاّن والعافية@, الصحة هو اXراد فليس
بـ� ارتباط Cف ,@ ّ الظاهريى السجود بصورة يظهر وقد Ø ã

قل	
Ø ã
باط� أمر وهو التذلّل@,
السجود@/ وحقيقة الصّحة

فطرّية@, وِسلميّة واعتدال وفاق ã
| كانا والروحيى Ø ãæÊ»ا� وجودهم أّن فاXراد

/@Cًعم وعصيان و[ّرد خCف
ã
| كانوا م Øuٕا ّية@: ×G
@والدعوة@إ ّ الفطريى ا
قتضاء ومع@هذا

ما :@ ّ فالطبيعيى :@ ّ اختياريى ّ ٕاراديى وٕامّا ّ فطريى ّ طبيعيى ٕامّا والوفاق لميّة الس� ٕاّن Øj
تعا�@: قوله

ã
| Fك ,@ ّ إ
Gيى والتكوين الفطرة باقتضاء يكون

/@ ٨٣ . ٣ ـ ْرِض وا2َٔ Êواِت
Ú
ال«

ã
َمن| أسلََم ولَُه َيْبُغون اِ; ديِن Òأَفَغ�

وقد إ
نسان أو اCXئكة أو ا¡يوان أو النبات أو ا�Fد من موجود كّل فٕاّن

ã
الّ وطبيعxم بفطرtم أمره وسلطة gا حكم Iت خاضع�متذلّل�منقادين ُخلقوا
مساXون Gم ر قُد� ما ã

| موافقون تكويyم ÏÉمقت ع� سالكون وهم علzا@, فطرهم

و سكـون

ã
| 
و حـركة

ã
| Gم gا أمر ما Oالفون 
 اXقّدرة وظائفهم ٕاجراء

ã
|

يعصون@/ 
و عمل@,

تـ¿Ìيعيّة تكاليف مقابل
ã
و| الثانية اÇXرتبة

ã
| يتحقّق ما فهو :@ ّ إ
راديى وأمّا

ـ ربّه عنَد َفلَهأجُره ِسٌن ÔT وهَو ِ;ِ َوْجهه أسلََم َمن ×� بَ :@ ã| Fك ثانوّية@, ٕاGيّة ووظائف
/@١١٢ . ٢
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بـالطاعات العـمل صـورة
ã
|

Ø ã
البـاط� والوفاق إ
راديّة لميّة الس� Iـقّق يراد

العبودّية@/ ووظائف

/@٧١ . ٢ ـ ُمَسل<مٌة رَث Ò¡ا
ã

َتْس َو2

والتسّلم@/ ع�السلميّة ُمربّاة أيى

ومقصود@, Mاجة الوصول ٕا� wا يتوسل وسيلة هو اXرقاة@: ]ع� لIم الس  وأمّا
وليست]ع� ,@ Ø�ُوالق والذمّل كالقُّمل الصيغة وهذه ٕاليه@, يتوّسل من قبال

ã
| ِسلم وهو

مصاديقه@/ من هيى بل رقاة@, ßXا

/@٣٥ . ٦ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| ÓF ُسل< أو رض ا2َٔ

ã
| َنَفقاً َتبتَغيىَ أن اسَتَطعَت فٕان

/@٣٨ . ٥٢ ـ فيه َيْسَتمعون ُسل<م م Ô ÒG أم

ذلك
ã
| مـyا وتسـتفيدون ال«Êء Tيط

ã
| ٕالzا تتوّسلون وسيلة تبتغون أيى

ع�ا
سBع@/ فzا ليقدروا موجودة وسيلة Gم وأم ا¤يط@,

ومأخوذة معّربة ا
شتقاق@: هذا تناسب ٕا� مضافاً الكلمة هذه أّن �ÇO 
و
تري@: Fك Í½تU بتغي� الع�يّة اللغة عن

تدّرج@/ ,@
Ø ã
موسي� سلّم مرقاة@, ُسّلم@, �سوّ
م� ـ قع

والصلح وا
نقياد والعافية بالصّحة اXذكورة ا
	يات
ã
| اXاّدة تفس� أّن فظهر

Tّله@/ غ�
ã
| وا¦ك�وغ�ها@: واCòصوالنجاة

دفعة بابتCئه فٕانّه ر´@: Òا� ع�اللديغ oل Iالس يطلق أيضاً أ
صل هذا وباعتبار
اضطرار@/ حال

ã
و| قهراً ِسلم

ã
| يكون مؤXة@, وجراحة شديد nبأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣٧ سلDن

سلDن@:

وا¡كم@, بالنبّوة سلDن ولده بعده قام �ع� داود gقبضا ا ØXو ـ ٣٤ .@١ اXروج
ببنيان سلDن وابتدأ ا�يوش@, له وانقاَدْت اُ
مور@, له واستقامت رعّيته@, عدله وغمر

الّذيى اXوضع وهو بيتاً@, ب�لنفسه بناءه Ørاست ØFفل ,@Ï½ق
أ اXسجد وهو اXقّدس بيت
النصاري, عند اXقّدس ببيت الُعظمي الكنيسة وهيى القFمة, كنيسة هذا وقتنا ã

يسّمي@|
والكنيسة �ع�@, داود ذ@كرها وقد ¼Îيون@, كنيسة مyا معظمة@, غ�ها كنائس وGم
ما اXلك من تعا�لسلDن gا وأعطي فzا@/ ق�داود أّن ويزعمون با�«Êنيّة اXعروفة
سلDن ملك وكان والر´@, والط� وإ
نس ا�ّن له وسّخر خلقه@, من 
حدٔ يعطه n
ملك وبعده سنة و`س� اثنت� ابن وهو وقُبض سنة@, أربع� ٕاÌºائيل

ã
ب� ع� �ع�

سلDن@/ بن رحبعم بن مالك

سلDن اختار ا Ø̂ ٕا كث�ين Òبَن� ãæأعطا Iالرب 
ّنٔ ـ ٥ . ٢٨ أ
ّول أ
يّام أخبار

ã
بي

ã
يَب� هو ابنك سلDن ٕاّن

ã
� وقال ٕاÌºائيل@, ع� الرّب لكة ÒW ع� ليجلَس

ã
اب�

للعمل تشّدد ٕاذا ٕا�أ
بد واُثبتWلكته أباً له أ@كون وأنا ٕابناً
ã
� اخ�ته 
@نّهٔ ودياريى

واعبُده أبيك ٕالىه اعرف
ã
اب� سلDن يا وأنت /@/@/@@ اليَْوِم كهذا وأحكاميى حسبوصايايى

كامل@/ بقلب

من gا وآتاه سـنة@, ع¿Ìة اثنتا وعمره @سلDن ـ ٢٤ . ١ ّ الورديى ابن تار±

وهيى أيار ã| ملكه من الرابعة السنة
ã
و| العزيز@/ كتابه

ã
| به أخ� ما واXلك ا¡gة

ã
| وأقام اXقدس@, بيت بعFرة سلDن ابتدأ Ïºمو لوفاة و`سمأة وثCث� تسع سنة
مـلكه دار بناء

ã
| ¾Ìع

Ø
j ذراعاً@, ثCث� البيت ارتفاع وكان سـن� سبع له عFرته

بلقيس جاءته ملكه من اòامسوالع¿Ìين
ã
و| سنة@, ع¿Ìة ثCث

ã
| وفرغ بالقدس



سلDن ٢٣٨

أواخر
ã
| فوفاته النفائس@, ٕاليه وaلوا أ
رض ملوك وأطاعه معها@, ومن ا¨ن ملكة

مو�Ïºع�@/ لوفاة ٥٧٥ سنة

ٕا� الyر من اFXلك bيع ع� متسلّطاً سلDن وكان ـ ٢١ . ٤ أ
ّول اXلوك
أيّام كّل سـلDَن دمون ÒOو ـدايا ÒGا مون يُقد� كانوا ,@Í½م Hوم وٕا� فلسـط� أرض
تاجون ÒJ يكونوا n ¾Îره

ã
| واحٍد كّل سلDن اXلِك ٕا�مائدة تقّدم من ولكّل حياته@,

كّل فيه يكون الّذيى اXوضع ٕا� ياد ßوا� للَخيْل éوِت بَشع� يأتون وكانوا ء@, ãÏ¾ ٕا�
كالرمل قلب وَرْحبة جّداً كث�اً ÓFوفه حgة سلDن gا وأعطي قضائه@, َحَسَب واحد
حgة وكّل اÌ¿Xق

ã
بَ� bيع حgة سلDن حgة وفاَقْت البحر@, شاطٔي ع� الّذيى

ألفاً َنشائده وكانت مَثَل آ
ف بثCثـة وتكلّم الناس@, bيع من أحكم وكان ,@Í½م
ا¡ائط@,

ã
| النابت الزوفا ٕا� لُبناَن

ã
| الّذيى أ
رز من أ
شجار عن وتكلّم و`ساً@,

Çbيع من يأتون وكانوا السمك@, وعن الدبيب وعن الطّـ� وعن mال}ا عن وتكلّم
gMته@/ dعوا الّذين أ
رض ملوك bيع من سلDن حgة ليسمعوا الشعوب

داود@, خليفة وهو Cمة@, Iالس من اXملّو أيى سلDن@: ـ اXقّدس الكتاب قاموس
بتشبع@/ من أ
ربعة@, أبنائه من وواحد

صّحة@/ سCمة@, سكون@, أمن@, سCم@, �شالوم� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXعجم
ã
| لّم الس  أّن 
ٕاّ ّلم@, كالس  الع�ّية@, اللغة من مأخوذة الكلمة هذه أّن

بالش�اXعجمة@, وهو ]ع�الصّحة شالوم من مأخوذ وسلDن بالس�اXهملة@, ّ الع�يى
اشتباهاً@/ لم Iالس عنوان Iت الكلمت� ضبطوا قد العربيّة اXعاجم ã� مؤل� ٕاّن Øj



٢٣٩ سلDن

يذكر Fّكل :@hالقد العهد كتب من وغ�Yا أ
ّول واXلوك
ã
æالثا صموئيل

ã
و|

اXعجمة وتبديل ِشلُمُه@, @= ـ الضبط@ wذا ضبط بالعـ�ّية@, سلDن Ëºٕا
@dع@/ =

ã
| فيقال كث�@, التعريب

ã
| باXهملة

ا¡gة gا آتاه العظام أ
نبياء من كان الّسCم Fzعل داود بن سلDن أّن وظهر
ÏÉوم تقريباً@, اXيCد قبل ٩٦٢ سنة أبيه رحلة بعد مبعوثاً لدنه@, من والعلم واXلك

سنة@/ ٥٧٥ من قريب مو�Ïºع� لوفاة

/@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً داوَد وآَتينا وُسلDَن وهاروَن ///@
Ò
oٕابراه�ٕا وأوَحْينا

ـ Ïºومو ويوسَف وأيّوَب وُسلDَن داوَد ّري<تِه ذُ وِمن قبُل ِمن هَدْينا ونوحاً
/@@٨٤ .@@٦

/@٧٩ . ٢١ ـ ÓFوِعل ُحgاً آَتينا @ وكُّ�ً ُسلDَن مناها ففه<

ِعباِدِه َكث�ِمن َع� لنا َفض< ال<ذيى ِ;ِ ا¡مُد وقا2 ÓFِعل وُسلDَن داوَد آَتينا َوَلَقد
�ُكل ِمن وتينا واُ

ß
Ö� الط< َمنطَق منا �ُعل النّاُس ا Ûv@أ يا وقاَل داوَد ُسلDُن وَوِرَث ؤِمن� ÔXا

/@١٥ . ٢٧ ـ الُمبين الَفضُل َو Ô ÒG هذا ٕان< ٍء
ã
Ï Ò¾

/@٣٦ . ٢٧ ـ آتا@كُم ا Ø ßW َخ� اُ;
ã
æآتا ا Òf ال

ß
[
ã
	 ونَ د= ß Ô] أ ُسلDُن قاَل

ـ َمآٍب وُحسَن لَُزل�× ِعندنا لَُه وٕاّن أّواٌب@/// ٕان<ُه الَعبُد ِنعَم ُسلDَن ِلداوَد َهْبنا َوَو
/@٣٠ . ٣٨

وهو ٕاÌºائيل
ã
ب� أنبياء من نبيّاً ف وتعر� توصف hالكر القرآن من آيات هذه

الكب� والفضل وبالعطاء@, التاّمة@, والعبوديّة وبأ
وبة@, اXآب@, وُحسن ل�@, بالز  سلDن@,
العباد ع�كث�من والتفضيل داود@, من والوراثة الط�@, وبتعلoمنطق ء@,

ã
Ï¾ كّل من

والنبّوة@/ وا¡gة العلم oوبتفه اXؤمن�@,



سلDن ٢٤٠

ينسـبه ما ففzا Êºوّية@, ٕاGاميّة بكوuا يقولون وهم ٕاÌºائيل@: ãب� كتب وأمّا@
آÇGة وعـبادة والكفـر إ
نكار وٕا� بل شـديداً ال¿Îوات ٕا� وا¦ايل ا
Lراف ٕا�

اُخري@/

فرعون@, بنت مع كث�ًة غريبة نساًء سلDن اXلُك Iوأحب ـ ١١ أ
ّول اXلوك
عyم قال الّذين اُ
مـم من وِحثّـيّاٍت@, وِصيدوِنيّات وأُدوِميّاٍت وَعّمونيّاٍت مُوآِبيّاٍت
قلوبكم يلون ÔZ م Øu@
ٔ ٕاليكم يَدُخلون 
 وهم ٕالzم تدُخلوَن 
 ٕاÌºائيل@:

ã
لب� الرّب

السـي�دات النساء من سبعمأٍة له وكانت با¤ّبة@, wؤ
ء سلDُن فالتَصق آxGم@, وراء
أمَـلَْن سلDن شيخوخة زمان

ã
| وكان قلَبه@, نساؤه فأماَلْت ,@ Ìاريى Ú»ال من وثC\أٍة

سلDن وعمل أبيه@, داود كقلِب الرّب مع Cًكام قلبُه يكن nو اُخري@, آGٍة وراء قلبَه
ٕاÌºائيل@/ ٕاله الرّب عن مال قلبه 
ّنٔ ع�سلDن الرّب فغضب الرّب@,

ã
َعيْ� ã

|
Ø
Ì¿ال

nو ٕاÌºائـيل ملك سلDُن أخطأ هؤ
ء أجل من أليس ـ ٢٦ . ١٣ ـ Lمياء
النسـاء جعلَتْه ـ أيضاً هو ـه@, ×Gٕا ٕا� Tبوباً وكان مثله ملك الكث�ة أ
مـم

ã
| يكن

طٔي@/ ÔOجنبيّات
أ

اXلوك كتاب بكون حgوا كيف واXسيحيّ� ٕاÌºائيل ãب� فضCء من والعجب
وموضوع �ع�@, سلDن حياة من قرون بعد أ@لّف قد وأ@نّه مؤّلفه@, Vهوليّة مع ٕاGاميّاً@,
مـن Ì¿انت

Ø
Fع وMث السCط� من سلDن َعّد وقد السCط�@, حياة ¾Ìح الكتاب

أموره@/ جريان من ٕاليه ووصل حا
ته

سـلDن@, باستخCف وال¿Ìوع �ع� داود شيخوخة بذكر الكتاب
ã
| ابتدأ نعم

ملك ٕا�انxاء Cًفص ٢٢
ã
| أ
ّول ا�زء وانxي اXيCد@, قبل ٩٦٥ سنة حدود

ã
| وهو

ا�زء
ã
| يبتدٔي

Ø
j اXيCد@, قبل ٨٤٢ سنة حدود

ã
ذلك| وكان وشافاط@,

Ò
v بن ورام

Ò
v

بن ويا@ك�
Ò
v حياة أواخر ٕا� ينxيى أن ٕا� ا�ريان بقيّة عن والنقل بالبحث ãæالثا



٢٤١ سلDن

بعد ا�زءين تأليف يكون أن من بّد Cف اXيCد@, قبل ٤٨٠ سنة حدود
ã
| oوياق

Ò
v

سلDن@/ حياة من قرون `سة

ٕا� يتوّجـه 
 وهو وُيروي@, يُنقل أو يُقال أو يسـمع ما كّل يرويى خ واXؤر�
وأعGFم@/ أ
نبياء أمور أÌºار ٕا� 
و وا¡قائق اXعنويّات

مآب@/ وُحسَن لُزل�× ِعنَدنا لَُه وٕان<

سـلDن@, وأمثال الَمزامير@, من ففصول �ع�@: سلDن ٕا� اXنسوبة الكتب وأمّا
أ
نشاد@/ ونَشيد وا�امعة@,

اXزام�@/ من ـ ١٢٧ و ٧٢ مزمور ٕاليه ينسب فاXزام�@:

٣١ وباب ُمَنف�يه@, بن أجور ٕا� ٣٠ باب وينسب باباً@, ٣١ فهو أ
مثال@: وأمّا
�ع�@/

Ø ã
الن	 سلDن ٕا�

ã
والبا{ وئيل@, ÒX ٕا�

الكـتب بـ� مـن الشافية@, واXواعظ ا¡كم
ã
| كتاب أحسن الكـتاب وهذا

منه@/ يستفيد أن سالك مؤمن لكّل وينبغيى للعهدين@,

من م�Çbة ا Øuفٕا ,@ ّ اللّغويى معـناها ã
| مسـتعملة الكلمة هذه ا�امعـة@: وأمّا

وا
جBع@/ ]ع�الطائفة @ُقِهِلت@, = وهيى الع�ّية@,

له@/ لقب ا Øu@أ أو القوم@, بلسان الكتاب هذا
ã
| تكلّم �ع� سلDن ولعّل

واXواعظ@/ ع�ا¡كم Jتويى باباً Ì¿ع ã
ٕاث�

ã
الكتاب| وهذا

وقـل}ا ِشـباٌك هـيى ã
الّ اXرأَة اXوت من Iأَمر فوجدُت ـ ٢٦ . ٧ ã

| ويقول
wا@/ فيؤخذ اòاطٔي أمّا مyا@, يَنجو gا قُّدام Ô¬الصا قيوٌد@, ويداها أ¾Ìاك

بالنساء@/ ابتCئه من سبق ما Oالف الكCم هذا



سلDن ٢٤٢

سـلDن غـزGاي غزل ـ@ بقوGم بالفارسـيّة عنه Ø�ويع أ
نشـاد@:@ نَشيد وأمّا
والشعر@/ واللحن ]ع�الغناء مفرداً ـ بقوGم وبالع�يّة

بعض من ويستفاد ن
ّية@, غزليّات ع� Jتويى أبواب@, \انية ã
| الكتاب وهذا

وا¤بّة الوجد nوعوا الروحانيّات ã| العرفاء من كالغزليّات ا Øuٕا وا�مCت@: التعب�ات
إ
Gّية@/ الروحانيّة

ã
| يقول حيث �ع� سلDن زمان بعد اُنشد قد ٕانّه منه@: ا�مCت بعض وظاهر
سـتّوَن حولَه سلDَن Hُت ذا هو ـ ٧ . ٣

ã
و| سلDن@/ كُشقَِق ِقيدار كخيام ـ ٥ .@١

ã
و| ُلـبـنان@/ خشب ِمن Hتاً لِنفِسـه َعمل سلDن اXلُِك ٕاÌºائيل@, َجبابرة من جبّاراً
عن يؤّديى واحد ٕا�نَواط�كُّل الَكْرم دفََع هامون بَْعل ã| َكْرٌم لُسلDن كان ـ ١١@.@@٨

الِفّضة@/ ِمن ألفاً \ره

تـعا� gا من مرسل
Ø ã
ن	 مقام يناسب 
 والغزل الشعر ٕانشاد أّن ٕا� مضافاً

وحركاته@/ وفعله بقوله الناس لzديى

/@ ٨١ . ٢١ ـ بأمره ريى ÒQ عاِصَفًة Ò́ �الر Dَن وِلُسلَ

/@١٢ . ٣٤ ـ Îر Ò¾ وَرواُحها Îٌر Ò¾ ُغدّوها Ò́ �الر Dَن وِلُسلَ

بأمـره@, الر´ جريان ٕا� بالنسـبة وا¡كم والتأث� إ
رادة وقدرة النفوذ هذا
الناس@/ ع� حّجة تعا� gا آتاه للطبيعة اòارقة معجزاته من كان جرياuا وكيفيّة
يشـاء@, من gا يؤتzا شخص ٕارادة

ã
| وتأث� ونفوذ قّوة هيى ا Ø̂ ٕا أ
مر هذا وحقيقة

نظ�@/ من له وكم

والتسخ� والتأث� النفوذ ٕاعطاء أو الط�@, ]نطق واXعرفة العلم ٕالقاء وهكذا
تعا�@/ gا ٕارادة ٕا� اُ
مور هذه ومرجع ٕانس@, أو جّن أو حيوان ٕا� بالنسبة لشخص



٢٤٣ سلDن

َفَيكون@/ كُن لَُه يَقوَل أن َشيئاً أراَد@ ٕاذا

وٕانفاذ@/ بٕاجازة أو ومبا¾Ìة باستقCل ٕامّا تعا� وٕارادته

/@١٦ . ٢٧ ـ � الط< َمنطَق منا �ُعل النّاُس ا Ûv@َأ يا وقال

/@١٧ . ٢٧ ـ � والط< وا2ٕنس ّن
ß
ا� ِمن جنوُده Dَن ِلُسلَ

Ò
Ì ß¿وُح

الرياضة@/ أهل ب� ما
ã
| م¿Îودة بإ
جازة إ
رادة وقدرة والتنفيذ

وقـد اXــñان@/ عن فخارج اòوارق: اُ
مور هذه جزئيّات عن البحث وأمّا
قها يصد� 
 وقضايا ضعيفة أمور الضعيفة@وإ
Ìºائيليّات: التوار±@والروايات

ã
وردت@|

أ
نـبـياء قدس بساحة يتعلّق ما
Ø
Dسـ 
و عyا@, إ
عـراض وينبغيى ,@oالسل العقل

أمورهم@/ جريان
ã
و| وأ
ولياء

Òالّشـياط� ولكن< ُسلDُن كََفر وما ُسلDَن ُملك َع� Ôالّشياط� َتتلو ما واّتَبعوا
/@١٠٢ . ٢ ـ @كَفروا

حياtم,
ã
الشياط�@مقتَدًي@| ما@جعله ,@gكتاب@ا عن اXعرضون @واّتبع@هؤ
ء أيى

من الكفر ا Ø̂ وٕا وخCف@, وكفران عصيان لسلDن فليس سلDن@/ حكومة ع� وذلك
الشياط�@/

/@٣٤ . ٣٨ ـ أناب Ú Ôj َجَسداً َع�ُكرِسيّه وألَقينا ُسلDَن َفَتنّا َوَلَقد

مقابل
ã
| ع�كرسيّه ا�سد وٕالقاء الروح@, عن لوحظVّرداً ج«Ëٕاذا َسد@: Òا�

نفوذه بكون وٕاعCم حكومته فوق أمر وإ
نس@: ا�ّن وتسخ� أمره ونفوذ سلطانه
ا¤دودة الظاهريّة ا¡كومة ٕا� يتوّجه Cّلئ وأمره@, تعا� gا حكم مقابل

ã
| Tكوماً
اXؤّقتة@/

فيه أ
قوال اختCف بعد عyا البحث
ã
| فائدة Cف ا�سد@: هذا خصوصيّة وأمّا
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اXورد@/
ã
| مستند سند وفقدان

مواردها@/ ٕا� فل�اجع باXقام@: مربوطة اُخر موضوعات وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلو@:

فCن قوGم ذلك من عيش@, ع�خفضوطيب يدّل واحد أصل سلوي@: ـ مقا
ٕاذا ُسـلُّواً@: يَسـلو ا¤ّب Cَس ويقول@: اGّم@/ يُسل�يه رغد

ã
| أيى العيش@, من َسلْوة

ã
|

]ع�سلَْوت@/ وسَلْيُت وعشق@/ هّم من به كان ما فارقه

وَسِليت منه@/ Ëºٕا لوة@: Iوالس ص�ت@/ قعد@: باب من ُسلُّواً عنه َسلوُت ـ مصبا
ٕاْلـِفه@/ عـن لCٔلف النـفس طيب لْو Iالس أبو@زيد قال لغة@/ َسلياً@: تِعب باب من أس�×
وا�مع@/ ع�الواحد ويقع ا¡Fمة@, Lو طائر :@

×
فَْع� لْوي Iوالس الولد@/ @فيه الّذيى : ×� Iوالس

وقيل /@
ã
Ùوالتس� لوان الس  ومنه إ
نسان@, ã Ùيُس� ما أصلها لوي Iالس :@Cس ـ مفر

لوي Iوالس ال«Êء من يسـقط الّذيى اXّن عـبّاس@: ابن وقال /@ ãæÊ Û»كال طائر لوي@: Iالس
اللّحوم من عباده تعا� gا رزق ما ٕا� بذلك عبّاس ابن أشار بعÎÉم@: قال طائر@/
كـذا عـن سـليت يقال ,@

ã
Ùالتس� من لوي Iالس وأصل /@
مثـاً بذلك وأورد والنبات@,

Tّبته@/ عنك زال ٕاذا وتسّليت@: عنه وسلوت

أس� عنه وَسليُت ُسلُّواً@, أْسلُو فأنا سلوت :@ ّ أ
صمعيى ـ ٦٨ . ١٣ الxذيب

أيى فـCناً@: سـليت cيل@: ابن وقال عنه@/ وذهب ذ@كره
ã
Ï»ن ٕاذا سلوت@: ]ع� ُسليّاً

لوي@: Iوالس ا¤ّبة@, للُبغض@بعد خرزة لوانة@: الس  قال : Ø ãèعرا
ابن@أ وعن أبغضته@وتركته@/
/@
ã
ÒæÊ
Û
كال« طائر ٕانّه التفس�

ã
| وجاء العسل@, القرآن غ�

ã
| وهو طائر@,



٢٤٥ سلو

.@٢ ـ لويى والس< الَمن< َعَليكُم وأنزلنا الَغFَم َعَليكُم ْلنا وظل< ـ ٥٧ . ١ الكّشاف
بس�هم يس� السحاب Gم gا سّخر التيـه

ã
| وذلك يُظلّـكم الَغFم جعلنا أيى ,@٥٧

ٕا� الفجر طلوع من الثّلج مثل علzم ال�Sب�ي�ل هو والَمّن الشمس@, من يُظلّهم
/@
ã
æÊ

Ú
ال« هيى لوي Iوالس صاع@, ٕانسان لكّل الشمس طلوع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان ما وترك فيه كان
Ø
Fع ا
ن½Íاف حالة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

النفس@/
ã
| السكون حدوث مع Jّبه@,

ء
ã
Ï¾ وترك الذكر@, عن والذهاب الذكر@, ع�نسيان اXاّدة تطلق اللحاظ وwذا

النفس@/ وطيب للخاطر@,
ã
Øوالتس� والص� ا¤ّبة@, بعد وبغضه

يصّح 
و اXـوارد@, هذه من كّل
ã
| تCحـظ أن 
@بّد اXذكورة القيـود ولكّن

Vازاً@/ 
ٕاّ بدوuا فzا إ
طCق

وطعمه حCوته جهة من العسل فكأّن الدواّب@: من الولد ولُفافة الَعَسل وأمّا
و[نعه الولد ت½Íف الل فافة أّن Fك ,@
Iّوً ويوجد السابقة ا¡الة عن ي½Íف ا�اذب

Tدودته@/ عن يى التعد� عن

مصداقاً@/ فيكون وا¡اجة@, ا�وع حالة
ã
| به اُطعم ٕاذا الطائر وكذلك

مـن 
Iّوً يوجـد ما مطلق الكريـم@: القـرآن
ã
| لوي Iالس من اXنظور ولكّن

أن مـن أعّم نفس@, وطيب وسكون اسـتقرار حالة ٕا� وتعّلق@, وتشّوش اضطراب
اXعنويّات@/ ã| أو اXاّديّات

ã
| يكون

/@١٦٠ . ٧ ـ لوي والس< الَمّن م Öz َعلَ وأنَزلنا الَغFَم م Öz َعلَ لنا وظل<
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الظاهر �òوا ع�النعمة ويطلق ,@�òا وٕاNاد النعمة ]ع�ٕاظهار مصدر الَمّن
وتسكينه@/ النفس بتطييب يُسل�يك ما وهو Ëºٕا لوي Iوالس مبالغة@/ أيضاً

وغ�ها@, واللحوم والنباتات الفوا@كه من wا ويُنعم تُعطي نعمة كّل يشمل فاÒXّن
سكون حالة ٕا� النفس ين½Íف wا

ã
الّ ْوح Iوالر معنويّة جهات ٕا� ٕاشارة لوي Iوالس

وتزلزل@/ اضطراب بعد وطيب وطمأنينة

السلوي@: وأمّا اXّن@/ مفهوم ٕا� fربوط اXاّدية@: النعم من التفاس� ã| يقال fا
سـبق

Ø
Fعـ ان½Íافـاً أوجبت ٕاذا أيضاً اXاّديّة النعم ويشمل اXعـنويّات@, ã| فظهوره

وطيباً@/ طمأنينة وأوجدت

وال�Sب�والطائر كالعسل معيّنة خاّصة بنعمة السلوي أّن@تفس�اXّن@أو فظهر
تعي�اXصداق@/ باب من يكون أن 
ٕاّ ا¡قيقة@, عن وخارج Tلّه غ�

ã
| وأمثاGا@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dد@:

ã
| إ
بل دت Òd يقال تعريج@, غ� من قُُدماً

Øã
ÏÉم ع� يدّل أصل dد@: ـ مقا

والسامد اللهو@, هو الّذيى السمود الباب ومن ع�رؤوÎºا@/ َجّدت@ومضت ٕاذا س�ها@:
متمّكث@, 
و متعّرج غ� أمره

ã
|

ã
ÏÉZ الCّهيى 
ّنٔ الباب@, قياس وهو الCّهيى هو

الباء@/ وأصله إ
بدال باب من فذلك شعَره@: استأَصل ٕاذا رأَسه د Úd ـ فأمّا

وسـّمدت وÌºج�@, تراب من الزرع به يُصلَح ما سCم@: وزان Êد
Ú
ال« ـ مصبا

Êد@/
Ú
بال« أصلحxا تسميداً@: أ
رَض

مستك�ون@/ ـ ساِمدون Ôrوأن عبّاس@: ابن عن dد@: ـ ٣٧٧ . ١٢ الxذيب
الناس@:

ã
| والُسمود 
هون@, ساِمدون الليث@: وقال dد@/ قد اغتلم@: ٕاذا للفحل ويقال
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رافـع وكّل القُيّام@, ãيع� ساِمدون@: ـ قوله عبيد@: أبو قال ء@/
ã
Ï¿ال عن وال«Îو الغفلة

تـراب Êد@:
Ú
ال« اللـيث@: وقال /@ Ø�I

ã
| mالقا السامد@: د@:

Ø
�Xا وقال سامد@/ فهو رأسه

,@ الCّهيى الساِمد@: :@ Ø ãèعرا
أ ابن وعن كّله@/ أخذه ٕاذا َشعره Çد Údو النـبات@, به يسمIد
/@
ã
Ùغ�Xوا وأ¾Ìاً@, بطراً Øتح�Xا الساِمد@: زيد@: أبو /@mالقا ,@ Ø�تكXا ,@ الساهيى الغافل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXناسبة وwذه الغفلة@/ مع Ø�والتك ا¦ّرد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

والبطر@/
ã
Øوالتغ� Ø�والتك والغفلة وال«Îو والتلّهيى Øالتح� ـ oمفاه

ã
| تستعمل

به النبات وينمو يُْصلَح Dوف قا_Çاً@, الرأس ورفع الفحل@, اغتCم
ã
| واستعGFا

اXذكور@/ أ
صل هذا بلحاظ

ا
ستعFل@/ موارد من مورد كّل
ã
| يCحظا أن 
@بّد فالقيدان

/@٦١ .@٥٣ ـ ساِمدوَن Ôrوأن و2َتبُكوَن تعجبوَن@وَتضَحكوَن ا¡ديِث هذا ن ßfأ

ٕا� والتوّجـه زفـة@, 	
ا حديث عن الغفـلة مع ون Ø�متج ون Ø�متك rوأن أيى
والغـفلة ا¦Çّرد أّن 
ٕاّ وا
سxزاء@, الضحك 
 والتأّثر والبكاء ا¡زن

ã
ÏÉيقت ا
	زفة

والتفّكر@/ الدقيق التوّجه عن وي½Íف ذلك@, يوجب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dر@:

ã
| مرة الس  ذلك من اللون@, ã|البياض ع�خCف يدّل واحد أصل dر@: ـ مقا
اللّيل@, سواد َمر@: Iوالس الَقَمر@/ فالَقَمر@: ـ والَقَمر َمر Iالس آتيك 
 ـ قوGم وأصله أ
لوان@,
@Nتمعون اXكان@الّذيى والسامر: فالقوم@َيسُمرون/ الساِمر: فأمّا مرة@/ يت@الس  Ùd ومن@ذلك



dر ٢٤٨

اXاء@/ وأ
dر@: الّر·@/ وأ
dر@: للوuا@/ نطة ß¡ا ْمراء@: Iوالس َمر@/ Iللس فيه

سـاِمٌر فهو َيسُمر Çر Ò Òd وقد باللّيل@, ا¡ـديث وهو اXسـامَرة ْمر@: Iالس ـ صحا
باXاء@/ ترقيقـه :@éّالل وتسم� يسـُمرون@/ الّذين القـوم وهم ّمار الس  أيضاً@: اِمُر Iوالس
ويقال ,@

Ø
وال� اXاء ران Öd
وأ ا�dاراً@/ IرÊºوا ر ß Òdو ر Ô Òd تقول أ
dر@, لون والسمرة@:

اXسام�@/ واحد Êر
Ö
»ßXوا /@´ والر� اXاء

wا
ã
Øك� ْمراء@: Iوالس والّسواد@/ البياض ب� اXركّبة أ
لوان أحد مرة@: الس  ـ مفر

تكـون أن تُشـبه شجرة ُمَرة@: Iوالس الّلون@/ Ùتغ�Xا الرقيق éّالل Êر@:
Ú
وال« ا¡نطة@/ عن

به ُمستك�يَن /@Cًلي Iّدث ٕاذا فCن ر Ò Òdو اللّيل@/ سواد والسمر@: بذلك@/ يت Ùd للوuا
اXظلم@/ اللّيل بل وقيل@: ا�مع@/ موضع الواحد فوضع ُسّماراً@, @قيل@: tُجرونـ ساِمراً

]Çع� ـ سـامراً بـه مستك�ين ـ
ã
| ٕاسحاق أبو قال ـ ٤١٨ . ١٢ الxذيب

مـن مأخوذة مرة والس  القمر@/ ظّل َمر@: Iوالس /@Cًلي يتحّدثون ا�Fعة والساِمر ُسّماراً@,
اللّـيل@, حـديث وهو الَسمر@,

ã
| أيى ـ سامراً مستك�ين ـ

ã
| kحا

ã
èأ وعن هذا@/

ٕابلنا ٕاّن يقال باللّيل@, مyا َرعي ما إ
بل@: وساِمر ر@/ Ø Ôdو وُسّمار ر Ö Òdو سامر قوم يقال@:
وقد َمر@/ Iللس فيه Nتمعون الّذيى اXوضع الساِمُر الليث@: وقال /@Cًلَي ترعي أيى تسُمر
والباِقر والساِمر ا�اِمل yfا العرب@, عن bع وهيى فاعل لفظ ع� حروف جاءت
سواد ٕا� ÍÉب يَ لون مرة@: والس  باÊ»Xر@/ شيئاً شّدك ْمر@: Iالس الليث@: وقال /@ÍÈوا¡ا
وأ
صـل الظـمة@, عـندهم ْمر Iالس :@ ّ أ
صمعيى قال راء@/ Ö Òd وِحنطة راء Ö Òd وقَناة /@

Ø ã
خ�

راً@/ Ò Òd الظلمة وا Ød Øح ا
ستعFل 
ك Øj الظلمة@,
ã
| يسمرون اجBعهم

ثّبت]«Êر@/ Iّجَر@, bَد@, تصّلَب@, �ساَمر� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٤٩ dر

والتحقيق@:

ٕاّن يقال@: ا
عتبار وwذا اòفيفة@/ الظلمة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

اسـوّد ٕاذا IرÊºوا َر ß Òdو َر Ô Òdو الليل@, سواد َمر Iوالس البياض@, خCف ع� يدّل السمر
القمر ظّل َمر Iوالس اXظلم@, اللّيل والساِمر والسواد@, البياض ب� لون مرة والس  واظلّم@,

والظلمة@/

والر´ بـاXاء وا¢Çلوط éّوالل واÊ»Xر والّر· ا¡نطة ع� اXاّدة ٕاطCق وأمّا
مyا@, كّل

ã
العارض| والسواد اòفيفة الظلمة ٕا�لون النظر فباعتبار العضاه@: وشجرة

Iّققه@/ و
زم ملحوظ فالقيد

شيئاً جعل ٕاذا ُيساِمر وساَمر َيْسُمر ر Ò Òd فيقال :@Cًلي ]ع�ا¤ادثة اXسامَرة وأمّا
الليل@/ ظلمة

ã
| َعل ÔNا¡ديث فكأّن وسواد@/ ظلمة

ã
| أو ÓFمظل

َعـ�أعـقابكُم Ôrفُكـن َعَليكُم ُتت�×
ã
çآيا كاَنت َقد فzم@/// Òُم أَخذنا ٕاذا Øَح�

/@٦٧ . ٢٣ ـ ُجرون Òt ساِمراً به يَن
ß
ُمستك� َتنِكصوَن

عـاُد فأّما تعا�@: قوله
ã
| Fك وهذا َمر@, Iالس ã| نكو¼Îم بسبب استكباراً أيى

ã
| وسـيلة والنكـوص إ
عـراض ÇNعلون أيى ا¡ّق@/

ß
بَغ� ْرض ا2َٔ

ã
| فاسـتك�وا

gا آيـات عن وإ
دبار ا¡ّق عن إ
عراض أّن مyم اً ØYتو الّساِمر@,
ã
| استكبارهم

ومقامهم@/ م�لxم وعلّو شأuم لرفعة موجب

أيى ا
ستكبار@, من فيه مفعول أ
صّح ع� وهو اòفيف الُمظلم هو فالساِمر
ليسMّق@, استكبارهم أّن ٕا� ٕاشارة وهذا ساِفر@, مكان ّ أيى ã| بنكو¼Îم يستك�ون

وظلمة@/ خفاء
ã
| 
ٕاّ و
@يعلنونه

قـوGم
ã
| Fكـ فيه مفعول الّسامر وأّن النكوص@, ٕا� يرجع الضم� أّن فظهر



dر ٢٥٠

ليكون bعاً ّمار بالس  الّسامر تفس� ٕا� Lتاج 
و زيد@/ قريب أو زيد ُقرَب جلست
لفظاً@/ يذكر n ما ٕا� الضم� ٕارجاع أو ,@
حاً

فـٕاّن الّسامرة@, أو الّسامر ٕا� منسـوبة كوuا الكلمة فظاهر :@ ّ الّسـامريى وأمّا
كانت ا Øu@أ ٕامّا والّسامرة معناه@, عرفت قد والسامر واحدة@/ واXؤّنث ٕا�اXذّكر النسبة
Ëºٕا كـانت ا Øu@أ أو آخر@, Tّل

ã
| أو سامرة بلدة بناء قبل فلسط�

ã
| معمورة Ëºٕا

أخري@, لغة أو ع�انيّة أخري كلمة من معّربة ا Øu@أ أو الزمان@, ذلك ã
| وقوم طائفة

اXورد@/ هذا
ã
| يوجد لنا سند 
و

Ïºمو قدوم انتظروا الّذين مو�Ïºع� أصحاب من رجل فهو حال@: ّ وع�أيى
العجل@/ ٕا�عبادة ٕاÌºائيل

ã
ب� ودعا صنع@, ما وصنع �ع�@,

/@١٤٨ . ٧ ـ ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً� zم ُحلّ ِمن َبعِده موÏºِمن َقوُم َذ ØHوا

/@ ّ الّساِمريى وأَضل<ُهم َبعدك ِمن قومَك َفَتنّا َقد فٕانّا قاَل

َفَقَذفناها الَقوم ِزينة ِمن أوزاراً لنا Ù Ôa ولكنّا /@/@/@@ َغْضباَن موÏºٕا�َقومه فرجَع
ا Òf قاَل ُكم@@/@/@/ ×G ٕا هذا َفقالوا ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً� م Ô ÒG فأخَرج ّ الّساِمريى 
أل فكذلك
/@٩٧ و ٨٦ . ٢٠ ـ َقْبَضة فقَبْضُت ِبِه Íوا Ô½ َيبْ Òn ا

ß
[ Íُت Ô½ بَ قال ّ ساِمريى يا خطبُك

هـو Fك والسحر@, الشـعبذة علوم
ã
| سـابقة له كان الرجل هذا أّن والظاهـر

]و�Ïºع�@, اXؤمن� السحرة أفراد من كونه يبعد 
و مو�Ïºع�@, Í½ع
ã
اXتعارف|

/@ ّ الّساِمريى وأضل<هم ـ@ العمل هذا أظهر السابقت�@, وعقيدته ]قتÏÉعلمه وهو

ساَمر@: ماّدة من مأخوذ ّ الساِمريى ٕاّن نقول@: أن اXع� هذا ويناسب

ثّبت]«Êر@/ وقف@, Iّجر@, bد@, تصلIب@, ـ ـ قع

وسـيع ٕادراك له يكن nو السابقة@, عقيدته
ã
| وbد تصّلب قد ّ الّسامريى فٕاّن
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/@
Ø ã
æروحا ونور وفهم ودقّة وذوق

يقول@: حيث أ
صحاح@٣٢@, التوراة@, من اòروج ِسفر من العجب كّل والعجب
هاروُن Gم فقال أماَمنا@/// تَس� آGة لنا اصنَْع قم لَه وقالوا ع�هاروَن ْعُب Iالش اجتمع
كّل ف�ع Çwا@,

ã
æوأتو وبَناتكم وبَنيكم ِنسـائكم آذاِن

ã
|

ã
الّ َهب Iالذ أقراَط انِزعوا

أيـدvم من ذلك فأخذ هاروَن@, ٕا� wا وأتوا آذاuم
ã
|

ã
ال َهب Iالذ أقراط ْعب Iالش

أصَعَدتْك
ã
الّ ٕاÌºائيل يا آGتك هذه فقالوا مسبوكاً@, Cًِعج وصنعه بإ
رميل وصّوره

Gم صنعوا َشْعبُك@/// فََسد قد 
@نّهٔ انِزل اذَهْب ÏºوX الرب  فقال ///@Í½م أرض من
له@/ وَذMوا له وَسجدوا مَْسبوكاً Cًِعج

وهـذا عبادته@, ٕا� ٕاÌºائيل
ã
ب� ودعا Cًِعج صنع قد بأ@نّه هارون ٕا� فَنسب

الناس@/ Gداية gا من نبيّاً يكون فكيف ]راتب@, ال¿Ìك من أعظم

:@hالكر القرآن
ã
| تعا� gا وقال

نبيّاً@/ هارون أخاه َرaتنا ِمن لَُه َهْبنا َوَو

للمتّق�@/ وذ@كراً وضياًء الفرقاَن وهارون Ïºمو آتينا َوَلَقد
وَمَلِئه@/ ٕا�فرعون وهاروَن Ïºمو َبعدهم ِمن َبَعثنا Ú Ôj

ِردءاً@/ َمعيى فأرِسله ِلساناً
ã
Ø	م أفصُح هو هارون وأخيى

أخيه دعوة Oالف ما ٕا� ٕاÌºائيل
ã
ب� دعا هاروَن بأّن ح ØÍ½ي اòروج فِسفر

وردءاً@/ وتأييداً ن½Íة الصنع هذا يكون فكيف مو�Ïºع�@,

ٕاÌºائيل
ã
ب� أمور جريان عن يبحث ّ تارOيى كتاب اòروج ِسفر أّن �O 
و

ã
| زمـان امـتداد

ã
| ا
جـBع@, خيمة ٕا� وصوGم منxي ٕا�

Ø ã
الن	 يوسف وفاة من
سنة@/ ١٥٠ حدود
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يوسف فوت منxي ٕا� التكوين ابتداء عن يبحث قبله التكوين سفر أّن Fك@
/@
Ø ã
النّ	

ã
ٕا�ب� الرّب وصايا ٕا�منxي ا
جBع خيمة ابتداء الCويّ�يبحثعن وسفر

أ
سفار@/ من الثالث السفر وهو سيناء@, جبل
ã
| ٕاÌºائيل

عـ� ٕاÌºائيل
ã
ب� ٕا� الرّب وصايا ٕا� ا�ريان بقيّة عن يبحث العدد وِسفر

أرJا@/ اُردن

ٕا� ا�ريان بقيّة عن ويبحث اòمسة أ
سفار من اòامس هو التثنية وسفر
مو�Ïºع�@/ وفاة آخر

/@Ïºمو مثُل ٕاÌºائيل
ã
|

Þ ã
ن	 بَعُد يقم nو يقول@: التثنية آخر ã

و|

مربوطاً مو�Ïºع� وفاة من زمان امتداد بعد أ@ّلفت قد أ
سفار هذه أّن فيظهر
مو�Ïºع�@/ توراة من هذا وأين بآخر@, منه واحد @كّل

أمـور جريانات ع� Iتويى أن من أزيد مyا 
@يتوقّع تارOيّة رسائل فهذه
مؤل�فzا@/ اطCّع حسب ع� وقضايا وحوادث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dع@:

اُذن@/ ذيى وكّل الناس من باُ
ُذن ء
ã
Ï¿ال ٕايناس وهو واحد أصل dع@: ـ مقا

أيى الناس
ã
| ُعه Òd ذهب قد يقال ا�ميل@, الذكر ْمع@: Iوالس dعاً@/ ء

ã
Ï¿ال dعت تقول

والُمسِمعة به@, ليتكلّم أشعتَه ٕاذا ء
ã
Ï¿عُت@بالd ويقال ]ع�استمع, Êِع:

Ò
º ويقال صيته@,

َحبل فzا Nعل الغرب وسط
ã
| تكون ُعروة وهيى للَغْرب كاُ
ذن واßXسمع اXغّنية@,

الدلو@/ ليعدل
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كّلها@يتعّدي@بنفسه@وبا¡رف@: @وتسّمعت@واستمعت: dعاً dعته@وdعُت@له ـ مصبا
وبدونه@, بقصد يكون وdع بإ
صغاء@, 
ٕاّ يكون 
 
@نّهٔ يقصد كان Xا واستمع ]ع�@,
قـال أيضاً@/ dيع فهو أبلغـته@, زيداً@: وأdعت وسامع@, dيع فأ@نَا منه@, Ëºٕا وال«Êع
ْمَع Iالس الكCُم وطرَق عان@/ ßd دير ومنه الس�@, تفتح عان@والعامّة ßd وا Ød وقد : Û ãæالصنعا
نفهمه n فٕان لفظه@, مع� فهمت أيى كCمه وdعت وَمسامع@/ أÊºع وا�مع واßXسمَع@,
aده@: Xن gا وdع علمه@/ اg@قولك@: وdع كCم, 
@Êºع صوت Êºع فهو لغط أو لبعد
ـ قوGم أ
ّول ومن aده@, من aد gا أجاب :@ ّ أ
نباريى ابن وقال ا¡امد@/ aد قبل

الناس@/ ليقوله أذعته ء
ã
Ï¿بال عت Ødو قبلها@/ أيى البيّنة ãÏÈالقا dع

]ÇÒرأي ã
Ùمـ� أنت ويقال ِمسـمع@/ فاُ
ذن اXيـم ك«Ìت ٕان ـ ٣٥٥ ا
شتقاق

الدلَو@, أÇdعُت مـن مأخوذاً مُسَمع ويكون كCمَك@/ وأdُع أراك حيث أيى وَمسمع@,
ـُبع@/ Iوالض الذئب بـ� السـباع من ÍÈب ْمُع Iوالس@ اُ
ذنان@/ سمعان@: ßXوا والّساِمعان
ياء والر� غ�@/ 
 بقبيح ذ@كره ٕاذا بفCن فCن ع Ú Òdو قبيحاً@/ أو حسناً الِذكر والّسفمعة@:

أيى تَْســِمَعتَك@, ذاك فعلت العـرب@: وتقول عنـده@/ ا ØW 
بأ@ك يُسم�ع بأن معة@: والس 
عبدالعزيز@/ بن عمر فيه مات بالشام موضع عان@: ßd وَدير لتسمَعه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عضو بواسطة كان سواء أ
صوات ٕادراك هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

وجـوديّة ٕاحاطة بسبب أو ,@ Ø ãباط� ونور روحانيّـة قّوة بوسـيلة أو Ø ãæÊ»ا� اُ
ذن
مطلقة@/ وقيّوميّة

َو2 َعه@, ß Òd ما بعَد له َبد< ْن Ò Òf وأَطْعنا@, عنا ß Òd ]كرهّن@, dَعْت ØFفل :@
ã
| Fك فأ
ّول

ا;@/ كَ�َم َيْسمعوَن عاَء@, الد=
Û
Ë Û½ال َيسمُع
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تُك Ö Òاخ وأنا الُقرآن@, َيْسَتمعوَن ا�ّن ِمن نََفراً َعَجباً@, ُقرآناً عنا ß Òd ٕانّا :@
ã
| Fك

ã
æوالثا

ا2ٔع�@/ ٕا�الَمٔ� عوَن م< َيس< 2 ,@ يُوحيى ا ßX فاسَتمع

يعاً@/ Òd كاَن ا; ٕان< Qادلك@,
ã
� ال< َقوَل اُ; َع ß Òd َقد :@

ã
| Fك والثالث

أمور@: ع�تبي� يتوقّف اXوضوع هذا
ã
| اXرام وكشف

اÇGوائـيّة ا
هـðازات بـوصول يـتحقّق Çا Ø̂ ٕا إ
نسـان@: ã| الكCم Êع
Ò
º ـ ١

بـواسـطة الصوتيّة ا
هðازات تلك تنتقل Øj اُ
ذن@, Êخ ß¼ ٕا� ا¡اصلة وا¦ّوجات
ا�مجمة@/ Øµ ٕا� اُ
ذن@, ã|عصاب
أ

فـرض وٕاذا النفس@, هو الُمدَر@كات@: بسـائر وكذلك بأ
صوات الُمدِرك ـ ٢
بواسطته@, السمع يتحقّق لكيى اُ
ذن@, ã| ونظم وصّحة سCمة من فCبّد :@ اXاّديى Êُع Ú»ال

تامّاً@/ به إ
دراك ويكون فيه@, السامعة القّوة وتستويى

  اXوجودات@ال�زخّية@@كا�ّن@والشياط�
ã
٣@ـ@@الُمدِرك@باXدَر@كات@وا¤سوسات@|

هذا ويُشبّه اللطيفة@, ال�زخيّة وأ
عضاء الوسائط هو برزخه@: nعا ã
إ
نس| وكذلك

فـٕاّن هذا ومع جسدانّية@/ 
 ج«Êنيّة ا
	خرة فٕاّن ,@Fوأهله والنّار ا�ـنّة nعا nالعـا
الروح@/ هو

Ø ã
أ
ص�

Ø ã
ا¡قي� الُمدِرك

آلة دون من ذاته
ã
| السميع ا£ّرد الروح نفس هو العقول@: nعا

ã
| الُمدِرك ـ ٤

Uلوقة ا Øu@أ 
وبينه@ٕاّ بيyا 
@فرق إ
Gّية@, الصفات@وأ
Êºء مَظهر nالعا وهذا وواسطة,
هـو 
ٕاّ ٕاله 
 القيّوم وا¡ّق والباطن والظاهر وا
	خر أ
ّول هو gوا ذاتاً@, وTدودة

/@oالرح الرaن العزيز

وهـو والذاتـيّة وا�«Êنيّة اXاّدية ا¡دود عن ه Ø�Xا هو وجّل عّز gا ٕاّن ـ ٥
اXدرك@/ ا¤يط اXريد ّ ا¡يى ّ أ
بديى Ø ãز�
أ
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وأبـعاد الزمان بأبعاد Tدودة هيى ã
الّ اXاّدة nعا من وأع� أ@ك� تعا� فهو

من ال�زخ nعا
ã
|

ã
الّ أ
بعاد من وأ@ك� وأع� وحدودها@/ الذاتيّات وأبعاد اXكان

ا¡دود وأع�من وأ@ك� فيه@/ الذاتيّة ا¡دود ومن عاXه ã
| والطوليّة العرضيّة ا¡دود

العقل@/ nعا
ã
| الذاتيّة

ا¤يط@/ القيّوم اXريد وهو اXطلق والنور اXطلق ّ ا¡يى فهو

ويسمع البا¼Íة@, Mاّسة يري ووسائط@, بوسائل الدنيا
ã
يعيش| إ
نسان ـ ٦

بالذائقة@, ويذوق جل@, بالر� ويتحّرك باليد@, ويبطس باللسان@, وينطق السامعة@, Mاّسة
ويلمسMاّسة التنّفس@, ويتنفّسPهاز اGاضمة, Pهاز ويتغّذي الشامّة, @Mاّسة ØË¿وي

ٕاّ فـzا والعيش ا¡ياة ٕادامة Zكن 
و الدنيا@, ا¡ياة هيى وهذه وهكذا@/ الCّمسـة@,
ٕادراك Zكن 
و اòمسـة@, ا¡واّس بواسـطة 
ٕاّ فzا إ
دراك يتحـقّق Cف بوسائط@,

/@
ٕاّ ليس اُ
ذن@, بواسطة 
ٕاّ أ
صوات

فيصعب بالوسائط ومعاي¿ÇÎا أمورها Qريى ا Ø̂ ٕا الدنيـا ا¡ياة كانت وØXا ـ ٧
وا
سـتفادة بـالوسائل والعمل الوسائط tّية وJتاج ا¡ـياة@, دوام ويشكل العيش
وIقّق النتيجة حصول Oلو 
 هذا ومع زaة@, وIّمل تكلّف ٕا� والقوي بأ
سباب

ã
| اليـق� ÇIصيل فـيكون 
زمة@/ ¾Ìائط وفقدان موانع وقوع ٕامكان عن اXقصود

إ
شكال@/ غاية
ã
وإ
حساسات| إ
درا@كات

ã
و| والقضايا اُ
مور

الُمدَر@كات
ã
|

Ø
Dس 
و اXأخوذة النتائج كانت قليلة الوسائط كانت Fّوكل ـ ٨

أقـّل ال�زخ nعا
ã
| وال�ّدد فا
شتباه مسّلمة@/ م¿Îودة متيقّنة اòمسة@: با¡واّس

تـاّم و¾ÇÎود مـطلق علم الCّهوت nعا
ã
و| بالكلّية@, منتفية العقل nعا

ã
و| @كث�اً@/

كاملة@/ وٕاحاطة

برزخـيّاً أو ماّدياً nعا ّ أيى ã
| ونيّة عمل وكّل أ
شياء وقاطبة اُ
مور فجميع
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و مكان 
و زمان Jجبه 
 وأ
بد@, أ
زل
ã
| تعا�@, لديه حاÍÈة عنده م¿Îودة

والغرب وال¿Ìق سواء@, عنده وأ
بد فأ
زل واسطة@, 
و حجاب 
و حّد 
و بُعد
فاردة@, وبنسبة واحد بنحو وحضوره بعلمه Tاطة اòلق وطبقات غ�متفاوت@, لديه

عنده@/ بُعد يتصّور 
و

الروح وذلك روحاً@, نوع ّ أيى من حيوان لكّل أعطي قد وجّل عّز gا ٕاّن ـ ٩
Rصوصيّات Øويتج� Øñيتم نوع كّل

ã
ف� وأ
شخاص@, أ
نواع اختCف OتلفMسب

له ّ قويى روح يُعطي إ
نسان ã|و والضعف@, والقّوة بالشّدة ويتفاوت خاّصة@, وصفات
ا¡ياة جهة من وال�بية التgيل قدرة وفيه واُ
خروّية@, الدنيويّة اُ
مور إدارة استعداد

العقل@/ nعا ٕا� اXاّدة nعا من Ø}ي� أن استطاعة وله الروحانّية@, وا¡ياة اXاّديّة

وبلحاظ ا¡يوانات@, سائر عن Zتاز الروحيى Ø ãالتكوي� ا
ستعداد هذا فبسبب
متناسبًة تكويناً@, خلقوا الّذين اCXئكة عن Zتاز والرياضة@: بالعمل استعداده تgيل
ٕا� أو ال�زخ ٕا� يصل أن ٕا� وسلك@, عمل ما جزاء له فٕاّن ال�زخ@, nعا سنخ

ã
و|

Gم@/ ما ٕا� مضافاً العقل@, nعا

ليس ا¡ـيوان فٕاّن ا¡ـيوان@: دون إ
نسان
ã
| Ì¿¡ا حقيقة يظهر وwذا ـ ١٠

وtذيبه وتgيله وتزكيـته الروح وتربية اXاّدة وراء ما nعـا ٕا� التوّجه استعداد له
للحياة خلقوا قد م Øu@
ٔ ا
	خرة@, nعا

ã
| ¡¿Ìهم مع� Cف ا
	خرة@, nٕا�عا والسلوك

ّ طبيعيى Pريان ,@ ØÌ¾ خ�أو من عملوا ما Mسب حياtم @امتداد ã| َزون ÔN وهم الدنيا@,
/@ ّ ٕاG×يى

وبـلحاظ التكـوينيّة فطـرته ÏÉقت[ له 
@بّد اXتنـب�ه@: العاقل فإ
نسان ـ ١١
وكـFل@, وصCح خ� له ما ٕا� ويتوّجه نفسه@, vّذب أن ,@ ّ الروحيى Ø ãçالذا استعداده
النورانّية@, الروحيّة با¡ياة وJيي ا
	خرة@, بعيش ويعيش له@, ُخِلق ¼Íاط

ã
ويسلَك@|



٢٥٧ dع

ا¡قائق ٕادراك Iصيل
ã
| وxNد ا
	خرة@, nعا بلذائذ الدنيا@وسيلة@ٕا�الوصول وNعَل

ا¡ّقة@/ واXعارف

dيع بذاتـه تعا� أ@نّه Fك بواسـطة@, 
 بذاته بصـ� تعا� gا أّن فظهر ـ ١٢
والوسائل ال¿Ìائط ٕا� ال«Êع

ã
| تعا� له حاجة Cف بطش@, وذو ومريد فّعال وبذاته

/@Ë»ا� nعا
ã
| الCّزمة

ا¡س�@/ وأ
Êºء العليا الصفات له وQّرده@: تفّرده
ã
| تعا� فهو

وجوده@/ وفضله وتكوينه خلقه ٕا� بالنسبة وملحوظات اعتبارات كلّها وهذه
عنه@/ الصفات

Ô ã
ن� له إ
خCص وكFُل

صوت ظهوُر ُيCَحظ السمع
ã
| أّن والعلم@: وإ
بصار ال«Êع ب� والفرق ـ ١٣

التوّجه ٕابتداًء يCحظ إ
بصار
ã
و| إ
دراك@/ وJصل ٕاليه يتوّجه j 
أّوً القلب

ã
| ولو

فهو العـلم وأمّا عدمـه@/ أو Í
Ò
اÇXب½

ã
| تظاهر ٕا� نظر دون من وٕادرا@كه الُمبَصر ٕا�

Cفـ ,@ ßnالعـا من إ
دراك قصد أو اXعـلوم ظهـور ٕا� نظر دون من مطلـق انكشاف
العلم@/

ã
| خصوصيّة

:@
ã
| Fك oالعل ـ Ëºبٕا مقروناً hالكر القرآن

ã
| ـ ميع Iالس ـ ُيذكر ما كث�اً ـ ١٤

/@oالَعل ميُع الس< ٕان<ُه ,@ ÓDَعل يعاً Òd;ا وكاَن

للحكم@/ ÓDكIو له تأ@كيداً يكون واXقيّد اòاّص بعد اXطلق أو العاّم ذ@كر فٕاّن

:@
ã
| Fك البص�@: ـ Ëºبٕا ُيذكر وقد

/@١٣٤ . ٤ ـ َبص�اً يعاً Òd اُ; وكاَن ِخرة Ð2وا نيا الد= ثواُب ا; فِعنَد
/@١١ . ٤٢ ـ الَبص� ميُع الس< وهَو ٌء

ã
Ï Ò¾ َكِمثِلِه لَيَس

.@٤٠ ـ الَبص� ميع الس< هَو ا; ٕان< ء
ã
Ï Ò¿ب 2@يقضون دونه ِمن َيْدعوَن وال<ذيَن

/@٢٠



dك ٢٥٨

/@٧٥ . ٢٢ ـ Õَبص� يٌع Òd ا; ٕان< النّاِس وِمَن ُرُسً� ا�Xئكَة ِمن
ã
� َيْصطَ ا;

/@٦١ . ٢٢ ـ َبص� يٌع Òd ا; وٕان< الل<يِل
ã
| اَر Úyال Ôªويُو

ٕاشارة وهذا وحgه@, وتقديره تعا� gا بفعل مربوطة خاّصة موارد
ã
| وذلك

الطـرف@, مـن وطلب ظهور جهة ا�هتان@: فيه يCحظ منه ويظهر يصدر ما أّن ٕا�
التوّجه

ã
| وتقدير oكI ٕا� Fومرجعه تعا�@, gا جانب من ٕاليه ونظر توّجه وجهة

ÏÉقتÇ[ وٕا@كFله ا¡كم وٕا[ام القضاء جهة
ã
| oكIو وا
ستقضاء@, الطلب جهة ٕا�

وأري@/ ُع Òdأ ا Ôgَمَع
ã
	 ان< افا ÒH 2 @:@

ã
| Fك وهذا اXورد@,

/@١٧٩ . ٧ ـ wا َيْسَمعوَن 2 آذان م Ô ÒGو ـ وأمّا

/@٢١ . ٨ ـ َيْسَمعون 2 وُهم عنا ß Òd قالوا

سامع@/ غ� فهو يدرك n وٕاذا إ
دراك@, هو ال«Êع ٕاّن قلنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dك@:

والَمسموكات@: ارتفع@, ٕاذا dك يقال العلّو@, ع� يدّل واحد أصل dك@: ـ مقا
واÊ»ßXك@: عال@/ أيى ساِمك@, وَسنام اعُل@/ أيى ْك Ôdوا الدرج@/ ã|ك Ò Òd ويقال Êوات@,

Ø
ال«

َمك@/ Iالس أ
صل@: وبايَن الباب عن شّذ ا ØWو البيت@/ به dكَت ما

الرا·@, Êك ßº Ê@كاِن ßº وYا القمـر@, منازل من Sم Êك@:
Ù
وال« ـ ٤٤٤ ا
شتقاق

أسفله@/ ٕا� أعCه مَسافة البيت@: ُك Ö Òdو سامك@/ فهو ارتفع ء
ã
Ï¾ وكّل أ
عزل@/ Êك ßºو

وَسنام ُسـموكاً@, ارتفع@, ُء@:
ã
Ï¿ال وdك رفعها@/ كاً@: Ö Òd الّسـFء gا dَك ـ صحا

البـيت@: ُك Ö Òdو الدرجـة@, ã| اصَعْد أيى Öh Iالر ã| ْك Ôdُا ويقال عال@/ أيى تامك سامك



٢٥٩ dك

اÇXاء@, خلق من َمك Iوالس البيـت@, به يُسَمُك باء Òòا ã| يكون عود واÊ»ßXك@: سـقفه@/
كة@/ Ò Òd الواحدة

أسفله ٕا� أعCه ب� ما وهو وغ�ه@, البيت ُك Ö Òd ْمك@: Iوالس ـ ٤٦ . ٣ ا�مهرة
والنـجوم فيه@/ dكت فقد فيه صعدت ء

ã
Ï¾ وكّل طويل@/ َمْسموك@: ورجل بلغ@/ ما

اXرتفعة@/ وامك@: Iالس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Oتلف اXسافة ومقدار ا
رتفاع@, مسافة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن


رتـفاع ِم«Êك وهو ]قداره مسـافة باء Òòا فلُعود واXوارد@, اXوضوعات باختCف
أو Sم لكل� أو نام Iالس أو للبيت ا
رتفاع مقدار وهكذا ,@ Øمع� مقدار وللدرجة باء@, Òòا

Sوم@/

/@٢٨ . ٧٩ ـ َفَسّواها َكها Ö Òd َرَفَع َبناها Êُء
Ú
ال« أِم َخلقاً أشد= Ôrأ@أن

ال«Êء@/ من أع�طبقة امتداد ٕا� أ
رض من ال«Êء ارتفاع مسافة وهو

Vموع يشمل ْمك Iالس فٕاّن وغ�ه@, الرفع دون باXاّدة التعب� لطف ظهر وwذا
Êوات@/

Ø
ال« ب�تلك وما حيثVموعها@, من Êوات

Ø
ال« طبقات

ارتفاعه يكون مورد
ã
| كان إ
طCق هذا فلعّل َمك Iع�الس اXاّدة ٕاطCق وأمّا

موك@/ الس  أنواع بعض
ã
| Fك أزيد@,

أفC@كها@: وتقدير حركxا oتنظ يراد Êوات@:
Ø
ال« تسوية وأمّا

فـلٍك
ã
| وُكـل~ ار Úyال سـابق الل<ْيُل و2 الَقَمـر ُتدرك أن ا ÒG َينبغيى مُس الش< 2

/@٤٠ . ٣٦ ـ@ َيسبحون@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ØËº ٢٦٠

:@ ØËº

Ø
j وغ�ه@, كالثقب ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| مَدخل ع� يدّل فيه اXّطرد أ
صل :@

Ø
Ëº ـ مقا

اòياط@/
Ø
Ë
Ò
º
ã
| ا�مل يلج Øح� ـ ء

ã
Ï¿ال

ã
| الَثقب :@

Ø
Ë
Û
@وال«

Ø
Ë
Ú
ال« ذلك fن منه@/ يشتّق

خCف ا�«Ëويُداخله
ã
يرسب| 
@نّهٔ بذلك يى Ùdو وَضّماً@/ فتحاً يقال القاتل@, :@ ØË Ú»وال

يكـون 
 باُنس تداخل ا Øu@
ٔ بذلك يت Ød ا Ø̂ وٕا اòاّصة@, والساّمة@: ُيذاق@/ ا
Ø
W غ�ه

:@
Ø
Ë»وال بقّوة@/ مُداَخلة أ
جسام تداِخُل أيضاً ا Øu@
ٔ ا¡اّرة@, الر´ موم@: Iوالس لغ�ها@/
َتداَخلوا@/ بيyم أصلح فٕاذا يتداخلون@, 
و يتباينون م Øu@أ وذلك ب�الناس@, إ
صCح


هلٔ لغة
Ø
ËÉوال Êم@, ßºو وم Ôd وbعه ,@
أ
@ك

ã
| بالفتح يقتل ما :@

Ø
Ë»ال ـ مصبا

:@
Ø
Ë
Ú
وال« /@

Ø
Ë»ال فيه جعلت من@باب@قتل@: َسّماً الطعام وdمت /@o]@

ã
والك«Ìلب� العالية@,

ويكون للفعل@, مصدراً يكون والَمسّم@: Êºم@/ وbعه الثCث@, اللغات وفيه إ
برة, َثقب
مyا@, باطنه وRاُر َعرقُه يَ�ز ãالّ ثقبه البدن@: ومَساّم مَساّم@/ وا�مع النفوذ@, موضع

و

Ø
Ë»َي ما شاش Òòا من والسامّة خفّية@/ خروقاً فzا 
ّنٔ مَساّم يت Ød :@ ّ أ
زهريى قال

الر´ موم@: Iوالس سواّم@/ وا�مع ٕاËºفاعل@, فهيى والزنبور@, كالعقرب ه Ød يقتل أن يبلغ
بالyار@/ ا¡اّرة

وقد واُ
ذن@/ أ
نف وثقب إ
برة َكْخرق ضّيق@, َثْقب كّل :@
Ø
Ë
Û
وال«

Ø
Ë
Ú
ال« ـ مفر

يتداخلون الّذين خلُل الد  Gم يقال الّذين للخاّصة السامّة ومنه فيه@/ دخل أيى َسـمIه
تأثـ�ه بلطف فٕانّه الفاعل@, مع�

ã
| مصدر وهو القاتل@, :@

Ø
Ë
Ú
وال« أ
مـر@/ بواطن

ã
|

البدن@/ بواطن يدخل

/@
Ø
Ëº فيه مَْسـموم ء

ã
Ï¾و Êم@/ ßº وbـعها القـاتل@, :@ ØË Û»وال Ø

Ë
Ù
وال«

Ø
Ë
Ú
ال« ـ لسا

السـام واXعروف اXوت@, والسامّة /@ ØË»ال فيه جعل الطعاَم@:
Ø
Ëºو /@

Ø
Ë»ال سقاه ه@: Ødو



٢٦١ ØËº

وا�Çمع وَثْقبه@, َخْرقه ه@: Ø Ôdو ء
ã
Ï¾ كّل

Ø
Ë
Ò
ºو الثIْقب@/ :@

Ø
Ë
Ú
وال« هاء@/ Cب oXا بتخفيف

شـّده@/ َسـّماً: وَسـمIه أصلح@/ َسّماً@: Ø
Ë
Ô
يَ« القـوم ب� ÚË Òºو Çياط@/ ßòا ØË Òº ومنه وم, Ôd

وصفة@, ÓÊºٕا تكون اراً@, Òu كان@أو Cًلي الباردة وقيل@هيى تؤّنث@, ا¡اّرة@, ´ الر� موم@: Iوالس
/@mÊ

Ò
º وا�مع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خرق ٕا� ينxيى Mيث الشـديد النفوذ هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ
صل أّن

اXتحّصل وا
ختCل إ
برة@, من حاصل ثقب ع� تطلق القيود هذه وبلحاظ وثقب@/
البـCد

ã
| ا¢Çلّة اÇXؤثّرة النافذة ا¡اّرة الر´ وع� البـدن@,

ã
| ا¢صوصة اXاّدة من

أمـور
ã
| النـافذين èالقـر ذويى وع� غ�ها@, ã

| الشـديدة الباردة والر´ العربّية@,
وتأث�@/

Øã
Ïºأسا نفوذ ٕا� انxت ٕاذا تشديدها أو أمور وع�ٕاصCح شخصّية@,

اÇXع� وعـ� واÇòرق@, الشديد النفوذ وهو ّ اXصدريى ]عناه يستعمل ØË Ú»فال
واXنفذ@/ الثقب وهو النفوذ ذلك من يتحّصل ما وهو ّ إ
dيى

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا
Ø
Ë
Ò
º
ã
| َمُل Òا� َيلَج Øَح� نّة Òا� َيْدُخلوَن َو2

هنا واXراد ونظمه@, ونضجه و[امه كFله حّد ٕا� بلغ ء
ã
Ï¾ كّل ٕانّه ا�مل

ã
| قلنا

مَنفذ
ã
| وروده Wكن غ� أ@نّه ومعلوم وأمثاGا@, السفينة به تشّد ا¤كم الّضخم ا¡بل

للخياطة@/ ثقب ßXا أو إ
برة ثقبه ما ã
|

واXاّديّة @الظلمة ã|@توّغلهم بلحاظ الكفّار حيث@ٕاّن التشبيه@: ã|@التناسب �O
و
Cف والّصفا@, والنورانيّة والروحانيّة اللطافة عن مبَعدون وأ
خCق@, أ
عFل وسي�ئات
وهـذا والروحـانّية@/ والرÇaة واللطف النور دار هيى ã

الّ ا�نّـة وب� بيyم تناسب
دقيق@/ ع�منفذ ضخم حبل @كدخول



ØËº ٢٦٢

ناِر ِمن قبُل ِمن َخَلقناه وا�ان< َمْسنون ٍأ Ò Òaِمن َصلصال ِمن ا2ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد
/@٢٨ . ١٥ ـ موم الس<

النوع@, من الواحد وهو منه@, فاعل وا�اّن الس�@, ]ع� أ@نّه ا�ّن
ã
| مّر وقد

وهو فَعول موم Iوالس الط�@/ من ا¢لوق إ
نسان مقابل ã
| النار ماّدة من ا¢لوق وهو

البدن@, منافذ
ã
| النافذة الشديدة ا¡ارة الر´ مصاديقه ومن النفوذ@, شّدة

ã
| يكون ما

اXأخوذ اXادة فتكون والنفوذ@: اللطافة غاية
ã
| الر´ من اXتحّصلة ا¡رارة كانت وØXا
ٕا�الط�@/ بالنسبة نافذة لطيفة ا�ّن مyا

إ
نس@/ خلق قبل كان ا�ّن خلق أّن ع� الكرZة ا
	ية وتدّل

/@٤٣ . ٥٦ ـ o Òaو وم Òd
ã
| Êل Ù¿ال أصحاُب ما Êل Ù¿ال وأصحاُب

موجودة شديدة حرارة oم Ò¡وا اòارج@, من متوّجه نافذ حاّر جريان موم Iالس
ا¤ّل@/

ã
|

Fك اXظلمة@, وأ
هواء اXضلّة والسي�ئات اòبيثة Ëأ
عFل Ø»Q هو موم Iالس ولعّل
القلبّية@/ الرذيلة وأ
خCق الفاسدة النيّات Ë

Ø
»Q هو oا¡م أّن

َعَلْينا اُ; ن< Ò Òf Òُمشِفق� أهلنا
ã
| ُكنّا ٕانّا قالوا َيَتساَءلوَن َع�بَْعض م

Ô
Î ÔÉبع وأقبَل

/@٢٦ . ٥٢ ـ موم الس< َعذاَب وَوقانا

ا Ú̂ @ٕا ـ والذنـوب
ã
Ï¼عاXوا الفاسـدة أ
عFل من والتقوي اòـوف نتيجة هذا

/@١٦ . ٥٢ ـ َتعملوَن Ôrُكن ما َزون ÔQ

ã
Ï¼عاÇXوا اXنحرفة والتعّديات الظاXة وأ
عFل اXاّدة ب� Dف التناسب فظهر

wا@/ التعب�ولطفه حسن وثبت ا
عتدال@, عن اòارجة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٦٣ dن

dن@:

وُظهران@/ َظهر مثل نان Ôd وا�مع ,sوالغ لéالبقر من ما@يعمل السمن@: ـ مصبا
ويتعّدي وشحُمه@/ ¡مه 
ك ٕاذا قُرب@: باب من لغة@:

ã
و| َتِعب@, باب من يَْسَمن َن ß Òdو

وامرأة Êن@, ßº وbعه ,@� Òd فهو منه@, Ëºٕا ِعَنب@: وزان َمن والس� وبالتضعيف@, باGمزة
أ
صنام@/ تعبد فرقة َمينة@: والس  أيضاً@/ Êن ßº وbعها ينة@, Òd

هو يقال َمن@, الس� ذلك من زال@/ ÔGوا مر الض  خCف ع� يدّل أصل dن@: ـ مقا
يقولونه ا¨ن أهل ٕاّن يقال@: كCم أ
صل هذا عن شّذ ا

Ø
Wو هذا@/ من ْمن Iوالس /@� Òd

الت�يد@/ والتسم�@: بّردته@, ٕاذا َء@:
ã
Ï¿ال نت Ød يقولون العرب@, دون

ِسـَمناً يَْسَمن ن ß Òd اXهـزول@, خCف م�@: Iوالس زال@/ ÔGا نقيض ـَمن@: الس� ـ لسا
قيل ِخلقًة@: َمن الس� كان ٕاذا@ :@ ãæاللحيا قال Êن@/ ßº وا�مع ,@� Òdو ساِمٌن ء

ã
Ï¾و Êنة@/

Ò
ºو

يأ@كلْك@/ كلبَك َسـم�ْن ـ اXثل ã|و يناً@/ Òd جعله نه@: Iوَسـم َن@/ Òdأ وقد مُسِمن رجل هذا

ã
| ـَمن@/ للس� يُـتّخذ دواء ـمَنة@: والس  كذلك@/ وجده أو dيناً طلبه َء@:

ã
Ï¿ال واستَْسَمن

ã
| هذا كان لو بطنه@: ٕا� بٕاصبعه ويؤميى � Òd لرجل يقول �ص�@:

Ø ã
الن	 عن حديث

يكـون وقـد للـَبقر@, بـد@, الز  ِسCء ,@éّالل ِسCء ْمن@: Iوالس لك@/ خ�اً لكان هذا غ�
عمله َمْسمون@: فهو ناً@, Ö Òd يَسُمنه الطعام ن Ò Òdو نان@/ Ôdو ون Ôdو ن Ôdأ وا�مع للِمعزي@,
Fك ن@, Ö Òd ذو ساِمٌن@: ورجل من@/ Iبالس لتّه وأdنه@: نه Ødو �Ôòا ن Ò Òdو به@/ ولَتّه ْمن Iبالس


ِبن@/ تاِمٌر رجل يقال

نُته@: Úd وقد ْمن@/ Iبالس له أدمَت ٕاذا له@: نُت Ò Òd ّكيت@, الس� ابن ـ ٢١ . ١٣ الxذيب
وقـال ـْمن@/ Iالس Gم يوَهب أن يطلبـون أيى َيْستسِمنون@: وجاءوا ْمن@/ Iالس زّودته ٕاذا



dن ٢٦٤

ناً@/ Ö ßd يَْسُمن ن Ô Òd والفعل زال@/ ÔGا نقيض ْمن@: الس� الليث@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بأنواع وOتّص والضعف@, زال ÔGا يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

ناً Ò ßd يَْسَمُن ن ß Òdو طبيعياً@, نُه Ò ßd كان �ٕاذا Òd فهو يَسُمن ن Ô Òd فيقال وإ
نسان@, ا¡يوان
مُسِمٌن@/ فهو يُسِمُن Çَن Òdأ وهكذا و
حقاً@, عرضيّاً كان ٕاذا ٌن@, ß Òd فهو تعب باب من

اGيئة@/ ود
لة الصيغة Mسب هذا

بـðايـد 
ٕاّ 
@يـتحقّق َمن الس� ٕاّن بل الشحم@, يCزم ا¡يوان ã| َمن الس� ٕاّن Øj
ع� ال«Êنة يطلق اللحاظ وwذا الداخلّية@: أ
عضاء وأطراف البدن داخل

ã
| ْحم Iالش

ع� يطلق أيضاً ْحم Iالش أّن Fك Vازاً@, أو َمن الس� ضمن ã
| ٕاليه النظر كان ٕاذا ْحم Iالش

/@� Òd أيى oشح ٕانّه فيقال َمن@, الس�

/@ ٨ . ٨٨ ـ ُجوع ِمن
ã
يُغ	 َو2 ُيسِمُن 2 ِمنÍÒÈيع ٕا2ّ َطعاٌم م Ô ÒG لَيَْس

وضعفهم@/ جوعهم يرفع 
 بل يُقّوvم@, 
و واقتدارهم قّوtم ã| يزيد 
 أيى

/@٢٦ . ٥١ ـ
à
� Òd بِعْجٍل فجاَء ٕا�أهله اَغ فر

والعجل@/ الروغ ـ راجع ـ لCٕطعام به جاء سنة@, [ام قبل البقر ولد الِعجل@:

.@@١٢ ـ ِعجاف َسبٌع يأ@كلهّن Êٍن ßºبََقرات َسْبع
ã
| أفِتنا ّديق �الص ا Ûv@أ يوسُف

/@٤٦

والعجف أعجف@, أو َعْجفاء أو َعِجفة والِعجافbع نة@, ß Òd أو ينة Òd bع Êن@: ßº
زال@/ ÔGوا ]ع�الضعف

اXع�اXذكور@/ أصالة ع� يدّل الِعجاف@: مقابل
ã
| Êن

Ù
ال« فذكر



٢٦٥ dو

با
لðام@/ 
 بالتضّمن ْحم Iع�الش اXاّدة د
لة ٕاّن نقول أن و
@يبعد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dو@:

ٕاذا اُ
مـور@:
ã
مـعا� ٕا� ته

Ø
Y ْت Òd يقال@: ومنه /@Cع ّواً@: Ôd يَْسمو Ê

Ò
º ـ مصبا

وقال وتؤّنث@, تذّكر :@ أ
نباريى ابن قال لCٔرض@, اXظلّة وال«Êء وال¿Ìف@/ العّز طلب
وَسحابة@, َسحاب مثل Êوة

Ò
º bع وكأ@نّه ع�مع�السقف@, وهو التذك�قليل الفّراء@:

ع� ّ يى Ô Ôd وbعها مع�السحابة@,
ã
| ا Øu@
ٔ مؤنّثة اXطر@, وال«Êء@: Êºوات@/ ع� عت Ôbو

Êºء@, الفرس لظهر يقال Øح Êºء@, مظّل عال وكّل مذّكر@, السقف@, Êء@:
Ø
وال« ُفعول@/

اعتباراً ّ وÊºويى ع�لفظها@, باGمزة ,@ Ø ã�Êº ٕا�ال«Êء والنسبة ال«Êء@/ من ل Ù� يُ ـ ومنه
Yزته :@Ëº
وإ لCٕ¡اق@/ كانت أو Cًأص أو 
بدً كانت ٕاذا اGمزة حكم وهذا بأ
صل@,
ُيرّد أ@نّه عليه والدليل الُعلّو@, وهو مّو الس  من وهو قُفل@, أو ل ßa مثل و ßd وأصله وصل
منه فالناقص هذا وع� وأÊºء@, ّ Çيى Ò Ôd فيقال التكسـ�@, وbع التصغ�

ã
| أصله ٕا�

ا¤ذوف موضع عّوضوا لو م Øu@
ٔ القياس وهو عyا@, عوٌض واGمزة ٕافع, ووزنه الCّم,
العCمة@, وهو Ëºو أصله أّن الكوفيّ�ٕا� بعض ذهب أو�بإ
ثبات@/ ا¤ذوف لكان

@نّهٔ ضعيف@, وهذا قالوا اعل@, فوزنه هذا وع� اGمزة@, عyا وعّوض الواو فحذفت
ولو أسـميته@, تقول ؤ
@نّك أوسام@, ا�مع

ã
و| ,@oوس التصغ�

ã
| لقيل كذلك كان لو

عليه@, ÓFعل له ÓÊºٕا جعلته بزيد وسـّميته زيداً وسـّميته وdته@/ لقلت السمة من @كان
بذلك@/ هو وتسّمي

/@Cع ب½Íه@: Êºو علوت@, ٕاذا dوُت يقال العلّو@, ع� يدّل أصل dو@: ـ مقا
Êوة

Ò
ºو Êوًة@/

Ò
º َشـوله عـ� َسطا الفحل@: Êºو استثبّته@/ Øح ارتفع شخص@:

ã
� Êºو
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Êºًء@/ واXطر Êºًء@, السحاَب تُسّميى والعرب Êو@/ Òº وا�مع شخُصه@, ء@: ãÏ¾ وكّل اCGل
لظـهر يـقال Øح Êºء@, مُِطّل عال وكّل البيت@/ سقف Êء@:

Ú
وال« الشخص@/ وال«Êءة@:

Øحـ ال«Êء نَـطأ ِزلنا ما ويقولون Êºًء@/ النبات يسّموا Øح ويتّسعون Êºء الفرس

@نّهٔ العلّو@, من وهو dو@, ـ Ëºٕا ـ أصل ٕاّن ويقال واXطر@/ Cٔالك يريدون ـ أتينا@كم

ع�اXع�@/ ود
لة تنويه

ف«Êء دوuا ٕا�ما بإ
ضافة Êºء كّل بعÎÉم@: قال أعCه@/ ء
ã
Ï¾ كّل Êºء ـ مفر

Êºء اXطر يى Ødو أرض@, Cب Êºء ا Øuفٕا العليا ال«Êء 
ٕاّ فأرض فوقها ٕا�ما وبإ
ضافة
ٕامّا Êºًء النبات يى Ùdو بأ
رض@/ يقع n ما Êºًء يى Ùd ا Ø̂ ٕا بعÎÉم@: قال مyا@, òروجه
لCٔرض اÇXقابل وال«Êء أ
رض@/ عن 
رتفاعه وٕامّا Êºء هو الّذيى اXطر من لكونه
ال«Êُء فسّواهّن@, Êء

Ú
ال« @�سَتوي@ٕا� Ú Ôj ـ وا�مع ويستعمل@للواحد يذّكر, وقد مؤّنث@,

الّذيى ا�نس أÊºء من راه ÒV Nريى وما الشجر ã| كالنخل ا Øu@أ ذلك ووجه به@/ منفِطر
ما Ëº
وإ ,@

ã
العا� الشخص Êوة@:

Ú
وال« وا�مع@/ الواحد بلفظ عنه �Oو ويؤّنث يذّكر

ومعرفة به@/ فيعّرف اXسّمي ذ@كر رفع به الّذيى وهو ٌو@, ßd وأصله ء@,
ã
Ï¿ال ذات به يعرف

له تعلم هل وقوله الضم�@/
ã
| صورته وحصول اXسّمي ]عرفة 
ٕاّ 
@Iصل أ
Êºء

اXع� وليس التحقيق@, ع� صفته يستحّق وموصوفاً ٕاdه يستحّق له نظ�اً أيى ـ اً يّ ß Òd
بٕاdه@/ يتسّمي من Qد هل

Êºء@/ = آراميّة يا� Ò ßc� ـ قع

/@Ëºٕا = آراميّة �Ê ß¾�

أÊºء@/ = يت� ßc�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

به@/ Tيطاً آخر ء
ã
Ï¾ فوق مرتفعاً كان ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

Êء
Ú
ال« wيئة وتعّربت والع�ّية@, وال«Ìيانيّة أ
راميّة من مأخوذة تري Fك اللغة وهذه

/@Ëº
وإ

اليـاء حذف بعد مyا@, اXأخوذ اXاّدة ع� زيدت للوصل@, Ëº
إ
ã
| فاGمزة

مّو@/ الس� 
و Ëºالو 
 ,@Ê ß¾ هو Ëº
إ كلمة فأصل ,@Ê ß¾ ـ مyا

وغ�Yا@/ والتسّميى كالتسمية ـ مشتقّات مyا اشتّقت Øj

يا@/ Ò ßc من اXأخوذة Êء
Ò
ال« ماّدة غ� اXاّدة فهذه

مـن ذ@كرنا ما وهو واحـد@, مفهوم ٕا� اللّغتـ� مرجع بأّن نقول أن و
@Zكن
Iت اXسّمي ويستقّر بمسّماه كذلكJيط Ëº
إ فٕاّن ء@,

ã
Ï¾ فوق وإ
حاطة ا
رتفاع

به@/ ويُدعي Ëº
إ عنوان

والفوق@:
Ø ã
والر{ والصعود والعلّو ا
رتفاع ومواّد اXاّدة ب�هذه الفرق وأمّا

اòفض@/ ضّد وهو فوقه@, ما ٕا� التسفّل بعد موضع عن زوال الرفعة أّن

ويغلب موضع عن والزوال ٕا�التسفّل نظر دون من نفسه
ã
| ملحوظ والعلّو@:

وا
قتدار@/ القهر عليه

باXكان@/ وOتّص مكان@, ٕا� مكان من ارتفاع والصعود@:

معنويّاً@/ أو ماّدياً بالتدريج درجة بعد درجة صعوداً يفيد :@
Ø ã
والر{

CRف ء@,
ã
Ï¿ال ليسمن وهو اXكان@, ظروف من وهو التحت يقابل والفوق@:

وأ
ع�@/ العلو
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الفـرس وظهَر نزوله حال واÇXطر والسحاب وال«Êء السقف مفهوم أّن فظهر
أ
صل مصاديق من كلّها والشخصيّة الفحل Êوَة Òºو أ
رض ِمن Iته ما ٕا� بالنسبة

ذ@كرناه@/ الّذيى

ٕا� �سـَتويى Ú Ôj ماًء@, Êِء
Ú
ال« ِمَن وأنَزَل :@

ã
| Fك ّ ماّديى Tسوس ٕامّا ال«Êء ٕاّن Øj

َعلْيـنا َزعمَت F @كَ Êَء
Ú
ال« ُتْسـِقُط أو ِمْدراراً@, َعَليكُم Êَء

Ú
ال« ُيرِسُل َفَسـّواهّن@, Êء

Ú
ال«

Êَء
Ú
ال« ـنّا َزي< ٕانّا Êء@,

Ú
ال«

ã
| فَيْبُسطُه َسحاباً فُتث� فوظاً@, ÒT َسْقفاً Êَء

Ú
ال« وَجَعلنا @ِكَسفاً@,

ُدخان@/ وهيىَ Êء
Ú
ٕا�ال« اسَتويى Ú Ôj يَْوَم�@, ã| Êواٍت

Ò
º َسْبَع الَكوا@ِكب@, بِزينة نيا الد=

وماّدtا الّسمىوات مبدأ وهو ع�الدخان الكرZة ا
	يات هذه ã
| ال«Êء فأطلق

وع�ال«Êء الكوا@كب@, زينة فzا
ã
الّ وع�الّسمىوات الّسبع@, وع�الّسمىوات أ
ّولّية@,

السحاب فzا
ã
الّ وع�الفضاء اXاء@, منه النازل السحاب وع� كالسقف@, تُري

ã
الّ

Êء@/
Ú
ال« �َجو

ã
| ـ@@@ُمَسخ<راٍت

ٕا� Êء
Ú
ال« ِمَن ا2ٔمَر ُيَدبُّر Êء@,

Ú
ال«

ã
| وجِهك َتقّلَب َنري َقد :@

ã
| Fك ّ معنويى وٕامّا

َشديدًا@/ َحَرساً ُمِلَئْت َفَوَجْدناها Êَء
Ú
ال« سنَا Ò ÒX وأ نّا رض@, ا2َٔ

الCّهـوت nعا
ã
| هو بل اXاّدية@, Êوات

Ø
ال« هذه

ã
| يقوم ليس تعا� gا فٕاّن

وهو ا�ّن Xس وأّن والÊÉئر, ال«Ìائر ويشاهد والروحانّية@, اXاّدية nالعوا يدب�ر الُعليا,
ّية@/ اXاد� ال«Êء ليسGذه وجوداً ال�زخ من

ٕا� النظر كان ٕاذا وأمّا لنا@, اXسكونة وٕا�أ
رض ٕالينا بالنسبة يCحظ ٕاذا هذا
xIا@/ ما ٕا� بالنسبة وÊºء فوقها ما ٕا� بالنسبة أرض مyا فكّل اُخر@: وSوم @كرات
,@Fyبي Dف تعا�@: بقوله Fuدو

Ø
Fع Ø�فيع معاً@: وال«Êء أ
رض ٕا� كان ٕاذا النظر أّن Fك@

,@F Òyبَي َوما رِض وا2َٔ واِت مى الس< رّب رض@, وا2َٔ Êِء
Ú
ال« Òَب� ِر اXسخ< حاِب والس< :@

ã
| Fك@
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/@F Ôyبَي َوما ْرَض وا2َٔ واِت مى الس< َخَلقنا َوما

ْرض@, ا2َٔ
ã
| وما واِت مى الس<

ã
| ما ِ;ِ ُيَسب�ُح :@

ã
| Fك ,@Fzف تعا�ـ بقوله Ø�يع وقد

وِ;ِ ْرض@, ا2َٔ
ã
| َوما واِت مى الس<

ã
| ما َيعلُم اَ; ٕان< ْرض@, ا2َٔ

ã
| َوما واِت مى الس<

ã
| ما لَُه

ْرض@/ ا2َٔ
ã
| َوما وات مى الس<

ã
| ما َيسُجد

وأ
رض@, الّسـمىوات طـبقات ã
| موجود فرد فرد وكّل أ
فراد Vموع ف�اد

يراد مyا طبقة كّل فٕاّن ,@Fzف وأ
رضوما الّسمىوات من وجود ذيى كّل يشتمل وهذا
غ�هم@/ أو عقل ذويى من ,@ ًCّTو ً
حاّ الطبقة@, تلك ã| يوجد ما Vموع مyا

Ø�فـيع أ
فـراد@, حيث من 
 ا£موع حيث من FموعهV ٕا� النظر كان وٕاذا
داَمت مـا ْرض@, وا2َٔ وات ـمى الس< َخلق

ã
| ٕان< ْرض@, وا2َٔ وات مى الس< ُملُك وِ;ِ هكذا@:

ْرض@/ وا2َٔ واِت مى الس< رّب ْرض@, وا2َٔ واُت مى الس<

وات مى الس<
ã
َمن| أسلَم ولَُه ـ هكذا Ø�فيع :@Fzف العقول ٕا�ذويى النظر كان وٕاذا

الَغْيَب@/ ْرض وا2َٔ وات مى الس<
ã
َمن| َيعلم 2 ْرض@, وا2َٔ

إ
فـراد بـصيغة Ø�فيعـ أ
رض@, مقـابل
ã
| ال«Êء مطلق ٕا� النـظر كان وٕاذا

ماًء@, Êء
Ú
ال« ِمَن أنَزَل رض@, وا2َٔ Êء

Ú
ال« َفَوَرّب Êء@,

Ú
ال«

ã
َو2| رض ا2َٔ

ã
| ء

ã
Ï Ò¾ :@

ã
Ï»ا�ن

رض@/ وا2َٔ Êء
Ú
ال« zم َعلَ َبَكْت ا Òf

وات مى الس< َرب= َمن ُقل وات@, × Òd َسبَع َفَسّواهّن :@
ã
| Fك العدد@, Fzف يذكر وقد

ا; َخـَلَق َكيَف مثَلهّن@, رض ا2َٔ وِمَن واٍت × Òd َسبَع َخَلَق اَ; ٕان< الَعرش@, وَرب= ْبع الس<
ِطباقاً@/ واٍت × Òd َسبَع

مرتبطة منظومات سبع ٕامّا العدد@: هذا من اXراد أّن وسبع@, أرض ـ
ã
| سبق

روحانّية@/ معنويّة وبعÎÉا ماّديّة بعÎÉا أو معنوية@, أو ّية@, ماد�



dو ٢٧٠

ٕا� ٕاشـارة يكـون أن Zكن وأ
رض@, ال«Êء
ã
| العدد هذا بأّن هنا@: ونضيف

اÇXوجودات nعا إ
نسان@, ا¡يوان@, النبات@, ا�Fد@, ـ@ ال�تيب wذا السبعة nالعـوا
وا��وت@/ العقل nعا اXلكوت@, nعا اXاّدية@, ا¤سوسة Êوات

Ø
ال« ال�زخّية@,

كّل فيكون بأرض@, وليس Êºء ا��وت nعا أّن Fك فقط@, أرض ا�Fد nفعا
سبعاً@/ Fyم

هو وال«Êء ال«Êء@, قبال
ã
| سفل

Ø
Fع عبارة سبق Fك أ
رض أّن ذلك@: وتوضيح

جر Ò¡وا ال�اب من أ
صيلة فا�Fدات معنويّاً@, أو ماّدياً Tيطاً@, ء
ã
Ï¾ فوق يرتفع ما

وأرض@/ متسفّلة كلّها والبحر Ø
وال� واXاء وا�بل

ـ Êَء
Ú
ال« نَطأ زلنا ما ـ ع�أ
رض وIيط وترتفع تعلو وهيى النباتات وفوقها

/@Cٔالك أيى

َظهر ومyا وباطنة@, ظاهرة علzا اXرتفعة ا¤يطة اXسلّطة ا¡ـيوانات وفوقها
الفرس@/

مسّلط وهو وبالقّوة@,
Ø ã
çالذا استعداده وبلحاظ هو حيث من إ
نسان وفوقها

و¾Ìفه@/ وشخصيّته وتدب�ه wّمته ,@
Ó
ومع� ظاهراً ع�ا¡يوان وTيط ومتفّوق

النـافذ اللطيف اXقتدر اXسّلط اXطلق ا�ّن من ال�زخيّة اXوجودات وفوقها
ط�@/ ِمن وَخلقتَُه ناٍر ِمن

ã
	 خلقتَ منه Õخ� أنا ـ@ وقّوة وجوداً

اÇXتنّوعة وأهـالzا ا¢تلفة ها ]ـواد� يّة اXاد� ا¤يطة اXرتفعـة Êوات Ø»ال وفوقها
Ôrأ أن ـ Ì¿الب علم ٕالzا يتناه nالكوا@كب@والثوابت@والسيّارات@و]نظومات و]Cي�من

/@٢٨ . ٧٩ ـ وَسّواها َكها Òd َرَفَع َبناها Êُء
Ú
ال« أِم َخْلقاً أَشد=

النافذة الروحانيّة اللطيفة واXوجودات القويّة واXلكوت اCXئكة nعا وفوقها



٢٧١ dو

�ومyم وقضائه أحكامه 
جراءٕ والوسائط gا 
مرٔ اXطيعة ا¡ا@كمة اXقتدرة اXسلّطة
ِمـَن واòارجُة أعناقُهم الُعليا ال«Êء من واXاِرقُة أقدامُهم ف� الس  أ
َرض� ã| الثابتُة

والتفّوق@/ وا
عتCء وإ
حاطة وا
قتدار التسّلط حقيقة وهذا م�@/ Ôuأركا أ
قطار



ã
الّ الكليّة ا¡دود تلك عن اòارجة وا��وت ا£ّردة العقول nعا وفوقها

ذاتاً@/ Tدودون وهم عباده@, م Øu@أ 
ٕاّ وب�الCّهوت بيyا فرق

مyا واحدة وكّل طباقاً@, بعض فوق بعÎÉا السبع@, Êوات
Ø
ال« طبقات هيى فهذه

وا�بل والبحر
Ø
ال� ٕا� تنxيى أن ٕا� xIا@, واقعة أرضمتسفّلة فوقها ٕا�ما بالنسبة

أحييناها@/ اXيتُة رُض ا2َٔ م Ô ÒG وآيَة ـ وال�اب واXاء

شأنه عّز الباريى اòالق سوي Ø
Fع واضح تعب� وأ
رض@: Êوات

Ø
ال« أّن فظهر

ويشمل والعلوّية@, السفليّة اXوجودات قاطبة تعب�يشمل أحسن وهذا جCله@, وجّل
كّلها@/ الطبقات وNمع ا¢تلفة@, ]رات}ا ا¢لوقة اXمكنات bيع

ْرض@, وا2َٔ Êواِت
Ú
ال«

ã
| ما َيْعلَم يات@الكرZة@: 	
ا بفضله اXنظور ع�هذا وتدّل

ã
| ما ِ;ِ َسـب<َح ْرض@, وا2َٔ ـFواِت الس<

ã
| ما وِ;ِ ,@ �با¡ـق ْرض وا2َٔ ـFوات الس< َخَلَق

ْرض@, وا2َٔ Êواِت
Ú
ال« ُجـنوُد وِ;ِ ْرض@, وا2َٔ Êواِت

Ú
ال« ُملُك لَُه ْرض@, وا2َٔ Êواِت

Ú
ال«

َع� Ò� ÒO َوما ْرض@, وا2َٔ Êوات
Ú
ال« فاِطر الّلىهم< ْرض@, وا2َٔ Êواِت

Ú
ال«

ã
| الِك�ياُء ولَُه

Êء@/
Ú
ال«

ã
| َو2 ْرِض ا2َٔ

ã
| ٍء

Öã
Ï Ò¾ِمن اِ;

اXوجودات@/ قاطبة ٕا� إ
شارة مقام
ã
ا
	يات| هذه فٕاّن

/@Fفراجعه اXقام wذا يرتبط ما َسْبع@: أرض@, ـ
ã
| سبق وقد

أو ا¡ـيوان ع� أ
رض ٕاطـCق صّحـة عدم من أرض@: ـ
ã
| قلـنا ما وأمّا

هذا ØÍÉي 
 ٕا�العلّو@: النسبة مفهوم Fzف مستقلّ�غ�منظور Fuكو بلحاظ إ
نسان



dو ٢٧٢

من ّ انðاعيى ّ قهريى أمٌر هيى بل ,@Fمفهـومه ã
| مأخوذة غ� النسـبة هذه فٕاّن النظر@,

اXذكور@/ ال�تيب

/@٥ . ٣٢ ـ ٕا�ا2َٔرض Êء
Ú
ال« ِمَن ا2ٔمر ُيَدب�ُر

/@٤ . ٢٦ ـ آيَة Êء
Ú
ال« ِمَن م Öz َعلَ ْل Ù Ò� نُ نََشأ ٕاْن

واÇXرتبة الCّهـوت مقام هو مyا أ
@كمل
Ø
k
أ واXصداق Êء@,

Ø
ال« مطلق يراد

سـبع عنوان فٕاّن الّسبع@: Êوات
Ø
ال« تطبيق من ذ@كرنا ما

ã
ينا| 
 وهذا ّية@/ ×G
إ الُعليا

اXطلقة@/ ال«Êُء 
 تعا�@, gا َسّواهّن
ã
الّ ا¢لوقة Êوات

Ø
ال«

ã
| هو ا Ø̂ ٕا Êºوات

/@٦ . ٣٧ ـ الَكوا@ِكب ِبِزينٍَة نيا الد= Êَء
Ú
ال« زي<نّا ٕانّا

ٕا� بالنسبة ا Øuفٕا منظوماtا@/ Pميع اXاّديّة ا¤سوسة Êوات Ø»ال هيى الدنيا Êء Ø»ال
Êºء@, اXوظّف� وا�ّن إ
نسان ٕا� بالنسبة وأمّا متسّفلة@, دانية وا��وت اXلكوت

معلومة@/ fحسوسة تزيyّا وأمّا أوضحناها@/ Fك@

اللفظيّة بالقرائن Øيتع� هو ا Ø̂ ٕا مصاديقها@: من ع�واحدة اXطلقة Êء Ø»ال فتطبيق
اXقامّية@/ أو

/@١٣٣ . ٣ ـ ِللمت<ق� ْت اُِعد< رُض وا2َٔ واُت مى الس< َعرÎÔÈا وَجن<ٍة

/@٢١ . ٥٧ ـ آَمنوا ِلل<ذيَن ْت اُِعد< رض وا2َٔ Êء
Ú
ال« كََعْرض َعْرÎÔÈا وَجن<ٍة

اXع� وهذا وحجاب@, ومانع رذيلة ّ أيى النفسعن وحفظ الوقاية هيى التقوي@:
حـق

ã
| قـال هـذا وع� وأرفع@, أع� التقوي ومقام إ
Zان@, Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا

وأ
رض كعرِض@ال«Êء َعرÎÈا اXؤمن�: @حّق
ã
و| Êوات@وأ
رض,

Ø
ال« َعرÎÈا اXتّق�:

وبالتشبيه@/ وٕاطCقه@, ال«Êء بٕافراد ـ

وإ
نسـان ,@
Ø ã
æوالروحـا I يى اÇXاد� ال«Êء يشمل أعّم فال«Êء صورة@: ّ أيى وع�



٢٧٣ dو

عرÎÈا روحانيّة جنّة يدخل أن ã| استعداديّة وٕاحاطة سعة@ذاتيّة له بلحاظ@روحانيّته
وامتداد وروحانّية@/ ومعنويّة ظاهريّة اXمكنات bيع Êوات@وأ
رضوسعُة

Ø
ال« عرض

شأنه@/ وجّل عّز gا
ã
| ويعلّمه يربّيه أن gا شاء ما وٕا� له@, uاية 
 ما ٕا� طوGا

ا¤دودة الدنيا ا¡ياة وعيش اXاّدة Tيط قيود عن وأطلقها خلّص@نفَسه ٕاذا هذا
ا
	خرة@/ عيش 
ٕاّ عيَش 
 Iاللّهم ـ الظلFنيّة

/@٤٠ . ٧ ـ Êء
Ú
ال« أبواُب م Ô ÒGُتفّتح 2 َعyا وا Òواسَتك� بآياتنا بوا كَذ< ال<ذيَن ٕان<

تلك
ã
العيش| ٕادراك من يتمكّنون كيف الدنيا عيش

ã
| اXتوّغلون بون فاXكذ�

ا�ّنة@/

Êء@/
Ú
ال«

ã
| ُد ع< َيص< ا Ú̂ كأ@ َحَرجاً@ َضي�قاً َصْدَره َعْل ÒN ُيِضل<ه أْن يُِرْد وَمن

زائـدة واGمزة وع�ّية@, أراميّة ـ Ê ß¾ ـ كلمة من مأخوذ ٕانّه قلنا :@Ëº
إ وأمّا
ا¡رف تلك كانت ا ØXو التعريب@,

ã
| Tذوفة الياء أو والواو التلّفظ@, وت«Îيل للوصل

عرفاً@, ]ع�إ
ËºاXعروف اXبدأ
ã
| اللغة وهذه التصغ�وا�مع@,

ã
اُعيدت| ملحوظة

ذيل
ã
| وذ@كُرها ]ع�الرفعة@, الّذيى اXذكور ال«Êء ]اّدة Gا ربط 
 مستقلّة اXاّدة وهذه

الكلمة@/ أصل Iقيق عن غفلة مyا واشتقاقها توجzها السمو ماّدة

واXزيد@: الصفة مyا اشتّقت
Ø
j ياًء@, اعت�ت اXعّربة

ã
الكلمة@| آخر أّن والظاهر

/@ تساميى تسمية@, ـ ّ يى ß Òd

واً@, Öd يَْسموه Êه
Ò
º فيقال@: واويّاً@, كونه ع� يدّل Cًفع منه ا£ّرد استعFل ولكّن

القوم@/ وتسامي وتسّمي@, به@, وأÊºه به وَسّماه به@, Ê
Ò
ºو

/@Ëº
]ع�إ ,@Ë
Û
وال« Ë

Ú
وال« Ë

Ù
ال« ٕاستعFل ذ@كرنا@: ع�ما ويدّل

أمور@: ع� التنبيه هنا وينبغيى



dو ٢٧٤

لصفة أو له وعنواٌن لذات مَظهر ]ع�أ@نّه صفًة@, أو ذاتاً ُيِريى ما هو :@Ëº
إ ـ ١
Øيع� علم وهو كزيد والصفة والكنية واللقب الَعلَم يشمل التعريف وهذا صفاته@/ من

لقباً فُجعل له الصدق مفهوم ٕاراءته باعتبار به ُيَلّقب والصادق ووجوده@, ذاته ويُري
,@CًليQ به ويُدعي Tّمـد@, ابنه والَد كونه باعتـبار به Øيك� Tّمد وأبو له@, Uصوصاً
ٕاطCقها وشاع عليه تطلق

ã
الّ الصفات من وغ�ه والَعCّمَة ا
عتبار@/ wذا زيداً ويُري

wا@/ باتّصافه

Øح ومتداوله@, ا
ستعFل شائع يكون أن يش�ط أ
Êºء@: هذه من كّل
ã
و|

إ
طCق@/ ويتحقّق يصّح

الَعــلَم فٕاّن وجّل@, عّز gا حّق
ã
| Qريى 
 والّلقـب@: والكُنـية الَعلَم ٕاّن ـ ٢

Øح ذاته تصّور Zكن 
 تعا� gوا إ
طCق@, عند ويُعيّـنه ذات مقابل ã
| ما@@يوضع

فليس يوَلد@, nو يَلد n تعا� وهو اُّم@, أو بأب يُصّدر ما والكنية تعّينه@/ كلمة له يوضع
يقع@, n تعا� gا حّق

ã
| وهذا ذّم@, أو ]دح ُيشعر ما واللقب مولود@/ أو اُّم أو أب له

القصد@/ wذا له لفظ يوضع فلم

تعا� له ذاتيّة صفات ]ناسبة تعا� عليه كلFت ٕاطCق أيى الصفة@: ã| Í½فينح
وا�بّار@/ والعزيز hوالكر ن ×aكالّر ـ

ع�صفات وتدّل تشعر كلFت فاللفظيّة وتكوينّية@: تعا�لفظيّة g أ
Êºء ـ ٣
تكوينيّة َمظاهر والتكوينيّة /@ ا¡س�× كأ
Êºء فعليّة صفات أو ذاتيّة bاليّة أو جCليّة
والروحانيّات@, موجودات@Vّردة@من@العقول@والنفوس وهيى عّز@وجّل, gعينّية@لصفات@ا

/@
×
س� Ô¡ا Êºُء َ
أ ُن ÒL ال¿Ìيفة@: الروايات

ã
| ورد Fك تعا�@/ صفاته َمرايا وهيى

واXرآتيّة واXظهريّة إ
راءة جهة من وأظهر أع� التكوينيّة أ
Êºء أّن �O 
و
واضح@/ وهذا ـ اللفظيّة أ
Êºء من



٢٧٥ dو

الذات
ã
| اXعت� اXع�اXلحوظ هو الصفة ٕاّن :@Ëº
وإ ب�الصفة والفرق ـ ٤

الصفة Gذه رآة ßXوا الَمظهر هو Ëº
وإ له@/ عارضاً أو ذاتاً اXوصوف Òع� كان سواء
أ
Êºء fرتبة ,@ ّ لفظيى وجود له لفظيّاً أو Ø ãعي� ّ خارجيى وجوٌد له تكوينيّاً كان سواء
الذات مرتبة عن اعتباراً متأخ�رة الصفات مرتبة أّن Fك فات@, الص� مرتبة عن متأّخرة

عنه@/ فات الص� Ô ã�َن إ
خCِص وكFُل ـ الغيبيّة البحتة أ
حديّة

ولتعيينه ذات مقابل
ã
| وضع ما وهو اXصطلح اXتداول إ
Ëº@]عناه ٕاّن قلنا ـ ٥

غيبMت تعا� ذاته 
ّنٔ وجّل@, عّز gا
ã
| جائز

Ô
غ� مطلقاً@]@: الُمسّمي Ùيُع� Ëºٕا@]

ليعيّنه قباله
ã
| مناسب لفظ وضع Zكن Cف وإ
دراك@, والتعقّل التصّور عن وخارج

له@/ مرآًة ويكون

ٕا2ّ ٕالىه 2 تعا�@, ٕاليه به اXشار ـ ُهو ـ كلمة هو اXقام@:
ã
| وأbعها كلمة وأقرب

/@
ٕاbاً اXنظور
Ø ã
الغي	 الذات به يراد ـ هو

ا�Fليّة الصفات �ميع ا�امع اXطلق اXعبود به يراد ـ أِ; ـ ا�Cل لفظ وبعده
ا;@/ ٕا2ّ ٕالىه 2 ـ وا�Cليّة

لصفات ومظاهر أصيلة أÊºء ا Øuفٕا القادر@, ,@nالعا اXريد@, ,@ ّ ا¡يى ـ أÊºء وبعده
أّولّية@/ كليّة ذاتيّة

باعتـبار حس� أÊºء الكل�ّيـة@: أ
صيلة أ
ربعـة أ
Êºء هذه من يتفّرع ـ ٦
Uصوصة@: وموارد قيود وبلحاظ خصوصيّات

أ
ّول@, النـور@, ,@
ã
البـا{ ا¡Çّق@, ,@

Ø ã
أ
ز� ,@ ّ أ
بـديى ,@mالدا Çياة@: Ò¡ا من فيتفّرع

ذو ,@
Ø ã
الغ� الصمد@, الواسع@, الوارث@, الواحد@, اXؤّخر@, اXقّدم@, الباطن@, الظاهر@, خر@, 	
ا

وإ
@كرام@/ ا�Cل



dو ٢٧٦

الغـفّار@, القابض@, ,@oالرح الّرaن@, الرافع@, اXذّل@, اXعّز@, إ
رادة@: من ويتفّرع
اXلك@/ الباسط@, اXهيمن@, الوّهاب@, القّهار@,

,@oا¡ل اXقتدر@, ر@, اXصو� القابض@, الّرازق@, البارٔي@, اòالق@, القادر: من ويتفّرع
اXؤمن@/ الصبور@, العدل@, ,@oالعظ

اللطيف@, ,@oا¡ك اòب�@, ,@ اGاديى البص�@, السميع@, اXدرك@, :@ ßnالعا من ويتفّرع
ال¿Îيد@/ ,@ الُمحصيى الرشيد@,

Uصوصة وبقيود خاّص مورد
ã
| س�@: Ô¡ا أ
Êºء هذه من واحد كّل فيطلق

معّينة@/ وMدود

Tّله@/ ٕا� موكول حقائقها وبيان مyا واحد كّل وتوضيح

فهو وقيد@: وحّد وخصوصيّة صفة ّ وبأيى مرتبة ّ أيى من nالعا ã| موجود كّل ـ ٧
اXوجودات ومرجع@bيع الُعليا, س�@وأ
Êºء Ô¡ا الصفات هذه من عّدة أو واحٍد مَظهر

س�@/ Ô¡ا أ
Êºء هذه ٕا�

كـرZة@, وأÊºء صفات مَظهر فهو كان@:@ nعـا ّ أيى ã| ويوجد يُري ء
ã
Ï¾ فكّل

/@nوالعا والقادر واXريد ّ للحيى ãوَمرا� َمظاهر كلّها nفالعوا

وَمظاهر تعا� للحّق أÊºء اXوجودات فجميع واXرآة@, الَمظهر هو Ëº
إ ٕاّن وقلنا
العليا@/ لصفاته

حدود وحجاب@, كّل@حّد عن
ã
اXتعا� ه Ø�Xا هو عّز@وجّل gا أّن وتوضيح@ذلك@:

له حّد 
 مطلق ونور حّق وجوٌد تعا� فهو ذاتّية@/ حدود خارجّية@, حدود ماّدّية@,
بُعُد يَبلُغه 
 ـ والتفّكر والتعقّل والتصّور التخيّل فوق وهو خصوصّية@, 
و وصَف 
و

الفِطَن@/ غوُص يَنالُه 
َو َمم ßGا



٢٧٧ dو

وٕارادة مطلق وحياة مطلق نور فهو حّد@: ّ أيى عن تعا�متعالياً وجوده كان فٕاذا
مطلق@/ وعلم مطلق وقدرة مطلق

البحت الذات تلك عن ومعت�ة ومسـتخرجة منðعة هيى Çا Ø̂ ٕا الصفات فهذه
اXتعال فذاته 
وٕاّ ا
عتبار@/ مقام

ã
و| الثانية اXرتبة

ã
| ا¡ّق@, والوجود اXطلق والنور

وجه@/ ّ بأيى فيه تغاير 
و الصفات@, ع�هذه

النـور حـاّق وبيان الذات لتعريف هيى ا Ø̂ ٕا اXعـنوية@: اXنðعة الصفات فهذه
والتغاير@/ ا¡قيقة بيان مقام

ã
| 
 ,@

Ø ã
الغي	 اXطلق

من ومقام@, مرتبة ّ أيى ã| الوجود@, nعا
ã
| ويتظّهر Øيتج� ما كّل أّن فظهر ـ ٨

اXتعال@/ اXبدأ صفات من وظهور أثر هو ا Ø̂ ٕا وخصيصة@: صفة ّ أيى

له@/ مُعطياً يكون 
 ء
ã
Ï¾ فاقد بأّن العقل من وثبت

والرÇaة والنور وا¡ياة وإ
رادة والعلم والقدرة ا¡gة من nالعا
ã
| يُري fا

وإ
دراك وإ
بصار والسمع والعّزة والعدل وا¡Çلم والبسط والقبض والغفران والقهر
واÇXلك والبطون والظهور والسعة والبقاء والدوام والص� والرشاد واللطف واGداية
وجـوده آثار من هو ا Ø̂ فٕا اòصـائص@: وbيل الصـفات Tاسن من وغ�ها واGبة

تعا�@/ صفاته ومظاهر

/@٥٠ . ٢٠ ـ َهديى Ú Ôj َخلَْقه ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل< أعطيى ال<ذيى رّبنا

تأ@كيداً ع�طبقها بالت¿Ìيع
Ø
j وتتمoاòصائصالذاتيّة التكوينيّة باGداية أيى

Gا@/

وأمّا التكوين@, ã| العليا الصفات من لصفة مَظهر هو ا Ø̂ ٕا موجود كّل أّن فظهر
الِكتاُب وأنَت قيل@: Fك إ
Gّية@, الصفات �ميع مَظهراً يكون 
نٔ يستعّد فهو إ
نسان



dو ٢٧٨

أ
@ك�@/ Ô Ònالعا يَنطويى فيِه الIذيى Ôب�ÔXا

الكلFت bيع نفسه كتاب
ã
| وَيقرأ الصفات@, bيع إ
نسان وجود

ã
| فينطويى

قـاطبة وجوده
ã
| يشاهد بأن ويسـتعّد واXراتب@, والتجل�يات الظهورات ع� الدالّة

مراتب تُريى وِمرآة لÊºCٔء@, كامل مع ÒVو للصفات@, تاّم مَظهر فٕانّه التكوينّية@, أ
Êºء
وا¡قائق@/ أ
نوار

ْسـFَء ا2َٔ آَدَم وَعل<َم الكرZة@: ا
	يات تفس�
ã
| يشاَهد ا

Ø
W Vملة كلFت وهذه

قـالوا صـاِدق�@, Ôrُكن ٕاْن هؤ2ِء Êِء
Ö
ºبأ

ã
æأنِبئُو َفقال الَم�ئكَِة َع� َعَرÎÒÈم Ú

Ôj @ُكل<ها
Êِئِهم

Ö
ºبأ أنِبْئهم آَدَم يا قاَل ,@oك Ò¡اoالَعل أنَت ٕان<َك متنا َعل< ما ٕا2ّ َلنا ِعلَم 2 ُسبحانََك

/@٣١ . ٢ @ـ@ َلكُم أُقْل Òn@أ قال بأÊºِئِهم أنبأُهم ØFفل

Ëºٕا كّل و¾Îود أ
Êºء معرفة وهو اXع�@, هذا ٕا� ا¡قائق َمرجع أّن �O@
و
منه يزيد 
 فٕانّه ,@ ّ الرdيى oالتعل ã| متداول هو ما غ� وهذا تامّاً@, النفس¾Îوداً

ã
|

باطنّية@/ وبص�ة ونوراً يقينيّاً ÓFوعل معرفة

ã
| منح½Íة ا¡قيقة

ã
و| بإ
طCق أ
Êºء أّن ٕا� فٕاشارة أ
Êºء@: ٕاطCق وأمّا

التقييد@/ ٕا� حاجة 
و ا¡يثّية@, هذه بلحاظ الصفات أÊºء

ٕالىَه 2 تعا�@: هو قلنا Fك أ
ّول ا¡ّق أّن إ
Gّية@: واXعارف ب�ا¡قائق والفرق

ّ وا¡يى اXريد ـ ب�أÊºء ا�امع وهو ,@gأ بكلمة عنه Ø�التفس�يع مقام
ã
|
Ø
j ُهَو@, ٕا2ّ

حقائق وهيى ُحس�, أÊºء مyا @يتفّرع Øj الثانية, اXرتبة ã| فهذه@حقائق والعاn@والقادر,
من اXوجودات bيع من أ
Êºء تلك مظاهر ـ الرابعة اXرتبة

ã
|
Ø
j الثالثة@, اXرتبة

ã
|

أ
ع� ِمن التوّجه من و
بّد ا¡قائق@, هيى فهذه ا�هة@/ تلك ومن مظاهرها ا Øuٕا حيث
وأ
Êºء@/ اXظاهر ٕا� يصل أن ٕا� أ
ّول ا¡ّق وهو



٢٧٩ dو

ا¡قائق بتلك
Ø ã
اليقي� والعلم اXعرفة@وال¿Îود حصول فهيى اXعارف@إ
Gّية@: وأمّا

ٕاGّية@/ وأÊºء مظاهر ا Øuٕا حيث من الثابتة

َرسولَك@/ أعِرْف Ònنَفَسك
ã
فْ� ُتعر� Òn ٕان فٕانّك نفَسك ãف� َعر� اللّىهّم

/@٧١ . ٧ ـ وآباؤكُم Ôrأن يُتموها Ú Òd أÊºٍء
ã
|
ã
اِدلوَن	 ÔQأ

/@٤٠ . ١٢ ـ Ôrأن يُتموها Ú Òd أÊºًء ٕا2ّ ُدونه ِمن َتعُبدون ما

/@٢٧ . ٥٣ ـ ا2ُن�× َتسميَة ا�Xئكة وَن َلُيسم=

/@٢٣ . ١٣ ـ وُهم Û Òdُقل Ìكاَء Ô¾ ِ;ِ وَجَعُلوا

حّقة@/ واقعيّة تكوينيّة أÊºء قبال ã| Vعولة أ
Êºء هذه

/@١١٨ . ٦ ـ َعلَيْه ا;
Ô
Ëºٕا @ِكَر ذُ ا Ø ßW فُكُلوا

/@١٣٨ . ٦ ـ zا َعلَ ا;
Ò
Ë
Ö
ºٕا َيذُكروَن 2 وأنعاٌم

,@gا ـ Ëºٕا�ٕا ين½Íف أطلق وإ
Ëºٕاذا عليه@, gا ٕاËºمن يذكر أن 
زم أيى
/@Ëº
إ 
 اXسّمي ا
	يت�هو

ã
| gا ـ كلمة ِمن واXراد أ
Êºء@/ من مرتبة أّول

ã
| فٕانّه

/@١ . ٨٧ ـ ا2َٔع� َرب�ك Ò
Ë
Ö
ºٕا َسب�ح

/@٩٦ . ٥٦ ـ oالَعظ باËºربّك َفسب�ح اليَق� َحق= و ÒG هذا ٕان<

/@٧٤ . ٥٦ ـ oالَعظ باËºَربّك َفَسب�ح ِللُمقِوين وَمتاعاً َتذكرةً َجَعلناها ُن ÒL

مـظاهره hوتكـر ِوجـهته oوتعظ عنوانه وQليل ٕاdه ت�يه :@Ëº
إ تسبيح
wذه يتحقّق ا Ø̂ ٕا جCله جّل تعظoالرّب فٕاّن واللفظّية@, وا
	فاقيّة وأ
نفسيّة الروحانيّة

عرفاً@/ اXتداول النحو وwذا الطريق وwذا الصورة

ٕالzا@/ ا¡اجة موارد
ã
| والتعي� وللتحقيق للتأ@كيد بالباء والتعب�



dو ٢٨٠

َرّبه@,
Ò
Ëºٕا وذَ@كََر ه@, Ôdٕا فzا وُيذكَر راها@, ÔV ا; Ë»ِب َرّبك@,

ß
Ëºبا ٕاقرأ ا;@, Ë»ِب

َرّبك@/
Ô
Ëºٕا َتباَرَك َرّبك@,

Ò
Ëºٕا واذ@كُر

ã
| والتذّكر باسـمه@, مبتدًأ والعمل وجهته ٕا� وإ
قبال تعا� ٕاليه التوّجه يراد

به@/ اُ
مور

ã
| ÇQريى أن 
زم الظـاهرّية@: وأ
عFل اXاّديّة وا�ريانات الدنيويّة فاُ
مور

أ
Êºء@/ ُسبُل
ã
و|

Ø ã
æالروحا والنظر إ
G×يى التوّجه Vاريى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سنبل@:

ـنبلة@: والس  ُسنبُله@/ خرج الزرُع@: أسبََل وقد نبل@, والس  اXطر@, بَل@: Iالس ـ صحا
رع@/ Iالز َسنابل واحدة

وع�امتداد ٕا�ُسفل@, ُعلو من ء
ã
Ï¾ ع�ٕارسال يدّل واحد أصل سبل@: ـ مقا

أسبَل يقال 
متداده@, Cًُسنب نبل الس  يى Ùdو الطريق@/ وهو السبيل :@
طوً واXمتّد ء@/ ãÏ¾
َسواء@/ وُسنبله@: ْرع Iالز َسبَل عبيد@: أبو قال سنبله@/ خرج ٕاذا رع Iالز

نبل@/ كالس  بَل@: Iوالس اXائلة@/ ْرعة Iالز نبلة@: والس  بولة والس  بولة Iوالس سبل@: ـ لسا
وأسـَبَلْت@/ سـنَبَلْت وقد ُسـبول@/ وا�مع نبل الس  َشعاع من انبسط ما بَل@: Iالس وقيل
َسنبَل@/ ٕاذا رع Iالز أسبََل قد ماَلْت@/ ٕاذا وLوه وأ
ُرّز ّرة الذ  ُسنبُلة هيى بولة Iالس الليث@:

نبُل@/ الس  وقيل نبل@, الس  أطراف بَل@: Iوالس

Vاز@/ زقاق@, سبيل@, طريق@, �ِشبيل� ـ قع

سنبلة@/ �ِشبِلت�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٨١ سند

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¾ ٕارسـال فzا@: أ
صل ٕاّن وقلنا سبل@, ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
كالعنسـل كث� سـ� فzا كلمة

ã
| النـون وزيادة النـون@, فzا زيدت

Ø
j بالتطويل@/

وِفرناس@/ وِفرِسن والقَلنسوة

الزهر@, أو البذور أو با¡بوب ا¤ّملة النباتات سوق
ã
ع�أعا� ما كّل فالسنبل

النون@/ علzا تدّل فzا زائدة حبوب مع مُسبَلة ا Øu@أ باعتبار

�ُكل
ã
| َسـناِبَل َسبَع أنَبَتْت َحب<ٍة َكَمَثل اِ; َسبيل

ã
| أمواGم ُينِفقون ال<ذيَن َمَثُل

/@٢٦١ . ٢ ـ َيشاء ْن Ò ßX ُيضاِعُف واُ; َحب<ٍة مائة ُسنُبلٍة

منه العمل ذلك أّن 
ٕاّ حّبة@, بقيمة يقاوم إ
نسان من مال ٕانفاق أّن ٕا� ٕاشارة
gوا تـعا�@, مـنه وفـضل وتأييد لطف وهذا سـنابل@, سبع أنبتت اXزروعة @كا¡بّة

يشاء@/ يُضاِعفÒXن

من أ
جر وأمّا استعداده@, و]ñان وسعه ]قدار إ
نسان من الصا¬ العمل فٕاّن
ولطفه@/ العمoوفضله الواسعة@وكرمه ]قتÏÉ@رaته أيضاً فهو اXتعال: العزيز gجانب@ا

Çا Òf @ َدأباً Òسـن� َسْبَع تَْزَرعوَن قاَل ياِبساٍت@/// واَُخَر
à
Í ÖÉُخ ُسـنبُ�ٍت وَسبِع

/@٤٧ . ١٢ ـ@ َقليً�@ ٕا2ّ ُسنُبلِه
ã
| َفَذُروه Ôkَحَصْد

تـص� ÇMيث للـزراعـة اÇXاء وقلّة اÇXطر قطع ٕا� ٕاشارة نابل Iالس ã|اليُبس
فzا@/ ا
خÍÉار قباله

ã
و| يابساٍت@, وحبوwا النباتات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سند@:

ٕا� سندُت يقال ء@/
ã
Ï¿ال ٕا� ء

ã
Ï¿ال انÊÉم ع� يدّل واحد أصل سند@: ـ مقا



سند ٢٨٢

القوّية@, الناقة ناد@: الس� ٕاسناداً@/ غ�يى وأسندُت استناداً, واستندت ُسنوداً, أسنُد ء ãÏ¿ال
وفCن متضاّم@/ بعضه 
ّنٔ الدهر@, والُمسَند@: /@ ّ قويى ء ãÏ¾ ٕا� َظهرها من اُسندت ا Øuكأ@

معَتمد@/ أيى َسنَد

ُسنوداً@, ء
ã
Ï¿ال ٕا� وسندُت وغ�ه@/ حائط من ٕاليه استندَت ما َند@: Iالس ـ مصبا

ويُـعّدي ]Çع�@, ٕاليه@: واسـتندُت لغة@, َتِعب باب من أسَند@: وَسِندُت قعد@, باب من
وا�مع وُمسَند@, ِمسنَد ٕاليه يُستند وما هو@/ فسنَد ء

ã
Ï¿ال ٕا� أسندتُه فيقال باGمزة@,

ناقله@/ بذكر ٕاليه رفعته قائله@: ٕا� ا¡ديَث وأسندت َمساند@/

ٕا� وَسنَدُت ارتفع@, وأسنََد@: ُسنوداً@, ا�بَل
ã
| َسنَد ـ ١١٤ . ٢ أ
فعال @كتاب

تعا�@: gا وٕا� ث@, ا¤د� ٕا� رفعته ا¡ديَث@: وأسندُت به@/ فدُت Òاس� ُسنوداً@: ء ãÏ¿ال
أÌºع@/ الَعدِو@:

ã
و| القوم@/

ã
| َدعيّاً جعلته والرجَل@: �أت@/

د ُشـد� مَُسنIدة وُخشب فح@/ Iالس عن Cوع ا�بَل من قابَلك ما َند@: Iالس ـ صحا
nو Øش رايات ع� أيى مُتَساِندين@: القوم وخرج اسَتندت@/ ٕاليه@: وتَسانَدُت للك
ة@/
الرجَل وساندُت /@ ّ عيى Iالد والُمسَند@: الّدهر@/ والُمسنَُد@: واحد@/ أم� راية Iت يكونوا

وكانفته@/ عاضدته ٕاذا مسانَدة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان سواء@ ء@,
ã
Ï¾ ٕا� وا
ت�كاء ا
عBد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

/@ ّ معنويى أمر ã| أو الظاهر
ã
| ا
ستناد

وا¦كّن@: والركون وا
ت�كاء ا
عBد ومواّد ب�اXاّدة والفرق

قباله@/
ã
و| ٍء

ã
Ï¾ ٕا� بالنسبة النفس

ã
| وات�كاء استقامة هو ا
عBد@: أّن



٢٨٣ سندس

ء@/
ã
Ï¾ ٕا� ا
ستناد بسبب و[كّن استقرار هو وا
ت�كاء@:

هو@/ حيث من وتثّبت استقرار هو وا¦كّن@:

الركن@/
ã
| مّر Fك سكون@, مع ميل هو والركون@:

ُمَسن<دةٌ ُخُشٌب م Ô Úu َكأ لَِقْوGم َتْسَمْع َيقوُلوا وٕاْن أجساُمهم ُتعِجبُك م Ô Òxَرأي وٕاذا
/@٤ . ٦٣ ـ@ م@

ß Ö
z َعلَ َصيَْحٍة ُكل< َسُبوَن Ö ÒJ

منظّمة وصور ضخمة وأجسام ساXة أبدان Gم اXنافق� هؤ
ء أّن ٕا� ٕاشارة
وأرواحهم منحرفة وأفكارهم سقيمة عقوGم أّن 
ٕاّ صحيح@, ومنطق جالبة وهيا@كل

والضCل@/ والغواية والظلمة ا�هل من حجاب
ã
|

ñي] ليسGا جدار ٕا� مستندة وهيى ا¡ياة عن خالية يابسة ُخُشب م Øu@فكأ
وسكون@/ طمأنينة 
و شعور 
و ٕادراك 
و

د
لة فzا وا¦كّن وا
ت�كاء والركون ا
عBد فٕاّن باXاّدة@: التعب� لطف فظهر
وا
ستقامة@/ وا¦ايل وا¦كّن النفس

ã
| ا
ستقرار ع�

من هو ا Ø̂ ٕا ا
ستناد ذلك أّن ٕا� لCٕشارة :@
مفعوً التفعيل بصيغة التعب� وأمّا
أيضاً@/ ذلك

ã
| اختيار وليسGم آخر@, جانب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سندس@:

الديباج@/ من رّق ما وهو فُنُعل@: نُدس والس  سدس@: ـ مصبا

وقـال Ìون@/
Ù
اÇXف« فـيه Oتلف n يبـاج@, الد� رقيق ندس@: الس  ـ ١٧٧ ب IعرXا

أ@نّه
ã
| اللغة أهل Oتلف n رِعزاء@, ßXا ِمن يتّخذ يون Ôال� من ÍÈب ندس الس  اللIْيث@:

معّرب@/



سندس ٢٨٤

منه@/ الغليظ وإ
ست�ق الديباج@, من الرقيق ندس@: والس  ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

إ
ست�ق أّن Fك اللطيف@, الرقيق الديباج هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

رومّية@, من@لغة@خارجّية@فارسّية@أو ف�@مأخوذان ÙÍ½مت غ� F@ٕاÊºن Øu@وأ غليظ@/ ديباج
اXقدار@/ هذا من أزيد يبيyّا ما عنديى موجودة كانت ã

الّ اXآخذ
ã
| أجد nو

/@٣١ . ١٨ ـ ٍق Òوٕاسَت� ُسنُدٍس ِمن Íاً ÖÉُخ ِثياباً وَيلَبسوَن

/@٢١ . ٧٦ ـ وُحّلوا ٌق Òواسَت� ÕÍÉُخ ُسنُدٍس ِثياُب م Òz عالِ

/@٥٣ . ٤٤ ـ ٍق Ò Öواسَت� ُسنُدٍس ِمن َيلَبسوَن

الثوب@/ مyا ينسج ماّدة ألطف وهو ا¡رير هو يباج@: الد�

كالصورة@/ وهو ومقامه@, ]قتÏÉحاله به شخص@ويرتبط ما@يرجع@ٕا� والثوب@:

ÏÉو]قت Mسبه nعا كّل
ã
| وهو الراجع@ٕا�إ
نسان@, والثواب كأ
جر والثوب

ّ واXعنويى ّ اXاّديى من أعّم أيضاً وهو له@, ساتراً يكون ما اللباس أّن Fك خصوصيّاته@,
/@ Õَخ� ذلَِك الت<قويى ِلباُس ـ@@@َو

فظاهر@, Nانسه ما أو الديباج من ومأخوذة ج«Êنيّة كانت ٕان ا�نّة أهل ثياب
ٕاÇ×Gيّة وجـذبات وTبّة وتوّجهات حا
ت عن عبارة فتكون روحانّيـة@: كانت وٕان
صفات عن عبارة وتكون كذلك@, إ
ست�ق أّن Fك وتس�هم@/ ا�ّنة@, أهل ٕا� ترجع

aيدة@/ باطنيّة وأخCق قلبيّة

مـن Gم الدنيا ا¡ـياة
ã
| ا

Ø
W متجّسـمة ونتائجها@: والصـفات ا¡ا
ت وهذه
اòالصة@/ والنيّات الصحيحة وأ
فكار الصا¡ة أ
عFل



٢٨٥ sس

إ
ست�ق@/ ومنه ا¢صوص@, اللمعان هو فيه أ
صل ٕاّن ال�ق@:
ã
| وقلنا

وَحُسَنت الث<واُب ِنْعَم ـ ٣١ . ١٨ اُ
و� ا
	ية تتّمة اXزبور اXع� ع� ويدّل
َمشكوراً@/ َسعُيكُم وكاَن َجزاًء َلكُم كاَن هذا@ ٕان< ـ ٢١ . ٧٦ ا
	ية تتّمة

ã
و| ُمرَتفقاً@/

فوقهم@/ من وJيطهم يعلوهم أيى مـ Òzعال ـ تعا� بقوله التعب� وهكذا

وال}Çاء الطراوة من اللّـون
ã
| أّن اXاّدة

ã
| سـبق فقد :@ÍÖÉ Ôòبا التعبـ� وأمّا

برق@/ ـ ÍÉخ ثوب@, ـ راجع /@�O 
 ما ا�البة والنعومة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@sس

َعظُم :@ ßsالبع�واُسsوس أسِنَمة@, وا�مع ,@sللغ للبع�كإ
لية نام@: Iالس ـ مصبا
ومنه كذلك@/ َتِعب@, باب من :@

Õ ß
sَس فهو ,@ Ó ÒCَس Ò ß

sوَس ,@ Òsأس ـ يقول مَن ومyم َسنامه@,
مـCٔته إ
ناَء@: وَسّنْمُت ـنام@/ Iكالس أ
رض عن رفعته ٕاذا :@ ÓDتسن القـ� َسّنمُت قيل@:

تسّنمه@/ فقد شيئاً@: Cع ء
ã
Ï¾ وكل  غ�ه@/ أو طعامًا عليه وجعلت

مـعروف@/ ـنام@: Iفالس وا
رتفـاع@/ العلّو ع� يدّل واحـد@, أصل :@sسـ ـ مقا
Ò}ا@/ ÒG أعليُت الناَر@: وأسنمُت نام@/ Iالس عظيمة َسِنمٌة@: وناقة علوت@/ وتسّنمت@:

ـنام@/ Iالس َضْخَمة َسـِنَمة@: وناقة ,@ ßsَس ل Ò Òb الليث@: قال ـ ١٥ . ١٣ الxذيب
ويقال@: أثباجها@/ من اXرتفعة ظهورها الرمل@: وأسِنَمة ا@/

Ô
{ ÒG َعظُم ٕاذا الناُر@: وأسَنَمِت

من أيى ـ ¿Ìبwا يَ َعيناً oَتْسن ِمن وِمزاُجه ُعرضه@, ِمن علوته ٕاذا ا¡ائَط@: تسّنمُت
oتسن من تَنويى أن ـ ٕاحداYا جهت�@: ع� عيناً وُتنصب مَعاٍل@, ِمن علzم ل Øيت� ماء
عيناً@/ ُرِفَع كقولك عيناً@,

Ò
Ùsُس ماء من تَنويى أن ـ وأ
خري ُنصبت@/ َنْت نُو� ØFفل ,@ àع�

جاَدها@/ ٕاذا أ
رض@: السحاب Øsتَس يقال@: أ
رض@/ عن َمرفوعاً كان ٕاذا :@ Úsمَُس Õ�وق



sس ٢٨٦

أ
رض@/ ع�وجه الظاهر ßs Iالس واXاء قاعها@/ ٕاذا الناقَة@: ا�مُل Øsوتَس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظهر كتحّدب ء@,
ã
Ï¿ال من ويعلو يرتفع ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

مـن السحاب وارتفاع الق�@, سطح
ã
| والتحـّدب النار@, من الّلهب وارتفاع البع�@,

الّزهـر وارتـفاع النار@, اشـتعال
ã
| الدخـان من يرتفع ما وهكذا كالّلهب@, أ
رض

النبات@/
ã
| والسنبل

وغ�ها@/ والعلّو وب�ا
رتفاع ب�اXاّدة الفرق فظهر

َعْيناً oَتسـن ِمن وِمزاُجه تـوم@/// ÒU َرحيٍق ِمن ُيْسـَقوَن ///@oَنعـ
ã
� لَ ا2ٔبراَر ٕان<

/@٢٧ . ٨٣ ـ بون قر< ÔXا ا
ß
w ُب

Ò
Ì Ö¿ يَ

وا¢صوص@/ واXزج@, الغّش عن
ã
الصا| اòمر ٕانّه حيق@: Iالر ã| قلنا

والgال@/ ا¦ام
ã
| الyاية حّد ٕا� البالغ ٕانّه :@ròا

ã
و|

بـ¿Ìاب تعا� gا من يُسـقَون اXقـّرب� أ
برار أّن اXـورد@:
ã
| اXراد فيكون

واXزج, اòالصعن@الغّش غ�ه,@وهو غافل�عن سكاري أ
برار Nعل خالص@و`ر

ã
| وتـوّجهاً وارتـفاعاً جذباً توجب روحانيّـة وجهة ّ معنويى بأمر امðاجـه أّن 
ٕاّ

أنف«Îم@/

النـفس ٕا� والتوّجه إ
نّيّة عن ارتفاع حالة Gم تتحّصل
ã
الس� wذا فأ
برار

وbاله@/ وعظمته gا نور
ã
| ويَفنون ا¡ّق@, وراء ما وٕا�

سنامه@/ ارتفاع
ã
| ويزيد

Ò
البع� ُCٔالك Øsيُس Fك العبَد Ùsيُس حيق Iفالر



٢٨٧ سّن

فـٕاّن النـورانـّية@, الروحـانيّة مقاماtم من لCٔبرار Xا اXوافق هو اXع� وهذا
وال¿Ìب بأ
@كـل 
 ّيـة@, ×G
إ اXعنويّة وا�ذبات والفيوضات بالتوّجهات التذاذهم

النفسانّية@/ وال¿Îوات

وتوّجهاً 
حاً يوجد إ
سقاء فٕاّن وإ
عCء@: ال�فيع دون oالتعب�بالتسن وأمّا
نفسه@/ الوجود

ã
| وارتفاعاً مقاماً 
 والتذاذاً@,

مع�ع�اXفعولّية@/ منصوب فٕانّه َرحيق@, ـ ع�كلمة معطوف فهو عيناً@: وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سّن@:

ÇÎºولة@/
ã
| واّطــراده ء

ã
Ï¿ال جريان وهو مّطـرد@, واحد أصل سـّن@: ـ مقا

منه@: اشتّق
Ø
j ,@
ٕارساً أرسلته ٕاذا َسنّاً@: أُسنّه وجهيى ع� اXاء سننت قوGم وأ
صل

كأ@نّه ذلك@, من اXسنون وا¡مأ وجهه@/ ع� ُسّن قد اللحم كأّن الوجه مَسنون رجٌل
س�ته@, �ص�@: gا رسول وُسنIة الس�ة@, وهيى نIة@, الس  منه@: اشتّق ا ØWو َصبّاً@/ Iُصب قد

أيى وُسنَنك@: َسنَنك ع� امِض قوGم ذلك ومن َجرياً@/ Qريى ا Øu@
ٔ بذلك يت Ùd ا Ø̂ وٕا
هـذا@: ع� مل ÔJ Ø

j واحدة@, طريقة ع� جاءت ٕاذا َسنائَن@, الر´ وجاءت وجهك@/
للر· نان والس� اßXَسّن@/ هو نان@: والس� نان@/ الس� ع� ا Òtأمرر ٕاذا ا@: Ûyأُس ا¡ديدة َسَنْنُت
الظIهر@, ِفقار أطراف وهيى ناِسن@, Iالس وكذلك ّدد@, ÔT طول ÒW أيى مَسنون 
@نّهٔ هذا@, من
نون@: Iوالس الر·@/ بسنان مُشبّه وغ�ه@: إ
نسـان ِسّن الباب ومن َسـنّاً@/ ُسّنت ا Øuكأ@

َسنّاً@/ أ
سنان به يَُسّن 
@نّهٔ به@, ما@@يُستاك

وثCثون ٕاثنتان لCٕنسان ويقال أسنان@, وbعه مؤّنثة@, الفم@: من ّن الس� ـ مصبا
ضـواحك@, وأربع نواجذ@, وأربعة أنياب@, وأربعة رباعيّات@, وأربع ثنايا@, أربع ِسنّاً@,



سّن ٢٨٨

اÇXّدة@/ ]ع� ا Øu ٔ
 أيضاً@, مؤنّثة العمـر@: wا عنيت ٕاذا ـّن@: والس� رحي@/ ع¿Ìة وٕاثنتا
ع� اXاء وَسننُت أحددته@/ قتل@: باب ك��من الس� وَسننُت أسّنة@/ bعه الر·@: وِسنان
الوجه :@ Òï Iوالس وLوه@/ السكّ� عليه يَُسّن حجر واßXَسّن@: /@CًÎº صبّاً صببته الوجه@:
ّنة@: والس  طريق@/ أيى ع�سïواحد وفCن الطريق@, Òïَس عن تنّح ويقال أ
رض@/ من
ٕاسناناً@: إ
نساُن وأَسّن /@ Òïُس وا�مع ذميمة@, أو كانت aيدة الس�ة ّنة@: والس  الطريقة@/

مَساّن@/ وا�مع ُمِسّنة@/ واُ
ن� مُِسّن@, فهو ,@ Ô�ك ٕاذا

وَسّن باßXسّن@/ مسحها ٕاذا َسنّاً@: ا Ûyيَس باßXَسّن ا¡ديدَة Iَسن ـ ٩٥ . ١ ا�مهرة

أيى ـ َمسنون أ Òaِمن ـ قوله عبيدة أبو Ì»وف يفيض@/ Øح صبّه ٕاذا َسنّاً@: يَسنّه اXاَء
اÇòّد وُسـنّة َسنّاً@/ ا Øyيَُس قبيحة أو حسنة ُسنّة فCن وَسّن معروفة@/ ّنة@: والس  سائل@/
لCٕنسـان أ
سنان@, واحد ّن@: والس� Îºل@/ أيى َمسنون@, خّد قيل ذلك ومن صفحته@,

الك�@/ أضَعفه ٕاذا :@ السن  فCناً وحطَمْت وغ�ه@/

عاج@/ ّن@, الس� يشبه حاّد بروز كّل ِسّن@, �ِشن� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ
مر هذا كان سواء منضبط@, أمر جريان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

اXوارد@/ باختCف الضوابط وHتلف قول@, أو عمل أو صفة ظهور
ã
| وجريانه

ظـهور مـن جريان تعا�@: gا وُسـنّة كالل قمة@/ به يَُسّن ما وهو فُعلة نّة والس 
ÏÉقتÇ[و صفة كّل باختCف Hتلف الضوابط وهذه Uصوصة@, ضوابط ع� صفاته

خصوصيّاtا@/

/@٣٨ . ٣٣ ـ َمقدوراً َقَدراً ا; أمُر َو@كاَن َقبُل ِمن َخلَْوا ال<ذيَن
ã
| اِ; ُسن<َة



٢٨٩ سّن

قيد ع� ويدّل مقّدرة@, وتقديرات Uصوصة ضوابط مع فzم أمره ٕاجراء يراد
مَقدوراً@/ قَدراً gا أمُر وكان ـ@ bلة الضوابط@:

/@٦٢ . ٣٣ ـ َتبديً� ا; ِلُسن<ة َد
ß
ÒQولَن

/@٤٣ . ٣٥ ـ ويً� ÒI اِ; ِلُسن<ِة َد
ß
ÒQولَن

/@٧٧ . ١٧ ـ ويً� ÒI ِلُسّنتنا ُد
ß
ÒQ َو2

وجريانات@من@أمره@وحgه@وقضائه@, ظهورات@من@صفاته@وأÊºئه, السنّة قلنا@ٕاّن
حّق@/ قضاءه فٕاّن وقضائه@, أمره

ã
| Øوالتغ� والتبّدل التحّول و
@Zكن

وإ
ماتة كإ
حياء الفعل صفات ظهور ٕا� مرجعها gا سنّة أّن ذلك@: وتوضيح
والكرم@/ واللطف والقاهريّة والرازقيّة والغضب والرaة

/@٣٨ . ٨ ـ ل� ا2ٔو< ُسن<ُة َمَضْت َفَقد َيعوُدوا وٕان

/@١٣ . ١٥ ـ ل� ا2ٔو< ُسن<ُة َخَلْت َوَقد

/@٥٥ . ١٨ ـ ل� ا2ٔو< ُسن<ة تأتzم أن ٕا2ّ

فإ
ضافة ـ َخلَْوا ال<ذيَن
ã
ا;| ُسن<َة ـ

ã
| Fك أ
ّول�@,

ã
جرت|

ã
الّ gا سنّة يراد

مع Fyم كّل والغضب@, بالقهر وٕامّا والرaة@, باللطف ٕامّا فzم gا وسـنّة ,@ ã| ـ ]ع�
أمـورهم جريان ٕا� يراجع أن لCٕنسـان فC@بّد مواردها@/

ã
| معيّنة وضوابط حدود

ã
| اÇXضبوطة gا ïس ويستكشف أعGFم@, عواقب من ويعتـ� حا
tم

ã
| ويتدّبر

عاقبـُة كاَن َكيَف فانُظروا@ رض ا2َٔ
ã
| َفس�وا Õ Òïُسـ َقبلكُم ِمن َخَلْت َقد ـ@ مواردها@

/@١٣٧ . ٣ ـ ب� �اXكذ

اXكّذب�@/ قبال
ã
| وإ
ذ
ل والقبض القّهاريّة صفة ظهور موارد ٕا� ٕاشارة



سّن ٢٩٠

/@٢٥ .@٤ ـ َعَليكُم وَيتوَب َقبلكُم ِمن ال<ذيَن Ò Òïُس ِدَيكُم Òvو َلكُم Ò Ùلُيب� اُ; ُيريُد

والتكـاليف إ
رشاديّة أ
حكام ببيان واللطف اGداية صفة ظهور ٕا� ٕاشارة
والسعادة@/ والصCح �òا ٕا� اGادية والوظائف

فٕانّه اXتعال@, العزيز gا ïس ٕا� التوّجه أYيّة ٕا� ٕاشارة ديكم@: Ö Òvو ـ وbلة
إ
ÇGّية واXقامات با¡قائق اXعرفة Jصل وبه والصفات@, أ
Êºء حقائق ٕا� توّجه

الربّانّية@/ واXعارف

ورÇaته لطـفه وظهور العـبد ٕا� ورجوعه gا توبة هو التوّجه@: هذا ونتيجة
العمل يوجب ïالس ٕا� التوّجه فٕاّن وعبده@, اXتعال gا ب� ا
رتباط وIقّق عليه@,

العبودّية@/ مقام ٕا� ويرشد والطاعة

/@٢٦ . ١٥ ـ َمسنون أ Òaِمن َصلصاٍل ِمن ا2ٕنساَن َخَلقنا َوَلَقد

ا¡Çمأ@, من النـبات تكّون فٕاّن ,@íنـXا اXرطوب ال�اب هو ا¡مأ أّن سـبق
ع� بل النباتات@, منه تتكّون 
 اXطلق ا¡مأ أّن ومعلوم النبات@/ من ا¡يوان وتكّون
تكون 
 وأن Øمع� مقـدار ع� الرطوبة تكون بأن معّينة@, وقيود Uصوصة ضوابط
ضوابـط ع� جارياً أيى مسنوناً@, كونه مع� وهذا كأ
مCح@, ]واّد Wزوجة ال�اب

الصلصل@/ راجع ـ@ معيّنة

�ِشن�@/ الع�يّة اللّغة من مأخوذ فهو الفم@: من الِسّن وأمّا

اGاضمة@, جهاز من وسيلة أظهر ّن الس� فٕاّن اXاّدة@: ã| أ
صَل فيناسب هذا ومع
جـريان ظهور سـبب تكون ّن فالس� ا¡ياة@, ٕادامة ٕا� به يتوّصل ما أ@ك� واGاضمة

التناسب@/ ويتحقّق للحياة@, مضبوط

أ
صل@/ مصاديق fن والعمر@: ا¡ياة جريان ]ع� ّن الس� وأمّا



٢٩١ سنه

/@٤٥ . ٥ ـ �ن �بالس والِسن< با2ُذُِن وا2ُذَُن

به@/ Nازي أيى

ِشناناه@/ ـ@ الع�يّة من مأخوذ أيضاً فهو الر·@: ]ع�رأس نان الس� وأمّا

كلمة مyا@: يشتّق اXناسبة وwذه والقطع@, مع�ا¡ّدة ع�ّية@: ِشن ـ@ مادة
ã
و|

وِشناناه@/ ِشن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سنه@:

الCّم جعل ٕاحداYا لغتان@: وفzا الCّم@, Tذوفة وهيى ا¡ول@, السنه@: ـ مصبا
ع� وتصّغر ات@, Òyع�َس وQمع َسyة@, وأ
صل الكلمة@, تصاريف ويب�علzا هاء@,
َسyاء@: وأرض ة, Òuمسا وعاملته سنون, علzا أتت النخلة@وغ�ها: ت Øyوتس ة@, Ö

zَُسن
أيضاً@, الكلمة تصاريف يب�علzا واواً جعلها ـ والثانية ا�دب@/ وهيى السنة أصابxا
وأرض مسـاناة@, وعاملته سنّية@, ع� وتصّغر َسَنوات@, ع� وQمع َسنْوة@, وأ
صل
كجمع السنة وQمع النحاة@: قال سن�@/ أeت عنده@: وتسّنيت السنة@, أصابxا سنواء@:
الياء تثبت لغة@:

ã
و| لCٕضافة@/ النون وIذف وسن� سنون فيقال أيضاً@, nالّسا اXذّكر

مـع ÇIذف 
و التـنك�
ã
| تـنّون ٕاعراب@, حرف النـون وQعل كّلها@, أ
حوال

ã
|

كسن� Òِسن� علzم اجعلها اللّهّم ـ اللغة وع�هذه الكلمة@, أصول من ا Øu@كأ إ
ضافة
ع�الفصل@/ السنة أطلقت ا Ø[ور يوسف@/

مyا سقطت وقد معروفة@, فالسنة زمان@/ ع� يدّل واحد@, أصل سنه@: ـ مقا
وقوله أعوام@/ علzا أتت ٕاذا النخلُة ت Òyَس ويقال ة@/ Ö

zَُسن تقول أ@نّك تري 
أ هاء@,
عـليه

ã
çتأ الّذيى ء ãÏ¿كال Í½ي n أيى َيَتسنّه@, nابكÌ Ò¾و َطعاِمك ٕا� فانظُر ـ تعا�

ه@/ Øفتُغ� نون الس�



سنه ٢٩٢

يكون أن Nوز منه والذاهب منقوصة@, العام السنة ِسيده@: ابن قال سنه@: ـ لسا
الُمجدبة@, السنة مطلقًة@: والسنة وَسَنوات@, ات Òyَس bعها

ã
| قوGم بدليل وواواً@, هاًء

أَخذنا وَلَقد ـ@ السـنة أصابxم يقال واستطالًة@, وتشنيعاً Gا ٕا@كباراً علzا ذلك أوقعوا
/@ Øتغ� وَتسّنه@: اً ßyَس وال¿Ìاب الطعام وَسِنه بالقحوط@/ أيى ـ Òن� �بالس ِفرَعوَن آَل

اختلف@/ تبّدل@, ,@ Øتغ� �شاناه� ـ قع

بّدل@/ ,@ Øغ� �ِشناه�

عام@/ سنة@, �شاناه�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـصاديقه ومـن اXع� هذا ومن Øالتغ� هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

العام@/ ]ع� الزمان من Øمع� امتداد

رأيت@/ Fك الع�يّة اللغة من مأخوذة اXاّدة وهذه

ع� السـنة تطلق اXناسبة وwذه التحّول هو أ
صل ٕاّن نقول@: أن يبعـد 
و
أ
رض@/

ã
| ا
نتقاليّة ا¡ركة بانxاء دائرة اXمتّد الزمان لتحّول ا¡ول, ويقال@له العام@,

فٕامّا السنة كلمة آخر ã
| التاء وأمّا أ
صلّية@/ ا¡روف من اXاّدة آخر

ã
| فاGاء

Tذوفة@/ واGاء للتأنيث أو للوحدة ا Øu@أ أو اGاء@, من مبدلة

أّن ع� بناًء سـنو@, ـ@ ماّدة من الكلمة أو مبدلة@, فٕامّا سنوات@:
ã
| الواو وأمّا

سنو@/ ـ راجع ـ ا¡رف هذا ع� وقع قد التعريب

الع�ّية@/ من مأخوذة اXاّدة كون
ã
| شّك Cف حال ّ وع�أيى

/@٢٥٩ . ٢ ـ َيَتَسن<ْه ÒnابكÌ Ò¾و ٕا�َطعاِمك فانظُْر



٢٩٣ سنا

فغ� سنون@: له يأِت n ـ بقوGم التفس� وأمّا أخري@/ حالة ٕا� يتحّول n أيى
Ëºٕا السـنة ٕاّن ـ @وثانياً سنون@/ عليه çأ وقد كذب@, اXع� هذا ٕاّن ـ 
فأّوً وجيه@:@

فصيح@/ غ� وهو با
نðاع@, 
ٕاّ الفعل@, منه 
@@يشتّق

ã
| فاGاء السنو ماّدة من كانت ٕاذا وأمّا السنة@, ماّدة من الكلمة كانت ٕاذا هذا
أ
ّول هو وأ
و� با�ـازم@, Tـذوفة والواو والوقـف@, للسكت تكون الكلمة آخر

أ
صل@/ خCف ا¡ذف أّن مع ذ@كرناها@, بوجوه

سنٍة@/ ألَف Òس� Ò̀ َسنًة@, Òأربع� َسنٍة@, ألَف

ا¡ركات@/
ã
توا� ولثقل الكلمة

ã
للتخفيف| اGاء حذفت ة

Ò Ò
yَس وأ
صل

/@ Òِسن� عناُهم َمت< ٕان ِسن�@, َسبَع ن�@, �الس َعَدَد ِسن�@, ُعمرَك ِمن ِسن�@, ِبضِع
ã
|

الس� Ì»وك العقل@, ذويى ã
| استعFله 
أ@ك فٕاّن والنون@, بالواو َمع ÔN َسنَة bع

/@nالّسا وب�ا�مع بينه وللفرق التلّفظ@, لت«Îيل

/@١٣٠ . ٧ ـ الث<َمراِت ِمَن ونَقٍص Òن� �بالس ِفرَعوَن آل أَخْذنا َوَلَقد

التـحّو
ت منـه يراد اXؤاخـذة@: مقام
ã
و| قيد دون من الّلفظ هذا أطلق ٕاذا

Uصوص@/ ابتCء ٕا� نظر دون من اXّدة تلك امتداد
ã
| ا�ارية وا
بتCءات والشدائد

/@ Øوالتغ� التحّول هو اXاّدة@:
ã
| أ
صل ٕاّن وقلنا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سنا@:

أ
رض تَسنو والسحابة الب�@/ من
×
@يُست� البع�يُس�عليه@أيى السانية@: ـ مصبا

الضوء@/ :@� Iوالس الرفعة@, ناء@: Iوالس رفعته@, وأسَنْيُته@: أيضاً@, ساِنية فهيى تُسقzا@, أيى



سنا ٢٩٤

وا
رتفاع@/ العلو� ع� يدّل ما وفيه ,@ ãسـ� ع� يدّل واحد أصل س�@: ـ مقا
ٕاذا 
نف«Îمٔ يستَنون والقوم السانية@/ وهيى َتسنو@, أ
رَض@, سَقِت ٕاذا الناقة َسَنت يقال
ناء Iفالس الرفعة@: ع� يدّل الّذيى وأمّا راضيَته@/ ٕاذا الرجَل@: سانيُت الباب ومن استقوا@/

الضوء@/ وهو Uصوص@, ء
ã
Ï¿ل أ@نّه 
ٕاّ الرفعة@, ع� دّل ق½Íته ٕاذا وكذلك Wدود@,

الرفعة@/ ناُء@: Iوالس الساطع@/ الضوء نا@: Iالس ـ مفر

عليه Òيُس� ما ã
æوا Iالس bعها السانية الّليث@: قال ـ سنا ـ ٧٦ . ١٣ الxذيب

وِسناية استَقْت@, ٕاذا ُسنّواً@: تَسنو السانية َسَنِت وقد وغ�ه@/ كب� من وا¡يوان الزروع
الباَب وسَنْيُت 
نف«Îم@/ٔ استَنوا ٕاذا َيستنون@: والقوُم اXطر@, يَسنو والسحاُب وِسناوة@/
مـعا¾Ìته@/ وأحسنُت راضيته الرجَل@: سـانيُت عمرو@:

ã
èأ عن فتحته@/ ٕاذا وسنوته@:

أس� وقد وال�ق@, البدر ضوء منxي حّد نا@: Iوالس اXداراة@/ وهيى اXصانَعة واXساناة@:
ابن وقال السحاب@/

ã
| طار أو ع�أ
رض ووقع بيتك@, عليك سناه دخل ٕاذا ال�ق@:

يكـتب ضوؤه وهو ال�ق سنا نا@: Iوالس Wدود@/ وا£د ال¿Ìف من ناء@: Iالس ّكيت@: الس�
َسَنوان@/ Øويث� بأ
لف@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والشـعاع رفيع@, مقام من شعاع انتشار هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

يشاwها@/ ما أو سقاية أو رaة أو ُخلقاً أو ¾Ìفاً أو ضوءاً يكون أن من أعّم

ã
و| وغ�Yا@, والسحاب البع� ٕاسقاء

ã
| اXاّدة تستعمل أ
صل هذا فبلحاظ

¾Ìفاً@/ أو يفيضرaة عال مقام
ã
و| مرتفعاً يكون Dوف الضوء@, Ì¿ن

يناسب مقصوراً نا Iوالس خ�/ أو ضوء الرفعة@مع@ٕافاضة يناسب Wدوداً: ناء Iوالس



٢٩٥ سنا

اòارج@/ وأ
ثر الشعاع نفس

هـو بيyا وا�امع والسنه@, ïوالس السنو ب� Dف أ
@ك� ا
شـتقاق �O@
و

ã
| وا¡ّد ع�الضبط د
لة بالتضعيف ّن Iالس ã�ف ع�مقتÏÉاXاّدة@: وIّو
ت جريان
وأخّف أوسع وهو ,@

ã
العا� اXقام من وشعاع جريان انتشار ع� السنو

ã
و| ا�ريان@/

السنه
ã
و| وأمليت@/ أمللت

ã
| Fك Hفيفاً إ
بدال يعرضه قد التضعيف فٕاّن أ
ّول@, من

التحّول@/ ع�مطلق د
لة

َعـم<ن ُفه
ß
Í Ö½ ويَ َيشاء َمن به فُيصيُب بََرد ِمن فzا ِجبال ِمن Êِء

Ú
ال« ِمَن ُل Ù� ويُ

/@٤٣ . ٢٤ ـ بصار با2َٔ َيذَهُب بَِرقه َسنا َيكاُد َيشاء

فال�ق: السحاب@وال�د@/ جريان
ã
|@
ã
الّ ا
صطكا@كات من اXتحّصل ال�ق أيى

د@:
Ò Ò
وال� وشعاعه@/ ال�ق ذلك جريان والَسنا@: وضغط@/ بشّدة ا¢صوص اللّمعان هو

وعظم@/ ارتفع ما كّل وا�بل@: واXاء@/ السحاب من َبُرد ما @كَحَسن

ِمن حرف وذ@كر به@/ مفعول برد@: من وقوله السحب@/ أيى ال«Êء ã| جبال واXراد
النازل أّن ٕا� ٕاشارة َبَرد� من جبال@, �من اXوردين

ã
| والتجزئة التبعيض ع� الداّل

عـنَدنا ٕا2ّ ـ@ oالعل العزيز gا من تقـدير وهذا ال�د@/ من وبعض ا�ـبال من بعض
َيشـاء َمن بِه فُيصيُب تعا�@: قوله معـ� وهذا َمعلوم@/ بَقـَدٍر ٕا2ّ لُه Ù� نُ َوما َخزائنُه

َيشاء@/ ن َعم< فه
ß
Í½ ويَ

اXاّدية@/ الظاهريّة معانzا الكلFت من اُريدت ٕاذا هذا

ã
| فنقول أيضاً@: اXعنـويّة ãæللمعا شـاملة عامّة oمفاه مyا اُريدت ٕاذا وأمّا
السـحب جبال من إ
G×يّـة أ
Êºء Êºء من تعا� gا ل Øي� الكرZـة@: ا
	ية تفسـ�
¾ÇÎوديّة وحـقائق وكشـفيّات روحانيّة ٕافاضات والنور العظمة مقام ومن النورانيّة
اÇXقامات فـهذه والxاwا@/ القلوب

ã
| ا¡رارة د

Ø
تُ� ذوقّية@, وجذبات ٕاG×يّة وQل�يات



Îºر ٢٩٦

أهلّية@/ وله يشاء ٕا�من تتوّجه الروحانيّة وا¡ا
ت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºر@:

راً@,
Ò
Î
Ò
º ر

Ò
Î»َي ر ÒÎ Òº يقال النـوم@/ ذهاب وهو أ
رق@, بابـه معظم Îºر@: ـ مقا

الساهرة صارت
Ø
j وuاراً@/ Cًلي دا_اً النبت

ã
| عملها 
ّنٔ الساهرة@, لCٔرض@: ويقال

أرض@/ لكّل ÓÊºٕا

أو كلّه الليَل Îºر يقال بعضه@,
ã
| أو كلّه الليل@/

ã
| النوم عدم ال«Îر@: ـ مصبا

وأÎºرُته@/ Îران@,
Ò
ºو ساِهر فهو فيه@, sي n ٕاذا بعضه@:

الت�يل
ã
| الساهرَة Ìقوم

Ø
وف« بيضاء@, أرض وهيى الساهرة@: ـ ٣١٦ ا
شتقاق

به تكّلمت وقد بال«Ìيانّية@, القمر والساهور@: علzا@/ يُعَص n أرضاً gا Oلق ـ فقالوا
معروف@/ ر@:

Ò
Î
Ú
وال« العرب@/

ã
الّـ وحقيقxا القيامة@, أرض هيى وقيل أ
رض@/ وجه قيل الساِهرة@: ـ مفر

بذلك@/ Îºرت ا Øu@فكأ wا الوطء 
يك

ã
æر

Ò
Îºأ تقول@: باللّيل@, النوم امتناع ر@:

Ò
Î
Ú
ال« الليث@: قال ـ ١٢٠ . ٦ الxذيب

للقمر الساهور غ�ه@: وقال القمر@, أÊºء من والساهور قال@: راً@/
Ò
Î
Ò
º له رُت

ß
Î
Ò
ف« هّم

ٕاذا سـاِهرة اÇXاء لع� ويقال مائها@/ ومَنبع أصلها الع�@: وساهور ء@/
ã
Ï¿لل @كالغCف

واحد@/ Îاد
Û
وال« Îار

Û
وال« لع�نا_ة@/ ساهرة ع� اXال خ� ويقال@: جارية@, @كانت

هCل@/ eر@, ر�
Ò
Î
Ò
º� ـ قع

معتقل@/ موقف@, حبس@, سجن@, �سوَهر�
الليل@/ ظCم فجر@, �َشَحر�



٢٩٧ Îºر

الظCم@/
Ø
oخ أظلََم@, اسوّد@, �شاَحر�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@Cًليـ التـوّجه مع والغفلة النـوم فقدان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن
Îºراً@/ أ
رق وليسمطلق

وع� ,@Cًلي وعمله وظيفته عن يغفل 
 فٕانّه القمر@: ع� تطلق اXناسبة وwذه
توّقف@/ دون ومن دا_اً عyا وجريانه اXاء òروج ع�اXاء@:

فٕاّن أ
صل@, يناسب الع�ّية@:
ã
| والتسّجن والتوقّف وا
سوداد الظلمة ومفهوم

با
سوداد@/ وTدود بالظلمة قهراً Tاط Cًلي ر
Ò
Î
Ú
ال«

/٧٩@.١٤ ـ بالّساِهَرة ُهم فٕاذا واحدةٌ َزجرةٌ ِهيىَ ا Ú̂ فٕا ةٌ ÒÌºخا ةٌ كَر< ٕاذاً@ ِتلَك قالوا

ÇTيط عن عـبارة والساهرة@: حالة@/ أو عمل عن [نع الصـيحة هيى الزجرة@:
النّاُس ـ و[ايtCا وقواها باXاّدة Tجوب غ� nعا وهيى فzا@, نوم 
و غفلة 
 ومقام

انتَ}وا@/ ماتوا@ ٕاذا@ ِنياٌم

ã
| الواقع� �Ç_كالنا الدنيا ا¡ياة تعلّقات

ã
| اXتوّغلون الغافلون فا¤جوبون

صـCح فيه ما وٕا� الباطنيـة حا
tم ٕا� متوّجهـ� غ� والطغيان@, ا�هل ظلFت
نفوÎºم@/ ونورانيّة قلوwم وسCمة أمورهم

ا
	خرة nعا فٕاّن والتوّجه@, وال«Îر التنبّه Gم فيتحّصل اXوت@: أدركهم ٕاذا وأمّا
َحديد@/ اليَوَم َك ÔÍ Ò½ فبَ ـ@ اXاّدة حجب فيه ترتفع لطيف nعا

تعلّق ليسGم اXوت بعد النفوس ٕاّن ـ 
فأّوً بأ
رض@: الساهرة تفس� وأمّا
حال

ã
| Fك ماّديى مسكن ٕا� Jتاجون 
و الدنيـا@,

ã
| كانوا Fك أ
رض

ã
| وسك�



Îºل ٢٩٨

والظاهر أ
صل@/ مصاديق من ليست أ
رض ٕاّن ـ وثانياً ا�سدانّية@/ بأ
بدان تعلّقهم
ع� برأvم الكلمة Ìوا

Ø
ف« Ìون

Ø
واXف« التفس�@/ كتب من اXع� أخذوا اللغة أهل أّن

كث�ة@/ اللغة كتب
ã
|

ã
æعاXا هذه أمثال ٕاّن كراراً وقلنا أفهامهم@/ ÏÉمقت

خCفه@/ ع� والدليل دليل@, ٕا� Jتاج الكلمة تقييد أّن مع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºل@:

Çْزن@/ Ò¡ا خCف Îل@:
Ú
وال« ُحزونـة@/ وخCِف ل� ع� يدّل واحد أصل ـ مقا

وuر ال«Îَل@/ ركبوا ٕاذا القوُم@, أÎºَل ويقال
Ø ã
�Î

Ô
º لة

Ö
Î
Ú
ال« أ
رض ٕا� النسبة ويقال

Sم@/ Îيل@:
Ô
ºو قاق@/ بالد  ليس رمل وهو Îَلة@, ßº فيه ٌل ß

Î
Ò
º

عـ�
Ø
ËÉبال

Ø ã
�Î

Ô
º ٕاليه والنسبة لة@,

Ö
Î
Ò
ºوأرض ا�بل@, نقيض ل

Ö
Î
Ú
ال« ـ صحا

الدواُء وأÎºَل اòلق@/ Îºل ورجل ل@/
Ö
Î
Ú
ال« ٕا� صاروا ٕاذا القوُم َل

Ò
Îºوأ قياس@/ غ�

/@Cً
Ö
Î
Ò
º عّده َء@:

ã
Ï¿ال Îَل

Ö
واستَ« التسا·@/ والتساهل التيس�@, والت«Îيل@: طبيعَته@/

بفتح Îºل وقالوا اÎ¿Xورة اللغة هيى هذه 
َن@, Îولة@:
Ô
º ء

ã
Ï¿ال َل

Ô
Î
Ò
º ـ مصبا

ل
Ú
Î»فت َء

ã
Ï¿ال gُا َل

Ú
Îºو @و]صّغره@أيضاً, يى Ùd وبه Îºل, والفاعل أيضاً, وك«Ìها اGاء

به@/ يوثق نّص يوجد أن 
ٕاّ مَ«Îول الناس ع�قول ل Iيُعو 
و ل@/ ÔÎ Òºو

اòشونة@, ٕا�الل�وذهاب ء
ã
Ï¾ كّل Îل@:

Ú
ال« الّليث@: قال ـ ١٢٥ . ٦ الxذيب

قلت فٕاذا لة@,
ß
Î
Ò
ºوأرض اXاء@/ به ء Nيى كالّرمل تراب Îلة@:

Ú
وال« Îولة@/

Ô
º ل

Ô
Î
Ò
º تقول

ٕاذا لوا@:
Ò
Îºوأ الّليث@/ لغ� اGاء Ì»بك لة

ß
Î
Ò
º أdع n قلت@: َحزنة@/ نقيض فهيى لة ÖÎ Òº

الناس@/ مع Îولة
Û
ال« استَْعملوا ٕاذا لوا ÒÎºوأ با¡زن نزوGم بعد ل ÖÎ Ú»ال نزلوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٩ Îºم

والتحقيق@:

يقابل ما الل� أّن Fك الصعوبة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

الشّدة@/ يقابل ما والرخوة ,@Ì»الع يقابل ما Ì»والي اòشونة@,

سـبيل وع� مورده@, غ�
ã
| وأمثاGا@: Ì»والي وا¡زن بالل� اXاّدة فتفسـ�

والتجّوز@/ التقريب

ã
| ال«ÇÎلة فأ
رض اXوضـوعات@: باختCف مفهومها Oتلف ال«Îولة ٕاّن

Ø
j

كّل
ã
| وهكذا اòلق@, سئّي يكن n ٕاذا ال«Îل لق Ôòوا كا�بل@, صعباً يكون ما مقابل

Mسبه@/ موضوع

ا
نبساط@/ مقابل
ã
| زن Ô¡ا ومنه انقباضUصوص@, فهو زن@: Ò¡ا وأمّا

/@٧٤ . ٧ ـ ُقصوراً ا ßGوÎ
Ô
ºِمن تت<خذوَن رِض ا2َٔ

ã
| أ@كُم وبَو<

واÇXاء كال�اب والعFرات@, لCٔبنية ولوازم وسائل أ
رض Îول
Ô
º Qعلون أيى

العFرة@/
ã
| ويفيد أخذه يَ«Îل وما وأ
شجار والرمل والط�وأ
حجار

اللّوازم بعض tيـئة فٕاّن :@Ì»والي والرخوة الل� دون wا التعبـ� لطف فظهر

غ�يس�وهيى صعبة@: تكن n ما واXعدنيّات وأ
شجار ال«Îلة ا�بال من @كأ
حجار
وشديدة@/ خشنة أنف«Îا

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºم@:

أعطيُت له@: وأÎºمُت FÎن@/
Ô
ºو Îام ßºو م ÔÎºأ وا�مع النIصيب@, م@: ÖÎ Ú»ال ـ مصبا

ÇÎمة@:
Û
وال« عوا@/ Òاقـ� موا@: Òxواسـ مقاَرعة@/ قارعته ]ع� ة ÒYمسا ته ÒYوسا /@ ÓFÎº له



Îºم ٣٠٠

النIْصل@/ نفس Îم
Ú
ال« وقيل النبل@, من واحد Îم@:

Ò
وال« ْيمة@/

Ò
Î
Ô
º وتصغ�ها النصيب@,

ونصيب َحّظ ع� يدّل وا
	خر لون@/
ã
| Øتغ� ـ أحُدYا أصCن@, Îºم@: ـ مقا

من وذلك اق�عا@, ٕاذا الرجCن َم
Ò
Îºأ ويقال النصيب@, Îمة@:

Û
فال« أ
شياء@/ من ء

ã
Ï¾و

ذاك@, من وهو القرابة@, Îَمة@:
Û
وال« ُيصيبه@/ ]ا Fyم واحد كّل يفوز أن والنصيب Îمة

Û
ال«

كّل 
ّنٔ بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا ّطط@, ÔU أيى م@, ØÎ Ò»ُم ُبرد وقوGم الرحم@/ اتّصال من حّظ ا Øu ٔ

/@ Øتغ� ٕاذا الرجل@: وجُه َم ÔÎ Òº فقوGم خر@: 	
ا أ
صل وأمّا ب«Îم@/ يُشبIه منه خّط

الِقدح Îم@:
Ú
وال« عا@, Òاق� ٕاذا الرجCِن@: م Òxاس الّليث@: قال ـ ١٣٨ . ٦ الxذيب

ويـقال وغ�ه@/ النبل من Îام
Ù
ال« واحد Îم@:

Ú
وال« النصيب@/ Îم@:

Ú
وال« به@/ يُقاَرع الّذيى

سـاِهُم ا¡رب
ã
| الرجل وكذلك الوجه@, ساِهُم ريى Òا� كرvة ع� aل ٕاذا للفرس

يقال وُغ�ته@, الصيف َوَهج من Îام
Û
ال« الّليث@: وقال /@ Øوالتغ� مر الض  Îام Û»وال الوجه@,

Îام@/
Û
ال« أصابَه ٕاذا الرجُل@: َم

ß
Î
Ô
º

يكون Øح ÓFÎº يسّمي 
و معروف@/ به@: ُيرمي الّذيى ال«Îم ـ ١١٨ ا
شتقاق
إ
بل يصيب داء Îام@:

Û
وال« ا¡اّرة@/ الر´ Îام@:

Ú
وال« ِقدح@/ فهو 
وٕاّ وِريش@, نَصل عليه

فـهو َضَمر@, ٕاذا وجُهه@: م
Ò
Î
Ò
ºو ال«Îام@/ كأفواق ّطط ÔU م@:

Ø
Î
Ò
مُ« وُبرد بالعطاش@/ شبيه

وقرابة@/ نسب أيى Îمة@: Ôº وب�فCن ã
وبي� ِعلَل@/ أو مرض من ساِهم

ã
الّ Îام

Ù
ال« واحد أ
صل@:

ã
| ال«Îم ا¤كم@/ النصيب ال«Îم@: Îºم@: ـ اللسان

Øح 
ك Øj Îºُمه@, Ôªالفا به يَفوز ما به يى Ød Ø
j الِقداح@, وهيى الَميسر@, ã| ÍÉبwا يُ

م@:
Ö
Î
Ú
وال« َفـر@/ Iوالظ بالفَلْج أيى Îºُمك خرج بريدة@: وحديث /@ ÓFÎ

Ò
º نصيب كّل يى Ùd

به@/ يُقاَرع الّذيى الِقدح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٠١ Îºم

والتحقيق@:

ب� والفرق لشخص@, وينسب Øيتع� ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ
صل أّن

والنصيب@: والرزق واCòق وا¡ّصة والقسمة ا¡ّظ ـ وب�مواّد اXاّدة

ا
ستفادة@/ فيه يCحظ ّظ@: Ò¡ا أّن

الكّل@/ من والتجّزيى ا
نقسام فzا يCحظ والِقسمة@:@

اXفصول@/ وات�ضاح Øوالتع� ا
نفصال فzا يCحظ ّصة@:@ ß¡وا

واòلق@/ التقدير من وهو ومقّدراً وافراً �òا من يكون @ما Cق@: Òòوا

وإ
درار@/ ا
ستمرار ع� وNري يعطي @ما والرزق@:

أعّم وهو مكروهاً@, أو Tبوباً شخص@, مقابل
ã
| Øويتع� ينصب ما والنصيب@:

ال«Îم
ã
و| النصب@, جهة النصيـب

ã
| واXلحوظ كذلك@/ ال«Îم أّن Fك مyا@, كّل من

النسبة@/ جهة

تستعمل أيى النسبة ¡اظ فيقيّد والتعلّل@: Øوالتغ� القرابة موارد
ã
| ٕاطCقها وأمّا

نصيباً@/ ٕا�شخص مyا نسبة جهة ٕا� النظر كان ٕاذا فzا اXاّدة

ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا اXفهوم@,
ã
| واستمرار تكرار ع� الصيغة فتدّل اXساYة@: وأمّا

اXورد@/
ã
النصيب| Øيتع� Øح باXقارعة يتحقق

Zكن@/ وسيلة ّ بأيى ال«Îم اختيار وهو ا
سxام@: وكذلك

ـ Çوُت Ô¡ ا فالتََقمه الُمْدَحِضين ِمَن َفكاَن فَساَهَم الَمْشـُحوِن الُفلِك ٕا� أبَق ٕاذْ
/@١٤١ .@@٣٧

اXورد@/ ذلك
ã
| نفسه هو Øوتع� مyم@, ال«Îم تشخيص

ã
| واستمّر فقاَرع أيى



Îºو ٣٠٢

أخواtا@/ دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºو@:

بأّن :@
ã
Ïºوالنا الساهيى ب� وفّرقوا غفل@/ Îºواً@: يَ«Îو ء ãÏ¿ال عن Îا Òº ـ مصبا

سا@كن نظر ٕاليه@: وÎºا الغفلة@/ وة@:
Ö
Î
Ú
وال« CRفه@/ والساهيى َتذّكر@, ذ@كرته ٕاذا ãÏºالنا

الطرف@/

يـقال الغـفلة@, فال«Îو@: والسكون@/ الغفلة ع� يدّل الباب معظم Îºو@: ـ مقا
إ
نسـان كأّن ا¢اَلقة@, ُحسن الُمساهاة الباب ومن Îºواً@/ أÎºو الصCة

ã
| Îºوت

Çا
Ø
Wو َرهواً@/ Îºواً جاء يقال السكون@, وال«Îو@: غ�ه@/ من كانت ٕان َزلّة عن يَ«Îو

حيض@/ ع� أيى Îºواً@, ولدها اXرأة aلت قوGم هذا عن يبعد

مـن يكـون 
 أن أحـدYا ÍÒÈباِن@: وذلك غفلـة@, عن خطأ ال«Îو@: ـ مفر
كمن مَُول�داته منه يكون أن ã

æوالثا ٕانساناً@/ َسّب كمجنون ومُول�داته َجوالِبُه إ
نسان
مأخوذ

ã
æوالثا عنه@, معفّو وأ
ّول فعله@/ ٕا� قصد عن 
 منكر منه ظهر

Ø
j راً Ò̀ ¾Ìب

ساهون@/ م
ß
tَص� َعن ساهون@, َغمرٍة

ã
| فقال@: تعا� gا ذّم

ã
æالثا Lو وع� به@/

عنه@, القلب وذهاب ء
ã
Ï¿ال عن الغفلة Îو:

Ú
ال« الّليث@: قال ـ ٣٦٦ . ٦ الxذيب

مـyا@/ ء
ã
Ï¾ عن غفـل ٕاذا صـCته@:

ã
| الرجل Îا

Ò
ºو ّو@,

Ô
Î
Û
وال« و

Ö
Î
Ú
ال« Ø�َب لَساٍه وٕانّه

لَواٍه@/ َرواٍه َسواٍه ال
ß
bو راٍه@, بع�ساٍة ويقال@: الس�@, الليّنة الناقة وة@:

Ö
Î
Ú
ال« أبو@عبيد@:

@كان@/
Ø
Fع يكون ا Ø̂ ٕا النسـيان أّن وال«Îو@: النسيان ب� الفرق ـ ٧٨ ـ الفروق

عرفته@/ ما نسيت تقول يكن@, n
Ø
Fع يكون وال«Îو

ذ@كر عن يكون وال«Îو له@/ ذا@كراً كان ما Ï»ين ا Ø̂ ٕا إ
نسان أّن آخر@: وفرق



٣٠٣ Îºو

ٕادرا@كه@/ به Zتنع ]ا اXع� خفاء 
@نّهٔ ذ@كر@, غ� وعن

Ø
Fعـ يكـون وال«Îو يكون@/

Ø
Fع تكون الغفلة أّن والغفلة@: ال«Îو ب� والفرق

كان@/ Øح ء ãÏ¿ال هذا عن غفلت تقول 
@يكون@,

مـن كان
Ø
Fع Cًغاف كنت تقول الغ�@, فعل عن تكون الغفلة أّن آخر@: وفرق

الغ�@/ فعل عن يَ«Îي أن Nوز 
و فCن@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يعمل أن ويريد يقصده عمل عن الغفلة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

/@ ّ معنويى أو ّ ظاهريى جزءاً@, أو ًCّك به@,

كان ٕاذا وكذلك به@, مأخوذ فهو توجبه@: مقّدمات اختيار بسبب ال«Îو كان فٕاذا
ال«Îو@/ عليه يطلق 
 وهذا وعمد@, قصد عن

غفلة@/ فهو الغ� من بعمل تعلّق وٕاذا نفسه@, من بعمل يتعلّق أن 
زم فال«Îو

ã
| أو حكم

ã
| كان سواء خطأ@, فهو ُيصبه@: nو اXصداق تشخيص

ã
| أخطأ كان وٕاذا

/@jٕا خطأ@, راجع ـ jوٕا عصيان فهو وقصد@: بتعّمد اòطأ كان وٕاذا عمل@/ أو موضوع

/@١١ . ٥١ ـ ساُهون َغْمرٍة
ã
| ُهم ال<ذيَن ّراُصوَن Òòا ُقِتَل

وهـذا مـت�@, سند دون من الظّن ع� وافتعال اختCق هو رص@: Òòا ٕاّن قلنا
fن عمل@/ أو أدب أو عقيدة من Tكم@, أصل ٕا� مستند غ� يقع ما كّل اXع�يشمل
دا_ون م Øuوٕا والعصيان@, اòطأ من وغورة غمرة

ã
| واقع فهو الطريقة@: هذه

ã
| سلك

ٕاليه@/ يتوّجهون 
و Îºوهم@, يرون 
و ال«Îو@,
ã
|

التوّجه Gم Zكن 
 حّق@: غ� سلوك
ã
| واXتوغل� اختCق

ã
| اyXمك� فٕاّن



سوء ٣٠٤

أعGFم@/
ã
| وي«Îون الصواب@, درك عن يغفلون م Øuوٕا ا¡ّق@, ٕا�

/@٥ . ١٠٧ ـ ساهون م
ß ß
tَص� َعن ُهم ال<ذيَن Ò� �ِللُمَصل َفَويٌل

مع فzا@, يراقبون 
و wا vتّمون 
و ٕاقامxا@, وعن صtCم عن يغفلون أيى
مؤمن@/ كّل ومعراج ,@

Ø ã
ت� كّل قربان الصCة أّن

كيفاً@/ أو Ó
Ø
Fك س�ه عن وي«Îو يغفل مورد

ã
| فيطلق ساٍه@:

Õ
بَع� قوGم@: وأمّا

واÇXعمول اXراد خCف وتوليد عمل فٕانّه ا¡يض@: أيّام
ã
| اXرأة aل وقوGم

به@/

مـورد
ã
| ا
سـتعFل هذا فٕاّن حسن@: Rلق اXعا¾Ìة أيى ا¢الَقة ُحسن وأمّا

وباختCق@/ تصنّعاً حسن Rلق Ì¾يعا

مـورد
ã
| إ
طـCق هذا فٕاّن الطرف@: بسكون نظر ٕاذا ٕاليه Îي

Ò
º قوGم@: وأمّا

ã
| العـ�ت«Îو فكأّن ٕاليـه@, ّ الظاهريى النظر يكون ما غ� ٕا� ã	القل التوّجـه يكون

الناحية@/ ٕا�تلك وقصد بٕارادة و
@تنظر نظرها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوء@:

أيى أسوأ رجل تقول القبح@, باب من هيى Çا Ø̂ ٕا ذلك@, من فليست سوء@: ـ مقا
َحْسناء من خ� َولوٌد َسْوآُء �ص�@: gا رسول قال قبيحة@/ أيى َسوآء وامرأة قبيح@,

َمنظرها@/ لقبح ُسوأي@, النار يت Ødو سي�ئة@/ ي�ئُة Iالس يت Ùdولذلك /@oعق

فَْع�@, ع� ْوأي Iالس Ëº
وإ سوءاً@, وفََعَل فعله@, ã
| زيد وأساَء سوي@: ـ مصبا

ْوء Iالس والعمل ْوء Iالس الرجل قلت أ
ّول َعّرفت فٕان َسْوء@, وعمل َسوٍء@, رجُل وهو
ونكرة ّ الرباعيى مع معرفة الظّن يكون ظنّاً@, به وُسؤُت الظّن@/ به وأسأت النعت@/ ع�



٣٠٥ سوء

والسـيّئة الظّن@/ به أحسنت ـ خCف وهو ,@Fzف نكرة ñNه من ومyم ,@
Ø ã
~Cالث مع

وهو قبح@, ٕاذا يَسوء ساَء من ٕاËºفاعل وهو ا¡سن@, خCف والسي�ٔي ا¡سنة@, خCف
ويريدون أ
حوال أسوأ يقولون@: والناس أقبحهم@/ أيى وأي Iالس وهيى القـوم@, أسوأ

ã
| الواو تـرّد وGذا الَمْسَوأة@, وأصله الَمسّرة@, نقيض والَمساءة@: أ
ضعف@/ أو أ
قّل

وَمعايبه@/ نقائصه أيى مَساويه وبَدْت /@ الَمساويى هيى فيقال ا�مع

ـوء@/ الس  Ëº
وإ ه@, ÚÌ Òºنقيض وَمساِئيًَة@: ومَساَءة َسْوءاً يَسوؤه ساَءه ـ صحا
وتقول الَمساءة@/ من فهو فتح ومَن ,@

Ø
Ì¿وال اGزZة

ã
يع� ـ وء الس= دائرة َعلzم ـ وقُرٔي

ا¡Çّق ويقال ْوُء@, Iالس الرجُل ـ يقال 
و أ
خفش@: قال ْوء@/ Iالس ورجُل َسْوٍء ـ@@رجُل
/@
Ø
ËÉبال وِء الس  رجُل هذا يقال 
و ا¡ّق@/ هو واليق� بالرجل ليس ْوَء Iالس 
ّنٔ اليق�@,
فقلبت َسِويئة أصلها ي�ئة Iوالس س�@/ Ô¡ا نقيض وأي والس  ٕاليه@, ٕاليه@نقيضأحسن وأساء

Ùَهـ� مثل Oـفّف وقد ا
ختيار سي�ٔي فCن يقال الياء@, ã| الياء ادغمت
Ø
j ياء الواو

والفاحشة@/ العورة ْوَأة@: Iوالس /@ Ù�َول

ساء يقال وVاوز@, 
زم فعل َيسوء@: ساَء الليث@: قال ـ ١٣٠ . ١٣ الxذيب
ويـقال والداء@/ لC	فـات ا�امع Ëº
إ ـوء@: والس  َقُبح@, ٕاذا سـي�ٔي@: فهو يَسوء ء ãÏ¿ال
أبو@زيد@: الَمساَءة@/

ã
| لغة والَمساية وَمسائية@, مَساءًة أسوؤه وأنا فCن@, وجَه ـ@@@ُسؤُت

وٕاËºالفعل ْوء@, Iالس اXصدر : Ñæوابن@ها ِفعَله@/ ُجل Iع�@الر وَسّوأُت الرجُل@ٕاساءًة, أساَء
واُ
ن�َسْوآء@/ أسوأ@, الذكر من ْوء Iالس من وقيل وء@/ الس 

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غـ� يكـون ما وهو ا¡سن@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن



سوء ٣٠٦

أو ّ معنويى أو Ø ã	قل أمر أو حكم أو موضوع أو عمل ã
| كان سواء ذاته@,

ã
| مستحسن

غ�ها@/

والفساد@: ØÍÉوال والقبح ب�السوء والفرق

مطلوباً@/ حسناً يكون وقد يعلم@, 
 Dف ويكون النفع@, يقابل :@ ØÍÉال أّن

موضوع@/ أو قول أو عمل
ã
| الصورة@, جانب فيه يCحظ والقبح@:

غ�Yا@/ أو رأيى أو عمل ã
| اختCل وهو الصCح@, يقابل والفساد@:

الصورة جهة من أعّم وهو حسناً@, مطلوباً يكون 
و يعلم@, Dف يكون فالسوء@:
وغ�ها@/

َسْوء@, ٕامرَء ْوء@, الس< َمثُل ْوء@, الس< دائرةُ ـ
ã
| Fك كالغَْسل مصدر بالفتح وء Iوالس

ã
| اXوضوعات هذه فٕاّن الCّم@, ]ع� إ
ضافة ـ@ ْوء الس< ظن< ْوء@, الس< مطر َسوء@, قوَم
ُسوءاً يكون 
 Cًمث فاXطر للَمساءة@, ووسائل عوامل ا Øuٕا بل بأسواء@, ليست أنف«Îا

وأمثاGا@/ واXثل والظّن القوم وهكذا سوء@, و]قصِد العذاب مورد
ã
| يكون بل

اÇXصدر@, من ويتحقّق يتحّصل ما وهو كالُغسل@, مصدر Ëºٕا :@
Ø
ËÉبال وء والس 

:@
ã
| Fك وا¡كم@, واXوضوع العمل حينئذ به فيتّصف

ُسوء وء@, بالس= ا�هر ُسـوء@, من عملت وما ـوء@, بالس= يأُمركُم الَعذاب@, ُسوَء
ُسـوءاً@, مـنكُم َعِمَل َمن بُسوء@, ّسوها Ò] و2@ وء@, الس= ويكشف أعGFم@, ُسوء الّدار@,

ُسوءاً@/ بكُم أراَد

بكـوuا اXتّصـفة أيى أ
سـواء@, والدار والعمل العذاب اXـوارد هذه ã
| ف�اد

أسواًء@/

:@
ã
| Fك الّسيئات@, وbعها ع�فَعيلة صفة ـي�ئة Iالس كلمة منه وتقرب



٣٠٧ سوء

ِمْثلها@, َسي�ئٌة َسّيئة وَجزاُء سّيئة@, َعمل َمن ئة@, �ي بالس< جاَء وَمْن ئة@, �َسي َكَسَب َمن
عملوا@, ما سـّيئات م Òwفأصا السـّيئاِت@, َيعملون سّيئة@, ُتص}م وٕان سّيئة@, َشفاعة

السّيئات@/ حوا Òواج سّيئاتكم@, عنكُم ُنكّفر

/@ رأيى أو عمل أو موضوع ّ أيى من باXساءة@, واتّصف ْوء Iالس له ثبت ما كّل يراد

د
لة أشّد فهو بالثبـوت@: ا
ت�صاف ع� يدّل بصيغxا ـي�ئة Iالس لفظ كان وØXا
مناسب@/ مورد

ã
| Fyم كّل فيستعمل ,@ ÓÊºٕا وء الس  لفظ من وأبلغ وآ@كد

:@
ã
| Fك ْوداء@, Iكالس@ ْوآء Iالس ومؤنّثه كأ
سود@, أ
سوأ ومثله

/@٣٥ . ٣٦ ـ َعملوا ال<ذيى أسوأ م Ôyَع اُ; ليكف�َر
/@٣٧ . ٤١ ـ َيعملون كانوا اّلذيى أسوأ م Úyوَلنجزي

/@٢٠ . ٧ ـ Ftَسْوآ من ُوِريى ما FG َ ِلُيبديى
/@٢٧ . ٧ ـ Ftَسْوآ @F Òv Ôل�

/@٣١ . ٥ ـ أخيه َسْوأةَ ُيواريى َكيَف يَه Ôل�


@تكون ما كّل وهيى اXـّرة@, لبناء فَعلة ع� ْوأة Iوالس َسـْوأة@, bع ْوآت Iوالس
الشجرة@/ قرب من ناشئة و¾Îوة@, [ايل أو صفة أو عمل

ã
| مستحسنة

تعا�@: قوله ا¡سن@, ماّدة مقابل
ã
| اXاّدة ع�كون ويدّل

وَيْدرءون َسنة@, Ò¡ ا قبل بالسّيئة وَيْسَتعجلونََك َسنة@, Ò¡ ا السّيئة َمكاَن ْلنا َبد< Ú Ôj
َل بـد< Øj ظلم َمن ٕا2ّ َفلها@, Ôkأسأ وٕان 2ٔنفسكُم Ôrأحَسن Ôrأحَسن ٕان السّيئة@, با¡سنة

سوٍء@@/ بعَد ُحسناً

:@
ã
| Fك متعّدية@, تستعمل قد اXاّدة ٕاّن

Ø
j

َكفروا@/ ال<ذيَن وجوُه سيَئْت تُسْؤُهم@, َحَسنة َسْسكُم Ö Ò] ٕان َتُسْؤ@ُكم@, َلكُم ُتبدَ  ٕان



سوح ٣٠٨

يقابل ما وهو إ
حزان@, مع� ضمن
ã
| يتحقّق اXوارد هذه

ã
| اXساءة fفهوم

متعّديان@/ مفهومان يقابله وما وال«Ìور ال«Ìور@,

هذا
ã
استعملت| وٕاذا الَمسّرة@, يقابل ما مصاديقه ومن مطلق@, مفهوم فاÒXساءة

متعّدية@/ تكون اXورد@:

سيّئاً جعلته أيى أته@, Iوَسو أَسأتُه فيقال@: بالتضعيف@, أو باGمزة يتعّدي ْوء Iوالس
أساُؤوا ال<ذيَن عاقبَة كاَن @ Ú Ôj َفَلها@, Ôkأسأ وٕان ا@, Öz َفَعلَ أساَء وَمن ـ سوءاً أوجدت أو

كّذبوا@/ أن وأيى الس=
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوح@:

ساعة مثل وساح@, ساحات وا�مع أمامها اXتّسع اXوضُع الداِر, ساحُة ـ مصبا
وساع@/ وساعات

ساحات@/ وbعها الدار@, ساحُة يقال واحدة@, كلمة سوح@: ـ مقا

الدار@: وساحُة /@ ّ يى Ò¡ا ب�ُدور يكون فضاء أيضاً وهيى الناحية@/ الساحة@: ـ لسا
والتصغ� وُبدن@/ بََدنة مثل :@ ّ ا�وهريى قال وساحات@/ وسوح ساٌح وا�مع ا@/ Ôxباَح

ُسَوJة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواء wا@, Cًمتّص الدار أمام اXتّسع الفضاء هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ
صل أّن

من مشتقّاً أر nو /@
 أم الدار صاحب ملك
ã
| كان وسواء ,@
 أم با¡ائط Tّوطاً @كان

الكلمة@/ هذه

/@١٧٧ . ٣٧ ـ الُمنَذرين َصباُح فساَء م
ß
xبساَح نَزَل فٕاذا َيْستعِجلون أَفِبَعذابنا



٣٠٩ سود

اسـتيCئها Iت والدار الدار@, ع� فة
ß
Ì¿م ا Øuفٕا بالساحة@: اXورد

ã
| Ø�ع قد

للتنفّس فضاء وهيى ا¤ّوطـة@, هذه وسـع Iت معاشـه وٕادامة الرجل وحياة دا_اً@,
علzا@/ العدّو ك�ول للهCك@, وقت آخر علzا العذاب ونزول اXرء@, وانطCق

ووصوله@/ العذاب والتصاق ع�الفعليّة يدّل الباء@: Mرف والتعب�

ٕا� نزول العذاب نزول أّن ٕا� ٕاشارًة Gم@: الدار ساحة دون بساحxم والتعب�
ـ فيه مغَرق� العـذاب ذلك ٕاحاطة Iت فيص�ون الدار@, واسـطة دون من فضائهم

صباُحهم@/ فساء

اÇXع� ع� الكرZة ا
	ية تطبيـق وأمّا ,@ ّ الظاهريى التفسـ� ٕا� بالنسـبة هذا
شديدة رابية أخذة وهو ,@ ّ اُ
خرويى العذاب هو اXوعود العذاب فٕاّن :@ Ø ãا¡قي� ّ اXعنويى
rوخ وأحاطهم بساحxم نزل فٕاذا ـ فاسلكوه ِذراعاً َسبعوَن ذَْرعها ِسلِسلة

ã
| Ú

Ôj ـ
حا
ت@/ أسوأ ٕا� ويص�ون ٕابتCء أشّد ع� فيصبحون ع�قلوwم@:

wم النازل وهو أ
بد@, ٕا� ويدوم منه@, مفّر 
 الّذيى اXستمّر العذاب هو وهذا
صباحهم@/ فساء wم@, وJيط وبساحxم

ع� ـ@ صباُحهم@ ساء ـ@ و@ بساَحxم@, نزل بقوله@:@ @التعب� اXعـ�@: هذا ويؤي�د
/@
ٕاbاً خصوصيّاtا ٕا� ما@@أ¾Ìنا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سود@:

أسود@, فالذكر َتِعب@, باب من يَسود َسِوَد يقال@: معروف@, لون السواد@: ـ مصبا
ُسَويْد وع� القياس@, ع� اَُسي�د ع� أ
سود ويصّغر ُسود@, وا�مع َسوداء@, واُ
ن�
وسّودته ُء@,

ã
Ï¿ال واسَوّد /@ يى Ø Ôd وبه ,@oال�خ تصغ� ويسّمي قياس@, غ� ع� أيضاً



سود ٣١٠

وتنظر سواد
ã
وتأ@كل| سواد

ã
|

ã
Ï¿] والشاة الكث�@, العدد واد@: Iوالس تسويداً@, واد Iبالس

ÍÉخـ
أ تسم�يى والعرب عينzا@/ حول وما وfها قوا_ها سواد بذلك يراد سواد@:
ã
|

وكّل وزروعه@/ أشجاره ÍÉòة العراق َسواد ومنه ُبعد@, ع� كذلك يُري 
@نّهٔ أسود@,
وَسـواُد وأمـِتعة@/ متاع مثل أسِودة وbعه سواداً@, يُسّمي وغ�ه ٕانسان من شخص
وا�Çمع والعـقرب@, ا¡Çيّة ãيع� Cة@, Iالص ã| أ
سودين واقتلوا bاعxم@/ اXسلم�@:
سـي�د@, فـهو وال¿Ìف@, ا£Çد وهو السوَدد@, Ëº
وإ سـيادة@, يَسود وساد أ
ساود@/
رئي«Îم القوم وسي�د وسادات@, سادة وا�مع وسي�دته@, العبد سي�د فقيل واُ
ن�سي�دة@,

وا¦ر@/ اXاء وأ
سودان@: اXالك@/ والسي�د@: وأ@كرمهم@,

ويشتّق عليه Jمل
Ø
j اللون@,

ã
البياض| خCف وهو واحد@, أصل سود@: ـ مقا

كان لون ّ أيى البياض خالف ء
ã
Ï¾ كّل أّن قوم وعند معروف@, اللون

ã
| واد Iفالس منه@/

واد@: والس� شخصه@/ ء@: ãÏ¾ كّل وسواد واسواّد@/ ء ãÏ¿ال اسوّد يقال واد@, Iالس Øñح
ã
| فهو

سوادك ٕادناء من وهو عبيد@: أبو قال ساّره@, ٕاذا وِسواداً@: مساَودة ساَوده يقال Ìار@,
Ù
ال«

فقال يادة@: الس� وأمّا ا¡يّات@/ وهيى أ
سود@, bع وأ
ساود الشخص@/ وهو سواده@, ٕا�
سـواده@/ ٕا� يلتجئون الناس 
نٔ َسي�داً يى Ùd ا Ø̂ ٕا 
@نّهٔ وآخرون@: /@oا¡ل السي�د قوم@:
َحّبته@/ وُسَويداؤه@: القلب وَسواد منه@/ أع�سيادة أيى فCن من أسود فCن ويقال

وَسّوده وَدد@, الس  ã| غلبته فُسدته@: وساَودته ُسوَدداً@, يسودهم قومه ساَد ـ أسا
َسواداً رأيت ا£Çاز@: ومن ُسـوداً@/ َولَدْت فCنـة@: وأسودت د@/ Iمُسو َسي�د وهو قوُمه@,
اÇXدينة@: سـواد ٕا� وخرجوا ساررته@/ ساودته@: ومنه@: ُشخوصاً@/ وأساِود@: وأسِودة

والريف@/ القري من حوGا ما وهو

:@ ّ أ
صمعيى قال Ìار/ Ù»ال واد@: والس� البياض/ نقيض واد@: Iالس ـ ١٣@.@٣٠ الxذيب
أخبث أ
سود@: َشـِمر@: قال ساررته@/ ٕاذا وِسواداً@: مُساَودة ساَودته ـ Ìار

Ù
ال« واد@: الس�



٣١١ سود

أسِودات بنا ومّرت مُعظمهم, أيى القوم: َسواد ويقال@رأيت ات@وأعظمها@وأمكرها@/ ا¡يّ
َسواداً@/ بياضه ت Øغ� ٕاذا َء@:

ã
Ï¿ال وَسّودت bاعات@, أيى وأساِوُد@: الناس من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُخر@, أفراد مقابل
ã
| التفّوق التشّخصمع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

تعا�@: قوله
ã
| Fك :@ ّ فاXعنويى ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| يكون أن من أعّم اXفهوم وهذا

.@@٣ ـ Ôkأ@كفر ُوجوُههم ْت اسَود< ال<ذيَن فأّما ُوجوٌه وَتسَود= ُوجوٌه َتبيَّض يَوَم
/@١٠٦

ـ يَن Ùِللمتك� َمثوًي Úsَجه
ã
| أليَس ة ُمسَود< ُوجوههم َع�اِ; كَذبوا ال<ذيَن تََري

/@٦٠ . ٣٩

/@١٨٧ . ٢ ـ سَود ا2َٔ يط Òòا ِمَن ا2َٔبيُض اòيُط َلكُم Ò Úَيَتَب� :@
ã
| Fك ّ واXاّديى

/@٢٧ . ٣٥ ـ ُسود وَغرابيُب ا Ôuألوا Uتِلف ٌر Ôaو

/@٥٨ . ١٦ ـ ُمسَوّداً وجُهه با2ُن�َظل< Ìأحُدُهم Ù¿ بُ وٕاذا

بتحقّق يتحقّق ا Ø̂ ٕا واXعنويّة الروحانيّة nعا ã
| فهو التفّوق@: مع التشّخص وأمّا

اòشـوع مقابل
ã
| وهذا والتبخ�@, Ø�والتك والشخصيّة بالنفسانيّة والتظاهر أ
نانيّة

الكامل@/ الفناء وIقّق العبوديّة وحقيقة والتذلّل

ã
| ويستعّد واستنارة@, واستفاضة وضياء وwجة نوراً يزداد الفناء ازداد Fّوكل
الوجـه

ã
| التبيّض لّب هو وهذا الربّانّية@, أ
نوار وانعكاس إ
G×يّة الفيوضات قبول

الوجه@/
ã
| النور

ã
Ø�Qو فيه إ
Gيّة الوجهة عنوان وIقّق

حجاباً فيوجب التشّخص@والنفسانّية@: أ
نانّية@وظهور بقاء اXع�@: هذا @قبال
ã
و|
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ة@/ مسَوّد وجوههم ـ@ Tروميّة ويزداد ظلمة@, بعد ظلمة ويزيد واسوداداً@,

وÇQّرد صفاء له أ
لوان nعا
ã
البياض| فلَْون الظاهرّية@: اXاّدية nعا

ã
| وأمّا

غليظ@: وتلّون@بلون@متشّخص ٕا�@لون@آخر Iّول وٕاذا التلّون@والتشّخص@والتظاهر, عن
التاّم@/ ا
سوداد حّد ٕا� يصل أن ٕا� اXطلق@, السواد فهو

غـ� لون كّل ع� بل أيضاً@, ÍÉخ
وأ أ
dر ع� أ
سود يطلق هذا وع�
وجُهه َظل< ا2ٔسود@, ْيط Òòا من ـ تعا� قوله

ã
| اXراد هو اXطلق اXع� وهذا بياض@/

ُمسَوّداً@/

بالنسبة وتفّوق تشّخص وجود فهو أ
لوان@: غ�
ã
| ّ الظاهريى ا
سوداد وأمّا

وهكذا اXرؤوس�@, ٕا� بالنسبة والرئيس عائلته@, ٕا� بالنسبة كالزوج اُخر@, أفراد ٕا�
قاً �وُمـَصد الباب@, َلدي سّيَدها وألفيا :@

ã
| Fك والتفّوق@, التشّخص من اُخر أنواع

ã
|

وك�اءنا@/ ساَدتنا أطعنا ٕانّا وَحصوراً@, وَسي�دا ا; من بكلمة

مـورد كـّل
ã
ف� ,@nوالعـوا اXوضوعات باختCف وا
سوداد السوَدد فحقيقة

ٕالzا@/ أ¾Ìنا Fك Mسبه@,

وأ
دعية الروايات
ã
| Fك ّ معنويى ومقام و¾Ìف Vد ع� السيادة ٕاطCق وأمّا

/@ ّ Vازيى مفهوم والزيارات@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سور@:

غضب ٕاذا يَسور, سار من@ذلك وارتفاع , ع�ُعلّو يدّل أصل@واحد سور@: ـ مقا
ِسوار وأمّا البناء@/ من مَ�لٍة كّل وهيى ُسورة@, bع ور والس  لََسورًة@, لِغضبه وٕاّن وثار@/
اòمر@: وَسورة عربيّ�@/ غ� فأراYا القاَدة@: وهم الُفرس أساورة من وإ
سوار اXرأة@,
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وغلياuا@/ حّدtا

وقـال ُسورات@/ وا�مع منه@, Ëºٕا ورة@: والس  غضب@, ٕاذا َيسور@: سار ـ مصبا
أخـذ ٕاذا وَسـْورة@: َسـْوراً يسور ال¿Ìاب وسار البطش@/ ا¡ّدة@, ـْورة@: Iالس :@ الزبيديى
ورة والس  اXواثبة@/ وهيى اXساورة ومنه أيضاً@, ا¡ّدة واòمر@: ا�وع وَسْورة الرأس@,

أسوار@/ وا�مع wا@, ا¤يط البناء اXدينة@: وسور ُسَور@/ bعها القرآن من

اXرأة وِسوار وال¿Ìاب@, الغضب
ã
| ويستعمل علّو@, مع وثوب ْور@: Iالس ـ مفر

ا�اريَة سّورُت منه واشتُّق العرب استعملته فقد كان Fوكيف ِدستواِره@, وأصله معّرب
لَخلة@/ ÔUو مسّورة وجارية

ا¡رب@,
ã
َسورة@| وله الرا@كب@, وا¡ّية@تُساِور وساوره@, وثب@, عليه@: سار ـ أسا

عـ� َجسـور َسّوار@: وكلب ـور@, الس  ã
أعا�

ã
| ٕاليه Ìت

Ô
ºو ا¡ائَط@, ٕاليه وتَسّورُت

ã
| َسّوار وهو الوسائد@, وهيى الَمساِور@, ع� وجلسوا اßXسَورة ع� وجلس الناس@,

ُمعرِبد@/ ال¿Ìاب@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� وهذا وارتفاع@, اعتCء مع هيجان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

اXصاديق@/ باختCف خصوصيًة Oتلف

أثـره هاج ٕاذا ال¿Ìاب وسار أثره@/ واعت� وظهر هاج ٕاذا غضبه سار يقال@:
ٕاذا البناء وسار شخص@, ع� وaلت هاجت ٕاذا ا¡يّة وسارت وبرز@/ السكر وظهر

انتظار@/ دون من وطبقاته مراتبه وارتفعت اعت�

ب� ويسّد ا¢الف عن Zنع وسّد oعظ جدار ع� ور الس  يطلق اXناسبة وwذه
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وثـوران وثـوب وعـCمة وارتـفاع هيجان مظهر ـور فالس  متجاوز@, أو اXتجاوزين
تعا�@: قال Fك ـ غ�ها أو بلد سور يكون أن من أعّم وهو وغضب@,

/@١٣ . ٥٧ ـ ة Öa الر< فيه باطنه باٌب لَُه بُسور بَيyم Íَب ÔÉف

اXنافق� عن للدفاع السّد wذا واXنافق� اXؤمن� ب� القيامة يوم ÍÉب يُ أيى
ورّدهم@/

كّل فٕاّن بسـورة@: مyا واحدة كّل القـرآن ُسَور تسّمي أيضاً اXناسـبة وwذه
تعا�@: قال Fك ا¢الفون@, به ويدفع به يُسّد ور كالس  مyا سورة

/@٢٣ . ٢ ـ ِمثله ِمن بُسورة فأتوا َعْبدنا َع� لنا نز< ا ØWَرْيب
ã
| Ôrُكن وٕان

/@٣٨ . ١٠ ـ Ôrاسَتطَع َمن وادُعوا ِمثِله بُسورة فأتوا ُقل

قطعيّة معنويّة عّدة وأسّد ب�اXؤمن�والكافرين@, ا¡قيقة ã| ُسور سورة فكّل
ا¡Çّق هيجان من مَظهر وهو وتعّرÎÈـم@, ا¢الفـ� وساوس من نوع ّ أيى wا يدفع

اXعاندين@/ قبال
ã
| وظهوره واعتCئه

تكون الكرZة ا
	يات من وطائفة قطعة كّل القرآن من السورة أّن ظهر وwذا
هذا كان وٕان خارجاً@, اXعروف اÎ¿Xور هو ]ا Uصوصة وليست الصفة@, هذه ع�

له@/ Cًكام مصداقاً

ُسورة َعلzم َل Ø� تُ أن اXنافقوَن ذُر ÒJ تعا�@: قوله أيضاً اXع� هذا ع� ويدّل
/@٦٤ . ٩ ـ قلوwم

ã
| ]ا ُتنّبئهم

/@ ٨٦ . ٩ ـ َرسولِه َمَع وجاِهدوا باِ; آِمنوا أن ُسورة نزَلْت اُ وٕاذا

فzا وذُ@ِكَر gٌة ÔT ُسورةٌ اُنِزَلْت فٕاذا@ ُسـورةٌ َلْت �نُز لَو2 آَمـنوا ال<ذيَن ويَقول
/@٢٠ . ٤٧ ـ ال<ذيَن رأيَت الِقتاُل
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ã
| بل تاّمة@, كاملة سورة نزول

ã
ليست| اXؤمن� ودعاء اXنافق� وحشة فٕاّن

إ
Zان حكم صدور وهكذا فzا@/ القتال وِذ@كَر قلوwم
ã
| ع�ما التنبيه تتضّمن سورة

اُ
مور@/ هذه ع� Iتويى ã
ال ا
	يات من طائفة اXراد فٕاّن سورة@,

ã
| ا�هاد مع

سورة قراءة يثبتوجوب قاطع دليل وجود البحثعن يلزم اXب�@: وع�هذا
ا¡مد@/ بعد الصCة

ã
| القرآن من @كاملة

ٕا� مضـافاً القـرآن فٕاّن القـرآن@: مثل بسـورة إ
تيان عن Ì¿الب عجز وأمّا
ع� نّزل قد جهـة@: كّل

ã
| وا¡ـقائق ا�Çامعة وا¡كم العالية اXعارف من Tتوياته

تأليف@/ وأ@كمل منطق وأفصح بيان أحسن

معناها
ã
| كلمة كّل استعFل عyا@: الكتاب هذا يبحث

ã
الّ ٕاعجازه وجوه ومن

واXتشاwة@, ا�Xادفة أ
لفاظ ب� من باXورد Uصوصة كلمة ّ أيى وانتخاب ا¡قيقّية@,
وتركيب اXورد@, يسـتدعيه ما ÏÉمقت ع� اXاّدة صيغ من Uصوصة صيغة ورعاية

الفصاحة@/ علم
ã
| يذكر Lو أbل ع� الكلFت

هذا أثبتنا وقد أقصاه@, ٕا� العلم من بلغ وٕان به
ã
çيأ للب¿Ìأن 
@Zكن ا

Ø
W وهذا

ٕا[ام
ã
| يوفّقنا أن ونرجو وتعليمه@, وتأييده بتوفيقه الكتاب هذا من هنا ٕا� اXوضوع

وجوده@/ الكتاب]ن�ه

/@١ . ٢٤ ـ بي�نات آيات فzا وأنزلنا وَفرضناها أنزلناها ُسورة

تعا�@: قوله
ã
| وهكذا النور@, سورة وهيى الكاملة السورة هو اXراد أّن الظاهر

/@١٣ . ١١ ـ ُمفيات مثِله بع¿Ìُسَور فأتوا ُقل افيه يقولون أم

فاُ
سوار الفارسّية@/ من معّربت� FÇuكو فالظاهر وإ
سوار@: ِسوار كلمة وأمّا
َدْسْتوار@, من معّربة وار والس� الراِجل@/ مقابل ã

]ع�الفاِرس| وَسوار أْسوار من معّربة
بند@/ دست ]ع�
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رها Iَسـو فيقال@: انðاعاً@, منه يشتّق وقد وأساِور@, أسِورة ع� وار الس� وNمع
واختارته@/ فأخذته ِسواراً Gا جعل أيى رت@, Iفتسو

/@٣١ . ١٨ ـ ذََهب ِمن أساِوَر ِمن فzا ل<ْون ÔJ

/@٢١ . ٧٦ ـ ٍة فض< ِمن أساِور وُحّلوا@

/@٥٣ . ٤٣ ـ ذََهب ِمن أسِوَرة عليه Ò ã

اُل َفلَْو2

Çbع وأ
سـاور وغـ�ها@/ كأ
ساور@, العرضيّة بالزينة التحس� هو التحلية
أسورة@/

فرعون@/ جانب من مو�Ïºع� ٕا� راجعة أ
خ�ة وا
	ية

ما ٕا� ٕاشارة تكون فالتحلية الروحانّية@: جهة من الكرZة ا
	يات تفس� وأمّا
ٕاشارة تكون وأ
ساور@: النفوس@/ wا Øتتح�

ã
الّ الصا¡ة أ
عFل بعض من Ë

Ø
يتج«

والعـمل@/ ا£Çاهدة وسواعد القدرة أيديى وهيى وVالzا@, ã
� ß¡ا ومصادر اXوارد ٕا�

2 ا; فٕان< ـ فzا الكيفيّة ومñان اòلوص مقدار ٕا� ٕاشارة تكون والفّضة@: والذهب
ا¤سن�@/ أجَر ُيضيع

/@٢١ . ٣٨ ـ داود ع� @دخلوا ٕاذ راَب Ö¤ا روا َتسو< اË½òٕاذ نبأ أتاَك وَهل

اخـتيار اXع� فيكون اعتCء@, مع اGيجان ٕانّه وقلنا ْور@, Iالس من تفّعل التسّور
ا¡الة تلك

ã
ÏÉيقتË¼التخا فٕاّن ا¤راب@, Tّل

ã
| بالرغبة وٕاظهاره عتCء 
وا اGيجان

اXواثبة@/ تلك اختيار ويستدعيى

وكـتب التفاس�
ã
| ما يتّضح الكرZة@: ا
	يات تلك تفس�

ã
| التوضيح وwذا

/@ اGاديى هو gوا واCòف@/ وا
ختCف الوهن من اللغة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سوط@:

أسوُطه@: وُسطته وِسياط@, أسواط وا�مع به@, يÍÉب الّذيى وط@: Iالس ـ صحا
قد العذاب 
ّنٔ شّدته@, ويقال عذاب@, نصيب أيى عذابـ َسْوَط ـ وط Iبالس ÍÈبته ٕاذا
سـواط@/ ßXا Çيى Ùd ومنه ببعض@, بعضـه ء

ã
Ï¿ال خلط أيضاً ـوط Iوالس ْوط@/ Iبالس يكون

أمواGم يقال زيد@: أبو قال أموره@/ فCن ط Iسو يقال ذلك@, Ò
وأ@ك خلطه أيى وسّوطه
Uتلطة@/ أيى بيyم َسويطَة

َء@:
ã
Ï¿ال ُسطت يقال َء

ã
Ï¿ال ء

ã
Ï¿ال Uالَطة ع� يدّل واحد أصل سوط@: ـ مقا

ـْوط@, Iالس الباب ومن خلطه@/ ٕاذا تسويطاً@: أمره فCن ط Iوسو ببعض@, بعضه خلطت
النIصيب تسـمية ã| قوGم وأمّا بتـه@/ ÒÍÈ ْوط@: Iبالس ُسـطته يقال لدة@, ßا� Oالط 
@نّهٔ

الَعذاب@/ من نصيباً أيى ـ َعذاب َسْوَط ربّك علzم فَصب< ـ هذا من فهو َسْوطاً@:

ء
ã
Ï¿ال خلط ْوط@: Iالس وأصل به@, يÍÉب الّذيى اXضفور ا�لد ْوط@: Iالس ـ مفر
Îا ÔÉبع الطاقات Uلوط لكونه به يُسّمي ْوُط Iفالس وسّوطته@, ُسطته يقال ببعض@, بعضه
بالسوط@, العذاب من الدنيا

ã
| يكون ]ا تشبzاً َعذاب@: َسْوَط ـ تعا� وقوله ببعض@/

/@@ وغّساقاً ÓD Òa ـ بقوله ٕاليه اXشار العذاب أنواع من Gم ُخِلط ما ٕا� ٕاشارة وقيل@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تداخل هو اòلط@: فٕاّن اòلط@, من نوع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

يBيز@/ 
 أو ا
	خر عن مyا كّل يBيز أجزاء

اXايعات@/
ã
| Fك خر@, 	
ا عن مyا كّل يBيز 
 Mيث أجزاء تداخل واXزج@:
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معنويّاً@/ أو ماّديّاً دخول مطلق وهو اòروج@, يقابله والدخل@:

منه@/ الدنّو أيى الصدور@, يقابل وهو الدخول@, من مرتبة أّول والورود@:

به@/ اللصوق أيى الكامل@, الدخول Iقّق وقبل الورود بعد والولوج@:

ã
و| وفـيه@, ء

ã
Ï¾ ٕا� الدخـول جهة والدخول@: والولوج الورود

ã
| فيCحظ

التداخل@/ ٕا� فzا نظر 
و اختCط@, جهة ْوط@: Iوالس واXزج اòلط

واختCط@/ تقارن أو [ايز@, مع اختCط ْوط@: Iالس ã| ويCحظ

أو أجCد من 
مفتوً أيى مضفوراً كونه فباعتبار به ÍÉب يُ الّذيى ْوط Iالس وأمّا
َجلدة@/ يسّمي لد ßا� به ÍÉب يُ كونه وبلحاظ غ�ها@,

/@١٢ . ٨٩ ـ َعذاب َسْوَط َرب=َك zم َعلَ َفَصب< الَفساَد فzا وا Òفأ@ك�

والتـ¿Ìيعيّة التكوينيّة القوان� ونقض الطبيعيى النظم ã| اختCل هو الفسـاد
اXتنّوعة@/ ا
بتCءات وانصباب ا¢تلط العذاب يناسب وهذا

أو لدة@, Òبا� التفس� وأمّا بالتنّوع@, حاً ØÍ½م ليكون اòلط@: أو باXزج Ø�يع nو
Tّله@/ غ�

ã
ف� غ�ها@: أو النصيب@, أو الشّدة@,

فأخذtم الَعذاب@, ُسوَء بَوْجهه
ã

 يتّ ن Ò Òfأ :@

ã
| Fك ِمن@, ـ ]ع� إ
ضافة ٕاّن

Ø
j

ون@/ ÒGا الَعذاب صاعقُة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوع@:

الوقت Çwا وتـريد تطلقها والعرب uار@, أو ليل من الوقت الساعة@: ـ مصبا
وُسواع ساعات@/ وا�مع ساَعة@, َيستأِخرون 2 ـ تعا� وع�قوله قّل@, وٕان وا¡�@,

أيضاً@/ وساع منقوص@, وهو
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بذلك@/ يت Ùd الساعة@, ذلك من ومضّيه@, ء
ã
Ï¿ال استمرار ع� يدّل سوع@: ـ مقا

ã
ÏÉÇZ ء

ã
Ï¾ أ@نّـه وذلك منه@, هدء بعد أيى وُسواع@, اللّيل من َسوع بعد جاءنا يقال

السـاعة@/ مـن وذلك مـياَومة@, يقال Fك مساوعة@, عاملته قوGم ذلك ومن ويستمّر@/

فـهيى وساَعْت وجهها@, ع� [ّر Øح أYلxا ٕاذا وذلك ٕاساعة@, إ
بل أسعُت ويقال
الَمرعي@/

ã
تذهب|

ã
الّ وهيى ِمسياع@, وناقة سائع@, ضائع هو يقال ومنه تَسوع@/

َسْوعاء وساعة والساعات@, الساع وا�مع ,@ÍÈا¡ا الوقت الساعة@: ـ صحا
القيامة@/ والساعة@: َلْيCء@/ لَيلة يقال Fك شديدة@, أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا نكرة استعملت ٕاذا هذا Tدود@, زمان هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ
صل أّن

السابق بالعهد ٕامّا خارجاً@, Øمع� Tدود زمان ٕا� ٕاشارة فتكون معّرفة استعملت ٕاذا
معهود@/ Pريان أو ,@ ّ اòارجيى

ِمنuار@, ساعًة ٕا2ّ َيلَبثوا n ُيوَعدون ساَعًة@, يستأِخروَن 2 :@
ã
| Fك فالنـكرة

Tدود@/ زمان يراد ساَعة@/ Òغ� َلِبثوا ما الُمجرمون Ë ß»يُق

كأن ¿Ìهم ÒL ويَوَم ة@,
Ò
Ì
Ö
الُع« ساَعِة

ã
| اّتبُعوه :@

ã
| Fك بالنسبة ا¢ّصصة واXعرفة

n م Øu@أ ويظنّون ع«Ìة@/ ã
| rكن Tدود زمان

ã
| أيى ـ ار Úyال ِمن ساَعًة ٕا2ّ َيْلَبثوا Òn

Tدوداً@/ زماناً 
ٕاّ علzا كانوا
ã
ال uارهم من يلبثوا

الّسـاعة@, أتتكُم أو َبغتًة@, الّسـاعُة جاَءtم ٕاذا Øح� @:@
ã
| Fكـ بالـCّم واXعّرف

الكلمة هذه ذ@كرت وقد ـ الّساعة وماأمُر تية@, Ð2 الّساَعة وٕاّن الّساَعة@, َعِن َيسألونََك
مستقبل

ã
| Tدود زمان مyا ويراد ,@hالكر القرآن من أربع�مورداً

ã
| بالCّم معّرفة



سوع ٣٢٠

الناس@/ حياة جريان من أيّام

قاطبة وطرح الدنيوّية@, التعلّقات عن اXوتوا
نقطاع مرحلة هو الزمان وهذا
جديد nعا

ã
| جديدة Mياة وا
بتداء فوقها@, nعا ٕا� والورود وقواها@, اXاّدة مراتب

مناسبة@/ ووسائل وقوًي بأسباب لطيف@,

ã
ويف� ا�«Êنّية@, العCئق من لCٕنسان ما bيع يتبّدل :@oالعظ التحّول هذا

ã
و|

والقدرة وا¦لّك والعناوين اللّذات من نوع ّ وOتrأيى اXاّدية@, bيع@[ايCته@ومشxياته
الدنيوّية@/ والقّوة

هذا وع� منه@, وأشـّد أعظم 
@يتصـّور إ
نسـان@, حياة طول
ã
| Iّول وهذا

التحّول أيى اXع�@, هذا قبال ã| العزيز: gآيات@ا@
ã
| إ
طCق عند الساعة يستعمل@لفظ

@معرض@ال�ديد@والشّك@وا
ع�اض
ã
العظo@وهو@@اXوت,@وهذا@@اXع�@هو@مورد@البحث@و|

الدنيا@/ 
هلٔ

ا
	خرة@, مقامات من مرتبة ع� يطّلع n مَن اXع�@: wذا ويعتقد يَُصّدق وكيف
اXوت@/ بعد Xا منازل آثار من أثراً يشاهد nو

َيذهب لتحّول يُذعن أن اXاّدّية@: الدنيا ا¡ياة
ã
| مستغرق 
نسانٕ وكيفZكن

وشخصيّته وقدرته وسلطته وملكه ماله vدم وأن و¾Îواته@, و[ايCته وقواه Mواّسه

@Zلك Tتاجاً فق�اً اليد ِصفر Nعله وأن منه@, وأ
دن� أ
قرب� يبّعد وأن وعنوانه@,

وابتCءات@/ ظلFت
ã
| وهو شيئاً@,

/@١٨٧ . ٧ ـ ُمرساها أيّان الّساَعِة َعن َيسألونََك

/@٧٧ . ١٦ ـ أقَرب هَو ½Íأو البَ َكلمِح ٕا2ّ@ الّساَعِة أمر َوما

/@٣٦ . ١٨ ـ قا_ة الّساَعَة أظّن َوما
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/@١١ . ٢٥ ـ بالّساَعة كّذبوا َبل

/@١٨ . ٤٢ ـ َض�ل
ã
� لَ الّساَعة

ã
| ارون ÔZ ال<ذيَن ٕان< أ2

الكل�ـيّة القيامة والتكذيب@: ã
الن� معرض

ã
| هيى ã

الّ الساعة من اXراد وليس
القـيامة بل أ
شـخاص@, ¡ياة ا�ريان

ã
| ا
بتـCء مورد

ã
| ليسـت ا Øuفٕا العاّمـة@,

قيامته@/ قامت فقد ماَت مَن فٕاّن ـ الشخصيّة

ولوازمها@: وآثارها خصوصيّاtا ٕا� ٕاشارات الساعة@: آيات ã
و|

/@٣١ . ٦ ـ َبغتة الّساَعة م Ôtجاَء ٕاذا Øح� بغتًة@:
ã
çتأ ـ ١

/@١٠٧ . ١٢ ـ َيشعرون 2 وُهم بغتًة الّساَعة تأتzم أو

/@٣٤ . ٣١ ـ الّساَعة علُم عنَده ا; ٕان< :@gا عند علُمها ـ ٢

/@١٨٧ . ٧ ـ
ã Ø
èَر عنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل

/@ ٨٥ . ٤٣ ـ ترجعون وٕاليه الّساَعة علُم وِعنَده

/@٣١ . ٦ ـ فّرطنا َع�ما َح«Ìَتنا يا قالوا بغتًة الّساَعة ا¡«Ìة@: ـ ٣

/@١٤ . ٣٠ ـ َيتفّرقون يوَمئٍذ الّساَعُة تَقوم ويَوَم التفّرق@: ـ ٤

/@١٢ . ٣٠ ـ الُمجرُمون ُيبِلُس الّساَعُة تقوُم ويَوم اليأس@: ـ ٥

/@١٥ . ٢٠ ـ نَفس ُكّل لُتجزيى اُخفzا أ@كاُد آتيَة الّساَعة ٕان< زاء@: Òا� رؤية ـ ٦

/@٢٧ . ٤٥ ـ الُمبِطلون Ì» ÒO َيومئٍذ الّساَعة تَقوُم ويَوَم اòسارة@: ـ ٧

/@٤٩ . ٢١ ـ ُمْشِفقون الّساَعة ِمن وُهم ن@/// شَو ÒO ال<ذيَن مyا@: اòوف ـ ٨

/@١ . ٢٢ ـ oَعظ ء
ã
Ï Ò¾ الّساَعِة زلزلََة ٕاّن عظيمة@: زلزلxا ـ ٩
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/@١١ . ٢٥ ـ َسع�اً بالّساَعة َب كذ< Xن واعَتدنا العذاب@: نزوُل ـ ١٠

/@٤٦ . ٤٠ ـ الَعذاب أشد< فرَعوَن آل أدِخلوا الّساَعة تَقوُم ويَوَم

ورفع
Ø
Ì»ال

ã
| ما بظهور اXاّدة@, nعا وIّول ع�اXوت bيعها تنطبق آثار هذه

الشديد Ì
Ø
التح« وعروض وفكر عمل من ا¡ياة

ã
| كان ما و¾Îود الدنيويّة ا¡جب

والبـواطـن الظواهر
ã
| عظيـم واضطراب تزلزل وIقّق والفCح �òا عن واليأس

Vتمعاً@/ كان ما تفّرق وا¡ا
ت

دون مـن التحّول بعد وتشاهد اXوت@, ]جّرد تظهر وخصوصيّات آثار فهذه
زمان من ال�هة هذه هيى وإ
نكار@: للخCف مورداً تقع ãالّ والساعة و[ّهل@, تأخ�
Tسوس فأمر هو@: حيث ومن ّ الظاهريى اXوت]عناه نفس وأمّا والتحّول@, اXوت بعد
اXوت بعد واقعة حالة

ã
اCòف| ا Ø̂ وٕا إ
نكار@, يقبل 
و أحد@, لكّل ومشاهد مسلّم

/@٣٧ . ٢٣ ـ ]بعوث� ُن ÒL وما يا ÒLو وت Ò̂ نيا الد= َحياتنا ٕا2ّ هيىَ ـ@@ٕاْن

الكرZة@: ا
	يات هذه الساعة@: من ع�اXع�اXذكور ويدّل

Vيئها فٕاّن ـ طنا فر< َع�ما َتنا
Ò
Ì
Ö
َح« يا قالوا بغتًة الّساَعة م Ôtجاَء ٕاذا Øح� ـ ١

مـن التحّول بعد مرتبة أّول
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا Ìهم

Ø
»I وكذا اXـوت@, ع� يصدق بغتًة

الدنيا@/ ا¡ياة

ٕاتـيان عرض
ã
| الساعة فٕاتيان ـ الّساَعُة أتتكُم أو ا; َعذاُب أتا@كُم ٕان ـ ٢

Uاطب�@/ كوuم طول
ã
و| حياtم زمان

ã
| Jدثان وYا وا
بتCء@, العذاب

Çbيع
ã
| إ
نسان @فٕاّن ـ أقَرب هَو ½Íأو البَ َكَلْمِح ٕا2ّ@ الّسـاَعة أْمر وما ـ ٣

كذلك@/ فليست الك�ي القيامة وأمّا للموت@, مستعّد ا
	نات

إ
شـفاق فٕاّن ـ ُمشِفقون الّساَعة من وُهم بالَغْيب م Úwَر َشوَن ÒO اّلذيَن ـ ٤
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سائر وهكذا باXوت@, يتحّصل ا Ø̂ ٕا وهذا السوء@, أعFله آثار جهة من هو ا Ø̂ ٕا واòوف
أخري@/ حياة ٕا� الدنيا ا¡ياة بتحّول اXتحقّقة اXذكورة ثار 	
ا

ã
| يكـون زمان أّول يراد ـ

ã Ù
èَر ٕا� ُرجعت � ولَ قا_ة الّساَعة أظّن وما ـ ٥

باXوت@/ يكون ا Ø̂ ٕا وهذا ٕا�رّبه@, يرجع زمان وأّول ا�زاء@, من له ما معرضمشاهدة

Ì¿¡وا والبعث الك�ي ع�القيامة aلها
ã
تن� ونظائرها الكرZة ا
	يات هذه

آخر@/ موضع :@
Ø ã
æÊ»ا� اXعاد وIقيق ولتحقيقها العاّم@,

كانت ٕاذا 
ٕاّ اXذكور اXع� ٕا� إ
طCق عند تن½Íف معّرفًة الساعة أّن فظهر
خصوصيّة له Øمع� ÇTدود زمان من اXراد@, Øتع� خارجيّة أو حاليّة أو مقاليّة قرينة

الروايات@/
ã
|

Ø
Dس 
و أ
زمنة@, سائر ع� خاّص وامتياز

ـ كلمة من مأخوذ وكأ@نّه ا�اهلّية@,
ã
للعرب| كان sلص Ëºٕا فهو ُسواع@: وأمّا

وال¿Ìيف@/ ]ع�النبيل ع�ّية@, [ ] ُشوَوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوغ@:

ع� Jمل
Ø
j خاّصة@, ا¡لق

ã
| واستمراره ء

ã
Ï¿ال Îºولة ع� يدّل أصل ـ مقا

منه اXشتّق ومن جCله@/ جّل gا وأساغه َسْوغاً@, ا¡لق
ã
| ال¿Ìاب ساغ يقال ذلك@/

أن فيجوز مثله@, أيى هذا@: سوغ هذا قوGم وأمّا أيّاه@/ فسّوغته كذا فCن أصاب قوGم@:
الس�مبدلة يكون أن وNوز استمراره@, ويستمّر Vراه Nريى أ@نّه أيى هذا@, من يكون

صياغته@/ صيغ كأ نّه صاد@, من

وأسـغته ا¡Çلق@,
ã
| مدخله ÇÎºل قال@: باب من َسْوغاً يسوغ ساغ ـ مصبا

أيى ُيسـيغه َيكاد َو2 تعا�@: وقوله لغة@/
ã
| بنفسه ويتعّدي سـائغاً@, جعلته ٕاساغة@:
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فـيقال بالتضعيف@, ويتعّدي إ
باحة@, ]ع� ء
ã
Ï¿ال فعل سـاغ قيل هنا ومن يبتلعه@,

بالسواغ@/ ابتلعxا ٕاساغًة@: وأسغxا الفّضة@/ به يساغ ما واغ@: والس� أMته@/ أيى َسّوغته

ويَسيغه يَسوُغه وساَغه هو وأساَغه ا¡لق@/
ã
| نزل َسْوغاً@: الطعاُم وساغ ـ لسا

ما وَسّوغه يُسيغه وال¿Ìاب الطعام فCن أساغ ويقال ٕايّاه@/ gا وأساغه وَسيْغاً َسْوغاً

و يتعّدي أسـوغه@, وُسـغته أسـيغه وِسـغته خالصاً@/ له تركه وقيل هنّأه@, أصاب@:
واغ@: والس� /@ ãتُعجل�@
و ã

أمِهل� أيى ãُغّص ã
� يقال@أِسغ أسغته@ٕاساغة وأ
جود يتعّدي@,

وطَـعام َعذب@/ وأسَوغ@: سائغ و¾Ìاب الُغَصص@/ ِسواغ يقال غّصتك@, به أسغَت ما

أيى له َسّوغته وأنا ذلك@, له جاز أيى فعل ما له وساغ ا¡لق@/ ã| يسوغ َسي�غ@: أسَوُغ

بـيهٔ أخوه وَسوُغه أخاه@, يك n وٕان أثره ع� يولد الّذيى الرجل@: وَسْوغ جّوزته@/

َقدره@/ ع� كان ٕاذا هذا@: َسيُْغ وهذا واُّمه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذلك fن والطبع@/ للميل موافقاً Nريى ما هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ
صل أّن

كان ٕاذا السائغ@: الطعام وهكذا اGاضمة@, وجهاز الذائقة وفق كان ٕاذا السائغ@: ال¿Ìاب
كان ٕاذا سائغ@: وعمل رقيقاً@/ طعاماً يكون بأن اGاضمة@, جهاز

ã
| جريان وله موافقاً

ا¡ّقة@/ وع�مقتÏÉالطبيعة للصCح موافقاً جريان له

من تكون قد وأشباهها@: وإ
مهال وا
ستمرار وال«ÇÎولة والتجويز فإ
باحة
وآثاره@/ أ
صل لوازم

وا
ختCق@/ التقدير جهة فيه يCحظ الصوغ أّن ْوغ@: Iوالص ْوغ Iالس ب� والفرق
الطبع@/ ع�وفق ا�ريان جهة السوغ

ã
و|
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.@@١٦ ـ للّشارب� سائغاً خالصاً َلبناً وَدم �َفْرث بَ ِمن ُبطونه
ã
| ا ØW ُنسقيكُم

/@٦٦

والفرث الدم يشابه 
 والذائقة@, للطبع وموافقاً وكراهة@, وكثافة دم من خالصاً
جنس@/

ã
| 
و طعم

ã
| 
و لون

ã
|

.@@٣٥ ـ اُجاج ِملٌح وهذا ¾Ìابُه سائغ ُفرات َعذاب هذا البحراِن َيستويى َوما
/@١٢

يقابل ما يذكر nو كالشـجاع اُ
جـاج@, يقابل والُفـرات اXلح@/ يقابل الَعْذب
الذائقة يوافق nو للشارب سائغاً يكن n مّراً@: واُجاجاً ملحاً كان ٕاذا اXاء فٕاّن السائغ@,

يستكرهه@/ بل

َمكان ُكّل ِمن اXوت ويأتيه ُيسيغه يكاد َو2 َيتجّرعه َصديد ماء ِمن ×
وُيس
/@١٧ . ١٤ ـ@ ـي�ت@ Ò[ ُهَو@ َوما@

والتـعنّد Ø�التج Qّسـم من اòارج وهو ا�ـروح من اòارج القيح ـديد Iالص
يتمكّن 
و فجرعة@, جرعة في¿Ìب [@
وُيْس Øsجه َوراِئِه ِمن َعنيد َجبّار كّل [@وخاَب
ويب� ]ّيت هو وما وشدائده@, أسبابه عليه وتقبل اXوت له ويxيّأ له@, سائغاً جعله من

حيّاً@/

اXاّدّية@/ oفاهXا جهة ومن الكرZة ا
	ية ظاهر Mسب هذا

متناسب�لتلك Êن
Ø
يتج« والتعنّد Ø�التج ٕاّن قلنا اXاّدة@, فوق nعا جهة من وأمّا
عاXه@/

ã
| ظلFنيّاً قيحاً صديداً كثيفاً يكون ما مyا ويتظاهر ,@nالعا

الشّدة غاية
ã
| وIّمله وQّرعه به والتكيّف والتلّون به وإ
نس منه والتغّذيى

/@oل
أ العذاب وهو الزaة وuاية والكلفة



سوف ٣٢٦

وهـم رaة@, 
و روحانيّة 
و سعة 
و حياة 
و نور فzا ليس حالة وهذه
ا¡الة هذه ٕادامة

ã
| م Øuوٕا أ
نانّية@, ظلFت أحاطتwم اXاّدة@, nعا آثار

ã
| متوّغلون

َيوان@/ Ò¡ ا يى ÒG اÐ2خَرة الّداَر وان< ـ@ @كأ
موات

ـي�ت@/ Ò[ ُهَو@ َوما@ َمكاٍن ُكّل ِمن اXوُت ويأتيِه تعا�@:@ مع�قوله وهذا

مyا@/ أعّم وهو والروحانّيات@, اXاّديّات
ã
| يستعمل ْوغ Iالس أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوف@:

َسْوفاً@, أسوفه َء
ã
Ï¿ال ُسفت يقال ,@

Ø
Ë Ú¿ال ـ أحدها أصول@, ثCثة سوف@: ـ مقا

هـذا@/ من مسـافة@: وبيyم بيننا ـ@ قوGم أّن ٕا� العلـم أهل بعض وذهب وأسـفُته@/
ماله

ã
| وقع ٕاذا الرجل@, أساف يقال ومرضه@, اXال َذهاب واف@: الس  ã

æالثا وأ
صل
أّخرته@/ ٕاذا سّوفته يقال فالتسويف@/ التأخ� وأمّا واف@/ الس 

اXسافة ٕاّن ويقال ه@, Øc قال@: باب من سوفاً يَسوفه َء
ã
Ï¿ال الرجل ساف ـ مصبا

رائـحة استاف فٕان فيه@, ضّل الّذيى اXوضع تراب يسوف الدليل أّن وذلك هذا@, من
وا�Çمع َمـفعلة@, وأصـلها ,@Cفـ 
وٕاّ الطريق@, جاّدة ع� أ@نّه علم وأ
بعار أ
بوال
وأصله الوفاء@, بوعد مطلته ٕاذا تسويفاً@: به سّوفت ومنه وعد@, كلمة وسوف مسافات@/

أفعل@/ سوف أخري بعد مّرة يقول أن

مع� عن ّردها ÔNو با
ستقبال اXضارعة أفعال Oّصص حرف سوف@: ـ مفر
التسويف منه واشتّق والتأخ�@, مع�اFXطلة

ã
ÏÉويقت لكم@/ أستغفر َسْوَف Lو ا¡ال,
كذا@/ أفعل سوف الواعد بقول اعتباراً

وتـنفيس@, ِعـَدة وهيى اÇÒGواِمل@, ا¡روف من َسْوَف@: ـ ١٠٩ ا¡روف ãæمعا



٣٢٧ سوف

ا
ستعFل@, ك
ة مع ,@Ì»الك ٕا� الواو من اòروج كراهية وفتحه الفتح@, ع� ومبنيّة

ã
| اÇXعرفة 
م ]�Çلة أجزائـه كأحد صارت Çا Øu@
ٔ بالفعل@, Uتّصة وهيى تعمل nو
ع� تدخل ا Ø̂ ٕا الCّم وهذه ـ ُيعطيَك وَلَسوَف تعا�@: قوله ذلك ع� ويدّل أ
Êºء@,
أن جاز Xا الفعـل حروف كأحد صارت َسـْوَف أّن 
فلو اXضارع@, والفعل Ëº
إ

به@/ يؤخذ 
 الّذيى الشاّذ من وهو أقوُم@, سو@ ـ@ حكيى وقد الCّم@/ علzا تدخل

القائل وكان ع�اCòف@, مyا أوسع أو للس� مرادفة سوف@: ـ اللبيب
ã
مغ�

َسْف فzا ويقال وليس]ّطرد@/ اXع�@, ع�ك
ة تدّل ا¡روف ك
ة أّن ٕا� نظراً بذلك
َوَلَسـْوَف ـ@ علzا الـCّم بدخول السـ� عن وتنفرد للتخفيـف@, مبالغة

Öã
Ï
Ò
ºو وَسْو
ُيْعِطيَك@/

واXسـافة@: ا
شBم@, وا
ستياف@: َشـِممَته@, ٕاذا أسوفه@, َء
ã
Ï¿ال ُسفُت ـ صحا

أهو ليعلم فشّمه ال�اب أخذ فCة
ã
| كان ٕاذا الدليل وكان ,@

Ø
Ë¿ال من وأصلها الُبعد@,

مسـافة@/ البـعد Çوا Ød Øحـ الكـلمة Gذه استعGFم 
ك
Ø
j جور@, ع� أم قصد ع�

ّ أ
صمعيى وأّن موت@/ أيى َسواف اXال ã| وقع يقال وهC@كه@, اXال مرض واف@: Iوالس
والقُـCب @كـاع والد  الن ـحاز ÇLو Ø

ËÉبـال ء Qيى كلّها أ
دواء ويقول واف@, الس  يقول
سّوفته تقول أ@نّك تري 
أ بعد@, يكن n Dف تنفيس كلمة َسْوف سيبويه@: قال وا�FÔل@/

وب�يفعل@/ بيyا يُفصل 
و أفعل@, سوف مّرة بعد مّرة له قلت ٕاذا

ٕانقرض@/ ٕانxي@, زال@, ,@
ã
ف� ـ ساف� �سوف@, ,@ ـ قع

حّد@/ طرف@, آخر@, ختام@, uاية@, �سوف�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تطلق اXناسبة وwذه والتأّخر@, ا
نxاء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن



سوف ٣٢٨

واFXطلة@/ والتأخ�@, اXال@, ذهاب
ã
| وا
نxاء واXوت@, الشديد@, ع�اXرض

ã
| جهة@, ّ أيى ã| ا
نxاء والتفتيشعن ٕا�التحقيق فيه النظر فكأّن :@

Ø
Ë¿ال وأمّا

رائحة@/ أو حّد ٕا� بلوغ أو كFل أو س�

اXنظور@/ ا
متداد انxاء Tّل مyا يراد والَمسافة@:

وا
نـxاء التأخ� مع� فيـه ويCحظ اXاّدة@, هذه من fأخوذ َسـْوَف@: وأمّا
مطلقاً@/ 
 اXضارع@,

ã
| ع�تأخ� فيدّل ,@

Ø ã
باXع�ا¡ر|

Uّففة@/ ـ َس َسْف@, ,@
Öã
Ï
Ò
º َسو@, ـ كلFت منه ويؤخذ

اXواّد@,
ã
| وتقارب انٌس ÒQ بل متداول@, ّ اصطCحيى باشتقاق ليس اXع� وهذا

وأ
صل@/ اXفهوم
ã
| اش�ا@كاً يوجب

واعتCء@, انxاء ع� تدّل والسوف@: والسوغ والسور السود مواّد أّن �O@
و
ع� تدّل وع Iوالس وك Iوالس يب Iوالس يح Iوالس � Iوالس يف Iوالس يع Iوالس ـيل Iالس أّن Fك@

وحركة@/ جريان

َسـوَف كَّ�@ َعـذاب@, يأتيه َمن َتعلموَن َسوَف م@, Ø{ـ ÔJ بَقوم ا;
ã
çيأ َفَسْوَف

ُيب½Íون@/ Íَفَسوَف ß½وأب َتعَلمون@,

جزاء مستقبل@, عمل متأّخر@, موضوع ـ موارد
ã
استعملت| ا Ø̂ ٕا الكلمة وهذه

وهكذا@/ بعد@, من Jصل علم بعد@, زي ÔN

ã
| وجريانه ووقوعه Iقّقه Zكن 
 Dف سوف@: كلمة تستعمل

ã
الّ اXوارد ومن

ا�«Êنيّة بالقوي واXربوطة وا
بتCءات@, با¡دود ا¤فوفة اXاّدة nعا ã
و| الدنيا ا¡ياة

صا¡اً يعمل Xن التاّم واللقاء الكامل الرضوان وIقّق oالعظ كأ
جر وا
نفعا
ت@,
رّبه@: مرضاة ويبتغيى



٣٢٩ سوق

/@١٤٦ . ٤ ـ ÓDَعظ اXؤمن�أجراً ا; يُؤِت َوَسْوَف

/@١١٤ . ٤ ـ ÓDَعظ أْجَراً نؤتيِه َفَسوَف ا; َمْرضاِت ابتغاَء ذلَِك َيفَعْل َوَمن

/@٥ . ٩٣ ـ ÏÈ Ö Òَف َرب=َك ُيعطيَك َوَلَسْوَف

حـقائق ورؤية ال«Ìائر@, ع� وا
ط�Cع وأ
عFل@, أ
حوال Mقيـقة وكالعلم
ا¦ايCت Mر

ã
| واستغرق الظلFنيّة الدار هذه ã

| احتجب Xن أ
فعال ونتائج ا
	ثار
ا¡يوانّية@: والصفات النفسانيّة

/@٣ . ١٠٢ ـ َتعَلمون َسْوَف كَّ� اXقاِبر Ôkُزر Øَح� الّتكاثُر أGا@كُم

/@١٧٩ . ٣٧ ـ ُيب½Íون Íَفَسوَف ß½وأب

/@٣ . ١٥ ـ َيعلمون َفَسوَف مُل ا2َٔ وُيلِهُهم َيتمت<عوا َو يأ@كلوا ذَْرُهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوق@:

َسـْوقاً@/ يسـوقه سـاقه يقال ء@,
ã
Ï¿ال َحْدو وهو واحد@, أصل سـوق@: ـ@ مقا

وق@: والس  وأسقُته@/ صداقها@, ã
çامرأ ٕا� ُسقت ويقال الّدواب@/ من استيق ما ي�قة@: Iوالس

وغ�ه@, لCٕنسان والساق وا�مع@أسواق@/ ء@,
ã
Ï¾ من@كّل ُيساق@ٕالzا Xا هذا@, مشتقّة@من

ورجل َسْوقاء@, ٕامرأة ويقال علzا@/ ينساق
ã
Ï¾اXا 
ّنٔ بذلك يت Ùd ا Ø̂ ٕا سوق@, وا�مع

الساق@/ oعظ كان ٕاذا أسوق@:

ٕا� الصـداَق وسـاق َمسـوق@, واXفعول َسْوقاً@, أُسوقها الدابّة ُسقت ـ مصبا
والساق ال�اع@/

ã
| أيى السياق ã| وهو نفَسه وساق لغة@/ وأساقه@: ٕالzا@, aله امرأته@:

يـذّكر ـوق@: والس  ُسَويقة@/ وتصغ�ها والقدم@, الركبة ب� ما وهو اُن� أ
عضاء@: من



سوق ٣٣٠

أهل من أ@نّه اXراد ليس ُسوقة@: رجل وقوGم ع�لفظها@/
Ø ã
ُسو{ ٕالzا والنسبة ويؤّنث@,

الواحد ع� وتطلق اXلك@, خCف العرب عند وقة الس  بل العاّمة@, تظنّه Fك أ
سواق
من يُعمل ما ويق Iوالس وغرف@/ ُغرفة مثل سوق ع� bعت ا Ø[ور وا£موع@, Øث�Xوا

معروف@/ والشع� ا¡نطة

وُسقت الّدواب@/ من يُساق ما والسيقة@: وطردها@/ َجل}ا إ
بل@: َسْوق ـ مفر
إ
بل@/ كانت مهورهم أّن وذلك اXرأة@, ٕا� الَمْهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ظاهر
ã
| خلف@, من س� ع� حّث هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

راجعه@/ ـ بالقهر به الس� هو ا�لب أن السحب
ã
| وسبق مع�@/

/@٩ . ٣٥ ـ مّيت ٕا�بلد فُسقناه َسحاباً فتث� :@
ã
| Fك الظاهر@,

ã
| فالَسْوق

/@٣٠ . ٧٥ ـ الَمساق َيومئٍذ ٕا�ربّك :@
ã
| Fك ,@ ّ اXعنويى والسوق

/@٧١ . ٣٩ ـ Úsَجَه�ٕا َكَفروا ال<ذيَن وسيَق :@
ã
| Fك اXاّدة@, وراء ما

ã
| والسوق

/@٧٣ . ٣٩ ـ ـن<ة Ò� ٕا�ا م Úwر اّتقوا ال<ذيَن وسيَق

والفـضل@: اللطف oوتتم النظم ¡فظ مّيت@, بلد ٕا� يُساق السحاب أّن فgا
للعدل وٕاجراًء للنظم حفظاً ا�ّنة@, ٕا� اXؤمن ويساق ,@ Øsجه ٕا� الكافر يُساق @كذلك
َسُب Ö ÒJأ ـ واÇGدايـة الضـCل لوازم من النفوس وتطلبه الطبايع تقتضيه Xا وٕاعطاًء

يََره@/ اً Öَخ� ة ذَر< ِمثقاَل َيعمل ن Ò Òf ُسدي@, ك يُ أن ا2ٕنساُن

/@٢١ . ٥٠ ـ Îيد Ò¾و سائٌق َمعها نَفس ُكّل وجاَءت



٣٣١ سوق

/@٤٢ . ٦٨ ـ َيْسَتطيعون َف� جود الس= ٕا� وُيدَعْوَن ساق َعن ُيكشُف يَوَم

بـالعلم ي¿Îد شاهد معه سائق كّل فٕاّن علzم@, ا¡ّجة 
[امٕ أ
مران وهذان
ومضّيه@/ حاله

ã
| ما ويري وباطنه@, ظاهره

ã
| ع�ما ّ ا¡ضوريى ّ ال¿Îوديى


و نفسه تستطيع 
و تعا�@, g السجود ٕا� فيُدعي الشاهد@: هذا ٕا� مضافاً
الغافل�@/ اXستك�ين من فٕانّه أ
مر@, wذا العمل

ã
| تتمكّن

عليه@/ نفسه من بذلك ا¡ّجة
Ø
rفت

الساق@/ حقيقة عن وأ
ستار ا¡جب كشف ف�اد الساق@: كشف وأمّا

معنويّاً أو ظاهريّاً القدم@, عضو من والس� ا
نسياق به ما فهو الساق@: وأمّا
أ
لف حرف عليه يدّل اXفهوم وهذا ضCلة@/ أو هداية ٕا� الس� يتحقّق به ما وهو

يتحّقق@/ به وما السوق ع�ظهور الساق فيدّل للتخفيف@, الواو من اXبدل

والسـ�@, ا
نسـياق مظهر كان الّذيى سـاقه وحقيقة انسـياقه باطن فيشاهد
والعبودّية@/ للسجود ا¢الف مسلكه Øويتع� مس�ه ويعرف

/@٣٠ . ٧٥ ـ الَمساق يَْومئٍذ ٕا�رب�َك بالّساِق الّساُق والتّفت الِفراق أَ ن<ه َوظَن<

من الدنيـا ٕا� السلوك
ã
| وهو السائر@, وينساق ُيساق@, به ما الساق أّن قلنا

للحياة وا¡ّب الشوق هو ا
	خرة وٕا� ¡ياtا@, والعCقة للدنيا ا¡ّب هو اXع� جهة
نيا الد  ُحب  ـ والشقاوة السعادة ووسيلتا السلوك قدما Yا الشوقان وهذان ا
	خرة@,

خطيئة@/ كّل رأس

من آثاراً أيضاً ويدرك الدنيا@, ا¡ياة من الفراق آثار ويدرك يظّن ØXا ÍÉفا¤ت
العCقتان@, وتتداخل الشوقان ويتنازع الساقان حينئذ فتلتّف اXوت@: وبعد عاn@ا
	خرة

قهراً@/ جانبه وٕا� gا ٕا� اXساق ولكّن



سول ٣٣٢

ّ الواقعيى Ø ãالباط� وجريانه مس�ه وفق وع� الساق باقتضاء ْوق Iالس أّن فظهر
َيْسَتطيعون@/ َف� جود الس= ٕا� وُيْدَعْوَن ساق َعن ُيكشُف ـ@@يَوَم

كالغُسل@من@الغَْسل, ْوق Iالس من أ
صل@ٕاËºمصدر ã| أ@نّه فالظاهر وق: الس  وأمّا
جنسوينساق ّ أيى الناسمن ٕاليه Jتاج ما ٕاليه يُساق 
نٔ معّد Tّل ع�كّل يطلق

Ø
j

¾Ìاء@/ أو لبيع الناس ٕاليه

/@٧ . ٢٥ ـ ْسواق ا2َٔ
ã
|

ã
Ï¿ ÒZو الط<عاَم يأ@ُكُل سوِل الر< ذا@ ßG ما وقالوا

نتغّذي@, Fك يتغّذي وهو وبيننا@, بينه فرق 
و منّا@, كأحد الرسول أّن يريدون
الناس@/ كسائر ٕاليه Jتاج ما 
خذٔ أ
سواق ٕا�

ã
Ï¿Zو

/@٢٩ . ٤٨ ـ َع�ُسوقه فاسَتوي فاسَتْغَلَظ فآَزَرُه َشطْأُه أخَرَج @كََزرٍع

جريان والزرع@: الزرع@/ من ويثبت يتفّرع ما ـْطء@: Iوالش سـاق@/ bع وق الس 
أصله@/ ع� استقامته يراد وا
ستواء@: أ
رض@/

ã
| البذر طرح

غالب
ã
| تساق وغ�ها@, كالسنابل للزرع ا¤صو
ت فٕاّن بالُسوق@: والتعب�

بُسوقها@/ أ
وقات

/@٣٣ . ٣٨ ـ وا2ٔعناق وق بالس= َمْسحاً فطِفَق Ú ãَع� وها ُرد=

وأعناقها بسوقها Zسح أن فأخذ ,@
Ø ã
ع� ا�ياد الصافنات رّدوا �ع� سلDن قال
للّدنيا@/ 
 خ� حّب ا

Ø
ح} وكان wا@, وتعلّقاً Gا حبّاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سول@:

زّينته@/ ء@:@
ã
Ï¿ال له سّولُت ـ مصبا



٣٣٣ سول

/@
َسـَوً ـ@@يَْسَول َسِول يقال ء@,
ã
Ï¾

ã
| اس�خاء ع� يدّل أصل سول@: ـ مقا

أن ع� ُسؤَله@, أعطيته تكون أن fمكن له@: زيّنته ٕاذا َء
ã
Ï¿ال له لُت Iسو ـ قوGم فأمّا

السؤل@/ من ُمليIنة@, اGمزة تكون

اسـ�خاء@, Fzف كان ٕاذا َسـْو
ء@: وامرأة أسـَول@, رجل ـ ٦٦ . ١٣ الxذيب
يَْسـَول َسول وقد ٕاسـبال@, Òَدبه ßGو اس�خاء أسفله

ã
| الّذيى حاب@: Iالس من وأ
سَول

فـðيّن يـتمنّاها
ã
الّ اُمنيّته وهو إ
نسان ُسول من وكأ@نّه تفعيل@, والتسويل /@
َسَوً

اGمزة ضغطة استثقلوا العرب أّن غ� مهموز السؤال وأصل والغرور@/ الباطل لطال}ا
يا سؤلك اُوتيَت َقد ـ قـراءة اGـمز فيه أ
صل أّن ع� والدليل اGمزة@, فخفّفوا فيه

سألxا@/
ã
الّ اُمنيّتك أيى ـ Ïºُمو

من ة
Ø
Ì
Û
ال« Iت ما اس�خاُء ْول@: Iوالس زّيَنْته@/ أيى أمراً نفسه له َلْت Iسو ـ صحا

مُس�خ@/ َول Iالس Øب� أسول@: وَسحاب البطن@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أسول رجل فيقال غرور@/ مع اس�خاء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

فيه كان ٕاذا أسول وسحاب نفسـه@/
ã
| يðيّن بأن فيه@, غرور مع مس�خياً كان ٕاذا

بإ
مطار@/ وتظاهر ٕاسبال وفيه اس�خاء

رخواً وجعله واستحكامه@, حقّه عن خارجاً أيى ,@
َسَوً ء ãÏ¾ جعل والتسويل@:
سن@/ Ô¡وا والتظاهر الðيّن مع

وتزيينه ء
ã
Ï¿س�الI التسويل@: ـ قوله من @الل�سان

ã
| ما اXع�@: ع�هذا ويدّل

أن اُمنيّته وهو إ
نسان ُسول من التسويل وكأّن َيقوله@/ أو ليفعله ٕا�إ
نسان وIبيبه
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وتزي� Iس� بأ نّه ح ØÍ½ف الدنيـا@/ غرور من وغ�ه الباطل لطال}ا فðيّن يتمنّاها
غرور@/ من وIبيب

/@٩٦ . ٢٠ ـ
ã
Ï»نَف

ã
� َلْت َسو< وكذلَك ا Ôtفَنبذ سول الر< أثَر ِمن قبضًة فقبضُت

/@ ٨٣ . ١٢ ـ bيٌل Õَفَص� أمراً أنُفسكُم َلكُم َلْت َسو< َبل قاَل

/@٢٥ . ٤٧ ـ م Ô ÒG َسّوَل يطاُن الش< هم@/// َع�أدباِر ارتّدوا ال<ذيَن ٕان<

وIبيبه@, وIسينه عليه, ما@هو ع�@خCف التسويل@Iويل@أمر @كلمة
ã
فيCحُظ@|

CRفه@/ متعلّقاً ا¡ّق@, عن وغفلة غرور عن وكونه

بالسوء أمّارة مكّارة خّداعة نفس من جنوده أو الشيطان ٕامّا ل الُمسو� ٕاّن Øj
ا¡ّق@/ عن منحرفاً له ل IسوXا فيكون وJّببه@, Jّسنه وهو

Çا Ø̂ ٕا الشـديدة وا
Lرافات ا�نايات من كث�اً أّن الكرZة@: ا
	يات من فظهر
ا Ø̂ ٕا وحقيقته التسويل مبدأ ٕاّن وقلنا نفس@, أو شيطان من بالتسويل اòارج

ã
| يتحقّق

غرور@/ وجود مع واستصغاره أ
مر اس�خاء هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوم@:

بـاGمزة فـيتعّدي بنف«Îا@, رعت قال@: باب من َسوماً اXاشية سامت ـ مصبا
جعل بل ّ الّرباعيى من مفعول Ëºٕا يستعمل nو خالويه ابن قال راعzا@/ أسامها فيقال
من سوماً السلعة البائع وسام /@mسوا وا�مع سا_ة فهيى أسامها ويقال منسيّاً@, نسياً
يسوم 
 ومنه بيعها@, طلب واستامها@: اXش�يى وسامها للبيع@, عرÎÈا أيضاً@: قال باب

ã
| الباء تزاد وقد أيضاً@, البائع ع� aله وNوز يش�@, 
 أيى أخيه سوم ع� أحدكم
ويـطل}ا بثمن السلعة البائع يعرض أن اثن� ب� والتساوم به@/ dت فيقال اXفعول
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استام أيى ع�السلعة واستام وتساومنا ِسواماً@, وساومته أ
ّول@/ دون بثمن صاح}ا
واXعّلمة@/ واXرعّية@, ركباuا@, وعلzا اXرسلة مة@: IسوXا يل Òòوا /@ ع�سوميى

َسـْوماً@, أسومه ء
ã
Ï¿ال ت Ôd يقال ء@/

ã
Ï¿ال طلب ع� يدّل أصل سوم@: ـ مقا

فيه ـ@ أنـا وأxdا َتسوم@, الراعيـة سامت الباب ومن والبيع@, ال¿Ìاء
ã
| السوم ومنه

مالك@/
ã
| ته Øgح ٕاذا تسـوZاً@,

ã
ما�

ã
| فCناً سـّومت ويقال ُترعون@/ أيى ـ ُتسيمون

وأصل ُر@كباuا@/ وعلzا اXرسلة مة@: Iالُمسو يْل Òòوا ُيريد@/ وما خلّيته :@ غCميى وسّومُت
Dـ والس� ء@, ãÏ¿ال ã| Qعل العCمة وهيى ومة الس  الباب عن شّذ ا ØWو واحد@/ كلّه ذلك

السDء@/ قالوا مّدوه فٕاذا ذلك@, من مقصور

من مرّكـب Xع� لفـظ فهو ء@,
ã
Ï¿ال ابتـغاء

ã
| هاب Iالذ أصـله ْوم@: Iالس ـ مفر

وVري سا_ة@, فهيى إ
بل سامت قوGم ã|الذهاب Vري وأجريى وا
بتغاء@, هاب Iالذ
فقيل البيع@,

ã
| ْوم Iالس ومنه الَعذاب@, سوَء َيسوموَنكُم ـ@ كذا ت Ôd قوGم

ã
| ا
بتغاء

ْوم@/ Iبالس أحّق لعة الس� صاحب

يمة@: الس� ãغا� وفCن البيع@/ ع� الِسلعة عرض ْوم@: Iالس ـ ١١٠ . ١٣ الxذيب
العذاب@, سوء يُولونكم ـ الَعذاب @ ُسوَء َيسوموَنكُم ـ

ã
| ْوم Iوالس ْوم@/ Iالس ãيُغ� كان ٕاذا

الَمّر@, Ìºعة ْوم@: Iالس :@ ّ أ
صمعيى وقال علzم@/ عرضوا وقيل به@, أرادوهم cر@: وقال
من َرعي ما كّل وام@: Iوالس رَعْت@/ ٕاذا تسوم الراعية سامت ويقال الناقة@/ سامت يقال
وجـهه ع� الذاهب :@mوالسا شاء@, حيث يرعي وَسـْومَه

ã
Ùُخ� ٕاذا الفلوات

ã
| اXال

به@/ ُيعرف ء
ã
Ï¿ب أو Mريرة عليه أعلم ٕاذا فرسه@: فCن َسّوم الليث@: وقال شاء@/ حيث
/@
Ø
Ì¿وال �òا wا يعرف

ã
الّ العCمة وهيى واو@, أ
صل ã| ياؤها :@D والس�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

َمـعرض
ã
| ء

ã
Ï¾ وجـعل ء

ã
Ï¾عرض هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

من علzا للثمن والعرض اXعاملة@/ ع� للمبيع العرض مصاديقه@: ومن آخر@/ ء
ã
Ï¿ل

ã
الّـ وهيى اXعـلوفة مقابل ã

| الَمرعي ع� نف«Îا الدابّة وعرض /@ اXشـ�يى جانب
يـتوّقف@/ n ٕاذا مـروره Ìºعـة

ã
| نفسه اXاّر وعرض وُتعَلف@/ الَمرعي ٕا� 
@Hرج

وعذاب@/ ع�بCء وعرضشخص

.@@٧ ـ الَعذاب ُسوَء َيسوُمهم َمن القياَمة ٕا�يَوم م Öz َعلَ Úîَلَيبْع َربّك تأذ<َن وٕاذ
/@١٦٧

.@@٢ ـ أبناءكُم ون ÙMيَُذ الَعذاب سوَء َيسومونكُم ِفرَعون آل ِمن وٕاذأSينا@كُم
/@٤٩

ã
| ÇNعـلهم مَن وَليبعُث العذاب@, سـوء معرض

ã
| ٕاÌºائيل

ã
ب� Nعلون أيى

الثـمن من بكذا أتأخذها قلَت@: ٕاذا َسـْوماً@:
ã
ِسلع فCنًا ُت Ôd يقال العذاب@, معرض

الxذيب@/
ã
| Fك ـ

اÇXثال
ã
| Fك ,@
أّوً 
مفعوً والسوء ثانياً@, 
مفعوً الضم� يكون أن فاXناسب

لعة@/ كالس� َمعرضاً السوء فيكون اXذكور@,

علzم@, نزوله من يأمنون 
 دا_اً@, مyم ومَنظر َمرأي
ã
| العذاب كون واXع�

أيّامهم@/ bع ã
| متوّحشون مضطربون وهم

.@@١٦ ـ ُتسيمون فيه َشَجر وِمنُه Ìاب Ò¾ ِمنُه َلكُم ماًء@ Êء
Ú
ال« ِمَن أنَزَل ال<ذيى هَو

/@١٠

الَمرعي
ã
| @راعيًة أيى @الشجر, ã|@سا_ة اXاشية كجعل سا_اً, ء ãÏ¾ جعل إ
سامة
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ا¡يوان@/ تأم�حياة يتحقّق وwذا والَمعلف@,

/@١٢٥ . ٣ ـ م� �ُمَسو ا�Xئكَِة ِمَن آ2ٍف مسِة ÒR رّبكُم ِددكُم ÔZ

جهة ٕا� التفعيل
ã
| والنظر آخر@, ء

ã
Ï¾معرض

ã
و| سا_اً ء

ã
Ï¾ جعل hالتسو

ã
| الرعب بٕالقاء الكفّـار يسومون اXسـلم� جنوَد اCXئكـة Qعل واXع� الوقوع@,

ã
| الكفّاَر يسومون أيى السوم@, و]ع� للمبالغة التفعيل كون أو اXسلم�@, من قلوwم
والقّوة والسطوة والقدرة العظمة وعرض قلوwم

ã
| الرعب بٕالقاء واضطراب وحشة

علzم@/

ّ اXعنويى ف ØÍ½والت والنفوذ إ
لقاء من اCXئكة شأن ã
| ما يناسب اXع� وهذا

مyم@/ العرض يوافق وهذا القلوب@,
ã
|

/@١٤ .@٣ ـ مِة سو< ÔXا ْيل Òòوا ة والِفض< َهب الذ< ِمَن Îوات@/// Ú¿ال ُحّب للنّاس ُزي�ن

Çwا يباهي أ
نـظار@, معرض
ã
و| اً Ù�متكـ صاً متشـخ� أ
نعام من كان ما أيى

معرض@/
ã
| وQعل بعرÎÈا ويفتخر

/@ ٨٣ . ١١ ـ َربّك ِعنَد َمًة ُمسو< َمنضود@, ِسّجيل ِمن ةً ِحجاَر علzا وأمَطرنا

عزيز من أخذ وٕاظهار عذاب ٕابراز وهيى العرض@, مقام
ã
| واقعة حجارة أيى

فهذا تعا�@, gا عند والعذاب القهر عرض يتحقّق wا النازلة ا¡جارة فهذه مقتدر@,
وبا¡ّق@/ ا¡ّق ومن ا¡ّق مقام

ã
| ظاهر هو ا Ø̂ ٕا العرض

/@٤١ . ٥٥ ـ ِبسDُهم ا£رموَن يُعَرُف

/@٢٩ . ٤٨ ـ جود الس= أثَِر ِمن وجوِههم
ã
| ِسDُهم

/@٤٦ . ٧ ـ بسDُهم كُّ�ً يَْعِرفوَن ِرجاٌل َوع�ا2ْٔعراِف

طبيـعيّاً اXطلق الَعْرض من ]ع�نوع للنـوع@, ع�ِفعلة ِسـومة
ã
| لغة :@D الس�
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ã
| والظلمة النور من القلب مراتب

ã
Ø�Qو الباطن صفات ظهور هنا واXراد ٕاراديّاً@, أو

طبيعيّاً@/ الوجوه

البـص�ة
ã
| والنفوذ وا¡ّدة القّوة باختCف كيفاً Hتلف :@Dبالس اXعرفة وهذه

بسDهم@/ ًCّك يعرفون رجال مقام ٕا� يصل أن ٕا� والنورانّية@,

الظاهر@/
ã
| الباطن جانب من ّ طبيعيى َعْرض هو Dفالس

القلب
ã
| ما وٕابراز العرض هو اXاّدة@: استعFل موارد bيع

ã
| أ
صل أّن فظهر

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| ٕارادّياً أو طبيعيّاً الباطن أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوي@:

يساويى 
 هذا قال ب�شيئ�@/ واعتدال ع�استقامة يدّل أصل سوي@: ـ مقا
ُسوًي@, ومكان سواء@/ أيى أ
مر@, هذا من ع�َسِويّة وفCن وفCن يعادله@/ 
 أيى @كذا@,
َخلَفه كان ٕاذا الرجُل@, أسَوي ويقال منه@/ واòروج فيه الدخول القوم علم َمْعَلم@قد أيى
ُيريدون صا¡ون@/ مُستَوون فيقال@: أمسيr؟ كيف يقال :@

Ø ã
الكسا� وعن َسويّاً@/ وولده

:@
Øã
Ï
Ù
وال« أ
رض@/ من الفضاء :@

Øã
Ï
Ù
ال« الباب@: ومن صا¡ة@/ َسويّة وماشـيتنا ـ@@أو
ُدنا


و يُقال Fك ما@/ مثل 
 أيى ,@ ØDس 
 ـ قوGم ذلك ومن ِمثCن@, أيى ِسيّاِن وقوGم اXثل@,
قوGم@: وأمّا 
ستوائه@/ بذلك يى Ùdو وغ�ها@, الدار وسط واء@: Iالس الباب ومن َسواء@/

ã
| Fyم واحد كّل Fفه ِسواه كاَن ٕاذا 
@نّهٔ الباب@, من فهو ه@:

Ô
غ� أيى ذلك@, ِسوي هذا

ِسوي قصدُت ويقال ِسوي@/ ]ع� واء الس� هم مد  ذلك ع� والدليل َسواء@, ع� ه Øñَح
قَصَده@/ قصدُت يقال Fك فCن@:

يساويى هذا قوGم ومنه قيمة@/ أو قدراً وعادله ماثله مساواة@: ساواه ـ مصبا
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تعب@, باب من يَْسواه درYاً َ َسِويى قليلة@: لغة ã|و درYاً@, قيمته تعادل أيى ِدرYاً@,
نـضج@, أيى الطـعام واسـتوي يسواه@/ يقال 
و يساويه يقال فقال@: زيد أبو ومنعها
فيه وهم فيه وتسـاووا غ�ه@/ ع� أحد مyم يفضل n ٕاذا اXال@:

ã
| القـوم واستوي

اعتدل@/ اXكان واستوي استقّر@, الفرس@: ع� واستوي جالساً واستوي سواء@/

قال غ�ه@/ ء@:
ã
Ï¿ال وَسواء وسـطه@/ ء@:

ã
Ï¿ال وَسواء الَعْدل@/ ـواء@: Iالس ـ صحا

َضممت ٕان لغات@: ثCث فيه تكون ]ع�العدل أو ]ع�غ� كان ٕاذا سوي أ
خفش@:
وُسوًي ِسوًي مكان تقول مددَت@, فتحَت وٕان bيعاً@, Fzف ت ÖÍ Ò

½ قَ ك«Ìت أو الس�
غ�ك@/ أيى وَسواَءك وُسواك ِسواك برجل ومررت ووسط@, عدل أيى وَسواء

بالكيفّية@/ يُعت� وقد والكيل@, والوزن بالذرع اXعت�ة اXعادلة الُمساواة@: ـ مفر
زيد استوي Lو فصاعداً فاعCِن ٕاليه يُسند ـ أحدYا وجه�@: ع� يقال واستَوي@:
بَع�@: يى ُعد� وم أنت@/ استويَت فٕاذا Lو ذاته

ã
| ء

ã
Ï¿ال 
عتدال ـ

ã
æوالثا وعمرو@/

ا
نxاء مع� ÏÉاقت بٕا�@: ُعّديى وٕاذا استوي@/ العرش ع� ـ ا
ستيCء مع� ÏÉاقت
الضعة@/

ã
| أو الرفعة

ã
| ٕامّا ء@: ãÏ¿ال وتسوية بالتدب�@/ أو بالذات ٕامّا ٕاليه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXفهومان @Cفك ا
عـتدال@, مع التوّسط هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

مضافاً ومزيداً@, Vّرداً استعGFا موارد ع�bيع ينطبق وهذا معاً@, أ
صل
ã
| مأخوذان

الصيغة@/ خصوصيّة ٕاليه

دون ومن هو حيث من ا
عتدال مع التوّسط فيه يCحظ مصدر Ëºٕا واء Iفالس
اXصدر@/ من اXتحّصل وهو ا¡دث@, نسبة ٕا� نظر



سوي ٣٤٠

/@١٠ . ٣٦ ـ يؤِمنون 2 ُتنذرُهم Òn أم أ@أنذرtم zم َعلَ َسواٌء

/@١٠ . ١٣ ـ بِه َجهَر@ وَمن القوَل
Ú
Ìºأ َمن ِمنكُم َسواٌء

/@٦٤ . ٣ ـ وَبينكُم َبيننا سواء@ ٕا�َكلمٍة َتعالوا

دون من عليـه@, كانوا الّذيى الكفر من الوسـط وا¡Çّد ـطة اXتوس� اXرتبة يراد
فهم تركه@, أو بٕانذار وال¿Êل ا¨� ٕا� [ايل دون ومن طريقxم@,

ã
| تفاوت حصول
كفرهم@/

ã
| ثابتون

وا�هر قلوبكم@,
ã
| ما ويَ¿Îد وجهركم @كم ØÌº ã

| ]ا nوعا Tيط تعا� gا وأّن
علمه@/

ã
| وإ
عتدال التوّسط حّد عن Oرجه 
 فيه إ
خفات أو القول

ã
|

َو2 اَ; ٕا2ّ َنعُبُد أ@2ّ ـ معتدلة متوّسطة مرتبة
ã
| نتوافق تعالوا الكتاب أهل ويا

أرباباً@/ بعضاً@ بعضنا و2@يت<ِخذ َشيئاً بِه ك
ß
Ì¿ نُ

اXعنويّات@/ ã| الكرZة ا
	يات هذه

ِخيانة َقْوم ِمن Hافّن وٕاّما @ـ@
ã
| فgا ا¤سوسـة@: اXاّديّات

ã
| اXتوّسط وأمّا

/@٥٨ . ٨ ـ َع�َسواء ٕالzم فانِبْذ

/@٢٥ . ٢٢ ـ والباِد فيه العا@كُف َسواًء ِللنّاِس َجَعلناه ال<ذيى رام Ò¡ا والَمْسِجد

ã
| َسـواء ع� وكن وتوافقهم@, وتعّهدهم ون½tÍم معونxم ٕالzم فاطرح أيى

فيه@/ يستويان والباد العا@كف وأّن وقعودهم@, وجهادهم وخCفهم@, وفاقهم

Íاط@, Ù½ال ٕا�َسواء واهِدنا بيل@, الس< َسواء َعن َوأَضل< بيل@, الس< َسواَء َضل< َفَقد
/@oح Òا� ٕا�َسواء فاعتلوه ُخذوه

مصونة تكون
ã
الّ ا�هة هو والسبيل@: وال½Íاط الطريق من اXعتدل فالوسط



٣٤١ سوي

واستقامة 
اعتداً أشّد وهو ,@ والتعّديى الضCل وعن وال¿Êل ا¨� ٕا� ا
Lراف عن
الطريق@/ سطح

ã
| والسفل الُعلو جهة من

يقتضيه@, ما وع� Mسبه مورد كّل
ã
ف� اXوارد@: باختCف Oتلف ا
ستواء

Ø
j

َفـَخَلَق ـ وتدب�ه خلقه
ã
| والgال النظم جهة من لق Òòا ã| ا
عتدال

ã
| فالتوّسط

َبناَنه@/ َ يى �ُنَسو َع�أن اها@, َسّو َوما ونفٍس رجً�@, َسّواك Ú
Ôj َفَسّوي@,

مـن الكامل وا¦كّن التاّم ا
ستقرار عن عبارة Tّل@:
ã
| ا¦كّن

ã
| وا
ستواء

أنَت استََويَت فٕاذا ,@ ّ َع�ا�وديى واستََوْت ـ واضطراب وتزلزل وضعف انكسار دون
/@١٣ . ٤٣ ـ رّبكُم نعمة َتذكُروا Ú Ôj ظهوره َع� ِلَتْستَُووا الُفلك@, َع� َمَعَك َوَمن

ا¦كّن@, مورد
ã
| والتوّسط ا
عتدال اختيار ع� فيدّل للمطاوعة@, فا
فتعال

/@ Øطم�Xا التاّم إ
ستقرار وهو

ـ مـَر ا2َٔ ُيدب�ر الَعرش َع� اسَتوي Ú Ôj Êء@,
Ú
ال« ٕا� اسَتوي Ú Ôj البـاب@: هذا ومن

/@٣ .@@١٠

/@٥ . ٢٠ ـ اسَتوي الَعرِش َع� ُن ×a الر<

التدب�فيه@/ وٕا@كFل اòلق بٕا[ام با
عتدال وا¦كّن Øطم�Xا التاّم ا
ستقرار يراد

للتمكّن وليست]وضع علّو@, جهة ال«Êء فٕاّن ع�@: ـ Mرف ال«Êء
ã
| والتعب�

العرش@/ راجع ـ وا
ستقرار

والنظم بالعمل 
معـتدً ومتوّسطاً توّسـطه@,
ã
| 
معتدً ء

ã
Ï¾ جعل والتسوية@:

والتgيل@/ والتدب�

/@٧ . ٨٢ ـ لَك فعد< َفَسّويىك َخلََقَك ال<ذيى

/@٩ . ٣٢ ـ ُروحه ِمن فيه وَنَفَخ َسّواه Ú
Ôj



سوي ٣٤٢

/@٢٨ . ٧٩ ـ َفَسّواها َكها Ö Òd َرَفَع

/@٧ . ٩١ ـ َسّواها َوما َونَْفٍس

اعتدال@/ مع توّسط
ã
| جعلها أيى

/@٩٦ . ١٨ ـ َدف� الص< Òَب� ساويى ٕاذا × Øَح�

واعتدال توّسط
ã
| Fyبي جعل أيى وا
ستمرار, ع�التكّرر اXفاعلة@تدّل صيغة

/@F ÒGعاَد Øح

ã
| الصدف�سّداً ب� جعل اXراد فيكون نفسه@:

ã
| معناه التوّسط من اُريد وٕاذا

وكيفاً@/ ÓFك والتفريط إ
فراط عن خارجاً والتوّسط ا
عتدال حّد

ـ اً َسِويّ َلياٍل ثَ�َث النّاَس ُتَكل�َم أ@2ّ َسِويّاً@,
ã
Ï¿ ÒZ َسِويّاً@, ¿Ìاً بَ ,@ ّ ِويى الس< Íاُط Ù½ال

/@١٠ . ١٩

ا
سـتقامة@/ عن منحرف غ� اعتدال مع توّسط
ã
| يكون الّذيى ال½Íاط أيى

وجهه@/ ع� مكّب غ� سويّاً كونه حال ã
Ï¿Zو والطبيعة@/ اòلقة

ã
| ّ السويى Ì¿والب

اعتدال@/ مع توّسط حالة
ã
| أ@نّك مع تكلّم 
وأ@ّ

/@٥٨ . ٢٠ ـ ُسوًي َمكاناً أنَت َو2 ُن ÒL لفه ÔK2 َموِعداً

أو وبينكم بينـنا وبُعد نسـبة أو كّمية أو كيفيّة جهة من باعتدال طاً متوس� أيى
غ�ها@/

أو مكـان
ã
| هذا أ
صل

ã
| فهو زيد@: سوي الرجل هذا ـ الغ� مفهوم وأمّا

التغاير@/ اXع�يCزم وهذا ويقابله@, زيداً يعادل مرتبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٣ سيب

سيب@:

اÇXاء@: وسـاب وجهه@, ع� ذهب سياباً@: يسيب وLوه الفرس ساب ـ مصبا
ف�عي لِنذٍر ُتسّيب ناقة كّل السائبة وقيل البَح�ة@, اُّم والسائبة سائب@/ فهو جري@,
شاء@, حيث ماله فيضع َو
ء عليه عِتقه ÔX يكون 
و يُعتق العبد والسائبة شاءت@/ حيث

العطاء@/ ْيب@: Iوالس انسياباً@/ ا¡يّة وانسابت ُمسّيب@/ فهو وَسيّبتُه

Vراه@/ اXاء َسْيب ذلك من وذهابه@, ء
ã
Ï¾ استمرار ع� يدّل أصل سيب@: ـ مقا

و
ء@, غ� من ُيسيIب العبد والسائبة تشاء@/ حيث تسيب تركxا الداّبة@: سّيبت ويقال
يشاء@/ حيث ماله يضع

اÇXاء@: سـاب مصدر@/ ْيب@: Iوالس @كاز@/ الر� يوب@: والس  العطاء@/ ْيب@: Iالس ـ صحا
الناقة والسائبة@: رجع@/ أيى Lوكم فCن وانساب اXاء@/ Vري :Ì»يب@بالك والس� جري@/
ٕاذا الناقة كانت البَح�ة@: اُّم هيى قيل وقد وLوه@, لنذر ا�اهليّة ã|بIُتسي كانت ã

الّ
الضيف أو ولدها 
ٕاّ لبyا يَ¿Ìب nو ُترَكب nو ُسّيبت اُناث@, كلّهن ع¿Ìة@أبطن ولَدت
فتسّمي أ
خ�ة بنxا ٕاذن رت ÔMو bيعاً@, الرجال@والنساء ماتت@أ@كلها فٕاذا @[وت@, Øح

ُسيIب@/ وا�مع سائبة@, ا Øu@أ ã| اُمّها ]�لة وهيى البَح�ة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويCحظ منطلقة@, وحركة ّ طبيعيى جريان هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ
صل أّن

الفرس أو اXاء جريان من كّل
ã
ف� Mسبه@, مورد كّل

ã
| القيد وهذا ا
نطCق@/ قيد فzا

ا�هة@/ هذه
ã
| ا¡ركة وكون ا
نطCق قيد فيه يCحظ العبد@: أو الدابّة أو ا¡يّة أو



سيح ٣٤٤

جرياuا@,
ã
انطCق| جهة فzا فيCحظ اXنطق@:

ã
| والعطّية@وا¡ّريّة @كاز الر� وأمّا

يكـون أن من أعّم ا�ريان ٕاّن فقل شـئت وٕان ,@ ّ اòارجيى كا�ريان جارية ا Øu@فكأ
معنويّاً@/ أو يّاً ماد�

َكَفروا ال<ذيَن ولكّن حاٍم@, و2 َوصيلٍة و2 سـائبٍة و2 ـ�ة ÒM ِمن اُ; َجَعَل ما
/@١٠٦ . ٥ @ـ@ يَفون

أنف«Îم عنـد من جعلت قد وأحـكامها حدودها اXوضـوعات هذه ٕاّن يراد
Tّرمة@/ بدعة جعلهم@: عن اتّباعاً wا ا
لðام ٕاّن بل 
حد@,ٔ فzا ٕالزام 
و اف�اء@,

كانت
ã
الّ وا¡دود القيود عن منطلقة كوuا جهة ٕا� السائبة@: الدابّة ã| والنظر

قبل@/ من Wلوكيxّا ã
|

فخارج ا�اهلّية@:
ã
| متداولة كانت

ã
الّ السائبة خصوصيّات عن البحث وأمّا

\رة@/ يثمر 
و الكتاب@, موضوع عن

فراجع@/ ـ Fzماّدت
ã
| وا¡ام البح�ة عن البحث سبق وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سيح@:

أ
رض
ã
| سـاح يـقال قبلـه@, ما قياس وقياسـه صحيح أصل سيح@: ـ مقا

الّذين هم والَمسـاييح@: ,@ ا�اريى اXاء ـْيح@: Iوالس أ¾Îر@/@ أربعة ا2ٔرض
ã
| ـ@@فسيحوا

هذا صّحة ع� يدّل Çا
Ø
Wو الناس@, ب� وإ
فساد

Ø
Ì¿وال با§يمة أ
رض

ã
| يَسيحون

تشـبzاً بـذلك يى Ùdو ا¢طّطـة@, الَعباءة ـْيح@: Iوالس فاء@/ ٕاذا الظّل ساح قوGم القياس
/@ ا�اريى ء ãÏ¿بال òطوطها

تسـمية َسـيح@, ا�اريى للFء ويقال َسـيحاً@, يَسيح أ
رض
ã
| ساح ـ مصبا
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جيحون@/ دون oعظ uر وَسيحون@: باXصدر@,

أ
رضيَسيح ع�وجه الظاهر اXاء ْيح@: Iالس الليث@: قال ـ ١٧٣ . ٥ الxذيب
سيوح وbعه أ
رض@, ع�وجه جري ٕاذا َسيحاً@: يسيُح اXاء ساح : ّ أ
صمعيى َسيْحاً@/
وسياحة وال�ّهب@, للعبادة أ
رض

ã
| الرجل ذهاب السياحة الليث@: وقال وأسياح@/

والسائحات@: السائح� ٕاّن التفسـ�@:
ã
| وجاء اXسـاجد@/ ولزوم الصيام اُ
مّـة هذه

معه@, زاد 
أ
رض
ã
يذهب| متعبّداً يسيح الّذيى 
ّنٔ سائح@: mللصا وقيل الصا_ون@/

أجراه@/ ٕاذا uراً@: فCن وأساَح أيضاً@/ يطعم 
 mوالصا يطعم@, الزاد Nد فح�

حرص@/ اهBم@, تفك�@, تأمّل@, Tادثة@, �ِشيَح� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـظهر وÇwذا ونظر@/ ترّويى مع جريان هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ
صل أّن

وغ�ها@/ وا�ريان السيب وب�مواّد بيyا الفرق

ا�ريان كان ٕاذا أ
رض@: ع�@وجه وجريانه اXاء ظهور مورد
ã
اXاّدة@| فٕاطCق

وتفّكر توّجه مع الرجل ذهاب
ã
| وهكذا حركته@/

ã
| ويتأمّل ي�ّوي فكأ@نّه بالدّقة@,

^Çيمة بنيّة ذهابه وهكذا والعبادة@/ الطاعة وبنيّة تعا� gا وب� بينه وظائفه قبال ã
|

وا¤اسبة@/ والتدريج بالدقّة فٕانّه فاء@, ٕاذا الظّل جريان
ã
وكذلك| /@

Ø
Ì¾ وٕاNاد وٕافساد

ح� خطوطها
ã
| التفّكر وٕاعFل التدب� فباعتبار وLوها@: ا¢طّطة العباءة وأمّا

والنظر@/ بالدقّة اòطوط Ëºر ٕاجراء فيكون النسج@,

ا2َٔرض
ã
| فِسـيُحوا الُمشركيَن ِمَن Ôkعاَهد ال<ذيَن ٕا� َوَرسولِه اِ; ِمن ةٌ بَراَء

/@٢ . ٩ ـ ر
Ô
Î¾أ أربََعة



سيح ٣٤٦

من ُحُرم أ¾Îر أربعة Gم gا أمهل وقد عهودهم@, النا@كث� للم¿Ìك� اòطاب
أمورهم جريان

ã
| ونظر وترّويى تفّكر مع منطلق� أ
رض

ã
| يس�وا لكيى شّوال@,

تـلك انـقضت ٕاذا
Ø
j واعتقاداtم@, أفكارهم وخصوصيّات حياtم وبرنا¶ وأعGFم

فاقتلوهم@/ والرشد@: الصCح ٕا� vتدوا nو وا
Ø
يتن} nو اXّدة

يرادفها@/ ما دون اXورد@,
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

ِمـروَن Ð2ا الّسـاجدوَن ا@كـعوَن الّر الّسـائحوَن ا¡اِمدوَن العابدوَن ائبوَن التّ
/@١١٢ . ٩ @ـ@ Òؤمن�XاÌ Ø¿وب ا; دوِد Ô ß¡ وا¡افظوَن الُمنكَِر َعِن اهوَن والنّ باXْعروِف

منازل@: سبعة
ã
| تعا� gا السالك�ٕا� مراحل وجّل عّز gا رّتب وقد

ومن واCÇòف@, العصيان من تعا� gا ٕا� الرجـوع وهو التوبـة@: م�ل ـ ١
تعا�@, gا ٕا� للسالك م�ل أّول وهذا والضCل@/ الغفلة ومن الدنيا@, با¡ياة التعلّق
والضCل اCòف عن Oرج Øح القاطعة@, اòالصة والتصمo@والنيّة العزم من له و
بّد

وريب@/ وتزلزل ترديد دون من القاطعة التوبة له وتتحقّق بالكّلّية@,

Çbيع
ã
| وا
تِّباع وإ
طاعة والتعبّد التذلّل وهو اXطلقة@: العبوديّة م�ل ـ ٢

أمـوره وبـرنا¶ وأحواله وأقواله أعFله bيع يكون Øح ويyي@, ويأمر gا ما@يريد

 Mيث العبودّية@, وظائف

ã
ÏÉتقت وع�ما تعا� gا حكم ع�طبق ه

Ø
Ìºو وظاهره

والتذلّل@/ اòضوع غ� منه يشاهد 
و الطاعة@, غ� منه يُري

له 
@يب� Øح فيه والتثّبت ا�Xل هذا آثار تثبيت ã| Nاهد أن للسالك ويلزم
gا طاعة

ã
| وقلبه بدنه وأعضاء جوارحه bيع ويكون وعلنه@, ه

Ø
Ìº

ã
خCف| æأد

gا عبادة فٕاّن ـ@ ِليعُبدون ٕا2ّ وا2ٕنَس ا�ن< َخَلقُت َوما ـ وجّل عّز قال واّتباعه@, تعا�
ويـقابله وكـFله@, صـCحه وفـيه العبد@, سعادة هو واتّباعه طاعته

ã
| والّس� تعا�

الشيطان@/ خطوات واتّباع ا¡ّق@, عن وا
Lراف الّضCل
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قـضائه قـبال
ã
| نفسه وطمأنينة العبد ÏÈر ٕا� ومرجعه ا¡مد@: م�ل ـ ٣

من وصفة@, جهة ّ أيى من عنده Wدوحاً تعا� الرّب وكون وت¿Ìيعيّاً@, تكوينيّاً وحgه
ٕا� اXتوّجهة وتكاليفه ونواهيه أوامره جهة ومن الفعلّية@, وصفاته الذاتيّة صفاته جهة

خاّصة@/ أو عامّة العبيد

إ
Gيّة أ
حكام اتّباع ã| وخ�ه وسعادته صCحه أّن ٕا� توّجه ٕاذا العبد فٕاّن
ويقّدر وJكم

ã
ÏÉويق يريد ما أّن يعرف مرضاته@: وسلوك وٕاطاعته الرّب عبوديّة ã

و|
�òا وٕايصال نفسه وتgيل حاله ٕاصCح 
ٕاّ يريد وما للعبد@, وصCح خ� هو ا Ø̂ ٕا

ٕاليه@/ والرaة

ضعف عمله
ã
| 
و وهن@, حgه

ã
ليس| وشؤونه@, فعاله bيع

ã
| Tمود فهو

Ø ã
غ� وهو حاجة@, 
نقصو له يتصّور 
و اختCل@, تدب�ه

ã
| 
و خCف@, قوله

ã
| 
و

أفعاله@/
ã
و| صفاته

ã
و| ذاته

ã
|

يكون Øح wا@, واليق� ومعرفxا إ
Gيّة الصفات هذه Iقيق من للعبد فCبّد
اضطراب من درجة æأد نفسه

ã
| يب� 
 حال@, كّل ع� له وحامداً علzا@, مطمئناً

وترديد@/ واع�اض

n وما العبودّية@, تثّبت بعد يكون ا Ø̂ ٕا السالك
Ø
Ìº

ã
| وتثبxّا الصفة هذه فتحقّق

أع�@/ م�ل ٕا� ا
رتقاء له 
@يتوقّع ا�Xل@: هذا
ã
يتثبت|

والصـفات أ
Êºء
ã
| روحيّة وحركة ّ معنويى س� وهو السياحة@: م�ل ـ ٤

النـفس بـxذيب الCّهوتية واXعارف با¡قائق اXعرفة وIصيل إ
Gّية@, والتجلّيات
وعـنايته ولطـفه وقـوته وحوله اXتعال gا بتأييد ا¡جب ورفع وتسليمها وتزكيxا

وتوفيقه@/

ã
| وا¦كّـن ــّية@, ×G
إ العـليا بـالصفات با
تّصاف يتحـقّق ا Ø̂ ٕا اXعـ� وهذا
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Mقائقها@/ والتخلّق ساحxا@,
ã
والتثّبت| حtÍÉا@,

ا�ÇXل وهذا 
درا@كها@/ٕ ويستعّد والصفات@, أ
Êºء حقائق له Øتتج� وحينئٍذ
با¡ّق@/ ا¡ّق

ã
| بالسفر ـ عنه Ø�يع

عظمة قبال
ã
للسالك| التاّم واòشوع اòضوع يتحقّق وفيه الركوع@: م�ل ـ ٥

ã
و| وباطنه بظاهره g ويركع أ
نانّية@, وترتفع أ
wي@, وbاله gا وجCل الCّهوت

وأحواله@/ أعFله bيع

مـن و
@يـب� ال½Íف@, والفـناء ا¤و مقـام يتحقّق وفيه السجود@: م�ل ـ ٦
إ
خCص@/ حقيقة Øتتج� وفيه ,@gا 
ٕاّ يري 
و أثر@, وجوده

عروف ÒXبا ِمروَن Ð2ا تعا�@: بقوله عنه Ø�عXا وهو اòلق@: ٕا� السفر م�ل ـ ٧
واحـدة@, Çbلة ]�لة ا�مCت وهذه ا;@, ¡دوِد وا¡افظوَن الُمنكَر َعِن اُهوَن والنّ

بالواو@/ العطف بقرينة واحد@, م�ل ٕا� وٕاشارة

يكون 
نٔ السالك يستعّد إ
خCص@:
ã
Ø�Qو ال½Íف الفناء بعد ا�Xل هذا

ã
و|

خاّصة@/ أو عامّة بو
ية واòالق ب�اòلق واسطة

ويتعلّقان اXلك nعا
ã
| مyا م�
ن العزيز@: gا ٕا� للسالك منازل سبعة فهذه

وهيى اXلكوت@, nوعا بالقلب تتعلّق مyا منازل وثCثة والعبادة@/ التوبة وYا بالبدن@,
وحكـومة والعـقل ا�ـ�وت nبعا يتعلّق مÇyا وواحد والركوع@/ والسـياحة ا¡مد
إ
نسـان حـقيقة Øتتج� وفيه جامع@, مقام أ
خ� وا�Xل السجود@/ وهو الCّهوت

وكFله@/

]Çقام عـنه Ø�يع السادس ا�Xل أّن Fك الكامل@, إ
نسان من اXراد هو وهذا
كاَن ن Ò Òf تعا�@: بقوله الستّة اXنازل أش�ٕا�هذه وقد ا¡جب@/ ورفع واللقاء الوصول
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/@١١١ . ١٨ ـ أَحداً َربّه ة ِبعباَد ك
ß
Ì¿ يُ َو2 اً ß¡صا َعَمً� فلَيْعَمل َربّه ِلقاَء يَْرجو

عـابدات تـائبات قاِنتاٍت مؤمنات ُمسـِلFت منكّن َخـ�اً أزواجاً ُيبدله أن
/@٥ . ٦٦ ـ وأبكاراً ثّيبات سائحات

أ
وصاف وهذه أزواجاً@, كوuّن حيث من أ
زواج توصيف
ã
| الكرZة ا
	ية

عابدات@, كوuّن بعد السياحة وآخرها Gّن@, Tّسنة كFليّة صفات اXذكور بال�تيب
الديـنيّة والعقائد إ
Gيّة اXعارف ã| والتحقيق والتفّكر النظر صدد

ã
| كوuّن واXراد

النفس@/ tذيب وكيفيّة

الركوع وأمّا و[امه@/ كFله ã
| ويؤّثر يفيد م�ل آخر الزواج مقام

ã
| فالسياحة

قـد بل الزوجّية@, حيث من الزواج مقام
ã
| مفيدة فغ� باXعروف@: وأ
مر والسجود

اXورد@/
ã
| تذكر n هذا وع� الزوجّية@, حقوق

ã
تنا|

السالك� منازل عداد
ã
| والقنوت وإ
Zان إ
سCم ـ صفات ذ@كر عدم وأمّا

إ
سـCم مراحل وأمّا التـوبة@, م�ل من به يبتدأ ا Ø̂ ٕا السلوك فٕاّن السابقة@: ا
	ية ã|
Çا Ø̂ ٕا والّس� تعا�@, gا ٕا� للسلوك مقّدمة فهيى أ
ّولّية@: الظاهريّة والقنوت وإ
Zان
للxّيؤ@/ الصفات وهذه والxّيؤ@, التثّبت بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا الّس� فٕاّن التوبة@/ من به يبتدأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

س�@:

يكون وذلك يس�س�اً@, سار يقال وجريان@,
Øã
ÏÉع�م يدّل أصل س�@: ـ مقا

ساَرْت@, يقال ,@ وQريى تس� ا Øu@
ٔ والسّنة@, ء
ã
Ï¿ال

ã
| الطريقة �ة@: والس� وuاراً@/ Cًلي

/@ Nريى كأ نّه 
متداده بذلك يى Ùd هذا@, من وهو معروف@, ا�لد@, :@ Ö� Iوالس أنا@/ ا ÔtÌ ßºو
كأ نّه خطوط فيه الّذيى الثياب@: من والُمَسيIر عنه@/ ألقيتَه ٕاذا الداّبة@: عن ّل Ôا� ُت Øوَس�
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سيور@/

ومتعّدياً, 
زماً ويستعمل ار Øyباللّيل@وال يكون ومَس�اً َس�اً Ô
يَس� سار ـ مصبا

رك}ا فٕاذا الداّبة@, ت Øوس� فسار@, الرجَل ت Øمَس�وس� فهو البع�وÌºته سار فيقال
قبيحة@, أو حسنة سـ�ة الناس

ã
| وسار أسـاَرها@, قيل اXرعي@: wا وأراد صاح}ا

اGيئة أيضاً@: والس�ة ,@ اXغازيى ع� الفقهاء ألسنة ã| Ò� الس� Ëºٕا وغلب ,@ Òِس� وا�مع
ء
ã
Ï¿ال ßوَس� القافلة@/ يّارة@: Iوالس ُسيور@/ وbعه ا�لود@, من يقّد الّذيى : Ö� Iوالس وا¡الة@/

ا�ميع@/ معناه وليس سائر@, فهو ,@
ã
ب� ُسؤراً@:

يقال ا�Fعة@, يّارة@: Iوالس وَسيّار@, سائر ورجل أ
رض@,
ã
|

Øã
ÏÉXا :@ Ö� Iالس ـ مفر

@أفـلَم @ـ أ
ّول Çfن التكثـ�@, ع� ته Øوسـ� أيضاً@, وÌºته بفCن@, وÌºت Ìºت@,
ت Ùوُس� ـ والرابع الق«Ë@الثالث@/ @القرآن

ã
| وN@nٔي بأهله@/ سار ـ

ã
æالثا ومن َيس�وا@/

,Ë»رض@با�
@أ
ã
ع�@السياحة@| قيل@َحّث فقد @ا2َٔرض:

ã
| ِس�وا ـ قوله ا�بال@/@وأمّا

ã
| وقلوwم سائرة أ
رض

ã
| أبداuم ـ أحواله ومراعاة الفكر ٕاجالة ع� حّث وقيل

الثواب@, ٕا� wا اXتوّصل العبادة
ã
| ّد Òا� ع� ذلك aل مَن ومyم جائلة@, اXلكوت

َتغنموا@/ سافروا ـ aل وع�ذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن Fكـ يّاً@, ماد� ّ ظاهريى وذهاب حركة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد أ
صل أّن

معنويّاً@/ أو يّاً ماد� Ø
Ì»ال

ã
| س� هو ال«Ìي

والذهاب واXرور السيCن ـ وب�مواّد اXاّدة ب�هذه الفرق ال«Ìي@:
ã
| وسبق

وغ�ها@/ والسبق وا�ريى ء وا£يى والسلوك ã
Ï¿Xوا
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فيكون نظر@, مع جريان هو والسيح انطCق@, مع جريان هو السيب ٕاّن وقلنا@:
أ@ك�@ـ اشتقاق والسوغ والسيع والسيل والسيح والس�والسيب ال«Ìي ـ ب�مواّد Dف

اXواّد@/ راجع

بـنوع فيمتاز الّس�@, من Uصوص نوع ع� فيُدّل النوع@, لبناء ِفعلة �ة والس�
الكيفّية@/ أو ا�ريان أو ا¡الة أو اGيئة من

والسيل@/ وا�ريى ã
Ï¿Xا من أعّم وهو الّلزوم@, هو فzا وأ
صل

/@٢٩ . ٢٨ ـ الّطور جانب ِمن آنَس بأهله وساَر جَل ÏÉموÏºا2َٔ َق ØF َفلَ

مو�Ïºع� طريق وMر@: ـ بقع
ã
| سبق وقد الباء@/ Mرف متعّدية استعملت قد

سيناء@/ طور ٕا� مَديَن من س�ه
ã
|

تولد
Ø
j َصفّورة وبامرأته به وسار مدين

ã
| ابن له كان مو�Ïºع� أّن والظاهر
الطور@/ من قريباً سفره أثناء

ã
| آخر ابن له

Í½م ٕا� ارجع اذَهْب ِمديان
ã
| ÏºوX الرّب وقال ـ ١٩ . ٤ اòروج سفر

موÏº@امرأته@وبنيه@وأرك}م فأخذ يَطلبون@نفَسك@, كانوا القوم@الّذين ماتbيُع 
@ّنه@قدٔ
/@Í½م أرض ٕا� ورجع م� Ò¡ع�ا

مدين@/ من سفره أّول
ã
| ابن�له وجود الكCم هذا وظاهر

/@١٨ . ٣٤ ـ آمن� وأيّاماً ã
َليا� فzا وا@ Ôِس� @ Ö� الس< فzا رنا@ وَقد<

/@٤٦ . ٢٢ ـ ا
ß
w َيعقلون ُقلوٌب م Ô ÒG َفتكون رض ا2َٔ

ã
| َيس�وا أَفلَم

/@١١ . ٦ ـ اXكّذب� عاقبَة كاَن َكيَف فانظروا رض ا2َٔ
ã
| فِس�وا

/@ ّ الظاهريى والسفر الس� يراد

/@١٠ . ٥٢ ـ اً Öَس� وَتس�ا�بال َمْوراً Êُء
Ú
ال« وُر Ò] يَوَم
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هذه ٕا�اuدام ٕاشارة ا Øu@أ والظاهر أ
رض@, جبال وتس� ال«Êء تضطرب أيى
أ
نفس واضطراب الك�ي القيامة قيام اXراد أو النوعّية@, يّة اXاد� ا¡ياة واختتام الدنيا

وس�ها@/ السافلة النفوس
ã
ÏÈأرا وتبّدل العالية

/@٤٧ . ١٨ ـ ةً باِرَز رض ا2َٔ وَتري ا�باَل Ùُنس� ويَوَم

ت Ò Ùوُسـ� أبوابـاً َفكاَنت Êء
Ú
ال« وفتحت أفواجاً فتأتون ـور الص=

ã
| ُينَفخ يَوَم

/@٢٠ . ٧٨ ـ Ìاباً
Ò
ºَفكاَنت ا�بال

/@٣ . ٨١ ـ ت Ò Ùُس� باُل
ß
� ا وٕاذا انَكَدَرت الن=جوُم وٕاذا َرت �كُو مُس الش< ٕاذا

وع� الك�ي@, بالعامّة أو الشخصّية@أ
نفسّية@, بالقيامة اُ
مور تتحّقق@هذه فٕامّا
وكـيفيّة أطوارهـا وخصوصيّات ,@nالعـوا هذه جزئيّـات عن فالبحث تقـدير@: ّ أيى

شيئاً@/ ا¡ّق من
ã
يغ� 
 وج«Êنيxّا@: روحانيxّا

/@١٩ . ١٢ ـ اَرة َسيّ وجاَءْت ة@, اَر يّ الس< بَعُض َيلَتِقطُْه ة@, اَر يّ وللس< َلكُم َمتاعاً

الطائفة ع� السيّارة وتطلق مبالغة@, صيغة فَّعال وهو ـيّار Iالس مؤّنث السيّارة
أ
رض@/

ã
| يس�ون الّذين

/@٢١ . ٢٠ ـ ا2ُو� ا Òtِس� َسُنعيُدها

س�ها@/ من نوع هيى ã
الّ واGيئة ا¡الة أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سيل@:

وغ�ه اXاء سال يقال وامتـداد@, جريان ع� يدّل واحد أصل سـيل@: ـ مقا
oXا جعلت وٕاذا هذا@, fن زائدة@: oXا جعلت ٕاذا اXاء ومَسيل وَسيCَناً@/ Cًَْسي يَسيل
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آخر@/ باب fن أصليّة

اÇXاء سال من أ
صل
ã
| مصدر وهو ُسيول@, وbعه معروف@, يْل Iالس ـ مصبا

اXطر من ا£تمع
ã
| السيل غلب

Ø
j وجري@, طفا ٕاذا وَسيCَناً@: باع باب من Cًسي يسيل

مسايل وا�مع السيل@, ري ÒV واXسيل@: أجريته@/ ٕاسالة@: وأَسلْته أ
ودية@,
ã
| ا�اريى

نفسGا 
 وقوGم سايل@/ فهو خCفbد@, ء@:
ã
Ï¿ال وسال ُمسCن@/ قيل ا Ø[ور ومُُسل@,

تابعة صفة ا Øu@أ ع� النصب Nوز 
و أ
صل@,
ã
| مبتدأ خ� ا Øu@
ٔ مرفوعة@, سائلٌة@:

ã
ب� سائلة@: حذفت وٕاذا مفيداً@, بعدها الكCم ويب� حذفها ÇNوز الصفة 
ّنٔ لنفس@,

اXع�فاسداً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فوق وكيفاً Ó
Ø
Fك أشّد اXايعات

ã
| جريان هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ
صل أّن

Mسبه@/ مورد كّل
ã
| والشّدة ,@ ّ طبيعيى جريان

الشّط@/ وسال الyر@, وسال اXاء@, وسال القطر@, سال فيقال

ã
| حركة هو وال«Ìي ماّدياً@, الظاهر

ã
| حركة هو الس� أّن Ìºي@:

ã
| وسبق

مطلقاً@/ خّط
ã
| حركة والسلك ٕاعCن@/ Cب

Ø
Ìºو خفاء

.@@١٣ ـ راِبياً َزَبداً ْيل الس< فاحتمَل بَقَدرها أوِدية َفساَلْت ماًء Êِء
Ú
ال« ِمَن أنَزَل

/@١٧

رًي ÒV يكون غ�Yا أو ا�بل� ب� Dف منفرج كّل وهو الواديى bع أ
ودية
فيقال العرف@,

ã
| كث�اً شايع التعب� وهذا Vاز@, أ
ودية ٕا� السيCن ونسبة للسيل@,

ã
| Cًومستعم 
متداوً كان ٕاذا النسبة

ã
| وا£از الyر@, ماء جري يقال 
و الyر@, جري
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ٕاعFل مع فيه ش}ة طرّو لعدم ,@ ّ إ
Gيى اXعجز الكCم ã| Nوز منظور@: لغرض العرف
الغرض@/

ã
| وجريانه ,@ العلويى nالعا Êºء من ã

æالروحا اXاء ٕا�نزول به يشار مَثَل وهذا
Mس}ا@/ مرتبة كّل

ã
| ا¢تلفة@, ا£اريى

ا2ٔمثال@/ ا; ÍÉب يَ َكذلك والباطَل@/// ّق Ò¡ا ا; يÍÉُب كذلك ///

مـصاديق من أيضاً أ
ودية نفس أّن بأ
ودية@: التعب�
ã
| اللطف وجوه ومن

اXتعال ا¡ّق من السائلة والرaة اXنبسط الفيض فٕاّن اXصاديق@,
Ø
kأ من بل السيCن@,

/@ َحيىّ ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكّل اXاء ِمَن ـ@ تعا� قال وقد الوجود@, نور هو اُ
و�@: اXرتبة

ã
|

اXصّورة وأ
ودية اXعيّنة اXقّدرة اXهيّات ع� تعا� منه يفيض الوجود ونور
أنواع تعا� منه يسيل بعدها

Ø
j النظام@,

ã
| مقّدرة كانت ما Mسب ا¤دودة@, الCّزمة

وغ�ها@/ والقدرة والرaة العلم

ما ٕا� عالية مرتبة من دا_اً الفيض جريان ٕا� ٕاشارة بالسيCن@: التعب� ولعّل
ومورد@/ واديى ã

متوقّف| غ� دوuا@,

الزبد@/ راجع ـ أيضاً ّ Vازيى ٕاسناد التعب� ã| يكون Cع�فXا هذا وع�

/@١٦ . ٣٤ ـ الَعِرم َسْيل َعلzم فأرَسلنا

العرم@/ راجع

/@١٢ . ٣٤ ـ الِقطر Òَع� لَُه وأَسْلنا

قَطرًة, قَطرًة ا�ريان@الضعيف وهو القَْطر من صيغة@فِعل الِقطر أن@يكون و
يبعد
القطر@/ راجع ـ كان جنس ّ أيى من
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أو خـاص مـورد
ã
| واســطة دون مـن تعا� gا بٕارادة ٕامّا إ
سـالة وهذه

ونظره@/ وتقويته بٕاجازته أو بإ
طCق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سيناء@:

Ëºٕا سيناء ٕاّن الزّجاج@: قال بالشام@/ جبل وَسْيناء@: وِسينا Òِسين� وطور ـ لسا
قرأ ومن تن½Íف@, 
 ا Øuفٕا َصحراء@: وزن ع� َسيْناء قرأ fن ]ع�ا¡جارة@, اXكان@,
شـجرة@, ـينينّية@: والس� ين½Íف@/ Cف للُبقعة@: Ëºٕا أ@نّه 
ٕاّ ِعلياء وزن ع� فهو ِسيناء
سـين� طـوَر أّن أ
خفش@: وزعم سين�@, وbعها أ
خفش@, عن حنيفة أبو حكاه

شجرة@/ وهيى سينا ٕا� اُضيف طور هو :@ ا�وهريى ٕاليه@/ مضاف

الطور, ٕاليه يضاف ٕاËºموضع@بالشام بك«Ìأّوله@وُيفتح@: سينا@: ـ البلدان معجم
وهو فيه@, ونوديى الّسCم عليه عمران موÏºبن عليه تعا� gا كلّم الّذيى ا�بل وهو

ِسين�@/ اXوضع هذا Ëºٕا
ã
| جاء وقد الشجر@/ @كث�

ع� قَعد ُمثلIث شكل أخذت قد سينا@, طور جزيرة شبه ـ ٩ ص سينا تار±
وشَطره أ
Çaر@, البحر رأس

ã
| كالسف� فدخل رأسه ع� وانقلب اXتوسط@, البحر

البـCد هيى أ
صل ã| ا�زيرة وشـبه السويس@/ وخليج العقبـة خليج Yا شطرين
بCد فشملت ٕاداريّاً امتّدت Øj الطور@, ببCد ا
	ن اXعروفة الشطرين ب�هذين الواقعة
الغرب ومن اXتوّسط@, البحر ال¿Êل من حّدها فأصبح ال¿Êل@,

ã
العريش| بCد

Ø
j التيه

خـليج ال¿Ìق ومن أ
aر@, البحر ا�نوب ومن السويس@, وخليج السويس ترعة

وينxيى العقبة خليج رأس ع� طابا رأس من يبدأ oستقXا من يقرب وخّط العقبة
Çيت Ùd قيل ا¡جر@, فلغًة سـيناء@: وأمّا رَفح@/ عند ط اXتوس� البحر شاطٔي ع� بنقطة
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ã
| القـمر ]Çع� الس� من مأخوذ سيناء Ëºٕا ٕاّن وقيل جباGا@/ لك
ة سيناء@: البCد
حسـن القمر ٕا� لنسبxا

ã
يك� بل القمر@, يعـبدون قدZاً كانوا أهلها 
ّنٔ الع�انّيـة@,

فzا@/ اXقمرة
ã
الليا�

بورسعيد من شاطئه فطول ال¿Êل@: من سيناء Jّد الّذيى اXتوّسط البحر وأمّا
ميل@/ مائة Lو oمستق خّط ع� رفَح ٕا�

رأسـاً أ
aر البحر تصل
ã
الّ ال�عـة فهيى الغرب@: من السويس ترعة وأمّا

وعرÎÈا كيلوم�اً@, ١٦٠ فطوGا السويس@, مدينة من بورسعيد@, عند اXتوّسط بالبحر
م@/ ١٨٦٩ سنة بافتتاحها واحتفل سنتيم�اً@, و`سون أمتار تسعة وعمقها م�@, مائة

,@Cًمـي ١٥٠ ÇLو Tمد رأس ٕا� السويس من فطوله السويس@: خليج وأمّا
/@Cًمي ١٨ ٕا� أميال ع¿Ìة من وعرضه

مـيل@, مـائة ÇLو العقبة قلعة ٕا� Tّمد رأس من فطوله العقـبة@: خليج وأمّا
/@Cًمي Ì¿ع أربعة ٕا� أميال سبعة من وعرضه

وهو ٕا�َرفَح العقبة خليج ع�رأس أيلة من :@
Ø ã
}Ì¿ال ال¿Êل

ã
|
Ø ã
}Ì¿ال وا¡ّد

تلخيصاً@/ ٕانxي ـ hالقد ب�م½Íوسوريا ا¡ّد

أ
ّول@]@@/ ا£لّد من البحر ماّدة
ã
| اòريطة [@راجع

سينا@/ جبل �
Ö ã
Òِسي�� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ
رض وهـو ,@ ّ إ
Çdيى الواحـد اXع� هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد أ
صل أّن

هو فيه@: اXقطوع اXسلّم والقدر ,@Í½وم ا¡جاز
ã
ÏÈب�أرا الواقعة القطعة من ا¤دودة
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انxاء من
ã
ÏÈرا
أ Vموع أيى العقبة@, وخليج السويس خليج ب� Dف الواقعة القطعة

فتشمل بيyا@, متوّسطة والغرب@, ال¿Ìق
ã
جه

ã
| اòليج� انxاء ٕا� أ
aر البحر

غرباً@/ والسويس ¾Ìقاً@, أيلة ٕا�بلدة التيه وجبال وبCدها الطور جبال

ٕا� فـتنxيى ,@
ًÊ¾بيض
أ البحر ٕا� امتدادها هو العرف@:
ã
| اXتداول ولكّن

غرباً@/ بورسعيد وٕا� ¾Ìقاً@, رفح بلدة

قطعة أّن Fك مرّبع@, كيلوم� ثCث�ألف يقربمن الواسعة القطعة هذه وVموع
مرّبع@/ كيلوم� آ
ف ع¿Ìة من تقرب الطور بCد

الصفصافة, وجبل اXناجاة, وجبل الطور, كجبل جبال@مرتفعة@: القطعة @هذه
ã
و|

تنسب وٕاليه سيناء@, طور جبل وأ¾Îرها وغ�ها, ,Ïºمو ام Øa وجبل Ìºبال, وجبل
مسـافة من قريباً أ
aر@, البحر من ال¿Êل جهة وسـط

ã
| واقع وهو كّلها@, ا�زيرة

/@Cًأربع�مي

وجـبل اÇXناجاة جبل مyا eم@, عّدة تشمل سلسلة الطور جبل أّن والظاهر
اXتعال@/ العزيز gا شاء ٕان الطور كلمة

ã
| عنه ونبحث موÏºوغ�Yا@,

الع�يّة ã| الكلمة فٕاّن ال«Ìيانّية@, أو الع�يّة من تعّربت قد سينا كلمة ٕاّن Øj
فرهنگ ـ

ã
| Fك ِسينا@/ ـ اليونانيّة ã|و أيضاً@/ ـ Ö ã Òِسي� ـ ال«Ìيانيّة ã|و /@ Ö ã Òِسي� ـ هكذا

للمشكور@/
ã
تطبي�

ã
| نـون أو Yزة بزيادة اللّـغات هذه من مأخوذ ين�@: والس� سيناء من فكّل

/@Í½تU تغي� مع آخره

أحَسِن
ã
| ا2ٕنساَن َخَلقنا ا2ٔم�َلَقد الَبَلِد َوهذا Òِسين� وُطوِر يتوِن �والز< والتّ

نون ÒW Ôَغ� َفَلُهمأجٌر الّصا¡ات وَعِمُلوا آَمنوا ال<ذيَن ساِفل�ٕا2ّ أسَفَل َرَدْدناُه Ú
Ôjhتَقو

/@٢ . ٩٥ ـ
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اXقّومة اللذيذة اXمتازة الفوا@كه ذات أ
شجار من F Øuٕا الت�والزيتون@:
ã
سبق|

اÇXتعال@, gا ٕا� فzا يتوّجه
ã
الّ اXقّدسة أ
ما@كن من وأ
خ�ان ا�«Êنّية@, للحياة

الروح@/ لتصفية وأ
خ�ان البدن لتصفية فأ
ّو
ن

ع� وVموعه وبدنه ظاهره إ
نسان خلق من بعَدها ما الكلFت هذه ويناسب
زمان يف�بعد بل يدوم 
 ,@hتقو ع�أحسن الظاهر هذا بأّن أشار

Ø
j ,@hتقو أحسن

ونورانيّة وbال كFل له ويتحّصل الباطن جهة ٕا� يتوجه أن 
ٕاّ مقام@, ٕا�أسفل وُيرّد
الصا¬@/ والعمل إ
Zان أثر

ã
| روحانّية@,

والوصول الروح وتÇgيل الباطن تقوية ٕا� wا يتوّسل وسيلة البدن أّن Fوك
ا�Cل نور فzا Øيتج�

ã
الّ اXكّرمة أ
ما@كن هذه كذلك النور@: nوعا ا¡قّة ٕا�السعادة

ّية@: ×G
إ والعظمة وا�Fل

ُوضَع َبيٍت أّول ٕاّن اZ2ٔن@, الّطور جانب من وناديناه للجبل@, رّبـه Ø�Q ا ØXو
/@� ÒXللعا وُهدًي ُمباركاً بَبكّة لل<ذيى للنّاِس

وحوالzا@, @بيت@اXقّدس
ã
ÏÈأرا@

ã
يك
ان@| F Øuفٕا الت�@والزيتون: خصوصيّة وأمّا

الدعـوة Iّققت وفzا الروحانّية@, حياtم وموضع أ
نبياء بعث Tّل
ã
ÏÈرا
أ وتلك

فzا@/ كانوا ٕاÌºائيل
ã
ب� أنبياء 
وأ@ك الربّانّية@, ا
	يات وظهرت إ
Gّية@,

الشام
ã
ÏÈأرا
أ@ك وسعت مبسوطة وكانت , Øّل@مع�T اXواضع Gذه n@يكن ا ØXو

ا
	يـات وظـهور الروحانيّة جهة ٕا� ٕاشارة فzا@, اXمتازين بالشجرين Ø�ع :@hالقد
من والزيتون الت�

ã
| Wتازة خصوصـيّة ٕا� مضـافاً فzا@/ ا¡ّق ٕا� والتوّجه إ
G×يّة

التصفية@/ جهة

ٕا� القلوب وتوجيه أ
نبياء دعوة ٕا� إ
رشاد الكلFت@: هذه ذ@كر
ã
| فالنظر
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وكلFته@/ ومظاهره gا آيات

ã
| اXنـظور أّن ٕا� ٕاشارة السـيناء@: دون بالسين� التعب� يكون أن و
@يبعد
فٕاّن وحوالzا@, الطور جبل من يقرب ما وهو سيناء@,

ã
ÏÈأرا من ا¤دود ا¤ّل اXورد

وا
ختصاص@/ يناسب@ا¤دوديّة وهذا وا
Kفاض, ع�ا
نكسار تدّل النون مع الياء
وا
متداد@/ ع�التوّسع فتدّل اXمدودة@, أ
لف CRف

الكرZة@: ا
	ية اXمدودة@: ويناسب

وِصبغ هِن بالد= َتْنُبُت َسيناَء ُطوِر ِمن رُج Ö ÒH ةً وَشَجَر َجنّاٍت@/// ِبه َلكُم فأنشأنا
/@ Òِكل�@ Ðل�

Wتاز Øمع� ع�جبل يدّل بإ
ضافة َسيناء@: وطور ع�جنّاٍت@@/ عطف وشجرًة
ـبغ@/ والص� هن بـالد  ومرتبطاً مُلَصقاً و^ّوها النبات يكون أيى وبالدهن@: بالروحانّية@/
بغ والص� اللّطافة@/ مصاديق من وهو به@, يُدهن ما هن والد  هن@]ع�الّلطافة@والل�ينة@, Iوالد

وغ�ها@/ ٕادام أو طعم أو لون من به يُصبَغ ما

Kيل من عموميّة جنّات منه تنشأ أ
رض@: ٕا� ال«Êء من ا�Xل اXاء ٕاّن يراد
تنبت فهيى ا¥ر@, جهة ومن ا¤ّل جهة من امتياز Gا خاّصة وشجرة وغ�ها@, وأعناب
وم�ل اXقّدس الواديى وهو تعا� gا نور فzا Øيتج� أرض هيى ã

الّ سيناء طور
ã
|

/@ الوحيى

ã
| ا¡ــياة وٕادامة النور وٕاNاد لCٕضـاءة ماّدة يكون بغ@: والص� هن الد  و\رtا

وتنويعه@/ الطعام تلوين توجب أيضاً وهيى النور@,

Êºء مـن النـازلة اÇXعنويّة الفيوضات أّن ٕا� wا يشـار كاXثل ا�ملة وهذه
كذلك@/ أيضاً الب¿Ìيّة النفوس

ã
ÏÈأرا ٕا� والرaة الفيض
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و مسـتغرقون@, فzا فهم الدنيـوّية@, حياtم
ã
| 
ٕاّ مyا يسـتفيد 
 من yfم

اòروج يريدون 
و ا¤دودة@, بتلك يتعلّق ما 
ٕاّ يدعون 
و ا¡ياة@, تلك 
ٕاّ يطلبون
فوقها@/ ما ٕا� عyا وا
نقطاع

مسـتعّدون وا¡gÇة@, الفضائل واُولو واXعرفة البص�ة أهل اòواّص ومyم
حـياة وGم الرaانّية@, التوّجهات من مستفيضون الربّانّية@, والفيوضات أ
نوار لقبول

أ
ع�@/ CٔXبا متعلّقون روحانّية@,

عـباده@, قلوب gا ينّور wم عـباده@, ع� وحججه أرضـه
ã
| gا أولياء فهم

ومن الناس@, يستفيد علومهم ومن واGداية@, العلم Ì¿ين ومyم ¼Íاطه@/ ٕا� وvدvم
النعمة@, وأهل واXنِعمون اXنَعمون وهم والضCل@, ا�هل ظلFت

ã
| vتدون أنوارهم

يتنّعمون@/ الروحانيّة بأطعمxم والناس

ã
| وَفرُعها ثابٌت أصُلها َطي�بٍة ٍة كَشَجَر طي�بًة@ َكلمًة َمثًَ�@ اُ; ÍÒÈَب َكيَف تََر nأ

ا@/ Ùwَر بٕاذِن
à
ِح� ُكّل @ُكَلها@ اُ

ã
çتؤ Êء

Ú
ال«

يتوَنة@/ َز ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمن يوَقُد

وقد ,@hالكر القـرآن كلFت
ã
| التحقيـق كتاب من اòامس ا£لّـد آخر هذا

ه ـ@ ١٤٠٠ . سـنة
ã
æالثـا الربيع من الع¿Ìين

ã
| وتأييـده اXتعـال gا بتوفيـق

Ø
k

فة@/
Ø
Ì¿Xا@ قم بلدة@

ã
| [@١٢.١٨@.١٣٥٨@ ]



٣٦١ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى البCغة@, أساس = أسا

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من أ
ّول أ
يّام أخبار

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من
ã
æالثا أ
يّام أخبار

/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدريد@, 
بن ا
شتقاق

/@ ه ١٣٦١ دكن@, آباد حيدر طبع Vّلدات@, ٣ القطاع@, 
بن أ
فعال @كتاب

/@ ه ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ الورديى ابن تار±

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من التوراة@, سفر ـ التكوين

م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ لCٔزهريى اللّغة ã| ـ الxذيب

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من �ص�
Ø ã
النّ	 لسلDن ـ ا�امعة

/@ ه ١٣٤٤ دكن@, آباد حيدر طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@, 
بن ـ ا�مهرة

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من ـ حزقيال

بريطانيا@/ طبع التوراة@, من اòروج سفر

بريطانيا@/ طبع التوراة@, من العدد سفر

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللّغة صحاح = صحا

ٕايران@/ طبع للمشكور@, ,@ ساميى ولغات ã
èعر

ã
تطبي� فرهنگ

/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, ـ Í½م طبع ,@ ّ للعسكريى اللغويّة الفروق



الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٦٢

اسCمبول@/ طبع Vّلدات@, ٦ بال�كّية@, للساميى أ
عCم قاموس

م@/ ١٩٢٨ ب�وت@, طبع بالفارسّية@, ها@كس@, مقّدسXس� كتاب قاموس

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, قع@, = ع�يى قاموس

أ
ّول@/ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٢ أ
ث�@, 
بن التار±
ã
| الكامل

/@ ه ١٣٠٨ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى تفس�@, = الكّشاف

/@ ه ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, طبع منظور@, 
بن العرب لسان = لسا

/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ للمسعوديى الذهب@, مروج = اXروج

طهران@/ طبع �ع�@, الصادق إ
مام ٕا� اXنسوب ال¿Ìيعة@, مصباح

/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللّغة مصباح = مصبا

/@Í½م طبع ,@
ã
æمّا للر  ا¡روف@, ãæمعا

القاهرة@/ ـ Í½م طبع Vّلدات@, ٥ ,@ للحمويى البلدان@, معجم

ه@/ ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@
ã
للجوالي� ,@ أ
عجميى الكCم من اXعّرب@,

/@ ه ١٢٣٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب
ã
للراغب| اXفردات = مفر

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م Vّلدات@, ٦ فارس@, 
بن الّلغة@, مقاييس = مقا

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد كتب من أ
ّول@, اXلوك

بريطانيا@/ طبع اXقّدسة@, الكتب من = Lميا

بريطانيا@/ طبع لسلDن@, أ
نشاد نشيد

اXعت�ة@/ واللغويّة أ
دبيّة الكتب 
أ@ك الكتاب@: ã| واXراجع



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

سي�د ع� واُسلّم
ã
Øواُص� سبيله@, ِمن ٕاليه دعا Xا وتوفيقه هدايته ع� �ِ ا¡مد

ع�ته@/ من اXعصوم�الطاهرين وآله برّيته@, وأ¾Ìف خلقه خ� وُرُسله@, أنبيائه

السادس ا�زء
ã
| ورaته@, ولطفه وتأييده تعا�وقّوته@, �ا Mول فنبدأ وبعُد@:@

أسـتمّد ومنه الشـ�@, حرف وأّوله ,@<@hالكر القرآن كلFت
ã
| D@التحقـيق كتاب من
مع�@/ خ� ٕانّه وأستع�@,

مـطالعة قبل اIّٔول@, ا�زء من اXقّدمة يراجعوا أن العظام السادة من وأرجو
اXنظورة@/

ã
æباXا من ع�بص�ة ليكونوا الكتاب@, مباحث

/@�Xالعا رّب يا علينا ل
Ù
Îº ,@Ì

Ù
وI@تُع« Ì Ù»ي رّب

عندك@/ من Iّٕا Í½الن وما ,@ واGاديى اXوف�ق أنت اللّىهّم

اXصطفويى حسن



هو

oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالّش�

شأم@:

وهيى الَمْشـأمة ذلك من اليسـار@, ا�Çانب ع� يدّل واحد أصل شأم@: ـ مقا
رجٌل ويقال وال̂شآم@, ال̂شأم يقال القبلة@, مَشأمة عن أرض وال̂شأم@: الَميَْمنة@, خ`ف

َشآمّية@/ وامرأة َشآٍم

يُ«Ìة@/ َشأمًة@: وقعد أشأَم@, وقد َشآم@, ورجٌل ال̂شأم@, أهل من هو شأم@: ـ أسا
ـؤَمي@: dالش ِرجله ع� واعتمَد /@

Ö
Ì ßºيا بأصحابك@:

Ö ß
mوشا القبلة@/ مَشأمة عن والشأم

الطائر Gم وَجري والَمشأمة@/ ؤم dبالش م Ò
wوأصا َمشؤوم@/ وهو ف`ن ßوُش� اليُ«Ìي@/

/@mشاIٔكا واIٔيامن كاIٔيامن mشاIٔا فٕاذاً /@mشاIٔا والط� اIٔشأم@,

ع� وأخذ ُشـوم@/ فقيل اGمز ُخفّف ا Ø[ور مهموز ؤم@: dالش ـ ٧٢ . ٣ ا�مهرة
سودها@/ اIٕبل@: وُشوم َيساره@/ ع� أخذ ٕاذا يديه@: ُشومَي

شـFله@,
ã
| أخذت َشأماً@: واXكاَن القوَم شـأمُت ـ ١١١ . ٢ اIٔفعال @كتاب
الشاَم@/ çأ وأشأَم@: مَشؤوماً@/ صار :@ ßوُش� ؤَم@, dالش wم أنزَل قوَمه@: والرجُل



شأم ٨

مثل به@: القوُم وتَشاَءم مبارك@/ غ� َمشـؤوم@: ورجل ,@
Ø
Ì¿ال ـؤم@: dالش ـ مصبا

وNوز اIٔصل@, ع� ّ شاميى والنسبة Hفيفها@, وNوز سا@كنة wمزة وال̂شام به@/ وا Øتط�
اٍن@/ ÒZو

Ø ã
	 ÒZ مثل ياء@, غ� من باXد شأم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو واليُمن واXيمـنة@, اليُمن يقـابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد اIٔصل أّن

عة الض� يرادف
Ø
Fع عبارة ؤم dالش فيكون كيف@, أو كّم

ã
| ومعنويّة ماّدية والقّوة ال
كة

الضعف@/ مع

ا¨	@/ واليد اXيمنة قبال
ã
| اXشأمة@, وجهة الي«Ìي@, اليد اIٔصل@: ومصاديق

ميموناً@: مباركاً كان ما مقابل
ã
| واXشؤوم البياض@/ قبال

ã
| اIٔسود واللون

الي«Ìي اليد R`ف وهذا وبركة@, وIّرك قدرة وزيادة قّوة Gا ا¨	 اليد فٕاّن
/@	Ç ̈ا اليـد

ã
| Fك وال
كة �òا مyا Nريى Iو وا¤دودّية@, والضعة الضعف ففzا

لون وهكـذا ا�Çيش@/
ã
| ا�هت� ع� واXي«Ìة اXيمنة عنوان يطلق اIعتبار وwذا

القّوة@/ جهة من والسواد البياض

Iو فـzا ـعة والض� الّضـعف بـلحاظ اليـد ع� ال̂شأم ماّدة ٕاطـ`ق أّن فظهر
وال
كـة القّوة جهتا Fzف ي`حظ واXشأمة@: اXيمنة أّن Fك اليد@, Xوضوع خصوصيّة

الشمل@/ راجع ـ ا¨�وال¿Êل
ã
جان� جهتا I ,@Fوضعفه

وأصحاُب الَمْيمنـة أصحاُب ما الَمْيَمنـة فأصـحاُب َث�ثـة أزواجـاً Ôrوُكن
/@١٠ . ٥٦ ـ الّسابقون والّسابقون الَمشأَمة أصحاب ما الَمشأَمة

/@١٩ . ٩٠ ـ اXشأمة ولىِئَكأصحاُب اُ بآياتنا َكَفروا وال-ذيَن



٩ شأن

والضعف القّوة جهة من اXقامات اخت`ف اXراد أّن ع� الكرZة اI|يات فتدّل
ا¨�

ã
جان� ٕا� فzا توّجه Iو /@�ا من والقرب القلب ونورانيّة والروحانيّة اZIٕان ã|

¾Êل@/ أو �Z عن مكان
ã
| وكوuم واليسار

اXاّدية ا¡ياة دائرة
ã
و| اIٔنانيّة Tدودة ã

| وقعوا الّذين هم اXشأمة@: فأصحاب

ã
| ,@oنع وجنّة وَرJان َروح عن وانقطعوا النفسانّية@, ا¦اي`ت سجون

ã
و| الظلFنيّة

موم@/ ÒJ من oوظّل Òaو وم Òd

مصدر@/ Ëºٕا ؤم@: dوالش كال̂شأم@/ مصدر كاXيمنة@: والَمشأمة

ع�زيادة يدّل ّ اXيميى اXصدر فٕاّن اُخر@: مواّد أو ال̂شأم دون باÒXشأمة والتعب�
ء
ã
Ï¿ال ذات

ã
| ضعة مع ضعف هو والشأم واللفظ@/ اXب	

ã
| زيادة بواسطة واستمرار

وأمثاGا@/ oوا�ح والنار اXضيقة مواّد دون وهذا نفسه@,
ã
و|

نف«Îا@/
ã
| اIٕنسانيّة النفس قّوة

ã
ضعف| ٕا� اXشأمة fرجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شأن@:

شأنُت ـ العرب قول ذلك من وطلب@/ ع�ابتغاء يدّل واحد أصل شأن@: ـ مقا

ã
مَطل� من هذا ما أيى

ã
æشأ من هذا ما ـ قوGم ذلك ومن قصَده@/ قصدت أيى شأ@نَه

بذلك يت Ød ا Ø̂ وٕا شأن@/ الواحد الرأس@, قبائل ب� fا ؤون@: dالش وأمّا أبتغـيه@/ والّذيى
/@ ً̀ مَسي لنفسه وNعلها يطل}ا الدمع كأّن الدمع@, Vاريى ا Øu@Iٔ

أمـرهم@/ Iُفِسـدّن أيى Çم Òu@شأ Iٔشأَن̂ن يقال وا¡ال@, اIٔمر الشأن@: ـ صحا
قال الدموع@/ ء Qيى ومyا وُملتقاها الرأس قبائل مَواصل وهيى ؤون dالش واحد والشأن
ويقال ٕا�العين�@/

Ø
j ٕا�ا¡اجب� الرأس من ينحدران ِعرقاِن الشأنان السّكيت@: ابن



شأن ١٠

شأ@نَه شأنُت وما قصَده@/ قصدت أيى شأنه وَشأنُت ِسنه@/ ÔI ما ٕاعمل أيى شأ@نَك@, ٕاشأن
له@/ ث

ß
أ@ك� n أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باطنّية@/ حالة عن عمل
ã
Ø�Qو أمر ظهور هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

مقامات@: ا¡قّة والواقعيّة ا¡ضور جهة من نسان ٕ̀ ل أّن ذلك@: وتوضيح
القلب@/

ã
الصفات| رسوخ مقام ـ@ اIّٔول

النفس@/ وج`ء الصفات تلك أثر
ã
| ا¡قّة اXعارف حضور ـ@

ã
æالثا

واXشاهدات@/ اXعارف تلك ع�اقتضاء ا¡اIت ظهور ـ@ الثالث
ا¡اIت@/ تلك ع�اقتضاء اòارجيّة واIٕظهارات اIٕفاضات ـ@ الرابع

الصـدور@: جـهة وبلحاظ الفاعل ٕا� منتسبة ا Øu@أ جهة من اIٕظهارات وهذه
وIقّقها اòارج

ã
| وقوعها ٕا� اIنتساب جهة فzا ي`حظ وٕاذا الشأن@/ علzا يطلق

العمل@/ علzا يطلق واXاّدة@: الطبيعة nعا
ã
|

هو اIٔمر nعا فٕاّن التكوين@:
ã
| اòلق nوعا اIٔمر nعا يف�ق اIعتبار وwذا

اXاّدة@/ ٕا� وحاجة توّجه دون من والنفخ اIٕفاضات

/@٢٩ . ٥٥ ـ َشأن
ã
| ُهَو يَوم ُكّل رِض وا5َٔ Êواِت

Ú
ال«

ã
َمن| َيسأله

السـؤاIت ÏÉمقت ع� ا�اريـة واIٔلطاف الرaانيّـة اIٕفاضات ظهور يراد
مقالّية@/ أو حاليّة بألسنة والدعوات

يراد أن Zكن I هذا وع� ,@ Øوالتغ� والتبّدل التنّوع ع� يدّل الشأن@: وتنك�
تقبل I اXقامات هذه فٕاّن ا¡ال@, مقام Iو واIٕدراك العلم مقام Iو الصفات مقام منه
وكFُل ـ اXقام تلك

ã
| ¼Íفة اعتباريّة كانت وٕان اIٔلوهّية@, مقام

ã
| والتنّوع التحّول



١١ شأن

َعنه@/ الّصفات Ô ãن� ا5ٕخ�صلَُه

ã
وتن� اIختيار ت`زم والقدرة القـدرة@, صفة الراسخة الصفات من كانت وØXا
قوله مع	 وهذا واIٕرادة@, باIختيار العزيز �ا من الشأن فيكون :@
وا� اIضطرار
َمبسوَطتاِن َيداه َبل قالوا ا

ß
[ وُلِعنوا ُغل-تأيدvم َمغلولَة Mا يد الzوُد وقاَلت تعا�@:

/@٦٤ . ٥ ـ َيشاء َكيَف ُينفق

اXبسوط@/ مقابل
ã
| ا¤دود هو واXغلول ]ع	القدرة@/ تستعمل اليد فٕاّن

ء@/
ã
Ï Ò¾ Rُكل َمَلكوُت بيِدِه َمن ُقل

/@٣٧ . ٨٠ ـ ُيغنيه َشأٌن َيومئٍذ م Ôyِم امرٔيٍ لكّل أخيه@/// ِمن اXرُء Wيَفر يَوَم

ٕا� التوّجه عن يغنzم حاtIم@: شدائد أثر
ã
| ي�اءي وما مyم يتظاهر ما أيى

أنف«Îم@/ سوي ما

باIختيار@, أو قهراً يناسبه وما ا¡ال@, ÏÉقت[ يتظاهر ما هو الشأن ٕاّن وقلنا
Ìاِئر@/

Ú
ال« Òُتب� يَوَم ـ الكرZة مع	اI|ية حقيقة وهذا

َعَليكُم ُكنّا ٕا5ّ@ َعمل من َتعملون َو5 ُقرآن من ِمنُه َتتلو َوما َشأن
ã
| َتكوُن َوما

/@٦١ . ١٠ ـ Îوداً Ô¾

يتظاهر ما هو الشأن ٕاّن وقلنا غ�ه@, ع�أ@نّه يدّل العمل@: مقابل
ã
| الشأن ذ@كُر

عمل فهو الفعل وأمّا باIختيار@/ أو بالقهر الصدور جهة فيه وي`حظ ا¡ال ÏÉقت[
والتحّقق@/ الوقوع جهة من أو هو حيث من العمل فيه وي`حظ باختيار يصدر

/@٦٢ . ٢٤ ـ م Ôyِم ِشئَت ْن Ò ßX فأذَْن َشأuم ِلبَعِض استأذَنوَك فٕاذا@

Ìºائرهم@/ وتشzxا وطبائعهم حاtIم تقتضzا Gم أعFل لبعضمن أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



شبه ١٢

شبه@:

ُت
Ø
وش} اXشابه@/ به@: والش� والشبيه الذهب@/ يُشبه ما اXعادن من ال̂شَبه@: ـ مصبا

وقـد ومعنوّية@/ ذاتيّة الصفة وتكون ,@Fyبي جامعة بصفة مقامه أeته ء@:
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال

التبسـت وتشاwت@: اIُموُر واشت}ت قيمته@/
ã
| أيى كالدرهم@, الثوب ـ Vازاً يكون

عليه@/ لبّسته مثل تشبzاً عليه ته
Ø
وش} تظهر@/ nو Øñتتم فلم

يقال ووصفاً@, لوناً وتشا@كله ء
ã
Ï¿ال تشابه ع� يدّل واحد أصل شـبه@: ـ مقا

اIُمور@: من والُمشـب^هات الذهب@/ يُشبه الّذيى ا�واهر@: من وال̂شبَه وَشبيه@/ وَشبَه ِشبه
اُن@/

Ò
ال̂ش} الباب@: عن شّذ ا

Ø
Wو أشَك`@/ ٕاذا اIٔمراِن@: واشتَبه اXشك`ت@/

دواء عـليه Òيُل النحاس من ÍÈب ال̂شـبَه الليث@: قال ـ ٩٠ . ٦ الxذيب
ت

Ø
وش} ف`ن@/ من َشبَه ف`ن

ã
| وتقول@: بالذهب@/ ُشبّه Iٔ@نّه بال̂شَبه@: يى Ødو فيصفّر@,

وتقول الُمشك`ت@, اIُمور@: من الُمشِبهات الليث@: وقال ف`ناً@/ ف`ن وأشبَه wذا@, هذا
اختلط@/ ٕاذا اIٔمر واشتبه علَيك@, خلط ٕاذا ف`ن يا

Ú ã
ع� َت

Ø
َش}

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]Çناسبة آخـر ء
ã
Ï¾ مقام ء

ã
Ï¾ ت�يل هو اÇXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

مـاّدة
ã
| والتـناسب التجانس فهيى اFXثلة R`ف وهذا الصورة@,

ã
| Fyبي ومشا@كلة

وذات@/

ٕا� متعّد والتفعيل واحد@, ٕا� متعّد واXفاعلة اIٕفعال وباب Iزم@, مyا وا£ّرد
ه
Ø
وشـ} ه@,

Ò
wوشـا ه

Ò
وأش} وَشبيه@, َشبَه هو فيقال@: با¡رف@, يستعمل وقد مفعول�@,

وباIٔسد@/ أسداً



١٣ شبه

كا£ّرد واIفتعال التفعيل@, Xطاوعة التشبّه أّن Fك اXفاعلة@, Xطاوعة والتشابه
واIنتخاب@/ ع�اIختيار ويدّل

مستمراً@, اXشاwة مطاوعة هو والتشابه@: اIستمرار@, مع اIٕشباه هو ة@:
Ò
wشاXفا

اXشاwة@/
ã
| Fك متعل^ق ٕا� نظر دون من هو حيث من الشبه Iقّق ع� فيدّل

/@٧٠ . ٢ ـ َعَلينا َتشابَه البََقَر ٕان-

/@١٦ . ١٣ ـ zم َعلَ اòلُق فَتشابَه َكخلقه َخلقوا @كاَء ÒÌ Ô¾ ِMِ َجعلوا أم

/@١٤١ . ٦ ـ ُمتشابه Òوغ� ُمتشاwاً والّرّماَن والّزيتوَن

/@١١٨ . ٢ ـ َيعقلون لَقوم ياِت Ð5ا َبي-نّا َقد ُقلوwم ت Ò Òwَتشا

علينا ويشكل علينا ش}ة مورد
ã
| وقع قد بذMه اُمرنا قد الّذيى البقر ٕاّن أيى

مصداقه@/ تعي�

اòلقان يتشابه Øح� �ا خلق قبال
ã
| خلق وGم خالق� ¾Ìكاء � وأجَعلوا

علzم@/

Fyمـ لكّل فٕاّن متشـابه غ� أو متشـابه أفرادYا من كّل والرمّان والزيتوَن
متشاwة@/ غ� آخر صنف ٕا� وبالنسبة متشاwة صنف كّل وأفراد Uتلفة أصنافاً

قبلهم من الّذين قال كذلك آية تأتينا أو �ا يكلّمنا Iلو يعلمون I الّذين وقال
الفريق�متشاwة@/ فقلوب قوGم@, مثل

واَُخـُر الِكـتاب Wاُم هـّن اٌت ÒgÇ ÔT آيـاٌت ِمنُه الِكـتاَب َعلَيَك أنَزَل ال-ذيى َهَو
/@٧ . ٣ ـ ِمنه َتشابه ما فيت-ِبعون َزيغ قلوwم ã| ال-ذيَن ا فأم- اٌت ßwُمتشا

اُمور@: ٕا� اIٕشارة ينبغيى

اGIٕ×يّة اXعارف فٕاّن سافلة@, رتبة ٕا� عال مقام من الت�يل هو ـ اIٕنزال ـ ١



شبه ١٤

تفهيمها اُريد ٕاذا واXلكوت@, وا�
وت هوت ّ̀ ال nعوا m`ت
ã
الّ� النورانيّة وا¡قائق

والبـيان اIٔلفـاظ جهة من nالعا هذا ٕا� ت�يلها من Iبّد الناسوت@: nعا
ã
| وبياuا

فٕاّن ,@nالعا wذا Uصوصة بعبارات ا¡قائق تلك عن Ø
فيع واIٔحكام@, واXوضوعات
ا¤دودة@, بٕادرا@كاتنا تصّوراً ولو ا¤سوسة اXاّديّة ãæعاXا قبال

ã
وضعت| ا Ø̂ ٕا الكلFت

وراء ما من nعوا سنخ من هيى ã
الّ� oفاهÇXوا

ã
æللمعا وضعت ألفاظ لنا توجد Iو

/@ هيى حيث من اXاّدة

ٕا� السـ�
ã
| والقصد للتوّجـه مورداً تكون ما ا Øuٕا ية@: |Iا كلمة

ã
| قلنا ـ ٢

الت�يل@/ يناسب اXع	 وهذا ٕاليه@/ wا للوصول ووسيلة اXقصود

ترديد I ّ قطـعيى ورأيى حكم ذا جعل الّذيى هو ا¤كم ٕاّن ا¡كم@:
ã
| قلـنا ـ ٣

¼Íاحة@/ Iو بّت فيه ليس الّذيى اXتشابه ويقابله تشابه@, Iو فيه

ل`سـتفادة موارد ا Øuفٕا وأساسه@, الكتاب اُّم هّن القطعيّة ال½JÍة وا¤gات
ا¡Çياة

ã
| ٕاليـه Jـتاج وما وا¡رام ا¡`ل تبي� وفzا الناس@, لعموم واIسـتفاضة

الب¿Ìّية@/

هـوت ّ̀ ال nعـا ٕا� السـالك توصل آيات فهيى اXتشاwة@: اI|يات وأمّا ـ ٤
اخـت`ف ع� والروحانيّـة النـورانيّة Iقّق بعد مyا ويسـتفيد ومعارفها@, وحقائقها
باخت`ف@مراتب@اXعرفة@والنورانّية@, تشاwها اXتشاwة@Oتلف فاI|ية السلوك@ومرات}ا@/

وال�ديد@/ التشابه قّل :@
Ø ã
æالروحا واIرتباط اXعرفة زيدت Fّفكل

اXعرفة@/ وأهل للخواّص ا Øuفٕا الكتاب@,
ã
| وجودها من Iبّد اI|يات وهذه

له Zكن I قلبه يتنّور nمن فٕاّن تشابه@, ما فيتّبعون زيغ@: قلوwم
ã
| والّذين ـ ٥

عن منحرفاً كان ٕاذا
Ø
Dس Iو معارفها@, ٕا� والتوّجه اI|يات تلك حقائق من اIستفادة

يطابق ما ع� Ìها
Ø
ويف« رأيه ÏÉمقت ع� مyا فيسـتفيد الض`ل@, عن ومتّبعاً ا¡ّق



١٥ شبه

ونظره@/ هواه

الِعـلم
ã
| والّراسـخوَن Mُا ٕا5ّ تأويلَه َيعلَم َوما تأويلَه وابتغاَء الِفْتنـِة ابتغاَء

/@٧ . ٣ ـ َربRنا ِعنِد ِمن ُكّل ِبه آَمنّا َيقولون

العـلم حـقيقة ٕا� وصـلوا والّذين �ا Iّٕا
Ø ã
ا¡قي ومرجعه Tمله يعلم I أيى

قلوwم@/
ã
| اXعرفة ورسخت

اÇXاّدية oفاهXوبا بالظاهر Ì
Ø
يف« I اXتشابه أّن ٕا� ٕاشارة بالتأويل@: والتعب�

ã
| ّ اÇXعنويى واIشـ�اك العـامّة الدIلة طـبق ,@

Ø ã
باط	 مع	 ٕا� يؤّول بل الظاهرّية@,

الباطن@/ وع�مقتÏÉنورانيّة اIٔلفاظ@,

/@٢٣ . ٣٩ ـ ِمنه Ò تَقَشِعّر@ ãæاً َمثاwِكتاباً ُمتشا ديث Ò¡ا أحَسَن َل نَز- Mُا

واXعارف اXتنّوعة العلوم
ã
| يذكر ما أحسن فيه يذكر حديث أحسن والقرآن

وما اGIٕيّة وا¡قائق تعا� �ا ٕا� والسلوك النفس وtذيب اIٔخ`قيّات من ا¡قّة
اIٔنـبياء من وقصص اXعا¾Ìة وآداب اIجBعيّة والعلوم اXاّدة nعا وراء ]ا يرتبط

اXاض�@/

وكلّيات اXطالب وظاهر والتعب�ات الكلFت جهة ومن بظاهره الكتاب وهذا

ã
| والتـدّبر والتحقيق الدقّة أّن Iّٕا اXؤ̂لفة@, الكتب كسائر وهو له@, امتياز I :@

ã
æعاXا

راجع ـ Ì¿للب اIٕعجاز حّد
ã
| له امتيازاً تعطيى وتعب�اته@: ومعانيه ألفاظه جزئيّات

وغ�ه@/ كالقرء مربوطة موارد

وا�Çلود القـلوب أّن Iّٕا اI|يات@, من اXتشاwات
ã
| Fك متشابه@, ظاهراً فهو

العلم@/
ã
| والراسخون �ا Iّٕا تأويله يعلم وما عظمته@, من تقشعّر

ث	@/ راجع اXاّدية@, الع`ئق من انعطافات أيى ,@
ã
æمَثا هذا مع وهو



شبه ١٦

ولكن َصَلبوه َوما َقَتلوه َوما Mا َرسوَل Òhَمر Ïبَن Ò
عي« اXسيَح قَتلنا ٕانّا وقوGم

/@١٥٧ . ٤ ـ ٕالَيه Mُا َرَفَعه َبل َيقيناً َقتلوه وما م@/// Ô ÒG ُشبRَه

قد اIٔمر هذا ٕاّن بل يصلبوه nو يقتلوه n الzود أّن ع� تدّل الكرZة اI|ية هذه
وقع@/ قد طريق ّ بأيى اòارج من Gم ُشب�ه

والبحث@/ التحقيق مرحلة عن فخارج اIٔمر@: هذا جزئيّات وأمّا

تعا� �ا جانب ٕا�
Ø ã
æا�سدا الرفع فٕاّن ,@

ã
æالروحا الرفع يراد ٕاليه@: رفُعه وأمّا

[@بَكلمٍة UصوصWتاز Lو ع� وتكوينه عي«DÏع> بدن كان ا ØX نعم مناسب@/ غ�
بذلك@/ ً̀ قاب أو ّ ال
زخيى البدن من قريباً بدنه كون يبعد ف` اXسيُح@] ه Ôdا منُه

�ا جانب ومن الغيبيّة اXع	باIٕرادة Iقّق ٕا� ٕاشارة متعّدياً@: والتعب�بالتشبيه
اXتعال@/

ِبـه تـوا@ واُ َقبُل ِمن ُرِزقـنا ال-ذيى هىذا قاُلوا ِرزقاً ٍة َر Ò Ò\ ِمن ِمyا@ زُقـوا@ ُر F @ُكل-
/@٢٥ . ٢ ـ ُمتشاwاً

ّ الدنـيويى البـدن أّن Fك ,@ ً̀ شـك متقاربة وال
زخ اXاّدة nعا
ã
| اXوضوعات

الصورة@/
ã
| متشاwان أيضاً ّ وال
زخيى

الدنيا حياtم
ã
| اXؤمن�الكامل�يستلّذون فٕاّن روحانّية@: اُريدت\رات وٕاذا

wا@/ يأنسون كانوا وهم الروحانيّة ا¥رات بأنواع

عن وتكشف اُنس زيادة توجب السابقة فٕاّن والتشابه@: السـابقة وجود وأمّا
الصورة@/

ã
| التشابه وجود وكذلك قبل@, من ع`قة وجود

مـتشابه هو ا Ø̂ ٕا اI|خرة@:
ã
| به ُيرزقون رزق كّل أّن ع� الكرZة اI|ية وتدّل

ã
| الروحانيّة اIٔرزاق عن ُحِرم fن حياته@, أيّام

ã
| استفاضمنه و]ا ّ الدنيويى بالرزق



١٧ شّت

أيضاً@/ اI|خرة
ã
| عyا Tروم فهو الدنيا

/@٩٩ . ٦ ـ ُمتشابه Òوغ� مشت}اً ّماَن Wوالر والّزيتوَن ِمنأعناب وَجنّاٍت

أو قـهراً ٕاباء دون من واXطاوعة الوفاق ع� النسبة إفادة ع� يدّل اIفتعال
اIستمرار@/ ع� تدّل اXفاعلة أّن Fك اختياراً@,

تلفاً ÔU رَع والز- والن-خَل آية@:
ã
و| Dمشت}اً> اIفتعال بصيغة اI|ية هذه

ã
| Ø
وع

/@١٤١ . ٦ ـ ُمتشاِبه Òوغ� ُمتشاwاً ّماَن Wوالر يتوَن والز- @ُكله اُ

فٕاذا اIخت`ف@, وحصول التنّوع ي`زم واIختيار الط̂وع فٕاّن التشابه@: بصيغة
السابقة اI|ية R`ف وهذا التشابه@, ذ@كر ÏÉاقت ية@: |Iا هذه

ã
| UDتلفاً> اIخت`ف ذ@كر

اIخت`ف@/ فzا يذكر n
ã
الّ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّت@:

َشتيت ء
ã
Ï¾و ال̂شتات@, ËºIٕوا تفّرق@, ٕاذا ÍÈب@: باب من َشتّاً شّت ـ مصبا

بُعَد@/ :@Fyبي ما وشتّان كذلك@, أشتاتاً وجاءوا متفّرقون@, ع�فَع� Øَش� وقوم متفّرق@,

اXتفّرق@, ء
ã
Ï¿ال تشتيت ذلك من وتزيّل@, تفّرق ع� يدّل أصل شّتت@: ـ مقا

َشتيت@: وَثغر أشتاتاً@/ القوم جاء وقال bُعهم@/ تفّرق وَشتّاً@, َشتاتاً م
Ô
َشع} شّت تقول

Yا@, ما وشـّتان ]�ا@ِكبة@/ ليست اIٔسنان ٕاّن يقال كأ@نّه هذا من وهو حسن@, مُفَلّج
/@Fyبي ما َشتّان ـ قالوا ا Ø[ور اIٔفصح@/ ٕانّه يقولون

ويقال فّرقه@/ أيى وكذا@, كذا
ã
بقل� شّت :@ ّ اIٔصمعيى قال ـ ٢٦٩ . ١١ الxذيب

وتشّتَت اIٔمر استش̂ت وقد فّرقوه@/ أمرهم@: وشتّوا ,@ أمريى فّرقوا أيى :@ قوميى ã
è شّت

ã
Øæوٕا /@ Øوَش� َشّتٍ أمر

ã
| ووقعوا َشتاَت@/ وَشتاَت أشتاتاً@, القوم جاء ويقال /@Ì¿انت ٕاذا



شّت ١٨

النون
ã
|

ã
الّ� فالفتحة َشُتت@, عن م½Íوفة وَشتّاَن الُفرقة@/ أيى ال̂شتات عليكم أخاف

/@
ã
ÏÈاXا عن م½Íوف أ@نّه ع� الفتحـة تلك وتدّل التاء@,

ã
| كانت

ã
الّ� الفتحـة هيى

َشتّان يقال Iو Yا@, ما وشتّاَن ع@/ Ô
Ì
Ò
ºو َوُشك واIٔصل@: عاَن@,

Ö
Ì
Ò
ºو َوْشكاَن وكذلك

/@Fyما@@بي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اIٔعـضاء تـفّرق وهو Uصوص تفّرق هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

/@ ّ معنويى أو ماّديى ã
| خر@, |Iا من كّل واIٔجزاء

زيد تفّرق فيقال غ�ها@, أو جزءين أو أجزاء ب� يكون أن من أعّم والتفّرق
وي`حظ اIّتصال@, مطلق قبال

ã
| واIنفصال التجّمع@/ مطلق @قبال

ã
فالتفّرق@| وعمرو@/

واحد@/ ء
ã
Ï¾

ã
| كونه واIٔغلب وصل@, بعد فصل مطلق حصول فيه

/@٦١ . ٢٤ ـ أشتاتاً أو يعاً Òb تأ@كلوا أن ُجناٌح َعَليكُم لَيَْس

/@٦ . ٩٩ ـ م Ô ÒGFأع ْوا Ò Ôل� أشتاتاً النّاُس َيصدُر َيومئٍذ
/@٥٣ . ٢٠ ـ Øَش� َنباٍت ِمن أزواجاً بِه فأخَرجنا

النـاس ÇOرج يـومئذ مـتفّرق�@/ أو Vتمع� كونكم حال
ã
| تأ@كلوا أن أيى

متفّرقة@/ نباتاتUتلفة من أزواجاً به وأخرجنا اIٔعFل@/ Xشاهدة متفّرق�

/@١٤ . ٥٩ ـ × Øَش� م Ôwوقلو يعاً Òb م Ô{َسI

N@Iمعها متشّتتة@, بواطyم ولكّن واحد ع�@برنا¶ Vتمعون الظاهر
ã
| م Øuٕا@ أيى

واحد@/ رأيى

ã
| السابقة اI|ية

ã
و| اI|ية هذه

ã
| اXاّدة واستعFل ,@ ّ معنويى أمر

ã
| الشّت وهذا

اXذكور@/ ع�اIٔصل يدّل ا�مع@: ماّدة مقابل



١٩ شتو

اXريض@/
ã
| ÏÒÈَكمر شتيت@, bع :@ Øوَش�

/@٥ . ٩٢ ـ َمنأعطَي فأّما Øلََش� َسعَيكُم ٕان-

فارد@/ وع�مقصد واحد ¼Íاط
ã
وليست| متشتّتة Vاهداتكم ٕاّن أيى

منّظم@, صحيح برنا¶ ع� حياته
ã
| مساعيه تكون أن اXتدّبر للعاقل وينبغيى

ـ وكFله ص`حه ٕا� وُترشـده سـعادته@, ٕا� وتسلكه ومقصوده@, مطلوبه من ُتقّربه
َسَعي@@/ ما ٕا5ّ لٕ�نساِن لَيَس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شتو@:

وهيى ال̂صيِف@, خ`ف الشتاء@, وهو اIٔزمنة@, من لزمان واحد أصل شتو@: ـ مقا
ال̂شتْوة@, والواحد معروف@, تاء الش� اòليل@: وقال /@ والَمشتيى الَمشتاة واXوضع ال̂شتوة@,
الشتاء@,

ã
| دخلوا ٕاذا القوُم Òأش� ويقال وِشكاء@/ َشكوة مثل وهو جّيد@, قياس وهذا

تاء@/ الش� أصاwم ٕاذا وشتَْوا

مفرد ٕانّه ويقال وغ�ه@, الفّراء عن بعÎÉم نقله َشتْوة@, bع قيل تاء@: الش� ـ مصبا
باXذّكر@, Uتـّص أفِعلة ع� ِفعال وbع اIٔشـتية@, ع� bع وGذا الفصل@, ع� علٌم
فتحت ا Ø[ور الواحد@, ٕا� رّداً ّ َشتْويى النسبة

ã
| قال bعاً جعله fن النسبة

ã
واختلف|

Ø ã
شتا� فقال ع�لفظه ٕاليه نسب مفرداً جعله ومن قياس@, ع�غ� ّ َشتَويى فقيل التاء

/@ ّ وشتاويى

واXوضع َشتْوة@, والواحدة@: معروف@, الشتاء الليث@: قال ـ ٣٩٦ . ١١ الxذيب

تسـم�يى والعـرب صائف@/ ويوم شاٍت ويوم َيشـتو@, َشتا والفعل والَمشتاة@, الَمشتي
برده@/ واشتّد مطره قّل ٕاذا ـتاء الش�

ã
| تصي}م ما أ@ك� ا£اعات Iّٔن شـتاء@, القحطة



شجر ٢٠

ابن وعن والربيع@, والصيف الشتاء
ã
| منازلنا أيى ومرابعنا@, ومصايفنا مشاتينا وهذه

/@ الواديى صدر والشتا@: اòشن@, اXوضع الشتا@: :@
ã
èعراIٔا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اGواء@, برودة زمان وهو الصيف يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن
/@ ّ انðاعيى فzا واIشتقاق

/@٢ . ١٠٦ ـ ْيف َوالص- تاِء Rالش ِرحلََة ُقَريٍش@/// 5ٕي�ِف

للتجارة ومّكة@, ا¡جاز عن خارجة ب`ٍد ٕا� يرIلون كانوا قريش أفراد فٕاّن
ا¡جاز, من ال¿Êل جهة

ã
| الواقعة الشامات

ã
ÏÈأرا ٕا� الصيف

ã
ف� ولتأم�معا¾Îم@,

ã
ÏÈراIٔا من وهيى وسـوريا@, ولبـنان وٕاÌºائيل وفلسـط� اُردن

ã
ÏÈأرا ً̀ فع وهيى

من وهيى ا¡جاز@, من ا�نوب جهة
ã
| الواقعة ا¨ن

ã
ÏÈأرا ٕا� الشتاء

ã
و| اXعتدلة@/

٦٥ من قريب
ã
و| ١٨ ٕا� درجة ١٠ ب� اIستواء@, خّط من القريبة ا¡اّرة اXناطق

/@Iًطو درجة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شجر@:

من معناYا Oلو Iو بعض@, من FÎÉبع يقرب متداخ`ن@, أص`ن شجر@: ـ مقا
هذين ب�فروع bعنا وقد وارتفاع@, ء

ã
Ï¾

ã
| علّو بعضومن

ã
| بعِضه ء

ã
Ï¿ال تداخل

من Hلو I وهيى شجرة@, الواحدة معروف@, فالشجر /@Fتداخله من ذ@كرناه Xا الباب�
من أشـَجُر اIٔرض هذه ويقال الشجر@, كث� شِجر@: وواٍد أغصان@/ وتداخل ارتفاع
ٕاذا اIٔمـُر@: القـوم بـ� وَشجر ساق@/ له نبت كّل والشجر شجراً@/ أ@ك� أيى غ�ها@,
بعض@/

ã
| بعضه ك`مهم لتداخل مشاجرة يت Ùdو فيه@, وتشاجروا اختلفوا أو اختلف



٢١ شجر

اIٔصمعيى وكان الفم@, مَفرج هو قوم فقال اIٕنسان@: َشْجر وأمّا تنازعوا@/ واشتجروا@:
فـقد اجتمعا ٕاذا الل^ْحي� Iّٔن متقاربان عندنا والقوIن بعيـنه@, الذقن ال̂شْجر يقول@:
ع�َشْجرة@/ يده وضع ٕاذا الرجل اشتجر ويقال الكلمة@/ قياس من ذ@كرناه Fك اشتجرا@,

فرفعته@/ Øتَد� ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال شجرت ويقال

َشجرة@, الواحدة وغ�ه@/ كالنخل به@, يقوم صلب ساق له ما الشَجر@: ـ مصبا
قـتل@: بـاب من َشـْجراً بيyم اIٔمر وشـَجر وأشـجار@/ شـَجرات ع� أيضاً وNمع
والَمْشجرة@: الشجر@/ كث�ة َشْجراء@: وأرض تطاعنوا@/ بالرماح@: وتشاجروا اضطرب@/

الشجر@/ موضع

والشـجرات الشـجر ع� Qمع الواحدة@, الشـجرة@: ـ ٥٢٨ . ١٠ الxـذيب
ُتنبت أرض فهيى الَمْشجرة@: وأمّا َشْجراء@, منبته@:

ã
| منه الكث� وا£تِمع واIٔشجار@/

Dف أيى م@, Ôyبي فDشجَر كث�@/ شجر ذو شج�@: وواٍد شج�ة@, وأرض الكث�@/ الشجر
Uتلف�@/ تَشابكوا أيى وتشاَجروا@, اشتجروا Øح� اòصومات من اIخت`ف من وقع
اشـتبك فـقد بعضاً بعضه خالف ء

ã
Ï¾ وكّل برماحهم@/ فتشاجروا فئتاِن Òالت ويقال

را@كب ÒX قيل هذا ومن بعض@,
ã
| أغصانه بعض لدخول شجراً الشجر يى Ùdو واشتجر@,
بعض@/

ã
| بعÎÉا ْودج ÒGا ِعيدان لتشابك َمشاِجر@, النساء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأوراق@, غصون منه وظهرت وع` ^ا ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن
معنويّاً@/ أو ماّدياً كان سواء

.@@٢٢ ـ Wوالّدواب َجر والش- وا�باُل والنّجوُم والَقَمُر مُس والش- :@
ã
| Fك فاXاّديى

/@١٨



شجر ٢٢

/@ ٨٠ . ٣٦ ـ ا5ٔخÍÉناراً جر الش- ِمن َلكُم َجَعَل ال-ذيى

/@١٨ . ٤٨ ـ َجرة الش- َت ÒI ُيبايعونََك ٕاذ

/@ ّ اòارجيى ّ اXاّديى الشجر يراد

/@٥٢ . ٥٦ ـ َزّقوم ِمن َشَجٍر ِمن @ِكلوَن Ð5 :@
ã
| Fك ّ واXعنويى

/@٣٥ . ٢ ـ �Xالظّا ِمَن َفَتكونا ةَ َجَر الش- هذِه تقَربا َو5

/@٦٠ . ١٧ ـ الُقرآن
ã
| اXلعونََة ةَ َجَر والش-

كونه من أقّل Iو سنخه@, من يكون أن Iبّد اXاّدة nعا ماوراء
ã
| الشجر فٕاّن

فـٕانّه حقّاً@, الشجر Xفهوم مصداقاً كونه عن رجه ÔO Iو والكثافة@, اXاّدة عن خارجاً
عاّم@/ مفهوم

النفس
ã
| ويتظّهر ويعلو ينمو ما هو ال
زخ@: nعا

ã
| الشجرة واXناسب]فهوم

ِخَرة Ð5ا الّداُر ِتلَك ـ اIٔعظم sوالص ,@
اIٔ@ك ا¡جاب هو وهذا باIٔنانّية@, عنه Ø
ويع
والظلُم العزيز �ا قبال

ã
| ال¿Ìك هو وهذا رض@, ا5َٔ

ã
| ُعلّواً ُيريدن 5 ِلل-ذيَن َعُلها ÒS

/@oَعظ َلظلم Ìك Ø¿ال ٕان- ,@�Xالظّا ِمَن َفَتكونا ـ الشديد

/@٢٢ . ٧ ـ F Ôtَسْوءا FÔ ÒG َبَدْت ةَ َجَر الش- ذاقا ØF َفلَ

/@٢٠ . ٧ ـ َمَلك� تكونا أن ٕا5ّ َجَرة الش- هذه َعن ا Ôg ربّ F ا@كُ Òu ما

/@١٢٠ . ٢٠ ـ َيب�× 5 وُملٍك لد Ôòا ِة َع�َشَجَر أدلّك َهل آَدُم يا قاَل

عن Oرجا مَلك�وأن يكونا Iِٔن الشجرة عن الyيى بأّن الشيطان له فوسوس
قدرة يزيده ]ا

ã
çويأ ٕاليه ويتوّجه نفسه يقّويى أن Iزم واIٕنسان اIٕنسانّية@/ حدود

ã
| البـقاء له ويـتحّصل ا¡ياة ٕادامة من يتمكّن Øح� وتشّخصات وحكومة وسلطة

العيش@/



٢٣ شجر

Ì»وك تتحّصل@بالعبودّية@واIٕطاعة ا Ø̂ النفسوقّوته@وسلطته@ٕا قدرة عن@أّن غفلة
عن السوآت آثار و[Çحو الضعف@, ويرتفع له@, والدوام البقاء يتحقّق وwذا اIٔنانّية@,

وجوده@/

wا@/ اXغرورين الدنيا أهل أ@ك�
ã
| جارية الشيطانيّة الوسوسة وهذه

واعت`ئه@/ نوره وارتفاع وQلّيه حّق ظهور
ã
| الشجرة تطلق وقد

/@٣٠ . ٢٨ ـ َجَرة الش- ِمن الُمباَر@كَِة البُقَعِة ã|

/@٣٥ . ٢٤ ـ Ìقيّة Ò¾5 زيتونٍَة ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمن يوَقد

لنوره@/ اIٔعظم والظهور
ã
Ùالتج� مقام يراد

أن من أعّم ,@
ã
اXتعا� اXتظاهر

ã
Øتج�Xا هو الشجرة@:

ã
| الواحد اIٔصل أّن فظهر
/@
ã
æروحا أو ّ ماّديى مقام ã

| يكون

الُقـرآن
ã
| اXلعونََة ةَ ـَجَر والش- للنّاس ِفتنَة ٕا5ّ أريناك

ã
� ال- ؤيا Wالر َجَعلـنا َوما

/@٦٠ . ١٧ ـ َكب�اً ُطغياناً ٕا5ّ َيزيُدُهم ا Òf ّوفهم ÔKو

ويـ�فّعون اXسـلم� من يتظاهرون الّذين اXلعـونة@: الشجرة هذه من اXراد
القـرآن

ã
| لعنوا قد وهؤIء والكتاب@, الّرسول خ`ف أنف«ÇÎم ٕا� الناس ويدعون

ونـقض ورسـوله@, �ا وٕايـذاء والكـفر@, والفسـاد@, بالظلم@, Uتلفة@, بعناوين hالكر
اXيثاق@/

/@٥٧ . ٣٣ ـ واÐ5خَرة نيا Wالد ã| Mُا م Ô Òyلََع وَرسولَه Mَا يؤذون ال-ذيَن ٕان-

/@١٣ . ٥ ـ َلَعنّاُهم ميثاَقهم Îم ßÉنق
ß
Eَف

/@١٨ . ١١ ـ �Xَع�الظّا Mا َلعنَُة أ5

ويَظلمن اXسلم�@, Oالفن
ã
ç ّ̀ ال الطوائف العـنوان@: هذا من

Ø
kIٔا فاXصداق



شّح ٢٤

عهودهم@/ وينقضن اIٕس`م@, أ_ة ويؤذين الناس@,

فzا@/ روايات ووردت اُمّية@, بنو ا�Fعات@: هذه رأس
ã
و|

/@٦٥ . ٤ ـ م Ô Òyبَي شَجر Dف وَك Øg ÔJ Øَح� يؤمنوَن َوَربّك5 َف�

بيyم@/ Dف اخت`فات وأوجبت وتظاهرت ارتفعت قد موضوعات
ã
|

مباركة شجرة فهو واIٔلوهّية@: الروحانيّة مقام ã
| وقع ٕاذا والتشاجر فال̂شْجر

ã
| كان سواء وأنانّية@, وخ`ف باطل ظهور فهو ا¡ّق@: قبال

ã
| وقع وٕاذا نور@/

ã
Ø�Qو

عمل@/
ã
| أو ّ خارجيى موضوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّح@:

ÍÈب
ã
èبا من لغـة

ã
و| قتل@, باب من يُشّح وشّح البخـل@, ّح@: dالش ـ مصبا

ع�بعض@/ بعÎÉم شّح ٕاذا القوم@: وتشا̂ح وأشّحة@, أِشّحاء وقوم شحيح@, فهو وتعب@,

وهو ّح dالش ذلك من حرص@/ مع منعاً يكون
Ø
j اXنع@, فيه اIٔصل شّح@: ـ مقا

به الفوز Fyم واحد كّل أراد ٕاذا ع�اIٔمر@, الرج`ِن تشاّح ويقال ِحرص@/ مع البخل
ء
ã
Ï¿ال ع� للمواِظب ويقولون /@ يُوريى I الّذيى ال̂شحاح@: وال̂زند صاحبه@/ من ومنعه
ذاك وهو َشْحشح@, للَغيور ويقولون به@/ ُشّحاً Iّٕا عليه مواظبته يكون Iو َشْحَشح@,

منع@/ غار ٕاذا Iٔ@نّه القياس@,

,@�òا منع ع� ا¡رص ّح dالش أّن والبخل@: ّح dالش ب� الفرق ـ ١٤٤ ـ الفروق
ذلك@/ حريصع�منع كأ@نّه بالَقدح@, عليه أشّح وٕان ناراً يوِر n ٕاذا َشحاح َزنٌْد ويقال

Rيل@/ تعا� �ا حقوق يؤّديى Xن يقال ف` ا¡ّق@, منع والبخل

وهو ا¡رص مع البخل هو وقيل أع�@/
Ø
ËÉوال البخل@, وال̂شّح@: ّح dالش ـ لسا



٢٥ شّح

وقيل عاّم@/ ّح dوالش وآحادها@, اIُمور أفراد
ã
| البخل وقيل البخل@/ من اXنع

ã
| أبلغ

اXمِسك وال̂شْحشاح@: /@ dيَِشح وعليه ء ãÏ¿وَشّح@بال ّح@باXال@واXعروف@/ dوالش البخل@باXال
البخيل@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن القلب@,
ã
| الراسخ الشديد البخل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اIٔصل أّن

ا¡رص@/ مع يكون وأن أبلغ@, اXع	كونه هذا لوازم

/@٩ . ٥٩ ـ الُمفِلحون ُهم ولئىَِك فاُ َنفِسه ُشح- يوَق وَمن

الُمفلح@/ هو نفسه@:
ã
| اXكنون ّح dالش عن يُصان الّذيى أيى

النفسعن [نع ع�القوي@: وغلبت القلب
ã
وثبتت| رسخت ٕاذا الصفة وهذه

oوتعل اXنكر عن والyيى باXعروف اIٔمر عن [نع بل ,@ ً̀ وفع Iًقو �òا عمل مطلق
صورة ّ بأيى واIٕعانة واIٕحسان واIٕنفاق وٕارشادهم@, الناس@وهدايxم وتربية ا�اهل

Gم@/ واòدمة Zكنه

F Ôyبَي ُيصِلحا Fzأن َعلَ ُجناح َف� ٕاعراضاً أو ُنشوزاً َبعِلها خاَفتِمن وٕانwمرأةٌ
/@١٢٨ . ٤ ـ ِسنوا ÔI وٕان ح- Wالش ا5ٔنُفُس ِت ÒÍ ßÉواُح Õَخ� لح Wوالص ُصلحاً

والعـمل اIٕحسـان Gا فيُشكل به@, وموزجت بالشـح� اIٔنفس وقوربـت أيى
عليه@/ ا

Ø
W أزيد �òوا والص`ح باXعروف

الف`ح@/ طريق هو والص`ح@: �òبا والعمل الشّح فدفع

/@١٩ . ٣٣ ـ �Òòَع�ا ًة أشح- ِحداد بألِسنَة َسلقوكُم وف Òòا ذََهَب فٕاذا

/@١٩ . ٣٣ ـ َينظرون م Òxرأي اòوف جاَء فٕاذا َعَليكُم ًة أِشح-



شحم ٢٦

وبـعد اòوف ء Vيى قبل مyم يظهـر Gم باطنيّة وصفة طبيعيّة حالة ّح@: dفالش
Iو الدنـيا@, للحياة اXال فيجمع الدنيا@, ا¡ياة وحّب النفس حّب نتيجة وهو زواله@,

للنفس@/ وٕاجراءه �òا فيمنع نفسه@, oتعظ Iّٕا أعFله
ã
يطلب|

اXرتبة
ã
| ُشّحهم أّن ٕا� ٕاشارة اòـ�@: ع� ـ علَيكم ـ

ã
| التعبـ� واخت`ف

م Øuوٕا ووسعهم@, ونفوذهم وقّوtم قدرtم خصوص
ã
اXسلم�و| bاعة ع� اIُو�

ٕالÇzم يتوّجهون اòوف جاءهم ٕاذا
Ø
j Gا@, وحريصون Gم البسـطة هذه عن Zنعون

ُشـ̂حهم ويُظهرون سلقوهم اòوف ارتفع ٕاذا
Ø
j ,@

Ø
Ì¿ال عyم ليدفعوا wم ويتوّسلون
Gم@/ خ� كّل عن وZنعون علzم

هو أيضاً اIُو� مبدأ أّن Fك الثانية@, مبدأ وهيى وأقوي@, أشّد اIُو� فاXرتبة
ال¿Ìك@/ هو وهذا هو@, حيث النفسمن حّب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شحم@:

معروف@, وهو ال̂شحم@, ذلك من اللحم@, ع�جنسمن يدّل أصل شحم@: ـ مقا
َشِحم@, قيل Jبّه كان وٕان الشحم@, كث� مُشحم ورجل الُقرط@/ معل̂ق اIُذن وشحمة

َشّحام@/ قيل يبيعه كان وٕان شاِحم@, قيل أصحابَه يُطعمه كان وٕان

شحوم@/ وا�مع منه@, أخّص وال̂شحمة معروف@, ا¡يـوان من الشحم ـ مصبا
أسفلها@,

ã
| Iَن ما اIُذن@: وَشْحمة /@oشح فهو جسده@, شحم ك� شحامة@: وَشُحم

الُقرط@/ معل^ق وهو

ٕاذا ,@ ÓFَشـْح يَشَحم الرجل َشِحم يقال معروف@, وال̂شحم ـ ١٦٠ . ٢ ا�مهرة
ٕاذا Iحـم@, شاِحم وهو ٕابله@, شِحمت ٕاذا الرجل وأشَحم /@oوشح شِحم وهو ن@, ßd



٢٧ شحن

Dاشتّدت قِرم ٕاذا م ß Ò¡ َشِحم ورجل Iبن@, تاِمٌر ـ قالوا Fك واللحم@, الشحم عنده @كان
الشحم@/ أطعمهم ٕاذا أصحابه الرجل وأشَحم /@Fzٕال ¾Îوته>

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان ما أيى ا¡يوان@, من اللحم يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

دسومة@/ وفيه أبيض

zم َعلَ منا َحر- Òsوالَغ البََقر وِمن ظُُفر ذيى ُكل- zم َعلَ منا َحر- هاُدوا ال-ذيَن وَع�
/@١٤٦ . ٦ ـ بَعظم wختَلط ما أو وايا Ò¡ا أو ا ÔYظهوُر aَلْت ما ٕا5ّ Fُشحوَمه

أعّم كونه يبعد Iو الدواّب@,
ã
| وا¡افر الط�

ã
لب| ß¢ا هو الظفر@: من الظاهر

ظهورYا@/
ã
ما@| Iّللتفصيل@والتفكيك@ٕا ً̀ قاب والغsما@يكون البقر من والشحوم@: /@Fyم

Tّرم@/ فغ� بالعظم@: وا¢تلط Fداخله Tتويات
ã
| وما

ببغzم@/ َجَزيناهم ذلَِك ـ@ بالzود Uصوصاً كان ا¡كم
ã
| التضييق وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شحن@:

الُبعد@/ ع� واI|خر الَملء@, ع� يدّل أحدYا متبائنان@, أص`ن شحن@: ـ مقا
tيّأ ٕاذا للبكاء@: ف`ن أشحَن الباب ومن ا@/ Òt ٔ̀ م ٕاذا السفينة@: شحنُت ـ قوGم ـ فاIّٔول
ويـقال طردهم@/ ٕاذا شـحyم يقال الّطرد@, فالشحن خر@: |Iا وأمّا له@/ اجتمع كأ نّه له

وهيى ال̂شْحناء الباب ومن يطردها@/ أيى ال̂زبّان ليشحن ٕانّه ا¡موضة الشديد ء
ã
Ï¿لل

ُمباِعد@/ أيى مُشاِحن وعدّو العداوة@,

وشحنت ته@, ٔ̀ م ٕاذا َشْحناً أشحنه ه
Ò
وغ� البيَت وشحنُت ـ ١٦٠ . ٢ ا�مهرة



شحن ٢٨

أشحن ف`ن ع� وشِحنت tا@, ٔ̀ م ٕاذا السفينة وشحنت wم@, سددته ٕاذا ند Ôبا� الثغر
ال̂شْحناء@/ من َشْحناً

وهو عداوة@, َشْحناء@: Fyوبي كّله@, َجهازها
Ø
kوأ ها ٔ̀ م السفينة@: شَحن ـ أسا

يطرده@/ أيى باَب dالذ ليشحن ٕانّه ا¡موضة@: الشديد ء
ã
Ï¿لل ويقال Iٔخيه@/ مُشاِحن

كّله@, جهازها وٕا[امك السفينَة مَلؤك ال̂شْحن@: الليث@: قال ـ ١٨٤ . ٤ الxذيب
وليلxا@, يومها يكفzا الّذيى العلف من للدواّب يقام ما حنة@: والش� قلت: @مشحونة@/ فهيى
وقـال السلطان@/ أولياء من لضبطها الكفاية فÇzم من الكورة@: وِشحنة ِشحنxا@/ هو

لك@/ مشاِحن وهو العداوة@, ال̂شْحناء@: الليث@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والوسـائل ا�Çهاز جـهة من ا¦اميّـة هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحـد اIٔصل أّن

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| اXع	 وهذا زمة@, ّ̀ ال

وشحنت تقتضzا@, ما ع� زمة ّ̀ ال Qهñاtا أ[مت ٕاذا البيَت@: شحنت فيقال
من Gا يلزم ما أ@كملت ٕاذا الثغر@: وشحنت Vّهزة@, كوuا

ã
| يلزم ما ٕا[ام

ã
| السفينة@:

وهو ,@ Øع�Xا للعمل ومهيّأً Vّهزاً كان ٕاذا ليشحن@: وٕانّه الثغور@, وحفظ الدفاعيّة القوي
مـنه والفـعل واò`ف@, العداوة وي`زمه آخر فرد مقابل

ã
| Vّهزًا قام ٕاذا مُشاِحن@:

Tّل@/ لتأم� أو الدواّب@, لتأم�طعام وNّهز يستعّد Xا حنة@: الش� وهكذا ال̂شْحناء@,

التـgيل ي`زم ñالتجه فٕاّن اIٔصل@, لوازم من فهو والرّد@: الدفع مفهوم وأمّا
والتباعد@/ والتنّحيى اIستق`ل اXع	ي`زم وهذا وا¡اجات@, النواقص ورفع

/@١١٩ . ٢٦ ـ الَمْشحون الُفلك
ã
| َمَعه وَمن يناه ÒSفأ



٢٩ شخص

/@٤١ . ٣٦ ـ الَمشحون الُفلك
ã
| م Òx ّريّ ذُ aلنا أ@نّا م Ô ÒG وآيٌَة

/@١٤٠ . ٣٦ ـ الَمشحون ٕا�الُفلك أبَق اXرسل�ٕاذ َن ß ÒX يونَس وٕان-

فـيه يصّح Øح� اXقتضية@, وا�هات زمة ّ̀ ال لل¿Ìائط ا�امع ا¦ام ا£ّهز يراد
الغرق@/ من عليه واIطمينان وجريانه وحركته السك	ع�اXاء

وخلق اللطافة@, من Øمع� ومقدار Uصوصة كيفيّة ع� اXاء خلق أّن �O Iو
اGواء تكوين وهكذا فيه@, وا�ريان اXاء

ã
| اIستقرار من يتمكّن Mيث الفُلك مواّد

اÇXتعال �ا ٕا� راجـعة كـلّها واللّـوازم Ìائط Ø¿ال سائر وهكذا مقتضية@, ¾Ìائط ع�
الفلك@/ ـ@@راِجع

Jمل أن الكرZة اI|يات
ã
| يناسـب Iو اXلء@, ]ع	 ليس الشحن أّن وظهر

وهذا ركوwم@, وقبل الذريّة aل قبل الشحن يكون أن التعب�فzا اقتضاء فٕاّن عليه@,

ã
| نة ا¤س� اXرّجحة ا�هات من ليس مطلقاً الفُلك ملء أّن ٕا� مضافاً صحيح@/ غ�

بالعكس@/ بل اXوارد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شخص@:

وهو الشخص@, ذلك من ء@/
ã
Ï¾

ã
| ع�ارتفاع يدّل واحد أصل شخص@: ـ مقا

بلد@, ٕا� بلد من شخص فيقال ع�ذلك مل ÔJ Ø
j ُبعد@/ من لك Êº ٕاذا اIٕنسان سواد

أيى شخيصة@, وامرأة شخيص رجل ويقال ,@Í½الب شخوص أيضاً ومنه قياسه@/ وذلك
Îºم وهو أع`ه@, من الغرض Îºمه جاز ٕاذا ,@ الراميى أشخص الباب ومن جسيمة@/
مكانه به نَبا قَِلق ٕاذا أ@نّه ذلك به@, ُشخص أقلقه@: أمر عليه ورد ٕاذا ويقال شاخص@,

فارتفع@/

ويـتعّدي غـ�ه@, ٕا� مـوضٍع من خرج شـخوصاً@: يشخص شخص ـ مصبا



شخص ٣٠

ارتفع@/ ٕاذا Í½الب وشخص ارتفع@, أيضاً@: شخوصاً وشخص أشخصته@/ فيقال باGمزة
يعّدي ا Ø[ور يطرف@, I بعينـيه فتح ٕاذا ب½Íه الرجل شخص فيقال بنفسـه ويتعّدي
وشـواخص@, شـاخصة وأبصار شاخص@, فهو بب½Íه@, الرجـل شخص فقيل بالياء
تـراه اIٕنسان سواد والشخص@: أع`ه@/ من اGدف جاوز شخوصاً@: ال«Îم وشخص

ذاته@/
ã
| استعمل

Ø
j بُعد من

وشخص جسيمة@, كقولك شخيصة وامرأة وُشخوصاً@, أشخاصاً رأيت ـ أسا
وشخص مش̂خص@, ء

ã
Ï¾و عّينه@, ٕاذا َء

ã
Ï¿ال شخص ا£از: ومن مكانه@وأشخصته@/ من

بف`ن ف`ن وأشخَص شاخصة@, Lوَك واIٔبصار ,@ ب½Íيى ٕاليك وشخص اXّيت@, Í½ب
اغتبته@/ ٕاذا اXنطق

ã
| له وأشخصت اغتابه@, ٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خارج
ã
| لفرد@, أو خاّص مورد

ã
| ترفّع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

عضو@/
ã
| أو منطق

ã
| أو

منه ترفّع ٕاذا مكانه من وشَخص حاIته@,
ã
| م�فّع أيى شخيص رجل فيقال

ينظر كأ@نّه علّو ٕا� ونظر عينيه وفتح ترفّع ٕاذا ب½Íه وشخص آخر@, ٕا�مكان وانتقل
/@ ّ الظاهريى Tيطه فوق ما ٕا�

/@٤٢ . ١٤ ـ بصار ا5َٔ فيه تَشخُص ليَوم ُرُهم Rيؤخ ا Ú̂ ٕا

توّجهه
ã
| Ø�Iو Tسوس كّل عن نظره ¼Íف ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا Í½الب شخوص

ا¡ادثة شّدة من وذلك سـبيل@, ٕا� vتديى Iو شـيئاً Í½يُب I كأ@نّه ب½Íه وشخص
zم ٕالَ Wيرتد Îم5 ßºُرءو ُمقِنعيى Òُمهِطع� ـ وا¡�ة والدهشة اIبت`ء وٕاحاطة وحّدtا



٣١ شّد

هواء@/ م Ôtوأفئد َطرُفهم

ã
| ُكنّا َقد ْيلنا َو يا َكَفروا ال-ذيَن أبصاُر شاِخصٌة هيىَ فٕاذا Wا¡ق الَوعُد واق	َب

/@٩٧ . ٢١ ـ َغفلَة

اليوم@/ ذلك ابت`ء شّدة من

درك عن غفل من فٕاّن الغفلة@, نتيجة الشخوص أّن ع� الكرZة اI|ية وتدّل
ح�اَن غده

ã
| فيصبح اXقصود@: هو ما ٕا� يتوّجه nو ا¡ّق الطريق وسلوك اXطلوب

َهواء@/ م Ôtوأفِئد ـ@ سكران اضطرابه شّدة ومن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّد@:

ذلك من ٕاليه@, ترجع وفروعه ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| قّوة ع� يدّل واحد أصل شّد@: ـ مقا

ومن أيضاً@/ ا¡رب
ã
القياس| وهذا الواحدة@, اXّرة وال̂شّدة@: ه@/ dأشد شّداً العقد شددت

أش̂د ويقال شّدة@/ أيى ُش̂دي
ã
أصابت	 زيد@:

ã
èأ وعن البخيل@/ واXتشّدد@: الشديد الباب

أربعون ويقال الع¿Ìون@, واIُٔشّد: ارتفاعه@/ الyار: dوَشد ِشداداً@/ م
Ø
wدوا كانت القوُم@ٕاذا

Gا@/ واحد I يقولون وبعÎÉم سنة@/

َشّداً وشددته شديد@, فهو ,@ قويى ِشّدة@: بابÍÈب من يِشّد ء
ã
Ï¿ال ش̂د ـ مصبا

الرحال@, شّد ومنه فاشتّدت@, العقدة وشددت اXّرة@منه@/ وال̂شّدة@: أوثقته@/ من@باب@قتل@:
خّفف@/ ضّد عليه@: وشّدد Rيل@/ شديد@: ورجل السفر@/ عن كناية وهو

,@ÍÉÔ¡ا وال̂شّد@: @القتال@/ ã|@عليه شّد تقول ْمل, Ò¡ا ال̂شّد@: ـ ٢٦٥ . ١١ الxذيب
ا£اعة@/ ّدة@: والش� القلب@/ وثبات النجدة ـّدة@: والش� ال̂ص`بة@/ ّدة@: والش� اشـتّد@/ والفعل
اIُٔشـّد@: الفـّراء@: قـال لبخيل@/ أيى َلَشديد@,

ß
�òا Rب Ô¡ وٕانّه شجاع@/ شديد@: ورجل



شّد ٣٢

ِنـعمة@, اIٔنُعم واحدة :@qيGا
ã
èأ وعن بواحد@/ Gا أdع nو القياس@,

ã
| َشد� واحدها

ã
| اGاء وكأّن ,@ ّ القويى الرجل والشديد@: وا�`دة@/ القّوة ّدة@: والش� ِشّدة@, اIُٔشّد وواحدة
قالوا Fك وأُشّد@, أنُعم ع� فجمعا وِشّد@, ِنعٌم اIٔصل وكأّن زائدة@, كانت ّدة والش� الن�عمة

وأرُجل@/ ِرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل ما القّوة أّن Fك الرخاوة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

الل�@/ يقابل ما واòشونة الضعف@,

يوصف مyا ً ّ̀ ك فٕاّن ا¡ّدة@, Iو الصلب Iو الثقل Iو ]ع	القّوة اXاّدة وليست
الُقوي@/ َشديُد عل-َمه :@

ã
| Fك wا@,

ةً@/ قو- م Ôyِم أشد- وكانوا ةً@, قو- أَشّد هيىَ َقريَة ِمن وكأيRن

مرتبة@, كّل من عالية قويّة درجة ع� تدّل بل مستقّل@, ]فهوم ليست فالشّدة
Mسبه@/ موضوع كّل

ã
ف� اXوضوعات@, باخت`ف Hتلف وهيى

/@ ٨٠ . ١١ ـ َشديد ٕا�ُر@كن آِويى أو اòارجّية@: اXوضوعات
ã
ف�

/@٢٩ . ٤٨ ـ َع�الكُّفار أِشّداُء َمَعه وال-ذيَن

/@٤٨ . ١٢ ـ ِشداد َسْبع ذلِك َبعد ِمن ãçيأ Ú Ôj

/@٦ . ٦٦ ـ ِشداد ِغ�ٌظ َم�ئكة َعلzا الروحانّية@: اXوضوعات
ã
و|

/@١٩١ . ٢ ـ الَقتل ِمَن Wأشد والِفتنُة اòارجّية@: اIٔعFل
ã
و|

/@ ٨٨ . ١٠ ـ َع�قلوwم واشُدْد الروحانّية@: اIٔعFل
ã
و|



٣٣ شرب

الَعذاب@, َشديُد Mا ٕان- الِعقاب@, َشديُد Mا ٕان- اIُخروّية@: باIُمور يرتبط Dوف
/@ Wأشد اÐ5خَرِة وَلعذاِب

/@٢٢ . ١٢ ـ ÓFوِعل ُحgاً آَتيناه ه أُشد- بَلَغ ا Ø ÒXَو
/@١٤ . ٢٨ ـ ÓFوِعل ُحgاً آَتيناه وwستوي ه أُشد- بَلَغ ا Ø ÒXَو

/@ ٨٢ . ١٨ ـ ا ÔY Ò
ك وَيستَْخِرجا@ ا ÔY أُشد- يبُلغا َربّكأن فأراَد
والثالثة Dع>@, Ïºمو oالكل ٕا� والثانية Dع>@, يوسف

Ø ã
الن� ٕا� راجعة اIُو�

الغ`م�اليتيم�@/ ٕا�

bيع
ã
| يتحقّق أن Iزم الشّدة بلوغ أّن ٕا� ٕاشارًة ا�مع@: بصيغة التعب� وأمّا

ا�هات@/ bيع ومن والباطنيّة الظاهريّة القوي

يتوقّع
ã
الّ� اIُمور

ã
باIخت`ف|

Ø
j الذاتيّة باIستعدادات Oتلف اIُٔشّد وبلوغ

وحgاً@/ موضوعاً حصوGا

ٕا� ع¿Ìين بلوغ ع� انطباقـه وZكن صحيح@, غ� Øمعـ� بزمان وIـديده
َسـنًة Òأربع� وبَلغ ه أشد- َبلغ ٕاذا Øَح� واXوضوعات@/ اIٔشخاص باخت`ف اIٔربع�@,

أشُكر@/ أن
ã
أوزع� Rَرب قاَل

ã
| البحث ٕا� لنا حاجة ف` اÇXوضوعات@: مراتب من الشّدة مفهوم كان وØXا

متع̂لقاته@/ ٕا� فل�اَجع موارده@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرب@:

عليه َمل ÔJ Ø
j اXعروف@, ال¿Ìب وهو مّطِرد@, منقاس واحد أصل ¾Ìب@: ـ مقا

Ìب Û¿وال اXصـدر@, وهو باً@,
Ö
Ì Ò¾ به

Ò
Ì¾أ اXاء بت

ß
Ì¾ تقول@: وتشـبzاً@/ Vازاً يقاربه ما



شرب ٣٤

Nمع ماء بة@:
Ò
Ì Ú¿وال اXاء@/ من ا¡ّظ Ìب@: Ù¿وال ي¿Ìبون@/ الّذين القوم ب

Ö
Ì Ú¿وال /@ËºIٕا

منه ي¿Ìب الّذيى اXوضع والَمشَربة@: ب@/
Ò
Ì Ò¾ وا�مع wÌا@, Ô¾ مyا يكون النخلة حول

واÌ¾Iٕاب@: الكراهة@/ بعض وفيه يُ¿Ìب أن صلح ٕاذا Ìيب@: Ò¾و Ìوب Ò¾ وماء الناس@/
ٕاذا فـ`ن@: ح̂ب ف`ن ب

ß
Ì¾ اُ ويقال aرة@/ Ìبة Ô¾ فيه يقال لون@, من ب

ß
Ì¾ اُ قد لون

عروق أيضاً والشوارب شوارب@/ ع� وNمع معروف@, اIٕنسان وشارُب قلبه@/ خالط
الyيق@/ شديد كان ٕاذا هذا@, من الشوارب َصِخب وaار با¡لقوم@/ Tِدقة

Ìب@, Û¿ال ËºIٕوا بـاً@,
Ö
Ì Ò¾ و¾Ìبته اXايعات@, من يُ¿Ìب ما ال¿Ìاب@: ـ مصبا

قـال بـة@/
Ò
Ì Ò¾ وÇNوز ب

Ö
Ì Ò¾و شاربون وا�مـع شارب@, والفاعل لغـتان@, Yا وقيل

اXاء ¾Ìب الَعّب وقيل َحسا@/ يقال ولكن اXاء َب
ß
Ì¾ الطائر

ã
| يقال Iو :@ ال«Ìقسطيى

جرع الظ�لف> ذيى Dأيى الظلف
ã
و| كلّه ا¡افر

ã
| يقال :@ ّ اIٔصمعيى وقال غ�مَّص@/ من

ع� يطلق ولكنّه حقيقة باXّص ال¿ÌبUصوص ع�أّن يدّل كلّه وهذا Nرعه@, اXاء
اXاء@/ من النصيب Ìب@: Ù¿وال Vازاً@/ غ�ه

وقت Ìب@: Ù¿وال Ìباً@, Ô¾و باً
Ö
Ì Ò¾ب

ß
Ì Ò¾ يقال الليث@: وقال ـ ٣٥٢ . ١١ الxذيب

Ìاب@: Ú¿وال ومَـصدراً@/ موضعاً ويكون منه يُ¿Ìب الّذيى الوجه والَمْشَرب@: ال¿Ìب@/
شـديد Ìوب@: Ò¾ ورجل يُ¿Ìب@/ فيه يقال فٕانّه ضغ ÔZ I ء

ã
Ï¾ وكّل يُ¿Ìب@, Xا Ëºٕا

أطعمه أيى به@,
Ø
Ì¾و

ã
ما� ف`ن أ@كّل ـ تقول العرب الفّراء@: وقال ب@/

Ô
Ì Ô¾ وقوم ب@,

Ö
Ì Ú¿ال

ا¡لق@/
ã
| اXاء Vاريى والشوارب@: به@/ وسقاهم الناس

باÌ¿ßXبة ãæوسقا يٌب@,
Ø
Ì ß¾و Ìوب Ò¾ ورجل والدواء@/ والعسَل اXاَء ب

ß
Ì Ò¾ ـ أسا

¾Ìب واُ يفعل@/ n ما عليه اّدعي ٕاذا أ¾Ìب@, n ما
ã
أ¾Ìبتَ	 ا£از@: ومن اIٕناء@/ وهيى

فهمه@/ عليه@ٕاذا
ã
ما@اُل ب

ß
Ì Ò¾و كذا@/ حّب ب

ß
Ì¾ واُ مرة@/ Ô¡ا Ìبة@من Ô¾ وفيه الثوبaرةً /

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥ شرب

والتحقيق@:

أو ياً ماد� كاXايع أو مايع ء ãÏ¾ تناول هو اXـاّدة@: هذه
ã
| الواحـد اIٔصل أّن

اIٔ@كل@/ ويقابله معنويّاً@,

Ò Úَيـتب� Øح� بوا ÒÌ¾وا ُكلوا ,@Mا ِرزق ِمن بوا ÒÌ¾وا ُكلوا :@ ã| Fك ّ اÇXاّديى فاXايع
ÒnابكÌ¾ٕا�طعامكو فانظر Ìاب@, Ò¾ منُه َلكُم ماٌء َعيناً@, يى Rوَقر ã

è
Ò
Ì¾وا

ã
� فكُ َلُكم@,
َيَتَسن-ْه@/

Ìاٌب Ò¾ ا
ß
uُبطو ِمن رج ÒO حل@/// الن- ٕا� َرّبـَك وأوَحي :@

ã
| Fك كاXايـع هو وما

ألوانه@/ تلف ÔU

اXضغ@/ ٕا� Jتاج I ما اXايع فٕاّن العسل@, يراد

/@٩٣ . ٢ ـ بكفرهم الِعجَل قلوwم
ã
| بوا

ß
Ì¾ واُ :@

ã
| Fك ّ واXعنويى

غ�ا¡يوان
ã
| Fك فيه ّ طبيعيى بنحو ال¿Ìب Iيكون مورد

ã
فاÌ¾Iٕاب@يطلق@|

حـّبه@, وجريان شأنه نفوذ اXراد ولكّن اXايعات@, من ليس والعجل /@
با�ـ فيه أو
وتناول ّ معنويى ¾Ìب القلوب@:

ã
| وا¦ك� اXقام ونفوذ اIٔمر جريان من النحو وهذا

/@
Ø ã
باط	

Çbيع من العجل فكأّن للمبالغة@, أمره@: وجريان نفوذه دون بالعجل والتعب�
القلوب@/

ã
| واُجريى ¾Ìب اُ قد وخصوصيّاته جهاته

,@oßGا Ìَب Ô¾ فشاِربون بون@, اXقر- ا ßw ُب Ò
Ì¿ يَ َعيناً :@

ã
| Fك اI|خرة

ã
| وال¿Ìب

/@o Òaِمن Ìاٌب Ò¾ م ÔG للّشارب�@, ٍة لذ- ر Ò̀ ِمن وأuاٌر

ا¡Çياة
ã
| Xا مغايرة اI|خرة nعوا

ã
| وا¤موIت اXوضوعات أّن اXسلّم fن



شرح ٣٦

فغ�قابلة فzا@: والروحانيّة ا�«Êنيّة حدود وكيفيّة خصوصيّاtا وأمّا اXاّدية@, الدنيا
الضعيفة@/ ا¤دودة واIٕدرا@كات القوي wذه والتحقيق للبحث

أن من أعّم الذائقـة@,
ã
| جريان وله لطيفاً كان ما تناول هو :@

Ø ã
Ùالك� واXفهوم

/@nعا ّ أيى ومن سنخ ّ أيى من الذائقة تكون

كافوراً ِمزاُجها@ كاَن كأٍس ِمن ¿Ìبون يَ ا5ٔبرار ٕان- :@ ã| Fك
Ø ã
æالروحـا وال¿Ìب

,@٦ . ٧٦ ـ َيوماً افون ÒOو بالن-ذر يوفوَن تَفج�اً ا Òuُيفّجرو Mا ِعباد ا
ß
w ُب

Ò
Ì¿ي َعيناً

بدنيّة حياة Gم الدنيا حياtم
ã
| اIٔبرار فٕاّن الدنيا@, nٕا�عا تعلّقها الكرZة اI|ية فظاهر

الطعام من ي`_ـه ما ا¡ـيات� من كّل ÏÉو]قت روحانّية@, معـنويّة وحياة ج«Êنّية@,
وال¿Ìاب@/

وٕا� الدنيا ٕا�ا¡ياة ناظرة الكرZة اI|ية ع�أّن يدّل بال̂نذر@: يوفون ـ وعطف
مyا@/ الباطنيّة الروحانيّة جهة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرح@:

اXصدر وتصغ� ا¡ّق@, لقبول وّسعه Ìحاً@: Ò¾ س`م ٕ̀ ل صدَره �ا ¾Ìح ـ مصبا
مـعناه@/ وأوضحت وبيّـنته Ìته

Ø
ف« ]ع	 ¾Ìحاً@: ا¡ديث و¾Ìحت /@ يى Ùd وبه ´Ì Ô¾

وتكث�@/ مبالغة والتثقيل ,@Iًطو قطعته الّلحم@: و¾Ìحت

وغ�ه الك`م ¾Ìحت ذلك من والبيان@/ الفتح ع� يدّل أصيل ¾Ìح@: ـ مقا
اللحم@/ ´Ì¿ت من واشتقاقه بّينته@/ ٕاذا Ìحاً@: Ò¾

حته@,
Ø
Ì¾و ¾Ìحت@اللّحم يقال الّلحم@وLوه@, بسط ال¿Ìح@: أصل ¾Ìح@: ـ مفر

و¾Ìح مـنه@/ وَروح �ا جهة من وسكينة ّ ٕاGيى بنور بسـطه أيى الّصدر ¾Ìح ومنه



٣٧ شرح

معانيه@/ H�من ما وٕاظهار بسطه الك`م@: من اXشكل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويـقابله مـوضوع@,
ã
| Uصوص بسط هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

هيى ا Ø̂ فٕا وغ�ها@: والتوسيع والتوضيح والتفس� والفتح التبي� oمفاه وأمّا القبض@/
موضوع@/

ã
| البسط باعتبار

/@١ . ٩٤ ـ َصْدَرك لََك ْح
Ò
Ì Ö¿ نَ Òn@أ

/@٢٢ . ٣٩ ـ َربّه ِمن َع�نور فهَو لٕ�س�م صدَره Mُا ن¾Ìَح Òfأ

/@٢٥ . ٢٠ ـ َصْدريى ã
� ْح

Ò
Ì Ö¾w َرّب قاَل

واÇÇZIٕان@, النـور لقبول ليسـتعّد اIنقباض ورفع فيه انبساط الّصـدر ¾Ìح
اI|يات@: بقيّة ã| ما عليه ويدّل فقط@, واستعداد اقتضاء Iقّق فاIن¿Ìاح@:

,@Mا ِذ@كر مِمن Ôwقلو للقاِسية َفَويٌل َظهَرك@, أنَقَض ال-ذيى ِوزَرَك َعنَك َوَوَضعنا
/@
ã
َقو� َيفقهوا

ã
æِلسا ِمْن ُعقَدةً واحُلل أمريى ã� Ö

Ì
Ù
وي«

اXوانع@/ ورفع اIقتضاء Iقّق مقام
ã
ا�م`ت| هذه فٕاّن

الكرZة@: اI|ية ´Í¼ ذ@كرنا@: ع�ما ويدّل

/@١٢٥ . ٦ ـ لٕ�س�م َصدَره ح
Ò
Ì¿ يَ ِديَه Òv أن Mُا يُِرد ن Ò Òf

اGداية@/ وسيلة الّصدر ان¿Ìاح بأّن ح ØÍ½في

Çا Ø̂ ٕا ال¿Ìح أّن ٕا� ٕاشـارة :@
ã
� سـ`م@, ٕ̀ ل لك@, ـ م ّ̀ ال Mرف بعدها والتعب�
واZIٕان@/ اIٕس`م وليتحّصل به ولينتفعوا لنفعهم يتحقّق



شرد ٣٨

ِمَن َغضٌب م Öz َفَعلَ صدراً بالكفر ح Ò
Ì¾ولكنَمن ـ اI|ية

ã
| التعـب�بالباء وأمّا

بل ,@ ّ طبيعيى ب¿Ìح ليس اIن¿Ìاح من النحـو هذا أّن ٕا� ٕاشارة :@١٠٦ . ١٦ ـ@ Mا
نزول Tّل وهو القلب@, من أوليّة ظاهريّة مرتبة الصدر فٕاّن الكفر@, بوسيلة ان¿Ìاح
السابقة@, اI|يات R`ف العبد@, ٕا� ال¿Ìح نسب قد اXورد هذا

ã
و| الكفر@, أو اIٕس`م

بالكفر@/ عبده قلب ي¿Ìح أن له Zكن I تعا� �ا فٕاّن

١٢٥ . ٦ اI|ية
ã
| تعا� قوله والضيق@: القبض يقابل ال¿Ìح أّن ع� ويدّل

أّن فــgا Êء@,
Ú
ال«

ã
| ـع-د َيص- ا Ú̂ @كأَ@ َحَرجاً َضـيRقاً َصـدَره Nَعل ُيضل-ه أن ُيرْد ـ@@وَمن
الض`لة@/ وسيلة أيضاً فالتضيّق للهداية@: وسيلة يكون اIن¿Ìاح

الورود باب وهو تعا�@, �ا ٕا� الس�
ã
| ¾Ìط أّول الصدر ان¿Ìاح أّن فظهر

الgال@/ لطلب استعداد وIقّق اGداية@, طريق ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرد@:

ã
| وُبـعد@, نَـفار وع� وٕابعاد@, تنف� ع� يدّل وهو واحد أصل ¾Ìد@: ـ مقا
د
Ù
Ì¿ف ـ ومنه ُدها@,

Ù
Ì¾ اُ ت¿Ìيداً اIٕبَل دت

Ø
Ì¾و ¾Ìوداً@,

Ô
البع� د

Ò
Ì¾ ذلك من انتشار@/

وعوقب أذنب ٕاذا اXذنب ٕاّن اXع	@, ذلك وهو ع@, Ù Òdو wم نَك�ل يريد ـ خلَفهم َمن wم
عن د

Ô
Ì¿في باXذنب@, وقع ما مثَل Jـذر Iٔ@نّه ه@,

Ô
غ� العقـوبة بتلك د

Ù
Ì Ô¾ فقد عليه@:
وينكُل@/ الذنب

دته
Ú
Ì¾و Ìاد@, Ù¿ال :@ËºIٕوا ونفر@/ ن̂د قعد@: باب من Ìوداً Ô¾ Ôالبع� ¾Ìَد ـ مصبا

ت¿Ìيداً@/

وفـرس الدواّب@, وكذلك Ìاداً@, ß¾ د ÔÌ¿ي Ôالبعـ� د
Ò
Ì¾ ـ ٣٢٠ . ١١ الxذيب



٣٩ شرذمة

د
Ò
Ì Ò¾و البـ`د@/

ã
| سائرة عائرة Ìود@: Ò¾ وقافية صاحبه@/ ع�

ã
Ï½ستعXا وهو Ìود Ò¾

أ¾Ìدتـه وتـقول طـريد@/ Ìيد Ò¾ فهو داً@:
Ú
Ì¿ُم كان فٕاذا شـارد@, فهو Ìوداً@, Ô¾ ا�مل

ٕاّن يـقول ـ@ Çwم د@
Ù
Ì¿ف الفـّراء@: وقال I@يُؤوي@/ طريداً Ìيداً Ò¾ جعلتَـه ٕاذا أطردته@:

فـ` يّذ@ّكرون لعلّهم للعهد@, نقضه Hاف ن
Ø
W خلفهم مَن wم فنك�ل Tّمد يا أtÌºم
التطريد@/ الت¿Ìيد وأصل العهد@/ يَنقضون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم فيه النفار أّن Fك وحشة@, مع نَفار هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

تفّرق@/ مع نفار أيى التفّرق@, مع	 فيه يؤخذ والنّ̂د كراهة@, مع طرد أيى الكراهة@,

/@٥٧ . ٨ ـ @ك-رون يذ- َلعل-هم خلَفهم َمن م
ß
w د

Ù
Ì¿ربف Ò¡ا

ã
| م Úyَتثقف فٕاّما

ã
| الناقض�الكافرين أدركت ٕاذا أيى ا¤يط@, الدقيق الدرك ٕانّه الثقف@:

ã
| قلنا

Øح� عذاب@, وبأشّد بنكال ونك�لهم شديدة أخذة فخذهم اXقاتل�@: اIٔعداء صفوف
ونـقض واÇXقاتلة ا¢Çالفة عن فينفروا ا¢Çالف�@, من ورائهم من للّذين ع
ة يكون

خائف�@/ متوّحش� اXعاهدة@,

يصنعون@, ما الكفّار يَصنع وبوسـيلxم الكفّار@, أياديى هم الناقض� ٕاّن وأيضاً
خلفهم@/ من الكفّار د

Ú
Ì¿ُي وقتلوا@: اُخذوا فٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرذمة@:

Ìذمة@: Ù¿ال الليث@: وقال القليـلة@/ ا�FÇعة Ìذمة@: Ù¿وال ـ ٤٥٠ . ١١ الxذيب
وLوها@/ ال̂سفرجلة من القِطعة



شرذمة ٤٠

من هيى ا Ø̂ وٕا زائدة@, فالذال الناس@, من القليل وهيى Ìذمة@: Ù¿ال ذلك ومن ـ مقا
ويقال الكث�ة@, ا�Fعة عن وٕا^ارت ا^زقت طائفة ا Øu@فكأ مّزقَته@, ٕاذا َء

ã
Ï¿ال ¾Ìمُت

ِقَطع@/ أيى Ìاِذم Ò¾ثوب

بالذال و¾Ìذمة ¾Ìدمة عـمر@:
ã
èأ وعن الناس@/ من القليل Ìذمة@: Ù¿ال ـ لسا

والدال@/

كـ`م
ã
| Ìذمة Ù¿وال Ìاِذم@/ Ò¾ وا�مع ء@,

ã
Ï¿ال من القِطعة Ìذمة@: Ù¿ال Ìذم@, Ù¿وال

منقطعة@/ أخ`ق Ìاذم@: Ò¾وثياب القليل@/ العرب@:

أيى Ìاذم@: Ò¾ وثوب ء@/
ã
Ï¿ال من والقِطعة الناس من الطائفة Ìذمة@: Ù¿ال ـ صحا

ِقَطع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ìم Ú¿ال وب�مواّد وبيyا اXنقطعة@, القِطعة هو الكلمة@: هذه ã
| الواحد اIٔصل أّن

اIنفراد ع� >@والشّذ@Dويدّل Øñ]ع�@تفّرق@و Dيدّل D]ع	اòرق@واXزق@والقطع>@وال̂شذر
/@
أ@ك اشتقاق واXفارقة>@:

وأمّا آخر@/ ء
ã
Ï¾ من ومنقطعة Tدودة@, قِطعة قيدان@: اXفهوم هذا ã

| في`حظ
اللفظ@/ مدلول فليسمن القّلة@: قيد

/@٥٤ . ٢٦ ـ َقليلون Ìذمٌة ß¿ لَ هؤ5ء ٕان- Ìين ß¾حا الَمدائن ã| فرَعون فأرَسَل

طائفة موDÏºع> أصحاب من ا�معيّة هذه أّن ٕا� ٕاشارة الكلمة@: wذه التعب�
بـعده وصـفها

Ø
j بـيyم@/ اخت`فاً وأوجدت ٕاÌºائيل@,

ã
ب	 عن وانقطعت تفّرقت قد

القّلة@/ ع�قيد الكلمة دIلة ع�عدم فيدّل قليل�@: بكوuم
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وغ�ها@/ ا�Fعة@, الطائفة@, القوم@, ـ كلFت دون wا التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّر@:

/@�òا خ`ف
Ø
Ì¿من@ذلك@ال والتطاير/ ع�اIنتشار يدّل أصل@واحد :

Ø
Ì¾ ـ مقا

الشـمس@/
ã
| ء

ã
Ï¿ال بسطك :@

Ø
Ì¿وال وك�ته@/ Iنتشاره اIٔصل@, وهو ير@,

Ø
Ì ß¾ ورجل

Ì Ò¾
Ö
Ì Ò¾ ويقال رة@/

Ò
Ì Ò¾ الواحدة النار, من تطاَير ما ر@:

Ò
Ì Ú¿وال Ìار, Ú¿ال وا�مع Ìارة, Ú¿وال

ء@/
ã
Ï¿ال عليه ُيبسط ما واÌ¾Iٕارة@: قّطعه@/ ٕاذا َء

ã
Ï¿ال

باب من لغة
ã
و| تعب@, باب من Ìور@, Ô¾ وا�مع والظلم@, الفساد :@

Ø
Ì¿ال ـ مصبا

ذاك@, مـن
Ø
Ì¾ وهذا أ¾Ìار@, وقوم /@

Ø
Ì¾ ذو أيى :@

Ø
Ì Ô¾ ورجل السـوء@/ :@

Ø
Ì¿وال قرب@/

Ìار@/ Ú¿ال من مقصور ر@:
Ò
Ì Ú¿وال عامر@,

ã
لب	 لغة اIٔصل واستعFل ,@

Ø
Ì¾أ واIٔصل

وزعـم /@
Ø
Ì¿ال كث� ير@:

Ø
Ì ß¾ رجل اòـ�@, ضّد وهو

Ø
Ì Ú¿ال ـ ٨٢ . ١ ا�مهرة

fن Ìاَرة@: Ò¾و رة
Ò
Ì Ò¾ فيقال@: النار@: Ìار Ò¾ فأمّا Ìوراً@/ Ô¾ Nمع Ø

Ì¿ال أّن اللغة أهل بعض
¾Ìرت ويقال ا�مع@/

ã
| Ìار Ò¾ قال Ìاَرة@: Ò¾ قال ومَن ر@,

Ò
Ì Ò¾ ا�مع

ã
| قال رة

Ò
Ì Ò¾ قال

ومَ¿Ìور@/ Ø
Ì Ò¿ُم فهو ليجّف@, بسطتَه ٕاذا وأ¾Ìرته@: والثوب اللحَم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عبارة ٕانّه :@�òا
ã
| وقلنا ,@�òا يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

وفضل@/ رجحان له ويكون وينتخب Oتار
Ø
Fع

وانتخابه@/ اختياره ٕا� يBيل Iو مرجوحاً يكون ما
Ø
Ì¿فال
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وسوء ÍÈر فيه ما
Ø
Ì¿وال وص`ح@/ أثر وحسن نفع فيه ما ا¡قيقة@:

ã
| �òفا

فـيه ء
ã
Ï¾ يكـون أو ,@

Ø
Ì¿بـ وليس كالدواء ÍÈر فيه ء

ã
Ï¾ يكون وقد وفساد@/ أثر

وليس قبيحاً الصورة جهة من ء
ã
Ï¾ يكون أو كاXريض@,

Ø
Ì¿ب وليس وفساد اخت`ل

السوء@/ راجع ـ هو حيث من ء
ã
Ï¿ال أثر

Ø
Ì¿ال

ã
| في`حظ /@

Ø
Ì¿ب

ã
| أو بـالذات@, واÇÇòلق التـكـوين أصل

ã
| ٕامّا أLـاء@: ع� يتصّور

Ø
Ì¿وال

واIٔعFل@/ اI|ثار
ã
| أو بالعرض@, التكوينيّات

الصفات من
ã
Ø�Qفيضو وٕافاضُة ن¿Ìرaة التكوين فٕاّن Wتنع@: والق«ËاIّٔول

:@
Ø
Ì¿ال فzا يتصّور Iو نور@, وبسط وظهوٌر اGIٕيّة واÊºIٔء

/@٧ . ٤٠ @ـ@ ÓFوِعل َرaًة ء
ã
Ï Ò¾ ُكل- وسعَت َرب-نا

/@ ٨ . ٣٠@ @ـ ّق Ò¡با ٕا5ّ F Ô Òy بَيْ َوما ْرَض وا5َٔ واِت مى الس- Mُا َخَلَق ما

/@٢٦ . ٣ ـ َقدير ٍء
ã
Ï Ò¾ Rَع�ُكل ٕان-َك Ô Ö� Òòا ِبَيِدَك

:@
ã
| Fك بالعرض@,

Ø
Ì¿ال ¡وق هو

ã
æالثا Ë»والق

/@٥٥ . ٨ ـ@ 5@يُْؤِمُنون@ َفُهم كََفُروا ال-ذيَن Mِا ِعنَد Rواب الد- ÚÌ Ò¾ ٕان-

/@٦ . ٩٨ ـ@ ي-ة@ ß Ò�ال ÛÌ Ò¾ ُهم ولِئَك اُ فzا خاِلديَن Úsَجَه ناِر
ã
|

/@٢ . ١١٣ @ـ@ َخَلق ما
Ù
Ì Ò¾ِمن

عليه@, خلق الّذيى ا¡ّق ¼Íاط عن اLرف ٕاذا كان مرحلة ّ أيى
ã
| اXوجود فٕاّن

�òا Tيط عن بَُعد فقد ٕاليه@: اIّٔوليّة بالفطرة �ا هداه الّذيى اIهتداء سبيل عن وضّل
تـعا�@: قـوله مـن اÇXراد هو وهذا السليمة@, فطرته وبّدل �ا خلق Øوغ� والرaة@,

/@١١٩ . ٤ ـ Mا خلَق ن- Ô Øفليُغ�

التكوين نظم خ`ف ع� العمل وهو ا�Xّتبة@: واIٔعFل اI|ثار
ã
|

Ø
Ì¿ال وأمّا
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تعا�@: قال Fك والت¿Ìيع@,

/@ ٨ . ٩٩ @ـ@ يََره اً ØÌ Ò¾ ة ذَر- ِمثقاَل َيعَمْل وَمن

/@٤ . ١١٤ نّاس@ـ@ Òòالَوْسواسا ØÌ Ò¾ِمن

@ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد
Ø
Ì Ò¾وِمن الُعقد

ã
النّفاثات|

Ø
Ì Ò¾َوَقبوِمن ٕاذا غاِسٍق

Ø
Ì Ò¾ِمن

/@٣ . ١١٣

بـاطل I وخ�@, حّق أنف«Îا
ã
| واòلق التكوين مراتب أّن ذلك@: وتوضيح

:@
Ø
Ì¾ Iو فzا

/@٧ . ٣٢ @ـ@ َخلَْقه ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل- أحَسَن اّلذيى

/@١٩١ . ٣ باِطً�@ـ@ هذا َخَلْقَت ما ْرضَرب-نا وا5َٔ Êوات
Ú
ال« َخلق

ã
| وَيَتَفك-رون

وٕا[امه ٕابقائه جهة
ã
و| التكوين وفق ع� اGIّٕية@: واIٔديان الت¿Ìيع ومراتب

فيتحقّق Iّوٕا ,@Fyبي اIخت`ف وجـود Zكن Iو التكوين@, oتتم فالت¿Ìيع وٕا@كFله@,
اIُمور@: جريان

ã
| التضاّد

/@٩ . ٦١ ـ ُكلRه يِن Rَع�الد لُيظهَرُه Rق Ò¡ا وِدين ديى ÔGبا َرسولَُه أرَسَل ال-ذيى هَو

/@ ٨٩ . ١٦ ـ ة Òaوَر وُهدًي ء
ã
Ï Ò¾ لُكّل ِتبياناً الِكتاب َعلَيَك لنا ونز-

�òا عن@جريان يوجب@اòروج ا Ø̂ ٕا التكوين@والت¿Ìيع@: Vري عن واLIراف
وقّدره@/ تعا� �ا جعله الّذيى ّ الطبيعيى والنظم والف`ح

البـاطنيّة والصفات اIٔخ`ق
ã
| أو واIٔفـكار@, اI|راء

ã
| ٕامّا اLIـراف ٕاّن

Ø
j

اòارجّية@/ واI|داب اIٔعFل
ã
| أو اIٕنسانّية@,

يصيب وقد صاحَبـه@, وُيصيب
Ø
Ì¾ يتحّصل اLIرافات هذه من كّل أثر

ã
و|

:@
ã
| Fك متجاوزين@, أفراد

ã
اLرافات| بسبب ٕامّا اòارج@: من Ø

Ì¿ال
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َخَلق@/ ما
Ù
Ì Ò¾ِمن الُعَقد@,

ã
| النّفاثاِت

Ù
Ì Ò¾ ِمْن

:@
ã
| Fك اòارجيّة ا¡وادث من بٕاصابة وٕامّا

/@٥١ . ٤١ ـ َعريض ُدعاٍء َفذو
Û
Ì Ú¿ال ُه َمس- وٕاذا

/@٤٩ . ٤١ ـ َقنوط فيؤوٌس
Û
Ì Ú¿ال ُه َمس- وٕاْن

:@
ã
| Fك ا¡ّق@, الواقع دون فقط الظاهريّة اIّٔولية النظرة ã| Ø

Ì¿ال يكون وقد

/@٢١٦ . ٢ ـ َلكُم
Þ
Ì Ò¾ وهَو َشيئاً ّبوا ß ÔI وَع«Ïأن

/@١١ . ١٧ ـ �Òòبا ُدعاَءه
Ø
Ì Ú¿بال ا5ٕنساُن وَيدُع

/@٦٢ . ٣٨ ـ ¾Ìار ا5َٔ ِمَن ُهم Wَنعد ُكنّا رجا5ً َنري 5 َلنا ما

الباطل مراتب أّن Fك ,@�òا هيى والت¿Ìيع التكوين من ا¡ّق مراتب أّن فظهر
وNتنب ,@�òا طريق

ã
| يس� أن له Iزم ا¡ّق ٕا� فالسالك ,@

Ø
Ì¿ال هيى واLIراف

/@oستقXا ال½Íاط حقيقة هو هذا ,@
Ø
Ì¿ال سبيل عن

/@١٠٤ . ٣ ـ �Òòٕا�ا َيدعوَن ٌة اُم- ِمنكُم ولَتكُْن

/@٣٩ . ١٢ ـ الواِحد Mُا َخ�أم قون Rمتفر أ@أرباٌب

/@٩٥ . ١٦ ـ َلكُم Õَخ� هَو Mا ِعنَد ا Ú̂ ٕا

/@٧٣ . ٢٠ ـ وأب Õخ� Mُوا

/@١٤٢ . ٢ ـ ا�Òòاِت فاستِبقوا zا Rُمَول هَو ِوجَهٌة ولُكّلٍ

تفضيل@/ بصيغة وليست كال̂صْعب@, مش}ة �òكا
Ø
Ì¿ال كلمة ٕاّن

Ø
j

ã
| ÇIّرك ع� يدّل فالتحريك بان@: Òوا� َسن Ò¡كا Ìار Ú¿وال ر

Ò
Ì Ú¿ال مفهوم وأمّا

,@
Ø
Ì¿ال ٕارادة مورد

ã
| اXفهوم هذا ويستعمل النار@,

ã
| والتظاهر التطاير وهو الوصف@,
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منه@/ اIستفادة موارد
ã
| I

/@٣٢ . ٧٧ ـ Í Ö½كالَق ر ÒÌ Ò¿ب تَرميى ا Úuٕا

/@Í½الق راجع

من مفهوماً
Ø
Ì¿ال

ã
| فٕاّن بسـطته@: أيى الثوَب أو اللحم ¾Ìرت ـ قوÇGم وأمّا

واIنتخاب واIجتباء اIختيار فٕاّن القبض@, من شيئاً �òا
ã
| أّن Fك ,@Ì¿والن البسط

اIٔصل ٕاّن اXقاييس@:
ã
| Fك بعÎÉم قال هذا وع� وا�مع@/ القبض مع	 عن H@Iلو

واIنتشار@/ التطاير هو اXاّدة
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرط@:

ذلك من َعَلم@/ من ذلك قارب وما وَع`مة َعلَم ع� يدّل أصل ¾Ìط@: ـ مقا
Iٔنف«Îم َجعلوا م Øu ٔI ط@:

Ò
Ì Û¿ال يى Ùdو ع`ماtا@/ الساعة@: وأ¾Ìاط الع`مة@, ط

Ò
Ì Ú¿ال

ويقال لله`ك@/ ÓFعل جعلها ٕاذا للهلكة@: نفَسه ف`ن َط
Ò
Ì¾أ ويقولون ُيعرفون@wا@/ ع`مة

وهو ا¡اجـم@, ط
Ö
Ì Ò¾ الباب ومن للبيع@/ شـيئاً مyا أعّد ٕاذا وغنمه@, ٕابله من َط

Ò
Ì¾أ

Ìيط Ò¿ال الباب ومن أوائلها@/ الساعة أ¾Ìاط ٕاّن ويقال وأثر@/ ع`مة ذلك Iّٔن معلوم@,
ومن أثر@/ لذلك صار به ُربطت ٕاذا ا Øu@Iٔ بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا م@,

Ö Ò
ال} به ُيربق َخيط وهو

ا¡اجم@/ ط
Ö
Ì Ò¿ك اIٔرض

ã
| أثر Iٔ@نّه بذلك يى Ødو الصغ�@, الَمسيل وهو ط

Ò
Ì Ú¿ال الباب

طُت
ß
Ì¾و طة@,

Ö
Ì Ò¾ الواحدة ÍÈب@وقتل,

ã
èبا من طاً

Ö
Ì Ò¾ ا¡اجُم َط

Ò
Ì Ò¾ ـ مصبا

العـ`مة@, ط@:
Ò
Ì Ú¿وال Ìوط@/ Ô¾ ط

Ö
Ì Ú¿ال وbع عليه@/ واش�طت أيضاً طاً

Ö
Ì Ò¾ كذا عليه

ط:
Ò
Ì Û¿وال ا¡ا@كم@/ Ìطة: Û¿وصاحب@ال لغة@قليلة, وفتح@الراء Ìطة, Û¿وال وا�مع@أ¾Ìاط@/

اÇXعزي@: ط
Ò
Ì Ò¾و واحـده@/ ٕا� رّداً ّ طيى ÖÌ Ô¾ قيل هذا ٕا� نسب وٕاذا السلطان@, أعوان
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¾Ìائط@/ وbعها مع	ال¿Ìط@,
ã
| Ìيطة Ú¿وال رذاGا@/

أ¾Ìاط@/ وا�مع ,@sوالغ اIٕبل من اXال ء رديى ط@:
Ò
Ì Ú¿وال ـ ٣٤١ . ٢ ا�مهرة

القمر@/ منازل من FSِن طان
Ò
Ì Ú¿وال له@/ ÓFعل نفسه جعل اIٔمر@: Gذا نفَسه ف`ن وأ¾Ìَط

الشّق@/ وأصله للحّجام@, ط
Ö
Ì Ú¿وال

شاَرطه والفعل@: البيع@/
ã
| معروف ط

Ö
Ì Ú¿ال الليث@: قال ـ ٣٠٨ . ١١ الxذيب

أبو@سعيد: وقال ا¡ّجام@باÌ¿ßXط/ َبْزغ ط: Ö
Ì Ú¿ط,@وال

ß
Ì¿َي وهو وكذا, ع�@كذا ف¿Ìَط@له

كّل وأ¾Ìاط قال@, وقيامها@, معظمها دون هيى ã
الّ� وأسباwا ع`ماtا الساعة أ¾Ìاط

ط@,
Ò
Ì Ò¿ب ليسوا مyم أعظم هم والّذين الناس@, من الدون ط@:

Ò
Ì Ú¿وال أّوله@, ابتداء ء

ã
Ï¾

وهم خـياره@, ء
ã
Ï¾ كّل Ìطة Ô¾ Iّٔن طاً

Ò
Ì Ô¾ Çوا Ød ط@:

Ò
Ì Û¿وال ِصغارها@, اXال@: ُط

Ò
Ì Ò¾و

خاَطر شيئاً@دوناً طاً@أيى
Ò
Ì Ò¾ استخّف@wا@وجعلها أ¾Ìط@نفَسه@: من@ُجنده@/ السلطان Kبة

ط
Ò
Ì¿ُم فهو يليه@, وجعلته Ìته Ú»ي أيى كذا@, لعمل ف`ناً أ¾Ìطت عمرو@: أبو وقال wا@/

له@/ مَُعّد أيى له
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mيث آخر ء
ã
Ï¿ل ء

ã
Ï¿ب واIلðام اIٕلزام هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

التـعّهد جهة من أو اIٔمر@, نفس
ã
و| ذاته

ã
| ٕامّا عليـه@, ء

ã
Ï¿ال ذلك وجود يتوقّف

واIلðام@/

حادثة وقائع الساعة@: فأ¾Ìاط اIٔصل@: مصاديق bيع
ã
اXع	ملحوظ| وهذا

ا¡كومة @جريان
ã
ما@يلðم@| ط:

Ò
Ì Û¿وال حدوثها@/ ع� الساعة ء يتوقّفVيى قبل@الساعة

ا¡جامة
ã
و| ا¡ا@كم@/ ويُعينون النظم Jفظون وأفراد ُجند وجود وهو به@, ط

Ò
Ì¿ُوي به
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Çا Øu@أ جهة من ال¿Ìوط ٕاّن
Ø
j فيه@, ¾Ìط فال�غ الدم@, òروج والشّق بال�غ يلðم

ومن وخفيفة@/ دانية مرتبة
ã
| ا Øuٕا يقال ظّله@:

ã
| وواقعة فيه وفانية للم¿Ìوط مقّدمة

Uتارة مرتبة
ã
| فهيى Iّققها@: ظّل

ã
| ويتحقّق ع�وجودها يتوقّف اÌ¿Xوط أّن جهة

لوازم من اIٔخ�ة
ã
æـعاXا وهذه واIٕعـداد@/ الxيئة ي`زم ال¿Ìط ٕان وأيضاً عالية@/

Vازّية@/
ã
æمعا وهيى اIٔصل

جاَءtم ٕاذا م Ô ÒG × Øæفأ أ¾Ìاُطها جاَء َفَقد بغتًة تأتzم أن الّساَعَة ٕا5ّ َينظروَن َفَهل
/@١٨ . ٤٧ ـ ِذ@كراُهم

وهيى ,@ Øع�Xا ا¤ـدود الزمان مyا يراد معّرفة ذ@كرت ٕاذا ا Øuٕا الساعة@:
ã
| قلنا

اIٕنسـان ٕاّن حيث ابت`ء@, حالة أشّد وهو اXوت@, زمان ٕا� تن½Íف اIٕط`ق عند
غ� nعـا ٕا� ويس� وعشـ�ة@, وتعلّق وملك وأهل مال من بّـه ÔJ ما bيع يفارق

مأنوس@/

والوقوُع وقُواه البدن
ã
| الضعف@والوهن آثار ظهور هيى تلك@الساعة@: وأ¾Ìاط

والنقصان والكربات اGموم وٕاحاطة اIٔحبّة وفراق الدنيا ا¡ياة من Ø ãال�و� القوس
ã
|

وغ�ها@/ اXاّديّة ا¦تّعات ã|

ا¡ادثة أ¾Ìاطها ٕا� يتوّجهون Iو الساعة@, عن غفلة
ã
| م Øuٕا تعا�@: ويقول

الساعة ٕا� وتوّجهوا تذّكروا ٕاذا حاGم يكون فكيف حياtم@, Tيط
ã
و| وجودهم

ã
|

مyم@/ قريبة وشاهدوها

/@٦ . ٨ ـ َينظرون وُهم ٕا�الَموت ُيساقوَن ا Ú̂ كأ@

/@ ٨ . ٦٢ ـ ُم�قيكُم فٕان-ُه ِمنهُ  وَن Wتَِفر اّلذيى الَموت ٕان- ُقل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



شرع ٤٨

شرع@:

وهيى ال¿Ìيعة من مأخوذ مثله@, Ìيعة Ú¿وال Ìع Ú¿وال ين@, الد� Ìعة@: Ù¿ال ـ مصبا
�ا و¾Ìَع ¾Ìائع@, وbعها وظهورها@, لوضوحها بذلك يت Ød ل`ستقاء@, الناس مَورد
اIٔمـر هـذا

ã
| والناس اXاء@/ ¾Ìيعة والَمشَرعة@: وأوضحه@/ أظهره ي¿Ìعه@: كذا لنا

أخذت ¾Ìوعاً@: أ¾Ìُع اIٔمر
ã
و¾Ìعت| َسواء@/ أيى للتخفيف@: الراء وتُسكن ع@,

Ò
Ì Ò¾

ٕا�الطريق َع@الباب
Ò
Ì¾و دخلَت@فيه@/ بكّفيك@أو ¾Ìبَت ¾Ìوعاً: اXاء

ã
و¾Ìعت| فيه@/

فيقال أيضاً باIٔلف ويتعّدي ومتعّدياً@, Iزماً يستعمل أنا@: و¾Ìعته به@, اتّصل ¾Ìوعاً@:
شوارع@/ وا�مع عاّمة@, الناس يسلكه شارع@: وطريق وأوصلته@/ فتحته ٕاذا أ¾Ìعته

ذلك مـن فـيه@, يكون امتـداد
ã
| يُفتح ء ãÏ¾ وهو واحد@, أصل ¾Ìع@: ـ مقا

وال¿Ìيـعة@/ يـن الد� ã| Ìعة Ù¿ال ذلك من واشتّق اXاَء@/ الشاربة مَورد وهيى ال¿Ìيعة@:
Ìوع@: Û¿ال واIٕبل ¾Ìعُت@/ هذا

ã
| قالوا ا Ø[ور ٕا¾Ìاعاً@/ الّر·@Lوه أ¾Ìعت الباب@: ومن

أيضاً@/ و¾Ìعُت وفتحـَته@, أنفذتَه ٕاذا طريقاً أ¾Ìعُت ويقال@: وَرِويت@/ عت
Ò
Ì Ò¾

ã
الّ�

ال¿Ìيعة@/ من ا Òxأمكن ٕاذا اIٕبَل و¾Ìعت وت¿Ìب@/ Îا
Ò
ºرؤو فض ÒH ع@:

Ú
Ì Ô¾ وحيتان

وهيى ع Ò
Ì Ù¿ال ذلك من رفعة@, وغ� رفعة

ã
| ّد ÔZ ء

ã
Ï¾ كّل عليه aل

Ø
j اIٔصل هو هذا

Wدود وهو السفينة Ìاع ß¾ ذلك ومن ا�مع@/ bع Ìاع Ù¿وال Ìعة@, ß¾ واحدtا اIٔوتار@,
Ìاَعه@/ ß¾ مَّد وقد عنقه@, البع� ع

Ò
Ì¾ فقيل البع�@, عنق بذلك وشبّه علّو@,

ã
|

مصدر ع
Ö
Ì Ú¿وال طريقاً@, له ¾Ìعت يقال الواضح@, الطريق uج ال¿Ìع@: ـ مفر

للـطريقة ذلك واستع� و¾Ìيعة@, ع
Ö
Ì Ò¾و Ìع ß¾ له فقيل الyج@, للطريق ÓÊºٕا جعل Ø

j

ّية@/ ×GIٕا



٤٩ شرع

بعÎÉم@: قال :@ وِمyاجاً Ìَعًة ß¾ ـ قوله ã| ٕاسحاق أبو قال ـ ٤٢٤ . ١ الxذيب
والطريق الطريق@, bيعاً: Ìعة@واyXاج Ù¿وقيل@ال الطريق@/ واyXاج ين@, الد� هيى Ìعة Ù¿ال
الطريق واyXاج@: الطريق@, ٕابتداء معناها@: Ìعة@, ß¾ زيد@: بن Tّمد وقال ين@/ الد� ها@هنا
:@
Ø ã
æالربّا والشارع أظهر@, أيى ين@: Rالد ِمَن لكُم َع ÒÌ¾ قوله ã| Ø ã

èعراIٔا ابن قال اXستمّر@/
الباطل@/ وeع ا¡ّق أظهر ٕاذا ف`ن ع

Ø
Ì¾و اXعل�م@, العامل nالعا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن معنويّاً@/ أو ماّدياً واضح طريق ٕانشاء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

أيى الطريَق ع
Ò
Ì Ò¾و للFء@/ ¾Ìيعة ٕانّه فيقال ستقاء ٕ̀ ل الورود طريق اIٔصل@: مصاديق

ã
| وابتدأ اIٔمر هذا خصوص

ã
| طريقاً أحدث أيى اIٔمر

ã
| ع

Ò
Ì¾و واضحاً@/ أنشأه

طريقاً ا¡ياة
ã
| وال
نا¶ ّ اXعنويى الدين من أنشأ أيى الدين من ع

Ò
Ì¾و فيه@/ السلوك

بيّناً@/ واضحاً

العود
ã
| السفينة@وع�أوتار Ìاع ß¾ البع�وع� ع�عنق يطلق اXناسبة وwذه

وغ�ه@/

اIٕظـهار@, اIٕنفاذ@, اIٔخذ@, الفتـح@, اIٕيصال@, اIٕيضاح@, مفاهيـم مطلق وأمّا
وآثاره@/ لوازمه من بل اIٔصل@, فليسمن اIبتداء@:

/@١٣ . ٤٢ ـ ٕالَيك أوَحينا وال-ذيى نوحاً Ïِبه Ú¼و ما ين Rالد ِمَن َلكُم َع ÒÌ Ò¾

/@٢١ . ٤٢ ـ Mا ِبه يأذن Òn ما ين Rالد ِمَن م Ô ÒG عوا ÒÌ¾ Ìكاُء Ô¾ م Ô ÒG أم

اXذكورة@/ ا¡دود
ã
| الدين من واضح طريق ٕانشاء أيى

جـانب من أو تعا�@, ا¡ّق �ا جانب من ٕامّا Øمبـ� طريق ٕاحداث ع
Ö
Ì Ú¿فال



شرع ٥٠

من أعّم أيضاً الدين أّن Fك تعا�@/ �ا من ٕاذن دون من الباطلة والشياط� ال¿Ìكاء
ِدين@/ Ò ãو� ِدينكُم َلكُم ـ@ والباطل ا¡ّق

Øح� تعا�@, �ا جانب من اGIٕ×يّة واIٔحكام ال
نا¶
ã
| يكون أن I@بّد ع

Ö
Ì Ú¿فال

/@
Ø
Ì¿ال راجع ـ التكوينيّة Òوالقوان� التكويَن يطابق

¾Ìك فهو وٕانشـائه@: بٕاذنـه يكن nو �ا غ� جانب من كانت ٕاذا@ فال¿Ìيعة
خ`ف مس� ٕا� يسـ� فيه والسالك ,@oسـتقXا ¼Íاطه وعن التوحيد عن واLراف

ويطيعه@/ الشيطان يعبد وهو ورضاه@, دينه

ولَو وِمyاجاً Ìعًة ß¾ ِمنكُم َجَعـلنا ِلُكّلٍ ّق Ò¡ا ِمَن جاَءك ØFَع أهواَءُهم ِبْع تت- َو5
/@٤٨ . ٥ ـ واِحَدة ًة اُم- َعَلكُم Ò Ò� Mُا شاَء

وتقديرها Ìعة Ù¿ال وجعل التكوين@/ بعد يتحقّق وهو التقدير@, من قريب ا�عل
قال Fك موجبة@, ]قتÏÉأسباب Fyم كّل الباطل@, أو ا¡ّق سبيل

ã
| يكون أن من أعّم

Ìين@/
Ò
ا5ٔخ« َفَجَعلناُهم َكيداً به وأرادوا َحص�اً@, ِللكاِفريَن

Ò
Úsَجَه وَجَعَلنا تعا�@:

اXقام@, التعب�يناسب وهذا الطريق@, ٕانشاء من نوع يراد للنوع@, ِفعلة Ìعة Ù¿وال
Ø
فيع Dص>

Ø ã
الن� ٕا� نسـبت ٕاذا ما R`ف ا¢تلفة@, الفرق ٕا� الكلمة تنسب حيث

مطلقة@/ ال¿Ìيعة بكلمة

ـ 5@َيعلمـون ال-ذيَن أهواَء ِبْع تت- َو5 ِبعها فات- ا5َٔمر ِمَن Ìيعٍة Ò¾ َع� َجَعلناَك Ú
Ôj

/@١٨ .@@٤٥

تأتـzم ٕاذ ْبت الس- ã| َيْعدون ٕاذ البَحر ةَ ÒÍßÈحا كاَنت ã� ال- الَقريَِة َعِن م ÔGواسأ
/@١٦٣ . ٧ ـ عاً

Ú
Ì Ô¾ َسبxم يَوَم حيتاuم

ã
| يتحّر@كـن فا¡يتان يسلكه@, طريقاً

Ñ
Ï¿يُن مَن ]ع	 شـارعة@, bع ع

Ú
Ì Û¿ال



٥١ شرق

خاّصة@/ طريقة ع� فرقة كّل Wتّد@, خّط ع� البحر

تـناسلها وتكـث� نسلها ¡فظ كان ال̂سـبت@: يوم ا¡يـتان صيد hرI ولعّل
لغ�ها@/ أو الطمع@, النفسوقطع تقوي و¦ريyم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرق@:

وأ¾Ìَقْت@: طلعت@/ أيضاً@: و¾Ìقاً قعد من@باب Ìوقاً Ô¾ الشمُس ¾Ìَقِت ـ مصبا
الت¿Ìيق وأيّام ال¿Ìوق@/ وقت

ã
| دخل وأ¾Ìَق@: /@

Ó
]ع	 FعلهN من ومyم أضاءت@/

الشمس@, وهيى ال¿Ìقة ã| تقدد اIٔضاحيى ¡وم Iّٔن قيل النحر@, يوم بعد وهيى ث`ثة@,
كـانت ٕاذا تـعب بـاب من قاً

Ò
Ì Ò¾ الّشاة قِت

ß
Ì¾و وت¿JÌها@, تقطيعها ت¿Ìيقها وقيل

قـتل@/ باب من Ìقاً Ò¾ قها
Ò
Ì Ò¾ يقال با¡ـركة@, ويتعّدي قاء@,

Ö
Ì Ò¾ فهيى اIُذن@, مشقوقة

القياس, وبالفتح@وهو الراء, Ì»بك مثله@وهو والَمشِرق جهة@¾Ìوق@الشمس, ق:
Ö
Ì Ú¿وال

/@ ٔ̀ ٕامت بالدم@: ا�رح و¾Ìق اIستعFل@/ قليل لكنّه

ٕاذا الشمس قت
Ò
Ì Ò¾ ذلك من وفتح@/ ع�ٕاضاءة يدّل واحد أصل ¾Ìق@: ـ مقا

ذ̂ر مـا ذلك أفعل I ويقولون طلوعها@, وال¿Ìوق@: أضاءت@, ٕاذا وأ¾Ìقت طلعت@,
اÇaIٔر اللحم ٕاّن قوم وقال والشتاء@/ الصيف مَ¿Ìقا واÌ¿Xقان@: طلع@/ أيى شارق@,
هذا عن شـّذ ا

Ø
Wو ق@/

ß
Ì¿ُم كأ@نّه ـرته Ôa من @نّه ٔ̀ ف صحيحاً كان فٕان قاً@:

Ö
Ì Ò¾ يسّمي

قاً@/
Ò
Ì Ò¾ به غّص ٕاذا باXاء ق

ß
Ì Ò¾ قوGم@: الباب

ٕاذا قت
Ò
Ì Ò¾ أو أضاءت ٕاذا الشمُس ¾Ìقت من ٕامّا Ìيق@: Ò¾ ـ ٣٠٥ اIشتقاق

ت Ød وقد مصدر@, واÌ¾Iٕاق ومُ¿Ìق@, شاِرق وصبح الغرب@/ ضّد وال¿Ìق انبسطت@/
الشارق@/ عبد العرب



شرق ٥٢

الُمشبَع Ìيق@: Ú¿ال ال̂ريّا/ اÍÉÔòة اIٔرضالشديدة قة:
ß
Ì Ú¿ال ـ ٣١٦ . ٨ الxذيب

ٕاذا ء
ã
Ï¿للـ ويقال بريقه@/ غ̂ص وكذلك بريقـه ف`ن َق

ß
Ì Ò¾ الليث@: وقال بالزعفران@/

الّذيى للنبت ويقال قاً@/
Ò
Ì Ò¾ َق

ß
Ì Ò¾ قد أaر@: لَون Mسن أو Lوه أو بدم رته Ôa اشتّدت

ابن عن فيـه@/ Nريى الّذيى مائه بك�ة غاّص كأ@نّـه ٌق@,
ß
Ì Ò¾ اÍÉÔòة@: شّدة من يرّف

اXكـان ق@:
Ö
Ì Ú¿وال الّشمس@, ق

Ò
Ì Ú¿ال ّكيت@: الس� ابن قال الّشمس@/ ق@:

Ò
Ì Ú¿ال :@ Ø ãèعراIٔا

Iو ق
Ö
Ì Ú¿ال غـاب وI@يقال ق@,

Ö
Ì Ú¿وال ق

Ò
Ì Ú¿ال طلع يقال@: الشمس@/ فيه ت¿Ìق الّذيى

ٕاذا ٕا¾Ìاقـاً@: وأ¾Ìقت طـلعت@, ٕاذا ¾Ìوقاً@: ق
Ô
Ì¿ت الّشمُس قِت

Ò
Ì Ò¾ ويقال ق@/

Ò
Ì Ú¿ال

اIٔرض@/ ع�وجه أضاءت

الطلوع أّول ال�وغ أّن وال¿Ìوق@: وال�وغ ب�الطلوع الفرق ـ ٢٥٤ الفروق
¾Ìق وI@يـقال الرجـل طلع تقول الطلوع@, وال¿Ìوق بازَغة@/ مس الش- رأي ØF ـ@@@َفلَ

أعّم@/ فالطلوع الّرجل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يصّح I هذا وع� اIٕضاءة@/ مع الطلوع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

البعد ]ع	 الغروب مقابل
ã
| استعGFا اXع	 هذا ع� ويدّل الّرجل@/ ق

Ò
Ì Ò¾ يقال@: أن

َو5 Ìقـيّة Ò¾ 5 واÌ¾5ٕاق@, Øã
Ï¿بالَع ُيسـبRحَن :@ ã| Fكـ الظ`م@, ]ع	 والعشاُء والغيبة@,

َغربّية@/

يكون أن من أعّم اXع	 وهذا شارقاً@, آخر ء
ã
Ï¾ ]ع	جعل متعّدٍ واÌ¾Iٕاق

وغ�شارق قاً
ß
Ì¿ُيكون@م أو شارقة@ومُ¿Ìقة, ا Øuكالشمس@فٕا شارقاً @نفسه

ã
| الُمشِرق

وما كاIٔرض غ�ه@, ٕا� ال¿Ìوق فيه ومنعكساً ¾Ìاق ٕ̀ ل وسيلة يكون بأن نفسه@, ã|
من غـ�ها ٕا� وينتقل الضـياء فÇzا ينعكس ا Øu@أ Iّٕا مظلمة أنف«Îا

ã
| ا Øuفٕا فzا@,



٥٣ شرق

اIٔجسام@/

بـعد Çaرًة اللحم ¾Ìوق مصاديقه@: fن وضعفاً@, شّدة Oتلف ال¿Ìوق ٕاّن
Ø
j

وي`حظ لون@, أو بدم aرًة عضو و¾Ìوق موdه@,
ã
| خÍÉًة النبت و¾Ìوق الذبح@,

Mسبه@/ وٕاضاءة طلوع جهة مyا كّل
ã
|

يـوجب فـٕانّه غ�ه@, أو بالريق غّص مورد
ã
| اÇXاّدة تستعمل اللحاظ وwذا

الّلون@/ وJمّر شديداً النفس تضطرب خارقة حالة حدوث

تناس}ا@/ موارد
ã
| Vازاً تستعمل اXناسبة وwذه

وا�Çمع الَمْشـرقان@, والتـثنية والَمْشـِرق@, الَمشـَرق اXاّدة@: من اXكان Ëºوٕا
طالع ّ أيى من أعّم والشارق شارق@, فيه ويطلع يَ¿Ìق Tّل كّل والَمشِرق@: الَمشارق@/

النجوم@/ من غ�ها أو cساً مُ¿Ìق@,

اXوارد يعّم Uّصصة قرينة دون من أطلق ٕاذا وا�مع والتثنية اXفرد من فكّل
:@
ã
| Fك @كّلها@,

/@٢٨ . ٢٦ ـ F Ô Òyبَي@ َوما والَمغِرب الَمشِرق Wَرب قاَل

/@٣٨ . ٤٣ ـ اÌ¿Xق� ُبعَد وَبينَك
ã
بَي� َليَت يا قاَل

/@٤٠ . ٧٠ ـ َلقاِدرون ا@ ٕانّ والَمغاِرِب الَمشاِرق ِبَرّب @
Ô
Ë ß»َف�ُأق

:@
ã
| Fك ـ واXعنويّات ا¤سوسات موارَد تعّم وقد

/@١٧ . ٥٥ ـ الَمغِربَين Wوَرب الَمشِرَقيِْن Wَرب نار/// ماِرجِمن ِمن ا�ان- وَخَلَق

/@٩ . ٧٣ ـ َو@كيً� ذُه ß ÚHفا هَو ٕا5ّ ٕالىَه 5 والَمغِرِب الَمْشِرِق Wَرب

ـ نـيا Wالد Êَء Ú»ال زي-نّا ٕانّا الَمشاِرق Wوَرب F Ô Òyبَي َوما ْرِض وا5َٔ Êواِت
Ú
ال« Wَرب

/@٥ .@@٣٧
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اÇXرتبة
ã
| اIٔرض مـن الشـمس طلوع Tّل هو :@

Ø ã
العر| اXتفاَهـم فاÌ¿ÒXق

تغليباً, اÌ¿Xقان Fzعل يطلق وقد وغيبxا@, غروwا واXغربTّل طلوعها@/ اIُو�من
/@٣٨ . ٤٣ آية

ã
| Fك@

الشموس من ,@ Ö�َتلفU Ö�َشارق من الَمشرقان الَمشرقَيْن@: من يراد أن يبعد Iو
ال«Êوّية@/

يوم كّل
ã
الشمس| ¾Ìوق باعتبار ا�زئيّة الَمشارق الَمشارق@: من يراد وقد

:@
ã
| Fك معّينة@, Uصوصة نقطة

ã
|

باَر@كنا
ã
� ال- ا Òwرضَومغار ا5َٔ َمشارَق ُيسَتضعفون كانوا ال-ذيَن الَقوَم وأوَرثنا

/@١٣٧ . ٧ ـ فzا

الغرب@/ جهة
ã
و| ال¿Ìق جهة

ã
|

ã
الّ�

ã
ÏÈراIٔا Vموع أيى

/@٣٥ . ٢٤ ـ َغربي-ة َو5 Ìقي-ة Ò¾5َزيتونَة ُمباَر@كَة َشَجَرة ِمن يوَقُد

شارقة طالعة تكون بأن ¾Ìق ٕا� منسوبة غ� اXتعالية اXتجلّية الشجرة فهذه
وغروب@/ تبّعد ٕا� وتص� غائبة تكون بأن غرب ٕا� منسوبة Iو متجّددة@,

اÇXتجّددين@, اÇXتحّول� بالغروب Iو بال¿Ìوق توصف I اXباركة فالشجرة
اXطلق اXفهوم يراد أن وZكن اXعنويّان@, والغروب ال¿Ìوق اXورد هذا

ã
| مyا فاXراد

اIٔعّم@/

/@١٦ . ١٩ ـ اً Ìقيّ Ò¾ َمكاناً أهِلها ِمن انتبَذْت ٕاِذ Ò Òhالِكتابَمر ã| واذ@كُْر

ٕا� مـنسوباً مكـاناً أيى مسكyا@, جهة من
Ø ã
}Ì¿ال اXكان اXورد هذا

ã
| يراد

حرارtا@/ معرض
ã
و| للّشمس مَطِلعاً يكون Øح� فيه@, الّشمس ¾Ìوق

/@١٨ . ٣٨ ـ واÌ¾5ٕاق
Ùã
Ï¿بالَع ُيسبRحَن َمَعه باَل ß� ا رنا َسخ- ٕانّا
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اIٔرض@,
ã
| الوضـعيّة با¡ركة الظ`م Mصول يتحقّق وهو اXظلَم الزمان أيى

Øح� الشمسوٕاضاءtا ٕا¾Ìاق زمان
ã
و| بالظ`م@/ اXتّصف الزمان وهو فعيل

Øã
Ï¿والَع

اXورد@/
ã
| قّدم هذا وع� أصل@, الظ`م

ã
| والتسبيح ضياء@,

ã
| اXسبّح يكون

/@٧٣ . ١٥ ـ ق�
ß
Ì¿ُم يَْحُة الص- فأَخَذtم

يريدون ما وٕاعFل اIُمور
ã
| والتدب� والنفوذ والقدرة بالقّوة ٕا¾Ìاق هنا يراد

هذه وجود ومع ا¡الة تلك
ã
ف� اXاّدية@, اIُمور من يشاءون ما وٕاجراء اIٔعFل من

¼Íفاً@/ يستطيعون ف` الصيحة@, أخذtم Gم والقّوة القدرة

نـفوس اُمور
ã
| وتدب� ونفوذ ف ØÍ½ت وهو اIٕضاءة@, من نوع اÌ¾Iٕاق فهذا

نفسه@/ اُمور ٕا� مضافاً خارجّية@, موضوعات
ã
و| آخرين

أخري@/ Vازيّة ã
æعا[ الكلمة تفس� ٕا� لنا حاجة ف`

/@٦٩ . ٣٩ ـ الِكتاب وُوضَع ا Ùwَر رضبُنور ا5َٔ َقِت
Ò
Ì¾وأ

ِقـياٌم ُهـم@ فٕاذا@ اُخـري فيه ُنِفَخ Øj@] الكـ
ي القـيامة بيان
ã
| الكرZـة اI|ية

َينظرون@]@/

رفع ع� يتوقّف ا Ø̂ ٕا اXع	 وهذا ا¡ّق@, ونفوذه الرّب مالكيّة Iقّق ٕا� ٕاشارة
اXاّدة@@/ nعا

ã
| وخصوصيّاtا ومقتضياtا وآثارها اIٔنانيّة

/@٤٨ . ١٤ ـ ِMِ وَبرزوا Êواُت Ú»وال ْرِض ا5َٔ Òغ� ْرُض ا5َٔ ُل ُتبد- يَوَم

العاّم@: ]عناها اXاّدية وال«Êوات يعّمها ما أو اòاّص@, ]عناها فzا واIٔرضوما
Mيث واI^حاء@, والفناء ّ الطبيعيى واIٕخ`ص الذلّة حّد منxي

ã
| خاشعة تكون ا Ø̂ ٕا

حيّة ا�امدة اIٔجسام فتص�تلك ونفوذه@, وسلطانه حgه أثر Iّٕا وجودها
ã
| I@يب

قة@/
ß
Ì¿ُم ٕاذاً فهيى حgه@, وسلطان الرّب نور فzا منعكساً مست¿Ìقة مستن�ة
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َيعلمون كانوا لو َيواُن Ò¡ ا يى ÒG ةَ ِخَر Ð5ا الّداَر وٕاّن ,@M وَبرزوا ا, Ùwَر بنور أ¾Ìَقْت
/@٦٤ . ٢٩ ـ

الدنيا ا¡ياة
ã
كانت| اIٔرضوال«Êوات فٕاّن ا@:

Ø
wر بنور أ¾Ìقْت التعب�ـ وأمّا

اI|خرة@:
ã
| وأمّا ثوابت@/ كوا@كب أو cوس بواسطة أو بذاtا قة@:

ß
Ì¿ُم أو مست¿Ìقًة@,

الرّب@/ بنور م¿Ìقة فتكون

الذات@/
ã
| ضوء مع طلوع مقام

ã
| يطلق ا Ø̂ ٕا وال¿Ìوق@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شرك@:

له ¼Íَت ٕاذا كة@:
ß
Ì Ò¾و كاً

ß
Ì Ò¾ تعـب باب من @كُه

Ò
Ì¾أ اIٔمر

ã
| كته

ß
Ì Ò¾ ـ مصبا

وأ¾Ìكته ت¿Ìيكاً@, اXال
ã
| Fyبي @كت

Ø
Ì¾و وأ¾Ìاك@/ Ìكاء Ô¾ ال¿Ìيك وbع ¾Ìيكاً@,

,@
ã
æالثا وسكون اIّٔول Ì»بك اXصدر ُخفّف Ø

j ¾Ìيكاً@/ لك جعلته والبيع@: اIٔمر
ã
|

وتشاركوا وشاركه ِكلم@وِكلمة@/ يقال Fك Ìكة@, ß¾ك@وÌ ß¾ فيقال أغلب@, ا¢فّف واستعFل
لو قوGم ومنه النصيب@, Ìك@: Ù¿وال فيه@/ مش�ك واIٔصل ك@, Òمش� وطريق واش�كوا
ٕاذا �با أ¾Ìك من Ëºٕا Ìك@: Ù¿وال أ¾Ìاك@/ وا�مع نصيباً@, أيى عبد

ã
| له Ìكاً ß¾ أعتَق

كَقَصب @كة
Ò
Ì Ò¾ bع ك

Ò
Ì Ú¿ال وقيل أ¾Ìاك@, وا�مع معروف@, للصائد ك

Ò
Ì Ú¿وال به@/ @كفر

وَقَصبة@/

يدّل واI|خر انفراد@, وخ`ف مقارنة ع� يدّل أحدYا أص`ِن@, ¾Ìك@: ـ مقا
أحدYا@, به ينفرد Iب�ٕاثن� يكون أن وهو Ìكة Ù¿ال ـ فاIّٔول واستقامة@/ ع�امتداد
¾Ìيكاً جعلته ٕاذا ف`ناً@: وأ¾Ìكت ¼Íت¾Ìيكه@, ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال

ã
| شاركت@ف`ناً ويقال

أيضاً, Ìا@كه ß¾ وهو الطريق@, لَقَم ك Ò
Ì Ú¿فال ـ@ اI|خر اIٔصل وأمّا /@ @أمريى ã|@كه ßÌ¾وأ لك,
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Iمتداده@/ بذلك يى Ùd الصائد@, ك
Ò
Ì Ò¾ ومنه wذا@, مشبّه النعل Ìاك ß¾و

Ìكـاً@, ß¾ @كُه ÒÌ¾أ ماله ã
| الرجل كت

ß
Ì¾ مصدر Ìك Ù¿وال ـ ٣٤٨ . ٢ ا�مهرة

بـعينه@, اXال من صنف
ã
| فالعنان مفاَوضة@, Ìك ß¾و ِعنان ¾Ìك ف`ناً ف`ن وشارك

أن وهو تعا� �با وأ¾Ìك سواء@/ ومشاِركه@: الرجل و¾Ìيك bيعه@/
ã
| واXفاَوضة

ت¿Ìيكاً@, النعل @كت
Ø
Ì¾و ك@,

Ô
Ì Ô¾ وا�مع معروف@, النعل Ìاك ß¾و ¾Ìيكاً@/ معه يدعو

عن ينشعب الدقيق الطريق Ìاك@: Ù¿وال ,@
ã
بالعا� وليس ٕا¾Ìا@كاً@, أ¾Ìكxا قوم@: وقال

أيضاً@/ ك
Ô
Ì Ô¾ وا�مع @كة@,

Ò
Ì Ò¾ الواحدة حبالته@, الصائد@: ك

Ò
Ì Ò¾و ك@/

Ô
Ì Ô¾ وا�مع جاّدة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أمـر أو عمل
ã
| أفراد أو فردين تقارن هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

تأث�@/ أو فيه نصيب مyم واحد لكّل يكون Mيث

ã
| تأثـ�ه باعتبار ك

Ò
Ì Ú¿ال وع� والنصيب@, ال«Îم ع� تطلق اXناسبة وwذه

التـنّعل
ã
| تأثـ�ه فـٕاّن النعل Ìاك ß¾ وع� العمل@, هذا

ã
| الصائد ومشاركته الصيد

تأث� فzا الطريق استقامة فٕاّن الطريق Ìاك ß¾ وع� اللبس@/ هذا
ã
| Îºم وله @كالنعل

اXقصود@/ ٕا� واGداية الّس�
ã
|

ِمن م Ôyِم لَُه وما Ìك ß¾منFzف م Ô ÒG وما ///@Mا دوِن ِمن Ôrَزعم ال-ذيَن ادُعوا ُقل
/@٢٢ . ٣٤ ـ َظه�

ظه�اً@, كونه من تأث�اً أشّد وهذا العمل@,
ã
| oمستق باش�اك يتحقّق Ìك Ù¿ال

حقة@/ ّ̀ ال اXرتبة
ã
| وهيى اXعاونة ٕا� مرجعها فالظه�يّة

/@١٣ . ٣١ ـ oَعظ َلُظلٌم Ìك Ù¿ال ٕان- Mبا ْك ß
Ì¿ تُ 5 Ú ã

Ò� بُ يا
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من وأسوأ أشّد ظلم Iو العدل@, قبال
ã
| ا¡ّق وتضييع التعّديى هو الظلم فٕاّن

Øح� مرتبته@,
ã
| وجعله ا¢لوق عبده مقام ٕا� وت�يله الرّب عظمة مقام ٕا� التعّديى

¾Ìيك�@/ يكونا

وضـعفاً@, وشـّدة وضيقاً سـعة الت¿Ìيك مراتب باخت`ف Oتلف الظلم وهذا
التكوين@:

ã
| ا¢لوق تأث�

ã
| @كالقول

/@٤٠ . ٣٥ ـ وات مى الس- ã| Ìٌك ß¾ م Ô ÒG أم

ـ ِبـه@ ¾Ìَك اُ َو5 Mَا أعُبـَد أن اُمرُت ا Ø̂ ٕا واIٔلوهّيـة@: ال�بية مقام
ã
| والتأث�

/@١٣@@.@@٣٦

/@٢٠ . ٧٢ ـ أَحداً ِبه ¾Ìُك اُ َو5
ã Ù
èَر أدُعو ا Ú̂ ٕا

/@٣٥ . ١٠ ـ ٕا�ا¡ّق ديى Òv َمن َهلِمن¾Ìكائهم ُقل

والطاعة@: العبادة مقام
ã
و|

/@١٢١ . ٦ ـ ¿Ìكون ÒX ٕان-كُم أطعتموُهم وٕان

/@٣٥ . ١٦ ـ ٍء
ã
Ï Ò¾ِمن دونه ِمن عَبدنا ما Mا شاَء لَو أ¾Ìكوا ال-ذيَن َوقاَل

ث`ث@: مراتب له والتوحيد التوحيد@, مقابل
ã
| �با ال¿Ìك أّن ذلك@: وتوضيح

ال¿Ìك مراتب فتكون اIٔفعال@/
ã
| وتوحيد الصفات@,

ã
| وتوحيد الذات@,

ã
| توحيد

طبقات@/ ث`ث ٕا� راجعة أيضاً

عرضيّة وحدود ,@ ّ ماّديى حّد ّ أيى عن الذات تسبيح هو التوحيد@: حّق كان وØXا
مطلق وحياة مطلق تعا�نور فهو العقل@: nعا

ã
| ذاتيّة وحدود ال
زخّية@,

ã
| وطوليّة

وتصّور@/ ووصف حّد ّ أيى عن ه Øم� Mت ووجود

مرجـع فٕاّن ¾Ìيك@, ووجود ء
ã
Ï¾ ومقابلة وصف مقارنة عن هاً Øم� فيكون
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ُهو ٕا5ّ ٕالىَه 5 ـ التوحيد ي`زم ال¿Ìيك
ã
فن� ذاتاً@/ أو خارجاً Iديده ٕا� اIُمور هذه

َله@/ Ìيَك Ò¾5 َوحَده

/@٥١ . ١٦ ـ واِحد ٕالىٌه ُهَو ا Ú̂ �ٕاثن�ٕا ×G ٕا ِخذوا تت- 5

/@٢٥٥ . ٢ ـ الَقيّوم Wيى Ò¡ا ُهَو ٕا5ّ ٕالىَه 5

/@١١٦ . ٤ ـ َبعيداً َض�5ً َضل- َفَقد Mبا ك
ß
Ì¿ يُ وَمن

اXلحوظة اXنðعة الصفات
ã
| التوحيد ي`زم الذات@: أصل

ã
| التوحيد ٕاّن

Ø
j

النّفس صفات
ã
| ي�اءي Fك الصـفات@, من اXتظاهرة اXتجل�ية اIٔفعال

ã
و| اXعت
ة@,

ã
النّفس| أّن مع صفاtا@, من اXتجل�ية الظاهرة وأعGFا أفعاGا

ã
و| اXلحوظة وقواها
القُوي@/ كّل وحدtا

واحـد مـبدأ ٕا� يرجـع كلّها اXتجل�ية@: واIٔفعال ة Ùتك�Xا والصفات فاÊºIٔء
وصف@/ Iو Ëºر Iو له Ëºٕا I فارد Mت ووجود

Çbيع
ã
| الثـابتة ا¡Çقّة ا¡ا@كمة هيى البحتة@: اIٔصيلة القاهرة الوحدة وهذه

الِظّل@/ َمد- َكيَف َربRَك ٕا�× تََر@ nأ ـ الوجود مراتب

ã
| ¾Ìك فهو هو@: هو حيث ومن

Ø ã
استق`� بوجه وقع ٕاذا الظّل ٕا� فالتوّجه

ظهور وفيه وجهاً كونه ٕا�جهة التوّجه كان ٕاذا وأمّا كان@/ مرتبة ّ أيى
ã
| التوحيد@, قبال

َرّبك@/ وجُه ×وَيب ـ توحيد فهو :@
ã
Øوالتج� النور

ٕا� راجعة واIٔشياء اXمكنات
ã
| الصفات bيع يُري أن :@

ã
çالصفا فالتوحيد

ّ اXوضوعيى بالنظر ٕالzا فالنظر الذوات@,
ã
| Fك عyا@, ومتجلّية فzا تعا�وفانية صفاته
¾Ìكاً@/ يكون :@ هيى هيى حيث ومن

Ø ã
اIستق`�

النظر وأمّا ¾Ìك, @ومستقلّة هيى من@حيث ٕالzا فالنظر :@
ã
اIٔفعا� التوحيد وهكذا
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تعا� تأث�ه جنب
ã
| ومضمحلّة فzا تعا�وفانية Iٔفعاله

ã
Vا� كوuا جهة من ٕالzا

Ù ã
الَع� Mِبا ٕا5ّ ةَ ُقو- َو5 َحوَل َف� ـ@ حّق توحيد فهو عظمته@: وسلطان ونفوذه وقدرته

/@oالَعظ

كان سـواء م¿Ìكاً@, أو ـداً موح� يكون أن من O@Iلو نظـرة ّ أيى
ã
| فاIٕنسان

يتوّجه@/ n أم حالته حقيقة ٕا� هاً متوج�

/@١٢١ . ٦ ـ Ì¿Ôكون ÒX ٕان-كُم أَطعُتموُهم وٕان

ُهو ٕا5ّ ٕالىَه 5 آَخر اً ×Gٕا Mا َمَع َتدُع َو5 الُمشِركين ِمَن َتكونَن- ٕا�َربّكَو5 وادُع
/@ ٨٧ . ٢٨ ـ تُرَجعون وٕالَيه كُم Ô¡ا لَُه َوْجَهه ٕا5ّ هالٌِك ء

ã
Ï Ò¾ Wُكل@

نـظر مـورد وهو موضوعيّة وله ً ّ̀ مسـتق ء
ã
Ï¾ جعل هو ال¿Ìك@:

ã
| فاXناط

خصوص ٕا� النظر واشتّد ٕاليه التوّجه ازداد Fّوكل بفعله@, أو بصفته أو بذاته وتوجه
وب� بينه Dف اIرتباط وvون تعا�@, به اÌ¾Iٕاك مرتبة تزداد وخصوصّيته@: وجوده

/@�ا
/@٤٢ . ١٨ ـ أَحداً

ã Ù
èِبَر ك

ß
Ì¾ اُ Òn

ã
� َليتَ يا ويَقوُل

/@٤٨ . ٤ ـ ذلك دون ما ويَغفُر ِبه ك Ò
Ì¿ يُ أن يَغفر 5Mا ٕان-

/@٣١ . ٢٢ ـ Êء
Ú
ال« ِمَن َخر- ا Ú̂ فكأ@ Mبا ¿Ìْك يُ وَمن

وجـوده ولطفه كرامته ÇMر عن وا¤روم تعا�@, �ا عن اXنقطع هو فاÌ¿Xك
وٕاطاعة العبوديّة ¼Íاط عن واXنحرف الروحانّية@الرفيعة, عن@مقام والساقط وفضله@,

العزيز@/ ا¡ّق الرّب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شري@:

مـن فـهو بـثمن@, أعـطيتَه أو بثمن أخذته ٕاذا أ¾Ìيه@: اXتاَع ¾Ìيت ـ مصبا



٦١ شري

,@ ّ Ìيى Ò¾ وعـبد مـفعولة@, ]ع	 فعيلة Ìّية@, Ò¾ فهيى Ìًي@, ß¾ ا�ارية و¾Ìيت اIٔضداد@/
وتسـّمي وقُـضاة@, قاض مثل Ìاة Ô¾ وا�مع شاٍر@, والفاعل ومَ¿Ìّية@, ّ مَ¿Ìيى وNوز
ا�ÇÒور@, أ_Çة فارقوا م Øu@Iٔ با�نّة أنف«Îم ¾Ìوا م Øu@أ زعموا م Øu@Iٔ Ìاة@: Ô¾ اòوارج
من فكّل واXثمن@, ا¥ن اXتبايع�تبايعا Iّٔن اIٔضداد@, من Ìي Ù¿ال يكون أن ساغ وٕا^ا
اÇÎ¾Iٔر@, وهو ,@Í

Ò
ويُق½ Ìي Ù¿ال Òّد ÔZو جانب@/ من ّ ومَ¿Ìيى جانب من مَبيع العوض�

Fك ّ Ìويى ß¾ وقلَت ك«Ìها ع� باقية والش� واواً الياء قلبَت اXقصور ٕا� نسبَت وٕاذا
/@ ّ ويى ßaو ّ ِربويى

ã
|

أمـرين
ã
| اIٕثن� من تعارض ع� يدّل أحدها ث`ثة@: أصول ¾Ìي@: ـ مقا

قوGم ـ فاIّٔول وعلّو@/ ء
ã
Ï¿ال

ã
| َهيْج والثالث نبـت@, واI|خر Wاثلة@, وٕاعطاًء أخذاً

ـ بعَت ٕاذا ¾Ìيت قالوا ا Ø[ور بثمنه@, صاحبه من أخذتَه ٕاذا واش�يته@: َء
ã
Ï¿ال ¾Ìيُت

كالناحية @بذلك@Iٔ@نّه يى Ùdًي,@وÌ Ò¾ نواحيه,@الواحد ء: ãÏ¿اء@@الÌ¾وأ و¾Ìوه@بثمٍن@Rس/
ٕانّه يقال ,@ يى Ö

Ì Ú¿فال الّنبت@: وأمّا Ìًي@/ ß¾ ء ãÏ¿ال Ìي Ò¾ يقال مقصور@, Ìيى Ù¿وال اIُخري@/
ال̂دَغل@/ كث� موضع Ìي Ú¿وال الن^واة@/ من تنبت

ã
الّ� النخلة ية@:

Ö
Ì Ú¿ال ويقولون ا¡نظل@,

ã
| البع� يى ß

Ì Ò¾ ويقال َغَضباً@, استُط� ٕاذا Ìًي Ò¾ لرجل يى ß
Ì¾ قوGم ـ الثالث واIٔصل

استطار@/ ٕاذا ال
ُق يى ß
Ì Ò¾و أÌºع@/ ٕاذا س�ه

هذا اXثمن@, دافع والبايع ا¥ن@, دافع فاXش�يى يت`زمان@, والبيع Ìاء Ù¿ال ـ مفر
بسلعة ِسلعة بيع كانت ٕاذا وأمّا والدينار>@, Dالدرهم بناّض واXشاراة اXبايعة كانت ٕاذا
Ìاء Ù¿وال لفظ@البيع صار الوجه هذا ومن وبايعاً, مش�ياً Fyم كّل@واحد يُتصّور صّح@أن
]Çع	 وابتعت أ@ك�@, بعت ]ع	 و¾Ìيُت خر@/ |Iا موضع

ã
| Fyم واحد كّل يستعمل

¡Çياةَ ا اش	ُوا ـ ء
ã
Ï¾ به Jصل ما كّل

ã
| واIش�اء Ìاء Ù¿ال وNوز أ@ك�@/ اش�يت

نيا@/ Wالد
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وجـه
ã
| تفّرق ٕاذا ي@:

Ò
Ì¿َي ال
ُق يى ß

Ì Ò¾ الليث@: قال ـ ٤٠١ . ١١ الÇxذيب
يـقال هذا ومن مثله@, واست¿Ìي عاُنـه@, ÒX تتابَع ٕاذا ال
ُق@: يى ß

Ì¾ غ�ه@: وقال ,@
Ö
oالَغ

واXشـاراة@: فيه@,
Ø
ª ٕاذا :@ ّ الغيى ã| ف`ن واست¿Ìي وفساده@/ غيّه

ã
| [ادي ٕاذا للرجل

وأ¾Ìاء الدراهم@/ كهيئـة أaر الرجل
ã
| يأخذ داء ال¿Ìي@: الليـث@: وقال الُم`̂جة@/

ه@/ ٔ̀ مـ حوَضـه@: ي
Ò
Ì¾أ :@

Ø ã
èعـراIٔا ابن ناحيتـه@/ الفراِت@: ي

Ò
Ì Ò¾و نواحيـه@/ َرم@: Ò¡ا

ِبـعت@, ]ع	 ْيت
Ò
Ì Ò¾ زيد@:

ã
èأ وعن اIٕنسان@/ جسـد

ã
| ِرقاق ُعروق Ìيانات@: Ù¿وال

وأيـضاً البـائع :@ والشـاريى واشـ�اًء@/ بيعاً يكون ي@:
Ò
Ì Ù¿وال اشـ�يت@/ أيى ْيت

Ò
Ì Ò¾و

/@ اXش�يى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

fن أمره@/ جريان
ã
| وأخذه ء

ã
Ï¾ Iصيل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

ال¿Ìيانات وأخذ معاملة@/ جريان
ã
| اXقصود اXبيع وأخذ اXثمن Iصيل الباب هذا

نواحيه مواضع من الفرات أو ا¡رم وأخذ Iّر@كه@وÍÈباته@/ جريان
ã
القلب| من للدم

/@oالَغـ جـريان
ã
| والبسط اللمعان وIصيل به@/ وٕا¡اقها أمره جريان

ã
| وأطرافـه

ã
| اòصوصيّة ¡اظ من ف`@بّد وهكذا@/ الُم`ّجـة@/ مقام

ã
| والفسـاد ّ الغيى وIصيل

اXوارد@/

مـفهوم ٕا� النـظر يكون موارد
ã
| هو ا Ø̂ فٕا البيع@: مقام

ã
| اXاّدة ٕاط`ق وأمّا

ع� يشـتبه وذلك أمر@, جريان
ã
| اIٔخذ ]ع	 مستعملة فاXاّدة واIٔخذ@, التحصيل

البص�@/ غ� الناظر

/@١٠٢ . ٢ ـ م
Ô
Î
Ò
أنُف« ِبه ْوا

Ò
Ì¾ ما وَلِبئَس

ـ يكُفروا أن م
Ô
Î
Ò
أنُف« ِبه@ ْوا@ Ò Ò	اش ما ِبئَس ِبه@///@ َكَفروا@ عَرفوا@ ما جاَءُهم ØF َفلَ

/@٩٠ .@@٢
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وTجوبّية@/ وكفر وTدوديّة ومَهلكة مضيقة
ã
| وجعلوها أنف«Îم أخذوا أيى

ُوا Ò	اش :@
ã
| Fك اIفتعال@, عليه الداّل اIختيار ٕا� ٕاشارة باIش�اء@: والتعب�

ة@/ باÐ5خَر نيا Wالد ياةَ Ò¡ ا ُوا Ò	اش دي@,@ ÔGبا الّض�لََة

/@٤١ . ٢ ـ َقليً� ناً Ò\
ã
çبآيا ُوا Ò	تَش َو5

/@ ً̀ قلي \ناً ا¥ينة العظيمة الكرZة واI|يات العهد قبال
ã
| وحّصلوا أخذوا أيى

يصّح Øح� ÇGم ]ملوكة ليست والعهد اI|يات فٕاّن بالبيع@: التفسـ� Nوز Iو
واIٕعطاء@/ والنقل بالبيع التعب�

ٕالÇzا التـوّجه وعدم والت¿Ìيعيّة التكوينيّة اI|يات عن اIٕعراض هو واXراد
الدنيا@/ من قليل متاع مقابل

ã
| wا والكفر مyا@, اIستفادة وعدم

/@٧٤ . ٤ ـ باÐ5خَرة نيا Wالد ا¡ياةَ ون ÔÌ¿ يَ ال-ذيَن Mا َسبيل ã
| فلُيقاِتْل

اXسلم هذا لِيقاتل أيى ,@ Ø Ò� Rَلُيَبط ن Ò ÒX ِمنكُم وٕان- ـ ٕا� يرجع فليقاتل>
ã
|Dالضم�

اI|خرة@, وي�ك الدنيا ا¡ياة يأخذ مَن اXستضَعف�@, سبيل
ã
و| �ا سبيل

ã
| الُمبطّٔي@,

يؤتيه َفَسوَف ُيغَلب فُيقتلأو Mا َسبيل
ã
| ُيقاِتْل وَمن ـ له خ� هذا أّن ٕا� وليتوّجه

Ìاء Ù¿ال جعل ٕا� Jتاج Øح� بفاعل@, وليس به مفعول Dالّذين> واXوصول /@@ ÓDَعظ أجراً
أّن ٕا� مضافاً اIٔمر@, هذا ٕا� Jتاجون I اI|خرة> ODتارون هؤIء أّن مع ]ع	البيع@,

/@ ّ Vازيى مع	 البيع

والقتال@/ ا�هاد
ã
| للمبطّئ� وٕارشاد Iريصوتشويق اIٔمر وهذا

/@٢٠٧ . ٢ ـ Mا َمرضاِت ابتغاَء َنفَسه ¿Ìيى يَ النّاسَمن وِمَن

وحgه سلطته وIت ,@�ا ومرضاة الطاعة Tدودة
ã
| وNعله نفسه يأخذ أيى

عقله@/ اختيار
ã
و| له مأخوذ فنفسه وأمره@,
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ِبه Ìوا Ò¾ ما وَلبئَس ـ@ اI|ية أّن Fك والف`ح@, ا�òوللص`ح سبيل
ã
| أخذ فهذا

/@١٠٢ . ٢ ـ َيعلمون كانوا لَو م
Ô
Î
Ò
أنُف«

والكفر@/ اLIراف وTدودة والض`ل
Ø
Ì¿ال سبيل

ã
| وجعله النفس أخذ يراد

ـ َشيئاً Mا وا ØÍÉ يَ لَن باZ5ٕان الكُفَر ُوا Ò	اش ال-ذيَن ٕان- ـ ã
| Fك اIش�اء@: ومثله

واLIراف@/ الكفر Iصيل
ã
| ـ ١٧٧ . ٣

/@١١١ . ٩ ـ ن-ة Òا� م Ô ÒG بأّن م Ô ÒGوأموا م ÔÎ Ò»ؤمن�أنُفXا ِمَن ي Ò	اش Mَا ٕان-

ا�ّنة@/ Iصيل
ã
|

وا
Ò
اش� َنفَسه@, ي¿Ìيى َمن م@, ÔÎ Ò»ِبهأنُف ْوا ÒÌ¾ تعا�@: قوله

ã
| Ìاء ß¿ال أّن �O@Iو

والنـقل التـبديل ي`زم البيع فٕاّن البيع@, مع	 ع� Jمل أن يناسـب I أنف«Îم@: به
أو �òا Iصيل كيفZكن الصورة هذه

ã
و| ف@, ØÍ½الت عن اXبيع وٕاخراج والتحويل

له@/ اXرضاة أو
Ø
Ì¿ال

Fك النفس وبذل والقتل ا�هاد
ã
| ٕاط`قه يصّح ا Ø̂ ٕا النفس

ã
| البيع مفهوم نعم

Mا َسبيل
ã
| ُيقاِتلوَن ن-َة Òا� م Ô ÒG بأن- م Ô ÒGوأموا م ÔÎ Ò»أنُف Òؤمن�Xا ِمَن ي Ò	شw Mَا ٕان- :@ ã|

/@١١١ . ٩ ـ ِبه Ôrبايَع ال-ذيى بَبيعكُم Ìوا ß¿فاستب وُيقَتلون@/// فَيقتلون

واختياره@/ وحgه اXش�يى سلطة Iت اXبيع جعل مطلق يراد أن Iّٕا

ِبـضاعـًة@/// وه
Ø
Ìºوأ ُغـ�ٌم هذا ¿Ìيى بُ يا قاَل َدلَوه فأد�× واِرَدُهم فأرَسـلوا

/@٢٠ . ١٢ ـ َمعدودة َدراهَم ٍس ÒRِبثَمن ْوه ÒÌ¾و

هذه وبعد السيّارة@, للطائفة خطاب غ`م@: هذا ب¿Ìي يا الوارد قول أّن الظاهر
س@/ ÒR بثمن أخذوه

Ø
j معاملته@,

ã
| لينتفعوا بٕاÌºاره أرادوا البشارة
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من ٕاخراجه
ã
| والعامل الضالّة كُمنِشد فٕانّه البش�@, الوارد من ٕامّا Ìاء Ù¿ال وهذا

مطّلع� كانوا ٕاخوته أّن أو تسليمه@, قبال
ã
| العمل حّق من له أقّل Iو وٕاSائه@, الب�

بـلد ٕا� البـلد من النقل ليتحقّق مyم وباعوه آبقاً@, عبداً بكونه يعّرفوه أن وأرادوا
آخر@/

صـحيحة@, تكن n اXعاملة فٕاّن معاملة@,
ã
| اIش�اء من أو� اIٔخذ ومفهوم

والتعب� اIٔصل@/ خ`ف وع� Qّوز فٕانّه البيع@: وهكذا Iٔحد@/ Wلوك غ� ُحّر وهو
]طلق بل وانتخاب@, باختيار يكن n اIٔخذ هذا أّن ٕا� ٕاشارة اIش�اء@: دون Ìاء Ù¿بال
ال�ك@/ ٕا�جهة ا¦ايل@الشديد هو الزهد فٕاّن ـ ِمَن@الزاِهديَن فيه وكانوا ـ ّ عاديى أخذ

ع� الداّل باIشـ�اء فzا Ø
فعـ ثانية@: مرتبة Í½م
ã
| اIٔخـذ R`ف وهذا

أ@كرميى 5مرأِتِه ÒÍ½م ِمن اُه Ò	اش ال-ذيى وقاَل ـ@ اIٕراديّة واXطاوعة العمل ã| اIختيار
/@٢١ . ١٢ ـ َمثواه

واIشـ�اء أمـر@, جريان
ã
| اIٔخذ مطلق ع� يدّل Vـّرداً Ìي Ù¿ال أّن فظهر

واختيار تفّهم مع كان ٕاذا اXعاملة@,
ã
| اXبيع ع�أخذ يدّل واIختيار اXطاوعة ]ناسبة

نظر
ã
| واXبيع كاXبيع ا¥ن جعل ٕا� النظر كان ٕاذا البيع مورد

ã
| واستعFله وانتخاب@,

كا¥ن@/ اXش�يى

النّاسَمن وِمَن تعا�@: قوله اIٔخذ@, مطلق اXاّدة
ã
| اIٔصل أّن ع� يدّل ا

Ø
Wو

/@٦ . ٣١ ـ Mا َسبيل َعن ِلُيضل- ديث Ò¡ا َو ÒG يى Ò	يَش

ذ@كر عن يُلهيى ما ا¡ديث وGو الناس@, به ليُضّل ويضبطه وJّصله يأخذه أيى
واLIراف@/ الّض`ل سبب ويكون سبيله سلوك عن وZنع �ا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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شطأ@:

مـن خرج ما وهو النبات@, َشطُء ال̂شْطء@, ٕاحداYا كلمتان@/ فيه شطأ@: ـ مقا
:@ الواديى شاطٔي ـ اI|خر واIٔصل الشجرُة@/ شطأت وقد أشطاء@, وا�مع اIٔصل, حول
وYا خر@, |Iا الشاطٔي ع� هو Ï¿وم شاطٔي ع� مشيت الرجَل@: وشاطأت جانبه@,

متباينتان@/

خرج الزرُع@: أشطأ وقد أشطاء@, وا�مع ِفراخه@, والنبات@: الزرع َشْطُء ـ صحا
شطأت عمرو@: أبو َطَرفه@/ أيى ه@, َشطأَ أخَرَج ـ تعا� قوله

ã
| اIٔخفش@: وقال شطؤه@/

شـاطٔي وتـقول وجانبه@, شطّه :@ الواديى وشاطٔي ال̂رْحَل@/ علzا شددت َشطْأً@: الناقَة
Nمع@/ Iو اIٔودية@,

شـ̂دها ٕاذا شـطأً@: يشـطؤها النـاقَة َشطَأ :@ ّ اIٔصمعيى ـ ٣٩١ . ١١ الxذيب

ã
| الفّراء@: وقال نكحها@/ ٕاذا وَنطأها@: ورطَأها جاريته َشطأ زيد@: أبو وقال بال̂رْحل@/
أخرجت ٕاذا بغصوuا@: الشجرُة أشطأت زيد@: أبو وقال السنبل@/ شطأه َشطْأه@, ـ@أخَرَج

وشواطٔي@/ ُشطآن وbعه شفته@, :@ الواديى شاطٔي خ�ه@: أبو ا@/ Òuغصو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا ومن ء@/
ã
Ï¾جنب

ã
| حق ّ̀ ال اXتفّرع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

ã
| يكون ما الواديى وشاطٔي /@Fأصله من يتفّرخ ما وهو والزرع الشجر شطء الباب

جنبzا@/
ã
و| طرفzا

,@ اIنðاعيى اIشتقاق من Fuكو يبعد ف` الناقَة@: وشطأُت ا�اريَة شطأُت وأمّا
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مضَطَجعه@/
ã
| نفسه جعل أو الناقة@, جنب

ã
| aل ]ع	جعل

ء@/
ã
Ï¾

ã
| ]ع	امتداد وهو 
أ@ك اشتقاق وب�شطب وبيyا

/@٢٩ . ٤٨ ـ فاسَتويى فاسَتْغَلَظ فآَزَرُه ُه َشطْأَ كََزْرٍعأخَرَج اS5ٕيل ã|وَمَثُلهم

واIٔحكـام القرآن قوان� وزرع اIٕس`م شجرة من ومُنَشؤون متفّرعون أيى
أو اLراف فzم يُ�اءي أن غ� من ربّانّيـة@, ب�بية اXسـتوون واXستقيمون ّية@, ×GIٕا

جانب@/ ٕا� [ايل

يـنبت@, ح� وتربيته بذر طرح وهو بالزرع اIٔصحاب تشبيه الظاهر ولكّن
الشـطء مـنه Oرج

Ø
j والنبـّوة@, والقرآن اIٕس`م هو الزرع ووسـيلة الزارع فيكون

اXسلم�@/ من حقون ّ̀ ال وهم اXتفّرعة@, والفروع

اXقّررات هو والزرع Dص>@, رسوله
Ø
j تعا� �ا هو الزارع يكون وع�اIّٔول@:

هـذه ٕا� ا¦Çثيل
ã
| والنـظر اXؤمنـون@, هو والشطء الدينـّية@, واIٔحكام اIٕس`ميّة

الزرع@/ ٕا� I اXستوية@, اXستغلظة اXتفّرعة اIٔشطاء

الواِد شـاِطٔي ِمن َ نوِديى أتاها ØFفل ///@ ناراً الطWور جانب من آنََس بأْهله وساَر
/@٣٠ . ٢٨ ـ اXباَر@كة البُقَعة ã|ن ÒZ5ٔا

ã
| الطـور جـبل جانب

ã
| الواديى تلك وقوع هو ال¿Ìيفة@: اI|ية من الظاهر

ا�بل
ã
و| ,@hرفيد أو فاران أو ف�ان واديى كوuا يبعد Iو ,@Í½م ٕا� مَدين طريق

سفح
ã
| واقع الواديى وهذا اXناجاة@, جبَل تُدعي مرتفعة ة Øe الواديى يسار ٕا� الّذيى

سيناء@/ تار± راجع ـ اXقّدس اÎ¿Xور Ìºبال جبل

نور@/ طور@, سينا@, Mر@, ـ راجع

وفـzا وأشجار حديقـة فzا ماء نبع من قرب
ã
| كانت الناحيـة تلك ولعّل



شطر ٦٨

ا�Fل@/ أنوار فzا Øتتج� جالبة@, وزهرة خÍÉة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شطر@:

البـعد عـ� واI|خر ء@/
ã
Ï¿ال نصف ع� أحدYا يدّل أصـ`ن شـطر@: ـ مقا

أخذت ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال ف`ناً وشاطرت لنصفه@/ ء

ã
Ï¿ال شطُر قوGم ـ فاIّٔول واXواجهة@/

< الثديى Dحلمة طُبْيzا أحد
ã
الّ� وهيى َشطور@: شاة ويقال النصَف@/ هو وأخَذ نصفه منه

ينظر الّذيى وهو وَشْطراً@: ُشطوراً ه ÔÍ½ب َشَطر قوGم الباب هذا ومن خر@/ |Iا من أطول
Fyم واحد لكّل جعل فقد كذا كان ٕاذا Iٔ@نّه الباب من هذا جعل ا Ø̂ وٕا آخر@, وٕا� ٕاليك
عـليه مـّرت أ@نّه fعـناه أشُطَره@: الدهَر ف`ن َحَلب ـ العرب قول

ã
و| نظـره@/ شطر

آِخراِن@, وِخلفان قادماِن@, ِخلفان الناقة أخ`ف
ã
| وأصله ه@,

Ø
Ì¾و خ�ه من ÍÈوب

النصف@/ وهو اIٔربعة َشْطر فاIٕثنان أربعة اIٔخ`ف كانت ٕاذا Iٔ@نّه َشْطر@, Ö�َِخلف وكّل
أخ`فها@/ من ِخلفان يبَس

ã
الّ� اIٕبل وهيى َشطور@, فهيى الشاة ã�ِخل أحد يِبس وٕاذا

َشَطر ـ@ قوGم ومنـه الداُر@/ شطَرت ويقولون البعيد@, فال̂شط� ـ اI|خر اIٔصل وأمّا
هو وهذا ُخبثاً@, أهله أعيا الّذيى والشاِطر@: Uالِفاً@/ ÓFُمراِغ تركهم ٕاذا أهله@: ع� ف`ن
ال̂شْطر الباب هذا ومن أمرهم@/ ومُعظم bاعxم عن بَُعد ذلك فعل ٕاذا Iٔ@نّه القياس@,

وِجهته@/ ء
ã
Ï¿ال قصد

ã
| يقال الّذيى

اُحـُلب مَثَل
ã
و| نصفه@/ ء@:

ã
Ï¾ كل َشْطر الليث@: قال ـ ٣٠٧ . ١١ الxذيب

يِبس ٕاذا زيد@:
ã
èأ عن نصف�@/ جعلته ء@:

ã
Ï¿ال وشطرت نصفه@/ أيى َشْطره@: لك َحلْباً

أبو أخ`ِفها@/ من ِخلفاِن يبس قد
ã
الّ� اIٕبل من وهيى َشطور@, فهو ال̂نعجة@,

ã
ِخل� أحد

الُبـعد@/ وال̂شـْطر@: قومه@/ عن لتباعده شط�اً@, للغريب ويقال البعيد@, ال̂شط�@: عبيد@:



٦٩ شطر

شطَره وجهك َول� ـ الك`م
ã
| ومثله وتلقاءه@, Lوه يريد الفّراء@: قال الَمْسجد@: شطر

وال̂شْطر قال@: فيه@, اللّغة أهل ب� اخت`ف I Lوها@, أيى ٕاسحاق@: أبو قال اهه@/ ÔQو
النحو@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Fك ا�نب فٕاّن والطرف@, ا�نب يعّم ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

وأمّا فيه@/ ً̀ داخ ء
ã
Ï¿ال منxي هو والطرف انفصال@, غ� من ء

ã
Ï¿ال

ã
ي� ما هو مّر@:

خارج@/ من أو داخل
ã
| كان سواء ء

ã
Ï¿ال من وجانب جهة فهو الشطر

نصف مقدار يكون أن من أعّم وهو ء
ã
Ï¿ال من ع�طرف يطلق اللحاظ وwذا

Iصقة ء
ã
Ï¿ال جهة وهو جنبه

ã
و| ً̀ منفص ء

ã
Ï¿ال من جانب وع� منه@/ قريباً أو منه

به@/

ء@,
ã
Ï¿ال عن ً̀ ومنفص

ã
ي� ا

Ø
W كان ٕاذا ع�البُعد يطلق اIٔصل@: هذا ٕا� وبالنظر

والنحو@/ وع�التلقاء

/@١٤٤ . ٢ ـ رام Ò¡ا اXسِجد َشطَر وجَهك Rَفول

/@١٥٠ . ٢ ـ شطَره ُوجوَهكُم َفوّلوا Ôrُكن ما@ وحيُث

ا�هة@/ عنوان Fويشمله منه@, جانباً أو منه َطَرفاً اXسجد@, جهة أيى

والشّط@, والشطب الشطء ومواّد ب�اXاّدة Dف
اIٔ@ك اIشتقاق وO@I�وجود
اIٕمتداد@/ مفهوم وNمعها

ٕا� ٕاشـارة وغ�Yا@: والبيت الكعـبة دون ا¡رام اXسجد بكلمة التعب� وأمّا
العبد فناء وهو العبودّية@, مرتبة آخر هو مّر Fك السجود فٕاّن أيضاً@,

Ø ã
الباط	 التوّجه



شّط ٧٠

بقلبـه يتوّجه أن اXستقبل للعبد ف`زم والذّلة@, اòضوع غاية وIقّق اIٔنانيّة با^حاء
bيع فيه ا¤ّرم ا¡ّق السجود وهو ٕاليه@, للوصول ويستعّد اIٔس	@, اXقام ٕا�هذا أيضاً

الدنيوّية@/ الع`ئق

وتـتحّصل ,@
Ø ã
والبـاط	 ّ الظاهريى التوّجه

ã
| التوحيد حّق يتحقّق اXع	 وwذا

واIٕنفراد@/ اIٕجBع
ã
| ا¡قّة الوحدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّط@:

فأمّا اXيل@/ ع� يدّل واI|خر الُبعد@/ ـ أحدYا صحيحان@, أص`ن شّط@: ـ مقا
ـطاط@: والش� الُبعد@/ طاط والش� شطوطاً@/ تِشّط بعدت@, ٕاذا الدار@, شّطت فقوGم البعد@:
السوم@,

ã
| ف`ن أشّط ويقال اIٔرض@/ عن يبُعد أع`ه Iّٔن الُبعد@, قياس وهو الّطول@,

أمعنوا ٕاذا ف`ن طلب
ã
| القوم أشّط ويقال القدر@/ Vاوزة وهو ال̂شَطط@, çوأ أبعد ٕاذا

بقوله اIحتجاج الباب هذا ٕا� ينقل أن وNوز ا¡كم@,
ã
| فاXيل اXيل@: وأمّا وأبعدوا@/

ا¡كـم@/
ã
| واXيل ا�ور وهو وأشّط@, شّط يقال ل@, ß Ò] I أيى ـ ُتشِطط و5 ـ تعا�

ã
| مائل Iٔ@نّه َشـطّاً يى Ùd ا Ø̂ وٕا َشطّاِن@, َسنام ولكّل ِشـّقه@, وهو ال̂سنام شّط وال̂شّط@:

ا�انب�@/
ã
| Iٔ@نّه لذلك@, َشطّاً يسّمي الyر وشّط ا�انب�@/ أحد

جار وَشـطَطاً@: ُشطوطاً حgـه
ã
| ف`ن وشّط بعـدت@/ الدار@: شّطت ـ مصبا

وا�ميع أفرط@/ السوم@:
ã
| وشّط فيه@/ أغلظ وُشطوطاً@: َشطَطاً القوم

ã
| وشّط وظلم@/

الyر جانب والشّط@: لغة@/ أيضاً@: السوم
ã
و| ا¡كم

ã
| وأشّط وقتل@, ÍÈب

ã
èبا من

/@ الواديى وجانب

ã
و| اXكان

ã
| يقال وأشّط@, الدار شّطت يقال الُبعد@,

ã
| اIٕفراد ال̂شَطط@: ـ مفر



٧١ شّط

ا�ور@/ عن بال̂شَطط Ø
وع السوم@/
ã
و| ا¡كم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اIنفصال وIـقّق ثابت أمر عن ا¦ايل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

,@ Øمعـ� Tل� عن واIنفصـال ,@ الواديى وجانب الyـر@, جانب مصاديقـه@: ومن عنه@/
عن والغلظـة واIٕفراط عمـل@/ أو حكم أو حق

ã
| واLIراف ا¡ـّق@, عن وا¦ايل

اIعتدال@/

ٕاذا اIٔصـل مصاديق من وغ�ها@: واIٕفراط واLIراف وا�ور البُعد oفاهf
ثابت@/ أمر عن واIنفصال ا¦ايل قيد فzا لوحظ

/@٢٢ . ٣٨ ـ Íاط Ù½ال ٕا�َسواء وwهِدنا ُتشِطْط و5 ّق Ò¡با بيَننا فاحكُم
ال½Íاط@/ سواء وعن ا¡ّق عن ا¦ايل مورد

ã
| اXاّدة فتذكر

أمر@/ أو حكم
ã
|

ã
ÏÉيَق فقيه لكّل الرعاية Iزم اIٔمر وهذا

/@١٤ . ١٨ ـ َشَططاً ٕاذاً  ُقْلنا اً َلَقد ×Gٕا ُدوِنه ِمن َندُعَو لَن
/@٤ . ٧٢ ـ َشَططاً Mَع�ا نا Ôzسف يَقوُل كاَن وَأ@ن-ُه

شأنـه خ`ف وجّل عّز �ا
ã
| القول من أعظُم الثابـت ا¡ّق عن [ايل ّ وأيى

ذلك@/ وأمثال ولداً@, أو صاحبًة ذ ØHا وأ@نّه بال¿Ìك@, كالقول ومقامه@,

بأّن واÇXعرفة الكامل التوحيـد هو وجّل@: عّز �ا
ã
| ا¡ـّق قول أّن �O@Iو

سنة تأخذه I قادر قيّوم ّ حيى وأ@نّه تعا�@, � التامّة والقّوة وا¡ول والسلطة ا¡كم
العبوديّة وNمعها ,@oوالتسل والرضا والتفويض التوكّل التوحيد@: حّق وي`زم وI@نوم@,

التاّم@/ والفناء اIٔنانيّة وTو الكاملة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



شطن ٧٢

شطن@:

وا�مع ا¡بل@, وال̂شطَن@: بعدت@/ قعد@: باب من شطوناً الدار شَطنت ـ مصبا
رaة عن أو ا¡ّق عن بُعد ٕاذا شطن من أ@نّه أحُدYا قوIن@: الشيطان

ã
و| أشطان@/

شيطان@/ فهو والدواّب واIٕنس ا�ّن من د متمر� عاٍت وكّل أصلّية@, النون فتكون ,@�ا
َفْع`ن@/ فوزنه اح�ق@, أو بطل ٕاذا يشيط شاط من أصليّة الياء أّن ـ ã

æالثا والقول

تَشـطُن الدار شطنِت يقال الُبعد@, ع� يدّل صحيح م̂طِرد أصل شطن@: ـ مقا
الَقـعر بعيدة أيى َشـطون ب� ويقال@: بعـيدة@/ أيى َشـطون ونَوًي غربت@/ ٕاذا ُشطوناً@:
ا¡بل ال̂شطَن@: اòليل@: قال ب�الطرف�@/ ما بعيد Iٔ@نّه القياس@, وهو ا¡بل@, وال̂شطَن@:
عن لبُعـده أصلّية@, فيه والنون الباب هذا من هو قوم فقال الشيطان@: وأمّا الطويل@/
شاِطٍن ا ØZ@أ اُمّية@: قوُل القول wذا قال مَن حّجة من يكون أن ويُشـبه و[ّرده@/ ا¡ّق

شاَط@/ من وٕانّه زائدة@, فيه النون ٕاّن ويقال فيعال@/ بوزن فيكون عكاه@, َعصاه

به ويشّد به يسـت الفـتل الشـديد الطـويل ا¡بل ال̂شطَن@: ـ ٣١١ الxذيب
ووجهه@/ نيّته عن خالفه ٕاذا يَشِطنُه شطَن مصدر ال̂شطْن السّكيت@: ابن وقال اòيل@/
Mبل�@/ الب� من الدلو يَ�ع الّذيى والُمشاِطن@: الدلو@, به يُشطن الّذيى ا¡بل وال̂شطَن@:
َعـْوجاء@, مُـلتوية َشـطون@: وِب� ِشّق@,

ã
| مائلة كانت ٕاذا َشطون@: ألية غ�ه@: وقال

َشطون@: وب� أعوج@, طويل َشطون@: ُر· :@ ّ اIٔصمعيى شديدة@/ Ìة ß»َع َشطون@: وحرب
وَشيْطَن بُعد@, أيى َشطَن من فَيعال الشيطان الليث@: وقال ِعَوج@/ ِجراwا

ã
| القعر بعيدة

من فَْع`ن الشـيطان غ�ه@: وقال ِفعله@/ وفَعل كالشـيطان صار ٕاذا وتشيطَن@: الرجل
قول َشطَن من أ@نّه ع� والدليل ,@
أ@ك واIّٔول قلُت@: واح�ق@/ هلك ٕاذا يشيط@, شاط

َعصاه@/ شاطٍن ا ØZ@ـ@@أ اُميّة



٧٣ شطن

م@/ Øxم عدّو@, ,@Ë½خ الشيطان@, @@Dشاطان> ـ قع

/@ ÓÊ½خ كان عاَدي@, َبَغض@, َكره@, حقَد@, Dشاطَن>

الشيطان@/ [@آرامّية@] Dِشِطناء>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الِعوج وIقُّق واIستقامِة ا¡ّق عن اXيل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

واIلتواء@/

والر· والقرب@, ا¡ّق عن والبعد اXعوّج@, العميق الب� اIٔصل@: مصاديق ومن
فتل@والتواء@, طويل@فيه وحبل الصحيح@, النظم@وا�ريان عن خارج وحرب ِعَوج@, فيه

والرفق@/ الصدق عن خارج وعدّو

فـيعال وزان عـ� وهو وال«Ìيانّية@, العـ
يّة عن مأخوذة كلمة والشـيطان
واGيذام@/ والبيطار @كالقيدار

القـرب@, مـقام
ã
| واIســتقامة ا¡ّق عن اXـيل Xفهـوم كامل مصداق وهو

واIلتواء والوفاء@, الصدق مراحل عن واòروج الطاعة@, سبيل سلوك
ã
| واIعوجاج

والوفاق@/ والرaة الرفق
ã
| والفتل

الشيطان كلمة ولكّن وغ�ها@, وا¡يوان واIٕنس ا�ّن
ã
| يتحقّق اXع	 وهذا

ا¡يوان@/ ٕا�
Ø
j بقرينة@, اIٕنس ٕا�

Ø
j ا�ّن@, ٕا� ٕاط`قها يَن½Íف

أن5 ماِرد@, َشيطان Rُكل ِمن وِحفظاً ,@oَرج َشيطاٍن بَقول هَو َوما :@
ã
| Fك فا�ّن
يطاَن@/ الش- َتعُبدوا

ِلُكّل َجَعلنا وكذلِك َمَعُكم@, ٕانّا قالوا َشياطيyم ٕا� َخلَْوا وٕاذا :@
ã
| Fك واIٕنس



شطن ٧٤

ا5ٕنسوا�ّن@/ Òَشياط� عُدّواً
à
Ø ã
� نَ

والعـداوة@, واIٕغـواء@, كاIٕضـ`ل ولوازم@: آثار القـرآن
ã
| للشـيطنة ويذكر

وغ�ها@/ والوسوسة@, والðي�@, واXنكر@, بالفحشاء واIٔمر والبغضاء@,

/@٦٠ . ٤ ـ َبعيداً ُيضل-همض�5ً أن يطاُن الش- وُيريُد واIٕغواء@: فاIٕض`ل

/@ ٨٢ . ٣٨ ـ Òع� Òbمأ Úyتك5ُغوي فِبِعز- قاَل

ã
| والَبـغضاَء الَعداَوةَ بيَنكُم يوقَع أن يطان الش- ُيريُد ا Ú̂ ٕا والبغضاء@: والعداوة

/@٩١ . ٥ ـ والَميسر مر Òòا

/@٢٢ . ٧ ـ ُمب� َعُدّو ا Ôg لَ يطاَن الش- ٕان-

/@٥ . ١٢ ـ ُمب� َعُدّو لٕ�نساِن يطاَن الش- ٕان-

بالَفْحشـاء يأُمُر فٕان-ه يطان الش- ُخُطواِت َيت-بع وَمن واXنكر@: بالفحشاء واIٔمر
/@٢١ . ٢٤ ـ والُمنكر

/@٢٦٨ . ٢ ـ بالَفحشاء ويأمركُم الفقر َيِعُد@كُم يطاُن الش-

/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفر لٕ�نسان قال ٕاذ يطاِن الش- @َكَمَثل

/@٢٠ . ٧ ـ FÔ ÒG َ لُيبِديى يطاُن الش- FÔGفَوسَوس والوسوسة@:

/@١٢٠ . ٢٠ ـ أدلّك َهل آَدُم يا قاَل يطاُن الش- ٕاليه فَوسَوَس

/@٤٨ . ٨ ـ م Ô ÒGFأع يطاُن الش- م Ô ÒGَزي-ن وٕاذ والðي�@:

/@٤٣ . ٦ ـ َيعملون كانوا ما يطان الش- م Ô ÒG وزي-َن م Ôwقلو َقَسْت َولكن

/@٣١@.@٢١ ـ ع� الس- ٕا�َعذاب َيدعوُهم يطان الش- كان أَولَو ٕا�النار@: والدعوة

/@٢٧ . ٧ ـ ا�ن-ة ِمَن أبَويكُم Fأخرَج كَ يطاُن@ الش- 5@َيفِتنن-كُم



٧٥ شطن

/@٢٧ . ١٧ ـ َكفوراً لربRه يطاُن الش- وكاَن والكفر@:

/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفر لٕ�نسان قاَل ٕاذ يطان الش- @َكَمَثل

كونه مع و¼Íاطه ا¡ّق عن اXنحرف اXائل هو لغًة الشيطان أّن ا�امع والقول
كذلك@: كان ومن اòارج@,

ã
وثبوت| حقيقة وله

ã
Øك� مفهوم وهذا باIعوجاج@, متّصفاً

جهة عن ومنحرف فكـراً@, والطّغيان والكفران بالكفر اIّٔول ا¡ّق عن منحرف فهو
وعـدم والشّك Øوالتـح� واIسـتكبار Ø
بالتك الذاتيّة والgاIت النفسانيّة الصفات
اÇXنكر وفعل والطغيان بالعصيان الرaن ٕاطاعة عن ومنحرف والسكينة@, الطمأنينة
البغضاء وٕاظهار واG`ك وٕا�النار الفساد ٕا� والدعوة واIٕغواء واIٕض`ل والفحشاء

/@ ً̀ عم والعدوان

ا¡Çّق عن باLرافه اòسـائس هذه وVمع الرذائل هذه جامع هو فالشيطان
اIّٔول@: ا¡ّق وهو الرaن ويقابله ا¡قيقة@, سبيل عن وميله

/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين لَُه@ َفهَو َشيطاناً لَُه نُقيRْض ن ×a الر- ِذ@كر عن يَعُش وَمن

/@٤٤ . ١٩ ـ اً َعِصيّ ن ×a ِللر- كانَ  يطاَن الش- ٕان-

التاّم@: اIٕنسان أيضاً ويقابله

/@٥ . ١٢ ـ @ُمب� َعُدو� لٕ�نسان يطاَن الش- ٕان-

/@٥٣ . ١٧ ـ ُمبيناً عدّواً@ لٕ�نسان كاَن يطان الش- ٕان-

]خالفته@: اIٕنسان يؤمر هذا وع�

يطان@/ الش- ُخُطواِت تت-ِبعوا َو5

/@١١٩ . ٤ ـ ُمبيناً Ìُخ«Ìاناً@ ß»َخ َفَقد Mا ُدون ِمن َوليّاً يطاَن الش- يت-ِخِذ وَمن

/@٩٨ . ١٦ ـ oج الر- يطان الش- ِمَن Mِبا فاستَِعذ



شطن ٧٦

ع�اُمور@: التنبيه هنا وينبغيى

fا وضعفاً@, شّدة فzا ا¤دوديّة باخت`ف هو ا Ø̂ ٕا nالعوا مراتب اخت`ف ٕاّن ـ ١
والوجوديّة والسعة والروحانيّة والنفوذ والقدرة القّوة جهة من فهو أقّل فيه ا¡ّد @كان

أقوي@/

ٕا� مـضافاً اXلكـوت nعا
ã
و| فقط@/ ذاته

ã
| حدوده Dا�
وت> العقل nفعا

ا¡Çيوان nعا
ã
و| أيضاً@, عـاXها

ã
| وكيفيّة كّمية Gا خارجيّة حدود الذاتيّـة ا¡دود

وجـهة أغلب اXاّدية جهة :@
Ø ã
çالنبا nالعا

ã
و| أيضاً@/ ماّدية حدود ا¡ّدين ٕا� مضافاً

اIٕنسـان nوعـا ¼Íفـة@, وماّدية Tدوديّة ا�Fدات
ã
و| أضعف@, وقواها الروحانيّة

مyا شكل ّ بأيى التشكّل استعداد وفيه Uتلفة@, Xراتب تاّم ومظهر nالعوا من Vموع
وعالية@/ سافلة

مـتأّخرة وشعبة نازلة@, دانية شعبة شـعبت�@: ع� يتشّعب اXلكوت nعا ـ ٢
ع� وطبقات مراتب وفzا باX`ئكـة@, يسّمون العالية باXلكوت وا¢لوقون عالية@/
من وفzـم با�ّن@, يسـّمون السـافلة النازلة وأهل ووظائفهم@/ منـازGم

ã
| اخت`ف

العالية@/
ã
ليس| ما ا¡دود

/@ ٨ . ٧٢ ـ باً
Ô
Î Ô¾و َشديداً ُمِلَئتَحَرساً َجدناها َفَو Êَء

Ú
ال« َلَمْسنا وأ@نّا

منّا وأ@نّا ـ اÇX`ئكة دون فzم وعصيان طغيان وجود أوجبت ا¡دود وهذه
/@١١ . ٧٢ ـ ِقَدداً طَرائَق ُكنّا ذلك دون ومنّا الّصا¡ون

فzا@/ ا¡دود باعتبار واX`ئكة@, ا¡يوان مرتبة ب� مرتبة
ã
| فا�ّن

ا¤Çدوديّة فٕاّن فيه@, والعصيان الطغيان يزداد موجود@: ã
| ا¡ّد ازداد Fّكل ـ ٣

وال¿Îوة ا¡رص@والطمع@وهيجان@اXيل توجب واXمنوعيّة أوجبت@Tرومّية@وWنوعّية@,



٧٧ شطن

العدوان@والعصيان@واò`ف@والتجاوز @النفستولد
ã
| اIُمور وهذه اIستطاعة, وقصور

واIستكبار@/ واòصومة والعمل القول
ã
واLIرافات| والغضب والسخط والظلم

ا¡ريّة صورة ã
غضب| Iو طمع Iو استكبار Iو عدوان Iو خصومة I فٕانّه

ا¡دود@/ من العصيان ينشأ ا Ø̂ وٕا والسعة@, واIنط`ق

وهو اIقتناع افتقد فٕاذا له@, Ë
Ø
ق« ]ا واIقتناع ضا@: الر� عدم العصيان وع`مة

والعصيان@/ الطغيان آثار تظهر الصفات@: Tامد أعظم من

اللفظ هذا فيستعمل اIعوجاج@, مع ا¡ّق عن اBXيل هو الشيطان@, ٕاّن قلنا ـ ٤
اIٕب`س من وهو ٕابليس كلمة R`ف وهذا والعـدوان@, والطغيان التجاوز موارد

ã
|

عمل@: بسوء الشديد ]ع	اليأس

/@٣١ . ١٥ ـ الّساِجدين َمَع َيكون أن ×èٕابليَسأ ٕا5ّ

/@٢٠ . ٣٤ ـ َفريقاً ٕا5ّ فات-بعوه ظن-ه ٕابليُس zم َعلَ َق َصد- َوَلَقد

/@٧٤ . ٣٨ ـ الكاِفرين ِمَن َو@كاَن Ò Ò�استك ٕابليَس ٕا5ّ

العدوان@/ فيه لوحظ ٕاذا بالشيطان عنه Ø
يع ٕابليس وهذا

/@٢٠ . ٧ ـ FÔ ÒG َ لُيبِديى يطاُن الش- FÔ ÒG َفَوسَوَس

/@٣٦ . ٢ ـ َعyا يطاُن الش- F ÚGفأز

يستعمل@/ الّذيى Fyم كّل مفهوم خصوصيّة التعب�ين من كّل
ã
| في`حظ

يتصّور ف` فيه@, اòارجيّة ا¡دود لفقدان العقل@: nعا ã
| I@توجد الشيطنة ـ ٥

ا¡Çّق عن ٕاLـراف Iو عـدوان Iو عصيان Iو طغيان Iو اسـتكبار nالعا هذا
ã
|

ومعرفة خضوع@,
ã
| فناء Iّٕا nالعا هذا

ã
| فليس والطاعة@, السلوك

ã
| وI@@اعوجاج



شطن ٧٨

فيه@/ اIٔنانيّة Iنعدام خالص@, وخشوع وطاعة و¾Îود@,

اXاّدية@, Ëوالتكاثف
Ø
التج« حدود عن ههم Øلت� الُعليا@: اXلكوت nعا

ã
وكذلك|

واòشية@: والركوع والقيام السجود
ã
| واستغراقهم

/@٢٧ . ٢١ ـ َيعملون بأمره وُهم بالَقول َيسبقونَه 5

/@٤٩ . ١٦ ـ َيستك�ون 5 وُهم وا�Xئكُة َيسُجد@/// Mِو

Iقّق فٕاذا Wكنة@, فzا وا¦اي`ت زائدة@, فzا فا¡دود ف�@: dالس اXلكوت وأمّا
الطغيان@والعدوان@والّض`ل@واIض`ل

Ø
j يتبعه@اIعوجاج@, ا¦ايل@واLIراف@عن@ا¡ّق@:

والشيطنة@/

معرضض`ل
ã
ف� الُعليا@, اXلكوت ٕا�م�ل يصل n دام ما فهو اIٕنسان@: وأمّا

وَزّلة@:

/@٣٨ . ٧٩ ـ اXأوي هيىَ Òoح Òا� فٕان- نيا Wالد ا¡ياةَ وآثََر طََغي َمن فأّما

/@٣٠ . ٧ ـ Mا دوِن ِمن أولياَء Òياط� الش- ذوا Ò ÚHا م Ô Úuٕا

/@١٤ . ٢ ـ َمَعكُم ٕانّا قالوا َشياطيyم ٕا� َخلَْوا وٕاذا

اIٕنسان فٕاّن واX`ئكة@, ب�اIٕنسان يكون ا
Ø
W اXاّدة حيث من ا�ّن خلُق ـ ٦

لطـيفة ماّدة من خلقت واX`ئكـة ط�@/ أو تراب من وباعتبار مه�@, ماء من ُخلق
أّن Fكـ اXاّدّيـة@, الفعلـيّة النار اXـراد وليس نار@, من خلق فقد ا�ّن وأمّا نورانّيـة@/

/@ ً̀ فع تراباً ليس اIٕنسان

تتحّصل وهيى شديد@, Ìºيع Iّرك فzا وا¡رارة حرارة@, فzا ما الناريّة واXاّدة
فيكون النورانيّة اXاّدة تتولّد ا¡رارة ومن لطيفة@, ثانويّة حالة ٕا� اXاّدة

ã
| Iّول من

والنور والنار الشجر
ã
| Fك فوقه@, واX`ئكة اIٕنسان@, من ألطف اXاّدة حيث من ا�ّن



٧٩ شطن

/@١٢ . ٧ ـ ِمنط� وَخَلقتَُه نار ِمن
ã
� َخَلقتَ ِمنُه Õَخ� أنا قاَل ـ@@

/@٢٧ . ١٥ ـ موم الس- نار ِمن َقبُل ِمن َخَلقناه وا�ان-

/@١٥ . ٥٥ ـ نار ِمن ماِرج ِمن ا�ان- وَخَلَق

ã
و| لطيف سطح

ã
| يكون وأن Iبّد :@

Ø ã
Ø	ا� الشيطان مع ا¦اّس أّن وليعلم ـ ٧

ã
والت`{ ا¦اّس حصول اXراد وليس اXاّدة, جهة من الشيطان@وا�ّن مرتبة m`مرتبة@ت

اXاّدة@/ سطح
ã
|

والوحيى والðي�واIٕلقاء وال�غ والوسوسة
ã
Øوالتو� اXقارنة من اXراد فيكون

وأطواره@/ خلقته ومرتبة وجوده خصوصيّة m`ي ما الشيطان@: من

و[اّس لقاء من اXاّدة nعا
ã
| ويتصّور يتحقّق ما :@

ã
æعاXا هذه من اXراد فليس

تـقارب وٕا� ظـاهرّية@, ومشـافهة مقابلة ٕا� Iتاج Øح� خارجّية@, ماّديّة وارتباط
/@
Ø ã
æمكا وتقارن

فيوحيى اXاّدة@, nعا فوق nعا ã
يتحّقق| ا Ø̂ ٕا واIٕنسان@: ب�الشيطان فاIرتباط

قريب ع�طور نzّم ÔZو ويُضلّهم صدورهم
ã
ويُوسوس| وأتباعه أوليائه الشيطان@ٕا�

:@
ã
القل� واIٕلقاء

ã
æالروحا الطور من

/@١٧٥ . ٣ ـ فأولياَءه Rو ÔO يطاُن الش- ذىِلكُم

/@٣٨ . ٤ ـ َقريناً فساَء َقريناً لَُه يطاُن الش- َيكُن وَمن

/@٦٠ . ٤ ـ ُيضل-هم يطانأن الش- وُيريُد

/@١٢٠ . ٤ ـ ُغروراً ٕا5ّ يطان الش- َيِعُدُهم َوما zم Rن ÔZو َيِعُدُهم

/@٢٠ . ٧ ـ ِلُيبِديى يطاُن الش- FÔ ÒG َفَوسَوَس

/@٤٨ . ٨ ـ م Ô ÒGFأع يطاُن الش- م Ô ÒG زي-َن وٕاذ



شطن ٨٠

/@٤٢ . ١٢ ـ َربّه ِذ@كَر يطان الش- فأنساه

اIٕنس@, شـياط� من Òيُل Fك الشـيطان@: جانب من اXلـقاة
ã
æعاXا هذه ـ ٨

Iو قهر Iو تسّلط I أ@نّه Fك الشيطان@, جانب من وتفّوق وحكومة بتسلط وليس
ِسواهم@/ ع�مَن لشياط�اIٕنس حكومة Iو 
ج

البدنيّة والقوي ا�وارح بوسائل يتحقّق ا Ø̂ ٕا اIٕنس
ã
| اIٕلقاء أّن Fyبي والفرق

الظاهريّة والقوي ا�وارح فٕاّن الباطنّية@, بالقوي ا�ّن
ã
و| والعمل@/ كاللسان اXاّدية

:@Fارتباطه
ã
| مؤثرة غ� البدنيّة

/@١٢١ . ٦ ـ ٕا�أوليائهم َلُيوحوَن Òياط� الش- وٕان-

/@٣٠ . ٧ ـ أولياَء Òياط� الش- ذوا ÚHا م Ô Úuٕا

اIٕنسان@/ أفراد الشياط�ع� سّلط قد وجّل عّز �ا ٕاّن يقال ف`

/@٢٢١ . ٢٦ ـ oأث أّفاٍك َع�ُكّل ُل Ø
ياط�ت الش- ُل Ø
 تَ َع�َمن نبRُئكُم اُ َهل

/@٥٣ . ٢٢ ـ َمَرض قلوwم
ã
| لل-ذيَن فتنًة يطاُن الش-

ã
ُيل ما ليجَعَل

ã
| Fك ,@ Øع�Xا

Øã
Ï½الشخ الشيطان منه يراد قد الكرZة@: اI|يات

ã
| الشيطان ٕاّن

Ø
j

الّس`م@: Fzعل وحّواء I|دم وسوس الّذيى الشيطان

/@٣٦ . ٢ ـ Fفأخَرَجه َعyا يطاُن الش- F ÚGفأز يطاُن@, الش- FÔ ÒG َفَوسَوَس
:@
ã
| Fك الشيطان مطلق يراد وقد

/@٩٠ . ٥ ـ يطان الش- َعَمل ِمن والَمْيسُر@/// ْمُر Òòا ا Ú̂ ٕا

ٕا� ÇJتاج ومصاديقه أنواعه من كّل وٕارادة مطلق@, عاّم مفهوم له فالشيطان
مقالّية@/ أو مقاميّة قرينة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٨١ شعب

شعب@:

عـ� واI|خر اIفـ�اق@, ع� يدّل أحدYا Uتـلفان@, أص`ن شـعب@: ـ مقا
نـّص وقد اIٔضداد@, باب من هو قوم فقال ذلك@,

ã
| اللغة أهل اختلف

Ø
j اIجBع@/

اòليل@: قال لغات@/ هيى ا Ø̂ ٕا اIٔضداد من ليسذلك آخرون@: وقال ع�ذلك@/ اòليل
وقـوGم اجBعاً@/ ويكون تفّرقاً يكون ال̂شعب أّن العربيّة ووسع الك`م عجائب من
وا�مع والعجم@, العرب قبائل من تشّعب ما الشعب ومنه َشعب@, ء

ã
Ï¿ال

ã
| لل̂صْدع

Çwم انشـعبت ويـقال طريقه@/ ا¡ّق@: وَمْشعُب /@oالعظ ّ ا¡يى ال̂شْعب ويقال ُشعوب@,
َشـعبان Çيى Ødو ُدريد@: ابن قال ا�بل�@/ ب� �نفرج ما وال̂شْعب تفّرقت@/ ٕاذا الطdُرق@:
ٕاذا الصدَع َشَعب فقوGم خر@: |Iا الباب وأمّا اXياه@/ طلب

ã
| تفّرقهم وهو فيه لتشّع}م

يى Ùd القبائل باب
ã
| الّذيى ال̂شعب يكون أن Nوز وقد شعب@/ ßXا للِمثقب ويقال Iَءمه@/

ع�اIجBع@/ يدّل وهذا ف`ن@,
ã
ب	 َشْعُب تفّرق ويقولون واIئت`ف@/ ل`جBع

وال̂شعب@: ِشعاب@/ وا�مع ا�بل@,
ã
| الطريق وقيل الطريق@, عب@: الش� ـ مصبا

وشعبُت /@oالعظ ّ ا¡يى ال̂شعب@: ويقال ُشعوب@/ وا�مع العرب@, قبائل فيه ما@@انقسمت
اشتّق التفريق ومن اIٔضداد@/ من فيكون وفّرفxم@, bعxم نفع@: باب من شعباً القوَم

من½Íف@/ غ� Gا ÓFعل وصار اò`ئق@, ُتفّرق ا Øu@Iٔ َشعوب@, اXنّية@, Ëºٕا

اجتمع ما :@ الواديى من وال̂شعب واحد@/ ّ حيى من اXتشّعبة القبيلة الَشْعب@: ـ مفر
وYك

ã
| أخذت تفّرق الّذيى ا�انب من ٕاليه نظرت فٕاذا طرف@, وتفّرق طرف منه

فلذلك اجتمعا@, ٕاثن� وYك
ã
أخذت| اIجBع جانب من نظرت وٕاذا يتفّرق@, واحداً

مصدر@, هو الّذيى َشْعب تصغ� وُشعيب@: فّرقَت@/ ٕاذا وشعبت bعَت@, ٕاذا شعبت قيل
عت@/ Ôbأصلحت@و @قد

ã
ِلق@الّ� Òòا الَمزادة وال̂شعيب: ِشعب@/ تصغ� أو ,Ëºٕا @هو الّذيى أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

آخر@/ Vتمع اXنق«Ëعن اXتشكّل ا£تمع هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

بعده@/ والتجّمع اIنقسام قيدان ففيه

وليس ملحوظ�@, Fuكو من وIبّد اIٔصل@,
ã
| معاً مأخوذان اXفهومان فهذان

اIٔضداد@/ من اللغة تكون Øح� باIستق`ل@, منظوراً Fyم واحد @كّل

الت`ؤم@, الصدع@, التفّرق@, ا�مع@, ـ oمفاه Vّرد ع� اXاّدة ٕاط`ق يصّح ف`
Vازاً@/ Iّٕا القيدين@: ¡اظ بدون ومصاديقها

/@١٣ . ٤٩ ـ ِلَتعارفوا وَقباِئَل ُشعوباً وَجَعلنا@كُم

واIٔبيض واaIٔر كاIٔسود اIٕنسان@, نوع أصل من ينشعب ما هو الشعوب
واIٔصفر@/

اòصوصيّات باعتبار والقبائل الطبيعّية@اòارجّية@, اIمتيازات الشعوب@باعتبار
اXعنويّة مقاماtم ã

| وÌ¾@Iفاً فضـيلة I@توجب اIمتيازات وهذه بالّنسب@, ا¡اصلة
أتقا@ُكم@/ Mا ِعنَد أ@كَرَمكُم ٕان- ـ@

َو5 َظليل ُشَعب5 ثَ�ِث ذيى ِظّلٍ ٕا� انطِلقوا ُتكَّذبوَن ِبِه Ôrُكن ما ٕا� نطِلقوا ٕا
/@٣٠ . ٧٧ ـ الل-َهب ِمَن

ã
يُغ�

Ø
يعـ nو Uصـوصة@, حّرية وهو التقـيّدات عن
ã
Ø�Hو اس�سـال اIنط`ق

حـالة ÇIّول هو بل مكانّية@, حركة أو انتقال ٕا� ا¡اجة لعدم وبأمثـاله@: بالذهاب
معنوّية@/

اIٔعFل@/ آثار ورؤية ا�زاء ومشاهدة البعث هو بون@: Rُتكَذ بِه Ôrُكن َوما@
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قـبال
ã
| أو وخ� نور مقابل

ã
| ٕامّا وا¡اجب وأثره@, ا¡اجب هو والظRّل@:

ظّل هو هنا@: الظّل من واXراد متقابل�@/ أيضاً Fyم اXتحّصل الظّل فيكون ,@
Ø
Ì¾و ظلمة

/@
Ø
Ì¾و لظلمة الظّل وهو يكّذبون@, به كانوا ما

ا¡اجب فٕاّن والغفلـة@, بالدنيـا والتعلّق النفس رؤية وهو ُشَعب@: ثَ�ث ذيى
الثـ`ثة@, هذه حجاب Iت اIٕنسان وقوع بنوره@: واIستنارة تعا� �ا ٕا� للتوّجه

تعا�@/ �ا عن ا¡اجبة اXانعة هيى ا Øuفٕا

مقصودة وأخذها الدنيا با¡ياة تعلّق أو له@, ÓCص وأخذه نفسه ٕا� توّجه fن
الشعب هذه ظّل

ã
| فهو ٕاليه@: والتوجه ا¡ق عن غفل أو مألوهة@, ومطلوبة وTبوبة

الظلFنّية@/ ا¡جب من

مـبدأ عن والبُعد اIنقطاع توجب الغفلة فٕاّن مت`زمة@: الث`ثة ا¡جب وهذه
التعلّق Fyم ويتحّصل هـواه@, وتأم� النفس ٕا� التوّجـه ويُ`زمها والنـور@, الرaة

ا�البة@/ زخارفها ٕا� والتوّجه بالدنيا

ظـّل وهو ,@ ّ ماّديى I ّ معنويى ظّل وهو شـعب@, ث`ث من متشك�ل الظّل فهذا
العذاب@/ مواجهة عن وZ@Iنع الّلهب من

ã
I@يغ	 ولكنّه

اÎ¿Xورين@/ اIٔنبياء من فهو التصغ�@, بصيغة ُشَعيب@: وأّما

بن مّر بن َرعويل بن نويت بن شعيب وهو Dص> شعيب ـ ٢٨ . ١ اXروج

Ø
Fفل مديـن@, أهل من مبعوثاً وكان عربيّاً@, لسانه فكان ,@oٕابراه بن مديـن بن َعنقاء

Dص>@/
Ø ã
الن� بشعيب مّر فرعون من هارباً موDÏºع> خرج

oبراهIٕ آمنوا رهط ولد من كانا وبلعم شعيباً ٕاّن وهب@: ذ@كر ـ ٤١ اXعارف

ã
بـ	 قبل كان

Ø ã
ن� فكّل لوط@/ بنات فز̂وجهم الشام@, ٕا� معه وهاجروا اُحرق@, يوم
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له قـيل ا Ø̂ وٕا لوط@, بنت هيى شعيب وجّدة الرهط@/ اولئك من oٕابراه وبعد ٕاÌºائيل
nو اIٔنبياء@/ خطيب شعيب ويقال@: /@

ã
َشْع�

ã
|
ã
� باِرْك الّلىهّم ـ يدعو كان Iٔ@نّه شعيب@:

قوم أصاب وØXا ٕالzم@, ُبعث أمّة ا Øyولك اIٔيكة@, أصحاب من شعيب قبيلة مدين تكن
فلم مكّـة ٕا� اIٔيكة أصحاب من معه آمنوا والّذين شعيب ¡ق أصاwم ما شعيب

والشام@/ رJاء بلعم@: مسكن وكان ماتوا@/ Øح� wا يزالوا

عاد من العاربة العرب منازل wا وكانت مَدين@: ومyا ـ ٢٠ ـ اIٔرب uاية
انتقلت\ÇÇود

Ø
j معناهم@,

ã
| هم ومن وحÍÉموت وجرهم oوأم وجديس Ë»وط

عـاد من D]دين> با¨ن العاربة العرب بقـايا من هلك من وهلك جر@/// ß¡ا ٕا� مyا
ن@/ |Iا ٕا� مدين بعرب فُعرفوا عابر بن قحطان بنو فيه وخلفهم وغ�هم@/

مـاء ع� وwا الشام@, وب� \ود أرض جر ß¡ا ب� عظيمة بلدة وهيى وَتبوك@:
الس`م@/ عليه ُشعيباً ٕالzم �ا بعث الّذين اIٔيكة أصحاب كان wا ٕاّن ويقال وKيل@,

Lو ع� لتبوك Tاذية اaIٔر> Dالبحر الُقلزم Mر ع� مَدين@: ـ البلدان معجم
لسا_ة موDÏºع> مyا است

ã
الّ� الب� وwا تبوك@, من 
أ@ك وهيى مراحل@, سّت من

ع� من أهلها وماء بيت@, علzا
ã
ب	 قد الب�مغطّاة هذه ورأيت زيد@: أبو قال شعيب@/

القبيلة@/ Ëºٕا ومَدين@: /@oٕابراه بن يت]دين Ød شعيب@, قوم مدينة وهيى ,@ Qريى

زوجـة وأبو ِمديان أم� أو كاهن Dفضـلة>@: ِي�ون ـ مقّدس كتاب قاموس
والظاهر بَرعوئيل@, يدعي ١٠@.@٢٩ وأعد ٢@.@١٨ خروج

ã
و| ,@٣@.@١ خروج موÏºـ

ـ
ã
| Fك وقطوره@, oٕابراه نسـل من وكان له@, عمل ]ناسـبة له لقـباً كان ي�ون أّن

/@٢ . ٢٥ التكوين

sالغ فساق ِمديان كاهن يه Ö Òa غsِي�ون يرعي موÏºفكان وأمّا ـ ٣ خروج
يه@/ Ö Òa ي�ون ٕا� ÏÉfموÏºورجع ـ ١٨ . ٤٠ ال
يّة وراء ٕا�
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أت�ٕا�رَعوئيل
Ø
Fفل وَسغنمهّن@, دهّن ÒSوأÏºضموyف ـ ١٧ . ٢ خروج

فولدت ابنته َصفورَة Ïºمو فأعطي اليوم@/// ء ا£يى ã| ØíعÌºأ بالكّن ما قال أبzّن
ِجرشوم@/ ه Òd إ فدعا ٕابناً

ِزمـراَن له فـَولدت قَطوَرُة ٕاdها زوجة فأخذ oٕابراه وعاد ـ ٢٥ ـ التكوين
وأبيداع وَحنوُك وِعفُر ِعيفَُة ِمديان وبنو وُشوحاً@/// وِبشباَق وِمديان ومَداَن ويَقْشاَن

وَأ@ْلدَعة@/
ِمديان@/ رَعوئيل@, ِي�ون@, ـ الع
يّة النسخ

ã
| وهكذا

عنقا بن ضيعون بن ِي�ون شعيب@: Ëºٕا ٕاّن قيل ـ ٥٤ . اIٔث�١ Iبن الكامل
n وقيل مدين@/ ولد من ميكيل بن شعيب هو وقيل /@oٕابراه بن ِمدين بن نابت ابن
ٕا� معه وهاجر oبٕابراه آمن بعضمن ولد من هو ا Ø̂ وٕا oٕابراه ُولد من شعيب يكن
�اك لَ وٕانّا ـ تعا� قوله مع	 وهو Í½الب ÍÈير وكان لوط@, بنت ابن ولكنّه الشام@,
اIٔنبياء@, خطيب ذاك قال@: ذ@كره ٕاذا Dص>

Ø ã
الن� وكان /@Í½الب ضعيف أيى ـ َضعيفاً فينا

اIٔيكـة@, أصحاب وهم مَديَن أهل ٕا� أرسله تعا� �ا وٕاّن قومه@/ مراجعته Mسن
أمواGم@/ وٕافساد واXوازين اXكاييل

ã
للناس| ٍس ÒRو �با كفر أهل وكانوا

فضلة@/ باق@, بقّية@, Dِي�> ـ قع

رجحان@/ تفّوق@, مñَة@, أفضلّية@, ون>
Ô
Òِي�D

زمالة@/ صداقة@, Dِرعوت>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُمور@: الكلFت هذه من يستنتج أ@نّه
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من الغربيّة ال¿Êليّة ا�هة هيى شعيب@: فzا وُبعث عاش
ã
الّ�

ã
ÏÈراIٔا ٕاّن ـ ١

حـدود
ã
| اaIٔـر@, البحر منxي من

Ø ã
}Ì¿ال ا�انب

ã
| الواقعة ,@ ّ ال̂سـعوديى ا¡جاز

بن ِمديان آل من مَدين قبيلة سكنت وفÇzا الشام@,
ã
ÏÈأرا ٕا� Wتّدة وكانت تبوك@,

]دين@/ بلدtم يت Ød وقد ,@oٕابراه

اXؤمن� من وصح}م تبعهم ن
Ø
W أو القبيلة هذه من ٕامّا Dص>

Ø ã
الن� وشعيب ـ ٢

وعّزة@, وكرامة و¾Ìافة ٕاZان بيت آل من كونه فالظاهر حال ّ أيى وع� Dع>@, oبٕابراه
Dص>@/

Ø ã
الن� لوط أسباط ومن

Tدود وVتمع صغ� َشْعب فكأ@نّه وِي�ون@: وَرعوئيل بُشعيب وتسميته ـ ٣
الزائدة ]ع	الفُضلة ي�ون لفظ اXع	 هذا ويناسب مدين@, أهل من وينشعب ينفصل
عليه@/ Iق�اً به@أهله سّماه وقد شعيب@َترbة@ِي�ون@, كلمة ولعّل القبيلة@, من اXتحّصلة

Ø ã
النّـ� عن فيه ورد ما اXع	 هذا ويؤيّد ,@�ا صديق ]ع	 فهو َرعوئيل@: وأمّا

Ø
j ب½Íه عليه وجّل عّز �ا فرّد ب½Íه عميى Øح� تعا� �ا حّب من بكي ٕانّه Dص>@:
أبداً يكون م� ٕا� شـعيب يا ٕاليه �ا أوحي الرابعة@: كانت

Ø
Fفل مّرات> Dث`ث بكي

أMتك! فقد ٕا�ا�نّة شوقاً يكن وٕان أجرتك@, فقد النار من خوفاً هذا يكن ٕان منك@,
ولكن جنّتك@, ٕا� شوقاً Iو نارك من خوفاً بكيت ما

ã
Øæ@أ تعلم أنت ٕاG×يى سيّديى فقال

هذا كان ٕاذا أما ج`له@: جّل �ا فأوحي أراك! أو 
أص فلست
ã
قل� ع� حبّك عقد

عمران@/ موÏºبَن كليميى سأخدمك هذا أجل fن هكذا@,

بن Ïºمو مبعوثيّـة قبل مبعوثاً نبـيّاً كان أ@نّه اُمـوره@: جريان من يظهر ـ ٤
Ïºمو فٕاّن Dع>@, oٕابراه مولد اòامسمن القرن

ã
| حياته زمان فيكون Dع>@, عمران

عند موDÏºع> خدمة وكان Dص>@, oٕابراه
Ø ã
الن� مولد من ٥٤٥ سنة حدود

ã
Ø|تو Dع>

سنة@/ ١٢٠ . عمره كان وقد عمره@, من أربع�سنة بعد شعيب
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بقوله@: hالكر كتابه
ã
| شعيباً تعا� �ا وصف وقد ـ ٥

/@٣٦ . ٢٩ ـ الّرجفُة فأَخَذtم بوه فكذ- ///@ ُشعيباً أخاهم وٕا�َمديَن

َرسـول َلكُم
ã
Ùæ ٕا تت-قون ُشعيبأ5 م ÔG قاَل اXرسل�ٕاذ ا5ٔيكة بأصحاُب @كذ-

/@١٧٧ . ٢٦ ـ الظWلّة يَوم َعذاب فأخَذُهم بوه فكذ- أم�@///

.@١١ ـ ا¡لoالّرشـيد@ ٕان-ك5ٔنت 	ك@/// نَ تأُمركأن ُشعيبأص�تك يا قالوا
/@@٨٧

أوجب قومه من وتكذيبه Uالفته وأّن اXرسل�@, اIٔنبياء من كان بأ@نّه ح ØÍ½في
قومه@/ من ع�اع�اف الرشيد oا¡ل وهو أم�@, رسول فهو علzم@, العذاب نزول

أمـ� أو كـاهن@, بأ نّه تعّرفه رأيت Fك والتوراة /@hالكر القـرآن توصيف هذا
اXقّدس@/ والقاموس اòروج ِسفر

ã
| Fك مديان@,

قومه أفراد من كان شعيباً أّن ع� يدّل ُشعيباً@: أخاهم تعا�@: بقوله التعب� ـ ٦
الرسول يكون أن

ã
ÏÉيقت واIٔصل /@@ صا¡اً أخاهم هوداً@, أخاهم :@

ã
| Fك مدين@, ومن

wم أعرف الرسول ويكون وسوابقه@, أمره من بص�ة ع� ليكونوا قومه@, ٕا� مبعوثاً
وبآداwم@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شعر@:

وأسباب@, كسبب ع�@أشعار فيُجمع وبفتحها ع�شعور, فيجمع ال̂شْعر ـ مصبا

ã
| الشـجر ك�ة وال̂شـعار@: شـعرة@/ الواحدة مذّكر@, وهو وغ�ه@, اIٕنسان من وهو
واحد@/ ِشعار

ã
| معها ^َت ا: Ôtوشاعر الثياب@/ من ا�سد

ã
و� ما عار: والش� اIٔرض@/

بـعضاً@/ بعÎÉم ليعـرف به يُناَدون ما وهو ا¡رب@,
ã
| القـوم ع`مة أيضاً@: عار والش�
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ِشعارة@/ أو شع�ة الواحدة وأفعاله@, ا¡ّج وال̂شعائر@: اIٕس`م@/ شعائر من ِشعار والعيد
وميمه ُقَزح@, وٕاdه ُمزدلِفة بآخر جبل ا¡رام@: والَمشعر اXناسك@/ مواضع والَمشاعر@:
تؤّنثه@, Sد وأهل معروف@, َحّب وال̂شع�@: لة@/ |Iا Ëºبٕا التشبيه ع� يَك«Ìها بعÎÉم
فطنت ٕاذا شعرت من مأخوذ وهو اXوزون@, النظم هو :@

Ø ã
èالعر عر والش� وغ�هم@يذّكره@/

أشُعر شَعرت يقال اIٔصل,
ã
| مصدر وهو به@, وعلمه لفطنته شاعراً يى Ùdو وعلمت@,

قعد باب من ُشعوراً ء
ã
Ï¿بال وَشَعرت ُشَعراء@, الشاعر وbع قلته@, ٕاذا قتل@: باب من

خززت ٕاشعاراً@: البدنة وأشعرت علمُت@/
ã
ليت	 :@ ِشعريى وليت علمت@, وِشعرًة@: وِشعراً

سنامها@/

البع�@/ ظهر حدبة وال̂سنام@: الط^عن@/ واòّز@: الناقة@/ أو البقرة البََدنة@: أقول@:

ِعلم@وَعَلم@/ ع� واI|خر َثبات@, ع� أحدYا معروفان@يدّل أص`ن شعر@: ـ مقا
ع� الشـعر دIلة Dبلحاظ bٍع bُع وهو أشعار@, وا�مع معروف@, ال̂شَعر ـ فاIّٔول
وا�سد@/ الرأس طويل@شعر َشَعرة,@ورجل@أشعر: والواحدة وا¦رة>, @ا¦ر

ã
| Fك ا�معيّة

ã
حوا� ال̂شعر ينبت حيث ا�لد منxي من با¡افر استدار ا ßX ويقال الشجر@/ وال̂شعار@:
ء
ã
Ï¿ل بذلك Çيى Ùdو ْوخ@, Òòا من جنس وال̂شـْعراء@: اIٔشاعر@/ وا�مع أشعر@, ا¡افر@:
َشـْعراء@/ داهية الباب ومن َزَغباً@/ يدvا ع� كأّن ذبابة وال̂شْعراء@: كالَزَغب@/ يعلوها

ã
َو� ما عار@: والش� القثّاء@/ صغار وال̂شعارير@: معروف@/ وهو ال̂شع� هذا من يقرب ا

Ø
Wو

الّذيى عار الش� ـ اI|خر والباب الب¿Ìة@/ ع� الّذيى الشعر Zّس Iٔ@نّه الثياب من ا�سد
له@, وفطنَت علمته ٕاذا ء@,

ã
Ï¿بال َشَعرت ـ قوGم واIٔصل ا¡رب@/

ã
| القوم به يتنادي

Xا يفطن Iٔ@نّه الشاعر يى Ùdو َشعرة@, يقال والفطنة@, ربة dكالد ال̂شْعرة من أصله قوم قال
غ�ه@/ له I@يفطن
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ء
ã
Ï¿ال Dاعتقاد ذ@كرناه ما هو العلم أّن والشعور@: ب�العلم الفرق ـ ٦٤ الفروق
ال̂شَعر@/ كدقّة دقيق وجه من يوصل@ٕاليه علم والشعور: الثقة>@/ ع�سبيل به ع�ما@هو
الدقيقة للشظية شع�اً للشع� وقيل /@

ã
æعاXا لدقيق لفطنته شاعر للشاعر قيل وGذا

وهذا عنه@/ تدّق I اIٔشياء Iّٔن يشعر@, �ا يقال@: Iو ا¡نطة@/ خ`ف طرفه
ã
|

ã
الّ�

اIٕحساس أّن Fك ا¡واّس@, وهيى باXشاعر يدرك أن هو الشعور ٕاّن يقول@: من قول
با¡اّسة@/ اIٕدراك هو

استع� ومنه ال̂شَعر@, أصبت وشعرُت@: أشعار@, وbعه معروف@, ال̂شَعر@: ـ مفر
للـعلم Ëºٕا اIٔصل

ã
| عر والش� الّشعر@/ كٕاصابة الدقّة

ã
| ÓFعل علمت أيى كذا شعرت

الك`م@, من Ø�قـXا للموزون ÓÊºٕا التعارف
ã
| وصار ,@ ِشـْعريى ليت قوGم

ã
| الدقيق

َمشعر@, والواحد معاXه@الظاهرة@للحواّس, ا¡ّج: وَمشاعر للمختّص@بصناعته@/ والشاعر
,@�ا بيت ٕا� َدي

Ô
v ما أيى ـ Mا شعائر ّلوا ß ÔI 5 شع�ة@, الواحد ا¡ّج@, شعائر ويقال

عار@: والش� wا@/ ُيشعر حديدة أيى بَشع�ة تُدمي بأن تُعل̂م أيى ُتشَعر ا Øu@Iٔ بذلك يى Ùdو
ال̂شَعر@/ FXّسة ا�سد

ã
ي� الّذيى الثوب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ً̀ متحّص ء@,
ã
Ï¿ل Tيط

ã
| رّق أو دّق ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

واIٔشجار ا¡يوان@, جلد من اòارج السطح
ã
| ل اXتحص� كال̂شَعر به@/ متعل�قاً أو منه

والثوب الشع�@, ساق عن اòارجة اللطيفة وا¡بوب اXستعّدة@,
ã
ÏÈراIٔا

ã
| الدقيقة

ا¤ارب� من لقوم Qعل اXعيّنة والع`مات بالبدن@, ملَصقاً الثياب يلبسIت اللطيف
للنفس@, دقيقة وٕاحساسات وأعFل@وخصوصيّات@دقيقة@Xوضوع, ة@Uصوصة@, ØÌ»مست

وهكذا@/ Gا@, لطيفة وذوقيّات
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ã
æمـعا

ã
| اÇXاّدة تطلق الصيغة@: خصوصيّات حفظ مع اIٔصل هذا وبلحاظ

/@ ّ اIنðاعيى باIشتقاق مشتقّة تستعمل وقد نقلناها@, Fك متناسبة@,

وأمّا اIستعFل@, موارد ã
| ت`حظ أن Iزم اIٔصل

ã
| اXذكورة القيود أّن فظهر

اIٔشجار, ومطلق كالعلم@اXطلق, التجّوز/ من فهيى القيود: رعاية من@دون استعملت ٕاذا
/@m`والع ثار |Iا ومطلق

للFّدة@: الع
يّة اللغة
ã
| ما اIٔصل هذا من وقريب

اف�ض@/ ق̂در@, حدس@, ,@
اعتَ تص̂ور@, ف̂كر@, Dشاَعر> ـ قع

الياف@/ َشعر@, Dِشعار>

ع� الَمشـاعر يطلق اXناسبة وwذه الدقيق@, اIٕدراك ]ع	 هو ا Ø̂ ٕا فالشـعور
/@hالكر القرآن

ã
استعملت| قد اIٔصل هذا ٕا� وبالنظر ا¡واّس@,

َوما أنُفَسـُهم ٕا5ّ ُيِضّلون وما َيشـُعرون@, 5 ولكن الُمفِسـدوَن ُهُم ـم Ô Úuٕا أ5
َيشُعرون@/ َوما م

ß
Î ß»بأنُف ٕا5ّ ُكرون ÒZ َوما َيشُعرون@,

Ø ã
فاXن� الدقيق@ٕافسادهم@وٕاض`Gم@ومكرهم@, باIٕحساس ما@يُدركون م Øu@بأ يراد
Iو اIٕحساس@, من النحو هذا ٕا� Tتاجة ا Øuفٕا الدقيق@, اIٕدراك هو اXوارد هذه

ã
|

اXطلق@/
Ø ã
اbIٕا� واIٕدراك التوّجه مطلق فzا

ã
يك�

/@١١٣ . ٢٦ ـ َتشعرون لَو
ã Ø
èَر َع�× ٕا5ّ م Ôwحسا ٕان

دقيق@/ ٕادراك
ã
| rكن ٕان أيى

نفسـه
ã
| اXع	 وهذا دقيـق@, وٕادراك لطيف ٕاحساس له الّذيى هو والشاعر@:

ا¡قيقة@/ سبيل
ã
| وسلوك للحّق وطلب وWدوح مطلوب

مـذموماً فيكون ال¿Îودّية@: العالية الروحانيّة اXقامات قبال استعمل ٕاذا وأمّا
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ع� يدّل اXع	@: هذا ع� واIتّكاء نفسه اIٕحساسمن
ã
| الدقّة فٕاّن وغ�مطلوب@,

والنبّوة@/ وا¡ّق وال¿Îود واIرتباط واGIٕام الوحيى فقدان

/@٤١ . ٦٩ ـ تؤمنون ما َقليً�@ شاِعر بَقول هَو َوما

/@٣٦ . ٣٧ ـ نون ÒV ِلشاعٍر آGتنا َلتاركو أئنا وَيقولون

/@٥ . ٢١ ـ شاِعر هَو َبل اه Ò	فwَبل أضغاُثأح�ٍم قالوا َبل

الدقـيقة أفكاره جهة من Iّٕا ليس واI|يات@: القرآن من يذكر ما ٕاّن ُيريدون
فيه@, ٕاضافّيـة ضعيفة جهات وجود مع الشـخصّية@, وٕاحساساته اللّطيفـة وذوقيّاته

تعا�@: فيقول ٕاليه السكون وI@يصّح عليه ف`@يعتمد

/@٦٩ . ٣٦ ـ ُمب� وُقرآن ِذ@كر ٕا5ّ هَو ٕاْن لَُه َينبغيى َوما عَر Rالش مناه عل- َوما

ع� الُعـرف
ã
| يطلق

Ø
j الذوقـيّات@, ã| ولطف اIٕدراك

ã
| دقّـة هو ـعر فالش�

جهة من تكون أن من أعـّم واللّطف الدقّـة وهذه والذوق@, الدقّـة هذه فيه ما@@يُعمل
الظريفة

ã
æعاXا وٕابداع الذوق جهة ومن اXوضوع نفس

ã
| لطفاً أو ا¡ّق ٕا� الوصول

جالباً كذباً> أو Dحgة مطلقاً اللطيف الشعر يكون اللحاظ وwذا اللطيفة@, والتعب�ات
الناس@/ توّجه ومورَد

/@٢٢٤ . ٢٦ ـ يمون Òv واٍد Rُكل ã| م Ô Úu@َأ تََر nالغاوونأ يت-بُعهم َعراُء Wوالش

اÇXاّدية اIُمور
ã
| I واGداية ا¡ّق ٕا� للوصول اIٕدراك

ã
| الدقّة كانت وٕاذا
مطلوبة@/ فتكون النفسانّية@:

/@٢٢٦ . ٢٦ ـ َكث�اً Mَا @َكروا وذَ الّصا¡ات وَعِملوا آَمنوا ال-ذيَن ٕا5ّ

عظمته حول والدقّة باللّطف يُدَرك ما ]ع	 فعيلة فال̂شع�ة :@� ال̂شعائر وأمّا
أمره@/ بظهور يرتبط وما وسلطانه@, وج`له
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/@١٥٨ . ٢ ـ Mا شعاِئر ِمن والَمروةَ فا الص- ٕان-

/@٢ . ٥ ـ Mا َشعائر ّلوا ß ÔI 5

/@٣٦ . ٢٢ ـ Mا َشعائر ِمن َلكُم َجعلناها والُبدَن

/@٣٢ . ٢٢ ـ الُقلوب َتقوي ِمن ا Úuفٕا Mا َشعاِئَر ُيَعظRم وَمن ذلَِك

عظمة حول دقيقاً يُدرك ا ØW wا يتعلّق وما واXروة والصفا البُدن fوضوعات
شعائره@, تعظّم أن وIزم الظاهرة@, اXتجلّية ا¤سوسة ج`له لطائف ومن تعا�@, �ا
Iقّق ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع	 وهذا أLائه@/ بأحسن Iقّقها ٕا� ويُتوّجه حفظها

ã
|
Ø
r

Ô
vو

ّ أيى عن وصيانxا علzا واXراقبة النفس حفظ هو التقوي فٕاّن القلب@,
ã
| التقوي حّق

واòلوص التوّجه ازداد Fّوكل واòلوص@/ التوّجه حّق يتحّصل Øح� خ`ف@واLراف@,
تعا�@/ شعائره oٕا�تنظ والع`قة التوّجه يزداد

رقيقة وشواهد دقيقة وآيات لطيفة m`ع ا Øu@بأ الشعائر@: Ì Ø»نف أن لنا فيصّح
وعظمته@/ وك
يائه مقاماته حوَل تدرك

فهو كاXناسك@, زمان أو Xكان ÓÊºٕا أو مصدراً َمشعر bع فهو الَمشاعر@: وأمّا
ومyا أيضاً@, الّشـعائر وتظهر ترد فzا وموارد أمكنة ع� فيدّل الّشـعائر@, من أعّم

ا¡رام@/ الَمشعر

/@١٩٨ . ٢ ـ رام Ò¡ا الَمْشعِر ِعنَد@ Mَا فاذ@ُكروا َعَرفات ِمن Ôrأَفض فٕاذا@

ٕاÇ×Gّية@, آيات من دقيـق Iٕدراك ً ّ̀ Tـ اXكان كون باعتـبار Ëºٕا الكلمة هذه
هـذه فzا تقع

ã
ÏÈأرا Vمـوع ع� تنطبق فهيى تعا�@, � الشـعائر Xشاهدة Iًوم�

wا@/ التعب� لطف وهذا كان@, Ëºٕا ّ بأيى الشعائر@,

جبل� ب� مَضيق والَمأِزم ,@Ì
Ù
» Ò ÔT واديى ٕا� الَمأِزمَيْن من ظاهراً تبتدٔي وهيى
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الُمْزَدلِفة له يقال ُعَرنة@: وبطن Ö�َأزمXا ب� وما ,@ Ö�َأِزمXا من َرم Ò¡ا وحّد عرفة@, بعد
الَمْشعر له يقال وا£موع منه@, Uصوصة بقسمة يطلق مyا كّل والَقْرن@, ع Ö Òbو وُقَزح

ا¡رام@/

باIشتقاق منه ويشتّق ا¡يوان@, جلد سطح
ã
| يتحّصل ما ٕانّه قلنا ال̂شَعر@: وأمّا

شعرت@/ فيقال ,@ ّ اIنðاعيى

أثاثاً وأشعارها وأوبارها وِمنأصوافها ///@ ُبيوتاً نعام ا5َٔ ُجلود ِمن َلكُم َوَجَعَل
/@ ٨٠ . ١٦ ـ وَمتاعاً

ما ]عـ	 ,@Ëºٕا أو مصدر Ëºٕا ٕامّا وِمعزي@, كِذكري ِفع� ع� عري@: الش� وأمّا
/@ Øع�Xا للكوكب ÓÊºٕا ُجعل

Ø
j دقيقاً يُدرك

أضوأ وهو اIّٔول@, القدر من الثوابت النجـوم من أ@نّه الكوكب@: امتياز وجهة
,@١٥٠٠ . حدود

ã
| الشمس من 
أ@ك وهو ا£ّرد@, بالنظر يُري Dف وأنورها الثوابت

تكون Tل�ه@:
ã
واسـتقّرت| النجم هذا اIٔرض]قدار من بعدت ٕاذا الّشمس ٕاّن ويقال

اXائة@/ القدر من

وا�وزا وزا@, Òا� من ا�نوبيّة ا�هة ã| اIٔ@ك
الواقع الكلب صورة
ã
| واقع وهو

والرابع@/ الثالث ال
ج�ـ
ã
| ال«Êء وسط

ã
| اXشاهدة هيى

ã
| واقـعة الشاميّة عري والش� ا¨Çانّية@, مyا يراد اIٕط`ق عند عري الش� وكلمة

ا¨انّية@/ والشعري ب�جوزا Dف اIٔصغر الكلب صورة

وأ@نّه تعا�@: قال هذا وع� Gم@, معبوداً وNعلونه يعبدونه العرب بعض وكان
/@٤٩ . ٥٣ ـ ْعري Rالش Wَرب هَو

وتربيته@/ الرّب نظر Iت واقعة كانت@: مفهوم ّ بأيى عري فالش�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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شعل@:

من الواحـد ء
ã
Ï¿ال

ã
| وتفّرق انتشـار ع� يدّل صحيح أصل شـعل@: ـ مقا

وال̂شعيلة@: الشيُب@/ واشتعل الناُر@, واشتعلت ا¡طب@,
ã
| الناَر أشعلُت يقال جوانبه@,

النـار من علة dوالش َبثثـناها@/ اIٕغارة@:
ã
| اòيَل وأشـعلنا بال@/ dالذ

ã
| اXشـتعلة النار

واIُن�َشْع`ء@/ أشعل@, فرس يقال وذَنبه@, الفرس ناصية
ã
بياض| وال̂شَعل@: معروفة@/

شعل@, ßXا الباب عن شّذ ا
Ø
Wو اشتعلوا@/ م Øu@كأ ِفَرقاً أيى َشعاليَل@, القوم تفّرق الباب ومن

فيه@/ ينتبذ mقوا أربع له جلود من ء
ã
Ï¾ وهو

فـيقال بـاGمزة ويـتعّدي تـوّقدت@, واشتعلت@: تشَعُل النـاُر شَعَلت ـ مصبا
غيظاً@, ٔ̀ امت ٕاذا غضباً@, ف`ن اشتعل قيل ومنه لغة@, ياً متعد� الث`ث واستعFل أشعلxا@,
باشتعال الشيب انتشار شبّه بديعة@, استعارة فيه ـ َشيباً الّرأُس واشتَعَل ـ تعا� وقوله

اòمود@/ Iّٕا اIشتعال بعد يبق n أ@نّه
ã
و| الxابه Ìºعة

ã
| النار

النار@, فzا يُشعل خشبة قطعة وهيى ذوة@, ßا� شبه علة@: dالش ـ ٤٣٠ . ١ الxذيب
wا@/ يسـتصبح بالدهن الُمرّواة الفتيلة فهيى ال̂شـعيلة وأمّا وال¿Îاب@/ القَبَس وكذلك

ّ واIٔصـمعيى التفسـ�@/ ع� شـيباً ونصب النار@, اشـتعال من أصله َشـيْباً@: واشتعَل
الِقـربُة وأشـعلت تفّرقت@/ ٕاذا أشـعَلْت وقد قة@, اXتفر� الُمشـِعلة@: الغارة وأبو@عمرو@:

ماؤها@/ سال ٕاذا والَمزادة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مـاّدياً لؤ@, ٔ̀ وتـ انتشـار مع التوقّد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد اIٔصل أّن

توقّد
ã
| Fك ّ واXعنويى كالفتيلة@/ وبالنار النار@,

ã
| كاIشتعال ا¤سوس فاXاّديى معنويّاً@/



٩٥ شغف

وانتشارها اòيل وتوقّد اIٔشعار@,
ã
| البياض ظهور جهة

ã
| الشيب وتوقّد الغضب@,

بالسي`ن@/ الِقربة وتوقّد آخر@, عضو
ã
| أو ا�}ة

ã
البياض| لون وتوقّد اIٕغارة@,

ã
|

@فراجع@/ ـ ال̂سعر
ã
| وم�ادفاته ب�التوقّد الفرق ذ@كرنا وقد

/@٤ . ١٩ ـ َشْيباً الّرأُس واْشَتعَل
ã
Ù�م الَعظُْم َوَهَن

ã
Ùæ ٕا Rَرب

@@ابيضاض@شعر@@الرأس,@فكأّن@@اIبيضاض
ã
التعب�  باIشتعال@للمبالغة والتشديد@|

انتشار@/ مع الرأس
ã
ويلxب| يتوقّد

فكأّن الشيب@, ظهور
ã
| أخري مبالغة الشعر دون الرأس ٕا� اIشتعال ونسبة

ٕاشارة ع�اXطاوعة@, الداّل اIفتعال التعب�بصيغة وهكذا الxب@/ قد الرأس]جموعه
/@ ّ الطبيعيى وبا�ريان بالطوع Iقّق قد اIشتعال أّن ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شغف@:

ـ اً ُحبّ َشغفها َقد ـ القلب غ`ف وهو ال̂شغاف@, وهيى واحدة كلمة شغف@: ـ مقا
قل}ا@/ َشغاف ٕا� ا¡ّب أوصل أيى

وهو َشغاَفه@, بلغ واËºIٕال̂شَغف@: نفع@, باب من شغفاً قلبه اGوي َشَغف ـ مصبا
به@/ مَشغوف فهو فأحبّه له زيّن اXال@: وشغفه غشاؤه@/

وُسويداؤه@/ كا¡جاب دونه ِجلدة وهو القلب@, ِغ`ف ال̂شغاف@: شغف@: ـ لسا
وَشَغفاً@: َشْغفاً يشَغفه dا¡ب وَشَغفه القلب@/ غشاء هو بل ويقال@: البلغم@, ªمَو ال̂شغاف@:
عبيد@: أبو َشـغاَفها@/ أصاب وقيل ا@/

Ò
قل} dا¡ب ÏØ¿غ وقيل@: قلبه@/ َشغاف ٕا� وصل

ُحبّاً@, َشَغفها الزّجاج@: وقال دونه@/ ِجلدة وهيى القلب َشغاف ا¡ّب يبلغ أن ال̂شْغف@:
القلب@/ ُسويداء وهو القلب حبّة هو وقيل القلب@, غ`ف ال̂شغاف قيل ـ أقوال ث`ثة



شغف ٩٦

اُولَِع ء@:
ã
Ï¿بال وُشِغف ٕاليه@/ ووصل قل}ا َشغاَف َخَرق أيى الفّراء@: وقال داء@/ هو وقيل

َقِلق@/ َشَغفاً@: ء
ã
Ï¿بال وَشِغف به@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء@,
ã
Ï¿بال واIٕحاطة بالنفوذ ف ØÍ½وت أخذ هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد اIٔصل أّن
والنفوذ باIٕحاطة فيه ف ØÍ½وت أخذه أيى قلَبه@, اXال أو اGوي أو dا¡ب شغف فيقال@:

أعFقه@/
ã
|

اIٕحـاطة@, النـفوذ@, الدخول@, اòرق@, ـ موارد
ã
| اXاّدة تطلق اللحاظ وwذا

ـ وا�لد والغشاء ـويداء dوالس وا¡جاب الغ`ف ع� ال̂شغاف ويطلق الولع@/ القلق@,
والنفوذ@/ اIٕحاطة بٕاعتبار

جلده أو غ`فه أيى القلب َشغاف ٕا� ّب Ô¡ا بٕايصال ـ شَغفها َقد ـ تفس� وأمّا
اÇXصدر من معناه يؤخذ أن من وIبّد Ëºٕا الشغاف فٕاّن بصحيح@, فليس وغشائه@:
اòارج�عن ا�لد أو الغ`ف ٕا� ا¡ّب ٕايصال أّن ٕا� مضافاً بالعكس@, I والفعل@,

ا¡ّب@/ كFل مقام
ã
| مع	له I القلب@:

ـ ُمب� َض�ل
ã
| اها Ò� لَ @ٕانّا ُحبّاً َشغَفها َقد َنفِسه َعن َفتاها تُراِوُد@ الَعزيز ٕامرأةُ

/@٣٠ . ١٢

ٕاNاد جهة من به واIٕحاطة قل}ا ُسويداء
ã
| بالنفوذ فيه ف ØÍ½وت قل}ا أخذ

قل}ا@/
ã
| والتعلّق ا¤بّة

ã
| ونفذ وباطنه القلب ظاهر ع� غلب ٕاذا تتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¡ّب من اXرتبة وهذه

عليه@/ @ ÓFحا@ك وكان بغشائه وأحاط أعFقه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٧ شغل

شغل@:

فأنا ف`ناً شغلت تقول@: الفـراغ@, خ`ف ع� يدّل واحـد أصل شـغل@: ـ مقا
ُشـغٌل ويقال اُشـِغلت@, يقال Iو قالوا بكذا@, عنك وُشِغلُت َمشـغول@, وهو شاغله@,
مُشتََغل@/ وهو ء@, ãÏ¿بال ف`ن اشتُِغل عyم@: جاء وقد أشغال@, غل dالش وbع شاغل@,

ËºIٕوا مشغول@, وهو شاغل@, فاIٔمر نفع@, باب من ً̀ ُشغ اIٔمر شغله ـ مصبا
مُشتِغل@/ فهو بأمره واشتَغَل به@, تلّهيت به@: وُشِغلُت للتخفيف@/ الع� وتسكن غُل dالش

أشغال@, وا�مع وَشَغل@, وَشغْل وُشغُل ُشغْل لغات@: أربع فيه الشغل@: ـ صحا
توكيد@/ شاغل وُشغل ردّية@, لغة ا Øu@Iٔ أشغلته يقال Iو شاغل@, فأنا ف`ناً َشغلت وقد

واشتغلت عنك@/ وُشِغلُت الشواغل@/ عنك
ã
وشغلَتْ	 شاغل@/ شغل

ã
| أنا ـ أسا

]ا متعلّق مشغول@: فارغ وف`ن ومَشاِغل@/ وشغول أشغال ã
و� به@/ وتشاغلُت بكذا@,

بعل@/ Gا مشغولة@: وجارية ُسكّان@/ فzا مشغولة@: دار ا£از ومن به@/ I@ينتفع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مطلق وهو واò`ء@, الفـراغ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد اIٔصل أّن

يناسبه@/ و]ا Mسبه ء
ã
Ï¾ كّل عمل فٕاّن العمل@,

من ا�ارية
ã
| والعمل والقلب@/ الفكر

ã
| والعمل العامل@/ اIٕنسان

ã
| @كالعمل

الفراغ مفهوم تقابل كلّها وهذه السكونة@/ جهة من اXكان
ã
| والعمل ازدواجه@/ جهة

واò`ء@/

ـ َلنا@ فاْسـتَْغِفْر وأهُلونا أمواُلنا َشـَغَلْتنا ا5َٔعراِب ِمن الُمخل-فوَن لََك َسـيَقوُل
/@٤٨@@.@@١١



شفع ٩٨

واXال@/ باIٔهل متعلّقة أمور مشغول�بتدب� كنّا أيى

واIٔهل اÇXال باختيار يكون ا Ø̂ ٕا ا�هاد عن التخلّف أّن ع� دIلة التعب�
ã
|

الدنيا@/ وا¡ياة

/@٥٥ . ٣٦ ـ فا@ِكهون ُشُغل
ã
| اليوَم ا�ن-ِة أصحاَب ٕان-

وعدم الفراغ فٕاّن ]ع	اXتنّعم�اXتلّذذين@, 
خ بالفا@كه�وهو متعلّق الظرف
/@Iً`واخت وتضيّقاً كدورة يوجب :@m`م مطلوب بعمل اIشتغال

الدرجة
ã
| الفراغة@, من الناشئة واXضيقة الكدورة تلك

ã
لن� شغل@:

ã
| ـ hوتقد

الشغل@/ ذلك
ã
| فا@كه� كوuم ٕا� اIٕشارة

Ø
j اIُو�@,

وIٔحواGم@/ للمحيط مناسباً يكون أن من Iبّد ا�ّنة@:
ã
| اشتغاGم ٕاّن

Ø
j

أفكارهم وبتناسب ا�نّة Tيط ÏÉقت[ يكون وأن Iبّد ا�ّنة@:
ã
| اشتغاGم فٕاّن

واIرتباطات الباطنيّة وا�ذبات اGIٕيّة والتوّجهات الروحيّة كاIلتذاذات وأحواGم@,
اXعنوّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شفع@:

الركعة@: وشفعت الفرد@, ٕا� ضممته نفع@: باب من َشفْعاً ء
ã
Ï¿ال شَفعت ـ مصبا

للـملك Ëºٕا وهيى wا@, مالَه يَشفُع ا Øu@Iٔ ال̂شـفعة@, اشـتّقت هنا ومن ثنت�@/ جعلxا
طالبت وشـفاعة@: َشفْعاً اIٔمر

ã
| وشفعت اXلقوم@/ ء

ã
Ï¿لل Ëºٕا اللdقمة مثل الَمشفوع

أيضاً@/ وشافٌع ُشَفعاء@, وا�ميع شفيع@, وٕاËºالفاعل ذمام@/ أو بوسيلة

خ`ف ال̂شفع ذلك من الّشـيئ�@/ مقارنة ع� يدّل صحيح أصل شفع@: ـ مقا
هذا@/ من الدار

ã
| فعة dوالش اòلق@/ وال̂شفع@: تعا�@/ �ا الَوتر@: التفس�@: أهل قال الَوتر@/



٩٩ شفع

ومُعيناً مَطلبه ملتمساً ثانيه جاء ٕاذا وشفع@ف`ن@لف`ن: ولدها@/ معها
ã
الّ� الشافع: والشاة

أصـابxا
ã
الّ� وهيى َمشفوعة@, امرأة صّحته@: كيف نعلم Iو الباب عن شـّذ ا

Ø
Wو له@/

بالس�@/ يكون أن ولعلّه الع�@/ وهيى ُشفعة

ً̀ عم يزداد أيى :@qيGا
ã
èأ عن ـ حسنة شفاعًة َيشفْع َمن ـ ٤٣٦ . ١ الxذيب

عن سئل العبّاس@: ãèأ وعن نظرين@/ تنظر شافعة@: وع� الزيادة@, والشفع عمل@, ٕا�
تضّمه Øح� تطلب Dف يشفّعك أن وهو الزيادة@, الشفعة فقال@: اللغة

ã
| فعة dالش اشتقاق

تعا� قوله
ã
| وثعلب د

Ø

Xا وعن wا@/ تزيده أيى wا@, وتشفعه فðيده عندك ما ٕا�

الشـفيع ك`م والشفاعة هzنا@/ الدعاء الشفاعة ذنه@/ بٕا ٕا5ّ ِعنَده َيشَفُع ال-ذيى ذا ـ@@َمن
تقول@: زوجاً@, كان ما العدد@: من ال̂شفع الليث@: وقال لغ�ه@/ يسأGا حاجة

ã
| للملك

اXطلوب@/ ٕا� به يستشفع لغ�ه الطالب والشافع@: قال@: بآخر@/ فشفعتَه ِوتراً @كان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لغرضمطلوب@وIصيل قّوة@بآخر أو ء
ã
Ï¾ ٕا¡اق هو اXاّدة@: هذه

ã
اIٔصل@| أّن

مقصودة@/ نتيجة

مـفهوم
ã
| مأخـوذ فيه@: واIشـ�اك اXوضوع وحدة وكذلك اللحـوق@, فقيد

الَعْدل@/ وأخذ الوIية
ã
مرتب� ب� Dف اXع	واقع وهذا اIٔصل@/

ٕاعـطاء
ã
و| عليه@/ Øو�Xا أمر

ã
|
Ø ã
استق`� ف ØÍ½وت كامل اختيار الوIية

ã
ف�

بوسـيلة غرض وIصيل أمـره
ã
| نظر ٕاجراء والقيمـة@:@ واXثل النظـ� ]ع	 الَعدل

ما ٕا� نفوذه
Ø
ËÈو قّوتـه با¡اق وتقوية تأييد فهو الشـفاعة@: مع	 وأمّا خارجّية@/

خر@: |I



شفع ١٠٠

/@٥١ . ٦ ـ َشفيٌع َو5 Ø ãو�Mا دون ِمن م Ô ÒG لَيَس

/@٤٨ . ٢ ـ Íون Ò½ُين ُهم َو5 َعدٌل ِمyا يؤَخذ َو5 َشفاَعة ِمyا ُيقَبل َو5

اIٕفـراد وهو مصدراً@, الَوتر مقابل
ã
| ورد قد الشفع أّن أيضاً@: اIٔصل ويؤيّد

والتقوية@/ اIٕ¡اق ويقابله والنقص@,

/@Ì» يَ ٕاذا والل-يل والَوتر فِع والش-

كـ`مَه فيجعل لغـ�ه@, حاجة
ã
| للمِلك الشفيع ك`م اIٔصل@: مصـاديق fن

اXلك أو اXال وشفع ملحقة@/ بركعة وتقويxا الص`ة ركعة وتثنية Gا@/ وملحقة ضميمة
wا@/ اXلحق بولدها اIُّم وشفع لتقويته@/ آخر ]ال

Xا ضميمة ك`مه تأث� أو وقّوته الشافع نفوذ جعل الشفاعة@: حقيقة أّن فظهر
اXطلوبة@: النتيجة وتتحّصل wا يتقّوي Øح� I|خر

/@٥٣ . ٧ ـ َلنا فَيشفعوا ُشَفعاَء ِمن َلنا َفَهل

/@٤٨ . ٧٤ ـ الّشاِفع� َشفاَعُة َتنفُعُهم ا Òf

/@١٨ . ٤٠ ـ ُيطاع َشفيع oَو5 Òaِمن Ò�Xِللظّا وما

/@١٣ . ٣٠ ـ ُشَفعاُء @كائهم
Ò
Ì Ô¾ِمن م ÒGَيكُن nَو

الِوترّية@/ الغ�عن وٕاخراج وٕاعانته ودعوته الشافع نفوذ تأث� ف�اد

� القيامة يوم
ã
| الكامل واIختيار اXطلقة واXالكيّة التامّة السلطة كانت ا ØXو

ع�
ã
الّ� ا¡ادثة اIُمور جريان

ã
ف| ØÍ½يت أن Iٔحد Zكن ف` ا�بّار@: العزيز اXتعال

Iريفه@: أو تبديله أو أمر تغي�
ã
| أحد لك ÒZ Iو التاّم@, والعدل ا¡gة اقتضاء

/@٤ . ١ ـ ين Rالد يَوِم مالِِك



١٠١ شفع

/@١٦ . ٤٠ ـ الَقّهار الواِحِد ِMِ اليَوَم الُملُك لَِمن

/@٢٦ . ٢٥ ـ ن ×a للر- Wا¡ق َيومئٍذ الُملك

/@٥٦ . ٢٢ ـ م Ô Òyبَي كُم ÒJ ِMِ َيومئٍذ الُملُك

/@٤٣ . ٣٤ ـ اً ØÍÒÈ5َو لبَعضَنفعاً بعُضكُم لُك ÒZ فاليَوم5

/@١٩ . ٨٢ ـ ِMِ َيومئٍذ وا5َٔمُر َشيئاً لنَفس نَفٌس لك Ò]5 يَوَم

Iو الّرaن@, � يومئٍذ أيضاً الشفاعة تكون أن اXطلقة@: اXالكيّة هذه ونتيجة
تعا�@: قال Fك Iٔحد@, يشفع أن أحد يتمكّن

/@٤٤ . ٣٩ ـ وا5َٔرض وات مى الس- ُملُك لَُه يعاً Òb فاَعُة الش- ِMِ ُقل

/@٤ . ٣٢ ـ تتَذ@ك-رون َشفيعأَف� َو5 Ý ãَو� ِمن ُدونه ِمن َلكُم ما

بواسطة أو واسطة@, دون من ا�بّار العزيز �ا من Iّٕا يومئذ الشفاعة ف`@تتحقّق
oوتسل كامل ٕاخ`ص

ã
| وهم ,@�ا يشاء أن Iّٕا يَشاءون I الّذين وهم أوليائه@, من

وليس ّب@, ÔJو ويريد �ا ما@يشاء Øيتج� وفzم ,@�ا وهم@وجه العزيز, �ا
ã
| تاّم@وفناء

بَعمل@: Iو بقَول يَسِبقونه Iو َيعملون@, بأمره وهم دعوة@, Iو طلب أنف«Îم من Gم

/@٧٣ . ٢١ ـ ا�òات فعَل م Ô ÒG وأوَحينا بأمرنا دون Òv ـًة@ Ú ß_وَجعلناُهمأ

/@٢٨ . ٢١ ـ ÏÉ ارتَ ن ÒX ٕا5ّ َيشفعون َو5

/@٣ . ١٠ ـ ٕاذنه َبعد ِمن ٕا5ّ َشفيع ِمن َوما

/@١٠٩ . ٢٠ ـ ن ×a الر- لَُه َمنأِذَن ٕا5ّ فاَعة الش- تنفُع 5 َيومئٍذ

/@٢٣ . ٣٤ ـ لَُه نأِذَن Ò ßX ٕا5ّ ِعنَده فاعُة الش- َتنفع َو5

/@٢٦ . ٥٣ ـ َيشاء اXMن يأذَن َبعدأن ِمن ٕا5ّ َشيئاً م Ôxَشفاع
ã
تُغ� 5
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الظـليّة فـبعنوان أوليـائه شفاعة وأمّا اXتعال@/ �با Uتّصة الشفاعة أّن فظهر
مستقّلة@/ وذواtم أنف«Îم بعنوان I له@, وجهاً وكوuم

/@sواغت فخذه خصوصيّاته@, وبيان الشفاعة ]وضوع يتعلّق ما حقيقة فهذا

أو ماّدية اُمور
ã
| تكون أن من أعّم فهيى الدنيا@: الدار حياة ã

| الشفاعة وأمّا
/@
Ø
Ì¾ أو خ�

ã
و| طا¡�@, أو صا¡� أفراد ومن معنوّية@,

لغ�ه@, يسأGا حاجة
ã
للملك| الشفيع ك`م

ã
| Fك اXاّدية@: اIُمور

ã
| فالشفاعة

ـ ِمyا ِكفٌل لَُه@ يكن سيRئة َشفاعًة َيشفْع َوَمن تعا�@: وقوله ولدها@, معها الشاة
ã
و|

لغرض أو قبيح@, مورد
ã
| أو وقبيحًة@, مستحسنة غ� شفاعته تكون بأن /@@٨٥ .@@٤

حسن@/ غ�

َنصيٌب لَُه يكُْن َحَسنَة َشفاعًة َيشفْع َمن :@
ã
| Fك ا¡سنة@: الدنيويّة اIُمور ã|و

/@ ٨٥ . ٤ ـ ِمyا

فٕاّن الدنيا@, ا¡ياة
ã
| واقعة الشفاعة أّن ع� يدIّن الِكفل وكذلك النصيب فٕاّن

تستحّق Øح� واسطة ٕا� توّجه دون من �ا بٕاذن تكون ا Ø̂ ٕا اI|خرة دار
ã
| الشفاعة

وأجراً@/ نصيباً

ْرِض ا5َٔ
ã
| َوما Êواِت

Ú
ال«

ã
| ما لَُه ـ

ã
| Fك واُخروّية@: دنيويّة اIُمور مطلق ã

و|
/@٢٥٥ . ٢ ـ بٕاذِْنه ٕا5ّ ِعنَده َيشفُع ال-ذيى ذَا َمْن

Iو اُخروّية@, أو دنيويّة معنوّية@, أو ماّدية من ا�Çارية اIُمور من Fzف ما له
اIُمور جريان

ã
| مؤثراً اختياره وقّوة نفوذه يكون بأن اIُمور@, هذه

ã
| أحد يشفع

مورد@/ ّ أيى
ã
و| صورة ّ بأيى وتقديره@, مشيّته Iت Qريى

ã
الّ�

َو5 َشيئاً لكوَن ÒZ 5 كانوا أَولَو ُقل ُشَفعاَء Mا ُدون ِمن ذوا ÚHا أِم تعا�@: وقال
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.@@٣٩ ـ تُْرَجُعون ٕاليِه Ú Ôj ْرِض وا5َٔ واِت مى الس- ُملُك لَُه يعاً Òb فاَعُة الش- ِMِ ُقل َيْعقلون
/@٤٤

واIٔرض Êوات
Ø
ال« وٕاّن فيه@, وا¦لّك التسّلط يستلزم ء

ã
Ï¾ ّ أيى

ã
ف| ØÍ½الت فٕاّن

من Lو ّ بأيى وتكوينـه ملكه
ã
| ف ØÍ½يت أن Iٔحد يصّح فكيف تعا�@, له وملك �

ف@/ ØÍ½الت أLاء من فzا الشفاعة أو ف@, ØÍ½الت

/@٣ . ٨٩ ـ
ß
Ì» يَ ذا@ ٕا والل-يِل والَوتر ْفِع والش- Ì¿َع وَلياٍل والَفجِر

وضّمها قّوة ٕا¡اق من اIٔمرين من متشك�لة الوجود التكوين@ومراحل nعا فٕاّن
الوتر@/ راجع ـ@ قّوة وب` ِوتراً يب Øح� وQريدها سل}ا أو أمر@, ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شفق@:

قوGم ذلك fن منه@/ يشتّق
Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| ع�ِرقّة يدّل واحد أصل شفق@: ـ مقا

اللغة@: أهل أ@ك� وقال َشـِفقُت@/ قالوا ا Ø[ور وحاذرَت@, رققَت ٕاذا اIٔمر من أشـفقُت
ال̂شَفق@: اòليل@: قال الثياب@/ من ال̂شفَق الباب@: ومن مشفق@/ وأنا أشفقت Iّٕا I@يقال
الّشمس@, غروب عند ال«Êء

ã
| تُري

ã
الّ� النdدءة ال̂شَفق@: ومنه اIٔشياء@, من ء الرديى

ورقxّا@/ للوuا بذلك يت Ùdو مرة@, Ô¡ا وهيى

فـٕاذا اI|خرة@, العشـاء وقت ٕا� الّشمس غروب من ا¡مرة الشفق@: ـ مصبا
عليه يقول العرب بعض dعت الفّراء@: وقال اòليل@/ حكاه الشفق@, غاب قيل ذهب
بعـد اXغرب

ã
| تري

ã
الّ� ا¡مرة الشفق الزّجاج@: وقال أaر@/ وكان كالشفق@, ثوب

حذرت@, باIٔلف@: كذا من وأشفقت اللغة@/ كتب
ã
| اÎ¿Xود هو وهذا الشمس@, سقوط

وَشفيق@/ َشِفق فأنا ال̂شَفَقة@, ËºIٕوا وعطفت@, حنوت ع�الصغ�@: وأشفقت
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أشـفق وقد اIٔشـياء@, من ء الّرديى الشـفق الليث@: قال ـ ٣٣٢ . ٨ الxذيب
مُشفق أنا تقول اòوف@, وال̂شَفق@: َشفَقاً@/ النسج

ã
| جعله أيى الثوَب وشفَق العطاَء@@/

وهو ال̂شفَقَة أيضاً@: وال̂شفَق خائف@/ أيى اIٔمر هذا من مشفق وأنا خائف@, أيى عليك
يناله أن عليه أخاف تقول اXنصوح@, ع� خائفاً نُصحه بلوغ من الناصح يكون أن

ã
|

ã
الّ� ا¡مرة وال̂شَفق@: اXنصوح@/ ص`ح ع� ا¡ريص الناصح وال̂شفيق@: مكروه@/

الشمس@/ من اXغرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
والضعف| والدقّة الرخوة ب� جامع أمر هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

معنويّاً@/ أو كان ماّدياً والقّوة@, والغلظة الشّدة مقابل

بـعد الدقيق الّرخو الضعيف النـور وهو الشفق اIٔصل@: هذا مصـاديق ومن
الضـعيف ا¡Çق� والعطاء اIٔشـياء@/ من الدقيق الضعيف ء والرديى الّشمس@/ غروب
مقابل

ã
| الضعيفة@, اGيّنة الرخوة وا¡الة النسج@@/

ã
| الضعيف الرخو والثوب الرخو@/

ُمرغ�ب@/ أو ف و� ÔU

/@٢٨ . ٢١ ـ ُمشِفقون َخشيته ِمن وُهم

/@٤٩ . ٢١ ـ ُمشِفقون الّساَعة ِمن وُهم

/@٢٧ . ٧٠ ـ ُمشِفقون م Øwَعذابر ِمن ُهم وال-ذيَن

/@٤٩ . ١٨ ـ فيه ا Ø ßW ُمشِفق� الُمجرمين ي Ò	َف

ورخـوة ضعف حالة ٕا� والغلظة والشّدة القّوة من حاtIم متبّدلة م Øuٕا يراد
واXضيقة@/ العذاب ومواجهة والقدرة العظمة من يشاهدون ا

Ø
W ويتأ ّثرون ودّقة@,

]ع	اòوف@: مستعملة اXاّدة وليست
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:@
ã
| Fك الÍÉر@, Iقّق بعد يستعمل Iو ÍÈر@, توقّع مورد

ã
اòوف| ٕاّن ـ Iًفأّو

م@/
ß
w واقٌع َوهَو @َكَسبوا ا Ø ßW Òُمشِفق� فيه@, ا@ Ø ßW Òُمشِفق�

ف`@يصّح اòوف@, من أقوي فتكون اòوف@, مع اXراقبة هيى اòشية ٕاّن ـ وثانياً
ُهم ال-ذيَن ٕان- ُمشِفقون@, َخشيته ِمن َوُهم :@

ã
| Fك اòشية@, مع حينئذ اIٕشفاق استعFل

ُمشِفقون@/ م Øwَر َخشية ِمن

وأشفقَن ا Òyمل ÒJ أن Ò Öفأَب� وا�باِل ْرِض وا5َٔ Êواِت
Ú
َع�ال« ا5ٔمانََة َعَرْضنا ٕانّا

/@٧٢ . ٣٣ ـ ا5ْٕنساُن َلها Òaو ا Öyِم

والðلزل اIضطراب وعدم والسكون الطمأنينة هيى اIٔمانة ٕاّن اIٔمن@: ã| قلنا
اGIّٕية@/ واIٕفاضات التجلّيات توارد

ã
و| والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة التكاليف قبال

ã
|

الطمأنينـة وحفظ اIُمـور@, هذه مواجهة
ã
والتثّبت| وا¦كّن اIسـتقرار وهذا

اIٔمانة@/ Iقّق هو ٕاضطراب@: دون من وٕادامxا والسكون

فهيى اXوجـودات مراتب سـائر وأمّا باIٕنسـان@/ Oتّص
Ø ã
æروحا مقـام وهذا

كوuّن مع	 وهذا اXقام@/ هذا
ã
| رخوة وضعيفة ,@

Ø ã
çالذا اIستعداد هذا عن Tرومة

Iّمله@/
ã
و| فيه مشفقات

علzا �ا فطر فطريّة ذاتيّة واستعدادات تكوينيّة مقامات اIُمـور هذه ٕاّن
Ø
j

استعداده@/ عن ً̀ وعم ÓFعل غافل واIٕنسان الوجود@, مراتب

]Çع	 بل والوحشة@, اòوف ]ع	 ليس وا�بال واIٔرض Êوات
Ø
ال« فٕاشفاق

الذاتّية@/ والرقّة والرخوة والضعف القصور

خاِشعاً لََرأيتَُه َع�َجَبٍل الُقرآَن هذا أنَزلنا لَو َد@كّاً@, َجَعلَُه للَجبل َربWـه × Ø� Ò
ÒQ ØF َفلَ

قالوا هؤ5ء@/// بأÊºء
ã
æأنِبئو َفقال َع�ا�Xِئكة م

Ô
ÎÒÈَعَر Ú Ôj ,@Mا َخشيَِة ِمن عاً Rُمَتَصد



شفق ١٠٦

متنا@/ عل- ما ٕا5ّ َلنا ِعلَم 5 ُسبحانََك

ٕاذا والَقـمِر وَسق َوما والليِل َفق بالش-
Ô
Ë»اُق َف� تعا�@: قوله

ã
| الشـفق وأمّا

/@١٦ . ٨٤ ـ َطَبق َعن َطَبقاً Ú Ôéَك	َل ات-َسق

غروwا@, بعد الشمس نور من ورقيقاً ضعيفاً يب ما هو الشـفق مع	 ظاهر
وا�مل@/ ا�مع والَوْسق@: قّوة@/ أو نور كّل من أو اXغرب@,

ã
| تكون

ã
الّ� ا¡مرة وهو

وUتل�فات@, قات @bع@متفر� ãÏÉواللّيل@بظلمته@يقت ا�مع@بانتخاب@واختيار/ هو واIت�ساق
ٕانارته@/ Tيط

ã
| وbعها أشياء جذب يوجب أيضاً الظلمة Tيط

ã
| القمر أّن Fك@

الرقيق اXنبسط والفيض الضعيف النور هو فالشفَق :@ Ø ãæالروحا جهة من وأمّا
Iُمور ا�امعة اXاّدة@, Tيط

ã
| وا¤جوبيّة ٕا�الظلمة يتحّول

Ø
j اXاّدة@/ nعا

ã
|

ã
Ùتج�Xا

ٕا� اXكتسب نوره يفيض
Ø ã
æنورا بقمر مواجه

ã
æFالظل ا¤يط وهذا يناس}ا@/ وما ماّدية

متأّخرة@/ ظلFنيّة ومراتب نازلة طبقات ٕا� ينxيى ا�ريان وهذا ا¤يط@/

الضعيف الشفق من يستفيض أن ا¡قيـقة@: ٕا� ـه اXتوج� اXتنـب�ه للعاقل ف`@بّد

ã
| اIرتطام من نفسـه يتحّفظ Øح� الظلمة@, Tيط

ã
| ر اXتنو� القمر fن Iّوٕا ,@ ã Ùتج�Xا

والغوايات@/ الض`ل مراحل
ã
| والسقوط اGلكات

واIسـتفاضة اGدايـة جهة فzا القمر ٕانارة مع الليل وكذلك الشفق كان ا ØXو
wدvا@/ tتديى بأن قابلة وأYّية@, رaة ذات فتكون الظلFت@: من والتخلّص

ا Ø̂ ٕا النور بسط
ã
| والرخوة الضعف ذلك أّن ٕا� ٕاشارة والليل@: بالشفق والتعب�

ناحية من يتحقّق ا Ø̂ ٕا أيضاً اXاّدة nعا
ã
| أّن Fك ناحيتنا@, من الناشئة ا¡جب جهة من

@كة@/ اXتحر� لة اXتحو� اIٔرض

والروحانيّة, ٕازدادت@النورانيّة اXتعال: �ا جانب التوّجه@والوجهة@ٕا� كان Fّفكل
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كاIٔرض الظلمـة@, وازدادت النورانيّة ضعفت اXاّدة@: جانـب ٕا� الوجهة كانت وٕاذا
الّشمس@/ عن لة اXتحو�

ال½Íفة@, والظلمة ٕا�السواد يصل أن ٕا� التلّون@, ٕازداد الظلمة@: ازدادت Fّوكل
الشفق@/

ã
| ا¡مرة جهة وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شفه@:

لغتان@: فzا وللعرب عyا@/ عوض واGاء Tذوفة وIمها Uفّف الشفه@: ـ مصبا
ع� وQمع َشْفهة@, اIٔصل ويقول@: الكلمة تصاريف علzا

ã
ويب	 هاء Nعلها من مyم

ومyم الشفهّية@, وا¡روف مشافَهًة@, وكلّمته ُشفzة@, ع� وتصّغر وع�َشَفهات@, ِشفاه
ع� وQمع شـفوة@, اIٔصل ويقول@: الكلمة@, تصـاريف علzا

ã
ويب	 واواً Nعلها من

الشفة تكون Iو الشفوّية@/ وا¡روف مشافاة@, وكلّمته ُشفّية@, ع� وتصّغر َشـَفوات@,
اIٕنسان@/ من Iّٕا

أ¾Ìف ٕاذا ء@,
ã
Ï¿أش�ع�ال يقال ء@,

ã
Ï¿ع�ال ع�اÌ¾Iٕاف يدّل ش�@: ـ مقا

أش�@, ورجل َشَفوات@, ث`ث يقال واو@, مyا الناقص ٕاّن قيل فقد الشفة@: وأمّا عليه@/
وتـصغ�ها اGاء مyا حذفت الشـفة قوم@: وقال كاIٔروق@/ شـفتاه

Ø
ËÉتن@I كان ٕاذا

الشفت�@/ oعظ :@ ّ ُشفاهيى ورجل فيه@/ ٕا� فيك ِمن مواجهة بالك`م واXشافهة شفzة@/
الشـفت� Iّٔن ذ@كـرناه@, الّذيى القياس Xقاربة أجود@, اIّٔول أّن Iّٕا Tتم`ن والقوIن

الفم@/ ع� تُشِفيان

َمشـفوه@: وماء الشـفه@/ oعظ :@ ّ ُشفاهيى ورجل /@
ã
Mدي� شـافهته شفه@: ـ أسا

شـفة الناس
ã
| وله منه@/ أحسن ك`م ع� الشـفاُه التقت وما الواردة@/ عليه @ك�ت
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دانيَته@/ ٕاذا واIٔمَر البلد وشافهت bيل@/ ذ@كر حسنة@:

نسـبت وٕاذا ِشفاه@/ وا�مع ُشفzة@, تصغ�ها Iّٔن َشفَهة أصلها شفه@: ـ صحا
/@ ّ شفهيى شئت وٕان ,@ ّ ويديى ّ َدميى مثل Ø ã�ش قلت ع�حاGا شئت ٕان فأنت@باòيار, ٕالzا
ٕاذا أش� ورجل َشَفوات@, ا�مع

ã
| يقال Iٔ@نّه واو@, الشفة من الناقص أّن قوم وزعم

خفيف ف`ن السـّكيت@: ابن صّحـته@/ ع� دليل Iو كاIٔروق@, شـفتاه
Ø
ËÉتن@I @كان

غل@, dالش وال̂شَفة@: بكلمة@/ أيى شفة@, ببنت كلّمته وما للناس@/ السؤال قليل أيى الشفة
عنك@, نشغله

ã
يع	 واXاء@, اXرتع عليك نَشفُه وقوGم@: /@

ã
شغل	 أيى كذا عن

ã
شفه	 يقال

عنده@/ ما نفد Øح� ٕايّاه الناس ك�سؤال ٕاذا مشفوه ورجل فيه@/ فضل I قدرنا هو أيى
وا¡روف فيه@/ ٕا� فيك من ا¢اطبة واXشافهة@: اXسألة@/

ã
عليك| Ø¬أ ٕاذا :@ ã	شفه وقد

شفوّية@/ تقل Iو ,@oXوا والفاء الباء الشفهّية@:

شاطٔي@/ حّد@, حافة@, ك`م@, لغة@, شفة@, Dشافاه> ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من الفم حافّتا وهو واحد@, ومع	 واحدة كلمة اÇXاّدة@:
ã
| الواحد اIٔصل أّن

اXع	انðاعاً@/ ذلك كلFت]ناسبة مyا يشتّق
Ø
j الظاهر@,

كث�السؤال أيى مشفوه وهو اXسألة,
ã
| Ø¬أ @أيى

ã
وشفه	 شغله@, شفهه@أيى فيقال

بالتكّلم@/ وخاطبته دانيته أيى وشافهته عليه@, الورود وكث� عنه

اIنðاعّية@/ مشتقّاtا bيع
ã
| مأخوذ وساطxا أو ومقابلxا الشفة وقيد

/@
أ@ك اشتقاق ش�@: ـ وب�ماّدة وبيyا نف«Îا@,
ã
| مستقلّة اللغة وهذه

/@٩ . ٩٠ ـ الن-جَديِن وَهَديناُه ß
وَشَفَت� وِلَساناً

ß
َعْيَن� لَُه َعْل ÒS Ö

Òn أ



١٠٩ شفي

اÇXدِركتان والبـاطنة الظـاهرة العـ� أو الظاهر@,
ã
| اXب½Íßتان Yا العيـنان@:

واXعنوّية@/ الظاهريّة ويُعلن@مدَر@كاته يُظهر به ما وهو واللسان: /@ ãæعاXللمحسوسات@وا
واللـغو الزائـد الك`م عن اللسان وحفظ اXنطق Iديد

ã
| يستعان Fwو والشفتان@:

وغ�Yا@/ وال¿Ìب اIٔ@كل
ã
| وهكذا والضاّر@,

ع� تنبzاً ٕاثنت�@: والع�والشفة واحداً@, نسان ٕ̀ ل اللسان تعا� �ا جعل وقد
مدَر@كاته@, من ع�يق�وعلم يكون Øح� والدقّة بالتحقيق يكون أن Iزم اIٕدراك أّن
ف`@بّد والبيان@: اIٕظهار مقام R`ف وهذا التكّلم@/

ã
| واXراقبة ا¡فظ مقام

ã
| وهكذا

وا¡اجة@/ اللزوم ]قدار يكون أن من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شفي@:

أ¾Ìف ٕاذا ء@:
ã
Ï¿أش�ع�ال يقال ء@/

ã
Ï¿ع�ال ع�اÌ¾Iٕاف يدّل ش�@: ـ مقا

طلب ٕاذا استش�ف`ن ويقال عليه@, للمرضوٕاشفائه لغلبته شفاًء الشفاء يى Ødو عليه@/
أن وWكـن الباب@, هذا من يكون أن Wكن وهذا حرفُه@, ء@:

ã
Ï¾ كل� وَش� الشفاء@,

وهو ء@,
ã
Ï¿ال أشفيتك يقال

Ø
j به@,

ã
تستش� ء

ã
Ï¿ال أعطيتك ويقال اIٕبدال@/ من يكون

قليل@/ أيى
Ó
َش� Iّٕا منه

ã
ب وما ع�اXوت اXريض أش� ويقال الصحيح@/

بالعدّو واشتفيت عافاه@/ شفاًء@: رمي باب من يشفيه اXريض �ا ش� ـ مصبا
عدّوه من اIٕنسان يطلبه ]ا زال فٕاذا كالداء الكامن الغضب Iّٔن ذلك@, من به وتشّفيت
اÇXوت@/ ع� اXريض وأش� أ¾Ìفت@, ء@:

ã
Ï¿ال ع� واشفيت دائه@, من برٔي فكأ@نّه

حرفه@/ ء@:
ã
Ï¾ كّل وَشفا

من يُ
ٔي ما وهو معروف@, فاء الش� الليث@: قال ش�@: ـ ٤٢٣ . ١١ الxذيب



شفي ١١٠

وعن الدواء@/ من ِشفاء له وهبَت ٕاذا ف`ناً@: وأشفيت َيشفيه@, �ا شفاه والفعل السقم@,
ع� أ¾Ìف ٕاذا وأش� الليل@, آخر وهو القمـر َشفا

ã
| سار ٕاذا أش� :@

Ø ã
èعراIٔا ابن

ابن اIٔشفاء@/ وا�ميع هاٍر@, ُجرٍف ع�َشفا ـ َجْرفه ء@:
ã
Ï¾ كّل وَشفا وديعة@/ أو وصيّة

وأشـ� أش}ه@/ وما الyار وبقيّة Í½الب وبقيّة اG`ل بقيّة مقصور@, ال̂شفا@: السّكيت@:
علzا@/ أ¾Ìف أيى ع�اGلكة ف`ن

ع� ـ اG`ك من القرب
ã
| اXثل ويÍÉب@به حرُفه@, وغ�ها@:

ß
الب� َشفا ـ مفر

ومـنه َشفاه@/ ع� حصل أيى اÇG`ك@, ع� ف`ن وأش� ُحفرة@, ع�َشفا ُجُرف@, َشفا
موافـاة اXرض@: من فاء والش� الب�@/ كَشفا قليل@, أيى َش�@, Iّٕا كذا من

ã
ب ما استع�
الس`مة@/ شفاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّول أو اLطاط ع� م¿Ìف نقطة آخر هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

معنويّاً@/ أو كان ماّدياً منه Hلٍّص نقطِة

اIنـفصال@/ Iـقّق مع ثابت أمر عن ا¦Çايل هو الشّط ٕاّن السـابق@:
ã
| وقلنا

اXتحّر@كـة اIٔمواج نزع هو والساحل ء@/
ã
Ï¾ جنب

ã
| حق ّ̀ ال اXتفّرع هو والشاطٔي

مyا@/ ا�انب
ã
| وكشطها

أو ه`ك أو غروب أو ب� أو Tّل ع� م¿Ìفة نقطة آخر اXاّدة@: مصاديق ومن
الّس`مة مرضMصول من فzا يتخلّص نقطة أّول وكذلك موت@/ أو ض`ل أو سقم

والسخط@/ nIٔوا الشديد التأ ّثر بعد حالة أّول أو والعافية@,

فاء الش� فٕاّن اXرض@: من برٔي وقولنا اXرض@, من
ã
ش� ـ ب�قولنا الفرق فيظهر

وIّققه@/ التباعد هو وال
اءة بالتخلّص@/ يتحّصل مرحلة أّول



١١١ شفي

جهة فzا
ã
الّ� اXوعظة وكذلك الشفاء@, قبل تذكر اGداية ٕاّن ذ@كرناه@: ما ويؤي�د

بعده@/ اIٕنقاذ ويذكر اGداية@/

/@١٠٣ . ٣ ـ ِمyا فأنَقَذ@كُم النّار ِمَن ٍة ُحْفَر َع�َشفا Ôrوُكن

/@١٠٩ . ٩ ـ Úsَجَه نار
ã
| بِه فاuاَر هاٍر ُجُرف َع�َشفا بنيانَه َس َمنأس- أم

ْور ÒGوا /@ الواديى أو الyر حاشية من اXاء أ@كله الّذيى ا�انب هو ُنب Ôكا� ُرف Ôا�
ْور ÒGا قبل نقطة آخر هو فال̂شفا واuIدام@/ السقوط معرض

ã
| والوقوع اIنصداع هو

واIٕنقاذ@/ ب�السقوط واقع وهو واLطاط@, حفرة
ã
| والسقوط

/@ ٨٢ . ١٧ ـ وَرaة ِشفاٌء ُهَو ما الُقرآِن ِمَن ُل Ù Ò
 ونُ

/@٤٤ . ٤١ ـ وِشفاٌء ُهدًي آَمنوا ِلل-ذيَن ُهَو ُقل

/@٥٧ . ١٠ ـ دور Wالص ã| ا ßX وِشفاٌء َرّبكم ِمن موعظٌة جاَء@كُم َقد

/@٦٩ . ١٦ ـ ِشفاٌء فيه تِلفألوانه ÔU ¾Ìاٌب ُبطوuا ِمن رج ÒO

أو ماّديى وسقوط اLطاط من والتخلّص النجاة خّط ٕا� ٕانقاذ اIُمور هذه
ã
ف�

اIُمـور هذه من والتخلّص@: والنجاة اGداية أّن ٕا� ٕاشـارة التعب� هذا
ã
و| /@ ّ معنويى

وتتحقّق اُخري@, fرحلة بٕارشادها والسلوك واIهتداء وٕادامxا التثّبت وأمّا تتحّصل@,
الرaة@/ ل Øتت� وفzا الشفاء@, بعد

/@ ّ ماّديى ال¿Ìاب
ã
و| ,@ ّ معنويى hالكر القرآن

ã
| الشفاء

Ø
j

/@ ٨٠ . ٢٦ ـ
ß
يَشف� َفهَو َمِرضُت وٕاذا تعا�@: قوله

ã
| وكذا

/@
Ø ã
æالبد اXرض يراد

/@١٤ . ٩ ـ مؤمن� َقوم ُصدوَر وَيشِف zم َعلَ Íكُم Ô½وَين

Gم@/
ã
Ø�التش Jصَل Øح� ع�الكافرين الغيظ Øn@تأ عن صدورهم رج ÔO أيى



شّق ١١٢

مـن القلوب
ã
| Xا شفاء فيه Êºوّية@, جامعة نسـخة hالكر القرآن أّن فظهر

ÇJفظ أن أراد ومن للمتّق�@, هدي فيه ريب I القرآن فٕاّن والظلFت@, اLIطاطات
وهو داه@,

Ô
w ويس�شد هدايته من يستفيد وأن Iبّد اIٕنسانّية@: ¼Íاط

ã
|

ã
ويّت نفسه

له@/ uاية I ما ٕا� اIٕنسانيّة الgاIت ومراحل ا¡قائق مراتب bيع ٕا� vديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّق@:

ـّق@: والش� ء@/
ã
Ï¿ال نصف :@Ì»بالك والشّق قتل@, باب من َشقّاً شـققته ـ مصبا

بـالفتح@: وال̂شّق أِشقّاء@/ الشقيق وbع ال̂شـقيق@/ ّق@: والش� ا�انب@/ ّق@: والش� اXشـّقة@:
انفرج ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال وانشّق شقوق@/ وا�مع اIٔصل@,

ã
| مصدر وهو ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| انفراج

منه@/ واXشـقّة شـاّق@, فهو أيضاً@, قتل باب من يُشّق عليـنا اIٔمر وشّق فرجة@/ فيه
وا�مع الثياب@, من ـقّة dوالش بعيدة@/ كانت ٕاذا شاقّة شقّة وهيى أيضاً@, ال̂سـفْرة وَشّقت
ع� يشـّق ما Fyم كّل

ã
çيأ أن وحقيقـته خالفـه@, وشـقاقاً@: مُشاقّة وشاقّه ُشـَقق@/

صاحبه@/ ِشّق غ� ِشّق
ã
| Fyم كّل فيكون صاحبه@,

عـليه مل ÔJ Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| انصداع ع� يدّل صحيح واحد أصل شّق@: ـ مقا

وبيده صَدْعَته@/ ٕاذا شقّاً@, أُشقّه ء
ã
Ï¿ال شققت تقول اIستعارة@/ مع	 ع� منه ويشتّق

خشبة@/ أو لوح من تُشظّي شظيّة ّقة@: والش� واحد@/ واIٔصل ُشقاق@, وبالدابّة شقوق@,
َشقّوا يقال وتفّرقت@, ا�Fعة انصدعت ٕاذا وذلك اò`ف@, وهو قاق الش� الباب@: ومن
أصاب ويقال أمرهم@/ تفّرق ٕاذا التئامها@, بعد القوم عصا انشّقت وقد اXسلم�@, عصا
ّق والش� شقّاً@/ اIٕنسان يشّق شّدته من كأ@نّه الشديد@, اIٔمر وذلك وَمشقة@, ِشّق ف`ناً
,@
ã
Ï»نف وِشّق

ã
وشـقي أخيى هذا يقال الشقيق@, ّق@: والش� ا�ـبل@/ من الناحية أيضاً@:



١١٣ شّق

هذه تقول أرضنطّية@, ٕا� مَس�بعيد ّقة@: dوالش ِشقّ�@/ جعلت Rشبة مشبّه واXع	ٕانّه
منشّقة@, ا Øu كأ ا Øu@Iٔ بذلك تسّمي وهيى البع�@, اة ÒG قِشقة@: الش� الباب ومن شاّقة@/ ُشقّة

بالفحل@/ ونه
Ù
يش} ا Ø̂ فٕا ِشقشقة@, هو للخطيب قالوا ولذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حصول مع كان سـواء اXطلق اIنفراج هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

/@íشكاف ـ الفارسيّة اللغة ã| له ويقال ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã
| كان وسواء I أم تفّرق

النـصف@, ا�انب@, ـ oمفاه ع� تطلق التفّرق@: مع اIنفـراج Iقّق وبلحاظ
وأمثاGا@/ اXشتق@, الشقيق@, الناحية@,

/@٣٥ . ٤ ـ Fyبَي Mُا ُيوفRق ///@ َحgاً فابَعثوا Fyبي ِشقاَق Ôrِخف وٕان

ã
و| اÇXع	 جهة من Fyبي Dف التفّرق مع شـديد انفراج حصول rِخف ٕاذا أيى

والشقاق@/ الفراق قبال
ã
| الوفاق ٕاNاد هو ومع	التوفيق /@Fوتواصله Ftحيا

/@١٧٦ . ٢ ـ َبعيد ِشقاق
ã
� لَ الكتاب

ã
| اختَلفوا ال-ذيَن وٕان-

/@١٣٧ . ٢ ـ ِشقاق
ã
| ُهم ا Ú̂ فٕا َتول-وا وٕان

/@ ٨٩ . ١١ ـ نوح َقوَم ماأصاَب مثُل ُيصيَبكُم أن
ã
ِشقا{ ِرمن-كُم ÒN5َقوم َويا

/@٢ . ٣٨ ـ وِشقاق ة ِعز- ã
| َكَفروا ال-ذيَن َبل

ومفارقة واò`ف واIنفراج الشقاق وحصول الكتاب@,
ã
| اIخت`ف فتحقّق

وتفّرقاً@/ شديداً انفراجاً توجب وبرسوله@: �با والكفر ,@
Ø ã
الن�

اÇò`ف@, ـ مـفاهيـم ع� تطلق والّصـدع@: اIنفراج مطلق مفهوم وبلحـاظ



شّق ١١٤

وأمثاGا@/ اòرق@, اòروج@, والطلوع@,

صـدعاً يوجب الصـعب@, اIٔمر فٕاّن والَعـناء@: والصعوبة اXشـقّة مفهوم وأمّا
وأشّق@/ شاّق فهو واIعتدال@, والنظم ا�ريان ويرفع انفراجاً@, ويوجد

/@٣٤ . ١٣ ـ أشّق وَلعذاباÐ5خَرة نيا Wالد ياة Ò¡ا ã| َعذاٌب م Ô ÒGو

أشّد@/ فيه واIنفراج اIخت`ل وٕاNاد الصدع فٕاّن

/@٢٧ . ٢٨ ـ َعلَيك أُشق- ريدأن اُ َوما ِعندك fن ع¿Ìاً فٕانأ[مَت

عليك@/ برناVك ونظم أمرك جريان
ã
| وانفراجاً Iً`اخت أوجَد أن أيى

/@٤٢ . ٩ ـ ُة ق- Wالش zم َعلَ َبُعَدت ولكن 5ت-بعوك قاِصداً َسَفراً أو

اIٔمر
ã
| والصدع اIنفراج به Jصل وما به يُشّق ما ]ع	 كاللdقمة فُعلة قّة dالش

واIعتدال ا�ريان عن بَُعـد ما البُعـد من واXراد ومشّقة@/ Iً`اخت ويوجب ا�اريى
َبعيد@/ ِشقاٍق

ã
| @ ـ به اIخت`ل وازداد الصدع واشتّد

/@ ّ طبيعيى جريان عن اòروج ومبدؤYا مت`زمان@, والصعوبة فال̂صدع

/@٢٦ . ٨٠ ـ اً َحبّ فzا فأنبتنا َشّقاً رَض ا5َٔ شَققنا Ú Ôj :@
ã
| فgا الشّق مطلق وأمّا

/@٩٠ . ١٩ ـ رُض ا5َٔ Wوَتنشق

/@٣٧ . ٥٥ ـ Êُء
Ú
ال« ِت انشق- فٕاذا@

/@١ . ٨٤ ـ انشق-ت Êُء@ Ú»ال ٕاذا@

اIنفراج@/ وحصول الصدع مطلق فاXراد

الِعقاب َشديُد Mا فٕان- ورسولَه Mَا ُيشاِقق وَمن وَرُسولَه Mَا شاّقوا م Ô Úu@ذلكبأ
/@١٣ . ٨ ـ



١١٥ شقي

أيى ورسوله@, تعا� �ا خصوص
ã
| الشّق استمرار ع� يدّل باXفاعلة التعب�

تـعا� �ا وبـ� بـينه Dف اIرتباط
ã
و| ا¡ّق سبيل

ã
و| اGIٕ×يّة واIٔحكام الدين ã|

اIنفراج ٕاNاد طريق من اò`ف أيى واXعاداة@, اò`ف ي`زم اXع	 وهذا ورسوله@/
التفّرق@/ مع

موجود مش�ك مع	 ٕارادة ع� تدّل معاً@: رسوله وٕا� �ا ٕا� اXشاقّة ونسبة
الرسالة@/ تتحقّق مع	فيه ف�اد الرسالة@, وصف بلحاظ

Ø
Dس Iو ,@Fyبي

فكأّن فِللمبالغـة@, والدين@: اIٔحكام دون ورسوله �ا ٕا� اXشـاقّة نسبة وأمّا
ورسوله@/ �ا

ã
| مشاقّة ّية@, ×GIٕا اIٔحكام

ã
| ال̂شّق ٕاNاد

Mَا وا ØÍ ÔÉ يَ لَن م Ô Úuٕا @ُكم@, ÖÍ Ô½َين Mَا Íوا Ô½َتن ٕان ـ وجّل عّز قوله
ã
| Fك وهذا

ُيضاِعْفه@/ َحَسناً َقرضاً Mا تُقِرضوا ٕان َشيئاً@,

ف`@يتصّور اXاّدة@وا�«Ë@وا¡دود@, nعوا عن ا�@تعا�متعاٍل ٕاّن وتوضيح@ذلك@:
مقامه@, ويوافق شأنه يناسب بنحو Iّٕا عمل@, به Iًمفعو أو ّ ماّديى Iٔمر متعل^قاً كونه فيه
الذاتـّية@, وأÊºءه ا�Ç`لّية@, وصفاته ا�Fلّية@, صفاتـه عرفت أيى ,@�ا عرفت فيقال

ودينه@/ وأحكامه@, والفعلّية@,

ÇTدود@, Iٕنسـان اXعرفة متعل̂ق يكون أن Z@Iكن وتعا�@: سـبحانه فالذات
القرض@/ الÍÉر@, ,@Í½الن الشّق@, ـ oمفاه

ã
| وهكذا

من Oتلف اXع	 وهذا اIنفراج@, مطلق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اIٔصل أّن فظهر

واXوارد@/ اXوضوعات باخت`ف اòصوصيّات جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شقي@:

منه@, Ëºٕا وال̂شقاوة قوة والش� ,@ Ø ãَش فهو سِعد@, ضّد َشقاء@: Òيش
ã ß
ش ـ مصبا



شقي ١١٦

/@�ا وأشقاه

خ`ف قوُة والش� وال̂سعادة@/ Îولة Û»ال وخ`ف ع�اXعاناة يدّل أصل شقو: ـ مقا
اÇXعاناة اXشاقاة@: ٕاّن ويقال وال̂شـقاوة@/ قوة والش� ال̂شـقاء Øب� :@

Ø ã
ش ورجل ال̂سعادة@,

اXع	@/ Øتغ� ز ß ÔY فٕاذا به@/ ويَش الَعناء يتكلّف أنه ذلك
ã
| واIٔصل واFXرسة@,

غ�ه@: وقال وِشـقوًة@/ وَشـقاًء َشقاوة
ã ß
ش الليث@: قال ـ ٢٠٩ . ٩ الxذيب

أيى وشاقيُته@: /@Ì»والع الشّدة وال̂شقاء@: وعا¾Ìك@/ عا¾Ìته ٕاذا مشاقاة@: ف`ناً شاقيت
عاَنيته@/ ]ع	 اIٔمر ذلك شاقيت ويقال صابرته@:

ِشقوُتنا> علينا غلَبْت :@
ã
|D قتادة وقرأ السعادة@/ نفيض ال̂شقاء@وال̂شقاوة@: ـ صحا

قبلها@, ما لك«Ìة ياء الواو انقلبت الرجل@,
ã ß
َش تقول@: لغة@/ وهيى ,@Ì»بالك ِشقاوتنا@,

/@
ã
ÏÈاXكا فيكونان يشَقيان@, تقول

Ø
j قبلها@, ما لفتحة ألفاً اXضارع

ã
انقلبت| ,@

×
ويَش

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعناء شّدة حالة أيى السعادة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

السعد@/
ã
| مّر Fك معنويّاً@, أو ماّدياً والgال@, والص`ح �òا ٕا� السلوك [نع

/@٢ . ٢٠ ـ ِلتَْش الُقرآَن َعلَيَْك أنَزلنا ما :@ ã| Fك اXاّديى فال̂شقاء

الشّدة حصول فٕاّن حياتك@, جريان
ã
| وع«Ìة وكلفة وشّدة عناء يوجب أيى

الشـوق وسلب الروحيّة وا¤ـدوديّة اXضـيقة يوجب ا¡ـياة من الظاهر
ã
| والعناء

من سعة
ã
| يكون أن تعا� �ا ٕا� للسالك وIزم اXعنويّات@, ٕا� والتوّجه والذوق

/@
Ø ã
æالروحا السلوك له وي«Îل يستعّد Øح� بدنه@: من وعافية حياته من عيشه@ورفاهية



١١٧ شقي

ـ ×َفتَش ن-ِة Òا� ِمن ا Ôg رَجن- ÔOولَِزوِجكَف� لََك َعدو� هذا ٕان- تعا�@: قوله وكذلك
/@١١٧ . ٢٠

واIٕبت`ء@, والشّدة والðاحم بالعناء عيشه خولط ّ ماّديى Tيط ٕا� @بأن@تنتقل أيى
فكـيف وشـقاء@, ومشـقّة وتعب كلفة

ã
| دا_اً فيه فالعائش كاره@, ÒXبا م`ّذه وحّفت

تكلّف Iّٕا هو وما ,@
Ø ã
æروحا طريق

ã
| يس� أن ا¤يط ذلك

ã
و| ا¡الة تلك مع يستطيع

ورياضة@/

وَسعيد Þ ãَش م Ôy ßf بٕاذنه ٕا5ّ نفٌس َتكلّم 5 يأِت يَوَم :@ ã| Fك
Ø ã
æالروحا والشقاء

/@١٠٥ . ١١ ـ Îيق Ò¾َزف�و فzا م Ô ÒG النّار
ã
َف� َشُقوا ال-ذيَن فأّما

/@١٥ . ٩٢ ـ Òا5ٔش ٕا5ّ َيْص�ها َتلظ-ي5 ناراً فأنذرُتكُم

ٕا� فzا اقتضـاء I روحيّـة وشّدة وعناء مضـيقة حالة ع� كان من
Ø ã
فالش

بل@Gم@]قتÏÉحالxم اXعنويّة, النورانّية@واIرتباطات الروحانّية@وا�ذبات التوّجهات
السعد@/ راجع ـ العناء شّدة من أيى و¾Îيق@, زف� هذه

Çن Òf ُهدًي
ã
Ù�ِم يأِتين-كُم فٕاّما ///@ يعاً Òb ِمyا wهِبطا قاَل :@

ã
| Fك اXطلق والشقاء

/@١٢٣ . ٢٠ ـ ×يَش َو5 َيِضّل َف� َ ُهدايى َبَع ات-

/@٣٢ . ١٩ ـ اً َشِقيّ َجبّاراً ã
� َعلْ ÒN Ònو

ã
çِبواِلَد وبَّراً

تـعّم تـعا� �ا مـن اÇGدايـة فٕاّن واI|خرة@, الدنيا ا¡ياة
ã
| الشقاء

ã
ن� يراد

الدنيا ُلّب واI|خرة خر@, |Iبا مربوط Fyم واحد كّل الدارين
ã
| ا¡ياة وحّق ا�هت�@,

وباطyا@/

الدنيا
ã
| مسـتدZة ا�ارية حياته تكون بأن ا¡يات�@:

ã
| اXطلق الشقاء

ã
ون�

وعظمة كFل هو ما ٕا� وسلوكه وسعادته وخ�ه ص`حه
ã
ÏÉتقت حالة ع� واI|خرة
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Mسبه@/ مقام كّل
ã
| له@, وbال

مكتَسبة شقاوة اIُو�
ã
و| ذاتّية@/ فطريّة شقاوة الثانية@: اI|ية

ã
| ال̂شقاء ٕاّن

Ø
j

فعليّة شقاوة Fقبله اI|يت�
ã
| مyا اXراد أّن Fك سّيئة@/ وحركات طا¡ة أعFل أثر

ã
|

اXرحلت�@/ من متحّصلة

/@٤ . ١٩ ـ اً َشقيّ Rَرب بُدعائك أ@كُن Ònو

/@٤٨ . ١٩ ـ اً َشقيّ ã Ø
èَر بدعاء أ@كون Ïأ 5ّ

Ò
َع«

ã Ù
èر وأدعو

ودعوِته
ã Ù
èر طلب عند ومضيقة وكلفة عناء حالة مÏÉع� ما

ã
| أ@كن n أيى

ã
| أدعوه وأن كذلك@, أ@كون أن أيضاً

ã
çيأ Dف وأرجو /@

Ø ã
ٕا� والتوّجه اIستجابة لتتحقّق

والص`ح@/ �òا
ã
ÏÉتقت واشتياق وتوّجه ٕاقبال حالة

أعظُم مكتَسبًة@: أو فطريًّة بالسعادة@, للخ�المسّماة اXقتضية ا¡الة وOI�أّن
اXقتضـية ا¡ـالة أّن Fك والgال@/ والف`ح النجاح ٕا� للسـلوك مقام وأوسع مقـّدمٍة

والض`ل@/ للخيبة سبب أشّد مكتَسبًة@: أو فطريّة والعناء@, وا¤دوديّة للمضيقة

غلبت ٕاذا الشقاء مراتب وأّول مقامات@, للسعادة أّن Fك مراتب@, للشقاء ٕاّن
Ø
j

ع� السعادة جهة غلبت ٕاذا السعادة مقامات أّول أّن Fك السعادة@, ع� الشقاء جهة
خالصة ا�هة تلك وبقيت اXقابلة ا�هة انعدمت ٕاذ Fyم كّل درجة ومنxي الشقاء@,

تزاحم@/ ب`

درجة ٕا� الشقاوة فتنxيى متحق�قة@, صحيحة Fyم اXكتَسبة
ã
| اXراتب وهذه

عهم@/ Òd وَع� َع�قلوwم Mُا Òrخ ـ@ تعا� قوله فzا يصدق

التكليف تعلّق يصّح n Iّوٕا الدرجة@, ٕا�تلك تنxيى أن Zكن ف` الفطرّية@: وأمّا
وف`ح@/ خ� ٕا� تُو̂جه أن ال½Íفة الشقيّة ا¡الة اقتضاء لعدم ,@ ّ اGIٕ×يى



١١٩ شكر

فيض التكوين فٕاّن نفسه@,
ã
| خ�اً يكون أن Iزم والتكوين لق Òòا ٕاّن وأيضاً

من
Ø
Ì¾ ظهور Zكن Iو ٕاحسانه@, من وظهور صفاته

ã
Ø�Q من وأثر رaته من وظّل

والرaة@/ وا�Fل ا�`ل مبدأ من نفسه
ã
و| هو حيث

فوقها ما ٕا� نسبت ٕاذا مفروضة الشـقاء
ã
| اXراتـب تلك أّن ذلك@: وتوضيح

�Çòا مراتب فٕاّن فzا@,
Ø
Ì¾ يكون ف` :@ هيى حيث ومن أنف«Îا

ã
| فرضت ٕاذا وأمّا

مyا فكّل وضيقاً@, سعًة ا¢تلفة الظروف
ã
| Fك والضعف@, الشّدة Mسب Uتلفة تكون

ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل- ٕانّا رها@, بَقَد أوديٌة َفساَلْت ـ ومستحسن خ� مورده

ã
و| مطلوب نفسه

ã
|

ّق@/ Ò¡با ٕا5ّ F Ô Òyبي َوما ْرَض وا5َٔ Êواِت
Ú
ال« َخَلْقنا ما بَقَدر@, َخَلْقناُه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شكر@:

وتـرك الطاعة فعل من Nب ما وفعلت بنعمته اع�فت :@�ا شكرت ـ مصبا
شكرت فيقال م@, ّ̀ اIٔ@ك�بال

ã
ويتعّدي| والعمل@, بالقول الشكر يكون وGذا اXعصية@,

السـعة
ã
| ّ اIٔصمعيى وأنكره شكرته@, فيقال بنفسه@, تعّدي ا Ø[ور وُشكراناً@, ُشكراً له

ِشكار@/ وا�مع فرجها@, اXرأة@: وَشكر له@/ شكرت مثل له وتشّكرت الشعر@/ بابه وقال
النكاح@/ ع� يطلق وقد

ع�اIٕنسان الثناء كر@: dالش ـ فاIّٔول القياس@/ بعيدة متبائنة اُصول شكر@: ـ مقا
ٕاذا َشكـور فرس يقولون باليس�@, الرضا الشكر حقيقة ٕاّن ويقال ُيوليَكه@/ ]عروف
ٕاذا َشِكرة َحلوبة يقال ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| والُغزر اIمت`ء ـ

ã
æوالثا القليل@/ العلُف لسمنه @كفاه

فـيئها@/ ك� ٕاذا الشـجرُة شكرت الباب هذا ومن فغزرت@, َمرعي من َحظّاً أصابت
قُـضبان وهيى الشـجرة@, ساق من َينبت الّذيى وهو النـبات@, من ال̂شك� ـ والثالث



شكر ١٢٠

فرجها@/ اXرأة َشكر بل ويقال النكاح@, وهو ال̂شكر ـ والرابع َغّضة@/

وا¡مد@: للمنعم@/ oالتعظ جهة ع� بالنعمة اIع�اف هو كر dالش ـ ٣٥ الفروق
Mّق الذا@كر هو والشا@كر وغ�النعمة@/ بالنعمة التعظoويصّح ع�جهة با�ميل @كر الذ�
دابّة ذلك fن ا�ميلة@, ا¡ال ٕاظهار الشكر وأصل /@oالتعظ جهة ع� بالنعمة اXنعم
وأشكـرت ,@ ٔ̀ امـت ٕاذا الÍÉُع@: وأشكـر العلف@/ قلّة مع السـمن فيه ظهر ٕاذا شكور
العاسـية@/ القُضبان ب� رخصة Hرج َغّضة قُضبان وال̂شك� ماًء@/ ̀ٔت ٕامت السحابُة@:
اÇXرأة@/ بضع وال̂شكر@: الكـبار@/ ب� خرج نبت صغار والنبات@: ال̂شعر من وال̂شك�
تغطية الكفر أّن Fك اXنعم@, حّق لقضاء النعمة حّق ٕاظهار اIٔصل@: هذا ع� كر@: dوالش

اXنعم@/ حّق Iٕبطال النعمة

أيى Ì Ö¿الكَـ عـن مقلوب وهو قيل وٕاظهارها@/ النعمـة تصّور كر@: dالش ـ مفر
وس�ها@/ النعمة نسيان وهو الكفر ويضاّده الكشف@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نـعمة قبال
ã
| والتجليل التقدير ٕاظهار هو اÇXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

وعـدم النـعمة سـ� وهو الُكفران ويقابله اXنِعم@/ من ٕاليه تصل معنويّة أو ظاهريّة
اXنعم@/ ٕانعام مقابل

ã
| التقدير

ِمن هذا ,@ Ú ã Òَع� أنعمَت ã� ال- نعمتَك أشكَُر أن تعا�@: قوله اXع	 هذا ع� ويدّل
/@Mِ wشكُر أِن َة Òg¡ا لُقFَن آَتينا َوَلَقد أ@كُفر@, أ@أشكُرأم

ã
æلَيْبلَُو

ã Ù
èَر َفضل

بالعمل@/ أو باللسان يكون أن من أعّم التقدير وٕاظهار

,@
Ø ã
العم� الشكر باب fن الساق@: من ينبت وما والنكاح اIمت`ء ـ oمفاه وأمّا
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نـبات كنمّو متحّققة@, نعمة وجود عن ا¡ال وبلسان ً̀ عم وQليل تقدير ٕاظهار أيى
مـرتبة بـوجود مشعر ء

ã
Ï¾

ã
| ووفور امت`ء وظهور النبـاتّية@/ وا¡ياة بالقّوة يشعر

من كّل
ã
ف� اXزاوجة@/ وطلب الðويج بٕاظهار باطنيّة وزينة bال ã

Ø�Qو فيه@/ وجوديّة
وهـذا ا¡ال@, وبلسان ً̀ عم ء

ã
Ï¿ال

ã
| موجودة نعمة عن وQليل تقدير اXوارد هذه

فzا@/ اXستعملة اXوارد هذه من كّل
ã
| مأخوذ القيد

ومعنوّية@: ماّدية ونتائج مفيدة آثاراً الشكر حقيقة Iقّق
ã
| ٕاّن

Ø
j

النعم ٕا� دا_اً فيحتاج لنفسه@: والضعف واIحتياج الفقر جهة ٕا� التوجه ـ ١
اXنعم@: جانب من والفيوضات واI|Iء

/@٧٨ . ٢٣ ـ َتشكرون ما َقليً� وا5ٔفئَدة وا5ٔبصاَر مَع الس- َلكُم أنشأ

/@٢٦ . ٨ ـ َتشكرون َلَعل-كُم الطيRبات من ورزَقكُم بن½Íه وأيدكُم

/@١٥ . ٣٤ ـ لَه واشُكروا َرّبكُم رزق ِمن @ُكلوا

يغفل ّ̀ لئ الواصلة@: والفيوضات الفائضة واI|Iء اXتوّجهة ٕا�النعم التوّجه ـ ٢
ويســتعّد مyا ل`سـتفادة يxيّأ Øح� به@, اXتعلّقـة وا�òات واXراحم اIٔلطاف عن

والنجاح@: الف`ح سبيل
ã
| مyا ل`ستفاضة

/@١٧ . ٢٩ ـ لَه واشُكروا واعُبدوُه زَق Rالر Mِا ِعنَد فابَتغوا

/@١٩ . ٢٧ ـ Ø ã
Òَع� أنعمَت

ã
� ال- نعمتك أشكَُر أن

ã
أوِزع� Rَرب

هـذه تكون Øح� وكFله@: سعادته طريق
ã
| و¼Íفها النعم من اIستفادة ـ ٣

ã
| ٕالzا ويتوّسل wا يستعان وعقوبًة اً

Ø
Ì¾و نقمة I وخ�اً@, ونعمة رaة حقّه

ã
| النعم

الدنيا@: وا¡ياة والردي الشقاء Iصيل

/@٣ . ٧٦ ـ َكفوراً وٕاّما شا@كراً ٕاّما بيَل الس- َهديناه ٕانّا
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/@٥٨ . ٧ ـ َيشكرون لَقوم ياِت Ð5ا ُف ÙÍ Ò½ نُ @َكذلِك

الشكر@, هو وهذا اXع	@: هذا وٕاظهار ٕانعامه
ã
| اXنِعم عن والتجليل التقدير ـ ٤

بالوظيفـة والعمَل والرaـة@, النعمـة ومزيد واXرaـة@, اللّطف جلب يوجب والشكر
وٕاذ والتنعم@: العبوديّة حّق وأداَء وٕانعامه@, اXنعم قبال

ã
| وال¿Ìعيّة العقليّة والفريضة

/@٧ . ١٤ ـ 5ٔزيَدن-كُم Ôkَشكَر� لَ رّبكُم تأذَّن

/@٦٦ . ٣٩ ـ الّشا@ِكرين ِمَن وكُن فاعُبد Mا َبل

/@٧٣ . ٣٦ ـ َيشكرون وَمشاربأَف� َمنافُع فzا م Ô ÒGو

ورضاه@, اXنعم ٕاطاعة سبيل
ã
| النعمة ¼Íف هو ونتيجته@: التقدير مرجع ـ ٥

و�Jز والgال@, الف`ح ٕا� السلوك
ã
| له يلزم ما طبق وع� دينه@, برنا¶ وموافِق

يبغضه@/ Dوف عصيانه
ã
| نعمه ¼Íف وعن رضاه خ`ف ع�

خارجّية@/ أو وداخليّة معنوّية@, أو ظاهريّة النعم هذه كانت سواء

البدنّية@: وا¡واّس والقُوي وا�وارح كاIٔعضاء الظاهرّية@: فالداخلية

/@٧٨ . ١٦ ـ َتشكرون َلَعل-كُم َة وا5ٔفئَد وا5ٔبصاَر مَع الس- َلكُم وَجَعَل

اIٔفئدة وكلمُة والروح@, والعقل الباطنيّة وا¡واّس كالقُوي اXعنوّية@: والداخليّة
الباطنّية@/ وا¡واّس القوي تشمل اI|ية

ã
|

وا¡Çيوان والنباتات وا�FÇدات واXاء واGواء كالكوا@كب اXاّدية@: واòارجيّة
/@١٧٢ . ٢ ـ ِMِ وwشكروا زقنا@كُم َر طيRباتما ِمن ُكلوا وغ�ها@: واللحوم والفوا@كه

/@٤٦ . ٣٠ ـ َتشكرون وَلَعل-كُم َفضله ِمن ولَتبَتغوا بأمره الُفلُك َ ولَتجريى

وٕايتـاء الكتـب وٕانزال اIٔنبياء وبعث والتوفيق كاGداية اXعنوّية@: واòارجيّة



١٢٣ شكر

.@@٣١ ـ ِMِ اشُكر@ أن ا¡gَة لُقFَن آَتينا َوَلَقد الروحانّية@: واIٕفاضات وا¡gة اXعرفة
/@١٢

/@٥٨ . ٧ ـ يشكرون لَقوم يات Ð5ا ُف ÙÍ½ نُ @َكذلك

/@٦ . ٥ ـ تشكرون َلَعل-كُم َعَليكُم نعمتَُه Ør وليُ ركُم Rلُيطه ُيريد َولكن

مراتب@: فللشكر

/@
Ø ã
قو� وتشّكر باللسان@, ٕاظهار ـ اIّٔول

با�نان@/ وتصديق باللسان ٕاظهار ـ
ã
æالثا

الطاعة@, سبيل
ã
| النعمة ¼Íف وهو بالعمل@, وتشّكر باIٔركان ٕاظهار ـ الثالث

والتجليل@/ التقدير ع� ويدّل والعبودّية@, اòضوع ويقتضيه رضاه@, يوافق وع�ما

الشا@كر@, لنفس oوالتعظ والتقدير النفس Qليل ٕا� مرجعه الشكر أّن �O Iو
موردها

ã
| و¼Íفها مyا استفاد فٕاذا ولتنّعمه@, الشا@كر خصوص

ã
| واردة النعمة فٕاّن

وترضية نفسه تgيل طريق
ã
| مyا وانتفع الوافر@, حظّه مyا أخذ فقد wا@: اXناسب

ورزقه@/ نعمته وتكث� ربّه

/@٤٠ . ٢٧ ـ hكَر @ Þ ã�غ ã Ø
èَر فٕان- كََفَر وَمن ِلنفسه يشكُر ا Ú̂ فٕا َشكََر وَمن

كََفر وَمن ِلَنفسه َيشكُر ا Ú̂ فٕا َيشكُْر وَمن ِللّىه اشكُر أن ا¡gة لقFَن آَتينا َوَلَقد
/@١٢ . ٣١ ـ يد Òa Ø ã

َغ� Mا فٕان-

اIٕنسان@/ كFل هو والعبوديّة اòضوع مراتب منxي فٕاّن

قلنا@, Fك الشكر حقيقة فٕاّن وجّل@: عّز �ا صفات من الشا@كريّة حقيقة وأمّا
¼Íفها فيكون فيه@, ¼Íفها لوحظ الّذيى موردها

ã
| وٕاجرائها النعمة إيقاع عن عبارة

صدورها@/ من ع�الغرضواXقصود منطبقاً صدورها@, ع�وفق ّ اòارجيى وجرياuا
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جـهة
ã
و| تـعا� �ا جهة

ã
| صادراً العـبد@, من � اÇòالص العمل كان ا@ ØXو

ظـاهر
ã
و| العـبد نظر

ã
| وتكب�ه@: وQليله ولتعظيمه أمره@, وٕاطاعة رضاه Iصيل

بنظر العبد من صدر قد العمل هذا أّن العبد@, اعتقاد وع� الظاهر
ã
| فيتصّور اIٔمر@:

فهو ,@�ا وبنيّة � عمله عمل وقد العبد@, من معطًي ٕاليه هديّة فكأ@نّه تعا�@, � اòدمة
نّيته@/ طبق له يشكر تعا�

عبيده ٕا� خدمة أو له حبّاً أو ٕاليه تقّرباً تعا�@, جهته
ã
| صدر ٕاذا العمل أّن أو

وجهه
ã
و| له Tتَسباً العمل ذلك فيكون ٕاليه@: ينxيى آخر لغرض أو Iٔمره ٕاطاعة أو

الشا@كر@/ فهو له@, ويشكر يتقبّله تعا� �فا سبيله@, وع�

ويتقبّل كان@, Lو ّ بأيى �ا وجه فيه ينويى ً̀ عم عمل ٕاذا للعبد شا@كر تعا� �فا
نوي@: ع�ما واقعاً وJسبه العمل@, ذلك منه

/@١٥٨ . ٢ ـ oَعل شا@كٌر Mا فٕان- َخ�اً َتطّوَع وَمن

/@٢٣ . ٤٢ ـ َشكور َغفور Mا ٕان- ُحسناً فzا لَُه َنزْد َحَسنَة ْف ß
يق	 وَمن

َشكور َغفور ٕان-ُه َفضله ِمن وَيزيَدُهم اُجوَرُهم zم Rليُوف َمشكوراً, م Ô Ôzَسع وكاَن
/@٣٠ . ٣٥ ـ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شكس@:

س@,
ß
Ì Ò¾ فهو Ìاسة Ò¾ س

ß
Ì Ò¾ مثل َشِكٌس فهو وَشكاَسة َشكَساً َشِكس ـ مصبا

/@
Ó
ومع	 وزناً

متشاجرون أيى متشا@ِكسون@, Ìكاُء Ô¾ ـ وقوله ُلق@/ Ôòا السئّي ال̂شِكس@: ـ مفر
ُخُلقهم@/ لَشكاَسة
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وتشا@كَس لق@, Ôòا َشكيس رجل ـ قوGم من فعيل َشِكس ـ ٣٢١ اIشتقاق
/@Ì

Ú
تع« ٕاذا ال̂شكاسة@, وهيى علينا@,

رجل مثال ُشكس وقوم لق@/ Ôòا صعب أيى بالتسك�@: َشكْس رجل ـ صحا
القياس@/ وهو َشِكٌس, رجل ـ الفّراء وحكي َشِكس@َشكاَسة@/ وقد َصْدق@وقوم@ُصدق@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ُخلق@/ أو عمل جريان
ã
والصعب| Ì

Ò
الَع« هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

ُيصاعب الّذيى هو فاXتشا@ِكس اIستمرار@, ع� ويدّل اXفاعلة@, Xطاوعة والتشا@كس
حصول ال̂شَكس@: ونتيجة والتساهل@/ nالتسا ويقابله أمره@/ وجريان عمله

ã
| Ìºويُعا

واIضطراب@/ والتشّتت اò`ف

والشوس@, والشأس@وال¿Ìس@والشمسوالشخس الشكس ـ مواّد وOI�@أّن
شّدة الشكس

ã
و| والصعوبة@, الغلظة مفهوم

ã
| مش�كة والس�@, الش� حرفا فيه ا

Ø
W

الكاف@/ وMرف ]قتÏÉلفظه زائدة

َيستوياِن َهل لرجٍل ÓF َسلَ وَرجً� ُمتشا@ِكسوَن Ìكاُء Ô¾ فيه َرجً� َمثًَ� Mُا ÍÈَب
/@٢٩ . ٣٩ ـ مثً�

جريان
ã
| ويداخلون الرجل هذا اُمور إدارة

ã
| يش�كون اIٔفراد من عّدة أيى

حصـول من بّد ف` نظرهـم@, وٕاجراء رأÇvم
ã
| ويصاعبـون يعاÌºون وهم أعFله@,

أيضاً@, ال¿Ìكاء هؤIء ب� اòـ`ف وحصوِل بل الرجل@, هذا وب� بيyم اIخت`ف
دا_اً فهو يّتبعها@, له آGة اُخر وأصناماً نفسه ومشxيات أهويته ذ ØHا كمن الرجل فهذا
يذهب@/ وٕا�أين مس�ه

Ò
oوف مسلكه أين Iيدريى وترّدد ومضيقة Ø�Iاضطراب@و@

ã
|
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وبص`ح بأهليّته واعتقد وليّاً ذه ØHا ً̀ رج ومتّبع ِسلم فهو اI|خر الرجل وأمّا
واطمينان@/ وسعة ع�راحة فهو وRلوصÌºيرته@, نيّته

د@/ ا�Xد� Ùتح�Xا واÌ¿Xك اXوّحد@, كاXؤمن الرج`ن فهذان

Fّوكل التوحيد@, مقام قويى ال¿Ìك@: مرتبة ضعفت Fّوكل مراتب@, له ال¿Ìك ٕاّن
Ø
j

الطمأنينة@/ مقام اشتّد واIٕخ`ص@: التوحيد اشتّد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شّك@:

اIٔمُر شّك فيقال با¡رف@, ومتعّدياً Iزماً ويستعمل اIرتياب@, الشّك@: ـ مصبا
وهـو اليـق�@, خ`ف الشّك اللغة@: أ_ة قال فيه@, وشككت التبس@, ٕاذا شكّاً@: يَشّك
بالر· وشككته خر@/ |Iا ع� أحدYا رّجح أو طرفاه استوي سواء شيئ� ب� ال�ّدد
اIٔرحام@: شّكت مصطّفة@متقاربة,@ومنه@يقال جعلوها م@: Òtوشّك@القوم@بيو طعنته@/ شكّاً:

شككته@/ فقد ضممته ء
ã
Ï¾ وكّل اّتصلت@, ٕاذا

من التداخل@, ع� يدّل وهو بعض@, من بعضه مشتّق واحد أصل شّك@: ـ مقا
الباب هذا ومن جسَمه@/ السنان فداخَل طعنته ٕاذا وذلك بالر·@, شككته ـ قوGم ذلك

ã
| اIٔمـران له شّك كأ@نّـه الشاّك Iّٔن بذلك يى Ød ا Ø̂ ٕا اليق�@, خ`ف هو الّذيى الشّك
ب� شككت تقول الشّك@, اشتقاق ذلك ومن /@Fyم واحداً يتيقّن I وهو واحد مََشّك
وهو كّة الش� الباب ومن /@F Òxفجمع Fzف الُعود أدخلَت> Dأيى غرزت أنت ٕاذا ورقت�
كأ@نّه Iٔ@نّه أو به@, يُشّك Iٔ@نّه الس`ح@,

ã
| شاّك هو يقال `ح@, الس� من اIٕنسان ما@يلبَسه

يت Ød ا Ø̂ وٕا َشكيكة@, والواحدة الناس@, من الِفَرق وال̂شكائك@: بعض@/
ã
| بعضه ُشّك

بعضاً@/ Îم ÔÉبع يداخل مyا فرقة فكّل اف�قت ٕاذا ا Øu@Iٔ بذلك@:



١٢٧ شّك

لوجود يكون قد وذلك ,Fvنسان@وتساوIٕا النقيض�عند اعتدال الشّك@: ـ مفر
ء
ã
Ï¿ال

ã
| يكون قد والشّك /@Fzف اIٔمارة لعدم أو النقيض�@, أمارت�متساويت�عند

ã
| كان ا Ø[ور هو@, جنس ّ أيى من جنسه

ã
| كان ا Ø[ور موجود@, غ� أو موجود هو هل

ا�Çهل من ÍÈب والشّك اُوِجَد@/ Iٔجله الّذيى الغرض
ã
| كان ا Ø[ور صفاته@, بعض

جهل@, شّك فكّل رأساً@, بالنقيض� العلم عدم يكون قد ا�هل منه@:Iّٔن أخّص وهو
يكون أن ويصّح خرقته@/ أيى ء

ã
Ï¿ال شككت من ٕامّا واشتقاقه شّكاً@/ جهل كّل وليس

النقيضان@/ يت`صق أن وذلك با�نب@, العضد لصوق وهو الشّك من مستعاراً

ا
Ø
W وهذا فيه@, وتشّككت أمرك

ã
وشكّك	 ُشكّاك@, قوم من َشكّاك رجل ـ أسا

اللحَم@@/ وأدخله خرقه بالر·@: وشكّه فيه@, شككت ٕاذا اIٔمر
Ø ã
ع� وشّك الشكوك@,

ã
ين�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عمل أو حكم
ã
| والقاطعيّة ّد ßا� يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد اIٔصل أّن
Jصل nو حgه

ã
| يقطع n ٕاذا وهو وحكم@, عقيدة

ã
| الشّك ذلك fن أمر@/ جريان أو

اXساواة بلزوم يقال Øح� الدقّة ٕا� Jتاج I
Ø ã
عر| مع	 وهذا وقاطعّية@, يق� فيه له

الظّن
ã
| اXناط أّن Fك الب�@/

ã
| رجحان æأد وجود وعدم الشك

ã
طر| ب� التحقيقيّة

/@
Ø ã
العر| الرجحان هو أيضاً

لُبس ٕا� توّسـل ٕاذا ا¤اربة@,
ã
| والقاطعيّـة ـّد ßا� وفقدان الشّك ذلك@: ومن
مطلقاً@/ I به@, فوظاً ÒTو مستوراً نفسه وجعل `ح الس�

منه@/ اXتوق^عة القاطعيّة ã�ن أوجب ٕاذا ء
ã
Ï¿ل رق Òòا ذلك@: ومن

وحياته@/ أمره جريان
ã
التوقّف| أوجب ٕاذا بالر· الÍÉب ذلك@: ومن

ã
| وا Ø�Iو اGدي سبيل عن خرجوا Uتلفة متفّرقة لِفرق الشكائك ذلك@: ومن



شّك ١٢٨

وأضّلوا@/ وضلّوا مس�هم

بعÎÉم وانÊÉم السك	@, جهة
ã
| والقاطعيّة اIستق`ل عن اòروج ذلك@: ومن

واIستقرار@/ اIٔمن Gم Jصل لكيى ع�بعض

اXوارد@/ هذه bيع
ã
| مأخوذ ا�ّد وفقدان القاطعيّة ã�ن فقيد

فراجع@/ ـ Fxحقيق Øيب� ما والريب@: الرّد
ã
| وسبق

وكـFل@, خ� ّ أيى ٕا� الوصول عن الفرد اXانع هو الشّك وجود أّن �O Iو
اIٔحكام

ã
| أو النفس وtذيب السلوك مراحل

ã
| أو اGIٕيّة اXعارف

ã
| كان سواء

اIٕقـدام هيى وا�Çّد القاطعيّة حقيقة فٕاّن العرفّية@: اI|داب
ã
| أو ال¿Ìعيّة والوظائف

والسكـون Øوالتـح� التـوقّف هـو الشّك أثـر أّن Fكـ وا¡ركة@, وا£اهـدة والعمل
واIخت`ف@:

/@١٥٧ . ٤ ـ ِمنه َشّك
ã
� لَ فيه اخَتلفوا ال-ذيَن وٕان-

/@٦٦ . ٢٧ ـ َعُمون ا Öyِم ُهْم َبل ِمyا َشّك
ã
| ُهم َبل

/@٩ . ١٤ ـ ُمريب ٕاليه َتدعوَننا ا Ø ßW َشّك
ã
� لَ وٕانّا

/@٩ . ٤٤ ـ َيلعبون َشّك
ã
| ُهم َبل

Øح� واليق�@, العلم وIصيل شكّه ٕازالة
ã
| xNد أن اXسؤول@: العاقل فللرجل

والطمأنيـنة اZIٕـان ¼Íاط ٕا� وينxيى والغفـلة@, وا�هـل ا¡ـ�ة واديى عن Oرج
اIٔبدّية@/ والسعادة الف`ح م�ل ٕا� ويسلك والقاطعّية@,

/@١٠ . ١٤ ـ وا5َْٔرض Êواِت
Ú
ال« فاِطِر َشّك Mا

ã
ُرُسلهمأ| قاَلْت

َشّكـ
ã
| ِمyا ُهَو ن ÚW ِة ِخَر Ð5با ِلَنعلَمَمنيؤِمُن ٕا5ّ ُسلطان zمِمن َعلَ لَُه كان َوما@

/@٢١ . ٣٤
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شـيطان كّل يتّبع أ@نّه ف`@بّد شّك@:
ã
| وهو واطمينان ٕاZان له Jصل n من فٕاّن

اXؤمن�@/ ِمن َفريقاً ٕا5ّ فات-َبعوه ـ منحرف طريق ّ أيى ٕا� وZيل مريد@,

أّن يزعمـون سـعادtم@: حقيقة عن الغـافل� ا�ّهال هؤIء أّن العجب ومن
م Øu@بأ وكفرهم وجحودهم ٕانكارهم

ã
| ويستدلّون توّقفهم@,

ã
| Gم ا¡ّجة هو الشّك

شّك@:
ã
| @كانوا

ـ ُمـريب ٕالَيه َتدعونا ا Ø ßW َشّكٍ
ã
� لَ ن-نا وٕا ///@ َمرُجّواً فينا ُكنَت َقد Ô¬صا يا قالوا

/@٦٢ . ١١

جهله رفع
ã
| xNد أن اXتنبّه وللعاقل كا�هل@, الشّك أّن عن غافلون م Øuوٕا

نفسه داَء ªيعا أن له ويلزم والغفلة@, ا�هالة ع�مرض يَسكن Iو وظلمته@, وحجابه
واZIٕان@/ واXعرفة العلم بدواء

وTذوره أهّم فهو كّلّية@: اُمور
ã
| أو أصيلة وحقائق اُمور

ã
| الشّك كان Fّوكل

فرفعـه جزئّيـة@: اُمور
ã
| أو واXسائل اIُمور فروع

ã
| كان وٕاذا أعضل@, وداؤه أشّد

أقّل@: وTذوره Ì»أي ومعا�ته أÎºل

/@١٠ . ١٤ ـ وا5َْٔرض Êواِت
Ú
ال« فاِطِر َشّك Mا

ã
أ|

وفـاطر اIُصـول وأصـل الوجـود ومبدأ اIُمـور وأعرف اIٔوائل أّول فٕانّه
nالعا Pميع جهل فٕانّه فيه@, ويشّك Nهله أن Iٔحد فكيفNوز واIٔرض@, ال«Êوات

ã
| فهو نفسه

ã
| شّك ومن وبوجوده@, بنفسه وشّك بل الوجود@, مراتب قاطبة

ã
| وشّك

وا¤جوبّية@/ الظلمة منازل أسفل
ã
و| ا�هل مراتب æأد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شكل@:

قتل@: باب من ً̀ شك وشكلته ُشكُل@, وbعه معروف@, للدابّة كال@: الش� ـ مصبا



شكل ١٣٠

لغة@/ وأشكلته@: اIٕعراب@, بع`مات أعلمته :@ ً̀ شك الكتاَب وشكلت كال@/ بالش� قي̂دتُه
شكل هذا يقال اXثل@, وال̂شكل@: \ُره@/ أدرك النخل@: وأشكل التبس@/ اIٔمُر@: وأشكل
غ�ه يُشا@كل الّذيى ال̂شكل@: ٕاّن ويقال أشكال@, ع� Nمع وقد ُشكول@, وا�مع هذا@,
التغنّج Dوهو َدّل أيى ِشكل ذاُت وامرأة يشاwه@/ أيى ُيشا@كله وهو وصفه@, أو طبعه

ã
|

بياض@/ لطها ÒO ولكن ,@
Ó
ومع	 وزناً مرة Ô¡كا كلة dوالش /@< والتلّويى

مشتبه@, أمر يقال Fك مشكل@, أمر يقال ومنه اFXثلة@/ بابه معظم شكل@: ـ مقا
الدابّة شكلُت فيقال ع�ذلك Jمل

Ø
j هذا@, َشكل

ã
| دخَل وهذا هذا@, شابَه هذا أيى

ã
| كـان ٕاذا َشكـ`ء وعـ� Gا@/ وشكل قوا_ه ٕاحدي ب� Nمع أ@نّه وذلك بِشكاله@,
من وهو منه@, ا¢تلط� والبياض للُحمرة أشكل@, الدم ويسّمي يس�ة@/ aرة بياÎÈا
بياض@, Iبَ«Îا aرة ا Øu@Iٔ التباسه@, وهو اIٔمر@, هذا ٕاشكال

ã
| ذ@كرناه الّذيى الباب

وaرته@/ ورطوبته ح`وته
ã
| ا¦ر شا@كل قد Iٔ@نّه النخُل@, وأشكل

العـربيّة بـع`مات قـيّدته ٕاذا :@ ً̀ َشكـ أشكُـله الكتاَب شكلت ـ قوGم فأمّا
العربّية@/ أهل ذ@كره ء

ã
Ï¾ هو ا Ø̂ وٕا العاربة@, العرب ك`م من أحسبه فلست واIٕعراب@:

وقـال منه@/ الط�فِطفة ع` ما وهو وشا@كلُته@, الدابّة شا@ِكُل اIٔصل@: هذا عن شّذ ا
Ø
Wو

ا¡اجة@/ وهيى ال̂شك`ء أيضاً@: شّذ ا
Ø
Wو البياض@/ من واIُذن ب�العذار ما هو ُقطرب@:

الكـيفّية@/
ã
| وال̂شبَُه ا�نسّية@/

ã
| :@ dوالن�د والصورة@/ اGيئة

ã
| اXشا@كلة@: ـ مفر

ّل@, dالد هو قيل وال̂شكل@: الفعل@/ وتعاطيى اGيـئة ã| مثلُه أيى أزواجـ َشكلِه من وآخُر
أشكال الناس قيل هذا ومن الطريقة@,

ã
| اBXثل� ب� الّذيى اIنس ا¡قيقة

ã
| وهو

شا@ِكلته َع� َيعمل ُكل� وقوله@: الداّبة@/ تقييد أيى الشكل من اXشا@كَلة وأصل واIُّف@/
قاهر@/ ع�اIٕنسان السجيّة سلطان أّن وذلك ق̂يدته@,

ã
الّ� سجيّته ع� ـ@@أيى



١٣١ شكل

ء
ã
Ï¿ال يُشبه الّذيى هو الشكل أّن وال̂شكل@: اßXثل ب� الفرق ـ ١٢٧ ـ الفروق
فيقال َور@, dالص ã| Iّٕا الشكل يستعمل Iو ,@Fyبي الفرق يُشكل Øح� صفاته أ@ك�

ã
|

Zاثله ما ء@:
ã
Ï¿ال وِمثل ا¡`وة@/ شكل ا¡`وة يقال Iو الطائر@, هذا شكل الطائر هذا

وذاته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خصـوصيّاtا@/ ٕا� التوّجـه مع الصورة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

معنوّية@/ أو ماّديّة Mسبه@, ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| اXع	 وهذا

تظهر Øح� وٕادرا@كه@, يَنعه بgال يتحقّق ا Ø̂ ٕا أخري@: \رٍة أو ا¦ر
ã
| فالتشكّل

وغ�ها@/ والطراوة والظرافة اللون من فيه ما Øوتتب� صورته خصوصيّات

با¡ركات@/ والكلFت الكتاب صورة خصوصيات Û�َبتب الكتاب@:
ã
| والشكل

عـ� زائدة Uصوصة صورة Gا كانت ٕاذا ِشكل@: ذات وامرأة شـك`ُء وع�
اXتجّلية@/ ا�البة كا¡مرة الطبيعّية@, صورtا

Gا@/ عارضة Uصوصة صورة بروز ]ناسبة الداّبة@:
ã
| كال والش�

Õ
oÇ Òa فلَيذوقوه هذا هاد ßXا َفبئَس َيصلوuا Úsَجَه َمآب

Ú
Ì¿ لَ Òِللطاغ� وٕان- هذا

/@٥٨ . ٣٨ ـ أزواج َشكله ِمن وآَخُر وَغّساق

وطغوا بأنف«Îم يتّقوا n الّذين وأمّا وحاGم@, التقوي أهل أمر جريان هذا أيى
ويستقّرون Øsجه ويَْصلون

Ø
Ì¾ م�ل ٕا� ينÇxون فهم ا¡قيقة وعن ا¡ّق ¼Íاط

ã
|

وجريان ومظلم@, حاّر جريان
ã
| وهم حالxم, أمرهم@وخصوصيّات جريان هذا فzا,

والكدورة كاXضيقة ا�ريان@وRصوصيّاته@, wذا شبzة حالة أيى الشكل, من@هذا آخر
وغ�ها@/



شكو ١٣٢

/@ ٨٤ . ١٧ ـ َسبيً� أهديى ُهَو ن Ò ß[ فرّبكُمأعلُم شا@ِكَلته َع� َيعَمُل ُكل� ُقل

ã
الّ� الباطنيّة الطبيعة أو ظاهرّية@, خصوصيّات ذات اbIٕاليّة اGيئة الشا@ِكلة@:
من البـاطن

ã
| ما أثر ّ الصـوريى الشكل فٕاّن الصورة@,

ã
| Uصوصاً ً̀ تشـكّ

ã
ÏÉتقت

ã
| ا

Ø
W ترّشـحات الظاهريّة واIٔعFل فيه@, ]ا ي�ّشـح اIٕناء فٕاّن والطبايع@, الصفات

وtذيبه@/ وتزكيته القلب ٕاص`ح دون من العمل ٕاص`ح Zكن Iو الباطن@,

الðكـية@: ازدادت Fّوكـل الðكية@, مراتب باخت`ف Hتلف اIهتـداء ومراتب
/@ أهديى ُهَو ن Ò ß[ ُكُمأعلَمWفرب@ ـ ل`هتداء اIستعداد ٕازداد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شكو@:

فهو وَشكاًة@, وِشكايًة َشكَوي@, ËºIٕوا قتل@, باب من َشكواً شكوته ـ مصبا
,@ ّ للَمرميى Ëºٕا ال̂رميّة مثل للمشكّو@, Ëºٕا وال̂شكيّة منه@, واشتكيت ,@ ّ ومَشكيى مَشكّو
ال̂شـكوي@, ٕا� ـوج ÔJ ما به فعلت وأشـكيته@: اXشكّو@, ّ وال̂شـكيى ,@ الشا@كيى ّ وال̂شكيى

أعربته@/ مثل للسلب@, باGمزة شكايته@, أزلت وأشكيته@:

شكوته اXصدر@, فال̂شكو ء@,
ã
Ï¾ من توّجع ع� يدّل واحد أصل شكو@: ـ مقا

ã
æوأشكا ,@ َشكوايى من

ã
أعتب	 أيى ,@

ã
æفأشكا ف`ناً وشكوت وِشكاية@/ وَشكاة َشكواً

ّ َشكيى فهو شـكوته ]ع	@/ كاية والش� وال̂شكاة شـكايته@/ ٕا� وجك ÔJ ما بك فعل ٕاذا
ومَشكّو@/

عنه أخ
َت ٕاذا وَشكاة@: وَشكيّة وِشكاية َشكواً أشكوه ف`ناً شكوت ـ صحا
أعضائه@, من عضواً واشتكي واËºIٕال̂شكوي@, ,@ ّ ومَشكيى مَشكّو فهو بك@, فعله بسوء
بنافـذة@/ ليست

ã
الّ� الكُّوة اßXشـكوة@: الفـّراء@: قال َشكوة@/ ذ ØHا أيى ,@

Ó
]ع	 وتشّكي@:



١٣٣ شكو

مقلوب هو اIٔخفش@: قال ِس`حه@/
ã
| وِحّدة شوكة ذا كان ٕاذا `ح الس� شا@كيى ورجل

شائك@/ من

صغ�@, ل Ò Òaمَسك من صغ�يعمل ِسقاء وال̂شكو@: ال̂شكوة ـ ٦٩ . ٣ ا�مهرة
الصـغ�@, Çَمل Ò¡ا وال̂شكو@: الصغ�>@, ال̂ضأن َمل@: Ò¡وا منه@/ قطعة أو لد ßا� Dالَمسك@:
,@ شكوايى من

ã
أعتَب	 أيى ,@

ã
æفأشكا ف`ناً وشكوت أشكوه@/ شكوته مصدر وال̂شكو@:

اIٔضداد@/ من عندهم فكأ@نّه تشكوه@, أن ع� aلك ٕاذا أيضاً@, ف`ن
ã
æأشكا ويقال

كّوة كّل ه@:
Ô
غ� ا¡بشة@/ بلسان الكّوة شكاة@: ßXا قتيبة@: ابن قال ـ ٣٠٣ ـ اXعّرب

ِمشكاة@/ فهيى نافذة ßغ�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ,@m`ي I ا
Ø
W يواجهه

Ø
Fع Øn@التأ ٕاظهار هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

فاحش@/ قول أو صا¬ غ� عمل أو سئّي ُخلق

فيشكو نفسه@, وأخ`ق ومزاجه بدنه
ã
| m`ي I

Ø
Fع :@ Øn@التأ ٕاظهار يكون وقد
نفسه@/

ã
| اIُمور هذه عن Øn@بالتأ

ٕاذا اÇXع	 وهـذا شكاية@, وذا شا@كياً شخص جعل ]ع	 فهو اIٕشكاء@: وأمّا
جعل فٕاّن ٕاثباتاً@, ويفيد

ã
الن�

ã
|

ã
كالن� فيكون شاٍك@: وهو شكاية فيه مورد

ã
| أطلق

عـنه الشـكاية سلخ معناه ثانياً وشا@كياً شكاية ذا الشـكاية@, حال
ã
| وهو شخص

واIٕزالة@/ ]ع	اIٕعتاب Iو اIٔضداد ليسمن فهذا فيه@/ ما وٕازالة حالته وتبديل

عن@فقدان Øn التأ مَظهر فكأ نّه مَسك@: من الصغ�يعمل ]ع	السقاء الشكو وأمّا
اXاء@/ وقلّة بالعطش اXواجهة أو اXاء



شكو ١٣٤

وزان ع� العربيّـة اXاّدة هذه من مأخـوذة بكوuا قلنا ٕاذا اßXشـكوة وكذلك
m`ي I ما ع�وجود يدّل مشكوة@,

ã
| اXصـباح وضع فٕاّن رماة@: ßXوا كنسة ßXكا ِمفَعلة

,@m`يI ما وجود وآية Øn التأ مظهر فاXشكوة آخر, مانع أو ر´ جريان من اIٕصباح@,
مورده@/

ã
| تستفاد ومyا يدفع وwا

واضحة@/ فتكون غ�ها@: أو كا¡بشيّة اُخري لغة عن أخذت ٕاذا وأمّا

علzا ويطلق ا¨ن@, من الغربيّة ا�هة ã| أفريقيّة من ال¿Ìق ã| واقعة وا¡بَشة
السامّية@/ ومن العربيّة من مؤلّفة كانت ولغxا أثيوبّية@,

/@١ . ٥٨ ـ Mٕا�ا وَتشَتكيى َزوجها ã
ادلُك| ÔQ

ã
� ال- َقوَل Mُا َع ß Òd َقد

الشكوي وHـتار أيى الفعل@, واختيار اXطاوعة ع� ويدّل افتعال اIشـتكاء
التوّجه@/ ومع مريدة وتشكوه الشكاية وتقصد

/@ ٨٦ . ١٢ ـ Mٕا�ا
ã
æوُحز

ã
Ø� بَ أشكو ا Ú̂ ٕا قاَل

واIٕضطراب والتفّرق Ì¿الن مورد
ã
| يى ØX@تأ اُظهر ا Ø̂ ٕا الّس`م عليه يعقوُب يريد

وبيده أموريى
Ø ã
و� وهو تعا�@, �ا ٕا� اIُمور wذه اXواجهة

ã
|

ã
æّزIو أفكاريى

ã
|

اIُمور@/ وأزمّة والوقائع ا¡وادث جريان

�ا
ã
| الرضا موضوع

ã
ينا| I تعا�@: �ا ٕا� Øn@والتأ ا¡زن ٕاظهار أّن �O Iو

ٕاليه التوّجه عن عبارة �ا ٕا� وٕاظهاره ينكر@, I ÇTقّق ّ واقعيى أمر Øn@التأ فٕاّن تعا�@,
والوفـاق الرضا مع Nتمع اXع	 وهذا منه@, والفراغ العافية وطلب منه واIٕسـتغاثة

تعا�@/ �ا حكم قبال
ã
| 
والص

البّث وهـذا وقَـَدره@, �ا حكم مقابل
ã
| يكون أن Iزم الرضا أّن ٕا� مضافاً

تعا�@/ �ا جانب من كوuا معلوم غ� واIبت`ء وا¡زن

/@٣٥ . ٢٤ ـ ِمْصباح فzا كِمشكىوٍة@ نوِرِه@ َمثُل ْرِض وا5َٔ Êواِت
Ú
ال« ُنوُر Mُا



١٣٥ شمت

وراء ما nعوا السـFوات ومن وÊºئها@, أرÎÈا من اXاّدة nعا اIٔرض من يراد
وج
وtا@/ ملكوtا من اXاّدة

من هو حيث من النور فٕاّن وبقاؤها@, اXوجودات ظهور به ما النور من ويراد
واÇNٕاد@, تكوين مرتبة مرتبتان@: البسط مقام

ã
| وجّل عّز ولنوريّته تعا�@, �ا أÊºء

وٕادامة@/ ٕابقاء ومرتبة

الذوات مرتبـة
ã
|

ã
Øوالتج� الوجـود وبسط الوجوديّة اIٕفاضة هو ـ فاIّٔول

واIٔرض@/ ال«Êوات وخلق

وٕاعطاء بقائها@,
ã
| ٕالzا

Ø ã
التكوي	 النظر بٕادامة الثانويّة اIٕفاضات هو ـ

ã
æوالثا

كtIFا@/ ٕا� وهدايxا واللطف@, بالرaة حوائجها

/@Mبا ٕا5ّ ةَ ُقو- َو5 َحوَل َو5 ,@ َهديى Ú Ôj خلَقه ء ãÏ Ò¾ ُكل- أعطيى ال-ذيى َربWنا

لوحظ ٕاذا ذاتّية@, صفة فهو :@
×
س	 Ô¡ا ا�Fليّة أÊºئه من ÓÊºٕا كونه بلحاظ فالنور

وله نوراً كونه مطلق لوحظ ٕاذا وأمّا السّبوح@/ القّدوس الذات به متّصفاً هو حيث من
ونـوراً منبسطاً فيضاً لوحظ وٕاذا زجاجة@/

ã
| مصباحاً فيكون وبسط@:

ã
Ø�Qو ظهور

التكوين nعا به ومتنّوراً nالعوا
ã
| Iً Øرضومت�Iٔوا ال«Êوات به ظاهرًة سارياً متجلّياً

مشكوة@/ فهو والوجود@:

والنور@, @الصبح@, ـ عنـوان
ã
| ٕاليه نشـ� اXقدار@: هذا من بأ@ك� اهتدينا وٕان

/@ اGاديى هو �وا فراجعها@/ ـ@ والكوكب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شمت@:

فاIٔصل وغموض@/ ٕاشكال فيه ما بعُض عنه ويشّذ صحيح@, أصل cت@: ـ مقا
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عّز@@وجّل �ا وأcته Êتة@, Ò¾ يشَمت به ت ßc يقال ُيعاديه@, مَن ُتصيب ببليّة عدّو فرُح
َسـوء بليلة أيى الشوامت@, بليلة ف`ن بات ويقال ا5ْٔعـداَء@/

ã
èُتشِمت ف� ـ بعدوه

/@ Òخائب� رجعوا ٕاذا متَوّجههم من Êتاً ß¾ @أو ÒçÊ Ò¾ القوم ويقال@رجع الشوامت@/ ُتشمت@به
/@�ا ك Ôaير ـ العاطس تشميت

ã
| ـ فقوGم واشتباهاً@: غموضاً فيه أّن ذ@كرُت والّذيى

وهو له@/ مشـم�ت فهو �R Iٔحد داع وكّل له@, دعاء العاطس تشميت اòليل@: قال
أهـله@/ بذهاب ذهب

Ø
j قدZاً يُعلَم كان ولعلّه علمـه@,

ã
خ� الّذيى ء

ã
Ï¿ال من عنديى

I Iٔ@نّه اXشكل@, من أيضاً وهذا شوامت@/ الدابّة mقوا تسميxم وهو أخري@: وكلمة
شامتة@/ mالقوا ذيى قا_ة تسّمي أن

ã
ÏÉيقت قياس

ُيعاديه@/ ]ن تَ�ل ببليّة العدّو فرح Êتة@: Ú¿ال الليث@: قال ـ ٣٢٩ . ١١ الxذيب
مشم�ت فهو �R Iٔحد داع وكّل له@, دعا ٕاذا ته@: Øcو العاطَس ت Úc عبيد@: أبو وقال
الس�من Fzف اIٔصل العبّاس@: ãèأ وعن ك`مهم@,

ã
| Ï¿وأف أع� والش� قال@, له@,

/@ واÒGديى القصد وهو ال̂سْمت@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عدّواً أو كان رفيقاً Iٔحد ي�ل ]ا فرح ٕاظهار هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اIٔصل أّن

بالعمل@/ أو باللسان اIٕظهار كان سواء سوء@, حادثة أو ابت`ء من

جهة وع� بالفاعل ا¡دث قيام ع� ويدّل شامتاً@, شخص جعل واÊ¾Iٕت@:
واXبالغة@/ الوقوع جهة ع� يدّل التشميت أّن Fك الصدور@/

فكأّن الدعاء@, للعاطس@بصورة ـ �رaك@ا ـ قول وهو العاطس@: تشميت وأمّا
للعاطس@, مرض من مقّدمة Mدوث علم بٕاظهار ُيشعر العطسة@: مورد

ã
| القول هذا

به@/ كال¿Êتة فيكون
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ٕاذا والس� ا¡ركة عن توقّفها باعتبار فلعلّها شوامت@: الدابة mقوا كون وأمّا
بالداّبة@/ ً̀ عم شامتة ا Øu@فكأ بلّية@, الدابّة أصابت

/@١٥٠ . ٧ ـ ا5ٔعداَء
ã
è ُتشِمْت َف�

ã
� َيقُتلونَ وكادوا

ã
æاسَتضَعفو الَقوَم ٕان-

/@ وقهريى
ã
تضعي� بسبب

ã
è شامت�

ã
أعدا� Qعل ف` أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شمخ@:

عال@/ أيى ,@µشا جبل يقال وارتفاع@, ع�تعظّم يدّل صحيح أصل cخ@: ـ مقا
نفسه@/

ã
| تعظّم ٕاذا وذلك بأنفه@, ف`ن خ Òcو

/@µوشوا وشاUات شاUة وجبال ,µشا فهو ٕارتفع, يشَمخ@: ا�بل خ Ò Òc ـ مصبا
وتعّظم@/ Ø
تك ٕاذا بأنفه cخ قيل ومنه

واIُنوف ,@µشا فهو ا�بل@, خ Òc وقد الشواهق@/ هيى :@µالشوا ا�بال ـ صحا
شاعر@/ وال̂شّماخ@: /@ Øµ dالز مثل ّمخ dالش

عّزاً رأسه رفع ٕاذا أنفه@: وcخ بأنفه@, ف`ن cخ الليث@: قال ـ ٩٦ . ٧ الxذيب
ومن قلت@: /@µَشوا وا�ميع وخاً@, Ôc cخ وقد ال«Êء@/

ã
| طويل :@µشا وجبل وِك
اً@/

µز وقد وخ@, Òcو وَزموخ خ Ö Òcو Öµَز نيّة عّراٌم@: وقال وَشّماخ@/ µشا Ø
للمتك قيل هذا
خ@/ Òcو بأنفه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| اIٔصل أّن Fك معاً@, واIرتفاع التعظّم هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

الكـ`م
ã
|

Ø
Dس Iو Ìºعة@, مع اIرتفاع هو ال¿Îق@:

ã
و| /@ Ø
والتك التعظّم هو µالز
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والتنّفس@/

الشول@, ال¿Îق@, الشعف@, الشّخ@, الشّب@, ,@µالز الشمخ@, ـ ب�مواّد O�ما Iو
وOتّص اIرتفاع@, وهو ,@

Ø ã
Ùالك� اXفهوم

ã
| اIش�اك من ال¿Ìف@: الشخص@, الشجر@,

معّينة@/ Rصوصيّة مyا @كّل

/@٢٧ . ٧٧ ـ ُفراتاً ماًء وأسَقينا@كُم اٍت ßUشا
Òã
Ï ßºَروا فzا َوَجَعلنا

العظيمة@/ اXرتفعات والشاUات@: كا�بال@, العظام الثوابت :@
ã
Ïºالروا

ا�بال@/ هذه من ا�ارية بالعيون يتحّصل ا Ø̂ ٕا الَمعين
ã
الصا| واXاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شمز@:

وهو ء
ã
Ï¿ال من ُذِعر زيـد@: أبو وقال ٕانقبض@, ا�cازاً@: الرجل cأّز إ ـ صحا

الَمذعور@/

ء
ã
Ï¿ال من النفـس نفور ال̂شـْمز@: :@

Ø ã
èعـراIٔا ابن عن ـ ٣٠٦ . ١١ الxذيب

Iّٕا ٕاله I قيل ٕاذا اÌ¿Xكون وكان نفرت@, اcأّزت ية@: |Iا
ã
| ٕاسحاق أبو وقال ُتكرهه@/

الفّراء@: وعن اقشعّرْت@/ أيى اcأّزت@, :@
Ø ã
èعراIٔا ابن وقال هذا@/ من نفروا وحَده@: �اُ

اcأززُت@/ من أزيزة@, Ôc فيه رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آثاره@: ومن بالشّدة@/ m`ي I ا
Ø
Wانقباض هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

ال̂ذعر@/ اIقشعرار@, الكراهة@, النفور@,



١٣٩ شمس

اIٔصل@/ فليسمن الكراهة@: أو النفور أو التقبّض مطلق وأمّا

ال-ذيَن ذُ@ِكَر وٕاذا ِخَرِة Ð5با ُيؤِمنوَن 5 ال-ذيَن ُقلوُب ْت اcأز- َوحَدُه Mُا ذُ@ِكَر وٕاذا
/@٤٥ . ٣٩ ـ Ìون ß¿َيسَتب ُهم ٕاذا ُدوِنه ِمن

ٕاdه@/ من dعوا ا
Ø
W منقبض� Iّولوا وجّل@, عّز �ا Ëºٕا عندهم ذ@كَر ٕاذا أيى

ٕاËºمن مأزيزة dوالش ا�cازاً@, واcأّز cأزًة@, cأَز من كاIقشعرار وا�cIاز
الطمن مواّد من اÌ¾Iئباب من Ìأبيبـة Û¿وال اIطميـنان من كالطdمأنينة اIشـم�از

ل@/ ّ̀ اIٕفِع منه يشتّق
Ø
j الع�@, بعد اGمزة بزيادة ٕا¡اقاً رباعيّة فتجعل وال¿Ìب@,

هو معا¾Îم برنا¶ فٕاّن والتـوحيد@: تعا� �ا ذ@كر Êºع عند ا�cازهم وأمّا

ã
| متوّغـلون م Øuوٕا الدنيـوّية@, واIُمور الطبيعيّة والوسائل اXاّديّة باIٔسباب التعلّق
Dف Iّٕا رأيى أو عمل أو قول من Gم وليس ا¤سوسة@, واللّذات النفسانيّة ال¿Îوات

الدنيا@/ با¡ياة يتعلّق

ع� الوجوه من بوجه ينطبق I التوحيد@: وٕا� اXاّدة nعا وراء ما ٕا� فالتوّجه
خصوصيات من م ÒG ما ٕاباء أش̂د يأباه بل اُمورهم@, جريان وIيصّدقه برنا¶@معا¾Îم@,

وأمورهم@/ حاtIم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شمس@:

يت Ødو معروفة@, فالشمس استقرار@/ وقلّة تلّون ع� يدّل اصل cس@: ـ مقا
وال̂شموس cسه@/ اشتّدت ٕاذا وأcَس@: متحّر@كة@/ أبداً هيى مستقّرة@, غ� ا Øu@Iٔ بذلك
تنفر كانت ٕاذا@ وس@: Òc وامرأة Êساً@, ß¾ س Ò

Òc يقال يستقّر@, يكاد I الّذيى الدواّب@: من
ع� يستقّر I كان ٕاذا وس@: Òc ورجل س@/ Ô

Öcأ وا�مع عندها@, تستقّر Iو ال̂ريْبة من
من ذ@كرناه ما ع� Tمول وهذا عداوَته@, لك أبدي ٕاذا ف`ن@:

ã
� َس ßc ويقال ُخُلق@/
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/@ËºIٕا هذا قياس فهذا اIٔخ`ق@, Øتغ�

ÍÈب
ã
èبا من يومـنا س Òcو الوجـود@/ واحدة وهيى اُن� الّشمس@: ـ مصبا

أيضاً ويشُمس يشِمُس الفرس وcس cسه@/ اشتّدت وقيل cس@, ذا صار وقتل@:
وُرُسل@/ َرسول مثل س Ô

Ôc وخيل وس@, Òc فهو را@كبه@, ع� Ï½استع Êساً@: ß¾و وساً Ôc

بالفتح Êَسة Ò¾و للمبالغة@, س
Ø
Fوَشـ أيضاً@, َشـموس اòلق الصعب للرجل قيل ومنه

والتخفيف@/

هو الشمس أّن أراد ّح@/ الض� َع� الّشمس@: الليث@: قال ـ ٣٠٠ . ١١ الxذيب
وجـه عـ� يُ¿Ìق الّذيى ضـوؤه ّح الض� وأّن الفـلك@,

ã
| جاٍر Êء@,

Ø
ال«

ã
| الّذيى الع�

س Òc وقـد شاِمس@, يوم ويقال الَق`ئـد@/ مَعاليق ـموس dالش الليث@: وقال اIٔرض@/
رجل س@/ Òcوأ يَومُنا س ß

Òc :@
Ø ã
الكسا� وعن كّله@/ uاُره ِضّح ذو أيى وساً@, Ôcيَشُمس

Êس ß¾ لَذو وٕانّه نازعه@, ع�مَن وَع«Ìاً خ`فاً كذلك عداوته
ã
| وهو ,@

Õ
Ì ß»َع وس@: Ô Òc

يفعل@/ أن ه̂م قد كأ@نّه عداوته@, لك أبدي ٕاذا ف`ن
ã
س� Òcو شديد@,

سعادة@/ مُِشّع@, Sم كّل الشمس@, ش> ß ßcD ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXنظومة
ã
| ّ الyاريى oالعظ الثابت الكوكب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اIٔصل أّن

أÇeار أطـرافـه
ã
و| ذاتـيّاً وحرارة نور له الثوابت من كوكب كّل بل لنا@, الشمسـيّة

سيّارة@/ وكوا@كب

oمـفاه
ã
| فـيستعمل وِحّدة@: وحرارة ونفوذ وإرتفاع نور للشمس كان وØXا

/@ ّ انðاعيى اXورد
ã
| اIشتقاق ٕاّن نقول أن وI@يبعد والغلبة@, والعلّو وا¡ّدة الشّدة
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ش@/ ß ßc ـ@ وفzا الع
ّية@, من مأخوذة الكلمة وهذه

/@٢٥٨ . ٢ ـ ق
ß
Ì¿Xا ِمَن ْمِس بالش-

ã
çيَأ Mَا ٕابراهoفٕان- قاَل

/@٥ . ١٠ ـ نوراً والقمر ضياًء ْمَس الش- َجَعَل ال-ذيى ُهَو

/@٢ . ١٣ ـ ُمسّمًي 5ٔجٍل ريى ÒN ُكل� والَقَمر ْمَس الش- َر وَسخ-

/@٣٣ . ١٤ ـ Öدائَب� والَقَمر ْمَس الش- َلكُم َر وَسخ-

/@ ٨٦ . ١٨ ـ ئَة ß Òa à Ö
َع�

ã
تَْغُرب| وَجَدها ْمِس الش- مغِرَب َبَلَغ ٕاذا Øَح�

/@٣٨ . ٣٦ ـ ا ÒG ستََقر� ÔX ريى ÒQ مُس والش-

/@١٦ . ٧١ ـ Ìاجاً ßº ْمَس الش- َوَجَعَل نوراً فzن- الَقَمر َوَجَعَل

/@١ . ٩١ ـ وُضحاها ْمِس والش-

/@٩ . ٧٥ ـ والَقَمر ْمُس الش- َع Ôbو

/@١ . ٨١ ـ َرْت Rكُو ْمُس الش- ذا@ ٕا

/@٩٦ . ٦ ـ ُحْسباناً والَقَمر ْمَس والش- َسكناً الل-يَل َوَجَعَل

/@٧٨ . ١٧ ـ الل-يل ٕا�َغَسِق ْمِس الش- ِلُدلوِك �ةَ الص- أِقِم

/@٩٠ . ١٨ ـ َوَجَدها ْمِس الش- مطلع َبَلَغ ٕاذا Øَح�

/@٢٩ . ٣١ ـ ُمَسّمي ٕا�أَجٍل ريى ÒN ُكل� والَقَمر ْمَس الش- َر وَسخ-

/@٤٠ . ٣٦ ـ الَقَمر ُتدِرَك أن ا ÒG َينبغيى ْمُس الش- 5

/@١٣ . ٧٦ ـ َزمَهريراً ساً َو5 Ö Òc فzا يََرْوَن 5

ٕالzا@: نُش� ٕاشارات الكرZة اI|يات هذه
ã
ف�

ْسـتَقّر@, ÔX ريى ÒQ ْمُس والش- 5َٔجل@, ريى ÒN ُكل� نف«Îا@:
ã
| الّشمس جريان ـ ١
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ْمس@/ الش- لُدلوك الَقَمر@, ُتْدِرك أن ا ÒG َينبغيى ْمُس الش- 5 ,@� داِئبَ والَقَمر ْمَس الش-

ا�ريان هو والدأب مكان@/ طول
ã
| اXنظّمة الدقيقة ا¡ركة هو ا�ريان فٕاّن

اXسح@/ مع ء
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ ٕامرار هو والدلوك فيه@/ اهBم مع أمر

ã
| اXستمر اXداوم

اIٕحاطة@/ ٕا� الوصول هو واIٕدراك

من مyا لنا ي�اءي ما خـ`ف الّشمس Mركة ح ØÍ½ت الكرZـة اI|يات فهذه

ã
| واقعة ا Øu@وأ الثوابت@,

ã
كبا{ تتحّرك الّشمس بأّن النجوم علFء اتّفق وقد السكون@,

ã
Ïºالكر ذات من Wتّدة وهيى D@كهكشان> ا£ّرة الكب�ومطلق hبال̂سد المسّماة ا£ّرة
ويقال السنبلة@,

ã
| اIٔعزل Êك ß»ال بعد ٕا�قَنطوروس تنxيى أن ٕا� ا�نوب جانب ٕا�

م`ي�@/ ع¿Ìات ٕا� تبلغ ا£ّرة Sوم ٕاّن

ن@: |Iا اGيئة علFء أ¾Îر اتّفق فقد ـ ٣٤٠ ص لفانديك اGيئة علم أصول
ã
و|

ع� موقعها ال«Êوّية@, القبّة من نقطة Lو سائرة ,@nالعوا من ونظامها الشمس أّن ع�
جنوباً@/ ا¡Fمة وٕا� ,@IًÊ¾ ـ

ã
ا�ا~ ـ جانب ٕا� اXوصل اòّط

من اXتشكّلة ركبتيه ع�
ã
ا�ا~ صورة من اXضيئة النجمة :@

ã
ا�ا~ من واXراد

ã
| واقعة َذَنقة@, ذيى شكل ع� مyا وأربعة الثالث@, القدر من مyا تسعة ,@ ÓFS ١١٣

/@
ã
ا�ا~ صورة اXراد أو اIٔصغر@, بالدّب الت�ـن��ا¤يط ـ َظهر مقابل

الوقت@, غـاية هو فاIَٔجل مسـّمي@: أَجل وٕا� مسـّمي Iَٔجل جرياuا ـ ٢
الغرض@/ Gذا وهو به وOتّص ,@ Øع�Xا الوقت هذا ٕا� Zتّد وجرياuا

العزيز بتقدير هيى ا Ø̂ ٕا مyا@: اُخر وخصوصيّات وأنوارها النجوم حركات فٕاّن
ميل Jصل أو ينقص@, أو ٕا¾Ìاقه

ã
| يزيد أو آخر@@, ويغرب كوكب ي¿Ìق وقد ,@oالعل

توّقف@/ أو فلك
ã
|



١٤٣ شمس

ã
| ال«Êء@:

ã
| سوا² ـ ٩٥ ص ترbة ـ النجوم

ã
| كتابه

ã
| پ�وروسو@: يقول

يكن nو
ã
ا�ا~ صورة

ã
كوكب| مشاهدة من پرنتيس م اXنج� تعّجب م@, ١٩٣٤ سنة

معدودة@, ساعات
ã
| كب�اً صار

Ø
j بالبا¼Íة@, يشاهد I صغ�اً وكان موجوداً@, قبل

ã
| م@, ١٥٧٢ سنة

ã
| ظهر كوكب ومyا اIّٔول@/ القدر من النجوم مرتبة ٕا� انxي Øح�

القدر الكوا@كبمن ٕا�درجة وانxي الضعيف@, القدر من ونوره ,@
ã
Ïºالكر ذات صورة

ã
| مهّمة غ� وهيى كث�ة@, ال«Êء

ã
| ا¡ـوادث وهذه الّزهرة@/ من أنور هو بل اIّٔول

نورها فازداد هذه@, cسنا
ã
وحدثت| عرضت ٕاذا والنقيصة الزيادة هذه أّن Iّٕا نظرنا@,

تـتحّمل فكيف والنور@: ا¡رارة من مئات أو مأة أو أضعاف ع¿Ìة ٕا� يبلغ أن ٕا�
َرْت�@/ Rكُو ْمُس الش- �ٕاذا ـ@ واFSIد ال
ودة أو والغليان الشّدة هذه وأهلها اIٔرض



شمس ١٤٤

ا£ّرة
ã
و| nالعا

ã
| تتكّون سنة كّل

ã
| أّن نتوّجه أن وIزم :@٩٧ ص

ã
| ويقول

يّة الذر� اIنفجارات جهة من ولعلّها كوكباً, وع¿Ìين `سة الع¿Ìة@ٕا� من قريبة Sوم
ُمسّمي@/ ٕا�أَجٍل ـ@

دون من نفسـه
ã
و| هو حيث من النور منه يراد موارد

ã
| النور يستعمل ـ ٣

اIٕنـارة جـهة ٕا� فـzا النـظر فٕاّن الضـياء@: R`ف وهذا وٕانارته@/ تعـّديه ٕا� نظر
نظر Iو ـ وُضحاها ْمِس والش- نوراً@, والَقَمر مسضياًء الش- َجَعَل ال-ذيى ُهَو ـ واIٕضاءة

واXادّية@/ اXعنويّة أو والضعف@, القّوة أو الذاتّية@, أو اI@كتساب جهة ٕا� Fzف

bيع
ã
| ا¦ام والقانون الثابت ا¡ساب ووجوُد الدقيق النظم جريان Iقّق ـ ٤

وسكّاuا اIٔرض وب� بيyا ورابطة وحرارة ونور حركة من وخصوصيّاtا جهاtا
Øتغ� أو نقص أو مyا جهة

ã
| ازداد لو Mيث وٕانساuا@, وحيواuا وأشجارها وهوائها

النـتيجة تـتحّصل nو ا¡Çياة جريان وانقطع nالعا نظام Iختّل مyا@: خصوصيّة ã
|

اòلقة@/ من اXطلوبة

5َٔجـل Çريى ÒN ُكـّل والَقَمر ْمس الش- َر وسخ- ُحسباناً@, والَقَمر ْمس الش- َوَجَعَل
فـلٍك

ã
| وُكّل ار Úyال سـابق الل-يُل َو5 الَقَمر ُتدِرك أن ا ÒG َينبغيى ْمُس الش- 5 ُمسّمًي@,

ُفُطور@/ تََريِمن َهل ÒÍ Ò½ البَ فاْرِجع َيْسَبُحون@,

Mسب هيى ا Ø̂ ٕا آثارها وسـائر وا¡رارة الضـياء من Îا
Ø
وخوا¼ الّشمس ـ ٥

Ø ã
æالروحا النفس وأمّا ,@

Ø ã
æا�سدا

Ø ã
æÊ»ا� والبدن الدنيويّة وا¡ياة اXاّدة nعا احتياج

الكـيفيّات هذه ٕا� Gا حاجة ف` :@ ّ اXاّديى ã
æا�سدا nالعـا هذا وراء ما

ã
| اXتعيّش

الروحانيّة سنخ من هيى ا Ø̂ ٕا nالعـا ذلك
ã
والتعيّش| والنور وا¡رارة ا�ارية@/ واIُمور

ا£ّردة@/ أو اللطيفة

/@١٣ . ٧٦ ـ َزمَهريراً َو5 ساً Ö Òc فzا يََرْون 5



١٤٥ شمل

ã
و| الثوابت من وهو

Ø ã
çذا ضياء له كوكب كّل عن عبارة الّشمس ٕاّن قلنا ـ ٦

هو ما بل م`ي�@, nالعا
ã
| هذه cسنا نظ� يكون أن يبعد Iو سيّارات@, Sوم أطرافه

من وا£Çّرة@, دام والس� الثوابت مباحث ٕا� فل�اجع ]راتب@, مyا وأهّم 
وأ@ك أعظم
النجوم@/ @كتب

cس@, هو صاف ليل
ã
| ال«Êء

ã
| نراه Sم وكّل ـ ٢٢٦ ص

ã
ديك| فان يقول

وتلك نظامها@,
ã
| nع�العوا cسنا ء

ã
ÏÉُت Fك ونظامات nع�عوا ء

ã
ÏÉُي Ø ãçذا نورها

ع� Iّٕا تظهر I الشاسع ُبعدها ع� أ@نّه غ� الكون سـاحة
ã
| حركات Gا النجوم

القرون@/
Øã
ÏÉم

عاXنا@: ٕا� بالنسبة وأمّا عواXها@,
ã
و| هيى حيث من لوحظت ٕاذا cوس فهذه

الشمسّية@/ آثار مyا ندرك I فٕانّا وSوم@, كوا@كب فهيى

.@@١٦ ـ بأْمِره ُمَسخ-راُت والنّجوُم والَقَمَر ْمَس والش- اَر Úyوال الل-يَل َلكُم َر وَسخ-
/@١٢

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شمل@:

فاIّٔول ومعناه@/ بابه
ã
| Fyم واحد كّل مّطِردان@, منقاسان أص`ن cل@: ـ مقا

اIٔمر لَهم ß Òc ـ قوGم ذلك من جوانبه@, من ٕايّاه وأخِذه ء ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال ع�َدَوران يدّل
�اُ وbَع ويُشتَمل@, به ُيؤتزر كساء وهيى ال̂شْملة ومنه شامل@, أمر وهذا عّمهم@, ٕاذا
الباب ومن خر@/ |Iبا مyا واحد كّل اشتمل تأ ّلفت وٕاذا أموره@, بتأ@لّف له دعا ٕاذا له Ö Òc
فيشتمل ÍÒÈعها فيه يُدخل كالِكيس وعاء وهو ,@IًÊ ß¾ Gا جعلَت ٕاذا الشاَة لُت Òc ـ
اIٔ@كسية@, بقِطَع أعذاقها فُشّدت aلَها تنفُض كانت ٕاذا النخلة@, لُت Òc وكذلك عليه@,
ع� يدّل

ã
æالثا واIٔصل بثوبه@/ الرجل عليه صغ�يشتمل سيف اßXشمل@: الباب ومن



شمل ١٤٦

عن
ã
çتأ ا Øu@Iٔ ال¿Êل الر´ ومنه Êل@, Ù¿ال اليد ذلك من ا¨ـ�@, Oالف الّذيى ا�انب

اòمر وهيى ال̂شمول
ã
و| العـراق@/ قبلة ناحية من ٕالzا اXستند استند ٕاذا القبلة ¾Êل

العقل@/ تشمل ا Øuأ
ã
æالثا والقول ال¿Êل@/ الر´ كعصفة َعصفة Gا أّن أحدYا قوIن@:

ل@/ Ôcأ ال¿Êل وbع

قعد@: باب من Iًو Ôc لهم Òcو عّمهم@, َتِعب@: باب من ً̀ Ò Òc اIٔمر لهم ßc ـ مصبا

أيى Çcلهم وفّرق أمرهم@, من تفّرق ما أيى cلهم �ا وbع عاّم@/ شامل@: وأمر لغة@,
اIٔ@ك�بوزن لغات@, `س وفzا ا�نـوب@, الر´تقابل وال¿Êل@: أمرهم@/ من ما@@اجتمع
مؤّنثـة@, وهيى ا¨�@, خ`ف ـFل@: الش� واليد ل@/ Ö Òcو ل@, Ò Òcو وَشأمَل@, أل@, Ö Òcو َس`م@,

ا�هة@/ أيضاً@: Êل Ù¿وال Êئل@/ Ò¾و ل Ôcأ وbعها

اليُ«Ìي@/ ا�هة يسار@, ¾Êل@, ُؤل> ßcD ـ قع

رداء@/ عباءة@, ثوب@, Dشيم`ه>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mيث أشـياء أو ء
ã
Ï¾ ع� أمر ٕاحاطة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

واIٕدارة العـموميّة R`ف وهذا اIنطباق جهة فيه وي`حظ عليـه@, وينطبق يغطّيه
واIٕحاطة@/

أحاطتÍÈعاً@, ٕاذا ِكيس أو كساء@, أو ع�ثوبTيط@, تطلق اXناسبة وwذه
البدن

ã
| النافذ اòمر وع� علzا@, والتسّلط اIٔ\ار ¡فظ النخلة أغصان شّد وع�

ٕاذا cله وفّرق التفّرق@,
ã
ÏÉتقت Mيث أمره دائرة وسعت ٕاذا cلَه �ا bع ويقال وقواه@,

بالتفّرق@/ له فيدعو اُموره واجتمعت ضاقت



١٤٧ شمل

داَء
Ò
Î Ô¾ Ôrُكن �أم ا5ُنثيَ أرحاُم َعلَيه اشتمَلْت أّما ß Öا5ُنثَي� مأم َحر- ُقلأ ألذَكريِن

/@١٤٤ . ٦ ـ

تعا�@/ �ا جانب من يكون أن Iزم ء
ã
Ï¾ كّل

Ô
hرIو والبقر@, اIٕبل من أيى

ما cلت اIٔرحام وكأّن الفعل@, اختيار ع� ويدّل للمطاوعة افتعال واIشBل
وانتخاب@/ باختيار فzا

اللغات بعض
ã
و| ُؤل@, ßc ـ الع
يّة من مأخوذ فهو ا¨�@: قبال

ã
| Êل Ù¿ال وأمّا

منه@/ يقرب ما أيضاً القدZة

واòلف اIٔمام كجهات ء@,
ã
Ï¿ال عن اXنفصلة اòارجة ا�هة هو فيه واIٔصل

ا£اورة@/ باعتبار @جهة@اليسار:
ã
اXتّصل@| ا�انب أو ع�اليد وٕاط`قه والفوق@والتحت@/

ال¿Ìق جهة ٕا� يواجه بالطبع اIٕنسان فٕاّن نوب@: Òا� قبال ã| Êل Ù¿ال جهة وأمّا
فٕانّه ا�نوب@, اI|خر ا�انب ع� ويطلق يساره@,

ã
| ال¿Êل جهة فتكون دا_اً@, لتعيّنه

ا�Çهات@, تـعي� مطلق ٕا� النـظر Iّٔن ا¨� عليه يطلق nو خر@, |Iا جنـبه
ã
| واقع

غ�منظورة@/ ا¨�واليسار
ã
كلم� اXفهوم�من والضعف ومفاهoالقدرة

تعا�@: تعب�ه اIٔصل هذا ع� ويدّل

/@١٨ . ١٨ ـ Êل Ù¿ال وذاَت اليَمين ذاَت م Ô{ وُنقلّ

/@١٧ . ١٨ ـ Êل Ø¿ال ذاَت تَقرÎÈم غَربت وٕاذا

/@١٧ . ٧ ـ وَعن¾Êئلهم وَعنأZاuم َخلفهم وِمن �أيدvم بَ ِمن م Ô Úyتي Ð5 Ú Ôj

�Zبدuم عن مع	Iٕتياuم I وأيضاً ا¨�وال¿Êل@/ ونقل�}م ـ بقوله Ø
يع nو
به@: اXتّصل� بدuم ¾Êل عن أو

/@١٧ . ٥٠ ـ َقعيد Êل Ù¿ال وَعِن اليَمين َعِن يان Rالُمَتَلق Ú َيَتلَ ٕاذ



شمل ١٤٨

/@٤١ . ٥٦ ـ o Òaو وم Òd
ã
| Êل Ù¿ال أصحاُب ما Êل Ù¿ال وأصحاُب

�Ç¨ا أّن الشأم@:
ã
| وسـبق /@�Ç¨ا قبال

ã
| الواقعة ا�هة هو ال¿Êل ٕاّن قلنا

ع� ال¿Êل يدّل اXقابلة و]`حظة والقّوة@, والزيادة ]ع	ال
كة وهو اليُمن من مأخوذ
والنقص@/ الضعف

ذاتيّة وقدرة روحانيّة قّوة ع� كانوا الّذين ا¨�@: أصحاب من اXراد فيكون
ضـعف جهة

ã
| وهم ال¿Êل أصحاب ويقابلهم والgال@, �òا من بركة

ã
و| باطنيّة
وانكسار@/

مـفهوم وبـ� اÇXع	 هذا ب� واIرتباط اXناسـبة بوجود نقول أن يبعد Iو

ã
و| العـاّمة@, اIٔفـراد من كانوا الّذين هم ال¿Êل أصحاب فٕاّن واIنطباق@: اIٕحاطة
عاشوا الّذين اIٔفراد من فهم علzم@, ا¤يطة اXتداولة ا�ريانات علzم تنطبق مراتب
ذلَِك َقبَل كانوا م Ô Úuٕا الدنيوّية@: حياtم ã

الناس| يس� Fك ويس�ون عاّم@, برنا¶ ع�
ف�@/ Ò	ُم

ِكـتابَُه  Ò ã ßçاُو َمن وأّما ِكتابَيه@/// اقرُءوا هاؤُم َفيَقول ِبَيمينه ِكتابَُه Ò ãçاُو َمن فأّما
/@٢٠ . ٦٩ ـ ِكتابيَه اُوَت Òn ã

� َلْيتَ يا َفيَقول Êله ß¿ِب

شخص@, من ثابتة ومقّدرات اXراتب@, حقائق فيه ويندرج ُيضبط ما الكتاب@:
جـهتان وال¿Êل �Ç¨ا ٕاّن وقلنا Mسبه@/ ء

ã
Ï¾ كّل

ã
ف� روحانيّاً@, أو ماّدياً كان سواء

قـّوة ذوا اIٕنسـان طرفا هو ا�امع واXفهوم معقولت�@, أو Tسوست� ٕامّا متقابلتان
اليسـار@: أو با¨� الكتاب ٕايتاء من اXراد فيكون انكسار@, أو بركة Fzوف وضعف@,

وانكسار@/ ضعف فيه جانب ٕا� أو وقّوة@, بركة فيه جانب ٕا� وٕا¡اقه ٕايتاؤه

بيد ويؤخذ ال¿Êل Pانب مرتبطاً أعFله صحيفة
ã
| ُضبط وما كتابه يكون fن

كتابيَه@/ اُوَت n ã
� َلْيتَ يا فيقول@: مðلزل@, ضعيف

Ø ã
�Ê¾



١٤٩ شمل

/@١٧ . ٧ ـ Êئلهم Ò¾وَعن وَعنأZاuم َخلفهم وِمن �أيدvم بَ ِمن م Ô Úyتي Ð5 Ú Ôj

واحـد fفهوم اòلف وأمّا اIٔفراد@/ ع� اIٕتيان انطباق باعتـبار ا�مع صيغ
فٕاّن عن@: Mرف اI|خرين

ã
و| من Mرف اIّٔول�

ã
| التعب� وأمّا ا�ميع@/ فيه يتساوي

اIُخرويّة مستقبل@السلوك@واXنازل ã
|@
ã
الّ� اXراحل هو @واòلف@, اIٔيديى ب� من اXراد

ÏÉم ما اòلف@: من ويراد والgال@/ السعادة ٕا� اIٕنسان س�
ã
| اXتوقّعة واXقامات

مـنازل من ,@
ã
ÏÈاXا كاXن½Íم يكون ما أو

Ø ã
ا¡قيـ السلوك ذلك

ã
| وان½Íم وتقّدم

الدنيا ا¡ياة من قريب عن Hلو أو خلت
ã
الّ� واIٔيّام ّ اXاّديى nالعا ومشاهد الطبيعة

ا¡Çياة قـبال
ã
| الدنيويّة ا¡ياة بتلك يتعلّق ما وbيع بل ,@ ّ الظاهريى

Ø ã
æالبد والعيش

يكون اXطلق@: سلوكه ٕا� وبالنظر هو حيث من لوحظ ٕاذا السالك فٕاّن الروحانّية@,
خلفه@/ والظلFنيّة اXاّديّة nوعوا أيديه@, ب� Dف والنورانيّة الروحانيّة nعوا

هـو@, حيث من السـلوك مَس�
ã
جان�

ã
| يقع ما يراد وال¿Êئل@: اZIٔان وأمّا

به@/ يتعلّق وما سلوكه طول
ã
بالسالك| يرتبط ما كّل فيشمل

الس� ذلك
ã
| منه ي�اءي ما فيكون معنويّاً@: الgال ٕا� اIٕنسان س� كان ا ØXو

أيضاً@/ معنويّاً طا¡اً أو صا¡اً ,@ رأيى أو عمل أو قول من

والقـول الصا¬ العمل هو اI|خرة@: وٕا� تعا� �ا ٕا� السـائرين أZان
ã
| fا

وبركة@/ قّوة توجب
ã
الّ� وهيى ا¡ّق@, والرأيى الصدق

وهيى وعصيان@, وخطأ jٕا من والص`ح ا¡ـّق يقابل ما هو ¾Êئلهم@:
ã
| وما

اليسار@/ وهو ضعيف جانب
ã
| الواقعة

وال¿Êل@: ا¨�
ã
| َعن وMرف لف@, Òòوا القُّدام

ã
| ِمن Mرف التعب� أّن فظهر

اXســ�@, خط� من جـزءان واÇòلف القـّدام فٕاّن فzا@, والتناسـب اXـورد Iقتضاء
وأمّـا اÇòّط@/ ذلك

ã
| وا¡ركة الّسـ� عن ويرّده السالك ¨نع Fyم

ã
çيأ فالشيطان



شنأ ١٥٠

FÎ¼خصو
ã
|

ã
çيأ أن فللشيطان به@, متعلّقة واُمور اòّط عن خارجان Fفه الطرفان

/@Fzف يوسوس وأن

َسّداً@/ َخلِفِهم وِمن َسّداً أيدvم
ß
َب� ِمن َجَعْلنا َو :@

ã
| Fك وهذا@

/@oالَعظ الن-بِأ َعِن َيَتساَءلون َعم- تعا�@: قوله
ã
و|

/@٤٨ . ١٦ ـ داً ُسج- Êئِل Ø¿وال اليَميِن َعن ِظ�لُه َيتفي-ؤ

الظّل@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شنأ@:

أبغضته@, وسكوuا@: النون بفتح وَشنَآناً َشنْأً َتِعب باب من أشنَؤه شِنئته ـ مصبا
به@/ اع�فت باIٔمر@: وشِنئت اXؤّنث@,

ã
| وشاِنئة ,@

Ñ
æشا والفاعل

وهيى الشنوَءة@, ذلك من ء@,
ã
Ï¿لل والتجّنب الِبغضة ع� يدّل أصل شنأ@: ـ مقا

أزد>@/ قـبيلة من Dرهط َشـنوءة أزِد اشتقاق ومنه واIضطراب>@, الفزع Dوهو التقّزز
ورجل ال̂شنان@/ فقالوا خفّفوا ا Ø[ور ال̂شنَآن@, وهو أبغضه@/ ٕاذا ف`ناً@: ف`ن

Ñ ß
َش	 ويقال

نظر>@/ Dففيه أقررَت@: ٕاذا وبه مر ٔ̀ ل َشِنئت قوGم@: وأمّا الناس@/ يُبغضه كان ٕاذا ِمشناء

َشنْآن@, وقرٔي بُغÎÉم@, أيى قوم@, َشنَآُن وقوله له@/ بُغضاً تقّذرته شِنئته@: ـ مفر
مصدراً@/ جعله ثقّل ومن قوم@, بَغيض أراد خفّف fن

وال̂شنُء@: نُء والش� اXبغض@/ :@
Ñ
æالشا ّكيت@, الس� ابن عن ـ ٤٢١ . ١١ الxذيب

/@ عـنديى من وأخرجته به أقررت أيى حقّك شِنئُت يقال عبيـدة@: أبو وقال الِبغضة@/
لق@/ Ôòا سئّي مُب̂غض وَشناِئية@: َشناَءة رجل الليث@: وقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

لوازم ومن والتجّنب@/ الكراهة مع البُغض هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد اIٔصل أّن

عنه@/ التجّنب ويريد عنه يتنّحي بأمر واIع�اف اIٕقرار اXوارد@: بعض
ã
| اXع	 هذا

وٕاذا ا¡ّب@, خ`ف والبغض عنه@/ التجّنب يوجب Mيث اòلق سئّي شخص كون أو
عداوة@/ يكون اشتّد

والعداوة@/ وب�البغض ب�اXاّدة الفرق هو فهذا

/@٣ . ٥ ـ َتعتدوا رامأن Ò¡ا الَمْسِجد َعن وكُم Wَصد َقومأن َشنَآُن ِرَمن-كُم ÒN5َو

أيى فـاعله ٕا� مصدر ٕاضافة قوم وَشنآن ا¡ّق@, خ`ف ع� القطع هو ْرم Òا�
Dفََع`ن بالصيغة التعب�

ã
و| اXسـجد@, عن صّدهم

ã
| عنكم وQنّ}م الشديد بغÎÉم

ثان مفعول َتعتدوا@: أن وقوله وIن@/ Òوا� فَقان Òòكا وا¡ركة ع�ا�ريان دIلة Tّر@كًة>
للَجْرم@/

صّدوهم اIرتباط@والتجّنبعن@الّذين عن@قطع ٕا�الyيى رم@ٕاشارة Òا� كلمة ã
و|

اÇZIٕان@: أهـل صفات Tاسن من بل انتقاماً@/ علzم اIعتـداء وعن اXسـجد@, عن
ء@/
ã
Ï»Xا ٕا� اIٕحسان

/@٣ . ١٠٨ ـ Ò	ب ا5َٔ ُهَو شاِنئََك ٕان-

اIٔب� هو أهلك@:
ã
| سعة وJ@Iّب صحبتك عن ويتجّنب يُبغضك مَن ٕاّن أيى

اXنقطع@/ وا¤دود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شهب@:

Îبة Û¿ال تكون I سواد@, من ء
ã
Ï¾و بياض ع� يدّل واحد أصل ¾Îب@: ـ مقا
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كـتيبة ويـقال سواد@/ Oالطه بياض هو الفرس@,
ã
| Îبة Û¿ال ذلك من بياضاً@/ خالصة

أ¾Îب@, Íاد@:
Û
وال½ ال
د ذيى للـيوم ويـقال ا¡ديد@/ بياَض ا Ôxِعلي كانت ٕاذا باء@:

Ö
Î Ò¾

ومن /@ÍÉأخ ء
ã
Ï¾ خـ`له

ã
|

ã
وب هاج ٕاذا الزرع ٕا¾Îاّب ويقال@: باء@/

Ö
Î Ú¿ال واللّيلة

كان ٕاذا وذلك حرب@, ÇÎاُب ß¿َل فـ`ناً وٕاّن سـاطعة@, نار شعلة وهو Îاب Ù¿ال الباب@:
قد الّذيى اÎ¾Iٔب@: النْ̂صل ٕاّن ويقال اللوامع@/ الكوا@كب Îرة Ô¿ك م¿Îوراً فzا معروفاً
بذلك يى Ùd ا Ø̂ وٕا ال̂ضياح@, éّالل ال¿Îاب@: ٕاّن ويقال سواده@/ ذهب Øح� خفيفاً َبْرداً ُبرد

آخر@/ لون Oالطه الّذيى كالبياض فصار ك� قد ماءه Iّٔن

ا�Çّو@,
ã
| العـارض ومـن اXوقَدة النار من الساطعة الشعلة Îاب@: Ù¿ال ـ مفر

ا¢Çتلط Îاب Ù¿بال تشبzاً بالّسـواد ا¢تلط البياض Îبة@: Û¿وال ثاِقب@/ ¾Îاٌب فأتبَعُه
ا¡ديد@/ وبياض القوم بسواد اعتباراً باء@:

Ö
Î Ò¾ كتيبة قيل ومنه بالّدخان@/

ويقال خ`له@/
ã
| سواد بياضيصدعه لون ب@:

Ò
Î Ú¿ال الليث@: ـ ٨٦ . ٦ الxذيب

ر´ ذو أ¾Îب@: ويوم كذلك@/ وا¾Îّب للّسواد@, غالباً البياض كان ٕاذا
ã
Ïºرأ ا¾Îاّب

ٕاذا الزرع@: وا¾Îاّب ا@/ Òuألوا Øغ� أيى ال
ُد الناَس ب
Ú
Î¾و كذلك@/ ¾Îباء ولَيلة باردة@,

Îبان@/ Û¿وال ب
Ô
Î Û¿ال وا�ميع ساطع@, نار شعلة Îاب: Ù¿وال ُخÍÉة@/ خ`له

ã
يج@و|

Ò
v @كاد

السّكيت@: ابن Îبان@/ Û¿وال ب
Ô
Î Ô¿ال وا�ميع ساطع@, نار شعلة Îاب@: Ù¿ال السّكيت@: ابن

نـار فzا عود أو خشـبة أصل Îاب Ù¿ال :@qيGا وأبو نار@/ فيه الّذيى العود Îاب@: Ù¿ال
éّلِل ويقال@: Îاب@/ ß¾ بالليل@: الشيطان ٕاثر ع� ينقّض الّذيى للكوكب ويقال ساطعة@/

Îابة@/ Û¿ال هو :@kحا أبو وقال الش�@, بفتح Îاب Ò¾ باXاء الَمْمزوج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن /@ Øويتج� Iٔ ٔ̀ يت الّذيى ا¢تلط البيـاض هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اIٔصل أّن
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اGواء
ã
|

ã
Ùتج�Xا ا¢تلط والبياض الرأس@/ شعر

ã
|
Ñ
� ٔ̀ اXت ا¢تلط البياض مصاديقه

عود@/ أو خشبة
ã
| أو بدخان ا¢تلط النار من الساطعة والشعلة والثلج@/ ال
ودة من

مضيئة ا�و
ã
| ب«Ìعة [ّر سـاقطة Sوماً الُعـرف

ã
| تسّمي

ã
الّ� ب>

Ô
Î Û¿الD والن^ـياِزك

كالشـعلة ك اXتـحر� ا¡اّد اxXي�ٔي اXسلّح ا�يـش من والكتيبة أنواع@/ وGا مشـتعلة
الساطعة@/

/@٧ . ٢٧ ـ تصَطلون َلَعل-كُم َقبَس Îاب ß¿ب آتيكُم أو Ò� Ò ß
R ِمyا َسآتيكُم

وØXا ء@/
ã
Ï¾ من ويُقبض يؤخذ ما والقَبَس النار@/ ُشَعل من يظهر ما Îاب Ù¿فال

آتـيكم ـ قوله وبقرينة النارّية@/ بالشعلة ال¿Îاب فيقيّد النار@: خصوَص اXورد @كان
اXع	 تقييد أوجب اXع	 هذا ولعّل ُعود@, أو حطب

ã
| بالشعلة اIٕتيان يستفاد مyا@:

رأيت@/ Fك Fw

/@١٨ . ١٥ ـ ُمب� Îاٌب ß¾ فأتبَعه ْمَع الس- َق Ò	اْس َمِن ٕا5ّ
/@١٠ . ٣٧ ـ ثاِقٌب Îاب ß¾ فأتبَعه طْفَة Òòا َخِطف َمن ٕا5ّ

/@٩ . ٧٢ ـ َرَصداً Îاباً ß¾ لَُه ْد ß ÒN َن Ð5ا َيْسَتِمع ن Ò Òf
/@ ٨ . ٧٢ ـ باً

Ô
Î Ô¾و َشديداً ُمِلَئتَحَرساً َجدناها َفَو Êَء

Ú
ال« سنا ÒX وأ@نّا

حـّق@/ غ� من السـمع وأخذ Ìºق كأ نّه مسـتخفياً اسـBع الّسْمع@: اس�اق
قريب وهو وب«Ìعة دفعًة اIٔخذ هو طف@: Òòوا وتفّرقاً@/ انكشافاً يوجب ما والُمبين@:
وال̂رْصد@: bع@/ َرس Ò¡وا اXراقبة@, هو ْرس@: Ò¡وا النافذ@/ هو والثاقب@: اIس�اق@/ من

للمراقبة@/ [كّن

IًّوI وأدّق ً̀ عم وأقوي Iّر@كاً وأشّد وألطف اIٕنس@, مقابل
ã
| ا�ّن ٕاّن قلنا

وا¡رارة@/ النار ماّدة من خلق وقد ونفوذاً@,

هـيى ال«Êء من اXـراد أّن ع� تدّل َرس@: Ò¡وا طف Òòوا اIسـ�اق ـ وكلFت
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وغ�ها@/ اX`ئكة nعا من اXعنوّية@, واXراتب الروحانيّة ال«Êوات

وا¡قائق والتقديرات اÌºIٔار من وفيه اXاّدة nعا باطن
ã
| واقع اX`ئكة nوعا

وا�ّن@/ اIٕنس nعا أهل ع� �O ما والعلوم

ا¡Çاّدة واIٔنـوار الروحانيّة القَوي اXوارد@: هذه ã
| ب

Ô
Î Û¿ال من اXراد فيكون

وا¡رس@: الرصد من اXراد وكذلك /@nالعوا تلك من الظاهرة اXتجلّية النافذة الصادعة
يناس}ا@/ ما يكون أن Iبّد

كـبعض الظاهريّة الطبيعيّة ال«Êوات ال«Êء@: من اXراد يكون أن اXمكن ومن
wا@/ متناسبة موجودات فzا كانت ٕاذا والكوا@كب@, الثوابت

ولطـافة وال
ودة ا¡Çرارة من ا¡ياة Tيط باخت`ف Hتلف اXوجودات فٕاّن
واÇXاء البحر

ã
| ا¡ـيّة فاÇXوجودات فيه@, اIٔصـيلة اXوجودة واXواّد وكثافته اGواء

وهكذا@/ ا¡اّرة@, اXناطق
ã
| ما Hالف اXنجمدة اXناطق

ã
و| ّية@,

Ø

ال ا¡يوانات Hالف

اIٔرض@/
ã
| ع¿Ìات@ألوف@من@حرارة@النار تبلغ الثوابت@قد

ã
| ا¡رارة ويقال@ٕاّن

ÇGا كـانت فـٕاذا الدرجات@, من ألفاً ١٢٠ ٕا� حرارته تبلغ النجوم بعض ٕاّن وقالوا
ونفوذاً ÇIّر@كاً وأقوي منه وألطف كا�ّن النار من Uلوقة تكون أن ف`بّد Uلوقات
وال̂لـهب Îب Û¿ال فـيتبَعه مyا@: واIستع`م الّسمع اس�اق قَصد ٕاذا فا�ّن وٕاحاطة@,

مyا@/ اXتصاعدة

/@nالعا
ã
ثابت| التاّم فالنظم حال@, ّ وع�أيى

ٍء
ã
Ï Ò¾ Rلُكـل Mُا َجـَعَل َقد ُمَسّمًي@, 5َٔجٍل Nريى وكل� َيْسـَبُحون@, َفلٍَك ã| وُكل�

َقدراً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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شهد@:

فروعه من ء
ã
Ï¾ Oرج I وٕاع`م@, وعلم حضور ع� يدّل أصل ¾Îد@: ـ مقا

والعلم ا¡ضور من ذ@كرناها
ã
الّ� اIٔصول Nمع ال¿Îادة ذلك من ذ@كرناه@/ الّذيى عن

ال¿ÇÎود الباب ومن الناس@/ ÍÉ ÒT والَمشهد@: ¾Îادة@, ي¿Îد ¾Îد يقال@: واIٕع`م@,
سبيل

ã
| القتيل Îيد Ú¿وال ُولد@/ ٕاذا

Ø ã
الص� ع�رأس Oرج الّذيى اXاء وهو الشاهد bع

باIٔرض, لسقوطه آخرون: وقال @ÍÉIه@/ الرaة@ت¿Îده@أيى م`ئكة Iّٔن قال@قوم: ,�ا
ـ وعّز جّل قوله فأمّا اXلك@/ والشاهد@: اللسان@/ والشاِهد@: الشاِهدة@/ تسّمي واIٔرض
د
ß
Î¾ يقال Fك ,@�ا Úب� ,@�ا أعلَم ـ معناه العلم@: أهل فقال هو@: ٕا5ّ ٕالىه 5 َأ@ن-ه Mُا َد

ß
Î Ò¾

ÍÉحـ ٕاذا د
ß
Î¿مُـ وامرأة هو@/ مَن وع� ا¡ّق ن ÒX وأعلم Úب� ٕاذا

ã
ÏÈالقا عند ف`ن

ã
| العسل Îد@: Û¿ال اIٔصل@: هذا عن شّذ ا

Ø
Wو ُمغيب@/ زوُجها للغائب يقال Fك زوُجها@,

cعها@/

Îاد@, ß¾ وbعه o¦ الش� فتح لغـتان@: وفيه cعها@,
ã
| العسل Îد@: Û¿ال ـ مصبا

Iّٔن مفعول@, ]ع	 فَعيل اXعركة@,
ã
| الكفّار قتله من Îيد@: Ú¿وال العالية@/ Iٔهل وضّمها

له ¾Îد �ا Iّٔن أو ا�ّنـة@, ٕا� روحه نقَل ¾Îدت أو غسـَله@, ¾Îدت الرaة م`ئكة
عـليه اّطـلعت َء@:

ã
Ï¿ال و¾ÇÎدت ¾ÇÎداء@/ وا�مع ¾Îيداً@, قُتل د@:

ß
Î¿ُواست با�ّنة@/

ويعّدي ¾Îداء@/ وا�مع أيضاً@, Îيد Ò¾و و¾Îود@, أ¾Îاد وا�مع شـاهد@, فأنا وعايَنته
و¾Îدت به@/ له و¾Îدت بكذا@, الرجل ع� و¾Îدت َء@,

ã
Ï¿ال أ¾Îدته فيقال باGمزة

حلف@/ :@�با و¾Îد /@
Ó
ومع	 وزناً معاينة عاينته مثل مشاهَدة وشاهدته أدركته@/ العيَد@:

مَن أيى ـ َر
Ö
Î Ø¿ال منكُم َد

ß
Î Ò¾ن Òf ـ أيضاً و¾Îيد شاهد فأنا حÍÉته ا£لس@: و¾Îدت

ص`ة وَصلّينا ع�الظرفّية@, ال¿Îر وانتصاب مسافر@, غ� ÓDمق ال¿Îر
ã
| حاÍÈاً @كان
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والشاهد كالشاهد@/ يصلzّا بل Íها
Ø
I@يق½ الغائب Iّٔن اXغرب@, ص`ة أيى ـ الشاهد

يعلم@/ ÍÈا¡ا أيى ـ@ الغائب I@يراه ما يَري

وقد بالبص�ة@/ أو Í½بالب ٕامّا اXشاهدة مع ا¡ضور Îادة@: Ú¿وال Îود Û¿ال ـ مفر
أو�@, ا£ّرد با¡ضـور ال¿Îود لكّن ة@, Îاَد Ø¿وال الَغْيِب Ônعـا ـ@ مفرداً@ للحضور يقال

أو�@/ اXشاهدة مع وال¿Îادة

قالوا ا@ Ø[ور كذا@, ع� الّرجـل د
ß
Î¾ منـه بقـول@, قاطع 
خ ال¿Îادة@: ـ صحا

أحِلف@/ أيى بكذا أ¾Îُد وقوGم اIٔخفش@/ عن للتخفيف اGاء يسك�نون الرجل@, َد
Ö
Î Ò¾

ُحضور, أيى Îود Ô¾ وقوم شاهد@/ فهو @حÍÉه@, @,@أيى و¾Îده@¾Îوداً اXعاينة@/ واXشاَهدة@:
من عنده ما أّدي أيى بكذا له د

ß
Î¾و ُر@ّكع@/ مثل أيضاً د

Ú
Î Ô¾و مصدر@, اIٔصل

ã
| وهو
ال¿Îادة@/

وذلك العلم@, من أخّص ال¿Îادة أّن وال¿Îادة@: العلم ب� الفرق ـ ٧٦ الفروق
وGذا اXع	@,

ã
الغائب| نقيض والشاهد غ�ها@/ قبل من I اIٔشياء بوجود علم ا Øu@أ

وهو غـ�ه ء
ã
Ï¿ب يُعـلَم ما يى Ùdو شـاهداً@, ÍÈورة ويُعلَم با¡واّس يُدَرك ما يى Ùd

Çbيع يَـعلم Iٔ@نّـه Sوًي@, لكّل شاهداً hالقد يى Ùdو والقدرة@, كا¡ياة غائباً@, الدIلة
بذاته@/ اXوجودات

وÇGذا به@, nعا أ@نّه
ã
ÏÉيقت ء

ã
Ï¿لل الشاهد أّن :@ÍÈوا¡ا الشاهد ب� والفرق

ال¿Îادة أصل أّن وذلك wا@, العـلم مع Iّٕا تصّح I ا Øu@Iٔ ا¡قوق ع� ال¿Îادة قيل
باÎ¿Xود@, العلم

ã
ÏÉتقت فال¿Îادة موضعه@,

ã
| شوهد ع�ما العسل وال¿Îد@: الرؤية@,

اXوت@/ ¾Îده يقال Iو اXوت حÍÉه يقال ذلك@,
ã
ÏÉيقت@I وا¡ضور

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ومعاينـُته@, اÇXعلوم عند با¡ضور العلم هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

الروحانّية@: واXعارف اXعقولة اIُمور
ã
| وأمّا معلوم@, ا¤سوسة اIُمور ã| اXع	 وهذا

نفسه@/
ã
و| nالعا عند اXعلوم فبحضور

مراتب@: النفس ل¿Îود أّن ذلك@: وتوضيح

نقلها
Ø
j ال̂شبَكيّة ã| Í

Ò
اXب½ من صورة بانتقال أيى البا¼Íة@, بعضو ال¿Îود ـ ١

الدماغ@/ ٕا� ا¢صوص بالعصب

Tسوساtا بانتقال مسة@, ّ̀ وال والشامّة والذائقة السامعة بأعضاء ال¿Îود ـ ٢
ماغ@/ الد� ٕا� تنxيى Øح� أعصابUصوصة@, ٕا�

Jسـ}ا العرف أّن جهة من وٕافرادها الظاهـرة@, ا¡واّس من أيضاً والبا¼Íة
ال¿Îادة@/ مفهوم

ã
| مستقلة منفردة

ٕاليـه@, اÇXنتقلة صورها Mضور النفس يشاهدها اXشاهدة@: ا¤سوسات فهذه
حضور توجب الدماغ@:

ã
| [ركزها

Ø
j wا ا¢صوصـة اIٔعصاب

Ø
j ا¡واّس فأعضاء

ّ ا¡ضوريى والعلم ال¿Îود فيتحقّق فيه@, وانطباعها النفس
ã
| ا¤سـوسات من صور

/@
Ø ã
اليقي	

خـزينة
ã
| ما بعَض ر̂كبت ٕاذا العقليّة> فة ØÍ½تXاD اXفك�رة بالقّوة ال¿Îود ـ ٣

حكومة Iت َفْت@فzا ØÍ½وت ا�زئيّة, ãæعاXا ا¡افظة@من خزينة
ã
و| الصور من اòيال

من ٕادرا@كها مواّد كانت ٕاذا هذا النفس@, وي¿Îدها ماغ@, الد� ã| النتيجة فتنطبع العقل@,
من فهيى واXظـنونات@: ال½Íفة الوYيّات من كانت ٕاذا وأمّا والقطعيّات@/ اليقينـيّات

اXتخّي`ت@/
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من النـوع هذا هيى الفقهّية@: اIٔحكام
ã
| 
وتُعت القطع توجب

ã
الّ� وال¿Îادُة

عند م¿Îوداً اXعلوم يكون بأن باXفّكرة@, أو با¡واّس ال¿Îود وهو ,@ ّ العلميى ال¿Îود
واò`ف@/ ال�ديد I@يقبل Mيث نفسه

ã
| ومنطبعاً وحاÍÈاً الشاهد

صفحة
ã
| اXدَر@كات من صور Mصول اXراتب@: هذه

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا وال¿Îود
فzا@/ وانطباع الساذج النفس

شـاهد ا¡الة تلك
ã
| النفس فٕاّن الذاتّية@, ولصفاته لنفسه النفس ¾Îود ـ ٤

مـن يتحقّق Çا Ø̂ ٕا العلم وهذا ال¿Îود@, متعل^ق كونه باعتبار وم¿Îود ¾Îوده@, باعتبار
قرب Iو وجامعها@, القوي كّل وحدته

ã
النفس| فٕاّن وقّوة@, ٕا�واسطة احتياج دون

الث`ثة@/ اXراتب من وأشّد أقوي ال¿Îود فهذا ء@,
ã
Ï¿ال نفس من حضوراً أقرب

القـا_ة ُ̀مـور ول الذاتـيّة ولصـفاته لنفسه تعا� �ا ¾Îود القبيل@: هذا ومن
Iنقصو Iو حّد ذاته

ã
ليس| Tدود@, غ� نور وهو تاً@, ÒM Qّرداً لنفسه فٕاّن بوجوده@,

/@ ّ أبديى
Ø ã
وغ	 مطلق ومدِرك وقيّوم ّ وحيى مطلق علم فهو ظلمة@, Iو حاجة Iو ضعف

الوجوديّة آثاره وTو فيه بالفناء الذاتيّة ولصفاته تعا� � النفس ¾Îود ـ ٥
تـعا� وهـو bاله@,

ã
Ø�Q Iّٕا يشاهد Iو نوره@, بسط Iّٕا يري I Mيث اXتشّخصة@,

ومنمحيى نوره Iتسيطرة فاٍن وهو عليه@, مستوٍل ع�وجوده قاهر ع�@أمره غالب
عظمته@/ شعاع ظهور

ã
|

ٕا� يتوقّف أن دون من ورؤية كامل وحضور تاّم ¾Îود أيضاً اXرتبة هذه
ã
و|

واسطة@, دون من وجّل عّز الرّب نور النفس يشاهد بل وحضورها@, صورة حصول
ال¿Îود@/ Iّٕا وليس ال¿Îود

ã
| فناء فٕانّه ال¿Îود@, مراتب أع� وهذا

/@٢ . ٢٤ ـ اXؤمن� ِمَن طائفٌة F Ô Òwَعذا ْد ÒÎ¿ وليَ :@
ã
| Fك Í½بالب فال¿Îود

/@٢٨ . ٢٢ ـ م Ô ÒG َمنافَع دوا 
Ò
Î Ö¿ ليَ
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/@٤ . ٢٤ ـ Îداَء Ô¾ بأربعة يأتوا Òn Ú Ôj ا¤َصناِت َيرمون وال-ذيَن

:@
ã
| Fك بالسمع وال¿Îود

/@١٠٦ . ٥ ـ ثناِن ٕا الوصي-ة Òح� اXوُت أحَد@كُم ÒÍ ÒÉَح ٕاذا بينكُم Îادةُ Ò¾

/@١٣٣ . ٢ ـ قال ٕاذ اXوت يَعقوَب ÒÍ ÒÉَح ٕاذ Îداَء Ô¾ Ôrُكن أم

:@
ã
| Fك مسة ّ̀ بال وال¿Îود

/@٢٠ . ٤١ ـ وُجلودهم وأبصارهم dُعهم َعلzم ¾Îَد

/@٢١ . ٤١ ـ َعلينا Ôkْد
ß
Î¾ Ò ßn �لوِدِهم وقالوا

:@
ã
| Fك اXطلقة وال¿Îادة

/@٢٨٣ . ٢ ـ Îاَدة Ú¿ال تكُتموا َو5

/@٣٣ . ٧٠ ـ قا_ون ب¿Îاداtم ُهم وال-ذيَن

/@١٥٠ . ٦ ـ هذا م اMحر- ¿Îدونأّن يَ ال-ذيَن ¾Îداَء@كُم هلّم ُقل

:@
ã
| Fك اXفك�رة بالقّوة وال¿Îادة

/@٢٦ . ١٢ ـ ُقُبل ِمن ُقّد eيُصه كان ٕان أهلها ِمن شاهد َد
ß
Î¾و

/@ ٨ . ٥ ـ بالِقسط Îداء Ô¾ َقّواِم�ِللّىه @كونوا

:@
ã
| Fك به يقوم وXا للنفس وال¿Îود

كانوا م Ô Úu@مأÎ»َع�أنف دوا ßÎ¾و نيا Wالد ا¡ياةُ tم وغر- َع�أنفسنا دنا ßÎ¾ قالوا
/@١٣٠ . ٦ ـ @كاِفرين

/@١٨ . ٣ ـ ُهو ٕا5ّ ٕالىَه 5 اMَأ@ن-ُه َد
ß
Î Ò¾

:@
ã
| Fك بالفناء � وال¿Îود
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/@١٨ . ٣ ـ الِعلْم واُولو وا�Xئكُة هو ٕا5ّ ٕالىَه 5 أ@ن-ُه Mا َد
ß
Î Ò¾

هذه بٕاحدي العلم Iـقّق مع ا¡ضـور هو اXـوارد@: هذه ب� ا�امع واXعـ	
اXذكورة@/ الوسائل

مyا يراد ا¡روف@: من حرف ذ@كر دون من متعّدية استعملت ٕاذا اXاّدة ٕاّن
Ø
j

:@
ã
| Fك هو حيث من والعلم ا¡ضور مطلق

F Ô Òwَعذا ْد ÒÎ¿ وليَ حّق@, سـول الر- أن- دوا ßÎ¾و فليُصمه@, Îَر Ú¿ال ِمنكُم َد ßÎ Ò¾ن Ò Òf
َلكاذبون@/ اXنافق� أن- ¿Îد يَ Mُوا طائفة@,

واIطّ`ع@/ والعلم ا¡ضور مطلق ف�اد

موارد
ã
| اXع	 Iـقّق مyا يراد م@: ّ̀ ال َع�@, ـ

ã
Mر| مقارنة اسـتعملت وٕاذا

هو وهذا يعلمه@, ]ا واIٕع`م اIٕظهار وي`زمها نفعه@,
ã
| أو شخص ÍÈر

ã
| ٕاعFله

:@
ã
| Fك العرفّية@, ال¿Îادة

د
Ò
Î¿تـ َيـوَم «Îم@, َع�أنُف دوا

ß
Î Ò¾و أنُفسنا@, َع� دنا

ß
Î Ò¾ dُعهم@, َعلzم َد

ß
Î Ò¾

:@M Îادةَ Ú¿ال وأقيموا َقلبه@,
ã
| َع�ما Mَا د

ß
Î¿ ويُ م@, Ôxألسن َعلzم

العلم@/ ٕاظهار ف�اد

ونـظر اIٔمر
ã
| ودقّة Uصوص توّجه ع� فتدّل الباء@: Mرف استعملت وٕاذا

ٕا� ينxيى قد وهو واIستدامة@, اIستمرار ت`زم اòاّص والتوّجه الدّقة وهذه Wتاز@,
:@
ã
| Fك واIٕع`م@, اIٕظهار

ا
ß
ي¿Îد] Mَا لكّن يكِسبون@, كانوا ]ا وت¿Îدأرُجلهم علمنا@, ا

ß
[ ٕا5ّ دنا

ß
Î¾ َوما

ُمسلمون@/ بأ@ن-نا وا¾Îْد آمنّا قالوا ٕاليك@, اُنزل

/@ ٨٦ . ٤٣ ـ با¡ّق د
ß
Î¾َمن ٕا5ّ الّشفاَعة دونه ِمن َيْدعوَن ال-ذيَن لك ÒZ5و
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بالذات اXع	 قيام فيه ي`حظ الشاهد فٕاّن وال¿Îيد@: الشاهد ب� الفرق وأمّا
اXع	واستقراره ثبوت فيه فعيل@وي`حظ وال¿Îيد ا¡دوث@/ جهة ٕا� فيه فقط@والنظر

الذات@/
ã
|

ال¿Îود وقيام حدوث Vّرد ٕا� فيه النظر يكون موارد
ã
| يستعمل فالشاهد

:@
ã
| Fك وIّققه@,

شـاِهداً أرَسلناَك ٕانّا ٕاÌºائيل@,
ã
� بَ ِمن شاِهد د ßÎ¾و أهلها@, ِمن شاهد و¾Îد

اهدين@/ الّش َمَع فا@كتبنا Ìاً@, Ù¿وُمب

واIستقرار الثبوت جهة ٕا� فzا النظر يكون موارد
ã
| فيستعمل ال¿Îيد وأمّا

:@
ã
| Fك واIستدامة@,

ã
بـي� Îيد Ò¾ Mا ُقل Îيد@, Ò¾ ء

ã
Ï Ò¾ َع�ُكّل Mا ٕان- تعمـلون@, َع�ما Îيد Ò¾Mوا

/@١٩ . ٦ ـ وَبينكُم

ع�bيع اÌ¿Xف nالعاÍÈا¡ا وهو ع�اIٕط`ق@, ال¿Îيد هو تعا� �ا فٕاّن
ثابتة الصفة وهذه واIٔرض@, ال«Êوات

ã
| ذّرة وٕاحاطته علمه عن يعُزب I اIٔشياء@,

واIٔبد@: اIٔزل
ã
| له

/@٩٦ . ١٧ ـ َبص�اً َخب�اً بعباده كان ٕان-ه وبينكُم
ã
بَي� Îيداً Ò¾Mبا� كَ ُقل

وا¡Çدود القـيود عن Kرج n ما هيى Fك فهمها لنا Zكن I ا¡قيقة هذه نعم
وضعفاً@: وتقيّداً حجاباً يوجب مyا وكّل أربعة@, Mدود Tدود اIٕنسان فٕاّن ا¤يطة@,

/@
Ø ã
طو� بُعد وهو بالزمان@, وا¤دوديّة التقيّد ـ ١

/@
Øã
ÏÈَعْر بُعد وهو واXكان@, با¤ّل ا¤دوديّة ـ ٢

/@
Ø ã
ُعم بُعد وهو ,@ ّ اXاّديى بالبدن والتقيّد التعلّق ـ ٣
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عنه@/ تتجاوز I Øمع� ع�قََدر وتقريرها الذاتيّة ا¤دوديّة ـ ٤

القدس nعا
ã
| الورود لنا وحصل والقيود@, ا¡دود عن بالتخلّص ُوفّقنا فٕاذا

من ال¿Îود حقيقة وشاهدنا وعلمه@, وٕاحاطته تعا� حضوره حقيقة أدركنا والنور@:
آIف@/ بل باب ألف مyا يفتح

ã
الّ� العلم أبواب من وهذا بال¿Îود@, تعا� �ا

عن السبيل هذا
ã
| سلك ٕاذا فهو تعا�@: �ا سبيل

ã
| يقتل الّذيى ال¿Îيد وأمّا

ٕا� فيصل :@�ا
ã
و| � نفسه أفدي

Ø
j والنفسانّية@, اXاّدية تعلّقاته عن وانقطع ٕاخ`ص@,

النور nعـا ويشاهد اXلكوت أنوار ي¿Îد Iٔ@نّه حّقاً ¾Îيد فهو بالفـناء@, ال¿Îود مقام
اXقام@/ هذا له ويثبت الصفة هذه له وتتحقّق وا�`ل@, ا�Fل آثار ويدرك

ال¿Îيد ٕاط`ق Nوز Iو الفروق@, من مّر Fك نفسه
ã
| ¾Îوده باعتبار فال¿Îيد

تعا�@: �ا و¾Îود اX`ئكة ك¿Îود الغ�@, من ال¿Îود وقوع بلحاظ ع�شخص

Îداءِ والّصا¡� Û¿يق�وال Rد Rوالص� Rالّنبي@ zم@ِمَن فاُولئك َمَع@ال-ذينَ أنَعَم@اMُ@َعلَ
/@٦٩ . ٤ ـ

.@@٥٧ ـ م@ Ùwَر ِعنَد Îداُء@ Û¿وال يقون Rد Rالص ولئكُهم اُ باMوُرُسله آَمنوا وال-ذيَن
/@١٩

بروحانيّته ل¿Îوده ال¿Îود@, مطلق باعتبار ال¿Îيد@: ٕاط`ق يكون أن وI@يبعد
ال½Íاط حـقيـقِة ¾Îود

Ø
j وتظاهراtم@, وأعGFم ا¢الفـ� أحوال حقيقة وبص�ته

I مطلق مع	 وهذا الروحانّية@, واXقـامات السلوك مراحل من يديه ب� وما ا¡ّق
ذ@كر@/ الّذيى اXع	ا¢صوص

ã
ينا|

الكرZة@: اI|يات
ã
| اXراد هو اXع	 وهذا

/@٦٩ . ٣٩ ـ م Ô Òyبَي ÒãÏÉ وُق Îداِء Û¿وال� Rبالنبي َء وجيى
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/@٧٨ . ٢٢ ـ َع�النّاس Îداَء Ô¾ وتكونوا َعَليكُم Îيداً Ò¾ سوُل الر- لَيكون

سـول الر- وَيكون النّاِس َع� Îداَء Ô¾ لَتكونوا وسـطاً ـًة اُم- َجَعْلنا@كُم وَكذلك
/@١٤٣ . ٢ ـ Îيداً Ò¾ َعَليكُم

/@ ٨٤ . ١٦ ـ َكَفروا لل-ذيَن يؤذَن 5 Ú
Ôj Îيداً Ò¾ ُاّمة ُكّل َنبعثِمن ويَوم

سلوكهم وكيفيّة واعتقاداtم اIُمّـة أعFل ع� واIٕحاطة ال¿Îود مطلق ف�اد
وروحانيّة قلوwم نورانيّة كFل عن اXع	 هذا ويكشف الض`ل@, أو اGدي طريق

ã
|

Øحـ� اXتعال@, �ا ٕا� اòالص وتوّجههم الدنيوّية@, التعلّقات عن ههم Øوت� أنف«Îم@,
النافذ@/ وال¿Îود ال«Ìيرة وخلوص وال�اهة الطهارة هذه Gم تتحّصل

أيضاً@: مراتب ال¿Îود اXع	من Gذا فتكون

ذ@كرناه@/ وقد حّد@, Iو قيد ب` اXطلق ال¿Îود وهو وجّل@: عّز �ا ¾Îود ـ ١

Tجوب� غ� قادسون طاهرون وهم اIٔمر@: wذا اXوكل� اX`ئكة ¾Îود ـ ٢
يؤمرون@: ما يفعلون

/@٢١ . ٥٠ ـ Îيد Ò¾و سائق نَفسَمعها Wُكل وجاَءت

/@١٦٦ . ٤ ـ ¿Îدون يَ وا�Xئكة بعلِمه ٕالَيكأنزله أنَزل ا ß[ ¿Îد يَ Mَا لكن

واGداية التبليغ
ã
| ٕا�@مأموريxم مضافاً هذا WIُهم@: ع�ما اIٔنبياء ¾Îود ـ ٣

:@oوالتعل والðكية

/@٤٥ . ٣٣ ـ وَنذيراً Ìاً Ù¿وُمب شاهداً أرَسلناك ٕاّنا

ـ َع�هؤ5ء Îيداً Ò¾ ِبَك وِجْئنا م
ß
Î ß»مِمنأنُف

ß
z َعلَ Îيداً Ò¾ ٍة اُم- Rُكل ã| َنبعُث ويَوَم

/@ ٨٩ . ١٦
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ذ@كرناها@/ Fك ال¿Îود مرتبة حصلتGم الّذين وهم اXؤمن�@: ¾Îود ـ ٤

¾Ìحه وعن فيه فالبحـث اI|خرة@:
ã
| نتيجـته وظهور ال¿Îود انعكاس وأمّا

أفكـارنا حـدود عن خارج :@nالعـا ذلك
ã
| مyا كّل جـريان وكيفيّة وخصوصيّاته
اI|خرة@/ nعا جزئيّات كسائر ا¤دودة@,

اXقام@: هذا
ã
| اXعرفة أهل لبعضمن يشاهد ما ٕا� Iًاbٕا نش� وLن

واسـتعداده الذاتـيّة خصوصيّاته ÏÉمقت ع� البـدن
ã
| يُنفخ الروح ٕاّن ـ ١

ما ع� يتشكّل البدن ٕاّن
Ø
j ومعنوّية@, ماّديّة وعلل أسباب ّ بأيى فيه اXست� اXنطويى

فيكون واIٔعFل@, والصفات باI|راء عارضة أو ذاتيّة خصوصيّات من للروح يتحّصل
جهة ٕا� وٕاقبال توّجه من فيه Øبتغ� فآناً آناً Øيتغ� الروح@, من ومرآًة وآية ً ّ̀ ظ البدن
قدم أو نظر أو بك`م ظلمة أو نور له يزيد بل واXاّدّية@, الظلمة جانب ٕا� أو النورانيّة
اÇXع	 وهذا وعقاباً@, ثواباً اIٔعFل آثار

ã
| ال¿Ìيفة الروايات

ã
| ورد Fك خيال@, أو

الباطنّية@/ والنورانيّة البص�ة من حّظ له كان TسوسXن

والعـقائد اI|راء من الدنيـويّة حياتـه طول
ã
| نسـان ٕ̀ ل يتحّصل ما كّل ـ ٢

الروح
ã
| يؤّثر فهو :@ ً ّ̀ ك أو جزءاً وا¦اي`ت واI|داب واIٔعFل واIٔخ`ق والصفات

يناسب الروح
ã
Uصوص| شكل وIقّق صورة Ë

Ø
»Qيوجب أ@نّه ]ع	 شكله@,

ã
و|

يتلبّسwا@, لباساً ويأخذها اXتجّسمة@, الصورة wذه يتشكّل والروح ا¡اIت@, تلك
ال
زخ@/ nعا

ã
| ّ ال
زخيى البدن حقيقة وهذا

اòارج من يتحّصل ما فٕاّن خـارج@, من ّ ال
زخيى البدن Iّصل وZ@Iكن ـ ٣
الÍÉوريّات@, من Fyالتاّمة@بي اX`ءمة مع@أّن@وجود للنفسغ�م`G@mا, مغايراً يكون
ٕاثنينيّة I@تكون أن Iزم بل والعمل@, الرأيى مقام

ã
| Fyبي اخت`ف æأد I@يدرك Øح�

الوجوه@/ من بوجه
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أن Iزم وهكذا أيضاً@, ّ الدنيويى ّ اXاّديى البدن ã| حاصل يري Fك اد ØIIا وهذا
ال
زخ@/ بعد اXعاد

ã
| يتحقّق

اI|راء ٕاّن حـيث وا�Çزئيّات@, اòصوصيّات ã| Øيتغـ� ّ ال
زخيى والبدن ـ ٤
n الدنـيويّة ا¡Çياة طـول ã

| ا¡Çاصلة اXتفّرقة واIٔعFل ا¢تلفة واIٔخ`ق اXتشت�تة

ã
و| والنـقصان الزيـادة

ã
| كانت ا Øuفٕا ,@ هيى Fك دقيقـة حاصلة نتيجة مyا تتحّصل

ومن الطا¡ات أو الصا¡ات الباقيات من يلحقه ٕا�ما مضافاً والنَوسان@, اIضطراب
ات@/ ØÍÉXوا السيّئات أو ات

Ø

Xوا ا�òات

ثـار |Iا Vموع خ`صة ومن ال
زخ
ã
| ا�زئيّة التحّوIت من ويتحّصل ـ ٥

ÇTصولة هـيى تـاّمة@, جامعـة لطيفة دقيقة أخري وصورة متكّون@, لباس اXتنّوعة@:
من ألطف وهذا ,@

Ø ã
البع� ّ اIُخرويى التاّم بالبدن وتسّمي سبق@, ما وخ`صة ا¡Çيات�

/@ ّ ال
زخيى

من وأشّد أقوي ّ وال
زخيى ,@ ّ ال
زخيى البدن من وأشّد أقوي البدن وهذا ـ ٦
مـن كان وأقوي أشّد ماّديته عنوان كان Fّكل اÇXوجود فٕاّن :@

Ø ã
æا�سدا ّ اXاّديى البدن

والقيود@, ا¡دود ك�ة ٕا� ّ اXاّديى اXوجود مرجع Iّٔن وأهون@, أضعف الوجود جهة
َمـعرضاً ويـص� فـقره

ã
| ويشـتّد ÇTدوديّته

ã
| يزداد فقد ء

ã
Ï¾

ã
| يزيد قيد وكّل

واIبت`ءات@/ للحوادث

ابتـ`ءاتـه ك�ة بدليل اXوجودات@, أضعف :@ ّ اXاّديى بدنـه جهة من فاIٕنسان
جهة ّ أيى من فيه وا¡دود القيود ك�ة بسبب Iّٕا هذا وليس حياته@,

ã
| واحتياجاته

َضعيفاً@/ ا5ٕنساُن ُخِلَق ـ@@@

ما ومَظهر السابقة nالعوا ã| كان ما خ`صة اI|خرة مرحلة
ã
| فاIٕنسان ـ ٧

�ِمنكُم ÒH 5 تُعَرُضـوَن يومئٍذ ـ@ مس�ه Øوتع� حسابه Úتب� وقد عليـه@, أو له @كان
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خاِفَية@/

اXرتبطة حوَله@وا¡قائق ومن ما@حولَه ُيشاهد شاهداً ٕامّا اIٕنسان@يومئذ فيكون
ويعيش ا¡قائق@, رؤية عن Tجوب وهو والسلطة النظر Iت واقع م¿Îود وٕامّا به@,

/@٣ . ٨٥ ـ وَم¿Îود وشاهٍد اXوعود واليوِم ـ تامّة Tدوديّة ã
|

ُظلFٍت
ã
و| ـ@ به Í½يُب نـور له وليس شـاهدّية@, جهة له ليس من فاÎ¿Xود

ون@/ ÔÍ ß½ ُيبْ @5

وظلمة خفاء ليسفيه اXوعود اليوم ٕاّن ونقول@: واÎ¿Xود الشاهد نُعم�م أن ولنا
اليـوم ذلك يشـاهد شـاهد ٕامّـا نوعـ�@: من متشك�ل Vموع وهو وجهالة@, وغفلة
وصـنف@, مـرتبة ّ أيى من وأهلَه به يتعلّق وما وُسـنَنه اُموره وجرياَن وخصوصيّاته
ٕاحاطة@ويق�@, ¾Îود ال¿Îود, يشاهده@أهل م¿Îود وعلم@واط�`ع@,@وٕامّا حضور ¾Îوَد

أمره@/
ã
| ي�ّددون I وقطع@, علم مورد عندهم فهو

وريب@/ اشتباه أو اضطراب أو تزلزل æأد فيه I@يري اليوم فذلك

وما فيه Qريى
ã
الّ� واIُمور فيه يظهر وما اليوم هذا اÎ¿Xود@: مصاديق ومن

عذاب@/ أو ورaة نقمة@, أو نعمة من به يتعلّق

َم¿Îود يَوم وذلَِك النّاُس لَُه موٌع ÒV يوٌم ذىلَِك تعا�@: قوله اIٕط`ق وع�ذلك
/@١٠٣ . ١١ ـ

بل وخ`صxا@, ونتيجxا nالعـوا من سبق ما Tصول قلنا Fك اليوم ذلك فٕاّن
ٕاليه@, وتوّجههم فيه الناس bـيع حضور من ف`بّد التكـوين@, وT̂صل اòلقة نتيجة
طـبقات Çbيع يشـاهدها اIُمور وهذه يغنيه@, وشأن معلوم مقام يومئذ فرد ولكّل

خافية@/ فzا Iٔحد �O Iو الناس@,
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وم`ئكته@, وتعا� سبحانه �فا وضيقاً@, سعة Uتلفة أيضاً الشاهدين و¾Îود
غ� م Øuفٕا الدنيا@, nعا

ã
| كانوا ولو وخصوصيّاِته اليوم يشاهدون وأولياؤه وأنبياؤه

Iو زمان بُعـد وJ@Iج}م وأبعادها@, الظلFنيّة nالعـوا وقيود اXاّدة Mـدود Tجوب�
ا5ٔع�@/ �ٔÒXبا معل-قة أرواُحهم ـ@ ماّديّة وI@بُعد مكان

مدلول عن خارجة ضعيفة Uتلفة اI|يت�الكرZت�أقاويل تفس�
ã
| قيل وقد

ا¡قيقة@/ مقام وعن الكلمة

/@٧٨ . ١٧ ـ َم¿Îوداً كاَن الَفجِر ُقرآَن ٕان-

قرأ@/ ـ راجع

من وهيى اIٔلف زيادة ]ناسبة ال¿Îادة
ã
| أّن وال¿Îادة@: ب�ال¿Îود الفرق وأمّا

وٕاع`م@/ ع�ٕاظهار قهراً يدّل وهو ال¿Îود@, ع�امتداد دIلة اXّد@, حروف

والظـهور البسط بلحاظ الغيب@: مقابل
ã
| ال¿Îادة nعا ع� أيضاً دIلة وفيه

فيه@/ واIمتداد

توجبIقّق
ã
الّ� الظاهرة اXدِركة وقواه ٕا�اIٕنسان بالنسبة والغيب وال¿Îادة

ال
زخ nكـعا غـيباً@, يكـون وراءه Dوفـ ¾ÇÎادة@, فـيكون والعـلم@, ا¡ضور مفهوم
واI|خرة@/

واXكانيّة الزمانيّة ا¡دود Iنتفاء كلdها@, ف¿Îادة اXتعال@: �ا ٕا� بالنسبة وأمّا
قلنا@: Fك تعا� فيه والذاتيّة

/@٩٤ . ٩ ـ َتعملون Ôrُكن ا
ß
[ فُينبRئكُم ة Îاَد Ú¿وال الَغْيِب ßnٕا�عا ون Wُترد Ú Ôj

/@١٨ . ٦٤ ـ oك Ò¡ا الَعزيُز ة Îاَد Ú¿وال الَغيب Ônعا
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¾Îيد@/ ء
ã
Ï¾ ع�كّل �وا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شهر@:

اIنتشار@, وهيى ال¿Îرة@, من مأخوذ Ø ãèعر وقيل معّرب@, قيل ال¿Îر@: ـ مصبا
¾ÇÎور وÇbعه به@, اIٔيّام يت Ød Ø

j ووضوحه@, ل¿Îرته به يى Ød اG`ل@, ال¿Îر وقيل

Ø
j ا¡ّج@, زمان أو ا¡ّج وقت التقدير َمعلومات@: ر

Ô
Î¾أ ا¡ّج ـ تعا� وقوله وأ¾Îر@,

عـند ا¡Çّج وأ¾Îُر الكّل@, Ëºبٕا للبعض تسـمية Vازاً ¾Îراً ا¡ّجة ذيى بعض ي Ød
ً̀ عم ا¡ّجة وذو مالك@: وقال ا¡ّجة@, ذيى وع¿Ìمن القعدة وذو شّوال العلFء@: bهور
الث`ثة هذه أربعة هيى :@ ã�الشع عمرو ابن وعن ث`ثة@/ ا�مع أقّل Iّٔن اللفظ بظاهر
حـول@, عليه çأ ٕاذا أحال يقال Fك ¾Îر@, عليه çأ ٕا¾Îاراً@: َء

ã
Ï¿ال ر

Ò
Î¾وأ وا¤ّرم@/

بالتشديد رته
Ø
Î¾و بكذا زيداً و¾Îرت سّله@/ نفع@: باب من ¾Îراً سيفَه الرجل ر

Ò
Î¾و

أبرزته@/ الناس@: ب� و¾Îرته منقول@/ فغ� ¾Îرته@: ]ع	 أ¾Îرته وأمّا مبالغة@/

ال¿Îر@, ذلك من وٕاضاءة@, اIٔمر
ã
| ع�وضوح يدّل صحيح أصل ¾Îر@: ـ مقا

اتّفق قد ¾Îر@, فقيل اG`ل Ëºبٕا ث`ث�يوماً كّل يى Ød Ø
j اG`ل@, العرب ك`م

ã
| وهو

ف`ن ر
ß
Î Ô¾ وقد انتضاه@/ ٕاذا سيفَه Îر Ò¾و اIٔمر@/ وضوح Îرة@: Û¿وال والعجم@/ العرب فيه
¾Îراً@/ به أeنا ٕاذا باXكان وأ¾Îرنا ¾Îروه@/ وقد م¿Îور@, فهو بكذا الناس

ã
|

Çbاعة@/ وال¿ÇÎور عـدد@, Çر@:
Ô
Î¾Iٔوا ال¿Îر الليث@: قال ـ ٧٩ . ٦ الxذيب

وبيانه@/ ل¿Îرته راً@:
Ö
Î Ò¾ ال¿Îر يى Ød ا Ø̂ ٕا الزّجاج@: قال ب¿Îر@/ ¾Îراً اXعاملة واXشاَهرة@:

ال¿Îر رأيت تقول والعرب ¾Îراً@, يسّمي أهّل ٕاذا اG`ل Ëºبٕا ¾Îراً يى Ùd غ�ه@: وقال
ه`له@/ رأيت أيى
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ر
Ö
Î Ú¿ال ومنه أظهرته@/ ¾Îراً@: َء

ã
Ï¿وال اIٔمَر ¾Îرُت ـ ١٨١ . ٢ اIٔفعال @كتاب

سّله@/ ع�اXسلم�@: والسيَف Iشxاره@,

ه`ل@/ eر@, ر>
Ò
Î
Ò
ºD ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| مستعملة العربيّة ã|وُجعلت وال«Ìيانّية@, الع
يّة من مأخوذة اللغة هذه أّن
فzا الزمان من قطعة وهو يوماً@, ث`ثون وهو اقه@, ÒT ٕا� القمر ظهور من زمان امتداد

القمر@/ جريان من دائرة

رفعته@/ مع ء
ã
Ï¾ ظهور

ã
| أيضاً تستعمل اXع	@: هذا و]ناسبة

أيى باXكان أ¾Îرنا فيقال@: مشتقّات@, اIنðاعيى باIشتقاق اXاّدة من تشتّق
Ø
j

وهكذا@/ ¾Îراً@, فيه أeنا

n ذ@كرناه@: ما هو اXاّدة@:
ã
|
Ø ã
ا¡قي الواحد واIٔصل اIٔصيل اXفهوم كان وØXا
اIٔخ�ين@/ اXوردين

ã
| hالكر �ا ك`م

ã
| اXاّدة تستعمل

/@١٨٥ . ٢ ـ Îَر Ú¿ال ِمنكُم َد
ß
Î Ò¾ن Ò Òf الُقرآن@/// فيِه اُنِزَل ال-ذيى َرمضاَن Îُر Ò¾

/@١٥ . ٤٦ ـ Îراً Ò¾ َث�ثون وِفصالُه وaلُه

/@٩٢ . ٤ ـ Îرين Ò¾ فصياُم د ÒN Ònن Ò Òf

/@٣ . ٩٧ ـ Îر Ò¾ ألِف ِمن Õَخ� الَقدِر َليلُة

/@٢ . ٩ ـ ر
Ô
Î¾رضأربعةأ ا5َٔ

ã
| فِسيحوا

/@٢٣٤ . ٢ ـ وَع¿Ìاً ر
Ô
Î¾أ أربعَة بأنُف«Îّن ب-صن Ò	َي
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/@٣٦ . ٩ ـ Mِكتابا
ã
| Îراً Ò¾

Ò
Ì Ò¿َع ٕاثنا Mا ِعنَد Îور Û¿ال ةَ ِعد- ٕان-

/@٢٢٦ . ٢ ـ تربُّصأربعةأ¾Îر ِنسائهم ِمن ُيؤلون ِلل-ذيَن

/@٤ . ٩٦ ـ ر
Ô
Î¾أ ثَ�ثُة ن Ôtفِعّدrارتب ٕان

/@١٢ . ٣٤ ـ Îر Ò¾ وَرواُحها Îٌر Ò¾ ُغدّوها الّر´ Dَن ولُسلَ

ã
| ال¿ÇÎر من اXراد أّن ع� واضحة ¼JÍة دIلة تدّل الكرZة اI|يات هذه
لسـان

ã
| ال¿Îر من اXراد أّن ع� أيضاً وتدّل ذ@كرناه@/ الّذيى اXع	 هو اXوارد هذه

القمرّية@/ السنة من ال¿Îر هو واIٕس`م@: القرآن

هـ`ل طلوع ٕا� اG`ل رؤية من يبتدٔي ّ طبيعيى ¾Îر هو ّ القمريى ال¿Îر فٕاّن
اخت`ف@/ فيه وI@يوجد ,@ عامّيى أو ßnعا أحد كّل ويعرفه آخر@,

الفـصول@,
ã
| تدور بل ,@ Øمعـ� فصل

ã
| ثابتة غ� القمـريّة ال¿Îور ـ وأيضاً

Uتلفة@/ أغراضاً الفصل باقتضاء m`وت

طـبيعّية@, تســمية هيى ا Ø̂ ٕا اXعروفة@: العربيّـة بأÊºئها ال¿Îور هذه وتسـمية
ووجه واقعة@, حادثة أو جريان أو بوضع أو بفصل التسمية بدء

ã
| ¾Îر كّل بانطباق

/@٣٥٤ . ١ اXروج راجع ـ والتار± اIٔدب كتب
ã
| مذكور ¾Îر@: كّل

ã
| التسمية

ٕاّن بـل التكوينّيـة@, القـوان� تتبع ا Ø̂ ٕا الت¿Ìيعيّة والقوان� الدينيّـة واIٔحكام
وتgيله@/ لتتمoالتكوين الت¿Ìيع

ٕا� Jتاج ا
Ø
W اIٕس`ميّة واXقّررات الدينيّة اIٔحكام من جري قد هذا وع�

العربّية@/ ال¿Îور هذه ع� بزمان@: ويقيّد وقت

واÇXندوب اÇXفروض وا¡Çّج أوقات@,
ã
| يندب وما رمضـان@, ¾Îر @كصيام

واI|داب اÇÎ¾Iٔر@, من أوقات
ã
| اXندوبة ا¢صـوصة والص`ة رجـب@,

ã
| @كالُعمرة
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واÇÎ¾Iٔر الطـاهرين@, _Çة ٔ̀ ل واÇXواليد الوفيات أو اIٕس`ميّة اIٔعياد ã| ا¢صوصة
وغ�ها@/ ُرم@, Ô¡ا

Mِا َسبيِل َعن @ وَصد� Õَكب� فيِه ِقتاٌل ُقل فيِه ِقتاٍل ـراِم Ò¡ا Îِر Ú¿ال َعن َيسألونََك
/@٢١٧ . ٢ ـ ِبه وكُفٌر@

ُرماتُ ِقصاٌص Ô¡رامِ وا Ò¡ِر@اÎ Ú¿رام بال Ò¡ر@اÎ Ú¿ال @5َتكوَن@ِفتنةٌ ///@ Øوقاِتلوُهم@َح�
/@١٩٤ . ٢ ـ َعَليكُم wعَتدي ما ثِل

ß
[ َعلَيِْه فاعَتدوا َعَلْيكُم wعَتدي ِن Ò Òf

/@٢ . ٥ ـ رام Ò¡ا Îر Ú¿ال و5 Mا شعاِئَر لWوا ß ÔI 5 آَمنوا ال-ذيَن ا Ûv@َأ يا

/@٥ . ٩ ـ حيثَوجد[وُهم Òك�Ì¿Xا فاقتلوا ُرم Ô¡ا Îر Ö¾ ا5َٔ wنسَلَخ فٕاذا

.@@٩ ـ ُحُرم أربعٌة ِمyا ///@Mا ِكتاب
ã
| Îراً Ò¾

Ò
Ì Ò¿َع ٕاثنا Mا ِعنَد Îور Ø¿ال ة عد- ٕان-

/@٣٦

يكـون أن Iّٕا ا¡Çرم@, ر
Ô
Î¾Iٔا

ã
| القتال حرمة ع� الكرZة اI|يات هذه تدّل

ا¡رمة@/ وحفظ النفس حفظ فيه الدفاع فٕاّن الدفاع@, بصورة

فرد مyا فواحد وا¤ّرم@, ا¡ّجة وذو القعدة وذو رجب أربعة@: ا¡رم واÎ¾Iٔر
مربوطة@/ متوالية أيى Ìد

Ò
º وث`ثة رجب@, وهو

اÎ¾Iٔر من ¾Îر
ã
| باXقابلة اضطّروا ٕاذا فعلوا ما ]ثل اXقابلة الدفاع@: ونظ�

Çراِم Ò¡ ا Îِر Ú¿بال ـراُم Ò¡ا Îُر Ú¿ال تعا�@: قوله معـ	 وهذا كالقصاص@, فيكون ا¡ـرم@,
ـُقوا وات- َعَليكُم wعَتديى ما ْثِل ß[ َعلَيِْه فاعَتدوا َعَليكُم wعَتديى ِن Ò Òf ِقصاُص ُرماُت Ô¡وا
ـ عّد ـ قّص ـ راجع ـ اIٕس`ميّة اXقّررات خ`ف وع� حّق ب` يى التعد� عن أيى ,@Mا

قتل@/



شهق ١٧٢

أّول ÇNعل ¾ÇÎر ّ أيى من Iاسـب بل Gا@, مبدأ I اÎ¾Iٔر هذه أّن �O Iو
¾ÇÎر ّ أيى من تبتدٔي هذا ع� ا¡قيقيّة فالسنة برنا¶@, أو عمل أو حركة

ã
| جريان

السـنة هـذه [Çتاز وwذا طبيعيّاً@, ¾Îراً Ì¿ع
ã
ٕاث	 انxاء ٕا� ¾Îر من يوم ّ أيى ومن

غ�ها@/ أو السنواتcسيّة سائر من القمريّة

ã
| وتتحقّق Øتتع� هيى ا Ø̂ ٕا الواقعة@: ا�زئيّة القضايا وbيع بل كلّها واIٔحكام
حيث من للسنة وليست اÎ¾Iٔر@, Mساب 
تعـت فهيى السنة@: وأمّا وأيّامها@, ال¿Îور

استق`لّية@/ وخصوصيّة موضوعيّة هيى

ذ@كـر مقام
ã
و| الزمان امتداد

ã
و| ا¡ساب بيان مقام

ã
| تستعمل ا Ø̂ ٕا فالسنة

سنة@/ أربع� سنة@, ألف ـ اbIٕال بنحو اÎ¾Iٔر

باعتبار فهو غ�ه@: أو رمضان ¾Îر هو السنة من ¾Îر أّول أّن من ورد ما وأمّا
/@ ّ اعتباريى أو

Øã
ÏÈَعَر وعنوان ّ ثانويى نظر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شهق@:

Ø
j عـاٍل@, أيى شاِهق جبل ذلك من علّو@, ع� يدّل واحد أصل ¾Îق@: ـ مقا
النفس@/ ٕاخراج والزف� ال̂نَفس@, dرد ال¿Îيق Iّٔن الزف�@, ضّد ال¿Îيق@: ذلك من ٕاشتّق
أن ولعلّه غضبه@, اشتّد ٕاذا شاهق ذو ف`ن بعÎÉم وقال ذ@كرناه@/ ما ذلك

ã
| واIٔصل

صوت@/ معه يكون

شـاهقة وجـبال شـاهق@, فهو ٕارتفع@, Îوقاً@: Ô¾ بفتحت� ق
Ò
Î¿ي ق

Ò
Î¾ ـ مصبا

Êºع مع نفََسـه ر̂دد ¾Îيقاً : @نفع@وÍÈب@,
ã
èبا من الرجل ق

Ò
Î¾و وشاهقات@وشواهق@,

حلقه@/ من صوته



١٧٣ شهق

رّد فال¿Îيق الزفـ�@, ضّد ال¿Îيق ـ الليث قال ¾Îق@: ـ ٣٨٩ . ٥ الxذيب
Îوقاً@/ Ô¾ يقول وبعÎÉم ¾Îيقاً@, ق

ß
Î¿وي ق

Ò
Î¿ي ق

Ò
Î¾و ال̂نَفس@/ والزف�ٕاخراج ال̂نَفس@,

اIٔن� شّدة من والزف� اXكروب�@, أصوات من وال¿ÇÎيق الزف� ٕاسحاق@: أبو وقال
البـ½Íيّ� مـن اللـغة أهـل وزعـم جّداً@/ اXرتفع الشديد اIٔن� وال¿Îيق وقبيحه@,
آخـر ]�Çلة وال¿ÇÎيق الyيق@,

ã
| ا¡Fر صوت ابتداء ]�لة الزف� أّن والكوفّي�@:

كـّل ّكـيت@: الس� ابن وقال ية@: |Iا هذه تفس�
ã
| الفّراء قال وهكذا الyيق@/

ã
| صوته

ومـنه عالياً@, نَفَساً تنف^س ٕاذا Çق
Ò
Î¿ي ¾Îق يقال ومنه َق@,

Ò
Î¾ فقد وطال ارتفع ء

ã
Ï¾

يـقال زيـد@: أبو وقال ا�بال@/ من الطويل الشاهق عبيد@: أبو وقال الشاهق@/ ا�مل
شاهق@/ لذو ٕانّه غضبه@: اشتّد ٕاذا للرجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مرتفعة قُلّة
ã
| Fك تظاهر@, مع ارتفاع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

كّل
ã
و| اXتظاهر@, العميق التنفّس امتـداد

ã
و| وغلـيانه@, الغضب ارتفاع

ã
و| ا�بل@,

وظهر@/ وارتفع ع` ء
ã
Ï¾

/@١٠٦ . ١١ ـ Îيق Ò¾َزف�و فzا م ÔG اِر النّ
ã
َف� شُقوا اّلذيَن فأّما

/@٧ . ٦٧ ـ تفور وهيى Îيقاً Ò¾ ا ÒG عوا ßd فzا اُلقوا ٕاذا

كان سواء القلب@, ع� ا¡رارة استولت ٕاذا Nريى ا Ø̂ ٕا العميق الشديد التنفdس
شـديدة وابـت`ءات وغـموم Yوم من أو ظاهريّـة ماّدية حرارة من القلب

ã
| ّر Ò¡ا

فيه@/ حرارة وأوجدت اIٕنسان قلب ع� وردت

رّد
Ø
j ا¡Çاّر اGواء من القلب

ã
| ما ٕاخراج وهو بالزف� تندفع ا¡رارة وتلك



شهو ١٧٤

/@m`Xا البارد اGواء وجذب النفس

وهو ال¿Îيق كان وٕان ال¿Îيق@, يتلوه بعده
Ø
j Iًأّو الزف� ذ@كر اللحاظ وwذا

طبعاً@/ مق̂دماً التنفّس Vري
ã
| اGواء ٕادخال

تندفع Øح� زف� Gا وليس وا�ذب@, الطلب حالة
ã
| دا_ة فهيى oا�ح وأمّا
دا_ة@/ تفور وهيى بل حرارtا@,

ا�هاز ملء يوجب اGواء جذب فٕاّن اIرتفاع@: مفهوم مع ال¿Îيق تناسب وأمّا
واKفاضه@/ الوارد اGواء عن ا�هاز Hلية الّزف� أّن Fك وارتفاعه@,

ã
Ï»ّالتنف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شهو@:

/@ ّ يى ß
Î¾ ٌء

ã
Ï¾و وان@,

Ö
Î Ò¾ رجل يقال ال¿Îوة@, وهيى واحدة كلمة ـ مقا

فـهو واشxيته ¾Îوات@, وا�مع ء@,
ã
Ï¿ال ٕا� النفس اشتياق ال¿Îوة@: ـ مصبا

و¾Îيت ,@
Ø ã
ع� فاشxي بالتشديد يته

Ø
Î¾و وزناً@ومع	@, مثل@لذيذ ّ ¾Îيى ء ãÏ¾و مشxي@,

¾Îَوي@/ واXرأة ¾Îوان@, فالرجل اشxيته@, مثل وع`@: َتِعب
ã
èبا من و¾Îوت َء

ã
Ï¿ال

صادقة ÍÈباِن الدنيا
ã
وذلك| تريده@, ما ٕا� النفس نزوع ال¿Îوة أصل ـ مفر

I ما والكاذبة ا�وع@, عند الطعام ك¿Îوة دونه من البدن Oتّل ما فالصادقة وكاذبة@:
¾Îوة@/ َء

ã
Ï¿ال تشxيى ã�ّال للقّوة يقال وقد ¾Îوة@, ي ÒxشXا يسّمي وقد دونه@/ من Hتّل

وال¿Îوة الرياء عليكم أخاف ما أخوف ٕاّن ا¡ديث@:
ã
| ـ ٣٥٤ . ٦ الxذيب

ã
Ï¼عاXا من ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| ولكنّه واحد@, ء

ã
Ï¿ب ]خصوص ليس عنديى وهو ـ اòفيّة

وقـوم قاله@/ ما والقول عبـيد@, أبو قاله ـ يعمله n وٕان عليه@, ØÍ½ ويُ صاحبه ُيضمره



١٧٥ شهو

ي@/ Òxاشـ ٕاذا يشـهو Îا Ò¾و ي
Ò
Î¿َي يى ß

Î Ò¾ ويقال @كل@/ ٔ̀ ل ¾Îوة@شـديدة ذوو Îاَوي@: Ò¾
¾Îوة@/ بعد ¾Îوة ٕاق�اح يى Ù

Î¿̂والت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ي`_ه@/ ء
ã
Ï¾ من@النفس@ٕا� الرغبة@الشديدة هو اXاّدة@: هذه

ã
| أّن@اIٔصل@الواحد

وا�مع Vّرد@, مصدر وال¿Îوة ال¿Îوة@/ واختيار ع�اXطاوعة يدّل ٕافتعال واIشxاء
¾Îوات@/

وWدوح مطلوب فهو العقل@: حكم وIت الروح m`ي Dف ٕامّا اIشxاء ٕاّن
Ø
j

البـدن m`ي Dف وٕامّا والgال@/ للسعادة وموجب ,@
Ø ã
æنساIٕا والوجـدان ال¿Ìع عند

وموجب وال¿Ìع العقل عند مذموم فهو ال½Íفة@: النفسانيّة ا¦اي`ت جهة
ã
و| وقواه

النازلة@/ اXاّدية واXرتبة ا¡يوانّية ٕا� اIٕنسان وسوق ل`Lطاط

ورغبة ¾Îوة وم�لته مقامه Mسب مرحلة كّل
ã
| نسان ٕ̀ ل أّن ذلك وتوضيح

ٕا� وبعـد واIسـ�احة@/ والثّديى éّالل ٕا� رغبة سـنت� ٕا� فللطفل والقهر@: بالطّبع
الّرشـد حّد بلغ أن وبعَد ا¡يوانّية@/ اللذائذ ٕا� وبعد والّلهو@/ الّلعب ٕا� سنوات¾Îوٌة

ومعنوّية@/ جهت�ماّدية ٕا� اXيل فيه يتحقّق

أّول وهـو ,@
Ø ã
æروحـا أو ّ دنيويى اXطلوب ٕا� النيل يتحّصل wا قّوة فال¿Îوة

الن�ان@/ ٕا� أو الرضوان@, ٕا� يسلك wا وسيلة

:@
ã
| Fك النفسانّية@, اXاّديات

ã
ف�

/@٢٧ . ٤ ـ ÓDَعظ َميً� يلوا Ò] أن واِت
Ò
Î Ú¿ال يت-بعون ال-ذيَن وُيريُد

/@٥٩ . ١٩ ـ Îواِت Ú¿ال وات-بعوا �ة الص- أضاعوا َخْلٌف بعِدهم ِمن فخلَف



شهو ١٧٦

/@١٤ . ٣ ـ@ قْنَطرة ÔX ا
ß
والقناط� Òوالَبِن� النRساء ِمن Îواِت Ú¿ال Wللنّاسُحب ُزيRن

/@٥٥ . ٢٧ ـ النRساء دوِن ِمن Îوةً Ò¾ جاَل Rالر َلتأتوَن أِئّنكُم

أخري@, جهة م`حظة غ� من ل¿Îواته تابعاً اIٕنسان يكون اXرتبة هذه
ã
ف�

/@ هيى حيث من متّبَعة فال¿Îوات

هو@, حيث من غ�مت̂بع فzا فٕانّه الروحانّية@: اXراتب
ã
| اIشxاء R`ف وهذا

فـاشxاؤه اXتعال@, �ا من والتوّجه والطلب والرضا اIٕرادة متعل^ق أ@نّه جهة من بل
و[ايله@/ نفسه اشxاء ٕا� I تعا� �ا رضاء ٕا� النظر بلحاظ

/@٧١ . ٤٣ ـ Ôا5ٔع� Wوَتلَذ ا5ٔنُفُس يه Òxتَش ما وفzا

/@٤٢ . ٧٧ ـ ون Òxيَش ا Ø ßW وَفوا@كُه

/@٣١ . ٤١ ـ أنُفُسكُم يى Òxتَش ما فzا وَلكُم

/@٢١ . ٥٦ ـ ون Òxيَش ا Ø ßW � طَ ُم Ò¡و

رضاه@, طريق
ã
و| �ا سـبيل

ã
| كونه جهة من ٕامّا اXراحل هذه

ã
| فاIشـxاء

واIٕخ`ص التامّـة العبوديّة حّد العبد بلغ ٕاذا وذلك ومرضّيه@, مراده ا¡قيقة
ã
| أ@نّه أو

مقامه@, ٕا�حقيقة وبلغ تعا�@, �ا عظمة
ã
| فاٍن وهو ٕارادة@وطلب@, له يبق nو الكامل,

اXغّطية@/ والدسائس ا¡ادثة@, العوارض عن Ø�Hو

ã
| اIُمور تلك يشxوا أن شأuم من ما أيى :@

ã
æالشأ اIشxاء يراد أن وZكن

التـعب� نظ� اXع	 وهذا وا¡اIت@, العوارض Iلو يشxوها أن وGم اIٔمر@, نفس
ا5ٔنُفس@/ يه Òxتَش ما وفzا بقوله@:

ب� مش�ك مطلق مفهوم وهو اIٔ@كيد@, وا¦ايل الشديدة الرغبة هو فاIشxاء
Mسبه@/ مورد كّل

ã
| اXوارد@, هذه



١٧٧ شوب

ã
| يـتكلّف أن يلزم اIّٔول فٕاّن :@

Ø ã
æوالروحا ّ اXاّديى اIشxاء ب� آخر وفرق

ã
æالثا R`ف وهذا ويتبعه@, يشxيه ما Iصيل

ã
| xNد دا_اً فهو يّتبعه@, ح� Iصيله

ا5ٔنُفس@, يه Òxَتْشـ ما وفzا ,@ يى Òxتَْش ما فzا ولكُم لديـه@: ومxيّأ عنده ÍÈحا فهو
ون@/ Òxيَش ا Ø ßW وفوا@كه

Îوات@/ Ú¿ال وات-َبعوا اIّٔول@:
ã
| تعا� ويقول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شوب@:

َمشوب@, فهو اللéباXاء@, َشوب مثل خلطه@, قال@: باب من َشوباً شابه ـ مصبا
شـائبة فيه ليس ـ وقوGم ¾Ìبة@/ ٔ̀ ل ِمزاج عندهم Iٔ@نّه َشْوباً العسل تسّميى والعرب
Fك قّل@, وٕان به Uتلط ء

ã
Ï¾ فيه ليس ومعناه هذا@, من مأخوذاً يكون أن Nوز ـ ملك

راضية@/ عيشة مثل ]ع	مفعولة فاعلة تكون وأن ُش}ة@, Iو ُعلقة فيه له ليس قيل@:
واIٔقذار@/ اIٔدناس وهيى الشوائب واحدة الشائبة :@ ّ ا�وهريى وقال

قـال َشْوباً@/ أشوبه َء
ã
Ï¿ال ُشبُت يقال اòلط@, وهو واحد أصل شوب@: ـ مقا

ياب والش� اÌ¾Iٔبة@/ من لغ�ه ِمزاجاً عندهم كان Iٔ@نّه َشوباً العسل يى Ødو اللغة@: أهل
وال̂رْوب العسـل@, فال̂شْوب ـ َرْوب Iو َشْوب عنده ما ـ ويقولون به@/ َزج ÔZ Xا Ëºٕا

الرائب@/ éالل

الشيب اشتقاق أّن وأحَسب حسناً@, وَشيْباً حسنة َشيْبة شاب ـ@ ١٢ اIشتقاق
ٕاذا َشـْوباً@: أشـوبه ء

ã
Ï¿بـال ء

ã
Ï¿ال ُشبت قوGم من بالّسـواد@, البياض اخت`ط من

I أخ`ط أيى الناس من اُشـابة ويقال ا¢تلط@, والَمشوب الَمشيب ء
ã
Ï¿وال خلطَته@/

بعينه@/ لط Òòا وال̂شوب@: أشائب@, وا�مع فzم@, خ�



شوب ١٧٨

لكـونه ٕامّا َشـْوباً@, العسل يى Ùdو ,@o Òaمن َلشوباً قال اòلط@: ال̂شْوب@: ـ مفر
الشمع@/ من به تلط ÔO Xا وٕامّا ¾Ìبة ٔ̀ ل ِمزاجاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وليس والدنس@, الكدر من ء
ã
Ï¾اخت`ط هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

منظوراً@/ اXزج أو اòلط مطلق

مشـوبة Çbعيّة وع� بغ�ه@, مشوب Wزوج عسل ع� يطلق اللحاظ وwذا
وهكذا@/ فzم@, خ� I بأفراد

/@٦٧ . ٣٧ ـ o Òaِمن َلَشوباً zا َعلَ م Ô ÒG ٕان- Ú Ôj الُبطوَن ِمyا اِلئوَن Òf

/@oa باIٔدناسومن مَشوباً ¾Ìاباً بطوuم امت`ء بعد Gم ٕاّن أيى

ٕا� وIتاج
ã
تغ� وكانت الزّقوم@, شجرة من بطوuم ̀ٔت امت بعدما م Øu@أ يراد

/@oa من ]شوب فيُسقَون البارد@,
ã
الصا| باXاء ت
يد

مَشوباً وليس بوساطxم@, أو بأيدvم Oلط أ@نّه ٕا� ٕاشارة باXصدر@: والتعب�
وحاله@/ وجوده من يتكّون بل عنده@, حاÍÈاً يكن nو قبله@,

مـفهوم عـ� الدالّة ,@ ً̀ فع I صفة ـ مالِئون ـ بكلمة التعب� هذا@: ع� ويدّل
اXتوّقع@/ وا�ريان التجديد I الذات@, واتّصاف الوصفيّة

نـفوذ ٕا� ٕاشـارة وغـ�ها@, اXعدة دون البواطن@: أيى بالبطون التعب� وهكذا
ٕا� بـالنسـبة واXلكيّة اIختصاص ع� الداّل م ّ̀ بال والتعـب� بواطyم@/ ٕا� الزقّوم
اIســتع`ء ع� الداّل ـ@ علzَا ـ قوله

ã
|
×
بَع� والتعـب� م@/ ÒG ـ@ قولـه

ã
| الشـوب@,

ع�البواطن@/ ومستعلياً مستولياً wم الشوبUتّص ٕاّن أيى واIستي`ء@,



١٧٩ شور

شـجرة حـقيقة معرفة ع� يتوقّف ,@oa من ال̂شوب حقيقة ٕادراك أّن فظهر
البطون@/ مyا ٔ̀ ]

ã
الّ� الزقّوم

/@٤٤ . ٤٤ ـ الُبطون
ã
|
ã
يَغ� ْهِل ÔXكا

ß
oا5ٔث َطعاُم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شور@:

واI|خر وَعْرضه@/ وٕاظهاره ء
ã
Ï¾ ٕابداء Fyم اIّٔول مّطردان@, أص`ن شور ـ مقا

ُيعرض الّذيى واXكان ا@/ Òxعرض ٕاذا َشوراً@: الدابّة Ìت Ô¾ قوGم@: ـ فاIّٔول ء@/ ãÏ¾ أخذ
هو ا Ø̂ ٕا أخجله@: ٕاذا به شّور ـ قوGم

ã
| اللغة أهل بعض قال شوار@/ ßXا هو الدواّب فيه

قوله فكأّن ُشواره@, �ا أبدي ـ قوGم ذلك ومن الرجل@, فرج وار@: dوالش وار@/ dالش من
أشوره@/ العسَل Ìت Ô¾ ـ قوGم اI|خر والباب خجل@/ Øح� ُشواره أبدي أراد به@: شّور
َشور من مشتّق وهو ,@ أمريى

ã
| ف`ناً شاورت ـ الباب هذا من اللغة@: أهل بعض قال

غ�ه@/ من الرأيى اXستش�يأخذ فكأّن العسل@,

¾Ìبـته@/ ويـقال@: جـنيته@, قال@: باب من َشْوراً أشوره العسَل Ìت Ô¾ ـ مصبا
فيه Nريى الّذيى اXـكان وذلك وLوه@/ باIٕجراء للبيع عرضxا َشْوراً@: الدابّة Ìت Ô¾و
وشاورته النطق@/ من يفهم ء

ã
Ï¿ب لّوح تشويراً@: وشّور ٕاشارًة بيده ٕاليه وأشار ِمشور@/

وفzا الَمشورة@, ËºIٕوا بكذا@,
Ø ã
ع� فأشار فيه رأيه Iَٔري راجعته واست¿Ìته@: كذا

ã
|

شـار من هيى ويقال الواو@/ وسكون الش�
Ø
ËÈو الواو@, وفتح الش� سكون لغتان@:

ب¿Ìب النصيحة حسن شبّه العسل@, Ìت Ô¾ من ويقال شوار@, ßXا ã| عرÎÈا ٕاذا الدابّة
مـثل بيyم@, شوري وأمرهم منه@, Ëºٕا وال̂شوري واشَتوروا@, القوم وتشاَور العسل@/
مثّلث@: والشـوار غ�ه@, دون ء

ã
Ï¿ب أحد I@يسـتأثر أيى بيyم@, ÏÈفَو أمرهم قوGم



شور ١٨٠

البيت@/ متاع

اXتاع@/ عن به Ø	يك Fك الفرج عن به Ø	ويُك اXتاع@, من يبدو ما وار@: dالش ـ مفر
والتشـاور أخرجته@/ وأ¾Ìته@: العسـل و¾Ìُت خّجلـته@/ ما به فعلت به@: وشـّورت
¾Ìت قوGم من البعض@, ٕا� البعض ]راجعة الرأيى استخراج والَمشورة@: واXشاورة

منه@/ واستخرجته موضعه من ذته ØHا ٕاذا العسل

العسـل Ìت Ô¾و /@ بالرأيى عليـه وأشار ٕاليـه@/ أومي باليـد@: ٕاليه أشار ـ صحا
لغة@/ وأ¾Ìت اجتنيxا@, واش�tا@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـ� من رأيى أو عمل أو قول من أمر انتخاب اXاّدة@:
ã
| الواحـد اIٔصل أّن

النحو@/ Çwذا واIنتخاب اIستخراج Gذا Ëºٕا وال̂شْوري bعّية@/ ٕا� اXستندة اIُمور
اIنتخاب جهة ي`حظ@فzا والتشوير: والَشْور العمل@/ هذا ٕادامة واXشاورة@: والتشاور
والنظر بالفاعل الفعل قيام جهة فيه وي`حظ اIٕشارة@, وهكذا مyم@/ فرد جانب من

التفعيل@/ صيغ
ã
| مراراً مّر Fك الوقوع@, جهة ٕا� التشوير

ã
| النظر أّن Fك ٕاليه@,

الدابّة انتخاب اXوردين
ã
ي`حظ| العسَل@: Ìت Ô¾و الدابَّة@, Ìُت Ô¾ ـ قوGم وأمّا
وغ�ه@/ الشمع من العسل وانتخاب وعرÎÈا@, ب�الدواّب من

Vازات@/ اXتاع@: أو الفرج
ã
| FGFعني�واستعXا هذين ولعّل

/@٢٩ . ١٩ ـ اً َصِبيّ الَمْهِد ã| كاَن َمْن ُنَكلRُم َكْيَف قاُلوا@ ٕاليِه فأشاَرْت

ليجي}م@/
Ø ã
الص� ٕا� اIٕرجاع وهو ا�واب@,

ã
| أمراً فانتخَبْت أيى

من أمر انتخاب بعنوان ٕاZاء هو اIٕشارة فٕاّن واZIٕاء@: ب�اIٕشارة الفرق فظهر
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هو@/ حيث من اZIٕاء I اIُمور@,

واIٕشارة@/ اZIٕاء من أعّم ]ع	 فهو النحو@:
ã
| اIٕشارة أÊºء أمّا

َرَزقناُهم ا ØWو م Òyبَي شوري وأمُرُهم �ةَ الص- وأقاموا م Øwلر اسَتجابوا وال-ذيَن
/@٣٨ . ٤٢ ـ ُينِفقون

/@١٥٩ . ٣ ـ Mَع�ا َفتََو@ك-ْل عزمَت فٕاذا ا5َٔمر ã| وشاِورُهم م Ô ÒG واستغِفر

وخصوصيّاtا اGIٕيّة اIٔحكام ٕاجراء كيفيّة ã
و| اIجBعيّة اIُمور ã| اXشاَورة

الناس@/ ٕا� ا¤ّولة

فوائد@: الشوري
ã
و|

باIجBع@/ واIخت`ف التفّرق ورفع واXساXة@, التعاطف حصول ـ ١

واIٔفكار اI|راء بٕاظهار واXعـرفة@, واIط`ع والبص�ة اIختـبار ازدياد ـ ٢
التفاهم@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� اXتقابلة

والعمل اXعروضة ب�اI|راء من واIٔرجح اIٔو�واIٔفضل هو ما انتخاب ـ ٣
MاGم@/ واIٔوفق اIٔصلح هو ما وتشخيص به@,

التشّتت ورفع النافذة الواحدة والقدرة القّوة وحصول الوحدة@, روح ٕاNاد ـ ٤
Gم@/ وخ� ص`ح هو ع�ما والعمل والتباغض@,

َو5 ـ منه Í½والن والتأييد التوفيق فٕاّن اXتعال@, العزيز �ا ع� التوكّل
Ø
j ـ ٥

َلُكم@/ غالب َف� Mُا Íكُم Ô½ين ٕان العظoـ Mبا ٕا5ّ قّوة َو5 َحول

قد أيضاً Dص> �ا رسول أّن Øح� اXؤمن�@, خصائص من التشاور أّن فظهر
ينتخبوا Øوح� اIٕسـ`مّية@/ اIُمّـة ب� Dف والوحدة التفاهم روح ليتحقّق بذلك@, اُمر



شوظ ١٨٢

معا¾Îم@/ نظام
ã
| وأع�قانون برنا¶ أحسن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شوظ@:

I@دخان النار ال̂لَهبمن شواظ واظ@: dفالش صحيحة@, واحدة كلمة شوظ@: ـ مقا
معه@/

فيه@/ دخان I الّذيى ال̂لهب واظ@: والش� واظ dالش ـ صحا

ُشواظ@, يقرؤون أ@ك�القّراء الفّراء@: قال نارـ شواظمن ـ ١١@.@٣٩٩ الxذيب
واظ@: dالش الزّجاج@: قال وُصوار@/ ِصوار البقر@: �Fعة قالوا Fك الش�@, ا¡سن Ì»وك

dوَحر ُشواظ@/ ها و¡ر� شواظ@, النار لدخان يقال ابنcيل@: معه@/ دخان I الّذيى اللهب
الشمس@/ من شواظ

ã
أصاب	 ُشواظ@, الشمس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXتجّسمة الشـديدة ا¡Çرارة أو ال̂لَهب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

cس@/ أو نار من اXنفصلة اXتجزئة

Iش�ا@كها ,@ ّ ومعنويى ّ لفظيى تناسب الوشظ@: الشظي@, الشّظ@, ـ وب�مواّد وبيyا
ء@/
ã
Ï¾ عن وتفّرق انشقاق

ã
|

/@٣٥ . ٥٥ ـ تنت½Íاِن َف� اٌس ÔLو نار ِمن ُشواٌظ ا Ôgَعلَي ُيرَسل

تشـخيص ع� متوقّفة وحقيقته النار@, من ومتجلّية منفصلة قِطعة فالشـواظ
النار@/ راجع ـ اXنظور nالعا ذلك

ã
| النار حقيقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٨٣ شوك

شوك@:

ذلك من ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| طرف وحّدِة خشونة ع� يدّل واحد أصل شوك@: ـ مقا

الشـوك@/
ã
شا@ك	 ويقال وُمشيكة@/ وشائكة َشوكة شجرة يقال معروف@/ وهو الشوك

ال̂شْو@كة ذلك من ويشتّق أنبت@/ ٕاذا الفرُخ وشّوك بالشوك@/ آذيته ٕاذا ف`ناً@: وأشكت
اXرأة ُ ثَديى وش̂وك حّدtا@/ من اXّس اòشنة وهيى َشْو@كاء@, وبُردة البأس@/ شّدة وهيى

َطَرفه@/ وIّدد انتصب ٕاذا

شا@كت قيل ك�شوكها@: فٕاذا شوكة@/ والواحدة معروف@, الشجرة شوك ـ مصبا
/@ جلديى أصاب قال@: باب من الشوك

ã
وشا@ك	 أيضاً@/ وأشا@كت خاف@, باب من شوكاً

الس`ح@/
ã
| والقّوة البأس شّدة والشوكة به@, أصبته ٕاشا@كًة@: وأشكته به زيداً وشّو@كت

شائك وهو وحـّدته@, شـوكته ظهرت خاف@: باب من َشـْو@كاً@, يَشاك الرجل وشاك
بأسه@/ شّدة اXقاتل@: وشوكة القلب@, ع� الس`ح وشا@كيى الس`ح

عن كَة والش� بالشوك Ø
ويع النبات@/ من رأسه ويصُلب يِدّق ما ال̂شْوك@: ـ مفر
والشّدة@/ الس`ح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اللينة@والضعة@/ مقابل
ã
| اIنتصاب@وا¡ّدة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اIٔصل أّن

Mسبه@/ موضوع كّل
ã
ف� اXوارد@, باخت`ف Oتلف اXع	 وهذا

ما والقول العمل
ã
و| وحّدة@/ دقّة وله خشـناً يكون ما النـبات@:

ã
| فالشوك

الثّديى
ã
و| بدّقة@/ خشناً منه خرج ما الَفْرخ ريش

ã
و| وٕايذاء@/ نفوذ وله خشناً يكون

وقّوة بأس ذا يكون ما اXقاتل
ã
و| رأسه@/

ã
| أو بدّوه أّول

ã
| دقيقاً منتصباً يكون ما



شوي ١٨٤

V̂هزين@/ كانوا ا¤ارب�ٕاذا الطائفة
ã
و| وس`ح@/

َتكون ْو@كَِة الش- ذاِت Òغ� وَنأن- Wوَتود َلكُم ا Úu@َأ ßالطاِئَفت� اMٕاحَدي َيِعُد@كُم وٕاذ
/@٧ . ٨ ـ َلكُم

نافذة@/ قويّة وأسلحة وبأس حّدة وليستGا للشوكة@, فاقدة طائفة أيى

هـم الشـوكة عـن العـارية والطائفة بدر@, غزوة مقّدمة
ã
| نزلت اI|ية وهذه

ألف هـم الشـوكة ذات والطائفة عظيمة@, أموال مع الشام من أقبلت ً̀ رج أربعون
الشام@/ اXقبل�من الطائفة لنجاة مكّة من خرجوا قريش من رجل

شوكxم سيطرة Iت تكون الطائفت� ٕاحدي أّن ورسوله تعا� �ا وعد وقد
ع� أو عظيمة@, وكانت أمواGم ع� ٕامّا علzم@: غالب�مسلّط� فيكونون وحgهم@,
]`ئكته وأيّده رسوله �ا Í½ن وقد قريش@, اÌ¿Xك�من رؤوس وهم مyم@, نفوس

العليا@/ هيى اIٕس`م كلمة �ا وجعل الكافرين@, دابر وقطع

ٕاصابة من ]راتب فائدة وأ@ك� تأث�اً أش̂د ومغلوبيxّم الطائفة هذه قتل وكان
اIُو� النظرة

ã
| ع�اIٔموال التسّلط كان وٕان ,@�O I Fو�كIُا الطائفة من اIٔموال

ٕاحـدي تعا�@: بقوله التعب�
ã
| السبب هو هذا ولعّل و[ايل@, رغبة مورد الظاهريّة

ائفت�@/ الطّ

هـذه ٕا� مـتوّجهاً كان قد النظر أّن اXربوطة@: الكرZة اI|يات من ويسـتفاد
الكافرين@/ دابَر وَيقطع اIٔمر@: أّول من الثانية الطائفة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شوي@:

ذلك ومن اXال@/ ُرذال وهو ال̂شوي ذلك من /@ Ù�Gا ع�اIٔمر يدّل شوي@: ـ مقا
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وكّل قْتل@/ Ò[ ليس ما وكّل اIٔطراف وال̂شوي@: الرأس@/ جلدة وهيى َشواة bع الَشوي
وهو ال̂شوي من هو ُدريد@: ابن قال /@ ّ َشويى ّ َعييى اIٕتباع ã| ويقولون /@ ّ َشِويى Øه� أمر
بقيّة وال̂شوايا@: أطرافه@, وهيى َشواه أصبَت ٕاذا فأشويته الّصيد رميُت ويقال ذال@/ dالر
الصغ� ء

ã
Ï¿ال واية@: dوالش وَهوuا@/ لقلxّا بذلك@: يت Ùd ا Ø̂ وٕا َشويّة, الواحد هلكوا, قوم

والّذيى يس�@/ ء
ã
Ï¾ أيى شواية Iّٕا اXال من

ã
ب ما ويقال الشاة@/ من الكب�كالقِطعة من

شويت وتقول@: اُه�@, @فكأ@ّنه@قد ُشِويى ٕاذا Iٔ@نّه هذا@, من مشتّق واء الش� أّن فيه@: I@نشّك
اIٕبقاء اIٕشواء@: اòليل@: قال اللحم@/ انشوي ويقال ُمشتو@, فأنا واشتويته@, َشيّاً اللّحم

Gا@/ بقيّة I Gا@: َشوي I معناه@,
ã
| أو

,@ ّ مَشويى وهو ,@Ì»فانك ك«Ìته مثل َشيّاً@فانشوي@, اللحم@أشويه شويت ـ مصبا
وأشويت واء@]ع	@مفعول@مثل@كتاب@وبساط@/ والش� شويته@/ واشتويته@مثل وأشويته@لغة,

/@mكالقوا ً̀ مَقت ليس ما وكّل اIٔطراف وال̂شوي@: واء@/ الش� أطعمxم القوَم@:

وشويت النار@, ]با¾Ìة أنضجته َشيّاً@: اللّحم شويُت ـ ٢١٨ . ٢ اIٔفعال @كتاب
أبقيت@/ ء:

ã
Ï¿ال ومن واء, الش� أطعمتك وأشويتك@: أشويت@, ضّد مقَتله@, أصبت َء:

ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن@حالته@الطبيعّية@Mرارة@النار ء
ã
Ï¾ خروج هو اXاّدة: @هذه

ã
| أّن@اIٔصل@الواحد

ٕاذا َء
ã
Ï¿ال وشويُت ظاهره@/ وتبّدل نضج ٕاذا اللّحم شواء ذلك من معنوّية@/ أو ماّديًة

أثر
ã
| كان ٕاذا ذلك من اXال رذال ولعّل أصابه@/ ما ٕاصابة Mرارة حياته ظاهر تبّدل

ٕاصابة@/

اIٔصـيلة حالته عن ء
ã
Ï¿ال خروج لوازم باعتبار fجازيّة :@

ã
æـعاXا

ã
با{ وأمّا



شوي ١٨٦

ÇTالة I ويكون اIٔصيل@, وجوده أصل من ليس وهو ,@Iًُرذا ويكون ,@
ã
البا{ فيب

وهكذا@/ ضعيفاً@, هيّناً

/@٢٩ . ١٨ ـ الوجوَه َيشويى هل ÔXكا اء ß[ ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان

اXاء وهذا هل@, ÔXكا ]اء علzم يُعان العذاب@: حرارة كشف
ã
| استن½Íوا ٕاذا أيى

عن وOرجها وجوههم يُنِضج ولل¿Ìب العذاب لكشف ٕالzم أصيب ٕاذا اXذاب ا¡اّر
يي@/ ÒJ5و وتفzا ÒZ5 ـ الطبيعيّة وا¡الة الصورة

وي للش- اَعة نَز- َلظَي ا Úuٕا كَّ� بَبـِنيه@/// يوَمئٍذ َعذاب َمن َيفتديى لو الُمجرُم َيوّد
/@١٦ . ٧٠ ـ

كـانوا يـومئذ اXع̂ذب� فٕاّن الوجوه@/ يشـويى الّذيى العـذاب فوق عذاب هذا
ٕاحاطة بسبب الطبيعيّة وا¡ÇاIت الصور عن ظواهرهم وخارجة أجسامهم مَشويّة
من م ÒG ما ي�ع شديد ّ ثانويى عارض عذاب يومئذ wم Jيط

Ø
j اIبت`ءات@, حرارة

ال̂شوي@/

ب� Dف اò`ف يندفع وwذا قلنا@, Fك لّلفظ
Ø ã
ا¡قي اXع	 وهو اXراد هو فهذا

أطراف أو الرأس َجلدة ع� الشوي aل وI@يناسـب الكرZت�@, اI|يت�
ã
| اللّفظ�

Vازان@/ F Øuفٕا البدن@,

حرارة وفzا اXاّديّة الدنيا من بيوم ا�زاء يوم ت�يلهم اLIراف@: سبب وأمّا
َرت@, Rُكـو ْمُس الش- ٕاذا لطيفة@, ج«Êنيّة يومئذ اIٔبدان أّن مع الرؤوس@, تصيب cس

� ÒXالعا خصوصيّات ã
| اXقايسة وNIوز جانب@, كّل من أحاطت العذاب@قد وحرارة

عذب@/ ـ راجع ـ بوجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٨٧ ء شيى

ء@: شيى

مـنه Ëºٕا واXشيئة أراده@, نال@: باب من شيئاً@, يشاؤه اIٔمَر زيد شاء ـ مصبا
غ� لكنّه الزائد@, ع�

Ø ã
اIٔص� Jمل من قياس ع� Iّٕا سائغ غ� واIٕدغاُم باGمزة@,

كاIٔقوال حgاً أو كاIٔجسام حّساً ٕامّا موجود كّل عن عبارة اللغة ã| ء
ã
Ï¿وال منقول,

ما واIٔقرب عّلته@,
ã
| واختلف مُن½Íف@, غ� أشياُء ء

ã
Ï¿ال وbع شـيئاً@, قلت Lو

راء@/ Ö Òa وزان شيآء أصله أّن اòليل عن حكيى

اIٔخفش@: وقال غ�م½Íوف@/ أشياء وا�مع ء@, ْ ُشيَيى تصغ�ه ء@:
Öã
Ï Ú¿ال ـ صحا

للتخفيف@/ الياء بعد اGمزة حذفت أشـيئاء@, أصله Iّٔن ي½Íف n فلهذا أفِع`ء@, هو
ت

Ø
ش} ا Øu ٔI Gا@, استعGFم لك�ة ¼Íفها@: تركوا ا Ø̂ وٕا أفعال@, أشياء :@

ã
الكسا� وقال

اIٕرادة@, والَمشّية@: /@ Ö�َول Öَه� فيقال ,@ Ø�َول Øكَه� َشي�ٔي ٍء
ã
Ï¾أصل الفّراء@: وقال بَفْع`ء@/

]شـيئته@/ أيى شـيعٍة@, مثل �ا لِشـيئة ء
ã
Ï¾ كّل ـ وقوGم أشاؤه@/ َء

ã
Ï¿ال ِشـئُت وقد

عليه@/ aلته ع�اIٔمر@: الرجَل َشي^أُت :@ اIٔصمعيى

اXوجود فيشمل عنه@, Ò
ـ ÔOو يُعلم أن يصّح ما اللّغـة ã| هو ء@:
ã
Ï¿ال ـ @كلّيا

الواجب ع� ويقع واXؤّنث@, اXذّكر ع� يطلق مذّكر وهو ,@Iًا ÔT أو Wكناً واXعدوم
تارة أطلق شاَء@, مصدر اIٔصل

ã
| وهو سـيبويه@/ ذلك ع� نّص واXمتنع@, واXمكن

ء@/
ã
Ï ß¿َم أيى أخري تارة و]ع	ٕاËºمفعول ,@ الباريى يتناول وح فاعل@,

Ò
Ëºٕا ]ع	شاٍء

قـّدره@, ومشـيئًة@: شـيئاً َء
ã
Ï¿ال تـعا� �ا وشاَء ـ ٢١٢ . ٢ اIٔفعال @كتاب

اIٔضداد@/ من وهو ك@,
Ø
Ìº وأيضاً أحَزنك@/ وشاءك@: أراده@/ واIٕنساُن@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

هذا وتوضيح الطلب@/ حّد ٕا� يصل [ايل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن
مباحث@: ٕا� Jتاج اIٔمر

ُيطلب@, أن يصّح ما كّل ع� ويطلق كاXشيئة@, مصدر اIٔصل
ã
| ء

ã
Ï¿ال ـ ١

اXمكنة@/ اXوجودات وسائَر موجود@, لكّل مطلوب فٕانّه الواجب فيشمل

/@١٩ . ٦ ـ وبينكُم
ã
بَي� Îيٌد Ò¾ Mُا ُقل ةً Îاَد Ò¾ Ô�أ@ك ء ãÏ Ò¾ W ُقلأيى

¾Îادته@/ اXتوقّع ء
ã
Ï¿ال مصاديق من مصداق تعا� �فا

/@٢٩ . ٢ ـ oَعل ء
ã
Ï Ò¾ َبُكّل وهَو Êواٍت

Ò
º َسبَع اهن- َفَسو-

/@١٦ . ١٣ ـ ء
ã
Ï Ò¾ ُكّل خاِلق Mُا ُقل

/@٢١ . ٤٨ ـ َقديراً ء
ã
Ï Ò¾ َع�ُكّل Mُا َو@كاَن

ومقدور@/ وUلوق معلوم كّل فيشمل

اXوجود أّن Fك عمل@/ أو حكم أو موضوع من يُشاء ما ع�كّل يطلق ء
ã
Ï¿فال

نفسه@/
ã
ثبت| ما ع�كّل والثابت يوجد@/ ما ع�كّل يطلق

تصّوره
Ø
j ,@Iًأّو ء الَمشيى ٕا� التوّجه بعد اòارج

ã
| تتحقّق ا Ø̂ ٕا اXشـيئة ـ ٢

اXشيئة@/ تتحقّق وبعدها ثالثاً@, ٕاليه والرغبة ا¦ايل
Ø
j ثانياً@,

اIٕرادة@/
Ø
j ,@oوالتصم العزم يتحقّق اXشيئة وبعد

ٕا� Iو توّجه ٕا� اXشـيئة Iتاج ف` تعا�@: اòالق
ã
| وأمّا ا¢لوق@,

ã
| هذا

ء
ã
Ï¾ ٕا�كّل أقرب وهو ,@ ّ حضوريى وعلمه ٕاحاطته فٕاّن و[ايل@, رغبة ٕا� Iو تصّور
aَة@, الر- َع�َنفسه َرّبكُم كتَب َخب�@, Õoَعل Mا ٕان- ـ@ علُمه ء

ã
Ï¾ ك̂ل وسع نفسه@, من
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الِكتاب@/ Wاُم وِعْنَدُه وُيْثِبت َيشاُء ما Mُا حو ÒZ

� ّ ا¡ضوريى التاّم فبالعلم والقدرة@: العلم آثار من تعا� �ا
ã
| اXشـيئة ـ ٣

مكان Iو زمان J@Iجبُه وم¿Îوداً@, ومعلوماً عنده حاÍÈاً اIٔشياء bيع تعا�يكون
bيع

ã
| تاّم اختيار له يتحّصل اXطلقة الكاملة وبالقدرة /@ ّ نوريى حجاب Iو حّد Iو

ã
| واIٔحسن اIٔصلح هو ما Iّٕا يشاء I أن

ã
ÏÉتقت التامّة وقدرته ويريد@, يشاء ما

يـوجد n وٕاذا وا¡اجة@, الضعف من ينشأ هو ا Ø̂ ٕا اIٔصلح غ� انتخاب فٕاّن الواقع@,
وجود مع اXرجوح ٕا�اختيار ا¦ايل يتصّور فكيف ء@:

ã
Ï¾ ّ ٕا�أيى احتياج Iو ضعف

اIٔرجح@/

/@١٠٨ . ٣ ـ � ÒXللعا ÓFُظل ُيريد Mا َوما با¡ّق َعليَك َنتلوها Mا آياُت ِتلَك

ã
| والتـحقّق الثبوت هيى وا¡ياة ا¡ياة@: ٕا� والقدرة العلم

ã
صف� مرجع ـ ٤

اXوجودات مراتب
ã
Hتلف| وهيى الذاتّية@, اòصوصيّات bيع حفظ مع ء

ã
Ï¿ال ذات

ا¡ياة@/ كملت IًFك الوجود اشتّد Fّفكل Mس}ا@,

اXطلق والنور ا¡ّق البحت الذات هويّة عن عبارة تعا� �ا
ã
| ا¡ياة وصفة

اÇGويّة هيى حقيقxا بل ا¡ّق@, الذات ع� بزائدة ليست فا¡ياة القّيوم@, الثابت الفرد
نف«Îا@/

ã
و| بنف«Îا اXطلقة ا¡قّة

والعنوان@/ اXفهوم
ã
| والذات@: ا¡ياة Hتلف ا Ø̂ وٕا

الوجوه وعَنت القّيوم@, Wا¡يى هَو ـ الذات وبعد Iًأّو ËºIٕا هذا يذكر وع�هذا
وت@/ ÒZ5 اّلذيى Rَع�ا¡يى وتوكّل القّيوم@, Rللحيى

عن ه Ø�Xا الذات فٕاّن وا�Fلّية@: ا�`ليّة الصفات لسائر مبدأ ا¡ياة فصفة ـ ٥
نقص Iو بضعف يتّصف I ا¡Çّق@: اXطلق النور وهو وداخلّية@, خارجيّة حدود ّ أيى
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تاّم وعلم مطلق ت ÒM نور تعا� فهو فقر@, Iو احتياج Iو Tجوبيّة Iو Tدوديّة Iو
وحّق@/ وٕارادة وعدل كاملة وقدرة

ت`زم كذلك اXطلق@: ا¡ـّق النـور
ã
| وت`حظ تنðع ا Øu أ Fك الصفات وهذه

قلنا Fك بنف«Îا وحقيقxا ع�ا¡ياة هو بذاته ا¡ّق النور فٕاّن ذاtا@,
ã
| اXطلقة ا¡ياة
¾Îد@/ ـ راجع ـ

ما وجلب الذات Tافظة ٕا� الشديد ا¦ايل ولوازمها ا¡ياة صفة آثار ومن ـ ٦
بالطبع@/ ها ØÍÉوي تستكرهه ما ودفع منه وتلتّذ ي`_ها

ما وجلب ودوامها ذاتـه وسـ`مة بقاءه Jّب ّ حيى كّل فٕاّن ,@ ّ طبيعيى أمر وهذا
حياtا@/ hحر عن والدفاع ي`_ها@,

والدافعة@, با�اذبة اXوارد بعض
ã
| عنه Ø
يع قد :@ الطبيعيى الشديد ا¦ايل وهذا

كّل ومرجع والبغض@/ والعشق با¡ّب موارد
ã
و| والغضب@/ بال¿Îوة اُخر موارد

ã
و|

ي`_ها@/ ما وجلب ا¡ياة حفظ ٕا� مyا

ã
| واXقاومة وحفظها أجزائه ب� ا�ذب بصورة Øيتج� ا�Fد@:

ã
| ا¦ايل وهذا

ينافzا@/ ما قبال

حياته@/
Ô
hويد ينفعه ما Pذب ذلك@, ٕا� مضافاً النبات@:

ã
و|

Nانسه@, وما م`_ه ٕا� والتعلّق وا¡ّب با¦ايل ذلك@, ٕا� مضافاً ا¡يوان@:
ã
و|

والعدّو@/ ا¢الف مع الشديد وال�اع

ا¦ايل من أيضاً@, الروحانيّة ا¡ياة آثار Øتتج� ذلك@, ٕا� مضافاً اIٕنسان@:
ã
و|

مـا وحّب يـ`_ه ما وجذب وتقويته@, حياته وٕادامة آثاره وٕاحياء الروح حفظ ٕا�
Nانسه@/ ما ٕا� الشديد وا¦ايل منه يستلّذ
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ةً مود- َبيَنكُم وَجَعَل ـ فقط
Ø ã
æالروحا ا¦ايل آثار تتحقّق الروحانّية@: nعوا

ã
و|

Òـياط� الش- َجَعلنا ٕانّا أزواجاً@, ا5ٔنعام وِمَن أزواجاً أنُفِسكُم ِمن َلكُم وَجَعَل ة@, Òaوَر
يؤمنون@/ 5 ِلل-ذيَن أولياَء

ف`@بّد النفس@, حّب ٕا� يرجع والعشق ا¤بّة أنواع bيع ٕاّن ـ مع	قوGم وهذا
حياtا@/ النفس ]حافظة ا¦ايل ٕا� ترجع ا¦اي`ت أنواع بأّن ـ Ì

Ø
يف« أن

مع	صحيح@, له يتصور ف` وجّل@: عّز �ا
ã
| ا¡ياة Tافظة ا¦ايل@ٕا� وأمّا ـ ٧

حّق
Ø ã
غ	 وهو الذات@, هويّة عن عبارة ا¡ياة ٕاّن وقلنا واجبة@, ثابتة تعا� حياته فٕاّن

منه@/ ويلتّذ ي`_ه ما جلب ٕا� Iو Tافظة ٕا� فيه حاجة ف` ,@ ّ أبديى
Ø ã
أز� مطلق ونور

والرÇaة النور ببسـط ا¡Çياة Tافظة ٕا� ا¦ايل هو منه@: ا¡ّق الصحيح ا Ø̂ وٕا
يشاء@/ Lو ّ بأيى والوجود@, ا�ود وٕافاضة

ã
| وهو ولوازمها@, حياته آثار من وهو له@, ثابت وا¤ّبة@: الشديد ا¦ايل فهذا
اGIٕ×يّة النوريّة التجل�يات Øتتج� ا¡ّب وwذا ع�مشيئة@, آن كّل

ã
و| شأن@,

ã
يوم@| @كّل

َكذلَك َيشاء@, ما َيفَعل Mا َكذلك وَيقدر@, َيشاء ن ÒX الّرزَق َيبسط Mُا ا¡ياتّية@: ا¡قّة
ء@/
ã
Ï Ò¾ ُكل- وسَعْت

ã
�aور ,@� ÒXفضلع�العا ذو Mا ولكّن يشاء@, ما لق ÒOMا

حقيقة فٕاّن واIٕرادة@, اXشيئة بتحقّق اIختيار ولوازمها@: القدرة آثار ومن ـ ٨
ٕا� ينxيى ٕا�أن أ@كمل@, القدرة تكون أقّل ا¡ّد كان Fّوكل ا¡ّد@, رفع عن عبارة القدرة

/@
Ø ã
الغ	 ا¡ّق النور وهو ,@

Ø ã
çوذا ّ خارجيى قيد ّ أيى عن ه Øم� مطلق واجب نور

واIختيار اXشـيئة Iقّق وحّد@: قيد ّ أيى عن ه Øوالت� اIٕط`ق هذا لوازم ومن
الذات ويوجبTدوديّة اIٕط`ق وا�
خ`ُف اXقهوريّة فٕاّن بالكّلّية@, ا¡دود ورفع

اIختيار@/ وسلب
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wذا Tـدود فهو :@ ّ خارجيى أو
Ø ã
داخ� ّ طبيعيى قانون سلطة Iت كان من فٕاّن

هه Øوت� النور ٕاط`ق Oالف اXع	 وهذا اXورد@, ذلك
ã
| اIختيار عنه ُيسَلب القانون

ا¡دود@: عن

َمـْن وتُِعّز َتشاء ن ÚW اXلَك 
ع وتَ َتشاء َمن لَْك ÔXا ãçتؤ الُملِْك مالَك الّلىهم- ُقل
/@٢٦ . ٣ ـ َقدير ٍء

ã
Ï Ò¾ َع�ُكّل ٕان-َك Ô�òا بيدك َتشاء َمن وتُِذّل َتشاء

/@٦٨ . ٢٨ ـ ةُ Ò� ßòا م ÒG كاَن ما تار ÒOو َيشاء ما لق ÒO وربWَك

باXِشي^ة اIٔشـياَء �اُ َخلََق ـ ال¿Ìيفة الرواية مفهوم حقيقة ذ@كر ا
Ø
W فظهر ـ ٩

حـّق Øيـتج� وwا والقدرة@, العلم آثار من هيى قلنا Fك اXشيّة فٕاّن بنف«Îا@: واXش̂يَة
الفعل ا�انب�من أحد اختيار ومقام ا¦ايل@, من شديدة مرتبة فاXشيّة اIٔزلّية@, ا¡ياة

والتكوين@: واòلق الفيض يظهر وwا الذات@, ِصفات من وهيى وال�ك@,

َيشاء@, ُملكَهَمن
ã
çيؤMوا َنشاء@, َمن ِتنا Òaُنِصيببر َيشاء@, ما لق ÒO Mُا @َكذلَك

وُيْثِبت@/ َيشاء ما Mُا حو ÒZ

أهل لسان
ã
| عنه Ø
DاXع النور سعة مقدار Iّٕا ليست القدرة أّن ذلك وتوضيح

فالقدرة شديدة@, فيه والقّوة السعة تكون قليلة حدوده كانت Fّوكل بالوجود> ا¡gة
ا¡دود يعرفRصوصيّة وضعفاً شّدة النور هذا ومقام الذات@, نور حقيقة وراء ليست

ا¤دودّية@/ ومقدار

Lو ّ بأيى ]حدودة وليست Gا@, uاية I ه Ø�Xا كذاته وجّل عّز �ا
ã
| فالقدرة

يتصّور@/ حّد ّ أيى عن ه Øم� تعا� ذاته ٕاذ يتصّور@,

ã
| واXشيئة القدرة ٕا� مستندة فاIٔشياء اXشيئة@, هو وظهورها القدرة

ã
Ù�Qو

العلم@/ ٕا� خصوصيّاtا ã
و| ذاtا@,



١٩٣ ء شيى

اXشـيئة
ã
| قـلنا ما فÇzا فالدليل ا¢لوق@:

ã
| واIختيار اXشـيئة وأمّا ـ ١٠

القيود رفع هيى والقدرة `tا@, ÒVو القدرة مَظهرة اXشيئة ٕاذ وجّل@, عّز � واIختيار
شديدة@/ القدرة كانت قليلة مyا Lو ّ بأيى ا¤دوديّة كانت Fّوكل ا¡دود@,

ã
ون�

ٕاط`قها مقدار باعتبار القدرة@, من Tدود مقام Gا اXوجودات من مرتبة فكّل
عن والروح واX`ئكة وا¡يوان والنبات ا�Fد من مرتبة كّل كٕاط`ق ا¤دودّية@, عن

دوuا@/ Dف الواقعة ا¡دود

واIختيار اXشيئة من له غ�ٕانسان@: أو ٕانساناً كان مرتبة ّ أيى
ã
| موجود فكّل

ا¤دودّية@/ عن وٕاط`قه قدرته ]قدار

فzا@, والوجود والفيض النور ك«Ìيان اXوجودات مراتب
ã
| سارية فاXشيئة

فzا@: الظاهرة القدرة أثر
ã
|

ٕاعملوا ,@ Ôr ِشئْ Øæأ َحْرثكُم فأتوا ,@ Ôr ِشئْ َحيث ِمyا فُكلوا ,@ ÔB ِشئْ َحيُث ِمن فكُ�
/@ Ôr ِشئْ ما

بل تفويَض Iو
Ò Ö

َج I ـ@ ال¿Ìيفة الرواية حقيقة الكلFت هذه من فظهر ـ ١١

ا¡دود عن وانط`قه قدرته ]قدار مشيئة وله Uتار اIٕنسان فٕاّن اIٔمرين@: Òب� اIٔمُر
اIٔمر@/ نفس

ã
| له الذاتيّة والقيود ا¡دود مقابل ã

| وVبوريّة مقهوريّة وله قلناه@, Fك@

أعـFله
ã
| اXشيئُة تلك فتؤّثر ,@�ا مشـيئة سـيطرة Iت واقع أ@نّه ٕا� مضافاً

أموره@/ وجريان وحركاته

ومشيئة الذاتّية@, قدرته أثر
ã
| مشيئة مشيئت�@: حكومة Iت واقع فاIٕنسان
اXتعال@: �ا جانب من اòلق مراتب ع� حا@كمة نافذة

Mا َيشـاء أن ٕا5ّ َتشاءوَن وما نشاء@, ما فzا لَه لنا عج- العاجلََة ُيريد كاَن َمن
َتقديراً@/ ره فقد- ء

ã
Ï Ò¾ كل- وخَلق ا�òات@,

ã
| ُيساِرعون رّب@,



ء شيى ١٩٤

مقام أمّا العظمة@: ٕاظهار التكوين@, مقام موردين@: ã
| اXشيئة أ@ك�استعFل ـ ١٢


ج مقام وهنا واختيار@, مشيئة فيه Iٔحد وليس تعا�@, � فيه اXشيئة فٕاّن التكوين@:
عـلمه ÏÉمقت ع� وذلك يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء ما يفعل ¼Íفة@, وسلطة وقهر

وحgته@:

/@٤٩ . ٤٢ ـ @كور Wالذ َيشاء ن ÒX وvُب ٕاناثاً َيشاء ن ÒXب Òv َيشاء ما Oلق

/@١٦ . ٣٥ ـ َجديد لٍق ÒR ويأِت ُيذِهبكُم يَشأ ٕان

/@٣٣ . ٤٢ ـ Ò́ الّر ُيسِكن يَشأ ٕان

شـاء وٕاذا قدير@, يشاء ]ا فٕانّه اIٔصيلة@: اXطلقة وا¡كومة العظمة مقام وأمّا
فيكون@: كن له فيقول وأراده أمراً رأي وٕاذا ¡gه@, راّد ف` شيئاً

/@٣٩ . ٦ ـ oُمستق َع�¼Íاٍط Nَعلْه يشأ وَمن ُيضِللُْه Mا يشأ َمن

/@٥٤ . ١٧ ـ بكُم Rيُعذ يشأ ٕان كُمأو Ö Òaير يشأ ٕان بكُم رّبكُمأعلُم

/@١٤ . ٤٨ ـ َيشاء َمن ُب Rويَُعذ َيشاُء ن ÒX يَْغِفُر ْرِض وا5َٔ Êواِت
Ú
ال« ُملُْك ِMِو

اXقام@/ هذا
ã
| اXعرفة أهل لبعضمن يشاَهد ما ٕاbال هذه

/@٣٠ . ٧٦ ـ Mا َيشاَء أن ٕا5ّ َتشاُءون َوما

توافق n وما تعا�@, �ا مشيّة سيطرة Iت واقعة اIٕنسان من اXشيّة ٕاّن قلنا
مؤّثرة@/ تكون أن Zكن ف` تدب�ه@: ونظم أمره Ò¶برنا

/@@٨٥ . ٧ ـ أشياَءُهم النّاَس َتْبَخُسوا و5

Gم@/ مطلوٌب حّق يضيع I بأن غ�ها@, أو معاملة مقام
ã
| Gم ء

ã
Ï¿َم كّل ã|@ أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٩٥ شيب

شيب@:

اخـت`ط
ã
| bيعاً يتقاربان وYا شوب@, ـ باب من يقرب هذا شيب@: ـ مقا

:@
ã
الكسـا� قال يشيب@/ شاب يقال الرأس@, شيب الشيب@, ذلك من ء@,

ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال

فـهو شـاب ٕاذا والرجـل وبرأسه@/ رأَسه ا¡زن وأشاب وبرأسه@, رأَسه ا¡زن شّيب
ال̂شعر@, بياض الشيب@: :@ ّ اIٔصمعيى وقال الثلج@/ علzا يسقط ا�بال والشيب@: أشَيب@/

وال̂شْيب@/ 
الك ذويى الرجال من ال̂شْيب حد� ã
| الرجل دخول والَمشيب

قياس@, غ� ع� أشـيب فالرجل وَشـيبًة@, َشيباً يشيب الرجل شاب ـ مصبا
قيل وٕان شـيباء@, امرأة يقال Iو ,@ يى Ùd وبه ذلك@, من مشتّق وَشيْبان ِشيب@, وا�مع
الَمشيب]ع	الشيب يستعمل وقد الشيب@, حّد

ã
| الدخول والَمشيب@: رأÎºا@/ شاب

فشاب@/ وأشابه@, وبرأسه رأسه ا¡زن وشّيب اXسوّد@/ الشعر ابيضاض وهو

اشـتقاق أّن وأحَسب حسـناً@, وشـيباً حسنة شيبًة شاب ـ ١٢ ـ اIشتقاق
َشـْوباً@: أشوبه ء

ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال ُشـبت قوGم من بالّسواد@, البياض اخت`ط من الشيب

ويُسّمون َشْيبان@, العرب ت Ød وقد ا¢تلط@/ والَمشوب@: الَمشيب ء
ã
Ï¿وال خلطته@/ ٕاذا

وكـانون اIّٔول كـانون DوYا وِملحان@, َشـيْبان د
Ö Ò

ال Fzف يشتّد الّذين اح ße ¾Îريى

ليد@/ Òا� اIٔرضمن Iبيضاض <
ã
æالثا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وب�الشوب وبيyا عميق@, نافذ اخت`ط هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اIٔصل أّن

يدّل الياء ]ناسبة وال̂شيب ا�ملة@/
ã
| اòلط مفهوم وNمعها ,@
أ@ك اشتقاق وال̂شّب@:



شيخ ١٩٦

والشباب@/ ويناسبان@اXشيبة ع�شّدة@واستحكام@/ والشّب @اòلط@/
ã
وتسفّل@| ع�@نفوذ

اòلط@/ مطلق I اòلوص قبال
ã
| اخت`ط ٕانّه الشوب

ã
| وقلنا

Øتـغ� ويوجب واòلوص الصفاء يرفع اXزاج
ã
| اخت`ط Iقّق اXشيبة@:

ã
ف�

الشعر@/ وابيضاض والشكل اللّون

/@٤ . ١٩ ـ َشْيباً أُس الر- واشتعَل ã
Ø�م العظم وَهَن

ã
Øæ ٕا Rَرب قاَل

/@٥٤ . ٣٠ ـ وَشيبًة َضعفاً قّوة َبعد ِمن َجَعَل Ú Ôj

/@١٧ . ٧٣ ـ َشيباً الِولداَن Nعُل َيوماً

والصفاء@/ اòلوص Oالف كدورة مع اخت`طاً أيى

حـالة بـتبّدل اÇXزاج جريان ٕادامة
ã
| وكدورة واخت`ط Øتغ� حالة واXشيبة

الشيب@/ من كامل مصداق فهيى والصفاء@, اIستقامة

والنضارة والطراوة القّوة وIّول اXزاج Øتغ� جهة ٕا� ٕاشارة باXاّدة@: التعب�
ã
و|

واIنكسار@/ الضعف ٕا� والقدرة وال}جة

مزاُجه@/ Øتغ� مَن بل ليس]ع	كث�السّن@, فالشيب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شيخ@:

وِشيخة@/ أشياخ قيل ا Ø[ور شيوخ@وِشيخان, وbعه الكَهل, فوق الشيخ@: ـ مصبا
وbعها للشيخ@, bع Ëºٕا والَمشيخة َشْيخة@/ وامرأة يشيخ@, شاخ مصدر والشيخوخة

مَشا±@/

ومَشا± ومَشيخة وِشيخان وِشيخة وأشياخ شيوخ الشيخ bع شيخ@: ـ صحا



١٩٧ شيخ

وَشـيْخوخًة أصـله ع� جاء بالتحريك َشيَخاً يَشيخ الرجل شاَخ وقد وَمشيوخاء@/
من هذا ع� جاء وما َفْعلول@, الك`م

ã
| ليس Iٔ@نّه فُسّكنت@, متحّر@كة الياء وأصل

ذلك Iولو فخّفف@, بالتشديد كَي�نونة أصله ومة@: ÖZوَد وقَيْدودة كَيْنونة مثل الواو ذوات
تشييخاً@, وشيّخ والط�ورة@/ يْدودة Ò¡ا مثل الياء ذوات

ã
ذلك| Nب Iو كَْونونة لقالوا

Iو أيضاً@, وِشييخ ُشيَيْخ الشيخ
Ô
وتصغ� للتبجيل@, شيخاً دعوته وشّيخته@: شاَخ@, أيى

ُشو±@/ تقل

من شيخ هو وقيل ال̂شيب@, عليه وظهر السّن فيه استبانت الّذيى الشيخ@: ـ لسا
مـن هـو وقيل عمـره@, آخر ٕا� و`سـ� ٕاحدي من هو وقيل آخره@, ٕا� `س�
شـّنع@/ عـليه@: وشيّخ فضحـته@, ٕاذا تشييخاً الرجَل وشـّيخُت ا¥انـ�@/ ٕا� اòمس�

/@ ّ ال̂دراريى هيى النجوم@: وأشياخ

للَعجوز ويقال شيخ@/ فهو ُشيوَخة@, يشيخ الرجل شاخ ـ ٤٦٥ . ٧ الxذيب
وٕان الرجـل وIٕمرأة شيخها@, هو شابّاً@: كان وٕان اÇXرأة لزوج تقول والعرب َشيخة@/

عجوُزه@/ هيى شاّبة@: @كانت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عند والك
ولو الوقار مع مُِسنّاً يكون من هو اXاّدة@: هذه ã
| الواحد اIٔصل أّن

بيته@/ أهل

ã
| النـظر فٕاّن والكَْهل@: والُمِسّن والعجوز الشيب وب� بيyا الفارق هو وهذا
ٕا�زيادة اXسّن

ã
و| العجز@, جهة ٕا� العجوز

ã
و| ,@ Øوالتغ� اIخت`ط جهة ٕا� الشيب

والرشد@/ ا§ّو [اميّة جهة ٕا� الكهل
ã
و| السّن@,

ا�هات@/ هذه ٕا� بالنظر يستعمل اIٔلفاظ هذه من وكّل



شيد ١٩٨

أهله عند وقار وله مُِسنّاً كان ع�من يطلق والكَْهل@, كال̂صْعب صفة فال̂شيخ
قومه@/ أو

ال«Ìيانيّة اللغة ã|وكذلك واXعّلم@/ ]ع	الرئيس استعFله القيد@: ع�@هذا ويدّل
/@٤٦٩ . ١

ã
تطبي فرهنگ ـ@

ã
| Fك أيضاً@,

فzا ي`حظ
ã
الّ� اXوارد

ã
| hالكر القرآن

ã
| استعFله أيضاً@: ذلك ع� ويدّل

والشخصّية@/ الوقار أيى القيد@, هذا

/@٢٣ . ٢٨ ـ َكب� َشيخ وأبونا الّرعاُء ُيصِدَر Øَح�
ã
َنس 5

/@٧٢ . ١١ ـ َشيخاً
ã
بَع� وهذا َعجوز وأنا �أ أِلُد ويلَ يا

/@٧٨ . ١٢ ـ َكب�اً َشيخاً أباً لَُه ٕان- الَعزيز ا Øv@َأ يا قالوا

/@٦٧ . ٤٠ ـ ُشيوخاً ِلتكونوا Ú Ôj @كُم أشد- ِلتبُلغوا Ú Ôj

الثـالثة
ã
و| ,@

Ø ã
النّــ� oٕابراه الثانية

ã
و| ,@

Ø ã
النّـ� شعيب اIُو� اI|ية

ã
| فاXراد

حـياة
ã
| والÇgال اIنـxاء مـقام الرابـعة

ã
و| علzم>@, �ا Dصلوات

Ø ã
النّـ� يعقوب

وأمثاله@/ الكَْهل بكلFت اXوارد هذه
ã
| Ø
يع n النظر وwذا اIٕنسان@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شيد@:

َشيْداً@, الق½Íأشيده ِشدت يقال ء@,
ã
Ï¿ال ع�رفع يدّل واحد أصل شيد@: ـ مقا

Í½قـ يـقال البناء@, ُيرفع به Iّٔن ِشيداً يى Ùdو يد@, بالش� معمول أيى َمشيد@, Í½ق وهو
Dالرفع>@/ والتنويه الصوت رفع واIٕشادة@: مطّول@/ أيى مَشيد

َب`ط@, أو ِجّص من ا¡ائط به طليت ء
ã
Ï¾ كّل :@Ì»بالك يد الش� شيد@: ـ صحا



١٩٩ شيد

بذكره@: وأشاد اXطّول@/ والُمش̂يد@: جّصَصه@/ َشيْداً@: يشيده شاده تقول اXصدر@, وبالفتح
قدره@/ من رفع ٕاذا

وقد ورفعه@, ٕاحكامه البناء@: تشييد الليث@: قال شاد@: ـ ٣٩٤ . ١١ الxذيب
ِشـبه اIٕشـادة@: وقـال@: يد@/ بالش�

Ø ã
اXب	 والَمشيد@: ِشيداً@/ ̂ص ßا� العرب بعض يسم�يى

�òا
ã
| ف`ن بذكر ف`ن أشاد ويقال صاحبُك@, يكره ]ا الصوت رفعك وهو التنديد

صـوتك به رفعت ء
ã
Ï¾ كّل :@ ّ اIٔصمعيى وقال ورفعه@/ ¾Îره ٕاذا والذّم واXدح

Ø
Ì¿وال

ذلك@/ غ� أو كانت ضالًّة به أشدَت فقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| أو بناء

ã
| كان سواء الرفع@, مع اIٕحكام هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اIٔصل أّن

اIٔصل@/ مصاديق من كلّها اXذكورة
ã
æعاXفا وحكم@, نسبة

ã
| أو وخطاب @ك`م

جـهة ٕا� النـظر كان ٕاذا والتشييد@: الفعل@/ قيام ٕا� النظر كان ٕاذا واIٕشادة@:
الصيغة@/ هيئة ÏÉقت[ هذا الوقوع@,

.@@٢٢ ـ َمشيد
à
Í Ö½وَق ُمعط-لة àوِب� ة@/// Xظا وهيىَ أهَلكناها َقريٍَة ِمن َفكَأ@يRن

/@٤٥

Í½والق أهلكناه@, وُرفع اُحكم Í½ق من وكأيّن أيى قرية@, ع� عطف Í½الق
لتأمـ� والب� اXسكن@, لتأم� Í½والق اIٔرض@/

ã
| فر ÔI والب� اIٔرض@, فوق يب	
/@ َحيىّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل اXاء ِمن ـ@ ا¡ياة

/@٧٨ . ٤ ـ ُمشي-دة ُبروجٍ  ã| Ôrُكن ولَو اXوُت ُيدرْككُم َتكونوا@ ÒCأي

ٕاحكامها@/
ã
| بولغ قد

ã
الّ� العالية ا¤gة ا�البة اXتظاهرة اIٔبنية أيى



شيع ٢٠٠

عن Zنع I واXسكن اXستقّر وتثبيت الدنيويّة ا¡ياة ãæمباoكI أّن ٕا� ٕاشارة
وفنائها@/ زواGا

ã
و| الَمشيد@, Í½الق أصل ٕا� فzا النظر فٕاّن اIُو�@: اI|ية

ã
| باÒXشيد والتعب�

مضاعف@/ مؤكّد ٕاحكام قبال
ã
اXوت| ٕادراك بلحاظ شّيد@: ÔXبا الثانية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

شيع@:

ِشعُت با¡رف@وباIٔلف@,@يقال ويتعّدي ظهر, شيوعاً@: يشيع ء
ã
Ï¿ال شاع ـ مصبا

Ø
j شـيعة@, فهم أمر ع� اجتمعوا قوم وكّل واIٔنصار@, اIٔتباع والشيعة@: وأشعُته@/ به
وشّيعُت ا�مع@/ bع واIٔشياع ِشَيع@, وا�مع Uصوصة@, �Fعة اً Ö�َن الشيعة صارت
بعضاً@/ بعÎÉا فتبع wا صاح باIٕبل@: الراعيى وشيّع رحيله@, عند معه خرجت الضيَف@:
لعدم ðWج كأ@نّه شـائع@, Îºم قيل ومنه به@, وامðج تفّرق ٕاذا اXاء@:

ã
| éّالل وشاع

/@
Ó
ومع	 وزناً متابعة تابعته مثل مشاَيعة@, ع�اIٔمر وشايعته ه@/ Øñ]

واI|خر Dمساعدة>@, ومساعفة ع�معاضدة أحدYا يدّل أص`ن@: شـيع@: ـ مقا
أو غداً آتيك ويقال شخوصه@/ عند ف`ناً ف`ن شيّع قوGم ـ فاIّٔول وٕاشادة@/ بّث ع�
للشـجاع@: ويـقال /@

Øã
ÏÉXا

ã
| ّ̀ٔول ل مُشي�ع ã

æالثا كأّن بعده@, الّذيى اليوم أيى َشـْيَعه@,
شـاع فقوGم ـ اI|خر وأمّا بقّوة@/ ُشيّع أو بغ�ه@, وُشيّع قويى قد لقّوته كأ@نّه اXش̂يع@,
ـياع@: الش� ËºIٕوا فـzا@, صاح ٕاذا ٕابلَه الراعيى شيّع ويقال ,@Ì¿وانت ذاع ٕاذا ا¡Çديث

أGبxا@/ ٕاذا ا¡طب
ã
| النار شّيعت الباب ومن /@ الراعيى فzا يَنفخ ã�ّال القصبة

عـ� وتشايَعوا عليه@, تابعتك كذا@: ع� وشايعتك رحيله@/ يوَم شـيّعته ـ أسا
أو غداً وآتيك بعده@, ُولِد أخيه@: َشيْع الغ`م وهذا وأشياعه@, وِشيَعه شيعته وهم اIٔمر@,



٢٠١ شيع

صاحبه@/ وأشاعه ,@
Û
Ì»وال ا¡ديُث وشاع ¾Îر@/ َشـيْع أو ¾Îراً عنده وأeت َشـْيعه@,

ِمذياع@/ ِمشياع ورجل

فهو وَشيوعًة@, مَشاعاً يَشيع ء ãÏ¿ال شاع الليث@: قال شاع@: ـ ٦٠ . ٣ الxذيب
هذه bيع

ã
| شايع ف`ن ونصيب ُشيوعاً@/ شاع ـ غ�ه وأجاز وتفّرق@, ظهر ٕاذا شائع@:

اً@,
Ø
Ìº rيك I ِمذياع ِمشياع ورجل معزول@/ Iو ليس]قسوم أيى فzا@: ومُشاع الدار

زيادته أو ء
ã
Ï¿ال [ام به يكون ء

ã
Ï¾ وكّل به@/ أذعَت ٕاذا به@: وِشعت

Ø
Ì»ال أشعت يقال

له@/ ِشياع فهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـ� جامع اXع	 وهذا أمر@,
ã
| ع dالتوس هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد اIٔصل أّن
اXاّدة@/ مصاديق

انتفخ ٕاذا اXاء
ã
| éّالل وشاع فيه@, التوّسع Iّصل ٕاذا شيوعاً ء

ã
Ï¿ال شاع يقال

Iًوc ا¡ّصة تلك اتسعت ٕاذا ومُشاع@, شايع ونصيب شايع وÎºم فيه@, وتفّرق@وتوّسع
وعـظمته مقامه

ã
| ومتّسعاً شائعاً شخص جعل والتشييع البدل@/ ع� ا¡صص ع�

ولواحقه شعاعه من ء
ã
Ï¿لل وال̂شيْع [امه@, ومن اXشي^ع من شعاع اXشيّع فكأّن وحاله@,
وهكذا@/ اÊºIٔع@,

ã
| جرياناً اتّساعه ا¡ديث وشيوع ٕاليه@, اXائلة

من خاّص ع�نوع فتدّل النوع@, لبناء ِفعلة اIٔصل
ã
| فهيى الشيعة@: كلمة وأمّا

Iت Vتمعة طائفة ع� أطلقت
Ø
j Uصوص@, رأيى أو فكر

ã
| اتّساع وهو اIتّساع@,

ا¢صوص@/ ّ الفكريى اIتّساع هذا

/@١٩ . ٢٤ ـ آَمنوا ال-ذيَن
ã
| الفاحشُة َتشيع ّبونأن ÔJ ال-ذيَن ٕان-

آمنوا@/ الّذين
ã
| الفحشاء تتّسَع أيى



شيع ٢٠٢

/@١٥ . ٢٨ ـ عُدّوه ِمن وهذا شيعته ِمن هذا َيقتت�ِن Öرجَل� فzا َفَوَجَد

نبّوته@/ شعاع
ã
و| فكره@, برنا¶ دائرة

ã
كانت|

ã
الّ� ا�Fعة من أيى

َعـ� Wأَشـد Çم Ô Ûv أ شيعٍة Rُكل ِمن َعن- ß
 َلنَ Ú Ôj ///@ Òياط� والش- م ÚuÌ Ô¿َلنح َفَو@ربَّك
/@٦٩ . ١٩ ـ اً ِعتيّ ن ×a الر-

معلوم شخص أو Uصوص فكر وحول دائرة
ã
| اجتمعوا bعيّة كّل من أيى

خاّص@/ نظر ذيى

َسلoـ بَقلٍب َرب-ه جاَء براهoٕاذ ٕ5َ شيعته ِمن وٕان- ///@� ÒXالعا
ã
| َع�نوح َس�ٌم

/@@٨٣ . ٣٧

@Dص>@,
Ø ã
الن� لنوح @كانت

ã
الّ� برنا¶@النبّوة@واXأموريّة @دائرة ã| الّذين@كانوا من أيى

ـ ÇXؤمن�@ ا ِعبادنا ِمن ٕان-ُه الُمْحسنين زيى ÒSَكذلك ا@ ٕانّ ـ@ bلة@ ذ@كر هذا ع� ويدّل
اXورد@/

ã
| Fyم واحد كّل أمر جريان عقيب

ةَ ـبو- Wالن Fxي-ـ Rذُر ã| وَجَعلنا Òoوٕابراه نوحاً َسـْلنا أْر وَلَقد ـ@ آيـة@ نظـ� وهذا
/@٢٦ . ٥٧ ـ والكتاَب

/@٦٨ . ٣ ـ Û ã
� الن- وهذا ات-َبعوه َلل-ذيَن Òoالنّاسبٕابراه Òأو� ٕان- ـ تعا� وقوله

/@١٢٣ . ١٦ ـ َحنيفاً
Ò
oٕابراه ِمل-َة ِبع ات- أِن ـ تعا� وقوله

/@٣٢ . ٣٠ ـ ِشَيعاً وكانوا م Òyدي قوا فر- ال-ذيَن ٕان-

Uالف@/ ورأيى برنا¶ مyا واحدة لكّل وbعيّاتUتلفة فرق ع� اف�قوا أيى

ا¡يات�@/
ã
واLIراف| الّض`ل ع`مة واIخت`ف التفّرق وهذا

/@٥٤ . ٣٤ ـ قبُل ِمن بأْشياِعِهم ُفِعل F كَ ون Òxيَش �ما وبَ بَيyم وِحيَل



٢٠٣ شيع

/@٥١ . ٥٤ ـ @كر ُمد- ِمن َفَهل أْشياعكُم أهَلْكنا َوَلَقد

وطائفة@/ قوم ّ أيى من اXنحرفة الفرق bيع لتعّم ا�مع bع بصيغة التعب�

تـري ولذا أشّد@/ الّض`ل يكون متنـّوعة@: والفرق كث�اً اIخت`ف كان @Fّوكل
واحد@/ أمر وع� واحدة شيعة م Øuبأ ُيعّرفون اIٔنبياء

غ� وأوليائه أنبيائه ع� أنعم الّذيى ا¡ّق سبيلَه vدينا أن وجّل عّز �ا نسأل
/@�Xالعا رّب يا Òآم� ـ@ الّضالّ� Iو علzم اXغضوب

وأسأل <hالكر القرآن كلFت
ã
| D@التحقيق كتاب الش�من حرف آخر وهذا

نستع�@/ وٕايّاه مع�@, وخ� اXوفّق وهو ا¡روف@, سائر ٕا[ام
ã
|

ã
يوفّق	 أن تعا� �ا

يطابق ,@١٤٠٠ سـنة ا¡ّجة ذيى ¾Îر السادسمن اIٔربعاء يوم
ã
| هذا

Ø
k وقد

/@٢٣@.@٧@.@١٣٥٩



هو

oالّرح الّرa×ن 
ب«Ëا

وبهنستع�

بابحرفالّصاد
ص@:

العرش@, Iت من تنبَع فع� ص@: وأمّا �ع�@: الصادق عن
ã
æعاXا

ã
| ـ

ã
الصا|

فينغمس دخلة يوم كّل ج�يل ويدخلها به, ُعرج ØXا @�ص�
Ø ã
الن� مyا توّضأ

ã
الّ� وهيى

مسـاجَدك فاغسل صاد من اُدُن Tّمـد يا :@
Ø ã
ٕا� ا= أوحي

Ø
j@ ـ @

ã
الـكا|

ã
و| فzا@///

اZCٔن@/ العرش ساق من يَسيل ماء وهو لربّك@/// وصّل رها Gوطه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حرف ا Øu@أ هو وبعدها@: الكلمة هذه قبل الكرZة@, اNCيات من يسـتفاد ما أّن
الصّف هو اXراد يكون أن النظر

ã
| ويقوي �ص�@,

Ø ã
للن� مفهوم مع� ٕا� wا يشار رمز

الصفاء@/ أو الصYح أو ال½Íاط أو الص� أو

السابقة@, السورة ابتداء
ã
| ـ َصّفاً والّصاّفاِت ـ بقرينة الصّف أّن وتوضيح@ذلك@:

Ø
j منظوراً@/ كونه من اCُو� اXرتبة

ã
| السورة@: آخر

ã
| ـ الّصاف�ون لنَحُن وٕانّا ـ وآية

َع�ما
ß
اص� ـ ١٧ آية السورة هذه

ã
| الكافرين أمر جريان بعد ذ@كره بقرينة الص�



ص ٢٠٦

وَجدناه ٕانّا ـ ٤٤ آية أيوب أمر جريان ذ@كر بعد وهكذا @�ص�,
Ø ã
للن� خطاباً ـ َيقولون

@السورة@/
ã
@/@@وبعده@ال½Íاط@والصYح@والصفاء@@اXذكورة@|

Ø ã
@توصيف@أّيوب@الن�

ã
@@ـ@@| صابراً

مطلقاً@/ ذ@كره بدليل مyا@, كّل ٕا� ٕاشارة ص يكون أن وC@يبعد

ال½Íفـة العـبوديّة وهيى واحدة@, حقيقة ٕا� الكلFت هذه مرجع أّن �O@Cو
وعظمته@/ أمره قبال

ã
| اòالص والقيام التاّم oوالتسل

واضطراب تزلزل دون من اCٔمر @ٕاطاعة
ã
| التثّبت هو الصّف@:

ã
| اCستقرار فٕاّن

جانب@/ ٕا� و[ايل

ٕاليه@/ ا¤ّولة بالوظيفة والعمل العبوديّة
ã
| التامّة اCستقامة هو والص�@:

ّ أيى دون من ا¡ّق ¼Íاط ع	 السلوك
ã
| الكامل اCسـتقرار هو وال½Íاط@:

زيغ@/

الصا¬@/ العمل استدامة هو والصYح@:

وتكّدر@/ تلّون ّ أيى عن ه Ø
والت الباطن طهارة هو والصفا@:

�ص�@:
Ø ã
الن� قال Fك والنبّوة@, اCٕنسانيّة مقامات أع	 ومن Wتازة صفات وهذه

اُِمرت@/ Fك فاْستِقم ـ@ هود سورة
ã
شيpبَتْ�

وص�هم اCٔنبياء من قصص@وجريانات ع	@ذ@كر الكرZة@تشتمل السورة وهذه
صدر

ã
| اُش� هذا وع	 الكافرين@, قبال

ã
| واستقامxم ا¡ّق ال½Íاط ع	 وتثبxّم

أمر ٕاجراء مقام
ã
| وا¢الف� الكفّار قبال

ã
| اXنح½Íة ووظيفته تكليفه ع	 السورة

ّية@/ ×GCٕا الرسالة

¼Íاط ع	 واCصطبار باCصطفاف اCستقامة ـ ٕا� ٕاشارة ص حرف فيكون
الصا¬@/ والعمل اCصطفاء مع ا¡ّق



٢٠٧ ص

اليقينيّة واXعرفة ¾Îودّية@, ٕاG×يّة ]عارف Cّٕا يتحّصل C اCٔس� اXقام هذا ٕاّن
Ø
j

ا¤ّبة@/ Mر ٕا� الوصول مع الYّهوتيّة واXشيّة العلم Mقيقة

العـلم آثار من واXشـيّة باXشـّية@, وتظهر تتحقّق ا Ø̂ ٕا النـوريّة التجلّيات فٕاّن
اXؤمن يشاهد n fا ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| سبق Fك ـ ا¡ـياة من اXتظاهرت� الذاتيّت� والقدرة

من يتمكّن C التاّمة@: النافـذة وقدرته وٕاحاطتـه ّ اGCٕ×يى العلم وحقيقة اXشيّة حقيقة
اCٔنانّية@/ وTو والفناء oالتسل حّق ٕا� والوصول العبوديّة مقام ٕادراك

وعن والقدرة العلم عن
ã
çيأ Fك عبارة العرش فٕاّن الروايت�@:

ã
| يراد ما فيظهر

العلم
ã
صف� Iقّق عن عبارة العرش Ô�Zو والتكوين@, اòلق nوعا يّة ×GCٕا التجلّيات

وترتفع ه Ø
الت يتحّصل الفيض وwذا الفائض@, والنور ا¡ياة ٕا� ٕاشارة واXاء والقدرة@,
التاّم@/ اòلوص ويتحقّق اCٔنانيّة آثار

Cِزم أو داِوم هو التقدير أّن الكYم سياق من والظاهر اCٕعراب@: جهة من وأمّا

ã
| ص فٕاّن عاطفة@, الواو فتكون @كر@, الذ& ذيى والقرآِن ع	ص ـ داِوموا أو ه pتوج أو

Vرور@/ اXع�

َكَفروا ال.ذيَن @َبل ـ بعدها ما وب� بيyا اCرتباط Jفظ اXناسب التقدير وwذا
واCستقامة ٕا�اCصطفاف وتتوّجهوا تُداوموا Cزم@لكم@أن ـ واXع� ـ ة@وِشقاق ِعز.

ã
|

خYفهم ع	 يداومون وهم وشقاق@, عّزة
ã
| الكافرين ولكّن القرآن@, من واCستفادة

ا¡ّق@/ وكفرهم واLرافهم

اCٕعراب من Tّل Cو قلنا@, ما ٕا� ٕاشارة وفيه رمز@, ص ٕاّن ـ يقال أن وZكن
ٕا� التقديرين ومرجع Tذوف@, الرمز مفهوم بقرينة Ë»الق وجواب ,@Ë»للق والواو له@,

ق@/ ـ راجع ـ واحد مع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



صبأ ٢٠٨

صبأ@:

هذا جعل
Ø
j ,@

Ñ
èصا فهو خرج@, يصبَأ@: دين ٕا� دين من صبَأ ص�@: ـ مصبا

ٕا� وتنسـب الباطن
ã
| الكوا@كب تعبد ا Øuٕا يقال الكفّار@, من طائفة ع	 ÓFعل اللقب

بـن
Ñ
èصا دين ع	 م Øu@أ عون pويد والصابئون@, الصابئة وهم الظاهر@,

ã
| الن½Íانيّـة

نافع@/ به وقرأ الصابون@, فيقال التخفيف وNوز آدم@, بن شيث

كان ٕاذا@ ُصبوءاً@: يَْصبَا دينه
ã
| الرجل َصبأ زيد@: أبو قال ـ ٢٥٧ . ١٢ الxذيب

دين@, ٕا� دين من واòارج� معناه والّصابئ�@: ـ قوله
ã
| ٕاسحاق أبو وقال صابئاً@/

ناُبه@: وصبأ ظهرت@, ٕاذا النجوُم@: وصبأت دينه@, من خرج ٕاذا يصبأ@: فYن صبأ يقال
ÇLو قبلxم أّن Cّٕا النصاري@, دين ديyم يُشِبه قوم الصابئون الليث@: قال خرج@/ ٕاذا
أسلم ٕاذا للرجل يقال وكان كاذبون@/ وهم نوح@, ع	دين م Øu@أ نوب@يزعمون Ò�ا َمَهّب

دين@/ ٕا� دين من خرج أ@نّه عنَْوا صبأ قد �ص�
Ø ã
الن� زمن

ã
|

وبنوه@, آدم تكلّم
Ø ã
æياÌ»وبال Ìيان@أقدم@اCُمم@, ß»ال ـ ٧٠ . ١ ّ تار±ابن@الورديى

كتاب وGم وٕادريس@, شيث عن ديyم أَخذوا م Øu@أ وَيذكرون الصابئ�@, ملّة وملxّم
للغريب والتعّصب والشجاعة كالصدق أخYق@, Tاسن فيه شـيث ُصحَف يُسـّمونه
ٕادريس, عن F Øyولك الصابئ�, صحف صحيفت�من ورأيت قلت: الرذائل@/ واجتناب
bيع رب� الرياسات به ترتبط الّذيى

Ø ã
اCٔز� أنت ـ yfا الصYة@, صحيفة Fyِم اCُو�

أخيه معاملة
ã
| منكم أحد Nريّن C ـ yfا الناموس@, صحيفة ـ والثانية اXكّونات@///

كاذب�@// با= Iلفـوا C والتكاثـر@, والتفاخر وٕايّا@كم ]ثلـه يعامل أن يكـره ما ٕا�
سجود@, Cو ركوع Yب اXّيت ع	 الصYة وGم صلوات@, سبع مyا عبادات وللصابئ�
بيوت ة Ø�تحـXا اòمسـة الكوا@كب نزول عند أعـياد وGم يوماً@, ثYث� ويصومون



٢٠٩ صبأ

أهـرام ٕاّن ويـقولون Çّجونه@, ÒJ مكان َحّران وبظاهر مّكة@, بيت ويُعظّمون أ¾Ìافها@,
ٕادريس بن

Ñ
èصا ق� واNCخر ٕادريس@, ق� واNCخر آدم بن شيث ق� أحدها Í½م

ا¡مل@/ الشمس دخول يوم ويعظّمون ٕاليه@, ينتسبون الّذيى

�@كا£وس� اCٔصل� بقدم يقولون وهم الصابئون@: ـ ٣٦ . ١ حزم Cبن الفَْصل

ã
| روÇuا Gويصـو Ì¿ع

ã
اCٕث� وال�وج السـبعة الكـوا@كب oبتعظ يقـولون م Øu@أ Cّٕا

من تقرب والليلة اليوم
ã
| `س صلوات وGم والدخن@, الذبائح وُيقّربون هيا@كلهم,

ّرمون ÔJو الكعبة@, صtYم
ã
| ويستقبلون رمضان, ¾Îر ويصومون اXسلم�, صلوات

الدهر ع	وجه اCٔديان أقدَم الصابئون ينتحله الّذيى وكان 
ير@,òا و¡م والدم اXيتة
وجّل عّز ا= فبعث ¾Ìايعه@: وبّدلوا ا¡وادث@, فيه أحدثوا أن ٕا� الدنيا@, ع	 والغالب
من السمحة با¡نفيّة أفسدوه@, ما وتصحيح اCٕسYم بدين �ص� خليله oٕابراه ٕالzم
وهم ّران@, ÒM بقايا اليوم ومyم ا¡نفاء@, يسّمون وبعده الزمان ذلك

ã
| وكانوا ا=@, عند

جّداً@/ قليل

بوذاسـب به çأ الّذيى اXذهـب ع	 وهم الصـابئون@: ـ ٧٩ واÌ¾Cٕاف التنبيه
أّن وذ@كر حنيـفوا@, هيى ا Ø̂ وٕا عّربت Ìºيانيّة [@حنفاء@] الكلمة وهذه طهمورث@, ٕا�
وقيل اCُو�@, ا¡نيفيّة ع	 وكان ٕادريس@, بن متوشلخ بن

ã
èصا ٕا� نسبوا الصابئ�

الّسYم@/ عليه اòليل oٕابراه Í½ع
ã
| وكان ماريى بن

ã
èصا ٕا�

مـن ذ@كر
Ø
j اشـتياق@/ دين@, تغي� [ايل@, صبأ@: ـ ٤٧٣ . ١

ã
تطبي فرهنگ

اXاّدة@/ من يقرب ما واCٔرامّية@: وال«Ìيانيّة الع�يّة

وهيى أقور@, جزيرة من م¿Îورة عظيمة مدينة وهيى َحّران@: ـ ٢ البلدان معجم
اXوصل طريق ع	 وهيى يومان@, قّة pالر وب� يوم@, الرها وب� بيyا ,@ÍÉ مُ ديار قصبة
فقيل فعّربت بناها من أّول Cٔ@نّه �ع� oٕابراه أخيى wاران يت Ød قيل والروم@, والشام



صبأ ٢١٠

مـنازل وكانت الطوفان@, بعد اCٔرض ع	 ُبنيت مدينة أّول ا Øu@أ قوم وذ@كر حّران@,
والنحل@/ اXلل كتب أصحاب يذكرهم الّذين ا¡ّرانيّون وهم الصابئة

فرقت� ع	 ËºCٕا هذا اُطلق الصابئة@: ـ ٨٩ . ١٤ اCٕسYميّة اXعارف دائرة
شـع�ة [ارس ن½Íانيّة vوديّة فرقة وهيى بْوة@: pالص أو الَمنديّا وYا [اماً@, ت� Ùñمتم
وثـنيّة فرقة وهيى حّران صابئة ـ ٢ اXعمدان�@/ ـ يوحنّا �نصاري العراق

ã
| التعميد

ّ الع�يى اCٔصل من مشتّق الصابئة Ëºٕا أّن وC@شّك اCٕسYم@/ ظّل
ã
| Yًطوي أمداً بقيت

غطس@/ أيى ء@, ب ص

ã
| اختلفوا وقد آخره@, wمزة :@

Ñ
èوالصا هYل� بن oٕابراه� َخلGكان ابن تار±

ا¡نيفـيّة ع	 وكان �ع�@, ٕادريس بن مَتوشلح بن
Ñ
èصا ٕا� ا Øuٕا فقيل النسـبة@: هذه

عند
Ñ
èالصـا وقيل �ع�@/ اòليل Í½ع

ã
| وكان ,@ ماريى بن

Ñ
èصا ٕا� وقيل اCُو�@/

صابئاً �ص� ا= رسول تسمGيى قريش كانت ولذلك قومه دين عن خرج من العرب
قومه@/ دين عن òروجه

الكوا@كب فيه يُعبد Xذهب التابع� ـ@@� ترbته �ما صابئ�@: ـ اCٔعYم قاموس
َحّران@, بلدَة مستقّرهم وكان تعّربوا@,

Ø
j ,@

Ø ã
æوكلدا

Ø ã
æياÌº أصل عن م Øu@وأ السيّارة@,

ا¡Çلّة
ã
| اليـوم ويوجد زون@/

Ø
م� علFء العبّاس ã

ب� حكومة زمان
ã
| مyم وخرج

مyم@/ قليلة عّدة وكربYء

قدZة@, بلدة كيلوم�اً@, ٣٥ اُورفه Pنوب ا�زيرة@,
ã
| َحّران@: ,@٣ ج

ã
| ويقول

انتقل
Ø
j بابل@, من هجرته

ã
| �ع� oٕابراه علzا ونزل قرية@, وهيى اليوم@, خربت قد

فـتحها أصـنامهم@, وبيت معابدهم فzا كانت الصابئ�@, بلدة وهيى كنعان@/ ٕا� مyا
عمر@/ زمان

ã
| عياض

وأحكـام Mـدود يقولون قوم مyم ويقـرب ـ ١٠٥ . ٢
ã
æرستاÎ¿لل اXلل



٢١١ صبأ

اCّٔول@, ع	 اقت½Íوا م Øu@أ Cّٕا ,@ بالوحيى مؤيّدة وقوانيyا أصوGا أخذوا ا Ø[ور عقلّية@,
nو وٕادريس@, شيث وYا وهرمس بعاذZون قالوا الّذين اCُو�@, الصابئة هم وهؤCء
Cو واCٔحكـام وا¡Çدود واXعقول با¤سوس ويقولون اCٔنبياء@, من بغ�Yا يقولوا
ٕاذا الرجـل وصبا ا¡نيفّية@, مقابلة

ã
| والصبوة ,@١٠٨ واCٕسYم@/// بال¿Ìيعة يقولون

ÇGم قـيل اCٔنبـياء uج عن وزيغهم ا¡ّق ïسـ عن هؤCء ميل وMكم وزاغ@, مال
هو مذهبنا أّن تّدعيى وا¡نفاء اC@كتساب@/ هو مذهبنا أّن تّدعيى والصابئة الصابئة@///

الفطرة@/ ٕا� ا¡نفاء ودعوة اC@كتساب@, ٕا� الصابئة فدعوة الفطرة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصبو ماّدة ومع�@: لفظاً مyا وتقرب اòروج@, هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن

/@ ّ وع�يى
Ø ã
æياÌº أصل عن مأخوذة اللغة وهذه وا¡ّب@/ اXيل ]ع�

وهم والنصاري@, الzود قبل كان اXذهـب هذا أّن اXسلّم fن الصـابئة@: وأمّا
مذه}م@/ تgيل

ã
| أو ًYّمستق �ع� oٕابراه من واستفادوا أَخذوا

ارتباط Gم الّذين نفاء Ô¡ا yfم Uتلفة@: ِفَرقاً اف�قوا اXذاهب كسائر م Øu@وأ ـ ٢
ال¿Êل

ã
| َحّران بلدة

ã
| سكنوا الّذين ا¡ّرانيّون ومyم �ع�@, oٕابراه تعلDت مع شديد

اXوصل@/ من
Ø ã
èالغر

Çيّة ×GCٕا واÇXعارف ا¡Çّق التوحيد عن ٕاLرفوا والنصاري كالzود م Øu@وأ ـ ٣
بـعنوان كـانت وٕان ال«Êوّيـة@, السيّارات ٕا� متوّجه� وصاروا تعا�@, ا= وأحكام

والتوّسط@/ التوّسل

وأعGFم خصوصيّات@أحواGم@وتوارOهم@وأفكارهم@وعقائدهم معرفة وأّن ـ ٤



صبأ ٢١٢

عن اCطYGع لنا Zكن nو بأيدينا@,
ã
الّ� اXوجودة اXسـانيد لقصور لنا@, ميسورة غ�

اXقدار@/ هذا من أزيد تارOهم

ّ اللغويى معناها ]ناسـبة أو
Ñ
èالصا ٕا� باCنتسـاب ٕامّا wا التسـمية وأّن ـ ٥

ّية@/ ×GCٕا ا¡قّة الطريقة عن وخروجهم

العربيّة ٕا� ال«Ìيانيّة عن ُترbت قد �ع� ٕادريس ٕا� منسوبة ُصحفاً وأّن ـ ٦
ـ أّوGا

ã
و| القدسـّية@, اCٔحاديث ٕا� منضّمة مراراً وطبعت صحيفة@, Ì¿ع ثYثة

ã
|

بالسوريّة الصحف هذه وجدُت َمّتويه@: بابن اXعروف Tّمد بن حس� بن أaد قال
اCٔجر فتحّريُت ومندرسة@, ّزقة ÔW وكانت �ص� اُخنوخ

Ø ã
الن� ٕادريس ع	 اُنزلت ا

Ø
W

من معناها موضع العربيّة من لفظة كّل وضع
ã
| استقصيت أن بعد العربيّة ٕا� نقلها

ã
|

ا»@/ @///@
Ó
مع� Ù�اُغ nو الزيادة وQّنب السوريّة

عـملوا ٕان والّذين الكتاب@, أهل رديف
ã
| عّدهم قد hالكر القرآن وأّن ـ ٧
اُجورهم@/ يُوفpوا ]ذه}م@: وٕاZان عقيدة ع	

ِعنَد أجـرهم َفَلُهم ابئ�@/// والص. صاري والن. هادوا وال.ذيَن آَمنـوا ال.ذيَن ٕان.
/@٦٢ . ٢ ـ م Øwر

ـذيَن وال. وا£Çوَس صاري والن. ـابئ� والص. هادوا وال.ذيَن آَمنـوا ال.ذيَن ٕان.
/@١٧ . ٢٢ ـ م Ôyبَي َيفصل Aَا ٕان. أ¾Ìكوا@

َخوٌف Eَف آَمَن@/// َمن صاري والن. والّصابئون هادوا وال.ذيَن آَمنـوا ال.ذيَن ٕان.
/@٦٩ . ٥ ـ zم َعلَ

وحفظ الصا¬ والعمل اZCٕان جهة من ال�تيب Fzف يYحظ اCٔوليان@: اNCيتان
النـصاري@,

Ø
j اXسـلم�@, بعد اCُو� اXرتبة

ã
| فالzود الدينّيـة@/ واCٔحكام اNCداب



٢١٣ صبأ

الصابئون@/ وبعدهم

الّـذين اCٔفـراد وك�ة التوحيد جهة من ال�تيب فzا يYحظ الثالثة@: واNCية
اف�قوا الّذين اÌ¿Xك� من واXراد ال¿Ìك@/ مقابل

ã
| واتّقوا الطريقة@, هذه ع	 تثبّتوا

اXذكورة@/ اCٔمم هذه من التوحيد عن واLرفوا

التوحيد أّن Fك وأشّد@, أ@ك� التوحيد عن واLرافهم ا£وس
ã
| ال¿Ìك فوقوع

جهة ٕا� اNCية
ã
| فالنظر وأضعف@, أقّل فzم وال¿Ìك أشّد@, اXؤمن�

ã
| ٕاليه والتوّجه

وال¿Ìك@/ اZCٕان بلحاظ الفرق هذه ب� الفصل

غـاية
ã
| ا£Çوس ب� Dف يّة ×GCٕوا الدينيّة اCٔحكام وحفظ التوحيد كان ا ØXو

الن�ان@, مقابل
ã
| ويعبدون ال¿Ìك@, برنا¶ ع	 م Øuوٕا منتفياً@, كان بل والوهن الضعف

أيضاً@/ الرابعة
ã
و| اCٔولي� اNCيت�

ã
| يذكر n والظلمة@: النور ]بدئيّة حون ØÍ½وي

الصابئ� ففّرق وطعyم@, الكتاب أهل ذّم مقام
ã
| اXورد كان ØXا الرابعة@: واNCية

هو اXسلّم القدر فٕاّن التأ@كيد@, عن Vّردين فذكرYا والzود@, اXؤمن� عن والنصاري
بعده@/ وما الصابئ� رفع

عدم هو هنا وا¡كم للموضوع@, C للحكم هو ا Ø̂ ٕا التأ@كيد أّن ذلك@: وتوضيح
اXلðم� والzود لYٕسYم اXؤمن�

ã
| مناسب اXع� وهذا ,@Fuوفقدا وا¡زن اòوف

مقام
ã
| والنصاري الصابئون وأمّا ا�ملة@,

ã
| Cٔحكامهم وا¡افظ� بالنسبة بديyم

موردYا@/
ã
| ا¡كم لتأ@كيد اقتضاء Yف ا�هة@: هذه ومن الكتاب أهل من Fuكو ¡اظ

آمـنوا@� �@الّذين ٕاّن Ëºٕا Tّل ع	 عطف فالصـابئون ية@: NCا
ã
| اCٕعراب وأمّا

خوٌف Yف ـ@ وقـوله ثان@, مبتدأ با=@: آمَن مَن ـ وقوله ومرفوع@, ا¡قيقة
ã
| مبتدأ فٕانّه

ٕاّن@/ Ëºٕا وهو اCّٔول اXبتدأ خ� وا�ملة خ�ه@, علzم@:

�òا أّن هو ا¡ّق التحقيق فٕاّن واحد@: معمول ع	 عامل� توارُد هنا وليس



صّب ٢١٤

اXبتدأ
ã
| تعمل ا Ø̂ ٕا ة

Ø
اXش} وا¡روف اCٔصيلة@, ا�òيّة ع	 مرفوع هو ٕاّن@: باب

ã
|

�òا
ã
| والعامل علzا@, كان

ã
الّ� حالته ع	 باق فهو اXبتدأ خ� وأمّا بالنصب@, فقط

اXوقعّية@/ هذه
ã
| وقوعه هو

ا Ø̂ ٕا ة
Ø
اXشـ} وا¡روف اXوقعّية@, هذه

ã
| وقوعه هو اòـ�

ã
| العامل أّن فظهر

ويدّل بوجه@, منه مانع C �òا [اميّة قبل ٕاّن Ëºٕا ع	 والعطف فقط@, اXبتدأ
ã
| تعمل

الكرZة@/ اNCية هذه نسق ظاهر عليه

ا¡كـم تعلّق ع	 يدل النصب فٕاّن ة@:
Ø
اXشـ} ا¡روف

ã
| اXبـتدأ نصب وأمّا

ٕاّن@,
ã
| اXدلول التأ@كيد مع� وهذا اXفعول@,

ã
| Fك موضوع@, ٕا� منتسباً وتثبّته وIقّقه

غ�ها@/ أو ال�ّجيى أو التشبيه أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّب@:

با¡ركة ويتعّدي انسـكب@/ َصبيباً@: ÍÈب باب من يِصّب اXاُء صّب ـ مصبا
بّة والص� عليه@/ اجتمعوا اÇXاء@: ع	 الناس وانصّب قتل@, باب من َصبّاً صببـته فيقال
ا�Fعة ّبة@: والص� ,@sالغ ومن اòيل من القِطعة ّبة@: والص� اCٕناء@,

ã
| اXاء بقيّة بابة@: والص�

دراهم@/ من ُصبّة وعنديى ء@,
ã
Ï¿ال من القِطعة ّبة@: والص� الناس@, من

من كلGه@, الباب فروع ترجع وٕاليه ء@,
ã
Ï¿ال ٕاراقة وهو واحد@, أصل صّب@: ـ مقا

َصَبب@, اCٔرض من اLدر Xا فيقال ذلك ع	 وJمل صبّاً@, أُصبّـه اXاَء صببت ذلك
Çا Øu@كأ اòيل@, من القِطعة ـّبة@: والص� اLـداره@/

ã
| منصّب ء

ã
Ï¾ كأ نّه أصباب@, وbعه

للحيّات ويقال اXع�@, لذلك ُصبّة أيضاً sالغ من والقِطعة انصباباً@, اCٕغارة
ã
| تنصّب

بابة@: والص� انصباباً@/ اXلذوع ع	 انصّبت النكز أرادت ٕاذا ا Øu@أ وذلك ّب@, الص� اCٔساود@:
وهو اGوي@, غلبه ٕاذا :@ َصب� ورجل ٕاليه@/ pَصب من بابة pوالص اCٕناء@/

ã
| اXاء من البقيّة



٢١٥ صّب

صبّاً@/ اCٔرض ع	 ُصّب ء
ã
Ï¾ كأ@نّه ٕاشتّد@, :@ ا¡ر� تصّبب ويقال القلب@/ انصباب من

ـَبب@: pوالص وLــَوه@, اXاء صبّك ـّب@: pالص الليث@: قال ـ ١٢١ . ١٢ الxذيب
ا Ø̂ كأ Ï¿م ٕاذا كان ٕانّه �ص�@:

Ø ã
النّ� صفة

ã
و| حدود@/

ã
| يكون طريق أو uر تصّوب

أصـباب@/ وÇbعه اCٔرض@, من اLـدر ما َبب pالص عبـيد@: أبو قال َصَبب@/
ã
| ينحّط

تصاببxا@/ قال الرجل ¾wÌا فٕاذا ال¿Ìاب@, من اCٕناء
ã
| تب اليس�ة البقية بابة@: والص�

الرجـل وُصّب اÇGوي@/ رقّة والصـبابة@: عشق@, ٕاذا الرجل َصّب :@
Ø ã
èعراCٔا ابن وعن
ق@/ ÔT ٕاذا ء@:

ã
Ï¿وال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو كان ماّديّاً@ قيـد Yب فوق من اLدار هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اCٔصل أّن

معنويّاً@/
Tفوظاً@/ يكون أن شأنه من Dف اLدار ٕانّه سفح@: ـ

ã
| وقلنا

العدوان@/ جهة السفك@:
ã
و|

/@ ّ الدفعيى اLCدار السقط@:
ã
و|

اXاّدّية@/ جهة السكب@:
ã
و|

اXذكورة@/ بالقيود تقيّد Yب اLCدار مطلق هو ّب pفالص
/@٢٥ . ٨٠ ـ اً َصبّ اXاَء َصَبْبنا ٕانّا ـ@

ã
| Fك ّ اXاّديى اCٔمر

ã
ف�

/@١٣ . ٨٩ ـ َعذاب َسْوَط َرب�َك zم َعلَ َفَصب. ـ@
ã
| Fك منه اCٔعّم

ã
و|

.@٤٤ ـ oم Ò¡ا َعذاب ِمن رأَسه َفوَق ُصّبوا Ú
Ôj ـ@

ã
| Fك@ الدنيا أمور وراء ما

ã
و|

فرعون وآل و\ود عاد ٕا� النازل والعذاب اXاّدّية@/ ا¤سوسة اCُمور من فاXاء /@٤٨

ã
| وقلنا اNCخرة@/ nعا يناسب ما oا�ح

ã
| oا¡م والعذاب نوع@/ ّ أيى من عاّم مطلق



صبح ٢١٦

ا¦ايز@/ مع خلط ٕانّه السوط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صبح@:

قالوا ا¡مرة@, أصله قالوا اCٔلوان, من لون وهو مّطِرد@, أصل@واحد صبح@: ـ مقا
وجه يقال ولذلك ¡Çمرته@, ِمصباحاً اXصباح يى Ùd @Fك ¡مرته@, صبحاً الصبح يى Ùdو
الغـداة Ìب Ô¿ل فـقالوا يـفّرع@,

Ø
j اCٔصـل@, هـو وهذا الyار@/ نور باح@: pوالص َصبيح@/

الغارة@/ يوم الصباح@: ويوُم بالغداة@/ النوم والتصّبح@: اصطبح@/ وقد بوح@, pالص

خYف أيضاً@: والصباح الyار@/ أّول وهو مثله باح: pوالص الفجر, الصبح@: ـ مصبا
والُمصَبح@/ ووقته@, اCٕصباح موضع والَمْصبح@: الصباح@/

ã
| دخلنا وأصبحنا@: اXساء@/

أّوله@/ اليوم@: وَصبيحة بالغداة@/ نام وتصبpح@: الضحي@/ وفتحها@: الصاد
Ø
ËÉب والصبحة

¾Ìب واصـطبح@: الغـداة@/ ¾Ìب بوح@: pوالص مصابيح@/ وا�مع معروف@, صباح@: ßXوا
وَصـبُح الدعاء@/ بذلك عليه سّلمت وصّبحته@: له@/ دعاء :@�R ا= وصبّحه َصبوحاً@,
بالدهن: واستصبحت واستصبحت@باXصباح/ َصبيح, فهو أ¾Ìق@وأنار, الوجه@صباحة:

اXصباح@/ به نّورت

ضّد واCٕصباح /@ الُممسيى ضّد والُمصبَح الُمسي@/ ضّد بح@: الص� ـ ٦٦ اCشتقاق
الرجـل وصبَح ٕامساًء@/

ã
Ï» ÔZ ×

Ï»وأم ٕاصباحاً@, يُصبح أصبَح مصدرا وYا اCٕمساء@,
صـابح@/ والرجـل َبِكـراً@, سقاها ٕاذا َمصبوحة@: فهيى َصبْحاً@, ويَصِبحها يَصبُحها ٕابله
وصبّحته َصبْحاً الرجَل َصبحت ُصبحاً@/ طعام من اُ@كل أو éل ِمن Ìب Ô¾ ما بوح@: pوالص
ضوء بَح: pوالص اXصباح@/ بعينه@وهو ال«Ìاج باح: والص� الغداة@/ نومة بحة@: ُpوالص تصبيحاً/
كان ٕاذا@ الصـباحة@, Ùب� َصبيح@: ورجل كَِدرة@/ aرة فيه بياض لون بحة@: والص� النار@/

ِصباح@/ قوم من ,@Yًيb



٢١٧ صبح

َصبْحاً@: القوَم وصبحُت ل@/ Ô Òb صباحة@: ء
ã
Ï¿ال صبُح ـ ٢٣٦ . ٢ اCٔفعال @كتاب

َصبوحاً سقيتك َصبوحاً@: و@�صبحُت� كذلك@/ م@اòيُل@: Öxوصبَح صباحاً@/ علzم أغرُت
وصبح أوقدته@/ اXصباَح@: �َصبحُت� و الوقت@/ ذلك أتاك ُء@:

ã
Ï¿ال �صبَح� و بالصباح@/

¼Íنا وLن ظهر@, الصبُح@: وأصبح البياض@/ ٕا� aرته ÍÈبت وُصبحة@: َصبَحاً عُر pالش
أÌºجت@/ وأصبحت@: بّينت@/ :@�òا عن �أصبحُت� و فيه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وحصول معنوّية@, أو ماّديّة ظلمة
ã
| انكشاف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

/@
Ø ã
باط� أو ّ ظاهريى تنّور

كان ٕاذا الصـبيح والوجه الليل@, بذهاب الفجر ظهور اCٔصل@: مصاديق ومن
ـعر@, pالش

ã
| واCبيضاض اòـ�@,

ã
| Øوالتبـ� اXصباح@, وهو باح والص� ,@Yًيb م¿Ìقاً

وغ�ها@/

أو سـقاها@/ ٕاذا ٕابلَه الرجل صبَح ـ
ã
| Fك اCنðاعيى باCشتقاق يستعمل وقد

من ٕابَله@: الرجل صبح
ã
| اCشتقاق فٕاّن الغارة@/ ]ع� الصباح يوم

ã
| Fك Vازّية بعYقة

ã
| الغـارة وقوع باعتـبار الغارة ومفهوم الفجـر@/ طلوع أّول ]ع� ÓÊºٕا بح الص� @كلمة

الصبح@/

ã
| Fك Cزم وهو صـباح ذا ء

ã
Ï¾ أو شـخص ص�ورة ]Çع� اCٕصباح ٕاّن

Ø
j

متعّد@/ وهو صباح@, ذا ء
ã
Ï¾ جعل والتصبيح اCٕفYح@/

/@١٧٧ . ٣٧ ـ اXنَذرين َصباُح فساء ـ مصدر باح pوالص

ٕاذا بِح والص� أسَفر@, ٕاذا بِح والص� ـ باح pالص لزمان ÓÊºٕا ُجعل مصدر Ëºٕا بح والص�



صبح ٢١٨

/@ ٨١ . ١١ ـ بُح الص� َموِعَدُهم ٕان. تنّفَس@,

نوره َمَثُل ,@١٢ . ٤١ ـ صـابيح Ò[ نيا الد� Êَء
Ú
ال« وزي.نّا ـ آلة Ëºٕا واßXصباح

/@٣٥ . ٢٤ ـ ُزجاجة
ã
| ْصباُح ßX ا ِمْصباٌح فzا @َكِمْشكاٍة@

اXاّديّة الدنيا ال«Êء
ã
| وهو الظYم@, به وينكشف التنّور به يكون ما فاXصباح

مyا ًYّك فٕاّن ا@, ÒGحو ما اXن�ة الثابتة الكوا@كب وهيى اُخر وcوس الشمس عن عبارة
/@nللعا زينة وهيى يّارة@, pالس والكراِت ا�ّو من حوGا ما ء

ã
ÏÉُي

فقال اXستن�ة@, يّارة pوالس للثابتة الشاملة بالكوا@كب@, اُخري آية
ã
| Øع� وقد

/@٦ . ٣٧ ـ الكوا@كب بزينِة نيا الد� Êَء
Ú
ال« زي.نّا ٕانّا ـ تعا�

هـو والنور واCٔرض@, ال«Êوات نوُر تعا� فا= النـور@: آية
ã
| اXصباح وأمّا

nعوا Vموع عن عبارة واCٔرض وال«Êوات ,@
ã
Ù	تجXا الفائض الوجود ظهور حقيقة

هو فzا فالنور ال«Êوات@, وهو روحانيّاً وعلويّاً اCٔرض@, وهو ج«Êنيّاً ماّدياً التكوين
/@nالعوا bيع

ã
| اXنبسط

ã
Ø	تجXا النور

وQلGيه النور انبساط حيث من لوحظت ٕاذا قاطبة nالعوا هذه هيى فاXشكوة
والشكو@/ النور راجع ـ فzا

ã
|

ã
Ø	تجXا اXنبسط

Ø
j فيه@, الفانية الزجاجة

ã
|

ã
Ø	تجXا اXصباح هو النور وهذا

التكوين طبقات
ã
| وهذا النور@, Cّٕا اXشكوة

ã
| Cو الزجاجة

ã
| يري Yف اXشكوة@,

كوكب@/ راجع ـ اXكّونات سائر
Ø
j ال½Íفة@, الفانية العقول nعا من

Òوح� سوَن Ô] Òح� Aِا َفُسْبحاَن ـ@
ã
| Fك ّ الظاهريى التنّور

ã
| ٕامّا اCٕصباح @ٕاّن

Ø
j

/@٩٦ .@٦ ـ@ @ َسَكناً الل.ْيَل َوَجَعَل إ]ْصباِح فاِلُق ,@٣٠@.@٧ ـ ُتْصِبُحوَن

Ú
Ôj فاِرغاً@, Ïºُمو ُأم& فؤاُد وأْصَبَح ـ@

ã
| Fك ّ اXعنويى واCنكشاف التنـّور

ã
| أو



٢١٩ صبح

ناِدِم�@/ Ôr َفَعلْ َع�ما فُتْصِبحوا كاِفِرين@, ا@
ß
w أْصَبحوا@

عذاباً كان وٕان ا¡ّق ظهور
ã
و| وا�هل@, الضYل انكشاف

ã
| التنّور يكون وقد

ã
| فأْصَبُحوا اِدِم�@, النّ ِمَن فأْصَبَح ين@,

ß
Ì ßºاòا ِمَن فأْصَبح ـ@

ã
| Fك وÍÈراً@, وابتYء

ُمْصِبِح�@/ يَْحُة الص. م Ôtفأخذ ,@� ß\جا داِرِهم

ٕالzا@, تتحـّول حالة ذ@كر ٕا� فيحتاج التحـّول@, Vّرد اCٕصباح من يراد وقد
الناقصة@/ اCٔفعال من ٕانّه حينئذ ويقال

ã
| ويسـتعمل حالة@, ع	 كون أو Iّول ع	 يدّل فعل كّل أّن ذلك وتوضيح
وقد خ�اً@/ وتسّمي ٕالzا@, اXنxية ا¡الة ذ@كر ع	 مفهومه [اميّة فيتوقّف اXورد@: هذا
العوامل@/ من وهيى ,@�òا وتنصب Gا ÓÊºٕا ترفع الناقصة اCٔفعال أّن النحاة@: ب� اشxر

اNCخر ËºCٕوا الفاعلّية@, بعنوان بعدها ÓÊºٕا اCٔفعال@ترفع هذه التحقيق@أّن ولكّن
الكوفيّ�@/ مذهب هو Fك ا¡الّية@, ع	 منصوباً يكون

ٕاليه Tّول ٕا� Tتاجة ناقصة ا Øu@أ Cّٕا الYّزمة اCٔفعال سائر وب� بيyا فرق Yف
عليه@/ السكوت ويصّح ا�ملة مع�

Ø
rلي ا¡ال@, وهو

اCستقرار ع	 دّل ٕاذا وأمّا ع	@Vّرد@التحّول@ٕا�@حالة@/ فاCٔفعال@الناقصة@ما@تدّل
تاّم@/ فعل فهو نفسه

ã
| والتثّبت

كافرين@, أصبحوا@ ٕاخواناً@, Ôrأصبح َغـْوراً@, ماؤكُم أصبح ـ
ã
| Fك فالناقـص

Iّول Vّرد ع	 الكرZة اNCيات فتدّل ـ@ @ َغـْوراً ماؤها ُيْصبح أو ناِدم�@, فُتْصِبحوا@
عذاباً كان ولو ويظهر@, ا¡ّق Øيتب� Øح� سابق@, اLراف أو ابتYء أو ضYل بانكشاف

اXنكشفة@/ الYّحقة ا¡الة ذ@كر ٕا� فيحتاج وابتYًء@,

فيه واCستقرار الصبح
ã
| الدخول وهو التثبت ]ع� كان ٕاذا@ اXاّدة من والتاّم



صبر ٢٢٠

ُتْصِبُحون@/ Òوح� سون Ô] Òح� Aا َفُسْبحاَن ُمْصِبح�@, يَْحُة الص. م Ô Ötفأَخَذ ـ@
ã
| Fك@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ص�@:

صابر ورجل ا�ـزع@/ ضّد :@ Öوالَص� الُمّر@/ الدواء :@
ß
ـ� pوالص ـ ١٢٦ اCٕشتقاق

ب�@: pوالص قُتل@/ ح� ُحبس أيى اً@, Öَص� قُتل ـ@ قوGم ومنه ا¡بس@, :@ Ö� pوالص وَصب�@/
ـ�ة@: الص� وبَيْع معروفة@/ سـود� حجارة ذات �أرض َحّرة وصبّارة@: أبيض@/ سحاب

أعYه@/ ء@:
ã
Ï¾ كّل وأصبار Tبوساً@/ كان ٕاذا مصبور@: فالرجل معروف@/

واصط�ت@: عن@ا�زع@, النفَس حبست ÍÈب: باب من ص�اً ص�ت ـ مصبا
وص�ت الص�@/ ع	 aلته ته@: Øوص� ومتعدياً@/ Cزماً يستعمل زيداً@: وص�ت مثله@/
:@
ß
� pوالص /@ Òُص� bعها الطعام@, من �ة والص� َصب�@/ فأنا به@, كفلت وَصبارة@: ص�اً به

اXّر@/ الدواء

ـ والثالث ء@/
ã
Ï¿ال

ã
أعا� ـ

ã
æوالثا ْبس@/ Ò¡ا ـ اCّٔول ثYثة@: أصول ص�@: ـ مقا

والَمْصبورة@: حبسxا@/ اCٔمر,@أيى ع	@ذلك
ã
Ï»ص�ت@نف ـ فاCّٔول ا¡جارة@/ جنس@من

Òيُص� Cٔ@نّه بذلك يى Ùd ا Ø̂ وٕا الكفيل@, وهو ِب�@, pالص الباب@: ومن اXوت@/ ع	 ا¤بوسة
ت Øوص� َصـب�@/ به فأنا به@, كفلت ٕاذا@ َصـ�اً@: أص� به

ã
Ï»نف ص�ت الَغـْرم@, ع	

وأصـبار أعYه@, ء
ã
Ï¾ كّل ُص� ـ

ã
æالثا وأمّا /@Ë»الق جهَد با= حلّفته ٕاذا اCٕنسان@,

وغـلظ@, اشـتّد ما ا¡جارة@: من � فالص� ـ والثالث ُص�@/ والواحد نواحيـه@, اCٕناء@:
حجر@/ أو حديد من قطعة بّارة@: والص� ِصبار@/ وا�مع

اÇXعروف@/ الدواء هـذا :@
ß
ـ� pوالص ا�زع@/ ضّد :@� pوالص ـ ٢٥٩ . ١ ا�مهرة

ب�@: pوالص الكفيل@/ ب�@: pوالص وزن@/ Cو كيل Yب اش�يته ٕاذا ُص�ًة@: ء
ã
Ï¿ال واش�يت



٢٢١ صبر

بياض@/ وفيه تكاثف ٕاذا السحاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�Çزع اCضـطراب عـن النفس حفظ اXـاّدة@: هذه
ã
| الواحـد اCٔصل أّن

والطمأنينة@/ بالسكون

tيئـته
ã
| ٕامّا وIّمل@, ص� ٕا� Iـتاج موارد

ã
| اXاّدة تستعمل اللحاظ وwذا

/@
ã
æعاXا تلك أمثال

ã
| أو به العمل ٕادامة

ã
| أو Qّمعه

ã
| أو

أقسام@: ثYثة ع	 متعلpقه باعتبار الص� ٕاّن
Ø
j

له فـرض هـو مـا وٕاتيـان بالوظائف العـمل قبال
ã
| الصـ� ٕاعFل ـ اCّٔول

الطاعة@/ ع	 الص� وهو واضطراب@, تسا· دون من الطريق هذا
ã
| واCستقامة

من عملـه@, عن ّ مyيى وهو تركه له يلزم ما ترك
ã
| والتثّبت الص� ـ

ã
æوالثا

اXعصية@/ عن الص� وهو وا¤ّرمات@, واXنَكرات
ã
Ï¼عاXا

مصيـبة من طبَعـه@, mYي@C ما بكّل اXواجهة وهو البYء@,
ã
| الصـ� ـ والثالث

اضطراب@/ Yب يعّذبه@, مكروه أو بدنه تصيب

له@/ mYم غ� هو ما قبال
ã
| والص� التثّبت الثYثة@: اCٔقسام هذه وNمع

Eِة بالص. أْهلََك وْأُمر ,@٦٥ . ١٩ ـ لعباَدته
ß
وcْصَط� فاعُبْده ـ@

ã
| Fك فاCّٔول

/@١٣٢ . ٢٠ ـ zا َعلَ
ß
وcْصَط�

اCُمـور من بالطاعة العمل فٕاّن الفعل@, اختيار ع	 ويدّل افتعال واCصطبار
الص�@/ مع�اختيار هو وهذا عليه@, للص� oوالتصم الxيّؤ فيلزم واXستقبلة@, ا¡ادثة



صبر ٢٢٢

ã
æَسـَتِجُد َتص�@/// وَكيَف َص�اً َمعيى َتسـَتطيَع لَن ٕان.َك قال ـ@

ã
| Fك

ã
æوالثا

ـ اً Öَصـ� َمعيىَ َتْسـَتطيَع لَن ٕان.َك أُقْل nأ ء@///
ã
Ï Ò¾ َعن

ã
َتْسأل� Eف ///@ صاِبراً Aا ٕانشاَء

/@٧٢ .@@١٨
عليه@/ واCع�اض السؤال عن الص� يراد

َيقولون ع�ما
ß
وcْص� ,@١٧ . ٣١ ـ أصابَك َع�ما

ß
وcْص� ـ

ã
| Fك والثالث@,

/@١٨ . ١٢ ـ يٌل Òb Õ Öَفَص� أْمراً أنُفُسكُم َلكُم سّوَلْت َبل ,@١٠ . ٧٣ ـ

السوء@/ وحوادث والبYيا اXكروهات من يصيب ما قبال
ã
| الص� يراد

مراتب@: أربع ع	 فهو الَكْيفّية@: بلحاظ Ö� pالص وأمّا

حـفظ هو الص� ٕاّن وقلنا واضـطراب@, جزع منه يظهر C Mيث الص� ـ ١
.@@١٤ ـ نا Òَص� أم أجِزعنا َعَلينا َسواٌء ـ@ تعا� قوله عليه ويدّل ا�زع@, عن النفس

ا�زع@/ قبال
ã
| الص� فذكر ,@٢١

,@٦٩ . ١٨ ـ أْمراً لََك
ã
Ï½أْع َو] صاِبراً Aا ٕانشاَء

ã
æسـَتِجُد ـ@

ã
| Fك وهذا@

/@٧٨ . ١٨ ـ اً Öَص� َعلَيِه َتْسَتِطع Òn ما بتأويِل سأنب&ئُك
الص�@/ مطلق ف�اد

ã
| Fك وهذا@ الباطـن@,

ã
| Cو الظاهر

ã
| جـزع منه يُري C Mيث الص� ـ ٢

.@@٣ ـ اُ]مور َعزم ِمن ذلَِك فٕان. وتت.قوا وا
ß
َتْص� وٕان َكث�اً أذًي اّلذيَنأ¾Ìكوا ـ@@ومن

/@٤٣ . ٤٢ ـ اُ]مور َعزم ن ß ÒX ذلَك ٕان. وغَفر Òص� ْن Ò ÒXو ,@١٨٦

الباطن@/
ã
| Iقّقه من Cبّد العزم فٕاّن

م Øwر وجِه ابتغاَء ص�وا وال.ذيَن ـ
ã
| Fك والشوق ا¤بّة عن منبعثاً الص� ـ ٣

/@٢٢ . ١٣ ـ



٢٢٣ صبع

ا�ميل@/ الص� هو وهذا

Cو هوي Cو داٍع له ليس ا¢لِص العبد فٕاّن العبودّية@: جهة ع	 الص� ـ ٤
.@@١٦ ـ يتوك.لون م Øwَر وَع� وا Òص� ال.ذيَن ـ والعبوديّة الطاعة Cّٕا مقصود Cو نظر

/@١٢٧ . ١٦ ـ Aبا ٕاّ] ك Ôَص� َوما
ß
واص� ,@٤٢

واÇXوضوعات@, اÇXوارد خصوصيّات Mسب مراتبه بتفاوت الص� ٕاّن وأيضاً
¼Íف ولزوم الYّزم التحّمل ومقدار وال«Îولة@, والصعوبة والضعف@, الشّدة جهة من

وغ�ها@/ والطاقة@, القّوة

/@٣٥ . ٤٦ ـ م Ô ÒGَتْسَتْعِجل َو] ُسل الر� ِمَن الَعْزِم اُولو Ò Òَص� F كَ
ß
فاص�

/@١٥٥ . ٢ ـ الّصاِبِرين Ì Ù¿ وبَ والث.مراِت وأ]نُفِس أ]مواِل ِمن ونْقٍص
/@٦١ . ٢ ـ واحد َع�طعاٍم Ò ß

نْص� لَن
×
Ïºمو يا Ôr ُقلْ وٕاذ

واCٔنـفس اCٔمـوال من نقص ع	 كالص� ليس الرسـالة بأعباء الص� فٕاّن
واحد@/ طعام ع	 والقناعة كالص� ليس أيضاً علzا والص� وا¥رات@,

اCستعداد جهة من اCٕنسان مرتبة تشخيص
ã
| اXعيار هو الص� أّن �O@Cو

نفسـه كملت من Cّٕا اCٔع	منه ا¡ّد وCيبلغ الروحّية@, @والقدرة
Ø ã
الباط� @والوسع

Ø ã
çالذا

رها@/ بقَد َأْوِديٌَة فساَلْت ـ@ غايxا وبلغت

ومـقدار وجـوده سـعة كانت ومَن والتفّسح@, التحّمل هو الص�@: حقيقة فٕاّن
أ@كمل@/ روحه وقّوة استعداده كان أزيد@: Iّمله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صبع@:

وقال /@Íß½والِبن Íß½ن ßòا مثل أÊºئها سـائر وكذلك مؤّنثـة@, اCٕصبَْع@: ـ مصبا



صبع ٢٢٤

تثلث لغات@, Ì¿ع اCٕصبع
ã
| بعÎÉم@: قال التأنيث@/ والغالب ويؤّنث@, يذّكر :@

ã
æالصغا

Ì»كـ لغاtا@ من واÎ¿Xور عصفور@, مثل اُصبوع والعا¾Ìة البـاء@, تثليث مع اGمزة
الفصحاء@/ ارتضاها

ã
الّ� وهيى الباء@, وفتح اGمزة

أصابعه@, واحدة اCٕنسان ٕاصبع فاCٔصل يستعار@,
Ø
j واحد@, أصل صبع@: ـ مقا

باصبعه@, Lوه أشـار ٕاذا بفYن@, فYن صبَع ويقال يذّكر@/ قد وقالوا مؤّنثة@, هيى قالوا
ٕاصبع@, ماله

ã
| لفYن ـ يقال ومَثل مستعار@/ وهذا ا¡سن@, اCٔثر واCٕصبع@: له@/ مغتاباً

ٕاصبعيك@/ ب� من اCٕناء
ã
| ما ٕاراقتك ْبع@: pوالص bيل@/ أثر أيى

عليـه أصبَع عليه وصـبعت بالرجل صَبعُت عبيـدة@: أبو ـ ٥١ . ٢ الxذيب
ال¿Ìاب يُرسل أن اCٕناِء@: وَصبُع دللته@/ فYن@: ع	 فYناً وصبعت اغتبته@/ ٕاذا صبعاً@:
مأخوذ كلّه وهذا قلت فيندفق@/ Ì¿ينت Yّلئ السبّابَت� أو اwCٕام�

ã
طر| من فيه الّذيى

:@
ã
èعراCٔا ابن عن باCٕصبع@/ ٕاليه أشار ٕانسـاناً اغتاب ٕاذا اCٕنسـان Cّٔن اCٕصبع من

وٕان اCٔصابع@/ واحدة واCٕصبع@: التاّم@/ الِك� بْع pوالص اً@, Øمتك� كان ٕاذا مصبوع@: رجل
ا Ø̂ وٕا ا¡َسن@, اCٔثر واCٕصبع@: التأنيث@/ عYمة فzا ليس Cٔ@نّه له@: جاز اCٕصبع ذ@ّكر

باCٕصبع@/ ٕاليه الناس Cٕشارة ٕاصبع@: ا¡سن لYٔثر قيل

أشار وبأخيـه@: أخيـه ع	 وَصبع دلّك@/ ما أيى عليـنا@: َصبعك ما صبع@: ـ أسا
أصـابع وأدركته الشـيطان@, صبَعه وCيتـه@:

ã
| Øيتك� Xن ويقال مغتاباً@/ بٕاصبعه ٕاليه

الشيطان@/

قضيب@/ سبابة@, اصبع@, �ِاِصبَْع�@ ـ قع

أشار@/ �ايصِبع�@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٢٥ صبغ

والتحقيق@:

كدرهم@, واCٕصبَع ,@Í½تـU بتغي� العـ�يّة اللّغة من مأخـوذة اXاّدة هذه أّن
العـربيّة

ã
| مـنه ويشـتّق اCٔصيل@, الفصيح الوزن هو وهذا كدراهم@, أصاِبع وا�مع

فٕاّن اCٕصبع@, مفهـوم ]ناسـبة مyا وكّل رأيت@, Fك اGمـزة Mذف ّ انðاعيى اشـتقاق
أو الكـتابة أو بالعمل أثراً يوِجد وهو والتحق�@, الطعن موارد

ã
| به يُشـار اCٕصبع

اCعتدال@/ Gحد عن خارجاً اً Øمتك� كان ٕاذا ٕاليه ويشار الصناعة@,

/@١٩ . ٢ ـ واِعق الص. ِمَن م
ß ß
uآذا

ã
| أصابَعُهم َعلوَن Ö ÒN

/@٧ . ٧١ ـ م
ß ß
uآذا

ã
| أصاِبَعُهم َجَعُلوا م Ô ÒG ِلتْغِفر م Ôtدعو F ُكل.

ã
Ùæ وٕا

وزينxا بالدنيا ومغروراً اXاّدّية@, وMياته بنفسه التعلّق شديد اCٕنسان كان فٕاذا
عن وTروم ا¡قيقة عن ومقطوع قلبه ع	 Uتوم فهو قلبه@: و[ايYت نفسه وأهواء
والتوّجه ا¡ّق وقبول لYهتداء واستعداد tيّؤ له وC@يب الروحانّية@, اXعارف ٕادراك

اXعنوّية@/ الgاCت ٕا� وا¦ايل ٕاليه

سبيل@الفYح@والّرشد@/ سلوك عن وZتنع الروحانيّة, عن@اسBع@الدعوة Øèيتأ فهو
و[ايtYم الدنيويّة وMياtم وبأهوائهم بوجودهم تعلّقاً آذاuم@,

ã
| أصابعهم وNعلون

النفسانّية@/

وألطف واسطة وأقرب وسيلة أقوي ا Øuفٕا اXقام@: هذا
ã
| باCٔصابع والتعـب�

اCسBع@/ عن [نع ء
ã
Ï¾

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صبغ@:

أصـَبُغه@/ صبَغته تقول ما@/ بلون ء
ã
Ï¿ال تلوين وهو واحد أصل صبغ@: ـ@ مقا



صبغ ٢٢٦

ا= ٕا� به ُتقّرب ما كل� آخرون@: وقال òلقه@/ فطرته هيى قوم@: فقال ا=@: ِصبغُة ـ@ فأمّا
واCّٔول اCٔشكل@, دون وذلك بياض@, ذنبه طرف

ã
| الفرس واCٔصبغ@: ِصبغة@/ تعا�

َطَرفه@/ يُصبغ ء
ã
Ï¿بال مشبّه

يقول من ومyم به@, يصـبغ ما وهو ]ع�@, باغ@: Gوالص بغة Gوالص بغ Gالص ـ مصبا
الثوب وصبغت ع	لفظه@/ ّ ِصبغيى بغ Gٕا�الص والنسبة وبئار@/ ب� مثل ِصبغ bع باغ Gالص

ã
| �òا به يُصبغ ما أيضاً بغ Gوالص ÍÈب@/ باب من لغة

ã
و| وقتل@, نفع باب من َصبغاً

واصطبغ :@
Ø ã
èالفارا قال @ِكل�@/ ÐEل وِصْبٌغ ـ وLوه ّل Òòكا مائع ٕادام بكّل وOتّص اCٔ@كل@,

مـفعول ٕا� يـتعّدي C فـعل وهو اòّل@, من واصطبغ بعÎÉم@: وقال وغ�ه@/ Gل Òòبا
به@, يصطبغ الّذيى النوع لبيان فهو ا¡رف@: وأمّا Rّل@/ �òا اصطبغ يقال Yف ,@´Í¼
فـيه اCجxاد عن كناية بالعلم@: يده وصبَغ اCٔ\ـد@, ومن باCٔ\ـد ا@كتحلت يقال Fك@
نـتّبع بل قل ـ واÇXع� اXفعول@, ع	 ونص}ا ا=@, فطرة ا=@: وِصبَغَة فيه@/ واCشxار

ا=@/ دين أيى ا= ِصبغة ـ@@اتّبعوا وقيل ا=@, صبغة

ْبغ@: pوالص الثياب@, به ن pيلو ما باغ Gوالص بغ Gالص الليث@: قال ـ ٢٧ . ٨ الxذيب
ا= قال اCُدم@/ من به يُصطبغ ما باغ@: Gوالص بغ Gوالص بّاغ@/ pالص حرفة باغة@: Gوالص اXصدر@/
ذَنبه@/ أع	 �بيّض ما الط�@: من واCٔصبغ ُدهَنه@/

ã
يع� @ِكل�ـ ÐEل وِصْبٌغ ـ الزيتون

ã
|

ُت Ø�تغ قد
ã
Øæ@أ وأخ�وا عندك

ã
æو Ú�غ عينك@:

ã
|

ã
æصبَغو قد ـ

ã
| اCٔنباريى ابن وقال

لونه Ú�تغ ٕاذا الثوب ُصِبغ ومنه التغي�@, العرب كYم
ã
| بْغ pوالص قال@: عليه@, كنت

Ø
Fع

صَبغُت زيد@:
ã
èوأ ّ اCٔصمعيى وعن ُصفرة@/ أو رة Ôa أو سواد حال ٕا� حاله عن واُزيل

صبغَة ُنصب الفّراء@: وقال بغ@/ Gالص به يُصبَغ والّذيى حسناً@, ِصِبغاً وأصبَُغه أصبُُغه الثوب
Gا أضِمر غ�ه@: وقال ا=@/ صبغَة ونتّبع oٕابراه ملّة نتّبع بل ـ ع	قوله رّدها Cٔ@نّه ا=@:
غمسxا, ٕاذا اXاء

ã
| َمشافَرها الناقة صَبَغِت ويقال@: ذلك@/ وشبَه وتدّبروا ٕاعرفوا ـ Yًِفع



٢٢٧ صبغ

لغم«Îم َصبْغاً@, ِصبغ فيه ماء
ã
| أوCدهم Îم

Ò
غم« النصاري ت Ødو اXاء@/

ã
| يده وصبغ

وِصـبغة تصبّغاً الدين
ã
| فYن تصبّغ :@

ã
æاللحـيا وقال الغمس@/ ْبغ@: pوالص فيه@, ٕايّاهم

بغة@/ Gالص فهو ا= ٕا� به ب Gُتقر ما كّل عمرو@: أبو وقال حسنة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً أو ظاهريّاً غمساً ء
ã
Ï¾

ã
| غمس هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

/@CًّوIو حالته
ã
| اً Ø�تغ يوجب

ã
| يَده وصبغ الزيتون@, أو اXايع اCٕدام

ã
| �òا وصبغت الثوَب@, صبغت فيقال

غ�ه@/ أو التعميد لغُسل اXاء
ã
| َولده وصبغ اXاء@,

بالعلم@/ يده وصبغ الدين@,
ã
| وتصبّغ عينك@,

ã
|

ã
æَصبغو ـ ّ اXعنويى

ã
و|

تصبيغاً@/ ُصبGغ قد لونه
ã
| باختYف فكأ@نّه اCٔصبغ@: وأمّا

/@٢٠ . ٢٣ ـ @ِكل� ÐEل وِصْبٍغ هن بالد� َتنبت سيناَء ُطوِر ِمن رُج ÒH وَشَجرةً

فالدهن اòـ��@/ فيه يُغَمس مائعاً �ٕاداماً ِصبغاً وُتنبت أيى الدهن@, ع	 عطف
الغذاء@/ مقام

ã
| بغ Gوالص اCٕضاءة@/ مورد

ã
| ما@@يستعمل

لَُه ُن Ö ÒLو ِصبَْغًة Aِا ِمَن أْحَسُن وَمن Aِا ِصبَْغَة َلْينا@/// ٕا اُنِزَل وما Aبا آَمنّا قولوا
/@١٣٨ . ٢ ـ عاِبدون

ا= وصبغُة ,@CًّوIيوجب غمس من ]ع�نوع للنوع@, مصدر لسة ß�كا بغة Gالص
فاعل كان ٕان ,@= وIّول غمس أيى الYّم@, ]ع� واCٕضافة ,@

Ø ã
æروحا ّ معنويى غمس

تعا�@, ا= هو فالغامس ا=@, من وIويل غمس أيى ِمن@, و]ع� اXؤمنون@, هو بغ pالص
/@٦ . ٣٠ ـ َوعَده Aُا ِلف ÔO [ Aا َوْعَد ـ تعا� قوله

ã
| Fك@



صبا ٢٢٨

الرسل ٕارسال فٕاّن الكرZة@, اNCيات ونظم اللفظ ]فهوم وأوفق أو� اXع� وهذا
السعادة@, ٕا� للتحّول فzا والغمس الصبغة هيى للنبيّ�@: çيؤ ما وٕايتاء الكتب وٕانزال

الgال@/ منxي هيى
ã
الّ� التامّة العبوديّة مرحلة Iقّق التحّول@: هذا ونتيجة

مناسـب فعل يقّدر أن
ã
ÏÉيقت الكYم فسـياق بالنصب@: بغة Gالص ٕاعراب وأمّا

عابدون@/ لَُه وLُن ـ وقوله اُنزل@/// وما Aبا @آَمنّا ـ بقوله

Nوز Cو ذلك@, Lو أو أقبلنا@, أو أتينا@, أو ْهنا@, pوج أو ِصبغًة@, ا= صبََغنا وهو
¾Ìائطها@/ لفقدان ,@Cًبد Cو عطفاً Cو Cًحا يكون أن

وهيى بعده@, خارجيّة مرحلة وٕا� اÇZCٕان نتيجة ٕا� ٕاشارة ا�ملة هذه ٕاّن
Ø
j

اXاّدة nعا من واCنتقال
ã
æالروحا التحّول وحصول ا= رaة Mر

ã
| اCنغFس Iقّق

اCهتداء@/ حّق هو وهذا والنور@, ا¡ق ¼Íاط ٕا�

ã
| يّدعي ما دون والعـدوان@, والنفاق الكفر أرجاس من اCغتسال هو وهذا

للنصاري@/ التعميد كغسل اُخر@, اُمور من والتحّول التطه� مقام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صبا@:

ِصباه
ã
| ذلك كان يقال فيه@, لغـة كYم وزان باء pوالص َغر@, Gالص با@: Gالص ـ مصبا

قعد@, باب من ُصبّواً وصبا الّشمس@/ مطلع من tّب الر´ @كَعصا@: با pوالص َصبائه@/
ã
و|

مال@/ ¾Îوة@: مثل وَصبْوًة

ـ صباً يصبو Gا وَصبا فYنة@, ٕا� فYن صبا يقال ـ صبا ـ ٢٥٥ . ١٢ الxذيب
الَغـَزل@, من واللّهو الفتّوة َجْهلة بْوة@: pالص الليث@: وقال ٕالzا@/ مال وَصبْوة@: منقوص@,
رأيته يقال با@, Gالص واXصدر لغة@, بية Gوالص ,@

Ø ã ß
� pالص bع بوة Gوالص با@/ Gوالص

ã
èالتصا ومنه

ِصَغره@/
ã
| أيى ِصباه

ã
|
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ـ
ã
æوالثا السّن@/ صغر ع	 يدّل ـ اCّٔول صحيحة@: أصول ثYثة ص�@: ـ مقا

ِصباه
ã
| ورأيته بيان@, Gوالص بية Gالص واحد ـ فاCّٔول اCٕمالة@/ ـ والثالث الرياح@/ من ر´

مال ٕاذا يصبو ء
ã
Ï¿ال ٕا� صبا الباب@: ومن الصبيان@/ الكث� :@ والُمصبيى صغره@/

ã
| أيى

تستقبل
ã
الّ� وهيى با@, pالص ر´ ـ

ã
æوالثا بْوة@/ pالص ËºCٕوا واحد@, واCشتقاق ٕاليه@, قلبه

الر·@/ صابيت العرب قول ـ والثالث تصبو@/ َصَبْت يقال القبلة@,

الفتّوة@, َجْهلة وهيى َصبْوة فYن
ã
و| ٕاليه@/ َصبْوة

ã
èو ُصبّواً@, ٕاليه صبوت ـ أسا

وأْصِبية صغار ِصبية وله ِصباه@/
ã
| ورأيته الشـيُخ@/ Òèوتصا وتصبّاه@/ اGوي وأصباه

وما وأماله@/ قلّبه َء@:
ã
Ï¿ال èوصا صبياuا@/ ك� اXرأة@: اْصَبت وقد وِصبيان@/ واُْصبية

وجهه غ� ع	 قّربه وسّكينه@: سيفَه èوصا وجهه@, ع	 ريه ÔQ C الكYَم@:
ã
èتُصا لك

ا Øu@Cٔ صباً@: يت Ød وقيل وcَلْت@, جنَبْت ـ كقولك َصباً@, هّبت الر´@: وَصَبت /@oستقXا
ٕاليه@/ Iّن ا Øu@فكأ البيت تستقبل

الواو@/ من وهو وِصبيان@, ِصبية وا�مع الغYم@, :@
Ø ã
الص� ـ صحا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا باطن@/ أو ظاهر
ã
| اCشxاء مع ا¦ايل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

ا¦ايل@/ مطلق
ã
| والصوب, الصّب@والصبأ@والصبو مواّد ب� مش�ك

ã
Ø	الك اXفهوم

يدّل باGمزة@: والصبأ شديد@, و[ايل ّ قهريى اLدار ع	 يدّل بالتشديد فالصّب
وعطوفة@, اشـxاء مع لطيف [ايل ع	 يدّل والصبو باCختيار@/ و[ايل خروج ع	
ء@واKفاض

ã
Ï¿ال @نفس

ã
| [ايل ع	 يدّل ياء@: استبدلت@الواو وٕاذا الل�@/ حرف بوجود

وِضعة@/
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Ø ã
كالص� ]ناسبة@, صيغها بعض

ã
| ياء الواو تتبّدل

Ø
j ناقصة@, الواويّة من فاXاّدة

وهكذا والياء@, الك«Ìة ]ناسبة ّ الدعيى
ã
| Fك ياء الواو قلبت كفعيل@, َصِبيو أصله فٕان

وغ�Yا@/ والصبيان الصبية
ã
|

ٕا� و[ايل ّ طبيعيى واKفاض ضعف فzا السن� من مرحلة ع	 يطلق
Ø ã
فالص�

اCٔصـليّة فطرته عن مBيل وهو والّلعب@, واللّهو اللّغو من له ويناسب يليق ما غ�
واLCراف@/ اLCطاط

ã
| ومنخفض اCٕنسانّية@,

اللغة@,
ã
| مستعملة وهيى الناقصة@, اليائيّة اXاّدة من الكلمة ٕاّن نقول: أن وCيبعد

ã
çيأ ]ا اCٕتيان ]ع� نف«Îا@,

ã
| مستقلّة اXاّدة فتكون علم@, باب من

×
يَص�

ã ß
ص� فيقال
/@
Ø ã
الص� به

/@٣٣ . ١٢ ـ ا�اهل� ِمَن وأ@كُن ٕالzّن أصُب كيَدهّن
ã
Ùع� ْف

ß
Í½ت وٕاّ]

ا¡ّق@/ ¼Íاط عن منحرفاً وأ@كون ٕالzّن@, وتوّجه [ايل
ã
� Jصل أيى

/@١٢ . ١٩ ـ َصبّيا كَم Ô¡ا وآتيناُه بقّوة الِكتاَب ُخذ يي ÒJ يا

/@٢٩ . ١٩ ـ اً َصبيّ الَمهِد
ã
| كاَن َمن ُنَكل&ُم َكيَف قالوا

,@F Ùyس @صغر
ã
| @والنبّوة الوحيى اوتيا علFz@السYم@قد Ï»يي@وعيJ أّن ٕاشارة@ٕا�

اKCفاض Cّٕا فzا الناس من يري C سـن�
ã
و| اCعتدال عن خارجة مرحلة

ã
و|

الطبيعة@/ خYف ع	 وجريان وٕاعجاز آخر برهان وهذا والّلعب@, اللّهو
ã
| والتوّغل

وغ�Yا@/ والطفولة الصغر دون باXاّدة التعب� لطف اXع� وهذا

اللّـهو ٕا� والرغبـة بالّلعب التعلّق Cّٕا طفل من يتوقّع C العاقل العـرف فٕاّن
يكون C منه والوحيى النبـّوة آثار فظهور ا¡قائق@, وٕادراك اCعتدال عن واLCراف

/@ ّ اXاّديى ّ الطبيعيى للجريان خارقاً Cّٕا
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اللغة@, Cٔهل تبعاً كان قد الصبو@: ـ عنوان ذيل
ã
| اXاّدة هذه ذ@كر أّن �O@C

Ø
j

Fك خاّص مفهوم ع	 مسـتقّل عنوان Iت
ã
الص� وذ@كر اXاّدت� تفكيك هو وا¡ّق

ذ@كرنا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صحب@:

bاعة واCٔصحاب الصاِحب@, bع ْحب pالص الليث@: قال ـ ٢٦١ . ٤ الxذيب
حابة pوالص قال@: وَصحابة@/ وِصحاباً وُصحبَة ُصحباناً أيضاً الصاحب وNمع ْحب@, pالص
صِحب ـ قولك مصدر حبة@: والص� قال@: َصحابتك@, وأحَسن ا= صاَحبك قولك مصدر
كفاِرٍه وصاِحٌب@وُصحبة صاِحٌب@وأصحاب@كاÎ¾Cٔاد@واCٔنصار, وقال@غ�ه@: َيصَحب@/
أصحاب@, ذا كان ٕاذا@ الرجل أصَحب وقد ّب@/ ÔJ ]Çا لنا ßصحاب ÒX ٕانّه ويقال وُفرهة@/
منّا هم و] ـ

ã
| الفّراء وقال استصحبه@/ فقد شيئاً Cَزم ء

ã
Ï¾ وكّل �نقاد@/ ٕاذا أصحَب@:

صحبك من@قولك هو غ�ه@: وقال نعون@/ ÔZ@ أيى :@
Ø ã
æازXا وقال ارون@/ ÔN

ã
يع� ُيْصَحبون@:

جاراً@/ لك وكان حفظك أيى ا=

رؤية له حصل Xن اCٕطYق هذا
ã
| واCٔصل صحبة@, أصَحبه صِحبته ـ مصبا

أصـحاب فيقال ـة Ø_Cٔا مذاهب من ]ذهب [ذهب من ع	 Vازاً ويطلق وVالسة@,
واستصحبت استصحبه@/ فقد شـيئاً Cزَم ء

ã
Ï¾ وكّل حنيفة@,

ã
èأ وأصحاب ّ الشافعيى

كان ]ا [ّسكَت ٕاذا ا¡ال@: استصحبت قيل هنا ومن ,@
ã
صحب� aلتُه وغ�ه@: الكتاب

مفارقة@/ غ� مصاحبة ا¡الة تلك جعلت كأ@نّك ثابتاً@,

الصاحب ذلك من ومقاربته@, ء
ã
Ï¾ مقارنة ع	 يدّل واحد أصل صحب@: ـ مقا

وأصحب انقاد@/ ٕاذا الباب@أصحَب@فYن, ومن ُيقال@را@كب@وَر@كب@, Fك ْحب@, pالص وا�مع
عليه ُترك ٕاذا hدYٔل ويقال استصحبه@, فقد شيئاً Cَزم ء

ã
Ï¾ وكّل ابُنه@, بلغ ٕاذا الرجُل
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ُمصَحب@/ َشَعره

ب� فرق Cو زماناً@, أو مكاناً أو حيواناً أو كان ٕانساناً اYXزم الصاِحب@: ـ مفر

ã
| يـقال Cو واGّمة@/ بالعناية أو واCٔ@ك�@, اCٔصل وهو بالبدن@, مصاحبته تكون أن
ÇZلك Xن وكذلك صاحبه@, هو ء

ã
Ï¿لل للFلك ويقال مYزمته@, ك�ت Xن Cّٕا العرف

سائسه وٕا� ا�يش@, صاحب Lو مَسوسه ٕا� الصاحب يضاف وقد فيه@/ ف ØÍ½الت
اXصاحبة أّن Cٔجل اCجBع@, من أبلغ واCصطحاب واXصاحبة اCٔم�@/ صاحب Lو
وما وقوله اصطـحاباً@/ اجBع كّل وليس اجBع اصطحاب فكّل ُلبثـه@, طول

ã
ÏÉتقت

nو وباطنه ظاهره وعّرفتموه وجّربتموه صحبتموه بأنكم تنبـيه ]جنون@: صاحبكم
صاحباً@/ له يص� أن وأصله له@, اCنقياد ء@:

ã
Ï¿لل واCٕصحاب وِجّنة@/ Yًخب به Qدوا

يكون C أيى ـ ُيْصَحبون ِمنّا ُهم و] وقال@: صاحَبه@/ فصار ابنُه Ôك� ٕاذا@ فYن وأصحب
أولياءه@/ يصحبه ا

Ø
W ذلك وLو وترفيق وَروح سكينة من يصح}م ما جهتنا من Gم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ا¡Çياة@, طـريق

ã
| وٕادامxا الع¿Ìة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

الطـرف� من الع¿Ìة كانت وٕان آخر@, أمر أو شخص مع ,@
Ø ã
باط� أو ّ ظاهريى برنا¶

ٕا� نش� اُخر@, لغات مyا وقريبة اCستدامة@, ع	 الدالّة اXصاحبة بصيغة فzا Øفيع�
:@Cًاbٕا خصوصيّاtا

ا¡ياة@/ ٕادامة جريان
ã
| ا¦اّس وك�ة اCختYط هو اXعا¾Ìة@:

/@Fyبي ومداخلة أمور@,
ã
| اCختYط جهة فzا يYحظ ا¢الطة@:

واXرافقة@/ اXؤانسة
ã
| التYزم فzا يYحظ اYXزمة@:
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اXعا¾Ìة@/
ã
| واYXءمة الرفق فzا يYحظ اXرافقة@:

Tّل@/
ã
| آخر مع ا�لوس جهة فzا يYحظ ا£السة@:

/@Fyبي وا¦ايل اCُنس ¡اظ فzا يYحظ اXؤانسة@:

/@
Ó
مع� أو ظاهراً اNCخر من القرب فzا يYحظ اXقاربة@:

خر@/ NCا طريقة ع	 Fyم كّل جريان فzا يYحظ اXقارنة@:

ٕاليه@/ وا¦ايل السك� قرب جهة فzا يYحظ ا£اورة@:

وباXقابلة@/ قّدام من اXداناة فzا يYحظ اYXقاة@:

التسفّل@/ سبيل ع	 القرب فzا يYحظ اXداناة@:

ا�انب@/
ã
| واتصال اYXقاة فzا يYحظ اXصادفة@:

التخالف@/ قبال
ã
| التوافق فzا يYحظ اXوافقة@:

ومؤانسة@, ]رافقة Cو ,@ ماّديى أمر
ã
| كونه يعت� C اXصاحبة@: مفهوم Iقّق

ã
ف�

وVاورة@/ ]داناة Cو ومقارنة@, ومYزمة ]وافقة Cو

:@
ã
| Fك الطرف� من فاXصاحبة

/@٧٦ . ١٨ ـ
ã
ُتصاِحب� Eَف بعَدها ء

ã
Ï Ò¾َعن سألتُك ٕان

/@١٥ . ٣١ ـ َمعروفاً نيا الد�
ã
| F Ô Ö{وصاِح

الوالديـن ب� Dف وهكذا �ع� ÍÉوخ Ïºمو ب� Dف اXصاحبة شأن من فٕاّن
واستمرارها@/ اXعا¾Ìة ٕادامة لزوم ٕا� مضافاً الطرف�@, من يكون أن وأوCدYا

:@
ã
| Fك واحد طرف ومن

/@٤٨ . ٦٨ ـ وت Ô¡ا َكصاِحب َتكُْن َو]
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/@٤١ . ١٢ ـ
ã ß
فَيْس� F أحُد@كُ أّما جن الس&

ßã
Ò	صاح يا

nو �ص� يوسف
ã
وصاح� �ص�

Ø ã
الن� يونس جانب من كانت اXصاحبة فٕاّن

�ص�@/ يوسف Cو ا¡وت جانب من تكن

/@٤٦ . ٣٤ ـ ِجن.ة ِمن ِبصاِحِبكُم ما

/@٢ . ٥٣ ـ َغوي َوما صاِحُبكُم َضّل ما

/@٢٢ . ٨١ ـ ْجنون Ò ß[ صاِحُبكُم َوما

/@١٨٤ . ٧ ـ ِجن.ة ِمن م
ß
بصاِح} ما َيَتَفك.روا Òn َأو

من وأطوار حياته طول
ã
| Gم مصاحباً كان �ص�

Ø ã
الن� بأّن التعب� wذا يشار

اXقام هذا
ã
فاXطلوب| ,@ ÓFونظ وصدقاً أمانة Cّٕا اCٔيّام هذه

ã
| منه يشاهدوا nو عمره@,

وأخYقه@/ أعFله خصوصيّات عن الكاشفة Gم
Ø ã
النّ� مصاحبة هو

/@٤٠ . ٩ ـ َمَعنا Aَا ٕان. َزْن Ö ÒI[ لصاِحِبِه يَقول ٕاذ

عنه Øفع� �ص�@:
Ø ã
النّـ� الِس ÔV عن وذ@كراً بياناً

ã
ÏÉيقت مورد

ã
| اXقام كان ا ØX

للصاحب@, اCٔعFل@واCٔفكار خصوصيّات عن الكاشفة هيى اXصاحبة فٕاّن بالصاحب@,
َمَعنا@/ Aَا ٕان. َزْن Ö ÒI[ �ص�@:

Ø ã
النّ� بقول فخوطب

وهو واحد@, جانب من كانت اXصاحبة أّن ع	 الكرZة اNCية
ã
| التعب� فيدّل

منه@/ وا¡زن اCضطراب ظهور تري ولذا الصحبة@, أظهر الّذيى

اXصاحب@, دون الصاحب بكلمة فيه Øيع� مورد كّل
ã
| جارية اللطيفة وهذه

مورد@:
ã
| Fك@

ْنب Òبا� والّصاحب ُنب Ô� ا وا�اِر èالُقـْر ذيى وا�اِر @///@ حساناً ٕا وبالوالَدين
/@٣٦ . ٤ ـ بيل الس. وابن
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ء@,
ã
Ï¾جنب

ã
| بوقوعه اXتّصف وهو مش}ة@, صفة ُنب Ô�ا أّن جنب@:

ã
| مّر قد

يكون أن يلزم ا�ار أّن ٕا� فيشار اYXصق@, اòارج وهو ء
ã
Ï¿ال

ã
ي	 ما هو نب Ò�وا

يصحبك وهو الصـاحب وهكذا قريـب@, غ� أو قريباً كان سـواء لYٕحسان مورداً
ا�نب

ã
| كان ٕاذا الصحبة fجّرد ,@C أم èالقر ذويى من كان سواء جنبك

ã
| ويكون

واحد@/ جانب من الصحبة Iقّق هو والYّزم ٕاليه@, اCٕحسان لزوم
ã
| @كاٍف

ع	 الطرف@, من والرجاء واCنتظار التوقّع بلحاظ اXـوارد هذه من كّل
ã
و|

ٕا� ينxيى أن ٕا� أشـّد الوالديـن
ã
| التوقّع فٕاّن الكرZـة@, اNCية

ã
| اXذكور ال�تيب

جنبك@/
ã
و| Yًفع اXرتبط الصاحب

/@٢٩ . ٥٤ ـ فعَقر َفَتعاطَي م Ô Ò{صاِح فناَدْوا م@/// Ô ÒG فتنًة اَقة النّ ُمرِسلو ٕانّا

يصحبونه@/ C وهم يصح}م كان أ@نّه ع	 صاح}م@: بتعب� يش�

/@٣٦ . ٨٠ ـ وصاحبته وأبيه واُّمه أخيه ِمن اXرُء يفر� يَوَم

/@١٣ . ٧٠ ـ وأخيه وصاحبته ببنيه َيومئذ َعذاب ِمن َيفتديى لَو

Í½والنـ اCٕعـانة لوحظ اCُو� اNCيـة
ã
ف� ا¡كم@: اختYف باعتبار ال�تيب

ا Øuٕا حيث اCُّم
Ø
j م@, pيُقد وأشّد@: وأدوم أقوي ا�هة هذه من اCٔخ كان وØXا والتأييد@,

الصـاحبة بعده j العطوف@, اCٔب
Ø
j ضـعيفة@, كانت ولو وجودها بBم ولدها تُع�

للوالدين@/ ٕاعانة وأهون ن½Íاً أضعف ا�هة هذه
ã
| وهو اCٕبن

Ø
j حياته@,

ã
| اXتعلGقة@به

ورفـع ٕاعـانته مـن يتمكّنون C اXؤيّدين اCٔقرباء هؤCء أّن يَري يومئذ فهو
أمره@/

ã
| يتفّكر Øح� عyم فيفّر عنه@, والشّدة البأس

البنون كان ا ØXو نفسه@, عذاب من اCفتداء جهة فzا فيYحظ الثانية@: اNCية وأمّا
حيث الصاحبة بعدهم

Ø
j البنون@, يقّدم ا¡ّدة@: وuاية الغاية

ã
| والتعلّق ا¤بّة مقام

ã
|



صحب ٢٣٦

واXع� وظهره يده فٕانه اCٔخ بعدها
Ø
j معاشه@,

Ø
rي وwا حياته@, ٕادامة

ã
| ¾Ìيكة ا Øuٕا

ومعاده@/ معاشه
ã
| له

ٕاذا Cّٕا أصعب@, عyا واCنقطاع اCفتداء يكون أشّد@: والعYقة ا¤بّة كانت Fّفكل
اCفتداء@/ ذلك ن Gوv بنحو والعذاب اCبتYء @كان

ÏÉو]قت بفطرtا الزوجة أّن ٕا� يش� اXصاِحبة@: دون بالصاحبة التعب� ٕاّن
Ø
j

ÏÉو]قت بطبيعته فهو الزوج وأمّا بزوجها@/ وتعلّق صحبة ٕا� Iتاج معا¾Îا@, جريان
لتأمـ� يستعّد ح�

Ó
ومع� ظاهراً واCجxاد العمل له Cزم اُموره@: وجريان وظائفه

التعلّق
ã
| والفكر اCهBم Í½وق الوقت ¼Íف له يصّح Cو ومعادهم@, عائلته معاش

]صاحبxا@/ يشتغل Øح� بزوجته@,

يتّخذ C تعا� ا= فٕاّن ,@
Ø
kوأ أوكد يكون وجّل عّز ا= ٕا� بالنسبة اXع� وهذا

صحبة@: ٕا� Jتاج Cو صاحبة

/@٣ . ٧٢ ـ َوَلداً َو] صاِحبًة َذ ÚHا ما رّبنا َتعا
َجد� وَأ@ن.ُه

/@١٠١ . ٦ ـ صاحبٌة لُه تكُن Ònو َوَلٌد لُه يكون Øæأ

ٕادامـة
ã
| له و¾Ìيكة آخر@, شخص مقابل

ã
| تكون وأن Cبّد الصاحبة فٕاّن

عن وتعا� سبحانه عيشه@, برنا¶ oوتتم حوائجه قضاء
ã
| وعاملة وتأميyا@, ا¡ياة

ذلك@/

كلّه اòلق فٕاّن Cٔحد@, مصحوباً يكون بأن الصاحبة@, اذ ØHا عن ه Ø
م تعا� فهو
ء@/
ã
Ï¾ كّل ملكوت وبيده له@, وWلوك له Uلوق

ـ ُيْصَحبون ِمنّا ُهم و] م
ß
Î ß»أنُف ÒÍ½ن َيْستطيعوَن [ دوننا من نُعهم Ö Ò] ٌة ÒGآ Gم أم

/@٤٣ . ٢١



٢٣٧ صحب

وبقاؤها وجودها تعا� ومنه أمورها@, أزمّة وبيده ,@= Uلوفة Gة NCا هؤCء فٕاّن
/@Aا ِعند ِمن ٕاّ] ÔÍ½ الن. َوما ـ وبطوuا وظهورها

عyا@, وZنعوا أنف«Îا Jفظوا Øح� ذواtا
ã
| وقّوة واستطاعة قدرة Gا فليس

ويتقّووا ويستن�وا يستفيضوا Øح� اXتعال القادر ا= مع بالوسائط ولو ارتباط Gم Cو
بٕاذنه@/ يعملوا أو منه@,

من مأمـور صاحٌب Gم يكون بأن تعا�@, جانبه من اXصـحوبيّة مع� وهذا
عملوا@/ ما ٕا� وvدvم ويقّوvم يؤّيدهم تعا�@, ا= جانب

اCختYط هو الصـحبة فٕاّن أيضًا@, fحال خر@: NC صاحباً تعا� ا= كون وأمّا
والفقر@/ ا¤دوديّة

ã
ÏÉيقت وهذا آخر@, مع برنا¶

ã
| والع¿Ìة

:@
ã
| Fك ماّديى أمر قبال

ã
| ٕامّا الصحبة ٕاّن

Ø
j

أْصحاُب ْيَكـة@, أ] أْصحاُب الَقرية@, أْصحاُب ـفينة@, الس. وأْصحاَب فأSيناُه
/@Ïºمو أْصحاُب الفيل@, أْصحاُب ْجر@, ß¡ ا أْصحاُب ,@oوالّرق الَكْهف

:@
ã
| Fك ّ معنويى أمر قبال

ã
| أو

وأْصحاُب ,@ ّ ِويى الس. ال½Íاط أْصحاُب الَمْشأمة@, أْصحاُب الَميمَنة@, أْصحاُب
ا¨�@/

أْصـحاُب ار@, النّ أْصحاب :@
ã
| Fك اNCخرة nعـا سـنخ من اُمـور قبال

ã
| أو

ع�@/ الس. أْصحاب أ]عراف@, أْصحاب ة@, ا�ن. أْصحاب ,@oا�ح

واحـد@, جانب من الع¿Ìة وٕادامة اCختYط يعتـ� اXوارد هذه من كّل
ã
ف�

Mسبه@/ كّل
ã
| واCختYط

وا¡فظ@,@واXنع@,@والرؤية@,@وا£السة@, اCنقياد,@واYXزمة,@وا�وار, ـ oمفاه وأمّا



صحف ٢٣٨

الواحد واCٔصل ا¡قيقة@, لوازم من فهيى وغ�ها@: واXلك@, واXقارنة@, ء@,
ã
Ï¿ب وا¦ّسك

ذ@كرناه@/ ما

ذلك يقتضيه ما Mسب مورد كّل
ã
| ,@oفاهXا هذه من بواحد اXاّدة Ìت

Ø
فُ« وقد

اللـغات سـائر
ã
| ا�اريى الشائع هو Fك ,@

Ø ã
ا¡قي اXع�

ã
| Iقيق دون من اXورد@,

ا¢تلفة@/ اXوارد
ã
| اXستعملة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صحف@:

حيف pالص يقال@ٕاّن ء@وسعة@/
ã
Ï¾

ã
انبساط@| ع	 صحيح@يدّل أصل صحف@: ـ مقا

يكتب
ã
الّ� وهيى الصحيفة@, الباب@: ومن الرجل@/ وجه Ìة Ò¿َب والصحيفة اCٔرض@/ وجه

َصحيف@/ bع كأ@نّه أيضاً@, وُصُحف َصحائف وا�مع فzا@,

ْحفة pالص :@ ّ الزÌ¿Uيى وقال ِصحاف@/ وا�مع كالَقْصعة@, ٕاناء ْحفة@: pالص ـ مصبا
قيل ٕالzا نسب وٕاذا فيه@, كتب قرطاس أو جلد من قِطعة حيفة pوالص مستطيلة@, قصعة
,@
Ø ã
حـَن� حنيفة ٕا� ينسب Fك اXشـا±@, دون مyا العـلم يأخذ ومعناه ,@

Ø ã
َصَح� رجل

والتـصحيف@: كـ«Ìها@/ من أ¾Îر oXا
Ø
ËÉب والُمصَحف وَصحائف@/ ُصُحف وا�مع

فتصّحف@/ صّحفه يقال اòطأ@, وأصله اXوضع, من اXراد اXع� Ø�يتغ Øح� الّلفظ تغي�

النوادر@, من وهذا الصحيفة@, bاعة ُحف الص� الليث@: قال ـ ٢٥٤ . ٤ الxذيب
جلده@, ب¿Ìة الوجه@: وَصحيفة وسفائن@, صحائف قياÎºا وكان وُسفُن@, َسفينة ومثله
بـ� اXكـتوبة حف للص� جامعاً ُجعل أيى اُصِحف Cٔ@نّه مُصَحفاً@: الُمصَحف يى Ùd ا Ø̂ وٕا
فاستثقلت وِمطَرف@, مُطَرف يقال Fك وِمصَحف@, مُصَحف يقال الفّراء@: وقال فّت�@/ pالد
الُمـغَزل

ã
| قـالوا وكذلك ,@

Ø
ËÉال وأصلها اXيـم@, فك«Ìت حروف

ã
| الضّمة العرب



٢٣٩ صحف

تُشـبع ـْحفة pالص
Ø
j الع¿Ìة تُشبع القَْصعة

Ø
j فْنة Ò�ا القِصاع أعظم أبو@عبيدة@: /@Cًِمغَز

َحْيفة@ُتشبع@الرجل@/@قال@الليث@: @@الص�
Ø
j@ثةYئكلة@ُتشبع@@الرجل�@والث ßX @@ا Øj@وهمLمسة@وòا

/@
Ø ã
َح� pوالص ف Gالُمَصح هو ُحف@: الص� قراءة ع	 اòطأ يَرويى والّذيى

أو ابيّض أَدم من القِطعة وهيى صحيفة واحدtا ُحف والص� ـ ١٦٢ . ٢ ا�مهرة
ِصحافاً@/ وQمع القصعة@, ْحفة@: pوالص فيه@/ يكتب َرّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جنس ّ أيى من ِقطعة@,
ã
| والتسطّح اCنبساط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

أو للـظرفيّة أو للكـتابة كـان وسواء غ�ها@, أو قرطاس أو ِجلد أو فلّز من @كان@,
معنويّاً@/ أو ماّدياً غ�Yا@,

من ظرفّيـة@, أو فيه لكتابة ليستعّد ويتسطّح ينبسط ما ]ع� فعيلة حيفة pوالص
ُحف الص� وbعها غ�ها@, أو منسـوج أو جلد أو شجر أو حجر أو فلّز أو قرطاس
أو والنحاس@, ا¡جارة ع	

Ø
j الط�@, ع	 يكتبون اCٔوائل كانت وقد والصحائف@/

ã
| Í½م أهل وكتب فzا@, فكتبوا ا�لود دبغت

Ø
j الشجر@, من واòشب الورق ع	

ط@/ ٣١ ص ـ hالند ابن راجع وهكذا@/ اCٔبيض@, ا¡رير
ã
| تكتب والروم القرطاس@,

وغ�Yا@/ كتاب@, ـ اXقّدس الكتاب وقاموس ,@Í½م

:@
ã
| Fك الظاهريّة اXاّدية فالصحيفة

/@١٨ . ٨٧ ـ Ïºومو
Ò
oٕابراه ُصُحِف ,@
اُ]و ُحف الص�

ã
� لَ هذا ٕان.

/@٥٣@.@٣٦ ـ oوٕابراهÏºمو ُصُحف
ã
| ا

ß
[ ُينب.أ@ n َيريأم َفهو الَغيب ِعلُم أِعنَده

/@١٣٣ . ٢٠ ـ 
اُ]و ُحف الص�
ã
| ما َبي&نُة تأtم Òn َأو



صحف ٢٤٠

/@١٣ . ٨٠ ـ َرة ُمطه. َمرفوَعٍة َمة ُمكَر. ُصُحٍف
ã
| @ذ@كَره شاَء ن Ò Òf ةٌ َتذكَر ا Úuٕا

اXعارف من اCٔنبياء@, ع	 نزل ما فzا يكتب
ã
الّ� اCٔلواح اXوارد هذه

ã
| ف�اد

واNCيات@/ واCٔحكام اGCٕ×يّة

ا�لد من ٕامّا ا�نس@, جهة من اCٔزمنة باختYف Uتلفة كانت اCٔلواح وهذه
غ�ها@/ أو خشب@, من أو القرطاس@, أو اXدبوغ@,

قاطع صحيح وسند مستَند طريق لنا فليس الصحف@: هذه خصوصيّات وأمّا
ف�@/ Gا¤ر أيديى wا لعبت قد ٕالينا مyا وصلت وما السابقة@, الصحف هذه ٕا�

الصـحف Uتِلفات من وانكشـف Iّصل ما جوامع ففـيه hالكر القرآن وأمّا

ã
| ما ـنُة بي& ـ@ والتفـّرق اÇwCٕام بعد اCنكشـاف هو البـيان فٕاّن ومتفّرقاtا@, اCُو�

ُحف@/ الص�

ٕا� راجـعة فـالتأنيث وذ@َكـَره@: ا@, Øuٕا ـ تعا� قوله
ã
| والتذك� التأنيث وأمّا

اXذكGرات Vموع ٕا� راجع والتذك� اXذكGرات@, من اCٔفراد وباعتبار التذكرة مصاديق
للناس@, تذكرة والYّحقة السابقة من واCٕبYغات الكلFت هذه ٕاّن أيى القرآن@, وهو
رسول من واXواعظ الكلFت هو اXراد أو منه@/ ويّتعظ القرآن هذا َذ@َكر منكم شاء fن

خاّص@/ مورد
ã
و|

Ø ã
اbا� أو ,@

Ø ã
وتفصي	 مطلق بطور �ص� ا=

مـصاديق يراد بأن اCّٔول ع	 sمة ُمكـر. ُصُحف
ã
|t اNCية

ã
| أيضاً حف فالص�

ع	 تنطبق واXواعظ@: الكلFت يراد بأن
ã
æالثا وع	 ُحف@, الص� bيع تشمل التذكرة@:

الظاهر@/ هو وهذا فقط@, القرآنية اNCيات

:@
ã
| Fك اXاّدة وراء ا

Ø
W حف الص� وأمّا

/@١٠ . ٨١ ـ ُكِشَطت Êُء@
Ú
ال« ذا@ وٕا ت

Ò
Ì ß¿ نُ ُحف الص� وٕاذا
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ا�ريانات قاطبة ضبطت فzا ألواح ُحف والص� /@ ّ الطيى قبال
ã
| بسط هو Ì¿الن

من تكون Cو اNCخرة@, nعا سـنخ من ا Øu أ وC@بّد ٕانسـان@, لكّل واCٔعFل وا¡ركات
الظلFنّية@/ اXاّدة سنخ

اCٔعFل نقوش اXنطوية@فzا النفوس ألواح هنا اXراد يكون أن النظر
ã
| ويقوي

فzا@/ ما ويظهر اNCخرة يوم
ã
| تنبسط وهيى وا¡ركات@,

النفس@/ عن ّ خارجيى لوح من وأب�
Ø
kوأ أقوي اللوح وهذا

يه Òxَتشـ ما وفzا وأ@كواب ذََهب ِمن بِصحاٍف zم َعلَ ُيطاف ا�ن.َة@/// دُخلوا اُ
/@٧١ . ٤٣ ـ Ôأ]ع� وتلَّذ أ]نُفُس

غ�ه@, أو من@ٕاناء @قِطعة ã|@ًمنبسطاً@ومسطّحا كان ]ع�ما َصْحفة@, حافbع Gالص
اXناسبة ْحفة pوالص واCٔطعمة@/ وا¥رات اCٔ@كل أنواع عليـه ويوضع ينّية@, Gكالص@ ماّدياً

ا�ّنة@/ يناسب ما اCُ@كل من فيه صافياً منبسطاً يكون ما وا�ّنة@: اCُخروية با¡ياة

C اCُخـرويّة اXوضوعات من اCُمـور هذه أمثال خصوصيّات عن والبحث
ٕادرا@كاتنا@/ عن خارجة ا Øu@Cٔ مطلوبة@, نتيجة ديى ÔN

فاÔXصحGف والتصفية@, التسطيح ]ناسبة فكأ@نّه والتحريف@: التغي� مفهوم وأمّا
واCٕعجام@/ الYّزمة القيود عن الصحيفة يُسطّح

اCشتقاق من والصحر: الصحف@والصفح@والصحن@والصحو مواّد ما@ب� �OCو
والتسطيح@/ السعة وNمعها اCٔ@ك�@,

تعا�@/ ا= ٕانشاء باXقام يرتبط ما والكوب اللّوح
ã
| ء وسيجيى

ء
ã
Ï¾ اتGصاف ع	 تدّل صفة الفَعيلة فٕاّن والصحيفة@: ْحفة pالص ب� الفرق وأمّا

مقام
ã
| وHّصصت تعّينت

ã
الّ� اXسـتعّدة اCٔلواح

ã
| wا Øيعـ� هذا وع	 بالثبـوت@,



صّخ ٢٤٢

اCٕطYق@/ بنحو اXّرة لبناء فَْعلة ا Øuفٕا الصحفة YRف وهذا وأمثاGا@/ والضبط الكتابة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّخ@:

ا Øuٕا يقال@: الصاّخة@, ذلك من اCٔصوات@, من صوت ع	 يدّل أصل صّخ@: ـ مقا
صّخ ويقال صّخاً@/ Gا فسمعت Mَجر ْخرَة pالص ÍÈبُت ويقال@: ذان@/ NCا

Ø
Ë½ تُ الصيحة

طعن@/ ٕاذا البع�@, َدبَرة
ã
| ]نقاره الغراب

الصوت صّخ يقول@: لشـّدtا@, اNCذان
Ø
Ë½ تُ يْحة pالص الصاّخـة@: صّخ@: ـ صحا

الصاّخة@/ القيامة يت Ød ومنه َصّخاً@, يَُصّخها اCُذَن

ويقال فُتِصّمها@/ اNCذان تَُصّخ صيحة الصاّخة@: الليث@: قال ـ ٥٢٢ . ٦ الxذيب
:@
Ø ã
èعراCٔا ابن وعن صاّخة@/ للداهية يقال غ�ه@: وقال َطعنة@/ أيى صاّخة, اُذنه

ã
| ا Ø̂ @كأ@

ُمصَمت@/ ء
ã
Ï¾ ع	 لبة الص� والعصا با¡ديد الÍÉب الَصّخ@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| يؤثGـر الّذيى ونظ�ه الشديد الصوت هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

ع	 يدّل والتشديد الصوت@, ع	 ويدّل الصف� حروف من الصاد فٕاّن والقلب@/ اCُذن
النفوذ@/ ع	 يدّل واòاء الشّدة@,

ّ اXعنويى الفضاء
ã
| ا¡اصل ا¦ّوج ونظ�ه اGواء@,

ã
| [ّوج هو الصوت وحقيقة

ومفاجأًة@/ اضطراباً القلوب
ã
| وتؤثGر ا¤يط

ã
| Iدث Mوادث

أو Tسوسًة@, اXواجهة@, العظمي والداهية الشـديدة@, الصيحة يشمل فاCٔصل
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واضطراباً@/ قرعاً توجب معقولًة@,

/@٣٣ . ٨٠ ـ وأبيه ِه واُم& أخيِه ِمن اXرُء يَِفر� يَْوَم ُة الّصاخ. جاَءت فٕاذا

اهBُم يكون Mيث CًYواخت اضطراباً توجب قارعة@, عالية شديدة حادثة أيى
ما يشاهد أحد كّل فٕاّن مع�@, ديى ÔN Cو نا¼Íاً@, يَري Cو نفسه@, Hلّص

ã
| امرٔي @كّل

له كان ما َل وتبد� حياته@, Tيط Iّوَل بالعيان ويُدرك أعFله@, صحيفة ويري نفسه
ã
|

رض@/ أ]َ Òَغ� رض أ]َ ُل َتبد. يَوَم ـ والعYئق الوسائل من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صخر@:

َصـْخرة ويقال العظيمة@, ا¡جرة ْخرة@: pالص وهيى صحيحة كلمة صخر@: ـ مقا
وَصَخرة@/

أخّص والصخرة اòاء@, تفتح وقد ُصخور@, وbعه معروف@, ْخر@: pالص ـ مصبا
َصخرات@/ فيقال والتاء باCٔلف أيضاً وNمع منه@,

معروف@, ْخر pوالص اُميpـة@, بن َحرب بن َصخر وٕاسـمه معاوية ـ ٧٥ اCشتقاق
aلها Z@Cكن

ã
الّ� العظيمة فاة pالص خرة@: pالص ا Ø̂ وٕا صخراً@, تسّمي ا¡جارة كّل وليس

مكاuا@/ عن ٕازالxا Cو

َصْخرة@/
ã
| فتكُْن ـ@ لب الص� ا¡جر خر@: pالص ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حـرف عـليه ويدّل لب@, الص� oالعظ ا¡Çجر هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن
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عـ	 الداّل اòاء وحرف الصوت@, من وظهـور علّو وهو الصـف� ع	 الداّل الصاد
والشّدة@/ النفوذ

/@٩ . ٨٩ ـ بالواد ْخَر الص. جاُبوا ال.ذيَن وَد Ò\و
/@٦٣ . ١٨ ـ نسيُت

ã
Ùæ فٕا ِة ْخَر الص. 
ٕا أَوينا ٕاذ أرأيَت

/@١٦ . ٣١ ـ َصخَرة
ã
| َفَتكُْن َخرَدٍل ِمن َحب.ٍة ِمثقال تَُك ٕان

وقـطعها الصخرة خرق فٕاّن وُصلباً@, ÓDعظ الصخر كون ع	 تدّل اXوارد هذه

ã
| صـغ� خردل وكون الثانية@,

ã
| صخرة عند كان مyم وال
ول اCُو�@,

ã
| للبناء

الثالثة@/
ã
| وصYبxا عظمها تYزم صخرة@:

للم
ل بيGنة عYمة ذ@كر
ã
| والثانية \ود@, اقتدار بيان مقام

ã
| اCُو� اNCية فٕاّن

تعا�@/ قدرته عظمة بيان
ã
| والثالثة وتعيينه@, قصدوه الّذيى

والشّدة@/ العلّو ع	 تدّل أيضاً: والصخب@والصّخ والصخد ال½Íخ ٕا�@أّن مضافاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّد@:

كـلFت ذلك بعد ء وÇNيى وعـدول@, ٕاعراض ٕا� يَؤول بابه مُعظَم صّد@: ـ مقا
تـقول

Ø
j ا�انب�@/ أحد ٕا� ميل وهو يُصـّد@, َصّد يقال@: اCٕعراض@, فالصّد@: تَُشّذ@/

وهو ُصّد@, والواحد ,@ الواديى جانبا ّدان@: والص� عنه@/ عدلَته ٕاذا اCٔمر عن فYناً صددت
الدار هذه يقال استقبَل@, ما َدد@: pالص ٕاّن ويقولون Tالة@, C مائل ا�انب Cّٔن القياس
ا�بل@/ ّد@: pوالص اXاء@/ ٕا� الطريق داد@: والص� الُقرب@/ َدد pالص ويقولون@: هذه@/ َصَدد ع	
صـّحت وٕان القياس@, عن لُبعدها ,@Yًأص عنديى فليست ذ@كرtا

ã
الّ� الكلFت وهذه

ٕاذا وذلك يَِصّد@, َصّد ـ الباب هذا من وليس صحيح هو ا
Ø
Wو ع	اCٔصل@/ Tمولة فهيى
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ا¢Çتلط الدم ديد@: pوالص َيِضّجون@/ قالوا@: ـ ون َيِصد� منه قوُمك ٕاذا ـ قوم وقرأ ضّج@,
بالَقيح@/

عنه@: وصددت و¼Íفته@, منعته قتل@: باب من صّداً كذا عن صددته ـ مصبا
ا¢Çتلط الدم ـديد@: pوالص ضـحك@/ ÍÈب@: بـاب من يِصّد كذا من وصّد أعرضت@,
ا�رُح@: وأصّد شكلته@/

ã
| والدم رقّته

ã
| اXاء كأ نّه الّذيى القَيح زيد@: أبو وقال بالقيح@/

وتصّديت ا�بل@/ والفتح@:
Ø
ËÉبال والصّد /@ الواديى من الناحية ّد والص� َصديد@/ ذا صار

للتخفيف@/ فأبدل تصّددت@, واCٔصل وتبّتلت@, له تفّرغت لYٔمر@:

ون َيُصد� ـ Lو وامتناعاً@, ء
ã
Ï¿ال عن ان½Íافاً يكون قد ّد@: pوالص دود الص� ـ مفر

عن ن.َك و]@يُصد. الّسبيل@, عن َفصّدهم ـ@ Lو ومنعاً@, ¼Íفاً يكون وقد ُصدوداً@/ عنَك
ما ديد@: pوالص Jول@/ ما ا�بل@: من ّد pوالص َصّداً@/ وصّد ُصدوداً@, صّد وقيل /@Aا آياِت

الَقْيح@/ من وا�لد اللحم ب� حال

ها pصد أيى ـ تعُبد كانت ما ها وصد. ـ َصّداً يُصّده ه pصد ـ ١٠٣ ـ ١٢ الxذيب
ا Ø ÒXو ـ تعا� وقال كافرين@/ قوم من كوuا أيى علzا@, كانت

ã
الّ� العـادة اZCٕان عن

ويـُصّدون@, يِصّدون قرٔي الفّراء@: قال َيِصّدون@/ ِمنه قوُمك ٕاذا Eًَمث hَمر ابُن َب
ß
ÍÔÈ

وهيى يِصّدون@, واCختـيار ويُشـّد@, يَِشد شّد مثل ويُصّد@, يَِصّد صّد تقول@: والعـرب
أمـره عـن فـYناً صددت يقال قلُت@: ويِعّجون@/ يِضّجون Ìه

Ø
وف« عبّاس@, ابن قراءة

Çfعناه ي@: َتَصد. لُه فأنَت ـ وأمّا والYّزم@/ الواقع لفظ فيه يستويى يَُصّد@, pفصد ه@, أُصد�
هذه يقال الليث@: وقال يتصّدد@/ تصّدد فيه واCٔصل عليه@, وتُقبل ٕاليه و[يل له تتعّرض
الليث وقال القرب@/ َقب@: pوالص َدد pالص أبوعبيد@: وقال قُبالxا@/ أيى هذه َصَدد ع	 الدار
ماء ِمن Òوُيس� ـ

ã
| ٕاسحاق أبو وقال يضحكون@/ أيى ـ َيِصّدون ِمنه قوُمك ٕاذا ـ

ã
|
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Øح�
ã ß
ا¡مoاُغ	 هو ويقال والَقيح@, الدم من النار أهل من يسيل ما ديد pالص ـ َصديد

/@ Ôَخ�
َجناح@/ َجنب@, ناحية@, ِضلع@, جانب@, �َصد� ـ قع

ا�انب@/ ٕا� ه pوج جانباً@, ي Ú ÒL عاَضد@, أيpد@, د� Gِصد�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تطلق اللحاظ وwذا الشـديد@/ Íف
Ø
ال½ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

مyا كّل واCٕقبال@/ القرب وهكذا اXنـع@, اCٕعراض@, اXيل@, العـدول@, ـ@ oمفاه ع	
اXذكور@/ اCٔصل ٕا� ومرجعها باعتبار@,

Vازّية@/ fعان والتعّرض@: والضحك والعّجة الضّجة ـ@ oمفاه وأمّا

اCن½Íاف مفهوم اعتبار فبلحاظ والتبت�ل@: والقبالة والقَيْح والناحية ا�بل وأمّا
ا�انب@/ ٕا� اXيل فzا يYحظ والقُبالة اòلق@/ عن ان½Íاف فالتبتّل اXوارد@: هذه

ã
|

جـانب
ã
| وقوعها باعتبار والناحية اXـزاج@/

ã
| ّ الطبيعيى ا�ريان عن عدول والقَيح

ا�بل@/ وهكذا منظور@, Tّل عن تن½Íف

والعـّجة والضـحك الضّجة
ã
| أيضاً يYحظ اXطلق وا¦ايل اCن½Íاف وهذا

جهة ٕا� نقطة من اCن½Íاف جهة تYحظ أن Cبّد
ã
æعاXا هذه من كّل

ã
ف� والتعّرض@:

/@
ã
æعاXا خصوصيّات Hتلف اXوارد وباختYف أخري@,

اCٔصيل@, ا¡ّق عن وعدول تسا· ذ@كرناه@: الّذيى اCٔصل بغ� الكلمة فتفس�
اÇXورد ذلك اقتضاء Mسـب مورد كّل

ã
| اÇXاّدة Ì

Ú
فتُف« ,@hالكر القـرآن

ã
|

Ø
Dس Cو

من Ìين@,
Ø
اXف« هؤCء عن معاbهم

ã
| اللغة أهل يتّبع

Ø
j ا¡قيقة@, عن غفلًة وتناسبه@,
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ا¡ّق@/ ٕا� توّجه دون

والّصغو Íف
Ø
وال½ والّصدف والّصدغ والّصدع الّصدر مواّد اXاّدة@: من وتقرب

ا�ملة@/
ã
| ا¦ايل مفهوم وNمعها والّصفح@,

والنGـفاق بـالكفر وَترادفُها باZCٕـان@, اXاّدة مقابلـة اXذكور اXع� ع	 ويدّل
عوجاً@: ا= سبيل وطلب الّدنيا ا¡ياة وابتغاِء

/@١٦٧ . ٤ ـ Aا َسبيل َعن وَصّدوا َكَفروا ال.ذيَن@ ٕان.

/@٦١ . ٤ ـ ُصدوداً َعنَك وَن َيُصد� اXنافق� وَرأيَت

/@٤٥ . ٧ ـ ِعَوجاً ا Òuوَيبغو Aا َسبيل َعن َيُصّدوَن ال.ذيَن

/@ ٨٦ . ٧ ـ ِعَوجاً َتبغوuا به آَمَن َمن Aا َسبيل َعن وَن وتُصد�

/@٥٥ . ٤ ـ َعنه َصد. َمن م Ôyَوِم ِبِه آَمَن َمن م Ôy ß Òf

والتغطية � pالس وهو الكفر ويقابله واCعBد@, واCطمينان الوثوق ]ع� اZCٕان
واCٕعراض@/

ا¡Çياة وابتغاء النفاق ويYزم الكفر@, من يقرب والعدول ال½Íف وهو فالصّد
ا=@/ سبيل عن واCعوجاج الدنيا

تعا�@, ا= بآيات واCٕهانِة Gم@, ما الشيطان تزي� من يتحّصل ا Ø̂ ٕا الصّد وهذا
واCستكبار@: الّدنيا, وحّب الشيطان@, واتّباع القوي, أهل ومصاحبة والبغِض@والشنآن,

/@٢٤ . ٢٧ ـ بيل الس. َعن ُهم فصد. م Ô ÒGFأع يطاُن الش. م ÔGوزي.ن

/@٩ . ٩ ـ َسبيله َعن وا َفَصد� Eًَقلي ناً Ò\ Aا بآيات اش�وا

/@٢ . ٥ ـ َصّدوكُم أن َقوم َشنآُن ِرَمن.كُم ÒN[َو
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/@١٦ . ٢٠ ـ ديى Ö Ò�َف َهواه بَع وات. ا
ß
wيؤِمن [ َمن َعyا ن.َك َيُصد. Eَف

/@٤٣ . ٦٢ ـ يطان الش. ن.كُم َيُصد. َو]

/@٣ . ١٤ ـ Aا َسبيل َعن وَن ويُصد� ِخرة Ð[َع�ا نيا الد� ياةَ Ò¡ ا َيستحّبون ال.ذيَن

/@٥ . ٦٣ ـ ون
ß
ُمستك� وُهم ون يُصد� م Òxورأي

عـن وصّده ¼Íفه يوجب شخص
ã
| ُوجد ٕاذا مyا واحد كّل اCُمـور فهذه

ا=@/ سبيل

يصّح Cو /@�O C Fك اCٔصل
ã
| اXاّدة استعFَل يناسب اXوارد هذه من وكّل

به يتعّذر ما ٕاNاد هو اXنع فٕاّن التفاس�@,
ã
| Fك اXنع ]فهوم اNCيات

ã
| اXاّدة تفس�

َتسُجَد@, أ ّ] منَعك ما تعا�: قوله
ã
| Fك الفعل@وٕاNاده, @قبال

ã
| فهو العمل, عن الفاعل

الَكيُل@/ ِمنا@ ُمِنع يا@أبانا@

أو الدنـيا ا¡ياة ّب ÔJ أو هواه يَتّبع من أو اXنافق أو الكافر أو الشيطان فٕاّن
سبيل وسلوك واGداية واZCٕان العمل عن مانعاً ويوجدوا Zنعوا أن يَقدرون C هم

Ò
غ�

ا¡ّق@/ سبيل عن ½Íفون يَ م Øuٕا بل بالكلّية@, ا=

استعtCFا@/ موارد
ã
| باXاّدة التعب� لطف وهذا

Eًََمث Òhَمر ابُن َب
ß
ÍÔÈ ا Ø ÒXَو ِخرين ÐEل Eًَوَمث َسَلفاً َفَجَعلناُهم ع� Òbأ فأغرقناُهم

وَجَعْلناُه َعلَيِه أنَعْمنا َعْبٌد ٕاّ] هَو ٕان هَو@/// َخ�أم أآGُتنا وقالوا@ ون َيِصد� ِمنُه قوُمك ٕاذا
/@٥٨ . ٤٣ ـ ٕاÌºائيل

ã
� لبَ Eًََمث

ا�نس
ã
| اXشاwة ]ع� اFXثلة من وال¿Ìيف كا¡سن صفتان والَمثيل الَمثَل

الYّهـوت من اCٔع	 الَمثَل هو الّسYم عليه Ï»عي فوجود الذاتّية@/ واòصوصيّات
ـ تعا� لقوله

Ø
kCٔا اXصداق وهو اXمتازة@, والعبوديّة الكاملة واCٕنسانيّة وا��وت
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ْرض@/ وأ]َ Êواِت
Ú
ال«

ã
| Òأ]ْع� الَمَثُل ِAِو

الذاتّية@/ اòصوصيّات
ã
| ومشاwاً YًاثW بكونه يتّصف ما فاÒXثَل

ا¡Çقيقة
ã
| فهو اCٔع	@: الَمثل هذا عن قريش وقوِم الكافرين ان½Íاف وأمّا

تعا�@/ ا= وهو اCّٔول@, ا¡ّق عن ان½Íاف

والّلزوم@, ع	@الثبوت@والرسوخ فالك«Ìة@تدّل الصاد@: Ì»يِصّدون@بك كلمة وأمّا
وأمـثاGا@, واCنزجار والضحك والعّجة الضّجة لوازمه ومن الثابت@, اCن½Íاف وهو

ا¡قيقة@/ من
ã
æعاXا هذه وليست

/@١٦ . ١٤ ـ َصديد ماٍء ِمن Òوُيْس�
Ô
Úsَجَه َوراِئِه ِمْن

فيه@/ لكراهة فرد@, لكّل عنه ُمعَرض وهو عنه ف ÒÍ½ يُ ماء من أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدر@:

يقال اCن½Íاف@, وأصله وأصدرته@: قعد@, باب من ُصدوراً القوم صَدر ـ مصبا
فَصْدٌر رجعت@/ صدراً@: اXوضع عن وصدرُت م@/ ÒxفÍ¼ ٕاذا وأصدرناهم@, القوم صدر
ورجل وا�مع@صدور@/ معروف@, اCٕنسان@وغ�ه@/ من ْدر pوالص َدر/ pالصËºCٕوا مصدر@,

أّوله@/ الyار@: وصدُر صدره@/ يشكو مصدور@:

ـ واNCخـر الِورد@/@ خYف ع	 يدّل أحدYا صحيحان@: أصYن صدر@: ـ مقا
كان ٕاذا@ البـYد@: عن وصَدر اXاء عن صَدر ـ قوGم فاCّٔول وغـ�ه@/ اCٕنسان صدر
منه@, يشتّق

Ø
j ُصدور@/ وا�مع لYٕنسان فالّصدر ـ اNCخر وأمّا عyا@/ شَخص

Ø
j َوَرَدها

صدره@/ لقّوة بذلك يى Ød اCٔسد@, ر@: pوالُمصد والصدر@/ الرأس يُغطGيى ثوب دار@: Gفالص

القَناة@: صدُر ¾Ìَقْت Fك ـ وقوله مذّكر@, وهو دور@, الص� واحد در pالص ـ صحا
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ٕا� اÇXضاف ËºCٕا يؤنGثـون م Øu@Cٔ القـناة@, من القـناة صدر Cّٔن اXع�@, ع	 فأ@نpثه
اXاء@/ عن بأهله يَصُدر أيى صاِدر وطريق أّوله@/ ء@:

ã
Ï¾ كّل وصدر اXؤّنث@/

وصدر ء@/
ã
Ï¾ كّل ومقّدُم أع	 الصدر@: اXظّفر@: ابن قال ـ ١٣٣ . ١٢ الxذيب

صدره@/ أع	 من ف
Ò
Ì¾ما@أ اCٕنسان: من درة والص� أّوله@/ اCٔمر: وصدر أعYها@/ القناة@:

التصدير: الليث: وقال درة/ الص� والدرع@القص�ة: للقميص@القص� والعرب@تقول ـ قلت
التصدير@, والفعل التصدير@, ٕاdه بل Ò¡وا َخلف@, ٕا� لَه ßa جّر ٕاذا البع� به ر pيُصد َحبٌْل
وطريق وأصـدرناهم@/ َصَدروا يقال أمـر@, Gكل وعن الِورد عن اCن½Íاف َدر@: pوالص
يَبتدٔي للّذيى ويقال wم@/ َيرد وارد وطريق اXاء@/ عن بأهله يصدر أ@نّه ومعناه صادر@,

وأصَدر@/ أوَرد قيل أ[Úه فٕاذا ُيصدر@, Cو يوِرد فYن ُيتّمه@: C
Ø
j أمراً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جهة ٕا� الورود
ã
| فالنظر الورود@/ يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

/@ Øمع� Tيط خارج ٕا� ص�ورة جهة ٕا� ناظر الصدور أّن Fك Tيط@, ٕا� الص�ورة

ÇTيط ٕا� الورود Fzف ويYحظ اòروج@, ضّد الدخول أّن دخل@:
ã
| وسبق

ã
| ويYحظ الدخول@/ ع	 مقّدم والورود عنه@/ ال�وز هو واòروج به يط ÔJو ويه ÒJ

مYصقاً@/ الدخول الولوج@:

هذه من ْدر pوالص ٕاصداراً@, يُصِدره وأصدره وُصدوراً@, َصْدراً يصُدر صدَر فيقال
وغ�ه@, اCٕنسان من Uصوص ع	عضو فأطلق مصدراً@, أو ْعب pكالص صفًة ٕامّا اXاّدة@:

ا¡يوانّية@/ ا¡ياة مركز والقلب القلب@, ُصندوق وهو فيه@, واستعYء ل�وزه وذلك

,@ ّ خارجيى Tيط ٕا� القلب مقام ومن اCٔعضاء ب� من صدر قد در pالص فكأّن
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Iقّق فٕاّن الرأس@, من كالصادر فهو الرأس بعد البدن من أّوليّة مرحلة
ã
| واقع أ@نّه أو

وفيه القلب فيه أّن أو فzا@/ مرحلة أّول وهو ,@ ّ خارجيى Tيط ٕا� بالص�ورة الصدور
والصدر منه@, البدن أطراف bيع ٕا� وصدوره بالوريد@, اCٔعضاء bيع من الدم ورود

البدن@/ ٕا� القلب من ا¡ياة صدور يتحقّق فيه وهكذا الصدور@, مرحلة مصداق هو

من ومقّدماً
Ó
أع	 يكون ما ع	 يطلق الصدر@:

ã
| اòصوصيّات هذه وباعتبار

ر pمُصـد وأسد مصدور رجل فيقـال ,@ ّ اCنðاعيى باCشـتقاق منه يُشتّق وقد ء@,
ã
Ï¿ال

وغ�ها@/

أّن Fوك ,@
Ø ã
æالروحا

Ø ã
والباط� ّ اXاّديى ّ الظاهريى من أعّم ـدر pوالص القلب ٕاّن

Ø
j

القـلب كـذلك Çويه@: ÒJو له صـندوق ـدر pوالص ا¡يوانيّـة ا¡ياة مركز ّ اXاّديى القلب
ويه@/ ÒJ والصدر الروحانّية@, ا¡ياة مركز فٕانّه ,@

Ø ã
æالروحا

وع	 القلب@, من مستن�ة ثانويّة متّسعة مرتبة در pوالص در@, pالص مركز فالقلب
وخَشـع@, واطمأَّن@, آمَن القلب@: ٕا� النسـبة

ã
| فيقال النسـبة@, مقام

ã
| Oتلفان هذا

الصدر@: ٕا� اCُمور هذه تنسب Cو /@ ßrوُخ ,@ وَعِميى واهتَدي@, وزاغ@, ,@Ï
Ò
وق« وَسِلم@,

,@oَسِل ِبَقْلٍب قلوwم@, Hشَع أن ,@
ã
	 َقلْ Úِلَيطَْم ولكن إ]Zاَن@, م

ß ß
wقلو

ã
| @كَتَب

أ]ْبصاُر تَْعمي [ ا Úuفٕا َقلَبه@, ِد Ö Òv Aِبا يؤِمُن وَمن م@, Ô Òwقلو Aا اَغ أز م@, Ô Ôwقلو َفَقَسْت
ُقـلوِب َع� Aُا َيطبُع م@,

ß ß
wُقلو َع� Aُا

Ò
Òrخ ـدور@, الص�

ã
|

ã
� ال. القلوُب تعمي ولكن

الكاِفرين@/

وضاَق@, وأعلَن@, ,@ pوأ@كن ,@
Ú
Ìºوأ وأجَهر@, ,@ Òأخ� الصدر@: ٕا� النسبة

ã
| ويقال

ُتـعِلُنوَن َوما وَن
Ø
Ì ß» تُ ما وَيعلُم القلب@: ٕا� اCُمور هذه تنسب Cو ح@/

Ò
Ì¾و وَوِسع@,

ما َيْعلَم ورب�َك دور@, الص�
ã
� ÔH َوما Ôأ]ْعـ� خائنَة َيْعلَُم ـدور@, الص� بذاِت

Õ
oَعل Aُوا

بـه وضـاِئٌق ُتبدوه@, أو ُصُدوِركُم
ã
| ما فوا ÔH ٕان ُقل ُيْعِلنون@, وما ُصدوُرهم ُتكن�
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بذاِت
Õ
oَعل ٕان.ـُه به أجَهـروا أو قوَلـكُم وا

Û
Ì ßºوأ ,@ َصـْدريى

ã

 ْح

Ò
Ì Ö¾c رب& َصدُرك@,

دور@/ الص�

,@sِمْصباح فzا t@@َكِمشكاة واXصباح كاßXشـكاة والقلب الصـدر أّن وا¡اصل
القّوة@/ تلك فيه والصدر وا¡ياة@, القّوة مُظهر والقلب

بقوله@: تعا� قوله
ã
| Øع� قد هذا وع	

دورـ الص� بذات
Õ
oَعل Aوا قلوبكم

ã
| ما وليُمّحَص ُصدوركُم

ã
| ما Aُا Ò ãوِلَيْبت�

/@١٥٤ . ٣

اÇXع� وهـذا التجـلية@/ مع والشوب العيـب من التخليص هو ا¦حيص فٕاّن
خـلط وجود مع وQليـته ا¤يط لتخليص مع� Cو ومركزها@, القـّوة أصل يناسب
واCبتYء@/ واCمتحان اCختبار هو واXظروف با¤يط واXناسب اXظروف@/

ã
| وشوب

Øُمطم وقلبُه ُمنيب@, ِبَقلٍب ,@oَسل ِبَقلٍب ـ تـعا� قوله يرجع اXع� هذا وٕا�
الُقلوب@/ تَعَمي قلَبه@, ديى Òv بإ]Zان@,

ٕا� وا¡رارة اCٕضاءة كانتساب ,@Fzٕال اCُمور بعض انتساب
ã
| يش�كان وقد

Fyم كّل ٕا� ينسب أن يصّح ا
Ø
W وغ�Yا@, والِك� كالِغّل وذلك واXصباح@, اXشكوة

َكذلَك ِك�@, ٕاّ] ُصُدوِرِهم
ã
| ٕاّن ِغّل@, ِمن ُصُدوِرِهم

ã
| ما َونََزْعنا ـ غ�ه باعتبار ولو

/@ ًEِّغ قلوبنا
ã
| َعْل Ö ÒQ َو] ار@, َجبّ à

Ùُمَتَك� َع�ُكل& Aُا َيْطَبُع

ما أّن Fك اXوضوع@, ]ناسـبة hالكر القرآن
ã
| در pالص ٕا� نسـب ما أّن فظهر

ã
| Fyم كّل خصوصيّات وحفظ التعب� لطف لوحظ وقد ]ناسبته@, القلب ٕا� نسب

/@FGFاستع موارد bيع

عن متأخGرة مرحلة
ã
| وقوعه باعتبار الصدر تسمية كون يؤيّد التوضيح وهذا
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القلب@/ راجع ـ القلب 	عن ÒVو ومَظهر صادر فكأ@نّه القلب@,
ã
| ما Ø	يتج فيه القلب@,

الشديدة اYXزمة ع	 تدّل ذات كلمة ٕاّن ذو@:
ã
| قلنا ُدور@: الص� ِبذاِت

Õ
oَعِل ٕان.ُه

ã
| اXضَمرة والÊÉئر الراسخة ا¡ـقائق هنا واXراد وا¡ا@كمّيـة@, القاهريّة سبيل ع	

دور@/ pالص

/@٦ . ٩٩ ـ م Ô ÒGFأْع ْوا@ Ò Ôِل� أْشتاتاً النّاُس َيْصدُر َيومئٍذ

/@٢٣ . ٢٨ ـ عاُء الر& ُيْصِدَر Øَح�
ã
َنْس� [ قاَلتا

الناس @يَ�ز ـ واXع�@ وأبرزه@/ برز أيى ُيصـدره@: وأصَدره يَصُدر صدر يقال
نـور nعا ٕا� ويص�ون خارج Tيط ٕا� خاّصة وTـدوديّة وظلمة ٕاwام Tيط من

اCُو�@/ اNCية
ã
| ومشاهدة@,

الثانية@/
ã
| اXاء@, حول عن أغنامَهم عاُء Gالر يُصِدر Øح�

ã
C@نس وقالتا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدع@:

فانصَدع صدعته يقال ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| انفراج ع	 يدّل صحيح أصل صدع@: ـ مقا

الباب@: ومن يصَدع@اCٔرض@/ Cٔ@نّه النبات@, دع: pوالص قطعxا@/ الفYة وصَدعت وتصّدع@/
تفّرقوا@/ ٕاذا القوم@: ع pتصد ويقال@: تْؤَمر@/ ا

ß
[ فاصَدْع ـ ِجهاراً به تكلّم ٕاذا با¡ق@: َصَدع

/@oالعظ العسكر عن انصدعت ا Øuكأ وLوها@, �Gت Gكالس قِطعة اCٕبل@: من دعة Gوالص

صدعاً القوَم وصدعت فانصدع@, شققته@, نفع@: باب من َصْدعاً صدعتُه ـ مصبا

pُشق أيى هذا@, من مأخوذ قيل تؤَمر@: ]ا فَاْصَدْع ـ وقوله فتفّرقوا@/ فّرقxم عوا@: pفتصد
داع@: والص� ذلك@/ أظهر وقيل والباطل@, ب�ا¡ّق بذلك اُفرْق وقيل م@بالتوحيد@,

ß
tاعاb

تصديعاً@/ ع Gُصد منه يقال الّرأس@, وجع
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وقـال بالقـرآن@/ أجِهر أيى بعض قال تُْؤَمـر@: ا
ß
[@ فاْصَدْع ـ@ ٤ . ٢ الxذيب

السـّكيت@: ابن وعن الصـبح@/ وهو ـديع pالص من اُخذ به@, تؤَمر ما أظهر أبو@ٕاسحق@:
يوَمِئـٍذ والبـاطل@/ ا¡ـّق ب� َيفُرق أيى يصـدع قاٍض والصادع@: الفصـل@/ ْدع@: pالص
وصدعت صYبة@/ له ء

ã
Ï¾

ã
| شّق ـدع@: pالص الليث@: وقال يتفـّرقون@/ أيى عون د. َيص.

با¡ـّق@: وصدع شـقّاً@, شـقّه الyَر@: َصَدع وكذلك َجْوزها@, وسط
ã
| قطعxا أيى الفYة

ـْدع pالص الليث@: وقال بالنبات@/ @تَتصّدع ـ ـْدع الص. ذات الفّراء@: قال ِجهاراً@/ به تكلّم
الصـبح@, انصـداع والصديع وقال@: به@/ فتصـّدُع اCٔرض يَصدع Cٔ@نّـه اCٔرض نبات
/@sوالغ الظGباء من قِطعة ديع@: pوالص دعة Gوالص َخَلق@/ ثوب

ã
| جديدة رقعة ديع@: pوالص

ورأيت صادع@, وواٍد صادع سـبيل وكذلك ,@Cًطو اCٔرض
ã
| ذاهب صاِدٌع@: وجبل

واGوي@/ الرأيى
ã
| تفّرقاً أيى َصَدعات@, القوم ب�

ٕاذا َصـدعاً@: أصدُعه َء
ã
Ï¿ال صدعت مصـدر ْدع@: pوالص ـ ٢٧١ . ٢ ا�مهرة

انشّق ٕاذا الصبح ديع@: pوالص عاً@/ Gمتصد منفطر كّل صار Øح� ذلك ك�
Ø
j بٕاثن�@, شققتَه

اللّيل@/ عنه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً ُصلبة أو مهّمة أمور
ã
| القطع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

اXطلق@/ اCنفراج هو مّر Fك والشّق معنويّاً@,

واCٕظهار واCٕجهار Øوالتب� والتفّرق ع	الشّق اXاّدة اXع�تطلق هذا وباعتبار
اCنقطاع@/ قيد لوحظ ٕاذا ونظائرها واCنفطار

ا�Çبل وعـ	 اللّيل@/ ظلمَة قاطعاً كونـه باعتبار الصـبح ع	 ديع pالص فيطلق
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ٕاذا الطـويل� والواد السبيل ع	 وهكذا جانبيه@/ من
ã
ÏÈراCٔا قطعه باعتبار الطويل

باعتـبار واCٕظهار اCجهار وع	 /@sغ من كالقِطعة تفّرق ما وع	 /@
ã
ÏÈراCٔا قطعا

والس�@/ اòفاء وقطع التبي�

ذاِت رِض وأ]َ ْجع الر. ذاِت Êِء
Ú
وال« Í ß¼نا َو] ٍة ُقو. ِمن لَُه ا Òf Ìاِئُر

Ú
ال« Òُتب� يَوَم

/@١٢ . ٨٦ ـ فصٌل َلَقوٌل ٕان.ُه دع الص.

منه وC@يف� وأصله@, صاحبه ٕا� وراجع باق هو ّ العلويى nبالعا يتعلّق ما فٕاّن
ومنقطع@/ فاٍن فهو اXاّدّية@: واCٔرض

Ø ã
ف	 الس� nبالعا يتعلّق ما وأمّا ء@/

ã
Ï¾

وحركاته أعFله من منـه يصـدُر وما بالبـدن يتعلّق fا الصـغ�@: nالعـا
ã
و|

هو وما بروحه يتعلّق ما وأمّا مستمّرة@/ غ� فانية منقطعة كل�ها قّوته وآثار وَمظاهره
نفسـه

ã
| وثابت باٍق فهو ظلمة أو نور ومن

Ø
Ì¾ أو خ� من باطنه ملكات آثار من

Ìاِئر@/
Ú
ال« Ò� ُتبْ يَوَم ـ@ صاحبه ٕا� وراجع

ã
يُغ� [ يَوَم ـ@ والظاهر اXاّدة

ã
| كانت Í¼ونا قـّوة كّل عنه ينقطع يوم وهذا

Íون@/ Ò½ُين ُهم و] شيئاً Ó
َمو عن Ó
َمو

قـّوًة اCٔرض قـبال
ã
| لل«Êء فٕاّن اÇXاّدّية@: الظاهريّة واCٔرض ال«Êء

ã
| وأمّا

ء
ã
Ï¾ فكّل اCٔرض وأمّا كاXاء@/ ٕالzا ثقيل ء

ã
Ï¾ كّل وتُعـيد اCٔرض ٕا� تدفع دافعة

فأحيا ماٍء ِمن Êء
Ú
ال« ِمَن Aُا َوماأنزَل ـ وينقطع ويظهر ويف� ويوجد وZوت Jيي فzا

َموtا@/ َبعَد أ]رَض ِبِه

اXاّدّية@/ واCٔرض
ã
æالروحا بال«Êء تعلّقها يؤيّد وسياقها الكرZة اNCية وظاهر

ُعون د. َيص. ِمنَ اA@َيوَمِئٍذ لَُه ] َمَرد. يَوٌم Ò ãçيأ أن َقبل ِمن Ùoين الَق ِللد& فأِقم وْجَهَك
/@٤٤ . ٣٠ ـ@
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أن قـبل من ـ واXع� ّعد@, pيص عpد pٕاص
ã
| Fك صاداً التاء قلبت يتصّدعون@, أيى

ّ أيى وعن wم يتعلّق ما bيع عن ينقطعون يومئذ ا=@, من اليوم لذلك مرّد C يوم
ã
çيأ

ماّدّية@, شخصيّة وقدرة وسبب وسيلة ّ أيى عن ويتجّردون ومع�@, وظه� Í¼ونا قّوة
/@ ّ اGCٕيى ال�نا¶ ٕا� توّجه بواسطة روحانيّة ارتباط Gم يتحّصل أن Cّٕا

/@٥٦@.@@٢٠ ـ ُفون
ß
Ö� يُ و] ا Öyَع ُعون ُيَصد. َمع�] ِمن وكأٍس وأباريَق بأ@كواب

اGCّٕية@/ اCٕنعامات هذه عن مقطوع� َعلون ÔN C أيى

/@٢١ . ٥٩ ـ عاً ُمَتَصد& خاِشعاً لََرأيتَُه َجَبٍل َع� الُقرآَن هذا أنَزلنا لَو

واòشوع@/ التأّثر شّدة من بشّدة متقطّعاً أيى

/@٩٤ . ١٥ ـ الُمْشِركين َعِن وأْعِرض تُْؤَمر ا
ß
[ فاْصَدْع

بـه@, مأمـوراً تكـون Dفـ يشغلك
Ø
Fع وتبتّل التعلّقات عن نفسـك فاقطع أيى

عملهم@/
ã
| ٕاخYص Gم ليس الّذين واÌ¿Xك� ا¢الف� عن وأعرض

فراجع@/ ـ والبتك الب� وب� بينه الفرق البتل@:
ã
| وتقّدم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدف@:

بوجهها اXرأة وصدَفت أعرضت@/ ÍÈب : عنه@أصِدف@من@باب صدفت ـ مصبا
َصدوف@/ فهيى

اCٔعراض / من َعَرض ـ
ã
æوالثا ع	@اXيل / يدّل ـ اCّٔول أصYن : صدف : ـ مقا

Çيل ÒZ أن البع�@: من َدف pوالص ذاهباً@/ Øوو� عنه مال ٕاذا ء
ã
Ï¿ال عن صَدَف ـ فاCّٔول

ا�بل@, جانب َدف@: pوالص َصِدف@/ وقد ,@
Øã
Ï¿الوح ا�انب ٕا� جل Gالر أو اليد من ُخف�ه

معروفة@/ وهيى الَمحارة@, َدف@: pفالص ـ اNCخر وأمّا ا�هت�@/ ٕاحدي ٕا� Xيله يى Ød ا Ø̂ وٕا
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تضّمه البحر
ã
َخلْق| غشاء َدف pالص الليث@: قال صدف@: ـ ١٤٦ .@١٢ الxذيب

قال اللؤلؤ@/ يكون مثله
ã
و| الَمحارة@, يسّمي روح فيه ¡م عن مفروجتان َصَدفتان

ـُدف�@/ pوالص ـَدف� والص� َدف� pالص ب� ـ قرٔي ـدف�@, الص. ب� ساوي ٕاذا Øح� الفّراء@:
وَصـَدفان@, ُصـُدفان ÇIاذيا@: ٕاذا ا�بل� �انب ويقال والناحية@/ ا�انب َدفة@: pوالص
ِشعب أو فَّج Fyبي وما ُيYقيه@, الّذيى ا�انب ا�انب هذا

ã
}Yي FzقYت أيى Fلتصادفه

واÇÇÒGَدف َدف pالص عبيد@: أبو قال Cقيـته@/ أيى فYناً صادفت يقال هذا ومن واٍد@, أو

ã
وأصدف� ء@,

ã
Ï¿ال عن اXيل َدف@: pالص الليث@: وقال مرتفع@/ oعظ بناء كّل وهو واحد@,

وكذا@/ كذا عنه

عليك وجهها َتعرض
ã
لِلّ� َصدوف@: امرأة ويقال أعرض@/ :@

ã
Øع� صدف ـ صحا

َصَدفة@/ الواحدة غشاؤها, ّرة: الد� وَصَدُف /@
ã
أمال� وكذا@: كذا عنه

ã
وأصدف� @َتصدف@/

Ø
j

وجدته@/ فYناً@: وصادفت اXرتفع@/ ا�بل منقطَع دف@: والص� َدف pوالص

Ì»والك ويصُدف@, يصِدف ء
ã
Ï¿ال عن الرجـل وصدف ـ ٢٧٢ . ٢ ا�مهرة

قـال القـدم@,
ã
| مـيل ـَدف pوالص صـادف@/ فهو ء@,

ã
Ï¿ال عن ماَل ٕاذا ُصدوفاً@: أع	@,

ٕاحـدي ٕاقـبال الصـَدف :@kحا أبو قال ¾Êل@/ عن أو �Z عن أدريى C :@ ّ اCٔصمعيى
اCُخري@/ ع	 الركبت�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو اXواجهة أّن Fك جنب عن
ã
}Yالتـ هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اCٔصل أّن

/@CًÊ¾ أو Zيناً جانب عن Ò}C ٕاذا وتصادف@, وصاَدف صَدف يقال وجه@/ عن
ã
}Yالت

بناء@, أو جبل أو ء
ã
Ï¾ من وا�انب الناحية ع	 الَصَدف يطلق اXناسبة وwذه

جانب@/ ٕا� ِرجل أو يد
ã
| ميل وع	



صدف ٢٥٨

واCٕعـراض جانب عن اXرور ]ع� تكون عن@: Mرف اXاّدة اسـتعملت وٕاذا
اCٕعراض@/ وب� بيyا الفرق هو وهذا عنه@,

/@hالكر القرآن
ã
| استعGFا موارد

ã
| wا التعب� لطف يظهر وwذا

/@١٥٧ . ٦ ـ َعyا وَصَدف Aا ِبآيات َب كَذ. ن Ú ßW أظلَُم ن Ò Òf

.@@٦ ـ َيصِدفون كانوا ا@
ß
الَعذاب] سـوَء آياتنا َعن َيصِدفون ال.ذيَن سَنجزيى

/@١٥٧

/@٤٦ . ٦ ـ َيْصِدفون ُهم Ú Ôj ياِت Ð[ا ف ÙÍ Ò½ نُ َكْيَف اُنظر

واÇXواجهة اXقابلة ع	 يتوقّف C وهذا جوان}ا@, عن واCٕعراض اXرور يراد
تعا�@: قال اCٕعراض@,

ã
| Fك@ Cًأّو

وما ُمعِرُضون@, ِذ@كرهم َعن فُهم بذكرهم أتيناُهم َبل يُعِرضوا@, آيًة َيروا وٕان
ُمْعِرض�@/ ا Öyَع كانوا ٕاّ] م

ß Ù
wَر آياِت ِمن آيٍَة ِمن م

ß
zتأت

اCٕعراض
ã
| فٕاّن اCٕعراض@, YRف وتدّبر وتفّكر بI@Yقيق ٕاعراض ْدف pفالص

ا�ملة@/
ã
| وIقيقاً ومقابلة مواجهًة

النواعم الرخوة ا¡يوانات حوَل ينمو ِغYف فهو ا¡ياة@: من@ذويى َدف pالص وأمّا
صـدف

ã
| Fكـ قطعتان أو واحدة قطعة ٕامّا وهو وNمعها@, Jمzا Gا@, عظام C

ã
الّ�

اòلول@/ واُّم اCسقلوب ومyا بالَمّحارة@, اXسّمي اللّؤلؤ

ا¡يوان@/
ã
طر|

ã
| وقوعه باعتبار اXاّدة ٕاطYق فكأّن

Yّلئ Ë»�ا ذلك حول Yًسائ فُيفرز َصَدفتـه@,
ã
| صلب ء

ã
Ï¾ دخل ٕاذا ٕانّه

Ø
j

لؤلؤاً@/ فيكون السائل@, ذلك يصلب
Ø
j منه@, يتأّذي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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صدق@:

ã
| وصَدقته مبالغة@, وَصدوق صادق@, فهو كَذب@, خYف ِصدقاً@: صَدق ـ مصبا
وَصداق صدقَت@, له قلت وصَدقته@: الصدق@, ٕا� وصّدقته يتعّدي@/ Cو يتعّدي القول
لغـة والثالثة ُصُدق@, وا�مع ك«Ìها@, والثانية الصاد@, فتح أ@ك�ها لغات@, فيه اXرأة@:
ُصُدقات وا�مع ُصْدقة o] لغة والرابعة لفظها@, ع	 َصُدقات وا�مع َصُدقة ا¡جاز
وقري@/ قرية مثل ُصَدق وbعها خامسة لغة وَصْدقة وجوهها@,

ã
| غرفة@وغرفات مثل

أيى َصـْدق ء
ã
Ï¾و َصـداق@, ع	 تزّوجxا وأصدقxا@: َصداقها@, أعطيxا وأصدقxا@:

والن�ـصح@, الُوّد
ã
| دق Gالص من واشتقاقها الصداقة@, Øوب� اXصادق ديق@: pوالص ُصلب@,

دق@/ Gللـص مـYزم يق@: Gِصد ورجل أيضاً@, وصديقة َصديق وامرأة أصـدقاء@, وا�Çمع
أعطيته بكذا@: وتصّدقت َصَدقات@, وا�مع َدقة@, pالص ËºCٕوا الفقراء@, ع	 وتصّدقت
ابن قال ق@/ Gد pمُص فيقول واCٕدغام بالبدل Oفّف من ومyم ق@, Gمتصد والفاعل صدقة@,
ا Ø̂ ٕا غلط@, وذلك سأل@: ٕاذا يتصّدق هو ـ قوGم موضعه غ� العامّة تضعه ا

Ø
Wو قتيبة@:

النـعم@/ صـدقات يأخذ الّذيى فهو ق@: GصدXا وأمّا َعَلْينا@/ ْق َوَتصد. ـ اÔXعِطيى ق GتصدXا
/@ ّ عامّيى الصاد وفتح وعصاف�@, ُعصفور مثل َصناديق وا�مع ُفنعول@, ندوق والص�

دق@: Gالص ذلك من ه@/
Ò
وغـ� Cًقو ء

ã
Ï¾

ã
| قـّوة ع	 يدّل أصل صدق@: ـ مقا

هذا وأصل باطل@, هو له@, قّوة C الكذب وCّٔن نفسه@,
ã
| لقّوته يى Ùd الِكذب@, خYف

فيه�@, �تصلّبوا الِقتاَل صدقوهم ويقال َصْدق@/ Õ·وُر ُصلب أيى َصْدق ء
ã
Ï¾ ـ قوGم من

يى Ùd اXرأة@, َصداق داق@: pوالص دق@/ Gللص اYXزم والِصّديق@: كَذبوهم@/ ذلك خYف
ã
و|

ما َدقة pالص الباب ومن وَصُدقة@/ وُصدقة َصداق ويقال يلزم@, حّق وأ@نّه لقـّوته بذلك
ويـقال اXوّدة@/

ã
| دق Gالص من مشتقّة داقة@: pوالص وماله@/ نفسـه عن اXرء به يتصّدق
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وأصادق@/ أصدقاء قالوا ا Ø[ور وللمرأة@/ وللجFعة ولYٕثن� للواحد َصديق

قـيل ومنه النظـر@, َصْدق هو ويقال لب@, الص� ْدق@: pالص ـ ٣٥٥ . ٨ الÇxذيب
قلت أيى القوَم صدقُت ويقال الليث@: وقال الكذب@/ ضّد دق Gوالص القتاَل@/ َصَدقوهم
ِصدٍق@, رجل هذا ويقال م@/ Ôxصدق قلَت wم وقعَت ٕاذا الوعيد من وكذلك ِصدقاً@, Gم
وقـوم َصْدقة@, وهيى دق@, pالص الرجل هو قلت نعتاً جعلته فٕان كذلك@, ِصدٍق وامرأة
َصـَدق أيى الفـّراء@: قال ـ ظنpه ٕابليس علzم َصَدَق ولقد َصْدقات@/ ونساء َصْدقون
والفعل ديق@, pالص مصدر داقة pوالص دق@/ Gالص

ã
� قال أيى فYن

ã
وَصَدق� ظّنه@/

ã
| علzم

ع	 به تصّدقت ما َدقة@: pوالص والنصحية@/ اXوّدة صدقة أ@نّه واشتقاقه مصاَدقة@, صادقَه
وأمّا ق@, Gمَُصد FÎن

Û
ال« Cٔهل وNمعها الصدقات يأخذ الّذيى للرجل ويقال مسك�@,

َصداقـاً@/ Gا جعل أيى تزّوجها@, ح� اXرأة الرجل وأصَدق ق@/ GتصدXا فهو ق Gد pالُمص
دق@/ Gالص

ã
| اXبالغ ّديق@: Gوالص الصاِدق@/ من أبلغ ديق pوالص

بريئاً@, كان ورع@, ,@Cًعاد كان أنَصف@, @صَدق@, = �صاداق�@ ـ قع
حّق@/ ع	 @كان

حسـنة@, فضل@, صدق@, ¼Íاحة@, استقامة@, عدالة@, @= �ِصداقاه�@
ٕاحسان@/ ع@,

Ø
ت� ورع@, ,@�òا عمل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع	 والكون اYòف من والصّحة ا¦اميّة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

اXوارد@: باختYف Oتلف اXع� وهذا حق@/

الثابت@/ الواقع ا¡ّق مطابق يكون أن اCعتقاد@:
ã
| فالصدق ـ ١
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نفاق@/ Yب اCعتقاد مطابق يكون أن اCعتقاد@: ٕاظهار
ã
| والصدق ـ ٢

خYف@/ Yب عنه ا¢� مطابق يكون أن :@�òوا القول
ã
و| ـ ٣

نّيـته@/ oوصم قلبه مطابق ٕانشاؤه يكون أن :@
Ø ã
اCٕنشا� القول

ã
و| ـ ٤

/@íXا
ã
| هو ما ع	 تامّاً صحيحاً يكون أن اCٕحساس@:

ã
و| ـ ٥

وال¿Ìائط@/ ا�هات bيع من تامّاً يكون أن العمل@:
ã
و| ـ ٦

والعمل@/ والقول اCعتقاد
ã
| صادقاً يكون بأن اCُمور@: مطلق

ã
و| ـ ٧

:@
ã
| Fك فاCّٔول

/@٤١ . ٦٨ ـ صاِدق� كانوا ٕان @كائهم
Ò
Ì Ô¿ب فليَأتوا @كاُء

Ò
Ì Ô¾ م Ô ÒG أم

:@
ã
| Fك @

ã
æوالثا

٦٢ ـ صاِدق�@ Ôr ُكنْ ٕان الَمْوَت فَتمنُّوا النّاِس ُدوِن ِمن ِAِ أولياُء@ أن.كُم Ôrَزَعْم ٕان
/@٦ .

:@
ã
| Fك والثالث@

/@ ٨٧ . ٤ ـ َحديثاً Aا ِمَن أصَدُق وَمن
:@
ã
| Fك والرابع@

/@٢٣ . ٣٣ ـ َعلَيه Aا عاَهدوا ما َصَدقوا ِرجاٌل Òؤِمن�Xا ِمَن
:@
ã
| Fك واòامس@

/@٣١ . ٢ ـ صاِدق� Ôrُكن ٕان هؤ]ِء Êِء
Ö
ºبأ

ã
æأْنِبئو َفقاَل

ُح ُنَسـب& ُن ÒLو ماَء الد& وَيسِفُك فzا ُيفِسُد َمن فzا َعُل ÒQأ @ـ@ ٕا� ٕاشـارة وهذا

الّـذيى اCٔمـر هذا هو خليفة اCٕنسان جعل من ٕادرا@كهم فٕاّن ـ لَك ُس وُنَقد& مدَك Ò ßM
راجـع الرابع اXورد

ã
| الصدق أّن Fك اCٕدراك@/ هذا ٕا� يرجع والصدق ٕاليه@/ أشاروا
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ٕانشاء@/ والتعّهد تعّهدهم ٕا�

:@
ã
| Fك والسادس

/@ ٨٨ . ١٢ ـ قين الُمَتَصد& زيى ÒN Aَا ٕان. َعَلْينا ْق وَتصد.
:@
ã
| Fك والسابع

/@ ٨٠ . ١٧ ـ ِصْدق َرَج Ö ÔU
ã
وأْخِرْج� ِصْدٍق ُمْدَخَل

ã
أدِخل� َرب& وُقل

/@١١٩ . ٥ ـ ِصْدُقهم Òالّصاِدق� َينفُع يَْوُم هذا

م
ل
ã
| اCٕنسان يكون بأن اCٔخ�@, Ë»الق هو ا¡قيقة

ã
| اXطلوب

Øã
ÏÈرXوا

ã
| اXراد هو وهذا والباطن@, الظاهر

ã
| واعتقاداً Yًوعم Cًقو بالصدق ومتّصفاً صدق

تعا�@: قوله

/@١١٩ . ٩ ـ الّصاِدق� َمَع وكونوا Aَا ات.قوا آَمنوا ال.ذيَن ا Ûv@َأ يا

Çم ß ßGبأمـوا وجـاهدوا َيرتابوا Òn Ú
Ôj وَرسـوله Aبا آَمُنـوا ال.ذيَن ؤِمُنوَن ÔX ا ا Ú̂ ٕا

/@١٥ . ٤٩ ـ الّصاِدُقون ُهم ولِئَك اُ Aِا َسبيِل
ã
| م

ß
Î ß»وأنُف

/@٣٣ . ٣٩ ـ ت.قون ÔX ا ُهم ولِئَك اُ به ق وَصد. دق بالص& جاَء وال.ذيى

وصّحة فا¦اميّة واXصاديق@: اXوارد باختYف Hتلف الصدق حقيقة أّن فظهر
أو وفكره@/ اعتقاده

ã
| َصَدق فيقال عقيدة@,

ã
| أو ِصدق@/ قوله فيقال قول@,

ã
| ٕامّا اCٔمر

أفعاله@/
ã
| صادق هو فيقال عمل@,

ã
|

Aُا وَصَدق ,@Aُا َصَدَق ُقل :@
ã
| Fكـ Cزمـة@, الظاهر

ã
| تسـتعمل اXاّدة ٕاّن

Ø
j

َفَصَدَقْت@/ ُقُبٍل ِمن ُقد. eيُصُه كاَن ٕان ُسوُله@, وَر

قَتنا@/ صَد َقد أن وَنعلَُم :@
ã
| Fك واحد@, ٕا� متعّدية تستعمل وقد

الَوعَد@/ صدقناُهم Ú
Ôj :@
ã
| Fك ٕاثن�@, ٕا� متعّدية وتارة



٢٦٣ صدق

ُيذكر n وٕان واCقتضاء@, بالقّوة ٕاثن� ٕا� ية Gمتعد اXاّدة ٕاّن نقول أن يبعـد Cو
العـمل أو القول وهو واحد@, يى GتعدXوا الYّزم

ã
| الفعل مع� أّن عليه ويدّل مفعوُله@,

ومتعلpق مورد وٕا� العمل@, أو القول ٕاليه يل خطاب طرف ٕا� Jتاج وهذا الصدق@,
له@/

صدق@/ وذا صادقاً ء
ã
Ï¾ جعل والتصديق@:

والصّحة@/ ا¦اميّة لوازم من الصYبة فٕاّن لب@: الص� ـ مفهوم وأمّا

يكون ما لل¿Ìائط الواجد التاّم الصحيح اCٕعطاء فٕاّن والِصدق@: الَصَدقة وأّما
ورفع Ìºورهم وجلب حوائجهم قضاء

ã
و| الضعفاء اòلق خدمة

ã
و| ا= سبيل

ã
|

عyم@/ واCبتYء اXضيقة

تأدية عن عبارة الصدقة فٕاّن داق@, pوالص َدقة pالص اCٕعطاء@: هذا مصاديق ومن
صـحيح@, تاّم عمل وهذا ا=@, سبيل

ã
و| واXسا@ك� للفقراء مندوباً أو مفروضاً مال

أيضاً وهذا النGكاح@, قبال
ã
| للمـرأة يُعطيى مال فٕانّه داق pالص وهكذا ِصدقاً@/ فيكون

تاّم@/ وعمل واجب وعطاء Cزم حّق

داق@, pالص
ã
| وكذلك واCٕظهار@, والعمل ا¡ركة ع	 يدّل َدقة pالص

ã
| والتحريك

واòياطة والصناعة الكتابة
ã
| Fك Cزم, مستمّر وحّق ع	@استمرار تدّل اCٔلف وزيادة

وأمثاGا@/

/@١٠٣ . ٩ ـ رهم ُتَطه& َصَدقًة م ß ßGأْموا من ُخْذ
/@١٩٦ . ٢ ـ ُنسك أو َصَدَقٍة أو ِصيام ِمن فِفديٌَة

/@٢٦٣ . ٢ ـ أذًي َيتَبُعها َصَدَقٍة ِمن Õ Öَخ� ةٌ وَمْغِفَر َمعروف َقْوٌل
/@٢٧٦ . ٢ ـ َدقاِت الص.

ã
èوُيْر با الر& Aُا حُق ÒZ

/@٦٠ . ٩ ـ zا والعاِمل�َعلَ الَمسا@كين و للُفَقراَء َدقاُت الص. ا Ú̂ ٕا



صدق ٢٦٤

/@١٢ . ٥٨ ـ َصَدَقة وا@كُم Ö ÒS َيَديى Òَب� موا َفَقد& سوَل الر. Ôrناَجي ٕاذا

اCٔعـFل من وهذا وأذي@, مَّنٍ دون ومن خالصـاً واCٕنفاق لة Gالص ٕا� فالنظر
ا¡ّقة@/ التامّة اXطلوبة الصحيحة

.@@٥٧ ـ Çم Ô ÒG ُيضاَعف َحسناً َقرضاً Aا وأقرضوا قات ـد& واXص. ق� د& اXص. ٕان.
/@١٨

/@٣٥ . ٣٣ ـ والّصا_ات والّصا_� قات ق�واXتصد& واXتصد&
/@٩٢ . ٤ ـ قوا د. َيص. أن ٕاّ] ٕا
أهله ُمسل.مة وِديٌَة

/@ ٨٨ . ١٢ ـ ق� اXتصد& زيى ÒN Aَا ٕاّن َعَلينا ْق وَتصد.

ع	 زائدة خصوصيّة له اXع� وهذا اXطاوعة@واCختيار ع	 التفّعل@تدّل صيغة
والّصاِدق� ـ@@ تعا� قوله بعد قات GتصدXوا ق� GتصدXا تذكر هذا وع	 دقة@, pالص أصل
دقة pالص اختـيار فٕاّن ـ@ واòاِشع�واòاِشعات والّصابرات والّصابريَن والّصاِدقات

ã
| أّن Fك واòشـوع@/ � pوالص دق Gالص مقام Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا خالصاً wا والتطّوع

ã
| وذ@كر وخالصاً@/ عوض Yب ية Gالد عن العفو ع	عمل التصّدق يطلق ـ@ ٩٢ .@٤ آية
Oتار ا Ø̂ وٕا عمله@,

ã
| جزاء ُيريد C الّذيى ق GتصدXا جزاء زيى ÒN ا= بأّن ـ@ ٨٨ .@١٢ آية

ا=@/ سبيل
ã
و| خالصة بنيّة العمل

/@٤ . ٤ ـ لًَة Ö ßL @ َصُدقاtن. الن&ساَء@ وآتوا

اCنÊÉم ع	 تدّل والضّمة ـداق@/ pالص ]ع� ـَدقة pالص لغات ٕاحدي َصُدقة bع
والنساء@/ اCٔرحام ذويى ٕا� العطيّة

ã
| أنسب الصيغة وهذه واCلتيام@, واCنقباض

باعتبار اòاّصة اXوّدة موارد
ã
ديق@| pداقة@والص pالص صيغة استعFل تناسب وظهر

الثبوت@/ ع	 الدالّة فَعيل وصيغِة واCٔلف ا¡ركات

/@١٠١ . ٢٦ ـ o Òa َصديٍق َو] Òشاِفع� ِمن َلنا ا Òf



٢٦٥ صدي

/@٦١ . ٢٤ ـ صديِقكُم أو ه Ò ßIَمفا Ôrَمَلك ما أو
الصفة@/ هذه فيه ت Ø]و الصدق له ثبت من ع	 ديق pالص فيدّل

/@٤١ . ١٩ ـ اً َنبيّ يقاً@ ِصد& @كاَن ٕان.ُه ـ مبالغة صيغة ّديق Gوالص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صدي@:

َصٍد فهو عطش@, تِعب@: باب من َصدًي َ وصِديى الُبوم@/ َذ@َكر دي@: pالص ـ مصبا
/@
Ó
ومع� وزناً ِعطاش مثل ِصداء وقـوم ,@ وَصْدييى وصادية صديّة وامـرأة وَصْدياُن@,

ا�رب@/ عYه ٕاذا تعب@: باب من مهموزاً َصَدًأ ا¡ديُد وَصِدٔي

أصل@/
ã
| كلمتان مyا

ã
يلت يكاد C القياس@, متباعدة كلم فيه صدي@: ـ مقا

هو بل ويقال نفسـه@/ الدماغ دي pوالص أصداء@/ وا�مع الُبـوم@, من @كر pالذ :@ ديى pفالص
هذا بل ويقال َصداه@/ ا=

Ú
Ë¼أ يقال ولذلك الدماغ@, من السمع فيه جعل الّذيى اXوضع

ا¡سن الرجل :@ ديى pوالص جبل@/ بقرب ِصحَت ٕاذا Nيبك الّذيى وهو الصوت@, َصَدي
العطش@/ :@ ديى pوالص باCٕضـافة@/ Cّٕا يقال Cو مال@, َصَدي هو يقال ماِله@, ع	 القيام
فأمّـا باليديـن@/ التصـفيق والتصـدية@: ٕاليه@/ ناظراً يسـت¿Ìفه ء

ã
Ï¿لل فYن وتصّدي

فYناً@: وصاديت داريَته@/ ٕاذا فYناً@: صاديت ويقال الط�وال@/ فهيى النخل@: من واديى pالص
َصـَدأ َدأ pالص من فيكون اXع�@, Ø�تغـ Yزة الدال بعد كان وٕاذا َصنيعه@/ ]ثل عاملته

ا¡ديد@/

وأمّا صياحه@/ أيى ُصداءه سـمعت قوGم من فُعال وُصداء ـ ٤٠٥ اCشتقاق
واٍد@/ أو جبل من ٕاليك يرجع الّذيى فالصوت دي@: pالص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



صدي ٢٦٦

والتحقيق@:
أو صوت أو بقول كانت وسيلة ّ بأيى التظاهر هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

أو صوت انعكاس أو صيحة أو تعّرض أو است¿Ìاف أو تطّول أو تصفيق أو عمل
غ�ها@/

تصنّعاً@, ولو باXـداراة والتظاهـر ,@Cًحا أو Cًقـو بالعطش التظاهـر ذلك ومن
َيصيح@/ بطائر أو Pسد اXوت بعد والتظاهر

اCن½Íاف@, هو قلنا Fك الصّد فٕاّن والصدأ@, الصّد لفظ اCٔصل@: هذا ع	 ويدّل
تشديد والتجاوز الشّدة هذه ع	 ويدّل التظاهر@, مرتبة عن التجاوز هو واCن½Íاف
ب� Dف وهو عنـه@, ومغايراً به Yًمتّص ا¡ديد يعلو Pرب التظاهر هو والصدأ الدال@,

ليناً@/ والصدي مشّدداً الصّد

اCشتقاق من والصدع@والصدف@والصدق@والصدح@: الصدر مواّد ب� ما �OCو
/@
Ó
ومع� لفظاً لتقارwا اCٔ@ك�@,

َعنُه ¿Ïفأْنَت Ö ÒO وهَو َيْسعي جاَءَك َمْن وأّما ///@ َتصّديى لَُه cستَْغ�فأْنَت َمِن أّما
/@٦ . ٨٠@ @ـ َتلّهيى

فـيه@, ومـطاوعة الفـعل اختيار ع	 يدّل وهو التلّهيى وكذلك تفّعل التصّديى
�انب والعمل بالقول التظاهر Hتار فأنت ـ واXع� /@ وتتلّهيى تتصّدي Fzف واCٔصل
عبس@/ ـ راجع ـ

ã
Ï¾اòا هذا جانب عن تتلّهيى وقد ,@ÏÒ¿O عمpن به Yًمشتغ

ã
اXستغ�

/@٣٥ . ٨ @ـ@ وتصديًة ُمكاًء ٕاّ] الَبيِت عنَد م ÔtEَص كاَن َوما@

كأصوات أصوات@Uصوصة@, بفيه ,@واXراد صَفر ٕاذا ومُكاًء مَكواً Zكو مكا يقال
أيضاً وهذا صوت@, منه ليُسَمع ع	@يد يد ÍÈب والتصدية ال«Ìور@/ Vالس

ã
العرب|



٢٦٧ صرح

والعجم@/ العرب ب� وال«Ìور العيش Vالس
ã
| به معمول

ا�اهليّة
ã
| وكانوا صYة@, الطواف أّن ورد وقد والتوّجه@, الدعاء هو والصYة

وتصدية@/ ]كاء البيت حول يطوفون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íح@:

فـهو غـ�ه@, تـعلّقات من خلص وَحة@: ÔÍ¼و Íاحة
Ò
¼ ُء

ã
Ï¿ال ح ÔÍ Ò

¼ ـ مصبا
ومنه ,@´Í¼ خالص وكّل حاء@, ÖÍ Ò

¼ وا�مع النسب@, خالص :@´Í¼
Ø ã
èوعر ,@´Í¼

يـب� واحد بيت ح@: ÖÍ Ú
وال½ تأويل@/ أو ٕاÊÈر ٕا� يفتقر C الّذيى وهو ,@´Í½ال القول

حات@/ ÒÍ Ò
¼ وا�مع ساحxا@, الدار@: حة ÖÍ Ò

و¼ ,@ ÓFضخ Yًطوي مفرداً

ء
ã
Ï¿ال ذلك من وبروزه@/ ء

ã
Ï¿ال ظهور ع	 يدّل منقاس أصل ¼Íح@: ـ مقا

أظهره@/ نفسـه@:
ã
| ]ا ح ÚÍ¼و حاء@/ ÒÍ Ô

¼ وbعه ا¡سب@, ا¤ض :@´Í
Ú
وال½ /@´Í½ال

بعد اCٔمر ٕانكشف ضه@: Ö ÒT عن ا¡ق� ح ÚÍ¼و ]زاج@/ ُتَشب n ٕاذا Íاح
Ô
¼ كأس ويقال

ٕاذا ح@, ÚÍ½م يوم ويقال اCٔرض@/ من íXا هو بل ويقال اXكان@, حة@: ÖÍ Ú
وال½ غيوبه@/

وكّل ال«Êء@/
ã
| Yًطوي ÓFضخ منفرداً يُب� واحد بيت ح@: ÖÍ Ú

وال½ فيه@/ سحاب C @كان
ح@/ ÖÍ Ò

¼ فهو عاٍل بناء

وح@/ ÔÍ Ô
¼ وbعه مرتفع@, عال بناء كّل ـ ح ÖÍ Ú

ال½ عبيد@: أبو ـ ٢٣٧ . ٤ الxذيب
وقارعxا الدار حة ÖÍ Ò

¼ هذه يقال@: والصحن@, ,Í½ القَ ـ اللغة
ã
| ح ÖÍ Ú

ال½ الزّجاج: وقال
:@
Ø ã
èعراCٔا ابن وعن ء@/

ã
Ï¾ كّل من اòالص ا¤ض ـ ´Í½ال الليث@: قال ساحxا@/ أيى

ومقاَرحة مصاَرحة لقيته الفّراء@: وعن وأظهره@/ بيّنه ٕاذا حه ÒÍ¼وأ حه ÚÍ Ò
و¼ حه ÒÍ Ò

¼



صرح ٢٦٨

ا@/ Ôxُجدوب ظهرت ٕاذا السنَُة حت ØÍ¼ ويقال@: واحد@/ ]ع� وِكفاحاً@: و¼Íßاحاً

ِحصن@/ ُبرج@, @قلعة@, =@ �´Íß¼� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الظـاهر أيى وينكشف@, ويظهر Øيتب� ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

ما واCٔبنيـة
ã
ÏÈراCٔا fن اXوارد@, باختYف خصوصيّاته Hتلف اXع� وهذا ,@ Øتب�Xا

خالصاً يعلو ما اCٔجناس ومن اXرتفع@/ ج@والبناِء Ôكال� اXنَظر,
ã
| ويتظاهر يرتفع@ويعلو

الكـدورات عن ويتخلّص يصفو ما الÇyار جّو ومن الكدر@/ عن
Ó Ø
ومص� اòلط عن

السحابّية@/

اCٔصل, من مطلق@اòلوص@والصفا وليس Mسبه@, ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| @والظهور Øفالتب�

خفاء@/ بعد Úوتَب� خلط بعد ظهر ٕاذا بل

وهـيى الظـهور@/ مع�
ã
| والصدع@, والصدح الصدي من قريبة الكلمة وهذه

واXعنويّات@/ اXاّديات
ã
| تستعمل

/@٣٦ . ٤٠ ـ أ]سباَب أبُلُغ
ã
Øلََع� حاً ÖÍ Ò¼ ã


 ابِن هاماُن يا ِفرَعوُن وقاَل

/@٤٤ . ٢٧ ـ ـًة Ú Ô� حسَبتْه َرأتُْه ØF َفلَ َح ÖÍ Ú½ال
ã
ادُخ� ا ÒG قيَل

/@٤٤ . ٢٧ ـ َقواريَر ِمن ّرَد ÔW ٌح ÖÍ Ò¼ ٕان.ُه قاَل

ع	 وٕا¾Ìاف وتسّلط صفاء له Wتاز ظاهر عاٍل بناٌء له Òيُب� أن فرعون فيَطلب

ã
و| وعللها@, ا�Çويّة ا¡وادث أسباب

ã
| والدقة التحقيق عن يتمكّن Øح� النواحيى

دعوة قبال
ã
| وهذا اCٔرضّية@/ والتكوينيّات ا¡وادث

ã
| تؤّثر

ã
الّ� ال«Êويّة اCٔسباب

الغيب@/ Ònعا وٕا� ,@Fyبي وما واCٔرض ال«Êوات خالق ا= ٕا� �ع� Ïºمو



٢٦٩ صرخ

صـفاء وله لYٔنـظار جالباً عالياً بناًء فكان �ص�@:
Ø ã
النّـ� سلDن Íح

Ò
¼ وأمّا

َقوارير@/ ِمن د Wر. ٌح ÖÍ Ò¼ @ٕان.ُه ـ Uصوصة وٕامتيازات

ثـYث
ã
| سـلDن فبناه بيته وأمّا السابع@: اCٔصحاح ـ اCّٔول اXلوك

ã
| يقول

اُخر@/ موارد
ã
| وهكذا سنة@///@ ع¿Ìة

وجـود ٕا� مضافاً الع�ّية@, من مأخوذة ح ÖÍ Ú
ال½ كلمة ٕاّن نقول@: أن وC@يبعد

اXاّدة@/ وب� بيyا التناسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íخ@:

صاح@/ ٕاذا :@±Í¼و صارخ فهو Íاخاً@,
Ô
¼ قتل باب من خ ÔÍ½ي خ ÒÍ¼ ـ مصبا

فهو ,@
ã
فأغاث� به استغثت :@

ã
خ� ÒÍ¼فأ واست½Íخته استغاث@/ ٕاذا صارخ@: فهو و¼Íخ

القياس@/ ع	 خ ßÍ½ ومُ ُمغيث@, أيى ±Í¼

¼Íخ يـقال Íاخ@,
Û
ال½ ذلك مـن رفيع@, صوت ع	 يدّل اُصيل ¼Íخ@: ـ مقا

بـل ويـقال اXغيث@/ والصارخ اXسـتغيث@, الصارخ ويقال صّوت@/ ٕاذا وهو خ@, ÔÍ½ي
خكم@/

ß
Í Ö½Ô[ أنا ما ـ@ الُمْصِرخ اXغيث

اXغيث@/ والُمصِرخ@: اXستغيث@/ والصارخ@: :@qيGا أبو قال ـ ١٣٥ . ٧ الxذيب
±Í

Ú
وال½ ختاه@, ÖÍ Ò

¼ وا غوثاه وا فقال استغاث ٕاذا ـ Íاخاً
Ô
¼ خ ÔÍ½ي فYن ¼Íخ يقال

]ع� نذير مثل خ ßÍ½ مُ ]ع� Yًفعي يكون ±Í½وال وقادر@, قدير مثل الصارخ ]ع�
لغ� اXغيث ]ع� يكون أ@نّه الصارخ

ã
| أdع nو قلت@: اXستغيث@/ والصارخ@: مُنِذر@,

الليث : وقال اXغيث / والُمصِرخ : اXستغيث , الصارخ@: ع	@أّن كلّهم ,@والناس ّ اCٔصمعيى
مصيبة@/ أو فزعة عند شديدة صيحة خة ÖÍ Ú

ال½



صرخ ٢٧٠

خ@: ØÍ½والت ,@
Ó
]ع� واصَطرخ@: خة ÖÍ Ò

¼ ¼Íخ يقول الصوت@, Íاخ@:
Û
ال½ ـ صحا

اXغيث@/ والُمْصرخ@: Íاخ@/
Û
ال½ تكلّف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالصيحة واXعونة الُغواث ٕا� النيل طلب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

والُغواث@/ الَمعونة مواّد وب� بيyا الفارقة وهيى القيود@/ هذه ¡اظ من وC@بّد شّدة@/
ã
|

طلبـه يتحقّق بأن ومعونة@, ُغواث ذا ء
ã
Ï¾ جعل ع	 ويدّل ٕافعال واÍ¼Cٕاخ

اخـتيار ع	 ويدّل افتعال واCصطراخ خ@/ ßÍ½ مُ وهو واCٕعانـة@, كاCٕغاثـة به ونال
اللغة@/ كتب

ã
| ما ع	 هذا Íخة@,

Ú
ال½

Íاخ@/
Û
ال½ عمل hيُد من وهو Íخة@,

Ú
بال½ اCتGصاف ع	 ويدّل فَعيل ±Í

Ú
وال½

اCست½Íاخ أّن Íاخ@:
Û
ال½ وب� بينه والفرق ال½Íخة@, طلب ]ع� اCست½Íاخ أّن Fك@

وIّققه@/ العمل ذلك فعليّة ع	 Íاخ
Û
وال½ الّطلب@, ع	 يدّل

/@٤٣ . ٣٦ ـ ُينَقذون ُهم َو] م Ô ÒG Ò±Í Ò¼Eَف نُغِرْقُهم نََشأ@ ٕان

جانبنا@/ من يُنَجون م Øu@أ Cو ولنجاtم Gم ½Íخ يَ أحد يب Yف أيى

كـونه ٕا� مـضافاً فٕانّه التفاسـ�@: بعض
ã
| Fك الُمْصرخ ]ع� ليس ±Í

Ú
فال½

Íاخ@,
Û
ال½ وجود بعد هو اÍ¼Cٕاخ فٕاّن الكYم@, سياق يوافق C الكلمة@, صيغة خYف

اÍ¼Cٕاخ@/
ã
ن� ع	 يدّل بعده اCٕنقاذ

ã
ن� وٕاّن الُمصِرخ@,

ã
ن� من آ@كد ±Í½ال

ã
ون�

/@٣٧ . ٣٥ ـ اً ß¡صا َنعَمْل أْخِرجنا َرب.نا فzا َيصطِرخون وُهم

½Íخون@/ ويَ Íاَخ
Û
ال½ الشّدة من التخلّص مقام

ã
| Oتارون م Øuٕا أيى

/@١٨ . ٢٨ ـ ½Íُخه َيْستَ بأ]مِس Íه Ò½استن ال.ذيى فٕاذا



٢٧١ صّر

طلب هو فاCست½Íاخ له@/ أنصاراً ويدعو له Íخ
Ö
½ ليَ منه Íاخ

Û
ال½ يطلب أيى

ã
| اCست½Íاخ فٕاّن واCستعانة@, واCستغاثة واCستمداد اCستنصار YRف Íاخ

Ô
ال½

لُيعينوه@/ الناس من bاعة ٕا� حاجة فيه يكون مورد

ا
ß
[ كََفرُت

ã
Ùæ ٕا خيى.

ß
Í½Ô[ Ôrأن َوما خكُم

ß
Í½Ô[ أنا ما أنُفَسكُم وُلوموا

ã
æَتلومو Eَف

/@٢٢ . ١٤ ـ أ¾Ìكتموِن

Fك بالصيحة الُغواث ٕا� النيل طلب ]ع� اXورد هذا
ã
| اÍ¼Cٕاخ أّن والظاهر

فيكون به@/ والقيام الفاعل ٕا� النسبة جهة ع	 يدّل اCٕفعال أّن Cّٕا ا£ّردة@, اXاّدة
ã
|

اNCيـة ومع� /@
ã
� هو Íخ

Ò
ف½

ã
� Íاخ

Û
ال½ منه طلبت :@

ã
فأ¼Íخ� اسـت½Íخته مع�

بأن Z@Cكـنكم أ نّكم Fك الشـديد اليوم هذا
ã
| لكم أ¼Íخ بأن أنا ـ@@@لسـُت الكرZة

Tفوظ@/ واGيئة اXاّدة fع� الساعة@, شدائد رفع
ã
|

ã
� ت½Íخوا

شدائد فٕاّن Gم@, ±Í
Ò
¼ Yف ـ

ã
| قلنا Fك جهات@, من وأنسب أوفق اXع� وهذا

ا Ø̂ ٕا أحد فكّل Wكنة@: كانت ٕان ال½Íخة أّن ٕا� مضافاً واحد@, ]غيث ترتفع C الساعة
ٕا� يتوّجـه أن يفرغ @فكيف ـ وأبيه ِه واُم& أخيِه ِمن اXـرُء يَفر� يَوَم ـ لنفسـه ي½Íخ

آخر@/ شخص

ويغيثوا@/ يعينوا أن فكيف Íاخ@,
Û
ال½ مyم Z@Cكن يومئذ م Øuفٕا

نظائرها@/ دون اXوارد هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ØÍ¼

والّذيى ة@, ØÍ Ô
¼ رقة ßòا وتلك اً@, ØÍ Ò

¼ ها ØÍ Ô
½ يَ راهم pالد ÚÍ Ò

¼ ـ اCّٔول أصول@, ـ مقا
ومن فصيُلها@/ َيرضَعها Yّلئ الناقة أطباء ع	 تُشّد ِخرقة وهيى Íار@,

Ù
ال½ العرب تعرفه



صّر ٢٧٢

ء
ã
Ï¿ال ع	 العزم Cّٔن قياسه من جعـلناه ا Ø̂ وٕا ء@,

ã
Ï¿ال ع	 العزم ـ اÍ¼Cٕار الباب@:

�ÇZ هـذه الباب@: ومن ء@/
ã
Ï¿ال ع	 الثبات اÍ¼Cٕار وكذلك واحد@, عليه واbCٕاع

أيى Íوٌر
Ö
مَـ½ حـافر البـاب ومن للجFعة@/ يقال ة ÚÍ Ú

ال½ الباب ومن ِجّد@/ أيى يى ÙÍ ß¼

أقامها@, ٕاذا اُذنَه ا¡Fر ÚÍ Ò
¼ ـ فقوGم واCرتفاع@, السمّو من وهو ـ

ã
æالثا وأمّا منقبض@/

ـ الثـالث وأمّـا يعلوها@/ اXاُء C@يكاد مرتفعة أما@كن وهيى ال½Íßار هذا@:
ã
| واCٔصل

ا Ø[ور الباردة@, الر´ ØÍ ß¼ :@ ØÍ Ù
وال½ /@ ÞÍ ß¼ الّنبَت أصاب يقال ,@ ØÍ Ù

ال½ وهو وا¡ّر د Òفال�
والصـاّرة@: الشـمس@/ Gحر ا¡ّر شّدة الصاّرة قوم@: قال ّر@/ Ò¡ا اXوضـع هذا

ã
| جعلوا

ـياح@, Gالص شـّدة ة ØÍ Ú
ال½ ذلك مـن فالصـوت@/ ـ الرابع وأمّا َصواّر@/ وbعها العطش@,

كلمتان اCٔصول هذه عن شّذ ا
Ø
Wو صوته@/ لرفعه يكون أن وZكن اYّXح@, Íاري@:

Ú
وال½

واCُخـري ا¡Çاجة@, وهيى الصاّرة فاCُو�@: مكانـه@: علينا
ã
خ� قد قياساً FG ولعّل

يðّوج@/ nو ّج ÒJ n الّذيى وهو Íورة
Ú
ال½

ة@: ØÍ Ú
وال½ شددته@/ ٕاذا باب@قتل من ¼Íرتُه مصدر : ØÍ Ú

وال½ ال�د@/ :@ ØÍ Ù
ال½ ـ مصبا

ع	 تُشـّد خرقة Íار@:
Ù
وال½ ¼Íيراً@, ÍÈب باب من ØÍ ß½ي ØÍ¼ يقال وا�لبة@, الصياح

حـwYا@/ تركت أيضاً@: و¼Íرtا قتـل@, باب من بال½Íار و¼Íرtا الناقـة@/ أطباء
عزم@/ عليه@: ØÍ¼وأ وCزمه@/ دوامه ِفعله@: ع	 ÚÍ¼وأ ر@/ ÒÍ Ô

¼ وbعها الدراهم ة ÚÍ Ô
و¼

Íورة
Ú
وال½ نَدب@/ Ô�ا تظنّه والناس ويط�@, ويقفز بالليل ØÍ½ي طائر ي ØÍ½ال عبيد@: أبو

مَـلولة مثل واXؤّنث@, اXذّكر wا وصف
ã
الّ� النوادر من الكلمة وهذه Jّج@, n الّذيى

/@ ّ Íوريى
Ò
¼ أيضاً ويقال وفروقة@,

عـنه@, اCٕقـYع مـن واCمتناع فيه والتشّدد الذنب
ã
| التعقّد اÍ¼Cٕار@: ـ مفر

ع	 تشّد ِخرقة Íار@:
Ù
وال½ الدراهم@/ فيه تُعقد ما ة@: ØÍ Û

وال½ ّد@/ pالش أيى ØÍ Ú
ال½ من وأصله

Íاً@: Ò¼ ÖÍ Ò¼
رJاً ـ وقوله عليه@/ شددت عزم كّل واÍ¼Cٕار@: ُترَضع@/ Yّلئ الناقة أطباء
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ا�FÇعة ة@: ØÍ Ú
وال½ التعّقد@/ من ال�ودة

ã
| Xا الشّد@, ٕا� يرجع وذلك ,@ ØÍ Ú

ال½ من لفظة
وعاء@/

ã
| عوا Ôb أيى وا ØÍ Ô

¼ م Øu@كأ بعض ٕا� بعÎÉم
Ø
ËÉنXا

البـاب ØÍ Ò
و¼ Íيراً@,

Ò
¼ ØÍ ß½ يَ نَدُب Ô�ا ØÍ¼ الليث@: قال ـ ١٠٦ . ١٢ الxذيب

ã
| وترجـيع Hفيف فيه كان فٕاذا امتّد@, ٕاذا Íير

Ò
¼ فهو ذلك شبه صوت وكّل ,@ ØÍ ß½ يَ

الزّجاج: وقال ًة@/ ÒÍ Ò
¼ ÖÍ Ò

¼ ÔÍ ß¼Í½ يُ ْقُر pوالص اCٔخطُب, ÒÍ Ò
¼ ÖÍ Ò

¼ كقولك ٕاعادة@ضوعف@,
فٕاذا وَصّل@, ØÍ Ò

¼ قلت مكّرر غ� ال½Íير صوت dعت وٕاذا ال�د@, شّدة ة ØÍ Ù
وال½ ØÍ Ù

ال½
شديد أيى ـ

à
Í Ò¼ ÖÍ Ò¼

à
بر´ قلُت@: وَصلَْصل@/ Í¼ ÖÍ Ò

¼ قد قلَت تكّرر الصوت أّن أردت
جّداً@/ ال�د

ã
| وقيل وصيحة@, ضّجة

ã
| Ìون@:

Ø
اXف« قال ة@: ØÍ Ò¼ ã

| امرأتِه فأقبَلْت ـ وقوله
ٕاذا آذاuا ØÍ½ تُ ا Ø̂ وٕا Gا@, رافعة Tّددة آذاuا ة ØÍ½ مُ اòيل وجاءت تتفّرق@/ n bاعة

Ø
Fفل أمر@, :@ يى ÙÍ ß¼وأ يى ÙÍ ß¼

ã
Ùم� كانت قوGم

ã
| اCٔصل الفّراء@: وقال الّس�@/

ã
| جّدت

قالوا Fك ي@, ÚÍ ß¼وأ ي ÚÍ ß¼ فقالوا ألفاً@, ياءه حّولوا الفعل مذهب عن وه Ø�يغ أن أرادوا
لفYن ما :@

Ø ã
èعراCٔا ابن وعن اÊºCٔء@/ ٕا� الفعل نيّة عن اُخرجتا وقال@, قَيَل عن يى Ôu@@ـ

ّ يى ßÍ ß¼و ّ يى ßÍ Ò
¼ درهم يقال السّكيت@: ابن وقال دينار@/ Cو درهم عنده ما أيى ّ يى ßÍ Ò

¼

اCٕسYم@/
ã
| Íورة

Ò
¼ C ـ@ ا¡ديث

ã
و| َنقرته@/ ٕاذا Íير

Ò
¼ له للّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇHتلف ا¡Çقيقة وهـذه الشـّدة@, ظـهور هـو اÇXاّدة@:
ã
| الواحـد اCٔصل أّن

واXصاديق@/ اXوارد باختYف خصوصيّاtا

اCعتدال عن اòارج الصوت
ã
Íالصوت|

Ò
¼ ÖÍ Ò

و¼ والباب نُدب Ô�ا ØÍ¼ فيقال
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الشـّدة@/ وأظـهر وداوم تثّبت أيى والعزم@, النيّة ã
| العمل ع	 ØÍ¼وأ ٕادامة@/ أو @كيفاً

وهكذا@/ عصوفاً@/ أو حرارة أو برودة اGواء
ã
| شّدة ة ØÍ Ù

وال½

وا¡Çاجة اÇXطلق@, والثبات وا�ّد اXطلق@, والعلّو السمّو اCٔصل@: لوازم ومن
مطلقة@/ لوحظت ٕاذا والتعقّد وا�معيّة والضّجة

وظهورها@/ الشّدة قيدان@: يYحظ اCٔصل
ã
ف�

الشخص@وطبيعته ذلك باطن
ã
| وTدودّية@وشّدة تقيّد فباعتبار Íورة@:

Ò
ال½ وأمّا

خاّصة@/ Tدوديّة
ã
| فهو منه@, وظهورها

:@
ã
| Fك والرأيى النيّة ãف�

/@٧ . ٧١ ـ وا Òواستك� وا ØÍ¼وأ م Òwثيا واستغَشوا آذاuم
ã
| أصابعهم َجَعلوا

/@@٨ . ٤٥ ـ@ @ مستك�اً ØÍ ß½ يُ Ú Ôj ُتت�َعلَيه Aا آياِت َيسَمُع

طريقهم@/
ã
| عزمهم ويُدZون والكفر والنفاق اYòف

ã
| الشّدة يُظهرون أيى

عليه@/ والتثّبت اÍ¼Cٕار Cٕدامة السبب هو اCستكبار أّن �O@Cو

وُهم َفعلوا ما َع� وا ØÍ ß½ يُ Ònو فاحشة@/// فعلوا ٕاذا واّلذيَن :@
ã
| Fك العمل

ã
و|

/@١٣٥ . ٣ ـ َيعلمون@

ٕا� ويتوبوا ا¡ّق ٕا� Zيلوا بل فzا واCستقامة أعGFم
ã
| الشّدة يظهروا n أيى

ويصلحوا@/ ا=

ÞÍ @أصاَبت َحْرثَ َقوم  ـ ١١٧.٣/ ß¼@اzف 
à
@َكَمثل@ر´ :

ã
|  Fك@ ّ @اXوضوع@اòارجيى

ã
و|

عصوفة@/ أو حرارة أو برودة من وحّدة ظاهرة شّدة فzا أيى

/@٢٩ . ٥١ ـ وجَهها فصّكت ة ØÍ Ò¼ ã
| امرأتُه فأقبلت :@

ã
| Fك ا¡الة

ã
و|
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اCنبساط@/ قبال
ã
| وهو شديدة@/ منقبضة حالة

ã
| أيى

/@٤٦ . ٥٦ ـ oالَعظ نث ß¡َع�ا ون ØÍ½ يُ وكانوا ـ
ã
| Fك اYòف

ã
و|

التخّلف@/
ã
| وحّدة شّدة يظهرون أيى

تعا�@: قوله
ã
| Fك وتكرار استدامة مع الشّدة ظهور وهو :@ ÖÍ Ò

¼ ÖÍ Ú
ال½ وأمّا

/@٦ . ٦٩ ـ
à
Í Ò¼ ÖÍ Ò¼

à
بر´ هلكوا فأُ عاد وأّما

/@١٦ . ٤١ ـ Íاً Ò¼Í Ò¼
رJاً zم َعلَ فأرَسلنا

التداوم@/ مع عصوفة
ã
| شديد ر´ أيى

ã
و| بال�د آية

ã
و| بالثبات آخر

ã
و| بالعزم مورد

ã
| اXاّدة تفسـ� أّن فظهر

أو اXصداقيّة
ã
æعاXا من بغ�ها أو بالقبض أو باXداومة أو والضّجة بالصيحة أخري

Tّلها@/ غ�
ã
| ا£ازّية@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íط@:

وال«Ìاط@: واس�طته@, بلعته@, طاً@:
Ò
Ì
Ò
º تعب باب من طُه

Ò
Ìºأ طته

ß
Ìº ـ مصبا

البـحر حيـوانات من وال«Ìطان ¼Íاط@/ فيقال صاداً@, السـ� من ويبدل الطريق@,
معروف@/

وَزَردته الطعام طت
ß
Ìº ـ

ã
الكسا� عن عبيد أبو Ìºط@: ـ ٣٢٩ . ١٢ الxذيب

واCٔصل بالصاد كتبت :@oْستَِق ÔX ا Íاَط Ù½ال ٕاْهِدنا ـ و طُت@/
Ò
Ì
Ò
º Nوز Cو ابتلعَته@/ ٕاذا

أو طاء الس� بعد كان ٕاذا الفّراء@: وقال الواضح@/ اyXاج ع	 ثبّتنا ـ ومعناه الس�@,
وال½Íاط الطاء@/ صورة صورtا صاداً تقلب الس� تلك فٕاّن خاء@, أو غ� أو قاف
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قيل ا Ø̂ وٕا سيناً@/ Qعلها العرب وعامّة الكتاب@/ wا جاء
ã
الّ� اCّٔول� قريش لغة بالصاد

الطريق �وهو Cِحبَه سلوكهم لك�ة اXاّرة يس�ط كان Cٔ@نّه ¼Íاط الواضح@: للطريق
اط@/

Ø
Ì
Ò
ºو ط

Ò
Ì
Ô
ºو ط

Ò
Ì»ِم اCٔ@كل@: Ìºيع كان ٕاذا للرجل ويقال الواضح�@/

ذلك من وذهاب@, َمّر
ã
| غيبة ع	 يدّل واحـد@, صحيح أصل Ìºط@: ـ مقا

Ìاط
Ù
ال« ٕاّن يقول العلم أهل وبعض غاب@/ Ìط

Ô
º ٕاذا Cٔ@نّه بلعته@, ٕاذا الطعام Ìºطت

السيف وال«Ìاط@: ط@/ Òسـ�Xا الطعام غيبة يغيـب فيه الذاهب Cّٔن ذلك@, من مشتّق
الÍÉيبة@/

ã
|

ã
ÏÈاXا القاطع

يبتلعه أ@نّه تصّوراً الطعاَم Ìºطُت من أصله ل@,
Ò
Î
Ö
اXستَ« الطريق ال«Ìاط@: ـ مفر

جاهَلها@/ أرٌض وقتَلْت ها@, ÔXعا أرضاً قَتَل قيل@: أ@نّه تري Cأ سالكه@, يبتلع أو سالكه
واXلتَقم@/ اللpقْم الطريق@: يى Ùd وكذا

خاء أو غ� بعدها
ã
الّ� الس� من والصاد ـ ٕابدال ـ للجاربرديى الشافية ¾Ìح

حـرف السـ� و¼Íاط@, صـقر ومّس وصـلخ أصبغ Lو جوازاً@, طاء@, أو قاف أو
اXستفل من اòروج كرهوا اXستعلية ا¡روف هذه قبل وقعت فٕاذا مستفل@, مهموس

ã
| الس� يوافق الصاد Cّٔن ا�واز@, سبيل ع	 صاداً الس� من فأبدلوا ,@

ã
اXستع	 ٕا�

Oتلف@, Cو الصوت فيتجانس اCستعYء@,
ã
| ا¡روف هذه ويوافق والصف� اGمس

تـلك وأصل فاصل@, Fyبي أو ا¡روف Gذه مYصقة السـ� تكون أن ب� فرق Cو
وÌºاط@/ سقر ومّس وسلخ أسبغ الكلFت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معنويّاً@, أو ماّدياً الواسع@, الواضح الطريق هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن
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والسبيل Îºولة@, غ� من والصنع بالعمل يتحّصل ما الطريق أّن السبيل@:
ã
| مّر وقد

مقصودة@/ نقطة ٕا� اXوصل اXمتّد ّ الطبيعيى ال«Îل الطريق هو

حـروف من والطاء والراء الظهـور@, ع	 ويدّل الصـف� حروف من والصاد
عـ	 ويـدّل �Gوالل اXـّد حروف من واCٔلف والوسـع@, العلّو ع	 وتدّل اCستعYء
والياء اCستعYء@, حروف من الطريق

ã
| أيضاً والقاف والراء الطاء أّن Fك اCمتداد@/

اCٔلف@/ قبال
ã
| اKCٕفاض ع	 تدّل والك«Ìة الياء أّن Cّٕا ,@�Gوالل اXّد حروف من

Fyوبي ال«Ìاط@, من مبدلة غ� نف«Îا
ã
| مسـتقّلة ال½Íاط كلمة أّن والظاهر

Yف اشتقاق@, له ليس ال½Íاط أّن عليه ويدّل اXشتّقة@, اCٔلفاظ كسائر أ@ك� اشتقاق
وأ¼Íط@/ ¼Íطت يقال

جائز@/ غ� بال«Ìاط اNCية قراءة هذا وع	

/@٦ . ١ ـ ال.ذيَن Íاَط ß¼ الُمْستَِقيم Íاَط Ù½ال ٕاْهِدنا

/@ ٨٦ . ٧ @ـ@ Aا َسبيِل َعن وتُصّدون توِعدون Íاٍط ß¼ بُكل& َتقعدوا َو]
/@٧٤ . ٢٣@ ـ َلنا@كبون@ Íاِط Ù½ال َعن ِخَرة Ð[با يؤمنون [ ال.ذيَن وٕان.

/@٢٣ . ٣٧ ـ@ @oا�ح ٕا
¼Íاِط فاهدوهم Aِا دوِن ِمن

كونه ٕا� نظر دون من هو@, حيث من ويYحظ الواضح الشارع هو فال½Íاط
بعمل@/ يتحّصل أن دون ومن نقطة@, ٕا� Yًموص

وTيط الgال @ٕا�@السعادة@ومرحلة @ينxيى الّذيى ال½Íاط هو ا¡ّق @ٕاّن@ال½Íاط
Ø
j

بيّـنه وقد اLراف@, Cو فيه عوج C الّذيى oسـتقXا ال½Íاط وهو وا¡قيـقة@, الفYح
بقوله@: تعا� وعّرفه

/@٥١ . ٣ ـ oُمْستَق Íاٌط ß¼ هذا فاعُبدوه ورب�كُم
ã Ù
èَر Aا ٕان.
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/@٦١ . ٣٦ ـ oُمْستَق Íاٌط ß¼ هذا
ã
æاعبدو وأِن

/@٤ . ٣٦ ـ oُمْستَق Íاٍط ß¼َع� الُمْرَسلين ن ÒX ٕان.َك
/@٧٤ . ٢٣ ـ َلنا@ِكبون Íاِط Ù½ال َعن ِة ِخَر Ð[با ُيؤِمُنوَن [ ال.ذيَن وٕان.

م
ß Ö
z َعلَ الَمغضوِب

ß
Öَغ� م

ß Ö
z َعلَ أْنَعْمَت ال.ذيَن Íاَط ß¼ الُمستَقيم Íاَط Ù½ال ٕاْهِدنا

/@� الّضال& َو]

ا= يريد ما تطبيـق وهو ]رات}ا@, العبـوديّة برنا¶ ٕاجراء بأ@نّه ال½Íاط فعّرف
Cٔمر ومطيعاً نفسه ٕارادة عن ومنخلعاً فيه فانياً يكون بأن حياته@, اريى ÒV ع	 ويشاء
عن اLCراف هو له وا¤جوبيّة الشقاء أشّد أّن Fك اCٕنسان@/ كFل uاية وهذا موCه@,

ا=@/ ¼Íاط مس�

مظهر وقواه البدن أّن Fك ا=@, ¼Íاط مظهر وقواه
Ø ã
æنساCٕا الروح أّن �O Cو

ا¡ّق@/ عن واLCراف النفس ¼Íاط

والعدول فاLCراف الروح@, 	 ÒV اNCخرة أّن Fك البدن@, 	V الّدنيا أّن وأيضاً
ال.ذيَن وٕان. الكرZة@: اNCية مع� وهذا ا=@, ¼Íاط عن العدول هو واNCخرة الروح عن

َلنا@كبون@/ Íاِط Ù½ال َعن ِة ِخَر Ð[با ]@ُيؤمنوَن

nعـا جـانب وتـقوية الروحانيّة جهة
ã
| سلوك عن عبارة العبوديّة فحقيقة

النفسانّية@/ ال¿Îوات جلب
ã
و| للدنيا C Gا@, والعمل اNCخرة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íع@:

ف½Íعته@/ و¼Íßاعاً مُصارعة وصارعته نفع@, باب من ¼Íعاً ¼Íعته ـ مصبا
ع ßÍ Ô

و¼ ا�نون@, يُشـبه داء ع ÖÍ Ú
وال½ ِم½Íاعان@, وYا الشطر@, الباب@: من واÍ½ßXاع



٢٧٩ صرع

للقتيل قيل ومنه اCٔرض@, ٕا� وسقط ّدل Òt ما اCٔغصان من Íيع
Ú
وال½ ½Íوع@/ مَ فهو

/@ Íعيى
Ò
¼ وا�مع ¼Íيع@,

ٕاثن�@, مراس عن اCٔرض ٕا� ء
ã
Ï¾سقوط ع	 يدّل واحد أصل ¼Íع@: ـ مقا

مصارعة@, وصارعته عاً@, ÖÍ Ò
¼ الرجَل ¼Íعت ذلك من منه@/ ويشـتّق عليه Jمل

Ø
j

F Øu@أ مع�ذلك ٕاّن يقال ¼Íßعاِن@, Yا ـ فقوGم هذا ع	 ا¤مول وأمّا Íيع@/
Ò
¼ ورجل

ÇYا أيى هـذا@, من مأخوذان الباب ِم½Íاعا وكذلك وتشبيه@/ مثل وهذا معاً@, يقعان
الyار@, َعيىِ ÖÍ Ò

¼ أتانا زيد@: أبو وقال مَساقطهم@/ الناس ومَصارع معاً@/ يقعان متساويان
وعشّية@/ ُغدوًة

ا¡بل@: Íوع
Ô
¼ وقال@غ�ه@: الÍÉوب@/ Íوع@:

Û
ال½ ـ أبو@عبيد ـ ٢٤ . ٢ الxذيب

وÍßÈعه هذا ¼Íßع وهذا وَحتناِن@/ وÍßÈعاِن ¼Íßعاِن Yا :@
Ø ã
èعراCٔا ابن عن قواه@/

Íعاِن
Ò
¼ لYٔمر ويقال وعِشّية@/ ُغدوة أيى Öاَع�Í

Ù
ال½ يأتينا فYن :@ ّ اCٔصمعيى مثله@/ أيى

كان ٕاذا يع@: ØÍ ß¼ رجل لYٕنسان@/ باCٔرض الطpْرح ال½Íع@: وغ�ه@: الليث طرفاِن@/ أيى
كث� أيى لYٔقران Íوع

Ò
¼ ورجل Íاع@/

Ù
ال½ شديد كان ٕاذا اع ØÍ Ò

¼ ورجل َصنعته@/ ذلك
ُقتلوا@/ حيث :@	 القَتْ ومَصارع Gم@/ ع ÖÍ Ú

ال½

عه ÒÍ Ò
ف½ صارعه الxذيب@باCٕنسان@,

ã
وخّصه@| الطرح@باCٔرض@, ع@: ÖÍ Ú

ال½ ـ لسا
F
Ø
v أ Fx�معا Íاع@:

Ù
واXصارعة@وال½ /@ عيى ÖÍ Ò

وا�مع@¼ Íيع@,
Ò
م½Íوع@و¼ فهو ُعه@, ÒÍ½ي

صاحبه@/ ي½Íع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالفارسـيّة اXعـ� وهذا باCٔرض@, الطـرح هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اCٔصل أّن



صرف ٢٨٠

وال
ول@/ والوقوع والسقوط الرميى oمفاه غ� وهذا است� افكندن �بزم�

مَـ½Íوع فهو الرجل ¼Íعت يقال العقـول@, ذويى
ã
| اXاّدة اسـتعFل وأ@ك�

Íيع
Ò
¼ ٕانّه Uصوص@: ]رض اCٔرض ع	 سـقط Xن يقال اXناسـبة وwذه Íيع@,

Ò
و¼

يع@/ ØÍ ß¼و Íوع
Ò
¼ وٕانّه م½Íوع@, وهو ع ÖÍ Ò

¼ وبه

الباب@, وِم½Íاعا Íيع@,
Ò
¼ غصن فيقال العقـول@: ذويى غ�

ã
| يسـتعمل وقد

ع	 اÍ½Xع� ووقوع الباب سّد فيكون كاCٔرض@, ا�دار فيتصّور الyار@, عا ÖÍ Ò
و¼

ã
ÏÉZو ويسقط ½Íع يُ اCٔرضيّة با¡ركة الyار

ã
طر| من ًYّك أّن Fك عاً@/ ÖÍ Ò

¼ ا�دار
Vازين@/ اXعنيان هذان يكون أن يبعد Cو كال½Íع@/ أيضاً فهذا بالزوال@,

م Ô Úu كأ عيى ÖÍ Ò¼ فzا الَقْوَم ي Ò�َف ُحُسوماً أيّاٍم و\اِنيَة َلياٍل َسْبَع م
ß Ö
z َعلَ رها سخ.

/@٧ . ٦٩ ـ@ خاِويَة@ ٍل Ö ÒK أعجاُز

والَمْرضي كاXريض وأمثاله@, توّجع ع	 يدّل ا
Ø
W الفعيل wا Nمع فَع	 صيغة

والقت	@/ والقتيل

Çbع اCٔعجاز@: خاوية@, Kل أعجاز م Øu@كأ باCٔرض@, الر´ ¼Íعxم فالقوم

ã
و| بنفسه@, ومتقّوماً قا_اً كان بعدما السقوط هو ْويى Òòوا ء@/

ã
Ï¿ال مؤّخر وهو العجز

بأنف«Îم يظنّون C ال½Íع@, قبل أنف«Îم
ã
| متقّوم� كانوا م Øu@أ ٕا� ٕاشارة ا¦ثيل هذا

وأعـFل باهرة وقوًي جالبة وتظاهرات ظاهرة آثار تقّومهم أيام
ã
| وGم السقوط@,

وتنّوعات@/ وأزهار وأ\ار وأوراق وأغصان ^ّو له كان النخل أّن Fك Uتلفة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íف@:

¼Íفاً القوم ¼Íفت ذلك من ء@,
ã
Ï¿ال رجع ع	 يدّل بابه معظم ¼Íف@: ـ مقا
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ف ÖÍ Ú
وال½ لب@ويُن½Íف@به@/ ÔJ ساعَة@ éّالل Íيف:

Ú
وال½ فرجعوا@/ رجعxم ٕاذا وان½Íفوا@,

اللّغة أهل قال Sم@/ فة@: ÖÍ Ú
وال½ اXذنب�@/ رتبة عن به ُيرجع Cٔ@نّه التوبـة@, القرآن@:

ã
|

ف ßÍ Ô
¼ ء

ã
Ï¾ أ@نّـه عندنا ال½Íف ومع� طلوعها@/ عند ال�د Cن½Íاف فة ÖÍ Ò

¼ يت Ùd
قال بـدله@/ أخذت ٕاذا ٕالzا@, ُرجع أيى الدراهم@, ٕا� ¼Íف الدينـار كأّن ء@,

ã
Ï¾ ٕا�

¼Íف عبيد@: أبو قال خر@/ NCٕا�ا أحدYا لت½Íيفه ,@
Ø ã
ٕاËºالص�| اشتّق ومنه اòليل@:

اسBعه@/ ٕا� اÊºCٔع ¼Íف زيّن ٕاذا Cٔ@نّه بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا فيه@, والزيادة تزيينه الكYم
يقلG}م أيى بالناس@, ف ØÍ½يتـ Cٔ@نّه Íوف@,

Ô
¼ وا�مـع ف@, ÖÍ Ò

¼ الدهـر ¡دث ويقال
بغ@/ pالص من ء

ã
Ï¾ Íف

Ù
ال½ شّذ@: ا

Ø
Wو دهم@/ Gويرد

:@
Ø ã
والص� اCٔج� و¼Íفت ÍÈب@/ باب من فاً ÖÍ Ò

¼ وجهه عن ¼Íفته ـ مصبا
وٕاËºالفاعل بعته@, بالدراهم@: الذهب و¼Íفت أنفقته@/ اXاَل@: و¼Íفت سبيله@/ خّليت
فـته ØÍ¼و زّيـنته@, الكـYَم@: و¼Íفت للمبالغة@/ اف ØÍ¼و وَص�ف@,

Ø ã
ص�| هذا من

َعدً]@/ و] Íفاً Ò¼ منه Aا ]@يقبل ـ التوبة ف@: ÖÍ Ú
وال½ ف@/ ÙÍ½ مُ الفاعل Ëºوٕا مبالغة@,

ا¦ر@/ من وجنس الرصاص@, فان@: ÒÍ Ú
وال½ اCٔقYم@/ ¼Íيف ومنه الصوت@, Íيف@:

Ú
وال½

Cٔ@نّه ¼Íف@, الكدر شوائب من خالص Gلكل ويقال Zزج@, n الّذيى ال¿Ìاب Íف@:
Ù
وال½

اòلط@/ عنه ¼Íف

¼Íفـته يقال بغ�ه@, ٕابداله أو حالة ٕا� حالة من ء
ã
Ï¿ال رّد ال½Íف@: ـ مفر

رغوته@, سكنت ٕاذا éالل Íيف@:
Ú
وال½ التكث�@,

ã
| Cّٕا Íف

Ú
كال½ والت½Íيف فان½Íف@/

مـ
لة يـبلغ أن عن ¼Íف كأ نّـه الّرصاص وال½Íفان@: الرغـوة@/ عن ¼Íف @كأ نّه
الفّضة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو أخري جهة ٕا� جهة من ء
ã
Ï¾ رّد هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اCٔصل أّن
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مـا وبـ� بيyا الفرق والرّد@: والدفع الدرء
ã
| سـبق وقد أخـري@/ حالة ٕا� Iويله

يرادفها@/

ياح@/ الّر وت½Íيف ـ آخر مكان ٕا� مكان من ٕامّا التحويل وهذا

Øæأ Aا آيـات
ã
| Çادلون ÔN ـذيَن ال. 
ٕا تََر nأ ـ أخري حالة ٕا� حالة من أو

ُفون@/ ÒÍ Ö½ يُ

َيفقهون@/ [ قوم م Ô Øu بأ قلوwم Aُا ¼Íَف ـ@ أخري ٕا� عقيدة من أو

ّن@/
ß
ا� ِمَن نَفراً ٕاليَك فنا ÒÍ¼ وٕاذ ـ@ ّ خارجيى شخص

ã
| أو

يات@/ Ð[ا ُف ÙÍ½ن َكْيَف @اُنظُْر ـ اNCيات
ã
| أو

/@ Úsَجَه َعذاَب َعنّا ف
ß
Í Ö¼c َرب.نا ـ@ العذاب

ã
| أو

آخر@/ ٕا� أمر من التحّول هو بيyا وا�امع اُخر@/ اُمور
ã
| وهكذا

وتبديل ظاهره@, Iّول واللéّٕاذا التوبة@, موارد
ã
| اXاّدة اXناسبة@تستعمل وwذه

اÇXال وIويل اXتحّولة@, وا¡وادث وا�مYت@, الكلFت وIويل والدراهم@, الدنان�
وهكذا@/ واCٔخYط@, الكدورات من ويص� يتخلّص وما باCٕنفاق@,

ٕالzا@/ النظر ويكون اCٔصل قيود تYحظ أن ا¡قيقة
ã
| فYبّد

منتسبة ٕامّا Fyم وكّل اCُخروّية@,
ã
| أو الدنيويّة اCُمور

ã
| ٕامّا ال½Íف ٕاّن

Ø
j

اُمور@: اXربوطة اNCيات من ويستفاد العبد@, ٕا� أو تعا� ا= ٕا�

ا¡ياة ٕا� أو ا¡ّق@, ¼Íاط ٕا� م½Íوفاً يكون أن الدنيا ا¡ياة
ã
| للعبد ـ ١

الضYلة@/ أو اGداية طريق من Oتار@, Fyم أيّاً الدنيوّية@, اXاّديّة

/@٣٢ . ١٠ ـ@ فون@ ÒÍ Ö½ تُ Øæفأ الض.Eل ٕاّ] ا¡ّق َبعَد اذا@ Òf
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فعلّية@, nعا اNCخرة فٕاّن اÍ½Xوفّية@, اختيار اNCخرة ا¡ياة
ã
| للعبد ليس ـ ٢

ÇVال يـب Cو اCٕنسـان@, كتاب باXوت rOو وتgيل@, وسـ� عمل بدار وليست
وال�بية@/ للمجاهدة

/@@٨ . ١١ ـ َعyم@ وفاً@ ÔÍ Ö½َم لَيَْس م
ß
zيأت يوم أ]

.@@١٨ ـ فاً
ß
Í Ö½َم َعyا دوا ÒN nو مواِقعوها م Ô Úu َأ فظّنوا@ النّاَر الُمْجِرمون ورأي

/@٥٣

,@Yًوفض لطفاً الدنيا ا¡ياة
ã
| عباده عن

Ø
Ì¿وال السوء ي½Íف تعا� ا= ٕاّن ـ ٣

تكويناً@/ واCٕحسان والنعمة الرaة بسط أصل ع	 زائد ذلك فٕاّن

�Çاِهل� ا ِمن وأ@كُْن ـن. Öz َل ٕا أْصُب َكيَدهـّن
ã
Ùَع� ف

ß
Í Ö½ تَ وٕاّ] تعا�@: قال Fك@

/@٣٤ . ١٢ ـ@ َكْيَدهّن@ َعنُه َف ÒÍ Ò½َف َرب�ُه لَُه فاْستجاَب

يبتغون Cو ا= يريدون C الّذين عن واGداية �òا ي½Íف تعا� ا= ٕاّن ـ ٤
واYòف@/ والعناد الغواية طريق

ã
| ويستدZون وجهه

/@١٢٧ . ٩ ـ@ ]@َيْفَقُهون@ َقوٌم م Úu بأ قلوwم Aا ف ÒÍ¼

/@١٤٦ . ٧ ـ@ ون@ Ô Úيتك� ال.ذيَن
ã
çآيا َعن ف

ß
Í Ö¼سأ

ونقمة ابتYء ّ أيى مبدأ وهو علzم@, مؤاخذة وأشّد عقوبة أ@ك� هذا أّن �O@Cو
وعذاب@/ وحرمان

/@Eًَتنكي وأشّد بأساً أشّد Aوا

الدين@/ ليوم اXالك وهو العزيز@, = القيامة يوم وا¡ا@كميّة ا¡كم ٕاّن ـ ٥

بَيyم@/ JAكم َيومئٍذ الُملُك

/@١٦ . ٦ ـ رaه َفَقد َيومئٍذ َعنه ف ÒÍ½ يُ َمن
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والسـ� اCختياريّة للقدرة فzا اقتضاء C فعلّية@, دار اNCخرة nعـا ٕاّن وقلنا
وا£اهدة@/ بال�بية ا¡ياة وتوسعة اXقام وترفيع

ã
æالروحا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Íم@:

hÍ
Ò
¼ فـهو Íم@,

Û
ال½ ËºCٕوا قطعته@, ÍÈب@: باب من ¼Íماً ¼Íمته ـ مصبا

من القطعة Íمة@:
Ù
وال½ جرم@, بالفارسيّة وأصله معّرب وهو ا�لد Íم@:

Ú
وال½ ½Íوم@, ومَ

Íمـة@:
Ù
وال½ م@/ ÒÍ ß¼ وا�Çمع ÇZÍة@,

Ô
¼ ع	 وتصّغر اCٔربع� ٕا� الع¿Ìة ب� ما اCٕبل

النخل@: وأ¼Íَم ام@, ÒÍ Ù
ال½ أوان وهذا قطعته@, النخل@: و¼Íمت السحاب@/ من القطعة

وسيف احتّد, و¼Íم@السيف: شجع@/ ضخم@: Íامة@وزان
Ò
¼ م@الرجل ÔÍ Ò

و¼ حان@¼Íامه@/
ذهب@/ م@: ØÍ½وت الليل وان½Íم قاطع@/ صارم

جران@/ ßGا Íم
Ô
¼ ذلك من القطع@, وهو مّطرد@, صحيح واحد أصل ¼Íم@: ـ مقا

بـعد éالل آخر Íام@:
Ô
وال½ دونه@/ علقة كّل قطع وهو ء@,

ã
Ï¿ال ع	 العزZة ZÍة@:

Ú
وال½

فأمّا انقطاعه@/ عند ء
ã
Ï¿ال وآخر ÍÈورة@, حلبه بعد الرجل ٕاليه احتاج ٕاذا التغزير@,

كـّل Cّٔن القـياس@, من فهو كان وكيف اللّيل@, Ëºوٕا الّصبح Ëºٕا ٕانّه فيقال :@hÍ
Ú
ال½

واCٔرض ا�َدد عن ينقطع الرمل :@hÍ
Ú
وال½ عنه@/ وين½Íم صاحبه ي½Íم Fyم واحد

اXاء@/ من ناحية بابلهم ي
لون طائفة م@: ÖÍ Ù
وال½ لبة@/ الص�

صارم@, ولساٌن صارم@, سيٌف ـ قوGم من Íامة
Ú
ال½ من أ¼Íَم ـ ١٥٨ اCشتقاق

بـ� Íم
Ô
ال½ اشـتقاق ومـنه و¼Íßاماً@, ¼Íماً النخـل ¼Íمت ومنه القطع@, م@: ÖÍ Ú

وال½
ماء C مة@: ßÍ½ ومُ ماء ÖÍ Ò

¼ وأرض الذئب@والغراب@/ واÍ¼Cٔمان@: القطيعة@/ الرُجل�من
Íامـة

Ô
و¼ /@ÏÉوانق اللّيل من ان½Íم ما ZÍـة@:

Ú
وال½ Gا@/ éل C ½Íمة@: مُ وناقة فzا@/
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منه@/ م ßÍ Ô
¼ ما النخل@:

البـائن القـطع م@: ÖÍ Ú
وال½ دخيل@, م@: ÖÍ Ú

ال½ الليث@: قال ـ ١٨٤ . ١٢ الxذيب
ب� واXصارمة@: للقطيعة@, Ëºٕا Íم@:

Û
وال½ النخلة@/ عن الِعذق م ÒÍ¼ وقد والِعذق@/ للحبل

rكـن ٕان ـ صـاِرم� Ôrُكـن ٕان ـ وقوله وعزمك@, أمراً ٕاحكامك ZÍة@:
Ú
وال½ اCٕثن�@/

تعا� وقوله الليل@/ hÍ½وال الصبح@, hÍ½ال عبيدة@: أبو النخل@/ ¼Íام ع	 عازم�
رجـل اللـيث@: اللـيل@/ مثل سوداء فصارت اح�قت

ã
يع� ـ hÍ Ú½كال ـ@@فأصبحت

ئب Gالذ اÍ¼Cٔماِن السّكيت@: ابن قال Íامة@/
Ò
¼ م ÔÍ Ò

¼ وقد أمر@, كّل
ã
| ماض أيى صارم

انقطعا@/ أيى الناس من ٕان½Íما F Øu@Cٔ والغراب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قطع@, Cو فرق ]طلق وليس بالقطع@, الفرق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن

استعGFا@/ موارد bيع ع	 ينطبق اXع� وهذا

اCٔصل عن وفّرقها مyا جزءاً قطع ٕاذا والِعـذَق@: وا�ـبَل النخَل ¼Íم فيقال
/@Fyبي اCتّصال و�نقطع �نفصـل ٕاذا م@: ØÍ½مت أو من½Íم أو hÍ

Ò
¼ وuاٌر hÍ

Ò
¼ وليٌل

ب� ومُبيّنة قاطعة كانت ٕاذا صارم@: ورجٌل صارم ولساٌن صارم وحكٌم صارم وسيٌف
وسائره@/ اXقصود ب� ومفّرقة والباطل ا¡ّق

من اXبانة كالقطعة اXذكوران@, القيدان مyا كّل
ã
| فيعت� اCُخر

ã
æعاXا وكذلك

الرمل@/ من أو اCٔرض من أو اCٕبل من أو السحاب

َفطاف َيسـَتثنون و] ُمصِبح� ا Øyُم
ß
Í Ö½ لَيَ أقسموا ٕاذ ا�ن.ة أصحاَب َبلونا F @كَ

cغـُدوا ُمْصِبح�أِن َفتناَدوا
ß
hÍ Ú½كال فأصَبَحْت ون Ô_نا وُهم رب&َك ِمن طائٌف zا َعلَ
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/@١٩ . ٦٨ ـ صاِرم� Ôrُكن ٕان َع�َحرثكُم

العيش@/ وبرنا¶ اCُمور نظم
ã
| والتحويل التقليب هو الَبلو@: ٕاّن قلنا

ظلمة@/ عن والتنّور اCٕ@كشاف هو واCٕصباح@:

انعطاف قبول بعدم نظرهم
ã
| الشّدة يريدون وال½Íف@, اCنعطاف هو :@

ã
والث�

الفقراء@/ حقوق
ã
| حgهم@, ٕاجراء

ã
| وان½Íاف

يسـتفاد ال½Íم@: ماّدة مدلول ٕا� مضافاً العمل هذا ٕاجراء
ã
| القاطعيّة وٕاظهار

Íين
Ù
مقـ½ كانوا@ م Øuوٕا والشـّدة@, التأ@كيد ع	 الدالّ� التأ@كيـد ونون الYّم حرف من

وجه�@: من ومغضوب�

ا= ٕا� يتوّجهوا أن دون من أنف«Îم ع	قوي استندوا م Øu@أ جهة من ـ@ اCّٔول
وقّوته@/ وحوله اXتعال العزيز

انعطاف دون من بال½Íم ا¡كم@والرأيى
ã
تصلّ}م@وتشّددهم@| جهة من ـ@

ã
æالثا

وٕاعانxم@/ الفقراء@, حقوق رعاية ٕا� بالنسبة ومZYة

ã
| مyا ونقلها وأخذها وbعها جنّاtم TصوCت Iصيل ٕا� نظرهم كان وقد

الفقراء@/ من أحد علzا يُ¿Ìف أن قبل الوقت@, أّول

ساقطاً يكون Mيث اCٔصل@, عن ويتفّرق ينقطع ما مطلق :@hÍ
Ú
ال½ من واXراد

منه@/ واCستفادة والنÍÉة ا¡ياة عن

الكرZة@/ اNCيات هذه يناسب C القطع مطلق مفهوم أّن �O@Cو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صعد@:

كـYم
ã
| عيد pالص ويقال غـ�ه@/ أو @كان تراباً اCٔرض وجه ـعيد@: pالص ـ مصبا
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اCٔرض@, وجه وع	 اCٔرض@, وجه ع	 الّذيى ال�اب ع	 وجوه@: ع	 يُطلق العرب
باب من يصَعد والدرجة السلّم

ã
| وَصِعد وُصُعدات@/ ُصُعد ع	 وQمع الطريق@, وع	

ã
| وصـعدُت علوته@, ٕاذا ا�بل@:

ã
| وصّعدت وٕاليه@, السطح وصِعدُت ُصعوداً@, تعب

مـنه@, اÇLدرت ٕاذا تـصعيداً@: الواديى
ã
| وَصـّعدت قليلة@, لغة تِعب@: باب من ا�بل

أبـو وقـال ُعليا@/ بلد ٕا� بلد من سافر ٕاذا ٕاصعاداً@: كذا بلد ٕا� كذا بلد من وأصَعد
¾Ìفاً@/ ارت ٕاذا وأصَعد@: وَصِعَد توّجه@/ Cأي ذهب ٕاصعاداً@: البYد

ã
| أصَعد عمرو@:

خYف عود pالص ذلك من ومشّقة@/ ارتفاع ع	 يدّل صحيح أصل صعد@: ـ مقا
واXشقّة الَكؤود@, العقبة عود@: pوالص أرفع@/ مكان من دور Ò¡ا مقابلة واCٕصعاد@: دور@/ Ò¡ا
وجـه ـعيد pالص ٕاّن وقوÇGم َصـعيد@/ الواحد الط�ُرق@, فهيى ُعدات@: الص� وأمّا اCٔمر@/ من
تنفّس وهو َعداء@, الص� الباب ومن مذهبنا@/ هو يكن@, n أو تراب ذا كان سواء اCٔرض
ٕا� ف�فع ُحوارها Zوت

ã
الّ� فهيى الن�ـوق من عود pالص وأمّا يعلو@, نفس فهو بتوّجع

عليك@/ شّق ٕاذا اCٔمر@:
ã
æدpتصع ويقال عليه@/ فتَدّر اCّٔول ولدها

مـن أصعدنا تقول وا¢ارج@, اCٔسـفار ابتداء
ã
| اCٕصعاد@: ـ ٦ . ٢ الxذيب

أصعدُت@/ تقل nو صعدُت قلت وأشـباهه@: الدرجة أو لّم الس�
ã
| صِعدت فٕاذا مّكة@/

والشـام العراق ٕا� واLCدار وا¨ن@, وا¡جاز Sد ٕا� اCٕصعاد السّكيت@: ابن وقال
فيه@, ٕاLدر :@ الواديى

ã
| وأصعد ,@ÏÉوم سار البYد@:

ã
| أصَعد اCٔخفش@: وقال ن@/

Ø
Fوع

فهو اّصـّعاداً عpد pيص عpد pواص ,@ارت ٕاذا صِعد الليـث@: وقال ارتقـاء@/ فهو َصِعد@: وٕامّا
ويقال اCُخري@/ من أرفع أرض أو واد أو uر أو َحدور مسـتقبل صار ٕاذا د@: Gع pُمص
من أشّق صعود

ã
| اCرتفاع Cّٔن اCٔمـر@, من مشقّة منpك GجشCُ أيى َصعوداً Cرهقنّك

ــَعداء@: والص� /@
Ø ã
ع	 شّق أيى اCٔمـر ذلك

ã
æدpتصع اشـتّق ومنه َهبـوط@,

ã
| اLCـدار

والُغَلواء@/ الُمَضواء اXصادر من ومثاله اCرتفاع@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أو ماّدياً معّيـنة@, مرتفعة نقطة ٕا� اCرتقاء هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اCٔصل أّن

/@C أم وتدرNياً اختياريّاً يكون أن من أعّم الصعود أّن :@
ã
الر{

ã
| سبق وقد روحانيّاً@/

@فراجعه@/ ـ التسفّل بعد علّو فيه والرفع واCختيار@/ التدريج ع	 يدّل
ã
Ù}ال� أّن Fك@

/@١٠ . ٣٥ ـ الّصا¬يَرفُعه والعمُل الط.ي&ُب الَكِلم َيصعُد لَيْه ٕاِ

مذّكراً@/ أç@بالوصف@مفرداً الكلم@: من كّل@واحد اXراد كان وØXا كلمة, الكلم@bع
ÇGذه فـليس ـ يعاً Òb ةُ الِعز. فِللّىِه ـ@ بقرينة اللفظيّة ا¡س� اÊºCٔء الكلم@: من واXراد
والكلم س�@/ Ô¡ا اÊºCُٔء وِ= اXتعال@, ا= Cّٕا فيه وتثبت تتوقّف مرجع الكرZة اÊºCٔء

/@٤٥ . ٣ ـ الَمسيح ُه Ôdٕا منُه بَكلمة ُيب¿Ìِك Aا ٕان. ـ@ التكوينيّة الكلم يشمل

أن ٕا� الصفات@, حقائق ٕا� فتنxيى الُعليا@, الصفات مظاهر اÊºCٔء أّن �O@Cو
ربّك وٕا� ـ اÇXتعال العـزيز ا= ٕا� فـتنxيى اÇXتظاهرة@, والقـيود ا¡دود عن ه Ø
تت

الَمصير@/ ا= وٕا� ,@ جعيى الر�

من اُريد وٕان العّزة@, ُيريُد كان مَن ـ العّزة مريد ٕا� راجع يرفعه@: ـ
ã
| والضم�

أيضاً@/ ٕاليه عوده فيصّح التكوينّية@, اXظاهر الكلم@:

ا=
ã
و| = هو ا Ø̂ ٕا اCٕنسانّية@: ومفاهoالعظمة الgال صفات من ًYّك أّن واXع�

وٕافـاضـته بتوفيقه Cّٕا به واCتGصاف ٕاليه الوصول وZ@Cكن وبا=@, ا= وٕا� ا= ومن
السلوك وهو الصا¬@, العمل هو ا Ø̂ ٕا اXطلوب هذا طريق

ã
| اXعينة والوسيلة وتوّجهه@/

ا=@/ ٕا� ا=
ã
|

الكلم@/ تفس�
ã
| ال¿Ìيفة الروايات من ورد ما يرجع ا¡قيقة هذه وٕا�

/@ ٨ . ١٨ ـ ُجُرزاً َصعيداً zا َعلَ ما اعلون Ò� وٕانّا



٢٨٩ صعد

/@٤٠ . ١٨ ـ َزَلقاً َصعيداً َفُتصِبَح Êِء
Ú
ال« ِمَن ُحسباناً zا َعلَ وُيرسل

النبات من اCٔرض ع	 ما اعلون Ò� أيى الطبيعّية@, حالته عن Oرج ما ُرز@: Ô�ا
كانت

ã
الّ� الطبيعيّة حالxا عن خارجة صعيداً واCٔبنية@: والعFرات اXتظاهرة والزينة

علzا@/
سقوط@/ مع زلّة َلق@: pوالز

ã
| ويستعمل ,@� pوالس اCختبار بقصد والدقّة اÌ¾Cٕاف ]ع� مصدر سبان@: Ô¡وا
ع	 يرسل أيى اXبالغة@, ع	 دCلة أيضاً اXصدر ٕاطYق

ã
و| الشديد@, ا¡ساب مورد

اCٔقدام فzا تزّل صعيداً اÍÉòة اXعمورة ا�نّة فتصبح أعFلك Tاسبة فيه ما جنّتك
سقوط@/ مع

ارتفاع ٕا� [يل
ã
الّ� ا�هة وهو فيه@, عود الص� بصفة يتصف ما فَعيل@: عيد pوالص

ا Ø̂ ٕا الكرZت� اNCيت� مورديى
ã
| اCرتفاع وهذا عود@, الص� فzا يصدق Mيث وارتقاء

وا¡يوانات@/ النباتات واستيصال العFرات وهدم اCٔبنية وسقوط العذاب أثر
ã
Jصل@|

اLدار@/ فيه يكون ما ويقابله ارتقاء@, فzا
ã
الّ� ا�هة ]ع� عيد pفالص

/@٦ . ٥ ـ ٤٣ . ٤ ـ طي&باً َصِعيداً@ موا فَتيم.

ا�Çهة مـقابل
ã
| ارتـقاء@, ٕا� [ايل فيه كان ما اCٔرض من ـعيد pالص ٕاّن قلنا

الصـعود فـٕاّن لواد@, ÇVاورة كانت ٕاذا@ اXسـتوية اCٔرض ع	 يطلق وقد اXنحدرة@,
عن اXرتفعة

ã
ÏÈراCٔا مصونيّة بلحاظ التيّمم

ã
| القيد وهذا نسبيّان@, أمران وا¡دور

اXنخفضة@/
ã
ÏÈراCٔا

ã
| حدوثه ]ناسبة به يسّمي الغائط أّن Fك واCٔحداث@, اòبائث

أو مسـتوياً كان ما أو تراب ذا كان ما أو اCٔرض وجه ]ع� ليس فالصعيد
ذلك@/ غ� أو اXلساء@, اCٔرض

/@١٧ . ٧٢ ـ َصَعداً َعذاباً َيْسلكْه رب.ه ذ@كر َعن ُيعرض وَمن



صعد ٢٩٠

/@١٧ . ٧٤ ـ َصعوداً رِهُقُه ساُ َعنيداً@ ياِتنا@ Ð[ كان ٕان.ُه Eَّك@

يكرهه@/ ]ا غشيان اCٕرهاق@:

ٕا� YًيBم بكونه يتّصف ما ]Çع� صفتان لول pوالذ َسن Ò¡كا عود pوالص َعد pوالص
كونه جهة من جهت�@: من الطبيعة جريان وخYف اXشقّة يYزم اXع� وهذا اCرتقاء@/

فيه@/ وال
ول اCرتقاء
ã
| الصعوبة جهة ومن والتسّطح@, اCستواء خYف

متصّورة@, عاديّة مرتبة فوق يكون
Ø
Fع عبارة عود: pوالص َعد pالص فالعذاب@وا¤يط

/@@ ّ طبيعيى جريان عن خارجًا به اCبتYء يكون Mيث

فـٕاّن وهيآtا@, حركاtا ب� الفرق هو ُعود@: pوالص َعد pوالص عيد pالص ب� والفرق
واعتYء@, انفتاح ع	 تدCّن والفتحت� الصعود@,

ã
| اKفاض ع	 تدّل والك«Ìة الياء

ارتقاء مقام
ã
| اسـتعمل قد عيد pفالص واCمتداد@, اCنÊÉم ع	 تدCّن والواو والضّمة

ã
| وعلّو ارتفـاع مقام

ã
| اسـتعمل قد َعد pوالص العـذاب@/ ونزول التيـّمم

ã
| Fك قليل

ع	 فيدّل ـعود pالص
ã
| Fك العذاب

ã
| والغشيان العـذاب@/ ٕا� السوق

ã
| Fك عود الص�

عود@/ الص�
ã
| وعلّو امتداد

/@١٢٥ . ٦ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| ع.د يص. ا Ú̂ َحَرجاً@ كأَ@ ضي&قاً صدَره َعل Ö ÒN

يدّل والتفـّعل يتصّدق@, تصّدق واCٔصل ق@, pيّصد ٕاّصّدق
ã
| Fك يتصّعد أصله

الصعوبة@/ غاية
ã
| وهذا ال«Êء@,

ã
| عود الص� Oتار أيى ومطاوعة@, اختيار ع	

أّن Fك باCٔصالة@, الفاعل ٕا� الفعل ونسبة الصدور جهة فيه يعت� واCٕصعاد@:
ليبتليكُم م Ôyَع فكُم ÒÍ¼ Ú Ôj ـ به اXفعول ٕا� والتعلّق الوقوع جهة يYحظ التصعيد

ã
|

/@١٥٣ . ٣ ـ َع�أَحد تلُوون و] ُتصِعدون ٕاذ ///
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩١ صعر

صعر@:

ã
| اXيل وهو َعر pالص ذلك من ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| ع	ميل يدّل مّطرد أصل صعر@: ـ مقا

ِخلقة أصَعر
Ô
oلpوالظ اCٕنسان كان ا@ Ø[ور ُعجباً@/ النظر عن ّد Òòا ٕامالة والتصع�@: الُعنق@/

سـ�ه@/
ã
| البـعـ� اعـ�اض وهو ـْيِعرّية@, pالص من وهو اس@, للنّ َك خد. ُتَصع&ر ـ@@و]

اع�اضاً@/ فzا ولعّل أعناقها@,
ã
| النوق Êت ßº من ة ßd ِعِرّية@: Öي pوالص

كان ا Ø[ور الشقّ�@, أحد ٕا� الوجه
ã
| وانقYب العنق

ã
| ميل الصعر@: ـ مصبا

عن أماله وصاعره@: ه pخد وصعpر يصيبه@/ ء
ã
Ï¿ب ه

Ô
غ� َصَعره أو ِخلقة@, أصَعر اCٕنسان

اً@/ Øوتك� ٕاعراضاً الناس

فـيلويى اCٕبل ُيصـيب داء والَصَعر@: أصَعْر@/ تصغ� وُصَع� ـ ٣٥٤ اCشتقاق
أصعر@/ Ùتك�Xا الرجل يى Ùd فلذلك أعناقها@,

قال ُتصاعر@, Cو وقرٔي@: ك@@/ خد. ُتَصع&ر و] ـ تعا� قال ـ ٢٦ . ٢ الxذيب

ã
| وانقYب العنق

ã
| مَيَل َعر pالص الليث@: وقال الك�@/ من اCٕعراض ومعناYا الفّراء@:

كأ نّه وِك�اً@ tاوناً الناس ٕا� النظر عن اòّد ٕامالة والتصع�@: قّ�@/ Gالش أحد ٕا� الوجه
أب�@/ أو أصعر Cّٕا فzم ليس زمان الناس ع	

ã
çيأ ـ@ ا¡ديث

ã
و| ُمعرض@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

�Z من جانب ٕا� عنق أو وجه
ã
| [ايل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

وأماله@/ مال@, أيى وصاعره@: وصّعره وأصعره عنُقه@, صَعر فيقال ¾Êل@, أو

/@١٨ . ٣١ ـ َمَرحاً ْرِض أ]َ
ã
| ِش Ö Ò][َو للنّاِس َك َخد. ُتَصع&ر َو]



صعق ٢٩٢

وهذا وUاطبxم@, مواجهxم عند اòّد ٕامالة عن عبارة للناس التصع� @كون
أو اCٕهانـة بنـيّة ٕامّا ÇGم والتصع� عyـم@, اCٕعراض وهو الناس عن التصع� غ�
اCٔعـFل مسـاويى ومـن اNCداب رذائل من فهو يكون ما وأيّاً ,@ Øالتكـ� أو التحـق�

اòّد@/ راجع ـ@ اXذمومة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صعق@:

dعه@/ لصوت عليه
ã
Ï ß¿ُغ وصعق@: مات@/ َتِعب@: باب من َصَعقاً َصِعق ـ مصبا

صواعق@/ الرعد@,وا�مع من النازلة والصاعقة@: النفخة@/ اCُو�@: ْعقة pوالص

وهو ْعق pالص ذلك من صوت@, وشّدة صلقة ع	 يدّل واحد أصل صعق@: ـ مقا

وهيى الصاعقة@, ومنه شـديده@, كان ٕاذا الصوت@, َصِعق aار يقال الشديد@, الصوت
ٕاذا صعق@, ـ قوGم ومنه الشديد@, الصوت عاق الص� ٕاّن ويقال الرعد@, من الشديد الوقع
ْرض/ أ]َ

ã
| وَمْن واِت مى الس.

ã
| َمْن َفَصِعَق وِر الص�

ã
وُنِفَخ@| ـ صاعقة أصابته كأ نّه مات

وقـوله هاهنا@/ اXوت Ìوه
Ø
ف« ـ Êوات

Ú
ال«

ã
| َمْن فَصِعق ـ ١٧٧ . ١ الxذيب

الصيحة ْعقة@: pوالص والصاعقة ا¡ال@/ ع	 ونصب عليه@, مَغشيّاً ـ@ موÏºَصِعقاً ـ@@وخر.
ـ َيشـاء@ َمن فُيصيبwا واعق الص. وُيرِسل ـ Zوت أو يَسمعها من ع	 مyا Ï¿يُغ
ٕا� فَذْرهم أيى ـ@ َيْصعقون فيه ـ وقال أيضاً@, الصواقع Gا ويقال الّرعد@, أصواَت

ã
يع�

اCٕنسان يأخذ
ã
Ï¿َالغ مثل ْعق pالص الليث@: وقال Zوتون@/ أيى اòلق فيصعق القيامة يوم

ٕانساناً@: Yقت ٕاذا والرعد لل�ق ويقال قتلته@/ الصيحة@: أصعقته ويقال وغ�ه@/ ا¡ّر من
ُصعق@, قال ومن َصِعق@, فهو َصِعق قال ومن وُصِعق@, َصِعق ويقال صاعقة@/ أصابته

َمصعوق@/ فهو قال

قْع pالص أّن Cّٕا الكب�ة@, ـّدة ÒGا وYا يتقاربان@, والصاقعة الصاعقة ـ صعق ـ مفر



٢٩٣ صعق

اللـغة@: أهل بعض قال العلـوّية@/ اCٔجسام
ã
| ْعق pوالص اCٔرضـّية@/ اCٔجسام

ã
| يقال

أنذرتكُم ـ@ والعذاب@ وات@/ مى الس.
ã
| َمْن َفَصِعَق ـ@ اXوت@ أوجـه@: ثYثة ع	 الصاعقة

فٕاّن الصاعقة@, من حاصلة أشياء فهو ذ@كره وما واعق@/ الص. وُيرِسل ـ والنار صاِعَقة@/
موت@, أو عذاب@, أو فقط@, نار منه يكون

Ø
j ا�ّو@, من الشديد الصوت هيى الصاعقة

واحد@/ ء
ã
Ï¾ ذاtا

ã
| وهيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� تـوّجه غـ� من ا¡اّد@, الشديد الصوت هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن

غ� وهذا الصاعق@/ ع	 ترد ضغطة شّدة أثر
ã
| Uارج@, ٕا� اعBد غ� من بل @كلمة

ã
| تكون وال¿Îقة النداء@/ من قريبة اCٕنسان

ã
| تكون الصيحة فٕاّن وال¿Îقة@: الصيحة

زائدة شّدة أثر
ã
| الشديدة الصعقة هذه مyا تظهر

ã
الّ� هيى والصاعقة@: ا¡يوان@/ مطلق

وغ�ها@/ السحب اصطكاك من الظاهرة كالصعقة التحّمل@, عن

ã
| الشـّدة أّن Fك وٕاماتـة@, ٕاهY@كاً أوجبت حّدها@: عن Qاوزت ٕاذا والصعقة

موتاً@/ أو غشوة أوجبت التحّمل@: حّد عن Qاوزت ٕاذا الضغطة

العذاب مصاديق من الصعقة تكون قد نعم الصعقة@, آثار من واXوت فالغشوة
حّدها@/ عن Qاوزت ٕاذا النازل@, والبYء

/@٦٨ . ٣٩ ـ أ]َرض
ã
وَمن| وات مى الس.

ã
َمن| َفَصِعق ور الص�

ã
| وُنِفَخ

/@٤٥ . ٥٢ ـ ُيصَعقون فيِه ال.ذيى َيومهم ُيEقوا Øَح� َفَذْرهم

حّد عن زائـد وابتYء شّدة بتوجيـه صعقة@, وذا صاعقاً ء
ã
Ï¾ جعل اCٕصعاق@:

Iّمله@/

والصور@/ النفخ
ã
çماّد راجع ـ الصور

ã
| النفخ اXتوّجهة@: الشّدة ومن
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اNCخرة@/ يوم
ã
| الظاهرة والتحّوCت الشدائد الشّدة@: ومن

/@١٤٣ . ٧ ـ َصِعقاً
×
Ïºمو وَخر. َد@كّاً َجَعلُه للجَبِل ربّه ×

Ø� Ò
ÒQ ØF َفلَ

َيصعق@/ مَن ]ع� وهو ا¡الّية@, ع	 منصوب وهو صفة@, كَخِشن الَصِعق

/@
ã
Ù	التج شّدة أثر

ã
| الصعقة وهذه Uصوص@, صوت مع السقوط ]ع� ّر@: Òòوا

/@٥٥ . ٢ ـ الّصاعقة فأَخَذْتكُم َجهرة Aا َنري Øَح� لَك نؤِمن لَن

/@١٣ . ٤١ ـ ود Ò\و عاد صاعقِة ِمثل صاعقًة أنذرُتكُم َفُقل

وهـذه حـّدة@, ذا صوتاً دث ÔI شديدة ضغطة فzا يكون ما الصاعقة ٕاّن قلنا
والنار@/ كال�ق اُخر آثار تYزم وقد وبYء@, عذاباً بنف«Îا تكون قد الصاعقة

َحـَذَر ـواِعِق الص. ِمَن م
ß ß
uآذا

ã
| أصـابَعُهم َعُلوَن Ö ÒN وبَْرٌق وَرْعٌد Fٌت ُظلُ فيِه

/@١٩ . ٢ ـ الَمْوت

الصوت هو اXاّدة
ã
| اCٔصل أّن ع	 تدّل ـ آذاuم

ã
| أصابعهم Nعلون bلة

الشديد@/

عن Qاوز وٕاذا اXتداول@, هو ما ع	 ُحب الس� من الظاهر الصوت هو والّرعد
الصاعقة@/ فهو اXتعادل@: حّد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صغر@:

الك�@, ضّد غر Gالص ذلك من وحقارة@, قلّة ع	 يدّل صحيح أصل صغر@: ـ مقا
أصـغرت ويقال وَصغاراً@, ُصغراً o pبالض

ã
ÏÈالرا والصاغر@: الكبـ�@, خYف والصغ�

/@
ã
العا� واCٕ@كبار@: اòفيض@/ حنيyا واCٕصغار@: وأ@ك�ت@/ الناقة

وbعها صفة والصغ� ِصغار@, وbعه صغ�@, فهو ِصَغراً@, ء
ã
Ï¿ال صُغر ـ مصبا



٢٩٥ صغر

ع	 الصفات
ã
| فعيلة وQمع بابشاذ@: ابن وقال صغائر@/ ع	 وQ@Cمع أيضاً@, صغار

اCٕنسان ٕا� يصـّغر Cٔ@نّه بذلك سـمGيى واGوان oوالّض الذّل ـغار@: والص� وفعائل@/ ِفعال
وتصاغَرْت صاغر@/ فهو وهان@, ذّل تعب@: باب من َصَغراً وَصِغر مثله@/ غر@: والص� نفسه@,
صـغ�هم النـاس جاء ويقـال ومهانـة@/ ًCّذ الشأن صغ�ة صارت ٕاذا نفُسـه@: ٕاليه

وجYلة@/ قدر له ومن له قدر C من أيى وكب�هم

قلبه وأصغراه ـ بأصغريه اXرء ـ العرب أمثال من صغر@: ـ ٢٣ . ٨ الxذيب
فYن َصِغر الليث@: وقال ولسانه@/ نانه ÒP ويضبطها اCُمور يعلو أ@نّه ـ ومعناه ولسانه@,

أيى ـ صـاِغُرون وُهم به@/ وأقّر oبالض
ã
ÏÈر ٕاذا صاغر@, فهو وَصغاراً@, َصَغراً يصَغر

مذّلة@/ أيى صغار فسـيصي}م الّدنيـا
ã
| أ@كابر كانـوا وٕان أيى ـ@ Aا عنَد َصغار أذCّء@/

أ@ك�هم@/ أيى أبيه َولَد ِك�ة وهو أصغرهم@, أيى أبيه َولَد ُصغرة هو يقال السّكيت@: ابن
باب Ô¡ا كقول Hصيصاً, ويكون شفقة@, ويكون Iق�اً, لËºYٕ@والنعت@يكون والتصغ�:

الُمرّجب@/ وُعَذيْقها ا¤كّك ُجَذيْلها أنا ـ@ اXنذر ابن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| به@, مع�فاً صاحبه يكون Mيث الذّل Iقّق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

والشأن@/ العظمة ٕاظهار وهو الك� قبال

وغ�ها@/ وا¡قارة والصغر الذّل مواّد ب� الفرق الذّل@:
ã
| وسبق

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر
ã
| يكون أن من أعّم َغر pوالص

ُكِتَب ٕاّ]@ واِدياً َو]@َيقَطُعوَن @َكب�ةً َو] َصغ�ةً نفقًة ُيْنِفقوَن َو] :@
ã
| Fك ّ فاXاّديى

/@١٢١ . ٩ ـ@ م@ Ô ÒG



صغر ٢٩٦

/@٢٤ . ١٧ ـ@ @ َصغ�اً
ã
æَرب.يا F كَ Fُه Ö Òaْرc َرب& وُقل

/@١١٩ . ٧@ @ـ َحرة الس. Ò ãواُل� صاِغرين وانَقلبوا هنالك فُغلبوا :@
ã
| Fك ّ واXعنويى

/@١٣ . ٧ ـ@ الّصاغرين@ ِمَن ٕان.َك فاخرج فzا Úتتك� أن لََك يكون ا Òf

/@٢٩ . ٩ ـ@ صاِغرون@ وُهم َيٍد َعن ْزية
ß
ا� ُيعطوا × Øَح�

/@٣٧ . ٢٧ ـ@ صاِغرون@ وُهم أِذل.ة ِمyا م Ô Úyولنُخرج

ا Òf@@ـ بقوله wذا ح ØÍ¼ Fك اCستكبار@, قبال
ã
| الكرZة اNCيات هذه

ã
| غار pفالص

/@ Úتتك� أن لََك يكون

حصول ٕا� ـ والثانية فرعون@/ قوم
ã
| صغار Iقّق ٕا� ٕاشارة ـ اCُو� فاNCية

امتنعوا الذين الكتاب أهل من الكفّار
ã
| صغار ٕا� ـ والثالثة /@ Øتك�Xا Cٕبليس الصغار

وهم أذلّة مyا وٕاخراجهم سبأ قوم ٕا� ـ والرابعة ا�زيـة@/ واختاروا ا¡ّق قبول عن
صاغرون@/

جنود بغلبة الذلّة يدركون سبأ قوم فٕاّن الذّلة@, بعد غار pالص ذ@كر اNCية هذه
ã
و|

فٕاّن الذّلة@, غ� غار pالص أّن ع	 تدّل فاNCية غار@, pالص يلحقهم
Ø
j وتذليله@, �ع� سلDن

الغ�@/ بفعل تتحّصل ا Ø̂ ٕا الذلّة

/@٥٣ . ٥٤ ـ@ مسَتطَر@ وَكب� َصغ� وُكّل :@
ã
| Fك ّ واXعنويى ّ اXاّديى من واCٔعّم

/@٤٩ . ١٨ ـ@ أحصاها@ ٕاّ] ةً Òَكب�@ َو] ةً Òَصغ� ُيغادر [
/@٦١ . ١٠@ @ـ ُمب� كتاب

ã
| أ@ك�ٕاّ] َو] ذلك من أصغر َو]

اXعنويّات @اXاّديّات@,@بل ã| Í½ينحC اCٕنسان@وغ�ها بآثار ما@يتعلّق ضبط فٕاّن
وأو�@/ أهّم

/@١٢٥ . ٦ ـ@ وَعذاب@ Aا عنَد َصغار أجَرموا ال.ذيَن سُيصيُب



٢٩٧ صغي

ذلّة Iقّق ع	 تدّل اCٔلف بوجود فَعال صيغة أّن Cّٕا مصدران@, غار pوالص َغر pالص
فيه والصاغر َغر@, pالص ثبوت ع	 دCلة فيه فعيل ع	 الصغ� أّن Fك وامتدادها@, زائدة

بالذات@/ َغر pالص قيام ع	 دCلة

عن واCنقطاع ا¡ّق عن القطع هو اCٕجرام فٕاّن للمجرم�@: غار pالص حقيقة وأمّا
Ì»خ فقد رaته@: وQلّيات فيوضاته عن وُحرم ا¡ق نور عن انقطع ومن تعا�@, ا=

شديد@/ بصغار
ã
و�بت	 ÓDعظ خ«Ìاناً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صغي@:

وصِغيى للغروب@, مالت النجوم@: وصَغت ِملت@/ أصَغي@: كذا ٕا� صَغْيت ـ مصبا
أيضاً@/ لغة قعد@: باب من ُصغّواً وصغوت ُفعول@, ع	 وُصغيّاً تعب@, باب من يصَغي

dعيى وأصغيت أَمْلته@/ اCٕناء@: وأصغيُت ا@/ Ôgقلوب صَغت ـ
ã
| القرآن جاء وباCُو�

كذلك@/ :@
ã
Ïºورأ

معك@, فYن ِصغو قوGم@: ذلك من اXيل@, ع	 يدّل صحيح أصل صغي@: ـ مقا
من الرجل مع Zيلون للّذين قوGم ومنه Lوه@/ بسمعه مال ٕاذا ٕاليه@, وأصغي ميله@/ أيى
مقصور@/ وَصغًي@, َصْغواً أصَغي ٕاليه صَغْوت :@ وُحكيى صاغية@/ ُقرباه@: وذويى أصحابه

رجل الشفت�@, ٕاحدي أو نَك Ò¡ا
ã
| ميل غا@: pالص ـ الليث ـ ١٥٩ . ٨ الxذيب

صغيُت السّكيت@: ابن وقال وصَغْيت@/ صَغْوت :@
ã
الكسا� عن َصْغواء@/ وامرأة أصغي@,

بـاCٔلف@, كتابته غا@: pوالص ُصغّواً@/ أصغو وصغوت ملت@, ٕاذا ُصغيّاً@: أصغيى ء
ã
Ï¿ال ٕا�

مالت@/ ح� يريد َصْغواء@, الشمس ورأيت رأسه@, وأصغي

النجوم@: وصَغت معه@, وِصغويى ٕاليه@, فؤاديى وصغا فYن@, ٕا� صغوُت ـ أسا



صغي ٢٩٨

حديثه@/ ٕا� وأصغي َصواغ@, وهيى للغروب@, مالت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـيyا الفرق هو وهذا عاطفة@, مع ميل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

وأمثاGا@/ والعطوفة اXيل مواّد وب�

ٕا� وأصغي وصاغيـته@, فYن ِصغو وهم ,@ فؤاديى وصغي ,@
ã
قل� صغي يقال@:

وَحنو@/ عطوفة مع ا¦ايل كان ٕاذا ا¡ديث@,

Qّوزاً@/ Cّٕا استعGFا@, موارد bيع
ã
| القيد هذا ¡اظ من وC@بّد

َفـَقد Aِا 
ٕا َتـتوبا ٕان به@/// نبّأت ØFفل حديثاً أزواِجِه ٕا
بعِض Ø ã	 النّ ØÌºأ وٕاذ
/@٤ . ٦٦ ـ َعلَيه تظاهرا@ وٕان ا Ôgقلوب َصَغت

ã
| oالتسـل وٕا� ,@ Øïوالتح العطوفة ع	 الرسول مصاحبة ٕا� مالت فقد أيى

عليه@/ التظاهر اXع� هذا ويقابل اCٕسYمّية@, الديانة وأصول الدين أحكام قبال

ُغروراً الَقوِل ُزْخُرف ٕا
بَْعٍض م
Ô
ÎÉبَع يوِحيى ///@ عدّواً Ý ã

ن	 لكل& َجَعلنا وكذلك
/@١٣ . ٦ ـ با]Ðخَرة يؤمنوَن [ ال.ذيَن ةُ أفِئَد ٕالَيْه وِلَتْصغيى ///

ا¢الف�@/ أفئدة ولُصغّو للغرور القول زخرف القاء ٕاّن أيى

يوجب C فٕانّه اXيل@, مطلق C العطوفة@, مع [ايل Iقّق اXوردين
ã
| واXنظور

الباطن@/
ã
| اYòف يرفع Cو اCٔفئدة جلب

يرادفها@/ ما دون اXوردين
ã
| باXاّدة التعب� لطف وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٩ صفح

صفح@:

الكتاب وصفحت عنه@/ عفوت من@باب@نفع@: صفحاً الذنب عن صفحُت ـ مصبا
صفحات رأيت صفحاً@: القوم وصفحت كذلك@, وتصّفحت@: صفحاته@, قلبت صفحاً@:
وهو عرضه السيف@: وُصفُح وتركته@/ عنه أعرضت اCٔمر@: عن وصفحت وجوههم@/
وكّل صفحات@, وا�مع مثله@, والصفحة جانبه@, ء

ã
Ï¾ كّل من فْح pوالص الطول@, خYف

يده@/ ٕا� بيديى أفضيت مصافحة@: وصافحته صفيحة@/ عريض ء
ã
Ï¾

ُصـفح ذلك من وِعَرض@, َعرض ع	 يدّل مّطرد صحيح أصل صفح@: ـ مقا
وصفحتا عريض@/ سيف كّل والصفيحة: عريض@/ ويقال@رأس@مُصفَح: ُعرضه@, ء@:

ã
Ï¿ال

حجر كّل فاح@: والص� صفائح@, وا�مع صفيحة@, عريض@: حجر وكّل وجهاه@/ السيف@:
ـفح@: pوالص ذاك@/ يد بصفحة يده ألصق كأ@نّه باليـد@, اXصافحة الباب@: ومن عريض@/
ذنبه@: عن ٕاعراضه وذلك عنه@, صفح قوGم@: وأمّا جانباه@/ ء

ã
Ï¾ كّل وصفحا ا�نب@,

وجانبه@/ ُعرضه أيى وُصفحه@, صفحته وCّه فقد عنه أعرض ٕاذا Cٔ@نّه الباب@, من فهو
صفحتك أريتَه أ@نّك من وهو fنعته@, سألك ٕاذا الرجل@وأصفحته@, صفحت الباب@: ومن

عنه@/ معرضاً

اXصحف ورق وصفحت ا�نب@/ الصفح@: ـ الليث قال ـ ٢٥٥ . ٤ الxذيب
تأّملَت ٕاذا القوم وجوه وتصّفحت واحداً@, واحداً عرضxم ٕاذا القوم وصفحت صفحاً@,

وصورهم@/ حYهم ٕا� تنظر وجوههم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واCن½Íاف جانبه ٕا� ء
ã
Ï¾ عن العدول هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن



صفح ٣٠٠

وهـذا باعتبار@/ كّل وصفحته@, عنه@, وصفح صفحاً@, صفح يقال منه@/ طرف ٕا� عنه
الصفح@, YRف وهذا رأساً@, يد ورفع Hلية Fzف فٕاّن وال�ك@, اCٕعراض غ� اXع�

زهد@/ ـ راجع ـ خاّصة جهة
ã
| ان½Íاف فٕانّه

فاح والص� والصفيحة وجانبه@/ ء
ã
Ï¾ عرض ع	 فح pالص يطلق اYXحظة وwذه

أو حجر أو فلّز أو قرطاس من اXسطّح كالورق جانب@, وله َعرض ذا يكون ما ع	
أوراق صفحت

ã
| Fك والعرض@, ا�انب جهة ٕا� التوّجه اXاّدة

ã
| فاXلحوظ شجر@/

وصافحته@/ القوم@, وجوه وتصّفحت الكتاب@,

وغ�ه@/ السيف
ã
| Fك Mسبه@, ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| ا�انب أّن �O@Cو

/@١٤ . ٦٤ ـ وَتْغفروا وَتْصَفُحوا َتْعفوا وٕان

/@٢٢ . ٢٤ ـ َلكُم Aا يغفر أن أ]Iّبون ولَيْصفحوا ولَيْعفوا

/@١٣ . ٥ ـ الُمحِسنين Jب� Aَا ٕان. واْصَفْح م Ôyَع فاْعُف

/@١٠٩ . ٢ ـ بأمِره Aُا
ã
çيَأ Øَح� وcْصَفُحوا فاْعُفوا

وهـو الثـانية اXرتبة
ã
| والصفح العقـوبة@/ ترك وهو اCُو� اXرتبة

ã
| فالعفو

ÇTو وهو الثالثة اÇXرتبة
ã
| واXغفرة جانب@/ ٕا� اYòف نقطة عن

ã
القل� اCن½Íاف

وس�ه@/ الذنب

اÇòدمة للعبد العمل أحسن فٕاّن وبا¤ّبة@: ا= ]غفرة الصفح تعا� عّقب وقد
بـوظائف للعمل فهيى العـبادات@: وأمّا تعا�@, ا=

ã
| خدمة فٕانّه وعبيده@, ا= ¢لوق

النفس@/ ولتgيل العبوديّة

مفسدين@, يكونوا n ما أيضاً والكفّار ا¢الف� حّق
ã
| بالصفح تعا� أمر وقد
:@
ã
| وهكذا اCٔخ�ة@, اNCية

ã
| Fك@



٣٠١ صفد

/@ ٨٩ . ٤٣ ـ َسEم وُقل م Ôyَع فاصَفْح يؤمنوَن [ َقوم هؤ]ء ٕان. َرب& يا وقيِله

/@ ٨٥ . ١٥ ـ ميل Òا� فَح الص. فاصَفح تيَة Ð[ اَعة الس. وأن.

أن ٕا� ,@ والتعّديى واCٕيذاء باCنتقام يقابَلوا C وأن ا�ميل@, بالصفح تعا� فأمر
ا=@/ أمر ء وNيى علzم ا¡ّجة

Ø
rت

التـوّجه ٕادامة ع	 يدّل بل وال�ك@, اCٕعراض مع� يفيد C الصفح ٕاّن وقلنا
آية@:

ã
| الصفح عنوان Iت الذكر ÍÈب ن� هذا وع	 ,@

Ø ã
الضم� واللطف

/@٥ . ٤٣ ـ ُم«Ìف� َقوماً Ôrُكن أن َصْفحاً @كر الذ& َعنكُم ÍÉُب أَفنَ

فلزوم م«Ìفون@, أنكم جهة من اCن½Íاف بعـنوان @كر Gالذ مل Ôuو أفن�ك أيى
الرسـول ٕانـزال وترك @كر Gالذ ترك توجب C علzم والتوّجـه واللطف عyم الصفح
جهة من الصفح مطلوبيّة وأّن الصفح@, من آ@كد وتوّجه

Ø
kأ لطف هذا فٕاّن والكتاب@,

وتوبة@/ وتذّكراً ورشداً فYحاً يوجب قد أ@نّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صفد@:

َفد@, pالص ـ فاCّٔول ء@/
ã
Ï¿ب شّد واNCخر عطاء@, أحدYا صحيحان@: أصYن ـ مقا

اCٔقياد@/ واCٔصفاد: التقييد/ فْد: pالص ويقال فالغُّل, فْد pالص وأمّا أعطيته/ ٕاذا يقال@أصفدته,
الشياط�@/ صفّدت رمضان ¾Îر دخل @ٕاذا ـ ا¡ديث

ã
و| أيضاً@/ القيد فاد@: Gوالص

العطاء, َفد@: pوالص التصفيد@/ وكذلك شّده@وأوثقه, أيى َصفْداً صَفده@يَصِفده ـ صحا
فاد@: Gوالص عـبداً@/ له وهبت أو Cًما أعطيتـه أيى ٕاصفاداً وأصفدته الَوثاق@/ َفد@: pوالص

وُغّل@/ وقيد ِقّد من اCٔس� به ما@يوثق



صفد ٣٠٢

شـّدت
ã
يع� ُصفGدت@: ـ قوله

ã
| وغ�ه

ã
الكسا� قال ـ ١٤٨ . ١٢ الxذيب

وأمّا ُمصّفد@/ فهو وصفّدته مصفود@, فهو الرجَل صفدُت منه@: يقال وأوثقت@/ باCٔغYل
وَتصله@/ تُعطيه أن فهو أصفدته@:

قيل ]ا اعتباراً العطّية@, َفد@: pوالص أصفاد@/ وbعه الغُّل@, فاد@: Gوالص فَد pالص ـ مفر
نعمتك@/ وأس� أياديك مَغلول ـ@@أنا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق هو وهذا وLوه@, بغّل الشّد هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

مـطلق الشّد
ã
| اXلحوظ فٕاّن وأمثاGا@: والغَّل والتقـييد والتوثيق الَشّد ـ@ مواّد وب�

ربط التقـييد
ã
و| واCطمينان@/ الوثوق Iصيل التوثيق

ã
و| كان@/ Lو ّ بأيى اCٕحكام

فzا@/ واCُصول اXواّد هذه راجع ـ بغّل تقييده الغّل
ã
و| غ�ه@/ أو ّ ظاهريى بقيد

C خاّصة Tـدوديّة ع	 وا�عل التقـييد يوجب عطاء فاXراد اCٕعطاء@: وأمّا
ٕاّن أيى َصَفد@: فَد pالص اCٔمثال@:

ã
و| كذلك@, العطاء مطلق وليس باCٕعطاء@, Cّٕا Iصل

وقيد@/ تقييد العطاء

/@٤٩ . ١٤ ـ ْصفاد أ]َ
ã
| ن� ُمقر. َيومئٍذ الُمجرمين وَتري

/@٣٨ . ٣٨ ـ ْصفاد أ]َ
ã
| ن� ُمقر. وآخريَن وَغّواص بنّاء ياط�ُكّل والش.

ّ بأيى ومشدودون واحد صّف
ã
| ومقرونون واحدة مرتبة

ã
| Vرمون أفراد أيى

وحكّام واCُمراء اXعتدين رؤساء من عّدة الثانية اNCية
ã
| واXراد وغ�Yا@/ وغّل قيد

سّخرنا أيى ـ الشياط� ع	 معطوفة آخرين فكلمة والشّد@, بالتقييد ا¤كوم� ا�ور
آخرين@/ له



٣٠٣ صفر

وهـذا ا¡ّق@, عن انقطاعهم فْد pالص سبب أّن ٕا� ٕاشارة ا£رم�@: كلمة وذ@كر

ã
| يشـاهد Çا Ø̂ ٕا اXع�@: هذا ومَظهر باطلـة@, وأصفاد بأغYل مغلول� كوuم يوجب

بالصفد@/ Tكوم� يكونوا Øح� ا¢الف�@, اXعتدين ا¡كّام

عن انقطعوا ٕاذا اXاّدية@, الدنيا Cٔهل أيضاً مشاهدة واXغلوليّة ا¤دوديّة وهذه
ÇMر

ã
| وغرقوا العبـوديّة مقام عن وُحرموا النور nعا عن واحتجبوا ا¡ّق مراحل

النفسانّية@/ ا¦ايYت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صفر@:

Fzفـ ليس اليدين َصْفر وهو اXـتاع@, من خال أيى ل@: Òa وزان َصْفر ـ مصبا
من يصَفر ء

ã
Ï¿ال وَصِفر ا¡روف@/ عن

ã
اòا� الصوت وهو ف� pالص من مأخوذ ء@,

ã
Ï¾

الصاد Ì»وك قُفل@, مثل فر والص� لغة@, باCٔلف وأصفر صفر فهو ,@Yخ ٕاذا َتِعب@: باب
ابـن وقال والYّم@/ باCٔلف معـّرفاً bاعة وأورده ¾Îر@, Ëºٕا وَصَفر@: النحاس@/ لغة@:
أصـفار@, وbعه ا¤ّرم@, اCٕسYم

ã
| أحدYا يى Ùd السنة@, من ¾Îران الصفران ُدريد@:

فـالذكر أيضاً@, اCٔسود واCٔصفر@: ا¡Çمرة@, دون لون ـفرة@: والص� صفرات@/ قيل ا Ø[ور
َصفراء@/ واCُن� أصفر@,

ء
ã
Ï¿ال ـ

ã
æوالثا اCٔلوان@/ من لون ـ اCّٔول فاCٔصل أوجه@: ستّة صفر@: ـ مقا

زمان@/ ـ واòامس صوت@/ ـ والرابع اCٔرض@/ جواهر من جوهر ـ والثالث /@
ã
اòا�

لصـفرة الروم مـلوك اCٔصـفر@: وبنو اCٔلوان@/
ã
| الُصفرة ـ فاCّٔول نبت@/@ والسادس

ومـن ِصـفر@/ هو يقال ,@
ã
اòـا� ء

ã
Ï¿ال ـ

ã
æوالثا اCٔسود@/ واCٔصفر@: أباهم@/ اع�ت

عقله@/ فzا يزول أيّام ã
| كان ٕاذا وِصفرة@, ُصفرة

ã
ل� ٕانّه جنون@: به للّذيى قوGم الباب

وقـال ـفر@/ Gالص يقال وقد الن�حاس@, ٕانّه يقال اCٔرض@, جواهـر من فر ـ@@الص� والثالث



صفر ٣٠٤

نـية@/ NCا منه تعمل الّذيى فر Gالص هو والنحاس واCٔصل@, الطبيعة النحاس :@ ّ اCٔصمعيى
نبات@/ :@ ّ فَريى pوالص ال¿Îر@/ هذا Ëºٕا فَصفر ـ واòامس للطائر@/ ف� pالص ـ@ والرابع

أقرب@, السواد ٕا� وهيى والبياض@, السواد ب� اCٔلوان من لون فر@: الص� ـ@ مفر
وقد ُصفار@/ ال}مي وليَبيس ُصفر@, للنحاس قيل ومنه السواد@/ عن wا Øيع� قد ولذلك
منه يُسمع Øح� Yخ ٕاذا اCٕناء َصِفَر هذا ومن ُيسمع@, Xا حكاية للصوت الصف� يقال
ا�Çوف خلّو يى Ùdو وغ�ها@, نيـة NCا من حال كّل

ã
| متعارفاً صار

Ø
j òلّوه صف�

الزاد@/ من فيه بيوtم òلّو َصَفراً يسّمي وال¿Îر @/@ َصَفراً الغذاء من والعروق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ب� Dف اXتوّسط وهو ا¢صوص@, اللون هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

ٕا� وعـوده Iّوله Zكن Yف البياض من Cًومتحّو متلّوناً كان ا ØXو والسواد@, البياض
تلّونه@/ اشتّد ٕاذا السواد ٕا� يص� فٕانّه السواد@, YRف بياض@,

وع	 ذاتاً@/ FÇzف لصفرة والنحاس الذهب ع	 يطلق اXعـ�@: هذا و]ناسـبة
موجودة كانت أخري صفرة أو الربيع@, قبل النباتات

ã
| اصفرار بلحاظ اXعلوم ال¿Îر

فٕاّن الفلّز@, لون وظهور الطعام من
ã
æواCٔا خلّو وع	 بأسامzا@/ ال¿Îور تسمية ح�

النبات أو اCٕنسان صورة
ã
| الصفرة لون أّن أو النحاس@, من مصنوعة كانت

ã
æواCٔا

موارد
ã
| فيستعار التاّمة@, والصّحة القّوة عن وخلّو وانكسار ومرض ضعف عYمة

اòلّو@/

الكلمة من وقريب Uصوص@, صف� ع	 الكلمة ذات دCلة فهو الصوت@: وأمّا
اCٔصوات@/ كأÊºء فهو أيضاً@, اللغات سائر

ã
|



٣٠٥ صفر

هـذا بلحاظ هيى ا Ø̂ ٕا اCُخر
ã
æعاXوا واحد@, مع� الكلمة

ã
| اCٔصل أّن فظهر

/@
Ø ã
�Yاستق بطور C القيد هذا ومع اCٔصل

/@٢٠ . ٥٧ ـ ُحطاماً يكون Ú Ôj ُمصَفّراً اه Ò�َف يج Òv Ú
Ôj

/@٢١ . ٣٩ ـ ُحطاماً Nعلَُه Ú
Ôj ُمصَفّراً اه Ò�َف vيج Ú

Ôj

/@٥١ . ٣٠ ـ َيكفرون َبعده ِمن لظّلوا ُمصَفّراً فرأوه رJاً أرَسلنا ß ولَ

واÇòروج اCضطراب واGيجان@: الصـورة@/ وٕافناء والنظم اGيئة Ì»ك ْطم@: Ò¡ا
اCعتدال@/ حالة عن

وأّوÇGا@: ÇIّوله@, وكيفيّة النبات لنفس خصـوصيّة بيان مقام
ã
| اCُو� اNCية

َنباته@/ الكّفاَر أعجَب كَغْيث َلِعب@@/// نيا الد� ا¡ياةُ ا Ú̂ أ@ ٕاعَلموا

Êء
Ú
ال« ِمَن أنَزَل Aا أن. تََر nأ وأّوGا@: والتقدير@, اòلق بيان مقام

ã
| الثانية واNCية

Nعُله@/ ـ كلمة ذ@كرت هذا وع	 َينابيع@/ فسَلكه ماًء

عبيد م Øuفٕا اCٔحوال@, وIويل بتغي�النعم الناس كفران مقام
ã
| ـ الثالثة واNCية

الدنيا@/ للحياة vتّمون ا Ø̂ وٕا وال¿Îوات@, الدنيا

/@Aا َرaة ٕا
آثار اُنظُر ـ اCٔثر ٕا� راجع فرأوه@: ـ
ã
| والضم�

طراوة وزوال اختYل بلحاظ هو ا Ø̂ ٕا الكرZة@: اNCيات هذه
ã
| اCصفرار فذكر

اCٕنسانّية@/ اCٔمزجة
ã
| Fك فيه وضعف انكسار وظهور النبات

ã
| واخÍÉار

ع	 ًCّدا الظاهر
ã
| Wتازاً أثراً كونه ٕا� مضافاً اXوارد@:

ã
| اCصفرار ذ@كر ٕاّن

Ø
j

عة GتنوÇXا وألواuا النباتات ظواهر ٕا� شديد تناسب فيه النبات@:
ã
| وانكسار Iّول

ِبـه رج ÔO Ú
Ôj ْرِض أ]َ

ã
| َينابيَع َفسلكه الثـانية@: اNCية صدر

ã
| Fك اXتظاهرة@, ا�البة



صّف ٣٠٦

/@٢١ . ٣٩ ـ يج Òv Ú
Ôj ألوانه تلفاً@ ÔU @ َزرعاً

الفناء@, طريق وسلوك القوس
ã
| وال
ول العود ٕا� ال¿Ìوع مقام فاCصفرار

bيع
ã
| هو ا Ø̂ ٕا اCصفرار وهذا ا¢تلفة@, باCٔلوان وتظاهره وQلّيه الرaة ظهور بعد

مـقام وهـو التلّونات@, عن ه Ø
Xا اXطلق البياض من قريب وهو الوجودّية@, اCٔنواع
اللقاء@/

/@٦٩ . ٢ ـ اظرين النّ ØÌ» تَ ا Ôuلو فاقع َصفراُء َبقرة ا Úuٕا يَقول ٕان.ُه

آخر وصف بضميمة
Ø
Dس Cو الصفا@, ع	 وتدّل

Ø ã
أص	 لون فzا الصفرة هذه

اCختYط@/ عن خالصة لوuا أيى ـ فzا ِشيََة [ ُمسلّمٌة ـ قوله وهو

/@٣٣ . ٧٧ ـ ُصفر الت
ß
b كأ@ن.ُه Í½كالق ر

Ò
Ì Ò¿ب تَْرميى ا Úuٕا

ُصفر@/ الة
ß
b واCشتعال العظمة

ã
| اXرميّة Ìر Ø¿ال ذلك كأّن أيى

وهو ل Ò Òb bع وا�Fلة مر@/ Ô¡وا ود والس� كالِبيض وَصْفراء أصفر bع فر والص�
والك�@/ العظم

ã
| uاية حّد بلغ ما سبق Fك@

ال¿Ìر@/ لون بلحاظ مستعمل اXورد هذا
ã
| الصفرة فلون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّف@:

فهو اللّحم وصففت مصفوف@/ فهو قتل@, باب من صفّاً ء
ã
Ï¿ال صففت ـ مصبا

صفوف@, الصّف وbع , لينشويى ع	النار وصففته الشمس@/
ã
Vفّف| قديد صفيف@أيى

وصّف فصّفوا@, صففxم فيقال أيضاً Cزماً يسـتعمل وقد فاصطّفوا@, القـوم وصففت
ا¡ديث@:

ã
و| /@Fّر@كهJ فلم ط�انه

ã
| جناحيه بسط أيضاً@: قتل باب من صفّاً الطائر



٣٠٧ صّف

ا¡رب@, موقف والَمصّف@: ُصَفف@, bعها البيت من فّة والص� صّف@/ ما وَدْع دّف ما @كُْل
اCٔرض@/ من اXستويى ْفَصف@: pوالص Yف@, ßòا الشام@: بلغة والصفصاف مَصاّف@/ وا�مع

الصفون@/ من فِّعيل أو ,@ ß Ö�َِفعل وهو الفرات@, ع	 موضع :@ Ö�pوِصف

ã
| شـيئ� ب� وتساٍو ء

ã
Ï¿ال

ã
| استواء ع	 يدّل صحيح أصل صّف@: ـ مقا

واصطّف ٕا�@جنب@صاحبه@/ كّل@واحد وقف ٕاذا صفّاً: وقفا يقال الصّف@, ذلك من الَمقّر,
ـفوف@: pوالص اCٔرض@/ من اXستويى وهو فَْصف pالص ذلك

ã
| واCٔصل وتصاّفوا@/ القوم

يدvا تُصّف
ã
الّ� أيضاً@: فوف pوالص َحلبة@/

ã
| Öلَبَـ� ßT ب� Qمع أيى تَُصّف

ã
الّ� الناقة

َلب@/ Ò¡ا عند

Yف أجنحxا تُصّف
ã
الّ� ـواّف@: pالص Ö�pالط الليث@: قال ـ ١١٨ . ١٢ الxذيب

الّشمس@/
ã
| ر

Ù
Ì Ô¾ ٕاذا القديد فيف@: pوالص ُتنَحر@/

Ø
j@ُتَصّفف

ã
الّ� واّف: pوالُبدن@الص Iّر@كها@/

اXستويى وقيل@: َصفاِصف@, وbعه اCٔرض@, من اXستويى ْفصف@: pالص عمرو@:
ã
èأ وعن
اCٔملس@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواء واحد@, خّط
ã
| أشـياء ص�ورة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اCٔصل أّن

اXاّدة@/ وراِء
Ø ã
æروحا nعا من أو bاداً@, أو نباتاً أو حيواناً أو ٕانساناً @كانت

ـ َصّفاً َسبيلِه
ã
| ُيقاِتلوَن ال.ذيَن ّب ÔJ Aَا ٕان. :@

ã
| Fك اCٕنسان

ã
| فاCصطفاف

/@٤ . ٦١

/@٦٤ . ٢٠ ـ َصّفاً ائتوا @ Ú Ôj َكيَد@كُم عوا@ ßbفأ

/@٣٦ . ٢٢ @ـ@ َصواف. zا َعلَ Aا
Ò
Ëºا فاذ@كروا والُبدَن@/// :@

ã
| Fك ا¡يوان

ã
و|

/@٤١ . ٢٤ ـ@ وَتسبيَحه@ َصEته علم َقد ُكّل �صاّفاٍت والط.



صّف ٣٠٨

/@٢٠ . ٥٢ @ـ@ َمصفوَفة ر
Ô
Ì
Ô
º َع� Òمت.ِكئ� ا�Fد@:

ã
و|

/@١٥ . ٨٨ ـ@ َمصفوَفة@ اِرُق Ò̂و

/@٣٨ . ٧٨ ـ@ @ َصّفاً واEXئكَُة وُح الر� يَقوم يَوَم اYXئكة@:
ã
و|

/@٤٨ . ١٨ ـ@ @ َصّفاً َع�َرب&ك وُعِرُضوا اNCخرة@: nعا
ã
و|

/@٢٢ . ٨٩ ـ@ @ َصّفاً َصّفاً والَملَُك َرب�َك وجاَء َد@كّاً َد@كّاً رض أ]َ ُد@ك.ِت ٕاذا Eّك@

/@١ . ٣٧ @ـ@ َلواحد كُم ×G ٕا @ٕان. ِذ@كراً فالتالياِت َزْجراً فالزاِجراِت َصّفاً والّصاّفاِت

هذه ع	 يكون من ع	 شـاملة مطلقة اCٔخـ�ة اNCية ٕاّن نقول أن واCٔو�
اCصطفاف فٕاّن اNCخرة@, أو الدنيا ا¡ياة

ã
| ا�ّن@, أو اYXئكة أو ٕانسان من الصفات@,

@كـر Gالذ وجعل اCٔنانيّة ب�ك اGّم مع النفس عن واCنزجار تعا� ا= عظمة قبال
ã
|

واXسبّح�@/ تعا� ا= ٕا� السالك� صفات من هيى ا Ø̂ ٕا ا¡ياة@: برنا¶

واòضوع ال½Íفة اòدمة@واCستسYم@والطاعة شعار هو ا Ø̂ ٕا اCصطفاف@: @ٕاّن
Ø
j

ã
| Fك ,@ ّ ظاهريى واحد خّط ع	 بالوقوع يتحـقّق ا Ø̂ ٕا اXاّديّات

ã
| اXع� وهذا التاّم@,

الزمـان بُعد عن اòارج
Ø ã
æالروحا nالعـا

ã
| وأمّا وغ�Yا@/ وا�هاد الصYة صفوف

ال½Íف والتسبيح oوالتسل اòضوع هو ا Ø̂ فٕا اXتكاثفـة@: ا�سـFنيّة واXاّدة واXكان
اXقامات باختYف Hتلف والصفوف متفاوتـة@, هناك اXقامات فٕاّن ,@ Øمعـ� مقام

ã
|

الكرZة@/ اNCية
ã
| به ح ØÍ¼ Fك الوجودّية@, واXراتب

.@@٣٧ ـ الُمسب&حون لنحُن وٕانّا الّصاّفون لنحُن وٕانّا َمْعلوم َمقام لَُه ٕاّ] ِمنّا َوما
/@١٦٥

للخصـوصيّات اXعـّرفة اXبيّـنة ا�هة فٕانّـه Cًأّو ذ@كر قد اXـقام أّن �O Cو
وهو التسـبيح يذكر

Ø
j مقامـه@, ÏÉمقت ع	 كّل اCصطفاف@, بعده يذكر

Ø
j اXتوالية@,



٣٠٩ صفن

السبح@/ راجع ـ@ اCصطفاف نتيجة

وتدّل مyا@, اCُو� اNCية Ì
Ø
تف« الصافّات@: سـورة آخر

ã
| الكرZة اNCية فهذه

فهم اCٕنسان@: أفراد من السالكون وأمّا اYXئكة@, هم للصافّات
Ø
kCٔا اXصداق أّن ع	

مقاماtم@/
ã
و| اYXئكة مرتبة ٕا� واصلون

كّل اXتـظاهرة@, اXنعـقدة والصفوف اXقامات تعـّدد ع	 يدّل الصّف وتكرار
وتقّدس@/ تعا� وعظمته ا¡ّق نور

ã
Ø	Q عند مقامه@, Mسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صفن@:

ÍÈب باب من يصفِن وصفَن ثYث@, ع	 mالقا اòيل@: من الصافن ـ مصبا
وا�مع اCٕنسان@, بيضة جلدة فَن@: pوالص قا_اً@/ قدميه يصفن الّذيى والصافن@: ُصفوناً@/

أصفان@/

وعاء ـ واNCخر القيام@/ من جنس ـ أحدYا صحيحان@, أصYن صفن@: ـ مقا
الرابعة@, ويرفع mقوا ثYث ع	 الفرس يقوم أن وهو فون@: الص� ـ فاCّٔول اCٔوعية@/ من
القـوُم وتَصافَن قدميه@/ يصّف الّذيى والصافن@: اCٔرض@/ ُسنبُكها بطرف ينال أ@نّه Cّٕا

wا@/  يُستَ ِجلدة فْن@: والص� فْن@, بالص� اقتسموه ٕاذا اXاء@:

فرفع �ص� ا= رسـول مع صلّينا ٕاذا كنّا ـ ال�اء عن ـ ٢٠٦ . ١٢ الxذيب
الناس فبعض تفسـ�ين Ì

Ø
يف« عبيد@: أبو قال ُصفوناً@/ خلفه نا Ôe الركوع من رأسـه

قـد الّذيى يل Òòا من الصافِن أّن ـ
ã
æوالثا صافن@/ فهو قا_اً قدميه صاّف كّل ـ يقول

تكـون َخريطة فْن@: الص� عمرو@:
ã
èأ وعن /@mقوا ثYث ع	 وقام َحوافره أحد قلب



صفن ٣١٠

به يتّصل لب الص� باطن
ã
| ِعرق اِفن@: pوالص ٕاليه@/ Jتاج وما وِزناده طعامه فzا للراعيى

ã
| وهيى ُتفصد@,

ã
الّ� الُعروق هيى والصافن@: واPCٔل اCٔ@كحل :@qيGأبو@ا وقال /@Cًطو

ع	 قام ٕاذا بِرجله@: الفرُس صفن عمرو@:
ã
èأ وعن أ@كحل@/ اليد

ã
و| صافن@/ الِرجل

حافره@/ طرف

ـفن@: والص� أصفان@, وا�Çمع اCٕنسان@, بيضة ِجلدة بالتحريك@: فَن pالص ـ صحا
وقد mقوا ثYث ع	 mالقا اòيل@: من والصافن wا@/  يُستَ فرة الس� مثل أدم من ِوعاء

ا¡افر@/ طرف ع	 الرابعة أقام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕانسان
ã
| كالصافن Cٔمر@/ والxيّؤ التقّوم هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

أو وطاعة وحركة لعمل وÇtيّأ مyا واحد كّل تقّوم ٕاذا وعاء@, أو عرق أو فرس أو
خدمة@/ أو بوظيفة العمل

Cٔمر@/ الxيّؤ عYمة صّف@: ع	 أو ا¡افر طرف ع	 والقيام

ذ@كِر َعن Ö� Òòا ُحّب أحَبْبُت
ã
Ùæ ٕا َفقال ياُد

ß
� ا الّصاِفناُت

Øã
Ï ß¿بالَع َعَليِه ُعِرَض ٕاذ

/@٣١ . ٣٨ ـ جاب ß¡با َتواَرت Øَح�
ã Ù
èَر

الفرس@,
ã
| آثاره من الس� وÌºعة نفسه@,

ã
| اXتكّرم وهو َجّيد@: bع ياد ß�ا

أعّم افن pالص فٕاّن والعسكر@, اCٕنسان
ã
| آثاره من اòالصة واòدمة اCٕطاعة أّن Fك@

والعمل@/ للخدمة Fyم كّل tيّأ ٕاذا �العسكر� وا�يش �اòيل� الفرس من

غ�ه@/ ع	 بتفضيله وينتخب Oتار ما :@�òوا الشديد@/ اXيل وا¡ّب@:



٣١١ صفو

الغرض فٕاّن ,@�òا مصاديق من ا Øu@أ مع الصافنات وحساب التوّجه ٕاّن يراد
ِبِه ُترِهبوَن يل Òòا ِرباط َوِمن ُقّوة ِمن Ôrاسَتطَع ما م Ô ÒG وأِعّدوا ـ العدّو قبال

ã
| ٕاعدادها

َحَسناُت ـ تعا� ا= ذ@كر عن قهريّاً ان½Íافاً يوجب wا اCشتغال أّن Cّٕا ـ Aا َعُدو.
اXقّرب�@/ َسي&ئات أ]برار

تَـواَرْت ـ
ã
| والضـم� مطلق@, مفعـول أ@نّه ع	 منصوب اòـ� حّب ٕاّن

Ø
j

لYٔمر مع� Cو الكYم@, سياق
ã
| ´Í½ال هو وهذا الصافنات@, ٕا� راجعة ـ@ وُرّدوها

واCٔعناق@/ وق بالس� اXسح
Ø
j الّشمس Gبرد

وغضب بغض بقصد أو وتوّدد@, وتفقّد ثانويّة Tاسبة بقصد ٕامّا واXسح@: والرّد
والوري@/ اXسح راجع ـ@ @كر Gالذ عن لYن½Íاف سبباً كوuا جهة من

Nوز Yف
Ø ã
جز� ّ خارجيى وجريان قضيّة ٕا� راجعة الكرZة اNCيات كانت وØXا

خصوصيّاته@/ عن نبحث أن لنا

َمركباته òيل ِمذوٍد ألَف أربعـون لسلDن وكان ـ ٢٦ . ٤ اCّٔول اXلوك
ã
و|

أمام ذMوا معه ٕاÌºائيل
ã
ب� وbيع اXلك ٕاّن

Ø
j ـ ٦٢ . ٨

ã
و| فارس@/ ألف Ì¿ع وٕاثنا

ومن ألفاً ٕاثن�وع¿Ìين البقر من للرّب ذMها
ã
الّ� السYمة ذبائح سلDن وذبح الرّب@,

ألفاً@/ وع¿Ìين ألف مئة sالغ

اÇXلك
Øã
Ïºكر ع	 جلوسه بعد لسلDن الصافنات عرض يكون أن يبعد Yف

ذبائح@/ ذMوا
Ø
j وٕا@كFله@, البيت بناء بعد أو داود@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صفو@:

الصـفاء ذلك من َشوب@, كّل من خلوص ع	 يدّل واحد أصل صفو@: ـ مقا



صفو ٣١٢

وِصـفوته@, اCٔمر هذا َصفْو لك يقال خلص@, ٕاذا يَصفو صفا يقال الكَـَدر@, ضّد وهو
من اCٕمام اصطفاه ما :@

Ø ã
� pوالص ومُصطفاه@/ خلقه من ته

Ò
وِخ� تعا� ا= ِصفوة وTّمد

بغ� وهو
Ø ã ß
� pوالص فيّة pوالص فايا@/ pالص وا�مع فّية@, pالص باGاء يسّمي وقد لنفسه@, الَمغنم

يت Ød ا Ø̂ وٕا فايا@, pالص وا�مع ا¡مل@, الكث�ة والنخلة ,@éّالل الكث�ة الناقة أ¾Îر@: اGاء
ٕاصفاًء@, ÎÉا@, بَيْ انقطع ٕاذا جاجة@: الد� أصَفت الباب@: ومن يصطفzا@/ صاح}ا Cّٔن َصفيّاً
وب� بيyا فرقاً أفعَلْت ع	 ذلك ُجعل

Ø
j الَبْيض@, من خلصت أيى صفت ا Øu@كأ وذلك

ا¡جر وهو فا pالص الباب ومن ِشعره@/ انقطع ٕاذا الشاعر بذلك وشبّه باwا@,
ã
| ما سائر

من تصفو ا Øu@Cٔ لذلك@, َصـفوانًة يت Ødو صفوانة@, الواحدة الَصْفوان@, وهو اCٔملس@,
والرمل@/ الط�

التثليث@/ وُحكيى مثله@, والك«Ìة باGاء والصفوة خالصه@, ء@:
ã
Ï¿ال َصفْو ـ مصبا

من وصفّيـته صاٍف@/ فهو الكََدر@, من خلص ٕاذا وصفاء@: قعـد@, باب من صفواً وصفا
مقصوراً@: والَصفا أخلصته@/ الوّد@: وأصفيته آثرته@/ وأصفيته@: عنه@/ أزلته تصفية@: القَذي
وNوز ]ّكة@, اXوضع فا pالص ومنه وحصاة@, َحصا مثل صفاة الواحدة اXلس@, ا¡جارة

عليه@/ والبقعة اXكان لفظ ٕاطYق باعتبار والتأنيث التذك�

خالصه ء
ã
Ï¾ كّل وَصفوة الكدر@/ نقيض فْو pالص الليث@: ـ ٢٤٨ . ١٢ الxذيب

َصفوًة@/ اسَتْصفيُت قال غدير@, من ماء صفو أخذ وٕاذا اCٕخاء@, وَصفوة اXال َصفوة من
اCٕخاء/ يُصافيه الّذيى أخوه اCٕنسان:

Ø ã ß
وَص� فوة/ pالص من افتعال اCختيار, واCصطفاء:

ٕا� wا يذهب ,@= خالصة ا Øu@أ فتفس�ه@: ـ Ò ã|َصوا zا َعلَ Aا
Ò
Ëºٕا فاذ@كروا ـ قرأ ومن

/@
ã
وا| pالص òاّصته@: السلطان يستخل½Îا

ã
الّ� للضياع قيل ومنه صافية@, bع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣١٣ صفو

والتحقيق@:

كـِدراً@/ C@يكون وما الكدورة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

واCختيار اCجتباء RـYف الذات@, حيث من وصـفاء نقاء ٕانّه اòلوص
ã
| وقلـنا

خارجّية@/ جهة باعتبار يYحظ مyا ًYّك فٕاّن واCمتياز@, واCصطفاء واCنتخاب

تفضيله@/ مع وانتخابه ء
ã
Ï¾ ٕا� الرغبة فيه يYحظ فاCختيار@:

Tّل@/ من وٕاخراجه ء
ã
Ï¾ نزع فيه يYحظ واCنتخاب@:

واCنتخاب@/ باCستخراج ا�مع فيه يYحظ واCجتباء@:

غ�ه@/ عن والفصل الفرز فيه يYحظ واCمتياز@:

الكدورة@/ عن اòلوص فيه يYحظ واCصطفاء@:

شائبة@/ ّ أيى عن خالصاً ذاته ٕا� بالنظر نفسه
ã
| يكون ما واCخYص@:

وهكذا صافياً ء
ã
Ï¾ جعل هو واCٕصفاء الكدورة@/ عن اòلوص هو فاء@: pفالص

والقـيام الصـدور جهة ٕا� اCٕصفاء
ã
و| الوقوع@, جهة ٕا� فيه النظر أّن Cّٕا التصفية

يدّل اCفتعال فٕاّن صافياً@, واختياره ء
ã
Ï¾ جعل ٕا� الرغبة هو واCصطفاء بالفاعل@/

واCختيار@/ القصد ع	

/@١٣٢ . ٢ ـ@ ين@ الد& َلكُم ×� cصطَ Aَا ٕان.

/@٣٣ . ٣ @ـ@ oٕابراه وآَل ونوحاً آَدَم ×� cصطَ Aَا ٕان.

/@٤٢ . ٣ @ـ@ � ÒXالعا َع�ِنساء وcصطفاِك رِك وطه. cصطفاِك Aا ٕان. Ôhَمر يا

/@٧٥ . ٢٢ ـ@ النّاس@ وِمَن Eًُرُس اEXئكَة ِمن
ã
� َيصطَ Aُا

/@١٥٣ . ٣٧ @ـ@ gIون َكيَف َلكُم الَبن�ما َع� البناِت أصط�



صفو ٣١٤

/@٣٢ . ٣٥ ـ@ ِعبادنا@ ِمن cْصَطَفينا ال.ذيَن الِكتاَب أوَرثنا Ú Ôj

ÇOتار أ@نّه Fك صافياً@, ء
ã
Ï¾ يكون بأن واCختيار اXيل هو اCصطفاء ٕاّن قلنا

دون من به اُمروا ما وليبلّغوا النبّوة ودائع ليحملوا مطلق@, بطور واCٔنبياء الرسل صفاء
وكدورة@/ وشوب خلط

كآل الصـا¡� عباده من وعّدة ورسـله اCٔنبـياء من عّدة صفاء اختار وقد
/@ ّ ٕاG×يى وبرنا¶ اXاض� وُرسله hومر وآدم ونوح oٕابراه

صـافياً ء
ã
Ï¾ جـعل هو اCٕصفاء فٕاّن اCٕصـفاء@: غ� اCصطفاء أّن �O Cو

تعا�@: قوله
ã
| Fك واòلق@, بالتكوين

/@٤٠ . ١٧ ـ ٕاناثاً اEXئكَة ِمَن ذ ÚHوا بالَبن�@, رّبكُم أفأصفا@كُم

وهـذا عـمله@/ وجريان العبد اختيار عن خارج
Ø ã
تكوي� أمر البن� تولّد فٕاّن

وذلك صافياً@, شخص أو ء
ã
Ï¾ يكون أن تعا� ا= من اختيار فٕانّه اCصطفاء@, YRف

ا¡ّق@/ ¼Íاط
ã
و| مستعّداً اXورد كان ٕاذا واGداية@, الوسائل وtيّة والتأييد بالتوفيق

اختيار عن خارج ثانياً ا= من ا¢صوص والتوفيق
Ø ã
çالذا اCستعداد فوجود

من وC@نريد ,@ ّ اختـياريى والفطرة الذات Tـدودة
ã
| والعمل السـلوك ولكّن العـبد@,

اXع�@/ هذا Cّٕا اCختيار

عن خارج أمر وهذا والتأييد@, التكوين جهة من زائدة مزيّة اCصطفاء
ã
| نعم

أيضاً واللّطف والّرaة والتدب�واòلق@, التكوين بعد واCختيار العبد@, اختيار Tدودة
/@oك Ò¡اoالَعل ُهَو ٕان.ُه َيشاء ا ßX َلطيٌف

ã Ù
èَر ٕان. ـ@ آخر أمر

هذه فٕاّن :@� ÒXالعا نساِء َع� وcصطفاِك ///@Aا ٕان. Òhَمر يا اYXئكة@: قول وأمّا

ã
Øæ ٕا َرّب عمراَن امرأة قاَلت ٕاذ ـ تعا� قوله ع	 معطوفة اYXئكة� قالت �وٕاذ ا�ملة



٣١٥ صفو

ونوحاً cصط�آَدَم Aا ٕان. ـ تعا� بقوله متعلّقتان واNCيتان آل@عمران@, . ٣٤ ـ@ نََذرُت@
قالت ٕاذ ,@oَعل يٌع Òd Aُوا بَعض ِمن Îا ÔÉبع �ذّري.ًة ÒXَع�العا ِعمراَن وآَل

Ò
oٕابراه وآَل

ية@/ NCا @ـ@ عمران امرأة@

فهم ا=@: اصطفاهم الّذين هؤCء وأمّا اXصطَف�@, هؤCء �غ� ÒXالعا من فاXراد
بعض@/ ِمن Îا ÔÉبَْع يًّة ذُر& ـ@ تعا� قال Fك@

علzا@, ا= سYم ,@�Xالعا نساء خ� فاطمة أّن من ورد ما
ã
C@تنا| اNCية فهذه

ã
| ورد ما ورد وقد َبعض@, ِمن Îا ÔÉبع ّري.ًة ذُ ـ مصاديق ومن ٕابراه�oع� آل من ا Øuفٕا
الَبْيِت أهَل ْجَس الر& َعنكُم لُيذِهَب Aا ُيريُد ا Ú̂ ٕا ـ الكرZة اNCية عن الفراغ بعد فضلها

َتطه�اً@/ ركُم وُيطه&

/@١٥ . ٤٧ @ـ@ Ø�ُمَص َعَسٍل ِمن وأuاٌر
العسل@/ راجع

/@٢٦٤ . ٢ @ـ@ َصْلداً @كَُه Ò Ò�َف واِبٌل فأصابَُه تُراب َعليه َصفواٍن َكَمَثِل َثله Ò Òf

أو امتYء ع	 يدّل ا
Ø
W ء Nيى فَعـYن وزن فٕاّن وسـكران@, كعطشان فْوان pالص

بـاطنـه@,
ã
| اXع� هذا ويشتّد ـفا pبالص يتّصف ما ـفْوان pفالص ,@FGوأمثا باطن حرارة

أملس كحجر فهو اXبـِطل للمنِفق مَثَل وهذا واسـتحكامه@, خلوصه شّدة واشتداده
نيّته لسوء وباطنه ٕا�قلبه الصا¬ العمل وC@ينفذ ٕانذار أو تبش� من C@يتأّثر مستحكم

الوبل@/ راجع ـ Ìºيرته وخبث

/@١٥٨ . ٢ @ـ@ Aا َشعائِر ِمن والَمْروةَ فا الص. ٕان.

اXروة, @ٕا� السعيى يبتدأ مyا ]ّكة@, @قبيس
ã
èجبل@أ من@ارتفاعات مقصوراً فا pالص

التسمية وجه ولعّل اCٔسود@, ا¡جر تقابل ا¡رام@, للمسجد
Ø ã
}Ì¿ال ا�نوب

ã
| وهيى



صّك ٣١٦

صلبة@/ صخور من مركّبة @كوuا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صّك@:

ُصكوك وbعه واCٔقارير@, اXعامYت
ã
| يكتب الّذيى الكتاب الصّك@: ـ مصبا

معّرب@/ هو ويقال الصّك@, كتب ٕاذا َصكّاً@: للمش�يى الرجل وَصّك وِصكاك@, وأُصّك
كَك@: pوالص أطبقـه@, الباب@: وصّك مبسوطة@/ بيده ووجهه قفاه ÍÈب ٕاذا صكّاً وصكّه

َتِعب@/ باب من الركبتان@, تصطّك أن

يÍÉب أحدYا كأّن Øح� وقّوة شيئ�بقدرة
ã
}Yت	ع يدّل أصل صّك@: ـ مقا

ُصّك قد اللحم كان ٕاذا مَُصكّك@: وبع� َصكّاً@, ء
ã
Ï¿ال صككت قوGم ذلك من خر@, NCا

وغ�ها@/ ُمر Ô¡وا يْل Òòا
ã
| ذلك ويقال شديد@, ِمَصّك@: ورجل َصكّاً@, فيه

رجـل@, يا صككَت وقد كَك@, pالص Øب� أَصّك@: ورجل ÍÈبه@, صّكه@: ـ صحا
لتقارب أصاب ا Ø[ور طويل@الرجل�@, Cٔ@ّنه@أرّح وظَلoأصّك@, ركبتاه@, تصطّك أن وهو

/@Ï¿م ٕاذا بعضاً بعضه ركبتيه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا صوتاً@/ يوجد Mيث بشّدة ء
ã
Ï¾ ÍÈب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

والشّدة@/ والتضعيف الصف� حرف عليه يدّل اXع�

للÍÉب@/ مستعّدة ا Øuفكأ الشّدة@, مطلق oمفاه
ã
| اXاّدة تطلق اللحاظ وwذا

َوْجَهها َفَصك.ت ة ÚÍ Ò¼ ã
| امرأتـُه فأْقَبَلِت

à
oَعل ِبُغـEٍم Ìوُه Ø¿وَب ْف Ò ÒH [ قالوا

/@٢٩ . ٥١ ـ oَعِق َعجوٌز وقاَلت



٣١٧ صلب

وجهها@/ ولطمت فصاحت البشارة هذه �ع� oٕابراه زوجة سارة dعت ØXا أيى

Iقّق أّن ٕا� ٕاشارة فيه واCٕظهار@: الدالّ�ع	الصوت والصّك ة ØÍ½بال�والتعب
العادة@/ وخYف خارق أمر البشارة هذه

وظهوره@/ ا= رسول ٕا� اXنxيى oٕابراه آل نشوء جريان أّول اCٔمر وهذا

/@٣٣ ـ عمران آل ـ oٕابراه وآَل ونوحاً آَدَم cصط�× Aا ٕان.
�ع�@/ oٕابراه بعد اCٕصطفاء أّول فهذا

اCٔطهار@/ واCٔ_ة ا= رسول ٕا� ينxيى أن ٕا� ا=
Ø ã
ن� ٕاÊºعيل تولّد والثالث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صلب@:

من جنس ـ واNCخر والقّوة@/ الشّدة ع	 يدّل أحدYا أصYن@, صلب@: ـ مقا
ومن لقّوته@/ ُصلباً الظpهر يى Ùd وكذلك الشديد@/ ء

ã
Ï¿ال وهو لب الص� ـ فاCّٔول الودك@/

ٕاذا ّمي@: Ô¡ا عليه صلَبْت :@
Ø ã
الكسـا� وحكي الشديدة@/ وهيى ّمي Ô¡ا من الّصالب ذلك

َوَدك وهو ليب pفالص ـ@ اNCخر اCٔصل وأمّا عليه@/ مصلوب فهو واشتّدت@, عليه دامت
ي Ødو قالوا@: به@/ ليأتدم َوَد@كها فاستخرج العظام bع ٕاذا الرجل اصطلب يقال العظم@,
ء
ã
Ï¿ال يى Ùd Ø

j اXصلوب@/ ليب@: pوالص وجهه@, ع	 Nريى َمن pالس كأّن بذلك الَمصلوب
َصليب@/ نقش عليه كان ٕاذا ُمَصّلب@: وثوب ا£اورة@/ ع	 َصليباً عليه ُيصَلب الّذيى

قطعه@/ أيى قَضبه ثوب
ã
| رآه ٕاذا �ص� ا= رسول ٕاّن ا¡ديث@:

ã
و|

َصلباً@, يصلُبه صلَبه مصدر لب@: pالص ّكيت@: Gالس ابن عن ـ ١٩٥ . ١٢ الxذيب
ليطبخها العظام bع ٕاذا الرجل@: اصطَلب قد ويقال الودك@, وهو ليب pالص من وأصله
وارتـفع@, اCٔرض من صُلب ما اCٔصYب :@

ã
èعراCٔا ابن wا@/ ويأتدم َوَد@كها فيُخرج



صلب ٣١٨

وصاَلب@/ وَصَلٌب ُصلٌب للظpهر@: ويقال واKفض@/ منه Cن ما وأمعاؤه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تقابل ما فهيى الشّدة وأمّا الل�@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

الضعف@/ تقابل القّوة أّن Fك الّرخاء@,

فٕاّن اCٔصل@, هذا فبلحاظ الصليب@: ع	 والشّد والظpهر الودك ـ oمفاه وأمّا
شـّدة باعتبار به فيسّمي العظم@, وهو ا¡يوان من جزء أصلب

ã
| استقّر قد الودك@:

�اCٔضYع� متشكّل@من@الِعظام وهو اCٔعضاء, أصلب فٕانّه الظpهر: وأمّا @Tّله@/
ã
وصYبة@|

C@يتمكّن Øح� بصYبة ليب pالص
ã
| يُشّد اXصلوب فٕاّن لب@: pالص وأمّا لينة@/ فيه وليس

التخلّص@/ من

الرجـل@, اصطلب فيقال@: الصيغ@, بعض اCنðاعيى باCشـتقاق مyا يشتّق
Ø
j

وغ�Yا@/ ُمصلpب@, وثوب

/@٧ . ٨٦ ـ@ اِئب@ Ú�وال ْلِب الص�
ß
َب� ِمن رُج Ö ÒO داِفٍق ماٍء ِمن ُخِلَق

ب� من أو والفخذين@, الِفقَريى العمود ب� من Oرج دافق وهو الرجل ماء يراد
منخفضاً كان ما وهيى تريبة bع سبق Fك وال�ائب والفخذ@, وعضYته الَوِرك عظام

لب@/ الص� مقابل
ã
| وليّناً وخاضعاً

ا Ø̂ ٕا اXاء هذا فٕاّن ,@ËÈاGا ا�هاز وهو اXاء@, ذلك تولّد مبدأ ٕا� ٕاشارة لعلّها أو
الغـذاء@/ ËÉوه التغّذيى من يتحّصل Çا Ø̂ ٕا والدم ,@ ا�اريى الدم فضلة من يتحّصل هو

كالثدي�@/ وYا اCنثيان@, فيه ف ØÍ½ويت يأخذه والدم@, الغذاء من Tصول هو
Ø ã
�Xفا

بـ� Dفـ الواقعة والدم ËÉGا مرا@كز من Oرج اXاء ذلك ٕاّن يقال@: أن فيصّح



٣١٩ صلب

وال�ائب@/ لب الص�

رحم ٕا� وال�ائب الرجل@, عظام ٕا� ٕاشارة لب الص� ٕاّن يقال@: أن ا¡قيق ولكّن
,@Fzف موجودة والدافقيّـة ا�ن�@, لنشوء مبدًأ يكون

Ø
j ,@Fyم يتشكّل واXاء اXرأة@,

مyا فY@بّد الرجل ماء YRف فzا@, الشّدة ٕا� ا¡اجة لعدم ضعيفة اXرأة
ã
| ا Øu@أ Cّٕا

ونطفة وقّوة@, صYبة جهة فzا � اِسپرماتوُزئيد � اXـرء ونطفة الرحم@, ٕا� يصل Øح�
لب الص�

ã
çاّد[ التعب� يناسب اXع� وهذا وانفعال@, وتأّثر لينة جهة فzا �اُوول� اXرأة

والشـّدة@, القّوة مطلق اXورد هذا
ã
| لب الص� من اXراد يكون أن وC@يبعد وال�ائب@,

لل�يبة@/ Yًمقاب فيكون

ال.ذيَن أبنائكُم وَحEئل تعا�@: قوله
ã
| باCٔصYب التعب� ٕافراد اXع� هذا ويؤيّد

/@٢٣ . ٤ ـ@ أصEبكُم@ ِمن

اòاّص@, عملكم من وشّدة صYبة وظهور قّوتكم
ã
Ù	Q من ُخلقوا الّذين أيى

ٕاليه@/ الرجل ماء وينسبون الظpهر@, ]ع� لب بالص� العرف
ã
| اXع� هذا عن Øويع�

مبدأ
ã
| ٕا�خساسة ٕاشارة التعب� فيكون بشّدة@: اCنصباب هو الدفق كان وØXا

ال�ائب ٕا� ويـطرده بشّدة@, الصلب ويدفعه الظpهر من ينصّب حيث اCٕنسان@, خلق
bيع مبدءا وYا القّوة@, ٕا� والصلب ا¡ركة@, Iقّق ٕا� ٕاشارة فيه فالدفق اXنخفضة@,

والظهورات@/ التجلّيات

/@٤١ . ١٢ ـ@ َرأِسه@ ِمن Ö� الط. فتأ@كل فُيصَلب ا]Ðخر وأّما

/@٧١ . ٢٠ ـ الن.خل ُجذوع
ã
| َبن.ُكم َصل& وُ]

أو ُيَقت.لوا@ أن فساداً@ ْرِض أ]َ
ã
| وَيْسعون وَرسوله Aَا اربوَن ÔJ ال.ذيَن َجزاء ا Ú̂ ٕا

/@٣٣ . ٥@ @ـ أيدvم ُتقّطع أو ُيَصّلبوا



صلب ٣٢٠

التعذيب أشّد الرومانيّ� عند لب pالص كان اXقّدس@: الكتاب قاموس
ã
| يقول

ا�لد من اCٔذي بأنواع الصلب
ã
و| الصلب قبل اXصلوب ويعّذبون القتل@, وأفحش

YًGمتشك ليب pوكان@الص وغ�ها@/ منه@والتسم� قريب
ã
| النار وٕاحراق والÍÉب@والشّد

وسط
ã
| يتقاطعان

Ø ã
واُف عموديى عودين من كان أ@نّه واCٔغلب Uتلفة@, أشكال من

ويشّدون باCٔطناب@, فيه اXصلوب يشّدون م«Êر وسطه
ã
| وكان رأسه@,

ã
| أو العمود

/@
Ø ã
اCُف العود

ã
| باÊ»Xر يديه

اCٔرض@أخّص@من@Tاربة@ا= ورسوله
ã
| فٕانّ  اCٕفساد اXفسدون@: ا¤اربون وأمّا

القوان� ٕاجراء
ã
و| للعباد ا¡ياة نظم

ã
| اCٕخYل هو اCٔرض

ã
| اCٕفساد Cّٔن وبعدها@,

وٕا� اÇXطلقة أحكامـه
ã
| ا= معاداة ٕا� اCٔمـر هذا ومرجع والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة

وTّرف ّ الفطريى الصحيح ا�ريان عن ومانع النظام
ã
| Uّل فهو التكليفيّة

ã
| ا= معاداة

ا¡ّق@/ ¼Íاط عن السليمة والقلوب الصافية لYٔفكار

واCٕفناء بالقتل ٕامّا Cزم@, Lو ّ بأيى ا=@, مَس�عباد من اXانع هذا ُيرفع أن فYبّد
Øح� والرجل اليـد بقطع أو وا¢الف@, للموافق ع�ة يكون Øح� بالصلب أو دفعة@,

اCٔرض@/ من يُنفَوا أو والعمل@, القدرة عن يسقط

أيّام@/ ثYثة ٕا� له يص� أن اCٕسYم
ã
| للمصلوب Òñُأج وقد

ولكن َصَلبوه َوما َقَتلوه َوما Aا َرسوَل Òhَمر Ïبَن
Ò
عي« اXسيَح قتْلنا ٕانّا وقوGم

/@١٥٧ . ٤ ـ ٕالَيه Aا َرَفَعه َبل َيقيناً َقَتلوه وما م@/// Ô ÒG ُشب&َه

ُيصَلب@, nو يقتل n اXسيح@�ع� أّن ع	 تدّل الكرZة اNCية أّن الشبه@:
ã
سبق| قد

nعـا وٕا� ا= جانب ٕا� رفع قد وأ@نّه غيبـّية@, بٕارادة Gم ُشـبّه قد اCٔمر هذا وكان
الكثيفة اXاّدة من خلقه يكن nو تعا� منه بكلمة ا¢لوق اللطيف بدنه ]ناسبة ال�زخ

مَه�@/ ماء ومن



٣٢١ صلح

التحقيق@/ مورد عن خارج ا�ريان هذا خصوصيّات
ã
| فالبحث

أخذ جريان بتفصيل ح ØÍ½ي مyا واحد فكّل اXتداولة@: اCٔربعة اCٔناجيل وأمّا
أواخرها@/ من اCٔصحاح راجع جزئّية@, باختYفات ودفنه@, وصلبه اXسيح

من � اCٔناجيل � الكتـب تلك أواخر
ã
| ما الكرZة@: اNCية مضمون ع	 ويدّل

ٕاذا تYميذه لِتُخ�ا منطلقتان Yا Dوف ـ ٢٨@.@٩ Øم� @ٕاSيل
ã
ف� ـ أيّام بعد تYميذه لقائه

يسوُع FG فقال له@, وسجدتا بقدميه وأمسكتا فتقّدمتا لgا سYم وقال CقاYا, يَسوُع
Ì¿ع اCٔحد وأمّا ///@

ã
يرون� وهناك ا�ليل ٕا� يذهبوا أن

ã
çخوCٕ Cقو ٕاذهبا H@Cافا

له@/ سجدوا رأوه ا ØXو يسوع@, أمرهم حيث ا�بل ٕا� ا�ليل ٕا� فانطلقوا تلميذاً

n قـتله وٕاّن علzم@, مشت}اً كان وصلبه أخذه أّن ا�ريان@: هذا من فيستفاد
�ع�@/ Ì¿ع

ã
æالثا لYٕمام الغيبة نظ� هو ا Ø̂ وٕا واقعّية@, فيه يكن

ِعلم@/ ِمن ِبِه م Ô ÒG ما ِمنُه َشّك
ã
� لَ فيه اخَتَلفوا ال.ذيَن وٕان.

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صلح@:

وهو لغة@: وَصلُح أيضاً@, وصYحاً قعد باب من ُصلوحاً ء
ã
Ï¿ال صلَح ـ مصبا

çأ وأصلح@: فصلح@/ وأصلحته صا¬@/ فهو ثالثة@, لغة يصَلح@: وَصلَح فسد@/ خYف
وصا¡ه اXصا¬@/ وا�مع خ�@, أيى مصلحة اCٔمر

ã
| والصواب@, �òا وهو بالصYح

القوم وتصا¬ وّفقت@, القوم@: ب� وأصلحت التوفيق@, وهو منه Ëºٕا لح والص� ِصYحاً@,
wا@/ القيام أهليّة له أيى للوCية اصلح وهو واصطلحوا@,

نقيض Yح@: pوالص بيyم@/ القـوم Ô¬تصا لح@: الص� ـ الليث ـ ٢٤٣ . ٤ الxذيب
واXصلح نفسه,

ã
| والصا¬ ُمصلح@/ صا¬: ورجل اCٕفساد@/ نقيض واCٕصYح: الفساد,



صلح ٣٢٢

]Çع� Yح Gوالص ٕالzا@/ أحسـنَت ٕاذا الدابّـة ٕا� أصلحُت وتقول وأمـوره@/ أعFله
ã
|

واحد@/ ]ع� واصطلحوا@: وصا¡وا القوم Ò¬وتصا Xّكة@/ Ëºٕا وَصYِح@: اXصا¡ة@:

وقوبل باCٔفعال@, أ@ك�اCستعFل
ã
| Uتّصان وYا الفساد@, ضّد Yح@: pالص ـ مفر

و]@ُتْفِسدوا ئاً@, سي& وآخَر اً ß¡صا Eًَعم خَلُطوا ـ@ بالسيّئة وتارة بالفساد@, تارة القرآن
ã
|

ٕاصEِحها@/ بعَد أ]ْرِض
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأعّم الفساد@, ضّد وهو الفساد@, من سلم ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن

أّن Fكـ العـمل@,
ã
| اسـتعGFا فzا واCٔ@ك� عمل@, أو رأيى أو ذات

ã
| يكون أن من

اCٔجسام@/
ã
| استعGFا الصّحة

ã
| اCٔغلب

/@٩٠ .@@٢١ ـ زْوَجه لَُه وأْصَلحنا ييى ÒJ لَُه َهْبنا َوَو :@
ã
| Fك اXوضوع

ã
| فالصYح

العقم@/ وهو مزاجها
ã
| والفساد اCختYل أيى

/@٥ . ٤٧ ـ م ÒGبا وُيْصِلُح دvم Ö Òzس :@
ã
| Fك الباطن

ã
| والصYح

/@٢ . ٤٧ ـ م Ô ÒGبا وأْصَلَح م
ß
tَسي&ئا م Ô Öyَع َر @كَف.

الباطنّية@/ ا¡ال هو والبال

/@@٨٨ . ١٨ ـ@ @ ْس�× Ô¡ا َجزاًء َفلَُه اً ß¡صا وَعِمَل آَمن َمن وأّما :@
ã
| Fك العمل

ã
و|

/@١٦٠ . ٢ ـ وأصَلحوا تابوا ال.ذيَن ٕاّ] :@
ã
| Fك اXطلق والصYح

النقص يرفع بأن عمل@, أو ُخلق أو رأيى من ونقص فساد فيه ما ٕاصYح يراد
فzا@/ فساد جهة يب Cو عyا@, والفساد



٣٢٣ صلح

ـ ُيْصِلحون َو] ْرِض أ]َ
ã
| ُيفِسدوَن ال.ذيَن مyا@: آيات@, اCٔصل ع	 ويدّل

/@١٥٢ . ٢٦

/@١٤٢ . ٧ ـ الُمفسدين َسبيل تت.بع و] وأصلح

/@ ٨١ . ١٠ ـ الُمفسدين عمَل ُيصلح [ Aا ٕان.

الفساد@/ مع Nتمع C الصYح أّن ع	 فتدّل

فيتقابYن@: واCٕفساد اCٕصYح وهكذا

/@٥٦ . ٧ ـ ٕاصEِحها َبعَد ْرض أ]َ
ã
| تفِسدوا و]

/@٢٢٠ . ٢ ـ الُمْصلح ِمَن فِسَد ÔX ا َيعلَم Aوا

اCٕصـYح@, بوجود ينعدم اCٕفساد أّن Fك اCٕفساد@, بتحـقّق
ã
ينت� فاCٕصYح

نقيضان@/ والفساد فالصYح

يرتفعان@/ وقد Nتمعان@, C ضّدان Fفه والسّيئة@: الصYح وأمّا

آَمـنوا كـال.ذيَن عـلهم ÒS أن السـي&ئاِت حوا Ò�اج ال.ذيَن َحِسَب أم تعا�@: قال
/@٢١ . ٤٥ ـ وَعِملوا الّصا¡ات

ء الُمسيى َو] ات ß¡الّصا وَعِملوا آَمُنوا وال.ذيَن Ôوالَبص� أ]َْعميى َيْستويى َوما
/@٥٨ . ـ@@٤٠

/@٧ . ٢٩ ـ م
ß
tَسي&ئا م Ôyَع لُنكَف&َرن. الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا وال.ذيَن

أمر أو عمل
ã
| ذاته

ã
| تستحسن C ما وهيى ا¡سن@, تقابل سبق@: Fك فالسيّئة

من نوع وهيى CًYواخت نقيصة لكوuا الصYح@, مع Qتمع C وهيى حكم@, أو ّ معنويى
السوء@/ راجع ـ الفساد



صلح ٣٢٤

ٕا� سـ�ه
ã
| اCُو� واXرحلة اCّٔول القدم هو اCٕنسان@:

ã
| اXطلق فالصYح

ا¡يوانّية@, nعا عن واòروج السلوك له Ì
Ø
يتي« C القدم@: هذا يتحّصل n وما الgال@,
وفساد@/ اختYل

ã
| يكون أمره جريان بل

والسعادة@, الgال مراحل آخر وهو اللقاء أّن تعا�@: ا= كYم
ã
| ذ@كر قد نعم

واCٕخYص@/ الصYح أمرين@, حصول ع	 يتوقّف

َرب&ه ة ِبعباَد ك
ß
Ì¿ يُ و] اً ß¡صا Eًَعَم َفلَيْعَمل َربّه ِلقاَء يَرجو كاَن ن Ò Òf تعا�@: فقال

/@١١٠ . ١٨ ـ@ @ أَحداً

ا¡ّق@/ التوحيد حقيقة هو واCٕخYص

وهو منه@, درجة آخر هو العمل
ã
| الصYح فٕاّن العمل@: بصYح التقـييد وأمّا

والقلب@/ الرأيى ـ الباطن صYح بعد Cّٕا C@يتحقّق

آثار وله سنّية@, رفيعة وم
لة عظيمة ومرتبة عالية مرحلة العمل@:
ã
| والصYح

الكرZة@/ اNCيات
ã
| ذ@كرت وقد كث�ة@, ونتائج

ا¡Çياة والرÇaة@, اÇXغفرة وا¡زن@, اòوف
ã
ن� عليه@, ا= توبـة َعدن@, جنّات

جنّات السّيئات@, تكف� Wنون@, غ� أجر النور@, عف@, Gالض جزاء والxيؤ@, ا¦ّهد الطّيبة@,
وغ�ها@/ ,@oالنع جنّات اXأوي@,

باXقام@/ يرتبط ما تتّمة وفيه فسد@, راجع

اXرسل�@: اCٔنبياء من فهو صا¬@: وأمّا

/@١٤٢ . ٢٦ ـ تت.قون صا¬أ] أخوُهم م Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@٧٣ . ٧ ـ Aا اعُبدوا َقوم يا قاَل صا¡اً أخاهم ود Ô Ò\ 
وٕا

/@٧٧ . ٧ ـ الُمرسلين ِمَن ُكنَت ٕان َتِعدنا ا
ß
[ ائِتنا صا¬ يا وقالوا



٣٢٥ صلح

/@٦٦ . ١١ ـ َمَعه آَمنوا وال.ذيَن صا¡اً ينا ÚS أمرنا جاَء ØF َفلَ

أaر Yًرج وكان لم@, Ô¡ا راَهق ح� ٕا�قومه صا¡اً بعث ا= ٕاّن ـ ٢٩ اXعارف
Cو اXسيح@,

ã
Ï¿Z Fك ِحذاء يتّخذ Cو حافياً

ã
Ï¿Z وكان عر@, pالش سبط البياض@, ٕا�

بن ُعبيد بن صا¬ وهو توّجهت@/ حيث ربّـه ناقة مع يزال Cو وC@بيتاً@, مَسكناً يتّخذ
ُقرح وب� جر ß¡ا وب� جر@, ß¡با قومه منازل وكانت نوح@, بن سام بن ٕارم بن عامر

الُقري@/ واديى هيى وُقرح ,@Yًمي Ì¿ع \انية

\ود هم Gجد Ëºبٕا \ود يقال م¿Îورة@, قبيلة وهم ـ ١٣٠ . ١ والyاية البداية
العـاربة مـن عرباً وكانوا نوح@, بن سـام بن ٕارم بن عابـر ٕابنا وYا جديس@, أخيى
ذاهب وهو �ص� ا= رسول به مّر وقد وتبوك@, ا¡جاز ب� هو الّذيى جر ß¡ا يسكنون
كاُولئك@, اCٔصنام يعبدون وكانوا عاد@, قوم بعد وكانوا اXسلم�@/ من معه ]ن ٕا�تبوك
ـ �نسخة ـ ماسح بن َعبد بن صا¬ ورسوله ا= عبد وهو مyم Yًرج فzم ا= فبعث
بن \ود بن �حاذر� حاجر بن عبيد بن ماسح� بن آسف بن عبيد ـ ماشخ بن عبيد

bهورهم@/ وكفر طائفة به فآمنت وحده@, ا= عبادة ٕا� فدعاهم عابر@,

ُعبيد بن صا¬ وهو \ود@, ٕا� ا= فأرسله صا¬ وأمّا ـ ٢١ . ١ الفداء
ã
èأ تار±

Ø
j مستضعفون@, قليل Cّٕا به يؤمن فلم \ود@, بن حادر بن ُعبيد بن ماشج بن آسف ابن
واقـ�حـوا به@, آمنوا عليه يق�حونه ]ا çأ ٕان أ@نّه ع	 صا¡اً عاهدوا كفّارهم ٕاّن
تلك من فخرج ذلك@,

ã
| تعا� ا= صا¬ فسأل ناقة@, معيّنة صخرة من Oرج أن عليه

يؤمنوا@/ فلم ,@Yًفصي وولدت ناقة الصخرة

اXاّدة@/ ٕا� \ود تفصيل راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



صلد ٣٢٦

صلد@:

ا¡جر ذلك من وُيبس@, صـYبة ع	 يدّل صحيح واحـد أصل صلد@: ـ مقا
وأصلدته ناره@, رج ÔO n ٕاذا ْند@, pالز َصِلَد قوGم@: عليه مل ÔJ Ø

j لب@/ الص� وهو ْلد@, pالص
ويـقال شـيئاً@/ C@تنبت

ã
الّ� كاCٔرض َشـْعراً@ C@ُينبت الّذيى لْد pالص الرأس ومنـه أنا@,

ناقة ويقال@: /@ C@يوريى الّذيى نْد pالز أو C@ُينبت الّذيى اXكان من ٕامّا فهو أصلد للبخيل
ع@/ ÖÍ ÚÉال جلد غليظُة éّالل قليلة بكيئة أيى َصلود@,

أمـلُس َصلْد َجبـ� أو َصلْد حجر يقال الليث@: قال ـ ١٤٢ . ١٢ الxذيب
صلُد وقد جّداً@, Rيل أيى َصلد@, أصلد ورجل مستو@/ فهو َصْلت@: قلت وٕاذا يابس@/

مذموم@/ وهو َيعَرق@, n ٕاذا وَصلود@: َصلَد وفرس أيضاً@/ َصلود رجل ويقال َصYدة@,

Cص Gالد وكـذلك ال�اق@, اCٔملس ء@:
ã
Ï¾ كّل من لِص pالد ـ ٢٧٤ . ٢ bهرة

ويقال وأصYد@, ِصYد وا�مع ُصلب@, أيى صلد حجر قوGم من لْد pوالص ليص@/ pوالد
لود@/ الص� واXصدر غلzا@/ أبطأ ٕاذا َصلود وقِدر صلبة@/ أيى صYَّدة صخرة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تـنبت Cو أثر مyا ينمو C Mيث الصYبة هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اCٔصل أّن

والصـفو والشّد الصلب من م�ادفاtا@, وب� بيyا الفـارق هو اللحاظ وهذا شـيئاً@/
وأمثاGا@/

n ما الرأس ومن النار@, ÇOرج n ٕاذا والزند ـْلد@, pالص ا¡جر اXاّدة@: ومصاديق
�الصYبة القيدان يكون أن من وCبّد وأمثاGا@, C@تنبت@,

ã
الّ� واCٔرض َشعراً@, Oرج



٣٢٧ صلصال

منظورين@/ ا§ّو� وعدم

َصفوان َكَمَثل َثله Ò Òf ا]Ðخر واليَْوم Aِبا و]@يؤمن النّاس ِرئاَء مالَُه ُينفُق @كال.ذيى
/@٢٦٤ . ٢ ـ@ @ َصْلداً @كَُه Ò Ò�َف واِبٌل فأصابُه تُراٌب َعلَيه

و^ّو@/ نبات أثر فيه يري C ُصلباً حجراً أيى

فهو واCٕنفاق@: اòدمة Cو = العمل نيّته
ã
| ليس باCٔذي عمله اXبِطل فاXنِفق

الّذيى لب الص� ء
ã
Ï¿كال قلبه ويب عمله@, من أثر له يب C ومطلوبه غرضه Iقّق بعد

الوبل@/ راجع ـ شيئاً C@ينبت

وجوده@, Ï¿يغ الّذيى
Ø ã
æFالظل كال�اب وعمله لب@, الص� اCٔملس كالصفوان فهو

ال�اب يزول واCٔذي@: اXّن قبال
ã
| وقع فٕاذا ظاهراً@, اCٕنفاق جهة من خضوع وفيه

أثر@/ Gا ليس
ã
الّ� الصYبة وهيى حقيقته حالة ع	 وجوده ويب

/@Fvمورد
ã
| لد pوبالص فوان pبالص التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صلصال@:

صوت@/ ع	 واNCخر قليل@, وماء ندًي ع	 يدّل أحدYا أصYن@, صّل@: ـ مقا
وغ�ه@: اللGجام صّل فيقال الصوت@, وأمّا ِلنداها@/ ي@, Úال� تسّمي اCٔرض وهيى لّة pفالص
يُصّوت@/ Cٔ@نّه لذلك, Cًَصلصا اòزف يى Ùdو َصلَْصل, منه@قيل ك�ذلك فٕاذا صّوت@, ٕاذا

وجاءت العطش من Yًَصلي dعت@�وفه :@ ّ اCٔصمعيى عن ـ ١٢@.@١١٢ الxذيب
َصليل سـمعت وقال@: كالبّحة@, صوتاً Cٔجوافها سـمعَت ٕاذا وذلك عطشاً@, تصّل اCٕبل
يُبسـه من يِصّل الّذيى الط�اليابس الصلصال@: أبو@ٕاسحاق@: وقال صوته@/

ã
يع� ا¡ديد

وقال فّخار@/ فهو النار مّسـته فٕاذا النار@, تصـبه n ما صلصال هو قلُت يصّوت@/ أيى



صلصال ٣٢٨

لصال@, pللص تفس�اً جعله Cٔ@نّه مسنوناً أً Ò Òa جعله قلُت: َمسنون@/ aأ لصال pالص Vاهد@:
/@ Ò Òíأن أيى pَصل ٕا� ذهب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطـ� أيى فـيه رطوبة وجـود مع اليابس هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اCٔصل أّن

ã
| [اسك فيه ما وهذا اXطبوخ@, Cو اXرطوب الط� Cو ال�اب ]ع� وليس اليابس@,

النباتات@/ تنبت وفيه نفسه@,

Yب أو بواسطة الصلصال من خلقته مبدأ اCٕنسـان مطلق أو اCّٔول واCٕنسان
اCّٔوِل@/ اòلق

ã
| واسطة

/@١٤ . ٥٥ ـ كالَفّخار َصلصال ِمن إ]نساَن َخَلَق

ٕاليه ويضاف والرطوبة@, اليبس مع� وفzا ّل@, pالص ماّدة من مأخوذة لصال pفالص
التضعيف@/ من اXفهوم واCستمرار التكرار

النطفة@, أو ال�اب أو اXاء من تكوينه
ã
ينا| C اCٕنسان تكوين

ã
| اXبدأ وهذا

ال�تيب جهة من باعتبار@, مyا ًYّك فٕاّن َمسنون@: aأ أو ط�@, أو علقة أو � ÔZ
Ø ã
م� أو

والتأّخر@/ والتقّدم والوساطة

تُراب@, ِمن خلقكُم أن آياته وِمن ب¿Ìاً@, اXاء ِمن َخَلَق ال.ذيى وهَو ـ تعا� قال
ِمن َصْلصال ِمن خلقتُه Ì Ò¿ ِلبَ ٔ]سجد أ@كُن n ط�@, ِمن سEلَة ِمن إ]نساَن َخَلْقنا وَلَقد
ماٍء ِمن Kلقكُم nأ َعَلَقة@, ِمن Ú Ôj ُنطَْفة ِمن Ú Ôj تُراٍب ِمن َخَلَقكُم ال.ذيى هو َمْسنون@, ٍأ Òa

/@�Ö ÔZ Ý ãَم� ِمن ُنطفًة يُك nأ َمه�@,

وفـيه ال�اب@, ٕا� والنـبات النبات@, ٕا� والغذاء الغذاء@, ٕا� مرجعها فالنطفة
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واXسكنة@/ اòضوع مع�

ٕا� النظر بلحاظ وتناسبه@, اXورد باقتضاء هو ا Ø̂ ٕا مyا@: واحدة بكّل والتعب�
اÇXبدأ أو فـيه@, والذلّة اXسكنة جهة ٕا� أو اXبدأ@, ٕا� اCٕشارة أو التكوين@, مراتب
ـ غـ�ه أو ا�اّن@, أو اYXئكة تكوين مقابلة

ã
| أو ا¤سوس@, اXبـدأ أو ,@ ّ الظاهريى

السّل@/ السّن@, ا¡مأ@, راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ص�@:

من جنس واNCخر ّمي@/ Ô¡ا من أش}ه وما النار أحدYا أصYن@, ص	@: ـ مقا
بالنار@/ واصطليت @النار, Ò	َص Ò	 pوالص بالنار, صليُت@العود فقوGم ـ اCّٔول فأمّا العبادة@/
الدعاء@/ وهيى Yة pفالص ـ

ã
æالثا وأمّا ويوقد@/ النار به يذكّي وما به يصط	 ما Yء@: pوالص

الباب@: عن شّذ ا
Ø
Wو فالرaة@/ ا=@: من الصYة فأمّا ال¿Ìع@/ wا جاء

ã
الّ� هيى والصYة@:

اÌ¾Cٔاك@/ هيى ـ@
ã
ومَصا� فُخوخاً للّشيطان @ٕاّن ـ ا¡ديث

ã
| جاءت @كلمة

حّر Yة@: Gوالص َحّرها@, وجد تعب@: باب من
Ó
ص	 وصلzا بالنار

ã
ص	 ـ مصبا

الذنب مغرز العصا@: وزان Y pوالص شويته@/ رمي@: باب من أصليه اللّحم وصليت النار@/
ا¡Çلبة@:

ã
| السابق بعد ء Nيى الّذيى للفرس قيل ومنه صلوان@, والتثنية الفرس@, من

ـYة pوالص والدعاء@/ Yة pالص موضع والُمصلpي@: السابق@/ Yَص عند رأسه Cّٔن ,@ الُمصلGيى
اCٔفعال هذه wا ي Ød Ø

j Gم@, ادُع @أيى ـ م
ß Ö
z َعلَ َصل& ـ@ الدعاء اللغـة

ã
| أصلها قيل

oوالتعظ الدعاء ب� اXش�كة اللغة
ã
| الصYة وقيل الدعاء@/ ع	 CشGBا اÎ¿Xورة@,

وارaهم@/ علzم بارك أيى ـ@ أو|
ã
èأ آل ع	 Gَصل اللّهّم ـ@ ومنـه وال�كة@, والّرaة

كنيسـxم@, وهو الzود فzا
ã
Ù	يص بيت أيضاً@: Yة pوالص صلوات@, ع	 Qمع Yة pوالص

ã
Ø	صXا Cّٔن لّينته@, ٕاذا بالنار العود صليت من الصYة ٕاّن ويقال@: أيضاً@/ صلوات وا�مع



صلي ٣٣٠

باòشوع@/ يل�

ٕا�طعام أحدكم ُدعيى ٕاذا ـ �ص�
Ø ã
الن� عن رويى :@

ã
ص	 ـ ٢٣٦ . ١٢ الxذيب

Gم فليَدُع
ã
يع� عبيد@: أبو قال فليُصّل@, صا_اً كان وٕان فليَطعم مفطراً كان فٕان فلُيجب

لوات@: pالص fع� ـ َصَلواٌت علzم ولئك اُ ـ وأمّا مُصّل@, فهو داع وكّل ,@�òوا بال�كة
ٕاذا وغ�ه اللّحم َصليت يقال الَمشوّية@, الَمصلّية@: عبيد@: أبو قال ا=@/ من علzم الثناء
تُلقيه أن أردت فٕاذا تشويه@, أن تريد وأنت ذلك فعلَت ٕاذا َصلْياً@: أصليه فأنا شويته@,

أصليته@/ قلت فzا

/@ ّ مَشويى �صالوي� ـ قع

صYة@/ ـ آراميّة �صالوتا�

گوشت@/ كردن بريان ص	@: ـ
ã
تطبي فرهنگ

گوشت@/ كردن �صاCه� @ـ ع�يى

صYة@/ � Yِص� ـ @ آراميى

الصYة@/ ـ@ صYوتا@
ã
æياÌº

َصلوتا@/ بالع�انيّة وهيى الzود@/@ كنائس هيى َصَلوات@:@ ـ@ اXعّرب@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال«Ìيانيّـة من مأخـوذة ّ فالواويى ,@
Ø ã
ويا� ّ واويى شـعبت� ع	 اÇXاّدة هذه أّن

بالصYة@/ بالعربّية@: عyا Øويع� ا¢صوصة@, العبادة ]ع� وهيى واNCرامّية@,

اNCراميّة من بأخذ كان سواء أيضاً@, الع�يّة
ã
| مستعملة اXاّدة هذه كانت وقد

ٕا� ترbت
Ø
j ع�ّيـة@, اCٔصل

ã
| كانت العتيق العهد كتب فٕاّن بالعكس@, أو القدZة
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أخري@/ لغات

اCٔصل
ã
| وهيى ع�ّية@, ـ َصلوتا ـ كلمة بأّن اللغويّ� ´Í½ت هذا ع	 ويدّل

فzا@/ الصYة بتناسب الzود@, لكنائس Ëºٕا

ا¢صوصة@/ العبادة
ã
| مستعملة العربيّة

ã
| أ@كملت قد اXاّدة فهذه

ا�ميل الثـناء هو اXاّدة@: هذه
ã
| العربيّـة

ã
|
Ø ã
�YستقCا الواحد اCٔصل وأمّا

وغ�ها@/ للتحيّة الشامل اXطلق

وَسـل&موا َعلَيِْه َصل�وا آَمُنوا ال.ذيَن ا Ûv@َأ يا Ù ã	 الن. َع� ُيَصّلوَن ومEئَكتَُه Aَا ٕان.
/@٥٦ . ٣٣ ـ@ @ ÓDَتْسل

/٣٣@.@٤٣ الن�ور@ـ 
ٕا الظ�لFِت ِمَن ليُخرجكُم َعَلْيُكم@وَمEئكتُه
ã
Ùُيَص� ال.ذيى َهَو

َسكَن َصEتَك ٕان. م
ß
z َعلَ وَصل& ا

ß
w zم وُتزك& رُهم ُتطه& َصَدقة م ßGأموا ِمن ُخذ

/@١٠٣ . ٩ ـ@ م@ Ô ÒG

/@١٥٧ . ٢ ـ@ ة@ Òaوَر م Øwَر ِمن َصَلوات zم َعلَ ولِئَك اُ

/@٤١ . ٢٤ ـ@ َيفعلون@ ا
ß
[ oَعل Aوا وَتسبيحه َصEته علم َقد @ُكّل

ا Úuٕا أ] ُسـول الر. وَصَلواِت Aا ِعنَد ُقرباٍت ُينفق ما ويت.خذ أ]ْعراِب@/// وِمَن
/@٩٩ . ٩ ـ@ م@ Ô ÒG قربة

اXراد@: Øويب� يوضح ما بعض هنا يذكر أن فينبغيى

ليست اXاّدة هذه
ã
| ا¡قيقة أّن ع	 الكرZة اNCيات هذه

ã
| ما بعض يدّل ـ ١

فٕاّن ـ م
ß Ù
wَر ِمن َصَلوات م

ß Ö
z َعلَ ولِئَك اُ َعَلْيُكم@,

ã
Ùُيَص� ال.ذيى ُهَو ـ استغفار أو بعبادة

تعا�@/ C@يناسبه اCستغفار أو العبادة
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ـ ومYئكته عليكم
ã
Ø	يص ُيصّلون@, ومYئكته ـ وC@تسبيح برaة ليست وأيضاً

ã
| ذ@كرYا ٕا� مضافاً مناسب@, غ� الناس ع	 اYXئكة من التسبيح أو الرaة فٕاّن

وتسبيحه@/ صYته ورaة@, م
Ø
wر من صلوات ـ الصYة رديف

التحيّة صورة ع	 كان سواء ا�ميل@, الثناء هو اXاّدة@:
ã
| اCٔصل ٕاّن قلنا ـ ٢

ã
| جار اXع� وهذا ٕانشاًء@, أو خ�اً آخر@, دعاء صورة ع	 أو للحـياة دعاء وهيى
تعا�ومن ا= جانب من يصّح بغ�ها أو بالتحيّة دعاء وٕانشاء كّلها@/ اXذكورة اNCيات
عـليه يّون ÔJ أيى ,@ Ù ã	 النّ ع� ُيَصل�ون ومEِئَكتَُه Aَا ٕاّن ـ@ الناس ومن �ص� الرسول
Pميل فzم وقل بالتحـيّة Gم ادُع أيى ـ@ م

ß Ö
z َعلَ وَصل& له@/ Yًيb وثناء ¡ياتـه دعاًء

من ا�ميل بالثناء وأحاط مyا كّل Iيّة ا= علم قد أيى ـ@ َصEتَه َعِلَم قد كل� الثناء@/
به@/ اòاّص وبلسانه حالته ÏÉمقت ع	 كّل مyا@, @كّل

يَوَم xم Iي. وَمEئكته@/// َعَليكُم
ã
Øُيص� ال.ذيى ُهَو ـ اNCية اCٔصل@: ع	 يدّل ـ ٣

ã
Ù	يص ـ أنواع من نوع التحيّة وهذه سYم@, القيامة يوم Gم التحيّة أيى ـ َسEم َيلقونَُه

bيل@/ وثناء بالسYمة Iيّة فٕانّه الصYة من نوع أيضاً السYم أّن Fك ومYئكته@/ عليكم
هو واYXئكة تعا� ا= مورد

ã
| الصادق الصحيح ا�امع الواحد اXع� أّن ٕا� مضافاً

والتحّية@/ الثناء

اYXئكة ومن العبد@/ ٕاطاعة وعن الرضا عن يكشف تعا� ا= من الثناء ـ ٤
وجود عن �ص�

Ø ã
الن� ومن /@oمستق ¼Íاط

ã
و| وخلوص طاعة ع	 العبد كون عن

ٕا� وا¦Çايل والتـعلّق ا¡ّب عن يكشف اXؤمن ومن وللرسول@, = والطاعة اZCٕان
التجانس@/ عن الكاشفة الروحانيّة Iقّق وNمعها التقّرب@,

واCٔعFل التحيّات
Ø
kأ من �ص�

Ø ã
النّـ� ع	 الصلوات يكون اXب� هذا وع	

Ø ã
والنّـ�

ã
Ù	صـXا اXؤمن ب� والتناسب الروحانيّة Iـقّق جهة من اXطلوبة@: الصا¡ة
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الّذيى للرسول الرفيعة 
لةXوا التاّم والقرب الكامل ضا Gالر Iقّق جهة ومن اCٔ@كرم@,
تعا�@/ ا= من له الصYة يسأل

التحيّة فٕاّن ـ الن�ور 
ٕا Fِت الظ�لُ ِمن ليُخرَجكُم ـ تعا� قوله مع� يظهر وwذا
ينفّك C وهو تعا�@, منه اCٕنشاء فzا واCٔغلب والتحّقق@, الواقعيّة تYزم تعا� ا= من

اXنَشأ@/ اXقصود عن

مضافاً اNCراميّة اللغة من مأخوذة ا¢صوصة العبادة ]ع� الصYة ٕاّن قلنا ـ ٥
التـحيّة oمـفاه فـzا الصـYة فـٕاّن اÇXذكور@, اCٔصل وب� بيyا تناسب وجود ٕا�

ا�ميل@/ الثناء من وهيى والشكر@, والتحميد

ã
| Fك ع	@, Mرف فيسـتعمل الثـناء@: ]ع� كان ٕاذا ـلْو pالص أّن �O@Cو ـ ٦
]Çع� ما@يكـون RـYف وهذا َصلوات@/ م

ß Ö
z َعلَ َعَليه@, َصل�وا ,@ Ø ã	الّنـ ع� ُيَصل�وَن ـ@@
راب@/ Ö ß¤ا

ã
|
ã
Ùُيَص� لَِرب&ك@, َفَصّل الصYة@@ـ@

هو ـ أبداً ماَت م Ôyِم َع�أَحد ُتَصل& َو] ـ
ã
| اXـراد أّن فالظاهر هذا@, وع	

الصYة@/ C بالدعاء@, والثناء التحيّة

من مأخـوذة أو الثـناء ]ع� ـلْو pالص من مأخوذة كانت سـواء فالصYة ـ ٧
Ø	ص ـ مشـتقّات مyا وتشتّق معلومة@, معناها مستقّلة@: لغة هيى والع�ّية@: اNCراميّة

َلوات@/ pالص ,@
ã
Ù	يُص

ع�يّة لغات
ã
| باستعGFا مسبوقة كانت ]ع�العبادة الصYة لغة أّن فظهر ـ ٨

مسبوقة@, مأخوذة لغويّة حقيقة ا Øuفٕا ¾Ìعّية@, حقيقة ا Øu@بأ للقول مع� Yف وآرامّية@,
Eة الص. وأقيموا ـ كاXّزمGل اCٕسYم ظهور أوائل

ã
| نزلت سور

ã
| ورودها عليه ويدّل

الُمَصل&ين@/ ِمَن نَُك Òn قالوا ـ واXّدثGر @كاة@/ الز. وآتوا

]ع� وهو وفرهنگ@, قع
ã
| Fك ّ الع�يى من مأخوذ ٕانّه قلنا يائيّاً@: ã

Ö	 pالص وأمّا
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Tرقاً@/ أو مشويّاً يكون Øح� النار ع	 والَعرض التقريب

ã
| مشـ�كة ا Øuفٕا والصلو@:

ã
والص	 الصYة ب� بالتناسـب نقول أن وC@يبعـد

ا= مع ارتباط فٕانّه ,@
Ø ã
æنورا عال مقام ع	 عرض الصYة أّن Cّٕا والتقريب@, العرض

الياء حرف هو والفارق النار@, ع	 عرض
ã
والص	 وجّل@/ عّز يديه ب� تعا�وحضور

Xقام@/ وثناء Iيّة وٕاظهار وموّدة Tبّة عرض هو والصلو التسفّل@/ ع	 الداّل

َسَقر, سأصليِه اليَْوم@, ْصَلوها ٕا ا, Òuَيْصلَو Úsَجَه َسِع�اً, َيْص�× حاِمَية, ناراً َتْص�×
ا
ß
w ×
أو تْصَطلون@, َلَعل.كُم ,@oِح Òا� َلصالو م Ô Úuٕا ,@oَجِح وَتْصلية ناراً@, ُنْصلzم َسوَف

َصِليّاً@/

ٕاصYًء@,
ã
وأص	يُص	 /@

Ø ã
صاٍل@وَص	 فهو مقابلة, قابل ٕاذا :@Yًَص

ã
@يَص	 Ò	ص يقال

علzا@/ وعرضه مyا قّربه ٕاذا wا@: وصYه بالنار العـوَد وص	 تصلية@,
ã
Ø	يَُص Ú	وص

بالنار@/ اXقابلة اختيار واCصطYء@:

ذ@كرناه@, ما واCٔصل واCٕدخال@, الورود ]ع� اXاّدة تستعمل اXناسبة@: وwذه
تصَطلون@/ َلَعل.كم ـ@ عليه ويدّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صمت@:

صـامت@, فهو Êتاً@,
Ô
و¼ وصموتاً َصمتاً سكت@, قتل@: باب من صمت ـ مصبا

الذهب اÇXال@: مـن والصامت أيضاً@/ Cزمـاً ّ الرباعيى اسـتعمل ا Ø[ور غ�ه@, وأصمته
والفّضة@/

ٕاذا الرجل صمت ذلك من وٕاغYق@, ٕاwام ع	 يدّل واحد أصل صمت@: ـ مقا
C

ã
الّ� القفر وهيى ٕاصِمت@, ببلدة فYناً لقيت ـ قوGـم ومنه أيضاً@, وأصمَت سكت@,
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فالصامت@: ناطق@, Cو صامت له ما ويقال ناطق@/ wا ليس صامتة ا Øu@كأ wا@, أحد
ٕاذا

ã
الّـ� اللّـيGنة رع Gالد موت@: pوالص واÇòيل@/ sوالغ اCٕبل والناطق@: والفّضة@, الذهب

والصامت ٕاغYقه@/ wم اُ قد ُمصَمت@: وباب صوت@/ Gا يسمع n ع	نفسه الرجل ا
Ø
ص}

ع	 ِبّت ويقال صوت@/ له يسمع n ٕاناء
ã
| فافرغ كذا كان ٕاذا Cٔ@نّه اòاثر@, :@éالل من

اCٕبـدال@, من يكون أن وZكن شاّذاً@, يكون أن فيمكن قصده ع	 أيى ذاك@, Êت ß¼

الطريقة@/ وهيى مت pالس من مأخوذ @كأ@نّه

ـFت@/ الص� أخذه وقد السـكوت@, مت pالص الليث@: قال ـ ١٥٦ . ١٢ الxذيب
قـال@: وَصَمت@, صاَء ]ا جاء :@

Ø ã
èعـراCٔا ابن عن ٕاغYقـه@/ wـم اُ قد ُمصَمت@: وقفل

الرجل صمت عبيد@: أبو والفّضة@/ الذهب
ã
يع� صمت@: وما واCٕبل@, الشـاُء ما@@صاء@,

C@يُسمع الساق� غليظة كانت ٕاذا اòلخال�@: َصموت وجارية واحد@, ]ع� وأصمت@,
لون لونه الّذيى الُمصَمت@: الثوب السّكيت@: ابن رجلzا@/

ã
| لغموضه صوت òلخاGا

آخر@/ لون لونه O@Cالط واحد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسـبق والتكـّلم@/ النـطق يـقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

والسكت@/ السكوت وب� بيyا الفرق السكت@:

ã
|

Ø
Fع تظاهر فzا ليس اXطلق الصمت فzا يتحقّق موارد

ã
| اXاّدة وتستعمل

وأمثاGا@/ اòاثر éوالل والفّضة كالذهب باطyا@,

َعَلْيكُم َسواٌء َيت.بعوكُم [ دي ÔGا
ٕا تدعوُهم وٕان ///@ َشيئاً ُلق ÒO [ ما كوَن
ß
Ì¿ أيُ

/@١٩٣ . ٧ ـ صاِمتون Ôrأن أم وُهم Ô]أَدَعو
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Cو َيـنُصـرون@, Cو Uلوقـون@, م Øuوٕا ُلقـون@, ÒO C ال¿Ìكاء هـؤCء فٕاّن أيى
ñي] لعدم الصمت

ã
| Cو الدعوة

ã
| أثر Cو اGدي@, يتّبعون Cو يَن½Íون@, Îم

Ò
أنف«
Gم@/

وهـذا واXسـلم�@, �ص�
Ø ã
للنّ� واòطاب ال¿Ìكاء@, ٕا� راجع هم@: ـ فضم�

بعدها@/ وما قبلها ]ا الكرZة اNCية سياق يوافق

التكّلم@/ من نوع والدعوة الدعوة@, مقابل واقع هنا والصمت

مت pالص كذلك مورده@,
ã
| ومؤّثر Cزم التكلّم أّن Fوك كالتكّلم@, الصمت أّن

Ø
j

ã
| وهذا التكّلم@, مورد

ã
| كالصمت الصمت مورد

ã
| والتكلّم مورده@,

ã
| ومفيد Cزم

غـ� وا�FÇدات اCٔصنام قبال
ã
| وأمّا ا¢اطبة@, ٕا� ويتوّجه ويفهم يعقل من قبال

/@Fyبي فرق Yف الشاعرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صمد@:

فاCّٔول ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| @الصYبة ـ واNCخر القصـد@, أحدYا أصYن@: صمد@: ـ مقا

ã
| ٕاليه يُقصد سـيGداً كان ٕاذا مصّمد@, وفYن َصْمداً@, صمدته يقال القصـد@, ـ@@الصمد@:
والطلب@/ بالدعاء عباده ٕاليه يَصِمد Cٔ@نّه الصمد@: ثناؤه جّل وا= أيضاً@/ وَصَمٌد اCُمور@,

ُصلب@/ مكان كل� وهو الصمد@, ـ اNCخر واCٔصل

الصمد@: وائل@:
ã
èأ عن وعّز@/ جّل ا= أÊºء من الصَمد@: ـ ١٥٠ . ١٢ الxذيب

ٕاليه يُصمد الّذيى الصمد :@ لَميى الس� ن ×aعبدالّر أبو قال ُسؤدده@/ انxي قد الّذيى السيGد
الصمد@: ا¡سن@: وقال أحد@/ فوقه ليس الّذيى الرجال من وهو دونه@, ÏÉيُق Yف اCٔمر
ء@/
ã
Ï¾ كّل ٕاليه صمد الّذيى الصـمد@: وقيل@: الُمصَمد@/ اÇXصَمت مي«Ìة@: وقال /@mالدا
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أيى اCٔمر@: هذا صمد َصَمدُت الليث@: وقال خلقه@/ فناء بعد
ã
البا{ mالدا الصمد@: وقيل@:

وصّمد wا@, ÍÈبه ٕاذا صمداً بالعصا صمده زيد@: أبو وقال واعتمدته@/ قصده قصدت
Êد@/

Ù
ال½ وهيى الِعFمة@, Yخ ما ثوب أو ِمنديل أو Rرقة رأسه لّف ٕاذا تصميداً@: رأسه

القارورة@/ ِسداد Êد@:
Ù
ال½ :@

Ø ã
èعراCٔا ابن عن

وا�مع الشديد@, الصلب اCٔرض اCٔرض@: من ْمد pوالص ـ ٢٧٤ . ٢ ا�مهرة
مـن اCُمور

ã
| اXقصود اXصمود فقالوا تفس�ه@,

ã
| اختلفوا َمد@: pوالص و¼Êد@/ أ¼Êد

اللّغة
ã
| أع	 واCّٔول له@/ جوف C الّذيى الصمد قوم@: وقال قصدته@/ أيى صمدته قوGم

وأعرف@/

الّذيى وهو الُمصَمت
ã
| لغة والُمصَمد الغليظ@/ اXرتفع اXكان الصمد@: ـ صحا

ã
| ٕاليه يُصمد Cٔ نّه السّيد@, بالتحريك َمد pوالص قصده@/ يصمده@: وصمده له@/ C@@جوف

ا¡وائج@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Cو يعلو الّذيى لب الص� اXرتفع
ã
العا� اXقام هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

معنويّاً@/ أو ماّديّاً كان سواء أطرافه@, bيع ع	 ويتفّوق عليه يُع	

ã
| انxي قد الّذيى السـيGد أ@نّه من تفسـ�ها@:

ã
| يذكر ما اCٔصل ٕا� وَيرجع

ã
البا{ mوالدا ء@,

ã
Ï¾ فوقه ليس والّذيى وا¡وائج@, اCُمور

ã
| ٕاليه يُقصد والذيى سودده@,

وغ�ها@/ له@, خالياً جوف C الّذيى الشديد والُصلب اòلق@, فناء بعد

اXورد@/ و]ناسبة بالتقريب هيى ا Ø̂ ٕا التفاس� فهذه

ã
| يقول ال«Ìيانّيـة@, اللغة من مأخوذ فهو يشـ}ه@: وما القارورة ِسـداد وأمّا

Ìºپوش@/ = �ِصمدا@� Semda ـ
ã
تطبي ـ@@فرهنگ
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يوضع ما القارورة ِسداد فٕان اCٔصل@, وب� بينه مناسبة عن Oلو Yف هذا@, ومع
رأÎºا@/

ã
| ويستقّر فوقها

أَحد@/ ُكُفواً لَُه@ َيكُن Ònَو ُيوَلد Ònَو َيِلد Òn َمُد الص. Aُا أَحد Aُا ُهَو ُقل

تعا�@: له التوحيد مراتب ٕا� يشار اXباركة السورة هذه
ã
ف�

عyا Øيع� Cو والصفات@, اÊºCٔء عyا اXنفيّة واGويّة والذات الغيب مرتبة ـ ١
ـ هو ـ كلمة هو ا Ø̂ ٕا عyا Øيعـ� أن Zكن ما وآخر كلFت@, علzا تدّل Cو باCٔلفاظ
بـقوله اÇXوّحدين أم� يش� اXرتبة هذه وٕا� وصف@, Yب اXطلق الغائب ع	 الداّل

عنه@/ الصفات
Ô ã
ن� له اCٕخYص ـ@@@َو@كFَُل

ـ ا= ـ بكلمة عyا Øيع� اXرتبة وهذه اXطلق@, والتعريف التوصيف مرتبة ـ ٢
اXعبود ع	 ويدّل س�@, Ô¡ا واÊºCٔء العليا الصفات �ميع ا�امع اòاّص ËºCٕا وهو
لَُه ُهَو ٕاّ] ٕالىَه [ Aُا ـ تعا� بقوله يشار اXرتبة هذه وٕا� ا¢لوق@, فيه Ø�تحXا اXطلق

/@ ْس�× Ô¡ا Êُء
Ö
º[ٔا

تصّور بعد هيى ا Ø̂ ٕا اXرتبة وهذه اXطلقة@, والوحدانيّة الذات توحيد مرتبة ـ ٣
ويزهق ا¡ّق ليحّق ثانياً الصفات

ã
فتن� والتعريف@, التعب� مقام

ã
| اbCٕاليّة الصفات

اGوّية@/ مقام عن اXتوّهم الباطل

ـ Ëºٕا عن جامع وكشف اCُلوهيّة مرتبة عن تعريف وهو الصَمدّية@, مقام ـ ٤
وصـف@, ّ أيى

ã
و| جهة ّ أيى عن اXرتفع ا¡ّق الثابت

ã
العا� اXقام هو الصمد فٕاّن ا=@,

ã
| الدرجات الرفيع وهو ء@,

ã
Ï¾ كّل لديه وOضع ء@,

ã
Ï¾ كّل يعلو اXطلق العلّو وهو

وصـف ّ أيى عـن يتصّور ما bيع
ã
|

ã
اXتعا� هو فالصمد وٕارادة@, وعلم وقدرة حياة

وعـابد لديـه وخاضع Lوه قاصد موجود كّل أن فYبّد وbال@, وكFل وخصوصيّة
لوجهه@/ وخاشع
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ء
ã
Ï¾ عن يتكّون n أ@نّه ]ع� عنه@, ء

ã
Ï¾ ووCدة ء

ã
Ï¾عن الوCدة

ã
ن� مقام ـ ٥

وهو انقطاع@, ¡ياته ليس ّ أبديى
Ø ã
أز� حياته طول

ã
| فهو ء@,

ã
Ï¾ ذاته عن يتكّون nو

وٕارادته@/ بأمره فهو يتكّون Fّوكل ذاته@,
ã
و| ولذاته بذاته حياته تعا�

Cو ِنّد Cو نظ� Cو ¾Ìيك له ليس أحد تعا� فٕانّه عنه@: الكُفو
ã
ن� مقام ـ ٦

فهو وَمشيئة@, ٕارادة أو علم أو قدرة أو Mياة يقابله ء
ã
Ï¾ وجوده مقابل

ã
فليس| ضّد@,

وٕارادته@/ حياته
ã
| أحد تعا�

هيى ا Ø̂ ٕا الكُفويّة�
ã
ون� عنه ء

ã
Ï¾ ووCدة ء

ã
Ï¾ عن الوCدة

ã
�ن� اXراتب فهذه

هو@/ ـ تفس� وهو أحد@, ا= ـ تفس� والصمد الصمدّية@, تفس�

اXراحل هذه
ã
| يسـ� أن له Cزم العـبد أّن ٕا� ٕاشارة قل@: ـ كلمة ذ@كر وأمّا

اليق�@/ حّق
Ø ã
يقي�

Ø ã
æروحا ب¿Îود اXقامات هذه ويشاهد

وينال با=@, اXعرفة حّق له ويتحّصل اZCٕان@, حّق ٕا� اCٕنسان يصل وبذلك
/@ ّ اللميى بال�هان النفس معرفة مقام

اXقامات@, bيع فوق رفيع مقام له يكون من وهو س�@, Ô¡ا اÊºCٔء من َمد pفالص

ã
| ٕاليه ويُقصد ا�ميع@, ٕاليه وJتاج موجـود@, كّل ٕاليه ويتوّجـه ء@,

ã
Ï¾ كّل له Oضع

ا¡وائج@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صمع@:

باب من اCُذن َصِمعت مصدر وهو وصغرYا اCُذن� لصوق الصمع@: ـ مصبا
َصوامع@, وا�مع النصاري@, صومعة اشتّق ذلك ومن متصّمع@, فهو

Ø
ËÉمن وكّل تعب@,

جّده@/ وهو أصمع@, ٕا� نسبة :@ ّ واCٔصمعيى ,@ ّ ذ@كيى أصمع@: وقلب

وغ�ه@: اòليل قال وتضاّم@/ ء
ã
Ï¿ال

ã
| ع	لطافة يدّل واحد أصل صمع@: ـ مقا
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اCُذنـ�@,
ã
| ْمع pالص ذلك ومن الصومعة@, اشتقاق ذلك ومن متصّمع@, فهو

Ø
ËÉمن @كّل

ذ@كيّاً@/ لطيفاً كان ٕاذا أصمع قلب ويقال اCُذن�@, ألصق كان ٕاذا أصمع هو يقال

حّددت ء
ã
Ï¾ وكّل النفس@, حديد كان القلب@ٕاذا أصمع رجل ـ ٢٧٢ اCشتقاق

الصومعة@/ اشتقاق ومنه أصمع@, فهو طرفه

متYصقه@/ أيى الرأس متصّمع بناء كّل الصومعة@: ـ مفر

ورجـل ,@ الّذ@كـيى العازم اCٔصمع@: والرأيى اCٔصمع الفؤاد ـ ٦٠ . ٢ الxذيب
اُذناها لصق

ã
الّ� اCُذن اللّطيفة الشاة ْمعاء@: pوالص الفطنة@/ حاّد كان ٕاذا القلب@: أصمع

أعYها@/ لتلطيف صومعة يت Ød البناء من والصومعة بالرأس@/

مسكن ,@
Øã
Ï¿حب أصل من وهو الرهبان@, بيت دير@, َصوَمَعه@: ـ

ã
تطبي فرهنگ

الراهب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اللحاظ وwذا علّو@, مع Vتمعاً لطيفاً يكون ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن

متYصقاً اُذنه صغر ومن الفطن@, ا¡اّد والفؤاد العازم@, والرأيى , ّ الذكيى القلب ع	 يطلق
كان ٕاذا ا�بل وأع	 رأÎºا@,

ã
| لدقّة الراهب وبيت رأسه@, اXتYصق والبناء برأسه@,

دقيقاً@/

ã
| أو اXعمـورة خارج

ã
| والعبّاد الّرهبان يبنzا بيـت كَجْوهرة@: والصومعـة

فzا@/ والتنّسك للتعبّد ا�بل

الصمع
ã
çماّد وب� بيyا تناسب مع ا¡بشّية@, اللغة من مأخوذة الكلمة وهذه

الصـمع@/ مـفهوم تناسب مرتفع مكان
ã
| أو الرأس لطيفة متجّمعة فكوuا والصوم@/

مفهوم تناسب النفسانيّة وال¿Îوات الّلذائذ عن واCٕمساك التقوي مب� ع	 وبناؤها
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جهتان@/ ففzا الصوم@,

وَمساِجُد وَصلوات وِبَيٌع َصوامُع َمت د& Ô ÒGببَعض م
Ô
Î ÒÉبَع النّاَس Aِا َدفُع ولَو]

/@٤٠ . ٢٢ ـ َكث�اً AاËºٕا فzا ُيذكر

ِبيعـة@, bع والِبيَـع للعبادة@/ للراهب تب� بيت وهيى الصومعة@, bع وامع pالص
مـن مأخـوذة والكلمة والنصاري@, للzود اXعـبد مطلق أو النصاري@, كنيسة وهيى
وال�تيب للمسلم�@/ والَمساجد الzود@, معبد وهيى َصYة@, bع وَصلوات ال«Ìيانّية@/
تب� بيت والبيعة العابد@, للراهب خاّص بيت الصومعة فٕاّن والعظمة@, ال¿Ìافة بلحاظ
ٕا� بـالنسبة ديyم والzود للzود@, وهيى كذلك والصYة النصاري@, قاطبة لعبادة =

التوحيد@/ من أقرب النصاري دين

]Çراتـ}ا ا=� Ëºٕا �ُيذكر فzا تعا� ا= ذ@كر باعتبار اCٔربعة اXقامات وهذه
باستيYء واGدم التخريب مقابل

ã
|

Ø
Dس Cو اCٔمكنة@, سائر ع	 ¾Ìافة Gا اXذكورة@:

تعا�@/ ا= لذكر ا¢الف�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ØË¼

ٕا� الفعل ويستند سـمعها@, بطل تعـب@: باب من ÓFَصَم اCُذن صمpت ـ مصبا
مثل ,@

Ø
Ë
Ô
¼ وا�مع صّماء@, واCُن� ,@

Ø
Ë¼أ فالّذ@كر , ÓFصم

Ø
Ë½ي

Ø
Ë¼ فيقال أيضاً الشخص

Cزماً ّ الرباعيى استعمل Çا Ø[ور ا=@/ أصّمه فيقال باGمزة ويتعّدي ر@/ Ôaو وaراء أaر

Ø
Ë¼Cٔا رجب ¾Îر ويسّمي للمفعول@/ يُب� Cو متعّدياً

Ø ã
~Yالث وC@يستعمل قلّة ع	

مصمت@/ ُصلب :@
Ø
Ë¼أ وحجر مستغيث@/ نداء Cو قتال حركة فيه C@يسمع كان Cٔ@نّه

Çfها
ã
| Nعل ما وهو وLوها@: القارورة Êم ß¼و اشتّدت@/ صّماء@: فهيى الفتنة وصّمت

وسـطه@, القلب@: oوَصم ء@,
ã
Ï¿ال من اòالص :@oم pوالص الِعفاص@/ هو وقيل ِسداداً@,
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ومنه الرجل@,
Ø
j الشجاع@, wا يى Ød Ø

j اCٔسد@, ّمة@: Gوالص فيه@/ ÏÉم اCٔمر@:
ã
| وصّمم

اليد@, منه Hرج موضع له Nعل أن غ� من بالثوب اCلتحاف الصّماء@: واشBل ُدريد@/
cل@/

ã
| ÏÉم وقد

الصمم ذلك من ,@
Ø
Ë
Ú
وال« اòرق وزوال ء

ã
Ï¿ال تضاّم ع	 يدّل أصل :@

Ø
Ë¼ ـ مقا

C أمر كأ@نّه الداهية@, ّماء@: pوالص ,@
Ø
Ë¼أ وجدته ٕاذا الرجَل@: أصممُت ويقال اCُذن@/

ã
|

ÏÉم ٕاذا اCٔمر@:
ã
| صّمم ـ وقوGم الفرجة@/ يسّد Cٔ@نّه القارورة@: Êم ß¼و فيه@/ له فرجة

/@
Ø
Ë¼أ فكأ@نّه ناه@, uيى Cو عاذل َعذل يسمع n كأ@نّه القياس@, من فهو رأسه@: را@كباً فيه

فـيه@/ أسـنانه فأثبت ء
ã
Ï¿ال

ã
| عّض ٕاذا صّمم@: ومنه مصام@/ pالص السيف منه واشتّق

:@Ë ß½م Gوالص َصّمانة@/ فهيى رملة جنب ٕا� أرض كّل بعÎÉم@: وقال أرض@/ ّمان@: pوالص
الغليظ@/ الرجل

اCٔسـد@/ أÊºء من جعـلوه ا Ø[ور الشـجاع@, الرجل ة@: pم Gالص ـ ٢٩٢ اCشتقاق
اشتقاقه@, من@هذا ْمصام pوالص عليه@/ aل ٕاذا عليه: صّمم يقال ,oوالتصم اXضاء وأصله

خالصه@/ ء@:
ã
Ï¾ كّل oوَصم صمصام@/ فقالوا َصّمام يقولوا أن علzم ثقل أ@نّه Cّٕا

القناة@:
ã
و| dعها@/ ذهاب اCُذن@:

ã
| َمم pالص الليث@: قال ـ ١٢٦ . ١٢ الxذيب

وحجر َصّماء@, اُذن ويقال@: شّدته@/ اCٔمر@:
ã
و| صYبته@/ ا¡Çجر@:

ã
و| جوفها@/ ا@كتناز

فلو وك�ت@: ُسفكت ØXا الدماء أّن يريدون ـ بدم َحصاة وصمpْت َصّماء@/ وفتنة ,@
Ø
Ë¼أ

Sيع@/
ã
| Cّٕا تقع C ا Øu@Cٔ صوت Gا يُسمع n اCٔرض ع	 حصاة وقعت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يواجهها@/ ما قـبال
ã
| والّسداد الصYبة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن
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صـّمانة@, وأرض ّماء@, pالص والفتنة ,@
Ø
Ë¼Cٔا وا¡جر ّماء@, pالص اCُذن ـ@ مصاديقها ومن

أمـور قبال
ã
| اXوارد هذه

ã
| وسداد صYبة وجود واXنظور وهكذا@/ ,@

Ø
Ë¼أ و¾Îر

وا¤اربة@/ وا¡رث
ã
}Yوالت والتصادق الصوت من تواجهها@,

يواجهها@/ ا
Ø
W تنفعل C والسداد الصYبة من فzا Xا فهيى

والرجـل ا¡اّد@, والسـيف اXؤثGر@, والعّض القاطع@, والرأيى الشـجاع@, وهكذا
الصYبة@, أمران@: مyا كّل

ã
| فيYحظ الشديد@/ واCلتحاف القارورة@, Êم ß¼و الغليظ@,

التأ ّثر@/ وعدم

/@ ّ معنويى أو ماّديى أمر
ã
| يكون أن من أعّم اXع� ٕاّن

Ø
j

.@@١١ ـ ميع@ والس. والَبِص�
Ø
Ë Ò¼

وأ]َ كأ]َْعمي
ß
الَفريقـ� مثل :@

ã
| Fك فاXاّديى

/@٢٤

/@٤٠ . ٤٣ ـ@ ضEل@
ã
| كاَن وَمن العميى tديى أو

Ø
Ë Û½ال ُتسمع أفأنَت

ـ وُصّماً اً Ög وبُ ُعْمياً وجوِهِهم َع� الِقـياَمِة يَوَم وÌ¿Lُهم :@
ã
| Fك ّ واÇXعنويى

/@٩٧ .@١٧

/@٣٩ . ٦ ـ@ الظ�لFت@
ã
| وُبكم

Ø
Ë Ô¼ بآياِتنا بوا كذ. وال.ذيَن

/@٢٣ . ٤٧ ـ@ أْبصارهم@ وأْعَمي ُهم فأَصم. Aا لَعyم ال.ذيَن ولئَك اُ

كانوا ولَو
Ú
Ë Û½ال ُتسمع أفأنَت ٕاليَك َيستمعون َمن م Ôyوِم :@

ã
| Fك Fyم واCٔعّم

/@٤٢ . ١٠@ @ـ يعقلون @[

/@@٨٠ . ٢٧ @ـ@ @ُمدِبرين وّلوا ٕاذا عاَء الد�
Ø
Ë Û½ال ُتسمع و] الَموتيى ُتسمع [ ٕان.َك

اCُذن طـبقات من واحد
ã
| باختYل يظهر ا Ø̂ ٕا ّ الظاهريى مم pالص أّن �O Cو

وفيه اXّخ@, ٕا� باCٔعصاب الصوت أمواج انتـقال عدم يوجب وذلك أجزائها@, ومن



صنع ٣٤٤

اCٕحساسات@/ مرا@كز

الّروح عـن والنورانيّـة الّصـفاء بزوال يكون ا Ø̂ ٕا :@
Ø ã
æالروحا

Ø ã
الباط� والصمم

ا¡يوانّية@, والصفات واCٔخYق الدنيوّية@, واCٔفكار بالتعلّقات وTجوبيّته ,@
Ø ã
æنساCٕا

ّ الظـاهريى بالعـ� البصـ� مثل وهذا وجّل@/ عّز ا= وعن النّـور nعا عن وانقطاعه
الباطنّية@/ وبالبص�ة

وهـذا للسـمع@, ا�هازيّة اCٔسـباب
ã
| باختYل Jصل ا Ø̂ ٕا ّ الظاهريى فالصمم

,@
Ø ã
æنساCٕا والنفس الروح

ã
| تظهر وعوارض بعلل Jصل فٕانّه

Ø ã
الباط� الصمم YRف

واسطة@/ Yب بالنفس تدرك ا Ø̂ ٕا اXعنويّات فٕاّن

نداء كّل ٕادراك عن ا¤روميّـة يوجب فٕانّه الصمم@, هذا من تعا� با= ونعوذ
¼Íاط وٕا� تعا� ا= ٕا� دعوة وكّل ّ Çيى ×Gٕا صوت وكّل

Ø ã
غي� خطاب وكّل

Ø ã
æروحا

/@ ُعميى ُبكم
Ø
Ë Ô¼ ـ والgال ا¡ّق

/@٢٢ . ٨ ـ َيعِقلون [ ال.ذيَن الُبكم
Ø
Ë Û½ال Aا ِعنَد الدواب&

Ø
Ì¾ ٕان.

الروحانيّة اòطابات عن ينتفع C والفYح@, �òا مبدأ عن با¦ام منقطع فٕانّه
وخ� صYح عن يكشف ما منه يظهر Cو ّية@, ×GCٕا الدعوات ٕا� يتوّجه Cو ا¡ّقة@,

عقله@/ Tجوب فهو ونور@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صنع@:

ُصنّاع@, وا�مع صانع@, والفاعل ناعة@, Gالص ËºCٕوا َصنعاً@, صنعته@أصنُعه ـ مصبا
اXاء �مع يُصنع ما والَمْصنع@: خ�@, من اصطنعته ما والَصنيعة الصانع@, عمل والصنعة
ورجل شوة@/ pالر والُمصانعة@: َمصانع@/ وا�مع لغة@, والَمصنَعة وال½Îريج@, كة

ß
ال� Lو
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دقيق@/ حاذق أيى أيضاً@: اليدين وَصنَع َصنَع

ورجل َصناع, وامرأة ُصنعاً/ ء
ã
Ï¿ال عمل وهو صحيح@واحد, أصل صنع@: ـ مقا

من يُصنع ما والَمصانع@: السمت@/ حسن والتصّنع@: يصنعانه@/ Dف حاذقَ� كانا ٕاذا َصَنع@:
/@
ã
 pللس وغ�ها ب�

بعض قول
ã
| الَمصانع ـ لدون ÒH لعّلكم َمصاِنع وتّتخذون ـ ٣٧ . ٢ الxذيب

وَمصنع@/ مَصنعة واحدها للFء@, تتّخذ أحباس هيى بعÎÉم@: وقال اCٔبنية@/ Ìين@:
Ø
اXف«

ويقال ِصنع@/ واحدها نوع@, والص� اCٔصناع اXاء@, أحباس تسّميى العرب وdعت قلت@:
ذلك ا= َصـنَع قال كأ@نّه اXصدر@, فع	 ـ أتقن اّلذيى Aا ُصنَع َمصانع@/ أيضاً للقصور

Øè
Ôول� معناه@: ـ

ã
� ع�َعيْ ولُتصَنع ا=@/ صنع ذلك ـ فع	 ا=@: صنُع قرأ ومن ُصنعاً@/

وَصنّع فرسـه@, َصنَع الليث@: وقال ربّاها@/ ٕاذا جاريتـه@: فYن صنع يقال ,@
ã
Ùم� ]رأي

الليث وغ� قلت@: وِعYج@/ كث�ة بأشـياء Cّٕا يكون C ا�ارية تصنيع Cّٔن جاريته
وأّدبـه ربّاه ٕاذا ـ فYن َصنيع وفYن ,@

ã
� ع�َعيْ ولُتصَنع ـ ومنه جاريته@, صنَع ñN

الّذيى وهو مُصاِنع وفرس َمصاِنع@/ القُري تسّميى العرب :@ ّ اCٔصـمعيى وقال وخّرجه@/

ã
الوا� وصانعت رافقته@/ أيى فYناً@: صانعت ويقال الس�@/ من عنده ما bيع C@يعطيك

داهنته@/ ٕاذا وصانعته راشيته@, ٕاذا

ُينسب Cو ُصنعاً@, فعل كّل وليس فعل صنع فكّل الفعل@, ٕاجادة نع@: الص� ـ مفر
ء@/
ã
Ï Ò¾ ُكـّل أتـقَن ال.ذيى Aا ُصنَع ـ الفـعل@, ٕالzا ينسب Fك وا�Fدات ا¡يوانات ٕا�

َصناع@/ الُمجيدة وللحاذقة َصَنع@, الُمجيد للحاذق يقال ولYٕجادة

وٕاحكامه العمل ترتيب الصنع أّن ـنع@: والص� العمل ب� الفرق ـ ١١٠ الفروق
وC@يقال صانع@, للنpّجار قيل ولذلك منه@, اÇXراد ٕا� يوصل و]ا به ِعلٌم تقّدم ما ع	



صنع ٣٤٦

وباCٔسباب باب أو Ìºير من عمله يريد ]ا علمه سبق قد النّجار Cٔن صانع@, للتاجر
من يريده ما ٕا� يصل أ@نّه اQر ٕاذا يعلم C والتاجر ذلك@, من اXراد ٕا� توصل

ã
الّ�

ã
الّـ� ا¡رفة مع� الصـناعة

ã
و| له@, يعمـل ]ا العلم

ã
ÏÉيقت@C فالعمل /@C أو الربح

با�ودة@/ مضمن أيضاً نع والص� نع@/ الص�
ã
| ذلك وليس wا يتكّسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القيود وهذه ع	@حذاقة@وعلم@ودقّة/ العمل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أّن@اCٔصل

وخصوصيّاtا@/ اGيئة من صيغة pكل Oتّص ما ٕا� مضافاً مشتقّاtا@, bيع
ã
| ملحوظة

العمل@/
ã
| دقّته

ã
| ع	زيادة يدّل والتصنيع@: ودّقة@/ حذاقة ع	 عمل نع@: فالص�

الصنع@/
ã
| استمرار ع	 يدّل واXصاَنعة@:

/@٦٩ . ٢٠ ـ@ صَنعوا@ ما تلَقْف ينك ÒZ
ã
| ما وألِق ساحر@, كيُد َصنعوا@ ا Ú̂ ٕا

/@٣٧ . ١١ @ـ@ بأْعُيِننا الُفلَْك واْصَنِع

/@@٨٨ . ٢٧ @ـ@ ء
ã
Ï Ò¾ ُكّل أتقَن ال.ذيى Aا ُصْنَع

/@١٠٤ . ١٨ ـ@ @ ُصْنعاً ِسُنوَن Ö ÔJ م Ô Úu َأ سبوَن Ö ÒJ وُهم

ã
| اXاّدة انتخاب جهة اòصوصيّة وهذه وعلم@, ودقة حذاقة ع	 العمل يراد

مواردها@/

/@٣٩ . ٢٠ ـ@ @
ã
َع�َعي� ولُتصَنع

ã
Øم� بّة ÒTَعلَيك وألقيُت

/@٤١ . ٢٠@ ـ @
ã
Ï»ِلنَف واصطنعتُك Ïºمو يا َع�َقَدر ِجئَت Ú

Ôj

َع� وألَقينا تعا�@: قوله
ã
| Fك عليه@, والوضع الطرح عن عبارة عليه@: واCٕلقاء



٣٤٧ صنم

ا= من هو ا Ø̂ ٕا منشأها ا¤بّة وهذه عليه@, الناس من Tبّة طرح فاXراد جَسداً@, @ُكرسيّه
ا¤Çبوبيّة فـتكون ,@ ّ ماّديى وكFل bال من اُخر وعلل أسباب توّسط دون من تعا�

له@/ ثابتاً أمراً �ع� ÏºوX

فرعون جانب من له ال�بية أّن ٕا� ٕاشارة ال�بية@: دون نع بالص� التعب� وأمّا
روحانّية@/ C ج«Êنّية@, تربية كانت وغ�ه

مـقام ٕا� وبـلوغه tيّؤه هو ا Ø̂ ٕا وتربيته ونشوئه وجوده ارتقاء من واXنظور
من Mول فكانت الروحانّية@: ال�بية وأّما جانبه@, من مأموراً يكون بأن ظاهره يستعّد

/@
ã
عي� ع	 ـ وقّوه ا=

/@١٢٩ . ٢٦ @ـ@ لدون ÒH َلَعل.كُم َمصانع وتت.خذون

Uزن أو رفيع بناء فيه ُصِنَع Tّل أو ْعمل@, ÒXكا الصناعة Tّل وهو مَصنع bع
والعيش@/ ا¡ياة ٕادامة به قاصداً ُصِنع ما أو Uصوص@, Í½ق أو للFء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@sص

خشب من يتّخذ شيئاً وكان ,@ Òs pالص وهيى Gا@, فرع C واحدة كلمة :@sص ـ مقا
فُيعَبد@/ Lاس@, أو فّضة أو

ابن عن ويروي اòشب أو ا¡جارة من اXتّخذ الوثن هو يقال :@sالص ـ مصبا
من اXتّخذ هو والوثن تذوب@,

ã
الّ� اXعدنيّة ا�واهر من اXتّخذ :@sالص ويقال عبّاس@/

خشب@/ أو حجر

:@
Ø ã
èعراCٔا ابن وعن ا�ميع@/ واCٔصنام معروف@, :@ Òs pالص ـ ٢١٢ . ١٢ الxذيب

َصَلمة@/ أصلها قلت@: الداهية@/ َنمة@: pوالص ُتعبد@/
ã
الّ� الصورة والنََصمة الَصنَمة



صنم ٣٤٨

من ُينحت وهو ِسيده@: ابن قال الوثن@/ وهو ن Ò Òc معّرب ٕانّه يقال :@sالص ـ لسا
له كان ما هو وقيل@: ا=@, دون من ٕاG×اً ذ ØHا ما وهو وLاس@/ فّضة من ويصاغ خشب
ذوه ØHا ما عرفة@: ابن قال َوثَن@/ فهو صورة أو Ë»ج له يكن n فٕان صورة@, أو Ë»ج
ما الوثن وقيل@: /@sص فهو صورة له كان فٕاذا وثن@, فهو صورة غ� فكان آGة من
/@ Ó ÒCَص اXنصوَب الوثَن جعل من العرب ومن جّثة@/ Yب الصورة sوالص ُجّثة@, له @كان
اُن� يسّموuا صsيعبدوuا وGا Cّٕا العرب أحياء من ّ حيى يكن n ا¡سن@: عن ورويى

روح@/ فيه ليس ء
ã
Ï¾ كّل واCٕناث ٕاناثاً@, ٕاّ] دوِنِه من َتدعوَن ٕان ـ@ فYن

ã
ب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صورة ّ وبأيى جنس ّ أيى من معبوداً يتّخذ ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن

عنواناً@, أو الظاهر
ã
| عظمة له ويكون معبوداً يتّخذ ما ع	 يطلق sالص أّن Cّٕا @كان@,

اCشتقاق
ã
| ما اXع� هذا ع	 ويدّل حق�اً@, أو صغ�اً يكون ما ع	 يطلق والوثن

:@٥١٧

واستوثنت غار@, Gالص واCٔوثان الكبار@, اCٔصنام فكأّن الصغ�@, sالص والَوثَن@:
وكبار@/ صغار فzا كان ٕاذا اCٕبل@:

:@
ã
| Fك التحق�@, يراد موارد

ã
| الوثن استعFل اXع� هذا ويؤيّد

/@٣٠ . ٢٢ ـ أ]ْوثان ِمن واجتِنبوا الّرجَس

/@١٧ . ٢٩ ـ@ @ ٕافكاً ُلقوَن Ö ÒHو أوثاناً Aِا دوِن من َتعبدوَن ا Ú̂ ٕا

جـريان
ã
| ذ@كر قد مyا ًYّك أّن ف�ّدها اXذكورة@: اCُخر اòصوصيّات وأمّا

:@
ã
| Fك سواء@, ع	 �ص� اòليل oٕابراه



٣٤٩ صنو

/@٢٩@@.@@٢٥ @ـ@ نيا الد� ياِة Ò¡ ا
ã
| َبيِنكُم ةَ َمود. أوثاناً Aِا دوِن ِمن Ôkْذ ÚHا ا Ú̂ ٕا وقاَل

:@
ã
و| لقومه@/ Uاطباً �ص�

Ø ã
الن� oٕابراه يقول أيى

/@٥٧ . ٢١ ـ ُجذاذاً َفَجَعَلُهم ُمدِبرين ُتوّلوا أن بعَد أصناَمكُم ٔ]@كيَدن. Aِوتا

يُـعبد ما أو ظاهرّية@, بعبادة ظاهراً يُعبد ا
Ø
W أعّم sالص ٕاّن نقول أن يبعد Cو

ã
| مؤّثراً بكونه واCعتقاد ٕاليه والسلوك لديه واòضوع ٕاليه بالتوّجه القلب

ã
و| باطناً

:@
ã
| اXراد هو العاّم اXع� هذا ٕاّن نقول أن وZكن واCُخروّية@, الدنيويّة حياته

/@٣٥ . ١٤ ـ صنام أ]َ َنعُبد أن Ø ã� وبَ ã
واجنب�

/@٧٤ . ٦ ة ÒGآ أصناماً أتت.خذ آزر ٕابراهoٔ]بيه قاَل وٕاذ

وأبيه@/ �ع� oٕابراه ٕا� ٕاثباتاً أو نفياً اCٔصنام نسبة حينئذ mYفي

الصـف� ع	 الدالّ� oXوا الصـاد حروف أيضاً@: اXذكور الفـرق ع	 ويدّل
واGمس@/ الل� ع	 الدالّ� والثاء والواو واCنفتاح@/ واCستعYء

ã
| Fك الكلمة هذه فٕاّن صّحته@: فع	 ن@: Ò Òc ـ كلمة من معّربة ا Øu@بأ القول وأمّا

باشد@/ پرست بت cن@: ـ ١٥٦ لYٔسديى ُفرس ـ@@لغت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صنو@:

من مسافة@, أو قرابة شيئ�@, ب� تقارب ع	 يدّل صحيح أصل صنو@: ـ مقا
ٕاذا فYن@: ِصنو فYن يقال اòليل@: وقال أبيه@/ ِصنو الرجل وعم� الشقيق@/ نو@: Gالص ذلك
واحد@, أصل من Hرجان النخلتان ذلك

ã
| واCٔصل وأبيه@/ Cُمّه وشقيقه أخاه @كان

ِصنواِن@, ركيّتاِن زيد@: أبو قال ِصنوان@/ وا�مع ِصنو@, حياGا ع	 Fyم واحدة فكّل
حوض@/ Fwتقار من Fyبي C@يكون Øح� اXتقاربتان وYا



صنو ٣٥٠

قـال أبـيه@/ ِصـنو الرجل عّم �ص�@:
Ø ã
الن� عن رويى ـ ٢٤٣ . ١٢ الxذيب

ã
| اء@: Òال� وعن النّخل@/ ã| هو ا Ø̂ ٕا نو Gالص وأصل واحد@, Fأصله أّن ـ@ معـناه أبو@@عبيد@:
الفـّراء@: وقـال اÇXتفّرق@/ ـنوان Gالص وغ� ا£تمع@, نواُن Gالص ِصنوان@: وَغ� ِصْنوان ـ@@
Cو أخوه@, أيى فYن@: ِصنو فYن يقال ر@: ß Òc وقال واحد@/ أصلهّن النخYت نواُن@: Gالص
صاحبه@, ِصنو Fyم واحد وكّل ِصنوان, حينئذ Fفه آخر, معه @يكون Øح� ِصنواً يسّمي
,@ Øشـ� وفروعهّن واحد@, أصلهّن والسـّت@, واòمس والثYث النخلـتان نواُن@: Gوالص

واحد@/ ِصنوان@: وغ�

مyّن واحـدة فكّل واحد أصل من وثYث Kلـتاِن خرج ٕاذا ـ صنا ـ صحا
ونبعتا تقاربتا ٕاذا ِصنوان ركيّتاِن زيد@: أبو ِصنواٌن@/ وا�مع ِصنواِن@, واCٕثنان ِصنو@,

َصنو@/ تصغ�
Ø ã
Ò� والص� واحدة@/ ع� من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واحد@, وأصل جنس من أشـياء كون هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحـد اCٔصل أّن

اXع�@/ هذا والتفّرق التجّمع من ويراد

الصنف@/ ماّدة من ومع� لفظاً قريبة اXاّدة وهذه

ع� من ا¤فورتان والركيّتان واحد@, أصل من النخلتان اCٔصل@: مصاديق fن
وهكذا@/ والد@, من واXتولّدان واحدة@,

النواة@, من Uصوص صنف من تنبت وYKت أشجار ع	 اXع� هذا ويصدق
واحدة@/ ونواة واحد أصل من تتفّرع اCٔشجار وهذه واحد@, النواة من النوع هذا فكأّن

Ôوَغ� ِصْنواٌن يٌل ÒKو وَزْرٌع أعناٍب ِمن وَجنّاٌت ُمتجاوراٌت ِقَطٌع ْرِض أ]َ
ã
و|



٣٥١ صهر

َفَعَجٌب َتْعَجـْب وٕان @ُكل@/// اُ]
ã
| بَعض َع� بَعÎÉا ُل وُنَفض& واِحٍد اٍء

ß
[ ُيْس� ِصْنواٍن

/@٤ . ١٣ @ـ@ َجديد َخْلٍق
ã
� لَ @أِئنّا تُراباً ُكنّا أِئذا@ م ÔGقو

ã
نـ�

Ø
j NCيات� ذلك

ã
| �ٕاّن يّة ×GCٕا والشواهد اNCيات بيان ا¦ثيل من الغرض

البعث@/ عن اCستبعاد

]اء تُس ا Øu@أ ومع متجاورات@, اCٔرض من قِطَع ã
| كوuا مع النخYت فٕاّن

أصول من أو واحد أصل من كانت سواء صورة مBثلة النخYت هذه أّن ومع واحد@,
متلّونة Uتلفة أ\اراً تثمر ا Ø̂ ٕا :@

ã
çالنبا ا�نس

ã
| اCٔشجار bيع اش�اك ومع Uتلفة@,

صغ�ة@/ نواة أو حبّة من تنشأ وكلّها متنّوعة@,

اCٔعناب هذه من ًYّك أّن والتقدير Tذوف@, Xبتدأ خ� الصنوان أّن والظاهر
صنوان�@/ مyا �@كّل صنوان وغ� صنوان والنخيل والزرع

القرآن
ã
| ذ@كره بلحاظ هو ا Ø̂ فٕا بالنخYت@: اXع� هذا بعÎÉم Hصيص وأمّا

وصف بأ@نّه يقال هذا وع	 بالنخيل@, Uتّص بأ@نّه فيتخيّل النخيل@, كلمة عقيب ا£يد
كث�ة@/ اCشتباه هذا وأمثال للنخيل@,

Fك غ�ه
ã
| كث�اً استعمل قد فٕانّه بالنخيل@: Uصوص غ� الصنوان أّن فظهر

واحد@/ والد من واCٔخوين واحد@, منبع من والعين� الركيّت�
ã
|

واحد@/
Ø ã
صن� أو واحد

Øã
Ï½شخ منبع من ينشأ ا

Ø
W أيضاً أعّم وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¼Îر@:

Îره@/ ß¼ الرجل: Ô Òíوَخ اòتونة@/ حرمة Îر:
Ù
ال½ الليث@: قال ـ ١٠٧ . ٦ الxذيب

اXرأة بيت وأهل أختان@, Cّٕا Òí Òòا بيت Cٔهل يقال Cو /@ Òí Òòا أ¼Îار فzم@: ج pوðXوا



صهر ٣٥٢

ابن وعن اXصاهرة@/ والفعل Îراً@, ß¼و أ¼Îاراً كلّهم Nعلهم من العـرب ومن أ¼Îار@/
وبناتكم اُمّهاتكم عليكم حّرمت سبعاً@: ال½Îر ومن سبعاً, النسب من حّرم@ا= عباس@:
ال½Îر@: ومن النسب@/ من اCُخت وبنات اCٔخ وبنات وخاCتكم تكم

Ø
Fوع وأخواتكم

ã
çYّال وَربائبكم نسائكم واُمّهات الرضاعة من وأخواتكم أرضعنكم

ã
çYّال واُمّهاتكم

الليث@: وقال ب�اCُخت�@/ Qمعوا وأن آباؤكم نكح وما أبنائكم وَحYئل ُحجوركم
ã
|

أ@كـل أو ٕاذابـته
ã
| اÇÎ¼Cار وكذلك منه@, ذاب ما Îار@:

Û
وال½ الّشحم@, ٕاذابة ر@:

Ö
Î
Ú
ال½

/@ ّ اXشويى :@�Î
Ú
وال½ Îارته@/

Ô
¼

فاCّٔول ء@/
ã
Ï¾ ٕاذابة ع	 واNCخر /@èقر ع	 يدّل أحدYا أصYن@, ¼Îر@: ـ مقا

ا Øu@كأ الشمُس@, ¼Îرتْه يقال ء@,
ã
Ï¿ال ٕاذابـة ـ@ اNCخر واCٔصل /@ Òíـ Òòا وهو Îر

Ù
ال½ ـ

أذابته@/

ومن قال اXرأة@/ بيت أهل ال½Îر@: اòليل@: قال أ¼Îار@/ bعه ال½Îر@: ـ مصبا
كان من كّل السّكيت@: ابن وقال أ¼Îاراً@/ bيعاً واÎ¼Cٔار اaCٔاء Nعل من العرب
فـهم اXرأة@: قبل من كان ومن اaCٔاء@, فهم ا¤ارم@: قرابته ذويى من الزوج قبل من

مyم@/ تزّوجت ٕاذا ٕالzم وصاهرت اÎ¼Cٔاُر@/ الصنف� مع Ö ÒNو اCٔختان@,

فYن@,
ã
ب� Îر ß¼ فYن ويقال القوم@, ٕا� ج GوðXا Îر

Ù
وال½ ـ ٣٦٠ . ٢ ا�مهرة

قوGم من وأحسبه اXذاب@, الشحم Îارة
Û
وال½ Îرهم@/ ß¼ فهو ٕا¼Îاراً@, ٕالzم أ¼Îر وقد

تذيبه@/ تكاد Øح� دماغه ْت ÒX@آ ٕاذا الشمس ¼Îَرتْه

و¼Îرُت لغة@/ وأ¼Îرُته@: أذبته@, ء@:
ã
Ï¿ال ¼Îرُت ـ ٢٣٣ . ٢ اCٔفعال @كتاب

اÇXصاهرة@/ ومـنه أيضاً@/ وأ¼Îرته قّربته@, َء@:
ã
Ï¿وال أحرقه@/ :@ وا¡ر� شويُته@, َء@:

ã
Ï¿ال

[ّسكت@/ ء@:
ã
Ï¿وبال نكحت@/ فYن@:

ã
ب�

ã
| وأ¼Îرت
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الشمس@/ Cٔشّعة عرض ح@, ØÍ¼ أعلَن@, = ر�
ß
zِص� ـ قع

Xع@/ وضح@, سطع@, = �صاَهر�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قّربته@/ ء@:
ã
Ï¿ال ¼Îرت يقال بðّوج@/ التقّرب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

من الðّوج يُظهر فٕانُّه ,@íòا وهو بالðّوج اXتقّرب هو Îر@: ß½وال الðّوج@/ واXصاهرة@:
اXرأة@/

bيعاً@/ واXرأة الرجل بيت أهل تعّم هذا ع	 فاÎ¼Cٔار

/@٥٤ . ٢٥ ـ@ @ راً
Ö
Î ß¼و َنَسباً َفَجَعلَُه Ìاً@ Ò¿ بَ اXاِء ِمن َخَلَق ال.ذيى وهَو

نسـب ذا فـجعله أيى مبالغة@, Ì¿الب ع	 وا¡مل مصـدران@, Îر
Ù
وال½ النpَسب

واCنتشار@/ الك�ة حصلت الطريقة وwذه بالðّوج@, مصاهرة وذا بتوالد@, باCنتساب

الذّريّـة وٕادامة البقاء
ã
| السبب هو ا�عل هذا فٕاّن اòلق@: بعد ذ@كرYا وأمّا

/@Ì¿الب أصل ٕاNاد بعد والنسل

اللغة من مأخوذ فهو واCٕحراق@: الشمس ع	 والَعرض السطوع مفهوم وأمّا
Fك الشمس@, أو ا¡رارة ع	 وعرض تقّرب نوع ففيه ذلك ومع رأيت@/ Fك الع�ّية@,

/@�O@@C

/@٢٠ . ٢٢ @ـ@ لود Ôوا� م
ß ß
uُبطو

ã
| ما بِه ر

Ò
Î Ö½ مoيُ Ò¡ا ُرؤوÎºم َفوق من ُيَصب�

ي�اءي ما @أثر
ã
|@oا¡م وهذا بطوuم@وظواهرهم,

ã
| ما

Ô
oا¡م بذلك رق ÔJ@ أيى

الرaة@/ مبدأ عن واCنقطاع با= الكفر من مyم
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الّذيى والعيش والفيض واXغفرة الرaة وبيده الدين يوم مالك هو تعا� ا= فٕاّن
العـيش له Ì

Ø
يتي« فكيف به@: كافـراً كان بل تعا� عنـه انقطع ومن اNCخرة@, يناسب

والفYح@/

ã
ÇVا� الظواهر أّن Fك الفاسدة@, والعقائد اCٔفكار

ã
ا� ÒV البواطن أّن �O Cو

فzم@/ الصا¡ة غ� اCٔعFل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صوب@:

ذلك من قراَره@, واستقراره ء
ã
Ï¾ نزول ع	 يدّل صحيح أصل صوب@: ـ مقا

ومـنه اòطأ@/ خYف وهو قراَره@, مسـتقّر نازل أمر كأ نّه والفعل@, القول
ã
| الصواب

َصْوباً@/ للصواب تسميxم القياس هذا صحة ع	 والدليل اXطر@/ نزول وهو ْوب@, pالص
كذا@/ Cّٕا يكون C َحدور@,

ã
َحَدب| والتصويب@: ْوب@/ pالص ذو السحاب ّيب pالص ويقال@:

السـحاب@, ماء خالص وهو الَصوب@, من كأ@نّه ء@,
ã
Ï¾ كّل من فاòيار يابة الص� فأمّا

ذلك@/ من مشتقّة ا Øu@فكأ

ـ ٕاحداYا اُخريان لغتان وفيه الغرض@, وصل ٕاصابة@: ال«Îم أصاب ـ مصبا
من َصوباً اXطر وصابه باع@/ باب من َصيباً يَصيبه ـ والثانية قال@/ باب من َصوباً صابه
الرجل وأصاب ُمصيب@/ فهو الرأيى وأصاب باXصدر@/ تسمية َصْوب واXطر قال@, باب
وأصاب الصواب أراد أيى ا�واب@, فأخطأ الصواب أصاب قوGم ومنه أراده@, ء:

ã
Ï¿ال

وصابه واب@/ pالص مثل ْوب pوالص اòطاء@, ضّد وهو واب pالص ËºCٕوا وفعله@, قوله
ã
|

ومنه ناGا@, بغيته وأصاب فأصاب@, ورمي لغتان@, ٕاصابة@: وأصابه صوباً@, يصوبه أمر
أدركـه@/ ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال وأصابه الزوج@/ اسـتمتاع عن كناية زوجتـه@, من أصاب يقال

وقـال مصاوب@/ واCٔصل قالوا اXصائب@, اÎ¿Xور وbعها النازلة@, الشّدة واXصيبة@:
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َمصوب@, صابه من اXفعول Ëºوٕا مصيـبات@, فقيل لفظها ع	 bعت قد :@ ّ اCٔصمعيى
وصّوبت جهته@/ ء@:

ã
Ï¿ال وَصوب مصيبته@/ أيى مُصابه ا= وج� ُمصاب@/ أصابه ومن

صواباً@/ رأيته واستصوبته@: صواب@/ له قلت قوله@:

انصّب ٕاذا وصاَب أصاَب@/ ٕاذا صاب@: :@
Ø ã
èعراCٔا ابن عن ـ ٢٥٢ .@١٢ الxذيب

صائب ل«Îم وٕانّه قصد@, ٕاذا َصْيبوبة@: يَصوب الرميّة Lَو ال«Îم وصاَب كَصي&ب@/ أو ـ
ُحدور@/

ã
| َحْدب والتصّوب@: اòطأ@/ نقيض واب@: pوالص قاصد@/ أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وفـق ع	 أمر جريان أيى اÇòطأ@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اCٔصل أّن

الصـحيح@, ا¡ّق جريان عن واòـروج اLCراف هو اòطأ أّن Fك وا¡ّق@, الطبيعـة
اCستمرار@/ C ا¡دوث فيه ويYحظ

ٕا� النظر اُريد وٕاذا وا¡ّق@/ الصّحة ع	 جري أيى َصوباً@, يصوب صاب فيقال
مصيبة@, وهيى ُمصيب فهو ٕاصابة@, ُيصيب أصاب فيقال الصدور@: جهة ولوحظ الفاعل

تصويباً@/ يُصّوب صّوب فيقال والتعّلق@: الوقوع جهة لوحظ وٕاذا ُمصاب@/ وذاك

ـ ينت½Íون ُهم البَغيىُ م Ô Òwأصا ٕاذا وال.ذيَن عمل@:
ã
| ٕامّا الصحيح ا�ريان وهذا

/@٣٩ . ٤٢

حّقه@/ هو ما ع	 وقوعه البغيى
ã
| الصحيح ا�ريان فٕان

/@٣٨ . ٧٨ ـ َصواباً وقاَل ُن ×a الر. لَُه أِذَن َمن ٕاّ] َيتكل.مون [ قول@:
ã
| أو

والواقعّية@/ ا¡ّق Vري ع	 جارياً يكون ما الصائب فالقول

/@ ٨٩ . ١١ ـ نوح َقوَم أصاَب ما ِمثُل ُيصيَبكُم أن وعذاب@: ابتYء
ã
| أو
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/@١١٧ . ٣ ـ ظلموا َقوم حرَث أصاَبْت ØÍ ß¼ ر´فzا @َكَمَثل

ã
و| حقّه هو ما ع	 ووقوعه العذاب شّدة ٕا� ٕاشارة اXورد

ã
| باXاّدة التعب�

اXورد@/ شأن

/@١٥٦ . ٢ ـ ُمصيبَة م Ôx أصابَ ٕاذا ال.ذيَن مY_ة@: غ� حوادث
ã
| أو

/@٣٠ . ٤٢ ـ أيديكُم كسَبْت
ß
Eَف ُمصيبَة ِمن أصاَبكُم َوما

/@٧٩ . ٤ ـ Aا fن حسنة ِمن أصابََك ما وخ�@: حسنة
ã
| أو

/@١١ . ٢٢ ـ ِبه اطمأّن خ� أصابَُه فٕان

/@٣٦ . ٣٠ ـ أيدvم قّدمت ا
ß
[ سي&ئة ُتص}م وان سيGئة@: ã

| أو

/@٢٦٥ . ٢ ـ واِبٌل ا Òwأصا ِبَربَْوٍة َحب.ة @َكَمثِل :@ ّ يى Gماد أمر
ã
| أو

/@٥٦ . ١٢ ـ َنشاء َمن ِتنا Ò Öaبر ُنصيُب :@ ّ معنويى أو

/@٢٢ . ٥٧ ـ أنفسكُم
ã
| و] أ]َْرض

ã
| ُمصيبٍة ِمن أصاَب ما :@Fyم أعّم أو

كتاب@:
ã
و| تعا� ا= فبٕاذن ء

ã
Ï¾ من يصيب ما ٕاّن

Ø
j

/@١١ . ٦٤ ـ Aا بٕاذِن ٕاّ] ُمصيبة ِمن أصاَب ما

/@٢٢ . ٥٧ ـ ِكتاب
ã
| ٕاّ] أنُفسكُم

ã
| و] ْرِض أ]َ

ã
| ُمصيبة ِمن أصاَب ما

/@٥١ . ٩ ـ َلنا Aُا َكَتَب ما ٕاّ] ُيصيبنا لَن ُقل

من Cو الدنيا من شيئاً أحد Zلك Cو للملك@,
Ø ã
ا¡قي اXالك هو تعا� ا= فٕاّن

عارية يشاء ]ا مyا يشاء مَن
ã
çويؤ ,@= واCٔرض ال«Êوات

ã
| ما وكّل شيئاً@, اNCخرة

ملكه
ã
| Cٔحد اختيار Cو يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء ما وي
ع مسّمي@, أجل وٕا�

وحgه@/ وحكومته
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. ٣ ـ َتشاء ن Ú ßWالُملك �ع وتَ َتشاء َمن الُملَك
ã
çتؤ الُملك مالَك الّلهم. ُقل

/@٢٦

]ا يشاء ما فيه يفعل ا=@, حكومة وIت ا= وبيد و= ا= من اXلك كان فٕاذا
والتقدير اXطلق ا¡كم واختيار ا¡كومة ثبوت اXع� هذا فيYزم يشاء@: كيف يشاء

تعا�@/ = اXطلق والقضاء

/@١ . ٥ ـ ُيريد ما كُم ÒJAا ٕان.

/@٤١ . ١٣ ـ ساب ß¡ا Ìيع
Ò
º وهَو ¡gه معّقَب [ واJAكُم

التقدير@/ التكوين فيطابق

حكومته
ã
| تعا� = العبد من oوالتسل الرضا حالة Iقّق اXعرفة هذه ويYزم

أو يY_ـه Dوف بYء أو خـ� من العـبد يصيب ما كّل
ã
و| وقـدره@, وقضـائه وحgه

وحكومته@/ ]الكيّته تتعلّق
ã
الّ� اCُمور من C@يY_ه

/@١١٩ . ٥ ـ oالَعظ الَفوز ذلَك َعنه وَرضوا م Ôyَع Aا
ã
ÏÈر

/@٧١ . ٦ ـ � ÒXالعا لَرّب لُنسِلَم ِمرنا واُ

له وIّققت ,@= ا¡ّق اZCٕان له حصل :@
ã
æعاXا هذه حقيقة السالك شاهد فٕاذا

= اÇXالكيّة حـقيقة ¾ÇÎود من ا¡قّة اXـعارف هذه ومبدأ ,@oوالتسل الرضا حقيقة
حّقه@/ هو Fك عّز@وجّل

َحَسَنة@/ ِة ِخَر Ð[ا
ã
و| َحَسنًَة نيا الد�

ã
| آِتنا رب.نا ـ حقيقة يشاهد وهنا

وبـا¦لّك بايتـائه لغـ�ه اXلك Jصل ا Ø̂ وٕا اXـطلق@, اXالك هو تعا� ا= فٕاّن
الدعاء@: هذا مرجع فيكون ا�هات@, bيع ومن ومُّدة ومَّدة وكيفاً Ó

Ø
Fك ا¤دود ّ الظاهريى

نفسه@/ وWلوكيّة اXطلقة مالكيّته ٕا� التوّجه هو
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ـ ِخَرة Ð[وا نيا الد� لَُه لَيَس َمن ٕارَحم ِخَرة Ð[وا نيا الد� لَُه َمن يا ـ حقيقَة وهكذا
حقّاً@/ اليد صفر وهو ملكه

ã
| ء

ã
Ï¾ Cو Wلوك العبد فٕاّن

ـ والتوكّل والتفويض oوالتسل الرضا ـ mYع أربَع للمؤمن ٕاّن ـ حقيقَة وهكذا
أن Cّٕا له Tيص Cو ا�هات@, bيع من فق�اً Tكوماً Wلوكاً نفسه يشاهد اXؤمن فٕاّن
رؤوفـاً ÓDحكـ وجّل عّز ا= يري ذلك ومع ¡gه@, خاضعاً ÓFِسل قانعاً راضياً يكون

/@�Xالعا رّب كرZاً ÓDرح

مس� عن واLرافه العبد تقص� جانب من واCضطراب الوحشة@واòوف ا Ø̂ وٕا
ا= وليس يداه@, كسبت و]Çا نفسـه ع	 وظلمه العزيز hالكر الرّب وعصيانه ا¡ّق

للعبد@: بظYّم تعا�

/@٣٠ . ٤٢ ـ أيديكُم َكَسَبت @
ß
Eَف ُمصيبة ِمن أصاَبكُم َوما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صوت@:

اُذن
ã
| وقـر ما لكّل جنس وهو الصوت@, وهو صحيح أصل صوت@: ـ مقا

ٕاذا وصـائت الصوت@, شديد كان ٕاذا َصّيت@: ورجل زيد@/ صوت هذا يقال السامع@,
الصـوت من فانفعل ُصّوت كأ@نّه أيضاً@, ذلك من فهو فانصـات@: قوGم فأمّا صاح@/

الناس@/
ã
| ا¡سن الذكر ْيت@: pوالص أجاب@/ ٕاذا وذلك

ت@, Gمصو فهو تصويتاً@, يُصّوت صّوت يقال الليث@: قال ـ ٢٢٣ . ١٢ الxذيب
صائح@/ معناه صائت@, فهو َصْوتاً, صات@يَصوت ويقال صّوت@بٕانسان@فدعاه@/ وذلك@ٕاذا
ذهب قد يقال @كر@, Gالذ يُت@: Gوالص وغ�ه@/ اCٕنسان صوت وت pالص السّكيت@: ابن عن
وانصات يشxيه@, C بأمر ¾Îر ٕاذا الرجل@بالرجل@: وأصاَت @ذ@كره@/ أيى الناس,

ã
صيته@|
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اشxر@/ ٕاذا انصياتاً@: به الزمان

ـ قـوله وأمّا مذّكر@: وهو أصوات@, وا�مع الكYم@, َجْرس الصوت@: ـ مصبا
العرب تفعل ما وكث�اً الصيحة@, ٕا� ذهاباً اُّنث ا Ø̂ فٕا الصوت@: هذه ما أسد

ã
ب� سائل

ع	 العشـاء أقبلت فتقول واحد@, مسـّمي ع	 واXؤّنث اXذّكر ترادف ٕاذا ذلك مثل
صاح@/ ٕاذا صائت ورجل العشاء@/ مع� ع	 العشيّة وهذا العشّية@, مع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والصوت ج«Ë@كان, ّ من@أيى الصوت مطلق هو اXاّدة: هذه
ã
| أّن@اCٔصل@الواحد

السامعة@, والقّوة Ë»�ب�ا اXتوّسط اGواء
ã
| [ّوجاً يوجب Ë»� Jصل ارتعاش هو

ٕاNابه
Ø
j جسـم@,

ã
| Uصوصة وحركة ارتعاش Iقّق ع	 يتوقّف الصـوت فوجود

اCٔمرين هىذين من واحد فقد وٕاذا به@, وJّس الصوت لينتقل ا£اور اGواء
ã
| اهðازاً

اòارج@/
ã
| صوت C@يوجد

/@١٩ . ٣١ ـ َصوتك ِمن وcْغُضض ـ@ م�@ Ò¡ا َلَصْوُت أ]ْصواِت أنكَر ٕان.

ِعـنَد أصواÇtم يغّضون ال.ذين ٕان. ,@ Ø ã	 الن. َصْوِت فوَق أصـواتكُم ترفعوا َو]
/@٣ . ٤٩ ـ للت.قوي قلوwم Aا امتحَن ال.ذيَن اولىئَك Aا َرسول

اGمس Gحد عن اòارجة اXرتبة وهو اCعتدال, هو التكلّم @مقام
ã
الصوت| حّد

وهو ,@ التأذGيى يوجب Pهر يكون C وأن بالتكّلف@, Cّٕا اXستمع C@يسمع بأن اXوجب
والّلزوم@/ ا¡اجة مقدار عن اòارج

اCجـBعيّة والوظائف اNCداب أهّم من التكلّم عند واCعتدال الغّض ورعاية
اXعرفة أهل مع اXصاحبة كانت ٕاذا

Ø
Dس Cو اXصاحبة@, مقام

ã
| يلزم ما أوجب ومن
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والفضيلة@/

اCهðاز يكون وأقوي أشّد كان Fّكل Ë»�ا
ã
| واCرتعاش اCصطكاك ٕاّن

Ø
j

يكـون ال«Ìيعة اCهðازات هذه نتيجة
ã
و| وأزيد@, أÌºع ا£اور اGواء

ã
| وا¦ّوج

وأع	@/ أرفع الصوت

جهاز من وخروجـه اGـواء ]ـرور يتحقّق ا Ø̂ ٕا اCٕنسان@:
ã
| الصـوت وظهور

القصبة@/
ã
| باCٔوتار واصطكا@كه التنفّس

الصوت خصوصيّات Hتلف وخصوصيّاtا@: الصوتيّة اCٔوتار تلك وباختYف
وال�جيع@/ واòشونة اللطافة من

/@٦٤ . ١٧ ـ بَصوتك م Ôyِم استطعَت من واستَفِزز

/@١٠٨ . ٢٠ ـ ساً
Ö
ÒY ٕاّ] تسمع Eَف ن ×a للر. أ]صوات وخشعت

باCٕظهار هو ا Ø̂ ٕا اXاّدة@: عن خارج هو ن
Ø
W أو اXاّديى nالعا وراء ما

ã
| التكلّم

ـ راجع ـ Mسبه nعا كّل
ã
| الضم�@,

ã
| ما ٕاظهار هو التكلّم فٕاّن وبعاXه@, به اXتناسب

@كلم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صور@:

قياس بباب الباب هذا وليس اCُصـول@, متبائنـة كث�ة كلFت صور@: ـ مقا
أصـوره ء

ã
Ï¿ال Íت

Ô
و¼ مال@/ ٕاذا يصَور@, صور قوGم منه ينقاس ا

Ø
Wو وC@@اشتقاق@/

هو فهذا وسقط@/ مال كأ@نّه ب@, ßÍÔÈ ا ßX ر@, pتَصو قياسه ء وNيى ٕاليك@, أملته ٕاذا Íته@:
Ò
وأ¼

Uلوق@, كّل صورة الصورة ذلك من بنف«Îا@/ منفردة كلمة فكل� ذلك وسوي اXنقاس@,
ٕاذا Ù�َص رجل ويقال@: اXصّور@, البارٔي تعا� وا= ِخلقته@, هيئة وهيى ُصَور@, وا�مع
وار الص� ذلك ومن ا¡ائش@, وهو النخل bاعة ْور@: pالص ذلك ومن الصورة@, bيل @كان
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هو قوم وقال اßXسك@, صوار وار الص� ذلك ومن ِص�ان@/ وا�مع البقر@, من القطيع وهو
ومن ِحّكة@/ أيى َصورة

ã
Ïºرأ

ã
| أجد قوGم ذلك ومن وعاؤه@/ هو قوم وقال رJه@,

C وهذا أجاب@, ُدعيى ٕاذا الّذيى وهو َصّوار@, عصفور قال اòليل@, حكاه ء
ã
Ï¾ ذلك

ٕا� Zيل Cٔ@نّه ,@Cًأّو ذ@كرناه الّذيى الباب من يكون أن صّح ٕان وZكن عربيّاً@, أحسبه
ع	 يكون أن Zكن وهذا َصْوراً@, يُسّمي فٕانّه الفرس من الناصية َشَعر فأمّا داعيه@/

شجر@/ ذات أرض الصارة@: ويقال النخل@/ بَصور التشبيه مع�

ٕاليك@, أملته ٕاذا وأ¼Íته@: َء
ã
Ï¿ال

Ú ã
ٕا� Íُت

Ô
¼ ـ عبيد أبو ـ ٢٢٧ . ١٢ الxذيب

ٕاليك أِملهّن ـ Íهّن
Ô
¼ مع� اللغة@: أهل قال أماله@/ ٕاذا ويص�ه@: يصوره صاره ويقال

بعنقه, مال@Lوه ء@ٕاذا
ã
Ï¿عنقه@ٕا�@ال والرجل@يَُصور اXيل, َور pالص الليث: وقال واbعهّن@/

أبو@عبيد@: قال /@ الداعيى Nيب الّذيى وهو َصّوار وعصفور َصِور@, وقد أصور@, والنعت
وقال ُصوار@/ البقر �Fعة يقال Fك وهذا لفظه@, من له واحد Cو النخل اع

ß
b ْوُر@: pالص

ويقال@: ِص�ان@/ وا�مع أصِورة@, والعدد البقـر@, من القطيع وار@: Gوالص وار الص� الليث@:
َقرناً@, ور الص� يكون أن قوم فأنكر ور@: الص�

ã
| ونُفخ سقط@, ٕاذا وتَصّور فتَجّور عه ÒÍ¼

وَرووا الثومة@, bع والث�وم الصوفة bع الصوف أّن Fك الصورة bع ور الص� أّن واّدَعْوا
هاء بزيادة فواحدته واحدَته@: bُعه سبق bع كّل الفّراء@: وقال عبيدة@/

ã
èأ عن ذلك

اÊºCٔء هذه من واحد فكّل والعشب@, والقطن والشعر والوبر الصوف مثل وذلك فيه@,
سبق الباب هذا bيع Cّٔن هاء@, فzا زيدت واحدته أفردت فٕاذا جنسه@, �ميع Ëºٕا
Qمع ا Ø̂ وٕا صورة@, واحدته يقال أن N@Cوز واحد فهو الَقرن@: ور الص� وأمّا واحدته@,

bعه@/ سبقت واحدته Cّٔن ُصَوراً اCٕنسان صورة

/@Dس مثال@, هيئة@, شكل@, صورة@, �صوراه� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

وب� وبيyا جانب@, ٕا� واCٕمالة التحويل هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

ومع�@/ لفظاً وتشابه اشتقاق الص�ورة ماّدة

داعيه@/ ٕا� ويرجع يتحّول أ@نّه باعتبار ّوار@: pالص ذلك ومن

الكرZة@: اNCية مرجع اXع� هذا وٕا�

Ø
Ôj جـزءاً مyّن جبل ُكّل َع� cجَعـل Ú Ôj ٕاليَك Íهّن Ô½ف

ß
Öالط.ـ� ِمن أربعـًة َفُخذ
/@٢٦٠ . ٢ ـ يأتينك ادُعهّن

Øح� بيyا واCعتياد اCُنس حصول جهة من اCٕماتة@: قبل والعطف فاCٕمالة
هـنا والتـعاطف اCُنس وهذا ٕاليـه@, ف�جعن دعائهّن ح� والعطف اCٕمالة يتحّصل
اÇòالق ٕا� بالنسبة وأمّا ,@

Ø ã
èكتسا@Cا oوالتعل وا¦رين بال�بية يتحقّق ا Ø̂ وٕا

Ø ã
Iصي	

ع	 آدم خلق تعا� ا= فٕاّن ,@ ّ حضوريى
Ø ã
çذا Fyبي وا¦ايل التعاطف فٕاّن وا¢لوق@:

ا¡جب رفعت ٕاذا Fyبي ا¤بّة تتظاهر اXب� هذا وع	 روحه@/ من فيه ونفخ صورته
راِجعون@/ ٕاليِه وٕانّا ِAِ ٕانّا قالوا وJّبونه@/ Aا م Ø{J@@ـ

رأيت@/ Fك الع�يّة اللغة من مأخوذ فهو الصورة@: مفهوم وأمّا

/@٦ . ٣ ـ َيشاء َكيَف رحام أ]َ
ã
| ُيصّوركُم ال.ذيى هَو

/@١١ . ٧ ـ رنا@كُم صو. Ú
Ôj َخَلقنا@كُم َوَلَقد

/@٦٤ . ٤٠ ـ ُصَوركُم فأحسن وصّوركُم

الظاهريّة اòصوصيّات تعي� وهو والتكوين@, والتقـدير اòلق بعد فالتصوير
اXاّدة@/ قبال

ã
| Ë»�ا من ّ الظاهريى الشكل وجهة
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وبقـدرته تعا� ا= من ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| اCٔصـيلة اXاّدة وخلق التكوين أّن Fوك

واGيئة الشكل
ã
| والتدب� الظاهريّة ا�هات وتعي� التصوير كذلك وعلمه@: وتدب�ه

منه@/ ي�اءي Dف والنظم

فY@بـّد مكنوuا@,
ã
| ما Ø	ويتج اXاّدة@, خصوصيّات فعليّة تتحّصل وبالصورة

/@Fyبي تاّم وتناسب كامل التيام من

/@٢٤ . ٥٩ ـ اXصّور البارٔي اòالق Aا هَو

مـقام وبـعدYا النـقائص@, ورفـع التكوين مقام وال�ء التقدير@, مقام اòلق
التصوير@/

الصورة@: من يراد وكذلك ,
Ø ã
æالزما C

ã
çالذا والتقّدم ال�تيب منه يراد ال�تيب@:

ã
| للFّدة فٕاّن اòلق@, جريان

ã
| اXتحّولة َور الص� مطلق C اXقصودة@, اXنظورة الصورة

uائّية@/ منظورة مقصودة صورة ٕا� تنxيى أن ٕا� قهراً صورة IّوtCا من @كّل

Cو وبيده@, تعا� ا= تدب� Iت وكلّها التكـوين@, مقام
ã
| ثYث مراتب فهذه

ÏÉمقت ع	 يشاء ]ا يشاء ما يفعل اXقام@, هذا
ã
| له ¾Ìيك Cو غ�ه@, Cٔحد اختيار

ÏÉمقت ع	 للعباد وتكاليف أحكاماً ويقّرر الكتاب ل Ø
ي
Ø
j التاّمة@, وحgته علمه

اXقصود@/ الغرض ويتحّصل التكويَن@, الت¿Ìيُع ليوافق التكوين@, ذلك

فعليّة تتحقّق بالصورة فٕاّن التكوين@,
ã
| اCٔخ�ة اXرتبة هو التصوير كان وØXا

فيكون وجوده@:
Ø
rي وwا وخواّصه@, آثاره تBيز وwا وشيئّيته@, حقيقته وتظهر ء

ã
Ï¿ال

فأحَسن ركُم وصو. ـ س� Ô¡ا اÊºCٔء من عال مقام
ã
| ر� GصوXا� ال¿Ìيف ËºCٕا هذا

رُكم@/ ُصَو

ٕادامـة
ã
| ٕاليه ÇJتاج ما كّل ء

ã
Ï¿لل يعطيى أن وهو تgيلها@, الصورة وIس�



صور ٣٦٤

ال¿Ìائط bيع ¡اظ مع ا¡gة@, ما@تقتضيه ع	 القوي@واCٔعضاء@وا�وارح من حياته
نات@/ Gوا¤س واللّوازم

مرجعه التصوير فٕاّن اCٔصل@, مع تناسبه �O C �الصورة� اXفهوم هذا ٕاّن
Ø
j

اXلحوظ@/ هو ما ٕا� Zيلها ح� حالة ٕا� حالة من Iويل ٕا�

الناصية شعر ومن اXسك ومن البقر من والقطيع النخل bاعة ـ oمفاه وأمّا
من@Iّصل@هيئة@وحالة@Uصوصة@@وIّول مأخوذة ا Øu@فكأ اCٔرض@وغ�ها: ومن@أشجار

جالبة@/ خاّصة صورة ٕا�

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا النفخ فٕاّن استعارة@, هنا فالقرن الَقرن@: ]ع� ور الص� مفهوم وأمّا
اCٔ@كناف@/ ال¿Ìق@والغرب@وbيع Jيط كب�اً قرناً يشبه النفخ ولعّل عاn@ال�زخ@واXثال,

Pمع@/ وليس والصوفة@, وف والص� وا¦رة كالتpمر للصورة جنس Ëºٕا ور والص�
Cتشّتت واحد أمر ٕا� ومواجه متعلّق كأ نّه النفخ أّن ٕا� ٕاشارة بٕاËº@ا�نس: والتعب�

اختYف@/ Cو فيه

مطّهرون nالعا ذلك موجودات فٕاّن واXثال@: ال�زخ nعا
ã
| ما يناسب ور والص�

nعا اXاّدة nعا ٕا� بالنسبة nالعا هذا وكأّن ولوازمه@, وا�سد اXاّدة nعا كثافات عن
وصورة@/ ومثال شكل

ٕا� وبالنسبة nالعا هذا
ã
| يقع Çا Ø̂ ٕا أيضاً والنفخ Cٔحد@, فيه ريب C ا

Ø
W وهذا

ال�زخّية@/ اXثاليّة موجوداtا

nعـا ٕا� وتـبديله nالعـا ذلك
ã
| تأث�ه وخصوصيّات النفخ هذا آثار وأمّا

ومـعرفة وٕادرا@كـها فهمها عليـنا يشكل
ã
الّ� اXراحـل fن والبعـث@: Ì¿والن Ì¿¡ا
لنا@/ اXرحلة هذه

ã
| لقصور خصوصيّاtا,@
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/@٧٣ . ٦ ـ ور الص�
ã
ُينَفخ| يَوم الُملك ولَُه ا¡ّق َقوله

/@١٠١ . ١٨ ـ عاً Òb َفَجمعناُهم ور الص�
ã
وُنفخ|

/@٩٩ . ٢٠ ـ ُزرقاً ¿Ìا£رم�يومئٍذ ÒLو ور الص�
ã
ُينَفخ| يَوم

م Ôyَبـي أنسـاب Eَف ـور الص�
ã
| ُنفخ فٕاذا ُيبَعثـون ٕا
يَوِم َبرزخ وراِئِهم وِمن

/@١٠٣ . ٢٣ ـ يومئٍذ

/@ ٨٧ . ٢٧ ـ أ]َْرض
ã
| وَمْن واِت مى الس.

ã
| َمْن ففزَع وِر الص�

ã
| ُينفُخ ويَوَم

َبعثنا َمْن َويلنا يا قالوا َينِسُلون م
ß Ù
wر
ٕا أ]جداِث من ُهم فٕاذا وِر الص�

ã
| وُنِفَخ

/@٥١ . ٣٦ ـ َمْرَقِدنا ِمن

ُنفخ Ú ÔjAا شاَء َمن ٕاّ] ْرِض أ]َ
ã
| وَمْن Êواِت

Ú
ال«

ã
َمن| فصِعق وِر الص�

ã
| وُنِفَخ

/@٦٨ . ٣٩ ـ ينظرون قيام ُهم فٕاذا اُخري فيه

/@٢١ . ٥٠ ـ الَوعيد يَوم ذلك ور الص�
ã
وُنفخ|

/@١٤ . ٦٩ ـ فُد@ّكتا وا�بال ْرض أ]َ لت Ôaو واحدة نفخٌة ور الص�
ã
ُنفخ| فٕاذا

/@١٨ . ٧٨ ـ أفواجاً فتأتون ور الص�
ã
ُينَفخ| يَوم

بيانات@: اXقام هذا
ã
|

معنويّاً@, أو ماّدياً وعلّواً@, ارتفاعاً يوجب بالفم ر´ وٕالقاء تنفيس النفخ@: ـ ١
ولد لتكّون اXوجب �ع� hمر

ã
| والنفخ جديدة@, ¡ياة اXوجب الروح نفخ ذلك من

ا=@/ بٕاذن ط� لتكّون الط�
ã
| والنفخ فzا@,

وأن فـzا@, وارتـفاعاً انتفاخاً يوجـب وأن C@بّد أيضاً الصور
ã
| بالنفخ ـ ٢

يتحّصل أن وCبّد النفخ@, متعلpق هيى ـور الص� فٕاّن جديدة@, حياة الصور
ã
| به تتحّصل
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فيه فانفخ ,@ روحيى من فيِه وَنَفْخـُت @:@
ã
| Fك غـ�ها@,

ã
| C فzا واCرتفاع اCنتفاخ

روحنا@/ من فzا فنفخنا اً@, Öَط� فَيكون

ال�زخ nعا
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا ور الص� نفخ أّن ع	 ال¿Ìيفة اNCيات هذه تدّل ـ ٣

النفخ وهذا البعث@, nعا ٕا� واCنتقال للxيّؤ مقّدمة وهو البعث@, nعا وقبل واXثال@,
من التقّرب ويوجب ¾Ìائطه ويوجـد البعث nعـا ورود ٕا� اCسـتعداد روح ينفخ
ويشاهد ,@= الُملك ف�ي ـ@ وال�زخ@ اXثال nعا من أزيد ا¡قيـقة مراحل مشاهدة
اCٔنسـاب@, وانـتفاء ال�زخ@, بـعد والبعث ٕاليه@, ا£رم� Ì¿وح ٕاليه@, الناس اجBع

وغ�ها@/ والوعيد@, مyم@, والصعقة ا¤دودة@, اCٔجداث من وقياماً الفزع@, وحصول

نـفخة وقـوع ع	 َينظرون@: قيام ُهم فٕاذا اُخري فيه نفخ Ø Ôj ـ اNCية تدّل ـ ٤
ينظرون@/ قيام هم فٕاذا الفعلّية@, Iقّق مرحلة توجب ثانويّة

اCُمور Øيتب� وبالبعث والبعث@, الدنيا ب� Dف برزخ اXثال nعا أّن فينظر ـ ٥
/@Yًتفصي اCٔفراد مقام rتOو ا¡ساب ويتقّرر اXراتب Øويتع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صوع@:

وتـصّدع@, تـفّرق عـ	 يـدّل أحدYا بابان@: وله صحيح أصل صوع@: ـ مقا
تشقق@, ٕاذا َشَعره تصّوع ويقال تفّرقوا@/ ٕاذا تصّوعوا ـ قوGم ـ فاCّٔول ٕاناء@/ ـ واNCخر
وهو واع@, والص� فالصاع اCٕناء@: فأمّا هاج@/ النبت@: تصّوع أيضاً@: وقال اòليل@/ قال @كذا

صاعاً@/ اXكاييل من مكيال يكون وقد به@, ي¿Ìب ٕاناء

وذلك أمداد@, أربعة باXدينة@: الّذيى �ص�
Ø ã
الن� وصاع مكيال@, الّصاع@: ـ مصبا

/@ ّ بالبغداديى وُثلث أرطال `سة
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ي¿Ìب للملك كان الّذيى اCٕناء وهو ذ@كر@, واع@: الص� الفّراء@: ـ ٨٢ . ٣ الxذيب
طرفاه@/

ã
يلت @الّذيى

Øã
Ïºّكرك@الفارXا هو واع: الص� سعيد: وقال والصاع@يؤّنث@ويذّكر/ به@/

يكال كان َوِرق من كان ٕانّه قيل@: وقد واحد@/ ء
ã
Ï¾ والسقاية@: واع الص� ا¡سن@: وقال

به@/ ¾Ìبوا ا Ø[ور به@,

� Çيى ß Ògال يـصوع قوGم وفيه فتفّرق@, فّرقته أيى فانصاع ء
ã
Ï¿ال ُصعت ـ صحا

به يكال الّذيى والصاع@: اCٔرض@/ من Øطم�Xا والصاع@: نواحzم@/ من أتاهم ٕاذا أقرانه@:
واع@: والص� اXضمومة@Yزًة/ الواو من ِشئت@أبدلت أربعة@أمداد,@وا�مع@أصُوع@/@وٕان وهو

الصاع@/
ã
| لغة

/@�dيا زّرين جام ِصيعان@: bعه @ُصواع@, :@
ã
تطبي فرهنگ

/@( @Sw,@t ) جام@/ ُصوعت@: ـ
ã
Ï¿حب

/@( @Sâ @,@â @) مñان@/ صاعاء@: ـ آراميى صاع@:

/@( @So @,@â @) ظرف@/ ُصوعا@: ـ
ã
æياÌº صاع@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـقال@: والتجّمع@, النظم قبال
ã
| التفرق هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

وهاج@/ تفّرق ٕاذا تصّوع

ã
| متداولة وكانت ال«Ìيانيّة اللغة من واردة هيى ا Ø̂ ٕا الكلمة فهذه واع@: الص� وأمّا
]ع� وهيى رأيت@, Fك ا¡بشية اللغة

ã
| ما مyا وقريبة اCٕسYم@, قبل الشامات

ã
ÏÈأرا
اCٕناء@/

ال«Ìيـانّية@, من القريبة اNCراميّة اللغة من اXأخـوذة الصاع كلمة مyا وقريبة
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مكيال@/ وهو به يوزن ما وهيى

Ôالعـ� أ@ي.ـxا ُمؤذ&ن أذ.ن Ú Ôj أخيِه َرحل
ã
| قاية الس& َجَعَل هازهم ÒP زهم جه. ØF َفلَ

.@١٢ ـ ÇXِلك ا ُصـواَع َنفِقد قالوا َتفِقدون ماذا علzم وأقَبلوا قالوا َلسارقون ٕان.كُم
/@٧٢

أو ]با¾Ìة العمل كان سواء �ص�
Ø ã
الن� يوسف ٕا� راجع جَعل@: ـ

ã
| الضم�

ا Øuفـٕا ال«Ìقة وحكم /@oللتفخ عليه اXصدر وأطلق به يُس ما ـقاية@: Gوالس بأمره@/
يوسف أخذوا م Øuفٕا صاحبه, من دون@ٕاجازة من غ�حّق@وأخذه من ء

ã
Ï¾

ã
ف@| ØÍ½ت

سلطxم@/ Tدودة
ã
| بنيام� أخاه جعلوا

Ø
j عدوان@, ف ØÍ½ت فيه فوا ØÍ½وت أبيه من

مضافاً اXكيال@, ]ع� وليس للملك@يس@منه@, كان Uصوص ٕاناء هو وُصواع@اXلك@:
الكيل@/ لعامل وهو اXلك@, ٕا� ٕاضافته يناسب C اXكيال أّن ٕا�

C واXكـيال السـقاية@, هو الرحل
ã
| ا£عول بأّن ´Í½الت أيضاً@: عليه ويدّل

للملك@/
Ø
Dس Cو منه@, ال¿Ìب يناسب

Fمفهومه
ã
| فٕاّن والصـاع@: واع الص� وكلمة اXاّدة ب� مناسـبة وجود �O@Cو

التشقّق Jصل Fw اCٕناء أو اXكيال ٕاّن حيث باbCٕال@, والتشقّق التفّرق مع� أيضاً
ا£موع@/ عن Øمع� مقدار وتفريق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صوف@:

كث� وصائف@: أصوف وكبش منه@, أخّص والصوفة للضأن@, الصوف@: ـ مصبا
ويصيف@: يصوف ال«Îم وصاف مولّدة@/ كلمة :@

Ø ã
صو| وهو الرجل وتصّوف الصوف@/

عدل@/

يرجع كلّه والباب اXعروف@/ وف الص� وهو صحيح@, واحد أصل صوف@: ـ مقا
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كانوا قوم وُصوفة@: ُنقرته@/
ã
| السائل َعر pبالش أخذ ٕاذا قفاه@, بصوفة أخذ يقولون ٕاليه@/

Çم Øu@أ عبيدَة@:
ã
èأ عن وحكيى ا¡اّج@/ وñNون الكعبة@, Oدمون كانوا ا�اهلّية@,

ã
|

ٕاذا ,@
Ø
Ì¿ال عن صاف ـ قوGم فأمّا الصوف@/ يتشبّك Fك فتشبّكوا Qّمعوا القبائل أفناء

ماَل@/ ٕاذا صاَف يقال اCٕبدال@, باب من فهو عدل@,

وقيل الصوف/ منسوب@ٕا�@لُبسه قيل :
Ø ã
و| والص� ومن@أصوافها@وأوبارها/ مفر@ـ

ٕا� مـنسوب وقـيل بالعبادة@, CشتغاGم الكعبة Oدمون الّذين الصوفة ٕا� منسوب
وفان الص� Vري ما@Nريى ع	 الط�عم

ã
Cقتصادهم@واقتصارهم@| نبت هو الّذيى وفان الص�

الغذاء@/
ã
| الغناء قلّة

ã
|

وُصوفانيّة, وكبش@صاٌف /@Fyم ما@يعمل أيى الصوف@والقطن, يلبس فYن ـ أسا
wم@, يفيضون أيى عرفات@, من ا¡اّج ñNون صوفة آل كان ويقال وف@/ الص� @كث�
النسك@,

ã
| wم تشبzاً ٕالzم نُسبوا الصوفيّة ولعّل صفوان@, وآل صوفاَن آل Gم ويقال

للتخفيف@, واواً الفاءين ٕاحدي بقلب الصوفيّة فGيّة الص� مكان فقيل ّفة@, الص� أهل ٕا� أو
الصوامع@/ وأهل العبّاد لباس هو الّذيى الصوف ٕا� أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والوبر اXعزي
ã
| كالشعر الشاء@, جلد ما@يواريى هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

ُصوفة@/ منه الواحدة والقطعة لYٕبل@,

يائيّاً@/ الصيف من فهو عدل@: ]ع� صاف قوGم وأمّا

من بألبسـة لتلب«Îم وذلك وف@, الص� ٕا� منسـوبة فهيى الصـوفّية@: كلمة وأمّا
الناسك� َديدن وهذا من@صوف, مصنوعات اCٔغنام@أو ع	جلود وف@وجلوÎºم الص�
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فليس غ�ها@: أو وفة الص� أو فّة الص� ٕا� ٕانتساwم وأمّا القدZة, اCٔزمنة من الزاهدين
تكّلف@/

ã
| تكلّفاً Cّٕا

أثاثاً وأشعارها وأوبارها أصوافها وِمن ///@ ُبيوتاً نعام أ]َ ُجلود ِمن َلكُم َوَجَعَل
/@ ٨٠ . ١٦ ـ ٕا
ح� وَمتاعاً

وبر له وما كاXعز شـعر له وما كالضـأن صوف له ما@يكون تشـمل فاCٔنعام
يفرش@/ وما يلبس ما مyا فيتّخذ @كاCٕبل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صوم@:

,@mالصا صوم ذلك من مكان@,
ã
| وركود ٕامساك ع	 يدّل أصل صوم@: ـ مقا

صوماً@/ الكYم عن اCٕمساك ويكون ُمِنعه@, ما وسائر وم¿Ìبه مَطعمه عن ٕامسا@كه هو
الشـمس اسـتواء والصوم@: الر´@/ ركود ْوم@: pوالص /@mصا mللقا فيقال الركود@: وأمّا

َموقفه@/ الفرس@: ومَصام تدوZها@/ عند ركدت ا Øu@وكأ الyار@, انتصاف

فٕانّه وم pالص Cّٕا له آدم ابن عمِل كّل �ص�@:
Ø ã
الن� قال ـ ٢٥٩ . ١٢ الxذيب

ا= وقال شيئاً@/ C@يَطعم الّذيى السا@كت mالقا اòيل@: من mوالصا أبو@عبيد@: قال /@
ã
�

اCٕمساك اللّغة
ã
| الصوم غ�ه@: وقال َصمتًا@/ أيى ـ َصوماً ن ×a للر. نََذرُت

ã
Ùæ ـ@@ٕا تعا�

واXنكح@, واÌ¿Xب اXطعم عن Cٕمسا@كه mصا mللصا وقيل له@, وال�ك ء
ã
Ï¿ال عن

العلف عن Cٕمسا@كه mصا للفرس وقيل الكYم@/ عن Cٕمسا@كه mصا للصامت وقيل
عمل@/ Yب قيام والصوم@: الكYم@/ وترك اCٔ@كل ترك الصوم@: الليث@: وقال قيامـه@/ مع
ت�ح nو قامت ٕاذا الyار@: انتصاف عند الشمس وصامِت ركدت@/ ٕاذا الر´@: وصامِت

تَُدر@/ فلم قامت ٕاذا صا_ة@: وبَكرة مكاuا@/
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كردن@/ امساك روزه@, َصوماً@: صام ـ@
ã
تطبي فرهنگ

ُصوم@/ = ـ ع�يى

ُصوما@/ ُصوم@, ـ آراميى

صاوما@/ ُصوما@, ـ
ã
æياÌº

َصوم@/ صيام@, �صوم� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

¾Ìٍب@, أ@كٍل@, ء@,
ã
Ï¾ ّ أيى عن اCٕمساك مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اCٔصل أّن

وغ�ها@/ نكاح@, خاّصة@, حركة خاّص@, عمل @كYم@,

ع	 قرينة تدّل أن Cّٕا اCٕطYق@, عند اÇXراد وهو الصحيح@, اCٔصل هو وهذا
/@ ّ ال¿Ìعيى اXصطلح الصوم وهو خاّص@, ٕامساك ٕارادة

/@٢٦ . ١٩ ـ اً ٕانسيّ اليَوَم @َكل&َم اُ َفلَن َصوماً ن ×a للر. نذرُت
ã
Ùæ ٕا :@

ã
| Fك فاCّٔول

بالكYم@/ وتقيGده Ìه
Ù
تف« بعده وا�ملة ٕامسا@كاً@, أيى

/@ ٨٩ . ٥ ـ أZانكُم كّفارة ذلك أيّام ثEَثة َفصياُم د ÒN Ònن Ò Òf :@
ã
| Fك

ã
æوالثا

/@١٨٧ . ٢ ـ نسائكُم 
ٕا الرَفُث يام الص& ليلَة َلكُم اُحّل

/@٩٢ . ٤ ـ
ß Ö
ُمتتابَع� Îرين Ò¾ فِصياُم د ÒN Ònن Ò Òf

/@ ّ ال¿Ìعيى الصوم مyا ف�اد

الكرZة@: اNCية
ã
| العاّم@: اCٔصيل اXع� ٕارادة النظر

ã
| يقوي بل تمل ÔJ ا

Ø
Wو

قات واXتصد& ق� واXتصد& واòاشعات واòاشع� واXسلFت@/// اXسلم� ٕان.
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/@٣٥ . ٣٣ ـ والّصا_ات والصا_�

السلوك عن وZنع ا= سبيل يسّد ما كّل عن اCٕمساك مطلق ٕارادة اXناسب فٕاّن
القاطع@/ oوالتصم النيّة ٕاخYص عن يكشف الّذيى وهو ٕاليه@,

بال�تيب تعا� ا= ٕا� السلوك مراحل بيان مقام
ã
| الكرZة اNCية أّن �O Cو

ا=@/ ٕانشاء آخر مقام ولتفصيلها فzا@, ذ@كر الّذيى

الكرZة@: اNCية اXورد@:
ã
| اXع� عموم ع	 ويدّل

/@١٨٣ . ٢ ـ تت.قون َلَعل.كُم َقبلكُم ِمن َع�ال.ذيَن ُكِتَب @@F كَ ياُم@ الص& َعَليكُم @ُكِتَب

Uصوصة@/ فالصوم@تقوًي نتائج@الصوم, من اCٕمساك@وهيى من فٕاّن@التقوي@قريبة

امتداد ع	 يدّل فيه واXّد لفظه ÏÉقت[ الصيام أّن يام@: Gوالص الصوم ب� والفرق
فيه@/ قيد Cو مطلق فٕانّه الصوم YRف الصوم@, أيّام ã

|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صيح@:

الشجرة@: وصاحت ¼Íخ@/ وصياحاً@: َصيحة به يصيح ء
ã
Ï¿بال صاح ـ مصبا

باXدينة@/ معروف [ر :@
Ø ã
æيحا pوالص تصّدع@/ الثوب@: وانصاح طالت@/

مـنه والواحدة ياح@, Gالص منه ,@
ã
العا� الصوت وهو صحيح أصل صيح@: ـ مقا

ا
Ø
Wو التفّرق@/ والنفر@: ياح@/ Gالص يح@: pفالص ونفر@, صيح كّل قبل فYناً@ لقيت يقال@: َصيحة@,

طال ØXا كأ@نّه طال@, ٕاذا الّنبـت@, وصاح الشـجرة صاحت ـ قوGم هذا من يسـتعار
تشــقّق وهو التصـّيح@: وأمّا الصائح@/ ع	 يدّل الّذيى ـياح Gكالص طوله ُجعل وارتفع

التصّوح@/ وهو الواو@, فيه فاCٔصل اòشب@,
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والصيحة: اشتّد@/ ء@ٕاذا
ã
Ï¾@كّل صوت ياح: Gوالص قال@الليث: ـ ١٦٦ . ٥ الxذيب

اÇòيل فاجأtم ٕاذا الغارة@: وَصيحة العذاب@, به
ã
يع� ـ ْيَحـة الص. م Ô Ötفأَخَذ العذاب@,

هلكوا@/ ٕاذا فYن@, آل
ã
| صيَح ويقال@: اXناحة@/ صيحة والصائحة@: الُمغيرة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذه و]ناسـبة الشديد@/ اXرتفع الصوت هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

زaة يوجب اCعتدال Gحد عن وخرج Yع ٕاذا الصوت فٕاّن العذاب@, ع	 تطلق الشّدة
نفسـه ويعّرف يصـيح فكأ@نّـه طال@, نبـات ع	 تطلق اCرتفاع و]ناسـبة وعذاباً@/

بتظاهره@/

/@٦٧ . ١١ ـ يحة الص. ظلموا ال.ذيَن وأخذ

/@٧٣ . ١٥ ـ ق�
ß
Ì¿ُم يحة الص. فأخذtم

/@٣١ . ٥٤ ـ ا¤تِظر
ß
oَكهش @َفكانوا@@ واحدة َصيحة َعلzم أرَسلنا ٕانّا

وأع	 الساعة@,
ã
| Yًمي ٧٢٠ من قريبة اGواء

ã
| الصوت س� Ìºعة ٕاّن يقال

٢٠٠٠٠@. فيه والذبذبة اCهðاز ما@يكون هو تسمعه@: اCٕنسان@أن اُذن تستطيع صوت

وهيى الصـوتّية@, فوق باXوجات هذه من اCٔشّد اXوجات وتسّمي الثانية@,
ã
| مرتبة

اCٕنسان@/ Iّمل حدود عن اòارجة

فـٕاذا اGواء حركة هذا ويشـبه والنقمـة@, العذاب ٕا� حينـئذ الرaة فتنقلب
هادمة@/ عاتية رJاً فتص� حّدها@: عن Qاوزت

جّو@/ أو أرض
ã
| بانشقاق أو باصطكاك توجد ا Ø̂ ٕا والصيحة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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صيد@:

صائد والرجل َمصيد@, فالط� صيداً@, يصيده وغ�ه الط� الرجل صاد ـ مصبا
الغيث وخال يَعاف وعاف يَبات وبات يَصاد صاد يقال@: :@

Ø ã
èعراCٔا ابن قال وصيّاد@/

مفعول ]ع� فَْعل ٕامّا صيداً@, يصاد ما ويسّمي الكّل@/
ã
| Ì»بالك يفعل

ã
| لغة اله@, ÒO

صاده@/ مثل واصطاده ُصيود@/ وا�مع باXصدر@, تسمية وٕامّا

ٕاذا فYناً@: وِصدُت أخذه@/ ٕاذا َصيداً@: يصيده الصيَد صاد ـ ٢٢٠ . ١٢ الxذيب
Çwا@/ يُـصاد ã

الّ� ِمصيدة@: الليث@: قال له@/ بغيxا أيى حاجة@, بغيته كقولك له@, صدتَه
مُصطاد, فهو يصطاد واصطاد أة@/ Ö Ògال ونَصيد النpعام بَيَض نصيد خرجنا تقول@: والعرب
الصاد ّكيت@: Gالس ابن صيدها@/ يطلب أيى الوحش يتصيّد فYن وخرج أيضاً@/ والَمصيد
وتَسـمو الزبد مثل اُنوفها من فيسيل رؤوÎºا

ã
| اCٕبل يصيب داء َيد@: والص� يد Gوالص

مَـلِك يـقال معنيان@, وله اCٔصَيد@, مصدر َيد@: pالص الليث@: وقال بُرؤوÎºا@/ ذلك عند
من الناس ٕا� اCلتفات C@يسـتطيع من أيضاً واCٔصيَد /@CًÊ¾و Zيناً يلتفت C أصيد@:

وLوه@/ داء

رأَسـه@, ء
ã
Ï¿ال ركوب وهو واحد@, مع� ع	 يدّل صحيح أصل صيد@: ـ مقا

أمامه@/ ناظراً اCٕنسان يكون أن وهو يد@, pالص ذلك من مائل@, Cو ملتفت غ� ومضي�ه
ومن التفاته@/ لقلّة بذلك يى Ùdو قالوا الِصيد@, وbعه الَمِلك@, اCٔصَيد@: اللغة@: أهل قال
ج@, pُيعر C َمّراً Zّر أ@نّه وذلك هذا@, من الصيد واشتقاق خلقة@, أصيد يكون مَن الناس
ÍÈبت ٕاذا الرجـَل@, رأسُت يقال Fك ٕاdه@, من ذلك فاشتّق ِصيد@, قد قيل أخذ فٕاذا
ا
Ø
Wو ِصدُتـه@/ قلت فأخذتـه يد pبالص وقعَت ٕاذا كذلك بطنه@/ ÍÈبت ٕاذا وبطنته@, رأسه@/

السـيGئة النGسـاء@: من ـيدانة pالص ٕاّن السّكيت@: ابن قول القياس هذا صّحـة ع	 يدّل



٣٧٥ صيد

التفاtا@/ لقلّة بذلك يت Ùdو لق@, Ôòا

ال¿Ìع
ã
و| Wتنعاً@, كاَن ا

Ø
W به يُظَفر ما تناول وهو صاَد@, مصدر ْيد@: pالص ـ مفر

يسّمي وقد ,@CًYح كان ما منه واXتناَول Wلوكاً@, يكن n ما اXمتنعة ا¡يوانات تناول
َصيداً@/ الَمصيد

شكار@/ @= @َصيد@ @ـ
ã
تطبي فرهنگ

�صود�@/ ـ @ آراميى ,@ ع�يى

@ِصيد@/ @ـ آراميى ُصّود@/ ـ@ @
ã
æياÌº

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـراقـبة ÇMيلة وتـناوله ء
ã
Ï¾ قبض هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اCٔصل أّن

أخذه@/ عن آبياً كان ٕاذا Uصوصة

واNCرامّية@/ الع�يّة من مأخوذة اللغة وهذه

]ناسبة ا Øuفٕا �Zو¾Êل@: ٕا� التفات عدم توجب الرأس
ã
| حالة ـ مفهوم وأمّا

وهذه مطلوبه@/ يصيد أن ٕا� سكونه hويد حركاته يراقب فٕانّه للصائد@, مراقبة حالة
غ�ه@/ أو مرض من كانت سواء الرأس

ã
| ا¡الة

لشخص Wلوكاً الَمصـيد C@يكون أن مyا ¾Ìائط@: اCٕسـYم
ã
| للّصيد ٕاّن

Ø
j

كاCٕحرام@/ فzا@ الصيد عليه Jـرم حالة
ã
| الصـائد يكون C أن ومyا ¾Ìعاً@/ آخر

َرم@/ Ò¡ا
ã
| وقع ٕاذا Fك الصيد فيه Jرم Tيط

ã
| الصيد C@يكون أن ومyا

Ùال� َصْيَد َعَليكُم وُحّرم يّاَرة وللس. َلكُم َمتاعاً َوطعاُمـه البَْحر َصيُد َلكُم اُِحل.
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/@٩٦ . ٥ ـ ُحُرماً Ôrما@ُدْم

ماحكم@/// وِر أيديكُم تناله يد الص. ِمن ء
ã
Ï Ò¿ب Aا َليبلون.كُم آَمنوا ال.ذيَن ا Ûv@أ يا

ما مثل فجزاٌء داً ُمتعم& ِمْنكُم قتلُه وَمْن ُحُرم Ôrوأن الّصيد ]@تقتلوا آَمنوا ال.ذيَن ا Ûv@َأ يا
/@٩٥ . ٥ ـ النّعم من قتل

وٕاذا م@/// ُحُر Ôrوأن يد الص.
ã
Ø� ÔT Òغ� ُيت�َعَليكُم ما ٕاّ] أ]نعاِم يمة Òw َلكُم اُحل.ت

/@٢ . ٥ ـ فاصطادوا Ôrحَلل

اُمور@: الكرZة اNCيات هذه من يستفاد

والُمحرم@/ للمحّل ,@Yًوأ@ك صيداً وَمصيده@, البحر صيد حلّيّة ـ ١

/@Yًوأ@ك صيداً للمحرم ومَصيده
Ø
ال� صيد حرمة ـ ٢

ووسيلة@/ بسYح أو بيد كونه ب� اCصطياد
ã
| فرق C ـ ٣

للحرام مقّدمـة كوuا جهة من اCصطياد مقّدمات ب� ا¡رمة
ã
| فرق C ـ ٤

والقتل وا¡بس كاCٔخذ اCٔ@كل ٕا� ينxيى أن ٕا� مؤّخراته أو ,@ñوالتجه ٕاليه @كاGداية
واCٔ@كل@/ والطبخ

Jصل وله به وما اCصـطياد هو ا¤ـّرم أّن ٕا� ٕاشارة بالصيد@: التعبـ� وأمّا
يشـمل C حينئذ فٕانّه صيد@, ÒXبا التعب� من أحسن وهذا اCٔ@كل@, فيشمل اCصطياد@,

اCصطياد@/

الصيد@/ اختيار ع	 يدّل اCفتعال فٕاّن باCصطياد@: والتعب�

اللحاظ وwذا منه@, اCٔ@كل باعتبار هيى ا Ø̂ ٕا وحرمته الصيد حلّيّة أّن �O Cو
Jرم ا

Ø
W وغ�ها الوحشيّة ا¡يوانات سائر وأمّا ا¤ّللة@, ال}يمة ٕا� فيه النظر يكون

فيه@/ Lن
Ø
Fع فخارج أ@كله@:
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والتـنّعم أ@كلها ٕاحGYا من اXراد فٕاّن أ]نعام@, wيمة َلكُم ِحل.ت اُ :@
ã
| Fك وهذا

اCٔ@كل@/ هو مyا اXطلوب الغرض فٕاّن wا@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ص�@:

ذلك من واXرجع@, اXآل وهو واحد مع� ع	 يدّل صحيح أصل ص�@: ـ مقا
وذلك قضائه@, من ٕا¾Ìاف أيى أمره@, ِص� ع	 أنا ويقال وَص�ورة@, َص�اً يص� صار
بذلك يت Ùdو ِص�ة@, والواحدة للبقر@, يتّخذ كا¡ظائر :@� Gوالص ٕاليه@/ يُصار الّذيى هو

رأيى C ويقال ٕاليه@/ يُصار Cٔ@نّه بذلك يى Ùdو آخره@, اCٔمر@: وَصيّور ٕاليه@/ تص� ا Øu@Cٔ
نزع ٕاذا أباه فYن Ø�وتَص غ�ه@/ Cو َحزم من ٕاليه يص� ء

ã
Ï¾ C أيى َصّيور@, Cو لفYن

أبيه@/ ٕا� صار كأ@نّه كذا يى Ùdو الشبه@,
ã
| ٕاليه

علzا@/ يكن n أن بعد الغ� حالة ٕا� ٕانتقل ص�ورة@: غنيّاً زيد صار ـ مصبا
مرجعه أيى مص�ه@: وٕاليه ٕاليه@, رجع كذا@: ٕا� اCٔمر وصار كذلك@/ `راً@: العص� وصار
� Gوالص ص�ة@/ الواحدة السمك@, صغار :@� Gوالص حبسه@/ ص�اً@: يص�ه وصاره ومآله@/

وعاقبته@/ مص�ه اCٔمر@: وِص� الباب@/ َشّق أيضاً@:

دّمر@/ فقد ِص�باب من اطّلع من �ص�@:
Ø ã
الن� عن رويى ـ ٢٣٠ . ١٢ الxذيب

أيى أمر
ß
ص� ع	 أنا ويقال /@ Ò�ِص وbعها ,@sللغ ا¡ظ�ة �ة@: Gالص ّق@/ pالش :@� Gوالص

يص�@, صار مصدر �ورة@: pوالص مَص�ه@, أمر كّل ِص� الليث@: وقال منه@/ طرف ع	
ق�ه@/ أيى فYن@: Ù�َص وهذا رأسه@/ ا�بل@: وصارة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

,@Cًطو متأّخرة ثانويّة حالة ٕا� التحّول هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اCٔصل أّن

سبق@/ Fك ـ جانب ٕا� وٕامالة Iّول ع	 دالّة @كانت واويّاً الصور ماّدة أّن Fك@

يتحّول الق� فٕاّن اCٔصل@, هذا فيه يYحظ ّيور@: pوالص � Gالص oمفاه من وكّل
أراد ٕاذا البـقر أو sالغ ٕالÇzا يتحّول وا¡ظـ�ة@: حياتـه@/ طول

ã
| ثانياً اCٕنسان ٕاليه

� Gوالص الصعود@/
ã
| @ينxي@ٕاليه الّذيى ا�بل أع	 والصارة: له@/ اXرجع فهيى اCس�احة,

صيدها ٕا� ويرجع ٕالzا يتوّجه الّسمك صغار فٕاّن الشّق@: ]ع� أو الّسمك صغار ]ع�
اCطYّع@/ يقصد من ٕاليه وZيل يتوّجه الباب وشّق ا¡يتان@, من الكبار

فٕاّن نفسه@, ٕا� وس�اً اXتعال@, ا= ٕا� س�اً مس�ين@: حياته
ã
| لYٕنسان ٕاّن

Ø
j

الروحانيّة Iصيل وقاصداً و= ا= سبيل
ã
| Yًوعام تعا� ا= ٕا� متوّجهاً سلك من

فهو واCٕخYص@: الصا¡ة واCٔعFل واCٕطاعة والتحلية والðكية بالxذيب والنورانيّة,
ن@/ ×aالّر ا= ٕا� يس�

Yًومتوّغ و¾Îواته ورضاه [ايله Iصيل وقاصداً نفسه ٕا� متوّجهاً سلك ومن
ال�نـا¶ وٕادامـة وقـواه البدن يشxيه ما وٕايتاء ّ اXاّديى nالعا بتأم� الّدنيا@, ا¡ياة

ã
|

والشيطان@/ النفس جانب ٕا� يس� هذا مس�ه
ã
| فهو :@ ّ الدنيويى

والنـور الروح nعـا وٕا� ا= ٕا� ٕامّا حياته@: طول
ã
| وIّوله اCٕنسان fص�

وا¡ّق@:

/@٢٨ . ٣ ـ اXص� Aا
وٕا نفسه Aا ّذركُم ÔJو

/@١٨ . ٣٥ ـ اXص� Aا
وٕا ِلَنفسه @كّي Ò Òðَي ا Ú̂ فٕا تََز@كّي وَمن
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/@٤ . ٦٠ ـ اXص� وٕالَيَك أَنبنا وٕالَيَك لنا @ك. تََو َعلَيَك َرّبنا

والشيطان@: والدنيا البدن ٕا� وٕامّا

ـ ÇXص� ا وِبئَس النّار ومأواُهم رِض أ]َ
ã
| ُمعِجزين كفروا@ ال.ذيَن ØéسI [

/@٥٧ . ٢٤

/@٣٠ . ١٤ ـ النّار 
ٕا َمص�كُم فٕاّن ُقل[ّتعوا

/@١٢٦ . ٢ ـ اXص� وبئَس النّار ٕا
َعذاب اضطّره Ú Ôj Eًَقلي فاُمتّعه

/@٦ . ٤٨ ـ َمص�اً وساَءت Úsجه م Ô ÒG وأعد. م Ôyولَع zم َعلَ Aا وغضب

والرجـوع ّ العموميى والس� ّ القهريى اXص� ا=@: ٕا� الص�ورة ـ من يراد وقد

يستويى اXقام هذا
ã
و| وسلطانه@, ومالكيّته وحكومته وٕا�حgه العزيز اXطلق@ٕا�ا=

والكافر@: اXؤمن

/@٤٣ . ٥٠ ـ اXص� لينا وٕا يت Ô̂و ييى ÔL ُن ÒL ٕانّا

/@٤٢ . ٢٤ ـ ص� ÒXا Aا
وٕا ْرِض وأ]َ Êواِت
Ú
ال« ُملك ِAِو

ـ اXص� وٕاليه َبيننا Nمع Aا وبيَنكُم َبيننا ة حج. [ أعFلكُم وَلكُم أعFلنا َلنا
/@١٥ . ٤٢

انـxاء وبـعد واÇXاّدة@, الدنيا nعا ٕانقضاء بعد هو ا Ø̂ ٕا اXص� هذا أّن �O@Cو
اXس�ين@, YRف وهذا وحgه@, قضائه ٕا� والطا¬ الصا¬ فيسار السابق�@, اXس�ين

الدنيا@: ا¡ياة طول
ã
| يتحقّقان ا Ø̂ ٕا F Øuفٕا

ـ اXص� وِبئَس Úsَجَه ومأواه Aا ِمن بسخط باء كََمن Aا رضوان اّتبع ن Ò Òfأ
/@٣@@.@@١٦٢
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/@٥٦ . ٢٢ ـ بَيyم Jكم ِAِ يومئٍذ اXلك

كان fن قضائه@, وٕا� تعا� ا= ٕا� اNCخرة
ã
| ّ العموميى ّ القهريى الس� كان وٕاذا@

وباطناً ظاهراً مس�ه أّن حقGـه
ã
| فيصدق ا=@: ٕا� أيضاً الدنيا

ã
| ّ اCختياريى سـ�ه

اXتعال@/ ا= ٕا� وباCضطرار وباCختيار

اختياريّاً مطلق@الص�ورة ٕا�@ا=@: @الَمسير
ã
| من@اXص� فيصّح@أن@يراد وع	@هذا
العاّم@/ ّ القهريى الثالث اXع� أو اضطراريّاً@, أو

يومه@, بعد Dف عليه
ã
çيأ Dوف حالته Iّول

ã
| يتأمّل أن فللعاقل حال ّ أيى وع	

والطمأنينة@/ اCٔمن له Jصل Øح� خصوصيّاته@,
ã
| ويتفّكر

عذاب@/ ٕا� أو وسعة رaة ٕا� ٕامّا ويص� يتحّول اCٕنسان أّن شّك Cو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

صيص@:

وقال مالـه@/ ع	 القـيام ا¡سن عاء Gالر من ـيَصة Gالص ـ ٢٦٥ . ١٢ الxذيب
wا@/ يتحّصن C القصـور وقيل ا¡صـون@, وهيى به تنع ÔZ ما كّل ـياص@: Gالص الزّجاج@:
wا@, يتَحّصن القرون ذوات Cّٔن ِصيصة@, َقْرن وكّل والظGباء@, البقر ُقرون :@

ã
Ï¼يا pوالص

أيضاً@/ wا ّصن ÔT Cٔ@نّه شوكته@, يك Gالد وِصيصة

والل�ـحمة@/ داة pالس wا يى Gيُسو
ã
الّ� ا¡ائك شوكة ـيِصَية@: Gوالص ـ صيص ـ لسا

الرماح
ã
| ُترّكب ا Ø[ور ُقروuا@, البقر@:

ã
Ï¼وَصيا ِرجله@/

ã
|

ã
الّ� الديك ِصيِصية ومنه

ِصـيصة@, فهو به ّصن ÔIو به امتُنع ء
ã
Ï¾ وكّل ا¡صون@, :@

ã
Ï¼يا pوالص اCٔسـّنة@/ مكان

/@
ã
Ï¼يا pالص للحصون قيل ومنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ه@/ ØÍÉي
Ø
Fع بالدفـاع ا¤افظة يتحّصـل به ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اCٔصل أّن

والدفاع@/ ا¤افظة قيدان@: فzا فيYحظ

ودفـاعه ÇXاله حفظه باعتبار ِصيَصة@, ماله@: ع	 القيام ا¡سن للراعيى فيقال
وا¡صن@/ والقرن الشوكة

ã
| وهكذا عنه@/

Jفظ الصفة wذه فٕانّه اXمسك@, البخيل ]ع� واويّاً الصوص لفظ مyا وقريب

ã
| أقوي وتثّبت ع	سكون يدّل يائيّاً الصيص أّن Cّٕا به@, القصد سوء عن ويدفع ماله

الياء@/ حرف جهة من اXع�

م
ß ß
wُقـلو

ã
| وقذَف َصياصzم ِمن الِكـتاِب أهِل ِمن ظاهروُهم ال.ذيَن وأنزَل

/@٢٦ . ٣٣ ـ@ عب@ الر�

فzا@/ حصون Gم اXدينة من قريبة
ã
ÏÈأرا

ã
| السا@كن� قُريظة

ã
ب� ٕا� ٕاشارة

وخرجت اXسلم�@, Tاربة ع	 قريشاً@وَغطَفان عاهدوا الzود من وبنو@ُقَريْظة
ا= رسول dع وXا اXدينة@, من قريباً ونزلوا القبائل@, من تبعهم ومن وغطفان قريش

واCٔحزاب@/ باòندق الغزوة هذه وتسّمي اXدينة@, ع	 اòندق ÍÈب بذلك �ص�

@قريظة@وحا¼Íوهم,
ã
حصون@ب� @سنة@`س,@أتوا

ã
اuزام @اCٔحزاب@وذلك@| وبعد

رجال@/ سبعمأة من قريب مyم قتل أن ٕا�

عن ومدافعة Gم كانتTافظة ا¡صون تلك أّن ٕا� ٕاشارة :@
ã
Ï¼يا pبالص�والتعب

مانعxم م Ô Úu@أ وظّنوا ـ [نعهم nو تنفعهم nذلك ومع gTة@, حصوناً وكانت أعدائهم@,
/@Aا ِمن ُحصوuم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



صيف ٣٨٢

صيف@:

أيضاً@, الصيف فيه
ã
çيأ الّذيى اXطر ويسـّمي صيوف@, وbعه يف pالص ـ مصبا

مصاءفة وعاملته الَمصائف@/ وا�مع الصيف@, واXصيف@: صائفة@, وليلة صائف ويوم
دخلوا وأصافوا@: صيفهم@, أقاموا القوُم@: وصاَف ال¿Îر@/ من مشاهرة مثل الصيف@, من
وقال@: باع

ã
èبا من وَصْوفاً َصيفاً ال«Îم وصاف /@

ã
لصي�

ã
æكفا :@

ã
وصيّف� الصيف@/

ã
|

عدل@/

وعدول@/ ع	ميل يدّل واNCخر زمان@/ ع	 يدّل أحدYا أصYن@, صيف@: ـ مقا
ه@, Òِك� بعد الرجل أوCد ْيفّيون@: pوالص خر@/ NCا الربيع بعد الزمان وهو يف pالص ـ فاCّٔول
ال«Îم وصاف عنه@, عدل ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال عن فصاف ـ اNCخر وأمّا صيفّيون@/ فYن وَولَد

مال@/ ٕاذا َصيفاً@: يصيف اGدف عن

وهو صائف@, َصيف يقال القيظ@, قبل السـنة@, فصول واحد يف@: pالص ـ صحا
والَمصيف@: الصيف@/

ã
| ء Nيى الّذيى اXطر أيضاً@: والصيف Cئل@/ ليل يقال Fك له توكيد

صائف@: ويوم ضاق@/ من كاÒXضيق عدل@, صاف@أيى من وأصله اXاء, من@Vاريى اXعّوج
مصايفة الرجل وعاملت صائف@/ ]ع� صاف يوم قالوا ا Ø[ور صائفة@, وليلة حاّر@, أيى
واÇXوضع مـثـله@, واصطاف الصيف@, به أقام أيى باXكان وصاف ـيف@/ pالص أيّام أيى
وُرِبعنا@/ ُخِرفنا مثل ُفِعلنا@, وهو يف@, pالص مطر أصابنا أيى وِصفنا@: ومُصطاف@/ مَصيف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان ٕا� جريان من وتبّدله ء
ã
Ï¾ Iّول هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد اCٔصل أّن

آخر@/ وخّط



٣٨٣ صيف

ٕا� وÇIّول ٕامـالة هو ور الص� أّن والتحّول@: � Gوالص ور الص� وب� بيyا والفرق
مـطلق والتحّول /@Cًطو متأّخرة ثانويّة حالة ٕا� التحّول هو والص� َعْرضاً@/ جانب

ã
| بتبّدل آخر خّط ٕا� خّط من Iّول الصيف

ã
| ويYحظ حالة@/ ٕا� حالة من Iّول

ا�ريان@/ أصل

واخـÍÉار ا�ّو واعتدال اGـواء لطافـة
ã
| الربيـع جريان تبّدل

ã
| Fك وهذا

هواء ٕا� ا¡ـرارة تلك تبّدل
ã
| Fوك اCخÍÉار@/ وتبّدل ا¡ـرارة شّدة ٕا� النباتات

تبّدل
ã
| Fوك بارد@/ وهواء مطر زمان ٕا� تبّدل قد الصيف فكأّن اXطر@, ب
ول معتدل

Vراه عن ال«Îم اLـراف
ã
| Fوك /@

ã
اCٔص	 Vـراه عن واعوجاجـه وVراه اXاء مس�

عنه@/ وخروجه

/@٢ . ١٠٦ ـ يف والص. تاِء الش& ِرحلََة ٕايEِفِهم

يتوّجـه C واòريف والربيع الشتاء@, من بتحّول يتحقّق ا Ø̂ ٕا فٕانّه الّصيف يؤّخر
/@Fyبي واسطة C فكأ@نّه العرب@, وجزيرة ا¡اّرة اXناطق

ã
|

Ø
Dس Cو الب�@,

ã
| Fzٕال

ã
| وذلك وعونه@/ وتأييده بتوفيقه الّسابع ا£لّد ويتلوه السادس@/ ا£لّد

Ø
k وهنا

فة@/
Ø
Ì¿Xا قم ببلدة ه@@, ١.٥@.١٣٦٠

منك@, وبعون بلطفك ال¿Ìيف@, الكتاب هذا Vلّدات سائر ٕا[ام
ã
|

ã
وفّق� اللّهّم

/@ اXصطفويى حسن الفق� ا¤جوب اCٔحقر وأنا بك@, Cّٕا قّوة Cو حول Cو



الكتاب هذا فيى عنها المنقولة الكتب ٣٨٤

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى البYغة@, أساس = أسا

/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ا¡سن@, بن Tّمد ُدريد Cبن اCشتقاق

م@/ ١٨٧٤ ب�وت@, طبع ديك@, لفان اGيئة علم أصول

بريطانيا@/ طبع ,@
Ø ã
èعر ا�ديد@, العهد من Øم� ٕاSيل

/@ ه ١٣٤٨ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ١٠ التار±@,
ã
| كُث�@, Cبن والyاية البداية

/@ ه ١٢٨٤ ٕايران@, Vّلدان@, اCٔعيان@, َوفَيات َخلGكان@, ابن تار±

/@ ه ١٣٢٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@Ì¿الب أخبار
ã
| Í½ا¢ت الفداء@,

ã
èأ تار±

بريطانيا@/ طبع ,@
Ø ã
èعر التوراة@, من التكوين

/@ ه ١٣٥٧ ,@Í½م طبع ,@ ّ للمسعوديى واÌ¾Cٕاف التنبيه

/@ ه ١٢٨٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ الورديى ابن تار±

م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ ّ لYٔزهريى اللّغة
ã
| الxذيب

/@ ه ١٢٧١ ٕايران@, طبع ا¡اجب@, Cبن الشافية@, ¾Ìح ـ ا�اربرديى

/@ ه ١٣٤٤ آباد@, حيدر طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@, Cبن اللّغة
ã
| ا�مهرة

Vلّداً@/ ١٥ ,@Í½م طبع اCٕسYمّية@, اXعارف دائرة

بريطانيا@/ طبع ,@
Ø ã
èعر التوراة@, من اòروج سفر

/@ ه ١٣٤٤ طهران@, طبع للفيض@,
ã
الصا| تفس� =

ã
الّصا|

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح



٣٨٥ الكتاب هذا فيى عنها المنقولة الكتب

م@/ ١٩٧٨ طهران@, طبع Vّلدان@, الّلغات@,
ã
|

ã
تطبي فرهنگ

/@ ه ١٣٥٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للعسكريى اللّغوية الفروق

/@ ه ١٣٤٧ ,@Í½م طبع Vلّدين@,
ã
| حزم@, Cبن النGَحل ã| الفَْصل

/@ ه ١٣٤٨ ,@Í½م طبع ,@hالند Cبن الفهرست

/@ ه ١٣٠٦ ٕاسYمبول@, طبع Vّلدات@, ٦ بال�كّية@, ,@ ّ للساميى اCٔعYم قاموس

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@
Ø ã
èعر ـ ّ ع�يى قاموس = قع

م@/ ١٩٢٨ ب�وت@, طبع بالفارسّية@, ها@كس@, Xس� مقّدس كتاب قاموس

/@ ه ١٣٠٣ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٢ ,@ ا�زريى أث� Cبن التار±
ã
| الكامل

/@ ه ١٣٦٠ آباد@, حيدر طبع Vّلدات@, ٣ قطاع@, Cبن اCٔفعال @كتاب

/@ ه ١٣٧٦ ب�وت@, طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, Cبن العرب لسان = لسا

/@ ه ١٣٣٦ ٕايران@, طبع بالفارسّية@, ,@ أسديى فرس لغت

/@ ه ١٣٦٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج = اXروج

/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ ّ للفيّوميى اللّغة مصباح = مصبا

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع عكاشة@, ثروت من بتحقيق قتيبة@, Cبن اXعارف

/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@
Ø ã
للجوالي ّ اCٔعجميى الكYم من اXعّرب

م@/ ١٩٥٧ ب�وت@, طبع Vّلدات@, ٥ ,@ ّ ا¡مويى لياقوت البلدان معجم

/@ ه ١٢٣٤ ,@Í½م طبع ,@
Ø ã
æص}اCٕا للراغب اXفردات = مفر

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, Cبن اللّغة مقاييس = مقا

/@ ه ١٣٦٨ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٣ ,@
ã
æرستاÎ¿لل والنحل اXلل



الكتاب هذا فيى عنها المنقولة الكتب ٣٨٦

بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد من اCّٔول@, اXلوك

ش@/ /@ ه ١٣٢٨ طهران@, طبع ,@ صفّاريى ترbة وروسو@, لپ� النجوم

/@ ه ١٣٧٨ بغداد@, طبع ,@ للقلقشنديى اCٔرب uاية

والتار±@/ اCٔدب كتب فأ@ك� التأليف@:
ã
| اXراجع وأمّا



٣٨٧ مهّمة موضوعات فهرس

فهرسموضوعاتمهّمة

الكلFت اXطالب

شأن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡ضور
ã
| مقامات

¾Ìك / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التوحيد
صمد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التوحيد
شطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا�ّن
شطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا اختYف
شطن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العصيان مبدأ
شفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اCٔمانة عرض
شكو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / النّور مراتب
¾Îب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡رارة مراتب
¾Îد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡دود مراتب
اÎ¿Xودات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مشاهدة أمور
¾Îود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البدن أقسام
ء
ã
Ï¾ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡ياة صفة

ء
ã
Ï¾ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقدرة اCختيار

ء
ã
Ï¾ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والتفويض ا��

صدر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والّصدر القلب



مهّمة موضوعات فهرس ٣٨٨

¼Íف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فعليّة دار اNCخرة
¼Íف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / = ا¡ا@كميّة
صلب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اCٕنسان خلقة مبدأ
صوب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا� مالكيته حقيقة
صور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّصور

ã
| النّفخ

ص� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا� ا= ٕا� اXس�



٣٨٩ وأ?دب ا?شتقاق فيى

اGشتقاقواGٔدب ã|

الكلمة الصيغة

شأم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ّ اXيميى اXصدر صيغة
شبه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التفاعل
شبه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التفّعل
شبه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اCفتعال
شبه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXفاعلة
cت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اCٔفعال
cت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التفعيل
صدق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فََعله
صدق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعال
صغار / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فََعَل
صعد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعول
صعد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعيل
صفو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَْعYن
صبح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناقصة اCٔفعال عمل
صبأ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕاّن

ã
| �òا رفع

/@٤١٤ ص اCّٔول@, ا£لّد فهرس راجع



تعا�× ُهو
وتأييده وتوفيقه ]ن�ه
وأّوله الّسابع ا�زء يتلوه

الّضاد حرف



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oح الر� ن Öa الر� ب«Ëا�

اXرسل� سـي�د ع� والّس�م والّصلوة ,@oالّرح ن Öa الر� � ÒXالعا رّب � ا¡مد
اXعصوم�@/ وآله Tّمد

كلFت
ã
| التحقيق كتاب من السابع ا�زء

ã
| وقّوته وتأيده ا� بتوفيق فَنْبدأ

ا9ٔجـزاء وسائر ا£لّـد هذا ٕا[ام
ã
| يوف�قـنا أن وجّل عّز ا� ونسأل ,@hالكر القرآن

وفضله@/ بلطفه الباقية@,

وٕايه توّكلُت عليه به@, ٕا9ّ قّوة و9 حوَل و9 ,@oالعظ
Ø ã
الع� با� ٕا9ّ التوفيق وما

قدير@/ ٍء
ã
Ï¾ ع�كل� وهو الوكيل@, وِنْعَم

ã
حس� وهو فّوضت@,

ا9ٔحقر وأنا

اXصطفويى حسن

ã
Ï»c ه ٦@.@١@.@١٣٦٠



هو

oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالّضاد
ضأن@:

أضأن يـقال أن@/ الض� ذلك مـن ا9ٔنعام بعض وهو صحيح أصل ضأن@: ـ مقا
ضـائن ف�ن بعÎÉم@: وحكي أن@/ الض� من الواحدة والضائنة ضأنه@/ ك� ٕاذا الرجُل@:

مس�خيه@/ البطن@:

قال ضائن@/ والذكر ضائنة الواحدة ,@sالغ من الصوف ذوات الضأن@: ـ مصبا
َضئ�@/ الك�ة وbع أضؤن@, وا�مع مؤّنثة@, الضأن :@ ا9ٔنباريى ابن

وَر@كب را@كب مـثل والَمـعز@, أن الض� وا�مع اXاعز@, خ�ف الضائن@: ـ صحا
غاز مثل َضئ� ع� Nمع وقد وَحَرس@/ حاِرس مثل أيضاً وضأَن وَسفر@, ومساِفر

ضوائن@/ وا�مع ضائنة@, وا9ُن� ,@ ّ وَغِزيى

وقال َضئيناً@, وQمع والَمَعز@, الَمْعز مثل أَن والض� أن الض� ـ ٦٨ . ١٢ الxذيب
هو بعÎÉم@: قال ضائنة@/ للواحدة ويقال@: ,@sالغ من ا9ٔصواف ذوات أن الض� الليث@:
رملة ويقال الطعم@/ ا�«Ëقليل حسَن 9يزال الّذيى هو آخر@: وقال َلفجة@/ كأ@نّه Ùالل��
ذا@, من ذا اعزل أيى َمعَزك وامعز ضأنَك ٕاضأن ويقال العريضة@/ البيضاء وهيى ضائنة
ماِعز ورجل ضعيفاً@, كان ٕاذا ضائن@: رجل :

ã
èابن@ا9ٔعرا وعن ا@/ Òxعزل ٕاذا ضأنxا وقد



ضأن ٨

ِضِئنيّاً, يسّمي الرائب@, به خض ÔZ الّذيى قاء الس� :@ Ø ã	 ئِ والض� ما@وراءه مانعاً حازماً كان ٕاذا@
أن@/ الض� جلد من ÓFَضخ كان ٕاذا

وا9ُن� ضائن@, كَبش فيقال@: به ويوصف الصوف@, ذو :@sالغ من الضائن ـ لسا
ئ� والض� والَمَعز@, اXعز مثل أَن والض� أن الض� وا�مع اXاعز@, خ�ف والضائن ضائنة@/
bيع

ã
| هذا يّطرد ,@Ì»الك Ì»الك أتبعوا ئ� الض� ع� ئ�داخل والض� [يميّة ئ� والض�

فَعيً�@/ أو فَِعً� اXثال كان ٕاذا ا¡لق حروف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الضأن من أعّم sوالغ اÇXعز@, مقابل

ã
| sالغ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

ا9غتنام@/ فيه ا9ٔصل فٕاّن واXعز@,

خصائصZتاز من مأخوذة ا Øu فكأ والضعف@: وا9س�خاء الل�� oمفاه وأمّا
ا9ٔنعام@/ سائر عن الضأن wا

\انيَة ُمبـ� عدّو َلكُم ٕان�ُه ـيطان الش� ُخُطواِت تّتِبعوا و  ا! َرَزَقكُم ا Ø ßW @ُكلوا
ومنإ بِل اُ نثي�@/// مأم حر� @كريِن آ@الذ� ُقل ßاثن� الَمعِز ومن ßاثن� أن الض� أزواجِمن

/@١٤٤ . ٦ ـ ßاثن� البَقِر ومن ßاثن�

ما Iّرموا و9 وفرشاً@] aولة أ نعام [@ومن ا9ٔنعام من ا� رزقكم ا
Ø
W كلوا أيى

والشيطان@/ اGوي عن باتّباع لكم ا� أحّل

ما@رزقكم@, البعضمن كون@ذلك حال أيى ما@رَزقكم@, ـ من حال و\انية@أزواج@:

غ ا¡مولة فٕاّن كلوا@: من اXفعول و9 ا¡مولة@, من البدل Nوز و9 \انية@/ مðّوجًة
كلوا يقال ف� ا¥انية@, ]جموع يتعلّق أن Nوز 9 ا9ٔ@كل وٕاّن ا¥انية@, تلك

ã
| منح½Íة

ا¥انية@/ من بل أزواج@, \انية



٩ ضبح

الطرف�@/ من ع�واحد يطلق وهو جنسه@, من غ
ه معه يكون ما والزوج@:

واXفهوم@/ ا�نس
ã
| Fع�اخت�فه يدّل باXعز@: الضأن ومقابلة

/@hالتحر
ã
ا9خت�ف| ٕا� ٕاشارة وا9ُن�مyا@: الذكر ب� والتفصيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضبح@:
فعل من لون Ø
تغ ـ واy9خر صوت أحدYا صحيحان@, أص�ن ضبح@: ـ مقا
فأمّا ضابح@/ وهو باح@, الض} وصوته َضبحاً@, يضبَح الثعلب ضبَح ـ قوGم فا9ّٔول نار@/
بل ويقال أقيس@, وهذا أنفاÎºا@, صوت هو فيقال :@ َضْبحاً والعاديات ـ تعا� قوله
ÇN@9د Ø�ح َضبْعـيه Zّد أن وذلك َضَبع@, ا9ٔصل ã| وهو التقريب@/ وفوق عـدٌو هو

ã
أعـا� ٕاحراق بح@: فالض� ـ

ã
æالثا ا9ٔصل وأمّا ا9بدال@/ من فهو كذا كان وٕان َمزيداً@,

�Tقة@/ ا Øu كأ
ã
الّ� النار قّداحة هيى اXضبوحة وا¡جارة الرماد بح@: والض� بالنار@/ العود

السواد@/ ٕا� اللون Ø
تغ ا9نضباح@: ويقال@:

أعاليه من أحرقُت ٕاذا النار
ã
| العوَد ضبحت الليث@: قال ـ ٢١٨ . ٤ الxذيب

ّكيت@: الس� ابن مضبوحة@/ متحّرقة ا Øu@كأ طلعت ٕاذا القّداحـة حجارة وكذلك شـيئاً@,
باح@: الض} الليث@: وقال النار@/ وكذلك ولّوحته@, لونه ت Ø
غ ٕاذا وضبته الشمس ضبحته

/@
الس
ã
| وهو عدت ٕاذا وضبعت@: اòيُل ضبحت عبيد@: أبو الثعالب@/ صوت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
فـّعالّية@, جريان

ã
| وIّرج الباطن

ã
| تضيّق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

MسبIّرك كّل bاد@,
ã
| أو نبات

ã
| أو حيوان أو ٕانسان

ã
| التحّرج ذلك كان سواء

باطنه@/
ã
|



ضجع ١٠

والضـبط �@ا�Çمع� والض �@القبض� الضبث كلFت اXعـ	@:@ هذا ع� ويدّل
التوّسع@/ قبال

ã
| مع	التضيّق مyا كّل ãف�@ ا�مع�@: من نوع �وهو

الباطن
ã
التضيّق| آثار من فهيى اللون@: Ø
وتغ والتحّرق, العدو,

ã
الصوت| وأمّا

الصور@/ wذه Øفيتج� وIّرك@,

/@١ . ١٠٠ ـ قدحاً فاXوِرياِت َضْبحاً والعاِدياِت
باXصدر Øع ]ع	ضاMة@, حال@, وهو مصدر بح والض� للتقّدم@/ Qاوز هو العدو

مبالغة@/

ٕا� ليـنال النجاح طريق
ã
و| 
òا سبيل

ã
| يعدو ما كّل تشمل والعاديات@:@

وا£Çاهدين ا�@, سـبيل
ã
| العاديات اòيل فتشمل مرضّية@, ونتيجة مقصـود هدف

ا9ٔ@كـ وا�هاد ا¡ّق 
مسـ
ã
| اXرتاضـ� والسالك� ا�هاد@, طريق

ã
| ا£xدين

وبا9ٕخ�ص@/ اGوي ]خالفة

السالك�ٕا�ا� النفوس اXراد بأّن مواّدها
ã
| الكرZة تفس
اy9ية عن ونبحث

للسلوك@/ اòمسة اXراحل ٕا� ٕاشارة وفzا اXتعال@,

والقدس النور nعا ٕا�وصول ومشتاقون ا¡ّق@, ٕا�ا� سائرون النفوس فهذه
عدو@/ راجع ـ@ والّ�هوت

طوائـف قبال
ã
| الّ�هوت@, nعا وٕا� ا� ٕا� يس
ون اòلق من قافلة فهذه

الطاغوت@/ ٕا� ويس
ون الدنيا ا¡ياة
ã
| يتوّغلون أخري

ا¡ّق@/ وٕا� ع�ا¡ّق هم م Øuوٕا مورده@,
ã
بالعاديات| Ë»فالق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضجع@:
با9ٔرض@,

ã
جنـ� وضعُت وضـجوعاً نفع باب من َضجعاً ضجعـت ـ@ مصـبا



١١ ضجع

حسن وهو جنبه@, ع� ألقيته ف�ناً@: وأضجعت وُمضجع@, ضاجع فأنا لغة@, وأضجعت
يُـضاجع الّـذيى جيع@: والض� َمضاجع@/ وا�مع الضجوع@, موضع والَمضَجع@: جعة@/ الض�

غ
ه@/

من العـرب ومن اضَتـجع@, وا9ٔصل واضَطجع@, ضَجع ـ ٣٣٤ . ١ الxذيب
وهـو واحد@, شـعار

ã
| معها نام ٕاذا مضاَجعة@: امرأته الرجل وضاَجع اّضَجع@/ يقول

با9ٔرض@, جنبه وضعَت ٕاذا ف�ناً أضجعت يقال الليث وقال ضجيعته@/ وهيى َضجيعها,
Wتلئة@/ أيى ضاجعة ودلو أaق@, أيى ضاجع ورجل أضجعته فقد فضه ÒH ٍء ãÏ¾ وكّل
ضجعت :@ ّ ا9ٔصمعيى وقال كث
ا9ضطجاع@/ :@ ّ وقِْعديى ّ @وقُْعديى ّ @وِضجعيى ّ ُضجعيى ورجل

للَمغيب@/ مال ٕاذا ضاجع@: فهو النجم وضجع للغروب الشمُس

ع� Jمل
Ø
j جنب@/ ع� با9ٔرض ع�لُصوق يدّل واحد أصل ضجع@: ـ مقا

ٕاذا ا9ٔمر@,
ã
| ضّجع الباب@: ومن جعة@, الض� الواحدة والَمّرة ُضجوعاً@/ ضَجع يقال ذلك@/

ورجل /@ الرأيى ضعيف أيى َضجوع@, رجل ويقال عنه@, واضطجع به يقم n كأ@نّه ,@ÍØ
ق½

تضّجع ويقال ناحيـة@/ ترعي
ã
الّ� الناقـة والض�جوع@: يَح@/ يكاد 9 عاجز ُضَجعة@:

الباب من هو ا Ø̂ وٕا الكث
ة@, sالغ والضجعاء@: والضاجعة باXكان@/ أرّب ٕاذا السحاب@,
وتضطجع@/ ترعي ا Øu@9ٔ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ع� البدن بتسـك� العمل عن ا9سـتفراغ هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا9ٔصل أّن

وا9س�احة الxيّؤ ـ مصاديقها ومن @ا�ملة, ã| القعود ا9ٔرض,@ويقابلها@القيام@للعمل@أو
قصور@/ أو 
لتقص وا9ستفراغ وا9س�احة لضعف@/ قهراً وا9س�احة للنوم@/

/@٣١ . ٤ ـ الَمضاجع ã| واهُجروهّن فِعظوهّن ُنشوَزهّن افون ÒH ãçIّوال
ا9ٕنسـان يتفّرغ اس�احة ومورد فراغة Tّل اXضجع فٕاّن الَمْضجع

ã
| واGجر



ضحك ١٢

ذلك
ã
| واGجر واXصاحبة@, للمؤانسة مستعّد وهو بدنّية@, وأعFل Uتلفة أفكار عن

للمرأة@/ وتنبzاً تأديباً وأقوي تأث
اً أشّد اXورد

َعن م Ôwُجنـو َتَتجا| ///@ داً ُسـج� َخّروا@ wا @ّكروا ذُ ٕاذا ال�ذيـَن بآياتنا يُؤمن ا Ú̂ ٕا
/@١٦ . ٣٢ ـ م Øwر َيدعون الَمضاجع

ويلتّذون وا9س�احة@, التفّرغ ع� ومناجاتـه وأنسـه ا� دعوة Oتارون أيى
اXشاغل عن التفّرغ ساعات

ã
| ويستفيدون ا9ضطجاع@, لّذة من أ@ك�وأزيد باXناجاة

تعا�@/ � والذكر والدعاء بالتوّجه الدنيويّة

حاÍÈاً وجّل عّز ا� يري الكامل@: وال¿Îود القاطع باليق� با� آمن من فٕاّن
وا9سـ�احـة التفـّرغ له Zكن فكيف وا9ٔمـر@, اXلك بيده مالكاً مطِّلعاً قيّوماً ناظراً

التاّمة@/ والغفلة اXطلقة

/٣@.١٥٤ ـ zم@القتُل@ٕا�@َمضاِجعهم َعلَ ُكِتَب ال�ذيَن ز Òُبيوتُكم@َل�@ ã|@ Ôrُكن ُقل@لَو

باXاّدة 
والتعب وصورة@/ وسيلة ّ وبأيى Lو ّ بأيى مصارعهم ٕا� زوا Ò Òلَ م Øuٕا أيى
الشاقّة وا9ٔعFل والتعب الزaة عن تفّرغ اXوت ذلك أّن ٕا� ٕاشارة اُخر@: كلFت دون

حقيقّية@/ واس�احة الدنيويّة

اXوارد@/ هذه
ã
| باXاّدة 
التعب لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضحك@:
ـِحُك الض� ذلك من والوز@, ا9نكشاف دليل وهو الضـحي@, من قريب ـ مقا
مقّدم من تبدو سّن كّل والضاحكة@: أفصح@, وا9ّٔول ْحك@, الض� ويقال ا9ٕنسان@, َضِحُك
العارض مثل السحاب الضاحك@من :@

ã
èا9ٔعرا ابن الَضِحك@/ عند ا9ٔسنان@واÍÈ9ٔاس

أضحكَت ويقال الواضـح@/ الطريق ـحوك@: والض� ضِحك@/ فيه يقال َبـرق ٕاذا أ@نّه ٕا9ّ



١٣ ضحك

ُضْحكة@: ورجل منه@/ يُضِحك ما ا9ُضحوكة ويقال يفيض@/ Ø�ح مٔ�ته ٕاذا حوضك@:
العسل@/ ٕانّه فيقال ّحاك@: الض� وأمّا كث
الضحك وُضَحكة@: منه@/ يُضحك

أو منه سخر ٕاذا وَضْحكاً@: َضِحكاً يضَحك به وضِحك زيد@, من ضِحك ـ مصبا
حاضت@/ وا9رنب@: اXرأة وضِحكت ,@ يى Ø Ôd وبه مبالغة, وَضّحاك ضاحك@, فهو عجب@,

َضَحكاً@: قيل ولو َضِحكاً@, يضَحك َضِحك الليـث@: قال ـ ٨٨ . ٤ الxذيـب
الفـّراء@: قال طمثت@/ أيى ـ Ìناها Ø¿فب فضِحكت فََعٌل@/ فَِعل مصدر 9ّٔن قياساً@, لكان
/@oٕابراه فزع من عِجبت ضِحكت@: يقول عبّاس ابن وكان ثقة@, من نسمعه فلم وهذا
ـحك@: والض� العسل@/ والض�حك@: يؤكل@/ الّذيى الط�لعة َوليع ّحاك والض� الض�حك عمرو@:
من الض�حوك الليـث@: الفرح@/ من الثنايا ظهور والَضحك@: ا¤Çّجة@/ والض�حك@: الن�ور@/

واستبان@/ ما@@وَضح الطرق@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Fك الباطن@,

ã
| شديد انبساط من البارز ا9ٔثر هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

Oتلف ا9نبساط وظهور الباطن@/
ã
| شـديد انقباض من البارز ا9ٔثر هو البكاء أّن

اXوضوعات@/ باخت�ف

ã
و| وَنوره@, طلعه بظهور الشجر

ã
و| وتبّينه@, بوضوحه الطريق

ã
| فا9نبساط

العفوصة@/ خ�ف
ã
| مطلوباً حلواً بكونه اXأ@كول

وليست الضـحك@, ٕا� منxياً كان ٕاذا الضحك@, مبادٔي من فهو الَعَجب@: وأمّا
أيضاً@/ السخر

ã
| Fك التعّجب@, ]ع	 اXاّدة

/@ ٨٢ . ٩ ـ َيكِسبون كانوا ا@ ß[ جزاًء @َكث�اً ولَيبكوا Iًَقلي فليضَحكوا

/@٤٣ . ٥٣ ـ وأحيا أماَت هَو وأ ن�ُه وأبكي هوأْضَحَك وأ ن�ُه



ضحك ١٤

/@٦٠ . ٥٣ ـ َتبكون و  وَتضحكون َتعجبون ديث Ò¡ا هذا ن ßfأ

مغاير التعّجب أن وع� البكاء@/ مقابل
ã
الّضحك| أّن ع� الكرZة اy9يات تدّل

نفسه@/ ومن ا� نوع�من ع� الضحك أّن وع� قبله@/ وواقع للضحك

ا9خـتياريّة ا9ٔعFل سائر ã
| Fك العـبد@: من باختيار يصـدر الّذيى فالض�حك


Çòوا
Ø ß
وال الصـ�ح جهة فيه ي�حظ أن له ف�زم العـبد@, من الصادرة وا9ٔفعال

/@
والتحق والسخر وا9ٕهانة وا9ٕفساد واللغو النيّة سوِء عن ã
ويّت� وا9ٕخ�ص@,

/@٢٩ . ٨٣ ـ َيضحكون آَمنوا اّلذين من كانوا أجَرموا@ ال�ذيَن ٕان�

/@٤٧ . ٤٣ ـ يضحكون ِمyا ُهم ٕاذا بآياتنا جاَءُهم ØF َفلَ

وا9ختيار@/ النيّة بسوِء يصدر ا Ø̂ ٕا الضحك من النوع فهذا

فليضحكوا العباد@: أعFل كسائر والزجر والyيى ا9ٔمر به يتعلّق ا Ø̂ ٕا النوع وهذا
َكث�اً@/ ولَيبكوا Iًَقلي


غ وحوادث خارجيّة بأسباب يصدر ما والبكاِء@: الضحك من ãæالثا والنوع

ã
| واXضيقة والسـعة والرخاِء@, والب�ِء والسقم@, كالصّحة ا9ٕنسان@, تواجه اختياريّة
دون من فيه انقباضاً أو الباطن

ã
| انبساطاً توجب

ã
الّ� التكوينّية@, وا¡وادث العيش@,

اختيار@/

وأبكي@/ أضَحَك هَو وأ ن�ُه

هـذا فٕاّن ا9ٕنسان@, حياة جريان
ã
| ا9ٔصيل اXسـتمّر الغالب هو النوع وهذا

Øã
ÏÈعر فٕانّه ا9ّٔول النوع R�ف اXتأّصلة@, آثاره ومن بالتكوين الّ�حق هو النـوع

ا¡قيقة@/
ã
| التكوين أشّعة من أيضاً هو بل ,@ ّ تبعيى

اXذكورة@/ اy9يات
ã
| Fك فا9ّٔول وراءها@: Dف أو اXاّدة nعا

ã
| ٕامّا الضحك ٕاّن Øj

:@
ã
| Fك@ ـ

ã
æوالثا



١٥ ضحي

/@٣٩ . ٨٠ ـ ة ÒÌ ß¿مسَتب ضاِحكة ُمسِفرة َيومئٍذ وجوٌه

/@٣٤ . ٨٣ ـ يضحكون الكُّفار ِمن آمنوا ال�ذيَن فاليَوَم

من أعّم والوجه الوجه@,
ã
| ا9نبساط ظهور هو قلنا Fك الضحك حقيقة فٕاّن

متنّوعة@/ بأمور يتحّصل ا Ø̂ ٕا أيضاً وا9نبساط ,@
Ø ã
æوالروحا ّ اXاّديى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضحي@:
للـوقت@, Ëºٕا كأ@نّـه مذّكر وهو الyار امتداد واXّد@: بالفتح ـحاء الض� ـ مصبا
الض}حي استعملت Øjالشمس أيى الض}حي وارتفعت ُضَحي@/ وا�مع مثله@, والض�حوة

Ø
ËÈ لغـات@, فzا وا9ُضِحّية@: /@ ّ ُضَحيى ع� صّغرت Ø�ح wا@, يى Ødو اXفرد@, استعFل
,@ أضـاحيى وا�Çمع ا¡اِء لك«Ìة اتباعاً وك«Ìها اُفعولة@, تقدير ã| ا9ٔ@ك�

ã
| اGمزة

وا9ٔضحي@: ا9ٔضحي@/ عيد ومنه أضحًي@, وا�مع وأضحاة َضحايا@, وا�مع وَضِحيّة
الضحي@, وقت ا9ٔضحيّة ذبح ٕاذا تضحية@: ي وَضح� اليوم@/ ٕا� ذهاباً تذّكر وقد مؤّنثة@,
ويـتعّدي التـ¿Ìيق@, أيّام من كان وقت ّ أيى ã| ضحي قيل Ø�ح ك� Øj أصلـه هذا

بشاة@/ ضحيت فيقال با¡رف

امـتداد حاء@: فالض� ء@/
ã
Ï¿ال بروز ع� يدّل واحد صحيح أصل ضحي@: ـ مقا

الوقت ذلك
ã
| يؤكل الّذيى للطعام يقال Øj اXنكشف@, البارز الوقت هو وذلك الyار@,

اضَح ويقال مثله@, وَضَحي للشمس@, تعّرض ٕاذا يضَحي الرجل َ َضِحيى ويقال َضحاء@,
9ّٔن بذلك يت Ød ا Ø̂ وٕا ا9ُضـحّية@, وهيى معروفة ِحيّة والض� للشمس@/ ابرز أيى زيد يا
ٕاضـحيانة ليلة ويقال الشمس@, ٕا¾Ìاق وقت

ã
| ٕا9ّ 9@تكون اليـوم ذلك

ã
| الذبيحة

حاء@, الض� والَغداء@: يتغّدون@, أيى يتضّحون هم ويقال غoفzا@, 9 مضيئة أيى وَضحياء,
بي�ـناً@/ ظاهراً فعله ٕاذا ضاحية ذلك فعل ويقال البارزة@/ ناحيxا بلـدة@: كّل وضاحية



ضحي ١٦

ٕاذا ا9ٔمـر عن ضّحيت وأمّا وظهـر@/ بدا ٕاذا وُضحّواً َضْحواً يضحو الطريق وَضَحي
شاّذ@/ ٕانّه عنديى فا9ٔغلب رفقت@:

حي@: والض} الyار إرتفاع عشـّية@: مثال ع� حيّة والض� والض�حوة الض�حو ـ لسا
Wدود@: حاء والض� َضحوة@/ 
بتصغ يلتبس لئّ� هاء 
بغ وتصغ
ها اُن�@, ذلك@, فويق
الyار, يرتفع ٕا�@أن الشمس طلوع من الض}حي ينتصفوقيل وكرب@أن الyار امتّد ٕاذا

الyار@/ نصف من قريب ٕا� حاء الض� ذلك بعد Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ناحية@, ع� الشمس فيه تُ¿Ìق الّذيى الزمان هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن
والليل الليل@/ من مقدار ٕا� الظلمة ¾Ìوع زمان العشيّة فٕاّن والليل@, العشاِء قبال ã|
الضحي@/ زمان

ã
| وقع ٕاذا َيضحي@: ضحي ويقال الشمس@/ تغيب فzا

ã
الّ� اXّدة [ام

ٕا� البلوغ بعد يذبح ا Ø̂ ٕا فٕانّه الزمان@, ذلك
ã
| النحر يوم يذبح ما وا9ُضحّية@: حيّة والض�

أّن Fك الزمان@, ذلك أّول
ã
| يؤكل غذاء ع� الضحاء ويطلق ا¡جر@/ رميى وبعد ×

م	
خارجة ناحية والضاحية الليل@/ وأّول الyار آخر من يؤكل طعام ع� يطلق الَعشاء
ٕاذا الطريق ضحي قوGم وهكذا الشمس@/ ٕا¾Ìاق موارد

ã
| واقعة البيوت@, Tيط عن

ٕا¾Ìاق@/
ã
| الوقوع ]ناسبة بدا@,

/@١ . ٩٣ ـ َسجي ٕاذا والّليِل حي والض\

ـ ُضـحاها@ أو َعِشي�ًة ٕاّ  َيلبثوا Òn َيروuا يوَم م Ô Úu@كأ اَعة@/// الّس َعن َيسألونََك
/@٤٦ . ٧٩

/@٢٩ . ٧٩ ـ@ ُضحاها وأخَرَج َليَلها وأغطََش َبناها@/// Êُء Ú»ال أم

زمانان@/ وYا والعشاء@, الليل مقابل
ã
| الكرZة اy9يات هذه

ã
اXاّدة@| ذ@كرت فقد



١٧ ضحي

هـذين ع� عرضـاً أو طو9ً nالعـوا جريان فٕاّن واللّـيل@: بالضحي Ë»والق

ã
| Fك روحانيّاً@, أو ماّدياً وا9نقطاع@, الظلمة وظهور واÌ¾9ٕاق@, النور ã Ø�Q القانون�@:

والنور@/ الطبيعة ومراحل والليل@, اليوم

وظهور ا9ٔمرين هذين وجود ٕا� يتوّجه أن له 9بّد اXتعال@: ا� ٕا� فالسالك

ã
وا9نبساط| وا9بت�ء وسلطانه@, وبعلمه بيده والبسط القبض فٕاّن س
ه@,

ã
| ا¡الت�

ٕاذا وا¡زن السوء والظّن اليأس له يصّح ف� أمره@, نظام وIت وحgته ]شيّته ا¡ياة
ابت�ء@/ أو قبضاً أو انقباضاً واجه

بعده@: ما بتناسب Ë»الق وهذا

/@ ×� َق َوما َرب\َك َعَك َود� ما

فٕاّن ا9ُخـري�@: اy9يت�
ã
| وتأخ
ه الكرZـة@, اy9ية هذه

ã
| الض}حي hوتقد

R�ف وهذا وا9ٕنكار@, الكفر مورد
ã
و| الظلمة جانب ٕا� يBيل ٕا�من Fzف اòطاب

اXكّرم@/ رسوله ٕا� اXربوطة اy9ية

الظلمة@/ والغطش وا9ستقرار@/ السكون جي@: والس�

/@٩٨ . ٧ ـ َيلعبون وُهم ُضحًي بأُسنا يأتzم الُقريأن أهُل أوَ أِمَن

/@٥٩ . ٢٠ ـ ُضحًي Ìالنّاُس Ò¿ ÔJ وأن ينة aالز يوُم َموعُد@كُم قاَل

يكون Ø�ح الشمس ت¿Ìق زمان ã
| يكون بأن للزمان@, فيه مفعول فالض}حي
بعذر@/

ã
çيأ أن 9ٔحد Zكن و9 أحد لكّل م¿Îوداً

@ـ َيـغشاها ٕاذا والّليِل َجIّها ٕاذا اِر Úyوال َتIها ٕاذا والَقمِر وُضحاها مِس والش�
/@١ . ٩١

فٕاّن القمر@, ع� مقّدم وهو الشمس@, ٕا¾Ìاق فيه ي�حظ زمان الضحي ٕاّن قلنا
ٕا�اللّيل, الفجر طلوع من@أّول Wتّد زمان فهو الyار وأمّا بواسطة@, القمر من اÌ¾9ٕاق



ضّد ١٨

اÌ¾9ٕاق@/
ã
ن� فيه واXلحوظ اللّيل@, يذكر بعده

Ø
j فيه ملحوظ 
غ الشمس وٕا¾Ìاق

/@١١٩ . ٢٠ ـ يطاُن الش� ٕاليِه فَوْسَوَس َتْضحي و  @فzا َتظَْمأُ وأ@ن�َك 

عطشاً توجب حّدة فzا توجد 9 Mيث معتدلة@, واXسا@كن ا9ٔطعمة تكون أيى
شّدة@/ أو مضيقًة أو حرارًة أو

للمزاج@/ حّرة يوجب للشمس ٕا¾Ìاق فzا يكون ف�

و9 تظمأ و9 تعري@, و9 فzا Qوَع [@أ@9ّ واy9ثار اòصوصيّات هذه أّن وأمّا
Ftذا جهة من كانت هل :@Fخلقه ابتداِء زمان

ã
| وحّواء آدم جنّة ã

| الكائنة تضَحي@]
هذه حقائق تعا�يُفه�منا ا� لعّل ا�ّنة@؟ هذه كانت Tيط ّ أيى ã|و ا¤يط@, جهة من أو

عري@/ راجع ـ@ ا9ُمور
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضّد@:
ِء
ã
Ï¿ال مثل الضّد أبو@عمرو: أضداد/ وا�مع النظ
والُكفء@, هو الضّد@: ـ مصبا

Nتمعان@/ 9 اللذان واXتضاّدان Uالفة@, باينه ٕاذا يُضاّده وضاّده خ�فه@, والضّد

واXتضاّداِن ِء@/
ã
Ï¿ال ضّد الضّد فا9ّٔول القياس@,

ã
| متبائنتان كلمتان ضّد@: ـ مقا

وهو ّد الض� ا9ُخري والكلمة والyار@/ كالليل واحد وقت
ã
| FعهBاج N@9وز الشيئان

مٔ�ها@/ ٕاذا الِقربة َضد� يقال الَمٔ�@,

ليغلبه@, شـيئاً ضاّد ٍء
ã
Ï¾ كّل ّد الض� الليث@: قال الضّد@: ـ ٤٥٥ . ١١ الxذيب

ِعكرمة@: عن َعوناً@/ الفـّراء@: قال ِضّداً@/ علzم وتكونوَن وَضديده@/ ِضّده هذا تقول
ضددت زيد@: أبو َصـد@/ الر� مثل وbاعة@, واحداً يكون الِضّد ا9ٔخفش@: قال أعداًء@/

الّذيى الوجه خ�ف يريد للّذيى :@ ونَديديى ِنّديى وف�ن وخصمته@/ غلبته أيى َضّداً ف�ناً
ٔ�ون ÒZ الّذين ُدد@: الض} أبيه@: عن عمرو به@/ تستقّل ما ]ثل ذلك من مستقّل وهو تريده



١٩ ضّد

وَضَدد@/ ضاِدد فيقال ضاّد@, واحدهم باXاِء طلبوا ٕاذا نية y9ا للناس

وهو بالضّد أتيت وأضددت مٔ�ته@/ َضّداً@: ا9ٕناء ضددُت ـ ٢٧٧ . ٢ ا9ٔفعال
غضب@/ الرجل@: وأضّد ء@@/

ã
Ï¿ال خ�ف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وQّمع توافق يكون 9 Mيث الشديد ا¢الف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

اXاّدة
ã
| النظر فٕاّن النقيض�اXصطلح�أيضاً@, اXع	يشمل وهذا يقابله@/ وب�ما بينه

أم Wكناً موضوع عن معاً Fاف�اقه كان سواء التجّمع@, وامتناع الشديد التخالف ٕا�
/@9

وwذه Fتقابله جهة من Fفه متقابل�@, وقعا ع�اXثل�ٕاذا تطلق قد اXاّدة ٕاّن
Ø
j

ضّدان@/ F Øuٕا يقال ا¡يثّية@,

للناس �ٔ ÒZ ومَن ,@�ٔòا قبال
ã
| �ٔXا فٕاّن :@�ٔXع�ا تطلق أيضاً اXناسبة وwذه
آنيxم@/ ٔ�وا@ ÒZ أن عن Zنع من مقابلهم

ã
| هو م Òxآِني

ويكونوَن ِبعبادtم سَيكُفروَن Iّك ِعّزاً@ م ÒG ليكونوا ًة ßGا!آ دون ِمن ذوا Ò ÚHوا
/@ ٨٤ . ١٩ ـ@ ِضّداً َعلzم

أن دون من Uالف�وأعداء@, علzم ويكونون بعبادtم@, Gة y9ا هؤ9ِء يكفر أيى
Gم@/ وظه
اً َعوناً يكونوا

الضّد يكون أن Zنع اy9ية ونسق سيكفرون@, قوله ع� عطف يكونون وbلة
الفّراء@/ عن Fك ]ع	العون

ا¢الف@/ اXقابل ٕا�مطلق ٕاشارة ية@: y9ا
ã
| باXاّدة 
التعب لطف �O و9

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ÍÈب ٢٠

ضرب@:
ÍÈبت ذلك من عليه@/ وÇJمل منـه يسـتعار

Ø
j واحد@, أصل ÍÈب@: ـ مقا

السفر@/ من وغ
ها ا9ٔرضQارة
ã
الÍÉب@| ويشّبه@به ÍÈباً@/ أوقعَت@بغ
ك ٕاذا ÍÈباً

هذا يقال الصيغة@, الÍÉب@: الباب ومن ÍÈب@/ أيضاً 
الس ٕا� اÌº9ٕاع ٕاّن ويقال@:
اÇXثل@, والÍÚÉيب@: ÍÈبه فقد شيئاً صاغ ٕاذا 9ٔ@نّه صيغته@, من أيى ف�ن ÍÈب من
ُخلطTضه ما :@éّالل من والÍÚÉيب واحدة صياغة وصيغا واحداً ÍÈباً ÍÔÈبا F Øu@كأ@
ÍÈبه@/ النخل كأّن ال¿Îد@, والÍÚÉيب@: خر@/ y9ا ع� ÍÈب قد أحدYا كأّن Mقينه@,
نف للص� ويقال ÍÈباً@/ علzا ÍÔÈب قد ا9ٕنسان كأّن الÍÚÉيبة@, ويقال@للسجيّة@والطبيعة
والÍÚÉيـبة@: ِء@,

ã
Ï¿ال ذلك من سـواه ما مثال ع� ÍÔÈب كأ@نّه الÍÉب@, ِء

ã
Ï¿ال من

النـاقَة@/ الفَـحل ÍßÈاب البـاب ومن وغـ
ها@/ جزيـة من ا9نسان ع� ÍÉب ما@@يُ
أرادت@/ Fع فكفّها ÍÈباً بنفسه أوقع كأ@نّه كّف@, ٕاذا ا9ٔمر@: عن ف�ن وأÍÈب


السـ
ã
و| سـافرت ا9ٔرض@:

ã
| وÍÈبت غـ
ه@/ أو بسيف ÍÈبه ـ مصبا

أو عليه حجرت يده@: ع� وÍÈبت ساxYم@/ ب«Îم@: القوم مع وÍÈبت أÌºعت@/
علzم بعث ع�آذاuم@: وÍÈب وبّينه@/ وَصفه مثً�@: ا� وÍÈب أمره@/ عليه أفسدت
وأÍÈبت@: ا9ٔمر عن وÍÈبت اُذنه@/ ع� النوم وÍÈب يستيقظوا@/ nو فناموا النوم
واËº9ٕالÍÚÉيبة@, وظيفة@, جعلته ٕاذا خراجاً@: عليه وÍÈبت اYا9ً@/ أو تركاً أعرضت
وضـارب /@
للـتكث والتشـديد ا9ٔعناق@, بت ØÍÈو عنقه وÍÈبت ÍÈائب@/ وا�مع
ÇIّرك@/ ما أيى اضـطرب fا ورميتـه واضطربوا@, وتضـاربوا@, مضارَبـة@, ف�ناً ف�ن

ٕاختلفت@/ ا9ُمور@: واضطربت

ب� خولف الÍÉب اخت�ف ولتصّور ء@,
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ إيقاع الÍÉب@: ـ مفر

الفحل: وÍÈب با9ٔرجل/ wÍÈا هو فzا الذهاب ا9ٔرض:
ã
| والÍÉب تفاس
ها@/



٢١ ÍÈب

باòيمة وتشبzاً طرقة@/ ßXبا أوتادها بÍÉب اòيمة وÍÈب طرقة@/ ßXب@باÍÉبال تشبzاً
الذّلة@/ علzم ÍÔÈبت قال@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وس�يد مقصود@, برنا¶ ع� ء

ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾َطرق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

فراجعه@/ ـ مyا وم�ادفة قريبة وب�مواّد بيyا ما فرق الط�رق@:
ã
|

استعGFا@/ موارد من كّل
ã
| اXع	ملحوظ فهذا

ÍÈبه أيى طرقه فيقال ب�م�ادفاtا@, Dف مyا أقرب الطرق ماّدة أّن والظاهر
والطريقة: سلكته/ وطرقت@الطريق: مُطِرق, ويقال@للفحل الÍÉاب, طرق,@والط�راق: ßXبا

ا¡الة@/

مyا كّل ا¢لوط اXصنوع éوالل وا�زية والسجيّة والصنف ال¿Îد ـ oفاهf
الصـياغة

ã
و| Uصوصة@, كيفيّة ع� وتقديره معيّنة خصوصيّة ع� صياغته بلحاظ

ع�شكل@/ مع	الÍÉب

ا9ٔقدام@,
ã
| وتدّبر تفّهم ع�

ã
Ï¿Xا كان ٕاذا :@
ع�الس الÍÉب ٕاط�ق أّن Fك@

ٕا� النـظر كان ٕاذا@ ما R�ف وهذا نفسه@,
ã
| ي�حظ ِرجل وÍÈب قدم كّل فكأّن

كّل
ã
| النظر فٕاّن سلوك@, أو اÌºاع أو عدو أو

ã
Ï¿م أو سفر أو حركة أو 
س Iقّق

جل@/ الر� ÍÈب يغاير مفهومه ã| خصوصيّة ٕا� مyا

تستفاد ا Ø̂ ٕا اòصوصيّات هذه فٕاّن وا¡جر@: وا9ٕفساد والكّف ا9ٕعراض وأمّا
اXنظورة اòصوصيّة هذه مع الÍÉب مفهوم فيتحّصل وَع�@, ِمن ـ حروف ٕايصال من

ا¡روف@/ تلك من اXستفادة

اXضطربOتار فكأّن واختيار@, ع�طوع ويدّل افتعال فهو ا9ضطراب@: وأمّا



ÍÈب ٢٢

د م�د� Ù
متحـ فٕانّه بنفسـه@, الÍÉب هذا قاصداً العمل هذا ويعمل بأرجله الÍÉب
يتوّجه@/ جهة ّ أيى ٕا� 9@يدريى

/@٦٠ . ٢ ـ ا¡َجر بَعصاَك ب ßÍÈا فُقلنا

م Ôyِم بوا@ ßÍÈوا أ عناق َفوَق بوا ßÍÈفا عَب الر\ َكَفروا@ ال�ذيَن قلوِب ã| ãل� سأُ
/@١٢ . ٨ ـ َبنان @ُكّل

/@٤ . ٤٧ ـ قاب aالر فÍÉَب َكَفروا لقيrال�ذيَن فٕاذا

غ
ه@/ أو سيف أو ر· أو عصا من آخر س�ح بوسيلة أو باليد ÍÈب هذا

أ رض ã|rبÍÒÈ ٕاذا أ رض@, ã| بوَن ßÍÉ يَ وآَخرون أ رِض@, ã|rبÍÒÈ وٕاذا
ٕاشارة اXورد@: هذا

ã
| بالÍÉب 
والتعب ا9ٔرض@/

ã
| با9ٔرجل ÍÈب وهذا ـ فتبّينوا

منظوراً@/ وليسمطلق@الس
وا¡ركة ,
للس ا�زئيات
ã
| ٕا�@التوّجه@باXوضوع@والدقّة

له@, فاْسـتِمعوا َمَثل َب ßÍÔÈ أ مثاَل@, له ÍÈبنا ًIّوك ,@Iًَمثـ ا! ÍÒÈب @كيَف
اXثل فٕاّن واللسان@, الك�م بوسيلة ÍÈب وهذا ـ القرية أصحاَب  ًIَمث بGم ßÍÈوا
اXتناسب@/ ا¤ّل ذلك

ã
| ويوَرد يُطرق فكأ@نّه يناسبه@, خاّص مورد ã| به يÍÉب @ك�م

/@٦١ . ٢ ـ والَمْسَكنة ل�ُة aالذ َعلzم َبت ßÍÔÈو

/@٥ . ٤٣ ـ ف� ßÌ Ö»ُم َقْوماً Ôrُكن أن َصفحاً @كر aالذ َعنكُم ُب ßÍÉ أَفنَ

/@١٧ . ١٣ ـ والباِطَل ا¡ق� اُ! يÍÉُب @َكذلك

كـانت وٕان اXعنوّية@, الصفة هذه ع� كوuا جهة من والباطل وا¡ّق فالذكر
فيكون الذّلة@واXسكنة/ موضوع

ã
| وهكذا الوصفّية@/ ٕا�جهة النظر فٕاّن بصورة@اللفظ,

معنويّاً@/ أيضاً الÍÉب

ÍÈْب ِا ـ
ã
| Fك والسببّية@, ع�التوّسط فتدّل الباء Mرف تستعمل اXاّدة ٕاّن

Ø
j



٢٣ ØÍÈ

ã| ÔrبÍÈ وٕاذا ـ
ã
| Fك فيه@, الÍÉب وIقّق الظرفيّة ع� فتدّل ã| وMرف بَعصاك@/

فالÍÉب ـ ل�ة aالذ وÍÔÈبتَعلzُم ـ
ã
| Fك ع�ا9ستي�ء ع�فتدّل وMرف أ ْرض@/

عنكُم ÍÉب أفنَ ـ
ã
| Fك التجاوز@, ع� فتدّل عن وMرف علzم@/ بالذلّة �ستو� قد

م@/ ÒGللنّاسأمثا ا! يÍÉُب ـ
ã
| Fك التعّلق@, ع� فتدّل الّ�م وMرف الّذ@كَر@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضّر@:

قتل@: باب من ه ØÍÉي ه ØÍÈ مصدر وبفتحها /@Ëºٕا والفقر@, الفاقة :@ ØÍ ÛÉال ـ مصبا
:@ ّ ا9ٔزهريى قال رباعيّاً@/ وبالباِء ث�ثيّاً@, بنفسه يتعّدي به ÚÍÈوأ مكروهاً@/ به فعل ٕاذا
بفتحها@/ فهو النفع ضّد كان وما /@ ØÍÔÈ فهو بدن@, ã| وشّدة وفقر حال سوء كان ما @كّل
وليس ٕاليه أ�أه ]ع	 واضطّره كذا ٕا� ه ØÍÈو ه@, ØÍÈ ]ع	 وÍßÈاراً@: مضاّرة وضاّره
أطـلقت وÇGذا اء@,

Ø
Ì
Ú
ال« نقيض اء@: ØÍ ÚÉوال ا9ضطرار@/ من Ëºٕا والÍÉورة بّد@/ منه له

وا�مع زوجها امرأة اXرأة@: ة ØÍÒÈو الَمضاّر@/ وا�مع ر@, ÒÍ ÚÉال ة@: ØÍ ÒÉXوا اXشّقة@, ع�
/@
نظ Gا يوجد يكاد و9 ÍÒÈيرة@/ bع ا Øu@وكأ ÍÈائر@, وdع القياس@, ع� ات ØÍÈ

ÍÈائر@/ ذو :@ ØÍÉ مُ ورجل

والثالث@ـ ِء@/
ã
Ï¿ال @اجBع

ã
æوالثا النفع@/ خ�ف ا9ّٔول@ـ أصول@ث�ثة@: : ØÍÈ ـ مقا

زال@/ ÔGا :@ ØÍ ÛÉفال قاربه@/ أو جانسه ما كّل هذا ع� Jمل Ø
j النفع@, ضّد ـ فا9ّٔول القّوة@/

ا9ٔخري ØÍÉت ا Øu كأ ,@ ØÍ ÚÉال من مشتّق Ëºٕا ة@: ØÍ ÚÉوال ة@/ ØÍÒÈ ع� اXرأة تزّوج :@ ØÍ ÙÉوال
أشـّد ما يقال الغـ
ة@,

ã
| يستعمل ما وأ@ك� الُمضاّرة@/ والÍÚÉير@: تلك@/ ها ØÍÉت Fك@

ة ØÍ ÒÉف ـ
ã
æوالثا تان@/ ØÍ ÚÉال FG ت�فقيل ØÍ ÚÉبال حي للر� جران Ò¡ا وشبّه علzا@/ ÍÒÈيَره

ـ والثالث xIا@/ ا£تمع اللّحم اw9ام@: ة ØÍÒÈو ,@éّالل من H@9لو
ã
الّ� مته Ò¡ الÍÚÉع@:

عليه@ومقاساة@/ ص ذا كان ٕاذا@ ِء:
ã
Ï¿ع�ال ذو@ÍÈير النفس@يقال@ف�ن قّوة فالÍÚÉير@:



ØÍÈ ٢٤

وتقول النفع/ ضّد ØÍ ÚÉوال ضاررته@مضاّرة@وÍßÈاراً مصدر ÍßÈار ا9شتقاق@٤٥@ـ
واحد@, والضارورة@: والÍÚÉورة َض
اً@/ و9@يض
ك اً ØÍÒÈ ا9ٔمر هذا ك ØÍÉ9@ي العرب@:
جنباه@/ :@ الواديى وÍÒÈير مفعول@/ ]ع	 فَعيل والÍÚÉير@: ِء@,

ã
Ï¿ال ٕا� ا9ضطرار وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العـارض 
òا هو فالنفع النفـع@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا9ٔصل أّن

متعّلقاته@/
ã
| أو فيه نقصاناً يوجب ِء

ã
Ï¿لل اXتوّجه

Ø
Ì¿ال هو ØÍÉوال لٕ�نسان@/ يتحّصل

/@hالكر القرآن من مورداً ١٧
ã
| النفع ماّدة قبال

ã
| ØÍÉال ذ@كر وقد

/@١٠٦ . ١٠ ـ ك ØÍÉ يَ َينْفُعكو  ما  ا! دوِن ِمن َتدُع َو 
:@ ØÍÈ ٕانّه يقال و9 حال@, وسوء أذي فهو نقصاناً@: اXواجه ØÌ¿ال يوجب n وٕاذا

/@١١١ . ٣ ـ أذي ٕاّ  وكُم ØÍÉي لَن
/@٦٢ . ٢٧ ـ وَء الس\ وَيكشُف َدعاُه ٕاذا الُمضطَر� يُب ÔNأم�ن

/@9 أم نقصان فيه ما يشم�ن عامّان والسوء فا9ٔذي

أو بدن@,
ã
| أو وهداية@, 
òا سبيل

ã
| أو اعتقاد@,

ã
| ٕامّا النقصان Iّصل ٕاّن Øj

ولد@/ أو عنوان@, أو مال@,

:@
ã
| Fك ا9عتقادات

ã
ف�

/@١٠٧ . ٩ ـ اXؤمن� Òب� وَتفريقاً وكُفراً ÍßÈاراً َمْسِجداً ُذوا ÚHp وال�ذيَن
ا9ٕس�م@/ طريق

ã
| والكفر للمضاّرة أيى

:@
ã
| Fك ا¡ّق ٕا� ا9هتداِء

ã
و|

/@١٠٥ . ٥ ـ Ôrاهتدي ٕاذا َضل� َمن @كُم ØÍÉ يَ أنُفَسكُم  َعَليكُم



٢٥ ØÍÈ

ا¡ّق@/ سبيل عن اLرافكم َض�لُه 9@يوجب أيى

:@
ã
| Fك واXعيشة ا¡ياة مطلق

ã
و|

/@٦ . ٦٥ ـ ّن ßz َعلَ ِلُتضيaُقوا ُتضاّروهن� و 

الط�ق@/ بعد ا¡ياة من وشّدة مضيقة Gّن Iصل Ø�ح أيى

الطعام@: من مضيقة جهة
ã
و|

الَكْيَل@ـ@١٢. َلنا ُمْزجاٍة@فأْوِف بِبضاَعٍة وِجْئنا ÛÍ ÛÉال نا@وأْهَلنا َمس� العزيُز ا Ûv@يا@أ
/@@٨٨

العلم@: مقام
ã
و|

/@١٠٢ . ٢ ـ َينفُعهم َو  هم ØÍÉ يَ ما وَيَتَعل�موَن

ع� وبال فهو نفس@: وتgيل وٕاص�ح 
خ ٕا� هداية يوجب n ٕاذا العلم فٕاّن
ا¡ّق@/ عن وبُعداً وض�9ً فساداً ٕا9ّ له يزيد و9 صاحبه@,

اختيار ع� وتدل ا9ض�ار@, وأصلها افتعال ع� فهيى ا9ضطرار@: صيغة وأمّا
ا9دغام وبعد مضطَرر@, وذاك مضطِرر@, فهو اضطّره يقال باختيار@, ØÍ ÚÉال أيى ,@ ØÍ ÚÉال

اللفظ@/
ã
| يتساويان

/@١٢٦ . ٢ ـ النّار ٕا�عذاِب ُه أضطر\ Ú Ôj Iًَقلي فاُمتaُعه كَفر وَمن

/@١٧٣ . ٢ ـ َعلَيه Òjٕا Iَف عاٍد و  باٍغ Òغ� اضطُّر ن Ò Òf

/@١١٩ . ٦ ـ ٕالَيه @ Ôkضطُِررp ما ٕاّ  عليكُم م حر� ما لكُم ل فص� وَقد

/@٦٢ . ٢٧ ـ وء الس\ ويكِشُف َدعاُه ٕاذا @ الُمضطَر� يُب ÔNأم�ن

واختيار ورغبة بطوع نفسـه ØÍÉ9@ي ا9ٕنسان فٕاّن للمفعول@, مَبنيّة الصيغ هذه
الفاعل@/ بصيغة مضطّراً يكون Ø�ح



ØÍÈ ٢٦

وشـّدة وعذاب نقصان له يعرض أيى اXفعول@, بصيغة مضطّراً يكون قد فهو
بٕاذنه أو العزيز@, ا� جانب من Uتارة وعلّة سبب ّ بأيى متعل�قاته@, أو بدنه ã| وابت�ء

ونظمه@/ العاّم حgه Iت أو أمره@, وIت

وتقدير ع�قضاٍء وقوان�منّظمة@, وأسباب علل له ]ع	اXفعول@: فا9ضطرار
ÍÈر وأصابه اXورد ذلك

ã
| العبد وقع فٕاذا العبد@, من ونيّة عمل وسوِء اXتعال, ا� من

مضطّر@/ فهو مؤّثر Uصوص

اXتعال@: ا� ٕا9ّ ه ØÍÔÈيكشف أن أحد يقدر ف� مضطّراً@: ا9ٕنسان كان وٕاذا

/@١٠٧ . ١٠ ـ هو ٕاّ  لَُه كاشَف Iَف ØÍ ÔÉِب اُ! Zسسك وٕان
/@١١ . ٤٨ ـ َنفعاً ِبكُم أوأراَد اً ØÍÒÈِبكُم ٕانأراَد َشيئاً ا! ِمن َلكُم لُك ÒZن Ò Òfُقل

/@ÍÔÈ ا� من وZسسه ØÍÒÈ به يراد الّذيى هو فاXضطّر

وبالنسبة خاّص مورد
ã
| ومضطّر نفسه@,

ã
| مضطّر ع�نوع�@: اXضطّر ٕاّن

Ø
j

:@
ã
| Fك فا9ّٔول ء@/

ã
Ï¾ ٕا�

عاه@/ َد ٕاذا الُمضطَر� يُب ÔNأم�ن
:@
ã
| Fك

ã
æوالثا

/@٢٤ . ٣١ ـ َغليظ ٕا�َعذاٍب هم َنضطر\
ٕاليه@/ السوق صورة

ã
| Iقّق ا Ø̂ ٕا ا9ضطرار فكأّن ـ ٕالَيه Ôkضطُِررp ما ٕاّ 

وا9حتياج/ حالة@ا9لتجاِء Iّصل هو وحصول@النقصان: ا9ضطرار هذا ونتيجة
Ëºٕا ٕامّا الكلمة وهذه /@ ØÌ¿وال النقصان أيى الÍÚÉورة كلمة استعملت قد اXع	 وwذا
النقصـان حالة ]ع	 وهو قبول وزان ع� ا9ٔصل

ã
| مصـدر أو كالضارورة@, مزيد

/@
Ø
Ì¿ال وعروض

يكون@بالزيادة@, قد
Ø
Ì¿النقصان@وال فٕاّن /@

Ø
Ì¾ مع فٕاّنه@نقصان ا£تمع@: اللّحم وأمّا



٢٧ ØÍÈ

والنقصان
Ø
Ì¿ال معرض

ã
| ع�كوuا تدّل ا Øuفٕا :@ Øوالتص وا�نب القّوة مفهوم وهكذا

مقابله@/
ã
| ويتحّمل Øفيتص ,@ ØÍÉوال

ما أيى والنّعFِء@, والبأسـاِء اِء ØÌ»كال َفعـ�ء@, ع� تأنيث فصيغة اء@: ØÍÉال وأمّا
نقصان@/ فيه يكون وما بالÍÉر يتّصف

/@١٧٧ . ٢ ـ اِء ØÍ ÚÉوال البأساِء ã| والّصابريَن
/@١٠ . ١١ ـ ته اء َمس� ØÍÒÈ بعَد نَعFء �أذقناُه ولَ

/@١٣٤ . ٣ ـ الَغيظ Òوالكاِظم� اِء ØÍ ÚÉوال اِء ØÌ Ú»ال ã| ُينِفقوَن ال�ذيَن
وحسـن الص فٕاّن الكلمة@, ظاهر ÏÉقت[ ا9متداد@, ع� تدّل الصـيغة هذه
,@
Ø
Ì»ال أو النعمة أو البأس أو ØÍÉال وأمّا الزمان@, امتداد صورة ã

| يتحقّقان ا Ø̂ ٕا العمل
قاطع@/ أثر علzا و9@ي�ّتب wا يعت	 ف� مؤقتة Tدودة زمان

ã
كانت| ٕاذا

ٕا� بالنسـبة دوام ع� وتدّل اXضـاّرة@, ]ع	 مصدراً الÍÙÉار@, صيغة ويش}ها

ّ أيى ã|ا¡ادث الÍÉر مطلق أّن يراد ـ ا9ٕس�م ã| ÍßÈار و9 ÍÒÈر 9 فيقال@: الÍÉر@,
يكـون أن ٕا9ّ ÍÈر@, فـيه حكم صدور Nوز ف� ا9ٕس�م@,

ã
| Vّوز 
غ كان جهة

وا9ٕدامة@, ا9ٕبقاِء جهة
ã
| الÍÙÉار وأمّا ا¡دوث@, جهة

ã
| هذا ,@
كث نفع ٕا� للوصول

جائز@/ 
غ فٕادامته فاسدة@: أو صحيحة صورة ّ بأيى Iقّق ٕاذا الÍÉر حدوث أّن ]ع	
/@١٣١ . ٢ ـ ِلتعَتدوا ÍßÈاراً@ ِسكوهن� Ô] َو 

/@٢٣٣ . ٢ ـ بوَلِده لَُه َمولوٌد و  بولدها والدةٌ ُتضار�  
الÍÉر سـبق أن بعد FG الÍÉر ٕادامة

ã
ين� اXـوردين

ã
ف� الÍÉر@, ٕادامة يراد

وتوالد@/ بزواج
تدّل التفاعل أّن Fك وا9ستمرار ع�التداوم تدّل اXفاعلة صيغة ٕاّن مراراً وقلنا

اXفاعلة@/ ع�مطاوعة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ÍÈع ٢٨

ضرع@:
الرجـل ÍÈع ذلك من ِء@@/

ã
Ï¿ال

ã
| ل� ع� يدّل صحيح أصل ÍÈع@: ـ مقا

بذلكXا يى Ød وغ
ه@, الشاة ع ÖÍÒÈالباب ومن ضعيف@/ ع@: ÒÍÒÈ ورجل ذّل@/ ٕاذا ÍÈاعة

فهيى اXضاَرعة@: فأمّا نتاجها@/ قرب عند لبyا نزل ٕاذا الناقة وأÍÈعت ل�@, من فيه
الÍÉع كـب
ة ÍÒÈيع@: وشاة واحد@, ÍÒÈع من ارتضـعا F Øu@كأ الشـيئ� ب� التشابه

ضارع@/ Ë»ا� لناِحل ويقال أيضاً@, وÍÒÈيعة

ع ßÍÈو الضعيف@/ ع@: ÒÍ ÚÉوال والناقة@/ الشاة ÍÒÈع الÍÚÉع@: ـ ٤٦٩ . ١ الxذيب
بذلته :@

ã
ما� له أÍÈعت وقد يعطيه@/ أن وسأله له Hّشع ما ٕاذا له@: ع ÒÍÒÈو لف�ن ف�ن

دنت الشمُس@: عت ØÍÈو الرقيق@/ ال¿Ìاب والÍÚÉيع@: وقلَص@/ قّل الظّل@: ع ØÍÉوت له@/
وأهل ق@, الش� يقال نبت والÍÚÉيع@: مثله@/ هذا@: و¼Íßع هذا ÍßÈع وهذا للغروب@/
Iت العـظم ع�

ã
الّ� للِجلدة يقال الليث@: وقال يبس@/ ٕاذا الÍÉيع يُسّمونه ا¡جاز

الÍÚÉيع@/ هيى ع@: ÒÍ ÚÉال من اللحم

ع ßÍÒÈو ضارع@, فهو وخضع@, ذّل ÍÈاعة@: بفتحـت� ع ÒÍÉي له ع ÒÍÒÈ ـ مصبا
ا�@: ٕا� ع ØÍÉوت أوهنته@, :@ ا¡ّميى وأÍÈَعتْه لغة@/ تِعب@: باب من ع ÒÍÒÈ فهو ÍÒÈعاً
والÍÉع باXصدر/ تسمية ÍÈع, فهو ضعف ف¾Ìفاً:@

Ô
Ì¾ ÍÈعاً@وزان ع ÔÍÒÈو ابxل@/

اXشاwة@/ واXضارعة@: ÍÈوع@/ وا�مع للمرأة@, كالثديى الظلف لذات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حـاجة ّ أيى ا¡Çاجة طلب مع التذلّل هو اÇXاّدة@: هذه ã

| الواحـد ا9ٔصل أّن
/@ ØÍÈوكشف ومغفرة بليّة رفع من @كانت@,



٢٩ ÍÈع

عة والض� وا¡قارة والذلّة واòشوع اòضوع وب� بيyا الفرق يظهر القيد وwذا
وأمثاGا@/ وا9ستغفار والدعاِء

فٕاّن الشاة@,
ã
| كالÍÉع Vازاً@, أو حقيـقة oمفاه ع� تطلق اXناسـبة وwذه

éالل tيئة ومن مولودها ارضاع من Gا 9@بّد متذلّلة عة ØÍÉمت ا¡الة تلك ã| الشاة
يطلق@ع�الÍÉع@: وع�@هذا ÍÈعها, ع@هو ØÍÉالت Gذا واXظهر اXولود, وحفظه@لتغذية

لبyا@/ ونزل أثقلت ٕاذا والÍÉيعة الÍÚÉيع

ما@/ حادث]ناسبٍة اصط�ح فهو اXضارع@: وأمّا

/@٤٢ . ٦ ـ عون ÚÍ ÒÉ َيتَ َلَعل�ُهم اِء ØÍ ÚÉوال بالبأساِء فأخذناُهم

/@٧٦ . ٢٣ ـ عون ØÍÉَيت وما م Øwلر اسَتكانوا ا Òf بالَعذاِب أخذناُهم َوَلَقد

والكشف@: الرفع طلب مع والعذاب اء ØÍÉوال والشّدة ا9بت�ِء مقام ã| فالتذلّل
عنه@/ ØÍÉال وكشف ومغفرته عليه ا� توبة ويوجب والتوبة@, ا9ٕنابة حقيقة هو

/@٥٥ . ٧ ـ اXعَتدين ّب ÔJ ٕان�ُه  وُخفية عاً ØÍÉ تَ رب�كُم اُدعوا

/@٦٣ . ٦ ـ وُخفية عاً ØÍÉ تَ َتدعونه والبَحر Ø Òال� ُظلFت ِمن ُينّجيكُم َمن ُقل

وا Ðصال بالُغدّو القول ِمن هِر Ò	ا ودوَن وِخيفًة عاً ØÍÉ تَ نفسك ã|ربّك واذ@كُر
/@٢٠٥ . ٧ ـ

أيى ء@, ãÏ¾ ومسألة منه ا¡اجة طلب 
غ وهذا نفسه@, اXدعّو طلب الدعوة ـ
طـلب مقام

ã
و| ومتذلّل� ع ØÍÉالت حال ã

| Uلصاً@, ٕاليه وتوّجهـوا خالصاً ا� ادعوا
واختفاء

Ø
Ìº

ã
| والدعوة الدعاء هذا وليكن ,@ ّ واXعنويى ّ الظاهريى ØÍÉال وكشف اXغفرة

عاً@/ ØÍÉ تَ نفِسك ã|رب�ك واذ@كُر ـ ا9ٕخ�ص ليتحقّق

/@٩ . ٨٨ ـ ُجوع ِمن ã ß
يُغ و  ُيسِمُن ِمنÍÒÈيع  ٕاّ  َطعاٌم م Ô ÒG لَيَس



ضعف ٣٠

منه النفس Øيتل� 9 وخشونة ونفار يبس ã| اXتذلّل الذليل وهو فعيل الÍÚÉيع
ه@/ ØÍÈويكشف حاجته ويرفع يقّويه غذاء

ã
الّ� ا¢تلطة@باXشت}ات@واXشكوكات اXعلومات الروحانّية@: ا9ٔطعمة من وهذا
وفقره جوعه عن

ã
يغ	 و9 والُبعد@, الظلمة

ã
| وتزيد ا¡ّق, عن واLرافاً توجبض�9ً

وابت�ئه@/

شق@/ ٕانّه يقال شوك ذيى النبات يَبيس هو اXاّديات@: ã|و

يّات اÇXاد� من وابتـ�ء@, حاجة ã
| يتذلّل ما يشـمل

Ø ã
Ùك� مفهـوم له فالÍÚÉيع

Mسبه@/ nعا كّل
ã
| اXاّدة@, nعا وراء ا

Ø
Wو والروحانيّات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضعف@:
أن ـ واy9خر القّوة@/ خ�ف ع� أحدYا يدّل متبائنان@, أص�ن ضعف@: ـ مقا
يضُعف@, ضُعف يقال القّوة@, خ�ف وهو عف@: والض} عف الض� ـ فا9ّٔول مثَله@/ ء

ã
Ï¿ال يزاد

ٕاضعافاً@, ء
ã
Ï¿ليل@أضعفُت@الòا فقال ـ واy9خر ُضعفاء@وِضعاف@/ وقوم َضعيف@, ورجل

مثل�أو فيجعل ِء
ã
Ï¿ال ع�أصل يزاد أن وهو مضاعفة@, وضاعفته تضعيفاً@, وضّعفته

أ@ك�@/

ã
| والض�عف أمثاله@/ وأضعافه@: ِمث�ه@, وِضعفاه@: مثله@, ِء@:

ã
Ï¿ال ِضعف ـ مصبا

مثال َضُعف مصدر فاXضموم والصّحة@, القّوة خ�ف قريش@: لغة
ã
والض}عف| ,@o] لغة

ã
| اXفتوح Nعل من ومyم قتل@, باب من َضْعفاً َضَعف مصدر واXفتوح ُقرباً@, َقُرب

ضعيف@/ وهو ا�سد@,
ã
| واXضموم الرأيى

Ø ã
النّ� لغة عف والض} ,@Fw قرٔي وقد لغتان@, عف@: والض} عف الض� ـ ٩٢ . ٣ ا�مهرة
�ص�@:

Ø ã
الن� فقال قّوة@, َضعف بعد من ـ �ص�

Ø ã
ع�الن� عمر بن عبدا� وقرأ �ص�@,



٣١ ضعف

أيى ء ãÏ¿ال هذا ِضعف وهذا ُضـَعفاء@/ قوم من ضعيف ورجل غ�م@/ يا ـ قّوة ُضعف
Ø�ح ء ãÏ¿ال ع� ء ãÏ¿ال عطفك والتضعيف@: أضعاف@/ وا�مع مث�ه@, قوم وقال مثله@/

عليه@/ تطبقه

أمثال@/ ث�ثة أو ع�مثليه ء
ã
Ï¾ جعل ضعف@: ـ تطبي� فرهنگ

�صعف�@/ ـ عيى

�صعيف�@@/ @ـ =
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الفرق رخو@: ـ

ã
| سبق وقد القّوة@/ يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

وب�م�ادفاtا@/ بيyا

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم وهو

:@
ã
| Fك ّ فاXاّديى

/@٥٤ . ٣٠ ـ وَشيبًة َضعفاً ُقّوة َبعد ِمن َجَعَل Ú Ôj

/@٧٣ . ٢٢ ـ واXطلوب الطالُب َضُعَف

:@
ã
| Fك ّ واXعنويى

/@٧٦ . ٤ ـ َضعيفاً كاَن يطاِن الش� َكيَد ٕان�

مستضِعف,@وذاك@مستضَعف@, فهو طلب@أن@يكون@شخص@ضعيفاً, وا9ٕستضعاف:
ضعيفاً@/ َعل ÔN الّذيى هو فاXستضَعف

م@/ Ôyِم طائفًة َيسَتضِعُف ,@ ãæاسَتضَعفو القوَم ٕان�

/@٥ . ٢٨ ـ رِض أ َ ã| اسُتضِعفوا َع�ال�ذيَن ن� Ô Ò̂ وُنريدأن



ضعف ٣٢

/@٩٧ . ٤ ـ أ ْرض ã| Òُمسَتضَعف� ُكنّا قالوا@

هو واXسـتك الفاعل@, بصيغة
ß
اXستك يقابلـه اXفعول بصيغة فاXستضَعف

الضعيف@/ ضعف وطلب استَضعف الّذيى

والِولدان والنaساِء جال aالر ِمن Òستضَعف�Xوا اِ! َسبيِل ã| ُتقاِتلوَن َلكُم  وما
/@٧٥ . ٤ ـ

فريضة@, استُضِعفوا الّذين Sاة سبيل
ã
| ا£اهدة أّن الكرZة اy9ية من يستفاد

ا�@/ سبيل
ã
| كا£اهدة وهو

ã
| مـyا وقـريبة العـّية@, من مأخوذة اXاّدة فهذه واXضاعفة@: عف الض� وأمّا

ا9ٔرامّية@/

ã
| قـّوة حصول هو التضاعف فٕاّن التـقابل@, بع�قة اXفهوم� ب� مناسبة مع
ويراد وا9ستدامة@, ا9ستمرار مع	 فzا والتضاعف اXضاعفة أّن أو عف@/ الض� مقابل
Uصوص@, َضعف ع� الك«Ìة تدّل ا£ّرد

ã
و| مصـداقه@,

ã
| التكّرر اXورد@:

ã
| مyا

التكّرر@/ وهو

تكّرر هو اXضاعفة فٕاّن وغ
ها@: والك�ة اXزايدة 
غ اXضاعفة أّن �O@9و
]راتب@/ أو مرتبت� اXثل

تأ@كلوا الَعذاب@,  م ÒGُيضاَعف أضعافاً@, لَُه فُيضاِعفه َيشاء@, ن ÒXُيضاِعف وا!
/@١٣٠ . ٣ ـ ُمضاَعفة أضعافاً با aالر

ا9ٔصل@/ من وأمثا9ً مثل� اXزيد يراد

/@٣٩ . ٣٠ ـ الُمضِعفون ُهم ولئَك فاُ ا! وجَه ُتريدوَن َز@كاٍة ِمن Ôrآتي َوما

/@٣٧ . ٣٤ ـ َعِملوا ا ß[ عِف aالض َجزاُء م Ô ÒG ولِئَك فاُ

أمثا9ً@/ أو ومثل� ِضعفاً@, جعله أيى أضَعفه يقال



٣٣ ضعف

ـوة يى Ò¡ ا ِضعَف ذقناك َ ٔ ٕاذاً Iًَقلي َشيئاً ٕالzم َتركُن ِكدَت َلَقد  تناك َثب� أن ولَو 
/@٧٥ . ١٧ ـ الَمماِت وِضعَف

وا¡ياة وWاtم@, حياtم أيى ٕاليه@, اXضاف عن عوض واFXت ا¡ياة ã| الّ�م
تعلّقات عن عبارة وهيى العليا@, ا¡ياة مقابل ã| ف� الس} الدنيا ا¡ياة هيى الدنيا هذه ã

|

ليس خاÌºاً خائباً ا9ٕنسان 
فيص مّدtا@, تنxيى أن ٕا� واستمرارها وجرياuا ماّدية
ا9ٔ@ك والعذاب اXب� اÌ»òان هو وهذا ء@,

ã
Ï¾ ا9ٔصيلة والسعادة ا¡ياة حّق من له

الشديد@/ واللّهو

العـ�ئق هذه انقطاع عن عبارة فٕانّه اXوت@: هو منه ا9ٔعظم ا9ٔشّد وا9بت�ء
واXشxيات الدنيويّة والّلذائذ اXاّدية ا9ُمور من وب�متعّلقاته@, بينه التفارق وحصول

فيه@/ وا¤روميّة وا¤جوبيّة اÌ»òان وٕادراك آخر nعا مشاهدة مع النفسانّية@,

واستعدادهم وتعقّ�tم بنسبة@ٕادرا@كاtم ا9ٔفراد
ã
| العذاب�@يشتّدان هذين @ٕاّن

Ø
j

�ص�
Ø ã
الن� من القليل والركون ا¦ايل فيكون العرضّية@,

Ø
j الذاتّية@, ا9ٔصيلة وفطرtم

تعّلـق وحصول ,@
ã
æالروحا ا9رتباط انقطاع العـذاب�@: لتضاعف موجباً Iقّق� �ٕان

باXوت@/ التفارق مشاهدة
Ø
j الدنيا با¡ياة

�ع�@:
Ø ã
عـ� قال Fك ا9بتـ�ءين@, من أعظم وابت�ء عذاب �ص�

Ø ã
للنّ� فليس

فراقك@/ ع�
Ô
أص فكيَف نارك َحر� ع� صُت

والنـار oحÇا� ٕا� اXمـتّد الطريق هيى الدنيوّية@: التعلّقات تلك أّن �O و9
أّن Fك ـ@ ã�َجن�ـ ãوادُخ� ِعباديى ã| ãفادُخ� ـ@ السـعادة مقام عن وا¤رومّيـة والفراق
رّبـه ِلقاَء يَرجو كاَن ن Ò Òf ـ التام والتبتّل ا9نقطاع هو واللقاء والعبوديّة ا�نّة ¼Íاط

أحداً@/ ربّه ِبعبادة ك ßÌ¿ يُ و  اً ß¡صا Iًَعَم فليعمل

ٕا� وركـونه وتـعلّقاته حياته
ã
| وليّتعظ فليعت ا¡اّدة@, الكرZة اy9ية وwذه

القـانون هذا ٕا� وليتوّجه ,@معتـ مؤمن كّل وجّل@, عّز ا� أمر عن Oالفون الّذين



ضغث ٣٤

/@ ّ اG9ٕ×يى القاطع

:@
ã
| فgا التضاعف@: قانون أمّا

/@٣٠ . ٣٣ ـ ßِضْعَف� الَعذاُب ا ÒGُيضاَعف مبيaنٍَة بفاِحشٍة ِمنكُن� يأِت َمْن

تعا�@: قوله
ã
| فgا عذاباً@: بالدنيا التعلّق كون قانون وأمّا

نـيا الد\ ¡Çياِة ا ã| Çwا م Òw aلِيُعذ ا! ُيريد ا Ú̂ ٕا أو ُدهم و  م ÔGُتعجبْكأموا Iف
/@٥٧ . ٩ ـ كافرون وُهم «Îم أنُف وَتزهَق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضغث@:
:@nللحا يقال ببعض@, بعضه ء

ã
Ï¿ال التباس ع� يدّل واحد أصل ضغث@: ـ مقا

أو قُضـبان من قُبضـة ـغث@: والض� اXلتبسـة@/ ا9ٔح�م وا9ٔضـغاث@: الّرؤيا@/ أضغثت
ِسـَمنها

ã
| شـككت ٕاذا َضـغوث@: ناقة ويقال واحد@, أصل اòـليل@: قال حشيش@/

رس@/ ÒXكا غث والض� ِطرق@/ ا
ß
wأ فلَمست

قُبضـة ـغث@: الض� ومنه bعـته@/ نفـع@: باب من َضـغثاً ء
ã
Ï¿ال َضَغْثُت ـ مصبا

ـ ¾Êر± أو َحشيش أو قُضبان من الكّف مٔ�َ ويقال بياب«Îا@/ رط}ا حشيشUتلط
9 ِدقـاق قضبان وهو عود@, مائة فzا أسل من ُحزمة كان قيل ـ ِضغثًا بيدَك وُخذ
أصـل ÇNمعها قضبان له يكون أن الضغث

ã
| وا9ٔصل /@Í½¡ا منه يعمل Gا ورق
Nمع@/ Dف استعمل Ø�ح ك� Øj واحد@,

واحد أصل Nمعها قُضـبان من قُبضة غث الض� الليث@: قال ـ ٤ . ٨ الxذيب
ُحـزمة مثل ء

ã
Ï¾ من bعـته ما غث الض� الفـّراء@: قال وا¥ام@/ والكّراث ا9ٔسل مثل

خـ ِبضغث أتانا يل@: Ôc ابن وقال bعـته@/
Ø
j واسـتطال ساق ع� قام وما الرطبة



٣٥ ضغث

والتباÎºا@/ اخت�طها الّرؤيا@: وكذلك@أضغاث مyا, ÍÔÈوب أيى ا9ٔخبار, وأضغاث@من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ا£تمعة ا¢تلفة الفروع أيى Uتلفاً@, يتفّرغ ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

معنوّية@/ أو ماّديّة مورد@,

Uتلفة وأمور ا£موعة@, اXتنّوعة وا9ٔخبار اXتفّرعة@, القُضبان مصاديقه@: ومن
اXنضّمة@/ اXلتبسة وا9ُمور الّرؤيا@,

ã
| تشاهد

/@٥ . ٢١ ـ شاِعٌر هَو َبل يىه Ò�اف َبل أضغاُثأحIٍم قالوا َبل
ُيظهرها@/

Ø
j ا¡لم

ã
| له تري Vتمعة Uتلفة Uتلطة أفكار أيى

/@٤٤ . ١٢ ـ � ßXبعا أ حIِم بتأويِل Lُن وما أضعاُثأحIم قالوا
رؤياً@/ عن تفّرعت قد متشّكلة@, Uتلطة Uتلفة أمور من رؤيا أيى

هو ا Ø̂ ٕا وذلك ج«Êنّية@, ظاهريّة له حاّسة كّل يتعطّل بنومه mالنا أّن �O و9
ا¡ا@كم الروح فيب� الدماغ@,

ã
| وب�مرا@كزها ب�ا¡واّس اXتوّسطة ا9ٔعصاب بتعطّل

مُدِركاً@/ البدن Wلكة ع�

اُدركت قد النفس
ã
| موجودة و]علومات باXتخيّلة ٕامّا حينئذ الروح وٕادراك

اXلكوت حدود
ã
| ٕامّا وذلك الروحانّية@, العاقلة بالقوة أو الظاهرّية@, با¡واّس مواّدها

اXتجّسمة بصورها أو الواقعيّة بصورها ٕامّا وأيضاً العليا@, اXلكوت nعا ã
| أو السف�@,
اXناسبة@/

ا¢Çتلفة ا9ُمـور مـن النـوم
ã
| يُـ�اءي ما هو ا9ٔح�م@: أضغاث من فاXراد

اXتخّيلة@/ بالقّوة ا£تمعة

/@٤٤ . ٣٨ ـ َنث ÒI و  به ْب ßÍÈفا ِضْغثاً بَيِدك وُخذ أيّوَب@/// َعبَدنا واذ@كر



ضغن ٣٦

بذلك اÍÈب
Ø
j كان@, جنس ّ أيى من Uتلفة فروع من Vموعة يدك ã| خذ أيى

مّرة@/ الفروع من كّل فيحاَسب غث@, الض�

مبدأ كان ٕاذا والتعزيرات@, ا¡دود من اXوارد بعض
ã
| ورخصة Hفيف وهذا

وحّدة@/ شّدة فيه ليس أمراً والتعّهد ا9لðام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضغن@:
يدّل و9 واعوجاج@, ميل

ã
| ء

ã
Ï¾ ع�تغطية يدّل صحيح أصل ضغن@: ـ مقا

عنده ما يعطيى 9 كان ٕاذا ضاِغن@: وفرس قد@, ß¡ا َغن@: والض� الض}غن ذلك من /@
ع�خ
َعوجاء@/ َضِغنة@: وفَتاة وَضَغناً@/ ِضغناً ف�ن صدر ضِغن ويقال بالÍÉب@/ ٕا9ّ ا�ريى من
دّل والّذيى ٕاليه@/ ãمي� أيى ف�ن ٕا� ã	وِضغ ومال@, ركن الدنيا@: ٕا� ف�ن ضغَن ويقال

بالثوب@/ ا9ٕشBل ا9ضطغان@: ٕاّن قوGم ِء@:
ã
Ï¿ال تغطية من ذ@كرناه ع�ما

ã
| والض�غن غينة@, الض� وكذلك قد@, ß¡ا غن@: الض� الليث@: قال ـ ١١ . ٨ الxذيب
زيد@: أبو واحد@/ ]ع	 وٕابطه@: ا�بل ِضغن هذا النوادر@:

ã
و| Ìه@/

Ò
وَع« التواؤه الداّبة@:

ٕاذا ٕا�الصلح ف�ن وضِغن /@ وَدِويى صدره َوِغر ٕاذا وِضغناً@: َضَغناً يضغَن الرجل َضِغن
أبغضته@/ ٕاذا ع�زوجها ِضغن ذات وامرأة ٕاليه@, مال

أضغان@/ وbعه الشديد@, ا¡قد َغن@: والض� الض�غن ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕادامة أيى القلب@, ã| وٕاÊÈره الغضب احتقان هو اXاّدة@: ã| الواحد ا9ٔصل أّن

الباطن@/
ã
والغضب| البغضة حالة



٣٧ ضفدع

ٕاذا ضاِغن وعوٌد Nِر@, nو بُغضه أضمر ٕاذا ضاغن@, فرس يقال اXناسبة@: وwذه
ٕاليه@/ اÊÈ9ٕر حالة

ã
| مال ٕاذا ٕاليه@: وضِغن اعوّج@/

ي�حظ والض�غن ا9مت�ء@, جهة فيه ي�حظ قد ß¡ا أّن قد@: ß¡اّدة@واXب�ا والفرق
/@ ÓFشح ٕامتٔ�ت الناقة@: Iقّدت يقال اÊÈ9ر@, جهة فيه

جّداً@/ منكرة مذمومة ا¡الة فهذه حال@: ّ وع�أيى

/@٢٩ . ٤٧ ـ م Òuأضغا اُ! رَج ÔOلَن َمَرٌضأن قلوwم ã| ال�ذيَن َحِسَب أم

.@@٤٧ ـ رجأضغانكُم ÔOو َتبخلوا فُيحِفكُم َيسألgوها ٕان أموالكُم يسألكُم َو 
/@٣٧

واجهوا ٕاذا قلوwم
ã
|

Ø ã
البغضا¢� هذا ويظهر الباطن,

ã
| ة

Ø
Ì»ستXا البغضة أيى

Gا@/ وُحبّاً بالدنيا تعلّقاً يتحّملوها أن يستطيعون ف� مالّية@, وٕانفاقات دنيويّة Rسارات

ا� ٕا� راجع رج@: ÔO ـ
ã
| 
والضم اòلوص@/ وظهور التعلّق ترك وا9ٕحفاء@:

ا9ُو�@/ اy9ية
ã
| Fك تعا�@,

وهذا بواطyم@,
ã
| وا9ٕس�م للرسول البغض وجود ٕا� ٕاشارة غن@: الض� وذ@كر

مرض@/ كّل رأس
ã
و| مرضخاّص

ا¡Çقد@, كلمة ودون الذميمة@, الصفات سائر دون بالض�غن 
التعب لطف فظهر
وا9ٕخفاء@/ اÊÈ9ٕر جهة ٕا� النظر فٕاّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضفدع@:
الدال@, يفتح من ومyم ا9ُن�@, فدعة والض� الذَكر@, بك«Ìت�@, فِدع@: الض� ـ مصبا
قالوا ا Ø[ور الضفادع@, وا�مع الدال@, Ì»ك فzا الك�م وقالوا وbاعة@, اòليل وأنكره



ضفدع ٣٨

ا9ٔرانب@/
ã
|

ã
æا9ٔرا قالوا Fك البدل@, ع� الضفاديى

وا9ُن� فصيحتان@/ لغتان معروف@: فَدع@: والض� ,@Íß½ن ßòا مثال فدع@: الض� ـ لسا
ٕا9ّ فِـعلَل الكـ�م ã|ليس اòلـيل@: قال ِضفَدع@, يقولون وناس وَضفَدعة@/ ِضفِدعة
سلح@, وقيل تقبَّض@, الرجُل@: وَضفَدع وِقلَعم@/ وِهبلَع وِهجَرع ِدرَهم ـ أحرف أربعة

ÍÈط@/ وقيل

خارج وكانت النقيق تركت ٕاذا السمع توصفMّدة الضفدع@: ـ ا¡يوان حياة

ã
çفيأ عليه@, الضفدع بصياح يَستدّل والثعبان تنّق@/ 9 فيه

ã
| اXاُء دخل وم� اXاِء@,

من الوحوش لبعض يعرض ما ِمثُل الضفادع لبعض وَيعرض فيأ@كله@/ صياحه ع�
سكتت@/ النار أب½Íت فٕاذا رأtا@, ٕاذا ح
ة النار رؤية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وهو غورباغه@, ـ بالفارسيّة له يقال ع�حيوان يطلق ,@ ّ ٕاËºرباعيى الكلمة أّن
ويتنفّس دقيق حيـوان مyا وOرج اXاِء@,

ã
| بيÎÉا تضع المائّيـة@, ا¡يوانات من

وPلده@/ Fw@ويتنّفس اXاء @ي�ك
Ø
j@,Fw@داخله@رئتان@ويتنّفس@

ã
Rياشيمه@,@ح�@تتكّون@|

ـIٍت مفص� آياٍت والدَم فادع والض� والُقّمَل راد Ò	وا الطوفاَن zم َعلَ فأرَسـْلنا
/@١٣٢ . ٧ ـ وا Òفاستك�

اُغرقوا أن ٕا� والقبطيّ�@, فرعون آل ع� العذاب أنواع من نزل ما ٕا� ٕاشارة
/@
Ø
oال

ã
|

ضفدع, وفيه ٕا9ّ مyم Tّل بيتو9 يبق nيثM وك�tا الضفادع شيوع ومyا
وا9ٔ@كل@/ والنوم العيش علzم أشكل وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٩ ضّل

ضّل@:

ã
| وذهابه ِء

ã
Ï¿ال َضياع وهو واحد مع	 ع� يدّل صحيح أصل ضّل@: ـ مقا

والض��ل ضاّل/ ا¡ّق@والقصد عن جائر وكّل لغتان/ يِضّل@ويَضّل, ضّل يقال حّقه@/ 
غ
يدّل ا

Ø
Wو وباطل@/ َض�ل صاحب كان ٕاذا@ ومضل�ل@: ِضلّيل ورجل ]ع	@/ �لة@: والض�

قـد ء
ã
Ï¾ كأ@نّـه وذاك ُدفن@, ٕاذا اXّيت@, اُِضّل قوGم ذ@كرناه ما الض�ل أصل أّن ع�

يـقال ّكيت@: الس� ابن قال لك@/ Ôxاس يقولون Øj اXاِء@, ã| éاللـ ضّل ويقولون@: ضاع@/
كّل وكذلك /@FG tتِد n ٕاذا والدار@, اXسجد وضللت منك@, ذهب ٕاذا ,@ بع
يى أضللت

وَمَضّلة@/ مَِضلّة أرض ويقال له@, تَدي
Ô
v@9 oمق ء

ã
Ï¾

وَض�لة@: َض�9ً ÍÈب باب من يِضّل عنه وضّل الطريق الرجل ضّل ـ مصبا

ã
و| القرآن@, جاء وwا الُفصحي@, وهيى Sد لغة هذه ضاّل@/ فهو ٕاليه@, تد Òv فلم عنه زّل
للـحيوان قـيل ومـنه الغيبة@, الض�ل

ã
| وا9ٔصل تِعب@/ باب من العاليـة 9ٔهل لغة

ولُـقَطة@/ ضائع ا¡ـيوان 
لغ ويقال الضواّل@, وا�مع وا9ُن�@, للذكر ضالّة الضائع@:
ء@:
ã
Ï¿ال وأضللت :@ ّ ا9ٔزهريى قال فقدته@/ وأضللته: موضعه@/ ãوخ� غاب :
البع وضّل
موضع أخطأت فٕان ,@Fأش}ه وما والناقة كالدابّة موضعه@, تعرف فلم منك ضاع ٕاذا
ٕاذا كـذا@:

ã
أضلّ	 :@

Ø ã
èا9ٔعرا ابن قال وضِللتـه@/ ضلَلتُـه قلت كالدار@: الثابت ِء ãÏ¿ال

عليه@/ تقدر فلم عنه عجزت

أخـطأَت وٕاذا منك@, ضاع ٕاذا ء@,
ã
Ï¿ال أضللُت يقال@: ـ ٤٦٣ . ١١ الxذيب

ã
| وا9ٕضـ�ل قلُت@: أضللُته@/ تقل و9 ضللتُه قلت الدار مثل الثابت ِء

ã
Ï¿ال موضع

الطريق@/ عن وّجهته@للض�ل يقال@أضللتف�ناً,@ٕاذا اGداية@وا9ٕرشاد@, العرب@ضّد @ك�م
كان ٕاذا@ وأضللته Xكانه@, tتد فلم معقو9ً كان ٕاذا بع
يى ضللت يقال وقال@أبو@عمرو@:
وما ضللُته@, قلَت قبلك من الض�ل كان Fّوكل أخـذ@, أين تدريى و9 فذهب مطلقاً@,



ضّل ٤٠

الغيبوبة@/ الض�ل أصل وقال أضللُته@/ قلت به اXفعول من جاء

الض�ل ويقال اGداية@, ويضاّده ,@oستقXا الطريق عن العدول الض�ل@: ـ مفر
كث
اً@/ أو كان يس
اً أو كان عمداً اyXج عن عدول لكّل

بن ُضّل ومنه ّل الض} Ëº9ٕوا وهلك@, ضاع َض�9ً@: يضّل ء
ã
Ï¿ال ضّل ـ صحا

ضّل ما والضاّلة@: الت��ل@, بن الض�ل وكذلك أبوه@, ُيعرف و9 ُيعرف 9 كان ٕاذا ُضّل@,
وا9ُن�@/ للذكر ال}يمة@, من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عـدم هو فالض�ل ا9هتداء@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد ا9ٔصل أّن

/@ ضا9ًّ ء
ã
Ï¾ جعل أيى اGداية@, فقدان هو وا9ٕض�ل ا9هتداِء@,

أو ماّدية جهة
ã
| كان سواء اXقصـود@, ٕا� والد9لِة الرشاد فقدان فالض�ل@:

معنوّية@/

الطريق@, عن العدول حق�ـه@, 
غ
ã
| الذهاب اòطأ@, ا9ٔصل@: هذا لوازم ومن

وغ
ها@/ الغيبوبة@, الضياع@,

الدفَن أّن Fك ٕا�اXقصود@, ا9هتداِء حصول عدم @أثر
ã
تتحّقق@| ا9ُمور هذه فٕاّن

استمرار اللéع�خ�ف
ã
| اXاء وخلَط الدنيويّة, اXس
وا¡ركة@ٕا�اXقاصد خ�ف

وخلو¼Îا@/ اللبنيّة ا¡الة

ã
| يكون أن من أعّم وهو اXقصود@, ٕا� ا9هتداِء فقدان هو الض�ل ٕاّن وقلنا

نظره@/ شخصMسب كّل مطلوب فٕاّن باطل@, أو حّق

:@
ã
| Fك فا¡ّق

/@١١٦ . ٤ ـ َبعيداً @ ًIَض َضّل َفَقد باِ! ك ßÌ¿ يُ وَمن



٤١ ضّل

/@٣٦ . ٣٣ ـ ُمبيناً  ًIَض َضل� َفَقد وَرسولَه اَ! يَعِص وَمن
:@
ã
| Fك والباطل

/@٦٠ . ٧ ُمب�ـ َضIل ã|اك Ò لَ ٕانّا َقومه ِمن ُIٔXا قاَل
/@ ٨ . ١٢ ـ ُمب� َضIل ã� لَ أبانا ٕان�

Tّله@/ 
غ
ã
| ا¡ّق@: عن باL9راف اXاّدة 
فتفس

تعا�@: قوله ـ ا9هتداِء قبال
ã
| ا9ٔصل ع�كون ويدّل

/@١٠٨ . ١٠ ـ zا َعلَ َيِضّل ا Ú̂ فٕا َضل� وَمن ِلَنفسه َتِديى Òv ا Ú̂ فٕا اهَتدي َمن
/@٥٦ . ٦ ـ الُمهتدين ِمن أنا َوما ٕاذاً ضللُت َقد أهواَء@كُم بُع أت� ُقل 

/@١٦ . ٢ ـ دي ÔGبا الّضIلَة ُوا Ò�اش ال�ذيَن اولئَك
:@
ã
| Fك ا9عتقاد

ã
| ٕامّا الض�ل ٕاّن Ú Ôj

/@١٠٨ . ٢ ـ بيل الس� َسواء َضل� َفَقد بإ Zان الكُفَر ِل َيَتَبد� وَمن
@@ـ َبعيداً @ ًIَض َضل� َفَقد ا Ðخر واليوم وُرُسله وُكُتِبه وَمIئكِته با! َيكُفر وَمن

/@١٣٦ . ٤

:@
ã
| Fك الباطنيّة الصفات ã| وٕامّا

/@٢٢ . ٣٩ ـ ُمب� َضIل ã| ولِئَك اُ ا! ِذ@كر ِمن م Ôwقلو للقاِسيِة َفَويٌل
/@٥٠ . ٢٨ ـ ا! ِمَن بغ�ُهدًي َهواُه بَع ات� ن ÚW وَمنأضل\

:@
ã
| Fك ا9ٔعFل

ã
| وٕامّا

/@١ . ٦٠ ـ بيل الس� سواَء َضّل َفَقد ِمنكُم َيفَعله وَمن
/@ ٨ . ٤٧ ـ أعGFم وأضل� م Ô ÒG َفَتعساً َكَفروا وال�ذيَن

:@
ã
| Fك العاّم اXطلق الض�ل

ã
و|



ضّل ٤٢

/@٢٧ . ٧١ ـ عبادك ُيضّلوا تذرهم ٕان ٕان�َك

/@٢ . ٦٢ ـ ُمب� َضIٍل ã� لَ قبُل ِمن كانوا وٕان gَة ß¡وا الِكتاَب ويعّلمهُم

تعا�ومن ا� من التكوين فٕاّن Wكن@, 
فغ واòلق@: التكوين
ã
| الض�ل وأمّا

Fك ـ والنقص اL9راف فzا يتصّور و9 الض�ل@, فzا Zكن ف� التاّمة@, قدرته مظاهر
تعا�@: ا� قال

/@٥٠ . ٢٠ ـ َهدي Ú Ôj خلقه ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل أعطَي ال�ذيى َرب\نا

/@٢ . ٨٧ ـ َفَسّوي َخَلَق أ ع�اّلذيى ربّك ÒËºا َسبaح

/@٤ . ٩٥ ـ hتَقو أحَسِن ã| إ نساَن َخَلقنا َلَقد

التعذيب من نوع فهو التكوين@: بعد ا¡ياة طول
ã
| العزيز ا� من ا9ٕض�ل وأمّا

قـوله
ã
| Fكـ والعـصيان@, والبغيى والكفران الكفر بعد يتحقّق ا Ø̂ وٕا وا£ازاة@, وا9ٔخذ

تعا�@:

/@٧٤ . ٤٠ ـ الكافريَن ا! ُيضل\ @َكذلك

/@٢٦ . ٢ ـ Òالفاسق� ٕاّ  به ُيضّل وما َكث�اً به ديى Òvو َكث�اً به ُيضّل

/@ ٨ . ٤٧ ـ م ÒGFأع وأضل� م Ô ÒG َفَتعساً@ َكَفروا وال�ذيَن

واòلق التكوين @امتداد
ã
و| الرaة@والفيض, ]قتÏÉبسط تعا� من@ا� فاGداية

علzا@: الناس فطر
ã
الّ� وع�الفطرة وا�ريان النظم

ã
| واقعة فهيى واللّطف@, 
والتدب

/@٣١ . ٢٥ ـ ونص�اً هادياً بَربaك ×� وكَ

/@ ٨٩ . ١٦ ـ ورaة وُهدًي ٍء ãÏ Ò¾ لُكّل ِتبياناً الكتاَب َعلَيك لنا ونَز�

ٕا� فتحتاج الرaـة@, وبسط الفطرة خ�ف ع� ا Øuفٕا الضـ�لة@: R�ف وهذا
ا9ٕض�ل@: وكذلك عرضّية@, حادثة



٤٣ ضمر

/@٣٠ . ٧ ـ Iلَة الض� zم َعلَ َحّق وَفريقاً َهديى َفريقاً

/@٧٥ . ١٩ ـ َمّداً ن ×a الر� لَُه فلَيمُدْد Iلة الض� ã| كاَن َمن ُقل

/@٢٦ . ٢ ـ الفاسق� ٕاّ  بِه ُيضّل وما َكث�اً بَه ديى Òvو َكث�اً بِه ُيِضّل

/@٢٧ . ١٣ ـ َمنأناب ٕاليِه ديى Òvو َيشاء َمْن ُيضّل ا! ٕان� ُقل

والقـدرة التـاّم وا9خـتيار اÇXطلقة واÇXالكية ا¡كومة له وجّل عّز ا� فٕاّن
عارضّية@/ بقيود أو خارجيّة Mدود ومقيّداً Tدوداً يكون أن وZ@9كن الكاملة@,

ا Ø̂ فـٕا والص�ح@: 
òوا ا¡ّق واñXان والعـدل وا¡gة 
بالتدب التقـيّد وأمّا
وأمثاGا@, والنقص وا¡ّد وا¡اجة والضعف الفقر من السلبّية@, الصفات

ã
مرجعها@ٕا�ن�

Tدوديّة أو ظلم أو ضعف أو فقر حقّه ã
| وZ9كن الصفات@, تعا�9يتّصفwذه فٕانّه

Uلوق@/ Wكن فهو وٕا9ّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضمر@:
دّق َقُرب@: باب من ُضمراً وَضُمر قعد@, باب من ُضموراً الفرس َضَمر ـ مصبا
فهو السمن@, بعد قوتاً تعلفه أن وهو للسباق@, أعددته وأضمرته@: وضمرته ¡مه@/ وقّل

وضـم اòيل@/ فيه ُتضّمر الّذيى اXوضع واÊÉßXر@: وَضوامر@, ضامرة وخيل ضامر@,
بـقلبه@/ عـليه عزم شيئاً@: ضم
ه

ã
| وأضمر ÊÈئر@/ وا�Çمع وباطنه@, قلبه ا9ٕنسان@:

/@
ã
Ïºالفار الرJان والضم
ان@:

يدّل واy9خر ِء@,
ã
Ï¿ال

ã
| ع�دقّة يدّل أحدYا صحيحان@, أص�ن ضمر@: ـ مقا

وقد اللحم@, خفة من ُضموراً@, وغ
ه الفرس َضَمر قوGم فا9ّٔول /@ Øوتس� غيبة ع�
خفيف َضمر@: ورجل اÊÉßXر@/ اòيل فيه ُتضم�ر الّذيى للموضع ويقال زال@, ÔGا يكون@من
ف� عنك غاب ء

ã
Ï¾ وكّل ُيرجي@, 9 الّذيى الغائب اXال وهو Êر ÙÉال واy9خر /@Ë»ا�



ضمر ٤٤

شيئاً@/ ضم
يى ã
أضمرت| الباب هذا ومن ÊßÈر@/ فهو ثقة ع� منه تكون

ٕاذا َضمر@, 
بعـ ـ قوGم من ٕامّا شـيئ�@:@ من َضمرة واشتقاق ـ ١٧٠ ا9شتقاق
ُضـموراً@, يضُمر الفرس ضمر من َضمرة كأ@نّه مـور@, الض} من أو شديداً@, ُصلباً @كان
َضمرة سّموا وقد ا9ٕنسان@, أضمَره ما وهو الِعـيان ضّد Êر ÙÉوال تضمـ
اً@/ وضّمرته

وُضم
اً@/

من والسابق باق@, الس� وغداً ِمÊÉر اليوم ُحذيفـة@:@ عن ـ ٣٦ . ١٢ الÇxذيب
وقد ضاِمر@, وَقضيب البطن@, و¡وق زال ÔGا من مر الض} الليث@: وقال ا�ّنة@/ ٕا� سبق
اÊÉßXر يكون وقد قلُت@: اòيل@/ فيه ُتضّمر موضع واÊÉßXر@: ماؤه@/ ذهب ٕاذا انضمر@:
تشّد أن وتضم
ها العدّو@, ٕا� للركض أو باق للس� اòيل فzا ُتضّمر ã�ّال لٔ�يام وقتاً
مل ÔJو ¡مها@, ويشتّد َرَهلها فيذهب xIا تعَرق Ø�ح با9ٔجلّة ل�ل ÔQو Ìºوجها علzا
علzا اُمن واشتّدت¡ومها ُضم�رت فٕاذا wا@, يُعن�فون و9 روuا ÔNِخفاف غلFن علzا
ء
ã
Ï¿ال ِمر الض� الليث@: وقال العرب@/ تعرفه الّذيى 
التضم فذلك ُحÍÉها@, عند القطع

البطن@/ م الُمهض� مر@: والض� ضم
قلبك@/
ã
| ُتضمره الّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يذهب Mيث ء

ã
Ï¾ كّل من لب الص} الدقيـق هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا9ٔصل أّن

تثاقله@/ توجب
ã
الّ� واللواحق الزوائد عنه ويزول

أضمرَت وما والقضيب@الضاِمر, مر, والرجل@الض� الفرس@الضاِمر, ومن@مصاديقه:
من ِمقـدار مفـعال@: واÊÉßXر باÊÈ9ٕر@, أو نفسـه ã| ُصلب دقيق ء ãÏ¾ من قلبك ã|

الفرس@/ 
لتضم فيه يتوّسل اXكان أو الزمان

ـ َعميق َفج| ُكّل من Òيأت� ضاِمر وع�ُكّل ِرجاً  يأتوك aبا¡ج النّاِس ã|نaوأذ



٤٥ ØËÈ

/@٢٨ . ٢٢

من فرد أو نوع كّل يشـمل ضامر@: وكّل /@mوالقا كالقيام راِجل Çbع الرجال
وغ
Yا@/ والفرس 
البع

صلباً وشديداً قويّاً اXركوب كون لزوم ٕا� ٕاشارة الضامر@: باXركوب 
والتعب
أوديـة فـيه بعيداً الطريق كان Fّوكل عليه@/ والسكون ا9عBد ليصّح ,@Ë»ا� خفيف

أزيد@/ ا¡يثيّة هذه رعاية يلزم وجبال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضّم@:
ِء
ã
Ï¿ال�ٕا ء

ã
Ï¿ال ضممت يقال ب�شيئ�@, ع�م�ءمة يدّل واحد أصل ـ مقا

أيى ,@oا9ٔضام َسبّاق وفرٌس Çbاعة@/ أيى خيل@, من ٕاÊÈمَة وهذه ضّماً@/ أضّمه فأنا
ٕاضبارة@/ مثل كتب من وٕاÊÈمة ا�Fعات@/

Ø
ËÉان ٕاذا القوُم@: وتضاّم وضاّمه@, ٕاليه@,

Ø
ËÉفان ِء

ã
Ï¿ال�ٕا ء

ã
Ï¿ال ضممت ـ صحا

شيئاً به
Ø
ËÉت ما Êم@: ßÉوال اشتملت@/ أيى لوع@, الض} عليه واضطّمت بعض@/ ٕا� بعÎÉم

غضبان@/ :@ËÉضم ورجل مثله@, :@Ë ÒÉم والض� ء@/
ã
Ï¾ كّل

Ø
ËÉي :@ËßÈÊÔÈ وأسد ء@/ ãÏ¾ ٕا�

وضاWُت مضموم, وهو ضاّم, فأنا ٕا�هذا, هذا ضممت ـ ٤٨١ . ١١ الxذيب
واحداً أصلهم ليس الناس من bاعة واÊÈ9ٕمة@: واحد@/ أمر

ã
| معه eَت اُ ٕاذا ف�ناً@,

صـوته@/ وضمَضمته ا9ٔسد@, أÊºِء من :@ËßÈÊ ÛÉوال ,@oا9ٔضام وا�مع لفيف@, م Øyولك
الليث وأحسب Êِم@,

Ò
¼ ّ َصِميى للداهية@: تقول والعرب الشديدة@/ الداهية Êم ÙÉوال ØË ÙÉوال

الّذيى ا9ٔ@كل 
الكث :@ËßÈÊ ÛÉال زيد@: أبو وقال ضاداً@/ الصاد فجعلوا صّحفوه غ
ه أو
9@يشبع@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ØËÈ ٤٦

والتحقيق@:
من يقرب Mيث آخر ء

ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¿ال تقريب هو اXاّدة

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

أشّد اللصوق أّن Fك ضّماً@, أشّد فا9تّصال وا9ّتصال@, اللصوق يعتفيه و9 الوصل@,
الوصل@/ من

بـعد يقال ف� والّلصـوق@, الوصل R�ف غالباً@, النوع اخت�ف فzا ويعتـ
واحد@/ ء

ã
Ï¾ الشيئ� ٕاّن ا9نÊÉم@,

Ø
ËÈ أيى الطرف�@, أحد ٕا� فالنظر الواحد@, ا�انب :@ ØËÉال ã| ي�حظ وأيضاً

ال«Ìد@/ راجع ـ@ منه أقوي آخر ٕا� ء
ã
Ï¾

/@٢٢ . ٢٠ ـ ُسوء ßمنغ� َبيضاَء رجْ  ÒHٕا�َجناحك يَدك واضُمم

/@٣٢ . ٢٨ ـ هب الر� َجناَحكمن ٕاليك واضُمم

ع� ويطلق ا¦ايل أصل من ناح Òوا� القدرة@/ مَظهر وهيى ع�القدرة تدّل اليد
الطـائر@, وجناح

ã
اXنح	 الضلع وهيى وجاLته ا9ٕنسان كيد [ايل فيه أو [ايل به ما

البسط@/ خ�ف
Ø
ËÉوال اòوف@, استمرار والرهب

التحّقر حالة بٕاظهار وك«Ìها القدرة صولة ٕا�bع ٕاشارة اليد
Ø
ËÉب
التعب

ã
ف�

وا9ٔنانّية@/ النفسانيّة وٕافناء والتذلّل@,

ٕا� اليد وهو ناح Òا� ØËÈ Ø
j مyا@, تقرب Mيث عضد Iت اليد وضع واXراد

اÇXطيع كالعبد مقبوضة@, سا@كنة متوقّفة وعاملة@, القدرة باسطة تكون 9 بأن البدن@,
اXتذلّل@/

منغ�ُسوء َبيضاَء َجيبكHُرْج ã|َيَدك اُسلُك ـ وب�آية ب�اy9ية وH@9الف
Iت من ٕا�العضد بتقري}ا هو ا Ø̂ ٕا ٕا�ا�يب اليد ٕادخال فٕاّن ٕاليكَجناحكـ واضُمم



٤٧ ضنك

والتذلّل@/ وا9نكسار اòضوع حالة Iقّق ٕا� النظر 9ّٔن واللباس@, القميص

السلوك فٕاّن اضمم@, ـ دون فيه@, اسلك ـ بكلمة 
التعب اXع	@: هذا ع� ويدّل
ٕاليه@/

Ø
ËÉال 9 فيه@, 
التسي هو ا�يب

ã
و| ا�يب من

القدرة ٕا� والبلوغ الÇgال حقيقة أّن ٕا� ٕارشاد ا�ناح ٕا�
Ø
ËÉبال ا9ٔمر

ã
و|

آيـة كـان وٕان اÇXورد هـذا فٕاّن وٕافنائها@, ا9ٔنانيّة Ì»بك Iصل ا Ø̂ ٕا والظفر@: والقّوة
أيضاً@, الصورة wذه ظهرت قد ا Øu@أ ٕا9ّ ربّك� من ُبرهاناِن �فذان�ك الرّب من ومعجزة

الطريق@/ هذا هو والفتوح للظفر اXس
الطبيعيى أّن ليعلم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضنك@:
مرض@/ ـ واy9خر الضيق@, ـ فا9ّٔول /@Fفروعه قّل وٕان صحيحان ضنك@: ـ مفا
تضاَغط ا@كت� ٕاذا الّلحم@, ة ß�َمُكت ِضناك@: امرأة الباب ومن يق@, الض� الض�نك ـ فا9ّٔول

@كام@/ الز} ناك@: والض} اXزكوم@, الَمضنوك@: ـ اy9خر وا9ٔصل

من عيش وكّل سواء@, فيه وا9ُن� الّذ@كر ء@,
ã
Ï¾ كّل من ي�ق الض� نك@: الض� ـ لسا

ـيق الض� اللّـغة
ã
| أصـله نك@: الض� ٕاسحاق@: أبو قال واسعاً@/ كان وٕان َضنك حّل 
غ

فهو ضنا@كة@, الرجل وضنُك ضاق@/ وُضنوكة@: وَضناً@كة َضنكاً ء
ã
Ï¿ال وضنُك والشّدة@/

ُضنِك وقد @كام@, الز} ناك@: والض} نكة والض} وعقله@/ ورأيه ونفسه جسمه ã
ضُعف| َضنيك@:

وا9ٕبل@/ الناس
ã
ذلك| يكون الشديد@, لق Òòا اXوثّق ناك@: والض� ُز@كم@/ ٕاذا َمضنوك@: فهو

اXؤّخر@/ غليظة ِضناك@: وناقة ِخمة@/ الض� اXرأة ناك@: والِض}

من َضـنك
ã
| وهو َيضُنـكه@, ا� وَضنكه َضنكاً@, يضنُك عيشـه ضنُك ـ أسا

باXصدر@/ وصف َضنك@, وعيشة العيش@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
ومن معـنوّية@/ أو ماّدية اXضـيقة

ã
| الشّدة هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا9ٔصل أّن

Zكن أن دون ومن قهراً الدماغ من اXايعة الفضو9ت ل�ول اXوجب @كام الز} مصاديقه
مضيقة دث ÔJ وهذا شديدت�@, برودة أو حرارة وصول بسبب ٕامّا والدفع@, ا9حتباس
مرضاً يوجب Mيث وامت�ؤه اللحم ا@كتناز ـ@ ومyا واXعيشة@/ اXزاج حال

ã
| شديدة

اXزاج@/
ã
| وتضاغطاً وا¡ركة العمل

ã
| وشّدة

ـ أعمي@ الِقـياَمِة يَْوَم Ìه Ô¿ ÒLو َضنكاً َمعيشًة لَُه فٕاّن ِذ@ْكريى َعن وَمنأْعَرَض
/@١٢٤ . ٢٠

التذّكر أعرضعن من فٕاّن الروحانّية@, جهة اXاّدياتومن
ã
| الضيق شّدة يراد

عن عيشه منفصل عنه@, ارتباطه تعا�ومتقط�ع عنه متقط�ع فهو تعا�@: ٕا�ا� والتوّجه
وÇTدوداً بـقيودها@, مـقيّداً اXاّدة@, Tدودة

ã
يعيش| أ@نّه ف�بّد الروحانّيـة@, اXراحل

الفـيوضات من و9 نصـيب@, الروحانيّة nعـوا وسع من له ليس الوافرة@, Mدودها
فهو روح@, ب� كا�سد يكون الروحانّية@: عن انقطع ٕاذا اXاّدة nعا فٕاّن حّظ@, الرaانيّة

وا¤دودّية@/ واXضيقة الشّدة غاية
ã
|

كذلك فيه@: انبساط و9 له عيش 9 مي�ت الّروح@, عنه اXنقطع البدن أّن فgا
الشديدة واXضيقة ا¤دوديّة غاية ã

| تكون الروحانّية@, ا¡ياة عن انقطعت ٕاذا اXعيشة
الغيبّية@/ وا9ٔلطاف التوّجهات عن وTرومة اXعنويّة ا9لتذاذات عن منقطعة الدنيوّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضّن@:
به أَضّن ِء

ã
Ï¿بال ضِننت يقال ِء

ã
Ï¿بال Rل ع� يدّل صحيح أصل ضّن@: ـ مقا

به@/ يَُضّن نفيسـاً كان ٕاذا وَمِضـّنة@: مََضـنّة ِعرق وهذا َضـن�@/ ورجل وَضنانة@, َضنّاً



٤٩ ضّن

به@/ يُضّن الّذيى النفيس كان ٕاذا@ ,@ ãæب�ٕاخوا من ã Ø	ِض وف�ن

ومن َضـن�@, فهو Rل وَضنانة@: وِضنّة َضنّاً تِعب@, باب من يَضّن ضّن ـ مصبا
لغة@/ ÍÈب باب

من ذلك كّل والَمِضـّنة@: ـنّة والض� ـّن الض� الليـث@: قال ـ ٤٦٧ . ١١ الxذيب
ا�@/ كـتاب ويُـعلّم ا� عن يؤديى أيى بَضن�ـ ع�الغيِب هو ما ـ والبخل ا9مساك

/@ Øíاض ا9ٔصل@: ã|و يضطّن@, إضطّن ويقال@: بظن�@/ ـ وقرٔي

يكـون أن أصـله ـّن الض� أّن ـّن@: الض� وب� البخل ب� الفرق ـ ١٤٤ الفروق
9ّٔن بعلمه@, Rيل يقال و9 بعلمه@, َضن� هو تقول وGذا باGبات@, والبخل ,@ بالعواريى
وٕاذا ملكه@, من خرج شيئاً وهب ٕاذا الواهب أّن وذلك باGبة@, منه بالعارية أشبه العلم

العارية@/ العلم فأشبه Oرج@, n أعار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وله نظـره

ã
| نفيساً يكون

Ø
Fع ا9ٕمساك هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

ووسائل له ا¢صوص واXال الصا¬ وا9ٔخ اòاّص والرفيق العلم
ã
| Fك عنده@, أYية

معيشته@/

وله به@, Oتّص Dف هيى ا Ø̂ ٕا العارية فٕاّن ,@ بالعواريى Uصوص ٕانّه يقال وع�هذا
وحفظه@/ ضبطه

ã
| اهBم

/@Fyم أعّم والبخل القلب@,
ã
الثابت| البخل أ@نّه الشّح

ã
| وسبق

/@٢٤ . ٨١ ـ بَضن� ع�الَغيب هَو وما الُمبين باُ ُفق َرآه وَلَقد

يظهره@/ 9 وأن الغيب@,
ã
| يراه ا

Ø
W سك ÔZ أن له ليس أيى
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واقعة بل به متعل�قة ليست الضنّة فٕاّن الغيب@: دون الغيب@, ع� ـ والتعب
بقوله
الغيب@/ nعوا

ã
| الواقعة وال¿Îود والوحيى العلم من فيه ]ا ومتعلّقة عليه

ـ أمـ� Ø Òj ُمـطاع ـ الكرZة اy9ية قبل Dف Fك أميناً@, يكون أن 9زم والرسول
هو ٕان قاويل@, أ  بعَض َعلينا تَقّوَل ولَو ـ زائد ء

ã
Ï¾ منه يري 9 أن

ã
ÏÉتقت وا9ٔمانة

واXعارف كالعلوم متعالياً@, نفيساً كان وٕان به@, يضّن م�وك ء
ã
Ï¾ و9 يوحي@/ وحيىٌ ٕاّ 

ا¡ّقة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضهٔي@:
ٕاذا يضاهيـه@: ضاهاه يقال ء

ã
Ï¿ل ء

ã
Ï¾ مشاwة ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

عـ� فيجوز I@9يض@,
ã
الّ� هيى Îياء@: ÚÉال واXرأة ,@ يضاهٔيُ فقيل ز ÔY ا Ø[ور شا@كله@,
ض@/ ßI فلم الرجال ضاهت قد ا Øu@كأ يقال أن واستكراه [ّحل

ضاهيته فيقال التخفيف وNوز عارضه@وباراه@/ مهموز: مضاهأة ضاهأه ـ مصبا
عذاباً الناس أشّد ـ حديث

ã
و| ء@,

ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال مشا@كلة وهيى ,@Fw وقرٔي مضاهاة@,

اXصّورون@/ أيى ـ يعملون ]ا يعارضون أيى ا� خلق يضاهون الّذين القيامة يوم

ّ ÎÈيى وف�ن فيه@/ زوا ØY ا Ø[ور ء@, ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال مشا@كلة اXضاهاة@: الليث@: ـ لسا
قوGم يُضارعون أيى ـ كَفروا الّذين قوَل يضاهئون الفّراء@: قال وشبzه@/ نظ
ه ف�ن@:
تقّدم من قوَل هذا قوGم

ã
| يُشاwون أيى ٕاسحاق@: أبو وقال والُعّزي@/ الّ�ت لقوGم

امرأة ـ قوÇGم من واشتقاقه قال ا�@, ٕابنا والعزير اXسيح ٕاّن مyم وقبلوا Gم@, اتّباعاً
ابن وقال رجل@/ ا Øu@فكأ Iيض@, 9

ã
الّ� هيى وقيل ,@ ثديى Gا 9@يظهر ã

الّ� وهيى ÎÒÈيَأ@,
وحكي وI@9مل@/ ثدياها I9يضو9ينبت

ã
الّ� الن�ساِء@: من Îياء ÚÉوال Îيَأ ÚÉال ِسيده@:

مقصوراً@/ الÎÉيا يكون أن
ã
ÏÉيقت وهذا وÎÈياه@, ÎÒÈياة امرأة أبو@عمرو@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
اXع	 هذا وي�زم قول@, أو عمل

ã
| اXعارضة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أن
العمل@/ ذلك

ã
| اXشاwة

ã
| وقوGم واXعارضة@/ ]ع	اXباراة اXضاهاة ٕاّن بعÎÉم قول ع�ا9ٔصل ويدّل

التصوير@/ من يعملون ]ا يعارضون أيى ـ@ ا� خلق ُيضاهون @الّذين ـ ا¡ديث

وأعFله بعضصفاته
ã
| الرجل تباريى امرأة ع� الÎÉياء تطلق اXناسبة وwذه

الرجال@/ تعارض قد ا Øu@فكأ فzا@, وا¡يضوالو9دة الثديى ظهور عدم من

بائرة@/ ا Øu@فكأ نباتاً@, تنبت nأرض ع� تطلق وهكذا

م ÔGقـو ذلك ا! ابـُن اXسـيُح الّنصاري وقالت ا! ابُن ُعزيٌر الzـوُد وقاَلت
/@٣١ . ٩ ـ يؤَفكون Øæ ا!أ@ قاتَلهم قبُل ِمن َكفروا ال�ذيَن قوَل ُيضاِهئون بأفواههم

ã
| سابقة وGم والدين الكتاب أهل من م Øu@أ مع والنصاري الzود هؤ9ء أيى

وال¿Ìك@/ الكفر قول
ã
| ويسابقوuم الكفّار يُعارضون واZ9ٕان التوحيد

يظهر وwذا التعب
باXشاwة@, من وقدحهم توبيخهم
ã
| وآ@كد التعب
أشّد وهذا

واFXثلة@/ اXشاwة دون wا 
التعب لطف

ذلك يبارون م Øuفٕا بال¿Ìك@, الكفّار قول قبال
ã
| مyم اXباراة أّن أيضاً@: وظهر

أنف«Îم@/ الكفّار 9 القول@,

ـ البيان wذا اXورد
ã
| 
التعب فيلزم كانت]ع	اXشاwة@: ٕاذا اXاّدة أن �O و9

وب� بيyم اXشاwة يصّح و9 الكفّار@, يضاهئون ا Ø̂ ٕا أو الكفّار@, قول قوGم يضاهيى ا Ø̂ ٕا
القول@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ضوء@:
الضياء وهو ]ع	@, وء والض} وء الض� ذلك من نور@, ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

ها@/
Ò

غ وأضاءت الناُر@, أضاءت عبيد@: أبو قال والنور@/

اليـاء@, tّمز وقد الضياء@, Ëº9ٕوا وأ¾Ìق@, أنار ٕاضاءة@: القمُر أضاء ـ مصبا
ُء
ã
Ï¿ال أضاء يقال ومتعّدياً@, 9زماً أضاء ويكون فيه@/ لغة قال@: باب من ضوءاً وضاء

ه@/
Ô

غ وأضاءه

الزّجاج@: وقال لك@/ أضاء ما ياء@: والض� وء الض� الليث@: قال ـ ٩٦ . ١٢ الxذيب
الليث@: وقال ا¢ـتارة@/ هيى الثانيـة واللغة ء@, ãÏÉُي وأضاء يضوء ال«Ìاج ضاء يقال

اXع	@/ wذا أdع nو قلت@: ِحدت@/ أيى تضِوئة@: ا9ٔمر عن ضّوأت

قياماً@/ كقام مصـدر@, أو وِسـياط@, كَسوط َضوء bع هو ـياء@: @الض� ـ @كلّيات
عـرض@, أ@نّه وا¡ق عرض@, أو Ë»ج الشمس من الفايض الشعاع أّن

ã
| واختلف

قوّية@: تامّة كاملة كانت وٕاذا الكيفّية@, هذه 9ٔصل Ëºٕا والنور Uصوصة@, كيفيّة وهو
أعّم والنور منه@,

Ø
kأ فالضوء القمر@, ٕا� والنور الشمس@, ٕا� أضيف وGذا ضياء@, فهيى

/@
والكث ع�القليل يقال ٕاذ منه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مـن اÇXنت¿Ìة وا9ٔشـّعة اÌ¾9اق جهة هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

ٕا¾Ìاقه@, جهة ٕا� الضوِء
ã
و| هو@, حيث من النور نفس ٕا� النور

ã
| النظر فٕاّن النور@,

أم أيضاً ٕاضاءة فيه يكون أن من أعّم فالنور ا9ٕضاءة@, مع طلوع هو اÌ¾9ٕاق أّن Fك@
/@9
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,@Ë»ا� ذّرات
ã
| شديد واهðاز [ّوج من يتحّص�ن ا Ø̂ ٕا والنور ا¡رارة ٕاّن

Ø
j

ٕاذا النـور ذلك انبساط هو والضوء اòارج@, ا¤يط ٕا� الشديد ا9هðاز هذا وينتقل
شديد@/ تاّم حّد ٕا� بلغ

مراداً يستعمل ّ واXعنويى ,@ ّ معنويى معقول أو اXاّدة@, ã|و Tسوس ٕامّا النور ٕاّن Øj
ا9ٕضـاءة موارد

ã
| يستعمل وقد الوجود@, حقيقة هو

ã
ا¡قي� النور فٕاّن ا�وهر@, به

عرضاً@/ فيكون النور@, من اXتحّصلة ثار y9وا

,@
Ø ã
التكوي	

Ø ã
æالروحا اÌ¾9ٕاق منه يراد أن ٕا9ّ ا9ٔعراض@, من فهو الضوء@: وأمّا

اXورد@/ ذلك
ã
| جوهراً فيكون

أقسـام مـن أو ا¤سـوسـة@, الكـيفـيّات من هو فهل النـور@: عرضيّـة وأمّا
باعتبار@/ فكّل وينفعل@: يَفعل أن من أو ا9ستعداديّة

:@
ã
| Fك النار

ã
| فا9ٕضاءة

/@١٧ . ٢ ـ بنوِرِهم اُ! ذهَب حولَه أضاَءتما ØFفل ناراً@ استوَقد ال�ذيى @َكَمَثل

النـور انـت� فٕاذا وا¡رارة@, النار من والنور النور@, من تتحّصل ا Ø̂ ٕا فا9ٕضاءة
ا9ٕضاءة@/

ã
ينت�

الق@:
ã
| وا9ٕضاءة

/@٢٠ . ٢ ـ فيه َمَشوا م ÒG Fأضاَء كل� أبصاَرهم طُف ÒO ال�ُق يكاُد

اXطلق@:
ã
و|

بِضياء ا!يأتيكُم Ôغ� ٕالىٌه َمن القـياَمة ٕا�يوم Ìَمداً Òº الّليَل عليكُم اُ! َجَعَل ٕان
/@٧١ . ٢٨ ـ@

ـ النور مقابل
ã
| والظلمة الظلمة@, انبساط هو الليل فٕاّن الضياء@, يقابل فالليل
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الظ\لFِت وَجَعَل والّنـور@, الظ\لFُت َتستويى َهل أم الّنـور@, ٕا� الظ\لFت من رُجهم ÔO
والّنور@/

اXعنوّية@: ا9ٕضاءة
ã
و|

/@٤٨ . ٢١ ـ للمت�ق� وذ@كراً وِضياًء الُفرقاَن وهاروَن Ïºمو آَتينا وَلَقد

ويبتغون الباطل عن يتّقون الّذين اXتّقون مyا ليستفيد ãæعاXا هذه آتيناYا أيى
ا�@/ ذ@كر 
مس

ã
| السلوك ويريدون الضياء ٕا� الظلمة Tيط عن اòروج

ã
للمّت� يلزم

ã
الّ� وهيى السلوك@, مبادٔي ã| مرتّبة مراحل الث�ثة ا9ُمور وهذه

وعمله@/ مس
ه برنا¶
ã
| Nعلها أن

/@٥ . ١٠ ـ نوراً والقمَر ِضياًء مَس الش� َجَعَل ال�ذيى وهَو

الليل, بعد الyار زمان يتحّصل Ø�ح النور لٕ�ضاءة@وبسط الشمسWّحضة فٕاّن
ا9حـتياجات لرفع فيه@, النور وجود مطلق فيه اXلحوظ فٕاّن القـمر@, R�ف وهذا

الليل@/ زمان ويتحقّق الÍÉوريّة

ضياء نف«Îا الشمس وكأّن الضياِء@, حصول ٕا� اXقام
ã
| النظر فٕاّن والتعب
به@:

اللـيل
ã
| الّ�زم اÇXطلوب أّن Fك الyارّية@, Iـقّق

ã
| اXطلوب وهو للضياء@, ومظهر

باb9ٕال@/ نور وجود مطلق وظلمxا

َمعاشاً@: ار Øyال وجعلـنا ـ ّ اXاّديى اXعاش Iصيل وسيلة أ@نّه Fك الضياء ٕاّن Øj

ã
| ا9ٔصيل اXقصود هو الّذيى ّ اXعنويى اXعاش Iصيل وسيلة Ø ãæالروحا الضياء @كذلك

ا¡ياة@/
ã
| وسعة أبدّية@, سعادة ينتج الّذيى وهو ا9ٕنسان@, حياة

ِخرة@/ y9ا عيُش ٕا9ّ عيَش 9 اللّهّم �ص�@: ا� رسول قال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥٥ ض�

ضير@:

أيى كـذا@, ã
æ
يَض و9 ة@, ØÍ ÒÉXوا 
ـ الض� من وهو واحدة@, كلمة :@
ض ـ مقا

/@
ã
æ ØÍÉ9@ي

عن َض
اً@/
ã
æويضـور

ã
æ
Ô

يضـ

ã
æضار السّكيت@: ابن ـ ٥٧ . ١٢ الxذيب

ٕا� ٕانّا Òقالوا ض� /@
 الض� من Nلعه ـ شيئاً كيُدهم @كم ÖÍ ßÉ يَ 9 ـ بعÎÉم قرأ الفّراء@:
الشأن@/ 
الصغ 
ا¡ق الرجال@: من الضورة الفّراء@: وعن /@ ØÍÈ 9 أيى منقلبونـ رّبنا

ا�وعة@/ ورة@: والض� الرجال@, من الضعيف ورة@: الض} :@ Ø ãèا9ٔعرا ابن وعن

ã
æيـضور

ã
æوضـار

ã
æ
يض

ã
æضار ويقال ه@/ ØÍÒÈ َض
اً@: ضاره :@
ض ـ لسا

واحد@/ ]ع	 ضارورة@: و9 ÍÈَر و9 ØÍÈ و9 ضور و9 
ض 9 ويقال َضوراً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ÏÉقتـÇ[ وذلك اòافـت@, Ù�ّالل الÍÉر هو اXاّدة@: هذه ã

| الواحد ا9ٔصل أّن
والظهور@/ ع�الشّدة يدّل وهو مشّدداً@, ØÍÉال هو اXاّدة ã| ا9ٔصل فٕاّن الل�@, حرف

الÍÉر ومعناه اشتقاق Fyوبي ,@ ØÍÉال من قريب أيضاً فهو واوياً@: الضور وأمّا
ضعف أو صغارة أو حقارة أصابه ع�من يطلق اXناسبة وwذه اXتوّسط@, ر ØÍÉوالت

وغ
ها@/ جوع أو

فتنّبه@/ اXعاجم@,
ã
| اXواّد هذه oمفاه اختلطت وقد

/@٥٠ . ٢٦ ـ منقِلبون رّبنا ٕا� ٕانّا Òَض� قالوا  وأرجَلُكم@/// أيدَيكُم ُ قطaعن�

وخافت خفيف اXتوّجـه
Ø
Ì¿ال هذا أّن ٕا� ٕاشارة :@ ØÍÉال دون 
بالض 
التعب



ñض ٥٦

وا9نق�ب 
الس Iقّق قبال
ã
و| ودركه@, ا¡ّق مواجهة من يصل ما قبال

ã
| ,@
يس

والنفع@/ 
والسعادةòا كFل فٕانّه ال�بية@, بيده الّذيى الرّب ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضيز@:
الياء@, بنات من ٕانّه قيل وقد الواو@, يقال Dف وأصله ذ@كره@, ÏÉم قد :@ñض ـ مقا

منعَته@/ ٕاذا حق�ه@: ِضزته يقال الناقصة@, ñي@: الض� فالِقسمة هzنا ذ@كرناه فلذلك

عـ� داّل ـ واy9خـر ا9ٔ@كل@/ من نوع ـ أحدYا صحيحان@, أص�ن ضـوز@:@
اy9خر وا9ٔصل وشّدة@/ Pفاء أ@كله ٕاذا َضوزاً@: يضوزه ا¦ر ضاز ـ فا9ّٔول ا9عوجاج@/

ي@/ Òñ الض� القسمة ـ@

bيعهم والقّراء جائرة@, أيى ي@: Òñِض قسمة ã| الفّراء عن ـ ٥٢ . ١٢ الxذيب
رأيت وٕان فُع�@, ي Òñوِض وُضؤَزي@/ ي Òِض� ـ يقول من العرب ومن اGمز@, ترك ع�
عـ� ي�ك أن فكرهوا مضـموماً@, أّوGا كان وِع�@, ِبيض مثل وهيى مكسوراً أّوGا
فـ�ناً ِضـزت :@qيGا أبو وقال نقصته@/ أيى حّقه@, ِضزته السّكيت@: ابن وعن ضّمه@/
وُضوزي ُضؤزي قسمة ـ العرب تقول :@

Ø ã
èا9ٔعرا ابن وعن عليه@/ ُجرت أضñَضñاً@:
ا�ور@/ كلّها ومعناها@ وِضñي@, وِض�ي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هذا وبلحاظ ا9عوجاج@, مع اL9راف هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

اL9راف مفهوم
ã
æعاXا هذه من كّل

ã
| فٕاّن اXنع@, أو النقص أو با�ور Ì

Ø
يف« ا9ٔصل

واñXان@/ ا9عتدال عن



٥٧ ضيع

Fyبي نعم ,@
Ø ã
اليا� 
غ ّ الواويى أّن واXع	@: اللفظ ÏÉمقت ع� ا¡ّق والصحيح

وب� بينه ما
ã
| تناسب وجود مع ,@ ّ للواويى هو ا Ø̂ ٕا ا¦ر أ@كل ومفهوم ,@أ@ك اشتقاق

أ@كل@/
ã
| اعوجاج فٕانّه اL9راف@,

/@٢٣ . ٥٣ ـ ِضñيى ِقسمة ٕاذاً اُ ن�تلَك ولَُه الّذ@كُر أ@َلكُم

عن تستنكفون حيث لكم@, الّذ@كر Qعلوا بأن العدل@, عن منحرفة قسمة أيى
ٕاليه@/ وتنسبوuا � ا9ُن�ِحّصة وتكون ا9ُن�@,


الض هو ñالض فٕاّن ما@, ÍÈر ع� ضمناً تدّل اXاّدة ٕاّن نقول@: أن يبعد و9
ع�ٕاظهار ويدّل ,@
الصف حروف من والزاء زاء@, الراء بتبديل اòافت� �]ع	الÍÉر

/@
ã
æعاXا قريبة ñوالض 
والض ØÍÉال مواّد فتكون والشّدة@, اòفت قبال ã|

وا9عوجاج والنقص@واXنع مفاهoا�ور اXع	@أيضاً@: هذا من@مصاديق فيكون
معناه@/ حفظ مع الÍÉر موارد

ã
| واL9ٕراف@,

انكساراً يظنّون م Øu@أ جهة ِمن فأّو9ً ا9قتسام@: هذا
ã
| الضñي وجود ٕاّن

Ø
j

الرجل ب� فرق و9 التقوي@, من تنشأ ا Ø̂ ٕا الفضيلة أّن مع ا9ُن�@, مقام
ã
| واLطاطاً
واXرأة@:

/@١٩٥ . ٣ ـ@ اُن�بعُضكُمِمنبَعض ذَ@كَرأو ِمن ِمنكُم عاِمل عمَل اُضيُع  ã Ùæ ٕا

ٕا�أنف«Îم@, الّذ@َكر ونسبة تعا�@/ م@ٕا�@ا� Ùyع�ظ ا9ُن�اXنحطّة نسبة وثانياً@ـ
وبسطه@/ وجريانه اXع	 ع�سعة تدّل ِفع�مقصورًة@: وصيغة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضيع@:
ضاع يقال وه�@كه@/ وذهابه ِء

ã
Ï¿ال فوت ع� يدّل صحيح أصل ضيع@: ـ مقا



ضيع ٥٨

Çfا َضـيعة@: الَعقار تسميxم فأمّا ٕاضاعة@, أنا وأضعـته وَضيعة َضياعاً يضيع ء
ã
Ï¿ال

يت Ød ا Ø̂ ٕا يقول من وdعت الكـ�م@/ Tَدث من وأظنّه ا9ٔصـيلة@, اللغة من أحس}ا
ضاعت@/ تعّهدها ترك ٕاذا 9ٔ@نّه بذلك

والتضعيف باGمزة ويتعّدي وِضياع@, ُضي�ع وا�مع ضائع@, فهو ضاع@, ـ مصبا
مقصور وكأ@نّه ِضيَع يقال وقد ِضياع وا�مع الَعقار@, يعة@: والض� وضي�عه@/ أضاَعه فيقال
رجل كّل ومنـه والصناعة@, ا¡رفة يعة@: والض� ِضياُعـه@/ ك�ت الرجل@: وأضاع منه@/
اليـاء@, وفتح الضاد سكون وÇNوز معيشـة@, مثل ياع الض� ]ع	 والَمِضيعة@: وَضيعَته@,
ا9ٕنسان@, فيه @يضيع الّذيى اXوضع الَمضيعة@: :@ ã Ø	ابن@ِج وقال اXنقطعة@, اXفازة wا واXراد

هلك@/ ٕاذا ضاع ومنه

وَمضَيَعة@, ]Òِضيعة عياله ف�ن وترك َضياعاً@, ء ãÏ¿ال ضاَع ـ ٧١ . ٣ الxذيب
الرجـل@: وَضيعة وُمَضي�ع@/ مُِضيع فهو وتضييعاً@, ٕاضاعة وضيّعهم وماله عيالَه وأضاع
الرجـل ع� انت¿Ìت وٕاذا ِحرفتك@, أيى َضيعتك؟ ما يقال وكسبه@, وصناعته حرفته
اÇXنازل@, ياع@: الض� الليث@: وقال يبدأ@/ ا Øv@بأ يدريى 9 ّح� َضيعتُه فشت قيل أسبابه
العرب َضيعة كانت ر@: ß Òc وقال وعFرtا@/ تعّهدها ترك ٕاذا تضيع ا Øu@9ٔ ِضياعاً يت Ød

والتجارة@/ رفة ß¡ا يعة الض� ã| ويدخل ,@sوالغ ا9ٕبل سياسة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ترّتب وعدم ء

ã
Ï¾

ã
| والنظم الصورة ا^حاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

والفناء واXوت الفقدان مواّد وب� بيyا الفرق هو وهذا مهمً�@/ يكون Mيث له ا9ٔثر
ٕا� الفناء

ã
و| ا¡ياة@/ ٕا�انقطاع اXوت

ã
| النظر فٕاّن والعدم@: والقتل واG�ك والفوت
الوجود@/ يقابل ما ٕا� العدم

ã
و| البقاء@/ خ�ف

وعلمه@/ شخص حضور عن ء
ã
Ï¾ غيبة جهة الفقدان@:

ã
| وي�حظ



٥٩ ضيع

ا9ٕتيان@/ قبال
ã
| واليد@, السلطة عن خروجه الفوت@:

ã
و|

wم@/ يتعلّق ما أو العق�ء ذويى ã
| با¡وادث@, ء

ã
Ï¾ فناء اG�ك@:

ã
و|

مقتول@/ فهو غ
ه@, بيد موت القتل@:
ã
و|

مطلقاً@/ ء
ã
Ï¿ال من اXقصودة الفائدة حصول عدم التلف@:

ã
و|

اXناسب@/ مورده
ã
| يستعمل أن 9زم اXواّد هذه من فكّل

/@٥٩ . ١٩ ـ Iةَ الص� أضاعوا َخلٌف َبعدهم فخلفِمن
/@١٩٥ . ٣ ـ منكُم عامٍل عمَل اُضيُع  ã Øæ أ@ م Ûwر م ÒG فاستجاَب

/@١٤٣ . ٢ ـ ٕاZانكُم لُيضيَع ا! كاَن وما
ٕاZان@, أو عمل أو لصلوة ا9ٔثر ترتب

ã
| اXؤثّرة واòصوصيّة الصورة Tو يراد

Gا@/ أثر 9 مهملة تكون Ø�ح

/@١٧٠ . ٧ ـ الُمصِلحين أجَر ُنضيُع ٕانّا 
/@٥٦ . ١٢ ـ الُمحِسنين أجَر ُنضيُع و 

/@١٧١ . ٣ ـ اXؤِمن� ُيضيعأجَر ا!  وٕاّن

وÇIقّق ا9ٔثر Iّصل عدم فٕاّن وا¤و@, والفوت التلف من مرتبة أقّل ياع فالض�
والعـدم والفـناء اÇG�ك من أعّم وهو اXطلق@, ا9^حاء مفهوم من مرتبة أقّل اGمل

واXوت@/

أو ا^Çحاء أو مساTة æأد َيعرض أن وا¡ساب@: ا�زاء مقام
ã
| يتصّور ف�

كا9ٔجر@/ Tمول@: أو والص�ة@, والعمل كاZ9ٕان موضوع@:
ã
| كان سواء تفريط@,

م�ّتب@, جزاء أو عمل أو عقيدة من منه يظهر ما أّن ٕا� ا9ٕنسان فليتوّجه
أحصاها ٕاّ  َكب�ة َو @ َصغ�ة ـ@ @ُيغاِدُر ا¡ّق@ nعا

ã
ومضبوط| ا� عند Tفوظ @كلّها



ضيف ٦٠

يََره@/ اً@ Öَخ� ٍة ذَر� ِمْثقاَل َيعمل وَمن ـ@

الكرZة@/ اy9يات هذه
ã
| أخواtا@, دون باXاّدة 
التعب لطف فظهر

ã
| والنـيّة ا9عتقاد وكيفيّة واليق� اZ9ٕان أّن اy9يات@: هذه من اXفهوم ٕاّن Øj
مقدار ع� عمل كّل فيجازي وا�زاِء@, ا¡ساب مقام

ã
| وملحوظة منظورة ا9ٔعFل@,

كاَن َوما@ ـ ومñانه وباطنه العمل روح وهو وا9عتقاد اZ9ٕان فٕاّن به@, اXتعلّق اZ9ٕان
اXؤمن�@/ أجَر ُيضيُع انُكم@,  Zٕا َلُيضيَع اُ!

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضيف@:
مصدر 9ٔ@نّه وغ
ه, ع�الواحد الواحد ويطلق@بلفظ معروف@, الضيف@: ـ مصبا
َضيف فيقال اXطابقة@, وNوز عنده@, نزل ٕاذا باع@: باب من َضيفاً ضافه من ا9ٔصل@,

ã
|

قال الضيافة@/ Ëº9ٕوا وقّربته@, أنزلته ٕاذا وأضفته@: وضيّفته وِضيفان@/ وأضياف وضيفة
وأضفته ضيفاً@/ عندك أنزلته ٕاذا وأضفته عنده@, ضيف وأنت به نزلت ٕاذا ضفته ثعلب@:
ٕاليه ضّمه ٕاضافة@: ِء

ã
Ï¿ال�ٕا وأضافه فأجرته@/

ã
æٕاستجار فأضفته@:

ã
واستضاف	 ٕاضافة

وٕان ,@
ã
æالثـا ٕا�

Ø
ËÉي ا9ّٔول 9ّٔن هذا@, من النحويّ� اصط�ح ã| وا9ٕضافة وأماله@/

غ�ُم Lو ٕاليه@, اXضاف ا9ّٔول 
ضم ٕا�
ã
æالثا ٕاضافة فا9ٔحسن مفردين ٕاضافة أريد

وثوُب غ�ُم Lو اللفظ@,
ã
|

ã
æوالثا النيّة ã| مضافاً ا9ّٔول يكون أن وNوز وثوبه@, زيد

زيد@/

أضفت يقال ء
ã
Ï¿ال�ٕا ء

ã
Ï¿ال ع�ميل يدّل صحيح واحد أصل ضيف@: ـ مقا

مالت ٕاذا تضّيَفت وكذلك مالت َتضيف@: الشمس وضافت أملته@/ ء@:
ã
Ï¿ال ٕا� ء

ã
Ï¿ال

أنزلته وأضفُته@: /@
ã
ليضيف	 له تعّرضُت الرجل@: ِضفت يقال من@هذا@, يف والض� للغروب@/

يتبعهم كان ٕاذا الناس@, يتضيّف وف�ن بك@/ أنزلته ٕاذا أضفته مثل ضّيفته ويقال@: ,@ Ø ãع�



٦١ ضيف

من أتيناه :@ الواديى وتضايفـنا ِضـيفاِن@, وYا ِضيف@, الواديى لناحية ويقال لُيضيفوه@/
جوانبه@/ من عليه اجتمعوا ٕاذا تضيّفوه ويقال ِضيفته@/

يف@: والض� ٕا�@كذا, كذا وأضفت ٕا�كذا, ِضفت يقال اXيل, الضيف@: أصل ـ مفر
بك@/ ناز9ً ٕاليك مال من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
9 خارجـاً@, يتحقّق Mيث جانب ٕا� ا¦ايل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

اXطلق@/ ا¦ايل

طعام@/ 9ٔ@كل أو عنده بيتشخصلبيتوتة ٕا� ع�مَْن@Zيل اللحاظ@يطلق وwذا
وهو اXسيل@, من ٕا�خارج الواديى وميل نظرنا@/ ã|غربXا جانب ٕا� الشمس وميل
ٕا� [Çايل

ã
و| نفسـه@/ به

ã
ليّت� وجواره شخص ظّل ٕا� و[ايل /@ الواديى من الناحية

ã
| Fك أخري ٕا� كلمة [ايل

ã
و| حاضت@/ ٕاذا اXرأة ضافت يقال ما@, وسقم تكاسل

مyا@/ كّل
ã
| ي�حظ أن 9زٌم جانب ٕا� ا¦ايل fفهوم اXصطلحة@/ ا9ٕضافة

/@٥١ . ١٥ ـ oٕابراه َضيف َعن وَنبaئُهم

/@٦٨ . ١٥ ـ َتفضحون Iَف ãَضي� هؤ ِء ٕان� قاَل

/@٢٤ . ٥١ ـ اXكَرم� Òoٕابراه َضيِف حديُث أتاَك َهل

/@٣٧ . ٥٤ ـ م Òyأعي فطمسنا َضيفه َعن راَودوه َوَلَقد

/@٧٨ . ١١ ـ ã� َضيْ ã| زوِن ÔH َو  اَ! فاّتقوا

اXأمورون اX�ئكة@ُرسل@ا� ضيف@لوط@�ع�@وهم ٕا� @مربوطة ٢@ـ@٤@ـ@٥ اy9يات
بBيل ال�ول هو اXاّدة@:

ã
| ا9ٔصل ٕاّن وقلنا ِغلFن@, بصورة جاءوا وهم العذاب@, بٕانزال



ضيف ٦٢

علzم@/ اXع	صادق وهذا لغرض@, ظلّه أو شخص بيت ٕا�

فـعليه البيت صاحب عائلة عـداد
ã
| 
يص بيـت@:

ã
| نزل ٕاذا الضيف ٕاّن

Ø
j

بـيت ٕا� اXيل من اXاّدة مفهوم ÏÉقت[ وذلك ونفسه@/ ماله وتأم� وٕاسكانه ٕاطعامه
لغرض@/ شخص

اÇòمس اy9يـات هذه ´Í¼ هو Fك ا9ٕنسـان بصورة اX�ئكـة تشكّل وأمّا
من تشكّل هو �

ã
çلكوXا� اللّطيف ّ الزخيى البدن أّن ¾Îد@: ـ ã

| سبق فقد وغ
ها@:
وهـذه باطنه@,

ã
|

Ø
Fع

ã
Ø�Qو مكنوناته@, من وصورة الروح@,

ã
| منطوية خصوصيّات

اXلكوت@/ nعا
ã
| جارية ضابطة

ي�ٔي Ôt أن ف�@بّد ا9ٕنسان nعا مع مصاحبة@وUالطة@ومؤانسة أرادت واX�ئكة@ٕاذا
اXع	 وهذا وبعاXه@: با9ٕنسان Oتّص ما ٕا�قلوwا وتُلقّن ÊÈئرها

ã
| وتستعّد أنف«Îا

مـظهر والصـورة للـباطن@, تابع الظاهر فٕاّن قهـراً@, ا9ٕنسان بصورة تشكّلها يوجب
وٕا9ّ والبـاطن@, الظـاهر ب� كامل

Ø ã
تكوي	 وارتباط تاّم ائت�ف من و9@بّد للحقيقة@,

َتفاُوت@/ ِمن ن ×a الر� َخلِق ã|َتري ما ـ@ @Fyبي والتفاوت اò�ف ¡صل

تعا�@: قوله حقيقة وهذا

/@١٧ . ١٩ ـ َسِويّا ¿Ìاً بَ ا ÒG فتمث�َل روَحنا ٕالzا فأرَسلنا

ومشاwاً مBثً� يكون أن 9زم الرسول فٕاّن ٕالzم@, الُمرَسليّة آثار من فا¦ثّل
وجّل@: عّز قوله

ã
| wذا ح ØÍ¼ Fك ٕالzم@/ اُرسل بالّذين

/@٩ . ٦ ـ َيلِبسون ما َعلzم وَلَلبسنا Iًَرُج َعْلناُه Ò Ò	 َمَلكاً َجَعلناه ولَو

معهم@/ ا9ُنس يوجب مBثً� يكون Ø�ح

/@٧٧ . ١٨ ـ ا ÔYفوaُيَضي أن فأبوا أهَلها Fواْسَتطَْع



٦٣ ضيق

َضيفَ�@/ يكونا أن يقبلوا فلم أيى َضيفاً@, شخص جعل هو التضييف

نزول عن آبياً يكون Mيث ا9ٕنسان@, طبيعة تسفّل وuاية الدناءة غاية وهذا
و9 منجأ ا9ٔغلب

ã
| له يكون و9 بيته@,

ã
| ٕا�ال�ول ا¦ايل يُظهر الّذيى وهو الضيف@,

ٕاليه@/ ٕا9ّ ملجأ

العهد خ�ف فرّده اXدعّو@: وأمّا ال�ول@/ ٕا� أّو9ً اBXيل هو Ø ãا¡قي� والضيف
ٕاهانته@/ ٕا� مضافاً والدعوة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ضيق@:
والضيقة@: يق@, الض� هو وذلك عة@/ الس� ع�خ�ف تدّل واحدة كلمة ضيق@: ـ مقا
كلّه والباب ي�ق@/ الض� يق@: والض� Rل@/ ٕاذا وضاق ماله@, ذهب الرجُل@: أضاق يقال الفقر@,

القمر@/ منازل من يقة والض� واحد@/ قياس

اّتسع@, خ�ف وهو يق الض� Ëº9ٕوا سار@, باب من َضيقاً ء
ã
Ï¿ال ضاق ـ مصبا

به ذهب وٕاذا الثبوت@, به اُريد ٕاذ أيضاً َضيّق فهو حرج@, صدره@: وضاق َضّيق@, فهو
Rل@/ ]ع	 الرجل وضاق تضييقاً@/ عليه وضّيقت ضائق@/ قيل الزمان مذهب

فاُسند وقّوته@, طاقته أيى ذرعه ضاق وا9ٔصل عليه@, شّق ذرعاً@: با9ٔمر وضاق
Vاز@, الديون@: عن اXال ضاق وقوGم ,@ñا¦ي ع� الزرع ونصب الشخص ٕا� الفعل

هذا@/ من مأخوذ وكأ@نّه

وتـضيّق وَضـيقاً@, ِضـيقاً يضيق ء ãÏ¿ال ضاق السـعة@, نقيض يق@: الض� ـ لسا
ّيق@, الض� ا9ٔمر يق@: الض� َضي�ق@, أمر وهو أضاَقه@, ã Ø	ِج ابن وحكي هو@, وضيّقه وتضايَق
ـيق والض� ّيق@, الض� ÇHفيف أيضاً يق والض� الَمضيق@, bع والَمضايق اXصدر@, يق@: والض�

ا¡ال@/ وسوء الفقر وهيى يقة والض� يقة@, الض� bع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ضيق ٦٤

والتحقيق@:
يكون من@أن أعّم وهو السـعة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد ا9ٔصل أّن

@راجع ـ Tّل
ã
| سعة ٕانّه رحب@: ـ

ã
| مّر وقد غ
ه@, أو مكان

ã
| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã|

الّرخو@/

:@
ã
| Fك اXكان

ã
| فالض�يق

/@٢٥ . ٩ ـ َرُحَبت ا ß[ ْرُض أ َ َعَليكُم وضاَقت

:@
ã
| Fك الّصدر

ã
و|

/@١٣ . ٢٦ ـ ãæلسا َينطِلُق و  صدريى وَيضيُق

:@
ã
| Fك وا9ٕحاطة التقدير

ã
و|

/@٧٧ . ١١ ـ ذَرعاً wم وضاَق wم َء ãÏ ßº لوطاً ُسلنا ُر جاَءت ا ØXو

:@
ã
| Fك النفس

ã
و|

/@١١٨ . ٩ ـ م ÔÎ»أنف وضاَقتعلzم

:@
ã
| Fك ا9ٔمر مطلق

ã
و|

/@٧٠ . ٢٧ ـ ُكرون ÒZ ا ØWَضيق ã| َتكُْن و 

/@٦ . ٦٥ ـ zّن َعلَ لُتضّيقوا ُتضاّروهّن َو 

جهة من أو ا¡ياة@, وٕادامة التعيّش وTّل اXكان جهة من ٕامّا اXضيقة فتكون
عند ضيق

ã
| يكون بأن القلب@,

ã
| ما ظهور مرتبة

ã
و| القلب من يصدر ما خصوصيّة

من مكـر أو خ�ف من يواجهـه ما جهة من وٕامّا النّيـة@, وٕاظهار وا9ٕرادة oالتصم

ã
| أو العمل@, كيفيّة ã|و يعمله أن يريد Dف 
والتدب التقدير مرحلة ã

| وٕامّا ا¢الف�@,



٦٥ ضيق

9@يدريى Mيث Uتلفة@, جهات من النفس ã| عميق وانقباض شديد اضطراب Iقّق
النفس Nعل التضيّق من حالة أشّد وهذا يتوّسل@, عمل وبأيى يتوّجه طريق ّ أيى ٕا�

فكر@/ ع�ٕاعFل 9@يقدر ح
ان

ية@: y9ا
ã
| تعا� قال وقد

أن  وَظّنوا Îم Ô»أنُف zم َعلَ َوضاَقت رُحبت ا ß[ ْرُض أ َ zم َعلَ ضاَقت ٕاذا Ø�َح
/@١١٩ . ٩@ @ـ ا! ِمن َملجأ

واXعنوّية@, اXاّدية اXضائق هذه من hالكر الرؤوف oالّرح ن ×aالّر با� نعوذ
/@oالّرح التّواب هو ٕانّه ٕاليه@, ونتوب

القرآن كلFت من الضاد Mرف يتعلّق ما وتسديده ا� بتوفيق
Ø
k وقد ٕانxي@/


خ ٕانّه وأستمّد أسـتع� ومنه الطاِء@]@@, [@حرف الّرaن ا� شاء ٕان ويتلوه ,@hالكر
eرّية@/ ١٤٠١ رجب ٢٥ وموّفق@, مع�



بابحرفالطّاء

طبع@:

ÍÈبـxا@/ الدراهم@: وطبعت نفع@/ باب من مصدر وهو ,@ròا الط�بع@: ـ مصبا
الباء Ì»بك والطابع ختمته@/ وعليه@: الكتاب وطبعت عملته@/ وLوه@: السيف وطبعت
بالفتح والط�بَع علzا@/ إ*نسان ُخلق

ã
الّ� بلّة ßا� بالسكون@: والط�بع به@/ ما@يُطبع وفتحها@:

تِعب@/ باب من مصدر وهو َنس@, الد�

rO Øح� ء
ã
Ï¿ال ٕالzا ينxيى uاية ع� مثل وهو صحيح@, أصل طبع@: ـ مقا

ومن وسجّيته@, إ*نسان طبع هذا ع� يقال
Ø
j طابَعاً@, ء

ã
Ï¿ال ع� طبعت يقال عندها@,

Iف نوٌر و* هدي ٕاليه يصل * Øح� عليه rخ كأ@نّه الكافر@, قلب ع� Pا طبع ذلك
يكـتمله@/ Øح� ÍÈبه ٕاذا وذلك والدرهم@, السيف طبع أيضاً ذلك ومن /@�òا يوفّق
اXكـيال@: IٔßX قوGم الباب ومن /@r ÒO الّذيى والطاِبع@: به@/ r ÔO الّذيى kاòا والطاَبع@:
اXع�@/ ذلك وهو ,@Iٔامت ٕاذا الyر@: وتطبّع /@rوُخ تكامل ٔ*@ّنه@قد واXقياس@واحد@, َطبع@,

مُطب�عة@/ فهيى الكامل@:
ã
الوا| لها ßa الناقة aلت ٕاذا وكذلك

وÇbعه الÇyر@, والط�ـبع@: الدرهم@/ طبعت مصدر الطبع@: ـ ١٨٦ . ٢ الxذيب
طـبعاً@, éالل]ـ طبعت ـ تقول ء@,

ã
Ï¿ال صنعة ابتـداء والط�بع@: الط[بـوع@/ وع� أطباع@,

أو سك]يناً ٕامّا vا ويُسو] فيَطبعها ا¡ـديدة يأخذ الّذيى والط�بّاع@: طبعاً@/ السيف وطبعت



طبع ٦٨

وأنشأهم خلقها
ã
الّ� الطبائع ع� اòلق Pا وطبع الط]باعة@/ وِحرفته سناناً@/ وٕامّا سيفاً

بل وقال@: ء@,
ã
Ï¿ال ع� التغطية وهو واحد@, rوخ طَبع مع� ٕاسحاق@: أبو قال علzا@/

Mركة الط�بَع وأمّا م@/
ß ß
wع�ُقلو
ا وكذلكطبَع قلوwم@, ع� َغطّيى مـ

ß ß
wع�ُقلو راَن

وغ�ه@/ السيف ع� يك� الصدأ الط�بَع وأصل بأ*دناس@, تلطّخه فهو الباء@:

أعّم وهو الدراهم@, السّكة@وطبع كطبع ما@ بصورة ء
ã
Ï¿ال تُصّور أن الط�بع@: ـ مفر

النقش@/ من وأخّص ròا من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
فيعت� حالة@, ع� لتثبيته ء

ã
Ï¿ال ع� الÍÉب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

والسك]ـ	 éوالل]ـ الدرهـم طـبع فيقال حالة@, ع� والتثبيت الÍÉب@, قيـدان@: فيه
Uصوصة@/ صورة أو حالة ع� ليُثبxا wÍÈا ٕاذا وغ�ها@: وأ*خIق والكتابة

اXفهوم وهذا وا*ختتام@, ا*نxاء هو فيه اXلحوظ فٕاّن :@ròا مفهوم غ� وهذا
اXاّدة@/ هذه

ã
| ملحوظ غ�

ء@,
ã
Ï¿ال ع� مÍÉوب فكأ@نّه الثبوت@, حّد ع� كان ٕاذا الّصـدأ ع� ويطلق

ٕاذا الyر وع� با¦رين@, أو تكويناً القلب
ã
| مثبَتة كانت ٕاذا الباطنيّة الصفات وع�

فzا@/ ثابتاً Vري *
ã
الّ� أ*ودية قبال

ã
| للFِء@, ثابتاً ري ÒV عل ÔNو ُحفر

/@٩٣ . ٩ ـ َيعلمون � فُهم م
ß
wَع�قلو 
ا وطبَع

/@١٠٠ . ٧ ـ َيسَمعون � فُهم َع�قلوwم وَنطبُع

/@ ٨٧ . ٩ ـ َيفقهون � فُهم ع�قلوwم وُطِبع

/@١٥٥ . ٤ ـ َقليً  ٕاّ� يؤمنون ف  بكفرهم علzا 
ا طبَع َبل



٦٩ طبق

/@٧٤ . ١٠ ـ الُمعتدين ع�قلوِب نطبُع @كذلَك

/@١٠١ . ٧ ـ الكاِفرين ا
ع�قلوِب يطبُع @كذلَك

/@٣٥ . ٤٠ ـ َجبّار Ùمتك� قلٍب َع�كل6 
ا َيطبُع @َكذلك

أمور@: الكرZة ا*sيات من فيستفاد

قبال
ã
| Øوالتك� وا*عتداِء@, با¡ّق@, الكفر Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا الطبع أّن ـ ١

لIهتداء@/ مستعّد غ� فهو الصور هذه
ã
و| وا��@, ا¡قيقة@,

أن يسـتطيع Iف النورانّية@, وفقدان التوفيق سلب ينتج الطبع@: Iقّق فٕاذا ـ ٢
واليق	@/ العلم له Jصل أو يؤمن أو يسمع أو يفقه

حيث للمعتدين@, العقوبات أشّد ومن ا*بتIءات أعظم من الطبع أّن فيظهر ـ ٣

ã
الّ� الظلFنيّة حالته ع� يتوقّف وصاحبه وكFل@, سعادة ّ أيى 
ٕا البلوغ عن Zنع ٕانّه

حوً*@/ عyا يستطيع و* علzا@, يكون

احتباساً يوجب ا*عتداء@: Iقّق ٕاذا م�ل كّل
ã
و| مراتب@, Gا الطبعة هذه ٕاّن

Ø
j

فوقه@/ ما 
ٕا الس� توفيق له Jصل * Mيث فيه@, وتوقّفاً

والرaة@/ التوفيق باب تسّد
ã
الّ� الطبعة هذه من Pبا نعوذ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طبق@:

Øح� مثله ع� مبسوط ء
ã
Ï¾ وضع ع� يدّل واحد صحيح أصل طبق@: ـ مقا

وقـد ,@
ã
æللثا طبق فأ*ّول ِء@,

ã
Ï¿ال ع� َء

ã
Ï¿ال أطبقت تقول الط�بَق ذلك من يُغّطيه@,

Øُص� لو Øح� تساوت أقواGم كأّن كذا@, ع� الناس أطبَق ـ قوGم هذا ومن تطابقا@,



طبق ٧٠

طَبق@/ َعن َطَبقاً Ú Ôéك Òل� ـ 
تعا قوله
ã
| ا¡Çال والط�َبق@: صلح@/ لsIخر طَبَقاً أحدYا

Xا ويقال وتشمل@, تعّم ا Øu@*ٔ طَبقاً يت Ødو الداهية@, هيى طَبق@: بنات ٕاحدي ـ@ وقوGم
من أصابـه@: ٕاذا ـ ا¡ق� طبّق ـ وقوGم أ*رض@/ طبَق هو غطّاها Øح� أ*رض Iع
طـبّق يقولون

Ø
j طئه@, ÔO nو الَمفصل أصاب طّبق@ٕاذا @يقال Øح� عليه Jمل

Ø
j هذا@,

F Øu كأ متقاربت	 تقعان رجليه فٕاّن اXقّيد@,
ã
Ï¿f اXطاَبقة@: فأمّا أباuا@/ بالسيف@: عنقَه

حد� ع� Fxجعل ٕاذا الشيئ	 ب	 وطابقت با�نب@, الðقت ٕاذا طَِبقة ويد متطابقتان@/
واحد@/

جـبال@, مثل أيضاً وِطباق أطباق@, وا�مع البيـت@, أمتعة من الطَبق@: ـ مصبا
ومنه له@, كالغطاء جوانبه bيع من له مُطبقاً ء

ã
Ï¿ال مقدار ع� ء

ã
Ï¿ال الطبق@: وأصل

ّمي Ô¡عليه@ا وأطبقت غ�متخالِف	/ متواِفق	 عليه اجتمعوا ٕاذا أ*مر ع� يقال@أطبقوا
Pا أطبق مع� ع� الباء تفتح والعامّة مُطِبق@, فهو ا�نون عليه وأطبق مُطِبقة@, فهيى
مـطبَقاً أ*صـل فيكون وأجّنه@, Pا ه Øaأ يقال Fك ,@Fأدامه أيى وا�نون ا¡ّميى عليه

الصلة@/ فحذفت عليه@,

منه@/ معظم أيى أيضاً@: الyار ومن الليل من طَبَق مّر ويقال ـ ٣٠٧ . ١ ا�مهرة
طـبَق فأ*ع� بعض ع� بعضـه طوبق ء

ã
Ï¾ وكّل طَبق@/ الظ�هـر ِفقر من ِفقرة وكّل

ٕاذا البـع� أو الرجـل يد وطبقت معروف@, والطبق صفحته@/ ا�نب وطَبَق لIٔسفل@/
اXتشاwون@/ القوم والط�َبقة@: عليه@/ مأ* ٕاذا أ*مر ع� فIناً فIن وطابََق Pنبه@/ لصقت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وهو ,@Fyبي التساويى مع شـيئ	 تقابل هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ*صل أّن

التوافق أ@ك�استعFل أن Fك ا¤سوسات@,
ã
| استعGFا أغلب أّن ٕاّ* التوافق@, من قريب



٧١ طبق

واXعنويّات@/ ا*sراِء
ã
|

استعGFا@/ موارد bيع
ã
| Tفوظان القيدان وهذان

مyا كّل
ã
| و*بّد نقلناها@,

ã
الّ� اXوارد

ã
| اXاّدة تستعمل أ*صل هذا وبلحاظ

أ*صل@/ حيثيّة حفظ

وٕاصابة ,@
ã
ÏÈالقا وحكم والداهية@, با�نب@, واللزق التغطية@, البسط@, oفاهf

أمر@, ع� وا*جBع والِفقار@, والyار@, والليل والطبقات@, القدم	@, وتقارب السيف@,
لوحظ ٕاذا أ*صل هذا مصاديق من كلّها وا¡الة@: اXرض@, وٕاطباق وا¦الؤ@, والتشابه@,

/@ هيى حيث من oفاهXا هذه مطلق * اXذكوران@, القيدان فzا

Vاز@/ فهو القيدين@: رعاية دون من فيه استعملت مورد كّل
ã
و|

/@١٩ . ٨٤ ـ ُيؤِمنون � م ÒG طبقfا َعن َطبقاً Ú Ôéك Òل� ات8سَق ٕاذا والقمر

به Øيع� التعب� وهذا درجة@, دون
Ø
Fع ودرجة مرتبة@, عن متحّصلة مرتبة أيى

طبق ـ بتعب� فيه Øفيع� وا*رتقاء الصعود مقام
ã
| وأمّا وا*Lطاط@/ ال�ول مقام

ã
|

وفوقها@/ درجة بعد درجة يرتقون فيقال@: طبق@, بعد أو طبق فوق

ـ بقرينة وذلك ,@ ّ اXاّديى ا¤سوس * ّ اXعنويى الطبَق اXورد@:
ã
الط�بَق| من واXراد

/@ ّ معنويى أمر وعدمه إ*Zان فٕاّن يؤمنون@, *

خIف أّن 
ٕا ٕاشارة آخر@: ء
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ استقرار وهو بالركوب التعب�

ã
و|

حقيقته@, عن@Vري عن@حاّق@نفسه@ومنحرف @لIٕنسان@وخارج ّ غ�طبيعيى س� إ*Zان,
/@ ّ تبعيى س� وهو والتحميل@, التكلّف ع� الداّل الركوب مثل فهو

/@١٥ . ٧١ ـ ِطباقاً واٍت × Òd سبَع 
اُ َخَلَق َكيَف تروا@ nأ

منظومات@, سبع@Vموعات الطبيعّية,@وهيى اXاّدية ال«Êوات فالط]باق@منطبقة@ع�



طحي ٧٢

اÇXاّدة@, nعا فوق اXعنويّة اXقامات وع� الشمسـّية@, اXنظومة Vموعتنا مyا واحد
اXاّدية@/ النعم ذ@كر مقام 
ٕا اXورد

ã
| النظر ولكّن

السعة جهة من ومتساوية متقابلة كلّها اXنظومات أّن الكرZة ا*sية من فيظهر
بـه يتوّسـل ما غاية وٕاّن خصـوصيّاtا@, درك 
ٕا Ì¿الب علم يبلغ nو وإ*حاطـة@,

الشمسّية@/ اXنظومة
ã
| التحقيق هو اXقام@: هذا

ã
| إ*نسان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طحي@:

كالدحو وهو الطحو ذلك من واXّد@/ البسط ع� يدّل صحيح أصل طحو@: ـ مقا
ٕاذا يَـطحو@: ك

Û
Y بك طحا ويقال بسَطها@/ أيى ـ طََحzا وما وأ�رِض البسط@/ وهو

ا�مع :@ والطاحيى اضطجعت@, طحيُت: :
ã
æالشيبا وقال فيه@/ بك ومّد أ*مر

ã
بك| ذهب

ء@/
ã
Ï¿ال ع� Nّر ٔ*@نّه بذلك يى Ødو الكث�@,

لغتان@: وفيه البسط@, وهو حو@, كالد� الط�حو الليث@: قال ـ ١٨٢ . ٥ الxذيب
بعضاً@, بعÎÉم يَطَحي والقوم ّذال@, الر[ الناس من ّ والط[حيى يَطَحي@, وطحا يطحو طحا
وما ر@: ß Òc وقال القتيل@/

ã

حوا تسـتدير الن[سور هيى :@ الطواحيى مة والُمَدو� يدفع@/ أيى

فIن وناَم وّسـعها@, وَدحاها الدال@, من الطاء فأبدل َدحـاها@, ومَن معـناه ـ طَحzا
بأ*رض@/ الIّزق :@ يى الُمطح] يل@: Ôc ابن وقال أ*رض@/ من سعة

ã
| اضطجع فَتدّحي@:

Øح� ÍÈبه ٕاذا :@ ّ وأ*صمعيى اف�شxا@/ قد أ*رض وجه ع� النابتة َية@: الُمَطح] والبَقلة
وٕامّا ِخIًء ٕامّا أ*رض 
ٕا البع� وطَحي مyا@/ طحا قيل أ*رض ع� الÍÉبة من Zتّد

رجليه@/ مّد يريد طحي@: Øح� و¾Ìب لزق@/ أيى ـ ُهزاً*

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٣ طحي

والتحقيق@:
مطلق * أ*رض@/ ع� أو أ*رض

ã
| بسط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

الرaة@/ طَحي أو العباد@, ب	 الرزق يَطحيى Pا يقال Iف ا*نبساط@,

من نوع وهذا اXكان@, وتسوية ا¦هيد هو فيه أ*صل أّن الدحي@:
ã
| سبق وقد

ع� الداّل الطاء حرف هو الفـارق ولعّل والتسـوية@/ ا¦Çهيد
ã
| بسط فٕانّه البسـط@,
وا*ستعIء@/ ا*طباق

بسط ع� يدّل إ*طباق حرف ]ناسـبة والطحي أ@ك�@, اشتقاق اXاّدت	 فب	
الدحي@/

ã
| ليس وٕاطباق

ع� وا*ف�اش بأ*رض@, اللزق ـ oمفاه ع� اXاّدة تطلق أ*صل و]ناسبة
وغ�ها@/ جل	@, الر] وامتداد فzا@, وا*ضطجاع علzا@, وا*متداد أ*رض@,

/@٦ . ٩١ ـ ا ×zطََح َوما ْرِض وأ�َ َبناها َوما Êِء
Ú
وال«

ال«Êء Iّصل
ã
| وسيلة أو سبباً يكون ما مطلق ع� للد*لة ما@: بكلمة التعب�

بسـط
ã
| وسبباً موجباً يكون وما /@

Ø ã
æروحا أو ّ ماّديى Uصوصة@, وصورة هيئة ع�

كان@/ سبب ّ أيى من فzا@, أ*رض

أ*سباب@/ مسّبب Pا 
ٕا ترجع كلّها أ*سباب هذه كانت وٕان

ع� وتصـويرYا تقـديرYا يوجب وما وأ*رض بالسـFِء 
تعا Pا Ë»فيُق
وال�ودة وا¡رارة والدافعة ا�اذبة كقوة وأسباب@, علل من ,@Ftوخصوصيّا Fxهيئ

أخري@/ وعوامل والرطوبة واليبوسة


ٕا النظر فٕاّن :@
تعا Pا وهو ا¡Çّق الطاحيى أو
ã
æالبا ما@, كلمة من يراد و*

الصغ� nالعا 
وٕا وضعفاً@, شّدة فzا الضياء وانعكاس النورانيّة جهة من ا¢لوقات



طرح ٧٤

ذويى غ� من العامّة اXوجودات
ã
| تستعمل ما@, ـ كلمة أّن 
ٕا مضافاً النفس@, وهو

العقول@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طرح@:
ء
ã
Ï¿ال طرح يقال وٕالقائـه@, ِء

ã
Ï¿ال نبذ ع� يدّل صحـيح أصل طرح@: ـ مقا

كّل بفـIن الن�وي وطرحت البعـيد@/ اXكان وهو الط�ـَرح ذلك ومن طرحاً@, يطرحـه
ومن ِحم@/ الر�

ã
| اXاء موقع بعيد ِمطرح@: فحل ويقال به@/ ورمت به نأت ٕاذا َمطرح@:

طويل@/ ٕاطر´@: وسنام العراج	@/ طويلة َطروح@: لة ÒK الباب

يُعّدي أن Nوز قيل هنا ومن به@, رميت نفع@: باب من طرحاً طرحته ـ مصبا
عـمله@/ يعمـل أن جاز فعل@, مع� تضّمن ٕاذا الفعـل ٔ*ّن به طرحـت فيقال بالباء@,

عليه@/ ألقيته :@
ã
عات ع� الرداء وطرحت

طرح من ورأيته البعيد@, اXكان والط�روح@: وٕابعاده@/ ء
ã
Ï¿ال ٕالقاء الطرح@: ـ مفر

اXطروح@/ والط]رح@: ُبعد@/ أيى

ء
ã
Ï¿ال والّطـرح@: طرحاً@/ أطرحُه

ã
Ï¿ال طرحت الليث@: ـ ٣٨٢ . ٤ الxذيب

الُبعد@/ الط�َرح@: ُعبيد@: أبو البعيد@/ البIد من والط[روح فيه@/ ٔ*حد حاجة * اXطروح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ـ نفسـه عن التبعيد مطلق فيه يIحظ رميى هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

/@ الراميى راجع

والطرح@/ والقذف وإ*لقاء النبذ وب	 بينه الفرق فيه وسبق



٧٥ طرد

ء
ã
Ï¿ال كون 
ٕا فzا نظر و* التبعيد@, قيد اXاّدة@: استعFل موارد

ã
| ويIحظ

/@ الّرميى
ã
| Fك سي]ئة بنيّة أو سوء مورد

ã
| أيى َمرميّاً و* م�وكاً@, أيى منبوذاً

يوسَف َتقُتـلوا@ � أبيُكم@/// وجُه لكُم ُل Ö ÒO@ أْرضاً اطَرحوُه أو يوسـَف قُتلوا اُ
/@١٠ . ١٢ ـ ب6 Ôا� َغياَبِت

ã
| وألقوه

عن يعقوب وجه Oلو Mيـث أنف«Îم عن يوسف تبعـيد الطرح
ã
| يIحـظ

ا�ّب@/ غيابت 
ٕا ايصاله ا*لقاء
ã
و| Gم@/ به وا*شتغال التوّجه

اXورد@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طرد@:

وأطـرده طرداً@/ طردته يقال ٕابعاد ع� يدّل صحيح واحد أصل طرد@: ـ مقا
بعض@, ع� بعÇÎÉم aل أ*قران@: ومطاردة بلده@/ عن أخرجه ٕاذا وطّرده@: السلطان
ويقال مَطردة@/ الطريق ويقال@¤ّجة صغ�/ ر· طرد: ßXوا ذاك@/ يطرد هذا ٔ*ّن وقيل@ذلك
:@oالنسـ ومُّطَرد /@

ã
æالثا يطرد أ*ّول كأّن بعضاً@, بعضه تابع ٕاذا اط]راداً@: ء

ã
Ï¿ال ٕاط�رد

ده@/ مَد] سوَطك@:@ د َطر] يقال قياسه@, فهذا امتّد ء
ã
Ï¾ وكّل أ*نف@/

طـردته اÔXطاوع
ã
| ويقال الط�َرد@/ Ëº*وا قتل@, باب من طرداً طرده ـ مصبا

وطردت ومطرود@/ َطريد وهو رديئة@, لغة
ã
| ٕاّ* انطرد@, و* اّطرد و*@يقال فذهب@,

باق@/ للس] ا*جراء وهيى اXطاردة@, من مأخوذ كأ@نّه أجريته@, طرداً@: اXسألة
ã
| اIòف

جرت@/ أ*uار واّطردت كذلك@, اXاء واّطرد بعضاً@, بعضه اتّبع اط]راداً@: أ*مر واّطرد
مّهدت بل موضعه

ã
| تذكره n ٔ*@نّك ا*جتذاب@, وهو ا*ستطراد@, وجه ع� لك ووقع

فيه@/ ذ@كرته موضعاً له



طرد ٧٦

ا*ستخفاف@/ سبيل ع� وا*بعاد ا*زعاج هو الّطرد@:@ ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والقيدان اXدافعة@/ مورد

ã
| بُعد 
ٕا الدفع هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ*صل أّن

الدرء@/ @راجع @ـ وغ�ها والدرِء واXنع والدفع والّرميى الطرح من أخواtا عن اuا ÙñZ

*@يصّح التدافع@: قيد 
ٕا استعGFا@,@وبالنظر موارد
ã
القيدين@| مIحظة من و*بّد

فانطرد طردته يقال Iف التدافع@, Oالف ٔ*@نّه والقبول@, اXطاوعة مقام
ã
| تستعمل أن

اّطرد@/ أو

ا*ستخفاف@, مع� و*يIحظ@فيه اXقابلة, وهو ع�التدافع, تدّل اXاّدة وأيضاً@:
قهراً@/ اXوارد بعض

ã
| استُفهم وان

/@٥٢ . ٦ ـ م Øwر َيدعون اّلذيَن و�@َتطُرِد

/@٢٩ . ١١ ـ آَمنوا اّلذيَن بطارِد أنا وما

/@١١٦ . ٢٦ ـ ُمب� نذير ٕاّ� أنا ٕان Òؤمن�Xا بطارِد أنا وما


وٕا 
تعا Pا 
ٕا التقّرب وعن ا¡ّق مس�هم عن تبعيدهم اXؤمنـ	 فطرد
ا¡ّق@/ طريق

ã
| التدافع Iقّق يوجب وهذا وشوقهم@, عIقxم مع أ*@كرم@, رسوله

عنوان [ بأيى Wنوع :@
تعا Pا 
ٕا يدعون والّذين اXؤمن	 خصوص
ã
| فالّطرد

وجلب للدعوة يبعث الّذيى �ص�
Ø ã
النّ� من

Ø
Dس و* ,@
تعا سبيل عن سّد فٕانّه @كان@,

ا¡ّق@/ سبيل 
ٕا النفوس

وال¿Îوات ا*Lرافات عن ويزجرهم ا¤ّرمات عن يzyم أن �ص�
Ø ã
للنّ� نعم

َسنة@/ Ò¡ ا واXوعظَِة ِة Ög ß¡با َرب6َك َسبيِل ٕا� @اُدُع ـ



٧٧ طرف

يـطرد بأن وقـوGم اÌ¿Xك	 ٕاظهار ِقبال
ã
| طردهم عن uي 
اُ*و وا*sية

با*Zان FG ارتباط و* ّية@, اXاد] اُ*مور من والفقر الغ� أّن مع اXسلم	@, من الفقراء
ا¡قيقية@/ والgا*ت والروحانية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طرف@:

نـظرها@, العـ	@: وطرُف Iّرك@/ ÍÈب@: باب من َطرفاً ÔÍ½الب طَرَف ـ مصبا
أيضاً@: ÍÈب باب من طرفاً عينَه وطرفُت مصدر@/ ٔ*@نّه وغ�ه@, الواحد ع� ويُطلق
وا�مع الناحية@, والَطَرف: ¼Íفته@/ عنه: ÒÍ½الب وطرفُت مطروفة@/ فهيى ء,

ã
Ï¿ب ا Ôxأصب

اÇXال والّطـريف@: أصـابعها@/ أطراف خضبت تطريفاً@: بناtا اXرأة وطّرفت أطراف@/
ٕاطرافاً@: وأطرفته أعIم@, له خّز من ثوب طَرف@: ßXوا التليد@/ خIف وهو اXستحدث@,
فعله@, ع� جاٍر غ� برأسه ÓÊºا جعل ا Ø[ور مُطَرف@, فهو علم	@, طرفيه

ã
| له جعلت

ما والط[رفة أطرفتـه@/ مثل وطّرفته@: مَطارف@/ وا�مع لة@, s*با تشـبzاً oXا وك«Ìت
َطريف@/ فهو وَطُرَف ُطَرف@/ وا�مع ُيستملح@, أيى يُستطرف

يـدّل ـ
ã
æوالثا وَحرفـه@, ء

ã
Ï¿ال حد] ع� يدّل فأ*ّول أصIن@, طرف@: ـ مقا

ناقة ويقال وا¡ائط@, والثّوب ء
ã
Ï¿ال طرف ـ فأ*ّول أ*طراف@/ بعض

ã
| حركة ع�

هـذا@, من َمطروفـة@, ع	 وقوGم بالن[ـوق@/ و*@Hتلط رعي ÒXا أطراف ترعي َطِرفة@,
يقال Øح� ذلك ويسـتعار معاً@, فَتغروِرق غ�ه أو ثوب ء

ã
Ï¾ َطَرف يصي}ا أن وذلك

لَتنظر@/ جوانبه من رفعت ما وهيى باء@, ßòا من الط�واِرف الباب@: ومن زن@/ Ô¡ا َطَرفها
ٕاذا Ô	الع ُطِرفت قوGم

ã
| ذ@كرناه الّذيى من فهو ع	@: بطارفة فIن جاء قوGم فأمّا

فٕانّه َطريف@, اXسَتحدث@: ء
ã
Ï¿لل قوGم الباب ومن فاغرورقت@/ ء

ã
Ï¾ َطَرف أصاwا

استحدثته@/ ٕاذا ء
ã
Ï¿ال اّطرفُت منه يقولون ,@ÏÉم قد زمان َطَرف

ã
| ا*sن اُفيد ء

ã
Ï¾



طرف ٧٨

يـطلب ٔ*@نّه القياس وذلك صاحب@, و* امرأة ع� *@يثبت الّذيى الط�ِرف@: والّرجل
Iريك وهو فالط�ْرف@: ـ ا*sخر وأ*صل كذلك@/ اXطروفة: واXرأة أ*طراف@فأ*طراف@,
أَدم@, من بيت فٕانّه الط]راف@: فأمّا Vازاً@/ الّطرف :@ Ò	الع يسـّمون

Ø
j النظر@,

ã
| ا�فون
شاّذ@/ وهو

أدرك@, حيث ظها Ò¡ امتداد وهو الع	@, طرف والّطرف@: ـ ٣٦٩ . ٢ ا�مهرة
Ëº*وا تدمع@/ Øح� ء

ã
Ï¿ب أو بيدك ÍÈبxا ٕاذا عيَنه@: وطرفت طرفاً@, يطِرف طَرف

مال@, من استطرفته ما والطّاِرف@: والّطريف آخره@/ منxي ء@:
ã
Ï¿لل والّطرف الّطرفة@/

ومستطرف@/ طريف ء
ã
Ï¿وال التالد@/ ضّد وهو مالك 
ٕا اسðدته أيى

َحّرك@/ ,@ َهز� ,@ خض� = �ِطِرف� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو Ë»ا� من خّط وآخر ء

ã
Ï¿ال منxي هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ*صل أّن

اòط@/ من نقطة آخر

يعّم ما والشطر@: انفصال@/ غ� من ء
ã
Ï¿ال

ã
ي� ما هو ا�نب ٕاّن الشطر@:

ã
| وقلنا

والّطرف@/ ا�نب

الع�يّة من مأخوذاً الّلحظ وامتداد ا�فون
ã
| ا¡ركة مفهوم يكون أن و*@يبعد

رأيت@/ Fك@ ـ

فن Òا� Iريك أّن باعتبار اXاّدة@,
ã
| أ*صل من مأخوذ أيضاً اXع� هذا أّن أو

من خّط آخر أو عضـو آخر وهو الع	@, غطاء وهو فن Òا�
ã
| يتحـقّق ا Ø̂ ٕا والّلحظ
وطبقاtا@/ الع	 مراتب



٧٩ طرف

َطَرفها Iّرك وذلك َطَرف@, ذات صارت ٕاذا :@ Ô	الع َطرفاً تَطِرف طَرَفت فيقال@:
والرؤيـة إ*بصار طرف جعلَت ٕاذا عنه@: Í

Ò
الب½ وطرفُت َطَرفها@/ 
ٕا العمل وُينَسب

وهكذا@/ عنه@/ منحرفاً

ã
| واòضاب كالتطريف اسـتعt*Fا@, موارد bيع

ã
| ملحوظ الطرفيّـة fفهوم

السـابق@/ الزمـان منxي
ã
| الIّحـق ا�ـديد اXال

ã
| والَطريـف أ*صـابع@/ أطراف

رعي@/ ÒXا أطراف
ã
| الراعية للناقة والط�ِرفة أطرافه@/

ã
| خطوط له الثوب

ã
| طَرف ÔXوا

/@١١٤ . ١١ ـ الّليل ِمَن وُزَلفاً اِر Øyال
ã
طََر| الّص ةَ َوأِقم

/@١٣٠ . ٢٠ ـ ار Øyال وأطراَف َفَسب6ح الّليِل آناء َوِمن

/@٤١ . ١٣ ـ منأطراِفها Îا Ô½َننق أ�ْرَض
ã ß
çنأ أنّا َيروا Ònأَو

أّول الyار@:
ã
طر| من واXراد مكانّية@, أ*رض وأطراف زمانّية@, الyار أطراف

ٕاقامة من واXراد آخره@/ من عرفيّة ساعة وآخر عرفاً@, الyار طلوع من عرفيّة ساعة
الصIة من أعّم وهذا ,@
تعا Pا 
ٕا والتوّجه والدعاء oوالتعظ التحيّة ٕاقامة الصIة@:
العبوديّة وظائف 
ٕا لIٕرشاد والتكليف �ص�@,

Ø ã
للنّ� واòطاب اXفروضة@, ال¿Ìعيّة

الثناء ]ع� الع�يّة من مأخوذة ا Øuٕا الصIة
ã
| وقلنا مك]ّية@, هود وسورة واòشوع@,

با¡قيقة فzا القول 
ٕا حاجة و* اXع�@, wذا أيضاً العربيّة
ã
| واسُتعملت ا�ميل@,

ال¿Ìعّية@/

ـ الثانية ا*sية
ã
| ´Í½الت التفس�@: هذا ع� ويدّل

ُغـروwا وقبَل الّشمِس طلوع قبَل رب6َك Mمِد وَسب6ح َيقولوَن ع�ما ß
فاْص�

ار@/ Øyال وأطراَف َفسب6ح الّليِل آناِء ومن

الزمان هو طلوع@الشمس الزمان@قبل من واXراد الصIة, من@مصاديق فالتسبيح



طرف ٨٠

الyار@: أطراف وأمّا تقريباً@/ الyار من طرف أّول وهو الشمس طلوع 
ٕا الفجر بعد
نصف

ã
| وحركxا أ*رض س� من أثر الyار فٕاّن الyار@, نصف وزمان طرفاه فاXراد

اÌ¿Xق من النقطتان فتكون دائرة@, نصف
ã
| الشمس حركة من ي�اءي ما أو دائرtا,

أطرافاً :
Ø ã

ال�و القوس وأّول واòّط التحّدب وسط وهيى الزوال من والنقطة واXغرب

للyار@/

تدّ*ن وا*sيتان والغروب@, الطلوع قبل Xفهوم مغاير الyار من أ*طراف fفهوم
أو Rشوع@, تتحّقق@, عنوان [ بأيى أ*وقات هذه

ã
| والتسبيح التحيّة ٕاقامة مطلق ع�

واجب@/ أمر ٕاطاعة أو عبودّية@,

أو نبات من أ*رض ظاهر
ã
| يتظاهر ما فكل أ*رض@: أطراف

ã
النقص| وأمّا

والنقيصة@, الزيادة معرض
ã
| فهو عيشـه@: وٕادامة ا*نسان حياة به ا

Ø
W عFرة@, أو ماء

حياته@/ وTدوديّة لIنسان ع�ة وفzا الدهور@, و]ّر وبا¡وادث الفصول باختIف

/@٥٢ . ٣٨ ـ الطّرِفأتراب Íاُت ß¼قا وعنَدُهم

/@٤٨ . ٣٧ ـ ِع� الطّرِف Íاُت ß¼قا وعنَدُهم

/@٥٦ . ٥٥ ـ جاّن و� قبلهم انٌس َيطِمْثهّن n الطّرِف Íاُت ß¼قا فzّن

/@٤٣ . ١٤ ـ طرفُهم ٕالzم �@َيرتّد م
ß
Î ßºُرؤو ُمقِنعيى

/@٤٠ . ٢٧ ـ ٕاليكطرفك يرتّد أن قبَل به آتيَك أنا

/@٤٥ . ٤٢ ـ Ø ã
َخ� طَرٍف من َينظروَن ل6 bالذ من Òخاِشع�

ينظرون@ـ ـ وقوله ية@الرابعة, s*ا@
ã
| أ*بصار, تشخُص@فيه ـ الّطرف@بقرينة قصور

والنظر, أ*جفان Iريك
ã
| القصور منه يراد اòامسة@:

ã
| ـ@يرتّد@@ـ وقوله السادسة@,

ã
|

نظرهّن@/ *@Zتّد بأن



٨١ طرق

يستعمل Í½الب وشخوص والغّض@, ا*رتداد ويقابله ال�ّفع@, هو والشخوص@:
واGول@/ Øالتح� مقام

ã
|

ِقبال
ã
| التوّجه وTدوديّة النظر Tصوريّة مقام

ã
| يستعمل الّطرف@: وقصور

الطمأنينة@/ Mصول وذلك وامتداده@, طوله

/@
ã
الباط� والتوّجه

ã
Ï
Ù
ا¡« إ*بصار من أعّم والنظر

مـقام
ã
| هـم الّـذين واIÇXئكة@, وأ*رواح النـفوس من طرفاً@: فالقا¼Íات

اÇXتعال@, العـزيز Pا غـ� 
ٕا *@يـتوّجهون ÇMيث الكـامل وا*خIص ا*طمينان
/@hالكر وجهه ٕاّ* غرض و* ٕاليه ٕاّ* نظر Gم وليس ٕاليه@, والتوّجه حب]ه ã

| مستغرقون

حـالة ورفـع وأ*مـن@, الطمأنينـة عن عـبارة الّطرف@:
ã
| القصـور أّن فظهر

والتشّوش@/ Øوالتح� ا*ضطراب

وا*ضطراب@/ Øوالتح� النظر
ã
| ال�فّع عن عبارة فيه@: والشخوص

من النحو وهذا ٕاظهار@, وبدون خفاًء ا�فن Iريك عن عبارة :@
Ø ã
�òا والّطرف

والّرعب@/ الوحشة مقام
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا النظر

اXلكوت@/ ومن النفوس هو اXراد فٕاّن والّلزوم@: بالتأنيث بالقا¼Íات والتعب�
فzّن@/ ثابتة ملكة صارت الصفة هذه وأّن

واòفاء وا*رتداد القصور فٕاّن والرؤية@: وإ*بصار النظر دون بالّطرف والتعب�
ا�فن@/ Iريك وهو الّطرف تناسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طرق@:

والثالث@@ـ الÍØÉب/ ـ
ã
æوالثا مساًء/ إ*تيان ـ أحدها أصول: أربعة طرق: ـ مقا



طرق ٨٢

ٕاتيان ٕانّه ويقال الط[روق@, فأ*ّول@@ـ ء@/
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ خصف والرابع ء@/

ã
Ï¿ال اس�خاء

ذلك أّن وذ@كر /@Iًلي أهله يطرق Øح� ي«Ìيى كان ٕاذا ُطَرقة ورجل قالوا ,@Iًلي اX�ل
النجم تسميxم اللّـيل@: أ*صل أّن ع� والدليل اللّـيل@/ وأ*صل أيضاً@, بالyار يدّل
ٔ*@نّه الّطريق@, الباب@: ومن طَرق@/ فقد Iًلي çأ مَن وكّل قالوا@: ,@Iًلي يطلع ٔ*@نّه طارقاً,
وأ*صل ء@/

ã
Ï¿ال فوق ء

ã
Ï¿ال خصـف من آخر@, أصل من يكون أن وNوز يُتوّرد@,

وهو الط�رق ومنه وِمطرقة@, ِمطرق ء
ã
Ï¿وال َطرقاً@, يطُرق طَرق يقال الÍØÉب@, ـ

ã
æالثا

ِمطرقة@, القضـيب وذلك بالقضيب@, الصوف ÍÈب والّطرق@: تكّهناً@/ Ï½Ò¡با الÍØÉب
ذلك من ء@,

ã
Ï¿ال اس�خاء ـ الثالث وأ*صل wÍÈا@/ ٕاذا الناقة@: الفحل طَرق ويقال

نعل يقال ء@,
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾خصف ـ الرابع وأ*صل الطائر@/ ريش

ã
| ل	 وهو الط�َرق@,

قدره@, ع� Pلد طوِرق ٕاذا مُطّرق وُترس ِطراق@, َخصفة وكّل صوفة@, ÒU أيى مطاَرقة
الباب ومن به@/ ُخصف كأ@نّه ء

ã
Ï¾ ٔ*@نّه والقّوة@, الّشحم وهو الط]رق الباب هذا ومن

وتطارقت به@, وُخصفت طورقت قد ا Øuفكأ أ*رض@, يعلو ء
ã
Ï¾ أ@نّه وذلك الطريق@,

واحد صف� ع� الّذيى النخل وهو الطريق وكذلك بعضاً@, بعÎÉا يتبع جاءت ٕاذا إ*بل
أ*رض@/ ه وعلو] تتابعه

ã
| بالطريق ُشب]ه @كأ@نّه

وطّرقxا مددtا@, ا¡ديدَة وطرقُت قتل@, باب من طرقاً الباَب طرقُت ـ مصبا
َطروقة فهيى wÍÈا@, الناقة@: الفحُل وطرق سلكته@, الطريق@: وطرقت مبالغة@, بالتثقيل
ما طرقة@: ßXوا طارق@/ فهو طرق فقد Iًلي çأ ما وكّل طلع@/ النجم@: وَطرق فعولة@/ ]ع�
ُطُرق@, وا�مع ا¡جاز@, لغة

ã
| ويؤّنث Sد@, لغة

ã
| ُيذكر والطريق ا¡ديد@, به يُطَرق

س@: Û�ال وطّرقت ٕاليه@/ طريقاً سلكُت الباب@: 
ٕا واستطرقُت ُطُرقات@/ الط[ُرق وbع
آخر@/ جلد ع� خصفته

فـعل أيضاً@: والط�رق /@Iًلي أطُرقه طرقته من فاعل طارق@: ـ ٤٧٠ ا*شتقاق



٨٣ طرق

ُطرقت	@: أو ُطرقًَة وِجئتك طرقة@/ ßXبا وغ�ه الّصوف وَطْرق ,@Ï½Ò¡ا تَطرق الكاهنة
يقة ِطـر] به ورجل /@FÎ»لب ٕاذا َسواء@: ظاَهر مثل ِدرع	@, ب	 وطاَرق مّرت	@/ أو مّرة

وَبَله@/ اس�خاء به الّذيى َمطروق@: ورجل

كّل استُع� وعنه ÍÉب@, يُ أيى بأ*رجل@, يُطرق الّذيى الّسبيل الطريق@: ـ مفر
كالÍØÉب أ*صل

ã
| والّطرق مذموماً@/ أو كان Tموداً@ فعل

ã
| ا*نسان يسلكه مسلك

توّقع@/ ÍÈُب ٔ*@نّه أخّص@, أ@نّه ٕاّ*

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ع�@حالة@وكيفّية@Uصوصة@, ÍÈب@وتثبيت هو @هذه@اXاّدة:

ã
| الواحد أّن@أ*صل

وامتياز@/ خصوصيّة مyا كل�
ã
و| والّطرح@, والطّحي والطّبق الطّبع من قريب فهو

كيفـيّة ع� التثبيت الّطرق@:
ã
و| والتثبيـت@/ الÍØÉب مطلق الطّبع

ã
| فيIحظ

Uصوصة@/

خصوصيّة ع� وتنظيمه تقديره فيه لوحظ ٕاذا الطريق أ*صل@: مصاديق fن
ٕاذا الناقة ع� الفحل وطرق وانبساط@/ لينة ع� Nعل Øح� الصوف وÍÈب معّينة@/

وهكذا@/ توليداً@, علzا طرح

ٕاّ* أ*صل من ليست والّسبيل@: واòصف@, والطّلوع@, الÍØÉب@, مطلق oفاهf
القيدين@/ ¡اظ من بّد Iف Vازاً@,

:@
ã
| Fك سبيل@:

ã
| ٕامّا خصوصيّة

ã
| والتثبيت التقدير فهذا

/@١٦٩ . ٤ ـ أبداً فzا خالديَن Úsجه طريَق ٕاّ�

/@٣٠ . ٤٦ ـ oُمستق وٕا�طريٍق ٕا�ا¡ق6 ديى Òv



طرق ٨٤

/@١٦٨ . ٤ ـ طريقا دvم Òzل و� م Ô ÒG لِيَغِفر 
اُ يكِن n وظَلموا كَفُروا اّلذيَن ٕاّن

/@٧٧ . ٢٠ ـ َيَبسا البحِر
ã
| طريقاً م ÔGب

ß
ÍÈفا بعباديى ßÌºأنأ

/@ ّ اXعنويى
ã
| والسوابق ,@ ّ يى اXاد] الطريق

ã
| أ*خ�ة

التـعب� أّن بل مطلوب@, 
ٕا اXوصل السـبيل مطلق مyا *@ُيراد الّطرق فهذه
مربوطة@, مناسبة Uصوصة خصوصيّة ع� ومثبّتة مقّدرة كوuا 
ٕا ٕاشارة اXاّدة wذه
الّطريق وهكذا وأصحابه@/ Ïºمو لعبور البحر

ã
| ا£عول اXقّدر اòاّص الّطريق

ã
| Fك@

/@oستقXا الطريق أو ا¡ّق أو ØsهP مناسبة مرتبطة كيفيّات ع� هو الّذيى اXقّدر

فطريُق مناسبة@, خصوصيّة ع� وتثبيت طرق 
ٕا Jتاج الطريقـ	 من فكّل

ٕا Jتاج ا¡ّق وطريق ّية@/ اXاد] وقواه البدن جانب

ã
وÍÈب| طرق 
ٕا Jتاج Øsَجه

ا¡يثية@/ هذه من Uصوص برنا¶ وأخذ الّروحانّية@, وقواه الّروح جانب
ã
| طرق

,@Iًسبي كونه جهة من * ّ خارجيى ّ طبيعيى موضوع
ã
| الّطرق هذا يكون أن وٕامّا

:@
ã
| Fك هو@: حيث من بل

/@١٧ . ٢٣ ـ غاِفل� ْلِق Òò ا عن ُكنّا وما طَراِئَق سبَع فوَقكُم َخَلقنا وَلقد

ÇUصوص نـظم ع� ومقّدرة مثبّتة ال«Êوات@,
ã
| منظومات سـبع 
ٕا ٕاشارة

معّينة@/ وخصوصّيات

:@
ã
| Fك :@ ّ خارجيى موضوع من الّطرق يكون أن وٕامّا

/@٢ . ٨٦ ـ اِقب الثّ النّجُم ارُق الطّ ما أدراَك وما ارِق والطّ Êِء Ø»وال

توجـد وهيى ذاتّيـة@, ضياؤها
ã
الّ� وهيى منظـومة@, كل]

ã
| الّشمس 
ٕا ٕاشارة

واحد كل]
ã
| ÇTدودة خاّصة وكيفيّة وحركة ÓFنظ وُتثِبت منظومxا@,

ã
| ونوراً حرارة

وأeارها@/ سيّاراtا من



٨٥ طرق

النـفس هـو الطّارق من اXراد فيكون ,@
Ø ã
æالّروحا ال«Êء ال«Êء@: من أريد وٕان

الكامل@/
Ø ã
æالنورا Øطم�Xا

Ø ã
æالّروحا

:@
ã
| Fك@ :@

Ø ã
عم� أو

Ø ã
}Iأخ برنا¶ من الت¿Ìيع

ã
| الّطرق يكون أن وٕامّا

/@١٦ . ٧٢ ـ ٔ�سقيناُهم ع�الّطريقِة اسَتقاُموا لَو وأن

/@١٠٤ . ٢٠ ـ يوماً ٕاّ� Ôrلبث ٕان طريقًة أمثُلهم يقول ٕاذ

/@٦٣ . ٢٠ ـ ث� ÔXا بطريقتُكم ويذْهبا ِبسْحرYا

ا�«Êنيّة ا¡ياة
ã
| منظّم صحيح معتدل برنا¶ من يُتّخذ ما الّطريقة من راد ÔXفا

به@/ يعمل والروحانّية@,

بالنسبة وأعدل ا*عتدال 
ٕا أقرب تكون ما طريقة@: وأ*مثل اÔXث�@, والطريقة
صاح}ا@/ وكذا أ*خري@, الط[رق 
ٕا

:@
ã
| Fك والتكوين@: اòلق

ã
| الّطرق يفرض أن وٕامّا

/@١١ . ٧٢ ـ ِقَددا طَراِئَق كنّا ذلَك دوَن وِمنّا وَن ß¡الّصا ِمنّا وأنّا

فات@الذاتّية@وخصوصيّات قهم@وامتيازهم@من@جهة@الص] ُيراد@@اختIف@أنواعهم@وتفّر
وأ*حـوال أ*طـوار

ã
| اختIفاً

ã
الباط� ا*خـتIف هذا ويوجب والتـقدير@, اòلق

الظاهرّية@/

أ*خIق
ã
Hتلف@وتتنّوع@باختIف@الّطرائق@| ا Ø̂أ السلوك@وأ*عFل:

ã
فالّطرائق@|

ومراتب اòلق @خصوصيات
ã
| ]قتÏÉ@اختIف Hتلف أيضاً وهيى الباطنّية@, فات والص]

التقدير@/

]ع� وليس الّطرق@, فيه يكون وما مطروقاً بكونه يتّصف ما الّطريقة@: أّن فظهر
مصاديقها@/ من اXطروق الّسبيل ا Ø̂ وٕا الّسبيل@,
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ã
| قة اÇXتفر] وإ*طـIقات ا¢تلفة التعب�ات حقائق تنكشف ا¡ّق أ*صل وwذا

Qّوز@/ 
ٕا Lتاج و* ,@hالكر القرآن آيات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طري@:

الغّض@/ ء
ã
Ï¿ال :@ ّ فالط�ريى وِجّدة@/ غضاضة ع� يدّل صحيح أصل طري@: ـ مقا

فيه@/ ما بأحسن مدحته ٕاذا وذلك فIناً@, أطريت ومنه والطراءة@/ الطراوة ومصدره

وزان وَطِرٔي الّطراوة@/ Ù	ب غّض أيى ّ طريى فهو وزاَن@قرب@, ُء
ã
Ï¿ال َطُرَو ـ مصبا

الطراءة@/ Ù	ب طرٔي فهو لغة@, تعَب

ما كّل فالط�را@: ي@, Úوال� الط�را وقالوا@: بعـيد@/ مكاٍن من çأ ُطرّواً@: َطرا ـ لسا
قُطُرب@: وقال الّطراوة@/ Ù	ب غّض أيى ,@ ّ َطِريى ء

ã
Ï¾و أ*رض@/ ِجِبلّة غ� من عليه @كان

عـليه@/ الثناء أحسَن الّرجَل@: وأطري مهموز@/ غ� ,@ ّ َطِريى و¡م َ وَطِريى اللّحم َطُرو
يَطَري@: َ وَطِريى Qّدد@/ ٕاذا وطَري /@ÏÉم ٕاذا وَطَري /@çأ ٕاذا وَطَري الغريب@/ :@ ّ والط�ِريى

أقبَل@/ ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وÇwذا والل]ينة@/ الغضـاضة مع التجـّدد هو اÇXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ*صل أّن

وهو بعيد مكان من
ã
çيأ ومَن د@, اXتجد] الغّض أو الغّض@, د اXتجد] ع� تُطلق اللّحاظ

أ*رض@, وجه ع� ينبت أو يظهر وما ,@ Ù	ّالل ا�ديد واللّحم د@, متجد] اXورد هذا
ã
|

وهكذا@/ آخر@, بلٍد من
ã
çويأ البلد

ã
| يظهر الّذيى والغريب

عـن عبارة والغضاضة أ*صل@,
ã
| مأخوذان والغضاضة� �التجّدد@, فالقـيدان
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اKفاض@/ نوع والل]ينة كيفاً@, ا*Kفاض

طريّاً@/ ء
ã
Ï¿ال جعل وهو البالغ@, الثناء هو فإ*طراء@:

/@١٤ . ١٦ ـ اً طَِريّ ÓF¡ ِمنُه لتأ@ُكلوا البحَر َسّخَر اّلذيى وهَو

/@١٣ . ٣٥ ـ اً طَِريّ ÓF¡ تأ@كلوَن lكل وِمن اُجاٌج ِملٌح وهذا

\ناً@/ تؤّدوا أن دون من لكم مباحاً الغّض ا�ديد اللّحم أيى

أيضاً وذخ�ة ,@ ّ حيى ٍء
ã
Ï¾ كّل اXاء ومن ـ ا¡ياة

ã
| الIّزم للFء ذخ�ة فالبحر

وِحلية َخر@@ـ اُ منافع 
ٕا مضافاً /@ ّ الطّريى اللّحم وهو ـ حياته ٕادامة
ã
| ا*نسان لغذاء

تلبَسوuا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë»طسوط
السور@/ أوائل

ã
| اXقطّعة با¡روف ويتعلّق يرتبط ما ص@: ÐXا ,@ Ðnا الsر@, ـ

ã
| قلنا

والقَصص@/ عراء الش[
ã
|

ã
æوالثا ا§ل@, سورة

ã
| أ*ّول والّرمز

ã
| تشـ�ك الثـIث ـَور فالس[ مyا@, كل�

ã
| موجودتان والس	@: الطاء وحرفا

ا¡رف	@/ wات	 ترتبط موضوعات عن البحث

الّطرف وارتداد ,@oٕابراه ط� موضوع عن البحث 
ٕا يُش� الطّاء ا§Çل@:
ã
ف�

والتطّ�@/ والطّائر ا�ّن@, من لعفريت

وعن الّس�@, وعن والسـي]ئة@, الّسوء موضوع عن البحث 
ٕا ٕاشارة :@	 والس]
سبأ@/ بلدة وعن سلDن@, أمر جريان

بالط]	@, العFرة وعن الّطور@, جبل عن البحث 
ٕا يشـ� الطّاء القصص@:
ã
و|

العمر@/ تطاول وعن ,@Ïºمو ٕالىه 
ٕا ا*ط]Iع وعن
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مدين@, ماء
ã
|

ã
والّس والسي]ئة@, الّسوِء موضوع عن البحث 
ٕا ٕاشارة :@	 والس]

حر@/ والس] والّسك�@, والسؤال@,

فرعون@, وامرأة مَدين@, وماء ,@Ïºمو أمر جريان عن البحث 
ٕا ٕاشارة :@oXوا
وا¦ك	@/ واXتاع@, َتسقيان@, وامرأت	

,@P وإ*طاعة واXال@, والّطمع@, وإ*طعام@, الطّعام 
ٕا يش� الطّاء الّشعراء@:
ã
و|

والّطرد@/

Ìف@/
Ø
وال« والسي]ئة@, والّسوء لم@, والس] الّسحَرة@, أمور جريان 
ٕا ٕاشارة :	 والس]

واXتاع@/ واXطر@, واXدائن@, ,@Ïºمو 
ٕا ٕاشارة :@oXوا

,@ sسsط فٕاّن ا¡روف@, تلك بعـدد موضوع 
ٕا ا*شارة وهو آخر@: وجه وهنا
يوافق اòمسة ا¡روف هذه فعدد ,@Fzعل اXّد ويوضع طاس	@, ـ ع� ملفوظاً ُيقرأ
البعثة ب	 Dف سنة@, ١٣ Ì»بك سنة@, ١١٧ يوافق البعثة مبدأ من العدد وهذا ,@١٣٠

واGجرة@/

يّة وا¡Çر] الوسع يظهر وبه السـادس@, ا*مام ٕامامة ابتداء سـنة العدد ويطابق
ا§ل@: سورة به يبتدء ما اXع� هذا ويؤي]د ا¡قائق@, وبيان العلوم Ì¿ون

للمؤمن�@/ ¿Ìي وبُ ُمب�ُهدي وكتاٍب القرآن آياُت تلَك

,@٢٢٠ . يوافق [@oم س	 [@طا فعددها والقََصص: عراء الش[ سورة
ã
|

Ð
Ë
Ð
»sط وأمّا

مَْن ع� عبّاس ã
ب� استيIء يظهر الزمان هذا ومن البعثة@, من ٢٠٧ سنة يطابق وهذا

والّسـلطنة@, الّدنيا
ã
| وتوّغلهم البيت@, أهل

ã
| والبغض العداوة وٕاظهارهم خالفهم@,

Xا اXدينة@, 
ٕا بغداد من �ع� ضا الر]
Ø ã
ع� بن Tّمد ا�واد ا*مام انتقال تري هذا وع�

والعمل@/ النيّة سوء من الفضل� أّم زوجته أبو �وهو اXأمون من شاهد
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جـانب من أ*طهار البيت أهل حق]
ã
| النيّة وسـوء البغض هذا اشـتّد وقد

�ع�@/ Ì¿ع
ã
æالثا ا*مام من الغيبة وقعت أن 
ٕا العبّاسي]	@, اòلفاء

والقصص@/ الشعراء السورت	
ã
| يبتدء ما اXع� هذا ويؤي]د

الشعراء@:
ã
ف�

ل Ù	 نُ َنشأ@ مؤمن�ٕان يكونوا نفَسكأّ� باِخع ب�لعلَّك ÔXا الكتاِب آيات تلَك
خاِضع�@/ Gا أعناُقهم فظّلت آية Êِء

Ø
ال« ِمَن م

ß
zعل

القصص@:
ã
و|

لِقوٍم ـق6 Ò¡با وِفْرَعـوَن ×
Ïºمو َنبـأ ِمن َعليَْك بـ�َنتلو ÔXا الكتاِب آياُت تلَك

أ�ْرض@/
ã
َع | ِفْرَعوَن ٕاّن ُيؤمنون

من الطبيعيى ال�تيب ع� ا¡روف حساب وهو الرموز@: هذه
ã
| آخر ووجه

السنة يوافق وهو ,@٢٤ عدد معادً* ,@�١٥ = س ,@٩ = �ط طس فيكون أPد@, دائرة
ٕاليه@/ الناس وٕاقبال ا*سIم آثار بظهور يبتدء الزمان هذا ومن البعثة@, بعد من ١١

اXسلمون فيواجه الرحلة@, بعد السنة ويوافق م@, = ١٣ عدد ٕاليه اُضيف وØXا
�ص�@/ الرسول آل ع� والبغض ا*رتداد@, وظهور با*ختIف

اXذكورة@/ الّسور
ã
| الكرZة ا*sيات يناسب أيضاً الوجه وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طعم@:

,@ ÓFطَع ء
ã
Ï¿ال َطِعمت يقال ء@,

ã
Ï¿ال تذّوق

ã
| منقاس مّطرد أصل طعم@: ـ مقا

Jمل
Ø
j خاّصة@/

Ø Ô
ال� هو الطـعام يقول اللّغة أهل بعض وكان اXأ@كول@, هو والطّعام
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ٕاذا ا¡ديث فIن
ã
استطعم� فيُقال التذّوق@, باب من ليس ما استعارة الطعام باب ع�

فٕانّه َيطعمه nوَمن ـ اXاء Øح� يطعم ما كل]
ã
| يقع وإ*طعام ثه@/ Iد] أن ع� أرادك

َمرزوقاً@/ كان ٕاذا مُطَعم هو وتقول طعم@/ ÒXا
ã
| ا¡ال حسن طاِعم@: رجل ويقال /@

ã
Ù
م

\ُرها@: أدرك ٕاذا للنخلة ويقال ُطعمة@/ لفIن الّضيعة هذه وجعلت ـ اXأ@كلة والط[عمة@:
من@/ الس] بعض فzا كان ٕاذا َطعوم@: شاة ويقال التذّوق@/ والتطّعم@: أطعمت@, قد

اXاء@, Øح� يُساغ ما كل] ع� ويقع َتِعب@, باب من ÓFطَع أطَعُمه طِعمته ـ مصبا
وٕاذا للـطّ�@, يُل الّذيى ّب Ò¡ا الط[عم@: الxذيب@:

ã
و| الّطعام@/ والط[عم@: ء@/

ã
Ï¿ال وذوق

يؤكَل Xا Ëºٕا الطّعام العرف@:
ã
و| خاّصة@/

Ø Ô
ال� به عنوا الطعام لفظ ا¡جاز أهل أطلق

أن سألته واستطعمته@: فطِعم@/ وأطعمتُه أطِعَمة@/ وbعه ب@,
Ò
Ì¿ُي Xا Ëºٕا Ìاب Ø¿ال مثل

الّذوق@, والط[ْعمة@: كذلك@/ وتطّعمته طعَمه@, ٔ*عرف ذقته الّطعام@: واستطعمُت /@
ã
يُطعم�

ما والط[عم@: /@
ã
ل Òòا وصـفه عن خرج ٕاذا طعمه Øوتغ� حامض@/ أو حلو طعمه يقال

الّطعام@/ من يشxي

خـبيث فIن ويقولون@: أ@كلت@/ ٕاذا :@ ÓFطُع أطعم أنا طِعمُت ـ@ ٨٨ ا*شـتقاق
تـطَّعم للّرجل ويقول للمأ@كول@, Ëºٕا والطّـعام والط[عم اXكسب@/ خبيث أيى الط[عمة
ونـاقة النّاس@/ يُطِعم ِمطعام@: ورجل كّله@/ الطّعام من طعم@: ÒXوا تَشتَِه@/ ُذق أيى تُْطَعم@,
wا@/ يأ@كل

ã
الّ� ٕاصبُعه ا�ارح@: الطّ� ومُطِعمة ن@/ Ò ßd æأد فzا كان ٕاذا وَطعوم@: مُطّعم

بالثنايا, أ*@كل والّطعم@: ذوقه@, ء@:
ã
Ï¾ كّل طَعم الليث@: قال ـ ١٨٩ . ٢ الxذيب

حسناً@/ ÓFطع ليَطعم وٕانّه طعم@, ÒXا حسن فIناً ٕاّن وتقول

¾Ìب@/ أ@كل@, تذّوق@, ذاق@, �طاَعم� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
Iًقلي وذوق@, اشxاء مع ¾Ìبه أو ء

ã
Ï¾ أ@كل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

هو أ*@كل فٕاّن Ìب@: Ø¿وال والّذوق أ*@كل وب	 بيyا الفـارق هو وهذا كث�اً@/ أو @كان
ÇOتّص Ìب Ø¿وال /@* أم بـذوٍق كان سـواء باÇXضغ منه الصـورة بٕازالة ء

ã
Ï¾ تناول

الباطنة@/ با¡اّسة أو بالذائقة ء
ã
Ï¾خصوصيّات من ء

ã
Ï¾ٕاحساس والّذوق باXائعات/

وبغ� غ�مطعوم
ã
| أو

ã
æا¡يوا وباXضغ مطعوم

ã
| يكون أن من أعّم فأ*@كل

وأ@كلت اَر@, النّ ٕاّ� بطوuم
ã
| يأ@كلوَن ما أخيه@, ¡َم يأ@كل أن ـ فيقال اXتداول@, اXضغ

ا¡َطب@/ الناُر


ٕا
Ø
ËÉين n ٕاذا فالتذّوق والتذّوق@, ا�ملة

ã
| أ*@كل القيدان@: الطّعم

ã
| ويُعت�

طَِعَم@/ أ@نّه *@يُقال أ*@كل

Ìب@: Ø¿ال ومـطلق اXطلق@, والّذوق اXطلق@, أ*@كل ـ oمفاه
ã
| اXاّدة فٕاطIق

/@
Ø Ô
وال� ّب Ò¡ا مطلق

ã
| كٕاطIقها Vاز@,

nعوا
ã
| اXاّدة وراء ا

Ø
W الطّعام ع� :@hالكر القرآن

ã
| أطلقت قد اXاّدة ٕاّن

Ø
j

/@oأ�ث طعاُم الزّقوم شجرةَ ٕاّن ِغْسل�@, ِمن ٕاّ� طعاٌم و� ـ ا*sخرة

/@٦ . ٨٨ ـ ِمنÍÒÈيع ٕاّ� َطعاٌم م ÔG ليَس

ورائه@/ ما وع� يّاً ماد] يكون ما ع� اXاّدُة فتشمل

أ*@كل@: مقابل
ã
| Ìب Ø¿ال أّن Fك إ*طعام@, مقابل

ã
| ٕانّه :@

ã
الّس

ã
| وسبَق

/@٧٩ . ٢٦ ـ
ß
وَيسق�

ã

ُيطِعُم هو واّلذيى

/@٦٠ . ٢ ـ 
ا ِرْزِق ِمن بوا
Ò
Ì Ö¾rو @ُكُلوا
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:@
تعا قوله أ*@كل@, غ� الطّعم أّن ع� يدّل ا
Ø
Wو

/@١٥ . ٤٧ ـ طَعُمه Ø�َيتَغ Ö Òn à Ò
éَل ِمن وأuاٌر

َطْعمه@/ ٔ*عرف ذقته استطعمُته@: وقوGم

:@
تعا قوله ¼Íßف@, بتذّوق ليس أ@نّه ع� يدّل ا
Ø
Wو

الّطعام@/ أ@ك ِن يَ ,@ Ò�الَفق الباِئَس وأْطِعُموا ُجوٍع@, ِمْن أطَعَمُهم اّلذيى

مطلق فzا ُيراد موارد
ã
| استعمل ا Ø̂ ٕا الكرZة ا*sيات

ã
| أ*@كل أّن يظهر وwذا

ã
| فيستعمل الّطعم@: IRف وهذا /@ يى التغذ] مورد

ã
| الفم

ã
| صورته وTو ء

ã
Ï¾ مضغ

التذّوق@/ مع أ*@كل فzا ُيراد موارد

/@٢٠ . ٢٥ ـ الّطعام َليأ@ُكلوَن م Øuأ رَسل�ٕاّ� ÔX ا ِمَن قبلََك أرسلنا وما

/@٧ . ٢٥ ـ أ�سواق
ã
|

ã
Ï¿ ÒZو الّطعاَم يأ@كُل الّرسوِل ذا ßG ما

/@@٨ . ٢١ ـ الّطعام �@يأ@ُكلوَن َجَسداً َجَعلناُهم وما

/@١٦ . ٦ ـ ُيطَعم و� ُيطِعُم وُهو وأ�رِض واِت الّسمى فاِطر

إ*نس سنخ من يكونوا وأن *@بّد لدعوtم ا*نس 
ٕا واXرسل	 أ*نبياء فٕاّن
يستغنوا Øح� فzا حياة * أرواح Iب أجساداً يكونوا أن و*@يُعقل يستأنسوا@, Øح�
تاج ÔJ* فٕاّنه@حينئذ اXاّدة, عن وا£ّرد عاn@الروح سنخ من يكونوا أن و* , يى التغذ] عن
Dف وا*رتباط اُ*نس حصول لعدم لدعوtم@, الناس 
ٕا والبعث الّرسل ٕارسال 
ٕا
ا¤يط هو 
تعا Pا فٕاّن كافياً@:

ã
æالروحا ا*رتباط كان وٕان الظاهر@/

ã
| حينئذ بيyم

ليكـونوا الّرسل يبعث ا Ø̂ وٕا غ�ه@, رسـوٍل 
ٕا حاجة و* السـميع@, oا¡ك البص�
ـ ومؤتلف	 wم مستأنس	

/@٩ . ٦ ـ َيلِبسون ما عليه وَلَلبْسنا َرُجً  علناُه Ò Ò� َمَلكاً َجَعلناُه ولو
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لتـقوية يَطعمون ا Ø̂ ٕا وأولياءهم أ*نبياء أّن وغ�هم@: أ*نبياء ب	 الفرق ا Ø̂ وٕا
أ*بدان لتقوية يطعمون م Øuفٕا ا*sخرون وأمّا الروحانّية@, ا¡ياة وٕ*دامة الّروح جانب
الطّعام تناول من *@يزيدون تبعهم ومَن فأ*نبياء ّية@, اXاد] ال¿Îوات Iصيل 
ٕا ونظراً
وظلمة@/ حجاباً ٕاّ* *@يزيدهم Îوات Ø¿ال 
ٕا واBXيلون الّدنيا وأهل روحانّية@ونوراً, ٕاّ*

اXتوغ]لون وأمّا أزيد@, نوراً فيه رأوا ٕاذا طعامهم ينفقون أ*نبياء تري هذا وع�
خساراً@: ٕاّ* إ*نفاق يرون Iف الّدنيا@:

ã
|

ُنريُد �
اِ لَوْجِه ُنطِعُمكُم ا Ø̂ ٕا وأس�اً ÓDويت ِمسكيناً ع�ُحب6ِه الّطعاَم وُيْطِعموَن
/@@٨ . ٧٦ ـ ُشكوراً و� َجزاًء@ ِمنكُم

/@٣٤ . ٦٩ ـ سك� ßXا ع�َطعاِم bض Ô ÒJ@و�

/@٤٧ . ٣٦ ـ ُمب� َض ٍل
ã
| ٕاّ� Ôrأن ٕان أطَعَمُه 
اُ َيشاُء لَْو َمْن أُنطِْعُم


ٕا ينظر ا Ø̂ فٕا وروحانّية@: نور Iصيل 
ٕا [ايل و* نور لIٕنسان يكن n ٕاذا نعم
وبذاtا@/ ذاtا

ã
| مقصودة مستقلّة بنظرة ومشxياtا الّدنيا

فـٕاّن ,@ ا¡Çق] عن وضIل مغالطة هو ا Ø̂ فٕا أطعَمه@: 
اُ َيشاء لو ـ قوGم وأمّا
ومشـxياtا@, الطبيعة عن وا*ن½Íاف والنور@, الروحانيّة 
ٕا التوّجه منشأه إ*طعام
وعدمها@: Pا مشيّة وأمّا له@, �òا وجلب وتgيله نفسه ٕ*صIح هو ا Ø̂ ٕا العمل وهذا

اXوضوع@/ هذا
ã
| Gا ربَط Iف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طعن@:

ã
| وطـعن ذهب@/ اXفازة@:

ã
| وطعن قتل@/ باب من طَعناً · بالر[ طعنَه ـ مصبا

طعنت :@ ّ الزÌ¿Uيى قال فzا@/ مع�ضاً ٕالzا ماَل الدار@:
ã
| الغصُن وطعن /@ Ôك� ّن@: الس]



طعن ٩٤

اXرأة طعنت فقوGم هذا وع� طعنت@فيه@/ ما@أخذت@فيه@ودخلت@فقد وكّل كذا@, أمر
ã
|

فيه وطعنُت فzا@/ دخلت أيى ا¡يضة@, أيّام ã
طعنت| والتقدير حذف@, فيه ا¡يضة@,

ã
|

طـعناً قدحُت@وِعبُت@, لغة, نفع باب ومن أيضاً@, قتل باب من عليه وطعنُت بالقول@,
ويكون@موضع مصدراً يكون واÒXطعن: الناس@/ @أعراض

ã
طاِعن@وطَّعان@| وهو وطعناناً,

الوباء@/ من اXوت والطاعون@: طعن@/

Jمل
Ø
j ُينفذه@, ]ا ء

ã
Ï¿ال

ã
| النخس وهو مّطرد@, صحيح أصل طعن@: ـ مقا

ã
| طَّعان ورجل واّطعنوا@/ القوم تطاعن ويقال بالّر·@, الطّعن ذلك من ويستعار@, عليه

الناس@/ أعراض

ورجل طُعن@, قوم من وطَع	@, مَطعون فهو ويطَعنه@, يطُعنُه بالّر· طعنَه ـ لسا

ã
| بالط]عان حاذق :@	 ِطع] ورجل مَطاع	@, وهم للعدّو@, الطّعن كث� وِمطعان@: ِمطعن

اÒXثَل@/ ع� ثلبه وطعناناً@: طعناً عليه وطعن بلسانه وطعنه ا¡رب@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بقصد ء

ã
Ï¾ ع� أو ء

ã
Ï¾من نقطة ÍÈب هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ*صل أّن

وطعنت بالر·@, زيداً طعنت فيقال معنويّاً@/ أو ماّدياً كان سواء وإ*ÍÈار فيه إ*نفاذ
واللسان@/ بالقول عليه

خIف ع� كان ٕاذا Tيطها
ã
| والدخول النفوذ وهو اXفازة@:

ã
| الطعن وهكذا

من ا¡يضة أيّام ã
| والطعن توّقع@/ غ� من كان ٕاذا البيت@:

ã
| الغصن وطعن العرف@/

النافذ@/ اXرض وطعن انتظار@/ غ�

Vازاً@/ فيكون وٕاّ* اXذكورة@, القيود مIحظة من فI@بّد

/@٤٦ . ٤ ـ الّدين
ã
| وَطعناً م

ß
xبألسَن ليّاً وراِعنا ُمسَمع Ò�غ ْع Òdوا
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.@@٩ ـ الكُفر أ_َة فقاِتلوا دينكُم
ã
| وطَعنوا عهدهم بعد من م ÒuاZأ نكثوا وٕان

/@١٢

ا*سxزاء مقصدهم فٕاّن ,@ ّ معنويى أمر وهذا الدين@,
ã
| ونقيصة ÍÈر ٕانفاذ يراد

والتعييب@/ والتكذيب والتقبيح

وتـعييبه وتـنقيصه الديـن تقبيح 
ٕا انxي ٕاذا كان عنـوان ّ بأيى العمل وهذا
شعور@/ غ� عن الكفر 
ٕا ينxيى فهو وآرائه@: أحكامه

ã
| وا*ع�اض

ورسوله Pبا إ*Zان
ã
| يتثبتوا nوالّذين النفاق أهل ب	 Dف متداول اXع� وهذا

يقولون@/ ا
Ø
W ريب

ã
| وهم ودينه@,

فاِسقون@/ هم Ô�وأ@ك م Ôwقلوèوتأ بأفواههم ُيرضوَنكُم

طعنه كان ٕاذا ودينه@, اP@ورسوله 
ٕا منتسب ء
ã
Ï¾

ã
| يطعن اXتدّين@أن فليحذر
وجّل@: عّز Pا دين طعن 
ٕا منxياً

نيا@/ bالد ا¡ياةُ وغّرtم واً ÒGو َلِعباً م Òyدي ذوا ÚHا ال8ذيَن ِر وذَ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طغي@:

هو يقال العصـيان@,
ã
| ا¡ّد Vاوزة وهو منقاس@, صحيح أصل طغي@: ـ مقا

اÇXقدار@/ عن خروَجه ُيريد ـ اXاء طغي ا ØX ـ كث� ]اء جاء ٕاذا السيُل@, وطغي طاغ@,
والط[ـغوان الط[غيان@, اòليل@: قال تبّيغ@/ الدم@: وطغي أمواُجه@/ هاجت البحر@: وطغي
اXلساء@/ الصفاة الط�غية@: أّن أ*صل هذا عن شّذ ا

Ø
Wو وطغوت@/ طغيت منه والفعل لغة@,

أيضاً@, لغة نفع@: باب ومن تِعب باب من وطغي قال@, باب من طَغواً طغا ـ مصبا



طغي ٩٦

ويؤّنث@, والطاغوت@يذّكر طغا, من @مشتقّة زائدة@وهيى تاؤها والطاغوت: فيقال@طغيت@/
فهو العصيان@:

ã
| وا¡ّد اXقدار جاوز ء

ã
Ï¾ وكّل ا¡ّد@, Vاوزة وهو الطغيان@, Ëº*ٕوا

الك�ة@/
ã
| ا¡ّد جاوز Øح� ٕارتفع السيل@: وطغي طاغياً@/ جعلته وأطغيته طاغ@,

طَغوُت والفعل فيه@, لغة والط[غوان الطغيان@, الليث@: قال ـ ١٦٧ . ٨ الxذيب
قوم ع� اXاء طغا Fك طغا@, فقد القدر@: جاوز ء

ã
Ï¾ وكّل الط�غوي@, Ëº*ٕوا وطغيت@,

فIن@: طَغي dعت وتقول عاد@/ قوم ع� والر´ \ود@, ع� الصيحة طغت Fوك نوح@,
أ*aق الطاغية ُشـميل@: ابن وقال العنيد@, ا�بّار الطاغية@: الليـث@: قال صوته@/ أيى

بطغياuم@/ أيى ـ بالطّاغية هِلكوا اُ ـ ومع� /@nالظا اXستك�

طاغياً@/ جعله اXال@: وأطغاه بالعصيان@, ه حد� جاوز ويطغو@: يطَغي طَغي ـ صحا
وكّل والشيطان الكاهن والطاغوت@: طَغوة@/ مرتفع مكان وكّل ا�بل@, أع� والط�غية@:
فهو *هوت وزن ع� كان وٕان وطاغوت وbعاً@, واحداً يكون قد الضIل@/

ã
| رأس

الرغبوت@/ ]�لة *ٍه من ٔ*@نّه مقلوب غ� و*هوت طغي@, من ٔ*@نّه مقلوب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ماّدياً اXتعارف@, ا¡ّد عن والتجاوز ا*رتفاع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

معنويّاً@/ أو

مـرتفع@, مكان وع� ا�بل@, رأس ع� والط�غوة الط�غية تطلق اXناسبة وwذه
والنظم@/ ا*عتدال عن وا*عتIء للتجاوز

اXناط@/ هو وا*عتدال@: النظم حّد عن اòارج فا*رتفاع

:@
ã
| Fك اòارجّية@: اXوضوعات

ã
| ٕامّا فالطغيان



٩٧ طغي

/@١١ . ٦٩ ـ ا�ارية
ã
| aلنا@كُم اXاُء طََغا ا ØX ٕانّا

:@
ã
| Fك كان@: سبب ّ بأيى النفس

ã
| أو

/@٦ . ٩٦ ـ 
استَغ رآُه َلَيطغيأن إ�نساَن ٕان8 @كّ 

/@٢٤ . ٢٠ ـ طَغي ٕان8ُه ٕا�فرعوَن ٕاذَهب

والتسّلط@/ بالقدرة الثانية
ã
و| ا*ستغناء@/ بواسطة 
اُ*و

ã
ف�

:@
ã
| Fك وا�هل@: وا*Lراف الضIل

ã
| وٕامّا

/@٢٧ . ٥٠ ـ َبعيد َض ل
ã
| كاَن ولكن أطغيتُه ما رب8نا

وا*ÇLراف الضIل
ã
| طغي فهو الضIل@, مورد

ã
| كان طغيانه أّن 
ٕا يش�

ا¡ق@: عن

/@١٨٦ . ٧ ـ َيعمهون ُطغياuم
ã
| وَيذُرهم له َ هاديى ا
َف  ُيضِلِل َمن

ع� يتصّور وهو ا*سـتغناء@: هو الطغيان منشأ
ã
| ا�امع اXع� أّن �O و*

شديداً@/ الطغيان يكون سعة
ã
| ا*ستغناء كان Fّفكل أLاء@,

واÇXقام العـنوان جـهة مـن وٕامّـا وال�وة@, اÇXال جـهة
ã
| ٕامّـا وا*سـتغناء

ا�Çهل بلحاظ يكون أن وٕامّا والسلطنة@, والنفوذ القدرة جهة من وٕامّا والشخصّية@,
مـن وغـ�ها الفـق�ة@, ذاتـه وعجز إ*G×يّة والعظمة ا�Iل عن وا¤جوبيّة والغفلة

للطغيان@/ اXوجبة والعلل أ*سباب

يشتّد بأن وا�هل@, الضIل نفس
ã
| يكون أن

ã
| يتصّور أ@نّه Fك الطغيان ٕاّن

Ø
j

فـيه@: الطغيان يتحّصل Øح� والعلم ا¡ّق ع� ويرتفع يعت� Mيث ا�هل أو الضIل
اXطلق@/ للطغيان سبباً يكون بأن يتصّور @كذلك

وجهله الباطل@, وHيّله الطاغيى تصّور ع� الصورة هذه
ã
| ا*ستغناء فيكون
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ا�ملة@/
ã
| الصور bيع

ã
| موجوداً ا�هل أو الضIل كان وٕان التاّم@,

ارتفع ٕاذا النفس فٕاّن اXطلق@: الطغيان آثار من الدنيا ا¡ياة 
ٕا ا¦ايل أّن Fك@
ا*نكسار ا*عتدال@ويتحّقق@له عن اòروج يتحّصل@له فقد اXعروف@, حّده عن وQاوز

والظلمة@: الدنيا nعا 
ٕا فيBيل واXعرفة@, النور nعا عن وا¤روميّة وا*Lطاط

/@٣٧ . ٧٩ ـ اXأوي هيىَ Òoح Òا� فٕان8 نيا bالد ا¡ياةَ وآثَر طََغي َمن فأّما

/@٥٥ . ٣٨ ـ مآب
Ú
Ì¿ ِللطّاغ�لَ وٕان8 هذا

/@٥ . ٦٩ ـ عاِتية
à
Í Ò¼ ÖÍ Ò¼

à
بر´ ْهِلُكوا فاُ عاٌد وأّما بالطّاِغيِة ْهِلُكوا فاُ \وُد فأّما

,@Í¼Í½ال الر´
ã
| Fك اIG@كة وسيلة ذ@كر واXراد كالعاتية@, ٕاËºفاعل الطاغية

فـهو اIG@كة سـبب وأمّا أخري@/ بليّة أو رجفـة أو صيحة من تطغي
ã
الّ� والطاغية

بالقارعة@/ وعاٌد بت\وُد كذ8 ـ قبلها ذ@كر الّذيى التكذيب

وصـفة الطاغية نفوÎºم 
ٕا أيضاً ٕاشارة الطاغية ذ@كر
ã
| تكون أن يبعد و*

والسبب@/ الوسيلة من أعّم الطاغية فتكون فzم@, الطغوي

الشمس@: سورة من . ١٢ آية
ã
| الصفتان عت Ôb وقد

أشقاها@/ انَبَعَث ٕاذ بَطغواها بت\وُد @كذ8

النفس@/
ã
| اXتحّصل الطغوي من ا¡اصل التكذيب 
ٕا 
تعا فأشار

النـور nعـا عـن إ*نسـان وسـقوط ا*Lـطاط يوجب الطغـيان ٕاّن وقلـنا
اXطلق@: الكفر 
ٕا وينxيى اXاّدة@, وراء ما تكذيب هذا ويIزم الدنيا@, 
ٕا والروحانيّة

/@٦٠ . ١٧ ـ َكب�اً ُطغياناً ٕاّ� َيزيُدهم fا

/@٦٤ . ٥ ـ وكُفراً ُطغياناً ربّك ِمن ٕاليَك اُنِزل ما م Ôyِم َكث�اً ñيَدن8 ولَ
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/@٢٥٦ . ٢ ـ 
باِ ويؤِمْن بالطّاغوِت َيكُفْر ن Ò Òf

/@٢٥٧ . ٢ ـ الطّاغوت أولياؤهم َكَفروا وال8ذيَن

/@١٧ . ٣٩ ـ َيعُبدوها أن الطّاغوَت اجتَنبوا وال8ذيَن

من فاعل@, صيغة من مأخوذة وهيى اXبالغة@, صيغ من الصيغة هذه ٕاّن الظاهر
عIّمة

ã
| Fك للمبالغة التاء وزيدت طاٍغ@, فهو يطغو@, طغا من ,@ ّ الواويى الناقص ماّدة

ألفاً@/ وصارت الغ	 مكان الياء فأبدلت طغيوت أصلها ٕاّن ويقال وراوية@/

مَظهراً ويكون ا¡ّق@, عن وQاوز طغيانه اشتّد من فالطاغوت حال ّ أيى وع�
ا¡ّق@/ Pا مقابل

ã
| فهو والباطل@, للدنيا

والشيطان إ*نس@/ أو ا�ّن من الصفة wذه يكون ع�من الكلمة هذه فتشمل
من كان@: شخص ّ أيى من نفسـه 
ٕا يدعو مَن وبعده الطاغوت@, مصاديق أظهر من
ورئيس واXال@, ال�وة

ã
| متوّغل

Ø ã
وغ� والعنوان@, بالدنيا متظاهر nوعا ,@nظا سلطان

للرياسة@/ Tّب م�ئّس

عن وZنع ا¡ّق طريق سلوك عن يسّد ن
Ø
W ومظهره الشيطان هو فالطاغوت

وا¦ايIت اXاّدية الدنيا جهة
ã
| يعلو الّذيى وهو اXتعال@, العزيز Pا 
ٕا والتوّجه الس�

اXعرض	 الكافرين أمور Ø
يتو أن يناسب وهو ,@Pا ¼Íاط عن ويتجاوز النفسانّية@,
اغوت@/ الطّ @أولياؤهم ـ ا¡ّق عن

وك�ياء@, غناء ا¡قيقة
ã
| له وليس اXستك�@,

ã
اXستغ� هو الطاغوت أّن فظهر

اXتظاهر@/ الظاهر 
ٕا يتوّجهون ا Ø̂ ٕا الدنيا وأهل ا�اهلون وأمّا

.@@٤ ـ والطّاغوت بِت
ß
با� يؤمنون الكتاب ِمن َنصيباً اُوتوا ال8ذين ٕا� تََر Ònأ

/@٥١



طفأ ١٠٠

ا�بت وأمّا وا*ستكبار@, با*ستغناِء ا¡ّد عن اXتجاوز هو الطاغوت ٕاّن قلنا
العزيز ا¡ّق قبال

ã
| Fyم وكّل كذلك@/ وليس والعقل بالعلم اXتظاهر Øتك�Xا ٕانّه سبق

القّيوم@/ ّ ا¡يى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طفأ@:

يرُسب@/ nو Iع ٕاذا وطُفُّواً@: قال@, باب من طَفْواً اXاء فوق ء
ã
Ï¿ال طفا ـ مصبا

من تطفأ النار وطفَئت وجهه@/ فوق يعلو
Ø
j اXاِء

ã
| Zوت الّذيى :@

ã
الطا| السمك ومنه

ا*ستعارة@/ ع� ا Òxسكّن ٕاذا الفتنَة@: أطفأُت ومنه وأطفأtا@/ دت ß̀ طُفوءاً@: تعب باب

ذلك من ء@/
ã
Ï¿ال يعلو اòفيف ء

ã
Ï¿ال ع� يدّل وهو صحيح أصل طفو@: ـ مقا

ã
| كان زت ÔY فٕاذا يرُسب@, nو ع� ٕاذا وطُفُّواً طَفْواً يطفو اXاء فوق ء

ã
Ï¿ال طفا قوGم

أطفأtا@/ وأنا تَطفأ@, الناُر طِفئت يقال آخر@, مع�

تـطفأ طـِفئت وقد د@,
Ô
ت� Øح� أYَدها أيى Pُا أطفأها ـ@ ٣٣ . ١٤ الxذيب

فهيى bرها وبرد ا
Ô
{G سكن فٕاذا خامدة@, فهيى يتّقد وbُرها ا

Ô
{ ÒG سكن والنار طُفوءاً@,

طافئة@/ هامدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اللهب سكن وٕاذا معاً@, وا�مر اللهب سكون هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

خامدة@/ فهيى فقط

واGُمود@: اXلxبة@/ النار وا�مر@: اللهب@/ سكون مود@: Ôòوا النار@/ اتّقاد واللهب@:
معاً@/ النار وَبرد الّلهب سكون فالط[فوء@: وذهاwا@/ النار برد
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اXوردين,
ã
| Iًمستعم أيضاً الطفوء فيكون اXاّدية@وغ�ها, النار من أعّم والنار

:@
تعا فقال

/@٦٤ . ٥ ـ 
ا أطَْفأها للَحْرِب ناراً F أوَقدوا @كل8

/@
Ø ã
الباط� الغضب وتوقّد اòصومة نار الxاب ف�اد

أو نار
ã
| يكون أن من أعّم وٕاذهاwا@, يلxب ما تسك	 هو إ*طفاء ٕاّن وأيضاً

بتعلّقه إ*طفاء Oتّص Iف
Ñ
اُط� قد ٕانّه يقال@: أن يصّح واشتعل تنّور ٕاذا فالنور نور@,

ã
|

اXتوقّدة@/ بالنار

/@٣٣ . ٩ ـ نوره
Ú
r يُ أْن ٕاّ� 
ويأèا بأفواِههم 
ا نوَر ُيطِفئوا أن ُيريدوَن

/@ ٨ . ٦١ ـ @نوره
Ø ß
rُم 
واُ بأفواِههم 
ا نوَر ِلُيطفئوا ُيريدوَن

مثل
Ø ã
تكوي� نور من ,@
تعا Pا من Øويتج� *ٔIٔويت ويظهر يتوقّد ما هو Pا نور

وآياته وقوانينه و¾Ìائعه كأحكامه ّ ت¿Ìيعيى نور ومن صفاته@, ومظاهر ورسله أنبيائه
وكلFته@/

بالكّلية@/ اGمود مقصدهم أّن 
ٕا ٕاشارة بإ*طفاِء@: والتعب�

Pا نور فٕاّن ,@Pا نور يُطفئون به ما وضعف ضعفهم 
ٕا ٕاشارة والتعب�بأ*فواه@:
النفخ وهو الضعف غاية

ã
| هو ]ا اطفاؤه Zكن فكيف منه@, وأثبت وأشّد أقوي نور

ا¤دود@/ الضعيف بالتنفّس

عن èويأ نوره
Ø
rم Pا بأّن وحgه القاطع Pا بٕارادة النفخ هذا مقابلة مع هذا

نوره@/ ٕاظهار hويد
Ø
rي أن ٕاّ* Oالف ما @كّل

وسيلة ّ بأيى يتوّسلون م Øu@أ 
ٕا ٕاشارة ِلُيطفئوا@: ـ بقوله الثانية ا*sية
ã
| والتعب�

التشـّبث هذا قبال
ã
| 
تعا Pا حكم وقد نظـرهم@/ 
ٕا موصلة مقّدمة ّ وبأيى Wكنة



طّف ١٠٢

نوره@/ @
Ø
rُم ـ@ بأ@نّه القاطع با¡كم والتوّسل

ُيْطِفئوا@: أن @ُيريدوَن ـ 
تـعا بقـوله فzا Øفعـ� @:@
اُ*و ا*sية RـIف وهذا
ـ يـقابله ما فيناسـبه مÇyم@, الضعيفة لIٕرادة متعل�قاً وقع قد هو حيث من فإ*طفاء

@نوره@/
Ø
r يُ أن ٕاّ� 
ويأèاُ

وٕادامته@, وتgيله نوره ٕا[ام
ã
| مستمّراً ويعمل ٕارادtم, نفوذ عن Zنع@ويدفع أيى

وإ*ستمرار@/ وإ*نتظار التوقّع ع� يدّل اXضارع فٕاّن

اXضارع/ بصيغة ـ ُيطفئون ـ بقوله الكرZت	@: ا*sيت	
ã
| Øع� تعا
قد Pا @ٕاّن

Ø
j

Pا 
ٕا اXنتسـب إ*طفاء فٕاّن :@
ã
ÏÈاXا بصيغة ـ 
ا أطفأها ـ بقوله السابقة@: ا*sية

ã
و|

ما IRف وهذا ,@�O * Fك انتـظار@, و* فيه توقّع * ومتحقّق وقاطع ماض 
تعا
وا*نتظار@/ التوقّع ففيه وإ*طفاء@, إ*رادة من ٕالzم ينتسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طّف@:

واñXان@: اXكيال لتطفيف قيل ومنه ومع�@, وزناً القليل مثل الطفيف@: ـ مصبا
يوِف@/ nو َوَزن أو كاَل ٕاذا@ مُطف]ف فهو طّفف@, وقد تطفيف@,

أيى طَفّان ٕاناء ويقال طفيف@, ء
ã
Ï¾ هذا يقال ء@,

ã
Ï¿ال قلّة ع� يدّل طّف@: ـ مقا

أيى كذا@, موضع بفIن طّففت قوGم فأمّا والط[فافة فاف الط�ِ إ*ناء فوق Xا ويقال ن@/ sIَم
وحاذيته@/ ٕاليه رفعته

جانبه@/ وما@ارتفع@من شاطئه الفرات@وهو بطَّف عنه Pا@
ã
ÏÈر	ا¡س قُتل ـ لسا

tيّأت حاجته@: واستطّفت أ*مر له واستطّف لك@, ما@ارتفع لك@واستطّف@: ما@طّف وخذ
اXكـيال طَفاف

ã
æوأعطا وشـارفه@/

ã
Zت� أن قارَب وقرباُن@: طَفّاُن وٕاناء Ìت@/

Ø
وتي«
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ء
ã
Ï¾ ُطفافة@: ٕاّ* إ*ناء

ã
|

ã
ب وما ِملئه@/ عن الناقص مقداَره وَطّفه@: وطَفَفه وطُفافَه

ع� طفّف ـ ا£از ومن به@/ وغشيه ٕاليه به أهوي وغ�ه@: السـيف له وأطّف قليل@/

ã
بـ� مسجَد الفرُس

ã
è وطفّف للغروب@/ دنت الشمس@: وطّففت علzم@, Ø�ق عياله@:

/@
ã
æوأدنا

ã
è

ã
Ï¿غ أيى ُزريق@,

والط[فاف : الشاطئ , وهو الفرات, طَّف الط�ّف: الليث: قال ـ الxذيب@١٣@.٣٠٠
هذا ويقال@: طَفّاف@/ فهو كيله@,

Ø
r يُ و* أعIه يؤخذ أن والتطفيف@: اXكيال@, فوق ما

و* الكـيَل ء
ã
Ï»ُي للّذيى قيل وGذا ,@

Ñ
Zت� وXا مIٔه قارب ٕاذا وِطفافه@: اXكيال طَّف

الَمكّـوك طَفاف ـ يقال عبـيدة@:
ã
èأ وعن الط]فاف@/ يبلغ ا Ø̂ ٕا ٕانّه

ã
يع� مُطف]ف@, يوفّيه

Çا Ø̂ وٕا واñXان@, اXكيال ينقصون الّذين للُمطَف6ف�@: ويٌل ٕاسحاق@: أبو وقال وِطفافه@/
اòفيف@,

Ø ã
�òا ء

ã
Ï¿ال ٕاّ* واñXان اXكيال

ã
| ي«Ìق يكاد * ٔ*@نّه مُطف]ف للفاعل قيل

جانبه@/ وهو ِء
ã
Ï¿ال طّف من اُخذ ا Ø̂ وٕا

ضئيل@/ مقدار قليلة@, كّمية قطرة@, �ِطفاه� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من ا�انب أيى الطـرف من يقرب ما هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد أ*صل أّن

الشـاطٔي@, عـ� اÇXاّدة تطلق ا*عتبار وwذا العـلّو@/ جهة
ã
| وهو به Iًمتّص ِء

ã
Ï¿ال

القـرب ـ@ oمـفاه
ã
| أيضاً وتستعمل اXكيل@, من Iخ ٕاذا اXكيال فوق ما ا�انب@,

ا�انب
ã
| الوقوع ]ناسبة Ì

Ø
والتي« والxيّؤ ء@,

ã
Ï¿ال من اXتّصل كا�انب كان ٕاذا والدنّو

وغ�ها@/ ء@,
ã
Ï¾ فوق ارتفع وما ء@,

ã
Ï¿ال من الفوق

حقيقة@, أ*صل مصاديق من تكون اXذكورة@: بالقيود لوحظت ٕاذا
ã
æعاXا فهذه

ا£ازّية@/
ã
æعاXا من فتكون وٕاّ*



طّف ١٠٤

وجود مع رأيت@, Fك الع�يّـة اللغة من fأخوذ والقّلة@: ا¡ـقارة مفهوم وأمّا

ٕا بالنسـبة قليل مقدار ء

ã
Ï¿ال من

ã

اòا

ã
البا{ الطرف فٕاّن اXفهوم	@, ب	 تناسب

الكّل@/

أو كـالوهم ذا@ وٕا َيسـتوفون الّنـاِس َع� @ا@كتالوا ٕاذا ال8ذيَن Òللُمَطـف6ف� َويٌل
/@١ . ٨٣ ـ Ìون ß» ÔO َوزنوُهم

أن يبعد و* أطرافه@/ من خالياً
Ñ
Wت� غ� أيى طفاف ذا ء

ã
Ï¾ جعل التطفيف@:

ّ أيى
ã
| الIّزم التأديـة حـّق فـيه Ø|يـو * مورد كّل يشمل عامّاً اXفهوم هذا يكون

علzم ما يُوفّون * الّذين الكرZة@: ا*sية
ã
| اXطف]ف	 من اXراد فيكون كان@, موضوع

/@ ّ معنويى أو ماّديى ء
ã
Ï¾ ّ أيى من تأديته

ã
| ويُنقصون

عن سك ÔZ أن
ã
ÏÉيقت وهذا wا@, والتعلّق للدنيا ا¡ّب هو ا Ø̂ ٕا العمل@: هذا ومنشأ

عليه@/ ما وٕاعطاء ا¡ّق ٕايفاء

التطفيف مفهوم 
ٕا أقرب ا*@كتيال
ã
| إ*يفاء فٕاّن الوزن@: ع� ا*@كتيال hوتقد

اòارج@/
ã
| Tسوس فيه والتطفيف وعدمه@,

جلب حّب وهو التطفيف منشأ 
ٕا ٕاشارة َيسَتوفون@: ا@كتالوا ٕاذا ـ bلة hوتقد
آخرين@/ ع� وترجيحه نفسه hلتقد اXوجب وهو وزينxا@, الدنيا وحّب لنفسه النفع

كّلية@, ك�ي ]ـ�لة ا�ملة هذه فٕاّن للمطف6ف�@: ويٌل ـ 
تعا بقوله والتعبـ�
ا¡كم@/ فيشملها كالصغري@, كالوهم@: ذا@ وٕا ـ@ وbلة

به يوزن ما اñXان فٕاّن واñXان@, والكيل الوزن وكذلك أعّم@, التطفيف ٕاّن وقلنا
Tسوس@/ غ� أو Tسوساً ء

ã
Ï¾ ّ أيى

أو مبايعة من العقود@, من ومعاملة مبادلة ّ أيى
ã
| التطفيف الكرÇZة ا*sية فتعّم
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يتصّور ا
Ø
W غ�ها أو مزاوجة أو معاهدة أو مصا¡ة أو مضاربة أو ¾Ìكة أو ٕاجارة

واñXان والقسط العدل مIحظة وعدم للنفس النفع وجلب اXعاملة
ã
| إ*خسار فيه

ا¡ّق@/ التاّم

اXؤمن@/ أخيه ع� معاملة@, مقام
ã
| نفسه ويرّجح م يُقد] Xن فالويل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طفق@:

ـ يفعل ظّل يقال Fك كذا@, يفعل طِفق ـ يقولون صحيحة@, كلمة طفق@: ـ مقا
وأ*عناق@/ وِق بالس[ مسحاً فطِفق

�Çòا لدنـّو وضع ما وهو والثالث اXقاربـة@: أفعال ـ للجاميى الكافية ¾Ìح
طِفق يقال الفعل@,

ã
| أخذ ]ع� طفق :@�òا

ã
| و¾Ìوع أخذ ُدنو� للفاعل ثبوته وقرب

وكـرب@, يـÍÉب@/ كÍÉب يطِفق طفَق جاء وقد وطفوقاً@, ِطفقاً يعلم@, كعلم يطفَق
وأخذ@/ وجعل@,

ا¡ال ع� دال ٔ*@نّه َوَجبا@: Ìوع Û¿ال ذيى مع أن وترُك ـ للسيوطيى ال}جة
ã
و|

كذا ـ و بالباء@/ طبق ويقال يدعو@, زيد وَطِفق@, ُدو ÒJ السائُق كأنشأ لIستقبال@, وأن
هّب@/ ـ الت«Îيل

ã
| وزاد يفعل@, زيد وَعِلق أتكّلم@, ـ وأخذت أنظم@, ـ جعلُت

وأخذ@/ يفعل جعل طفَقاً@: يطفَق كذا يفعل وطِفق لزم@/ طفَقاً@: طِفق طفق@: ـ لسا
طَفق@/ ـ رديئة ولغة قال@: وباَت@/ ظّل Nمع وهو كذا يفَعل َعِلق ]ع� طِفق@: الليث@:
أ*عراب سعيد@: أبو قال مَسحاً@/ Zسُح طِفق أراد وأ�عناقـ وق bبالس َمسحاً فَطِفَق

به@/ Pا أظفره ٕاذا ٕاطفاقاً@, به Pا وأطفقه ظفر@, أيى أراد@, ]ا فIن طفق يقولون@:

ويقال وكذا@, كذا يفعل زال قالوا Fك وكذا@, كذا يفعل طِفق ـ ١٠٩ . ٣ ا�مهرة
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ٕاNاباً@/ ٕاّ* *@يقولون وكذا@, كذا يفعل طِفق ما يقال و* يفعل@, ما@زال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال¿Ìوع@, وفعليّة لل¿Ìوع مقارناً القرب هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ*صل أّن

ع� تدّل و¾Ìع وأخذ وأنشأ ي¿Ìع@/ أن دون من فقط القرب ع� يدّل كاد أّن Fك@
Fك وفعلّيته@, ال¿Ìوع وIقّق القرب ع� يدّل فهو طفق وأمّا ال¿Ìوع@/ من نقطة ابتداء

:@
تعا قول
ã
|

/@٢٢ . ٧ ـ ا�ن8ة وَرق َعلFzِمن Oِصفاِن وَطِفقا

:@
تعا وقوله

/@٣٣ . ٣٨ ـ وأ�عناق وق bبالس َمْسحاً فَطِفَق

/@Iًعم Fxّوفعلي واXسح اòصف من القرب Iقّق اXنظور فٕاّن

أمور@: 
ٕا اXورد هذا
ã
| نش� أن و*زم

ع� تدّل خاّصة أفعال عن عبارة النحويّ	@: اصطIح
ã
| اXقاربة أفعال ـ ١

الُبـعد@, قبال
ã
| يIحظ اXع� وهذا بالوصل@/ أو فصل مع كان سواء القرب@, مطلق

مقام
ã
| باXغالبة القول 
ٕا Lتاج Iف الَوريد@, َحبِل ِمن ٕاليه أقرُب ُن ÖLو ـ 
تعا يقول

التسمية@/

,@Fيرفعه أو ,@�òا وينصب Ëº*ٕا يرفع فهو النوع@: هذا من كان ما وكّل ـ ٢
فالتحقيق رفعه@: أو

ã
æالثا نصب وأمّا فيه@/ خIف و* الفاعلّية@, فع� أ*ّول@: رفع أمّا

ا*ستعFل@/ كيفيّة وبلحاظ اXواّد@, Mسب Hتلف أ*فعال هذه أّن فيه
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ٕا
خصوصيّة نظر من@دون غ�ه من القرب حالة
ã
الربط| Vّرد مyا اُريد فٕاذا

حينئذ
ã
æالثا فيكون الناقصة@, أ*فعال أغلب

ã
| Fك نفسه@,

ã
و| Iًمستق واXفهوم اXع�

من البدليّة ع� مرفوعاً أو اòافض ب�ع منصوباً أو مفعول شبه أو مفعوً* أو حاً*@,
اXع� فzا يIحظ بتامّة وليست للتقارب@, أو ناقصة أ*فعال هذه ٕاّن فيقال أ*ّول@/

بنف«Îا@/ ملحوظة تامّة تكون ح� للفعل@,
Ø ã

Iا*ستق

الفعل فكذلك واXعمول@, مقتÏÉالعامل ع� وينصب يرفع التاّم الفعل أن فgا
اXعمو*ت@/ أنواع من Lو � أيى وينصب يرفع اXقام اقتضاء Mسب التاّم غ�

فقوله اXوارد@/ Uتلف
ã
| Tـدودة خاّصة كيفيّة ã

| عملها Í½ح لنا Nوز Iف

ã
| ال¿Ìوع 
ٕا إ*شـعار مقام

ã
و| الربط لتأ@كيد ذ@كر ا Ø̂ ٕا صـفاِن@: ÒO فَطِفقا@ ـ@ 
تعا

الورق, من Fzعل@ ß	َخاصف حالّية@,@أيى Oصفان من@أفعال@اXقاربة@,@وbلة اòصف@,@فهو
أ*@ك�@/ رأيى هو Fك به@, باXفعول والتشبّه ا�òيّة ع� أو

ال¿Ìوع ]ع� وهو للربط@, وليس تاّم فالفعل :@ مسحاً فَطِفق ـ 
تعا قوله وأمّا
مفعول مسحاً وكلمة نف«Îا@,

ã
| ملحوظة مستقلّة وحركة حدث ع� ويدّل والظفر@,

مسحاً@/ Zسح أن وعمل ف¿Ìع أيى به@,

بـدً* يكـون أن اÇXفهوم ÏÉقتـf يعفـَو@: أن 
َع«Ïاُ ـ 
تعا قوله
ã
| وأمّا

أيضاً@/ الرفع مقام
ã
| �òا فيكون الكوفّيون@, به يقول Fك لIشBل@,

ã
| ا*قتضاء بتشخيص هو ا Ø̂ ٕا إ*عراب تشخيص أّن 
ٕا نتوّجه أن فIزم ـ ٣

ã
Øالك� اñXان Sعل أن Nوز و* يلحقها وما وإ*ضافة واXفعوليّة الفاعليّة من اXفهوم@,
Ø	يتعـ ا Ø̂ ٕا :@Ï»عي Ïºمو ÍÈب ـ قـولنا

ã
| اXفعـول أو الفاعل أّن Fك اللفـظ@, هو

تقديراً@/ أو ظاهراً إ*عراب Ø	يتع باقتضائه
Ø
j اXفهوم@, بتشخيص
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تعي	 ع� ويتوقّف للمفهوم@, اòصوصيّة تشخيص
ã
| أ*مر يشتبه وقد ـ ٤

Ò�غ Òللُمت8ق� زِلفتا�ن8ُة واُ ـ 
تعا قوله
ã
| Fك حالّية@, أو مقاليّة بقرائن اXتكّلم@, ٕارادة

ا¡اليّة أو بعيد@,
Ò
غ� زمناً ـ الظرفيّة أو بعـيد@,

Ò
غ� ٕاز*قاً ـ اXصدريّة فيحتمل بعيد@:

اXراد@/ كشف
ã
| والتحقيق الدقّة من فIبّد بعيد@/ غ� كون حالة

ã
ـ@@|

و* الواجبات@, أوجب من اXتعال Pا كIم
ã
| اXراد تشخيص

ã
التحقيق| وهذا

/@ ّ اXعنويى وا*رتباط واXعرفة والروحانيّة القلب وتنّور الصدر بان¿Ìاح ٕاّ* هذا Zكن

ا*sيـات فهم
ã
| اXقّدمات أهّم ومن *زمة كانت وٕان إ*عراب قواعد fعرفة

وحـضور ا¡قائق ومعرفة والنورانيّة ا*ن¿Ìاح حصول أّن ٕاّ* ال¿Ìيفة@, والروايات
wا@/ ٕاّ* ا¡قائق كشف

Ø
rي و* اXراتب@, آخر

ã
| *زمة ومقّدمة متّممة علّة الذهن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طفل@:

الصـغ�@, اÇXولود وأ*صل@: عليه@, يقاس
Ø
j مّطِرد صحيح أصل طفل@: ـ مقا

بالن]تاج@, عهد قريبة وهيى طفلها@, معها الظ�بية والُمطِفل@: ِطفلة@/ واُ*ن� ِطفل هو يقال
أ*صل@, هو فهذا الس�@,

ã
| wا فرفقنا أو*دها معها كان ٕاذا :@Iًتطفي ٕابلَنا طفّلنا ويقال

بالط]فلة@, ونَعمxا رطوبxا
ã
| ة

Ø
مش} ا Øu@كأ َطفلة@, الناعمة للمرأة قوGم منه اشتّق ا

Ø
Wو

وهـو الظ�Iم ِطفل منه قريب أو الباب ومن /@
اُ*و Ì»وك هذه بفتح Fyبي ُفّرق
Ø
j

الليل@/ مُعظَم ء Vيى قبل وذلك ودّقته@, لقلّته Iًطف يى Ød ا Ø̂ وٕا أّوله@,

ويكون :@ أ*نباريى ابن قال والدواّب@/ إ*نسان الصغ�من الولد الط]فل@: ـ مصبا
َعوراِت ع� يَظهروا n الّذين الط]فل أو ـ وا�مع واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ الطفل
وِطـفIت@/ وأطفال ِطفلة فيقال والتأنيث@, وا�مع التثنية

ã
| اXطابقة وNوز الن]ساء@,
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Øح� للولد Ëº*ٕا هذا ويب بعÎÉم@: وقال مُطِفل@, فهيى ولدت ٕاذا اُن�@: كل[ وأطفَلت
:@
Ø ã
والط[في� وبالغ@/ وُمراهق ويافع وحزور

Ø ã
ص� بل طفل ذلك بعد له يقال *

Ø
j ,@ Øñ ÔZ

ٕا
طُفيل نسبة هو السّكيت@: ابن قال ٕالzا@/ يُدعي أن غ� من الو¨ة يدخل الّذيى هو
ٕالzا@/ يُدعي أن غ� من الُعرس و¨ة يدخل

* :@ ّ أ*صـمعيى قـال الوليد@/ والط]فل@: ِطفل@, تصغ� الط[فيل@: ـ ٨٣ ا*شـتقاق
وقالوا الط�فالة@, بَيّنة اللّحم َرخصة َطفلة@: امرأة ويقال والط]فل@/ الط[فولة حّد ما أدريى
اختIط والط�فَل@: َطفلة@/ صارت ٕاذا َطفالة@: اXرأة طفَلت يونس@: وقال أيضاً@/ الط[فولة
,@
Ø ã
طُفي� العاّمة@: قول وأمّا أقبل@/ ٕاذا ,@Iًتطفي الليُل طف�ل الyار@/ َضوء

ã
ببا{ الليل ظلمة

الكوفة@/ أهل من رجٍل العرائس طُفيل 
ٕا fنسوب

جارية يقال خص@, الر� البَنان الط�فل: السّكيت: ابن طفل: ـ ٣٤٧ .@١٣ الxذيب
أن 
ٕا اُمّه من يسقط ح	 Iًِطف يُدعي

Ø ã
الَص� :@qيÒGا أبو وقال َرخصة@/ كانت ٕاذا طَفلة

وقال سـاء@/ الن6 ع�َعوراِت َيظهروا nاّلذين الِطفل أو ِطْفً @,@ رجكُم ÔO @ Ú Ôj ـ@ ÇJتلم

ã
| رخصxا البنان طفلة وامرأة واليدين@, القدم	 َرخص كان ٕاذا طَفل@: غIم الليث@:
لي]ـنة كانت ٕاذا ِطفل ر´ غـ�ه@: وقال أيضاً@/ طَفالة طفُل وقد الط[فولة@, بي]نة بياض@,

ناعم@/ وطَفْل@: يَطُل@, n ِطفل وُعشب بوب@, ÔGا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ٕانسـان
ã
| كانت سواء حداثة@,

ã
| نُعومة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

الصغ� الوليد مصاديقه
Ø
kأ ومن وحداثة@/ تولّد فيه يفرض ء

ã
Ï¾ أو نبات أو حيوان

فيه@/ استعFله ك� وقد ,@ ÓFناع ليّناً لطيفاً بدنه دام ما إ*نسان من
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ومـن بل النبات@, ومن ا¡يوان@, من الناعم اXتولّد ع� يطلق اللحاظ وwذا
بدuا@, حداثxا@ولطافة نعامة من بقيت@Gا امرأة وع� ولطفت@و*نت@, حدثت الر´@ٕاذا

رقيقة@/ متولّدة ظلمة أو نور وع�

ا¦ايل جهة فيه يIحظ
Ø ã
الص� فٕاّن والصغ�@:

Ø ã
الص� وب	 بينه الفارق هو فهذا
الصغارة@/ فيه يIحظ والصغ� وا¡ّنة@/

:@
تعا فقال يناسبه@, مورد
ã
| ويستعمل مyا كّل يطلق القيود هذه 
ٕا وبالنظر

َصبيّاً@/ الَمهِد ã| كاَن َمن َصبيّاً@, كَم Ô¡ا وآَتيناه

اُّمه@, 
ٕا Jّن أو اXشxيات 
ٕا يBيل من mIي * التكلّم أو ا¡كم ٕايتاء فٕاّن
وخIف للطبيعة خارق أمر فهذا والرشاد@, واXعرفة ا¡قيقة nعا 
ٕا توّجه له وليس

اXتعال@/ Pا من نافذة بٕارادة ٕاّ* وليس ,@ ّ اXاّديى ا�ريان

:@
تعا قوله وهكذا

َصغ�اً@/
ã
æَرب8يا F @كَ Fُهaار َرب6

والتقوية@/ ال�بية 
ٕا مفتقراً ضعيفاً وكونه الك�@, مقابل
ã
| الصغر 
ٕا النظر فٕاّن

ã
| به

×
çيؤ الوجود@:

ã
| وحداثة ولينة نعومة 
ٕا ]ادته يشعر الطفل كان ا ØXو

:@
تعا فقال اòصوصّية@, هذه وجود
ã
ÏÉتقت موارد

/@٦٧ . ٤٠ ـ ِطفً  ِرجكُم ÔO Ú
Ôj َعلََقة ِمن Ù Ôj ُنطفة ِمن Ú Ôj

/@٥ . ٢٢ ـ ِطفً  ِرجكُم ÔK@ Ú Ôjُمسّمي ٕا�أَجل َنشاء ما رحام أ�َ ã| bونُِقر

/@٣١ . ٢٤ ـ الن6ساِء َع�َعوراِت َيظهروا nال8ذين الط6ْفل أو

/@٥٩ . ٢٤ ـ فليستأذنوا لم Ô¡ا ِمنكُم طفاُل أ�َ بَلغ وٕاذا
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بعدما وَرخصة نعومة وحدوث اòلقة
ã
| لطف 
ٕا يشار أ*ولي	 ا*sيت	

ã
ف�

فيه@/ نظافة * mIم غ� Tيط
ã
و| وعلقة نطفة @كان

Tدودة حالة 
ٕا الناعمة ا¡الة تلك Iّول 
ٕا يشار اُ*خري	@: ا*sيت	
ã
و|

وVاهدة@/ وعمل فعاليّة وTيط وكلفة مشقّة وعروض بالتكاليف

وحسن ولينة وطهارة وwاء وصفاء لطافة
ã
ÏÉتقت النعومة أّن ذلك@: وتوضيح

القوي آثار تظهر أن 
ٕا الطفل
ã
| وتب تدوم النورانيّة والصفات ا¡ا*ت وهذه نّية@,

اÇXنافع وجلب وزينxا الدنيـا ا¡ياة وحّب وا¦ايل وال¿Îوة الغضب من ا¡يوانيّـة
وخصوصيّات hال}ا صفات من وغ�ها والطمع والبخل@وا¡سد ياء والر] وا*ستكبار

السباع@/

وÇVاهدة مـضيقة
ã
| ÇQعلها النـفس@:

ã
| وقـويت ظهرت ٕاذا الصفات فهذه

آماÇGا وتأم	 مشـxياtا 
ٕا الوصول
ã
| وتعمل تتفّكر تزال و* وفّعالية@, ومبارزة

منويّاtا@/
ã
| والدفاع أمانzا 
ٕا والبلوغ


ٕا النفـس وتتحّول الطاهرة@, واللّي]نة الزا@كية النعومة تزول اXرحلة هذه
ã
و|

Øيع� ا¡الة وهذه وتزلزل@, واضطراب وزaة وصعوبة شّدة فيه
Ø ã
æFظل خشن Tيط

/@ñا¦ي 
ٕا بالبلوغ عyا

حـدود 
ٕا فـتحتاج الصفات@: هذه وتظاهرت ا¡ا*ت هذه اشـتّدت ٕاذا
Ø
j

وHويف@, وزجر وترغيب وuيى وأمر وتنبيه وٕارشاد وٕالزامات وتكاليف وتقييدات
حّد 
ٕا والوصول بالبلوغ عyا Øيع� ا¡الة وهذه وُيفلح@/ ويفوز

ã
ويّت vتديى Øح�

التكليف@/

من والطفح@: واللطف اòفيف� ء
ã
Ï¿ال� والطفو الطفل مواّد ب	 Dف ما �O و*

أ*@ك�@/ ا*شتقاق
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ã
با{

ã
و| ا�مع@, بصيغة لُم@: Ô¡ا منكُم أ�طفاُل بَلغ وٕاذا ـ@ آية

ã
| التعبـ� وأمّا

ã
Ï»ا�ن اXطلق اXفهوم دون اXصاديق 
ٕا فzا النظر فٕاّن ا�نس@: Ëºٕا بصيغة ا*sيات

اُ*خر@/ ا*sيات
ã
| Fك@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طلب@:
أطـلُبه ء

ã
Ï¿ال طلبُت يقال ء@,

ã
Ï¿ال ابتغاِء ع� يدّل واحد أصل طلب@: ـ مقا

قالوا ا Ø[ور به@, أسعفته أيى ابتغاه@: ]ا فIناً وأطلبت
ã
طَِلبَ� وهذه ,@

ã
مَطل� وهذا طَلَباً@,

وهو القوم@, طلبه Øح� اXاء عن تباعد :@Iٔالك وأطلب الطلب@/ 
ٕا أحوجتَه ٕاذا أطلبتُه
ُمطِلب@/ ماء

وكُفّار كافر مثل وطَلَبٌة طIُّب وا�مع طالب@, فأنا طلباً@, أطلُبه طلبته ـ مصبا
]ع� افتعلت ع� واّطلبت وطوالب@/ طالبات ونساء طالبة وامرأة وطالبون@, وَكَفرة@,
مصدراً يكون والَمطلب@: /@

ã
æالثا 
ٕا وينسب عبداXّطلب@, يى Ød وباËºالفاعل طلبت@,

طالبته تقول أ*صل@,
ã
| مصدر وهو غ�ك@, من تطلبه ما والط]Iب@: الطلب@/ وموضَع

وأطلبت تبّغيته@/ وتطّلبُته@: مثله@/ طَِلبات وا�مع َكِلمة@, وزان والط�ِلبة /@@ وِطIباً مطالَبة
طلب@/ ]ا أسعفته زيداً@:

وأخـذه@/ ء
ã
Ï¿ال ِوجـدان Tاولة الط�َلب@: الليث@: قال ـ ٣٥١ . ١٣ الxذيب

لك Mّق ٕانساناً تُطالب أن واXطاَلبة@: به@, تُطالبه حّق من آخر عند لك كان ما والِطلبة@:
والت�ـطّلب@: الط]Iب@/ اGوي باب

ã
| والغالب بذلك@/ وتتقاضاه تُطالبه تزال و* عنده

وأطلبته@: طلب@/ ما أعطيته الرجل@: أطلبت عبيـدة@: أبو مواضع@/ من مهلة
ã
| طلب

/@
Ø ã

ٕا يطلب أن 
ٕا أ�أته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
ء
ã
Ï¿ال وجدان Tاولة من الxذيب عن نقلنا ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

سبق والدعوة بعيداً@/ أو قريباً ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر
ã
| ليأخذه ء

ã
Ï¾ ابتغاء أيى وأخذه@,

عليه@/ والنيل ٔ*خذه * فقط ٕاليه للتوّجه ء
ã
Ï¾ طلب أ@نّه

هيآت من يستفاد ما ٕاليه يضاف اXاّدة@, مشتقّات bيع
ã
| ملحوظ اXع� وهذا

وافتعل@/ وفاَعل وتفّعل أفَعل
ã
| Fك الصيغ@,

بالفاعل@, الفعل قيام جهة وع� طلب ذا ء
ã
Ï¾ جعل ع� تدّل أطلَب فصيغة

اXطاوعة@/ ع� وتفّعل وافتعَل وا*ستمرار@, اXداومة ع� وفاَعَل

}م َيسلُ وٕان له اجَتمعـوا@ ولو باباً ذُ ُلقـوا@ ÒO لَن 
اِ دون ِمن َتدعوَن ال8ذيَن ٕان8
/@٧٣ . ٢٢ ـ والَمطلوب اِلُب الطّ َضُعَف ِمنُه َيستنِقذوه � َشيئاً باُب bالذ

يتوّجه ٕانّه حيث ضعيف وهو ,@
تعا Pدون@ا من معبوداً @يدعو الّذيى هو الطالب
Í¼قا غافل جاهل فهو ولغـ�ه@, له ة ØÍÉم دفع أو نفع جلب ع� يقدر * ٕاG×اً ويعبد
والقصور@, الضعف غاية وهذا وفIحه@, صIحه يعرف و* يتوّجه أين 
ٕا *@يدريى

ينفعه@/ * شيئاً يطلب فٕانّه

ٕاليـه الوصـول ويبتغيى لنفسه مطلوباً الطالب Nعله الّذيى فهو اXطلوب@: وأمّا
حيواناً@, أو ٕانساناً@, كان@, نوع ّ أيى من له اXعبود وهو وٕارادته@, ووفاقه رضاه وIصيل
لنفسه Zلك * عاجز Tتاج فق� Wلوك Pا دون من ء

ã
Ï¾ كّل فٕاّن ملَكاً@, أو bاداً@, أو

حياة@/ و* موتاً و* اً ØÍÈ و* نفعاً

باب@/ الذ[ وهو اòلق أضعف من Uلوق قبال
ã
| عجزه ضعفه@: آثار ومن

فٕاّن العبادة من أعّم هو ما 
ٕا ٕاشارة تعبدون@: دون تدعون@, ـ بقوله والتعب�



طلب ١١٤

ا*sيـة مصـاديق من يكون العـبادة@, بقصد ظاهراً يكن n ولو Pا دون من الدعـوة
جهات أو حكومة أو غ� أو عنوان جهة

ã
| ,@Pا دون من دعوة كّل فيشمل الكرZة@,

معنوية@/ أو ماّدية أخري

وليس ,@
تعا Pا من ًIّوظ وجهاً كونه جهة من مدعّو 
ٕا النظر كان ٕاذا نعم
/@Pا يدعو فهو وRصوصه@: بذاته اXدعّو ذلك نفس 
ٕا النظر

َع�الَعرش اسَتوي Ú Ôj أيّاُم ِست8ِة ã
رَض| وأ�َ Êواِت

Ú
ال« َخَلَق ال8ذيى 
اُ َرب8كُم ٕان8

َلـُه أ� بأمِرِه ُمَسـخ8راٍت والنّجوَم والَقَمَر مَس والش8 َحثيثاً َيطُلبه اَر Úyال الّليَل
ã
Ï¿يُغ

/@٥٤ . ٧ ـ ْمُر وأ�َ ْلُق Òò ا

أمور@: ع� يتوقّف خرة� الس[ �آية الكرZة ا*sية هذه وجوه تبي	

كيفّية@وخصوصيّاتUصوصة ع� ء
ã
Ï¾ عن@ٕاNاد عبارة ٕانّه @اòلق,

ã
| قلنا ـ ١

اّلذيى 
اُ رّبكُم ٕاّن ـ الرّب وهو العنوان يناسب اXع� وهذا والتدب�@/ ا¡gة تقتضzا
بيان

ã
| وا*sية والرّب@, ال�بية mIي * فقط إ*بداع وهو اXطلق إ*Nاد فٕاّن خَلق@/

bرب 
ا َتبارك ـ@ 
تعا بقوله فzا ا*سـتنتاج تري ولذا وتقـديرها@, إ*Nاد @كيفيّات
العالَمين@/

nعا
ã
| يعلو ما فيشمل معنويّاً@, أو ماّدياً العلّو@, ]ع� ٕانّه ال«Êِء@,

ã
| قلنا ـ ٢

اXاّدة@/ ماوراء nكعوا الوجودّية@, اXرتبة جهة من يعلو وما اXاّدة

واحـدة مـاّدة ظواهرها
ã
| و*@Nمعها بعض فوق بعÎÉا Uتلفة nالعوا وهذه

أ*رض@/ دون ا�مع@, بصيغة Øيع� هذا وع�

والعلّو@/ ال«Êء 
ٕا منتسباً ويكون سفل ما ٕانّه أ*رض@,
ã
| وقلنا

وبٕاظهاره@: Pا جانب من وحقيقxا الربوبيّة مرتبة بيان
ã
| اXقاُم كان ا ØX ـ ٣



١١٥ طلب

بـطبقاtا الوجـود مـراتب bيع ع� الفائق ا¤يط
ã

العا نظره يIحظ أن

ã
ÏÉفيقت

نوع ّ أيى من عالية مرتبة كّل وأ*رض@: ال«Êِء من اXراد فيكون والروحانّية@, اXاّدية
ال«Êء@/ مقابل

ã
| تسفّل ما وكّل

أ@نّه Fك وتبارك 
تعا Pا فٕاّن لنا@, يشاهد وما اXاّدة nبعوا Hصي½Îا و*@يصّح
وبيانه@/ قوله كذلك ء@:

ã
Ï¾ كّل وراء ومن Tيط متعال

ستّة ã
| وأ*رض ال«Êوات خلق تقدير بيان مقام

ã
| الكرZة ا*sية ٕاّن وأيضاً

خـلق عن والسكوت اXاّديـة وأ*رض بال«Êوات ذلك باختصاص مع� و* أيّام@,
الروحانّية@/ ال«Êوات

أ*رض ٕارادة عـ� يـدّل َع�الَعْرش@: اْسـَتوي Ú Ôj@ ـ 
تعا قـوله ٕاّن وأيضاً
الكون nعا Vمع هو العرش فٕاّن بعدها@, العرش ذ@كر يصّح Øح� قاطبة@, وال«Êوات
يناسب و* به@, متعلّقة التامة والسلطة ا¡كومة كون جهة من اòلق@, nعوا وVموع

فقط@/ اXاّدة nعوا بعد العرش ذ@كر

جـهة من اXاّدة nعا
ã
| Ø	متع هو ]ا اليوم تفس� يصّح * أيّام@: ستّة ã

| ـ ٤
التقديرات@/ هذه يتصّور وباòلق ,nالعوا هذه قبل اòلق فٕاّن الشمس@وغروwا, طلوع


تعا Pأّن@ا Fوك الزمان@, عن اP@تعا
@منسلخة أ*فعال@من ٕاّن يقال@: وع�هذا
وقّيومّيته@: وسلطته ٕاحاطته Iت ًIّك واXوجودات الوجود@, مراتب وفوق Tيط@وقيّوم
Øتـتج� وباXشـيّة ومشّيته@, ٕارادته ومظاهر صفاته Qلّيات ا Øuٕا حيث أفعاله@, @كذلك

وتقديراته@/ الزمان يIحظ ونظمها@: اXوجودات تكّون بعد
Ø
j أ*فعال@,

يصّح و* أ*فعال�@, �مرتبة nالعا ذلك ]ناسبة
ã

والليا أ*يّام تتقّدر أن فI@بّد

جـهات من والضعف اGوان غاية
ã
| ا Øuفٕا اXاّدية@, أ*يّام ]قدار أ*يّام بتقدير القول

Uتلفة@/



طلب ١١٦

الشـمس طلوع عن عبارة عاÇXنا
ã
| ا Øuفٕا :@

ã

والليا أ*يّام حقيقـة وأمّا ـ ٥

وظهور النور واختفاء الشمس غروب وعن باليوم@/ عنه Øفيع� والضياء@, النور وظهور
/@Iًلي فيكون وÌºياuا@, الظلمة

الشموس باختIف وليلته يومه كذلك وضّيق@: جّداً Tدود اXاّدة nعا أّن Fوك
اليوم فٕاّن الروحانّية@, nعا

ã
| والليلة اليوم IRف وهذا حركxا@: ومقادير

ã
ÏÈوأ*را

ذلك بـغيبوبة واللـيلة الفيض@, مبدأ من الرaة
ã
Ø�Qو ا¡ّق وتوّجه النور بظهور فيه

الظلمة@/ وٕاقبال وان½Íافه النور

ا¡Çّق النور Pا 
ٕا متوجهة وجهًة وجهت	@, للروحانيّات ٕاّن ذلك@: وتوضيح
اليوم يتحقّق فقد جارية@: باقية مستمرة الوجهة تلك fادامت ونوره@, بفيضه ومتنّورة

حقيقته@/ وتظهر

ُيدبر وحينئٍذ ,@
ã
Ïºالقد والنور الفيض عن غافلة أنف«Îا 
ٕا متوّجهة ووجهًة

/@Iًلي فيكون الظIم ويُقبل النور

بالذوات@: متعلّقة أمور 
ٕا والتوّجه ٕا
أ*نفس الوجهة فٕاّن الليل@, فلسفة وأمّا
/@ هيى حيث من ذواtا

ã
| جرياuا ٕادامة 
ٕا والتوّجه أ*نفس اُمور تدب� توجب

وQلّيه ون¿Ìه النور ظهور عن عبارة كان@: nعا ّ أيى
ã
| اليوم حقيقة أّن فظهر

الليل@/ ويقابله وٕاقباله@/

nعا 
ٕا ٕاG×يّة وٕانارة وٕافاضة توّجه عن عبارة فهيى ّية@: ×G*ٕا الكليّة أ*يّام وأمّا
جهة من خصوصيّاته Pميع nالعا ذلك 
ٕا بإ*فاضة التوّجه هذا فٕادامة Rصوصه@,

اليوم@/ راجع ـ يوم التكوين

فتكون سّتة@, ا¢لوقة وأ*رض ال«Êوات ومراتب التكوينيّة nالعوا كانت ا ØXو



١١٧ طلب

العـقول اIXئكة@, إ*نسان@, ا¡يوان@, النبات@, ا�Fد@, nعا سّتة@, أيضاً الربّانيّة أ*يّام
وأ*رواح@/

والكيفيّات@, واXشّخصات ات ØñمXا wذه واقع هو ا Ø̂ ال«Êوات@وأ*رض@ٕا فخلق
الربوبّية@/ بأ*يّام عyا ت Øع� فقد

Iف أ*زمنة@, ب	 أفعاله
ã
| فرق و* الزمان@, عن منسلخة Pا أفعال ٕاّن وقلنا

اòلق@, 
تعا أفعاله ومن اXكان@, أو بالزمان ومتعيّنة Tدودة تكون و* بزمان@, تتقّدر
اòلق@/ من ل اXتحص� ا¢لوق

ã
| جاٍر غ� اXع� وهذا وإ*Nاد@, والتكوين@,

فالyار وإ*دبار@, والتحّول ا*نتفاء يIزم إ*قبال فٕاّن الyاَر@: الليَل
ã
Ï¿يُغ ـ ٦

Iًليـ يـتحّول أن 
ٕا واLطاط نزول قوس 
ٕا ينعكس وإ*عتIء الصعود له
Ø
k ٕاذا

وظIماً@/

جهة ّ أيى من Ftخصوصيّا	وتعي وتدب�Yا والليل الyار تقدير أّن 
ٕا مضافاً
اXتعال@/ القدير ا�ليل الرّب gMة @كانت@:

nالعـوا تـقدير جـعل 
تعا Pا فٕاّن والظلمة@, بالليل يعق�ب وإ*ضاءة فالyار
Çbيع

ã
| ا¡Çياة نظام

Ø
rلي ا¡ياة@,

ã
| الIّزم التاّم ال�نا¶ هذا ع� ونظمها وتدب�ها

بأbعها@/ nالعوا
ã
و| اXوجودات أنواع

بلسان فهو ومضيقة@, وابتIء وضعفاً Iًكس يوجب والyار الضياء امتداد فٕاّن
القّوة وQديد الضعف ورفع لIس�احة وظIماً@, Iًلي يطلب الطبيعة وباقتضاء ا¡ال

الفراغ@/ وIصيل النفس وتقوية ا�ديد والxيؤ

ٕاقباَل أمره باقتضاء الÇyار يطلب أيى ـ َحثيثاً َيطلبُه ـ 
تعا قوله مع� وهذا
وا¡ركة@/ والعمل الشوق ويتجّدد التحّول ليحصل ليل@,



طلب ١١٨

ا¡ّض هو ا¡ّث أّن وسبق وأخُذه@, ء
ã
Ï¾ Tاولة@وجدان هو الطلب ٕاّن قلنا ـ ٧

به@, ويتصل ليأخذه الليل يطلب بنفسه هو اليوم أّن ع� الكرZة ا*sية فتدّل والسوق@/
يسـ� Øح� ويعقّبه ٕاليه ليضّمه جانبه 
ٕا الليل وجّر والسوق الطلب حالة

ã
| وهو

عقبه@/
ã
| الليل

أ*صيل أ*صل أّن وع� الليل@, بتعّقب الyار [اميّة أّن ع� الكرZة ا*sية فتدّل
غشـاًء كـونه مع الليل أّن وع� وإ*ضاءة@, بإ*فاضة اXتحّصل الyار هو nالعـا

ã
|

والس�@/
ã
Ø}�وال ال�بية

ã
| كالyار تأث� له وظIماً@: وحجاباً

والنجوم الشمس@والقمر @وخلق أيى ع�@ال«Êوات@, عطف والشمَس@والقمَر: ـ ٨
اòلق أصل 
ٕا راجعة 
اُ*و فا�ملة بأمره@, رات مسخ� وأ*رض ال«Êوات ب	 من
هذه خلق ع� ـ والثانية Uصوصة كيفيّات ع� وأ*رض ال«Êوات قاطبة وتكوين

ã
| اXأخـوذة الكيفيّات من ليس والتسّخر مسّخرات@, كوuا حالة ع� اXوضوعات

اòلق@/ Iقّق بعد الIّحقة العارضة ا¡ا*ت من بل اòلقة@, أصل

خلقه@/ دون بأمره@, ـ بقوله Øع� هذا وع�

هذه
ã
| دخيل اòلق أّن 
ٕا ٕاشارة َخَلق@: ـ يذكر أن دون من الشمس وعطُف

واقع هو ا Ø̂ ٕا التسّخر هذا ٕاّن حيث فzا@, غ�داخل وٕانّه باطناً@, رة@, اXسخ� اXوضوعات
اòلق@/ Iقّق بعد ومتحقّق

وأ�مر@/ لُق Òò ا لَه ـ بأ*مر
Ø
j باòلق@, Tكومة وأ*رض فال«Êوات

للحيوان فٕاّن بالتسّخر, أ*مر IRف اXوجودات@, ع�bيع حا@كم اòلق ٕاّن
Ø
j

حياtا@/ جريان
ã
| اختياراً وإ*نسان

اقتضاء ع� أو له@, وقاصداً إ*رادة سبيل ع� يكون أن من أعّم الطلب ٕاّن
Ø
j



١١٩ طالوت

الكرZة@/ ا*sية هذه
ã
| Fك طبيعيّاً@, وطلباً الطبيعة

يوم@/ ـ Ï¿غ ـ عرش ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طالوت@:

ف�ُك ـ ـنود Ôبا� طالوُت فَصل ØFفل ـ ّ أعجميى Ëºٕا طالوت@: ـ ٢٢٧ اÇXعّرب
َهـبوت والر� َغبوت كالر� الطول من فََعلوتاً كان لو ٕاذ ,@ ّ أعجـميى أ@نّه ع� دليل ¼Íفه
ذلك

ã
| كان من أطول كان أ@نّه ثار s*ا بعض

ã
| رويى قد كان وٕان ف@/ ßÍ Ô

½ لَ بوت@:
Ò
Ú�وال

الوقت@/

Iًرج وكان جالوت ٕانّه العـرب يقول جليات@: ـ معّرباً ـ ٢٨٩ كتاب قاموس
ويـذكر أقدام@/// تسعة قامتـه وكانت الفلسـطينيّ	@, شجعان ومن جت@,

ã

أها من

/@٥ . ٢٠ التوار± أّول
ã
و| dوئيل@, أّول

ã
| داود بيد مغلوبيّته

بسـببه@, أحد قلب يسـقط * لشاُول داود فقال ـ ٢٢ . ١٧ أ*ّول صموئيل
ومن أ*سد يد من

ã
æأنقذ الّذيى الرّب وقال@: ///@

Ø ã
الفلسطي� هذا ارب ÔJو يذهب عبدك

الرّب وليكن ٕاذهب لداود شاول فقال ,@
ã
الفلسطي� هذا يد من

ã
æيُنقذ هو ّب@, الد[ يد

وقتله@/
Ú ã
الفلسطي� وÍÈَب وا¡جر باßXقIع

Ø ã
الفلسطي� من داود فتمكّن معك@///

وهو َحّنه@, اُمّه Ëºوٕا ٕاÊºعيل بالعربيّة وهو هلقانا@, بن ٕا¾Êويل ـ ٤٤ اXعارف
طالوَت لكُم َبَعَث َقد 
اَ ٕان8 م Øzنب م ÔG وقاَل ـ Pا ذ@كره الّذيى وهو ٕاÌºائيل@,

ã
ب� من
َمِلكاً@/

يعقوب أو*د من وأ*سباط يعقوب@, بنيام	بن سبط من طالوت وهب@: قال
وأعلمهم بٕا¾Êويل@, ف�ل ,@� Òa َ راعيى مسكيناً وكان ٕاÊºعيل, من@أو*د القبائل ]�لة



طالوت ١٢٠

ملك@/ السبط هذا من يكن n ٕانّه علمت قد فقالوا ملكهم وأ@نّه بنيام	 سبط من أ@نّه
ابنة تزّوج وكان داوَد@, ٕا¾Êويل بعد Pا استخلف

Ø
j /@Pا أم أعلم rأو@أن ٕا¾Êويل@: فقال

جالوت@/ قتل أن طالوت ع� ¾Ìط وكان ـ طالوت

بن بروحان بن cويُل الكاهن غيIم بعد ٕاÌºائيل
ã
ب� ودب�ر ـ ٣٢ . ١ اXروج

فخلطوا أمرهم وصلح القتال عyم Pا ووضع سنة@, ع¿Ìين فzم fكث
Ñ
ون� ناحور@,

طالوت بتمليك فأمر ,@Pا سبيل
ã
| معنا يقاتل ملكاً لنا ابعث لشمويل فقالوا ذلك@, بعد

خروج ب	 وكان طالوت@, مثل ذلك قبل Nمعهم nو علzم fلكه ,@Ì¿ب بن ساود وهو
وسـبعون واثنتان سنة `سمأة طالوت ملك أن 
ٕا Í½م من ٕاÌºائيل

ã
بب� Ïºمو

دبّاغاً@/ طالوت وكان أ¾Îر@, وثIثة

وهو ٕاÊºعيل بالعربّية@: وهو هلقانا بن cويل قّصة ـ ٩٨ . ٣ والتار± البدء
موÏºٕاذ َبعِد ِمن ٕاÌºائيل

ã

 بَ من ٕا�الَمٔ  تََر nأ ـ وجّل عّز Pا قال الّذيى القوم

Ø ã
ن�

تَوارثوه تابوت ٕاÌºائيل
ã
لب� وكان ـ 
ا َسبيل

ã
| ُنقاتل َمِلكاً َلنا ابَعث م Ô ÒG Ý ãِلن قالوا

ملكاً يبعثGم أن cويل وسألوا أعدائهم@, ع� ويستن½Íون به @كون
Ø
يت� أ*نبياِء عن

ٕاّ* له يذعنـوا أن فأبوا بنيام	@, سبط من وكان مِلكاً طالوت فجاءهم معهم يقاتل
اIÇXئكة@, Mملة فأتاهم التابـوت@, يأتيكم أن ملكه آية ٕاّن ـ م

Ø
zنب Gم فقال بآية@,

العFلقة@/ رأَس جالوَت داوُد فقتل عدّوهم@, طالوت به وقاتل

وقـيل راعياً كان قيس بن طالوت وهو شاول ـ ٢٣ . ١ ّ الورديى ابن تار±
الكنعانيّ	@, جبابرة من وجالوت وجالوت, هو واقتتل سنت	, fلك وقيل@دبّاغاً, سقّاء
داود وقتل فبارزه جالوت@, ]بارزة داود طالوت فأمر فلسط	@, Pهات مُلكه وكان

/@Ïºمو لوفاة ٤٩٥ سنة أواخر
ã
| طالوت fوت جالوت@/

د@/
Ø
Ì¾ َرمي@, ,@أل نقل@, أزاح@, َحّرك@, �ِطيلِِطل� ـ قع



١٢١ طالوت

مس�ة@/
ã
| كة

ß
مش� هة@, Ù�مُت �َطييِلت�

َسفرة@/
ã
| اش�َك بِرجله@, قاَم ساَر@, َه@, Ø�ت �ِطييل�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومyم@, ٕاÌºائيل

ã
لب� صا¬ Xلك Ëºٕا ا Øu@أ الكلمة@: هذه

ã
| اXسلّم أ*صل أّن

اÇcٕويُل مـلكاً وجعلَه Mكومته أشار الّذيى وهو زوجته@, èوأ
Ø ã
النّ� لداود معا¼Íاً

العزيز@/ Pا من بوحيى
Ø ã
الن�

جالوت@, وهو wم@, وهزم وقتله العFلقة من الفلسطينيّ	 ملك قاتل الّذيى وهو
حا*ته@/ ٕاbال وسبق

اÇXتجّول اÇXتظاهر ]ع� جاليت من مأخوذة عربيّة كلمة جالوت أّن وسبق
ويؤيده ,@

ã

العا اXرتفع الدافع الراميى ]ع� طالوت كلمة تكون أن ويناسب اXهاجر@,

اXرتفع@/ ]ع� العربيّة
ã
| أيضاً الطول ماّدة أّن

[@صموئيل الكتاب	 أّن و]ناسبة أ*نبياء@, من فهو :@Pا dع ]ع� ٕاcويل وأمّا
يسـّميان زمـانه@,

ã
| اُ*مور ÇVاريى Jتويان العتيق@, العهد كتب من [@

ã
æوالثا أ*ّول

بٕاdه@/

أّن وسـبق وداود@, وجالوت طالوت اُمور جريان تفصيل أ*ّول الكتاب
ã
و|

�ع�@/ Ïºمو لوفاة ٤٩٥ سنة مات طالوت

تاّم@: كامل بتحقيق ا�ريان هذا من تلّخص ما hالكر القرآن
ã
| ويذكر

َمِلكاً َلنا ٕابَعْث م Ô ÒG Ø ã ِلنَ قالوا موÏºٕاذ َبعد ِمن ٕاÌºائيل ã
 بَ ِمن الَمٔ  ٕا� تََر nأ
/@٢٤٦ . ٢ ـ ُتقاِتلوا@/// أ ّ� الِقتاُل َعَليكُم ُكتَب ٕان Ôrَعَسي َهل قاَل 
ا َسبيل

ã
| ُنقاِتْل



طالوت ١٢٢

الُمـلُك لَُه يكون Øæأ قالوا َمِلـكاً طالوَت َلكُم َبَعَث َقد 
ا ٕاّن م Ô Øzنب م Ô ÒG وقاَل
وزاَده َعَليكُم اصَطفاُه 
ا ٕان8 قاَل اXال ِمن َسـَعًة يؤَت Ònو لكمنه ÔXبا bأحق ُن ÒLو َعلينا
َسكينة فيِه التّابوُت يأتيكُم ُملكهأن آَية ٕان8 م Ô Øzنب م Ô ÒG وقاَل ///@Ë» ßوا� الِعلم ã| بسطًة
طالوُت فصَل ØFفل اX ئَكة@/// Iِملُه هارون موÏºوآُل آُل ترك ا ØW وبقيّة رّبكُم ِمن
َمن ٕاّ�

ã
Ù
ِم فٕان8ُه َيطعمه Ònو

ã
Ù
ِم َفليَس ِمنُه ن¾Ìب Ò Òf ر Ò Òyِب ُمبتليكُم 
ا ٕان8 قاَل با�نود

قالوا َمَعه آَمنوا وال8ذيَن هَو جاَوزه ØFفل م Ôyِم َقليً  ٕاّ� ِمنُه بوا ßÌ¿َف بَيده ُغرفة َف Òاغ�
أفِرغ رب8نا قالوا وُجنوِده �الوَت َبرزوا ا ØXو ه@/// وُجنـوِد Pالوَت اليـوَم َلنا طاَقَة �
gة ß¡وا الُملَك 
ا وآتيه جالوَت داوُد وقتَل 
ا بٕاذن فهَزموُهم ت@/// وَثب6 َص�اً َعَلينا

/@٢٥١ ـ رُض أ�َ َلَفَسَدت ببَعض م ÔÎ ÒÉبع الناَس 
ا دفُع ولَو� َيشاء ا ØW وعل8مه

التار±@/ هذا جريان من اُمور 
ٕا تش� الكرZة ا*sيات فهذه

من ُيبعث ا Ø̂ ٕا
Ø ã
الن� فٕاّن Gم@,

Ø ã
الن� وكذلك ٕاÌºائيل@,

ã
ب� من كانوا IٔXا ٕاّن ـ ١

م@/ Ôyِم َرسوً� وابَعثفzم رب8نا ـ علzم ُيبعث الّذين القوم

َمبدأ من مطم�@, مبدٍأ من بٕارشاد تار ÔO وأن *@بّد العادل ا¡ّق الَملِك ٕاّن ـ ٢
َمِلكاً@/ لنا ٕابعث ـ متقن كامل nسا عقل أو وحيى

قّوة ٕاNاد ا�امعة@:
ã
| ا*ستقIل وحفظ ا*جBع نظم من اXقصد منxي ٕاّن ـ ٣

اGدف Gم يتشّخص أن بعد وذلك خارج@, أو داخل
ã
| وا¢الف	 أ*¾Ìار لدفع قاهرة

حفظه
ã
و| مقصدهم عن الدفاع

ã
| يتوافقوا Øح� السلوك@,

ã
| الوحدة Gم وتتحّصل

/@
ا َسبيل
ã
ُنقاِتل| ـ ون¿Ìه وتقويته

مشكل الطـوائف قاطبة ب	 Dوف اXـراحل bيع
ã
| وا¡ّق الصدق Iقّق ـ ٤

يفيد * القول وٕاّن واXشقّات@, ا*بتIءات ع� Øوتص� وVاهدات [رينات 
ٕا وJتاج



١٢٣ طالوت

شيئاً@: ا¡ّق من

ٕاّ� َتوّلوا الِقتاُل َعلzم ُكِتَب ØFفل ُتقاِتلوا@, أ ّ� الِقتاُل َعَليكُم ُكِتَب ٕان Ôrَعسي َهل
م@/ Ôyِم َقليً 

مـقامات أّن ويـتخيّلون الدنيا@, زينة من بالظواهر مفتونون الناس أ@ك� ـ ٥
Çَرمون ÔJو ا¡ّق مشاهدة عن Jتجبون ا*شتباه وwذا متIزمة@, واXاّديّة الروحانيّة

اXال@/ ِمن َسعًة يؤَت Ònو ـ ا¡قيقة ادراك عن

واXعرفة إ*مارة بوظائف العلم ـ أ*ّول أمران@: الَملِك
ã
| Iقّقه يلزم الّذيى ـ ٦

سـIمة ـ
ã
æوالثـا وا*جBع@/ البلد وإدارة التدب� وخصوصيّات وكيفيّاtا بشؤوuا

نافذاً مقتدراً فيكون ـ Ë»وا� العلم
ã
| بسطة ـ Ë»ا�

ã
| والبسطة البدن وقّوة الظاهر

الظاهرّية@/ والقوي البدن وبلحاظ الباطنّية@, والقّوة العلميّة إ*حاطة جهة من مسلّطاً

:@Pا جانب من كان طالوت بعث بأّن ح ÚÍ½ي ـ ٧

َعَليُكم@/ اصطَفيىُه 
ا ٕان8 /@/@/@@ َمِلكاً طالوَت َلكُم َبَعَث َقد 
ا ٕان8

وله Xو�Ïºع� ُصندوق وهو التابوت@, ٕاتيان مَِلكاً@: طالوت لبعثه جعل قد ـ ٨
الظاهر@: nعا عن خارجة معنويّة وآثار وخواّص خصوصيّات

هىرون موÏºوآُل آُل تَرَك ا Ø ßW وبَقيٌّة َرّبكُم ِمن َسكينة فيِه التّابوُت يأتيكُم أن
َلُكم@/ يَة Ð� ذلَِك ã| ٕان8 اX ئكَُة ملُه ÒI

ا*عBد ويكون مرات}Çم Øñتتم Øح� طالوت جنود 
تعا Pا امتحن وقد ـ ٩
ر@/ Ò Òyِب ُمبتليكُم 
اَ ٕاّن ـ صحيح واط]Iع اختبار ع� ا¡رب

ã
| علzم

يصل فٕانّه ُن@,
ß Ò
v و* يضطرب Iف ولقاؤه@: Pا هو ا£اهد هدف كان ٕاذا ـ ١٠

قُِتل@: أو قتَل سواء Pا لقاِء 
ٕا



طالوت ١٢٤

َكث�ةً@/ ِفئًَة@ َغلبت َقليلٍة ِفئٍَة ِمن كَم @
ا ُم قو م Ô Úu@أ َيظّنون ال8ذيَن قاَل

واستقاموا@/ ص�وا الّذين مع والظفر اXوفقيّة أّن مع

طالوُت فَصل ØF َفلَ @ـ@ ا�نـود رأس
ã
و| مِلـكاً كان الّذيى هو وطالوت ـ ١١

ا�نود@/ من وكان داود@, هو جالوت قتل الّذيى وأمّا نود@/ Ôبا�

أقـدامـهم وتـثب]ت هم Ùتصـ� جهة من جالوَت@, طالوت جنـوُد فغَلب ـ ١٢
:@Pا من واستنصارهم

أقداَمنا@/ وَثب6ت اً Öَص� َعَلينا افِرغ َرب8نا

مـyم@, فئة
ã
| ومبعوثاً ٕاÌºائيل@,

ã
ب� ومن ,@Ïºمو بعد كان طالوت أّن فظهر

مـاً* يؤَت nو ,@Ë»وا� العلم
ã
| بسطة ذا وكان ,@

Ø ã
الن� وٕارشاد Pا بتعي	 ُبعث وقد

وصـاحب وأعـوانـه@, أصـحابه من �ع� داود وكان علzم@, Pا واصـطفاه دنيـويّاً@,
اُخر@/ جريانات

جـالوت ٕافسـاد دفـع هو طالوت@: بعث
ã
|
Ø
k*ٔا اXقصـد أّن أيضاً ذ@كر وقد

جهة ومن Pا جانب من الواقعة الIّزمة اُ*مور من وهذا وظلمه@, وٕاضIله واÍÈاره
و�انب واuدام@, وسقوط خطر معرض

ã
| وقع ٕاذا ا¡ّق �انب رعاية وعنايته@, لطفه

اXستضعف	@:

لفَسَدتأ�ْرض@/ ببَْعٍض م ÔÎ ÒÉبَْع النّاَس 
ا َدفُع ولَو�

وقـد وا*جـBعيّة ا*نفراديّة الشؤون bيع
ã
| الفسـاد منشأ أ*رض وفساد

وا¡Çرب الَمـلِك مـوضوعات
ã
| مهّمة لطيفة مباحث الكرZة ا*sيات هذه احتوت

يسعها * اXطالب@, من ذلك وغ� ا¤اربة وفلسفة والتجنّد Ftوخصوصيّا FائطهÌ¾و
اXقدار@/ هذا من أزيد اXقام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٢٥ طلح

طلح@:
الِعضاه@, شجر من والط�لح و[رة@/ [ر مثل طلحة الواحدة اXوز@, الط�لح@: ـ مصبا

هزلته@/ ٕاذا بفتحت	 أطلَُحه طلَحته مهزول@, طليح@: وبع� أيضاً@, طلحة الواحدة

من باب وا*sخر الشجر من جنس ـ أحدYا صحيحان@: أصIن طلح@: ـ مقا
به ولعّل مكان@, ُطلوح@: وذو معروف@/ شجر وهو الط�لح ـ فأ*ّول أش}ه@/ وما زال ÔGا
ناقة ـ قوGم ـ

ã
æوالثا الطلح@/ أ@كل عن شكت ٕاذا وَطِلحة@, طIََحي ٕابل ويقال طلحاً@/

وهزGا@/ الس� جهدها ٕاذا أسفار@, ِطلُح

َشوك@/ له الِعضاه شجر من ÍÈب وهو الط�لح واحدة طلحة ـ ٥٥ ا*شتقاق
الط�لح@/ تأ@كل طIَحي وٕابل يتحّرك@/ فلم أعيا ٕاذا طليح@: وbل الصا¬@/ ضّد والطا¬

أعظم من وهو أحجُن شوك له َغيIن اُّم شجر الطلح@: ـ ٢٨٣ . ٤ الxذيب
أبو وقال الَموز@/ القرآن

ã
| والط�لح قال َصمغاً@/ وأجوده عوداً وأصلبه َشوكاً الِعضاه

وجاز أيضاً@, غيIن أّم شجر والطَلح قال@: اXوز@, شجر ٕانّه التفس�
ã
| جاء ٕاسحاق@:

ما وُوعدوا فخوطبوا جّداً@, الرائحة طّيب نَوراً له ٔ*ّن الشجر@, ذلك به
ã
ُع� يكون أن

/@ وكَل� أعيا ٕاذا طَلحاً@: البع�يطلَح طلَح مصدر الطلح السّكيت@: ابن وعن مثله@/ بّون ÔJ
الن]عمة@/ والط�َلح@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قد اXناسبة وwذه واللطف@/ البدن وخفّة زال ÔGا هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ*صل أّن

/@ ّ والَعيى الكIَل موارد
ã
| أطلقت

مع الشجر ذلك
ã
| واGزال اللطف ]ناسبة غيIن أّم ع� الطلح ٕاطIق ولعّل



طلح ١٢٦

\ره@/ 
ٕا بالنسبة اXوز شجر وهكذا \راً@/ وأجود أصلَب @كونه

حـصول
ã
| أ*سـباب أعظم من البـدن

ã
| واللّطف اGزال فٕاّن النعمـة@: وأمّا

ٕاذا ا¡ق@, سبيل
ã
| وا*ستقامة العمل

ã
| والشّدة والصIح �òا 
ٕا والسلوك التوفيق

والسIمة@/ بالصIبة توأماً @كان

والسIمة العافية ويIزم ا¥ر ك�ة يوجب نفسه
ã
| وتوفيق نعمة البدن فلُطف

وا¡اجة اللزوم مقدار ع� الزائد aل فٕاّن والثقل@, السمن قباله@:
ã
و| العمل@, ودوام

وزaة@/ تكلّف

َمسكوب وماٍء دود ÒW وِظّل َمنضود وَطلح ضود ÒU ِسدر
ã
| � Ò̈ا أصحاُب ما

/@٢٥ . ٥٦ ـ َكث�ة وفا@ِكهة

Çضد Òòوا ن@/
Ò
DÒGا حالة وهو مقّدمة@/ دون من Øالتح� ]ع� ٕانّه سـدر@:

ã
| قلنا

واللينة@/ ا*نعطاف

أن دون من وصلب وخفّـة وُهزال لطف
ã
| كوuم 
ٕا ٕاشـارة الط�لح فيكون

وتوانياً@/ وتساTاً اس�خاًء يوجب وكلفة ثقل فzم يكون

مـع وهـزال لطـف حالة
ã
| كوuم 
ٕا ٕاشارة وا*نÊÉم@, ال�ا@كم هو والنضد

الروحانّية@/ إ*Gيّة وأ*لطاف ا*s*ء ¡وق من ترا@كم
ã
| @كوuم

مقام يناسب * كان@: شـجر ّ أيى بالشجر والطلح السدر تفسـ� أّن �O و*
التذاذ Gا ليس أ*شجار هذه ظّل Iت وا*ستقرار ا*س�احة أّن مع ا¨	@, أصحاب

Gم@/ روحانيّة وحظوظ

بعدها@: ذ@كرت قد النعم هذه أّن 
ٕا مضافاً

ة@/ Ò�َكث وفا@كهٍة@ دوٍد ÒW lوظل



١٢٧ طلع

مناسب@/ غ� والظّل الفوا@كه من
Ø ã
جز� وذ@كر

اXسـتمع ذهـن سوق وهو آخر@, لطف والطلح@: السـدر
ã
كلم� انتخاب

ã
و|

كلFت
ã
| كث�ة هذا ونظائر ٕادرا@كه@/ mIوت فهمه تناسب

ã
æمعا 
ٕا ا¤جوب ّ العاميى

والبIغة@/ الفصاحة مرتبة uاية وهذا /@hالكر القرآن

أثقال عن اòلوص هو والقيامة@: اXثال nعا
ã
| واللطف زال ÔGا من اXراد ٕاّن

Ø
j

والصفات أ*خIق وأرجاس أ*عFل وأوساخ الذنوب @وأaال
ã
Ï¼عاXا ثام@وأوزار s*ا

الرذيلة@/

أثقاGم@/ َمَع وأثقاً� م ÒGأثقا وَليحملُّن

والصفات أ*عFل من ا¡اصلة والظّلمة النورانيّة فٕاّن مساTة@: با¡مل والتعب�
وفzا ,@ ّ معنويى aل وهذا أطوارها من تكون هيى بل النفس@, ع� Tمولة زائدة تكون
زائداً أمراً وليس كذلك@, البدن

ã
| واGزال السمن أّن Fك /@ ّ اXاّديى الثقل من أ@ك� ثقل

البدن@/ ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طلع@:
وك«Ìها@, الIّم بفتح ومَطلعاً@, قعد@, باب من طلوعاً الشمس طلعت ـ مصبا

أيى بنفسـه@, يتعّدي طلوعاً@, ا�بَل وطلعت عليك@, طلع فقد علّو من لك بدا ما وكّل
فاطّلع ,@

Ó
ومع� وزناً أعلمته مثل كذا ع� زيداً وأطلعت رقيته فيه@: وطلعت علوُته@/

اXكـان من ا*طIّع موضع مفتَعل@: واXطّلَع به@/ وعلم عليه أ¾Ìف أيى افتعل@, ع�
ا*sخرة اُمور من عليه يُ¿Ìف ما شبّه ذلك@, من اXطّلَع وهول اXنخفض@, 
ٕا اXرتفع
وا�مع خ�ه@, أيى ـ العدّو ِطلع يتعّرفون ا�يش أمام يُبَعثون القوم والطليعة@: بذلك@/
n ذ@كـراً كانت وٕان اُن�@, كانت ٕان [راً يص�

Ø
j النخلة من يطلع ما والط�لع@: طIئع@/



طلع ١٢٨

أبيض ء
ã
Ï¾ فيه يص� Øح� معلومة أيّاماً النخلة ع� وي�ك طريّاً يؤكل بل [راً Í½ي

اُ*ن�@/ به فيلقح زكيّة رائحة وله الدقيق@, مثل

الشمس طلعت يقال وبروز@, ظهور ع� يدّل صحيح واحد أصل طلع@: ـ مقا
هـجم@/ ٕاذا فـIن@: عـلينا طـلع ويقال طلـوعها@/ موضع والَمطِلع@: ومَطلَعاً@, طُلوعاً
يكون الّذيى وهو النخلة@, طَلع والط�لع أ*رض@/ من الشمس عليه طلعت ما والط]Iع@:
منه@/ ٕاليك ي�ز الّذيى ما نظرت ٕاذا فIن َ رأيى استطلعُت الباب ومن الكافور@/ جوفه

ã
|

تطُلع@/ ا Øu@*ٔ رؤيته إ*نسان@: وطَلعة

طـالعة@/ فـهيى ومَـطلَعاً@, طُلوعاً تَطلُع الشمس طلعت ـ@ ١٦٨ . ٢ الxذيب
ٕاذا ـ الشمُس عليه تَطلُع الّذيى اXوضع والَمطِلع@: والقمر@/ والنجم الفجر طَلع وكذلك
وقرأ الIّم@/ Ì»بك قرأها

Ø ã
الكسا� فٕاّن ـ الفجر َمطَلِع Øح� ـ وأمّا الّشمس@/ َمطِلع بلغ

وهو مطَلع@, ع� القّراء أ@ك� الفراء@: وقال الIّم@/ بفتح وغ�هم Ë¼وعا ونافع كث� ابن
قال@: بعيد@, من علينا فIن طلع الليث@: وقال الطلوع@/ ]ع� العربّية@, قياس

ã
| أقوي

ء@,
ã
Ï¾ عـ� أ¾Ìف ٕاذا فـIن واطّـلع قال@: طَلْعتَك@/ Pا حيّا يقال رؤيُته@, وَطلَعُته@:

ٕاذا ا�بل طلعُت ويقال وِطIعاً@/ مطالَعة طالعته يقال اXطالعة@, والط]Iع@: ه@/
Ò
غ� وأطلَع

علوته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
طلعت فيقال ء@@/

ã
Ï¾ ع� والظهور العلّو هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحد أ*صل أّن

طلعُت يقال وهكذا بنورها@/ أ*رض ع� وظهرت ارتفعت ٕاذا أ*رض ع� الشمُس
عليه@/ وأ¾Ìف عIه ٕاذا ا�بَل

إ*¾Ìاف استمررت الكتاَب@: وطالعت فاً@/
ß
Ì¿ُوم طالعاً جعلته زيداً@: وأطلعت



١٢٩ طلع

ٕاذا أ*مـر@: واّطـلعت رأيـه@/ ظهور طلبت رأيه@: واستطلعت وِطIعاً@/ مطالعة عليه@,
للمكان@/ واXطِلع /@ ّ ميميى مصدر والَمطَلع@: للمّرة@/ والط�لعة عليه@/ إ*¾Ìاف اخ�َت

الّشمس@, َمطِلَع بلغ ٕاذا Øح� الّشمس@, ُطلوع َقبَل طلعت@, ٕاذا الّشمَس وَتري
اعتIء@/

ã
| الظهور يراد ـ الَفجر َمطَلِع Øَح� هيىَ َس ٌم

/@١٧٩ . ٣ ـ َع�الَغيب ِلُيطِلَعكُم 
اُ كاَن َوما

عليه@/ ف	
ß
Ì¿م ليجعلكم

ã
Øَلـَع� علzم@, اّطلعَت لو َذ@, ØHا أم الغيَب أّطلَع ,@oحـ Òا� َسواِء

ã
| فرآه فاّطَلع

َع� ِلُع َتط8
ã
� ال8 اXوَقدة 
اِ ناُر مyم@, خاِئنٍة ع� تّطلُع تَزاُل و� ,@Ïºمو ٕا�ٕاله أّطلُع

واختيار@/ بقصد إ*¾Ìاف يراد ـ فِئَدة أ�َ

فـٕاّن وا*خـتيار@, بالقصد اعتـIء
ã
| الظهور مطلق هو ا*طIّع أّن �O و*

ع�ا*ستعIء يدّل ع�: Mرف استعمل ٕاذا وهو اXطاوعة@والرغبة@/ ع� ا*فتعال@يدّل
وجانبـه@, اXطلوب جهة 
ٕا ٕا¾Ìاف ع� يدّل :@
ٕا Mرف اسـتعمل وٕاذا وإ*حاطة@/
إ*¾Ìاف مطلق ع� يدّل حرف@: واسطة Iب اسـتعمل وٕاذا نفسـه@/ اXطلوب ع� *

تقّيد@/ Iب العاّم ا*طIّع ع� يدّل واXفعول@: اXتعل�ق Mذف استعمل وٕاذا وا*طIّع@/

استعt*Fا@/ باختIف ا*sيات هذه
ã
| منظورة الوجوه فهذه

ã
| واقع وهو غ�ه@, أو \رها بدو] ح	 النخلة من يظهر ما وهو الَطلع@: وأمّا
ِقنواٌن َطلِعها النخلِمن ومن َنضيد@, َطلع ا ÒG ـ علzا فاً

ß
Ì¿ُم النخلة من الشجرة أع�

/@oَهض طلُعها وKٍل وزروٍع داِنية@,

/@ËÉÇGا Ìºيع لطيف :@oضÒGوا بعض@/ ع� بعضـه
Ø
ËÉنXا اX�ا@كم والنضيد@:

العذق@/ وهو نو كالص] ِقنو bع والِقنوان



طلق ١٣٠

/@٦٥ . ٣٧ ـ الّشياط� ُرءوُس كأ@نّه َطلُعها الزّقوم@@/// شجرةُ أم

وأ@كل oا�ح أصل
ã
| نبت وٕاذا اXرتفع@, اXتظاهر

ã
Øتج�Xا هو الشجر ٕاّن قلنا

Ò
Øsجه أهل بواطن من ويتظاهر وينمو Øيتج� ما اXع� جهة من فيناسب الظاXون@, منه

فٕاّن الشياط	@, صفات أع� من هيى
ã
الّ� وأ*نانيّة ا*ستكبار من اXبَعدين@, ا¤جوب	

اÇXتظاهر و\Çره الزقّـوم طـلع فيكون والظلمة@, وا*ستكبار البُعد مظاهر الشياط	
راجـع ـ وÌºائرهم بواطyم

ã
| ما Øتتج� فzا

ã
الّ� الشياط	@, كرؤوس منه

ã
Øتج�Xا

الزقم@/ ـ الشجر

/@٤٣ . ٤٤ ـ oأ�ث طعاُم ّقوم الز8 َشجرةَ ٕان8
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طلق@:
وإ*رسـال@, التـخلية ع� يدّل وهو واحد@, مّطِرد صحيح أصل طلق@: ـ مقا
اطـIقاً@/ أطـلقته تـقول ٕاليـه@, الفـروع ترجع

Ø
j انطIقاً ينطلق الرجل ٕانطلق يقال

أو طَلَقاً الفرس عدا الباب ومن َظر@/ ÔJ فلم عنه
ã
Øُخ� قد كأ@نّه ا¡Iل@, ء

ã
Ï¿ال والط]لق@:

الوجه طَلْق ورجل فطلقت@/ وطلّقxا ِعقاGا من الناقَة وأطلقُت طالق@/ وامرأة طَلَق	@,
ببشاشـة@/ ينفسح و* vّش يكاد * الّذيى Ìºالبا ضّد وهو منـطلق@, كأ@نّه وَطليقه@,

أيى له@:
ã
Ï»نف تَطّلق ما أمر وهذا َذِلق@/ طَِلق لسان وهذا وَطليقه@/ اللسان طَِلق ورجل

له@/ تن¿Ìح *

قـيل للنساء تطليقه ك� فٕان مُطل]ق@, فهو تطليقاً@, امرأته الرجُل طلّق ـ مصبا
باب من لغة

ã
و| قتل@, باب من تَطلُق وهيى وطلَقْت وإ*Ëºالط�Iق@/ وِمطIق@, ِمطليق

النعت كان ٕاذا :@ أ*نباريى ابن وقال غداً@/ طالقة أراد الليث@: فقال طالق@/ فهيى قُرب@,
Jتاج * ٔ*@نّه وحاِئض@, وطاِمث طالِق Lو اGاء تدخله n الذكر دون اُ*ن� به منفرداً



١٣١ طلق

من فيه صاحبه يتمكّن الّذيى اXطلَق الط]لق@: ويقال به@/ اُ*ن� *ختصاص فارق 
ٕا
ِطلق من وأعطيته اXذبوح@, ]ع� بح الذ] مثل مفعول@, ]ع� فيكون فات@, ØÍ½الت bيع
مَطلوقة@: فهيى طلقاً@, للمفعول بالبناء اXرأة@, وُطِلقت مطَلقه@/ من أو حلّه من أيى ,@

ã

ما

طـلق فـهو وُطـلوقة@, طُـلوقاً لسـانه وطلُق الو*دة@/ وجع وهو ا¢اض أخذها ٕاذا
كذا الدين صاحب من واستطلقت اXنطق@/ عذب فصيح أيى أيضاً@: وطَليقه اللسان@,

الدواء@/ وأطلقه بطُنه@, واستطلَق فأطَلقه@/

عقاله من البع� أطلقُت يقال الوثاق@, من التخلية الطIق أصل طلق@: ـ مفر

فـهيى خـلّيxا@, ÇLو اXرأَة طّلقت استع� ومنه قيد@/ Iب وطَلق طالق وهو وطّلقته@,
طَلْق للحIل وقيل متخل]فاً@/ مر� ٕاذا فIن وانطلق النكاح@/ حبالة عن Iّة ÔU أيى طاِلق@,

ا�ود@/ عن عبارة وأطلقها@: يَده وطلََق عليه@/ حظَر * مُطلَق أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو طبيعّية@, ا¤صوريّة كانت سواء ,@Í½ح رفع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

بتعّهد@/ أو ,@ ّ ثانويى بتقييد

:@
ã
| Fك فأ*ّول

/@١٣ . ٢٦ ـ
ã
æلسا ينطلق و�

:@
ã
| Fك

ã
æوالثا

/@١٥ . ٤٨ ـ َنت8بعكُم رونا ذَ ِلتأخذوها lٕا�َمغا Ôrانطلق ٕاذا

:@
ã
| Fك والثالث

/@٢٣١ . ٢ ـ أجَلهّن فبلغَن الن6ساَء rطلّق وٕاذا



طلق ١٣٢

يـوجب الزوجـ	@, ب	 Dف وتعّهد بعقد حاصلة Tصوريّة والðّوج فالنكاح
من مرَسـلة منطِلقة اXرأة وجعل ا¤صـورّية@, تلك رفع والطIق بلوازمـه@, ا*لðام

الزوجّية@/ حدود

مـن الصـدور جـهة 
ٕا أ*ّول
ã
| النـظر أّن والتطليق@: إ*طIق ب	 والفرق

Í½¡ا التطليق@يIحظ@رفع
ã
ف� الوقوع@والتعّلق@باXفعول@/ جهة 
@ٕا

ã
æالثا

ã
و| الفاعل@,

مطل]قاً@/ وكونه به اXفعول من

فطل6قوهّن@/ طل8قكّن@, ٕان طّلقُتموهّن@, Ú Ôj ساء@, الن6 rطل8ق ٕاذا

الصدور@/ جهة 
ٕا فالنظر ـ ٕاطIقاً أطلقتُه ـ قوGم IRف وهذا

التطليق@/ من يتحّصل ما ع� ويدّل مصدر@, Ëºٕا فهو الطIق@: وأمّا

فيقال ومتعّدياً طليق@وِطلق@/ فهو طلُق فيقال *زماً فيستعمل ا£ّرد@: الفعل وأمّا
مطلوق@/ فهو طلقتُه

ا¤صوريّة ]ع�ارتفاع فهو فانطلق@, فيقال@أطلقتُه القبول@, ع� وا*نطIق@يدّل
يرتفع س� أو

ã
Ï¿م أو عمل أو حركة

ã
فيستعمل@| بI@مانع@, العمل@وا¡ركة وأن@يكون

يرتفع @ح	 أيى ـ رونا ذَ لتأخذوها lٕا�َمغا Ôrانطلَْق ٕاذا ـ وا¤دوديّة والتقيّد اXانع فzا
/@lغاXا جهة 
ٕا Wتّداً ا*نطIق وIّصل العدّو جانب من Í½¡وا ا¡ّد

/@٦ . ٣٨ ـ تكُم ßGع�آ واص�وا@ امشوا مأن Ôyِم الَمٔ ُ وانطَلق

امشوا@/ أن قالوا وا¢اطبة الدعوة قبال
ã
| التقيّد ارتفع فٕاذا أيى

/@٢٩ . ٧٧ ـ ثَ ثُشَعب ذيى ٕا�ِظّل انطِلقوا بون ُتكذ6 به Ôrُكن ٕا�ما@ انطِلقوا

ا�انب@/ هذا 
ٕا ا¡ركة
ã
| Uتارون rأن Gم@: ويقال Í½¡ا عyم ف�تفع أيى

آثار fن وأمثاGا@: الذهاب@والس�وا¡ركة وأمّا ,@Í½¡ا ارتفاع هو فا*نطIق



١٣٣ طلق

والكIمّية@/ ا¡اليّة بالقرينة وتستفاد Í½¡ا ارتفاع

فقط@/ Í½¡ا ارتفاع جهة 
ٕا الكلمة هذه استعFل موارد
ã
| فالنظر

البـقرة@, سـورة أواخر
ã
| تذكر فقد وآثاره@: وأحكامه الطـIق ¾Ìائط وأمّا

وفzا@:

/@٢٢٢ . ٢ ـ oَعل يٌع Òd
ا فٕان الّط َق عَزموا وٕان

تعا Pا َيرون Mيث ا¡قوق@, وحفظ الكامل العدل رعاية لزوم 
ٕا فأشار
يسمع 
تعا فهو ونيّاtم@, وأفكارهم وأعGFم أقواGم وع� علzم وشاهداً حاÍÈاً

ÊÈئرهم@/
ã
| فون ÔOو قلوwم

ã
| ينوون ما ويعلم يقولون ما

ـ بٕاحسان ´Ì»الت أو ]عروٍف إ*مساك ـ برنا¶ ٕاجراء بلزوم 
تعا ح ØÍ½ي
Ø
j

نفياً@/ أو ٕاثباتاً الطIق بعزم العمل ح	

باXعروف مقيّداً مواضع سبعة
ã
| hالكر القرآن

ã
| واXفارقة ´Ì»الت ذ@كر فقد

ÍßÈاراً@/ إ*مساك عن وuيى وإ*حسان@, وا�ميل

يقع أن يلزم كذلك ورغبة@: وتوافق وصIح ]عروف وقع قد النكاح أّن فgا
الفراق أّن شاهدا ٕاذا وذلك كامل@, وتوافق bيل وب«Ìاح ]عروف أيضاً Fyبي الفراق

/@FG وصIح خ�

اXطّلقة@: حّق
ã
| آخر أمر رعاية لزوم الطIق@: وقوع بعد يذكر

Ø
j

/@٢٤١ . ٢ ـ َع�اXتّق� باXعروفحّقاً متاٌع وللمطل8قاِت

آخر@, جانب من n@تؤم�ن ما@دام اXطّلقة@ومعيشxا @تأم	متاع
ã
اXّت الرجل فع�

ع� يقل nو ـ َع�اXت8ق� ـ 
تعا قوله بقرينة الِعّدة@, زمان
ã
| النفقة من أعّم وهذا

الزوج@/ فُِقد ٕاذا متٍّق كّل ليشمل oوالتعم طل�قوا@, الّذين الرجال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



طّل ١٣٤

طّل@:
وشخُص ُطلول@, قيل ا Ø[ور أطIل وا�مع ثار, s*ا من الشاخص الط�لَل: ـ مصبا
من ًIَّط الدَم السلطاُن وطَل� كالسقف@/ به Ï¿يغ غطاء السفينة@: وطَلَل َطَلُله@, ء@:

ã
Ï¿ال

تِعب باب ومن قتل@, باب من الدُم طّل فيقال أيضاً *زماً ويستعمل أهدَر@/ قتل@: باب
وأطلّه أبطله ٕاذا السلطان طلّه فيقال متعّدياً@, ٕاّ* يستعمل * وقال زيد أبو وأنكره لغة@/
ومع�@/ وزناً عليه أ¾Ìف مثل ء

ã
Ï¿ال ع� الرجل وأطّل واُِطّل@/ فطُل� أيضاً@, بأ*لف

اXطر@/ أضعُف ويقال اòفيف اXطر والط�ّل@: قرب@/ أيضاً@: الزمان وأطّل

وَغضـارته@/ ء
ã
Ï¿ال َغضاضـة ـ أحدها ثIثـة@: أصول ع� يدّل طّل@: ـ مقا

يى Ød ا Ø̂ ٕا اXطر@, أضعف وهو الط�ّل فأ*ّول ء@/
ã
Ï¿ال ٕابطال ـ والثالث إ*¾Ìاف@/ وا*sخر

يت Ød ا Ø̂ ٕا بعـÎÉم@: قال َطّلتـه@, الرجل امرأة تسّمي ولذلك أ*رض@, Jّسن ٔ*@نّه به
من شـَخص ما وهو الط�لَل@: ـ ا*sخر والباب طَّل@/ ا Øu@كأ عينه

ã
| َغّضة ا Øu@*ٔ بذلك

وا�مع جGIا@, السفينة@: وطَلَل أ¾Ìف@/ ٕاذا ء
ã
Ï¿ال ع� أطّل ذلك ومن الديار@, آثار

ء@:
ã
Ï¿ال ٕابـطال وأمّا عنك@/ ببعد ء

ã
Ï¿ال 
ٕا تنظر عنقك مددَت ٕاذا وتطاللُت أطIل@/

Gا@/ يُطَلب n ٕاذا وذلك ٕابطاGا@, وهو الدماء ٕاطIل فهو

أرسخ وهو mالدا القطر الصغار اXطر الط�ّل@: الليث@: قال ـ ٢٩٤ . ١٣ الxذيب
:@ أ*صمعيى عبيد أبو وطّلت@/ بIدك رُحبت ويقال أ*رض@, طّلت ويقال ندًي@, اXطر
:@
Ø ã
الكسا� وقال ال«Êء@/ ُطّلت وقد البغش@,

Ø
j ذاذ@, الر�

Ø
j الط�ّل@, وأضعفه@: اXطر أخّف

:@ ّ أ*صمعيى وعن ء@/
ã
Ï¿ع�@ال إ*¾Ìاف إ*طIل: الليث: وقال مطلولة@من@الط�ّل/ أرض

الط[ّلة@: الفّراء@: وعن بأ*رض@/ *صقاً كان ما Ëºوالر الديار@, من شخص ما الط�لَل@:
وعن /@Í½ÇÔ¡ا والط]ّلة@: السلسة@/ اòمرة والط�ّلة@: النعمـة@/ والط�ّلة@: /@éّالل من ال¿Ìبة

ٕا الشجر عروق رجه ÔO الذيى للنَدي زيد@: أبو وقال ا¡ص�@/ الط�ليل@: :@

Ø ã
èأ*عرا ابن
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دمـه@, وطُّل يتشّوفن@, أيى السطوح@, من يتطاللن نساًء رأيت ويقال@: طَّل@, غصوuا
منه@/ وحبسوه ٕايّاه منعوه ٕاذا حق�ه@, فIناً فIن بنو طل� خالد@: عن /@Pا وطَلّه

َسق�ف@/ ظَل�ل@, ـ �١� �ِطل]ل� ـ قع

َخّضل@/ بَلّل@, ,@ نَّديى ـ �٢� �ِطل]ل� =
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بقطرات اXطر مصاديقه@: ومن نَدي@, مع طراوة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ*صل أّن

الطرّية@/ وأ*رض الرخوة@, مع صغار


ٕا الشـجر عروق من Oرج وما ا¡ص�@, ع� تطلق اXع� هذا وبتناسـب
وع� طريّاً@, كان ٕاذا الديار من ويشخص ينبت وما اللّينة@, الناعمة واXرأة الغصون@,

ولطف@/ وطيبة طراوة فيه ٕا¾Ìاف

له@/ يُثأر nو يابس غ� وهو رطباً@, ٕابقائه فباعتبار الدم@: ٕاطIل وأمّا

التسقيف أّن 
ٕا مضافاً الع�ّية@/ اللغة من مأخوذ فهو وا�Iل@: السقف وأمّا
اXكان@/

ã
| ونداوة طراوة يوجب

مطلقاً@/ * القيدان@, فيه يIحظ أن *زم
ã
æعاXا هذه من فكّل

ا Òwأصا بَربوة َجن8ـة َكَمَثل ///@
ا َمرضات ابتغاَء م Ô ÒGأموا ُينِفقوَن ال8ذيَن وَمَثُل
/@٢٦٤ . ٢ ـ فَطّل وابٌل ُيِص}ا n ِضعف�فٕان @ُكلها اُ فآتت وابٌل

ã
| الواقع ا¤يط ذلك فٕاّن wا@, يتعلّق وما ا�نّة هو واXراد صفة@, عب كالص� الط�ّل
وخارج@/ داخل من الندي وب�ّشحات اGواء بلطافة ونداوة@, طراوة فيه طّل ارتفاع@:
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فيه الط�ّل كا¤يط نفسـه
ã
| فهو مرضاته@: سبيل

ã
و| Pا

ã
| كان ٕاذا فإ*نفاق

Ø ã
غي� لطف ¡قـه ٕاذا

Ø
Dس و* وا§ـّو@, والتضاعف الðايد اقتضاء وفيه ونداوة طراوة

الرaانّية@/ والفضل الرaة من وابل وأصابه

هو الكIم موضوع فٕاّن الضعيف@: باXطر اXورد هذا
ã
| الطّل تفس� و*@يصّح

فتكون وابل يُص}Çا n وٕاذا ضعف	@, باُ@كلها
ã
çتأ حينئذ فهيى وابل أصاwا فٕاذا ا�نّة

هوائها@/ وبرودة Tلّها ÏÉقت[ ونداوة طراوة فzا ًIَّط

الوصـفيّة ع� إ*dيّة غلبة 
ٕا مضافاً التأنيث@: مورد
ã
| الط�ّل استعFل وأمّا

والَقرن@/ والكَّل وج كالز� كث�ة@, نظائره أّن فيه@,

Øيع� أن والIّزم ية@, s*ا
ã
| التعب� هذا mIي * الطّل من اXطر ٕارادة أّن �O@*و

بنقيض ليس القطر كبار وهو الوابل اXطر فٕاّن Tتمل@, فطّل وابل يوجد n فٕان ـ @كذلك
ويرتفعان@/ Nتمعان * ضّدان بل يرتفعان * Øح� القطر@, صغار اXطر ]ع� الطّل

صحيح@/ غ� Fzف اXطر ]ع� الوابل انتفاء ع� الطّل وجود فتفريع

Pا مرضاة ابتغاء ع� متوقفة إ*Gيّة والعناية والرأفة الرaة وابل ٕاصابة ٕاّن
Ø
j

/@P إ*نفاق يكون وأن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طمث@:
وافـ�عها@, Îا ØÉاقت وقتل@: ÍÈب

ã
èبا من طمثاً امرأته الرجُل طَمث ـ مصبا

بالنكاح@/ يَُدم]هّن n أيى ـ َيطِمثهّن n ـ وعليه بالتدمية@, ٕاّ* نكاحاً الطمث يكون و*
وطمثت /@

Ø ã
Øِج� ا�نّيَّة و*

Øã
Ï»ٕان إ*نسيَّة يطمث n عبّاس@: ابن عن ا*sية تفس�

ã
و|

فـهيى Iيض@, ما أّوَل عليه يزيد وبعÎÉم حاضت@/ ٕاذا ÍÈب@: باب من طمثاً اXرأة
لغة@/ تِعب باب ومن هاء@/ بغ� طامث
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ã
| الطـمث :@

Ø ã
æالشيبا قال ء@/

ã
Ï¿ال مّس ع� يدّل صحيح أصل طمث@: ـ مقا

ذلك ومن أحٌد@/ قبلنا الَمرتَع ذا طمَث ما يقال ء@/
ã
Ï¾ كّل

ã
وذلك| اXّس@, العرب@: @كIم

اXوضع هذا
ã
| وهذا FPع@/ Îا

Ø
م« اXرأة@: الرجُل طَمث ويقال ا¡ائض@/ وهيى الطاِمث

عقلَته@/ ٕاذا :@
Ò
البع� طمثُت اòليل@: قال وحده@/ FPع يكون *

ـ َيطِمثهّن n ـ مّسـه ما أيى ـ قّط حبٌل
Ò
البع� هذا طمث ما ـ ٣٧٤ ا*شتقاق

وخالطها@/ Îا
Ø
م« أيى الدم طَمثَها من مأخوذ كأ@نّه معروف@, والطمث Zس«Îّن@/ n أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| فاً ØÍ½ت يوجب مؤّثر مّس هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ*صل أّن

البكارة@/ ٕازالة
ã
| Fك الدم@, وٕاخراج بالتدميـة ا�Fع أيى وا*ف�اع@, ا*قتضاض ذلك

ã
| فالطامث الدم@, Rروج Uصوصاً تأ ّثراً البدن

ã
| اXوجب ا¡يض حالة ذلك ومن

اXقي]د وا¡بل العقال ذلك ومن مyا@, يتأ ّثر مَن ع� أطلق
Ø
j ا¡الة@, تلك هو ا¡قيقة

للبع�@/

أ@ك�@/ اشتقاق الطمس ماّدة وب	 وبيyا

/@٥٦ . ٥٥ ـ جاّن و� قبَلهم ٕانٌس َيطِمثهّن Ònالطرف قا¼Íاُت فzّن

/@٧٤ . ٥٥ ـ جاّن و� قبلهم ٕانٌس يطِمثهّن n يام@/// ßòا ã|مقصورات حوٌر

من كّل روحانيّة بتناسب روحانيّة متناسبة لطيفة Uلوقة ا¡ور أّن �O و*
ا�ّنة@/

ã
| مصاحبxا من ويلتّذون wا يستأنسون ا�ّنة@, أهل

ا�سـد كثافات من ويتطّهرون أ*رجاس من هون Ø�يت ا�ـنّة أهل كان ا ØXو
من فيتقّربون وباطناً@, ظاهراً وروحاً@, ÓÊ»ج مطّهرة@, لطيفة أجساماً ويص�ون ,@ ّ اXاّديى
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من أيضاً ا¡Çور فتكون ومقامه@: مرتبته Mسب كّل وأ*ع�@, æأ*د اXلكوت nعوا
/@nالعا ذلك

:@
تعا بقوله التعب� يصّح فحينئذ

جاّن@/ و� قبلهم ٕانس َيطِمثهّن Òn

أحد يَطمـثهّن n Mيث فzا@, اهة Ø�وال والقداسة الطّهارة كFل 
ٕا ٕاشارة وهذا
مـن اXســتفادة القادسـة الطاهرة فطـرtا ÏÉقت[ اXعـ� وهذا وإ*نس@, ا�ّن من

اXقصورات@/ القا¼Íات

يتصّور ا Ø̂ ٕا ا�ائز غ� والتأث� السوء والنظر التعّديى فٕاّن با�اّن@: التعب� وأمّا
/@nعا ّ أيى

ã
| ا�اّن أو إ*نس أفراد جانب من يتحقّق أن

هـذه أمـثال مـن هـون Ø�وم أون
Ø
م� فهم الطي]ـبة@: وأ*رواح اIXئكـة وأمّا

ا¡ّق@/ عن اXتعّدية وا¦ايIت ا*Lرافات

كان@/ Lو ّ بأيى ف ØÍ½الت فيه يصدق Mيث اXؤّثر اXّس هو فالطمث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طمس@:
يَتعّدي هو@, وطمَس Tوُته@, ÍÈب@: باب من طمساً الرجل طمست ـ مصبا

درس@/ طُموساً@: ويَطُمس يطِمس الطريُق وطمَس يَتعّدي@/ و*

,@ اÇòط� طمسُت يقال@: ومسـحه@, ء
ã
Ï¿ال Tـو ع� يدّل أصل طمس@: ـ مقا

أيضاً@/ طاِمٌس ُء
ã
Ï¿وال أ*ثر@/ وطمسُت

ع� لَطَمْسـنا@ ُطِمست@/@ الّنجـوُم ذا@ @وٕا ـ با¤ـو أ*ثـر@ ٕازالة الط�ْمس@: ـ مفر
ـ وجوهاً َنطِمس قبلأن ِمن أ*ثر@/ يُطمس Fك وصورtا ضوءها أَزلنا أيى أعيyم@,
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أو ا*sخرة@,
ã
| قفاهم

ã
| عيوuم تص� أن أو والكIب@, الِقردة كصور ُصَورهم

Ò
فتص�

أعـظم وذلك أذنـاباً@, رؤسـاءهم وSعَل والرؤساء@, أ*عيان أو اGداية@, عن يرّدهم
الَبوار@/ سبب

ء
ã
Ï¾ وكـّل ا¤Çو@, مثل وغ�ه@, أ*ثر طمُسك والط�ْمس@: ـ ٢٨ . ٣ ا�مهرة
Ëºوطا @دارس@/ طاِمس@أيى وطريق عيَنه@, Pطمَس@ا ـ قوGم ومنه طمسَته@, غّطيته@فقد

أعIمه@/ دثرت ٕاذا أيضاً@,

:@ ÔÍ½والب والنجم والقمر دَرس@, طموساً@: ُء
ã
Ï¿ال طمس ـ ٢٩١ . ٢ أ*فعال

أهلكـته@, طمساً@: َء
ã
Ï¿ال وطمسُت بعد@/ ء@:

ã
Ï¿وال فسـد@, والقلُب@: ضـوؤها@, ذهب

أنا@/ وطسمته درس@, ُء@:
ã
Ï¿ال Ë

Ò
وطَ« Tوته@/ وأيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وصورة نظم زوال يوجب الشديد الَمّس هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

/@Fyم أعّم اXّس أّن Fك الطمث@, مفهوم من أقوي وهذا ء@/
ã
Ï¿ال

fن التغي�@: الفساد@, الصورة@, ٕازالة أ*ثر@, ٕازالة الضوِء@, ذهاب ـ oمفاه وأمّا
أو آثـاره Çfن وأمـثاGا@: والُبـعد@, والدرس@, اXطلق@, اXسح وأمّا أ*صل@/ مصاديق

لوازمه@/

/@٣٧ . ٥٤ ـ م Òy أعيُ َفطمسنا َضيِفه َعن راَوُدوه وَلَقد

/@٤٧ . ٤ ـ وجوهاً َنطِمَس أن َقبِل ِمن معكُم Xا قاً ُمصد6 لنا نز8 ا ß[ آمنوا

/@ ٨ . ٧٧ ـ ُفرَجت Êء
Ú
ال« وٕاذا ُطِمست النّجوُم فٕاذا

علzا@/ اX�تّبة ونتائجها آثارها Hتّل Mيث فzا@, الصورة نظم ٕازالة يراد
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البحث@/ قابلة غ� جزئيّة فأمور اXوارد@: هذه
ã
| الطمس خصوصيّات وأمّا

/@ ٨٨ . ١٠ ـ ع�قلوwم واشُدد م ßGَع�أموا اطِمْس رّبنا

/@٦٦ . ٣٦ ـ Íاَط Ù½ال فاسَتبقوا م ß
y َع�أعيُ َلَطَمْسنا َنشاء ولو

وا*ستعIء Iّققه@با*ستيIء 
ٕاشارة@ٕا ع�: Mرف @ا*sيت	
ã
فاستعمل@الطمس@|

اXوردين هذين IRف الطمس@, وقوع ٕا
مطلق أ*ّول التعب�
ã
| النظر فٕاّن والتسّلط

ُيشاء@/ Lو ّ وبأيى واستيIء بٕاحاطة Iقّقه Fzف فاXنظور

كون 
تعا Pا من يطلب مو�Ïºع� فٕاّن اXع�@: ذلك يقتضيان أيضاً واXوردان
إ�نسـاَن ٕان8 ـ لطـغياuم السبب هو اXال ٕاّن حيث تسـلّطهم@, عن خارجة أمواGم

يفعلون@/ ما يفعلون وبوسيلته ـ 
استَغ رآُه َلَيطغيأن

أعيyم ع� والطمس شاء@, ٕاذا علzم الكامل ا*ستيIء ٕاثبات مقام
ã
| والثانية

أيدvم@/ ب	 ما مشاهدة و*@يستطيعون طريق ّ أيى
ã
| ا*ستباق يقدرون * Mيث

وٕادرا@كـاtم اXعنويّة بصائرهم أّن 
ٕا ٕاشارة أ*بصار@: دون Ô	بأ*ع والتعب�
أعضاء من الظاهريّة أ*ع	 هذه ٕاّ* Gم تبق nو مطموسة@, وكانت عميت قد الباطنيّة

البدن@/

نظمها@/ وٕازالة والتوّجه الوجهة جهة 
ٕا ٕاشارة بالوجوه@: والتعب�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طمع@:
ويَـتعّدي وطاِمع@, طِمٌع فهو وطFَِعيّـًة@, وطFَعاً طََمعاً ِء

ã
Ï¿ال

ã
| طِمَع ـ مصبا

يستعمل@]ع�أ*مل@, وقد حصوله, يقرب Dف وأ@ك�ما@يستعمل أطمعُته@, باGمزة@فيقال
حصوله@/ يبُعد ما أمَل ٕاذا مَطَمع@, غ�

ã
| طَمٌع ـ كIمهم ومن
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يقال ء@,
ã
Ï¿لل ّ قويى القلب

ã
| رجاء ع� يدّل صحيح واحد أصل طمع@: ـ مقا

ã
لِلّ� ـ ِمطـFع امرأة ويقال التعّجب@, عند ـ زيد يا ولََطُمعَت طََمـعاً@/ ء

ã
Ï¿ال

ã
| طِمع

ِكن@/ Ô] و* تُطِمع

ã
| ويقال ه@,

Ô
غ� فيه وأطمَعه وطَْمٌع@/ طَِمع فهو طََمعاً@, ء

ã
Ï¿ال

ã
| طمع ـ صحا

صارت ٕاذا فIُنٌة@, اXـرأُة وخُرجت الطمـع@, كث� صار أيى الرجُل@, @طَُمَع ـ التعّجب
التعّجب صور ٔ*ّن ء@,

ã
Ï¾ كّل

ã
التعّجب| وكذلك فIن@,

ã
ÏÈالقا وقَُضَو اòروج@, @كث�َة

وبئس@/ ِنعم عyا شّذ وقد كلمًة@/ ت Ôوك� به@, ع ßdوأ زيداً@, أحسَن ما ثIث@:

أجل من الطمع أ@ك� كان وØXا له@/ ¾Îوًة ء
ã
Ï¿ال 
ٕا النفس نُزوع الطمع ـ مفر

طبع@/ الطمع قيل اGوي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عن عبارة فهو النفس@,

ã
| ا*ستغناء يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

يده@/ عن خارج هو ما 
ٕا النفس [ايل

Fك ذّل الطمع أّن ورد وقد الدنيا@, حّب آثار ومن اXهلكة@, الصفات من وهذا
عّز@/ الناس أيديى

ã
|

Ø
Fع ا*ستغناء أّن

ليس وهذا مستحقّاً@: الطامع يكن n وٕان مستحسن أمر 
ٕا الطمع يكون وقد
صحيحاً@/ ا¦ايل كان ٕاذا مستحسناً@, يكون بل بقبيح@,


ٕا كا¦ايل Mّق@, ليس ء
ã
Ï¿ب الوصول 
ٕا ا¦ايل وهو القبيح@, اXذموم فالطّمع

:@
ã
| Fك بوجه@: فيه له استحقاق و* غ�ه يد

ã
| ما

/@٣٢ . ٣٣ ـ َمَرض َقلبه
ã
| ال8ذيى فَيطمَع بالقول ف Hضعَن Ø Ôíاتقي ٕان

ا¦ايل@/ ذلك
ã
| صحيح وجه له وليس له Nوز * ما 
ٕا [ايل فهذا
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:@
ã
| Fوك

/@٣٨ . ٧٠ ـ oنَع جن8َة ُيدَخل مأن Ôyِم امرٔي bُكل أَيطمع َكَفروا@/// ِلل8ذيَن fا

و¾Ìائطه@/ أسبابَه ي]ٔي Ôv أن دون من أمر 
ٕا [ايل وهذا

:@
تعا قوله وهكذا

.@@٧٤ ـ أزيد َيطمعأن Ú Ôj /@/@/@@ دوداً ÒW ماً� لَُه وجعلُت َوحيداً َخلقُت وَمن
ã
æذَر

/@١٥

جهة@/ Iوب استحقاق دون من

وهـو صحيح مستحسن أمر 
ٕا ا¦ايل كان ٕاذا وهو اXستحَسن@, الطمع وأمّا
:@
ã
| Fك ومقّدماته@: وسائله ي]ٔي Ôvو له يستعّد

/@ ٨٢ . ٢٦ ـ
ã
� يغفر أن أطمُع وال8ذيى

/@ ٨٤ . ٥ ـ الّصا¡� الَقوم َمَع ربbنا ُيدِخلنا وَنطمعأن

/@٥١ . ٢٦ ـ خطايانا ربbنا َلنا يَغفر َنطمعأن انّا

استعّد ٕاذا له مانع * oالرح الرaن Pا من الصا¡	 مع ودخوله اXغفرة فطمع
:@
تعا قال Fك العبودّية@, تقتضيه ا

Ø
Wو به مأمور ٕانّه بل له@,

/@٥٦ . ٧ ـ وطَمعاً َخوفاً وادعوه

/@١٦ . ٣٢ ـ وَطمعاً َخوفاً م Øwر َيدعون الَمضاجع َعن م Ôwَتتجا|ُجنو

جـنب
ã
| مـذنباً وكونه وتقص�ه نفسـه قصور 
ٕا التوّجه بلحاظ فاòوف@:

وكرمه وجوده ورأفته رaته 
ٕا النظر بلحاظ والطمع@: Vاهدة@/ ّ بأيى جاهد ولو مو*ه
/@
تعا منه إ*فاضة وبتوقّع العاّم@,

Ø ã
اXن� جانب 
وٕا الطمع@, وهو اXثَبت جانب 
ٕا الناظرتان ا�هـتان وهاتان
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اXراحل@/ [ام
ã
| ß	ملحوظت تكونا أن من *@بّد اòوف@: وهو

:@
تعا فيقول

/@١٢ . ٢٣ ـ الث6قال الّسحاَب ÑÏ¿وُين وَطَمعاً َخْوفاً َق Ö Òال� ُيريكُم ال8ذيى هَو

/@٢٤ . ٣٠ ـ وَطَمعاً َخْوفاً َق Ö Òال� ُيريكُم آياِتِه وِمن

حـالة حـصول ٔ*جـل ال�ق يـريكم أيى ٔ*جله@, مفعول ٔ*@نّه خوفاً@: نصب
/@
تعا Pا 
ٕا للسالك الIّزم	 والطمع اòوف

فيه فال�ق وٕاحراق@/ وناٌر ورaة@, ونور ٕاضاءة فzا وإ*نارة ٕانارة@, ال�ق فٕاّن
وحالة عذاب@, نزول من اòوف حالة حصوَل للشاهد ويوجب ,@Fyم كّل استعداد

ورaة@/ نور توّجه من الطمع

بشـّدة ا¡Çاصل ا¢Çصوص اللّـمعان ٕاراءة أيى آيـة@, ال�ق ٕاراءة كـون وأمّا
آيـات من ال«Êء@:

ã
| وجوده وعلل وخصوصيّاته حدوثه 
ٕا التوّجه فٕاّن وضغطة@:

وربوبّيته@/ وتدب�ه وقدرته عظمته

ال�ق * وطـمع@, خـوف حصول توجب ال�ق ٕاراءة فٕاّن بإ*راءة@: والتعب�
ال«Êوّية@/ اXنظومات سائر

ã
| Fك إ*راءة@, قيد بدون نفسه

ã
| ووجوده

يتعلّق به وما الطمع وموارد الطامع نيّة باختIف Oتلف الطمع حكم أّن فظهر
قبيحاً@/ أو مستحسناً فيكون الطمع@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طّم@:

أ*رض به يسّويه Øح� ء
ã
Ï¿لل ء

ã
Ï¿ال ع�تغطية يدّل صحيح أصل طّم@: ـ مقا

ذلك@, ع� Jمل
Ø
j وسّواها@, مIٔها بال�اب@:

Ò
الب� طم� ـ قوGم ذلك من غ�ها@/ أو
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البحر@, فالط]ّم@: ـ ّم والر] الط]ّم له ويقولون@: القرار@/ ذلك اXاُء طّم كأ@نّه الط]ّم@, للبحر فيقال
القـيامة@: يت Ød ولذلك وغلب@/ Iع ٕاذا أ*مـُر@: طم� قوGم@: ذلك ومن ال�ي@, ّم@: والر]
التغطية@/ فيه يكن n التسوية@وٕان مع� ففيه منه: أخذ ٕاذا َشَعره طم� قوGم: فأمّا الطاّمة@/

الب�@/ يُطّم Fك طُّم قد كأ@نّه يُفصح * الّذيى الرجل الط]مِطم@: الباب ومن

استوت Øح� مtIٔا قتل@: باب من Ó
Ø
Fَط بال�اب ها

Ò
وغ�

Ò
الب� طممت ـ مصبا

ذلك@/ wا فعل ال�اب@: وطّمها أ*رض@, مع

ويقال الَكْبس@/ وهو بال�اب
ß
الب� طم[ الطّم@: الليث@: قال ـ ٣٠٦ .@١٣ الxذيب

كّل ع� فَطَّم الّسـيل وجاء ,@ Ó
Ø
Fط يَطُّم وهو طَّم@, قد يعلو@: Øح� يَكـ� الّذيى ء

ã
Ï¿لل

ء@,
ã
Ï¾ كّل ع� تَطُّم القيامة هيى ـ الطاّمة جاءت فٕاذا الفّراء@: وقال عIه@/ أيى ء@:

ã
Ï¾

وقال ء@/
ã
Ï¾ كّل ع� تِطـّم

ã
الّ� الّصـيحة هيى الطاّمـة@: الزّجـاج@: وقال تَِطّم@/ ويقال

/@IًÎº َعدواً يعدو مّر ٕاذا :@ ÓDطم يطُّم البع� طّم :@ ّ أ*صمعيى

وإ*غIق@/ السداَد أحكم ,@ سد� أغَلق@, �طامَم� ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو التغطية مطلق وأمّا وٕاغIق@/ تغطية

ã
| علّو هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

لوازمه@/ من بل بأصل@, فليس غ�ها@: أو الغلبة أو اXلء أو إ*غIق أو العلّو

ـ قوGم
ã
| Fك القيود@, هذه فيه تIحظ أن *بّد اXاّدة استعFل موارد من فكّل

أ*مُر@/ وطّم ء@,
ã
Ï¾ كل� السيُل وطّم ,@

Ò
الب� طّم

أ*صل@/ تناسب Vازيّة
ã
æعاf اXوارد@: بقيّة وأمّا

ن Ò ßX Ôoحـ Òا� زت وبُر6 َسعيى ما إ�نساُن َيَتذك8ُر يَْوَم �ي الكُ الطاّمُة جاَءت فٕاذا
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/@٣٥ . ٧٩ ـ َيري

وأعGFم وأفكارهم الناس وآمال اُ*مـور Vاريى من ء
ã
Ï¾ كل� يَطّم Õ Ònعا أيى

الظاهرّية@/ والعناوين اXاّدية العامّة وا�ريانات الدنيويّة وا¡وادث

سيطرته@وحكومته Iت ء,@وNعلها
ã
Ï¾ @ويُغلق@كّل ويُغطّيى العاn@يَعلو هذا fحيط

Tّل@: كّل وJيط ويُسّويى IٔZو ونفوذه@,

/@٤٩ . ١٤ ـ ِ
ِ وَبرزوا@ واُت مى والس8 أ�رض Ò�غ أ�رُض ُتبّدل يَوَم

وجُهه@: فيه كان ما ٕاّ* ء
ã
Ï¾ كّل يُطَّم فيومئذ

/@ ِ
ِ وَبرزوا@ رّبك@, وجُه Òوَيب� فاٍن zا َعلَ َمن @ُكل8

يدّل فالطّم والطمس@, الطمث ومواّد اXاّدة ب	
Ó
ومع� لفظاً التناسب �O و*

أشّد أيضاً والطمث الطمث@, من أشّد كان الطمس أّن Fك الطمس@, من أشد� مّس ع�
ع� ـ م ـ س ـ ث ـ ع ـ حروف@

ã
| الشـّدة علzا يدّل اXراتـب وهذه الّطمع@/ من

ال�تيب@/

الطّم@/ كلمة
ã
| التضاعف 
ٕا مضافاً

يظهر ا Ø̂ ٕا الطامّة فٕاّن :@oا�ح بروز وذ@كر ـ
Ô
oح Òا� َزت وبُر6 ـ ا*sية تتّمة وأمّا

فـتُطَّم وملتّذاÇtا@, و¾Îواtا وزخارفها بالدنيا تعلّقوا الّذين وهم اXذنب	@,
ã
| أثرها

أفكـارهم بواطـن
ã
|

ã
الّ�

Ô
oا�ح وُبّرزت ا*sخرة@, عالـم بٕاقبال وتف� اُ*مور تلك

وأعGFم@/

آماGم طَّموا قد وروحانيّة آخرة أهل فهم بالّدنيا@, Gم تعلّق Iف :@Pا أهل وأمّا
Zوتوا@/ أن قبل نفوÎºم وأماتوا وأفنوها الدنيويّة

يتذّكرون يومئذ م Øuفٕا wم, و*تتعلّق أشخا¼Îم@, خصوص
ã
| *تؤّثر فالطامّة
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وجه 
ٕا ٕاّ* يتوّجهون و* ا�ّنة@, سلوكهم بواطن
ã
| ويشاهدون ا¡ّق@, مساعzم

ã
|

َسعي@/ ما إ�نساُن َيتذك8ر َيومئٍذ ـ الرّب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طمن@:

باXوضع@: واطمأّن الط[مأنينة@/ Ëº*ٕوا َيقلق@, nو سكن القلُب@: اطمأن� ـ مصبا
اطـمأّن

ã
| وأ*صـل بعÎÉم@: قال منخفض@/ :@ Øمطم� وموضع وطناً@/ ذه ØHوا به أقام

وقـيل قياس@/ غ� ع� السا@كن	 من فراراً زوا
Ø
Y م Øyلك واسواّد@, اaاّر مثل أ*لف

اÇGمزة ت«Îيل وNوز اXيـم@/ ع� واُّخرت فأعل@, ع� ظهَره الرجُل طَأمن أ*صل
وخفضه@/ حناه ومعناه طامَن@, فيقال

وطامنت طُمأنينًة@/ Øيطم� اXكاُن ٕاطمأن� يقال Yزة@, بزيادة اُصيل طمن@: ـ مقا
َسّكنت@/ منه@:

قلوُبكم@/ به Úولتطم� ـ ا*نزعـاج بعد السكون وا*طمينان@: الط[مأنينـة ـ مفر
بالسوء@/ أمّارًة تص� * أن وهيى ة@: طمِئن8 Xا الن8فُس ا Ôx يا@أ@يّ

ã
| وقـيل سكن@, ٕاذا قلبُـه اطمأّن الّليث@: قال طمن@: ـ@ ٣٧٧ . ١٣ الxذيب
ـ وقوله ا@/

Ø
wلر وأخبتت بإ*Zان اطمأ@ّنت

ã
الّ� هيى الُمطمئن8ة@: الن8فُس ا Ôx َأ@ي8 يا تفس�ـ

الط[مأنينة@/ Ëº*ٕوا بالغيب@/ إ*Zان بعد اXعاينة 
ٕا ليسكن أيى :@
ã
َقل Úِلَيطم� ولكن

فzا حّلت ا Ø̂ ٕا اطمأّن
ã
حّلت|

ã
الّ� اGمزة ٔ*ّن بغ�Yز@, حناه@, ٕاذا ظهَره طامَن ويقال

باGمزة@/ طأمَن يقول@: من ومyم السا@كن	@/ ب	 ا�مع حذار

الرجل واطمأّن السكون@, والط[مأنينـة@: سـّكنه@/ َء@:
ã
Ï¿ال طأمَن طمن@: ـ لسا

من أصله وأّن مقلوب اطمأّن أّن 
ٕا سـيبويه ذهب سكن@/ أيى وُطمأنينة@: اطمئناناً
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زيادة@, ذيى غ� طأمَن أّن سيبويه@: وحّجة ذلك@/ ضّد فرأي عمرو أبو وخالفه طأمَن@,
ٕاذا وذلك لذلك@, الوهن من ÍÈب ¡قها الكلمَة ¡قت ٕاذا والزيادة زيادة@, ذو واطمأّن

مستعمل@/ غ� وطمن آخر@, ضعف ٕالzا أÌºع الضعف من ÍÈٌب ¡قها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا*ضـطراب رفع أيى اضطراب@, بعد سكون هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ*صل أّن

معنويّاً@/ أو ماّدياً السكون@, حالة واستقرار

:@
ã
| Fك :@ ّ اXاّديى فا*طمينان

َمكان ُكّل ِمن َرَغداً رزُقها يأتzا مطمئـن8ًة آِمنًة كاَنت َقريًة@ َمثً  
ا ÍÒÈَب
/@١١٢ . ١٦ ـ واòوف ا�وع لباَس 
ا فأذاَقها 
ا بأنُعم فكفرت

تعيّ¿Îم@/ وسائل مع الناس من وbع وزراعة عFرة فzا Tّل Vموع فالقرية@:
وجـريان وعي¿Îم حياtم أسباب وtيّؤ أمورهم بنظم Jصل ا Ø̂ ٕا فzا وا*طمينان
ظل أو خوف أو جوع من واختIل اضطراب فzا يُري * Mيث بيyم@/ العدالة برنا¶

عصيان@/ أو فساد أو

:@
ã
| Fك :@ ّ اXعنويى وا*طمينان

/@١٠ . ٨ ـ ُقلوُبكم به Úولَتطم� ¿Ìي بُ ٕاّ�@ 
اُ َجَعلَه وما

/@٢٨ . ١٣ ـ الُقلوب Ûَتطم� 
ا ِبِذكر أ�

/@٢٧ . ٨٩ ـ َمرضيّة راضيًة ٕا�ربّك ارِجعيى الُمطمئن8ة الن8فُس ا Ôx bَأ@ي يا

/@١٠٦ . ١٦ ـ باZ�ٕان Øمطم� وقلبُه @كره اُ َمن ٕاّ�
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ا*ضطراب يرتفع Mيث وال¿Îود اليق	 بنور يتحّصل ا Ø̂ ٕا القلب
ã
فا*طمينان@|

وال�ّدد@/ والðلزل

,@٢ ـ
ã
آي�

ã
| Fك ـ فأ*ّول ٕاليه@: وبالنسبة Ø	مع أمر مقابل

ã
| أو مطلق ٕامّا وهو

جهة من بدر غزوة مورد
ã
| 
اُ*و

ã
| قلوwم اطمينان فٕاّن /@٤ ,@١ ـ

ã
| Fك

ã
æوالثا /@٣

العدّو@:

ُمْرِدف�@/ اX ِئكَِة ِمَن بألٍف @كُم bد ß ÔW ã
Ùæَلكُمأ فاْسَتجاَب َرّبكُم تسَتغيثوَن ٕاذ

وا*عتقاد@/ اُ*صول جهات من فيه اُ@كره ]ا تتعلّق ـ والرابعة

ã
| اXطلقة الطمأنينة Iقّق ويراد fطلق@, :@٣ ,@٢ ـ

ã
| ا*طمينان حصول وأمّا

إ*ÇZان مراحل bيع
ã
| والðلزل وال�ّدد ا*ضطراب مطلـق عن وخروجها النفس

البعث@/ ويوم وأفعاله وصفاته وبأÊºئه 
تعا Pبا

نور ورسوخ ال¿Îوديّة اXعرفة Iقّق بعد ٕاّ* قلب
ã
| تستقّر * الطُمأنينة وهذه

وسلطانه@, وحgه ٕارادته ونفوذ وقيّوميّته وقدرته وعلمه ٕاحاطته يشاهد Øح� اليق	@,
وذّله@/ وفقره نفسه عبوديّة

Ø
j

علzا@: م�تّبة ونتائج آثاراً للطمأنينة أّن ع� :@٣ آية وتدّل

Pا
ã
| اXعرفة ونور واليق	 ا*طمينان له Iّصل من فٕاّن ٕا�َرب6ك@: ٕارِجعيى ـ ١


ٕا وا¦Çايل بالدنيـا التعلّق له Zكن و* به@, ومتعل]ق Pا 
ٕا قهراً منقطع فهو :@Pوبا
:@Pبا ا*طمينان مقابل

ã
| wا التعلّق فٕاّن مشxياtا@,

ولئَك اُ Çwا@/// واطمأ ّنوا@ نيـا bالد ـياة Ò¡با وَرضوا ِلقاَءنا �@َيـرجون ال8ذيَن ٕان8
/@٧ . ١٠ @ـ@ النّار مأواهم

ّ ال¿Îوديى بالعـلم عرف ا*طميـنان درجة 
ٕا وصـل مَْن فٕاّن ٕا�ربّك@: ـ ٢



١٤٩ طمن

وٕاعانته@, وبٕافاضاته 
تعا Pا من كان ونورانيّته واهتداءه وتوفيقه سلوكه أّن
Ø ã
اليقي�

ا¡ا*ت@/ bيع
ã
| له

ã Ø
èرXا وهو

ع� وجوِده فيضه وcول رaته
ã
Ø�Q ُيشاهد اXقام هذا

ã
| فٕانّه راِضيًَة@: ـ ٣

ã
| خاضع فهو خاّصة@, والباطنيّة الظاهريّة حا*تـه قاطبة

ã
| وعليه عاّمة@, 	Xالعا

ولطفه@/ وكرمه ٕاحسانه مقابل

ã
وين� ,@oالكامل@يستلزم@الوفاق@والتسل التاّم@واòضوع الرضا فٕاّن َمرضي8ًة@: ـ ٤
,@
تعا Pا عند مرضيًّا كونه يوجب اXع� وهذا وا*Lراف@, وا¦ّرد والعصيان اIòَف

الصا¡	@/ عباده ومن

له يكون * وأن العبودّية@, مقام يIزم مرضيّاً كونه فٕاّن :@ ِعباديى ã
|
ã
فادُخ� ـ ٥

الّذين عباده زمرة
ã
| فيدخل خالصة@, طاعة

ã
| وهو ,@
تعا Pا

ã
| ٕاّ* و[ايل هوي

ا*ضـطراب من يب و* الطمأنينة@, حّق يتحـقّق وهنا ,@Pا يشاء ما ٕاّ* *@يشاءون
أثر@/ والðلزل

واIòف@, أ*نانّية@, انتفاء يوجب العبوديّة حقيقة Iقّق فٕاّن :@
ã
� َجن8

ã
وادُخ� ـ ٦

اÇXوانـع وارتـفاع ,@hالكـر وجهه 
ٕا والنظر واللقاء واXواجهة ا*رتباط وحصوَل
أولياء òواّص ا¢صوصة ا�نّة وهيى اللقاء جنّة فاXراد والنورانّية@/ الظلFنيّة وا¡جب

لقاءه@/ يرجون الّذين Pا

ã
| اXلحوظة اXراتب هذه ب	 موجـود

ã
çالذا والتقّدم ال�تيب أّن فظهر ـ ٧

مقام ـ ٣ الربوبّية@/ مقام ¾Îود ـ ٢ اXتعال@/ Pا 
ٕا الرجوع ـ ١ إ*طمينان@: موضوع
الصا¡	@/ العباد مقام لواء

ã
| الورود ـ ٥ َمرضيّاً@/ كونه مقام Iقّق ـ ٤ وIّققه@/ الرضا

وأوليائه@/ باللقاء ا¢صوصة ا�نّة
ã
| الدخول ـ ٦

:@
تعا فقال ]راتبه@, وباطناً لفظاً الذكر فهو الطمأنينة@: ع� يتقّدم ما وأمّا



طىه ١٥٠

/@٢٨ . ١٣ ـ الُقلوب Øَتطم� 
ا ِبِذكِر أ�

و¾ÎواÇtا و[ايtIا الدنيا عن وا*نقطاع ا*ن½Íاف يوجب وٕادامته فالتذّكر
ا*طمينان@/ Iّصل مقّدمة وهذا ,@
تعا ٕاليه

وا*طـمينان Vّرد@, ّ رباعيى كدحرج طأمَن أّن فالظاهر ا*طمينان@: ماّدة وأمّا
فللتخفيف@/ القلب وأمّا ,@ ّ رباعيى مزيد @كا*قشعرار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طىه@:

/@٢٠ ـ Ï¿ ÒOن Ò ßX ةً َتذكَر ٕاّ� Òِلتَش� الُقرآَن َعليَك أنزلنا ما طىه

والعقل علمه@, من اُوتينا ما
ã
الّ� الرموز من ا Øuفٕا Tتملة@, وجوه الكلمة هذه

ã
|

ا�زئيّات@/ معرفة 
ٕا له طريق *

مربوط اXباركة السورة هذه
ã
| البحـث أّن 
ٕا يُشـ�ان ا¡رفان هذان ـ ١

من بالطغيان يتعلّق Dف هو ا Ø̂ ٕا فzا اXهّم فالبحث ا¡رفان@, هـذان فzا ]وضوعات
اÇXطلق@, باÇGدي

Ø
j ٕاÌºائيل@,

ã
وب� Ïºمو وSاُة هI@كُه فيه البحر وطريق فرعون@,

أ*Zن@, الطور وهكذا هارون@, أمر وجريان أ*نبياء@/ من واGدي التكوين@,
ã
| واGدي

اGوي@/ واتّباع

الناس@, wداية يؤَمر �ص�
Ø ã
الن� أّن 
ٕا ٕاشارة فيه :@ ةً َتذكَر ٕاّ� ـ السورة وصدر

والتكّلف@/ للزaة * للهداية@, وسيلة والقرآن

الطاغ	@/ وهداية الطغيان 
ٕا السورة
ã
| التوّجه فيكون

/@٩ + ٥ @= @١٤ عدد@ 
ٕا ٕاشارة Fzف ا¡رفان يكون أن ـ ٢



١٥١ طىه

العدد هذا oوتتم معصوماً@, Ì¿ع بأربعة بشارة 
ٕا ٕاشارة ٕامّا ١٤ العدد وهذا
العدد@/ [ام 
ٕا ينxيى أن 
ٕا واGداية� التذكرة �وظيفة اXقام هذا وٕادامة ع�ته@,

ã
|

الطغاة@/ قبال
ã
| ا¡ّق وتبي	 والتبليغ اGداية تستمّر وبوجودهم

والبشارة متفّرعة@, تسعة
Ø
j أصيلة@, `سة 
ٕا ٕاشارة ا¡رف	@: wذين والتعب�

MاÍÈين@/ ليسوا الّذين التسعة تقّدم
ã
ÏÉتقت

التـبليغ Iقّق زمان وأّول اGـداية أمر ظهور بداية 
ٕا ٕاشارة العـدد أّن وٕامّا
اÇXدينة 
ٕا اXسـلم	 وانتقال اGجـرة وقوع

Ø
j سـنة@, ١٣ بانxاء وذلك والرسالة@,

ا¡قائق@/ بيان
ã
| وحّريxم

سنة@, ع¿Ìة أربع 
ٕا �ص� الرسول حياة زمان ٕا
امتداد ٕاشارة العدد أّن وٕامّا
فيمتّد اGجرة@, قبل أربع سـنة

ã
| كان نزوGا أّن ع� بناء ية@, s*وا السورة نزول من

اXسّمي@/ أ*جل 
ٕا والعبوديّة واGداية التبليغ

اXباركة@: السورة آخر
ã
و| ـ اGجرة وقبل ]كّة نزلت قد الكرZة السورة وهذه

وَمـن ّ الّسـِويى Íاط Ù½ال أْصحاُب َمن َفَسـَتعلمون ّبصوا Òف� ُم�ب6ٌص ُكل� ُقل
/@ اهَتديى

وفـهرس مسؤوليته وعنوان أ*@كرم الرسول برنا¶ أّن 
ٕا يشار الرمز وÇwذا
رفعه

ã
| وا�هاد الناس أفراد

ã
| الطغيان وجود 
ٕا التوّجه هو الرسالة@:

ã
| مأموريّته

والفIح@/ الرشاد وتبي	 باGداية

أعلم@/ Pوا ,@Iًقلي ٕاّ* العلم من اُوتينا وما العلم@, من مبلُغنا هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



طهر ١٥٢

طهر@:
النـقاء وهو الط[هر@, Ëº*ٕوا طهارًة وقُرب@, قتَل

ã
èبا من ء

ã
Ï¿ال طهر ـ مصبا

للحالة قيل ومنه العيـب@, من ء بريى أيى الِعرض@, طاهر وهو والن�َجس@, الدنَس من
من وطاهر أ*دناس من طاهـرة وامرأة أطهـار@, وا�مع ُطهر@, للحـيض اXناقضـة
قـرب@/ باب من قليـلة لغـة

ã
و| قتـل@, باب من ا¡يض من طهرت وقد ا¡ـيض@/

Sس@, خـIف طـاهر@: ومـاء التطّهر@, ]عـ� الطهارة وتكون اغتسلت@/ وتطّهرت@:
لوصف أ@نّه وأ*@ك� طاهر@, ]ع� وأ@نّه مبالغة قيل وَطهور@: به@, للتطّهر صا¬ وطاهر:
مطه]راً يكن n وما ويقال@: لغ�ه@/ اXطه]ر نفسه

ã
| الطاهر هو الط�هور ثعلب@: قال زائد@,

بَطهور@/ فليس

الط[هر@: ذلك ومن َدَنس@/ وزواِل نَقاِء ع� يدّل صحيح واحد أصل طهر@: ـ مقا
n ٕاذا@ النـيّات@: طـاهر وفـIٌن قبيح@/ وكل] الذّم عن ه Ø�الت والتطّهر@: َنس@/ الد� خIف

َطهوراً@/ ماًء ـ اXاء والط�هور@: يَُدّنس@/

ماًء
ã

 واطلب وطُهوراً@/ طَهوراً طُهرت وقد ر@, وَتطه� واّطَهر وطُهر طَهَر ـ لسا

ُطهر@, ذات وهيى طواهر@, وِنساء طاهر@, وامرأة فيه@/ ش}ة * الطهارة
ã
| بليغاً طَهوراً@:

به@/ استنجي باXاء@: وتطه�ر أطهار@/ ذوات وهّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| يكون أن من أعّم والقََذر@, الن�َجس يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى

:@
ã
| Fك اXاّديّة فالطهارة



١٥٣ طهر

/@١١ . ٨ ـ ِبه ركُم لُيطه6 ماًء Êِء Ú»ال ِمن َعَليكُم ُل Ù	 ويُ

/@٤ . ٧٤ ـ فاهُجر جَز bوالر َفَطه6ر وِثيابََك

/@@ ّ اXاّديى ّ الظاهريى نَس والد� الن�َجس من ه Ø�الت ف�اد

:@
ã
| Fك واXعنوّية@,

/@٤٢ . ٣ ـ رِك وطه8 اصَطفاِك 
اَ ٕان8

/@٣٣ . ٣٣ ـ َتطه�اً ركُم وُيطه6 الَبيت أهَل جَس الر6 َعنكُُم لُيذِهَب 
ا ُيريُد ا Ú̂ ٕا

/@٤١ . ٥ ـ م Òwقلو ُيطه6ر أن 
اُ يُِرد Òn ال8ذيَن ولئَك اُ

الروحانّية@/ وأ*رجاس أ*دناس عن ت�vهم ف�اد

:@
ã
| Fك واXطلقة

/@١٠٨ . ٩ ـ رين اXط8ه6 bب ß ÔJ
وا روا يَتطه8 بbونأن ß ÔJ ِرجاٌل فيِه

/@٢٢٢ . ٢ ـ رين اXَتَطه6 ّب ÔJو Òالت8ّواب� ّب ÔJ
ا ٕان8

/@٢٥ . ٢ ـ رة ُمَطه8 وأزواٌج

باطنّية@/ معنويّة أو ماّدية جهة
ã
| الطهارة حصول مطلق ف�اد

أو جنابة أو نفاس أو حيض دم أو قذارة أو Sاسة جهة من التدنّس أّن فظهر
مyا كّل عن ه Ø�والت الطهارة@, يقابل ا

Ø
W منحرفة@: عقيدة أو ذميمة صفة أو فاسدة نيّة

معنوّية@/ أو ماّدية جهة
ã
| يكون أن من أعّم والنقاء ه Ø�الت فهذا من@مصاديقها@, مصداق

وا*ّطـهار@: والتطّهر ه@/ Ø�والت النَقاء نفس Fzف يIحظ والط[هر@: الطهارة ٕاّن
Ø
j

طاهراً@/ ء
ã
Ï¿ال جعل فيه يIحظ والتطه� وٕاظهارها@/ الطهارة اختيار Fzف يIحظ

الصفات
ã
| أو وا*عتقاد@, أ*فكار

ã
| أو التكوين@,

ã
| ٕامّا آخر@: بوجه والطهارة



طهر ١٥٤

/@ ّ الطبيعيى ا�ريان
ã
| أو ا*ختيارّية@, وأ*فعال أ*عFل

ã
| أو وأ*خIق@,

:@
ã
| Fك ء@:

ã
Ï¿ال وذاِت التكوين

ã
| ـ@ ١

/@٤٨ . ٢٥ ـ َطهوراً ماًء Êِء
Ú
ال« ِمَن وأنَزلنا

/@٢١ . ٧٦ ـ َطهوراً ¾Ìاباً م Ûwر وَسقاُهم
فعيل@,

ã
| ليست مبالغة وفيه لول كالذ� ء

ã
Ï¿ل الطهارة ثبوت ع� يدّل والطهور

َفعول@/
ã
| ليس ورسوخ استمرار مع تثّبت فَعيل

ã
و|

كونه وأمّا نفسـه@,
ã
| طاهر وهو الصفة wذه ذاتاً اXتّصف هو الط�هور@: فاXاء

¾Ìائط مع ¾Ìعاً أو عرفاً لوازمه من بل مدلوله@, حقيـقة من فليس لغـ�ه@: راً مَُطه]
Uصوصة@/

:@
ã
| Fك وإ*عتقادات@: أ*فكار

ã
| ـ@ ٢

ال8ذيَن ولئَك اُ فُخذوه@/// هذا Ôrاُوتي ٕان يقولوَن َمواضعه َبعِد ِمن الَكِلم فون ر6 ÔJ

/@٤٥ . ٥ ـ ٌ ِخزيى نيا bالد ã| م Ô ÒG م Òwقلو ُيطه6ر ا
أن يُِرد Òn

وتـطه� والتــوراة@, الzود
ã
| الثابتة وا*عتقادات وأ*حكام أ*فكار

ã
| أيى

/@Pا بأحكام والتقيّد ا¡قّة بالعقائد وا¦ّسك وجّل عّز Pا 
ٕا بالتوّجه قلوwم

:@
ã
| Fك الباطنّية@: وأ*خIق الصفات

ã
| ـ@ ٣

/@٥٣ . ٣٣ ـ ّن
ß
wوقلو لقلوبكُم أْطَهُر ذلكُم حجاٍب َوراِء ِمن فاسئلوُهن8

/@
Ø ã
باط� ومرض كَدر ّ أيى وعن القلب@,

ã
| َدنَس ّ أيى عن ههم Ø�ت يوجب أيى

:@
ã
| Fك وأ*فعال@: أ*عFل

ã
| ـ@ ٤

/@٢٢٢ . ٢ ـ رين اXتطه6 وJّب Òالّتواب� ّب ÔJ
ا ٕان8

/@١٠٨ . ٩ ـ رين اXتطه6 ّب ÔJ
وا َيَتطّهروا ّبونأن ÔJ رجاٌل فيِه



١٥٥ طهر

والصIح@/ أعGFم
ã
| الطهارة Oتارون أيى

:@
ã
| Fك مرتبة@: ّ أيى

ã
| الطهارة مطلق

ã
و| ـ@ ٥

/@٣٣ . ٣٣ ـ َتطه�اً ركُم وُيطه6 البيت أهَل جَس الر6 َعنكُم لُيذِهَب 
اُ ُيريُد ا Ú̂ ٕا
/@٤٢ . ٣ ـ � ÒXالعا َع�نساِء واصطفاِك رِك وطه8 اصطفاِك 
اَ ٕان8

/@٢٥ . ٢ ـ رة ُمَطه8 أزواج فzا م Ô ÒGو
مرتبة@/ ّ أيى

ã
| الطهارة مطلق ف�اد

:@
ã
| Fك وجرياuا@: الطبيعة

ã
| ـ@ ٦

/@٢٢٢ . ٢ ـ َيْطُهْرن Øح� تقربوهّن َو�
ا¡يض@/ أيّام من العاّديى ا�ريان عن الطهارة Gّن Iصل Øح� أيى

ّ أيى
ã
و| ا¡ا*ت من حالة ّ أيى

ã
و| الشؤون من شأن ّ أيى

ã
| التطه� أّن فظهر

الصفاء@واòلوص@والنورانّية@, @Iقّق
ã
| ¾Ìط أّول وهو Tبوٌب@ومطلوب@, مرتبة@ومقام:

الفيوضات وٕادراك الروحانيّة طلب مقام
ã
| اXوانع أهّم من والقذارة الكدورة أّن Fك@

إ*Gّية@/ والرaة

وÇJتويى السلوك منازل Çbيع
ã
| Nريى جامـع@: ومفهوم عاّم مع� فالتطه�

وتناسبه@/ تقتضيه ]ا مرتبة كّل
ã
| اXراتب@,

ã
| الس� وظائف قاطبة

ّ أيى
ã
و| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ورجس عيب كّل عن ه Ø�التـ هو اXطلق فالتطه�

Ø
k*ٔا الÇgال هو وهذا التـكوين

ã
و| وأ*عFل والصفات أ*فكار مراتب من مرتبة

النورانّية@: حّد منxي 
ٕا والبلوغ

َتطه�اً@/ ركُم وُيطه6 البيت أهَل جَس الر6 َعنكُم لُيذِهَب 
ا ُيريد ا Ú̂ ٕا
.@@٣ ـ َكَفروا ال8ذيَن ركِمن وُمطه6 Ú ãٕا� ورافُعَك ُمتَوّفيَك ã Øæ عي«Ïٕا يا 
اُ قاَل ٕاذ

/@٥٥



طهر ١٥٦

ا¡ياة
ã
| ومقابلxم ]صاحبxم وا*بتIء معا¾tÌم وكدورة اختIطهم من أيى

َرجاسxم@/ ومن الدنيا@,

وقلنا ال�زخ@, 
ٕا انتقاً* أو موتاً اXراد يكون أن ب	 فيه فرق * اXع� وهذا
راجعه@/ ـ انتقاله يؤيّد ما الصلب

ã
|

يوجب ]ا والعمل الطهارة مقّدمات tيئة من يتمكّن ا Ø̂ ٕا السالك أّن �O و*
ميسور فغ� وقّوته@: بقدرته طاهراً النفس وجعل التطه� وأمّا أ*رجاس@/ عن البُعد
العبد@/ 
ٕا والتطّهر وجّل@, عّز Pا 
ٕا 
تعا Pا كIم

ã
| التطه� ينسب هذا وع� له@/

:@
ã
| Fك Pا فتطه�

ركُم وُيطه6 رُكم@, لُيطه6 ُيريد ولكن م@, Òwقلو ُيطه6ر أن رِك@, وطه8 اصطفاِك 
اَ ٕان8
ذين@/ ال8 ِمن ُرَك وُمطه6 َتطه�اً@,

:@
ã
| Fك لIٕنسان والتطّهر

ّب ÔJو رون@, َيَتَطه6 اُناس م Øuا رين@, ه6 ط8 Xا ّب ÔJ 
وا روا َيَتَطه6 أن ّبون ÔJ رجال
رين@/ تطه6 Xا

:@
تعا Pا قال وقد اGداية@, فوق عالية مرتبة التطه� فٕاّن

َيشاء@/ َمن ديى Òv 
ا ولكّن أحببَت َمن ديى Òt � ٕان8َك

ã
ا¡Çقي ]Çعناه يتحقّق ا Ø̂ ٕا Fyم وكّل اGداية@, Iقّق بعد التطه� يتصّور ا Ø̂ وٕا
النفس وجعل ا¡قائق وٕاراءة بإ*¾Îاد ٕاّ* Jصل * وهو النفس@,

ã
| والتغي� بالتأث�

ال¿Îود@/ Mصول وروحانيّاً نورانيّاً

ٕا الوسيلة هيى :@Pا 
ٕا السلوك

ã
| الصا¡ة وأعFله إ*نسان Vاهدة ٕاّن نعم

والتطه�@: اGداية
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م@/ Ô Úyدي Òy ل فينا جاَهَد وَمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طود@:
فانفَلق ـ oالعظ ا�بل فالط�ود@: واحدة@/ كلمة وفيه صحيح أصل طود@: ـ مقا
مشتّق فعل كأ@نّه طّوف@, ٕاذا ا�بل@,

ã
| د طو� ويقولون /@oالَعظ كالّطود ِفرق bُكل فكاَن

الط�ود@/ من

,@ ÓDعظ أ*طواد ب	 Dف لكونه oبالعظ ووصفه ,@oالعظ ا�بل هو الط�ْود@: ـ مفر
/@ ÓDعظ ا�بال سائر ب	 Dف لكونه *

ُصُعداً@/ الذاهب ال«Êء
ã
| الُمنطاد ا�بل وهو أ*طواد@, من طَود ٕاّ* هو ما ـ أسا

أو أعIه@/ من اXنحّط لمود Ôا� وهو الط�ود@: ابن من وأÌºُع طّوله@/ تطويداً@: Pا ده وطو�
دي@/ الص�

ابن وعن سار@/ ٕاذا وَوَطد@: ق@/ Ô Òa ٕاذا وطاد@: ثَبت@/ ٕاذا طاد@: ـ ٤ . ١٤ الxذيب
ا�Çبل الط�ود@: عبـيد@: أبو وقال اXعاش@/ لطلب البIد

ã
| َف طو� ٕاذا د@: طو� :@

Ø ã
èأ*عرا

وطّود تطوJاً@, به ح وطو� تطويداً بفIن فIن طّود غ�ه@: وقال أطواد@/ وbعه ,@oالعظ
الَمذاهب@/ وهيى الَمطاوح@,

ã
| wا وطّوح الَمطاود@,

ã
| بنفسه

طاد@: الفّراء@: الثابت@/ :@ والطاديى اGضبة@/ والط�ود@: /@oالعظ ا�بل الط�ود@: ـ لسا
سار@/ ٕاذا ووَطد@: ق@/ Ô Òa ٕاذا ووَطد@: ق@/ Ô Òa اذا وداط@: ثبت@/ ٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصـاديقه@: أحسن ومن وامتّد@/ ارتفع ما هو الكلمة@:

ã
| الواحـد أ*صل أّن
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اXرتفع@/ التّل أيى واGضبة بل@, Òا�

مفهوم
ã
| ا*متداد فباعتبار وا¡مق@: البIد

ã
| والس� والثبوت التطويل وأمّا

اختIط 
ٕا مضافاً aقاً@, وا*ستعIء وال�فّع البIد
ã
| الناس ب	 والتظاهر الكلمة

أ@ك�@/ اشتقاق وبيyا الطول@/ الطوف@, الطوح@, الطوء@, الوطد@, الطود@, ـ@ oمفاه ب	

وأبعد وجاء ذهب ٕاذا وطاء امتّد@/ ٕاذا وطال وسار@/ ثبت ٕاذا ُء
ã
Ï¿ال َوطََد فيقال@:

وأذهبه@/ وأسقطه أهلكه وأطاحه@: ذهابه@/
ã
|

كالط8ْود ِفرق bُكل@ فكاَن فانفَلَق البَْحر بَعصـاَك ب ß
ÍÈا ٕا�موÏºأن فأْوَحينا

/@٦٥ . ٢٦ ـ oالَعظ

والط�ـود@: اXنـفلق@/ ء
ã
Ï¿ال من والقطـيع Ë»الِق والِفرق@: ا*نشقاق@/ ا*نفIق@:@

واستطال@/ ما@@ارتفع

تلك وتشكّل بعضـه@, فوق بعضه ÓFم�ا@ك البحـر من اXنفلق اXاء كون واXراد
واحداً@, الَمسلك كان طودين@ٕاذا ع� أو , 
اP@تعا بأمر طوداً Ì¿ع

ã
ع�@اث� اXنفلقات

أزيد@/ أو

ÍÈب وبوسيلة Pا بأمر هو Çا Ø̂ ٕا وانفIقه@: البحر ماء ف�ا@كم حال ّ أيى وع�
الطبيعة@/ جريان عن خارج وهذا البحر@/

ã
| Ïºمو عصا

الفلق@/ البحر@, راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طور@:
بعد طَوراً ذلك وفَعل التارة@, بالفتح@: والطور جبل@/ Ëºٕا :@

Ø
ËÉبال الطور ـ مصبا

حاله أيى طوَره وتَعّدي أطوار@/ وا�مع واGيئة@, ا¡ال والطَور مّرة@/ بعد مّرة أيى َطور@:
به@/ تليق

ã
الّ�
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من ء@,
ã
Ï¾

ã
| ا*متداد وهو واحد@, مع� ع� يدّل صحيح أصل طور@: ـ مقا

عدا يقال ولذلك ِفنائها@, من معها Zتّد الّذيى وهو الدار@, طَوار ذلك من زمان@/ أو مكان
يَتعّدي@/ ٍء

ã
Ï¾ كّل

ã
| ذلك اسـتع�

Ø
j داره@, من له هو الّذيى ا¡ـّد جاز أيى طَوَره@,

فيه بذلكXا يى Ød يكون أن وNوز موضوعاً@, ÓFَعل ÓÊºٕا يكون أن فيجوز جبل@, والط[ور

الّذيى هو فهذا طَور بعد طَوراً ذلك فعل ـ قوGم الباب ومن وعرضاً@/ طوً* امتداد من
وغ�ها@: الط� من

Øã
Ï¿للوح وقوGم مّدة@/ بعـد مّدة فعـله كأ@نّه الزمان@, من ذ@كرناه

أ*نيس@/ حّد عن تباعد أيى الط�ور@, فَعدا توّحش كأ نّه هذا@, من فهو ,@
Ø ã
æوطُورا@ ّ طُوريى

ما تقرب * أيى َحـرانا@, تَُطر و* أقربه@, * أيى به@, أطور * ويقال@: ـ صحا

أيى أطوار@, والناس مُضغًة@/ وطَوراً علقًة طَوراً أ*خفش@: قال :@ أطواراً خَلقكُم حوَلنا@/
وكان وآخره@, أّوله حّديه أيى أطوَرْيه@, العلم

ã
| فIن وبلغ /@ Øش� ع�حا*ت أخياف

والنـاس@, الط� من
Øã
Ï¿الوح :@ ّ والط[وريى أقصـاه@/ بلغ أيى الراء Ì»بك يقول أبو@زيد

/@ ّ طُوريى ام Òa يقال

حجارة@, سيناء ٕاّن وقيل ا�بل@, العرب كIم
ã
| الط[ور@: ـ ١٠ . ١٤ الxذيب

عمرو@: أبو وقال /@ ّ ُدوريى و* ّ طُوِريى بالدار ما تقول@: والعرب اXكان@/ Ëºٕا ٕانّه وقيل
الط�ور الليث@: وقال بعيد@/ بلد من جاء ٕاذا :@ ّ طُوريى وaام غريب@, أيى ّ طُوريى رجل
ابن وعن ,@ Øش� حا*ت ع� أصناف أيى أطوار والناس َطور@, بعد طَوراً يقول التارة

ا¡ّد@/ الط�ور :@
Ø ã
èأ*عرا

أ*صناف@/ أ*خياف@: الساحة@/@ َري@: Ò¡ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هذا وَيقرب ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| معيّـنة مقّدرة كيفيّة هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن
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IّوGا@/ بلحاظ ء
ã
Ï¿ال

ã
| كيفيّة ع� تطلق ا¡الة أّن ٕاّ* ا¡الة@, من اXع�

وا¡ّد@/ اGيئة@, ا¡الة@, oمفاه ع� تطلق اXناسبة وwذه

لوازم ومن Vـازيّة
ã
æعاf والُبعـد@: والتوّحش وا*متـداد التارة oمفاه وأمّا

وهذا وTدوديxّا@, ا¡الة تبّدل وبلحاظ وا¡الة@, الكيفيّة تلك امتداد ]ناسبة أ*صل@,
/@ الطبيعيى ا�ريان عن وُبعدها واف�اقها امتيازها يوجب اXع�

مفهوم الðاماً منه ويفهم كيفّية@, بعد Uصوصة كيفيّة أيى طور@, بعد طوراً فيقال:
حالة وهيى wا@, متّصلة الدار خارج

ã
| كيفيّة وهو ِفناؤها@, الدار@: وطَوار والتارة@/ اXّرة

له@/ حّد هو
Ø
Fوع وامتـداده بُعده أيى طَـوَره@: وعدا وُبعـدها@/ امتدادها

ã
| Uصوصة

خIف شة متوح] حالة@Uصوصة ع� فٕانّه , ّ وِريى الد[ @قبال
ã
| وهو ش, اXتوح] : ّ والط[وريى

أ*نيس@/

أ*رض@/
ã
| Uصوصة كيفيّة وع� Wتّد فٕانّه ا�بل@: وأمّا

/@١٥ . ٧١ ـ أطواراً َخلقكُم وَقد َوقاراً ِ
ِ تَرجوَن � لكُم ما

بركاته من علzم Pا أنعـم ما مشـاهدة بعـد م Øuٕا حيث نوح@, لقوم اòطاب
توّجه Gم يتحّصل nو ,@

ã
Ùتج�Xا عظمته@وج�وته@وشأنه عن غفلوا أ*رضّية@وال«Êوّية@,

وجIله@/ ومقامه Pا بوقار وظّن ورجاء

ÇUصوصة وكـيفيّات ÇUتلفة حا*ت ع� إ*نسان أفراد خلق 
تعا أ@نّه مع
اخـتIف

ã
| Fكـ بـه@, خـاّصة كيفـيّة ع� مyم فرد كّل

ã
| مقـّدرة@, وخصوصيّات

والتوّجه الزائد والتنبّه الكث� التفطّن يوجب ا
Ø
W وهذا وصورهم@, وألسنxم ظواهرهم

وعظمته@/ وقاره 
ٕا التاّم

اòلقة حال
ã
| فzم الكيفيّة Iقّق ع� ويدّل ُكم@, ـ ضم� من حال وأ*طوار
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واXضـغة@, والعلقـة كالنطفـة مرتبة@, بعد مرتبة النشـوء ]راتب التفسـ� وأمّا /@Iًفع
قـوله ]ثل التعـب� اXع� بذلك واXناسب ومع�@, لفظاً التعب� يناسب Iف وغ�ها@:

ُنطَفة@/ ِمن Ú Ôjتُراب ِمن َخَلقكُم 
وا ـ 
تعا

هيى حيث من أ*فراد Vـموع
ã
| هيى ا Ø̂ ٕا ا¢تلفة أ*طوار تلك أّن 
ٕا مضافاً

مyا@/ واحد كّل
ã
| * Vموعة@,

باXقام@/ يرتبط ما
ã
س�

ã
| مّر فقد سيناء@: طُوُر وأمّا

* اللغة@: أهل بعض وقال ا�بل@/ العرب كIم
ã
| ُطور@: ـ البلدان معجم

ã
و|

بن ببطور طوراً يى Ød وقيل@: طور@/ لIٔجرد يقال و* شجر@, ذا يكون Øح� طُوراً يسّمي
Zلكها وكان الطور@, الشام بIد �ميع ويقال لIستثقال@, باؤه أسقطت �ع� ٕاÊºعيل
وGذا نابلس@, ع� اÌ¿Xف ا�بل هذا الطور ٕاّن العلFء بعض ذ@كر وقد ٕاليه@/ فنسبت
بـذبح اُمر oٕابراه أّن ويزعمون oعظ اعتقاد فيه فلهم الzود@: وأمّا السامرة@/ ه ج[ ß ÒJ
له يقال جبل كّل الن�ْبط وبلسان الطور@/ يسّمي جبل مَدين من وبالقرب فيه@, ٕاÊºعيل
�بل ل ÒQمر َعلَم ـ زيتا وطور سـيناء@/ طور قيل وشجر نبت عليه كان فٕاذا طور@,
ولذلك اXطر@, يسـقيه زيتون شجر رأسـه ع� اòابور@, قنطرة عند ع	 رأس بقرب
ألف سبعون فيه مات وقد زيتا طور وفيه اXقّدس@: البيت فضائل

ã
و| زيتا@, طور يى Ød

,@ Øsجه واديى Fyبي Dوف اXسجد@, ع� ف
ß
Ì¿م وهو والقَمل@, والُعريى ا�وع قتلهم

Ø ã
ن�

بقرب جبل Ëºٕا وهو حجارة@, سيناء ٕاّن قيل سيناء@: طور وأمّا �ع�@/ Ï»عي رفع ومنه

ã
| نَصيب	 أعFل من بلدة َعبِدين@: طُور �ص�@/

Ø ã
النّـ� زمن

ã
| فتح بُليد وعنده أيَلة@,

علzا@/ ف
ß
Ì¿Xا ا�بل بطن

كب�ة@: أقسام ثIثة 
ٕا أرÎÈا طبيعة Mسب Ë»تنق وهيى ـ ٢٢ ـ سينا تار±

ã
| العريش بIد ـ ٣ الوسط@,

ã
| التـيه بIد ـ ٢ نوب@, Òا�

ã
| الطور بIد ـ ١ :@ وهيى
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ومساحxا أ*aر@, البحر شطريى ب	 نف«Îا ا�زيرة شبه
ã
| الّطور@: بIد أمّا ال¿Êل@/

بIد أوَعر ولعلّها وعرة@, جبليّة بIد وهيى مرّبع@, ميل آ*ف ع¿Ìة Lو التقريب بوجه
بعض@/ فوق بعÎÉا م�ا@كمة فzا ا�بال ف�ي أ*رضّية@, الكرة سطح ع� جبليّة

كّلها@, ا�زيرة تنسب وٕاليه سيناء@, طور جبل الطور@: بIد جبال وأ¾Îر ـ ٢٩
ا�Çبل وٕانّه الطور@, مدينة من

Ø ã
}Ì¿ال ال¿Êل 
ٕا كيلوم�اً ستّ	 Lو ع� واقع وهو

جاءه الّذيى ا�بل أيى ,@Pا جبل أو سيناء جبل أو حوريب Pبل التوراة
ã
| اXعروف

مشتعلة@/ عليقة
ã
الرّب@| له فظهر كاهن@مَديَن ي�ون يه ß Òa sغ @�ص�@لرعيى

Ø ã
موÏº@الن�

مرتفع@/ جبل@, ـ �طُور� ـ قع

جبل@/ = طورا :@ آراميى ,@
ã
æياÌº ,@ ع�يى ـ

ã
تطبي فرهنگ

ع� بالتقييد ٕاطIقه عليه ويدّل ا�بل@, ]ع� وغ�ه ّ الع�يى
ã
| الطور أّن فظهر

ã
| وسـبق هارون@/ وطور عبدين@, وطور سيناء@, وطور زيتا@, كطور ÇUتلفة@, جبال

جبل@/ لكّل يقال الن�بط بلسان الطور ٕاّن البلدان@: معجم

الّسIم@/ عليه Ïºمو فيه ناجي الّذيى للطور بالغلبة ÓFعل جعل ٕانّه
Ø
j

وخليج أيلة 
ٕا اXنxيى العقبة ب	خليج Dف سيناء, َجنوب
ã
| ا�بل@واقع وهذا

ا�نوب@/ جهة 
ٕا IًيBم السويس@, 
ٕا اXنxيى السويس

جبل أو ,@Ïºمو جبل أو سيناء@, جبل هو إ*طIق@: عند الطور من اXراد وهل
عن عبارة سيناء طور أّن وا¡ّق ا�بال@! هذه Vموع أو هارون@, جبل أو اXناجاة@,
Lو ويعلو ,@Ïºمو Pبل تدعي ـة Øe مyا القمم وأع� مyا@, اXؤلّفة السلسلة Vموع

قدماً@/ ٧٣٦٣

/@٢٩ . ٢٨ ـ ناراً الطbوِر جاِنب ِمن آَنَس
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/@٢٨@.@٤٦ @ـ َقوماً ِلُتندر رب6ك ِمن رaًة ولكن ناَدينا ٕاذ الطbوِر Pاِنب ُكنَت وما@

/@١ . ٥٢ ـ َمسطور وكتاٍب والّطوِر

Ïºمـو ]ناجاة ف
Ø
Ì¿ت الّذيى ا�بل واXراد والتعريف@, للعهد الIّم أّن الظاهر

فيه@/ النور ومشاهدة

/@٥٢ . ١٩ ـ وقّربناه اZ�ٔن الطbور جانب ِمن يناه وناَد

/@ ٨٠ . ٢٠ ـ اZ�ٔن الّطور جانَب وواعدنا@كُم عدّو@كُم ِمن َقدأSينا@كُم

مع وهو ٕاÌºائيل@,
ã
لب� معنوية كث�ة بركات وفيه ال�كة@, ]ع� ا¨ن من أ*Zن

ã
Ø�Qو وا�Iل العظمة آثار وظهور واXقام اXوقعيّة جهة من مباركاً نفسه

ã
| كان ذلك

وهيى قلله من الوسيع والبحر
Ø
ال� واISء حواليه@,

ã
| الفضاء وسعة وفيه@, به أ*نوار

الصافية@/ الطبيعة مظاهر من

/@٢ . ٩٥ ـ Òسين� وُطوِر والّزيتوِن ß
والّت�

/@٢٠ . ٢٣ ـ َتنبت سيناَء ُطور ِمن Hرُج ةً وَشَجَر

/@
ã
س� ـ@ راجع

/@٦٣ . ٢ ـ الّطوَر فوَقكُم وَرفعنا ميثاَقكُم أخذنا وٕاذ

/@١٥٤ . ٤ ـ الباب ادُخلوا م Ô ÒG وقلنا ]يثاِقِهم الّطوَر فوَقهم وَرفعنا

من Gم ُجنّة وكونه اGواِء ولتعديل *ًIواستظ استسقاًء Vتمعهم
ã
| الطّور رفع

واXعاش@/ ا¡ياة تأم	
ã
| يساعد ا

Ø
W ذلك وغ� أ*عداء

والتحقيق@/ البحث مورد عن فخارج التارOّية@: ا�زئيّات سائر وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



طوع ١٦٤

طوع@:
با¡رف يه وبعÎÉم@يُعد] باب@قال@, من طَوعاً وطاعه له@, انقاد أطاَعه@أيى ـ مصبا

ّ الرباعيى من والفاعل منه@, Ëºٕا والطاعة وخاف@, باع
ã
èبا من لغة

ã
و| له@, طاع فيقول

كذلك@, وطاوعته لت@,
Ô
Îºرُخصت@و نفُسه@: طاِئع@وَطي]ع@,@وطّوعت@له

Ø ã
~Iالث ومن مطيع

عن ٕاّ* يكون * ا�واب أّن Fك أمر عن ٕاّ* الطاعة تكون و* قالوا ٕانقاد@/ له@: وانطاع
وٕاذا ٕاطاعًة@, أطاعه فقد ٔ*مره ÏÉم ٕاذا فارس@: ابن وقال فأطاَع@/ أَمَره يقال قول@,
فيقال التاء Iذف وقد استطاع@, يقال والقدرة@, الطاقة طاَوعه@,@وا*ستطاعة@: وافقه@فقد
با�هاد@, عون

Ø
يت� الّذين وهم َعة@: الُمط�و] ومنه ع@,

Ø
ت� ِء@:

ã
Ï¿بال وتطّوع يَسطيع@/ اسطاع

عة@/ اXتَطَو] وأ*صل

طـاَعه يقال وا*نقياد@, ا*صحاب ع� يدّل واحد صحيح أصل طوع@: ـ مقا
فقد غ�ه وافق Xن ويقال له@/ طاع ]ع� وأطاَعه ٔ*مره@, ÏÉوم معه انقاد ٕاذا يطوعه
تكلّف أيى تَطّوع يقولون

Ø
j تستطيعه@, Øح� أ*مر Gذا تَطاَوع تقول والعرب طاَوعه@/

n لكـنّه البـاب@, من فهو به@, تطّوع فقد ء@:
ã
Ï¿بال ع

Ø
التـ�

ã
| قوGم وأمّا استطاعته@/

/@
Ø ß
وال� �òا باب

ã
| ٕاّ* هذا يقال و* َيفعـله@, أن أحب� خ� مع انقاد لكنّه َيلزمه@,

عة@/ اXط�و] هاد@: ßبا� يتطّوعون الّذين للمجاِهدة ويقال

له اتّسـع ٕاذا الَمـرتع له أطاع قد يقال@: ـ ّكيت الس] ابن ـ ١٠٣ . ٣ الxذيب
فأطاعه بأمر أمره ويقال طاع@, اXوضع@: هذا

ã
| يقال وقد /@ الرعيى من وأمكنه الَمرتع

لَتفعلنّه الَكره@, نقيض الط�وع@: ـ@ الليث وقال له@/ انقاد ٕاذا له طاع وقد غ�@, * بأ*لف
له@/ انقاد ٕاذا له وطاع كارهاً@/ أو وطائعاً َكرهاً@, أو طَوعاً

الط�واعة Ëº*ٕوا وطاوَعـه@, يطوعه طاعه الَكره@, نقيض الط�وع طوع@: ـ لسا



١٦٥ طوع

و* وعـاٍق@, عائق
ã
عاق� كقوGم مقلوب@, وطاٍع طائع@, أيى طَي]ع ورجل والط�واعية@,

لِطاٍع@/ فعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
رغـبة مع وا¡كم أ*مر يقتضـيه ]ا العمل هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ*صل أّن

فقدت وٕاذا أ*مر@/ طبق ع� والعمل واòضوع@, الرغبة@, قيود@: ثIثة فله وخضوع@,
/@* أم عمل أو خضوع حصل سواء الكره@, يصدق وا¦ايل الرغبة

/@ ٨٣ . ٣ ـ وَكرهاً رضَطوعاً وأ�َ وات مى الس8 ã|َمن أسلَم ولَُه

/@١٥ . ١٣ ـ وَكرهاً رضَطوعاً وأ�َ وات مى الس8 ã|َمن َيسجد 
وِ

/@٥٣ . ٩ ـ ِمنكُم ُيتقّبل لَن َكرهاً أو َطوعاً أنِفقوا ُقل

بالرغبة تتحقّق ا Øu أ Fك إ*سIم@, وكذلك والسجدة إ*نفاق عمل أّن ع� فتدّل
بالَكره@/ كذلك والط�وع

والَكـره اXكـل�ف@, من وا*ختـيار @الط�وع Fzف يتصـّور والسجدة وإ*سـIم
من إ*نفـاق ٔ*ّن أحدYا@, ٕاّ* فيه يتصـّور Iف إ*نفـاق@: وأمّا /@ ّ الفطريى وا*ضطرار
با*ختيار صادراً@ كونه يصّح Øح� فطريّاً كونه فيه و*@يتصـّور ا*ختيارّية@, أ*عFل

أو@/ ـ بكلمة فيه Øع� قد هذا وع� bعاً@/ وبالكره

من بٕالزام أو إ*نفاق@,
ã
| Fك وٕالزامه@, الغ� من بٕا@كراه يكون أن من أعّم والَكره

السجدة@/
ã
| Fك ووجوده@, فطرته ذات

/@١١ . ٤١ ـ طاِئع� أتينا قاَلتا َكرهاً أو َطوعاً ائِتيا ولٔ رض ا ÒG َفقاَل

:@
تعا كقوله هذا@



طوع ١٦٦

وَكرهاً@/ وأ�رضَطوعاً Êوات
Ú
ال«

ã
َمن| أسلَم ولُه

Mرف التعب� يوجب مَن@: ـ كلمة ذ@كر أّن ٕاّ* الطاعة@, من قريب إ*سIم فٕاّن
Øفع� وغ�ه@: يعقل Òن ßX الشامل وأ*رض ال«Êء نفس IRف ا�مع@, ع� الداّل الواو

أو@/ Mرف

ا¡Çيوان أفراد
ã
| Fك وا*ختيار بالرغبة ٕامّا قسـم	@: ع� أيضاً الطوع ٕاّن

Ø
j

Fك ,@
Ø ã
çالذا وا*نقياد وباòضوع فطرة عن nوالتسا با¦ايل وٕامّا وإ*رادة@, القدرة ذويى

ا*ختيار@/ ذويى غ�
ã
|

إ*طاعة: وأمّا اXفهوم, نفس يIحظ@فيه أّن@الط�وع والفرق@ب	الط�وع@وإ*طاعة:
قـبال

ã
| بالفاعل@, الفعل قيام جهة مراراً قلنا Fك الصـيغة هذه

ã
| يIحظ ٕافعال فهو

التفعيل@/
ã
| Fك الفعل وقوع

منه صدوره بلحاظ العـبد من الطاعة ,@hالكر القـرآن
ã
| Øع� قد هذا وع�

موارد bيع
ã
| Fك إ*فعال@, بصيغة واختياره@: وٕارادته ٕاليه العبد توّجه ولزوم به وقيامه

اXع�@: هذا

/@ ٨٠ . ٤ ـ 
ا أطاَع َفَقد سوَل الر8 ُيِطع وَمن

/@١٥١ . ٢٦ ـ اÌ»Xف� أمر ُتطيعوا و� وأطيعوِن 
اَ فاّتقوا

/@٥٩ . ٤ ـ ِمنكُم أ�مر
ã
واُو� سوَل الر8 وأطيعوا 
اَ أطيعوا

/@٦٤ . ٤ ـ 
ا بٕاذن ِلُيطاَع ٕاّ� َرسول ِمن أرَسلنا وما

/@١١٦ . ٦ ـ ُيضّلوك رض أ�َ
ã
َمن| Ò�أ@ك ُتِطع وٕان

منه@/ صدوره جهة فيه ويIحظ ٕا
الفاعل ينسب Mيث الطاعة كون واXنظور

:@
ã
| Fك هو@, حيث من نفسه للفعل Ëºٕا والطاعة



١٦٧ طوع

/@ ٨١ . ٤ ـ َبرزوا فٕاذا طاعة ويقولون

/@٢١ . ٤٧ ـ َمعروف وقوٌل طاَعٌة

تعلّق 
ٕا النظر فيه ويIحظ الوقوع@, جهة ع� يدّل ٕانّه وقلنا تفعيل@, والتطويع
واòضوع الرغبة Iقّق هو أ*مَر@: زيد طّوع ـ قولنا

ã
| فاXنظور اXفعول@, 
ٕا الفعل

:@
تعا قال أ*مر@, هذا خصوص 
ٕا الفعل تعلّق
ã
| وا*نقياد

/@٣٣ . ٥ ـ َفَقَتله أخيه قتَل نفُسه لُه فطّوعت

اXع� وهذا أخيه@, قتل
ã
| نفُسه أطاعته أو أخيه@, قتِل طاِئع نفُسه جعلته أيى

وأطـاعه@, طاعه فيقال الIّم@, Mرف يُستعمIن وإ*طاعة الطوع كلمة فٕاّن أحسن@:
القتل ونصب وجوده@, شخص والمُطاع النفس هو اXطيع فيكون له@, وأطاع له وطاع

أ*مّارة@/ النفس هو فالقاتل ا�اّر@, Mذف

له@/ وUصوصاً المُطاع طريق
ã
| العمل كان ٕاذا الIّم@: وذ@كر

أن من أعّم والطلب الطاعة@, طلب وهو ا*ستطواع@, فأصله ا*ستطاعة@: وأمّا
وجود هو ا�امع واXع� وتكوين@, بطبيعة أو حال بلسان أو بعمل أو بسؤال يكون

للعمل@/
ã
ÏÉقتXا

بـالوظيفة العمل مقام
ã
| واXوقعيّة والxيؤ ا*قتضاء Iقّق ا*ستطاعة@: fع�

أ*مر@/ وامتثال

غ�ه@:
ã
| أو ,@ ّ ٕاG×يى Ø ãæروحا أمر

ã
| ٕامّا الطاعة ٕاّن

Ø
j

:@
ã
| Fك فأ*ّول

عـنا Òd َيقولوا أن م Ô Òyبَي ليحكَم ورسوله 
ٕا�ا ُدعوا ٕاذا Òؤمن�Xا قوَل كاَن ا Ú̂ ٕا
/@٥١ . ٢٤ ـ وأطعنا



طوع ١٦٨

/@١٣ . ٤ ـ َجنّات يدخله ورسولَه 
ا ُيِطع وَمن

/@٣٣ . ٣٣ ـ ورسولَه 
ا وأِطعَن

:@
ã
| Fك

ã
æوالثا

/@١ . ٣٣ ـ الكافرين ُتِطع َف 

/@ ٨ . ٦٨ ـ بين الُمكذ6 ُتِطع َف 

/@١٥١ . ٢٦ ـ الُمسرفين أمَر ُتطيعوا َو�

غ�ه@: أو
Ø ã
æروحا أمر ٕامّا ا*ستطاعة مورد فٕاّن ا*ستطاعة@: وكذلك

:@
ã
| Fك فأ*ّول

/@١٦ . ٦٤ ـ وأطيعوا عوا Òdrو Ôrْسَتطعr ما 
ا فاّتقوا

/@١١٢ . ٥ ـ مائَدة َعلينا ل Ù	 يُ ربbكأن َيستطيع َهل

أو عمل@,
ã
| أو حّق@, تثبيت

ã
| أو صا¬@, أمر

ã
| أو ,@Pا سبيل

ã
| ٕامّا :@

ã
æوالثا

اXوارد وهذه :@ ّ ماّديى أمر
ã
| أو باطل@, تثبيت

ã
| أو فاسد@, أمر

ã
| أو باطل@, سبيل

ã
|

:@
ã
| Fك بال�تيب

/@٩٧ . ٣ ـ َسبيً  ٕاليِه اسَتطاَع الَبيتَمن bِحج النّاِس Òَع� 
و

/@ ٨٨ . ١١ ـ rْستطعُت ما إ�ْص ح ٕاّ� ريُد اُ ٕان

/@٣٥ . ٦ ـ بآية فتأتzم رض@/@/@/ أ�َ
ã
| َنَفقاً َتبتَغيىَ أن استطعَت فٕان

/@٣٣ . ٥٥ ـ ِمن َتنُفذوا أن Ôrاستطَع ٕان

/@٢١٧ . ٢ ـ استطاعوا ٕان دينكُم َعن ّح�يَُرّدوكُم

/@٦٤ . ١٧ ـ بَصوتك م Ôyِم استطعَت َمن واستفِزز



١٦٩ طوف

/@١٣ . ١١ ـ 
ا دون ِمن Ôrاستطع َمن وادُعوا

/@٦٠ . ٨ ـ يل Òòا ِرباط ومن ة ُقو8 ِمن Ôrاسَتطَع ما م Ô ÒG وأِعّدوا

هو ما حصول
ã
ÏÉيقت ما Iـقّق عن عبارة اXوارد هذه bيع

ã
| فا*ستطاعة

جهة@/ ّ أيى من عليه@, وموظّف به مأمور

طّوعته فيقال الفعل@, واختيار فع�َل ع�مطاوعة ويدّل تفّعل فهو التطّوع@: وأمّا
الطاعة@: اختار أيى ع فتطو�

/@١٥٨ . ٢ ـ oَعل شا@كر 
ا فٕاّن خ�اً ع َتطو8 وَمن

خ�@/ 
ٕا الرغبة اختار أيى

:@
تعا Pا قال ع@, يَتطو� تَطّوع وأ*صل ُع@, يَطّو� ع ٕاطّو� الباب@: هذا ومن

/@٧٩ . ٩ ـ اXؤمن� ع�ِمن اXطّو6 َيلِمزون ال8ذيَن

بالصَدقات@/ العمل
ã
| وOضعون يرغبون الّذين اXتطّوع	 أيى

ـ َنقباً لَه استطاعوا َوما َيظهروه أن اسطاُعوا ا Òf ِقطراً َعليه اُفِرغ
ã
æآتو قاَل

/@٩٧ .@@١٨

وٕاشارة الكIم@, وسط
ã
| الثقل ولرفع للتخفيف@, اسطاعوا كلمة من التاء حذف

ف ØÍ½والت التخفيف فٕاّن مقطوع@, مسلّم عليه الصعود جهة
ã
| استطاعxم عدم أّن 
ٕا

وبيان@/ تفصيل 
ٕا Iتاج * عyا مفروغاً الكلمة كون عIمة

ا*ستمرار@/ ع� تدّل الصيغة فهذه اXطاَوعة@: وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طوف@:
مـوضع والَمـطاف@: به@, اسـتدار وطَوافاً طَوفاً يطوف ء

ã
Ï¿بال طاف ـ مصبا



طوف ١٧٠

ء@:
ã
Ï¿بال وأطاف كذلك@/ به@: واستطاف وأطافه@, باع@, باب من يَطيف وطاف الط�واف@,

وامـرأة مـبالغة@, وطّواف طائف@, الفاعل Ëºوٕا واطّّوف@: بالبيت وتَطّوف به@/ أحاط
من والقِطعة الناس@, من الفرقة والطائفة@: /@ Ønأ ٕاذا وأطاف@: جاراtا@/ بيوت ع� طّوافة
من الولد من Oرج ما والط�وف@: ء@/

ã
Ï¾ يَغ¿Ïكل� ما اXاِء@: وطُوفان وا�Fعة@/ ء@,

ã
Ï¿ال

مطلقاً@/ الغائط ع� اُطلق
Ø
j يرضع@, بعدما أ*ذي

وأن ء@,
ã
Ï¿ال ع� ء

ã
Ï¿ال َدَوران ع� يدّل صحـيح واحد أصل طوف@: ـ مقا

بـه واطّاف وطَوافاً@, طَوفاً يطوف وبالبيـت به طاف يقال عليه@, Çمل ÔJ Ø
j به@/ ّف Ô ÒJ

الطائف الباب ومن ُطوفان@/ اXاء@: من ويُغّشzا بأ*شياِء يدور Xا يقال
Ø
j واستطاف@/

من الطائفـة وأمّا ـنّان@/ ßا� من بإ*نسان أطاف ما والطائـف@: والط�يف العاّس@/ وهو
معلوم@/ بعدد ّدها Ô ÒIالعرب تكاد و* ء@,

ã
Ï¿بال أو تُطيف@بالواحد bاعة ا Øu@فكأ الناس:

الثوب@/ من طائفة أخذُت فيقولون ا£از@, طريق من ذلك
ã
| يتوّسعون

Ø
j

البـيوت َحـول يدور Xن الطائف ومنـه ء@,
ã
Ï¿ال حول

ã
Ï¿Xا الط�وف@: ـ مفر

طائٌف م
Ô
Î
Ú
م« ٕاذا ـ وغ�ها وا¡ادثة يال Òòوا ا�ّن من الطائف استع� ومنه حافظاً@,

يطان@/ الش8 ِمَن

الطوفان �ص�@: Pا رسول قال الطوفاَن@: علzم فأرسلنا ـ ٣٣ . ١٤ الxذيب
مـصدر الطوفان العبّاس@: وأبو طوفانة@/ القياس

ã
| واحدته أ*خفش@: وعن اXوت@/

لشّدة يقال غ�ه@: وقال واحداً@/ له نطلب أن 
ٕا حاجة Iف والنقصان@, جحان الر[ مثل
مُطيـفاً @Tـيطاً كث�اً كان ما ء

ã
Ï¾ كّل من الطـوفان والزّجاج@: طوفان@/ الليل@: َسواد

اÇòادم هو الطائف :@qيÇGا أبو ا�ارف@/ واXوت ريع@, الذ� والقتل كالغرق@, با�Fعة@,
فهو الشيطان وسواس من Í½الب Ï¿يَغ ء

ã
Ï¾ كّل الليث@: وعناية@/ برفق دمك ÒO الّذيى

بالليل@/ العاّس والطائف@: به@/ أحاط ٕاذا بأ*مر@: فIن أطاف يقال َطيف@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧١ طوف

والتحقيق@:
وسواء معنويّاً@, أو ماّدياً ء@,

ã
Ï¾ حول حركة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

غ�ه@/ أو مطلوباً أمراً @كان

آخر@, ء
ã
Ï¾ حول ا¡ركة فيه يIحظ الطواف أّن الدوران@: وب	 بيyا والفرق

الدورّية@/ ا¡ركة مطلق والدوران

:@
ã
| Fك ا¤سوس@: فالطواف

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَعتيق بالَبيت فوا وِليطو8

:@
ã
| Fك :@ ّ اُ*خرويى والطواف

/@١٩ . ٧٦ ـ ولدان َعلzم وَيطوف

:@
ã
| Fك :@ ّ اXعنويى والطواف

/@٢٠١ . ٧ ـ يطان الش8 ِمن طائٌف Îم Ú»م ذا@ ٕا

:@
ã
| Fك :@mIم غ� أمر

ã
| والطواف

/@١٩ . ٦٨ ـ ربّك طائفِمن zا َعلَ َفطاَف

Iت وÇNعلهم علzم@, ويدور wم Jيط ما اXوردين@:
ã
| الطائف من واXراد

الطائف خصوصيّة 
ٕا ا*sيت	
ã
| ٕاشارة و* به@/ مقهورين فيكونون ونفوذه@, سلطته

من الشيطان@, من Òيُل ]Çا مناسباً بكونه يقيّد الشيطان من الطائف أّن ٕاّ* وIديده@,
ونقمة عذاباً بكونه يقيّد العصيان مورد

ã
| الرّب من والطائف وإ*غواءات@/ الوساوس

غاشية@/

إ*حـاطة جهة وهو الوصف جهة 
ٕا ٕاشـارة غ�ه@: دون بالطائف والتعبـ�



طوف ١٧٢

ا�وانب@/ من والنفوذ والسلطة

أو طائفاً@, اXاّدة@, استعFل موارد bيع
ã
| الوصفيّة ا�هة هذه ¡اظ من فI@بّد

طائفة@/ أو طَوافاً@, أو طوفاناً@, أو طَّوافاً@,

أن َعليـه ُجناَح َف  اعتَمر أو البيـَت حج8 ن Òf 
ا َشعائر ِمن واXروةَ الّصفا ٕان8
/@١٥٨ . ٢ ـ Fwف َيطّو8

ã
| وتضيّق Iّرج

ã
| كانوا اXسلم	 ٕاّن حيث البأس@,

ã
ن� مقام

ã
| الكرZة ا*sية

أصـل ٕاثبات مقام
ã
| نزلت فا*sية ا�اهلّية@,

ã
| Fzف أصنام لوجود ,@Fyبي التطّوف

ا¡ّق عن ا¦ايل وهو ناح Ôبا� التعب� عليه ويدّل وا¡رمة@,
ã
الن� مقابل

ã
| اÌ¿Xوعيّة

والرجوع@/ بالذهاب Fyبي أيى Fw الطواف واختيار والعدل@/

اXع�
ã
| وأمّا الظاهر@,

ã
| Fشعاعه ملت من Fyبي ]ا Iيط ا Ø̂ ٕا Fzف فا¡ركة

يتطّوف وهو ,@
اP@تعا هو منظوره ويسعي@ونقطُة وجّل@, عّز Pا
ٕا التوّجه من فI@بّد
يديه@/ ب	 Dف

طريق ع� حركة ـ أ*ّول قسم	@: ع� ء
ã
Ï¾ حول وا¡ركة الطواف ولُيعلم@أّن

حـول الطواف
ã
| Fك ا�وانب@, bيع من الظاهريّة إ*حاطة تتحّصل Øح� الدوران@,

البيت@:

/@٢٦ . ٢٢ ـ ائف� للطّ
ã
بَي� ر وَطه6

به وJيط حوله يدور فكأ@نّه التكّرر@, سبيل ع� متداِوماً ٕاليه حركة ـ
ã
æوالثا

ٔ*مره@: ومنقاداً خدمته
ã
| نفسه وNعل

/@١٩ . ٧٦ ـ ل8دون ÔU ِولدان َعلzم وَيطوف

/@١٥ . ٧٦ ـ بآِنيٍة َعلzم وُيطاف



١٧٣ طوق

الكرZة@: ا*sية اXع�@: وwذا

/@Fwف َيط8و8 أن َعليه ُجناَح َف 
:@
تعا قوله وهكذا /@Fzعل الطواف عنوان يصدق اXتكّرر بالسعيى فٕاّن

/@٤٤ . ٥٥ ـ oآٍن Òa� وبَ بَيyا َيطوفون الُمجرمون ا ßwب ُيكذ6 ã� ال8 Ô Úsجه هذه
متكّرراً@/ oوا¡م Øsجه ب	 يسلكون م Øuفٕا

]ع� التطّوف فٕاّن ع�@: Mرف والطواف الباء@, Mرف يستعمل التطّوف ٕاّن
Ø
j

بالباء@/ يستعمل وأ*خذ وأخذه@, الطواف اختيار

:@
ã
| Fك مطلقاً@, * قريبة@, فة

ß
Ì¿م مواِجهة bاعة ع� فتطلق الطائفة@: وأمّا

ّمت ÒG طائفة@, F Òwعذا Îد Ö¿ وليَ أخري@, طائفة ولتأِت َمعك@, ِمyم طائفٌة فلتُقم
ِمنكُمأن طائفتاِن ت

Ú
Y ٕاذ ِليَتفّقهوا@, طائفٌة ِمyم فرقة ُكّل ِمن ُيضّلوك@, ِمyمأن طائفة

َتقَتِت @/

الّذيى ا�انب 
ٕا وترّدد وحركة وسابقة ارتباط Gم bاعة عن عبارة فالطائفة
اXنظور@/ هو

واÇGجوم ا¡Çركة وشّدة واÇXواَجهة التوارد جهة فيه فيIحظ الطوفان@: وأمّا
كان@/ ء

ã
Ï¾ ّ أيى من والغلبة@,

مع شاهدت@, Fك والطيف الطوف ب	اXاّدت	ـ خلطوا اللغويّ	قد أّن �O و*
ـ الباب هذا من يستعمل n واويّاً وأ*جوف ÍÈب@, باب من

ã
çيأ يطيف طاف أّن

فراجع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طوق@:
َطـوقه@, جـعلته َء@:

ã
Ï¿ال قتـه وطو� أطواق@, وا�مع معروف@, الط�وق@: ـ مصبا



طوق ١٧٤

َطوق@/ ذات للَحFمة قيل ومنه به@, استدار ما ء@:
ã
Ï¾ كّل وطوق التكليف@, عن به Øويع�

الطاقة@/ Ëº*ٕوا مُطيق@, فأنا عليه@, قدرت ٕاطاقة@: ء
ã
Ï¿ال وأطقُت

فكّل �الطوف� قبله الّذيى الباب دّل ما ع�مثل يدّل صحيح أصل طوق@: ـ مقا
طاق والطيلسان ُعِقد@/ ٕاذا *ستدارته طاقاً@, البناء يى Ødو َطوق@, فهو ء

ã
Ï¿ب استدار ما

وطّوقتك َطوقه@,
ã
| وهو ٕاطاقة@, أ*مر هذا أطاق ـ قوGم فأمّا *بسه@, ع� يدور ٔ*@نّه

ودار به أحاط قد فكأ@نّه أطاقه ٕاذا ٔ*@نّه وقياِسه@, الباب من فكلّه كّلفتكه@: ٕاذا ء
ã
Ï¿ال

جوانبه@/ من به

ء
ã
Ï¾ وكـّل العـنق@,

ã
| ÇNعل

Õ ã
ح� الطوق الليث@: قال ـ ٢٤٢ . ٩ الxذيب

أطواق@/ وا�مع وأ@كمة@, حبل من به استدار ما ء@:
ã
Ï¾ كّل وطائق َطوق@/ فهو استدار

وأطاق طَوقاً@, يَطوق طاق ويقال@: السفينة@/ من خشبت	 كّل ب	 ما الطائق أبو@عبيد@:
مـوضع يوضعان ٕاÊºن والطاعة والطاقة وأطاع@/ طاع يقال Fك وطاقة@, ٕاطاقة يُطيق

كالط�وق@/ صارت ٕاذا عنقه@: ع� ا¡يُّة وتطّوقت اXصدر@/

كَـطوق َصـنعًة أو ا¡FÒم@, كَطَوق ِخلقَة الُعنق
ã
| عل ÔN ما الط�وق أصل ـ مفر

ما Xقدار Ëºٕا والطاقة@: قّلدته@/ كقولك كذا@, طّوقته فيقال فيه ويُتوّسع والفّضة@, الذهب
ء@/
ã
Ï¿بال ا¤يط بالط�وق تشبيه وذلك ]شّقة@, يفعله أن لIٕنسان Zكن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو Tسوساً ء

ã
Ï¾ ع� وا*ستدارة إ*حاطة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

الفاعل@: عن الفعل صدور جهة 
ٕا النظر كان وٕاذا طَوقاً@, يطوقه طاقه يقال معقوً*@/
Iّمل أيى الط�وق@, من اXتحّصلة ا¡الة وهو الطاقة Ëº*ٕوا ٕاطاقًة يُطيقه أطاقه يقال

ا¤دودّية@/ هذه Iت ّ القهريى والوقوع الط�وق



١٧٥ طوق

يسـتعمل والتحّمل@: وا¤دوديّة اXقهوريَّة أ*غلب
ã
| مIزماً الطوق كان وØXا

اXع�@/ هذا
ã
| الطاقة Ëºٕا

/@٢٤٩ . ٢ ـ وُجنوده Pالوَت اليوَم َلنا طاَقَة �

/@٢٨٦ . ٢ ـ به َلنا طاقَة � ما لنا م6 ÔI و� رب8نا

لنا@/ ا¤دوديّة wذه ّمَل ÒI * أيى

ا Øu@أ 
ٕا مضافاً التكليف@, انتفاء يوجب القدرة انتفاء فٕاّن القدرة@: ]ع� وليس
اXاّدة@/ من مستفادة غ�

التكليف@/ طوق ومطاوعة ا¤دودّية تلك قبول هو التحّمل@: وحقيقة

/@١٨٤ . ٢ ـ ِمسك� طعاُم ِفديٌة ُيطيقونه وَع�ال8ذيَن

ِمن ة َفِعد8 َع�َسَفٍر أو َمريضاً كاَن ن Ò Òf@] ã
| الصوم 
ٕا راجع يُطيقونه

ã
| الضم�

اُفِطرت@/
ã
الّ� اXعدودة تلك صوم فعليه اَُخر@] أيّام

*@يقضونه علzم @ذمxّم@طَوقاً ã|@ ذلك@الصوم@الّذيى والّذين@Nعلون فيكون@اXع�@:
ِفدية@/ علzم فيلزم عyم@, الواجب ذلك يسقط Øح�

وÇTدوديّة وقIدة طَوقاً يكون القضاء ترك أّن 
ٕا ٕاشارة بإ*طاقة@: والتعب�
تأدية أّن ع� أيضاً د*لة وفيه عyم@/ التكليف يسقط أن 
ٕا مستدامة علzم ثقيلة
رقبxم

ã
| طوق الصوم تكليف فٕاّن عyم@, التكليف سقوط يوجب * والكفّارة الفدية

الصوم@/ بقضاء ٕاّ* ينفّك و*

م ÒG @
Ø
Ì Ò¾ هـو َبل م ÒG خ�اً هَو َفضله من 
ا آتzم ا

ß
[ َيبخلون ال8ذيَن Úéس ÒJ َو�

/@١٨٠ . ٣ ـ القياَمة يوَم به لوا ßR ما قون سُيطو8

ُتقّيدهم@/ وقIدة علzم طَوقاً فيكون به@, Rلوا ا
Ø
W طوق

ã
| َعلون ÔN أيى



طول ١٧٦

خدمة ا¤تاج	@, وعباده Pا خلق 
ٕا اòدمة
ã
و| Pا

ã
| إ*نفاق فٕاّن وذلك@:

فٕانّـه واòدمـة@: إ*نفاق عن والبخل إ*مساك مقابله
ã
و| رابطتـه@/

ã
| وعمل Pا

ã
|

اXقي]د والقيد الط�وق بصورة Øيتج� ا Ø̂ ٕا التعلّق وهذا ا@,
Ø
وُح} بالدنيا التعلّق عن يكشف

التوّجه@/ عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

طول@:
أطـوال@/ وÇbعه الَعرض@, خIف والط[ول ٕامتـّد@/ طُوً*@: ُء

ã
Ï¿ال طاَل ـ مصبا

*زم@, والفعل قال@, باب من وقيل قُرب@, باب من هو قيل ٕارتفعت@/ النخلة@: وطالت
طُول وا�مع ,@ Ò
طُو واXؤنثة ذاك@, من أطول وهذا ِطوال@, وا�مع طويل@, والفاعل
أ*مر@:

ã
| واXطاَولة أمهلت@/ له@: وطّولُت ووّسعه@, مّده بقاَءه@: Pا وأطاَل فُضل@/ مثل

عن فضل ما ـّرة@: Ô¡ا وطَول حقـ�اً@/ كان ٕاذا@ طائل@: غ� وهو فيـه@/ التطويل ]ع�
نكاح 
ٕا طَوً* وجدت فيقال ,

×

بٕا يُعّدي أن وأ*صل ,@

×
الغ� الطول وقيل@: @كفايته@,

عليه@: واستطال نكاحها@, ع� قدرة أيى علzا@, طَوً* أ*صل@: وقيل سعًة@/ أيى ّرة Ô¡ا
الزيادة@/ ع� الباب ومَدار كذلك عليه@: وتطاَول وغلبه@, قهَره

طال ذلك من ء@@/
ã
Ï¿ال

ã
| وامتداد فضل ع� يدّل صحيح أصل طول@: ـ مقا

للحبل@: ويقال منه@/ أطول كنَت ٕاذا فُطلته@, فIناً طاولُت ويقال طُوً*@/ يطول ء
ã
Ï¿ال

يكن n ٕاذا طائل@: غ� وأمر الّدهر@/ طَواَل اُ@كلّمه * ويقولون وامتداده@/ لطوله الط]َول
قتلوا@/ ا

Ø
W أ@ك� مyم قتلوا ٕاذا علzم@: واستطالوا غناء@/ فيه

كالزمان وأ*عراض أ*عيان
ã
| ويسـتعمل متضايفاِن@, Í

Ò
والِق½ الط[ول ـ مفر

والط�ول@: وقيل@ِطيال@/ ِطوال وللجمع وَعريض@وُعراض@, طَويل@وطُوال, ويقال وغ�ه,
/@ ّ أعجميى وهو علم@, Ëºٕا وطالوت والَمّن@/ الفضل به ُخّص

الطويل للحبل ويقال الط[ول@/
ã
| فاقه ٕاذا فIناً@: فIن طال ـ ١٧ . ١٤ الxذيب



١٧٧ طول

عنه@, تراخيه أو أمر
ã
| [اديه طال ٕاذا ـ فIن يا ِطَولك طال قد ويقال الط]َول@/ جّداً@:

ã
| الزّجاج قال مّدته@/ طالت أيى وِطيَلُك@: ِطَولُك وطال ِطَيُله@/ طال قد يقول وبعÎÉم
الط8ول@: ذيى ـ وقوله ّرة@/ Ô¡ا َمهِر ع� منكم n@يقدر أيى ـ طَوً� ِمنكُم يسَتطع Òn@وَمن ـ
النـاس ع� ليتطّول ٕانّه يقال الليـث@: وقال والفَضل@/ الغ�@, وقيل القـدرة@/ ذيى أيى
غ� هذا الدون@: اòسيس ء

ã
Ï¿لل ويقال الطول@/ من الطائل واشتقاق وخ�ه@/ بفضله

طََول@/ وبه أطَول bل يقال أ*سفل@, ع� أ*ع� شَفر ßXا ã| طُول والط�َول@: طائل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مـقابل

ã
| ,@Iًفـع اXوجود Ø	عـXا ا*متداد هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ*صل أّن


ٕا فzا النظر فٕاّن وا*متداد@/ وا*ستمرار مفاهoالدوام عن Zتاز القيد وwذا العرض@/
Wتّد@, أو مداِوم أو مستمّر ٕانّه :@ Ø	عXا اXوجود

ã
| يقال و* ا¡ال@, بعد زمان 
ٕا امتداد

Wتّداً بعده ما فيكون اòّط@, مبدأ 
ٕا بالنسبة oفاهXا هذه ٕا
Iقّق النظر يكون أن ٕاّ*
منه@/ ومستمراً

الغ� ـ oمفاه وأمّا اXاّدة@/ استعFل موارد bيع
ã
| مأخوذ

ã
الفع� ا*متداد فقيد

من مأخوذ مyا واحـد فكّل واXهلة@: والسعة والغلبة والقهر واXّن والفضل والقدرة
مyا@/ كّل

ã
| أ*صل ¡اظ من و*بّد يقابله@/ ما 
ٕا وبالنسبة اXوارد باختIف أ*صل

/@ ٨٦ . ٢٠ ـ ّل ß ÒJ أن Ôkأرد أم الَعهُد عليكُم أفطاَل

/@٤٤ . ٢١ ـ الُعُمر علzم طاَل Øح� وآباَءُهم هؤ�ء مت8عنا َبل

/@٣٧ . ١٧ ـ طُوً� ا�باَل َتبلَغ ولَن

علzم ا¡ا@كم التعّهد كون يراد طويلة@, بكوuا وا�بال والعمر العهد فيوصف
وجارية Wتّدة الدنيويّة وا¡ياة وكون@العيش عنه@/ اXساTة@والغفلة أوجب Iًطوي Wتّداً



طول ١٧٨

اُ*خروّية@: ا¡ياة نسيان أوجبت Øح� فzم

/@١٦ . ٥٧ ـ م Ôwقلو فقست أ�َمُد َعلzم َفطاَل

/@٤٥ . ٢٨ ـ الُعُمر علzم فتطاوَل قروناً أنشأنا ولكنّا

التداوم@/ ع� ويدّل اXطاَولة@, Xطاوعة والتطاول

/@٢٦ . ٧٦ ـ َطويً  ليً  وَسب6حه لُه فاسُجد الليِل وِمن

اÇXعرفة حّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا والت�سبيح العبودّية@, مراتب أع� من له السجود
/@Fفراجعه ـ والسبح السجد

ã
| مّر Fك ـ العبوديّة Iّصل وبعد

/@ ٢٥ . ٤ ـ َينكح أن طَوً� منكُم َيسَتطع Ònوَمن

/@ ٨٦ . ٩ ـ م Ôyِم الط8ول اُولو ستأذنَك ٕا

/@٣ . ٤٠ ـ الط8ول ذيى العقاب َشديِد

مراتب@, له وا*متداد ,@Í½الق قبال
ã
| وهو اXوجود@, ا*متداد هو الط�ول ٕاّن قلنا


تعا Pا
ã
| الطول وهو متناه@, غ� وجود

ã
| uاية Iب

Ø ã
فع� امتداد 
ٕا ينxيى أن 
ٕا

ا�هات@/ bيع من

ينكح@/ أن طوً* *@يستطيُع فيمن منه@: الضعيفة واXرتبة

بسـطها وهيى القدرة@,
ã
| خصوصيّة الط�ول أّن القدرة وب	 بيyا الفرق ٕاّن

Ø
j

الط�ول@/ أصل ع� والقدرة فzا@, وامتداد

منبعث عقابه شّدة أّن 
ٕا ٕاشارة اXورد@:
ã
| الصفة wذه التعب� لطف هو وهذا

مـورد@/ طوله ٕاحاطة عن يعزُب * Mيث اXنبسطة@, اXمتّدة الطائلة القدرة مبدأ من
طالوت@/ ـ ـ@@راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧٩ طوي

طوي@:
]Çع� فـعيل ّ طَـويى فـهو الب�@, وطويُت رمي@, باب من طي�اً طويتُه ـ مصبا

بالزاهر@/ وُيعَرف فرسخ@, Lو ع� مكّة بقرب واٍد طَُوي@: وذو مفعول@/

بعض@,
ã
| بعضه يُدَرج Øح� ء

ã
Ï¾ ٕادراج ع� يدّل صحيح أصل طوي@: ـ مقا

عمَر Pُا طوي ويقال أطويه@/ طَيّاً والكتاب الثوب طويُت يقال تشبzاً@, عليه مل ÔJ Ø
j

عـ� ÏÉم Xن قوGم الباب هذا ع� ل Ôa ا
Ø
Wو /@ ّ الط�ِويى هيى اXطوّية@: والب� اXّيت@/

ومن اُدرَج@/ فكأ@نّه عنه وغاب ÏÉم ٕاذا ٔ*@نّه القياس@, هو وهذا كشَحه@, طَوي وجهه
الط�يّان@/ هو البطِن والطاويى جنبzا@/ شحم طرائق وهيى الناقة@, أطواء الباب

والط�ـَوي@: @كبة@/ والر] لسة ßا� مثل والط]يّة فانطوي@, طَيّاً َء
ã
Ï¿ال طويُت ـ صحا

أعرض ٕاذا َكشَحه@: طََوي وفIن وطيّان@/ طاٍو فهو طَوًي@, يَطَوي طَِويى يقال ا�وع@,
Iّوت@/ أيى ا¡يُّة وتطّوت البطن@/ ضاِمُر أيى فَِعل@: ع� البطِن طَِويى رجل وهذا بُوّده@,
لِطيّته ÏÉم منه تقول منتأًي@, وتكون م�ً* تكون الط]يّة اòليل@: قال النّية@/ والط]ّية@:
موضع Ëºٕا وطَُوي انتواه الّذيى اX�ل وهو ِطيّتُه عنا وبعدت انتواها@,

ã
الّ� لِنيّته أيى

هو ِطَوي@: مثل طَُوي بعÎÉم@: وقال ي½Íف@/ و* ½Íف يُ ,@
Ø
ËÉوت تك«Ìطاؤه بالشام

والتقديس ال�كة فيه ُثن]يت ا¡سن@: وقال مّرت	@, أيى طُوي اXقّدس ـ Øث�Xا ء
ã
Ï¿ال

والطاية@: اXطوّية@/ الب� :@ ّ والط�ِويى الضم�@/ والط�وّية@: ]ّكة@, موضع طُوي وذو مّرت	@/
السطح@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
]Çطلق وليس والبسط@, Ì¿الن قبال

ã
| Çbع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

واستيIء@/ bع@باشBل@وانÊÉم هو سبق Fك أّن@ا¡وي وي: Ò¡@ا	وب والفرق@بيyا ا�مع@/



طوي ١٨٠

Rلّو وانقباضه البطن وانطواء الباطن@/
ã
| اXنطوية النيّة اXاّدة@: مصاديق ومن

با¡Çجارة@/ اXبنيّة والب� البسط@/ من وQّمعه ا¡يّة وتطّويى ا�ـوع@/ وحصول اXعدة
الكشح@, وانطواء وانقَبض@/ بسطُه

Ø
k ٕاذا والعمر /@ اXلتويى والكتاب اXنعطف@/ والثوب

والضم�@/ الباطن أيى

/@Ì¿الن مورد
ã
و| البسط شأنه من bع أ*صل@:

ã
| فيIحظ

/@١٠٤ . ٢١ ـ للُكُتب جل6 الس6 َكطَيىّ Êء Ú»ال َنطِويى يَوَم
/@٦٧ . ٣٩ ـ بَيمينه َمطويّاٌت واُت مى والس8 القياَمِة يوَم َقبضتُه يعاً Òb رُض وأ�َ
هو ِجّل الس] أّن Fك منبسطة@, كوuا حال

ã
و| منشورة كانت أن بعد Sمعها أيى

منشوراً@/ كان ما وNمع يطويى الكتب@, يضبط ما

/@١٢ . ٢٠ ـ سطَُوي اXقد8 بالواِد ٕان8َك نعليَك فاخَلع
/@١٧ . ٧٩ ـ ٕا�فرَعوَن ٕاذَهب سطَُوي اXقد8 بالواد ربbه ناداه ٕاذ

والط[وي@/ اXقّدس وكذلك ومعنوّيته@, روحانيّته جهة الواديى من يراد

ã
و| اÇXاّدّية@, الدنـيويّة التـعلّقات ظلFت عن مقّدسة روحانيّة طريقة

ã
| أيى

هذا
ã
| انطوي وقد النور@,

ã
Ø�Q مسلك

ã
و| الIّهوتّية@, واXكاشفات العلوم سيل Vري

بالرسالة@/ Ì¿وينت ينبسط أن شأنه من ما السبيل

/@ الواديى من ا¡اليّة ع� ومنصوب مصدر@, كاÔGدي والط[وي

* وثـانياً ثابـت@, غ� ٕانّه فأّوً* :@ الواديى ذلك Ëºٕا بأ@نّه الط[وي تفسـ� وأمّا
/@
ã
æالروحا اXقّدس الواديى Ëºٕا لبيان اXورد

ã
| اقتضاء

اXأموريّة أّن وا*قتضاء@, التناسب 
ٕا مضافاً ذ@كرناه@: الّذيى اXع� ع� ويدّل
الطوي@/ ذلك نتيجة ـ ٕا�فرعوَن ٕاذَهب ـ بالرسالة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٨١ طيب

طيب@:
الط�ـّيب ذلك من اòبيث@/ خIف ع� يدّل صحيح واحد أصل طيب@: ـ مقا
يُطّيب الرجل ٔ*ّن ا*ستنجاء@, وا*ستطابة@: َطي]ب@/ أيى ِطيبة

ã
َس� يقال اòبيث@/ ضّد

الرجُل يستطيَب أن �ص� Pا رسول ي Òuو با*سـتنجاء@/ بث Ôòا من عليه ا
Ø
W نفَسـه

طعام هذا ويقال �ص�@/ الرسول مدينة وَطْيبة@: والنكاح@/ أ*@كل وأ*طيباِن@: بيمينه@/
للنفس@/ مَطيَبة

وطابت َطي]ب@/ فهو ,@*ًIح أو لذيذاً كان ٕاذا@ ِطيباً@: يَطيب ء
ã
Ï¿ال طاَب ـ مصبا

وأطاَب استَطاب@, يقال ا*ستنجاء@, وا*ستطابة@: وان¿Ìحت@/ انبسطت تطيُب@: نفُسه
َء@:
ã
Ï¿ال واستطبُت ا¢رج@/ عن اòبث بٕازالة نفُسه تطيب اXستنجيى ٔ*ّن أيضاً@, ٕاطابة

الِعطر@/ من وهو بالط]يب وتَطي�ب طَيّباً@/ رأيته

ِطـيباً@/ يَطيب طاَب والفعل نعت@, الطيب@: الليـث@: قال ـ ٣٩ . ١٤ الxذيب
�ص� الرسول مدينة Ëºٕا وكذلك َطْيبة@/ وأ*صل َطّيبة@, ]ع� ا Øu@كأ اòمر@, والطابة@:
م@: Ô ÒG ×èطُو ـ 
تعا وقال جائز@/ كلّه به@, وأطِيْب وأيطَبه أطيَبه ما ويقال وَطيبة@/ طابة
Ëºٕا أو Gم@, خ� أو Gم@, ُحس� وقيل@: Gم@, الطّيب العيش واXع� الط]يب@, من فُع�
الياء فقلبت ,@

×
طُي� أ*صل

ã
| كانت :@èوطُو با¡بشّية@/ ا�نّة Ëºٕا أو باGندّية@, ا�نّة

قّدم أو َطّيب@, بكIم تكلّم وٕاذا أ*ذي@, وأزاَل استنجي ٕاذا واستطاب@: وأطاب واواً@/
/@*ًIح تزّوج أو طيّب	@, بن	 َولَد أو طيّباً@, طعاماً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ظـاهراً قـذارة فيه ليس مطلـوباً يكون ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ*صل أّن



طيب ١٨٢

ã
| مستكره وهو باطناً أو ظاهراً قذارة فيه يكون ما وهو اòبث ويقابله و*@باطناً@,

نفسه@/

Mسـبه ء
ã
Ï¾ كل]

ã
| فالط]يـب اXوضـوعات@, باختـIف Oتلف اXعـ� وهذا

طّيب@, ومكان طّيب@, وكIم طّيبة@, وزوجة طّيب@, وعيش الطّيب@, كالطعام و]قتضاه@:
وصـعيد طـّيبة@, وشـجرة طـّيب@, ورزق طّيبة@, ورائحة طّيب@, ونفس طّيبة@, وجنّة

طّيب@/

�ص�@, الرسول ومدينة واòمر@, والعطر@, واXنبسط@, ا¡Iل@, اللذيذ@, ـ oفاهf
خصوصيّات بلحاظ أ*صل مصاديق من وغ�ها@: ,@�òوا وا¡�@, سن, Ô¡وا وا�نّة,

اXوارد@/
ã
|

استعGFا@/ موارد bيع
ã
| القيدين ¡اظ من و*@بّد

القذارة@, وٕابعاد الت�يه جهة فzا يIحظ الطهارة أّن وب	الطهارة@: والفرق@بيyا
وٕا
صفاء مطلوباً@, ٕا
كونه فيه النظر يكون والط]يب: مطلوبة@/ كوuا فzا و*@يIحظ

نفسه@/
ã
| و[اميّته ء

ã
Ï¿ال

:@ ّ اòارجيى اXوضوع
ã
| والط]يب

/@٤٣ . ٤ ـ َطّيباً َصعيداً فَتيّمموا

/@١٦٨ . ٢ ـ طّيباً َح ً� 
ا َرَزقكُم ا Ø ßW فُكلوا

/@٢٤ . ١٤ ـ َطي6بة @َكَشَجرٍة

الكIم@:
ã
و|

/@٢٤ . ٢٢ ـ الَقول الطّيبِمن ٕا� وُهدوا

/@٢٤ . ١٤ ـ طّيبًة كلمًة َمثً  
اُ ÍÈَب @َكيَف



١٨٣ طيب

/@١٠ . ٣٥ ـ الط8ي6ب الَكِلُم َيصعُد ٕاليِه

إ*نسان@:
ã
و|

/@٢٦ . ٢٤ ـ Òللطّيب� والطي6باُت

/@٣ . ٤ ـ الن6ساء ِمن َلكُم طاَب ما

/@٧٣ . ٣٩ ـ Ôrِطب َعَليكُم َس ٌم

ا�زاء@:
ã
و|

/@٢٩ . ١٣ ـ م Ô ÒG ×èطُو اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا ال8ذيَن

وا¡ياة@: ا¡ال
ã
و|

/@٩٧ . ١٦ ـ َطي6بة َحياةً َفَلُنحيين8ه مؤِمن وهَو

واÇXطلوبيّة ل]ـيّة ß¡ا هو الرزق
ã
و| القذارة@/ عن ه Ø�الت هو الصعيد

ã
| فالط]يب

والصدق ا¦اميّة هو الكIم
ã
و| وإ*نبساط@/ والسIمة إ*\ار هو الشجر

ã
و| واللّذة@/

ٕاليـه@/ ومرغوباً ّ ٕاG×يى مطلوب وبرنا¶ ا¡ّق ¼Íاط ع� كونه إ*نسان
ã
و| وإ*فادة@/

يناسبه@/ ]ا مورد كّل
ã
| فالط]يب /@oمستق ¼Íاط

ã
و| معتدل عيش ع� ا¡ياة

ã
و|

اُمور@: 
تعا Pا كIم
ã
| اXاّدة استعFل موارد من ويتّضح

.@@١٦ ـ طي6بة َحياةً َفَلُنحيين8ه مؤمن اُن�وهَو أو ذَ@كَر ِمن صا¡اً َعِمَل َمن ـ@ ١
/@٩٧

كان ا@ ØXو حّقـه@, هو ما ع� لIٕنسان العيش تداوم وهو اXـوت@, ضّد ا¡ـياة
وتأمـ	 FاظهÇÇ¡ من فI@بّد روحّيـة@, وجهة بدنّيـة@, جهة وفيه جنبت	 ذا إ*نسان

معاً@/ Fzجانب

ه
Ô
وس� الروح وسلوُك اLراف@, دون من اXعتدل Vراه

ã
| وقواه البدن وحركُة



طيب ١٨٤

ã
| وِرجس قذارة كّل عن ه Ø�الت هو رّبه@: ولقاء كFله 
ٕا

Ø ã
العق�

Ø ã
æالروحا مس�ة

ã
|

ا¡ياة@/ من الطّيب وهو ا¡ّق@, سبيل
ã
و| العقل عند مطلوباً وكونه والباطن@, الظاهر

بقوله@: اXراد هو وهذا إ*Zان@, Iقّق بعد الصا¬ ا¡ياة@بالعمل هذا تتحّصل ا Ø̂ وٕا

أحداً@/ ربّه بعبادة ¿Ìك يُ و� اً ß¡صا َعَمً  فليعَمل ربّه لقاء يَرجو كاَن َمن

:@
تعا قوله يرجع اXع� هذا 
وٕا

/@٢٩ . ١٣ ـ مآب وُحسُن م Ô ÒG Òèطُو اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا ال8ذيَن

:@
تعا وقوله

/@٧٣ . ٣٩ ـ خاِلدين فادُخلوها Ôrِطب َعَليكُم َس ٌم ا Ôxَخَزن م ÒG وقاَل

:@
تعا وقوله

/@٣٢ . ١٦ ـ َعَليكُم َس ٌم يقولون Òطي6ب� الَم ئكُة َتتَوّفاُهم ال8ذيَن

واللقاء@/ ا�نّة وخلود اXآب وحسن اXطلق السIم هو الط]يب فنتيجة

/@ ٨١ . ٢٠ ـ قنا@كُم َرَز طي6باتما ِمن ُكلوا ـ@ ٢

/@٥١ . ٢٣ ـ اً ß¡صا واعَملوا الطي6باِت ِمن ُكلوا ُسُل bالر ا Ûv@أ يا

/@١٥٧ . ٧ ـ اòباِئَث َعلzم م ر6 ÔJو الطي6باِت م ÒG ّل ß ÔJو

/@٣٢ . ٧ ـ ْزق الر6 ِمَن والطي6باِت ِلعباده أخرَج ã� ال8 
ا ِزينَة م حر8 َمن ُقل

/@٤ . ٥ ـ الطي6باُت َلكُم اُِحل8 ُقل م Ô ÒG اُِحل8 ماذا َيسألونََك

/@ ٨٧ . ٥ ـ َلكُم 
اُ أحل8 ما طي6باِت موا ر6 ÔI� آَمنوا ال8ذيَن ا Ûv@أ يا

هيى وأ*رزاق اXآ@كل حلّيّة ã
| الكليّة الضابطـة أّن ع� الكرZـة ا*sيات تدّل

ã
| الضابطة أّن Fك /@oالسل للطبع ومطلوبة والقذارة الرجس عن خالية طيّبة @كوuا



١٨٥ ط�

الباطن@/ أو ظاهرها
ã
| خبيثة كوuا هيى حرمxا

وع� طيّباً@, كونه اُحِرز ٕاذا اXشكوك ء
ã
Ï¿ال حلّية ع� الضابطة wذه ويستدّل

خبيثاً@/ كونه اُحِرز ٕاذا حرمته

والطـّيبون Òللـطّيب� والطي6باُت للخبيثاِت واòبيثوَن Òللخبيث� اòبيثاُت ـ ٣
/@٢٦ . ٢٤ ـ يقولون ا Ø ßW ؤوَن Ú Òُم� ولئَك اُ للطّيباِت

أو أ*حوال أو أ*فكار أو أ*عFل أو أ*قوال من يكون ما تعّم والطيبة اòبيثة
والرفقاء@/ الصواحب أو أ*زواج أو ا*sداب

Dف والتجاذب التجانس فٕاّن اXوارد@, bيع
ã
| Qريى كلّية أيضاً الضابطة وهذه

nوعـوا اÇòلقة مراتب قاطبة
ã
| الطبيعـيّة اُ*مور من واXتجاِنسات Ò	تجاِنسXا ب	

فيه@/ ما عنه ي�ّشح ظرف وكّل Nانسه@, ما 
ٕا Zيل ء
ã
Ï¾ كّل فٕاّن الوجود@,

للتغليب مؤنّثاً@, أو مذّكراً العقل ذويى من ا�Fعة واòبيث	@: الطيّب	 من ويراد
غ�ه@/ أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ط�@:

ã
| ذلك يسـتعار

Ø
j اGواء@,

ã
| ء

ã
Ï¿ال خفّة ع� يدّل واحد أصل ط�@: ـ مقا

يط� طار يقال قلناه@, Xا بذلك يى Ùd طائر@, bع الط��@: ذلك من Ìºعة@, كّل
ã
و| غ�ه

رجـل النّاس Ôخ� �ص�@: Pا رسـول قال طار@, قد :@ خف� مَن لكّل يقال
Ø
j اناً@/ Ò�َط

ء:
ã
Ï¿ال تطاَير هذا@: من ويقال ٕالzا@/ طار َهيعة dع Fّكل Pا سبيل

ã
| ِسك@بِعنان@فرسه ÔW

كالغراب الط�� من فاشـتقاقه ء@:
ã
Ï¿ال من Øتط� فأمّا /@Ì¿انت الفجر@: واستطار تفّرق@,

الفم@/ واسعَة كانت ٕاذا وِب�مُطارة عمله@/ وهو إ*نسان@, طائُر الباب@: ومن أش}ه@/ وما
ـ قوGم الباب ومن إ*نسان@/ له يستطار ٔ*@نّه كذا يى Ødو الغضب@, الط��ة@: الباب@: ومن
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طال@/ أيى رأسك@, َشعر من تَطاير ما ُخذ

أ*رض,
ã
@ا¡يوان@|

ã
Ï¿كم ا�ّو

ã
له@| وهو اناً, Ò�َط يط� ِمن@طار الطائر: ـ مصبا

صاحب مثل طَ� الطائر وbع وأطرتـه@, تـه Øط� فيقال والتضعيف@, باGمزة ي ويُعد�
القوم@: وطاَر ُيقّلده@/ الّذيى عملُه إ*نسان@: وطائُر وأطيار@, طُيور الط�� وbع وَصحب@,
ة
Ò
وإ*Ëºالط]� منه@/ Ø�ّواط ِء

ã
Ï¿ال من Øوتط� /@Ì¿انت الفجر@: واستطار ع	@/

ß
Ì»م نفروا

الطـ� jجاÇ[ مّرت Xهّم
Øã
ÏÉXا أرادت ٕاذا العرب وكانت التشأم@/ وهيى ِعَنبة@, وزان

و* هـاَم * ـ وقال ذلك@, عن الشارع فyي ترجع@, أو
ã
ÏÉ] هل لتستفيد وأثارtا

ط�َة@/

مـؤّنث@, جـامع Ëºٕا وهو معروف الط�ـ�@: الليث@: قال ـ ١١ . ١٤ الxذيب
طَ�@, للواحد يُقال أن أجاز عبيدة@: وأبو لIُن�@/ طائرة يقولون Fوقل� طائر@, والواحد
فخ�اً خ�اً ٕان عمله ُعنُقه@:

ã
| طائَرُه ألَزْمناُه قوله

ã
| الفّراء وقال طيور@/ ع� وbعه

العرب ٔ*ّن ة@, Òوِط� وطَ� طائر ؤم للش[ وقيل شفاَءه@/ زيد@: أبو وقال اً@,
Ø
Ì¿ف اً

Ø
Ì¾ وٕان

ذاَت وأخذها ِغرباuا وبنَعيق ببارحها Øوالتط� وزجرها الط�� ِعيافة شأuا من @كان
وقال وبأفعاGا@/ wا لتشاؤمهم ة Òوِط� وطائراً طَ�اً الشؤم فسّموا أثاروها ٕاذا اليسار
الليث@: وقال /@ Úو*@يَتط� يتفاءل �ص�

Ø ã
الن� وكان هامَة@/ و* َة Òِط� * رسول@اP@�ص�@:

والذهاب@/ التفّرق والتطاير@: قال اناً@/ Ò�َط يط� الطائر طار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حيوان

ã
| فzا@, تثاقل دون من Ìºيعة حركة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

إ*طIق@/ عند عليه فتطلق حيوان@,
ã
| تكون أن الشايع كان وٕان غ�ه@/ أو

تفّرق ٕاذا ُء@:
ã
Ï¿ال وتطاير ب«Ìعة@, القـوم وطار اGواء@,

ã
| الطائر طار فيقال@:
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اُ*فق@/
ã
| Ì¿انت ٕاذا الغبار@: واستطار Rّفة@,

من وOرج وتفّكر تعقّل دون من به إ*نسان يتفّوه ما ]ع� الطائر ذلك ومن
وعيافxا الط� Øبتط� اXع� ذلك ارتباط 
ٕا مضافاً وط�ة@, تشأماً وRفّة Ìºيعاً فيه

العرب@/
ã
| اXتداول

الطـ�ان ذلك كـيفيّة اخـتار
Ø
j وأثـاره حّر@كه أيى ه Úفتط� الطائَر Ú�َط فيقال

اعتقادهم@/ يوافق ما منه واستنتج

أصله Ûوإ*ط�� التفعيل@, من وا*ختيار اXطاوعة ع� يدّل وهو تفّعٌل@, Øفالتط�
زائد@/ تأ@كّد ع� يدّل التشديد أّن الصيغت	@: ب	 والفرق طاًء@, تاءه قلبت ,@ Øالتط�

يبعد و* وا�مع@, الواحد ع� فيطلق وليسPمع@, كا¦ر@, ٕاËºجنس والط��@:
عب@/ كالص� مش}ة صفة أ*صل

ã
| يكون أن

/@٢٦٠ . ٢ ـ � الط8 ِمن أربعًة َفُخْذ
/@١١٠ . ٥ ـ � الط8 �َكَهيئة الط6 ِمن لق Ö ÒH وٕاذ

/@٣٦ . ١٢ ـ �ِمنه الط8 تأ@ُكُل
/@٤١ . ٢٤ ـ �صاّفاٍت والط8

/@١٧ . ٢٧ ـ
ß
� والط8 وإ�نس ا�ّن ِمن ُجنوده وُح¿ÌلُسلDن

/@٤٩ . ٣ ـ 
ا بٕاذن ط�اً فيكوُن فيه فأنفُخ

وإ*نس@, كا�ّن جنس@, Ëºع�@أ@ّنه@ٕا يدّل ا�ّن@وإ*نس: رديف
ã
| الط� فذكر

مـفهوم ع� يدّل ما وهو جنس@, Ëºٕا كونه ا*sيات هذه
ã
| اXناسب أّن 
ٕا مضافاً

يصدق اXع� وهذا بالط�ان@, يتّصف ما مطلق ع� يدّل فالط� هو@, حيث من مطلق
يوجب Iًمث ط	

ã
| النفخ فٕاّن ا�مع@: مع� ٕارادة يصّح و* آحاد@/ وع� واحد ع�

طيور@/ * طائر خلق
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للناموس خرق فzا الط��@, اُمور جريان من موارد hالكر القرآن
ã
| ذ@كر ٕانّه

Ø
j

Tسوس@/ وٕاعجاز ,@ ّ الطبيعيى
Ø ã
Øالك�

�ع�@: oٕابراه من الط�� ٕاحياء جريان ـ ١

ولكـن ×� بَ قاَل تؤِمن Òn َأو قاَل الَموتيى ييى ÔI َكيَف ãæأِر رب6 Ôoٕابراه قاَل وٕاذ
ـ ا*sية جَبل@/// َع�ُكّل اجَعْل Ú Ôj ٕاليَك Íهّن Ô½ف� الط8 ِمن َفُخذأربعًة قاَل ãَقل Úلَيطم�

/@٢٦٠ . ٢

�ع�@: Ï»عي من الط�� ٕاحياء جريان ـ ٢

� الط6 ِمن َلكُم أخلق
ã
Ùæرب6كُمأ بآيَةِمن ِجئتكُم َقد ã ÙæائيلأÌºٕا ã
 ٕا�بَ وَرسوً�

/@٤٩ . ٣ ـ 
ا بٕاذن َط�اً َفَيكون فيه �فأنُفخ الط8 @َكَهيئة

�ع�@: داود مع الط� تسبيح ـ ٣

/@٧٩ . ٢١ ـ Ò� والط8 ُيسب6حَن ا�باَل داوَد َمَع رنا وسخ8

/@١٠ . ٣١ ـ Ò� والط8 َمعه ãè أو6 ِجباُل يا

/@١٦ . ٢٧ ـ � الط8 َمنِطق منا ُعل6 النّاُس ا Ûv@َأ يا وقاَل داوَد ُسلDُن ووِرَث ـ ٤

بعدها@: ما
ã
| Fك والط��@, سلDن ب	 ارتباط ع� فتدّل

/@
ß
� والط8 وإ�نس ا�ّن ِمَن جنوُده Dَن لُسلَ

Ò
Ì ß¿َوُح

با¡جارة@: الط�� رميى ـ ٥

/@٣ . ١٠٥ ـ تَرمzم أبابيَل َط�اً zم َعلَ وأرَسَل

الكليّة للنواميس خارقة ا£يد Pا كIم
ã
| مذكورة بالط�� مربوطة اُمور فهذه

ّ أيى من ,@nالعوا
ã
| ما ع� ا¡ا@كمة وٕارادته Pا بأمر جارية هيى ا Ø̂ وٕا الطبيعّية@, الثابتة

كان@/ nعا
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بقوله@: اòوارق هذه أمثال توضيح
ã
| 
تعا وقال

ـ@٣ .٥٩/ ُكن@َفَيكون @قاَل@لَُه Ú Ôj@َكَمَثل@آَدَم@َخلَقهُ ِمن تُراٍب 
ا عي«Ïِعنَد @َمَثل ٕان8
:@
تعا وقال

/@٦٨ . ٤٠ ـ َفَيكون كُن لَُه يقوُل ا Ú̂ فٕا Ïأمراً ÒÉ َق فٕاذا
ا¡ال@: باقتضاء أو بٕارادة ان@, Òالط�� طلب ]ع� استطيار أصله وا*ستطارة

/@٧ . ٧٦ ـ ُمسَتط�اً ه
Ø
Ì¾ كاَن َيوماً افوَن ÒOو

/@١٨ . ٣٦ ـ َمَعكُم طائركُم قالوا بُكم@/// نا Ú�َتط ٕانّا
/@١٣١ . ٧ ـ َمَعه ]وÏºوَمن وا Ú� َيط8 َسّيئٌة ُتِص}م وٕان

/@٤٧ . ٢٧ ـ 
ا ِعند طائركُم قاَل َمَعك ن Ò ß[و ِبَك نا Ú� ٕاط8 قالوا@

الفكـريّة ا¡Çركة تـلك واخ�نا خفيفة فكريّة Ìºيعة حركة منّا ظهرت أيى
اخـ�نا ٕانّا ـ اXع� فيكون الط�@, ٕاثارة من مأخوذ اXع� هذا ٕاّن وقلنا ا¢صوصة@,
يـتحّرك الّذيى الط� أو ÇRّفة@, Ìºيعاً يتحّرك ما هو والطائر@: وIريكه@/ الط� ٕاثارة

يط�@/ جانب ّ أيى 
ٕا ي Ôل� ويُثار

لفظ استعFل والكناية كناية@, الشأم منه يراد Øالتط� ٕاّن نقول@: أن أيضاً ويصّح
/@ ّ ا£ازيى معناه

ã
| اللفظ استعFل من ليس وهذا يلزمه@, ما منه ويراد ,@

Ø ã
ا¡قي معناه

ã
|

/@١٣ . ١٧ ـ ُعنُقه
ã
| طاِئَرُه ألَزْمناُه ٕانساٍن وُكل8

غ�Yا@/ أو عمل أو كIم من وظهر وسطع Ì¿انت ما أيى

ثقل دون ومن ب«Ìعة@, وIّر@كه أ*ثر ٕا
ظهور ٕاشارة والعنق@: بالطائر والتعب�
أعـFله يراقب أن له فIبّد عليه@/ والتسّلط ضـبطه عن إ*نسان يغفل Mيث وتراخ@,

مراقبة@/ بأشّد
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كالقIدة تكون منه@, الصادرة وأ*عFل الطائرة ا¡ركات تلك فٕاّن العنق@: وأمّا
َمَعكُم@@/ طائُر@كُم ـ عنقه

ã
| والقيد

مـورد يكـون الّـذيى الط� وب	 الطائر هذا ب	 Dف التناسـب Iقّق �O@*و
:@Ë

Ø
التج« من ولعلّه ا�ّنة@,

ã
| اشxاء

/@٢١ . ٥٦ ـ ون Òxيَش ا Ø ßW � طَ ِم Ò¡و

/@١٩ . ٣٨ ـ أّواب لَُه ُكل� شورةً ÒT Ò� والط8 ///@ داوَد عبَدنا واذ@كُر

Ì¿ح يراد وا�مع@, ,@Ì¿والن والسوق@, البعث ثIثة@: قيود فيه Ì¿¡ا ٕاّن قلنا
داود@/ مع وتسبيح ارتباط ع� فتدّل داود@, جانب 
ٕا الط�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ط�@:
وِطنُت البيت طّينت ويقال معروف@/ وهو الط]	@, وهو واحدة كلمة ط	@: ـ مقا
ِطنت من أعلم@, Pوا معناه وكأّن جَبله@, أيى �òا ع� 
تعا Pا طانه ويقال الكتاَب@,

به@/ أمره rوخ �òا ع� طبعه كأ@نّه ختمته@, أيى الكتاب

يَطينُه والسطَح البيَت الرجل وطاَن أخّص@/ والط]ينة@: معروف@, الط	@: ـ مصبا
ع� Pا وطانَه اòلقة@/ والط]ينة@: وتكث�@/ مبالغة وطّيَنه@: بالط	@, طIه باع@: باب من

عليه@/ جبَله :@�òا

له Òa وا¡ائَط@: بالط]	@, ختمه طَيْناً@: الكتاَب طاَن ـ ٣٠٨ . ٢ أ*فعال @كتاب
:@�òا ع� حسنًة طينة Pا وطانه ا@/ Ôyطي ك� وأ*رُض@: كذلك@/ ِء@:

ã
Ï¿ال وع� عليه@,

َجَبله@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
واحداً@, شيئاً يكون Mيث باXاء ا¢تلط ال�اب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ*صل أّن

منه@/ أضعف اXرطوب وال�اب

ع� وطان وا¡ائط@, الكتاَب طان ـ قوGم ّ ا*نðاعيى با*شتقاق منه ويشتّق
وطّينته@/ أ*رُض@, وطاَن البيَت@, وطان ِء@,

ã
Ï¿ال

ما òلق ماّدة ٕانّه بل وغ�ه@, كإ*نسان اòلق لبعض ماّدة الط	 كون وباعتبار
بلّة ßوا� الطينة ]ع� الط	 يطلق وا¡جارة وإ*نسان وا¡يوان النبات من أ*رض

ã
|

أ*ّولّية@/

والظـروف أ*شـياء بعض ويسـّدوا ÇOتموا أن متداوً* أ*يّام hقد
ã
| وكان

أيضاً@/ اXع� هذا ع� فأطلق بالط	@,

:@
ã
| Fك الط	 من جارة ß¡ا فَخلُق

/@٣٣ . ٥١ ـ ِمنط� ِحجارةً zم َعلَ سَل Ô� لِ

:@
ã
| Fك ا¡يوان

ã
و|

/@١١٠ . ٥ ـ
ã
æبٕاذ� الطَ �َكَهيئة الطّ ِمن لُق ÒH وٕاذ

:@
ã
| Fك إ*نسان

ã
و|

/@٢ . ٦ ـ ِمنط� َخَلَقكُم ال8ذيى ُهَو

خلق ٕانّه حيث اXتعال@, القادر اòالق عظمة 
ٕا ٕاشارة بالط	@: ´Í½الت
ã
و|


ٕا إ*نسـان توجيـُه وأيضاً الشاعرة@, غ� النازلة اXاّدة هذه من وا¡يوان إ*نسان
السافلة@/ أ*ّولية وماّدته أصله
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/@٢ . ٦ ـ Ïأجً  ÒÉ َق Ú Ôjِمنط� َخَلَقكُم ال8ذيى هَو

/@٧٦ . ٣٨ ـ ِمنط� وَخَلقتَُه نار ِمن
ã

 َخَلقتَ ِمنُه Õ�خ أنا

hيُد أ@نّه 
وٕا وجوده@,
ã
| واXوجودة أ*صيلة ماّدته 
ٕا يتوّجه أن فلIٕنسان
أصله@/ 
ٕا يعود

Ø
j أجل@, 
ٕا اXب� هذا ع� الطبيعيّة حياته

أجل 
ٕا وMـياته ا¤دود اXوّقت ّ الظاهريى بوجوده يفـتخر أن له يصّح Iف
ال�اب@/ 
ٕا يرجع وهو معلوم@,

الروحانّية@: اXعنويّة ا¡ياة وأمّا ومنxاها@/ ومبدؤها اXاّديّة ا¡ياة مب� فالط	
Pا 
ٕا ومرجـعها /@ روحيى ِمن فيه وَنفخُت @ ـ 
تعـا Pا من

ã
Ùتج�Xا الروح fبـدؤها

ٕا�َرب6ك@/ ِارِجعيى ـ العزيز

:@
تعا قوله مع� وهذا

Ô�َغ أجٌر َفَلُهم اِت ß¡الّصـا وَعِملوا آَمنوا ال8ذيَن سـاِفل�ٕاّ� أسَفَل َرَدْدناُه Ú Ôj
/@٥ . ٩٥ ـ نون ÒW

ومقصُده س�ه ومنxي لدنياه Iًوعام وباطنه لظاهره حافظاً إ*نسان كان وٕاذا@
ا¡يات	@: سعادة حقيقة وهذا سعيداً ا*sخرة

ã
و| سعيداً الدنيا

ã
| يكون :@
تعا Pا 
ٕا

ار@/ النّ َعذاَب وِقنا َحَسنَة ِخَرة Ðا�
ã
و| َحَسنَة نيا bالد ã| آِتنا رّبنا

يتعلّقMرف ما وتوفيقه وجّل عّز Pا بعون ويتلوه الطاء@, حرف باب آخر هذا
اXعجمة@/ الظاء

ه ١٤٠١ سـنة ¾Îور من ا¡رام ا¡ّجـة ذيى ¾Îر ٢٤
ã
| ا�زء هذا

Ø
k وقد

بسا@كنxا@/ فة
Ø
Ì¿Xا قم ببلدة



بابحرفالظّاء

ظعن@:
ويَـتعّدي بـفتحت�@, ظَـَعٌن Ëº�ٕوا ارIَل@/ نفع@: باب من ظعناً ظَعن ـ مصبا
وأ�صل مَظعون واXفعول ظاِعن@, والفاعل به@, وظعنُت أظعنته باGمزة@وبا¡رف@فيقال
]Çع� فـعيلة ظعينة للمرأة ويقال ا�سـتعFل@/ لك�ة الصلة حذفت لكن به مظعون
,@� أم امـرأة فـيه كان سـواء اGودج الظعينة ويقال wا@/ يَظعن زوجها ٔ�ّن مفعولة

وظُُعن@/ ظَعائن وا�مع

مكـان@, ٕا� مكان من خوص Iالش ع� يدّل صحيح واحد أصل ظعن@: ـ مقا

هيى قوم@: فقال فيه@, يقال ÇØWا والظعينة@: شخص@/ ٕاذا وظََعناً@: ظَْعناً يَظَعن ظََعن تقول
الظUعان@: الباب ومن للظVعن@/ يُعّد البع�الّذيى والظVعون@: الرحيل@/ آخرون@: وقال اXرأة@,

الس�والظعن@/ أدوات أحد ٔ�@نّه ع�البع�@, الَقَتب به يشّد الّذيى ا¡بل وهو

مَظعون@: ل Ò Òb قوGم من مَظعون واشتقاق مَظعون@: بن عAن ـ ١١٧ ا�شتقاق
الظVعينة@, يت Ød وبه البع�@, ع� اÒGودُج به يُشّد َحبل والظUعان الظUعان@, عليه ُشّد ٕاذا
اXرأَة لزم Ø	ح ك`مهم

ã
| ذلك ك�

Ø
j َهودج@,

ã
| تكون Ø	ح ظَعينة اXرأة تسّمي و�

ارIلوا@/ ٕاذا القوم ظَعَن وقالوا@: الظعينة@,
Ô
Ëºٕا

وقـد واحد@, والظVَعن@: والظVْعن الُمـقام@, ضّد الظVعن من وظاِعنٌة ـ ١٧٧ وص
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ظَعائن وا�مع ودج@, ÒGا
ã
| تكون

ã
الّ	 اXرأة والَظعينة@: وَظَعِنكم@/ ظعِنكم يوم ـ قرٔي

وأظعان@/

َتركبه أيى اXرأُة تَظVِعِنُه bٌل هذا يقال السّكيت@: ابن عن ـ ٣٠٠ . ٢ الxذيب
َمرتع طلب أو ماء حضور أو لنُجعة البادية س� والظعن@: ظعyا@/ يوم ã|و سفرها ã

|

أو حّج
ã
| لسفر شاِخص لكّل يقال@: وقد بلد@/ ٕا� بلد من أو ٕا�ماء ماء من Iّول أو

أم أنت أظاعٌن يقال اòاِفض@, ضّد وهو ظاِعٌن@, ٕا�اُخري@: مدينة مس�من أو َغزو
بٕاقامته@/ oوتُق زوُجها ظَعن ٕاذا تَظعن ا Øu@�ٔ اXرأة الظعينة@: الليث@: وقال مقo@؟

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من رحلة ع�مطلق ويدّل إ�قامة@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

مكان@/

فيـه ي`حظ الرحل أّن :@ Ìيى Ú»وال ـ� Vوالس فر Vوالس حل Vالر وب� بيyا والفرق
مكان من اòـروج فيه ي`حظ والسفر منظـور@/ Øمع� مكان ٕا� مكان من ا�نتقال
والذهـاب ا¡ركة فيه ي`حـظ :@� Vوالس /@� Vوالس ا¡ركة مع خارج ٕا� Øمع� Tدود
جهة الظعن

ã
| وي`حظ وخفاء@/

Ø
Ìº

ã
| ا¡ركة فيه ي`حظ Ìيى Ú»وال ومطلقاً@/ ياً Uماد

/@ Ìºيى ـ راجع ـ أخري جهات ٕا� نظر دون من هو حيث من ٕاقامة Tّل من اòروج

ـ قامتكُم ٕا ويوَم َظعنكُم يَوم ا Òuَتستَِخّفو ُبيوتاً أ�نعام ُجلود ِمن َلكُم وَجَعَل
/@ ٨٠ . ١٦

ـ�@, Vالس ابتداء فيه ي`حظ الظعن أّن ع� يدّل الظعن ٕا� وٕاضافته اليوم ذ@كر
إ�قامة@/ حال فيه ينقض ما وهو

ظاهر
ã
| النابتة والشعر والوبر الصوَف فيعّم ء@,

ã
Ï¿ب ا¤يط Ì¿الق هو وا�لد
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ا�لود@: بعد ـ وَمتاعاً أثاثاً وأشعاِرها وأوباِرها أصواِفها وِمن ـ ذ@كُر فيكون البدن@,
أخري@/ Uصوصٍة ومنافَع آثار جهة من العاّم@, بعد اòاّص ذ@كر قبيل من

ã
| فzا اختصاصوامتياز باعتبار اòاّص@: معناها ا�لود من يراد أن يبعد و�
اÇXطر ونـفوذ وال
د ا¡ّر من داخلها

ã
ت� ا Øuٕا حيث بيوتاً@, جعلها

ã
و| البيتوتة مقام

لطيفة@/ خفيفة ذلك مع وهيى والرطوبة@,

من ,@ ّ اXاّديى عيشـه وٕادامة إ�نسان حياة تأم� ٕا� ٕاشـارة الكرZة ا�xية
ã
و|

وم¿Ìب سك�@ومأ@كل من حياته,
ã
إ�نسان@| ما@Jتاج@ٕاليه الطبيعة

ã
ف� جهات@طبيعيّة,
وغ�ها@/ وملبس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظفر@:

السبعة قرأ وwا بضّمت�@, أفصحها لغات وفيه مذّكر@, نسان ٕ̀ ل الظIفر@: ـ مصبا
/@ ّ الب½Íيى ا¡سن wا وقرأ للتخفيف@, إ�سكان ـ والثانية ظُُفر@/ ذيى ُكل2 منا@ َحر2 ـ@

ã
|

ـ والرابـعة ل@/ ßa وزان الظاء Ì»بك ـ والثالثة أظُفر@/ ع� bع ا Ø[ور أظفار@, وا�مع
مـثل أظـاف� وا�مع اُظفور ـ واòامسة الشـاّذ@/

ã
| Fw وقرٔي تباع@, ٕ̀ ل بك«Ìت�

ٕاذا بـالضاّلة@: وظِفرُت والف`ح@, بالفـوز وأصله َتِعب@, باب من َظَفراً وظِفر اُسبوع@/
]ع�@/ عليه@: وأظفرته به وأظفرته بعدّوه@, وظِفر ظاِفر@/ والفاعل وجدtا@,

وا�xخر والغلبة@/ والفوز ع�القهر أحدYا يدّل صحيحان@, أص`ِن ظفر@: ـ مقا
القياس@/

ã
| أ�صل�يتقاربان ولعّل ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| ع�قّوة

ـ أظفر وا� َظَفراً@, يَظَفر ظِفر يقال ء@, ãÏ¿بال والفوز الفلج وهو الظVَفر ـ فأ�ّول
إ�نسـان@, ُظفر الظIفر@, ـ ا�xخر وأ�صل ُمظـفVر@/ ورجل zم@/ َعلَ أظَفركُم أن بعِد ِمن
يقال Fك أ�ظفار@, طويل أيى أظفر@, ورجل فيه@/ ظفره جعل ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ã| ظّفر ويقال
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ٕاذا الع� ُظفرت ويقال طَلع@/ ٕاذا تظف�اً@: النبُت ظفVر ويقال عر@/ Vالش طويل أيى أشعر
الظVَفرة@: قالوا ا Ø[ور القوس@/ ُظفر الباب ومن ُظفر@/ Gا يقال

ã
الّ	 وهيى َظَفرة@, wا @كان

صغار@/ كوا@كب وأ�ظفار@: وأنبت@/ أ�رض من اطمأّن ما

وا�ميع الطائر@, وُظفر إ�صبع ُظفر الظIفر@: الليث@: قال ـ ٣٧٤ . ١٤ الxذيب
ٕاذا الناس@, أذي عن الظIفر قلوم ÒX ٕانّه للرجل@: ويقال أظاف�@/ أ�ظفار وbع أ�ظفار@,
ويقال عدّواً@/ يَنكي � الُظفر لكَليل ٕانّه عيف@, Vللَمه�الض ويقال@: Gم@/ أ�ذيّة قليل @كان
الِقـثّاء

ã
| التـظف� وكذلك فعقره@, ¡مه

ã
| ُظفره غرَز ٕاذا ف`ن@: وجه

ã
| ف`ن ظَفر

ا Ø[ور اXأق@, تلقاء من تنبت العـ�
ã
Ï Ø¿تغ ُجليدة والَظَفرة@: كّلها@/ وأ�شـياء والبَطّيخ

ظّفر وتقول خاصمَت@, من ع� والفلج طلبَت ]ا الفوز َفر@: Vالظ الليث@: وقال ُقطعت@/
ابن وقال به@/ مَظفور وهو ظافر فأنا به وظِفرُت ا� أظفره وكذلك ع�ف`ن@, ف`ناً ا�

واحد@/ ]ع� وتظاَهروا@: وتضاَفروا عليه القوم تَظاَفر ُبزرج@:

بُظفر تشبzاً به@, `ح Uالس عن Ø
ويع غ�ه@,
ã
و| إ�نسان

ã
| يقال الظIفر@: ـ مفر

فيه@/ ُظفره نشب أيى َظَفره من وأصله الفَوز َفر@: Vوالظ `ح@/ Uالس لة[ هو ٕاذ الطائر@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| �زمـان فالقيدان الفوز@, طريق

ã
| الغلبة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

اXاّدة@/ استعFل موارد

والفوز@/ والقهر الغلبة ـ وب�مواّد بيyا الفرق يظهر وwذا

`ح Uالس وwذا والفوز@, الغلبة وسيلة ٔ�@نّه أ�صل@, من مأخوذ فهو الظIفر@: وأمّا
يقابله@/ وما ع�عدّوه صاحبُه يقهر
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من ما ]ع� لب@, Iكالص مش}ة صفة أ�صل
ã
| الكلمة هذه تكون أن و�@يبعد

الظIفر@/
ã
| استعFله غلب

Ø
j َفر@, Vبالظ ا�تّصاف شأنه

من ا�نðاعيى ا�شتقاق fن فيه@: وظّفر ف`ن@, وجه ã
| ف`ن ظَفر ـ قوGم وأمّا

ã
| وا�رتـفاع الص`بة ]ناسـبة Vاز أ@نّه أو غلبته جهة من ٕامّا الظVَفرة@: وأمّا الظIفر@/

والظVَفرة@/ الظIفر

أظَفركُم أن بعد ِمن مك2ـَة بَبطن م Ôyَع وأيدَيكُم َعنكُم م Òvأيد َكف2 ال2ذيى وهَو
/@٢٤ . ٤٨ ـ zم َعلَ

غالب�علzم@/ قاهرين جعلكم أيى

غالب�@/ فائزين جعلهم أن فارغ�ومأمون�بعد كوuم ٕا� ٕاشارة

/@١٤٦ . ٦ ـ ظُُفر ذيى @ُكل2 منا حر2 هادوا وَع�ال2ذيَن

صيده@/ به يقطع وأ�نعام الط� سباع من وُسنبك لب ßU ذيى أيى

وغ�ها@/ كالدجاجة ع�الzود@, سبُعاً وٕان@n@يكن ظفر ما@له Iرhكّل والظاهر
أيضاً@/ إ�س`م

ã
| Tّرٌم صيده به يقطع Uلب ذا السبع فٕاّن

وٕاذا والوحوش@, والطيور إ�نسان أصابع أطراف
ã
| يكون ما هو الظIفر ٕاّن

Ø
j

صورة ع� كان وٕاذا اXف�سة@, والوحوش الطيور
ã
| Fك لب ß¢ا فهو اف�اس آلَة @كان

الفرس@,
ã
| Fك واحداً يكون والظUلف والظUلف@, ا¡افر فهو وتغطzّا القدم uاية Iيط

ن@, Vالَكركَد ã| Fك ث`ثة يكون وقد ,@
ã
والظ� وا�مل والبقر sالغ

ã
| Fٕاثن�ك يكون وقد

ا¡افر ذو ويسّمي الفيل@/
ã
| Fك `سة يكون وقد ير@,òا

ã
| Fك أربعة يكون وقد
الظUلف@/ مشقوَق اXتعّدد

َفر@, Vالظ من الظIفر ٕاّن قلنا Fك التحقيق ولكّن اXربوطة@, الكتب
ã
| يقال ما هذا
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كان ٕاذا أ�ظفار من أ�صابع رؤوس
ã
| ع�ما أطلق وقد َفر@, Vالظ يتحّصل به ما وهو

ومن وحشيّاً يكن n وٕان ُظفر له حيوان كّل اXع�يشمل وهذا وقاطعاً@, وحاّداً ُصلباً
قاطعة@/ ُصلبة مشقوقة أظ`ف له يكون ما كّل cوله يبعد و� السباع@,

طـبعة ١١ الفصـل ويUـ�� ّ̀ �ال أ�حـبار تـوراة ã
| ما يؤيUـده اXعـ� وهـذا@
م@/ ـ ١٨١١ @سنة HODGSON

فُكلوها hال}ا من اج�اراً ومُصعUدة تفريقاً ِظلفها ق Uوُمفر مُظَلّفَة@بِظلف كّل ـ ٣

هيى ليس واج�اراً قـة Vمفر وليست بِظلف مظلVفـة هيى ã
الّ	 hال}ا bيع من ـ ٢٦ ـ

َينجس@/ wا َدنا من كّل لكم Sسة فهيى مُصعUدة

أ�@كل حلّيّة ã
| و�بّد طعاَمها@,

Ø
� ÒN nو ِظلفها يَُشّق n wيمة أ@كل Mرمة فحكم
الطعام@/ اج�ار الِظلف@, شّق ال¿Ìط�ـ وجود من

حرمة ٕا� أشار
Ø
j غ�مشقوق@/ ِظلفه ولكّن

Ø
�N ٔ�@نّه ا�مل@: Mرمة حكم

Ø
j

حاّد@/ قاطع ظفر ذا مyا كان ما الطيور

جهة من وٕاط`ق ٕاbال فzا ـ ظُفر ذيى كّل منا حر2 ـ الكرZة فا�xية ذلك@, ومع
عن خارج فاXورد الشخصّية@, القضايا

ã
| ا¡كم Nوز و� وال¿Ìائط@, اòصوصيّات

فيه@/ والبحث وIقيقه تعي�ا¡كم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظّل@:

يكون � ء
ã
Ò�وال وعشـيًّة@, غـدوًة يكون الظّل قتيـبة@: ابن قال الظّل@: ـ مصبا

الرجوع@/ ء
ã
وال� اÌ¿Xق@, جانب ٕا� اXغرب جانب من فاء ظّل ٔ�@نّه الزوال@, ٕاّ�@@بعد

ومن الغروب@/ ٕا� الزوال من ء
ã
وال� الزوال@, ٕا� الطلوع من الظّل الِسّكيت@: ابن وقال
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وظُلَل@/ وأِظلّة ِظ`ل الظّل وbع الشمس/ ينسخ ء
ã
وال� الظّل, الشمس@تنسخ قيل: هنا

النفوذ@/ عن أ�بصار يس� ٔ�@نّه سواده@, الليل Iوِظل س�ه@,
ã
| أيى ف`ن ظّل ã

| وأنا
وظلVل@: ء

ã
Ï¿ال Vوأظل كذلك@/ وأدام ظّله@, دام ِظ`لًة@: بابÍÈب من يِظّل الyار Vوظَل

وهو ـعر Vالش من الكب� البيت َظّلة@: ßXوا به@/ يُستَظّل ظّل ذو أيى مُِظّل فهو ظّله@, ٕامتّد
يفعل وظّل أ¾Ìف@, وأظّل@: قُرب@, أو أقبَل ٕاذا ٕاظ`ً�@: ُء

ã
Ï¿ال وأظّل اòباِء@/ من أوسع

ٕاّ� ظّل العرب تقول � اòليل@: قال uاراً@/ فعله ٕاذا ظلوً�@: تِعب باب من يظَّل @كذا
بالyار@/ يكون لعمل

الظUّل@/ يسّمي الّذيى وهو ء@, ãÏ¿ل ء ãÏ¾ س� ع� يدّل واحد أصل ظّل@: ـ مقا
ء
ã
Ò�وال ,@ ØãÏ¿والع بالغداة ويكون وغ�ه إ�نسان ِظّل فالظUّل@: ٕاليه@/ عائدة الباب وكلFت

وأظلVك /@ ِظل� والليل /@mدا ظَليل@: وِظّل الشجرُة@/
ã
أظلّت� وتقول /@

Øã
Ï¿بالع ٕاّ� �@يكون

ومن تُظّل@/ َسـحابة أّول الظIلّة ٕاّن ويقال وَمنعـته@/ عّزه وهو بظلّه وقاك كأ@نّه ف`ن@:
الyار@, به Oّص ء

ã
Ï¾ ٔ�@نّه ذلك قلنا ا Ø̂ وٕا uاراً فعله ٕاذا وذلك كذا@, يفعل ظّل الباب@:

ِظّل@/ نفسه الليل ٔ�ّن ,@ ً̀ لي كذا يفعل ظَّل يقال و� الyار@,
ã
| ظّل له يكون ء

ã
Ï¿وال

العـرب و�@تقول صا_اً@, uاره ف`ن ظّل الليث@: قال ـ ٣٥٧ . ١٤ الxذيب
من العرب ومن بالليل@/ ٕاّ� يبيت بات يقولون � Fك بالyار@, عمل لكّل ٕاّ� يظَّل ظّل
ع� الظاء فيك«Ìون ا¡ـجاز أهل فأمّا يظهـران@, حيث وLوها َظِللت �م Jذف
عا@كفاً@/ عليه َظلَت ـ تعا� ا� وقال /@rوِظل ِظلنا فيقولون لقيت@, اُ

ã
الّ	 م ّ̀ ال @ك«Ìة

وقال ُظّلـة@/ فهو أظلّك ء
ã
Ï¾ وكّل سـحاب@, ذا كان ٕاذا@ يومـنا أظّل الفـّراء@: وقال

ظّل
ã
ذلك| وفعلت الشتاء@, جاء ما أّول

ã
| أيى الشتاء ظّل ã

ذلك| كان يقال أبو@زيد@:
ا¡ّر@/ شّدة

ã
| أيى القيظ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
أو ماّدياً والشخصّية@, الوجود آثار انبساط هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ�صل أّن

معنويّاً@/

:@
ã
| Fك @@ Tسوساً وجوده@, آثار انبساط ء

ã
Ï¾ كّل فِظّل

/@١٧١ . ٧ ـ ُظلّة كأَ@ن2ُه فوَقهم ا�بَل نَتقنا وٕاذ

/@٢١ . ٣٥ ـ رور Ò¡ا �و الظCّل �و الّنور �و الظFلFت �و ///@ َيستويى وما

/@٢٤ . ٢٨ ـ الظّل ٕا� Úتَو� Ú Ôj FÔG Òفَس�

/@٥٧ . ٢ ـ وأنزلنا الَغFم َعَليكُم لنا وظل2

عن عـبارة الظّل هذا وحقيـقة الشمس@, نور مقابل
ã
| ا¤سـوس الظّل يراد

النور@/ قبال
ã
| ح�وقوعه ء

ã
Ï¿ال وجود آثار انبساط

:@
ã
| Fك@@ ومعنويّاً

/@٥٧ . ٤ ـ Iًَظلي ًIِّظ وُندِخلُهم رة ُمطه2 أزواٌج فzا م Ô ÒG

:@
ã
| Fك Fyم أ�عّم

ã
و|

/@٤٥ . ٢٥ ـ الظCّل َمد2 َكيَف ٕا�ربّك تََر nأ

اXطلقة@/ رaته آثار وامتداد العاّم فيضه انبساط يراد

:@
ã
| Fك ا�xخرة nعا يناسب Dوف

/@١٦ . ٣٩ ـ ُظَلل xم ÒIوِمن النّار ِمن ُظَلل َفوقهم ِمن م Ô ÒG

/@٤٣ . ٥٦ ـ موم ÒJِمن وِظّل o Òaو وم Òd ã|

/@٥٦ . ٣٦ ـ مّتِكئون َع�أ�راِئك ِظIل ã| وأزواُجهم ُهم
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وا�ّنة@/ للنار ومناسباً ا�xخرة nعا سنخ من الظّل هذا يكون أن ف`@بّد

ومقاماته@, وخصوصيّاته الظّل ذيى حيثيّات باخت`ف Oتلف الظّل أّن �O@و�
ا
Ø
W غ�ها أو ثلج أو مطر أو برودة أو شديدة حرارة قبال

ã
| واقعاً الظّل ذو يكون فقد

مطلوباً@/ حينئذ Iالظل فيكون :@m`ي@�

والعذاب وا¡مoواللVَهب كالنار وحّدة شّدة له شيئاً الظّل@نفسه ذو كان ٕاذا وأمّا
ل`بت`ِء@/ م`زماً أيضاً أظ`Gا فيكون وغ�ها@: والب`ِء

مكروهاً@/ أو مطلوباً معنويّاً@, أمراً الظّل ذو كان ٕاذا وهكذا

/@٥٧ . ٤ ـ Iًظلي ًIِّظ وُندخلُهم

فيدّل الصفة@, هذه فيه وثبتت بالظU`لة يتّصف ما ]ع� الظUّل من فَعيل الظليل
والدوام@/ ع�الثبوت

/@٣١ . ٧٧ ـ الل2َهب من ãيُغ� �و َظليل � ُشَعب ثIِث ذيى ٕا�ِظّل انطِلقوا

النفس ورؤية الغفلة وهيى ُشَعب@, Gا Tجوبيّـة هو الظّل أّن شعب@:
ã
| سبق
الدنيا@/ وحّب

للتكذيب@: اXوجبة هيى ا¤جوبّية@: وهذه

للمكّذب�@/ يومئٍذ َويٌل

Ø
j النفس رؤية من ا¡جاب ويتحّصل Tجوب�@, كوuم ٕا� تكذي}م fرجع

الكاملة@/ الغفلة
Ø
j الدنيا ا¡ياة ٕا� ا¦ايل

وجّل@: عّز ا� غ� عن التقوي Iظل ا¤جوبّية@: هذه ويقابل

/@٤١ . ٧٧ ـ وُعيون ِظIل ã| اXت2ق� ٕان2

السورة@/
ã
|
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والفيوضات واللّطف الّرaة Iت@ظّل ويستقّر عاn@النور
ã
| يدخل :� من@اتّ فٕاّن

اG�ّٕية@/ اXعارف عيون ويستفيضعن الربّانّية@,

وا�Ðصال بالُغُدّو م ÔGIوِظ وَكرهاً طوعاً وأ�َرض Êوات Ú»ال ã|َيسُجدَمن Zو
/@١٥ . ١٣ ـ

ويظهر ي�ّشح وما وجودهم آثار الظ`ل من واXراد م@, ÔG`وِظ يسجدون أيى
فzا يري � الصفاِء@, وكFل اòلوص [ام

ã
| ا Øuفٕا مyم@, ي�اءي وما شخصيّاtم عن

ã
| فقط فبالَكره الظ`ل

ã
| وأمّا بالَكره@/ أو بالطوع فzم والسجود أ�نانّية@/ من أثر

الظّلية@/ جهة

ومشـيّته وٕارادته ا� عظمة قبال
ã
| خاضعة قاطبًة الوجود مراتب فٕاّن وهذا

يشاء@/ كيف يشاء ]ا يشاء ما ٕاّ� الوجود nعا
ã
| و�@Nريى

العـزيز@, mالدا الواجب ا� لنـور أظـلّة Pملxا الوجود مراتب أّن �O و�
تعا�@: وقال للروح@, ظّل البدن أّن Fك والروح@, العقل nعا ظ`ل Ë»ا� nعا وكذلك

ِZِ داً ُسج2 Êئل Ú¿وال اليَمين َعن ِظIلُه َيتفيّؤ ء ãÏ Ò¾ ِمن Zُا خَلق ٕا�ما َيروا Òn َأو
/@٤٨ . ١٦ ـ داِخرون وُهم

ã
و| هو حيث من والذّل ـغار Vالص خر@: Vوالد والتحّول@/ الرجعة اختيار التفـّيؤ@:
حالة ٕا� Uلوق كّل من الظ`ل ع�رجوع الكرZة ا�xية فتدّل الدخر@/ راجع ـ نفسه

تعا�@/ له التاّم واòضوع والصغار ا�نقهار وIقّق العزيز@, � ّل Iوالذ السجود

من ينبسـط Dوف ء
ã
Ï¿ال ظّل

ã
| ي�اءي ا Ø̂ ٕا والسـجود اòضوع أثر كان ا ØXو

ِظ`له@/ يَتفيّؤ ـ بقوله Ø
فع شخصّيته@:

جهة
ã
| وٕامّا نورانّية@, ٕاG×يّة وجهة ا¨�وGا جهة ã

| ٕامّا اXنبسطة@: اòلق وآثار
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نفعاً لنفسه Zلك � وذليل مقهور فهو كان ما وأيّاً ظلFنّية@, خلقيّة وجهة وGا ال¿Êل
اً@/ ØÍÈ و�

زيـٌد ظَّل معـ� ٕاّن �ره�@:
ã
ÏÈالّر قال الناقصـة@: أ�فعال عـداد

ã
| Vظَل وأمّا

Pمـيع زيد تفـّكر وهو ا�ملة مضمون فاق�ن كذلك@, الyار bيع
ã
| كان متفّكراً@,

وقال ناقصاً@, ٕاّ� ظّل يستعمل nو قالوا ظلوً�@, يظّل ظّل وت½Íيفه له@, مستغرقاً الyار
ودام@/ ]ع�طال تامّة تكون مالك@: ابن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قلنا Fك حال@: هو خ
اً يسّمي وما �زم@, تاّم الناقصة أ�فعال كسائر ظّل أّن
آثـار انبساط وهو اXاّدة@,

ã
| أّصلناه ما فيه فأ�صل اXعـ�@: جهة من وأمّا سابقاً@,

والشخصّية@/ الوجود

حـالة
ã
| وقـع قد أيى متفّكر@, وهو ً ّ̀ وظ تابعاً صار متفّكراً@: زيد ظّل fع�

أمر@/ أثر
ã
| زيد من التفّكر حالة انبساط واستمّر التفّكر@,

/@٥٨ . ١٦ ـ ُمسَوّداً وجُهه باُ�ن�َظل2 Ìأحُدُهم Ù¿ بُ وٕاذا

للبشارة@/ م`زم وأثر ِظّل وهذا وجهه@, اسوداد حالة انبسطت قد أيى

/@٤ . ٢٦ ـ خاِضع� ا ÒG أعناُقهم فظل2ت

/@٧١ . ٢٦ ـ Òعا@كف� ا ÒG Fَفَنظل أصناماً@ َنعُبُد@
/@٥١ . ٣٠ ـ َيكفرون َبعده ِمن َلَظّلوا

/@٩٧ . ٢٠ ـ عا@ِكفاً َعلَيه ظلَت ال2ذيى ك ×Gٕا�ٕا وانظُر

فرأوه رJاً أرسـلنا ول� اòضوع@, حالة
ã
| أعناقهم ظّلت آية نّزلت ٕاذا أيى
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عا@كفاً@/ عليه وظلَت ٕاG×اً جعلَت عا@كف�@, فنظّل أصناماً نعبد كافرين@, لظلّوا مصفّراً

اُ�مور هذه أثر انبساط الظلّيّة من ويراد اُ�مور@, هذه @أثر ã| الظUلّيّة Iقّق ف�اد
القاطعة@/ واX`زمة ال½Íفة التبعيّة بتحقّق

والطول@/ وا�ستمرار الدوام هو عرفاً اXع� هذا ونتيجة

ã
ÏÈاXا Mيث@يّتبعه@وي`زمه@,@وفعل ء

ã
Ï¿ال أثر انبساط هو الظّل أّن@حقيقة فظهر

اXع�@/ هذا Iقّق ع� يدّل منه

أ�صل@/ لوازم fن للFّدة@: تذكر
ã
الّ	

ã
æعاXا وأمّا

/@٥٧ . ٢ ـ الَغFم َعَليكُم لنا@ وَظل2

ظّل@/ ذا جعلناه أيى

ويتدّبر النفسانّية@, وصفاته وأخ`قه وأحواله أعFله ٕا� يتوّجه أن نسان ٕ̀ فل
جـهة مـن مyا كّل حقيقة

Ø ã
اليقي� بالعلم له ينكشف Ø	ح وIقـيق@, تدّبر أشّد فzا

النار@, أو ا�نّة من الشيطان@, أو الرaن من الظلمة@, أو النور من ظّل ٕانّه هل الظّلّية@,
الروحانّية@/ أو اXاّديّة ا¦اي`ت من الدنيا@, أو ا�xخرة nعا من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظلم@:
وضع خر@: xوا� والنور@, الضياء خ`ف أحدYا@: صحيحان@, أص`ن ظلم@: ـ مقا
الظلمة@, Ëºٕا والظV`م ظلFت@, وا�مع الظلمة@, ـ فأ�ّول تعّدياً@/ موضعه غ� ء

ã
Ï¿ال

ذيى أّول لقيته قوGم من اòليل حكاه ما الباب هذا ومن ٕاظ`ماً@/ اXكان أظلم وقد
قوGم@: هذا ومن فعل@, منه يشتّق � الرؤية@,

ã
| ب½Íك سّد ء

ã
Ï¾ أّول وهو قال ُظلمة@,

ã
| ظُلمة الشخص Nعلون م Øu@كأ الظلمة@, من ذلك وأصل للقريب@, َظَلم@, æأد لقيته
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ـ ا�xخر وأ�صل الباب@/ ÇJمل هذا فع� سواداً@, الشخص كتسميxم وذلك التشبيه
أشبَه مَن ـ يقـولون تري أ� غ�موضعه

ã
| ء

ã
Ï¿ال وضع وأ�صل ,@ ÓFظُل يظلمه ظلَمه

ٕا� نسـبته ف`ناً@: ظّلمُت ويقال موضعه@/ غ�
ã
| الشـبه وضع ما أيى ـ ظلم fا أباه

فر ÔI n
ã
الّ	 اXظلومة@: وأ�رض الظلم@/ احتمل ٕاذا فاظلّم@وانظلم@, ف`ناً وظلمُت الظلم@,

/@nالظا عند مَظلمتك من تطلبه ما والظI`مة@: /@oظَل ال�اب وذلك ُحفرت@,
Ø
j قّط

الَمـظلمة عل ÔQو ومَظِلمًة ÍÈب باب من ÓFظل ظلَمه من Ëºٕا الظIلم@: ـ مصبا
اس�عي مَن ـ اXثل

ã
و| الظلم@/ ٕا� نسبته وظلّمته كالظI`مة@, nالظا عند تطلبه Xا ÓÊºٕا

ظلم@/ فقد الذئب

وال¿Ìك ا�Çهل عن wا@ @ Ø
ويعـ ظلFت@/@ وbعها النـور عدم الظIلمة@: ـ مفر
والظIـلم@: الّنور@/ ٕا� الظFلFت ِمَن ِرُجهم ÔO ـ أضدادها عن بالنور Ø
يع Fك والفسق@,
وقتـه عن بعدول وٕامّا بزيادة أو بنقصان ٕامّا به ا¢تّص موضعـه غ�

ã
| ء

ã
Ï¿ال وضع

Gا يقال أ�رض وتلك للحفر@, موضعاً تكن nو حفرtا أ�رَض@: وظلمُت مكانه@/ أو
أ�ّول@: ث`ثـة@, الظلم ا¡gاء@: بعض قال /@oظَل مyا Oرج الّذيى وال�اب مظلومة@,
/@oَعظ َلظلم Ìك Ù¿ال ٕان2 ـ والنفاق وال¿Ìك الكفر وأعظمه تعا�@, وب�ا� ب�إ�نسان
وب� بينه والثالث@: َيظلمون@/ َع�اّلذين بيُل الس2 ا Ú̂ ٕا ـ الناس وب� بينه ظلم :@

ã
æوالثا

لَنفِسه@/ Õnظا م Ôy ßf ـ نفسه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
سواء ا¡ّق@, هو ما تأدية وعدم ا¡ّق ٕاضاعة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

أو العق`ء ذويى ٕا� وبالنسبة اXتعال@, ا� حقوق ã
| أو غ�ه أو نفسه مورد

ã
| @كان

روحانّية@/ أو معنويّة أو ماّديّة حقوق ã
و| غ�هم@,
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النوع@, هذا ٕا� bيعها مرجع فٕاّن الظلم@, أنواع أعظم النفـس مورد
ã
| فالظلم

الgال@, جهة ٕا� سـ�ه عن واXنع وٕاضاعxا@, النفس حقوق تأدية
ã
| التقص� وهو

الدنيوّية@/ اXاّدية باُ�مور بالتعلّق

:@
ã
| Fك@

ُهم ولئَك فاُ Zا ُحدوَد َيتعد2 وَمن َتعتدوها Iَف Zا ُحدوُد ِتلَك تان@/// َمر2 الّطIُق
/@٢٣١ .@٢ ـ َنفَسه ظلَم َفَقد ذلَك َيفعل وَمن ِلتعَتدوا ÍßÈاراً ِسكوهن2 Ô]�و الظّاXون///

/@٥٤ . ٢ ـ الِعجَل اذ@كُم ØHبا أنفَسكُم Ôrظلم ٕان2كُم َقوم يا
/@٤٠ . ٢٩ ـ َيظلمون Îم Ò»أنُف كانوا ولكن ِلَيظلمهم Zُا كاَن وما@

/@١٦٠ . ٧ ـ َيظلمون Îم Ò»أنُف كانوا ولكن ظلمونا وما
/@٦٩ . ٣٩ ـ ُيظَلمون � وُهم با¡ّق م Ô Òyبي ÒãÏÉ وُق

وٕاجرائها رعايxا يلزم
ã
الّ	 وا¡قوق ا¡دود تضييع هو نفسه@: مورد

ã
| فالظلم

واللقاء@/ النور مرحلة ٕا� يصل Ø	ح حياته@, ã
|

ا¡دود ٕاجراء
ã
| والتقص� التعّديى أّن ع� تدّل ونظائرها الكرZة ا�xيات فهذه

الظلم@/ هو ا¡قوق@: رعاية
ã
و| وأ�حكام

وصـفاته ومقامه شأنه رعاية
ã
| التقص� فهو تعا�@: ا� مورد

ã
| الظلم وأمّا

:@
ã
| Fك التوحيد@, من له يستحّق Dوف وا�Fلّية@, ا�`ليّة

/@٢١ . ٦ ـ بآياته َب كذ2 أو كَِذباً Zَع�ا ي Ò	اف ن Ú ßW أظلُم وَمن

/@١٣ . ٣١ ـ oَعظ َلُظلٌم Ìَك Ù¿ال ٕان2 Zبا ك ßÌ¿ت � Ø ã� بُ يا

حقوقه عّز@وجّل@وتضييع ا� Uحق ã
الظلم@| هو الشّدة@والعظمة@: فالظلم@من@حيث

ـ@ أظلُم وَمن ـ تعا� بقوله ا�xيت�
ã
| Ø
يع هذا وع� وشأنه@, حدوده رعاية وعدم
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/@oَعظ َلُظلٌم

غ� أو ÓDمستق نفسه مورد
ã
| فظلم :@nالظا نفس

ã
| أثره ظهور جهة من وأمّا

مع نفسـه@, يظلم ٕانّه حيث التاّمة@, والغفلة الشديد ا�هل عن يكشف فٕانّه ,@oمستق
عنده@/ أ�شياء أحّب @كونه

أهـلهم
ã
| أو أنـف«Îم

ã
| حـقوقهم تضييع وهو الناس@: مورد

ã
| الظلم وأمّا

ُتغفر@: �
ã
الّ	 الذنوب ومن الكب�ة

ã
Ï¼عاXا من وهذا وأعراÎÈم@, وأمواGم

/@٣٧ . ٢٥ ـ أ¨اً ِللظا�Xَعذاباً واعَتدنا

/@١٩ . ٩ ـ �Xالظّا الَقوَم �vديى Zُوا

/@١٩٢ . ٣ ـ أنصار ِمن Ò�Xللظّا وما

م Ô ÒG ولئَك اُ أ�رضِبَغ
ا¡ّق ã| وَيبغوَن الناَس َيظلمون َع�ال2ذيَن بيُل الس2 ا Ú̂ ٕا
/@٤٢ . ٤٢ ـ oأل َعذاٌب

:@
ã
| فgا ٕارادة@: توّسط دون من الطبيعة

ã
| الظلم حصول وأمّا

/@٣٣ . ١٨ ـ َشيئاً ِمنُه َتظلم Ònو @ُكَلها اُ آَتت ßا�ّنت� @ِكلتا

مورد
ã
| Fzعل وجبت حقوق بتضييع F{لصاح ظاXت� ا�نّتاِن تكن nو أيى

طبيعة@/ وأ\ارYا أشجارYا

كـجنّة ا�ريان ذلك ã
| F Øu@أ ٕا� وٕاشارة كلتا@, ـ كلمة باعتبار الضم� وٕافراد

واحدة@/

باòروج الناس@, وب� ا� وب� بينه Dف حقوق تضييع فهو اXطلق@: الظلم وأمّا
وصفاته وأخ`قه وآدابه@, وأعFله واعتقاداته@, أفكاره

ã
| وا�عتدال@, ا¡ّق سبيل عن

:@
ã
| Fك وأقواله@, النفسانّية@,
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/@٤٢ . ١٤ ـ الظّاXون َيعمل ØFع Iًغاف Zا ØéسI�و

/@١٢٤ . ٢ ـ �Xالظّا َعهديى ينال � قاَل ã� ّري2 ذُ وِمن

/@٢٥٨ . ٢ ـ �Xالظّا الَقوَم ديى Òv � Zوا

/@٥٧ . ٣ ـ �Xالظّا ّب ÔJ � Zوا

/@٧٢ . ٢ ـ أنصار للظّا�Xِمن َوما

/@٢٩ . ٢١ ـ �Xالظّا زيى ÒS كذلَك Ò Úsجه Sزيه فذلَِك

/@١٩ . ٤٥ ـ اXت2ق� Û ãو� Zُوا بَعض أولياء بعÎÉم Ò�Xالظّا وٕاّن

/@٤٠ . ٢٨ ـ �Xالظّا عاقبُة كاَن َكيَف فانظُر Ø Òoال ã| فنَبذناُهم

/@١٨ . ٤٠ ـ ُيطاع َشفيع �oَو Òaِمن Ò�Xللظّا ما

/@٤٥ . ٤٢ ـ oُمق َعذاب ã| Ò�Xالظّا ٕان2 �أ

حّق تضييع
ã
يُبا� � من وهو ,@

ã
اXّت� قبال

ã
| يكون ا Ø̂ ٕا هو حيث من nفالظا

اÇXنازل أشّد من وهذا نفسـه@, وحقوق الناس وحقوق ا� حقوق برعاية
Ø
rv و�

وفzا سـافل�@, أسفل ٕا� إ�نسـان ي�ّدي وفzا وسـقوطاً@, وظلمة وابت`ء وحشة
وهـو هذه@, العاقبـة ولبئست نص�@, و�

Ø ã
و� و� oa فzا له وليس ,@oمق عذاب
تعا�@/ ا� من وا¡ّب اGدي عن Tروم

ٕامّا الظلم فٕاّن منه@, صدوره يتصّور و� عليه ف`Nوز تعا�@: ا� من الظلم وأمّا
من وكّل الغفلة@: من أو وا�حتياج@, الفقر من أو العجز@, من أو ا�هل@, من صادر هو
و� uاية و� له حّد و� بذاته

Ø ã
الغ� هو الّذيى الواجب حّق ã

| مستحيل اُ�مور هذه
بوجه@: ضعف

/@٤٤ . ١٠ ـ َشيئاً النّاَس َيظلم � Zا ٕان2
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/@٤٠ . ٤ ـ ُيضاعفها َحَسنًَة تَُك وٕان ة ذر2 ِمثقاَل َيظلم � Zا ٕان2

/@٧٠ . ٩ ـ َيظلمون Îم Ò»أنُف كانوا ولكن ِليظلمهم Zا كاَن ا@ Òf

/@٥٤ . ٣٦ ـ َتعملون Ôrُكن ما �ٕاّ َزوَن Ö ÔQ�و َشْيئاً نَفٌس ُتْظلَم � فاليَْوَم

/@١٠٨ . ٣ ـ � ÒXللعا ÓFُظل ُيريد Zُا َوما

/@٣١ . ٤٠ ـ ِللعباد ÓFُظل ُيريد Zُا َوما

بل ذّرة@, ]ثقال ولو ا�xخرة@,
ã
و| الدنيا

ã
| عنه الظلم

ã
بن� تعا� قوله ح ØÍ½في

طلب هو إ�رادة أّن من نقول ]ا اXوافق هو وهذا تعا�@, منه الظلم ٕارادة
ã
بن� ح ØÍ½ي

اXطلق والgال ا�Fل له اXطلق النور وهو له uاية و� له حّد � الّذيى ذاته يقتضيه ما
التاّم@/

�Çòا وٕاظـهار وا�Çود الفيـض وٕافاضة الرaة بسـط ٕاّ� �@يريد تعا� فهو
/@Ì¿ع ا¡اديى الباب ¾Ìح راجع ـ@ وا�Fل والص`ح

النور ٕا� يسند أن يصّح فكيف والفطرة@, العقل عند قبيح الظلم أّن ٕا� مضافاً
يتناهي@/ � ]ا وال}اء وا�Fل ا�`ل ذيى اXطلق

عن شـديداً uياً uي Ø	ح الكرZة@, ا�xيات
ã
| أ@كيدة بتعب�ات الظلم Vَذم وقد

كان@: Lو ّ بأيى منه والتقّرب nٕا�الظا الركون

/@١١٣ . ١١ ـ النّار كم فتمس2 ظَلموا ٕا�ال2ذيَن تركنوا �َو

/@٢٧ . ٢٣ ـ ُمغَرقون م Ô Úuٕا ظلموا ال2ذيَن ã| ãاِطب� ÔH �و
/@٦٨ . ٦ ـ �Xالظّا الَقوم َمَع @كري Cالذ بعَد تقُعد Iَف

/@ ٨ . ٤٢ ـ 
َنص �َو Ø ãو� ِمن Gم ما والظّاXون

الظلم ظهور أقسام ومن اXذكور@, أ�صل من أيضاً الكلمة هذه الظIلمة@: وأمّا
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الوجـود nعـا
ã
|
Ø ã
أ�ّو� وأ�صل والضـياء@, النور مقابل

ã
| الظلمة فٕاّن الطبيعة@,

ã
|

النور من مراتب وله النور@, هو الوجود حقيقة فٕاّن وبسطه@, النور ظهور هو والطبيعة
nعا وهو واXكان وبالزمان بالذات ا¤دود الوجود ٕا� ينxيى أن ٕا� الواجب اXطلق

فيه@/ بالضعف أو النور بفقدان تتحقّق ا Ø̂ ٕا فالظلمة الطبيعة@,

وQلّيه النور ظهور هو الوجود@: nعوا من nعا كّل
ã
| بل الطبيعة nعا

ã
| فا¡ّق

الظلم وظهر ا¡ّق ضاع فقد النور فقد فٕاذا وع�مقتضاه@, Mسبه مورد كّل
ã
| وبسطه

تعا�@: قوله
ã
| Fك الطبيعة@,

ã
|

َشيئًا@/ ِمنُه تظلم Ònو @ُكَلها اُ آَتت ßا�ن2ت� @ِكلتا

/@١٧ . ٢ ـ ُيب½Íون � ُظلFٍت ã| وَتركهم بنورهم Zا ذََهَب

ُظلFٌت َسحاٌب َفوِقه ِمن َموج َفوِقه ِمن َموٌج َيغشـاه يىّ Ù Ô� ر ÒM ã| Fت كُظلُ أو
/@٤٠ . ٢٤ ـ بَعض َفوق Îا ÔÉبَع

َقومكِمن الّنور@///أنأخِرج ٕا� الظFلFِت ِمَن النّاَس لتُخرَج ٕاليَك لناُه @كتاٌبأنَز
/@٥ . ١٤ ـ الّنور ٕا� الظFلFت

/٤٣ .٣٣ ـ ٕا�الّنور الظFلFِت ِمَن ليُخرجكُم وَمIئكتُُه َعَليكُم ã Øُيص� ال2ذيى هَو

اXقصود@/ أ�صل هو النور أّن ع� الكرZة ا�xيات فتدّل

/@ ّ اXعنويى Ø ãæالروحا nالعا ã| أو اXاّدة nعا
ã
| ٕامّا الظلمة ٕاّن Øj

:@
ã
| Fك ا¤سوس@: ّ اXاّديى النور فقدان من ا¡اصلة فالظلمة

/@٩٧ . ٦ ـ والبَحر Ø�ال ُظلFت ã| ا ßw َتدوا Òx ل النّجوَم َلكُم َجَعَل ال2ذيى وهَو

/@٣٧ . ٣٦ ـ ُمظِلمون ُهم فٕاذا اَر Úyال منُه َنسلخ الليُل م Ô ÒG وآية

الثابتة الشموس من
ã
Øتج�Xا ا¤سوس النور بذهاب تتحّصل ا Ø̂ ٕا الظلمة فهذه
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ظلFنيّاً@/ يكون ما كالظّلة@: فُعلة والظلمة وLوها@/ النار من أو

:@
ã
| Fك :@ ّ اXعنويى النور فقدان من ا¡اصلة الظلمة وأمّا

/@٢٥٧ . ٢ ـ الّنور ٕا� الظFلFت ِمَن Oِرجهم آَمنوا ال2ذيَن Û ãو� Zُا

/@٣٩ . ٦ ـ الظFلFت ã| وُبكم ÞË Ô¼ بآياتنا بوا@ كذ2 وال2ذيَن

]Çقامات والثانية اÇXتعال@/ ا� ٕا� والتوّجه التوحيد ]قام متعلّقة اُ�و� ا�xية
ت¿Ìيعّية@/ أو تكوينيّة اG�ٕيّة ا�xيات

سائر
ã
| Øيتج� مyا

Ø
j الشمس@, هو :@ ّ اXاّديى للنور Ø ãأ�ص� اXبدأ أّن �O و�

اXواّد سـائر ويتكّون اòارج@,
ã
| مyا وينعكس الشمسّية@, اXنظومة

ã
| اXوجودات

عرضيّـتان سـائرها ã
و| ذاتّيـتان@, الشمس

ã
| وا¡Çرارة فالنـور والنـورّية@, الناريّة

ٕا@كتسابّيتان@/

العزيز@, ا� هو بذاته
Ø ã
çالذا أ�صيل ا¡ّق النور فٕاّن :@ ّ اXعنويى النور ã| وكذلك

:@ والَمجاليى الَمرايا | وينبسط Øيتج� تعا� ومنه

رض@/ َ�وأ Êواِت Ú»ال نوُر Zُا

اXشكىوتّية@والزجاجّية@وال«Êويّة اXظاهر Øبتك� Øويتك� ا¡قيقة@واحد,
ã
| فالنور

وأ�رضّية@/

اXطلق النور عن Tجوبيّة يوجب واXظاهر@: اXراتب هذه من بكّل فالتكذيب
ا¡ّق@: تضييع من نوع أشّد هو وهذا وكدورة@, ظلمة ويوجد

/@٥٧ . ١٨ ـ َعyا فأعرَض ربCِه بآياِت ذُ@كCَر ن Ú ßW أظلُم@ وَمن

/@١٥٧ . ٦ ـ َعyا وصَدف Zِا بآياِت َب كَذ2 ن@ Ú ßW أظلَُم@ ن Ò Òf
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.@@٢ ـ الظFلFت ٕا� الّنور ِمَن ـم Òuرجو ÔOالطّاغوت أولياؤهم َكَفروا وال2ذيَن
/@٢٥٧

V وأيى الظـلمة@/ ضعفت :@�ٔ ٔ̀ وت النور اشـتّد Fّوكل كالنقيض�@, والظلمة فالنور

ã
| ٕانسان كّل وجود

ã
| والظلمة فالنور الظلمة@, مقدار ازداد ضعيفاً النور يكون مقدار

ونََوسان@: اضطراب

/@١ . ١٤ ـ الّنور ٕا� الظFلFت ِمَن النّاَس لتُخرَج ٕالَيَك لناُه أنَز @ِكتاٌب

قـلب
ã
| يـؤثUر اً@:

Ø
Ì¾ أو خ�اً وتوّجـه وتفـّكر وعمل وكلمة حركة كّل فٕاّن

ã
| ظلFنيّة أو نورانيّة نقطة ويوجد الظلمة@, أو النور nبعا ارتباطه رابطة ã

| إ�نسان
الباطن@:

/@٧ . ٩٩ ـ يََره اً ØÌ Ò¾ ة ذَر2 ِمثقاَل َيعَمل وَمن يََره َخ
اً ة ذَر2 ِمثقاَل َيعَمل ن Ò Òf

اXتناهيى غ� ا£ّرد البحت النور هو الوجود nعا ã
| أ�صل أّن قلناه ا

Ø
W فظهر

ا¡جاب يتحّصل والتكوين اòلق مقام
ã
| ا¡ّد بعروض ٕانّه

Ø
j بوجه@, له حّد � الّذيى

تزداد ماّدياً � أو ج«Êنيّاً أو مكانيّاً أو زمانيّاً أو ذاتيّاً �حّداً ا¡ّد ازداد Fّفكل والظلمة@,
الظلمة@/ مع�ظهور وهذا النور@, ويضعف وا¤جوبّية@, ا¤دوديّة

Tدوديّة ٕا� تنxيى ٕا�أن بازدياده@, وتشتّد ا¡ّد@, Mصول تتحّصل ا Ø̂ ٕا فالظلمة
ا�هات@: bيع

ã
|

/@٦ . ٣٩ ـ ثIَث ُظلFت ã| خلٍق َبعد ِمن خلقاً هاتكُم م2 اُ بطون ã| Oُلقكُم

/@٥٩ . ٦ ـ أ�َرض ُظلFت ã| حب2ٍة �َو

والظلمة النور@, هو الوجود فٕاّن وجـود@, عن النـور أثر ف`@ينقطع ذلك ومع
وTدوديته@/ ضعفه عن عبارة
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تعا�@: قوله وأمّا

/@١ . ٦ ـ والّنور الظFلFِت َوَجَعَل رَض َ�وأ واِت مى الس2 َخَلَق ال2ذيى Z ا¡مُد

ٕا� منسوباً اسـتعمل ٕاذا مفهومه ويتحقّق والتدب�@, التقدير من قريب ا�عل
لوازمه@/ أو التكوين آثار

والتقدير@/ للجعل بل للتكوين@, متعلّقة تكون � فالظلمة

íم
ã
و| الثابت أ�صل هو النور فٕاّن ية@: xا�

ã
| النور ع� الظلمة hتقد وأمّا

الظلFت@/ هو بالتقدير واXناسب ,@nالعا
ã
| الواقع

تعا�@: قوله
ã
| وأمّا

/@١٦ . ١٣ ـ والّنور الظFلFت َتسَتويى َهل والَبص
أم أ�عمي َيسَتويى َهل ُقل

والظلFت@/ أ�عمي ٕا� النظر فٕاّن

والنظر الصدور@, وع�جهة ع�التعدية تدّل وصيغته ٕافعال فهو إ�ظ`م@: وأمّا
بالفاعل@: الفعل قيام ٕا� فيه

/@٢٠ . ٢ ـ قاموا علzم أظلَم وٕاذا

الفاعل@/ من الفعل صدور جهة ٕا� فالنظر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظمأ@:
مهموز@: غ� ,@FVالظ ذلك من ماء@, وقلّة ع�ذبول يدّل واحد أصل ظمأ@: ـ مقا
عليه Jمل

Ø
j ا�فـن@, رقيقة َظمياء@: وع� اللVثاث@, ظمياء امرأة يقال اللUَثة@, دم قلُّة

أظَمأ ظِمئُت تقول العطش@, وهو الظََمأ اXهموز ومن الّلحم@/ قليلة ظمياُء@: ساٌق فيقال
أظَمي@: ُر· ويقولون واحد@/ كلّه ذلك

ã
والقياس| Ìبت�@/ Ú¿ب�ال fا الظUمء@: فأمّا ظََمأً@/



ظمأ ٢١٤

مائه@/ لذهاِب كذلك صار وٕا^ا رقيٌق@, أdٌر

ظَمأُن@, فالّذ@كر ومع�@, وزناً َعطَشاً عِطش مثل مهموز@, ظََمأ@, ظِمٔي ـ مصبا
بالتضعيف ويَتعّدي Îام@, ßº مثل ِظFء وا�مع ,@ÏÒ¿وَعط عطشان مثل ظَمأَي واُ�ن�

وأظمأته@/ ظّمأته فيقال واGمزة@,

ما والظUمء@: عطشه@, اشتّد ٕاذا ظََمأً@:
Ò
Fيظ ف`ن ظَِمٔي يقال ـ ٤٠١ . ١٤ الxذيب

إ�بُل تِرد أن وذلك الِغّب@, أ�ظFء ÔÍ½وأق أظFء@, وbعه إ�بل@, ِورد ã
| ب�ال¿Ìبت�

ور´ ِظمٌء@/ ¾Ìبتzا ب� وما الثالث@, اليوم وتِرَد يوماً الَمرعي
ã
| فتكون وتصُدر يوماً

ÍÒÈيبـِته ولُؤم ُخلقه سوُء الرجل@: وظFََءة نَدًي@/ فzا ليس حاّرة كانت ٕاذا ظَمأي@:
يُنِصف n ُخلقه ساء Ìيب@ٕاذا Ú¿ال ذلك@أّن

ã
| وأ�صل الِطه@, Ô¢ ٕانصافه وقلّة @طبيعته� �أيى

¾Ìكاءه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الرطوبة قلّة جهة من القلب

ã
| حرارة حالة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

وقد الظVَمأ@, بعد Iصل ا Ø̂ ٕا ا¡الة وهذه اXاء@, ¾Ìب ٕا� شوق حالة والعطش@: فيه@/
أو بظَمأ والطراوة النضارة ذهاب حالة فيه ي`حظ بول Iالذ أّن Fك زمانـه@/

ã
| توجد
غ�ه@/

استعارة@/ أو كناية@, يستعمل أن فيمكن الرجل@: ظFَءة وأمّا

/@ ً ّ̀ معت Fالظ ماّدة fن وغ�ه@: أظَمي ُر· قوGم وأمّا

/@٣٩ . ٢٤ ـ ماًء الظ2مآُن سبُه ÒJ ِبقيعة Ìاٍب Ò» @كَ

/@١٢٠ . ٩ ـ Zا َسبيل ã| َمصة ÒU �و َنَصب �َو ظَمأ م Ô Ô{ُيصي � م Ô Úu@َبأ ذلَِك

/@١١٩ .@@٢٠ ـ َتضَحي �و فzا َتظمؤ �وَأ@ن2َك َتعري �َو فzا وَع ÒQ �أ@ّ لََك ٕان2



٢١٥ ظمأ

داخليّة حرارة Mالة متّصفاً يكون الّذيى وهو مُش}ة@, صفة كَعطشان فالظَمآن
اXاء@/ وطلَب العطَش توجب

ا¡الة@/ ع�تلك شخص ]ع�كون كَتَعب@: مصدر والظََمأ

ا Ø̂ ٕا ا�ـوع فٕاّن ا�ّنـة@:
ã
واللباس| والضIحي والظVمأ ا�وع وجود عدم وأمّا

بازدياد يتحّصـل ا Ø̂ ٕا والظَمأ بدل@/ ٕا� فيحتاج الغـذاء@,
ã
| ËÉGوا بالتحلّل يتحّصل

Çا Ø̂ ٕا حي Iوالض اXاء@/ تناول ٕا� فيحتاج الرطوبة@, ونقصاِن والقلب@, اXعدة
ã
| ا¡رارة

والت
يد@/ الظّل ٕا� فيحتاج و]قابلxا@, اXنظومة@,
ã
| وحرارtا الشمس بنور يتكّون

يعرضـه
Ø
j ا�عـتدال@, عن اòارجتـ� وال
ودة ا¡ـرارة لدفع ٕاليه تاج ÔJواللباس

والتبديل@/ التجديد ٕا� فيحتاج ا�ندراس

طعاماً ألطف فهو ا�xخرة nعا وأمّا اXاّدة@, nعا لوازم من هيى ا Ø̂ ٕا اُ�مور وهذه
ا¤دودة@: الصورة wذه فيه ا�ريانات هذه توجد ف` وبدناً@, ÓÊ»وج وهواء و¾Ìاباً

َزمهريراً@/ �َو ساً Òc فzا َيرون �

ون@/ Òxيَش ا Ø ßW وَفوا@كه وُعيون ِظIل ã| Òت2ق�Xا ٕان2

كافوراً@/ ِمزاُجها كاَن كأٍس ِمن ¿Ìبوَن يَ أ�براَر ٕان2

تعا� بقوله ا�نّة ã|و ُيصي}م@, � تعا�ـ بقوله ا� سبيل
ã
| ا�هاد

ã
| والتعب�

ا�هاد@, R`ف ا�ّنة@,
ã
| بالكليّة منفيّان والظمأ ا�وع أّن ٕا� ٕاشارة فzا@: تظَمؤ � ـ

وإ�صابة@/ اXّس هو فيه
Ø ã
فاXن�

ã
ع�ن� الد�ئل أدّل من نفzا أّن Fك اXاّدة@, آثار من اُ�مور هذه أّن �O و�

ا�xخرة@/
ã
| الكثيفة اXاّدية ا¡ياة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ظّن ٢١٦

ظّن@:

اليق�@: فأمّا يق�وشّك@/ Uتلف�@: معني� ع� يدّل صحيح اَُصيل ظّن@: ـ مقا
تعا�@: قال أيقنت@/ أيى ظنّاً@, ظننت القائل فقول

/@Zا مIقو م Ô Úu ََيُظّنونأ ال2ذيَن

كث�@/ القرآن
ã
| وهو وَتعرفه@, ذلك تقول والعرب ُيوِقنون@/ أعلم@, واُ� أراد@,

Ì»بالك� مَِظـنّة هو ويقولون ومكانـه@, مَعلَمـه وهو ء@, ãÏ¿ال مَِظـنّة الباب هذا ومن
n ٕاذا السيUٔي ظننُت يقال الشّك@, ـ ا�xخر وأ�صل لكذا@/ الظاء� بفتح والقياس ,@ ّ Êºعيى

ã
Øالتظ� وأصل الظّن@/ السيUٔي والظVنون@: م@/ Ò ØxXن�اVوالظ مة@, Ûxال الظUّنة@: ذلك ومن تتيّقنه@/
بأ�لف جاءوا ٕاذا أ�لف يُدخلون الظّن@, به وأسأَت ظنّاً به ُسؤَت ويقولون@: ,@ Øïالتظ

/@� أم ماء أفzا �@يُدري الب� والظVنون@: م@/ ّ̀ وال

]ع� يستعمل وقد اليقـ�@, خ`ف وهو قتل@, باب من مصدر الظّن@: ـ مصبا
ٕاËºمن والظUنّة الَمظان@/ وا�مع ء@,

ã
Ï¿ال يُعلَم حيث وهو للمعلَم الَمِظّنة@: ومنه اليق�@,

مفعول@/ ]ع� ظن�فعيل فهو مَته@, Øtا ٕاذا أيضاً@, قتل باب من ظنَنتُه

الظVن�@: الليث@: وقال يق�وشّك@/ الظّن عبيدة@:
ã
èأ عن ـ ٣٦٢ . ١٤ الxذيب

السيUٔي الرجل والظVنون@: الظUّنة@/ ومصدره الxمة@, به تُظّن الّذيى م Ò ØxXا والظن�: , اXعاِديى
عقله@,

ã
| م

Ò Ø
xXا والظVنون@: :@ اXنذريى /@�òا القليل الرجل والظVنون@: أحد@/ بكّل الظّن

يوثَق n ٕاذا َظنون@, ء
ã
Ï¿بال ِعلُمه ويقال وغ�ه@, ماء من به يوثَق � ما كّل والظنون@:

م@,
Ò Ø
x[الغيب ِعلم ِمن ا� عن

Ñ
يُن� ع�ما هو ما معناه ِبَظن�ـ َع�الَغيِب هَو وما به@/

أو الضعيف للرجل يقول والعرب بضعيف@, هو ما ـ الفّراء وقال
Ø ã
ع� عن يُروي وهذا



٢١٧ ظّن

َظنون@/ هو ا¡يلة القليل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يـق� فـيه ليس جازم غ� ضعيف اعتقاد هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحـد أ�صل أّن

اتّـباعه يكون اللحاظ وÇwذا للواقع Uالفـته فيه وأ�غلب قاطع@, دليل ٕا� مسـتِند
للواقع@/ موافقته صادف وٕان مذموماً@,

تعا�@: اXع�قوله هذا ع� ويدّل

/@٢٨ . ٥٣ ـ َشيئاً ا¡ّق من ãيُغ� � الظن2 وٕان2

/@٢٣ . ٥٣ ـ أ�نُفس َوي Òt وما الظّن �ٕاّ َيت2بعون ٕان

/@٢٨ . ٥٣ ـ الظّن �ٕاّ َيت2بعون ٕان ِعلم ِمن بِه م Ô ÒG َوما

/@٣٢ . ٤٥ ـ ستيِقن� Ô[ ُن ÒL َوما َظنّاً �ٕاّ Fنظن ٕان

/@١٥٤ . ٣ ـ ا�اهليّة ظن2 ا¡ّق Ò
َغ Zبا َيظّنوَن

وفصله ا¡ّق@, من ٕاغنائه عدم ي`زم الظّن أّن ع� الكرZة ا�xيات هذه فتدّل
مذموماً@/ اتّباعه وكوَن واليق�@, العلم مرحلة عن

:@
ã
| Fك ً̀ باط الواقع

ã
| يكون قد ء

ã
Ï¿ب فالظّن

/@ ٨٧ . ٢١ ـ َعلَيه َنقِدر لَن أن فظن2 ُمغاِضباً ذهَب ٕاذ الّنوِن وذا

/@٢ . ٥٩ ـ Zا ِمَن م Ôuُحصو م Ôxمانع م Ô Úu أ وظّنوا رجوا ÒO أن Ôrَظَنن ما

/@٣٩ . ٢٨ ـ يُرَجعون � َلينا ٕا م Ô Úu@أ وظّنوا

:@
ã
| Fك الباطل من أعّم وهو ٕا\اً يكون وقد

/@١٢ . ٤٩ ـ jٕا Cالظ2ن بَعَض ٕان2 Cالظ2ن ِمَن َكث
اً اجَتِنبوا آَمنوا ال2ذيَن ا Ûv@َأ يا



ظّن ٢١٨

والتسا·@/ التأّخر وهو

:@
ã
| Fك مة Ûxوال وا�خت`ق رص Òòا ٕا� مرجعه يكون وقد

/@١١٦ . ٦ ـ ُرصون ÒO �ٕاّ ُهم وٕان الظن2 �ٕاّ يت2بعون ٕان

/@٦٠ . ١٠ ـ القيامة يوَم الكَِذَب Zَِع�ا يَف	ون ال2ذيَن Fظن َوما

:@
ã
| Fك السئّي للفكر توأماً يكون وقد

/@٦ . ٤٨ ـ وء الس2 ظن2 Zبا Ò� Cالظان

/@١٢ . ٤٨ ـ ُبوراً َقوماً Ôrوُكن وِء الس2 ظن2 Ôrوظَنن

:@
ã
| Fك وِصدقاً حقّاً يكون وقد

/@٢٤٩ . ٢ ـ غلَبت َقليلَة ِفئَة ِمن كَم Zا ُمIقو م Ô Úu@أ َيظّنون ال2ذيَن قاَل

/@٥٣ . ١٨ ـ ُمواقعوها م Ô Úu َأ َفَظّنوا اَر النّ الُمجرموَن ورأي

/@١١٨ . ٩ ـ ٕالَيه �ٕاّ Zِا ِمَن َملجأَ � أن وظّنوا

/@٢٠ . ٦٩ ـ ِحساِبيَه ُمIٍق ã Ùæأ ظننُت ã Øæ ٕا

وصدقاً@, حقّاً كونه مع اXطلق@, ا�عتقاد ]ع� فzا الظّن يستعمل اXوارد فهذه
قاطع@/ ٕادراك ٕا� اليق�اXستند درجة ٕا� يصل n وٕان

دليل ٕا� اXستند غ� الضعيف ا�عتقاد هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن فظهر

اليق� ]ع� وجّل عّز ا� ك`م
ã
| اXاّدة تستعمل nو ,@ ً̀ باط أو حقّاً كان سواء قاطع@,

الشّك@/ أو

ز@/ UوV بتجّوز ٕاّ� صحيح غ� الشّك أو ]ع�اليق� استعFله أّن ا¡ّق بل

:@
ã
| Fك وإ�هانة@, والتضعيف والتحق� الطعن موارد

ã
| استعGFا وأ@ك�



٢١٩ ظهر

جَتِنُبوا ٕا َظنّاً@, �ٕاّ أ@كُهم بُع َيت2 وما الظّن@, �ٕاّ َيت2بعون ٕان َكَفروا@, ال2ذيَن Fظَن ذلَِك
َظنّاً@/ �ٕاّ نظّن ٕان الظ2ّن@, ِمَن @َكث
اً

ٕا� يصل أن ٕا� جّده بكّل وNاهد اليق�@, دون ]ا يقنع � العاقل الرجل نعم@,
الروحانيّة با¡ياة تتعلّق ã

الّ	 أموره
ã
|

Ø
Dس و� اليقـ�@, حّق مرتبـة ٕا� بل اليق�@,

له@: ُيرجي الّذيى كFله ٕا� إ�نسان ويبلغ إ�نسانّية@, حقيقة Ø
rت وwا ا¡قيقّية@,

Ú Ôj oحÇ Ò� ا ُون2 Ò	َل اليَق� ِعلَم َتعَلموَن لَو Iّك َشيئاً@, ا¡ّق ِمَن ãيُغ� � الظّن ٕان2
اليَق�@/ Òَع� ا Úuو Ò	َل

ا¡ّق@/ خ`ف ع� الظّن يكون مورد
ã
| فهو الxمة@: مفهوم وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ظهر@:

ُء
ã
Ï¿ال َظـهَر ذلك من وبروز@, قّوة ع� يدّل واحد صحيح أصل ظهر@: ـ مقا
وهو والظVه�ة@, الظIهر وقت يى Ød ولذلك وبرز@, انكشف ٕاذا ظاهر@, فهو ظهوراً@, يظَهر
وهو بطنه@, خ`ف وهو إ�نسان َظهر كلّه فيه وأ�صل وأضوؤها@, الyار أوقات أظهر
راِحلة� واحدtا علzا@, يُسار

ã
الّ	 �بالك«Ìإ�بل للركاب ويقال والقّوة@/ ال
وز Nمع

الظVهر@/ شديد أيى ر@, Vُمَظه رجل ويقال ظُهوُرها@/ َء ãÏ¿ال مyا مل ÒJ الّذيى ٔ�ّن الظVهر@,
ظهرُت ومنه الظهر@/ وقت

ã
| Ìنا ßº ٕاذا أظهرنا الباب ومن َظهره@/ يشتكيى َظِهٌر@: ورجل

ظهره أسند كأ نّه اXع�@, والظVه�@: /@ ّ القويى البع� والظVه�@: عليه@/ اّطلعَت ٕاذا كذا ع�
/@ اُمّـيى كَظهر @ Ú ãع� أنِت ٕ�مرأته@: الرجل قول والظUهار@: الغلبة@/ والظIهور@: ظهرك@/ ٕا�
ٕاعراضاً ظهرك خلف جعلته قد كأ@نّك تنساه@, أيى بَظهر@, Qعله ء

ã
Ï¾ كّل :@ ّ والظUهريى

مـتاع الظVـَهرة@: ٕاّن ويقولون علzا@/ يُقبِل n ٕاذا بَظهر@, ã	حاج ف`ن جعل وقد عنه@,



ظهر ٢٢٠

أيى wا@, يسـتظهر إ�نسان ٔ�ّن أيضاً@, الَظهر من مسـتعارة هذه ٕاّن وأحَسُب البيت@,
نابه@/ ويستع�ع�ما يتقّوي

ٕاذا ,@ ٌ رأيى ã
� ظهر قيل ومنه اòفاء@, بعد برز ظهوراً@: يظَهر ء

ã
Ï¿ال ظَهر ـ مصبا

عدّوه ع� ظهر قيل@: ومنه علوُت@, ا¡ائط@: ع� وظهرُت علمَته@, تكن n ما علمَت
وجاء وظُهور خ`ف@البطن,@وا�مع@أظُهر والظVهر @وجوده@/ Øتب� مُل: Ò¡ا غلبه@/@وظهر ٕاذا
مكّـة بقرب واٍد Ëºٕا التثنية@: بلفظ والظVهران ,@

Ø

ال

ã
| الطريق والظVهر@: أيضاً@/ ُظهران

والُمظاَهرة@: الشمس@/ ح�تزول وذلك اGاجرة@, والظVه�ة@: هناك@/ قريـة ٕاليه ونسب
ب� نازل وهو صاحبه@/ ٕا� ظهره Úو� واحد كّل كأّن تقاطعوا@, وتظاَهروا@: اXعاَونة@/
أّن اXع�@: وكأّن ـ Òب� ]ع�ـ كلّها أظُهرهم@, وب� م Ö

vوب�َظهَر النون بفتح َظهرانzَم

ã
| استعمل Ø	ح ك�

Ø
j جانبيه@, من مكنوف فكأ@نّه وراءه@, وظهراً قّدامه مyم ظهراً

,@
Ó
غ� َظهر عن كان ما الصدقة وأفضل بيyم@/ مكنوف غ� كان وٕان ب�القوم إ�قامة
ويستظهر يعتمده غ� عن اXراد@: وقيل والبيان@/ يضاح ٕ̀ ل وأضيف الغ�@, نفس اXراد
امرأتـه من وظاَهر الِبطانة@/ خ`ف وهيى للع� يظهر ما والظUهارة@: النوائب@/ ع� به
وا Ôyف ا�اهليّة ã| ط`قاً الظUهار وكان ,@ اُمUيى كظهر Ú ãع� أنِت Gا قال ٕاذا ر@: Vوتظه ِظهاراً

ا�اهلّية@/ بلفظ الط`ق عن

وكذلك ء@,
ã
Ï¾ كّل من البطن خ`ف الظVهر@: الليث@: قال ـ ٢٤٤ . ٦ الxذيب

ã
الّ	 @كاب Uالر والظVهر@: واطمأّن@/ َرّق ما والبطن وارتفـع@, غُلظ ما أ�رض من الظVهر

ã
مَسلك| يكون حيث وذلك الظVهر@, طريُق

Ø

ال لِطريق ويقال السفر@, ã| أ�ثقال مل ÒI

ساعة والظIهر@: لِبطن@/ ظهراً أ�مر قلبت مر@: ٔ̀ ل الُمَدبUر ويقول البحر@, ã| ومسلك
Ø

ال

:@ ّ أ�صمعيى عن الyار@/ انتصـاف حّد والظVهـ�ة@: الظIهر@/ صلوة يقال ولذلك الّزوال@,
بعـ�ين أو بع�اً معك ْذ ß ØHا يقال@: ٕاليه@, احتيج ٕان للحاجة الُعّدة هو :@ ّ الظUهريى البع�



٢٢١ ظهر

ا�بل@: ظاهرة cيل@: ابن /@ ّ القويى إ�بل@: من الظVه� الليث@: وقال ُعّدة@/ أيى ِظهريّ�@,
أع`ه@/ ء

ã
Ï¾ كّل وظاهرة أع`ه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
كان@/ كيفيّة ّ بأيى البطون@, قبال ã| بدّو مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

أعّم فالظهور /@ ّ قهريى Øب� ظهور هو والبدّو خاّصة@/ كيفيّة ع� ظهور هو ال
وز فٕاّن
البطون@/ ويقابله ,@Fyم

ومـراتب الواجـب من اXوضـوعات@, باخـت`ف خواّصـه Hتلف والظهـور
اXمكنة@/ اXوجودات

وÇuاية@: حّد ّ أيى عن ه ØXا ا£ّرد النور وهو وجّل@: عّز الواجب ã| فالظهور
أمره@:

ã
Ø�Qو فيضه انبساط عن عبارة

/@٣ . ٥٧ ـ oَعل ٍء ãÏ Ò¾ بُكّل وهَو والباِطن والظّاهُر وا�Ðخر ُل و2 َ�أ ُهَو

عّزه@/ تعا� الواجب ا¡ّق النور نفس وهو الباطن ويقابله

وفعلّيته@: ٕاجرائه عن عبارة وJّبه@: يريده وما طلبه وهو ا�@: أمر
ã
| والظهور

/@٤٨ . ٩ ـ كارهون وُهم Zا أمُر وظهَر ا¡ّق جاَء Ø�َح

عبارٌة معّينة@: مقّررات قبال
ã
| وا�نقياد اòضوع وهو تعا�@, دينه

ã
| والظهور

فيه@: ٕاwام � بيّناً ظاهراً اòاّص oوالتسل التعبّد ذلك كون عن

/@٣٣ . ٩ ـ ُكلCه يِن Cع�الد لُيظِهَرُه ا¡ّق وِدين دي ÔGبا رسولَه أْرَسَل ال2ذيى هَو

من اXقصـود اXنظـور فٕانّه يـن@, Uالد ٕا� راجع لُيظِهَرُه@: ـ قـوله
ã
| والضمـ�

الرسول@/ ٕا� الرجوع و�@يناسب أ�بعد@/ وأ�قربZنع أقرب@, ؤ�@نّه إ�رسال@,
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أ�ديان@/ سائر قبال
ã
| خلقه@,

ã
| وهدايته نوره

Ø
rلي ا¡ّق الدين ٕابانة يراد

ّية@: ×G�ٕا النعم
ã
و|

/@٢٠ . ٣١ ـ وباِطنة ظاهَرةً ِنَعَمه َعَليكُم وأْسَبَغ

:@
ã
| Fك والفساد@: j�ٕوا الفاحشة

ã
و|

/@١٥١ . ٦ ـ بطَن وما ِمyا ظهَر ما الفواِحش تقربوا �و

/@٤١ . ٣٠ ـ والبَحر Ù Ò�ال ã| الَفساُد َظَهَر

/@١٢٠ . ٦ ـ وباطنَه j�إ ظاِهَر روا وذَ

/@ ٨٥ . ٢ ـ والُعدوان j�بإ zم َعلَ َتظاَهرون

/@٢٦ . ٤٠ ـ الَفساد رض َ�أ ã| ُيظِهر أن دينكُمأو ل Cُيَبد أخافأن ã Øæ ٕا

علناً@/ اòارج
ã
| والفحشاء j�ٕوا الفساد عمل جريان يراد

:@
ã
| Fك الدنيويّة اXاّديّة اُ�مور ã|و

/@٧ . ٣٠ ـ غافلون ُهم ا�Ðخَرة َعن وُهم نيا Fالد ياة Ò¡ا ِمن ظاهراً َيعَلمون

/@١٨ . ٣٤ ـ ظاهَرة ُقرًي فzا باَر@كنا ã� ال2 الُقري Òوَب� م Ô Òyبَي َوَجَعلنا

.@@١٨ @ـ َنقباً لَه zسَتطاعوا َوما َيظهروه أن zسطاعوا ا Òf ِقطراً@ َعلَيه اُفِرغ ãæآتو
/@٩٧

والقُري ا�«Êنّية@/ اXاّديّة الدنيويّة با¡ياة يتعلّق ما كّل عن عبارة الدنيا ا¡ياة
ظاهرة@/ الطريق íم

ã
| وبكوÇuا والزراعات@, وا¡دائق العFرات جهة من الظاهرة@:

وا�رتقاء@/ عليه الصعود عن عبارة ع�السّد@: والظهور

:@
ã
| Fك اXاّديّة القوي ã|و
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/@٢٠ . ١٨ ـ وكُم Ôbير َعَليكُم َيظهروا ٕان م Ô Úuٕا

/@٩ . ٦٠ ـ َع�ٕاخراجكُم وظاَهروا ِدياركُم ِمن وأخَرجوكُم

/@٢٦ . ٣٣ ـ َصياصzم ِمن الِكتاب أهل ِمن ظاهَروهم ال2ذيَن وأنزَل

والقدرة@/ القّوة تلك ٕاستمرار واXظاَهرة@: والشّدة@: والغلبة بالقهر التفّوق يراد

ã
| اXع� وهذا البطن@, تقابل

ã
الّ	 ا�هة البدن@: بلحاظ وإ�نسان ا¡يوان

ã
و|

إ�نسان
ã
و| وارتفاع@, علّو

ã
و| بارز وظهَره بارز@, غ� فيه البطَن فٕاّن ,@ Øب� ا¡يوان

ã
| ليس ما والشّدة والص`بة والتحّمل القّوة من ظهره

ã
| فٕاّن هذا@, من قريب أيضاً

البطن@: جهة

/@٣ . ٩٤ @ـ@ ظهَرك أنَقض ال2ذيى

/@٣٥ . ٩ ـ@ وُظهورهم@ وُجنوwم ِجباُههم ا ßw فُتكويى

/@١٤٦ . ٦ ـ@ ظهوُرYا@ aلت ما �ٕاّ Fشحوَمه zم َعلَ منا والَغsحر2 البَقر وِمن

ما ٕاّ� بقوله الشـحوم عن ا�ستثناء وكذلك وا�نوب@, با�باه الظهور fقابلة
يـقابل مـا مطلق � البطن@, قبال

ã
| اòاّص اXع� ٕارادة ع� تدّل ظهوُرYا@: aلت

الباطن@/

/@١٠١ . ٢ ـ@ ُظهورهم@ وراَء Zا كتاب الكتاب اُوتوا ال2ذين ِمن َفريق نبَذ

/@١٠ . ٨٤ @ـ@ َظهره وراء كتابَه ãçاُو َمن وأّما

/@٩٤ . ٦ @ـ@ ُظهوركُم وراَء لنا@كُم َخو2 ما Ôrوترك

ٕا� وقـع قد ال�ك فكأّن التأ@كيد@, ع� يدّل به والتعب� Çلف@, Òòا ]ع� الوراء
فـٕاّن الوراء@, كـلمة Mذف التعب� يصّح � وأيضاً الظهر@/

ã
ي� ما وهو اòلف@, خلف

الظهر@/ ع� اXع�ا¡مل فيكون عنه@, وليسRارج منه@, وجزٌء البدن من الظهر
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:@
ã
| Fك

Øã
Ï»ا�ن ا¦ايل

ã
و|

/@٣١ . ٢٤ @ـ@ النCساء َع�َعوراِت َيظهروا Òn ال2ذيَن الطCْفل أو

يتوّجه Ø	ح للطفل@, ال¿Îويّة والقّوة Øã
Ï»ا�ن ا¦ايل حّس

ã
| الفعليّة Iقّق يراد

النساء@/
ã
| ا¤فوظة ا¢صوصة ع�اُ�مور ويطّلع

وهـذان البـطون@, قـبال
ã
| يصّور ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ�صل أّن فظهر

اXوضوعات@/ باخت`ف Oتلفان قلنا Fك اXفهومان

والغـلبة@, وا�رتفاع@, والعلّو@, ع@, Ùوا�ط والعلم@, والقّوة@, ا�نكشاف@, oفاهf

ã
| ملحوظة كانت ٕاذا أ�صل مصاديق من كلّها ذلك@: وغ� والظIهر@, والظVهر@, ,@ Øوالتب�

الظهور@/ كذلك Mسبه@: ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| البُطون أّن Fوك البطون@, قبال

/@٣١ . ٢٤ ـ ِمyا َظَهَر ما �ٕاّ ن2 Ô Òx زينَ ُيبِديَن �َو

/@ ّ قـهريى ظـهور ذا ء ãÏ¾ جعل هو وإ�بداء ,@ ّ القهريى الظهور هو البدّو ٕاّن قلنا
الزينة@/ ٕا� راجع والضم� والعرضّية@/ الذاتيّة الزينة من أعّم والزينة

ا¡Çركة جـريان
ã
| قصد دون ومن قهراً ظهورها الزينـة@: ظهور من واÇXراد

للناظر@/ قهراً اXشاهدة أ�لبسة
ã
| Fك والسكون@,

Fوالكفّ�واستثنائه الوجه ٕابداء ع�جواز الكرZة با�xية ا�ستد�ل و�@يصّح
ا¡جاب أّن مع Wنوع@, ا¡جاب بعد قهراً ظاهرين Fuكو فٕاّن وا¡جاب@: الس� من
واستد�Gم ومع�@/ ظاهراً إ�نسان bال

ã
Ø�Q وفيه اُ�و�ٕا�الوجه@, اXرتبة

ã
| ناظر

مـورد هـو بل Tرز غ� اXوضوع فٕاّن اXصداقّية@, الشـ}ة
ã
| واXطلق بالعاّم [ّسك

الاع@/

مـن F Øuفـٕا والكفّ�@, الوجه سـ� وجوب ع� ¼JÍة تدّل الكرZـة فا�xية
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وتـداوُم وقهراً@, بالطبع ظاهراً يكون ا
Ø
W وليسا اُ�و�@, الدرجـة

ã
| الزينـة مصاديق

بوجه واليدين الوجه كشف ع� يتوقّف � للمرأة الداخليّة وال�بية والتدب� ا¡ياة
الوجوه@/ من

Ì»وك وا¤فوظيّة العفاف هو ا¡جاب@: حكم ã
|
Ø ã
الyا� الغرض أّن ٕا� مضافاً

صـولة ودفـع القلب وفراغ الوسـوسة ورفع اÇòاطر وتأم� الفسـاد وقطع ال¿Îوة
ٕا�الوجه@/ النظر

ã
غ�مأمونة@| كلّها وهذه با�رتباط@وا�خت`ط@, النفسانيّة ا¦اي`ت

وهـو الظهور@, من يتحّصل ما ع� ويدّل مصـدر@, Ëºٕا بح Iكالص الظIهر@: وأمّا
اXع� هذا وع� ,@

Ø
k�ٔا اُ�و� الدرجة

ã
| الظهور يبدو وفzا الyار@, نصف

ã
| ظهور

بيحة@/ Vكالص الظVه�ة عليه يطلق

صار ]ع� وظّهر وأظَهر@, الظه�ة@, يشتّق ومنه الظهور@, مصاديق أحد فالظIهر
باعتبار الوقت ٕا� مyا كّل

ã
| فالنظر ,@Ï»وأم أصبَح ã

| Fك ظهر@, وقت
ã
و| ُظهر ذا

الشمس@/ نور بروز مراتب

/@٥٨ . ٢٤ ـ الِعشاء َصلوة َبعد وِمن الظ2ه
ة ِمَن ِثيابكُم َتَضعون Òوح�

وأ�َرض وات ـمى الس2 ã| ا¡مُد ولُه ُتصبحون Òوح� سون Ô] Òح� Zا فُسبحاَن
/@١٨ . ٣٠ ـ ُتظِهرون Òوح� وَعشيّاً

تناسب الظاهر@: Øوالتغ� والليل الyار Iّول ]ناسـبة والصباح اXساء أوقات
ظهور ]ناسبة والظهر العشاء وأوقات والتحّول@/ وا¡ّد النقص عن والتيه التسبيح

ا¡مد@/ تناسب فzا الرaة
ã
Ø�Qو النعمة

مصاديق
Ø
kأ من ا¡يوان من الَظهر ٕاّن وقلنا الظVهر@, من واXظاَهرة@: الظUهار وأمّا

ظَـهارة@, ظهر فيقال@: مشتقّات@, اXع� wذا منه ويشـتّق منه@, البطن قبال
ã
| الظهور

ع� هذا bعاً@, وأ�ظُهُر والظIهور وتظاهر@, وظاهَر وأظهَر َظهراً@, وظِهر َظهراً@, وَظَهره
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قيل@/ ما

مورد
ã
| استعمل وٕاذا الظهور@, ]ع� كاXظاَهرة@: مصدراً الظUهار أّن ا¡ّق ولكن

:@
ã
| Fك ِمن@, Mرف يستعمل إ�عراض@:

ِمن ُيظاِهرون وال2ذيَن هاtم@/// م2 اُ ُهّن ما ِنسـائهم ِمن ِمنكُم ُيظاِهروَن ال2ذيَن
/@٢ . ٥٨ ـ Bّسا يَ أن َقبِل ِمن رقبة فتحريُر قالوا@ Xا َيعودون Ú Ôj نسائهم

/@٤ . ٣٣ ـ هاِتكُم م2 اُ ِمyن2 ُتظاِهرون ã�Iّال أزواَجكُم َجَعَل َوما

مـبدأ@, من حركة Iقّق ع� يدّل ِمن وحرف ا�ستمرار@, ع� تدّل فاXفاعلة
مع�الظUهار@/ يناسب وهذا فقط@, ّ ظاهريى ٕاعراض وفيه إ�عراض@, من أعّم وهو

:@
ã
| Fك ـ ع�ا�ستع`ء يدّل ع�@: Mرف استعمل وٕاذا

/@٢٠ . ٦٠ ـ َع�ٕاخراجكُم وظاَهروا ِدياركُم ِمن وأخَرجوكُم

أَحداً َعَليكُم ُيظاِهروا nو َشيئاً ينُقصوكُم Òn Ú Ôj اÌ¿Xك� ِمن Ôkعاَهد ال2ذيَن �ٕاّ
/@٥ . ٩ ـ

:@
ã
| Fك ـ الظهور

ã
| واXعاونة ع�اXوافقة يدّل حرف@: ب` ياً Uمتعد استعمل وٕاذا

َصياِصzم@/ ِمن الكتاب أهل ِمن ظاَهروُهم اّلذيَن وأنَزَل

قريظة@/ بنو وهم الكفّار@, من أ�حزاب ظاهروا أيى

رّب يا ومعيناً ظه�اً لنا وكن مقتدر@, عزيز Í½ن وان½Íنا بتأييدك@, وفUقنا اللّهّم
اXعصوم�@/ وآله Tّمد ع�حبيبك وصّل ,@�Xالعا

الغ�@/ حرف باب بتوفيقه ويتلوه الظاء@, حرف آخر هذا
مع�@/ خ� ٕانّه وأستع�@, أستمّد تعا� ومنه



كانبابحرفالع�مبسوطاً وØXا@

الثّامن ا£لّد وهو@ ًHّجعلناهجزءاً@مستق





بابحرفالغ�

غ�@:
من فيكون أيضاً@, ÏÉم Dف يستعمل وقد ,@

ã ß
ب� قعد@: باب من ُغبوراً Òغ� ـ مصبا

أثاَر الرجُل@: وأغ� معروف@, والُغبار@: مكث@/ ُغبوراً@:
Ò
غ� :@ الزبيديى وقال ا0ٔضداد@/

الذّرة@/ نَبيُذ والُغبَ�اء@: ا0ٔرض@/ والَغ�اء@: الُغبار@/

من لون ع� ـ وا90خر البقاء@, ع� يدّل أحدYا صحيحان@, أص?ن غ�@: ـ مقا

أيى مرض@, من Úُغ� وبه بقّية@, أيى ُغ�@, بالناقة ويقال /@
ã ß
َب� ٕاذا :@ Òغ� ـ فا0ّٔول ا0ٔلوان@/

ُغبار@/ لوُن لون كّل وا0ٔغ�@: لونه@, وهيى لُغ�ته@, يى Ød الُغبار@, ـ ا90خر وا0ٔصل بقّية@/

الغاِبر ء Nيى وقد مكَث@, ٕاذا ُغبوراً@: Ôيغ�
Ò
غ� الليث@: قال ـ ١٢١ . ٨ الxذيب

والغـاِبر ,@
ã
ÏÈاXا الغاِبر :@

Ø ã
èا0ٔعرا ابن وعن بقاياه@, الليل@: Öوُغ� ,@

ã
ÏÈاXكا النعت

ã
|

ف?ن جاء ويقال أغبار@/ وbعه الÍÚÉع@,
ã
| éّالل بقيّة الُغ�@: :@ ّ ا0ٔصمعيى وقال /@

ã
البا{

خائباً@/ جاء ٕاذا الظVهر@: ُغب�اء ع�

ـ الغاِبرين ã| َعجوزاً ٕاّ� ـ قال معه@, هو ما
Øã
ÏÉُم بعد اXا@ِكث الغاِبر@: غ�@: ـ مفر

ã
| بعُد

ã
ب� فيمن وقيل لوط@, مع Ì ß»َي nو ã

ب� فيمن وقيل أعFُرهم@, طال فيمن
ã
يع�

الُمثار@/ ال�اب من يب� ما والغبار@: الليل@/ وُغ� ا¡يض@, وُغ� الُغ�ة@, ومنه العذاب@/
تصّوراً غابر@:

ã
للبا{ وقيل ا0ٔرض@, عن الغبار

Øã
ÏÉÇ[ تصّوراً غاِبر@:

ã
ÏÈFلل قيل ا Ø̂ وٕا
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ء
ã
Ï¿بال يَعلق ما وهو ة@, Òالَغ� اشتّق الغبار ومن فُيخِلُفه@, يعدو الّذيى عن الغبار بتخلّف

لونه@: ع� كان وما الغبار@, من

ة@/ Òَغ� zا َعلَ َيومئٍذ وُوجوٌه

للغّم@/ الوجه Øتغ� عن @كناية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
جزءاً@, أو مyا أثراً bلة@, من وZكث يب� ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ء@/
ã
Ï¾ bلة من

ã
ÏÉ ÒZو يتخلّف ما ـ قل شئت وٕان

اXكث@/ أو
Øã
ÏÉXا أو بالبقاء ا0ٔصل عن Øيع� ا0عتبار وwذا

والتخّلف@/ واXكث
Øã
ÏÉXوا البقـاء من اXطلقة oفاهXا وب� بيyا الفرق فظهر

bلة@/ من وكونه التخلّف القيدين@: وجود من ف?بّد

ثَوران من يتخلّف ما ]ع� والُغ�ة الغبار بلحاظ فهو ا¢صوص@: اللون وأمّا
ا0ٔغ�@/ Qّوزًا لونه ع� ويطلق وهيجانه@, ال�اب

غبار ذا بكونه يتّصف ما أيى ا0ٔرض@, ع� الَغ�اء تُطلق أيضاً ا0عتبار وwذا
Qّوزاً@/ يكون أيضاً ا0ٕط?ق فهذا أغ�@, لون ع� هو أو

/@ ٨٣ . ٧ ـ الغاِبرين كاَنتِمَن امرأتَه ٕاّ� وأهلَه يناه ÒSفأ

/@١٧١ . ٢٦ ـ الغابرين ã| َعجوزاً ع�ٕاّ� Òbوأهلَهأ يناه فنج,

/@٥٨ . ٢٧ ـ الغابرين ِمَن رناها قد, امرأته ٕاّ� وأهله فأSيناه

ـ الغابرين@ ِمَن كاَنت امرأتَك ٕاّ� وأْهلَك ُمنّجوك ٕانّا َزن Ö ÒI فو� Ò ÒH � وقالوا
/@٣٣ . ٢٩



٢٣١ éغ

ٕا	 مBئلة وعملها@, بقل}ا لوط
Ø ã

الن عن متخلّفة وكانت ,@

Ø ã

الن لوط امرأة يراد

Uالفيه@/

بالزوجة 0 والعجوز با0ٕمرأة عyا الكرZـة ا90يات هذه
ã
| Øع� قد هذا وع�

ا�ن,َة@/ وَزوُجك أنَت اسكُن ـ
ã
| Fك وا¦اثل@, الزوجيّة ع� الدالّة

ا¡ّق@/ ٕا	 الوصول
ã
| وتقص�ه لقصوره بالعجوز@: والتعب�

/@٤٠ .@٨٠ ـ الَفَجَرة الكََفَرة ُهم ولئَك اُ ة Òَق� ترهُقها ة Òَغ� zا َعلَ َيومئٍذ وُوجوٌه

يستفاد وا0نبساط منبسطًة@, ء
ã
Ï¾ bلة من ويب� يتخلّف ما بفتحت�@, ة@: Òالَغ�

مفارقة بعد النفس ع� واXاّدة بالدنيا التعلّق آثار من ما@يتخلّف واXراد الفتحت�, من
الدنيا@/ ا¡ياة

التضيّق وهو القُتور أّن Fك وا¤جوبّية@/ الس� وهو الكفر يناسب اXع� وهذا
وقع فقد والنور ا¡ّق عن مال Fّكل ا0ٕنسان فٕاّن ا¡ّق@, عن ا¦ايل وهو الفجور يناسب

والقتور@/ الظلمة مضيق
ã
|

بآية@: مقابلxا اXع� هذا ع� ويدّل

ُمسِفرةٌ@/ َيومئٍذ ُوجوٌه
ا¡ّق@/ بنور منّورة كانت ٕاذا وهذا ُمضيئة@, أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@éغ
وَغبنه ,@éفانغ غلَبه مثل ÍÈب@: باب من غبناً وال¿Ìاء البيع

ã
| َغبَنه ـ مصبا

ß
éوَغ منه@, Ëºٕا والَغبينة غ�ه@, أو ا¥ن

ã
| منقوص أيى مغبون@, فهو

ß
éوُغ نقصه@, أيى

وَذ@كاؤه@/ فِطنتُه قّلت َتِعب@: باب من َغبَناً رأيه
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َغبناً@, Òéيُغ فهو بيعه
ã
| الرجل

ß
éُغ يقال ضعف@واهتضام@, ع� تدّل :@éغ ـ مقا

واحـد@/ والقـياس رأيـه@, ضـُعف ٕاذا وذلك رأيـه@:
ã
|

ß
éوَغـ فيه@/

Ò
ËÉاهت ٕاذا وذلك

غ�ها@/ قّوة عن وضعفها لليyا بذلك يت Ød ا0ٔرفاغ والَمغاِبن@:

أيى البيع
ã
| غبَنْته يقال ,@ الرأيى

ã
| وبالتحريك البيع@,

ã
| بالتسك� éالَغ ـ صحا

أن والتغابُن /@ الرأيى ضعيف أيى َغب� وهو رأيُه
ß

éوَغ ,@
ß

éُغ قد مغبون فهو خدعته@,
بعضاً@/ Îم ÔÉبع القوُم Òéيَغ

يَغِبنه غبَنه يقال والبيع@, ال¿Ìاء
ã
| Öéالَغ ّكيت@: الس| ابن ـ ١٤٨ . ٨ الxذيب

:@
Ø ã
èا0ٔعرا ابن َغبَناً@/ رأيُه

ß
éَغ وقد ,@ Òéَغ رأيه

ã
| يقال@: ,@ الرأيى ضعف :@ Òéوالَغ َغبناً@/

/@ Òéَغ فاُسِقَط@: الثوب أطراف من قُطع وما فَثنيَته@, طال ٕاذا َغبْناً@, أغِبنُه الثوَب غَبنت
وقال الَمغِبن@/

ã
| خبّأتَه ٕاذا َء@:

ã
Ï¿ال وغَبنت غاِبن@/ العمل عن للفاِتر يقال الليث@: وقال

ارتفعت مَن éويَغ النّار@, أهَل نّة Ò�ا أهُل éيَغ يوَم الت,غابُنـ يوم ذلك ٕاسحاق@: أبو
أن وذلك غبناً@, أغبنُه فأنا الرجَل غبنُت زيد@: أبو وقال دونه@/ كان مَن ا�نّة

ã
| م�لته

غفلَت ٕاذا غبناً@, البيع
ã
| وغَبنُت أغفلته ٕاذا ا0ٔمر@: وغبنت له@/ تفطن و0 تراه ف? ّر ÒZ

وضيVعَته@/ نسيتَه أيى رأيك غبنَت :@
Ø ã
èا0ٔعرا ابن ¾Ìاًء@/ أو كان بيعاً عنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الّ?زمـة@, ا¡Çقّة بالوظيفة العمل

ã
| التقص� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

لوازمه ومن صاحبه@/
ã
| أو فيه والضعف العمل

ã
| النقص Iّصل التقص� هذا ونتيجة

@كاء@/ Vوالذ الفِطنة وقلّة واòدعة والغفلة الفتور

ã
| Íاً

Ø
مـق½ كـان ذلك@: غ� أو اXعا¾Ìة أو اXبادلة أو اXعاملة

ã
| غبَنه فيقال

اXوارد@/ تلك
ã
| الّ?زمة ا¡قّة بوظائفه العمل



٢٣٣ غ�

ا0ٔمر@, نفس
ã
| زائد وضعف انكسار ع� تدّل فالك«Ìة :@ الرأيى

ã
|

ß
éَغ وأمّا

0زماً@/ الفعل فيكون

ع� والتفاعل الفعل@,
ã
| ا0ستمرار ع� تدّل فاXفاعلة فتغابَن@, غابَنـه ويقال

اXستمّر@/ الفعل ذلك واختيار مطاوعته

ُيكَفCر صا¡اً ويعمْل Gبا التغابُنوَمنيؤِمن ذلكيوُم ا�مِع لِيَوم مُعكُم ÒN يَوَم
/@٩ . ٦٤ ـ َسّيئاِته َعنُه

بوجود ا0متداد ع� تدّل اXفاعلة وصيغة اXفاَعلة@, Xطاوعة التفاعل ٕاّن قلنا
وامتناع@/ ٕاباء دون من الوفاق هو واXطاوعة مطاوعxا@, ع� تدّل والتفاعل ا0ٔلف@,

اXغابنة@/ حصل جهة ّ أيى من Wتّداً@, اXغبونيّة حالة Iّصل هو فالتغابن

ã
| نفسه يري فzا ا¤شورين من فرد كّل 0ّٔن التغابن@: يوم Gا يقال والقيامة
سعzا xNد nو الgال@, ٕا	 السلوك

ã
| وسا· العمل

ã
| Í

Ø
ق½ أ@نّه ويشاهد مغبونّية@,

ومَن ـ له اXمكنة ٕا	الyاية وVاهدته س�ه
ã
| يبلغ nو ا0ٔس�@, ٕا	اXقام الوصول

ã
|

/@
ã
اللّيا	 ر

Ò
Î
Ò
º الُع� طَلب

عذاب@, فوقها ليس Øn@وتأ وابت?ء وشّدة عذاب وفzا له مشاهَدة حالة وهذه
:@Ì

Ø
التح« نتيجxا فٕاّن

/@Gا َجنب ã| طُت فر, ما َع�× ×çÌ»َح يا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غ�@:
ُغثاُء الُغثاء ذلك من ء@/

ã
Ï¾ فوق

Ø ã
æد ء

ã
Ï¾ ارتفاع ع� تدّل كلمة غ�@: ـ مقا

لَسـفَلة ويقال والُغثّاء@/ وُيرَوي@: أيضاً@/
ã
يُغ� Òوأغ� يغثو@, الواديى َغثا يقال ـيل@, Vالس
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جاشت ا Øu@كأ
ã
تَغ� نفُسـه َغثْت الباب@: ومن ذ@كرناه@/ بالّذيى تشبzاً الُغـثاء@, الناس

ُمؤذ@/ ء
ã
Ï¿ب

الغثاِء@/ من ٕامتٔ? َقعد@: باب من ُغثُّواً الواديى وَغثا يُله@, Òa السيل@: ُغثاء ـ مصبا
تتقيّأ@/ تكاد Øح� اضطراwا وهو وَغثَياناً@, رَمي@, باب من َغثياً

ã
تَغ� نفُسه وغثت

وهو بالتشديد@, الُغثّاء وكذلك الَقَمش@, من السيل Jمله ما الُغثاء@: غثا@: ـ لسان

الّذيى الشجر ورق من
ã
البا	 اGالك الُغثاء@: فقال@: الزّجاج ه Vوحد والقََذر@, بَد Vالز أيضاً

يائيّة الكلمة هذه ِسيده@: ابن قال ا0ٔغثاء@/ وا�مع َزَبده@, الطاً ÔU رأيته السيل خرج ٕاذا
بسحاب ال«Êء وغثت وَغثَياناً@/ َغثياً

ã
نفُسه@تغ� غثت النفس@, ُخبث والَغَثيان@: وواوّية@/

وأذهب بعض ٕا	 بعَضه ع Òb ٕاذا غثواً@: يَغثوه الَمرتَع السيُل وَغثا /@oتُغ بدأت ٕاذا :@
ã
تَغ�

مثله@/ وأغثاه@: ح?وته@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
خارج موقعيّته عن ساقط خفيف ء

ã
Ï¾ كّل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ا0ٔشجار@, أوراق من كاليابس مyا يستفاد و0 ٕالzا ُيرَغب 0 صورة ٕا	 صورته عن
¡Çاظ من ف?@بّد wا@/ 0@يُعت� القذارة ٕا	 تص�

ã
والّ� الصغ�ة@, ا0ٔشياء من

ã
والبا	

,@ ا�Çاريى السيل مله ÒJو الرياح تذروه خفيفاً وكونُه موقعّيـته@, عن السـقوُط قيود@:
ٕاليه@/ الرغبة وعدُم

وجود من ف?بّد وغ�ها@:
ã
البا	 واGالك بالتقيّؤ Oرج وما والقذر الزبد وأمّا

مطلقاً@/ 0 فzا@, القيود هذه

زال@, ÔGوا الردٔي ]عـ� وهيى ومعـ�@, لفظاً الغّث ماّدة من قريبـة اXاّدة وهذه
أ@ك�@/ اشتقاق Fyوبي
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/@٥ . ٨٧ ـ أحوي ُغثاًء َفَجَعلَُه الَمرعي أخَرَج وال,ذيى رَ َفَهدي َقد, وال,ذيى

ا¡الة@, تلك عن خارجاً وخضارته@, وطراوته نضارته بعد الَمرعي جعل أيى
ٕاليه@/ ُيرَغب 0 غثاًء يص� Mيث عyا@, وساقطاً

اليابسّية@/ أثر
ã
| ولوناً صورًة اXلتويى ٕانّه سبق وا0ٔحوي

ويتوّجه ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان هذا من@رؤية ّ القويى اللطيف الشاّب فليعت�ا0ٕنسان
والضعف@: والسقوط ال�ول من له 0بّد بل له@, مستمّرة غ� ا¡الة هذه أّن ٕا	

ساِفل�@/ أْسَفَل َرَدْدناُه Ú Ôj

اXاّدة@: nعا مراتب bيع
ã
|

ã
Øك� وناموس ّ طبيعيى قانون وال�ول الصعود وهذا

ُنعيُد@ُكم@/ وفzا َخَلقنا@كُم ِمyا

/@٤١ . ٢٣ ـ �Xالظّا للَقوم فُبعداً ُغثاًء َفَجَعلناُهم با¡ّق يحُة الص, م Ôtفأخذ

�ص�@/
Ø ã

النّ نوح جريان بعد قرن

ã
| ا�ريان هذا

/@٣١ . ٢٣ ـ آَخرين َقرناً َبعدهم ِمن أنشأنا Ú Ôj

ساقطة موقعيxّم عن خارجة ُغثاًء فصاروا الشديدة@, بالّصيحة اُهلكوا م Øuوٕا
مقامهم@/ عن

فzا@, حّس و0 حياة و0 روح 0 حركة ب? وأجساداً أمواتاً بالصيحة وصاروا
يابسة@/ ُخشٌب م Øu كأ@

وخروج با�@, واÇZ0ٕان الروحانيّة وهيى ا¡ياة حقيقة عن انقطاعهم وبلحاظ
[ّسكاً و0 دفاعاً و0 Íفاً

Ò
¼ يستطيعون 0 خفيفة@, أجساداً صاروا أبداuم@: عن الروح

آخر@/ عاِمل أو السيل Jملهم وخ�@, لنفع َجلباً و0

عدم من ذ@كرنا ما ع� يدّل الساقطة@: البالية ا0ٔجساد هذه ع� الغثاء وٕاط?ق
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غ�ها@/ أو القذر أو الورق أو بالزبد اختصاصه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غدر@:

وترك العهد نقض الَغْدر@: ذلك من ء@/
ã
Ï¿ال ترك ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

بـيّنة َغِدرة@: ليلة ويقال ُغَدُر@, يا الذّم
ã
| ويقولون َغدراً@, يغِدر َغدر يقال به@, الوفاء

شّدة من ُرجون ÒO ف? بيوtم
ã
| الناس تُغاِدر ا Øu@0ٔ ذلك Gا وقيل مظلمة@, أيى الَغَدر@,

ومن َتركه@/ أيى غاَدره يل Vالس 0ّٔن بذلك يى Ødو اXطر@, ماء مُستنقَع والَغدير@: ظلمxا@/
والَغـَدر@: َغـديرة@/ فهيى الراعيى تركها فٕان ,@sالغ عن Hّلفت ٕاذا الشاُة غِدرت الباب

أيى غوِدر قد فهو يُسلَك يكاد 0 0ٔ@نّه بذلك يى Ødو ا¡جارة@, الكث� الظVِلف اXوضع

ã
الّ� الكلمة من مشتّق وهذا وِقتال@/ ك?م

ã
| ثابت أيى الَغَدر َثبت رجل ويقال ُترك@,

صـعوبته@/ من الناس غاَدره الّذيى الصعب اXوضَع يَسلك أن
ã
يُبا	 0 ٕانّه أيى قبلـه@,

وتُ�ك@/ تُعقَص ا Øu@0ٔ عر@, Vالش َعقائص والَغدائر@:

وLوه@, العهَد نقَض ٕاذا َغْدراً@: يغِدر غَدر تقول الليث@: قال ـ ٦٥ . ٨ الxذيب
ورجل غاِدر@, أيى ُغَدر رجل cر@: وعن وَغّدارة@/ َغّدار وامرأة وَغّدار@, ُغَدر ورجل
مثل معرفة ÓÊºٕا كان ٕاذا فَُعل@: باب Íُف

Ò
¼ يُ�ك ا Ø̂ وٕا /@oلئ ُلَكع@: ورجل ,@Íß¼نا :@Í

Ò
½ نُ

ويقال@: الظلمة@, شديدة مُغِدرة@: وليلة واXعرفة@/ ال½Íف العلّت� فzا 0ّٔن وُزفر@, ُعَمر
الرجاَل ناطَق ٕاذا الَغَدر@: لَثبت وٕانّه الظلمة@/ شديدَة كانت ٕاذا الَغَدر@, بيّنة َغِدرة@: ليلة
أن وهـو َغـَدر@, الyر

ã
و| وَجراثيمها@/ ا0ٔرض ِجَرفة والَغـَدر@: قويّاً@/ كان وناَزعهم

الَوحل@/ ويب� اXاء َينُضَب

ف?ن قيل ومنه العهد ل�ك يقال والَغدر وتركه@, ء
ã
Ï¿بال ا0ٕخ?ل الَغدر@: ـ مفر

السيل يُغاِدره الّذيى اXاء وا0ٔغَدر@: والَغدير الغدر@/ كث� وغّدار@: َغَدرة@, وbعه غاِدر@,
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طال@, Øح� ُتِرك الّذيى عر Vالش والَغديرة@: وُغدران@/ ُغْدر وbعه ٕاليه@, ينxيى مستَنقَع
ã
|

تركه@/ وغاَدره@: َغدائر@/ وbعها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
واY0ٕال مفاهo@ال�ك@والتخلية من ما@يتحّصل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

معناها@/ Hّص كلمة Gا أجد nو �íگذاش �فرو

مقـدار وترُك وٕاسباله@/ عر Vالش وترك وتركه@/ العهد
ã
| اY0ٕال مصاديقه@: ومن

وٕابقاؤه@/ منخفض
ã
| اXاء من الَوحل وHلية فيه@/ والتخلية مكان

ã
| ا�اريى اXاء من

من قِطعـة وHلية وتركه@/ الراعيى عن الشاة وHلّف الليل@/
ã
| وٕاYاGا الظلمة وترك

أو كّ?ً الك?م وترك وتصفية@/ تسطيح دون من ا ÔGاYوٕا الطبيعيّة حالxا ع� ا0ٔرض
مورده@/ Mسب كل� وٕاYاُله@, وذ@كُره يقتضيه مورد

ã
| جزءاً

/@íگذاش فرو ـ واY0ٕال ال�ك
ã
| امتداد ع� تدّل واXغاَدرة

///@ أحداً م Ôyِم ُنغاِدر َفلَم وَح¿Ìناُهم بارَزةً ْرَض أ�َ وَتري ا�باَل Ô Ùُنس� ويوَم
ما َوَوَجدوا أحصاها ٕاّ� ةً Òَكب� َو� ةً Òَصغ� ُيغاِدُر الِكتاب� ذا ßG ما يَلَتنا َو يا وَيقولون

/@٤٩ ـ ٤٧ . ١٨ ـ حاÍÈاً َعِملوا

وسبق /@
ã
æالروحا ال«Êء قبال

ã
| اXاّدة nعا هو ا0ٔرض@: من اXراد أّن الظاهر

والسـ� خاّصة@/ كيفيّة ع� الظهـور هو وال�وز /@ ÓDوعظ فطريّاً يكون ما ا�بل أّن
ماّدياً@/ الذهاب

ã
|

تظاهُر فيذَهب الطبيعة@, nعا
ã
| بالعظمة َيتظاهر ما ُنذِهب يوم اXع�@: فيكون

ا@: Ôxوعظم زينxا فانيًة خاّص@, ظهور ع� اXاّدة nعا ويب� وجلوtا@وجاذبيxّا@, الدنيا

/@٢١ . ٨٩ ـ َصّفاً َصّفاً والَملَُك َرب`َك وجاَء َد@كّاً َد@كّاً رُض أ�َ ُد@ك,ِت ٕاذا aَّك@



غدر ٢٣٨

هيى بل ا0ٔرض من ا�ـبال أّن مع علzا@, الناس Ì¿J Øح� أرض تب� ف?
أوتادها@:

/@٧ . ٧٨ ـ أوتاداً باَل ß� ا َوَجَعلنا

جـاذبة مـغلوَب وتكوُن دافعxا@, فتختل� ا�بال@, بذهاب لٔ?رض ثبات و0
نظمها@/ ويزول الشمس@,

تعا	@: قوله اXع� هذا ويؤيّد

ت Ò Ùوُسـ� َفكاَنتأبواباً@, Êُء Ú»ال وُفِتَحت أفواجاً@, فتأتوَن ال̀صور ã| ُينَفُخ يَوَم
/@٢٠ . ٧٨ ـ Ìاباً Òºَفكاَنت ا�باُل

ا0ٔرض هذه m?ت 0 Ìºاباً@: ا�بال وص�ورة اXاّدية@, ال«Êء أبواب فتح فٕاّن
اXاّدّية@/ وال«Êء وا�بال

]ا فيحاسبون أحد@, مyم َمل
Ô
v و0 يُ�ك و0 م@,

Ø
wر ٕا	 الناس Ì¿ ÔJ فحينئذ

ء@/
ã
Ï¾ فzا ي�ك n [اماً أنف«Îم ُكتب

ã
| ُضبط ما ÏÉقت[ bيعاً عملوا

وضبط الصوت ضبط Ìيط Ò¿ك ـ@ ِبَنفِسَك Ò� كَ ِكتابََك ٕاقَرأ ـ النفس كتاب ٕاّن
Ø
j

أو قـول من ا¡ركات bـيع فيه ُيضَبط ,@ ّ ماّديى وغ� وألطف أدّق أ@نّه ٕا0ّ الصورة@,
ويعتقد@: ويتخيّل يتصّور ما Øوح� عمل@,

أحصاها@/ ٕاّ� َكب�ةً َو� ةً Òَصغ� ُيغاِدُر �َ

نوره فٕاّن والكل|يات با�زئيّات Tيط تعا	 ا� فٕاّن 0ٔحد@: اXغاَدرة عدم وأمّا
متناه@: وغ� Tدود غ�

رِض@/ وأ�َ واِت مى الس, ã| ما َيعلَُم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣٩ غدق

غدق@:
وأغدَقْت َغِدقة@, فهيى ماؤها@, Ôك� تِعب@: باب من َغَدقاً Ôالع� َغِدَقت ـ مصبا
من تغِدق ا0ٔرُض وَغَدقت مثُلـه@/ ٕاغداقاً وأغَدق َغَدقاً اXطُر وَغِدق كذلك@/ ٕاغداقاً

بالغدق@/ ٕابتلVْت ÍÈب@: باب

وهو الَغَدق ذلك من وَنعمة@, وك�ة ُغزر ع� يدّل صحيح أصل غدق@: ـ مقا
لق@/ Ôòا hالكر الرجل والَغيداق: ء,

ã
Ï¾ كّل من الناعم والَغَدق@والغيداق: الكث�/ الغزير

فيه@/ ونَعمة لِسَمن ٕا0ّ يكون 0 ذلك ولعّل َغيداقاً@, يُسّمي ّب Vالض أّن ناس وزعم

وعيش ِصب@, ÔU اXاء كث� ومُغِدق: َغِدق ومكان كث�, َغِدق@وَغَدق@: ماء ـ أسا
ال«Êُء َوَدقت وتـقول َغيدق@/ وغيٌث وعاٌم واسـع@, وَغيداق@: وَغيدق ومُغِدق َغِدق

الغديقة@/ كالَع� ُن مَ?9 وف?ن الَغَدق@/ ت Vفأدر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ملحوظان والقيدان ك�ة@وفيضان, فيه يكون ما هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@ا0ٔصل

معنويّاً@/ أو ماّدياً استعGFا@, موارد من كّل
ã
|

َغِدق@/ وعيش غيدق@, وغيث اXطُر@, وغِدق ,@ Ôالع� غِدَقت فيقال

فكناية@/ ا0ٔرُض@: وَغدقت َغِدق@, @مكان ـ قوGم وأمّا
/@ ّ وماّديى ّ معنويى فَيضان فهو ُخلقاً@: hكر رجل

ã
| الغيداق وأمّا

حركته@/
ã
| كاXاء وجريان Ìºيع س� ]ناسبة فهو ّب@: Vالض وأمّا

يُعِرض وَمن فيه م Ôyلَنْفِت َغَدقاً ماًء ٔ�سـَقْيناُهم الط,ريقة َع� اسَتقاموا لَِو وأن
/@١٦ . ٧٢ ـ َصعداً َعذاباً َيسُلكُْه َربّه ِذ@كِر َعن



غدو ٢٤٠

اXاّدية النعم نزول توجب ا¡ّق ال½Íاط وع� الوسطي الطريقة
ã
| فا0ستقامة

عليه@/ والرaة اXاء وفيضان واXعنوّية@,

الرÇaة ل�ول وا0قـتضاء وا0سـتعداد الxيّؤ تثبيت توجب ا0سـتقامة فٕاّن
الرأفة@/ وتوّجه النعمة وفيضان

أن فـله الشـاملة@, النعم بتلك ا0بت?ء حالة له تتحّصل النعمة@: فيضان وبعد
والذكر@/ ا¡ّق عن ُيعرض 0 وأن اXتواصلة@, ا0ٔلطاف هذه قبال

ã
| يشكر

/@١٥ . ٨٩ @ـ@ أ@كَرَمن ã Ùèَر َفيَقوُل َمه ونَع, فأ@كَرَمه َرب`ُه ابَتaه ما ٕاذا إ�نساُن فأّما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غدو@:
يـغدو@, غدا يقال الُغدّو@, ذلك من زمان@, ع� يدّل صحيح أصل غدو@: ـ مقا
تنشأ سـحابة والغادية َغَدوات@, الغَـداة وbع ُغدًي@, الغُدوة وbع والَغداة@, والغُدوة

َغْدواً@/ وا0ٔصل غداً@, ذلك وأفعُل صباحاً@,

الّصـبح صلوة ب� ما وهيى ُغـدوة@, ذهب قَعـد@: باب من ُغدّواً غدا ـ مصبا
وقت ّ أيى وا0نط?ق الذهاب

ã
| استعمل Øح� ك�

Ø
j أصله@, وهذا الشمس@, وطلوع

له جاز الyار@: أّول مع� ع� حامل aلها ولو مؤّنثة@, وهيى الضحوة@, والغداة@: @كان@/
والَغـد@: فَتَغّدي@/ الغداء أطعمته تغديًة@: وغّديته الغداة@/ طعام باXّد@: والغداء التذك�@/
ا�Xّقب@, البعيد ع� اُطلق Øح� فيه توّسعوا

Ø
j اثره@, ع� يومك بعد

ã
çيأ الّذيى اليوم

غدو@/ وأصله

با@كَره@/ وغاداه@: بّكر واغتدي@: وُغدّواً َغدواً عليه وغدا الُبكرة@, الُغدوة@: ـ لسان
عن بالفعل

Ò Ø
فع� بالَغَدوات@, أيى صال@, Ðوا� Cبالُغدو ـ وقوله واح@/ Vالر نقيض والُغدّو@:



٢٤١ غدو

ـ ا¡ديث
ã
و| الشمس@/ طلوع وقت

ã
| أيى الشمس@, طلوَع أتيتك يقال Fك الوقت@,

نـقيض الyار أّول س� وهو الُغدّو@, من اXّرة الَغْدوة@: ا�@, سبيل
ã
| َرْوحة أو لَغَدوة

الَعشاء@/ خ?ف وهو بعينه@, الطعام والَغداء@: واح@/ Vالر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديق@: له اXفهوم وهذا جريان@, مع Iّول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

أّول من يتحقّق اXعـ� وهذا الليل@, آثار تزول أن ٕا	 وجريانـه الليل
ã
| @كالتحّول

وجريانه@/ آخر يوم ٕا	 والليلة اليوم Vموع
ã
| وكتحّول الشمس@/ طلوع ٕا	 الفجر

وهكذا@/ أخري@/ حالة أو أمر ٕا	 Wتّدة حالٍة أو مستمّراً كان أمر
ã
| وكتحّول

وجريانه@/ التحّول@, قيدين@: ¡اظ من ا0ٔصل هذا Iقّق
ã
| ف?بّد

اXوارد@/ باخت?ف خصوصيّاته Hتلف
Ø ã
Øك� مفهوم اXع� وهذا

.@@٦٨ ـ قادرين@ َع�َحْرٍد وَغَدْوا َحرثُكم@/// َع� اغُدوا ُمْصِبح�أن فَتنادوا
/@٢١

/@١٢١ . ٣ ـ ِللِقتال َمقاعَد Òؤمن�Xا ُتبّؤيُ ِمنأهلك َغدوَت وٕاذ

آخر أمر ٕا	 وا0ستيناس@, وا0س�احة البيتوتة من عليه كان ا
Ø
W التحّول يراد

والتبوئة@/ ا¡رث ع� ا0ٕقبال وهو فيه@, جريان وحصول

Øمع� Tدود زمان انقضاء بعد لزمان أو يومك بعد ليوم الَغـد اXع� هذا ومن
:@
ã
| Fك ـ منظور

/@٢٦ . ٥٤ ـ Ì ß¾�ٔا الكَّذاُب َمن َغداً سَيعَلموَن
/@٣٤ . ٣١ ـ َغداً َتكِسُب ماذا نَفٌس َتدريى وما



غدو ٢٤٢

/@٢٣ . ١٨ ـ َغداً ذلَك فاعٌل ã Ùæ ٕا ء ãÏ Ò¿ل َتقولَن, و�
/@١٢ . ١٢ ـ وَيلعب َيرتع َغداً َمَعنا أرِسله

ا0ٕط?ق عند وهو ,
Ø ã
الفع� الزمان

ã
| Iّول بعد Nريى زمان ع� الغد لفظ يطلق

غروwا@/ بطلوع@الشمس@بعد يوم@وليلة, للتحّول@بانxاِء يومك, بعد الّذيى ع�@اليوم يدّل

جريان ٕا	 وي?حظ@, يراد Dف Iّول ع� فيدّل خاّص@: ]ورد التقييد عند وأمّا
وجريان الدنيا nعا انxاء ع� فتدّل الكرZة@: ا90يات

ã
| Fك أخري@, حالة أو آخر أمر

آخر@: nعا

ِلَغٍد@/ َمت َقد, ما نَفٌس ولَتْنظُر َغداً@, َسَيْعَلموَن

الدنيا@/ بتحّول ا90خرة nعا فاXراد

/@٥٢ . ٦ ـ ØãÏ¿والَع بالَغداِة م Ô Úwر َيدعوَن ال,ذيَن َتطُرِد و�

/@٢٨ . ١٨ ـ ØãÏ¿والَع بالَغداِة م Úwر َيدعوَن ال,ذيَن َمَع نفَسك ßص�jو

قبلها ما ٕا	 فتحxا نقل بعد الواو قلبت
Ø
j َغْدَوة@, ا0ٔصل

ã
| الغَداة أّن والظاهر

ٕا	 اللـيلة Iّول زمان ع� تطلق
Ø
j وغ�ها@, وا¡ـياة ?ة Vوالص @كاة Vكالز وهذا ألفاً@,

الشمس@/ طلوع ٕا	 التحّول وجريان الفجر

العشـو فٕاّن الyار@, Iّول بعد الليل ظ?م أّول وهو الَغدوة@, قبال
ã
| والِعشاء

عشو@/ ـ راجع ـ وضوح وقلّة ظ?م ع� يدّل

ناسبت الغداة@: مفهوم
ã
| ملحوظاً والنور الوضوح ٕا	 الظلمة Iّول كان وØXا

/@
Øã
Ï¿بالع الغداة كلمة مقابلة

:@
ã
| وهكذا

/@٤٦ . ٤٠ ـ اً وَعشيّ ُغُدّواً zا َعلَ يُعَرضوَن اُر النّ



٢٤٣ غدو

الُغدّو@/ مع� من قريبة مصدراً ا0ٔصل
ã
| كوuا جهة من الغداة فٕاّن

/@٣٦ . ٢٤ ـ وا�Ðصال بالُغدّو فzا لَُه ُيسبCح

.@١٣ ـ وا�Ðصال Cبالُغدو م ÔGaوِظ رض@///@ وأ�َ واِت مى الس, ã| َمن َيسُجد Gو
/@١٥

/@٢٠٥ . ٧ ـ وا�Ðصال بالُغدّو َنفسك@/// ã|رب,ك واذ@كر

أّن@الساعة@ا0ٔخ�ة ء,@وباعتبار
ã
Ï¾@عليه ما@يُب� ا0ٔصل وسبق@أّن مصدر فالغدّو

ا0ٔصل@/ علzا يطلق اليوم@: امتداد
ã
| يعمل ما Tصول فzا يعلم اليوم من

ا0ٔصل@, مصاديق من íXوا ,@íXا هو منه@: ا90يات هذه
ã
| اXراد أّن والتحقيق

جارية طبيعيّة ساعة كّل والليلة@: اليوم íوم اُخر@, وأشكال
ã
Ï¾ا¡وا عليه يب� فٕانّه

uار@, أو ليل ٕا	 Øتغ� من ,@íXا جريان
ã
| واقع Iّول وهو الغدّو مقابله

ã
و| ,@Fyم

ا¡ّق@/ هو اXع� وهذا

ا¢صوص الوقت فٕاّن ا�مع@, بصورة ا90صال كلمة ذ@كر اXعـ� هذا ع� ويدّل
ومطلوبة مستحسنة والسجود والتسبيح الذكر ٕاّن وأيضاً bعاً@, ذ@كره

ã
| مع� 0 Øع�Xا

والتسبيح @كر الذ| Iـقّق ٕا	 ا90يات هذه
ã
| النظـر أّن ٕا	 مضافاً ا0ٔوقات@, bيع

ã
|

Uصوص@/ وقت
ã
| 0 نات@, ا90 bيع

ã
| والسجود

اXفرد@/ بصورة يذكر خاّص@: وقت ٕا	 معطوفاً النظر كان ٕاذا نعم

:@
ã
| Fك منّكر م}م وقت لوحظ ٕاذا وكذلك

/@aًوأصي ُبكَرةً وسبCحوه

/@١٢ . ٣٤ ـ ¾Îٌر وَرواُحها ¾Îٌر ُغُدّوها Ò́ الّر وِلُسلDَن

كانت وØXا التحّول@/
ã
| جريان مع كان

Ø
Fع التحّول ]ع� مصدر الغدّو ٕاّن قلنا



غرب ٢٤٤

Mدوث يتحقّق ا Ø̂ ٕا الر´
ã
| فالتحّول وا¡ركة@: ]ع�ا�ريان واح Vوالر وح Vالر الر´من

وحgه
Ø ã

الن سلDن بأمر كانت ا¡الة وهذه ا¡الة@, تلك وامتداد فzا السكون حالة

¾Îر ٕا	 Wتّداً فzا جريان حدوث يتحقّق
Ø
j منxاها@, ٕا	 تنxيى Øح� ¾Îر ٕا	 Wتّدة

¾Îر@/ منxي ٕا	 ومتحّر@كة جارية فتكون أيضاً@,

الكرZة@/ ا90ية ´Í¼ عليه يدّل ما اXع� وهذا

/@٦٢ . ١٨ ـ َنَصباً هذا َسفرنا ِمن َلقينا َلَقد َغداَءنا آِتنا ِلَفتاه قاَل جاَوزا ا ØXو

يوجب الّذيى للغذاء ÓÊºٕا جعل
Ø
j ?م@, Vكالس ا0ٔصل

ã
| مصدراً كان لعلّه الغداء

Uصـوص غ� أ@نّه ع� الكرZة ا90ية وتدّل والنVَصـب@, وا�وع الضعف حالة Iّول
النVَصب@/ مورد

ã
| بل الصبح@, بغذاء

بلحاظ فالغداء باعتبار@, كّل وغ�ها@: واXأ@كول والطعام والغذاء الَغداء فٕاط?ق
عدل@/ زيد باب ومن للتحّول@, مصداقاً @كونه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غرب@:

وَغـُرب مَغـي}ا@, ã
| وتوارت بُعدت ُغـروباً@: تغرُب الشمُس غَربت ـ مصبا

تغريباً أنا وغّربته ُغَرباء@, وbعُه غريب@, فهو وطنه@, عن بُعَد َغرابة@:
Ø
ËÉبال الشخص

جاء وأغرَب@: الغربة@/
ã
دخل@| وأغرَب@: أيضاً@/ تغريباً وغّرب@بنفسه واغ�ب@, فتغّرب

والَغرب السانية@/ ع� wا � يُستَ العظيمة الدلو والَغرب@: الفهم@/ من بعيد غريب ء
ã
Ï¿ب

بالوجه�@/
Ø ã
èمغر ٕاليه والنسبة وبفتحها@, ا0ٔ@ك� ع� الراِء Ì»بك والَمغرب اXغِرب@,

أيى لسانه َغْرَب إقطَْع قيل@: Øح� والسكّ�@, الفأس Lو ء
ã
Ï¾ كّل من ّدة ß¡ا والَغرب@:

صـفة واحد كّل مع وجعلُه والفتح@, السكون لغات@: فيه غرب Îºم وقوGم ته@/ Vِحد



٢٤٥ غرب

وهو والسنام@, العنق ب� ما والغاِرب@: به@/ َرمي من يُدَري 0 أيى ٕاليه@, ومضافاً ل«Îم@,
وجعل للمرأة استع�

Ø
j شاء@, حيث عي Òل� اُرسل ٕاذا البع� خطاُم عليه Òيُل� الّذيى

ء@/
ã
Ï¾ كّل أع� النوادر@:

ã
و| غارِبك@/ ع� َحبلُك Gا@: فقيل ط?قها@, عن @كناية

كتبناه فلذلك متجانسة@, ا Øyلك منقاسة@, غ� وكَِلمُه صحيح@, أصل غرب@: ـ مقا
السـيف@, َغـرُب هذا يقال ء@,

ã
Ï¿ال حّد فالَغْرب@: لقياسه@/ طلب غ� من جهته ع�

الضVحك@/
ã
| بالغ ٕاذا الرجُل@, واستغرَب ه@, Vحد أ@كَلـْلُت أيى َغْربه@, من كففُت ويقولون

الَغَرب ٕاّن فيقال الَغَرب@: وأمّا الع�@/ Òfجاريى الُغروب@: فأمّا ماؤها@/ ا0ٔسنان@: وُغروب
و0 يسـ� ِعرق والَغْرب@: رائحته@/ ت Øفتغ� البـ� عند اXاء من انصّب وما الراوية@,
مـعروف@/ والُغراب@: الشمس@/ غروب هذا ومن الوطن@, عن البُـعد والُغربة@: ينقطع@/

ا0ٔسود@/ والِغربيب@: الفأس@/ رأس والُغراب@:

ب� Dف ء
ã
Ï¾ ولكّل َغريب@, ُمتباِعد@: لكّل وقيل الشمس@, َغيبوبُة َغرب@: ـ مفر

الذهاب@/
ã
| مُبِعداً لكونه يى Ød والُغراب@: ُغَرباء@/ العلFُء ـ َغريب النظ�@: hعد جنسه

حد� به ُشبّه الÍÚÉيبة@,
ã
| لُغروبه السيف@: وَغْرُب الَمنال@/ عن لبعده نام@: الس| وغارب

والَغْرب@: الب�@/
ã
| ُبعدها لتصّور َغرباً@: لو Vالد يى Ødو بالسيف@/ اللسان كتشبيه اللسان@,

ط�اً كان 0ٔ@ّنه@يقال ُوصف@بذلك ُمغِرب@: وَعنقاُء ا�واهر@/ ب� Dف غريباً الذهب@لكونه
عينُه اُغِربت ا Ø̂ كأ ا0ٔشفار ا0ٔبيض والُمغَرب@: وبا0ٕضافة@/ wا@, فأغرب جارية تناول
السواد@/

ã
| للغراب الُمشِبه وهو ِغربيب@, bع قيل ُسود@: وَغرابيُب البياض@/ ذلك

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هـو وال¿Ìوق ال¿Ìوق@, ويـقابل ا0ُفول@, هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد ا0ٔصل أّن
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أو Tسوسة ا90ثار انقطاع مع والغيبة ا0ُفول هو الغروب فيكون ا0ٕضاءة@, مع الطلوع
معقولة@/

الرجل وغيبوبِة اXغرب@,
ã
| الشمس غيبوبِة ـ

ã
æمعا ع� يصدق اXع� وهذا

معنوياً@, أو ماّدياً وُيتفاَهم يتعارف
Ø
Fع خارجاً ء

ã
Ï¿ال وكوِن غريباً@, وكونه مَوطنه عن

ÇIرك هو ا�ريان هذا
ã
| اXشاَهد فٕاّن البع�@, ع� wا يُست� الّذيى الدلو وغيبوبة

ويكـون Tسـوسة غ� لدقxّا ا¡ّدة فٕاّن ء
ã
Ï¾ ّ أيى

ã
| ا¡ّدة وجهة الدلو@, 0 البع�

قـيمة
ã
| الغـلّو وجهة اللسان@,

ã
| اXعنويّة ا¡ّدة وهكذا ا�هات@, سائر

ã
| ال¿Ìوق

البع� وغاِرب ,@ ّ السطحيى النظر عن غائبة ا Øuفٕا اXواد سائر ب� من والفّضة الذهب
بعداً يطلب ٕانّه حيث والغراب غائب@, الَمرأي عن وخروجه علّوه جهة من ٕانّه حيث

اXصاديق@/ سائر
ã
| وهكذا /@Ì¿الب عن واستيحاشاً

فيكون وٕا0ّ ا0ٔصل@, ي?حظ مورد ّ أيى
ã
| Fو¡اظه القيدين وجود من ف?@بّد

وغ�ها@/ اXتباِعد@, ومطلق العلّو@, ومطلق الظلمة@, oمفاه
ã
| Fك Qّوزاً@, ا0ستعFل

أن من أعّم الغيبة أّن والُبعـد@: والغروب وا0ُفول الغيبة مواّد ب� الفرق وأمّا
حـدوث ع� يدّل وا0ُفول بالَغْيـب@/ يؤمنوَن ال,ذيَن ـ الظهور بعد أو أصيً? يكون
الظهور عن غيبة هو والغروب ء@/

ã
Ï¾ وراَء غيوٌب وٕانّه ضور@, Ô¡وا الظهور بعد الغيبة

أو وابتداء زماناً@, أو مكاناً فصل حصول هو والبُعد منه@/ اXشاهدة آثاره انقطاع مع
غ�ه@: أو بغيبة حدوثاً@,

/@٣٩ . ٥٠ ـ الغروب وَقبَل مِس الش, طلوِع َقبَل ربCك ْمِد Ò ßMحCوَسب

/@ ٨٦ . ١٨ ـ ئة ß Òa َع� ã|تَغُرب َوَجَدها مِس الش, مغِرَب بَلغ ٕاذا Ø	ح

/@١٤٢ . ٢ ـ غِرب ÒXوا ُق ßÌ¿ÒXا ِGِ ُقل

/@٢٨ . ٢٦ ـ Fyبَي وما غِرب ÒXوا ق ßÌ¿ÒXا ر̀ب قاَل
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/@٣٥ . ٢٤ ـ َغربي,ة َو� Ìقيٍّة Ò¾� َزيتونٍَة ُمباركة َشَجَرة ِمن يوَقد

اXاّدة@/ nعا
ã
| غروب ع� تدّل اُطلقت فٕاذا

غروwا@, وآخره الشمس طلوع أّوله وليلة@, يوم كّل
ã
| زمان امتـداد والyار

وا¡Çركة العمل اقتضاء فيه وٕاضاءtا@, الشمس ¾Ìوق بسبب ا¤دود الزمان وهذا
ا0س�احـة اقتضاء بالطبع Jصل بغروwا

Ø
j طبيعـيّاً@, اXاّدية ا¡ياة لتأم� والفّعاليّة

/@
Ø ã
æالروحا والتوّجه العبوديّة بوظائف والعمل والسكون

يتّبع أن لٕ?نسان ا0ٔصلح وا0ٔحسن ,@ ّ طبيعيى اقتضاء له والليل الyار من فكّل
آخر

ã
| والتحميد التسبيح

Ø
j ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان يقتضيه

Ø
Fع وأعFله@, أموره جريان

ã
|

ونعمه@/ 090ِئه شكراً والليل الyار من @كّل

/@١٧ . ٥٥ ـ الَمغربين وَر̀ب الَمْشرقين َر̀ب

/@٤٠ . ٧٠ ـ َلقادروَن ٕانّا والَمغاِرب الَمشاِرق برّب ÔË»اُق aَف

@ـ@٧@.@١٣٧/ ا Òwرض@وَمغار ذين@كانوا@ُيستضَعفون@َمشارَق@أ�َ وم@ال, ثنا@القَ وأوَر

رضوَمغارwا أ�َ َمشارَق ـ تعا	 من@قوله اXراد بأن ´Í½ت ا0ٔخ�ة ا90ية
ã
|

علzا ت¿Ìق
ã
الّ� ا¢تـلفة النقاط باعتـبار والغرب@, ال¿Ìق

ã
| الواقعـة

ã
ÏÈا0ٔرا ـ

حيث مyا@, قريبة أيضاً الثانية وا90ية السنة@/ من الفصول
ã
| فzا تغرب أو الشمس

كافرين@: قوم تبديل ٕا	 راجعة ا Øuٕا

سبوق�@/ Ò[ ُن ÒL وما م Ôyِم َخ�اً ل Cُنبد َع�أن َلقادرون

الغربّية@/ أو ال¿Ìقيّة ãÏÈا0ٔرا
ã
| الكفّار من Uتلفة أقوام تبديل ٕا	 فzا فيشار

آية@: بعد وقوعها فباعتبار ا0ُو	@: ا90ية وأمّا

نار@/ ِمن ماِرٍج ِمن ا�ان, وَخَلَق كالَفّخار َصْلَصال ِمن إ�نساَن َخَلَق
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Mسب كّل ومغرباYا@, وا�ّن ا0ٕنس م¿Ìقاً Fyم اXـراد يكون أن يناسـب
وغروب@/ ¾Ìوق من ومكانه@, ومقامه حاله ما@@يقتضيه

ã
| يسكنون أفراد باعتبار ي?حظان ا Ø̂ ٕا والَمغرب@: اÌ¿Xق عنوان أّن �O و0
كّل فٕاّن اXغرب@,

ã
| أو اÌ¿Xق

ã
| Wتّد خّط باعتبار 0 Tدودة@, وWلكة Øمع� Tيط

مـورد
ã
| واقـع أو غـروب@, مورد

ã
|
Ø
j ¾Ìوق Tّل

ã
| 0يزال Fzف مفروض خّط

¾Ìوق@/ Tّل
ã
| يقع

Ø
j غروب

آسـيا@,
ã
| اÇGند كب?د والغرب@: ال¿Ìق وسط

ã
| Tـدودة لوحظت ٕاذا وأمّا

Ø ã
ا0ُف� فاòّط ا0ٔرض@, من ا0ُخري ا�هة

ã
| ال¿Êلّية@, أمريكا من اXتّحدة والو0يات

اÇòطّان وهـذان مغـرب@, Fyم
Ø ã
èالغـر

Ø ã
ا0ُف� واòّط م¿Ìق@, ا�هتـ� من

Ø ã
}Ì¿ال

من ا0ُخري ا�هة ٕا	 بالنسـبة ¾Ìقيّاً يص�
Ø ã
èالغر فاòّط ا�هـت�@,

ã
| يتعا@كسان

آسيا@, ب?د ٕا	 بالنسبة لوحظت ٕاذا مغرب
ã
Ï»ا0ٔطل فا¤يط ا0ٔرضّية@, الكرة سطح

أمريكا@/ ٕا	 بالنسبة وم¿Ìق

من ا�هت� هات� ع� والَمغربين الَمشرقين عنوان ينطبق أن يصّح هذا فع�
ا0ٔرضّية@/ الكرة

ã
صفح�

اÇXاّديّ� واÇXغرب اÌ¿ÇXق عـ� تنطـبق ا90ية ٕاّن ¾Ìق@: ـ
ã
| قلنا وأيضاً@:

أعلم@/ وا� فراجع@/ ـ والروحانيّ�

,@
Ø ã
æروحا أو ّ ماّديى nعا

ã
| جاريان حادثان أمران والغروب ال¿Ìوق أّن فظهر

ـ واXغرب� اÌ¿Xق� رّب وهو اXطلق@, والرّب الواجب
Ø ã
ا0ٔز	 hالقد Fw و0@يتّصف

َغربّية@/ َو� َزيتونَة�¾Ìقيٍّة ُمباَر@كٍة ٍة َشَجَر

الُغراب@: وأمّا

هذا مثَل أ@كوَن أن أعجزُت ×	 َويلَ يا قاَل رض@/// أ�َ ã| َيْبَحُث ُغراباً Gا َفَبَعَث
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/@٣١ . ٥ ـ أخيى َسوأةَ َ واِريى فاُ الغراِب

و¼Íاطه ا� هداية عن واLرف Ø	وتو تعا	@, ا� ذ@كر عن أعرض من ٕاّن نعم
ا¡ّق@:

حالة
ã
| دا_اً الغراب أّن مع الغراب@, عن ويستع� يسxديى أن ٕا	 يضطّر فقد

والوحشة@/ والغروب والبعد ا0ُفول

بال ßا� وِمن ا Ôuألوا تلفاً ÔU ثََمراٍت ِبِه فأْخَرْجنا ماًء Êء Ú»ال ِمن أنَزَل Gَا أن, تََر nأ
/@٢٧ . ٣٥ ـ ُسود وَغرابيُب ا Ôuتلفألوا ÔU ر Ôaو ِبيٌض ُجَدد

ã
| اÇXتجّددة نة اÇXتكو| واÇXعادن الذخائر من داخليّة خطوط َدد Ô�ا أّن سبق

ا�بال@/

اK0فاض ع� تدّل والك«Ìتان@والياء الَغرب , من مأخوذ ,Ì»بالك والِغربيب :
ليس اXع� فهذا والظلمة@, والغيبة اòفاء مع اXستمّر وا0ُفول الزائد والنفوذ الشديد
انقطاع مع شديدة وغيبة اُفول فيه يكون ما بل صفاته@, من و0 اXطلق@, ا0ٔسود ]ع�

بالكّلّية@/ ثار ا90

يتّصف وقد لوازمه@, من
ã
الّ� الظلمة غ� وهو صفاته@, من يكون قد فالسواد

العنب@/ من ÍÈب وهو أسود@, ِغربيب فيقال أخري@, بصفات

اXواّد بعض من ا�بال
ã
| ويتغّيب يتكّون ما واXراد َغرابيب@, الِغربيب وbع

وغ�ه@/ ا0ٔسود كالنفط مyا والسواد الكدرة@,

/@Gا أّن تََر nأ ـ ا0ُو	 ا�ملة ع� معطوفة ا�بال@: من وbلة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّر@:
كُغَرف@, ُغَرر وا�مع أّوُله@, وغ�ه ال¿Îر من والُغـّرة الغفلة@/ الِغـّرة@: ـ مصبا
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ا�Ç}ة
ã
| بياض والُغّرة@: أَمة@/ أو عبد والغّرة@: ال¿ÇÎر@/ أّول من ليال ث?ث والُغَرر@:

أو صبيح أغّر@: ورجل َغّراء@/ مؤنّثة� اÇòيل �ولد ومُهرة أغّر@, وفرس الدرهم@, فوق
الدنيا تْه Vوغر الَغَرر@/ بيع عن �ص� ا� رسول ي Òuو اòطر@, والَغَرر@: قومـه@/

ã
| سـي|د

ÍÈب باب من يِغر� الشخُص Vوغر َغرور@/ فهيى بزينxا@, خَدْعته قَعد@: باب من ُغروراً
قتل@: باب من بف?ن ك Vغر وما عyا@/ غافل با0ُمور جاهل أيى ,@ وِغر� غاّر فهو َغرارة@,
الصوت@/ والغرغرة@: أIّفظ@/ فلم ا0ٔمَن ظننُت به@: واغ�رُت عليه@/ اج�أَت كيف أيى

العدل@/ شبه والِغرارة@:

ـ والثالث النقصان@, ـ
ã
æوالثا اXثال@, ـ ا0ّٔول صحيحة@: ث?ثة اُصول غّر@: ـ مقا

ويـقال Îام@,
Ù
ال« عليه يُطبَع الّذيى اXـثال الِغـرار@: ـ@ فا0ّٔول والكرم@/ والبياض الِعتق

مـثال ع� واحد بعد واحداً wم جاءت أيى واحد@, ِغرار ع� أو0َدها ف?نُة ولَدت
ع� أيى ه@, َغر| ع� الثوَب ٕاطِو يقال الثوب@,

ã
| Ì»الك وهو الَغّر هذا وأصل واحد@/

به@, كلّه Ë»�ا عن Øيع�
Ø
j وجهه@, وهيى ا0ٕنسان@, ُسنّة والُغّرة@: ا0ّٔول@/ ومثالِه @ك«Ìه

الباب ومن أمة@, أو عبٌد نََسمة ديته
ã
| عليه أيى أمٌة@, أو عبٌد ُغّرة@: ا�ن�

ã
| ذلك من

0ٔ@نّه غريراً@, يى Ød ا Ø̂ وٕا كفيلك@, أيى ف?ن@, من َغريُرك أنا يقال م�@, Vالض وهو الَغرير@,
له ء

ã
Ï¾ وكّل هذا@, من حّده وهو السيف ِغرار يكون أن وTتمل عنه@/ اXضمون مثال

فـيقال النـقصان@: وأمّـا ومثاله@/ السيف طبع انxي ٕاليه ء
ã
Ï¾ 0ٔ@نّه ِغرار@, فحّده حّد

البـاب ومن القليل@/ النوم وهو الِغرار ومنه ا@/ Ôyلب نقص ٕاذا ِغراراً@: تُغاّر الناقة غاّرت

ã
| والطـائر بـق@, ا90 العبد كبيع ,@0 أم أيكون يُدَري 0 الّذيى َطر Òòا وهو الَغَرر@, بيع
لقـلّته وذلك زّقـه@, ٕاذا فرَخه@, الطائر وغّر أبداً@/ فيه البيع

Ø
rي 0 ناقص فهذا اÇGواء@,

البياض@, والُغّرة@: أ@كرُمه@/ ء@:
ã
Ï¾ كّل وُغّرة الُغّرة@, ـ الثالث وا0ٔصل معه@/ ما ونقصان

اÇòلق وهـو الَغرير الباب ومن ُغّرة@/ ال¿Îر أّول من ليال وث?ث أغّر@: أبيض وكّل

وهيى الَغرارة هذا@: يقارب ا
Ø
Wو َهريُره@/ وأقبَل غريُره أدَبر للشـيخ@: يقولون َسن@, Ò¡ا
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لق@/ Ôòا َكَرم من ا Øu@أ وذلك @كالغفلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هـو وهذا فيه@, آخر ء

ã
Ï¾ بتأث� الغفلة حصول اXاّدة

ã
| الواحـد ا0ٔصل أّن

الغفلة@/ مطلق ا Øuفٕا الغفلة@, وب� بيyا الفرق

والسيادة@, ,@Ì
Ø
والتك« النقص@, اÇòدعـة@, ا�هل@, وآثاره@: ا0ٔصـل لوازم ومن

والÊÉن@/ والَكَرم@, والصباحة@,

والسيادة والÊÉن والكرم ا�هل كحصول اXغرور@:
ã
| ظاهراً يكون ما مyا فٕاّن

اً@/
Ø
ومغ� غافً? كونه أثر

ã
| فيه Ì

Ø
والتك« والصباحة

وا¡ّدة@/ كاòدعة الَغرور@:
ã
| ا0ٕغفال آثار من هو ما ومyا

كّل
ã
| ملحوظ� وا0ٕغفال@, التأث� Iقّق الغفلة@, ـ القيدان يكون أن من ف?@بّد

Vاز@/ فهو وٕا0ّ اXاّدة@/ استعFل موارد من

يكـونا أن ٕا	 ِرقّـ� صارا أن ح� من اُغف? قد F Øu فكأ وا0َٔمة@: العبُد وأمّا
خادمهم@/ القوم سيّد فٕاّن تبعxا@, عن ويغفل

Ø
يغ� فهو كالسيادة@: Wلوك�@,

ã
| Fك ,@

Ø
ومغ� غافل والطرف عمله ويعمل ويَقطع يؤّثر فٕانّه السيف@: حّد وأمّا

تأث�ه@/ Iت وواقع غافل والطرف اXؤّثر@, اòطر

Qّوز@/ فهو لٔ?صل@: مصداقاً يكون أن يصّح و0 القيدان فيه يكن n ما وكّل

:@
ã
| Fك ماّدّية@: بأسباب ٕامّا وا0غ�ار

.@@٣١ ـ ال̀دنيا ياةُ Ò¡ ا ن,كُم َفaتَُغر, ال̀دنيا@, ياةُ Ò¡ ا م Öt وغر, ال̀دنيا@, ياةُ Ò¡ ا تكُم وغر,
/@٣٣
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/@٤ . ٤٠ ـ البaد ã| م Ô{ تقل` َيغرْرَك aَف

/@١٨٥ . ٣ ـ الُغرور َمتاُع ٕاّ� ال̀دنيا ياةُ Ò¡ ا وما

مس�هم عن غافل� فيص�ون wا@, اXتعلّق� أهلها َتغّر اXاّدية الدنيا فا¡ياة

هيى
ã
والّ� الروحانّية@, ا¡ـياة برنا¶ ٕا	 والتوّجه الgال@, ¼Íاط سـلوك وعن ا¡ّق

ا0ٔصيل@/ اXقصود

كالسفر آخر@, Tّل ٕا	 Tّل من وا0نتقال التحّول وهو الب?د@:
ã
| التقّلب وأمّا

ويسوقهم ا¤جوب�@, الظاهر أهل َيغّر أيضاً فهذا فاضلة@, معيشة وا@كتساب Qارة
ã
|

أخري@: وعلل أسباب
ã
| Fك الدنيا@, ا¡ياة ٕا	

/@١٤ . ٥٧ ـ Ø ãæأ�ما تكُم وارتبrوَغر,
/@١٢٠ . ٤ ـ ُغروراً ٕاّ� يطاُن الش, َيِعدهم وما zم نّ ÔZو َيِعدهم
/@١١٢ . ٦ ـ ُغروراً الَقول ُزخُرَف ٕا
بَعٍض Îم ÔÉبَع يُوحيى

وكـذلك ا90خرة@, عن وا0نقطاع الدنيا@, ا¡ياة ٕا	 ا¦ايل توجب
ã
æا0ٔما فٕاّن

ا¡ّق@/ خ?ف ع� الظاهر@,
ã
| اXزيّنة اXمّوهة ا0ٔقاويل

صـفة بـالفتح والَغـرور بوسـيلة@/ أغفله ٕاذ ه Vَغر من مصـدر
Ø
ËÉبال فالُغـرور

ين@, Øðم وعمل ه@, VوW قول من واغ�ار@, غفلة حصول يوجب ما كّل وهو @كالظVلوم@,
وغ�ها@/ وسيعة@, وحياة متجّلية@, وزينة

الدا_ة والعيشة ا¡ياة بالنسبة@ٕا	 لٕ?نسان: الغفلة حصول الَعجيب الَعجب ومن
ا0ُمور@: أزمّة بيده الّذيى oالرح العزيز hالكر ا� ٕا	 بالنسبة وبل ا¡ّقة@,

/@٦ . ٨٢ ـ hالكَر بربCَك َك َغر, ما إ�نساُن ا Ûv@َأ يا

العزيز با� يؤمنون بالّذين وا0سـxزاء والتحق� التعّرض ذلك@: من وأعجب
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اXاّدية@: الدنيا ا¡ياة عن غافً? ا0ٔصيلة@, الروحانيّة با¡ياة ويتعلّقون ا90خر وباليوم

/@٤٩ . ٨ ـ م Ôyدي هؤ�ء َمرضغر, قلوwم ã| وال,ذيَن اXناِفقون يقوُل ٕاذ

ُغروراً ٕاّ� ورسولُه Gُا وَعدنا َمَرضما قلوwم ã| وال,ذيَن اXنافقوَن يَقول وٕاذ
/@١٢ . ٣٣ ـ

واXعيشة@/ ا¡ياة سبيل عن َيغّرون ا Ø̂ ٕا والديَن ورسولَه اَ� أّن فيحسبون

ع� وهذا والgال@, ا¡ـّق ¼Íاط سـلوك ٕا	 ا0ٕنسان يدعـو الدين ٕاّن نعم
وزينxا@: الدنيا

ã
| اXتوّغل� والكافرين اXنافق� برنا¶ خ?ف

/@٧٠ . ٦ ـ ال̀دنيا ا¡ياةُ وغّرtم وGواً َلِعباً م Òyدي ذوا Ò ÚHا ال,ذيَن ِر وذَ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غرف@:

والَغرفة وِبرام@/ ُبرمة مثل ِغراف وا�Çمع باليد@, اXغروف اXاء الُغرفة@: ـ مصبا
ُغَرف@, وا�مع الُعل|يVة@, والُغرفة@: واغ�فته@/ ÍÈب@, باب من َغْرفاً اXاَء وغرفُت اXّرة@,
الواحـد@/ لفظ ع� ?ًa وتسكن لٕ?تباع@,

Ø
ËÉوت ا�مع@, bع الراء بفتح ُغَرفات

Ø
j

الطعام@/ به ُيغرف ما غرفة@: ßXوا

مصدر فالَغرف@: تتباين بل تنقاس@, 0 كلَمه أّن ٕا0ّ صحيح@, أصل غرف@: ـ مقا
وا�مع ة@, Ò Òb0ٔا والَغريف@: ُيغَرف@/ ما Ëºٕا والُغرفة@: َغرفاً@/ أغِرفه وغ�ه اXاَء غرفت

َجّزاً@/ استَأَصلها ٕاذا فرسِه@: ناصيَة َغرف ويقال الُعل|يVة والُغرفة ُغُرف@/

ُغرَفة@/ اغ�َف َمن ٕاّ� تعا	@: قال ـ ١٠١ . ٨ الxذيب

اXّرة والَغْرفة@: :@Ëº0ٕا وهو نفسه@, ف Òيُغ� الّذيى اXاء ـ ومعناه َغْرفًة@/ وقُرٔي@:
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أو باليد اXاَء َغْرفُك الَغْرف الليث@: وقال ُغرفة@/ الِقدر و{ َغْرفة@, َغرفت اXصدر@/ من
الث�مام@/ فهو يبس فٕاذا شـجر والَغَرف@: للFء@/ ا0ٔخذ كث� َغروف@: وَغْرٌب غرفة@/ ßXبا
ٕاذا َشعره@: َغَرف :@

Ø ã
èا0ٔعرا ابن wا@/ يُدبغ شجرة فهيى الراء بسكون الَغْرف أمّا قلُت@:

ُغـرفة@/ السابعة@: لل«Êء ويقال الِعل|يVة@, الُغرفة@: الليث@: وقال حَلقه@/ ٕاذا وملَطَه جّزه@,
:@ ّ ا0ٔصمعيى شجرها@/ من فzا ]ا Îا

Ô
نف« ة Òb0ٔا الَغريف قلت@: ة@/ Ò Òb0ٔا

ã
| ماء والَغريف@:

َغْرفاً@, َ ْريى Ò�ا َتغرف ا Øu@كأ مَغارُف@: وخيل َغوارُف وٕابٌل الس�@, Ìºيعة غاِرفة@: ناقة
ِمغرف@/ وفرس

بقوا_ه@/ ا0ٔرض من ا0ٔخذ كث� الَشْحوة َرغيب َغّراف@: فرس ُدريد@: ابن

ما والُغرفـة@: والَمْرق@, اXاَء غرفت يقال وتنـاُوله@, ء
ã
Ï¿ال رفُع الَغْرف@: ـ مفر

وغرَفت الشجرَة@/ وغرفُت جررَته@/ ٕاذا الفرس@: َعرف غرفُت استع� ومنه يُغ�ف@/
أ@كله@/ من اشتكت ا0ٕبُل@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن عالية@/ جهة ٕا	 السافل من ء

ã
Ï¾ رفع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

للحجرة فيقال اXرتفع والبناء با�ّز@, عر Vالش وَغرف غ�ها@, أو بيد اXاء َغْرف مصاديقه
ÇÒة Òb0ٔوا السـافل@, السطح من رفعت قد ا Øu@وكأ ُغرفـة@, ا Øuٕا ا0رتفاع جهة

ã
|

ã
الّ�

الَعدو@/
ã
| أرجلَها رفَع ٕاذا والفرس ارتفاع@, فzا

ã
الّ� والشجرة اXرتفعة@,

مفهوم
ã
| مأخـوذة فليست اXاء@: من أو Øمعـ� مقدار رفع أو اليـد قيد وأمّا

اXاء اغ�ف ـ فيقال اXاّدة@, ذ@كر بعد واXاء والُغرفة اليد كلمة ذ@كر عليه ويدّل ا0ٔصل@,
ُغرفة@/ بيده

ع� تدّل فالُغرفة ُيلَقم@, ما ]ع� كالل�قمة به يُفَعل ما ع� وتدّل فُعلة والُغرفة
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عر@/ Vالش من صلة Òòوا اXرتفعة@, جرة Ô¡كا ُيرتفع@, Øمع� مقدار

واXعنويّات@, اXاّديّات
ã
| تستعمل الرفع أّن الرفع@: ماّدة وب� اXادة ب� والفرق

كُغَرف وتصّوراً@, صورة يشاwها وما اXاّدية ا0ُمور
ã
| تستعمل ا Øuفٕا الغرف@, R?ف

الرفع@/ راجع ـ ا¤سوسة اXاّدية الُغَرف م�لة نّزلت قد ا Øuفٕا ا�ّنة@/

ã Ø�ِم َفلَيَس ِمنُه َب ßÌ¾ ن Ò Òf ر Òyب ُمبتليكُم Gَا ٕان, قاَل نود Ôبا� طالوُت فَصَل ØF َفلَ
.@@٢ ـ م Ôyِم aًَقلي ٕاّ� ِمنُه بوا ßÌ Ò¿َف بَيده ُغرفة اغ�َف َمن ٕاّ� ã Ø�ِم فٕان,ُه يطَعْمُه Ònوَمن

/@٢٤٩

معدنيّة ]واّد الyر ماِء كاخت?ط ا0ٔمر@, ذلك
ã
| ص?ح وجود ٕا	 مضافاً هذا@,

من ليُعلَم ,@oعظ وابت?ء ٕامتحاٌن الشديد@: العطش ¡ـدوث موجبة أقّل و0 ة@, ØÍÉم
وOالفه@/ يَعصيه ن

Ø
W أمره

ã
| يطيعه

وترك وا0ستقامة@, الص� وWارسة النفس �هاد [ريناً يكون العمل هذا وأيضاً
تقليلها@/ أو النفسانّية@, اللّذات

uار أ�َ xا ÒIِمن ريى ÒQ َمبني,ة ُغَرف َفوقها ُغَرفِمن م Ô ÒGم Úwَر اّتقوا ال,ذيَن لكِن
/@٢٠ . ٣٩ ـ@

/@٥٨ . ٢٩ @ـ@ ريى ÒQ@ ُغَرفاً ا�ن,ِة مِمن Ô Úyئ Cَلُنبو اِت ß¡الّصا وَعِمُلوا آَمُنوا وال,ذيَن

/@٧٥ . ٢٥ ـ وا Òَص� ا ß[ الُغرَفَة َزْوَن ÔN أولئَك

وص�وا الصا¡ات وعملوا آمنوا الدنيا@والّذين ا¡ياة لّذات عن اXتّقون فهؤ0ء
ع� تُ¿Ìف مرتفعة عالية ومسا@كُن ا�ـنّة

ã
| غرف Gم ا¡ـّق@: سبيل

ã
| واستقاموا

مقاماً@: وأرفعها أسناها ومن ا�نّة منازل أع� من وهيى أ@كنافها@,

/@٣٧ . ٣٤ ـ آِمنون الُغُرفاِت ã| وُهم



غرق ٢٥٦

العيشة من@أعظم@أسباب وهذا والطمأنينة@, ا0ٔمن حصول الغرفات هذه فنتيجة
/@mالدا وال«Ìور الراضية

الصـا¡ة@, ا0ٔعFل من مرتبة أع� التقوي أّن الكرZة@: ا90يات من ويسـتفاد
ُغَرف@/ فوقها بُغَرف اXتّقون زي ÔN هذا وع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غرق@:

أيضاً/ غارق من@باب@َتِعب@,@وجاء َغِرق فهو َغَرقاً@, اXاء
ã
| ُء

ã
Ï¿ال غِرق ـ مصبا

هذا َغريق@, فهو َغِرقاً ماَت فٕان موت@, غ� من اXاء
ã
| الراسب الَغِرق@: اòليل@: وعن

قتيل مثل َغْر{ الغريق وbع القياس@/
ã
| الوجه� البارع@:

ã
| وجّوز العـرب@/ @ك?م

القوس@:
ã
| الراميى وأغرَق وغّرقته@/ أغرقته فيقال والتضعيف@, باGمزة ويُعّدي وقَت�@,

فيه@/ بالغ ء@:
ã
Ï¿ال

ã
| وأغَرق ها@/ Vمد استَو|

ذلك من أقصاه@, يبلغ ء
ã
Ï¾

ã
| ع�انxاء يدّل صحيح واحد أصل غرق@: ـ مقا

من وا0ٔرض Ôالع� واغرورقت /@ ّ يى الر| غاية
ã
| تكون أرض والَغِرقة@: اXاء@/

ã
| الَغَرق

ٕاذا اÇòيل@:
ã
| الفرُس واغ�ق الباب@: ومن دمعها@/

ã
| غِرقت قد ا Øu@كأ أيضاً@, ذلك

ا0ٕناء@/ ُثلث قدُر :@éالل من الُغرقة الباب@: هذا عن شّذ ا
Ø
Wو سبقها@/

Ø
j خالطها

يقال الب?يا@, وغمرته ين Vالد ركبَه الّذيى ويشبVه اXاء@/
ã
| الرسوب الَغَرق@: ـ لسا

/@
ã
Ï¼عاXا من ارتكب ]ا الصا¡ة أعFلَه أضاع أيى أعFلَه وأغرَق وغريق@/ َغِرق رجل

كذلك@/ السباع@: وأغرقته فغلبوه@, عليه ك�وا الناس@: وأغرقه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
Mيث آخر ء

ã
Ï¾ اسـتي?ء

ã
| ء

ã
Ï¾ ص�ورة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

معنويّاً أو كاXاء Tسوساً@ ماّدياً أمراً
ã
اXستو	 كان سواء وا0ختيار@, القدرة عنه

ã
تنت�

وغ�ها@/ اXستولية وا0ٔفكار بالنفس ا¤يطة @كا0بت?ءات

ء
ã
Ï¿لل خصوصيّة و0 الغَرق@, يصدق وسلب@القدرة@: مع�ا0ستي?ء Iقّق فٕاذا

ã
| الغرق نعم َصديقاً@, أو عدّواً أو ابت?ًء أو فكراً أو عمً? أو مايعاً كونه

ã
|

ã
اXستو	

ا0ٕط?ق@/ عند عليه فيحمل مصاديقه@, أظهر من اXاء

/@٣٧ . ٢٥ ـ ْقناُهم أغَر ال̀رُسَل بوا كذ, ا ØXنوح وقوَم

/@٣٧ . ١١ ـ ُمغَرقون م Úuٕا َظلموا ال,ذيَن ã| ã�اِطب ÔH و�

/@٥٠ . ٢ ـ فرعون آَل وأغَرقنا فأSينا@كُم البحَر بكُم َفرقنا وٕاذ

/@٦٦ . ٢٦ ـ َخرين Ðا� أغَرقنا Ú Ôjع� Òbأ َمَعُه موÏºوَمن ْينا ÒSوأ

أSي أن بعد ا� أغرقهم حيث نوح@, قوم خصوص
ã
| والثانية ا0ٔو	 ا90يتان

وأصحاَبه@/ نوحاً

/@١٢٠ . ٢٦ ـ الباق� بعُد أغَرْقنا Ú Ôj الَمشحون الُفلِك ã| َمَعُه وَمن يناُه ÒSفأ

أSي أن بعد ا� فأغـرقهم ,@Ïºمو قوم خصـوص
ã
| والرابعة الثالثة وا90ية

البحر@: بَفرق أصحابَه

/@٢٤ . ٤٤ ـ ُمغرقون ُجند م Ô Úuٕا َرهواً البَحَر واتُرِك

نـوح@: قوم حادثة
ã
| وأمّا اXوجود@/ البحر

ã
| الغرق Iقّق ا¡ادثة@: هذه

ã
ف�

واXسبّبات ا0ٔسباب أّن ٕا	 ٕاشارة الغرق@, Iقّق Ø
j وال«Êء ا0ٔرض من اXياه فتكّونت



غرم ٢٥٨

العزيز@/ ا� بيد @كلّها

ـ @@ َسـْبقاً فالّسابقاِت َسْبحاً اِت ßMوالّسا َنْشطاً اِشطاِت والنّ َغْرقاً ازعاِت والنّ
/@١ . ٧٩

ويدّل الَغَرق@, من مصدر Ëºٕا والَغرق العمل@/
ã
| الطيب والنVشط@: الَقلع@/ ال�ع@:

ء@/
ã
Ï¾ استي?ء

ã
| وقوع حالة ع�

والعـادات القيود من وOرجون اXاّديّـة التعلّقات من ينðعون الّذين واXراد
ا0سـتغراق حال

ã
و| والروحانّيـة@, النور nعا ٕا	 متوّجهاً الطبيعة@, nعا

ã
| ا¡ا@كمة

بطيب اXتعال ا� ٕا	 يسلكون وهم الربّانّية@, وا�ذبات اG0ٕيّة ا¡كومة استي?ء Iت

واشتياق@/ wجة وحالة نفس

وأّن واجـفة@, بقلوب تَقابُِله بقرينة الكرZة@, ا90ية
ã
| اXنظور هو اXع� وهذا

لٕ?نسان@/ اòمسة اXقامات بيان ٕا	 السورة
ã
| النظر

اòارج� اXنðع� ا£اهدين ع� الظاهر
ã
| تنطبق الروحانيّة ا¡قيقة وهذه

سبيل
ã
| وا�هاد ا0ٔعداء Tاربة ٕا	 وأو0دهم@, أمواGم عن واXنقطع� أوطاuم عن

تعا	@/ ا�

السيّارة@, النجوم أو الكفّار@, أو اXؤمن� أرواح النازع� باX?ئكة التفس� وأمّا
اXورد@/ m?ي ف? غ�ها@: أو للمجاهدين@, اòيل أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غرم@:

,@hالَغر ذلك من �م?صقة�@, ومُ?ّزة م?زمة ع� يدّل صحيح أصل غرم@: ـ مقا
0ٔ@نّه أيضاً@, هذا من اXال وُغْرم الّ?زم@/ العذاب والَغرام@: وٕا¡احه@/ للزومه َغرZاً يى Ød



٢٥٩ غرم

/@hالَغر مال

ُغرماً أّديتَه ٕاذا َتِعب@: باب من أغَرُم@, ذلك@,
Ò
وغ� يَْن Vوالد الديَة غِرمُت ـ مصبا

ã
| وغِرم غاِرماً@, جعلته وأغرمُته@: غّرمتُه فيقال بالتضعيف ويَتعّدي وَغرامة@, وَمغرماً
الَمِدين :@hوالَغر ُمغَرم@/ فهو به@, اُولع ء@:

ã
Ï¿بال واُغِرَم ربح@, خ?ف Ì ß»خ مثل Qارته

م?زماً@/ خصمه ع� بٕا¡احه يص� 0ٔ@نّه ,@Ë½òا وهو أيضاً@, يْن Vالد وصاحُب

ه?@كاً أيى َغراماً@: كان والعذاب@/ mالدا
Ø
Ì¿ال الَغـرام@: ـ

Ø ã
èا0ٔعرا ابن ـ صحا

والَغرام@: يْن@/ Vالُغرم@والد من ُمغَرم: ورجل @النساء, حب| با¡ّب ُمغَرم: ورجل Gم, وِلزاماً
الديَة@/ الرجُل َغِرم وقد أداؤه@, ما@يلزم والَغرامة@: به@/ اُولع ء@:

ã
Ï¿بال اُغرم وقد الُولوع@,

َيغرمها@, كفالة مثل يلزم ء
ã
Ï¾ أداء الَغْرم@: ـ الليث قال ـ ١٣١ . ٨ الxذيب

ين Vالد ـ ا¡ديث
ã
و| الّ?زم@/

Ø
Ì¿ال أو العشق أو العذاب والَغرام@: ذلك@/ اXلَزم :@hوالَغر

وضِمن@/ كفَل أيى زَعم@, Xا 0زم 0ٔ@نّه ـ@ غاِرم oع Vوالز
Þã
Ï ßÉمَق

بكذا@: واُغِرم عليك@, Nب 0 ما لزمك ُغرماً@: غِرمُت ـ ٤١٩ .@٢ ا0ٔفعال @كتاب
مٔ?ته@/ السقاء@: وأغرمُت واُهِلك@, به اُولِع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
n عمل@,

ã
| أو ء

ã
Ï¾ أداء

ã
| التعّهد أو ا0لðام هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

تاوان@/ ـ بالفارسيّة له ويقال عليه@, واجباً يكن

ي?زم Dف أو مطلق@, بقول أو اòاّص@, اXورد
ã
| ´Í¼ بقول ٕامّا ا0لðام وهذا

وتبعاته@/ آثاره
ã
و| تعّهداً

ماليّة حقوق وأداُء نظره@,
ã
| ولو عليه واجباً 0@يراه َدين أداء مصاديقه@: ومن
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ا0ٕس?م ٕاظهار بعد مستحبّة أو واجبة أموال وتأديُة ظاهراً@, منه تعّهد أثر
ã
| عمليّة أو

ã
| عذاب أو بابتـ?ء واXواَجهُة ,@ ّ عمـوميى ÊÈن أثر

ã
| مال أو الدية وتأديُة لساناً@,

Tّرم@/ عمل نتيجة

أو العـذاب@, أو يـن@, Vالد مطلق وأمّا اXاّدة@, مفهوم
ã
| 0زمة اXذكورة فالقيود

Vازّية@/ معان كلّها بل ا0ٔصل@, من فليس وغ�ها@: اÌ»òان@, أو اX?زمة, أو ا0بت?ء,

ُمغَرم@/ وذاك ُمغِرم@, فهو َغرامة@, ذا ء
ã
Ï¾ جعل وا0ٕغرام@:

/@٤٠ . ٥٢ ـ@ ُمثَقلوَن@ َمغَرٍم ِمن َفُهم مأجراً ÔG تسأ أم

Øح� وال�بيـة oللتعل أجراً عyم سألَت ما أيى الَغرامـة@, ]ع� ّ ميميى مصدر
علzم@/ ثقيلة والغرامة الدين@, وقبوGم 0ٕس?مهم غرامة Jسبوه

/@٩٨ . ٩ ـ َمغرماً ُينفق ما يت,خُذ أ�عرابَمن وِمن

بـل الدين@,
ã
| وٕاخوانه اXستضعف� لعباده وخدمًة ا� سبيل

ã
| ينفق 0 فٕانّه

ا0ٕس?م@/ وقبوله للدين تعّهده أثر
ã
| غرامة Jسبه

/@٦٦ . ٥٦ ـ رومون ÒT ُن ÒLَبل لُمغَرمون ٕانّا َتفك,هون rفَظل

ÇTروم�@, كنّا بل اُغِرمنا بأ@نّا حطاماً@: Iرثونه ما Sعَل أن بعد تتقّولون أيى
أحٌد فيُجَعل آxGم@, جانب من أو الطبيعة فعل من ا¡ادث ا�ريان هذا أّن فيحسبون

Uالف@/ عمل أثر
ã
| بغرامة ُمغَرماً أو ا¡ظوظ عن Tروماً

/@٦٥ . ٢٥ ـ َغراماً كاَن ا@ Òwَعذا ٕان, Úsَجه َعذاَب عنّا ف ßÍ Ö¼j رب,نا

وا0لðام ّ الفطريى التعّهد
ã
| غرامة ا¡ياة جريان عاقبة

ã
| العذاب@وا0ٕبت?ء فٕاّن

العادل@/ والسلوك الصا¬ بالعمل ّ اG0ٕيى
Ø ã
الدي� أو

Ø ã
æالوجدا

غرامة@وجزاء العذاب متوّجهون@ٕا	@أّن م Øuحيث@ٕا ن, ×aالّر عباد من القول وهذا
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وظائف من للعـبد ينبغيى ما أداء عن Íون
Ø
مق½ م Øu@وأ والغفـلة@, والتساهل للخ?ف

ء@:
ã
Ï¾ Vكل وسـعت

ã
الّ� ربّه رaة واXشاهد با� العارف العـبد فٕاّن اXعـبود@, عبوديّة

Íاً@/
Ù
ومق½ قا¼Íßاً نفسه يري

ã|و م Ôwقـلو ÇXؤل,فِة وا zا َعـلَ Òوالعاِمل� الَمسا@كيَن و للُفقـراء َدقاُت الص, ا Ú̂ ٕا
/@٦٠ . ٩ ـ Gا ِمن فريضًة بيل الس, وابِن Gا َسبيل ã|والغاِرم�و قاِب Cالر

Ø ã
للو	 الغرامة كأداء عليه@, واجباً يكن n ء

ã
Ï¾ أداء لزوم والَغَرم@: الَمغرم ٕاّن قلنا

غـ� من وقع Dف ء
ã
Ï¾ أداء أو وا¤جور@, والصغ� كالطفل عليه@, Ú	وXا جانب عن

يصدق ا
Ø
W ذلك وغ� للغرامة@, موجباً اعتقاده

ã
| يكن n Dف أو منه@, وتعّمـد اختيار

الَغَرم@/ عليه

Oضع والدائن معّينة@, مقّررات قبال
ã
| وانقياد خضوع أ نّه فسبق ين@: Vالد وأمّا

يؤّديه@/ أن ٕا	 ين Vالد قوان� Iت دائناً ما@دام

/@
Ø ã
الو	 ٕا	 بالنسبة وغرامة ٕالzم@, بالنسبة َدين كمثله أو عليه Ú	وXا فَدين

ã
| Oضع فهو ذّمته@,

ã
| وجعله hالغر تقبّله ٕاذا الغرامة@: ع� ين Vالد يطلق وقد

/@Fyبي الفرق فظهر دائناً@/ ويكون التقبّل هذا قبال

ا¡دث@, ثبوت ع� ويدّل الَغرhفَعيل أّن الَغرh@والغاِرم@: صيغة ب� الفرق وأمّا
الغرامة له ثبت من hفالغر بالفاعل@, ا¡دث وقيام ا¡دوث ع� ويدّل فاعٌل والغاِرم

ã
| Fك با¡دوث@, ٕاليه منتسبة الغرامة وتكون به@, الَغَرم يقوم من والغارم ولذاته@/ بنفسه

/@
Ø ã
الو	 غرامة

فهو الغارم R?ف عليه@, وثبوtا الغرامة حدوث
ã
| مستقّ?ً السبب هو hفالغر

ٕاليه@/ وُينسب ا¡دث به يقوم من
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يكون أن دون من ٕاليه متوجهة غرامة عن ما0ً يؤديى الّذيى هو الغارم أّن فظهر
ٕاNادها@/

ã
| ومتعّمداً مستقّ?ً سبباً

والزكوة@/ الصدقة فيه ½Íف يُ الّذيى وهو الغارم@, مصاديق من فهذا

الغارم�@/ ـ الكلمة مفهوم عن فخارج هو@: حيث من الدائن وأمّا

اXسا@ك�@, أو الفقراِء@, مصاديق من فهو الفقر@: اعت�فيه ٕاذا ين Vالد أّن ٕا	 مضافاً
الكرZة@/ ا90ية

ã
| حدة ع� لذكره داعيى و0

التحقيق@/ حّق وتدّبر فراجع ـ@ اXع� هذا H@0الف اXربوطة والروايات

اXزبورة@/ ا90يات 0@يناسب ين Vالد مفهوم وأيضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غري@:
عليه Jمله 0 حيث من به ُأولع َتِعب@: باب من َغرًي ء

ã
Ï¿بال َ َغِريى ـ مصبا

مـثل والِغـراء الَغـراء@/ Ëº0ٕوا للمفعول@, بالبـناء به فاُغِريى ٕاغراًء@, وأغريته حامل@/
لغة الَعصا مثل والَغرا السَمك@/ من يُعمل وقد لود@, Ô�ا من معموٌل به يُلصق ما @كتاب@:
وأغـريت َمغرّوة@/ وقوس بالِغراء@/ ألصقته ع?@: باب من أغروه ا�لَد وَغرْوت فيه@/
َغرو@: و0 عجبت@, قتل@: باب من َغْرواً وَغْروت /@

Ó
ومع� وزناً أفسدت مثل القوم ب�

عجب@/ 0

ذلك من ء@,
ã
Ï¿ال سن Ô¡ والَعَجِب ا0عجاب ع� يدّل صحيح أصل غرو@: ـ مقا

ء
ã
Ï¿بال أغريته ومنه َغرواً@, العجب يى Ød Ø

j َغٍر@, رجل منه يقال ا¡َسن@, وهو ّ الَغريى
البكاء@/

ã
| ت Ø� ٕاذا ِغراء@: بالدمع الع� غارت ويقال ا0ٔشياء@/ به تُلصق الّذيى

الغـ� فـتحَت ٕاذا السَمك@, من يكون ء
ã
Ï¿ال به يُلَصق الّذيى الِغـراء@: ـ صحا
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وعقيل مالك ق�ا Yا يقال طوي?ن بناءاِن والَغِريّان@: مددَت@/ ك«Ìت وٕاذا َت@, ÖÍ Ò
ق½

ٕاذا يقتله بدم Fvُيغّر كان الُمنِذر بن الن�عFن 0ّٔن Ö�Vغري يا Ødو ا0ٔبرش@, َجذZة ندZيى
الواو@/ من وهو غضبه@,

ã
| [ادي ٕاذا ف?ن وغِريى ُبؤسه@/ يوم

ã
| خرج

واحداً@, لوناً مادام شيئاً به غّريَت ما الِغراء@: ـ الليث قال ـ ١٧٨ . ٨ الxذيب
يُط� الّذيى الط?ء والِغراء@: Wدود@, َغراء به أغري به أولعت أيى به وغِريت وأغريته@/

الوجه@/ ا¡َسن الرجُل :@ ّ الَغِريى 0َجْجَته@/ ٕاذا وِغراًء@: مغاراة وغاريته به@/

وأغريته@/ بالِغراء طليته وغ�ه@: َغْرواً ال«Îم غروت ـ ٤٣٨ . ٢ ا0ٔفعال @كتاب
به أولع غرًي@: به وَغري ال«Îم�@/ أيى ـ الَمغـرّوين بأحد ولو

ã
أدِرك� ـ �òا

ã
و|

عليه@وحّرضته@/ أرسلته وأغريت@الكلَب@بالصيد: غضبه/
ã
[ادي@| وغري@ف?ن: ولزمه@/

به لِصق غرواً@: َيغروه قلبَه ـمُن Vالس غرا ء@,
ã
Ï¿ال به يُلصق الّذيى الِغراء@: ـ لسا

به وغِريى ٕاغراًء@/ به اُغِريى وكذلك به@, اُولِع وَغراء@: غراً يغَري ء
ã
Ï¿بال وَغِريى وغطّاه@/

wم@/ ألزقها كأ@نّه ألقاها العداوة@: بيyم وأغري ولزمه@, به لِزق :@ ّ َغريى فهو َغراة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
استي?ء مصاديقه@: ومن استي?ء@, مع لصوق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

,@ ÓFحا@ك العداوة ولزوق عليه@, السلطة مع ء
ã
Ï¿ال ولزوم به@, 0صقاً القلب ع� الَسمن

واشتّد@, غلب ٕاذا والولوع ء@/
ã
Ï¿ال ع�

ã
بالط� واللّون استو	@ولزم@, الغضب@ٕاذا وكذلك

وهكذا@/ ولزمه@, الصيد ع� استو	 ٕاذا والكلب

ا0ٕستي?ء@/ الُلصوق@, ـ قيدين ¡اظ ٕا	 Jتاج اXع� فهذا

ٕا
َيـوِم والَبْغضـاء الَعـداوةَ م Ô Òyبَي فأغرينا َنصاري@/// ا@ ٕانّ قالوا ال,ذيَن وِمَن
/@١٥ . ٥ ـ القياَمة
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ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا عyم@/ تنفّك 0 Mيث wم و0صقة مستولية العداوة جعلنا أيى
فأغري عليه@: وا ØÍ¼وأ عنه ينxوا n ØXا

Ø
j بيyم@, اXوضوع أصل وجود بعد يتحقّق

ا�@/

.@@٣٣ ـ aًَقلي ٕاّ�@ فzا@ اِورونََك ÔN � Ú Ôj م ßw َلنُغِرَين,َك اXنافقوَن@/// َيْنتَِه Òn ß� لَ
/@٦٠

ٕا	 ظاهراً معهم ومعا¾Ìته علzم استي?ئه مع wم �ص� الرسول ٕالصاق يراد
Tدودة@/ مّدة

,@ ّ ظاهريى ولصوق قرب Vّرد ارتباطهم أّن ٕا	 ٕاشارة اXورد@:
ã
| باXاّدة والتعب�

غ�ها@/ أو ُصحبة أو بِع¿Ìة يكون أن دون من

ا¡قيقة@/ عن فخارجة ذ@كرت@:
ã
الّ� ا¢تلفة التفاس� وأمّا

الدعوة@,
ã
| وا0ستقامة بالص� رسولَه تعا	 ا� أمر الكرZة@: ا90ية

ã
| واXنظور

ـ اÇXنافق� عذاب زمان
ã
çيأ

Ø
j زمانه@, قليل أجل ٕا	 ا¢Çالف� ٕايذاء

ã
| وبالتحّمل

ِخذوا@/ اُ ُثِقفوا ÒCأي Òَملعون�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غزل@:

وعن َغْز0ً@/ ـغزل ßXبا َتغِزل فهيى اXرأُة غزَلت الليث@: قال ـ ٤٩ . ٨ الxذيب
حروف

ã
| الضّمة العرُب اسـتثقلت وقد به@, ُيغزل للّذيى وُمغَزل ِمغَزل يقال الفّراء@:

وِمـطرف سد ßVو دع ßUو ِمصحف ـ@ قوGم ذلك من الضـّم@, وأصلها ميمها فك«Ìت

أيى اُغِزل ومن ُحف@, الص� فيه عت Ôb ايى اُصِحف من اXع�
ã
| اُخذت ا Øu@0ٔ وِمغزل@,

غـازله يـقال والفـتيات@, الِفتيان حديث الَغَزل الليث@: وقال ُمغَزل@/ فهو وفُتِل اُدير
ا0ٕثـناء@, قبل

ã
Ï¿ ÒZو َيتحّرك ح� الشاِدن @والَغـزال@: ذلك@/ تكلّف والتـغّزل مغاَزلة@,



٢٦٥ غزل

ابن وعن التشبيه@/ تذك� ع� والفعل النعت فُيذّكر التشـبيب@,
ã
| ا�ارية به وتُشبّه

بالكلب أحّس فٕاذا الغـزاَل يطلب أن وهو الكلب@, َغَزل من الَغَزل اُخذ :@
Ø ã
èا0ٔعـرا

وهو كلبُك@, وا� َغِزل فيقال وان½Íف@, الكلب عنه فلها با0ٔرض لصق أيى خِرق@,
الشمس الَغزالة@: ذلك@/ غ� عن لضعفه النساء لصاحب َغِزل رجل ومنه َغزل@, @كلب

الَغْزل@/ يبيع الّذيى والَغّزال@: الyار@/ ارتفع ٕاذا

تسمية وَغْزل َمغزول فهو ÍÈب@, باب من وLَوه الصوَف اXرأة غزلت ـ مصبا

Ø
ËÉت o]و به@, ُيغَزل ما oXا Ì»بك غزل ßXوا لفظه@/ ع�

Ø ã
َغْز	 ٕاليه والنسبة باXصدر@,

َغزالة@, وا0ُن� َغزال هو
Ø
j طَ? فهو يولَد ما أّول :@kحا أبو الظَبْية, ولد والَغزال: /@oXا

طوس/ قري من قرية وَغزالة@: /@Í
Ò
َش½ فهو ¾Îراً بلغ فٕاذا شاِدن, فهو @وIّرك قِويى فٕاذا

القرية@/ َغزالة ٕا	 نسبة Uفّف هو ا Ø̂ وٕا ,@
Ø ã
الغزا	 ـ كلمة تثقيل

ã
| الناُس أخطأ ويقال

ـ فا0ُو	 بأخري@: واحدة مyا تقاس 0 متبائنات كلFت ث?ث غزل@: ـ مقا
حـديث وهو الَغَزل ـ والثانية مَغاِزل@/ وا�ـمع ِمغزل@, واòشبة َغْزGا@, اXرأة غزَلت
تركه أدركه Øح� الغزاَل يطلب أن وهو َغَز0ً@, الكلُب غِزل ويقال والفتيات@, الفتيان

هذا@/ من مستعار الشمس Ëºٕا ولعّل معروف@, وهو الغزال ـ والثالثة عنه@/ ا ÒGو

لغـتان والُمغزل غزل ßXوا َغْز0ً@, يغِزل َغَزل مصدر والغزل ـ ١٠ . ٣ ا�مهرة
اÇGوي@/

ã
| الفـتيان ÇTادثة والتغازل ومفا@كَهxّن@, النساء Tادثة والَغَزل فصيحتان@/

طلوعها@, عند الشمس والَغزالة َغزاGا@/ معها ُمغِزل وظَبْية معروفان@/ والَغزالة والَغزال
الغزالة@/ غابت يقال و0

طـلوع وقت الَغـزالة ولكـن بعيyا@, الشمس الغزالة وليست :@ ّ ا0ٔصمعيى قال
معروفة@/ ثنيّة َغزال وَقرُن الشمس@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



غزو ٢٦٦

والتحقيق@:
حبل

ã
| مّد مصاديقه@: ومن التواء@, مع امتداد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

و0 الَغزال@,
ã
| Fك وهذا ويسار@, �Z ٕا	 التواء مع خّط

ã
| وحركة الغزل@, وهو وفتُله@,

ٕانّـه فـيقال Ï¿وم Iّرك ٕاذا ـ قوGم عليه ويدّل كَجبان@, صفة ا0ٔصل
ã
| كونه يبعد

معهم@, وTاَدثة والفتيات الفتيان مع مفا@كَهة وهو الَغَزل أيضاً@: مصاديقه ومن َغزال@/
وا0ٕنس اXفا@كَهة نفس ٕا	 فzا النظر فٕاّن جهة@, ّ أيى ٕا	 التواء مع وتطول [تّد ا Øuفٕا

/@ التلّويى من له و0بّد َغزا0ً@, طلب ٕاذا الكلُب غِزل الباب هذا ومن وا¤اَدثة@,

نورها من ٕا¾Ìاقاً فzا فٕاّن :@ ّ ا0ٔصمعيى قال ما ع� الشمس طلوع وقت وأمّا
التواء@/ مع Rّط

/@٩٢ . ١٦ ـ أنكاثاً ة قو, َبعد ِمن ا ÒGَغْز َنقَضْت ã	 كال, و�@َتكونوا

والفتل@, ا0ٕبرام وهو العمل, نقض ويراد النقض@, ويقابله , اXصدريى الَغْزل@]عناه
وٕابطاله@/ ونقضه خ?فه ع� يعمل

Ø
j عمً? فيعمل

وا¨�@: العهد نقض مورد
ã
| wا çأ وقد

توكيدها@/ بعَد اZ�ٔاَن َتنُقضوا و� Ôkعاَهد ٕاذا Gا بَعهد وأوفوا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غزو@:

اللقاح/ @باب
ã
| ـ وا90خر ء@/

ã
Ï¾طلب ـ أحدYا صحيحان: أص?ن غزو: ـ مقا

ّ وَغِزيى ُغزاة@, وا�مع لذلك@, الطالب :@ والغازيى أغزو@, غزوت ويقال الَغزو@, ـ فا0ّٔول

ã
| ويـقال زوُجها@/ غزا

ã
الّ� اXرأة والُمغزية@: َحجـيج@/ ا¡اّج �Fعة يقال Fك أيضاً@,



٢٦٧ غزو

قوم@: وقال ِلقاحها@/ Ì
Ô
ع« ٕاذا الناقة أغَزت قوGم ـ

ã
æوالثا /@ ّ َغَزويى الغزو ٕا	 النسبة

ُتنتج@/
Ø
j ِنتاجها يتأّخر

ã
الّ� الُمغزية@: ا0ٔتان

قُضاة مثل وُغّزًي ُغـزاة وا�مع غاٍز@, فالفاعل َغزواً@, العـدّو غزوُت ـ مصبا
وات@,

Ò
Î Ò¾ مثل َغَزوات وا�مع اXّرة@, والَغزوة@: جيج@, Ò¡ا مثل ّ َغِزيى الُغزاة وbع وُر@كVع@,

ا Ø̂ وٕا بغزو@, بعثتَه ٕاذا أغزيُته@: فيقال باGمزة ويَتعّدي /@ الَمغازيى وا�مع كذلك@, والَمغزاة
ب?ده@/

ã
| العدّو َغْزو يكون

والواحدة َغزواً@, أغزوهم ف?ن
ã
ب� غزوت الليث@: قال ـ ١٦٢ . ٨ الxذيب

وbعها الَغزو@, موضع والَمغزي@: زوُجها@/ غزا ٕاذا ُمغزية@: فهيى اXرأُة@, وأغَزت َغزوة@,
القصـد@, والَغـزو@: مَغزًي@/ غزوت يقال الَغـَزوات@, ]ع� اXـغازيى وتكون /@ الَمغازيى
به Øðواغـ بف?ن ف?ن Vوغز قصـده@/ ٕاذا وَغوزاً@: َغزواً وغازه غزاه قد الَغوز@, وكذلك
nو ا¡Çّق جازت

ã
الّ� ا0ٕبل من والُمغزية أصحابه@/ ب� من اختّصه ٕاذا به@: واغðي

/@@ أبـداً ضعيف ُحواره سوء@, نِتاج وا0ٕغزاء@: فيه@/ ÍÈبت الّذيى الوقت وحّقها@: َتِلد@,
ف?ن وأغزي مَطلبُك@/ ما ا0ٔمـر@: هذا من َمغزاك وما تطلب@, ما أيى تغزو@: ما ويقال

علzا@/ يغزو دابّة أعطاه ٕاذا ف?ناً@:

الناقُة@: وأغزت دارهم@,
ã
| Vالعدو قصد َغزواً@: غزا ـ ٤٤٠ . ٢ ا0ٔفعال @كتاب

جّهزته وف?ناً@: ُمغزية@, فهيى تلد فلم السنَة جاوزت وأيضاً ُمغٍز@, فهيى لقاُحها Ì
Ô
ع«

ين@/ Vالد من عليه
ã
	 ما وأّخرت أمهلته والرجَل@: للغزو@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ء
ã
Ï¾ طـلب هو فzا الواحد ا0ٔصل اXاّدة@: استعFل موارد من يستفاد ما أّن

بل وا0ٕرادة@, القصد مطلق ]Çعـ� وليست وبالقول@, القول
ã
| ولو اòارج

ã
و| عمً?
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بالعمل@/ قصد

الك?م@أيى وَمغَزي ف?ناً@, وغزوت @يصل@ٕاليه@, Øح� طلبه أيى ـ ء
ã
Ï¿ال غزا فيقال

وا¡ركة@/ العمل مقام
ã
| طلبُك أيى وما@َمغزاك القول, هذا الك?م@وبسبب wذا ما@يُطلب

أيى ,@ Vالعدو غزا فيقال لُيقاتله@, وطلبه العدّو جانب ٕا	 ا¡ركة مصاديقه@: ومن
غازياً@/ جعله أيى الرجَل@, وأغزي قتاَله@, طلب

Øح� وسع
ã
| الَمديون وجعل ين@, Vالد تأدية

ã
| ا0ٕمهال ا0ٕغزاء@: مصاديق ومن

وJّصله@/ عليه ما يطلب

طلب
ã
| ا

Ò
صاح} أو زوَجها Qعل حيث وقxا@, عن الو0دة

ã
| التأخ� وكذلك

اللقاح@/ Ì»ُع
ã
| وكذلك تلد@, Øح� الولد

ã| ÍÒÈبوا ٕاذا ٕ�خواuم وقالوا َكَفروا كال,ذيـَن َتكونوا@ � آَمنوا ال,ذيَن ا Ûv@أ يا
/@١٥٦ . ٣ ـ ماتوا ما ِعنَدنا كانوا لو ُغّزًي كانوا أ�رضأو

الس�وا¡ركة ا0ٔرض@بقصد
ã
| ÍÈبوا أيى طالب@, bع كُطلVب غاٍز @bع الُغّزيى

ٕا	 الوصول طالب� كانوا أو حسنة@, وهيى حصلت نتيجة ّ وبأيى Øمع� مقصد دون من
العدّو@/ وTاربة كالقتال معلوم مقصد

ا¡ّق سبيل
ã
و| معقولة@, م¿Ìوعة جهة

ã
| اXس�ين هذين من كّل كان وØXا

اXوت@/ من فيه وا0ضطراب اòوف 0@يصّح بالوظيفة@: والعمل

uاية
ã
| فهو ا�زاء@: وحسن ا90خرة وٕاقبال الدنيا ا¡ياة بفناء يعتقد 0 مَن نعم

قاطعاً@: فناًء اXوت وJسب باXاّدة@, التعلّق

Gا
�ٕ َمعون@/// Ö ÒN ا Ø ßW Õَخ� ة Òaوَر Gا ِمَن غفرةٌ ÒX Ûrُم أو Gِا َسبيل ã| Ôrُقِتل ß�ول
¿Ìون@/ ÔI

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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غسق@:
الليل@/ والغاِسق@: الظلمة@/ الَغَسق@: ظلمة@/ ع� يدّل صحيح أصل غسق@: ـ مقا
الليل@/ َغَسق ٕا	 اXغرب صلوَة أخVر ٕاذا ُن@: اXؤذ| وأغسَق أظلمت@, عينُه غسَقْت ويقال

النار@/ أهل ُجلود من تقّطر ما Ìون@:
Ø
اXف« فقال القرآن@:

ã
| جاء الّذيى الَغّساق وأمّا

غاِسـق@: ÙÌ Ò¾وِمن اXظِلم@, الليل والغاِسق@: ظلمتـه@/ شّدة الليل@: َغَسُق ـ مفر
/@ Vفاسود كُِسف ٕاذا القمر وقيل@: كالطاِرق@, بالليل النائبة عن عبارة وذلك

والغاِسق@: أظَلم@/ أيى َيغِسق@, الليُل غَسق وقد الليل, ظلمة أّول الغَسق@: ـ صحا
الُمنِتن@/ الباِرد والَغّساق@: أصفر@/ ماء منه سال رُح@: Ô�ا وغَسق الشفق@/ غاب ٕاذا الليل

وغَسـَق ٕانصّبت@, وقيل دمَعْت@, وَغَسـقاناً@: َغْسقاً تَغِسق عينُه غسَقْت ـ لسا
اللـيُل وغسَق وأرّشـْت@/ انصّبت َغْسقاً@: ال«Êُء وغسَقت الÍÚÉع@, من انصّب :@ Ôéاللّـ
غاِسٍق@: ÙÌ Ò¾وِمن ظلمته@/ أّوُل وقيل ظلمُته@, الليِل@: وَغَسق وأظلم@/ انصّب وأغَسق@:

الليل@/ هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ّ ماّديى

ã
كانت| سواء ا¤يطة@, النازلة الظلمة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

/@ ّ معنويى

ٕاذا العـ�@: وغسقت ظلمته@/ وأحاطت نزل أيى اللّيُل@, َغَسق :@
ã
| Fك ّ فاXاّديى

سـائر وهكذا الَقيح@/ منه وخرج Òíأن ٕاذا رح@: Ô�ا وغسق ا@/ Ôxدمع وانصّبت انكدرت
اXوارد@/

معنويّاً أو الليل@,
ã
| كالظلمة ماّدياً وأحاط@, نزل ء

ã
Ï¾ كّل فهو الغاِسق@: وأمّا



غسق ٢٧٠

للقلب@/ الغاشية والظلFت @كالكدورات

اXعنويّة والظلمة ونائبة@/
Ø
Ì¾ | أيى حدوث استعداُد فzا ا¤يطة اXاّدية فالظلمة

وكفر@/ واLراف وض?ل
Ø
Ì¾ | أيى اقتضاُء فzا

الَغّساق بصورة ا90خرة
ã
| Ë

Ø
تتج« القلب ع� والظلمة الكدورة هذه وٕاحاطة

َغّساق@: ِمن ٕا0ّ ¾Ìاب و0 ÍÒÈيع من ٕا0ّ طعام للكافرين فليس الغاسق@, مبالغة وهو

جزاًء وَغّساقاً ÓD Òa ٕاّ� َو�@¾Ìاباً َبرداً فzا �@َيذوقوَن /// ِمرصاداً كاَنت Úsَجَه ٕان,
/@٢٥ . ٧٨ ـ ِوفاقاً

فzم@/ Xا موافقاً أيى

/@٥٦ . ٣٨ ـ وَغّساق Õo Òa فلَيذوقوه ///@ Úsَجه َمآب ÚÌ Ò¿ لَ Òِللطّاغ� وٕان,

nعا جنس من وهو ونور@, صفاء فيه ليس الّذيى الُمظِلم اXنكدر هو فالغّساق
جهة@/ ّ أيى من يناس}ا ا

Ø
Wو ا90خرة

تـقابل ا Øuفٕا ا90خـرة@,
ã
| والشدائد ا0بت?ءات bيع íم الظلمة أّن �O@0و

تعا	@: ا� من هو الّذيى النور

وراَء@كُم ارِجعوا قيَل نورُكم@, َنقَتِبْسِمن اُنظُرونا رض@, وأ�َ واِت مى الس, نوُر Gُا
نوراً@/ سوا ß Ò¦فا

/@٣ . ١١٣ ـ َوَقب ٕاذا غاِسٍق ÙÌ Ò¾وِمن ///@ Cِبَرب ُقلأعوذُ

معنوّية@/ أو ماّدية ظلمة من Tيطاً ويِرد يغِسق ما مطلق يراد

من
ã
ويّت� غاسق كّل من عمً? يستعيذ أن له Nب مسلم كّل أّن ع� يدّل وهذا

/@ ّ ماّديى غ� يكون ما
Ø
Dس و0 Jيطه@, مُظلم ّ أيى

Ø
Ì¾

/@٧٨ . ١٧ ـ الليل ٕا
َغَسِق مِس الش, ِلُدلوِك aةَ الص, أِقِم
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الَمـْرس هو والدلوك الظلمة@, Iيط أن ٕا	 الشمس ُدلوك وقت أّول من أيى
ٕا	 س Vر Ô] الناظر نظر

ã
| ا Øu@كأ ا0ُفق ع� واXرور الغروب ح� والشمس والَفْرك@,

ا0ٔرض@/ جنب

وليس اXغرب@, ص?ة وقت تعي� ع� ود0لة ٕاشارة فzا الكرZة ا90ية وهذه
يتوّهم@/ Fك الزوال ]ع� الدلوك

Ø
Dس و0 الغروب@, لتحقّق القطعيّة m?الع من فهو اÌ¿Xقّية@: مرة Ô¡ا ذهاب وأمّا

الشمس@/ غروب عن ا0ٕط?ع Zكن 0 نقاط
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غسل@:

ء
ã
Ï¿ال غسلت يقال وتنقيته@/ ء

ã
Ï¿ع�@تطه�ال يدّل صحيح أصل غسل@: ـ مقا

ويـقال غ�ه@/ أو ّ ِخطميى من الرأس به يُغسل ما والَغسول@: /@Ëº0ٕا والغُسل َغسً?@/
النار@/

ã
| الكفّار أبدان من ينغسل ما والِغسِل�@: ُيلِقح@/ nو ÍßÈابه ك� ٕاذا ُغَسلة@: فَحٌل

وبعÎÉم وا�مع@أغسال, من@باب@ÍÈب@,@واËº0ٕ@الغُسل, َغسً? غَسلته ـ مصبا
مبالغة@, والتثقيل وَغسيل@, مغسول فهو اXّيَت وغَسلت ,@

Ó
]ع� واXفتوح اXضموم عل ÒN

ا0غتسال@/ موضع بالفتح@: واXغتَسل مغتِسل@, فهو الرجُل واغتَسل

الَغسل@/ واXصدر كّله@, لد ß�ا َغسل [ام الغُسل الليث@: قال ـ ٣٥ . ٨ الxذيب
ِمـن ٕاّ� ه@/

Ò
غ� أو ثوباً أو رأسـاً به غسلت ء

ã
Ï¾ كّل والَغسول@: /@ Çطميى ßòا والِغسل@,

الزّجـاج@: وقال النار@/ أهل َصديد من يَسـيل ما الفـّراء@: قال ا¡ّر@/ شديِد ِغسِل�@:
واحداً ÓÊºفجعل@ٕا ِفعل� تقدير ع� وهو قلُت@: أهل@النار@/ من@أبدان ينغسل ا

Ø
W اشتقاقه

وا�مع مَُغيسل@, وتصغ�ه ا0غتسال@, موضع اXغتَسل الليث@: وقال مyم@/ يسيل Xا



غسل ٢٧٢

وِغّسيل@: وِمغسل ُغَسلة فَحٌل :@
ã
æاللحيا أbع�@/ النحويّ� قول وهذا قلُت الَمغاِسل@/

ُيلقح@/ و0 ÍÉب يَ الّذيى وقيل@: الÍÙÉاب@, كث� كان ٕاذا@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
َرن Vالد من فيه

Ø
Fع باXاء وتنظيفه ء

ã
Ï¾ تطه� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

وٕاËºاXصدر اXصدر صيغة من هيئxا@, من ما@يستفاد صيغة كّل ويضاف@ٕا	 والوسخ@/
واXزيد@/ واXبالغة والوصف

وأيدَيُكم@ٕا
@اXرافق لوة@فاْغِسُلوا@وجوَهكُم@ @الص, 
@ٕا ÔrÖ Ôe@ذا ا@اّلذينَ آَمنوا@ٕا Ûv ياأ
/@٦ . ٥ ـ@

الص?ة بوجوب ا¡كم فيتنّجز الص?ة@, وقت ح�دخول يكون@واجباً الوضوء
Vّرداً@/ بالغَْسل Øُع� هذا وع� والَغسل@,

الَغسل@: فيه يُش�ط ]ا التكليف يتنّجز n ٕاذا ما R?ف وهذا

عـابريى ٕاّ� ُجنباً و� ُسكاري@/// Ôrوأن ـaةَ الص, تقربوا � آَمنوا ال,ذيَن ا Ûv@َأ يا
/@٤٣ . ٤ ـ@ تغتِسلوا@ Ø	َسبيلح

وا0ختيار@/ ع�الطوع يدّل افتعال وهو با0غتسال Øفُع�

فيه@: الغَسل تار ÔO Tّل
ã
| الُمغتَسل يستعمل ا0عتبار وwذا

/@٤٢ . ٣٨ ـ Ìاب Ò¾و بارٌد ُمغتَسل هذا اركُضبِرجلك

ِمن ٕاّ� َطعام َو� o Òa ـنا Ô ×zه الَيـوَم لَُه َفلَيَس Êله@/// ß¿ِب ِكتـابَُه @ Ò ã ßçاُو َمن وأّما
/@٣٦ . ٦٩ ـ اòاِطئون ٕاّ�@ يأ@ُكله ِغسِل��
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الياء ا¡رفان فيه مزيٌد وِغسل� الِغسلة@, وكذلك به@, يُغسل ما :@Ì»بالك الِغسل
زائد@/ وتسفّل انكسار ع� وتدّل والنون@,

فـيكون بـاXاء@: َرن Vالد من والتطهـ� التنظـيف هو اXاّدة
ã
| ا0ٔصل كان وØXا

معنوّية@/ أو ماّدية جهة
ã
| الرابطة@, wذه Tدوداً الِغسِل�

وأمّا الزائد@, اXتظاهر َرن Vبالد اXنكدرة الغسـالة آثار من يتحاّت ما فالِغسل�
والرذائل الكدورات@الظلFنيّة ما@يتحاّت@من@دفع@آثار فهو عاn@اXاّدة@: @ما@وراء

ã
الِغسِل�@|

من@نفسه@/ يتظاهر فيتغّذي@ويستطعم@]ا ,Ìºاòا ا¤جوب النفسانّية@وما@يقتضيه@وجوده

oحÇ�ا فأصحاب ويف�@, يتحلّل
Ø
Fع بدل جذب عن عبارة هو الغـذاء فٕاّن

حياtم ٕادامة
ã
| Fك وهذا الكدورات@, من يتحاّت ]ا يتغّذون بل زائد@, طعام Gم ليس

َيي@/ Ö ÒJ و� وتفzا ÒZ� ـ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï¿غ
غّشيُت يقال ء@,

ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ تغطية ع� يدّل صحيح واحد أصل :@Ï¿غ ـ مقا

رماه ويقال بأفزاعها@/ اòلق Ï¿تغ ا Øu@0ٔ القيامة@, والغاشية@: والِغشاء@/ اُغّشيه@/ َء
ã
Ï¿ال

اXرأَة@/ الرجل ِغشيان والِغشيان@: يغشاه@/ كأ@نّه يأخذ داء وهو بغاشية@, ا�

فـهو اXّرة@, والَغشية لغـة@/ وضّمها َغشياً@, للمفعول بالبناء عليه
ã
Ï ß¿ُغ مصباـ

عن به
ã
Øوك� الِغشـيان@, Ëº0ٕوا أتيته@, تِعب@: باب من أغشاه وَغِشيته عليه@/

Øã
Ï¿مَغ

وهو ومع�@, وزناً الِغطاء والِغشاء@: وتغّشاها@, غشzا فقيل با0ٕتيان@,
ã
Øك� Fك ا�Fع@,

:@Ï¿وأغ الليُل
ã
Ï ß¿وَغ أيضاً@, الغطاء والِغشاوة@: غّطيـته@, ٕاذا َء

ã
Ï¿ال ْيت Vغش من Ëºٕا

أظلم@/

والِغشاء@: الطبع@, من @القلب
ã
Ï¿ما@َغ الِغشاوة@: ـ الليث قال ـ ١٥٣ . ٨ الxذيب
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َيري@/ و0 يَسمع 0 كيى ثوبَـه
ã
Ï¿يستغ والرجل ِغطاؤه@/ ال«Ìج@: وغاشـية الِغطاء@/

من Ëºٕا والغاشـية@: ومعروفك@/ فضلك@, يرجون يَغشـونك الذين السّؤال والغاشية@:
ا0ٔصل@, ٕا	 ُرّد كأ@نّه َغشوة@, وقرٔي ـ ِغشاوة وع�أبصارهم القرآن@/

ã
القيامة@| أÊºء

ع� مشتمً? كان ما وكّل ِغشاوة@, ا¢تارة والقراءة َفعلة@, ٕا	 ُترّد كلّها اXصادر 0ّٔن
الصناعات أÊºء وكذلك والِعصابة@, والِعFمة الِغشاوة Lو ِفعالة@, ع�

Ø ã
مب� فهو ء

ã
Ï¿ال

عقوبة أيى غاشيةـ تأتzم أن ياطة@والِقصارة@/ ßòا Lو فzا كّل@ما ع� الصناعة 0شBل
زّواره من ينتابه مَن الرجل@: وغاشية ا�Fع@/ عن كناية ـ تغّشاها ØFفل َتعّمهم@/ ل|لة ÔV

الدامغة@/ وهيى الغاشية@, الرحل@: مؤخرة فوق
ã
الّ� للحديدة ويقال وأصدقائه@/

جـاَمعها@, واXرأَة@: به@, نزل ِغشياناً@: َء
ã
Ï¿ال

ã
Ï ß¿َغ ـ ٤٢٧ . ٢ ا0ٔفعال @كتاب

وِغشياناً@: ِغشية@وَغشياً عليه
ã
Ï ß¿وُغ ÍÈبتُه/ والرجَل@بالسوط: رأُسه, ابيّض والفرُس:

عقُله@/ ذَهب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
القيود وwذه فيه@, وJّل به

ã
يستو	 Øح� س� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

وغ�ها@/ واXواراة والتغطية الس� مواّد من Øñتتم

ّ اXاّديى ماوراء
ã
| واستعGFا ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى

ã
| يكون أن من أعّم اXع� وهذا

والس�@/ الرين راجع ـ أ@ك� اXعنويّات أو اXاّديّات قوي من

الرجل ال¿Îويّة@من القّوة واستي?ء اXزاج, ع� الَغشية استي?ء ـ ومن@مصاديقه
@حال@الÍÉب@,

ã
واستي?ء@وقوع@السوط@| ع�@الرأس, لون@البياض واستي?ء ع�@اXرأة,

وهكذا@/ الليل@,
ã
| الظلمة واستي?ء الناس@, ع� القيامة يوم ا0ٔفزاع واستي?ء

استي?ء@والس�@وا¡لول أن@ي?حظ@قيود استعGFا: موارد من مورد @كّل
ã
| ف?بّد
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وQّوزاً@/ خارجاً فيكون وٕا0ّ والنفوذ@,

واXواراة@/ والرين التغطية من وأبلغ الس�
ã
| آ@كد اXع� وهذا

/@١ . ٩٢ ـ @ Ø� Ò ÒQ ذا@ ٕا اِر ÚyوالÏ¿يَغ ٕاذا والّليل

/@٤ . ٩١ ـ َيغشاها@ ٕاذا والّليِل َجaّها ٕاذا اِر Úyوال

/@٥٤ . ٧ ـ اَر@ Úyال الّليَل ãÏ¿َع�الَعرشيُغ jسَتوي Ú Ôj

/@٢٧ . ١٠ ـ @ ÓFُمْظِل الّليل ِمَن ِقَطعاً وجوُههم اُغشيت ا Ú̂ كأ@

فصارت والوجوه, الشمس@والyار ضوء ع� ظلمة@الليل@وحلوGا استي?ء يراد
مظلمة@/

ظلمة غشاِء Iت يكون ء
ã
Ï¾ كّل يراد :@Ï¿يَغ ٕاذا ـ الغشيان متعلVق حذف وٕاذا

اُخر@/ وأشياء والوجوه والyار الشمس ضوء من الليل@,

/@٧٨ . ٢٠ ـ م Òzغش ما Ø Òoال ِمَن م Ô Òzَفغش

/@٣٢ . ٣١ ـ كال̀ظلل َموج غشzم وٕاذا

/@٤٠ . ٢٤ ـ َموج َيغشاه يىّ Ô� ٍر ÒM ã|تFَكُظل أو

/@ ّ خارجيى Tسوس أمر ا¡لول@واللصوق,@وهذا اXاء@واXوج@بنحو استي?ء ف�اد

/@٥٠ . ١٤ ـ اُر النّ وتَغ¿Ïوجوَههم

/@١١ . ٤٤ ـ Ïالنّاَس Ò¿ُمب�يَغ بدخان

/@٥٥ . ٢٩ ـ َفوقهم من الَعذاُب َيغشاهم يَوَم

الدنيا@/ ]اوراء يتعلّق ا
Ø
W وهذه ا@, ÔGوحلو والعذاب والدخان النار استي?ء ف�اد

/@٢٣ . ٤٥ ـ ِغشاوة ½Íه َع�بَ وَجَعل وقلبه َع�dِعه Òrوخ
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/@٩ . ٣٦ ـ ُيب½Íون � َفُهم فأغشيناُهم َسّداً َخلفهم وِمن

Tجوبة Mيث@صارت@قلوwم ع�@قلوwم@وحلوGا اXعنويّة الظلمة استي?ء يراد
/@
Ø ã
æروحا ّ معنويى أمر وهذا 0@يعقلون@, فهم ُصّماً وdعهم ُعمياً وبصائرهم

وا0ستي?ء@/ الس� شّدة ٕا	 ٕاشارة باXاّدة@: اXوارد هذه
ã
| ت Øع� فقد

درةَ Cالس Ï¿يَغ ٕاذ اXأوي َجن,ة ِعنَدها الُمنتهي ِسدرِة ِعنَد اُخري نزلة رآُه وَلَقد
/@١٦ . ٥٣ ـ Ï¿يَغ ما

أو التوّجه
ã
| ا0ستغراق أثر

ã
| Jصل Øوالتح� ,@ Øالتح� ]ع� السدرة أّن سبق

Ø
Fع ال½Íف ا0نقطاع حالة تتحّصل وبا¡�ة والبعث@, اXوت

ã
| Fك حياته nعا بتحّول

التوّجه@/ مورد دون

القلب ع� مستولياً ا¡ّق نور Øيتج� والسكر� حو Vوالص ن
Ò
DÒGا� ا¡الة هذه

ã
و|

من قريبة ا¡الة وهذه رأي@/ ما الفؤاُد كَذب ما@ ـ أثر أنانيّته 0يب�من Mيث ويغشاه@,
فراجع@/ ـ@ اXصطلح الصحو

والسكون@: وا0ٕطمينان ا0ٔمَنَة الغاشية@: ا¡ا0ت ومن

/@١٥٤ . ٣ ـ ِمنكُم يَغ¿Ïطائفة ُنعاساً أَمنَة الَغّم َبعد ِمن َعَليكُم أنزَل Ú Ôj

حصول أثر
ã
| ا¡واّس@والنوم@الضعيف,

ã
حال@الفَ�ة@| ِغشيان@الن�عاس@وهو يراد

:@
ã
| wذا ح ØÍ¼ وقد ا0ٔمن@,

/@١١ . ٨ ـ ِمنُه ال̀نعاسأَمنًَة ُيغّشيكُم ٕاذ

والّلصوق@: با¡لول زوجته الرجل ِغشيان ومyا@:

/@١٨٩ . ٧ ـ َخفيفاً aً Òa aَلْت تغّشاها ØF َفلَ

اX?صقة@/ ا¡الة wذه مَغشيّة اXرأة فتكون
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م?صقة@: مستولية وحّدة شّدة حالة ـ ومyا

/@١٩ . ٢٣ ـ الَموت ِمَن يُغ¿Ïَعلَيه كال,ذيى م Ôyَتدورأعي

/@٤٦ . ٧ ـ َغواٍش َفوقهم وِمن ِمهاد Úsَجَه ِمن م Ô ÒG

/@١ . ٨٨ ـ خاِشَعة يومئٍذ وجوٌه الغاِشيَِة َحديُث أتاَك َهل

/@١٠٧ . ١٢ ـ Gَعذابا ِمن غاشيٌة تأتzم أن أفأِمنوا

بالعذاب ٕامّا وطا¡اً صا¡اً الناس غشياuا باعتبار القيامة أÊºء من الغاشية
وا0ضطراب وا¡�ة بالدهشة أو بالنسبة@ٕا	@أهل@الَيسار@, ـ والشّدة@واXضيقة@وا0بت?ء
ـ الرaانيّة وا0ٔلطاف اG0ٕيّة النعم تَغشzم Øj يسكنوا@, أن ٕا	 ا¨� أهل ٕا	 بالنسبة ـ

عالية@/ جنّة ã|

عاملٌة خاشـعٌة يوَمئٍذ وجوٌه ـ@ العذاب يغشـzم أن ٕامّا القـيامة يوم فالناس
ناِعمٌة@/ َيومئٍذ وُوجوٌه ـ الرaة تغشzم أن وٕامّا ناصبٌة@/

والنقمة@/ بالعذاب Uصوص غ� فالِغشيان

جهة من واضطراب ح�ة
ã
| أيضاً فهم الصا¡ون@: ا� وأولياء اXقّربون وأمّا

ٕالzم@/ بالنسبة وظائفهم جهة ومن العباد@, سائر

تستمّر به@وبقُويه كان الّذيى البدن فٕاّن الروحانّية@, ا¡ياة فzا القيامة و�O0@أّن
wا تستفاد وسيلة و0 حياته من أثر يبق فلم باXوت@, فات قد اXاّديّة الدنيوّية@ ا¡ياة
اXوجودة@, الفعليّة وقُويه واXكتَسبة الذاتيّة وصفاته الروح فيب� الدنيوّية@, اللّذات من
تـلك باقتضاء فzا ا¡ياة فتكون الروحانّية@, من القريبة ا90خرة ا¡ياة علzا مبتنية
ظلمة@, أو ونوراً اً

Ø
Ì¾ أو خ�اً يناس}ا ما وع� النفس

ã
| الراسـخة الفعليّة الصفات

جهة@, ّ النفس@من@أيى Ï¿ْوتَغ تناس}ا, صور ع� اòصوصيّات Ëتلك
Ø
القيامة@تتج«

ã
ف�
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/@ ّ اXاّديى البدن صورة
ã
| Fك نقمة@, أو نعمة

ã
| وQعلها

Ë
Ø
التج« كيفيّة من ٕادرا@كنا@, عن خارجة nالعا ذلك

ã
| خصوصيّات ٕا	 مضافاً

النفس@/ يلحق ا
Ø
W ذلك وغ� وأعFله وصفاته النفس

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غصب@:
العرب @/@وdعُت وقهراً ÓFظل ء

ã
Ï¿ال أخذ الغصب@: الليث@: قال ـ ٨@.@٢٦ الxذيب

يس�خيى Øح� وn@تعطنه قَ«Ìاً َوبره َشعره@أو عنه كددَت ٕاذا َغْصباً لد ß�ا غصبت تقول
ا0ٕبل@/ وأبواِل باXاء ا�لَد بلّوا ذلك أرادوا وٕاذا فُيمَرط@, صوفه أو َشعره عنه

فهو ,@ ÓFوظل قهراً أخـذه واغتصـبه@: ÍÈب@, باب من َغْصـباً غَصـبه ـ@ مصبا
تزاد وقد مالَه غَصبتُه فيقال مفعول� ٕا	 ويَتعّدي كُفّار@, مثل ُغّصاب وا�مع غاِصب@,
اXرأَة الرجُل غَصب قيل هنا ومن ماَلـه@/ ِمنه غَصبـُت فيقال ا0ّٔول@, اXفعـول

ã
| ِمن

ويُبـ� نف«Îا@, ع� قيـل ا Ø[ور @كذلك@, نف«Îا ا
Ò
واغتصـ} كرهاً wا@ æز @ٕاذا Îا@:

Ò
نف«

ُغِلبت@/ مع� الفعل يُضمVن Îا@,
Ô
نف« اXرأة اغُتِصَبت فيقال للمفعول

مقهورة@/ جوِمعت Îا@:
Ô
نف« ف?نُة واغُتِصَبت عقله@, ع� ُغِصب ـ@ أسا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وهـذا /@ ÓFوظل حـّق بدون ء

ã
Ï¾

ã
| ف ØÍ½ت هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا0ٔصل أّن

للظلم Ìاً
Ö
قَ« ـْعر Vالش ونَزع ,@ ÓFظل أو قهـراً@, ء

ã
Ï¿ال أخذ ـ@ oمفاهـ ع� يصدق اXع�

والزنا@/ ا¡يوان@, ع�

/@ ٨٠ . ١٨ ـ َغصباً َسفينة ُكّل يأُخذ َمِلٌك َوراَءُهم وكاَن



٢٧٩ غّص

حّق@/ وبغ�
Ø ã
æعدوا ف ØÍ½بت سفينة كّل يأخذ أيى

فكان وٕا0ّ اXاّدة@, مع�
ã
| مأخوذ غ� ا0ٔخذ مفهوم أّن ع� يدّل ا0ٔخذ وذ@كر

غصباً@/ سفينة Vكل َيغِصُب ـ يقال أن الّ?زم

كان ٕاذا مكان@, ف ØÍ½ت
ã
| Fك أخذ@, دون من صادقاً الغصب يكون قد وأيضاً

ا0ٔخذ@/ ي?زم 0 فالغصب له@, حّق بغ�

الغصب يكون فقد اXاّدة@, مع�
ã
| مأخوذ غ� أيضاً فهو القهر@: مفهوم وكذلك

وتفّوق@/ غلبة دون من ء
ã
Ï¾ ف ØÍ½ت

ã
| Fك قهر@, دون من متحقّقاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّص@:
َغّصان@/ رجل ويقال بالطعام@, الغََصص ٕا0ّ فيه ليس غّص@: ـ مقا

ومن وَغّصـان@, غاّص فأنا َتِعب@, باب من غَصصاً بالطعام َغِصصت ـ مصبا
وا�مع التشبيه@, ع� غيظ أو طعام من ا0ٕنسان به يُغّص ما والُغّصة@: لغة@/ قتل باب

باGمزة@/ ويَتعّدي ُغَرف@, مثل ُغَصص

عليه@الك?م@/ َيصعب تكلّم, كان@يغتّص@ٕاذا فارساً, كان الُغّصة: ذو ـ ٤٠٢ ا0شتقاق
أو مرض من كان فٕاذا@ ق@,

Ò
Ì Ò¾ فهو باÇXاء كان وٕاذا وLـوه@, بالريق الغََصص وأصل
َجأز@/ فهو بكاء أو كرب من كان وٕاذا َجَرض@, فهو ضعف

وغِصصُت رقَدة@/ Ò¡ا
ã
| به يُغَّص شجاً ة Vالُغص الليث@: قال جا@/ Vالش الُغّصة@: ـ لسا

,@ تـغَص� رجل يا َغِصصَت قولك مصدر والغََصص الُغَصص@/ وا�Çمع واXاء@, باللقمة
واX�ل ضاق@, بأهله@: اXكاُن Vوغص اXاء@/ به بعÎÉم وخّص بالطعام@/ غاص� فأنت

ضيVَقها@/ أيى علينا ا0ٔرَض ف?ن Vوأغص wم@/ ÕÑ
Wت� أيى بالقوم غاص�



غّص ٢٨٠

اغـتَمْمُت@/ وأيـضاً اخـتنقت@, َغَصصاً@: غِصصُت ـ ٤٣٣ . ٢ ا0ٔفعال @كتاب
وغممُته@/ خنقُته@, أنا@: وغَصصته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Çري ÒV

ã
| ا¡Çلق

ã
| Jدث وتضيّق انعصار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ب¿Ìاب يكون أن من أعّم وهو التنّفس@, Vري
ã
| Jصل انعصار اòنق أّن Fك الطعام@,

آخر@/ ء
ã
Ï¿ب أو طعام أو

استعارة@/ التضيّق
ã
| Fyم كّل يستعمل اXع� هذا و]ناسبة

ـة ُغص, ذا@ وَطعاماً ÓDوَجح أنكاً� َلَدينا ٕان, ْعمـة@/// الن, ã
اُو بيَن Cوالُمكـذ ãæْر ذَ
/@١٣ . ٧٣ ـ@ @ وَعذاباً

Çري ÒV
ã
| والتضـيّق ا0نعصار به يتحّصل أيى به@, يُغَّص ما كالل�قمـة@: ة Vالُغص

العيش رفاهية بالفـتح@: والنVعمة وال¿Ìاب@, الطعام و0@ي«Îل له يسـوغ ف? الطعام@,
مصدر@/ وهو واّتساعها@, وطي}ا

الروحانيّـة النVعمة عن والغفلة wا الغرور توجب الدنيا
ã
| والرفاهية فالنVعمة

با¡ّق@/ التكذيب ي?زم والغرور ا0ُخروّية@,

الروحانيّـة النVـعمة عن Tـروماً يكون الرفاهية@:
ã
| اXتوّغل با¡ّق واXكّذب
غّصة@/ ذا القيامة

ã
| طعامه ويص�

م¿Ìوب@/ أو مأ@كول
ã
| تذّوق هو والطعام

وَغّسـاقاً ÓDÇ Òa ٕاّ� Ìاباً@ Ò¾ َو� َبرداً فzا �@َيذوقوَن ///@ ِمرصاداً كاَنت Úsَجَه ٕان,
/@٢٥ . ٧٨ ـ وفاقاً جزاًء



٢٨١ غضب

Í½ينع بل و¾wÌا@, أ@كلها يطيب و0 يسوغ 0 oح�ا 0ٔهل
ã
الّ� فا0ٔطعمة

الطعام@/ Vري wا ويتضيّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غضب@:
ـخرة Vالص الَغْضبة@: ٕاّن يقال وقّوة@, شّدة ع� يدّل صحيح أصل غضب@: ـ مقا
َغَضباً@, يغَضب غِضب يقال خط@/ الس� اشتداد 0ٔ@نّه الَغَضب@, اشتّق ومنه قالوا@: لبة@/ الص�
مَيّتاً@/ كان ٕاذا به وَغِضبُت حيّاً@, كان ٕاذا لف?ن@, غِضبُت ويقال وَغضوٌب@, َغْضباُن وهو

العظيمة@/ ا¡يّة الَغضوب@: ٕاّن ويقال@:

×

وَغض

×
èُغضا وقوم

×

َغض وامرأة َغضباُن@, فهو َغَضباً@, عليه غِضب ـ مصبا

أيى ء@,
ã
Ï¾ 0 ِمن وغِضَب باGمزة@, ويَتعّدي أيضاً@/ وِغضاب ,@ وُسكاريى َسكريى مثل

غِضب@/ مثل عليه وَتغضVب يوِجبه@, ء
ã
Ï¾ غ� من

الفّراء@: وعن الَغَضب@/ شديد َغضوب@: رجل الليث@: قال ـ ١٦ . ٨ الxذيب
اòبيثة@/ ا¡يّة الَغضوب@: الليث@: وقال Ìºيعاً@/ َيغَضب كان ٕاذا وَغُضبVة@: ُغُضبVة رجل
قد الّذيى الَمغضوب :@

Ø ã
èا0ٔعرا ابن وعن َغضوب@/ وامرأة الَعبوس@, الناقة والَغضوب@:

:@
Ø ã
æالل|حيا للقتال@/ تُلبس ا0ٕبل جلود من تُتّخذ ُجنّة الَغضبة وغ�ه@: /@ ّ دريى Ô�ا ركبه

الُغضاب@/ له يقال ُيصيبه@, داء من انتفخ ٕاذا ف?ن@: ÔÍ½ب ُغِضب

خرة@اòِشنة/@والُغضاب: Vالص والَغْضبة: الغليظ/ اa0ٔر الَغْضب: ـ ا0شتقاق@٤٦١
معروف@/ والَغَضب@: ا�لد@/ من الع� حول Ì

Ø
تك« ما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصـاديقه@: ومن آخر@/ ء

ã
Ï¾ قبال

ã
| تشّدد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن



غضب ٢٨٢

اXقابلة@, ا¡يّة
ã
| يُ�اءي وتشّدد يستعملها@/ من مقابل

ã
| الصخرة

ã
| وتصّلب تشّدد

وهكذا@/ العدّو@/ قبال
ã
| نّة Ô�ا

ã
| ومقاومة وتشّدد العبوس@/ الناقة

ã
| وكذا

آخر@, ء
ã
Ï¾ قبال

ã
| وشّدة حّدة ٕا	 النفس

ã
| Iّرك وهو الَغَضب@: ذلك ومن

والسكون@/ التعقّل وهو ا¡لم@, ويقابله

ٕا	 وحركتُه والسكون@, التعقّل
ã
| ا0عتدال عن النفس خروج الغضب@:

ã
و|

ã
| توقد الشيطان ِمن رة Òb الَغَضُب �ع�@: الباقر قال وا0شتعال@/ والشّدة ا¡ّدة جانب
ودخـَل أوداُجـه وانـتفَخْت َعيـناه ْت Vرaا غِضَب ٕاذا أحَد@كم وٕاّن آدم@, ابن َجوف

فيه@/ الشيطاُن

فالغضب @ا�:
ã
ع�ا¡ّق@وللحّق@و| كان ٕاذا وأمّا الباطل@/

ã
الغضب@| كان ٕاذا هذا

باطً?@/ Nّر n دام ما وحّق Wدوح فيه

/@١٥٠ . ٧ ـ ãæَخَلْفتمو Ê»بئ قاَل أِسفاً َغضباَن موÏºٕا
َقومه َرجع ا ØXو

/@١٥٤ . ٧ ـ أ�لواَح أَخَذ َعنموÏºالَغضُب سكَت ا ØXو

/@ ٨٧ . ٢١ ـ َعلَيه َنقِدر لَن أن فظن, ُمغاضباً ذََهَب ٕاذ الّنون وذا

ُهـم غِضـُبوا@ ما وٕاذا والفواِحَش j�ٕا كباِئَر تنبوَن ÒN ال,ذيَن آَمنـوا@/// ِلل,ذين
/@٣٧ . ٤٢ ـ َيغِفرون

ا�@, سـبيل عن قومه اÇLراف وبلحاظ ا�
ã
| كان �ص� Ïºمو

Ø ã

النّ غضب

النّبّوة أعباء Jمل nو القوم أَذي ع� يص� n ولكنّه ا�
ã
| كان النون ذيى وغضب

n ادامته ولكّن حدوثاً والص?ح ا¡ّق
ã
| كان اXؤمن� وغضب مُغاضباً@/ عyم فخرج

الغضب@/ عليه من عن يعفوا أن وGم بص?ح@, يكن

مادام ومستمّراً حّق
ã
و| حّق ع� يكون ما اXمدوح@: فالغضب حال ّ أيى وع�



٢٨٣ غضب

النفسانّية@/ ّدة ß¡ا 0 ا¡ّق@, مَدار فيدور حقّاً@,

قـبائح قـبال
ã
| ]راتـ}ا وحّدة شّدة أيضاً فهو العـزيز@: ا� من الغضب وأمّا

كفرا@, ا� نعمة بّدلوا الّذين
ã
و| ,@ والَمعاصيى ا0ٔخ?ق ومَساويى العباد nومَظا ا0ٔعFل

وقّدر@/ خلق Dف وأخلّوا

/@١٥٢ . ٧ ـ م Øwر َغَضبِمن م ÔGَسينا الِعجَل ذوا ÚHا ال,ذيَن ٕان,

/@١٠٦ . ١٦ ـ Gا َغَضبِمن zم َفَعلَ َصدراً بالكُفر ولكنَمن¾Ìَح

ãَغَض َعلَيه ُلل ÒJ وَمن ãَغض َعَليكُم َفَيحل, فيه َتطغوا َو� بات@/// Cَطي ِمن @ُكلوا
/@ ٨١ . ٢٠ ـ َهويى َفَقد

ـ َموعديى Ôrفأخلَْف رّبكُم َغَضبِمن َعَليكُم ّل ÒJ أن Ôkأَرد أم ///@Ïºمو َفرجَع
/@ ٨٦ . ٢٠

/@١٦ . ٨ ـ Gا بَغَضبِمَن باَء َفَقد ه@/// ُدبَُر يومئٍذ م ØGيو وَمن

َعذاب وللكافريَن َع�َغَضٍب بَغَضٍب فباُءوا به/// َكفروا ما@َعرفوا جاَءُهم ØF َفلَ
/@٩٠ . ٢ ـ

ـ � Cالنبي وَيقتلون Gا بآيات يكفرون كانوا م Ô Úu@بأ ذلَك Gا بَغَضبِمَن وباءوا
/@٦١ . ٢

ا0ٕنسان توقف يوجب ما ـ ا0ّٔول نوع�@: ع� والعصيان اò?ف أّن �O@0و
ـ
ã
æوالثا الفرائض@/ وترك الشخصيّة

ã
Ï¼عاXا

ã
| Fك والسعادة@, الgال ٕا	 السلوك عن

وا¡Çقائق للتقـديرات ونقضاً ,@
ã
èالّربو والتقـدير اG0ٕ×يى النظم

ã
| ٕاخ?0ً يوجب ما

والقـتل ا0ٔرض
ã
| وا0ٕفساد والظلم الكفر

ã
| Fك والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة وا0ٔحكام

وأحكامه@/ 0ٔنبيائه واXقابلة



غّض ٢٨٤

الكرZة@/ ا90يات
ã
| Fك وجّل عّز ا� من الغضب هيجان يوجب النوع وهذا

وÍÒÈباً ÓBوَش وَجرحاً تعّدياً يوجب ا0عتدال@: عن اòروج
ã
| الغضب ٕاّن

Ø
j

مقتضية@/ آثاراً يوجب ا¡ّق@: وع� ا¡ّق
ã
| كذلك وقَتً?@/

,@ Øsجه وٕاعداُد واللعُن@, الرÇaة عن البُعد هو وجّل@: عّز ا� غضب آثار وأمّا
َعـذاٌب ,@ Ò Úsجه Gم @ وأعد, وَلَعـَنه@, ـ والتضييُق , ّ واÔGويى والسقوُط الُمهين@, والعذاُب

/@ َهويى َفَقد َشديد@,

ا0ٕض?ُل@: الغضَب يتعّقب ا
Ø
Wو

/@� الّضالّ َو� م ßz َعلَ الَمغضوِب ßَغ� م ßz َعلَ أنَعمَت ال,ذيَن Íاَط ß¼

واGدايـُة الُمستَقيم�@/ Íاَط Ù½ال �ٕاهِدنا ا0هتداء قبال
ã
| سبق Fك الضV?ل فٕاّن

جريان
ã
| بعده

Ø
j تكوين

ã
| واللطف والفيض الرaة بسط عن عبارة تعا	 ا� من

ÇJدث ا Ø̂ وٕا والتكوين@, الفطرة خ?ف ع� وهو وا0ٕض?ل@, الض?ل ويقابله ا¡ياة@,

Ú Ôj َخْلَقـُه ء ãÏ Ò¾ ُكل, أعطَي ال,ذيى ر̀بنا ـ وب?ء وعذاب لعن بعنوان حادثـة@, بعوارض
َهَدي@/

الفاِسق�@/ ٕاّ� ِبِه ُيضّل َوما

Iقّق فٕاذا الغضب@, أثر
ã
| الض?ل أّن Fك اGدايـة@, سبيل

ã
| والرaة فا0ٕنعام

الرaة@/ عن والبعد الض?ل يتعقّبه واXغضوبّية@: الغضب

غضَبه@/ َرaتُه سبَقْت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّض@:
قتل@: باب من َغّضاً صوته ومن َطرفه ومن وطرفَه صوتَه الرجُل Vَغض ـ مصبا



٢٨٥ غّض

النقصان@, والَغْضَغَضة@: انتقَصه@, ٕاذا وَغضاَضة@, غّضاً ف?ن من َغّض يقال ومنه خفض@,
/@ ّ طَريى َغّض@: فهو ÍÈب@: باب من يَِغّض ُء

ã
Ï¿ال وغّض نقصته@/ السقاَء@: وَغَضْضُت

ع� وا90خر ونَقص@, كّف ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أص?ن غّض@: ـ مقا
قـوGم ومنه َغَضْضَته@/ فقد كففتَه ء

ã
Ï¾ وكّل ,@Í½الب َغض� الَغّض@: ـ فا0ّٔول َطراوة@/

وا0ٔصل 0ُيغَضض@/ Mر هو ويقولون ه@/ ÒÍ½ب يَُغّض@له @أمر أيى َغضاضة@: @ذلك
ã
َتلحقه@|

َغضيض@/ يَطُلع@: ح� للطVلع ويقال ء@/
ã
Ï¾ كّل من ّ الطVريى @الَغّض@: ـ ا90خر

فرسك من@�ام طرفَك@وُغّض وُغّض منه@, ٕاخِفض صوتك@: اُغُضضمن ـ أسا
مطيّتَك

Ú ã
ع� احِبس أيى ساعة@,

ã
	 واغُضْض َغْربـه@/ من لتنقص وطأِمنه به َصو| أيى

وعيٌب/ نقص َغضاضة: َقْته@من@هذا ß Ò¡الَغضاضة/@و@ Ùذليٌل@ب� َغضيٌض: وف?ن /
Ø ã
ع� وِقف

ã
| منـه وا0ٔمر غضضَته@, فقد كففتَه ء

ã
Ï¾ Vوكل َخَفضه@/ أيى طرفَه Vغض ـ صحا

الطVـْرف@: وانغضاُض طرفـك@/ Vُغض يقولون Sد وأهل اُغُضض@, ا¡ـجاز أهل لغة
ء
ã
Ï¾و اXكروه@/ احBل الطVـرف@: وغض� فاتُره@/ أيى الطVْرف َغضيض

ã

وظَ ٕانغFضه@/

/@ ّ طَريى أيى وَغضيض َغّض

رؤيته له ّل ßJ 0 ا
Ø
W منعه غّضاً@: يَُغّضه ه ÒÍ½ب Vوَغض ـ ٤٣٣ . ٢ ا0ٔفعال @كتاب

نقصتُك@/ ما شيئاً@: غضضتك وما خفضه@/ والصوت@: منه@, ووضع كفّه ه@:
Ò
وغ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مع الكّف مصاديقـه@: ومن خفض@/ مع كّف هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا0ٔصل أّن

Dف أو وا0صطبار@, بالتحّمل اXكروه
ã
و| اXطّية@,

ã
و| النظر@,

ã
و| الصوت@,

ã
| َخفض
له@/ ّل ßJ@0



غّض ٢٨٦

ويكون نقص ما وع� بذاته@, اXنخفض Øالل� ّ ع�الطريى تطلق اXناسبة وwذه
فاترة@/ ع� وع� ومنخفضاً@, مَعيباً

/@١٩ . ٣١ ـ َصْوِتك وjْغُضضِمن َمشيَك ã| وjْقِصد

/@٣ .@@٤٩ اGـ امتََحَن ال,ذيَن ولِئَك اGاُ َرسوِل ِعنَد م Òtيُغّضوَنأصوا ال,ذيَن ٕان,

ã
| اÇXطلوب أّن ٕا	 ٕاشارة بدوuا@: الثانيـة

ã
و| ِمن@, بكلمة ا0ُو	

ã
| التعب�

حّد ٕا	 وصل ولو كان@, مرتبة ّ بأيى الغّض مطلق �ص�@: ا� رسول Vلس
ã
| الثانية

غ�ه@: ومصاحبات اُخر Vالس
ã
| الغّض R?ف التاّم@/ مت Vوالص Íف

Ú
ال½ السكوت

0زم حّد ع�
ã
يكت� Mيث 0زم@, حّد ٕا	 الصوت

ã
| واòفض الكّف فzا فاXطلوب

اXكاXة عند وأمّا واXقتِضيات@/ وا0ٔشخاص ا£الس Mسب oوالتفه اXكاXة مقام
ã
|

صوته@: قبال
ã
| الصوت خفض فاñXان وعظمة@: رفعة له من أو

Ø ã

الن مع

/@٢ . ٤٩ ـ Ø ã الن, َصوِت َفوَق أصواَتكُم َترفعوا �

للـمؤمنات وُقل فروَجهم@/// َفظوا ÒJو أبصـارهم ِمن َيُغّضـوا للمؤمن� ُقل
/@٣٠ . ٢٤ ـ فروَجهّن وJفظَن أبصارهّن ِمن يغُضضَن

مطالب@: فهنا

ا¡كـاية من معانzا
ã
| استعملت خ�يّة ويَغُضضن@: يُغّضوا@, ـ bلة ٕاّن ـ ١

وهـذا وا0ٕنشاء@, الطلب هو فÇzا الداعيى ولكّن وIّققها@, النسبة وقوع عن ا�زميّة

ã
| ا�زم كون ع�

Ø
Dس و0 ا0ٔمر@, صيغة من واللزوم الوجوب إفادة

ã
| أبلغ التعب�

جزاء وا�ملة اXسّلم@, ا¡ّق وهو �قُل� ا0ٔمر فعل
ã
| الكائنة ال¿Ìطيّة ]فهوم يغّضوا@,

زائداً@/ تأ@كيداً التعب� هذا
ã
| فيكون ا0ٔمر@, ع� م�ّتب

ولزومه الغّض أYيّة ع� يدّل اXوردين@:
ã
| الغّض بعد الفروج حفظ وقوع ـ ٢



٢٨٧ غّض

ٕاذا وأشّد أع� حّد
ã
و| هو@, حيث من لوحظ ٕاذا الفروج@, حفظ قبل حّد

ã
| ووجوبه@,

عـدم أّن Fك والتعّفف@, التحّفظ ينتج الّذيى هو الغّض فٕاّن آثاره@, ٕا	 بالنسبة لوحظ
الزنا@/

ã
| التوّرط مyا شنيعة@, أعFل ٕا	 وينxيى آثاراً يوجب الغّض

]ا مربوطـة قبلها ا90يات كانت ا ØXو خفـض@, مع كّف هو الغّض ٕاّن قلنا ـ ٣

ã
و| النسـاء@, قبال

ã
| الرجال

ã
| الغّض فيكون wا@, عقّ}ا والنساء@: بالرجال يتعلّق

الرجال@/ قبال
ã
| النساء

ف�اد صفة@, ا0ٔصل
ã
| وهو القلب@, أو الع� بنظر العلم هو Í½الب أّن سبق ـ ٤

ا0ٔبصار@/ وbعه البا¼Íة@, الع� منه

أبصارهم يكفّوا أن والنساء@, للرجال واجبة فريضة ٕا	 ا0ٕشارة اXراد فيكون
علzم@/ Jرم من مقابل

ã
| نظرهم وOفضوا

التعفّف مراحل سائر
ã
| التوفيق يوجب مرحلة أّول Í½الب غّض ٕاّن قلنا ـ ٥

والكفّ�@, الوجه ٕا	 ناظر ا0ُو	 اXرتبة
ã
| اXع� وهذا والنساء@, الرجال من والتحّفظ

ا�Fل يُستكَشف وwا ومتوّجه@, ناظر كّل قبال
ã
| وا�Xائية واXواجهة اXقاِبلة ا Øuفٕا

واXؤانسة@/ ا¢اطبة تتحقّق وwا لٕ?نسان@, ا�البة اòصوصيّات وسائر

عـن خارجة والكفّان الوجه كان ٕاذا ا0ٔعضـاء@, سائر عن الغّض
ã
| أثر و0

بدوuا@/ Øوالتس� التحّجب
ã
| فائدة و0 ا¡كم@/

حّد
ã
| واجب الغّض أّن ٕا	 ٕاشارة ِمن@: بكلمة ا90ية

ã
| الغّض ذ@كر وقد ـ ٦

uايته@/ ٕا	 ينxيى Øح� مطلقاً 0 النظر@, من التحّفظ صدق

الyيى أو ا0ٔمر أّن فالتحقيق النون@: Mذف فظوا ÒJو يَغّضوا ã
| ا�زم وأمّا ـ ٧

أو ا0ٔمر ذلك هو والعامل اXسبVب@, َجزاؤYا Nزم والسببّية@, ال¿Ìطيّة مع� أفادا ٕاذا



غطش ٢٨٨

/@
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ã
| Fك اòليل قول ظاهر وهذا ال¿Ìطّية@, مع� Fzف فٕاّن , الyيى
والوهن@/ الضعف غاية

ã
ف� ال¿Ìط@: حرف بتقدير القول وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غطش@:

ع�@ظلمة@وما@أش}ها,@من@ذلك@ا0ٔغطش, صحيح@يدّل أصل@واحد غطش: ـ مقا
ÇGا@/ Çتديى

Ô
v@0 :@ÏÒ¿َْغط وف?ة َغْطشـاء@, واXرأة الَعَمش@, شـبه عينـه

ã
| الّذيى وهو

ء@/
ã
Ï¿ال عن اXتعاميى واXتغاِطش@: أغَطشه@/ وا� أظلم@, الليل@: وغطَش

بنفسـه@/ أيضاً الليُل وأغطَش أظلمـه@, أيى الليَل ا� أغطََش غطش@: ـ صحا
َغِطش@/ وقد أغطش@, والرجل الَعَمش@, شبه الع�@:

ã
| والغَطَش

وامرأة وأغطَُش@, َغِطش ورجل َغطَشاً@, َغِطش الَعَمش@, شبه الَغَطش@: ـ لسا
هو ويقال ب½Íه@, ببعض ينظر Fك Í½الب

ã
| الضعف والَغَطش@: الَغَطش@/ بيّنا Ï¿َغط

وقد أغطُش@, ليل واخت?طه@, الليل ظلمة والُغطاش@: الشمس@/
ã
| عينيه يفتح 0 الّذيى

مُظِلم@/ أيى غاطش فهو الليُل@, وغِطَش أظَلمه@/ أيى ا� وأغطَشه بنفسه@/ الليُل أغطَش
النـور �@ٕاخت?ط َدف Vالس الَغطش@: :@ ّ ا0ٔصمعيى أظلم@/ أيى ـ َليـَلها أغطََش

ã
| الفّراء@:

مُـعاِقباً الغَـطْش تراب أبو وجعل الليل@/ أغطش وقد َغطْشاً@, أتيته يقال والظلمة�@,

ã
	 وغطّش فzا@/ تدي

Ô
v 0 اXسالك َغّمة :@Ï¿َغط ومَفازة الليل�@/ آخر �ظلمة للَغبَش

/@
ã
	 أفتَح أيى اذ@ُكَر@, Øح� شيئاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
النور ويقابله فيه@, أع?م 0 ما ظلمة

ã
| َعَمه هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن



٢٨٩ غطش

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى من أعّم وهو ا0هتداء@, مع

َعَمهاً أوجبت
ã
الّ� هيى ا¤سوسة الظلمة فٕاّن ا0ٔغطش@, الليل

ã
| Fك :@ ّ فاXاّديى

رؤيxا
ã
| وUتلطة ضعيفة الع� تكون حيث الغطشاء@, الع�

ã
| Fوك وض?0ً@/ وح�ة

ما@/ ظلمة وفzا

يَضّل فzا والسـالك ل?هـتداء@, فzا أع?م 0 وسـيعة مفازة
ã
| Fك :@ ّ واXعنويى

ء
ã
Ï¿ال عن والتـغافل التعاميى ذلك ومن نظره@, تشخيص

ã
| ويعمه Øويتح� سبيله

ã
|

والتغاطش@/

,@Ë»والغ والغسق@, ,@
ã
Ï¿والغ ,@

ã
ÏÉوالغ والغطس@, الغطو@, ـ مـواّد أّن �O@0و

واXع�@/ اللفظ جهة من واش�اك تقارن فzا والعنش@: والغلس@, والغبش@,

وأخـَرَج َليَلها وأغطََش اها@, َفَسـو, َكها Ö Òd َرَفَع َبناها Êُء Ú»ال أِم َخلقاً أَش̀د Ôrءَ أن
/@٢٩ . ٧٩ ـ دحاها ذلَِك َبعَد رَض وأ�َ ُضحاها

َعَمه فzا أيى ,@Ï¿غط مفازة ا Øu@أ يقال Fك وأغطَش@, ُغطاشاً الليل جعل أيى
فzا@/ 0@اهتداء

متّصف وهو الُمظِلم ا¤يط هو الليل فٕاّن صحيح@, فغ� با0ٕظ?م@: التفس� وأمّا
تعا	@: ا� قال الyاَر@, أضاء يقال 0 Fك الليَل@, أظلَم يقال ف? بالظلمة@,

الّليل ِمَن ِقطعاً وجوُههم اُغشيت ا Ú̂ كأ@ جaّها@, ٕاذا اِر Øyوال َيغشاها ٕاذا والّليِل
Íاً@/ ß½ُمب اَر Úyوال ,@ ÓFُمظِل

Çار Øyال ع� مقّدم الليل فٕاّن الكرZة@: ا90ية
ã
| الض�حي ع� الليل hتقـد وأمّا

لوحظا ٕاذا وأمّا َبناها@/ Êُء Ú»ال أم ـ والطبيعة اXاّدة nعا جانب من لوحظا ٕاذا حي@, والض�
الض�حي عن متأّخرة تكون والليل والظلمة اXاّدة nعا فٕاّن اXطلق@: التكوين جهة من

والنور@/



غطي ٢٩٠

ا¡ركات أثر
ã
| @ال«Êوات

ã
ا¡ادث@| الليل مطلق ية@: ا90

ã
الليل@| من اXراد @ٕاّن

Ø
j

ã
| ذ@كرت قد ا0ٔرض فٕاّن ا0ٔرض@,

ã
| ا¡Çادث الليل 0 السيّارة@, والنجوم ال«Êويّة

حاها@/ َد ذلَِك َبعَد رَض وأ�َ ـ@ بعدها ا90ية

ا¡�ة nعا يواجه وس�ه أمره بدء
ã
| ا0ٕنسان أّن ع� تنبيه الكرZة ا90ية

ã
و|

اقـتضاء حسب ع� الطبيعة nعا
ã
| Tفوظ ال�تيب وهذا والظلمة@, والَعَمه والغفلة

النور ٕا	 ا� vديه أن ال«Ìيرة وصفاء النيّة Rلوص يطلب أن وله وتقديرها@/ نظمها
ا¡ّق@/ من والضحي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غطي@:
والِغطاء@: وغّطيته@, َء

ã
Ï¿ال غطيت يقال@: والس�@, الغشاِء ع� يدّل غطو@: ـ مقا

بظ?مه@/ ÏØ¿غ ٕاذا يَغطو@: الليُل وغطا به@/ تَغطّي ما

والتثقيل ورَمي@, ع? باب من أغِطيه@, وغطَيته أغطوه@, ء
ã
Ï¿ال غطوُت ـ مصبا

من مأخوذ أغطية@, وbعه به@, يغطّي ما وهو الس�@, والِغطاء@: أيضاً@/ وأغطيته مبالغة@,
الليل@/ غطا قوGم

Nعل ما الغشـاء أّن Fك وLوه@, طبق من ء
ã
Ï¿ال فوَق عل ÔN ما الغطاء@: ـ مفر

للجهالة@/ استع� وقد وLوه@, لباس من ء
ã
Ï¿ال فوق

شـيئاً@, به غّطيَت أو به تغّطيت ما الغطاء@: الليث@: قال ـ ١٦٦ . ٨ الÇxذيب
غـطا ويـقال مُـظِلم@/ وغاض@: غاٍط وليٌل َغشا@, ٕاذا الليُل@: وغطا ا0ٔغِطية@/ وا�ميع
وُغـطيّاً@/ َغطياً يَغطيى غطا قيل شباباً الرجل امتٔ? ٕاذا عبيدة@:

ã
èأ عن الب?ء@/ علÇzم

كث�@/ غاٍط@: وماٌء الذكر@, خاِمَل كان ٕاذا القِناع ّ مَغطيى وف?ن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩١ غطي

والتحقيق@:
أو مـاّدياً جـانب@, مـن ولو مطلقاً اÇXواراة هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا0ٔصل أّن

الس�@/ راجع @@ـ معنويّاً

ã
و| ÍÈب@, باب من ويائيّاً ,@Í½ن باب من واويّاً تستعمل اXاّدة أّن �O و0
جـهة الياء ]ناسـبة

ã
æالثا

ã
و| اXواراة@,

ã
| واعت?ء ارتفاع جهة الواو ]ناسبة ا0ّٔول

أو	@/ ا�هة هذه فرعاية ونفوذ@/ اKفاض

فٕاذا وغ�ها@: واòمول@, والك�ة@, وا0مت?ء@, والظلمة@, ا�هالة@, ـ oمفاه وأمّا
التجّوز@/ باب fن وٕا0ّ ا0ٔصل@, مصاديق fن اXطلقة@: اXواراة جهة فzا لوحظت

َعـن ِغطاء ã| م Ôyأعُيـ كاَنت ال,ذيَن َعْرضاً للكافـريَن يومئٍذ Úsجه وَعَرضنا
/@١٠٢ . ١٨ ـ عاً Ö Òd �@َيستطيعوَن وكانوا@ ِذ@كريى

الظاهرّية@: ا0ٔع� مyا اُريد وٕاذا الباطنّية@, وا0ٔع� البصائر هو ا0ٔع� مع�
/@
Ø ã
ا¡قي� اXع�

ã
| اللفظ استعFل والكناية الباطنّية@, عن كناية تكون

Ï¿تَغ
ã
الّ� الرذيلة الصفات وسائر وا0ٔمل وا¦ايل اGوي هو للبصائر@: والغطاء

وIج}ا@/ وتُظلمها القلوب

Çbيع ومنشأ اXتـعال ا� ٕا	 السلوك مبدأ مصـدر@: وهو @كر الذ| أّن �O و0
ٕاليه@: والتذّكر التوّجه عن وÇTروماً غافً? كان ومن والسعادات@, وال�كات ا�òات

النفسانّية@/ و[اي?ته ¾Îواته
ã
| متوّغل فهو

تعا	@: قال الغفلة@: يُقابل الذكر فٕاّن

.@@٥٠ ـ َحديد اليَوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ ِغطاَءَك َعنَك َفَكَشفنا هذا ِمن غفلٍة ã| ُكنَت َلَقد
/@٢٢



غفر ٢٩٢

مغـطًّي يكن n ٕاذا نفسـه
ã
| الطبيـعيى Í½الب أّن الكرZـة ا90ية من فيسـتفاد

وحديد@/ نافذ Tجوباً@:

عـنه تـزول الدنـيوّية@: ا�«Êنيّة البدنيّة وقواه بدنـه عنه فارق ٕاذا وا0ٕنسان
لبصـ�ته وحائً?@ لروحـه حجاباً صارت

ã
الّ� ا¡يوانيّة و¾Îواته النفسـانيّة [اي?ته

ويشاهد الدنيوّية@, حياته
ã
| يره n@ما ف�ي نافذاً, صافياً خالصاً فيكون@ب½Íه وتعّقله@,

ومآله@/ حاله حقيقة

ا�@: ٕا	 والسلوك العمل
ã
و| والتذّكر التوّجه عن الغفلة أّن

ã
| ا0ٕنسان فليتدّبر

وا¡جاب@/ الغطاء ن تكو� ع?مة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غفر@:
والغـفران الس�@/ فالَغْفر@: يذكر@, ما عنه يِشّذ

Ø
j ,@� Vالس بابه ُعظم غفر@: ـ مقا

ثـار ٕاذا الثوب@: َغِفر ويقال وُغفراناً@/ ومَغفرة غفراً ذنبـه ا� غفر يقال ]ع� والَغفر@:
والِغـفارة@: معروف@/ غَفر@: ßXوا الثوب@/ وجَه يغطّيى ئ� الز| 0ّٔن الباب@, من وهو ه@,

Ô
زئ�

الَقفا@/
ã
| السائل عر Vالش الَغف�@: ويقال هاَمته@/ ع� اXدهن يَضُعها خرقة

منه@, Ëºٕا واXغفرة عنه@, صفح وُغفراناً@: ÍÈب@, باب من غفراً ا� غفر ـ مصبا
ومنه الس�@/ الَغفر وأصل َصنع@/ ما

ã
æللجا واغتفرت اXغفرة@, سألته اَ�@: واستغفرت

العرب@/ من ّ حيى وِغفار@: البيضة@/ Iت يُلبس ما غَفر@: ßXوا للوسخ أغفر بغ Vالص ـ يقال

أيى ذنوبه@: ا� وغَفر والتغطية@, الس� الَغفر@: أصل قلت@: ـ ١٠٦ . ٨ الxذيب
قـيل ومنه غفرته@/ فقد س�ته ء

ã
Ï¾ وكّل ,@?ٔXا رؤوس ع� wا يفضحه nو س�ها

الرجـل غـفر :@ ّ ا0ٔصمعيى وقال ِمغـفر@/ الرأس ع� ا¡ـديد بيضة Iت يكون للّذيى
من قام ٕاذا للرجل ويقال FPعxم@/ جاءوا غف�اً@: اً Ø Òb جاءوا ويقال أوعاه@/ ٕاذا متاعه@:
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ينبغيى ]ا أصِلحوه أيى بُغفرته@: ا0ٔمر هذا اغفروا :@ ّ ا0ٔمويى وعن َغَفر@/ نُِكس Øj مرضه
ِغفارة@/ فهو ء@:

ã
Ï¾ به يغطّي ثوب وكّل به@/ يُصلَح أن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
,@
ã
Ï¼عاXوا الذنوب

ã
| وتستعمل ا0ٔثر@, Tو هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

أعّم@/ ا¤و ومفهوم

فـٕانّه ا0ٔثر@, Tو لوازم fن وغ�ها@: وا0ٕص?ح والصفح السـ� oمفاه وأمّا
وا0ٕص?ح@/ عنه والصفح الواقع اòطاء س� يوجب

تعا	@: قال

/@١٤ . ٦٤ ـ oَرح َغفوٌر Gا فٕان, وَتْغِفروا وَتْصَفحوا َتْعفوا وٕان

/@٧١ . ٣٣ ـ ذنوَبكُم َلكُم ويَغفر َلكُمأعFَلكُم ُيصِلح

ا0ٕص?ح@/ وقصد الصفح Iقّق ي?زم واòطأ العصيان أثر Tو فٕاّن

0@يوجب السـ� فٕاّن عنـه@, والصـفح اòطأ أثر Tو ي?زم ف? السـ�@: وأمّا
الصفح Iقّق قبل حينئذ السـ� ويكون سـاتر@, Iت تثبيـته ع� يدّل بل أثره Tو

ولطفه@: رaته وcول ٕاليه ا� توبة ي?زم و0 والعفو@, وا0ٕص?ح

/@١٥٥ . ٧ ـ نا Ö Òaوار َلنا فاغِفر

/@١٥١ . ٧ ـ تك Öaَر ã| وأدِخلنا ؤ�خيى ã
 اغِفر Cرب

/@٣ . ١١٠ ـ تَّواباً كاَن ٕان,ُه واستغِفره

مورده@: ÏÉمقت ع� آثاراً ُيعّقب الغفران ٕاّن
Ø
j
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الكب�@: ا0ٔجر yfا

/@٧ . ٣٥ ـ َكب� وأجٌر@ َمغفرة م Ô ÒG الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا وال,ذيَن

انتفت فٕاذا الصا¡ة@, ا0ٔعFل آثار ظهور عن [نع
ã
الّ� هيى

ã
Ï¼عاXا آثار فٕاّن

ا¡سنات@/ آثار تظهر باXغفرة

ومعنويّاً@: ماّدياً hالكر الرزق ومyا

/@٥٠ . ٢٢ ـ hكَر وِرزق َمغفرة م Ô ÒGالّصا¡ات وَعِملوا آَمنوا فال,ذيَن

اXوانع@/ بانتفاء والفيض@, اللطف توّجه
ã
ÏÉيقت ما Iقّق بسبب أيضاً هذا

:@
ã
| وهكذا

/@٢٧ . ٣٦ ـ الُمكَرمين ِمن ã�وَجَعل ã Øèر ã
 َغَفر ا ß[

/@١٣٧ . ٤ ـ aًَسبي دvم Ö Òzل و� م Ô ÒG لِيغفَر Gا يكُِن Òn كُفراً ازدادوا Ú Ôj

/@٣ . ١١ ـ َحَسناً َمتاعاً تCعكُم ÔZ ٕاليه توبوا Ú Ôj رّبكُم استغِفروا وأن

ا� وتوبة واGداية ا0ٕ@كرام اقتضاء فيتحّصل اXوانع@, رفع يوجب الغفران فٕاّن
ٕاليه@/

من اXغفرة يتحّصل Øح� حصوGا من 0بّد ومقّدمات أسباب له الغفران ٕاّن
Ø
j

اXتعال@: ا�

:@
ã
| Fك بالقلب@: عليه والندُم وخ?فاً@, خطأً كونه وٕا	 الذنب ٕا	 التوّجه مyا

/@١٦ . ٢٨ ـ لَه َفَغَفر ã
 فاْغِفر ãÏ»نَف َظلمُت ã Ùæ ٕا Cرب

/@١٣٥ . ٣ ـ فاسَتغفروا Gَا @َكروا ذَ م ÔÎ Ò»أنُف ظَلموا فاِحَشةأو َفَعلوا ٕاذا وال,ذيَن

:@
ã
| Fك الكامل@: وا0ٕتّباع الطاعة حالة Iّصل ـ ومyا
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/@٣١ . ٣ ـ ذنوبكُم َلكُم ويَغفر Gا ِببكُم ÔJ ãæفات,ِبعو

/@٧ . ٤٠ ـ َسبيلَك وات,َبعوا تابوا لل,ذيَن فاغِفر

/@٢٨٥ . ٢ ـ ُغفرانََك وأَطْعنا عنا ß Òd وقالوا

اÇòطأ من َسـلف ما Zحو فٕانّه العـزيز@, با� القاطع اZ0ٕان حصول ـ ومyا
:@
ã
| Fك اXتعال@: ا� حقوق

ã
| والذنب

/@٧٣ . ٢٠ ـ َخطايانا َلنا ليَغفر برّبنا آمنّا ٕانّا

/@٣١ . ٤٦ ـ ذنوبكُم ِمن َلكُم يَغفر به وآِمنوا Gا داعيىَ أِجيبوا َقوَمنا يا

/@٩ . ٥ ـ مغفَرة م Ô ÒG الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا ال,ذيَن Gُا وَعَد

:@
ã
| Fك عباده@: من اXضطّرين حوائج رفع ومyا

/@١٧ . ٦٤ ـ َلكُم ويَغفر َلكُم ُيضاِعفُه َحَسناً َقرضاً Gا تُْقِرضوا ٕان

:@
ã
| Fك@ ـ له ليستغفروا لدvم والزل� ا� أولياء ٕا	 التوّسل ومyا

/@٦٤ . ٤ ـ ÓDَرح تّواباً Gا لَوَجدوا سوُل الر, م Ô ÒG واستْغَفَر Gا فاسَتْغَفروا

n دام ومـا ,@oوالتسـل الوفـاق وحصول اò?ف رفع يوجب ما كّل وهكذا
الغفران@/ حصول Z@0كن اòالصة@: النورانيّة ا¡الة هذه تتحّصل

ã
| بـاق أثر له يكون ما وهو ُينفيه@, ما للغفران@: اXوجبة ا0ُمور هذه ويقابل
أو منبسط فاحش ظلم أو ا¡ّق عن ٕاض?ل أو �Uعة بدعة من ا�امعة@,

ã
| أو الدين

اXتعال@: ا�
ã
| مَه� فاسد قول

Gِبا ك ßÌ Ö¿ يُ وَمن َيشاء ن Ò ßX ذلَك دوَن ما ويَْغفر ِبه َك ÒÌ Ö¿ يُ أن يَغفر � Gَا ٕان, ـ ١
/@١١٦ . ٤ ـ َبعيداً @�ًaَض َضل, َفَقد
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/@١٣ . ٣١ ـ oَعظ لُظلم Ìك Ù¿ال ٕان, Gبا ك ßÌ¿ تُ �

أ@نّه ٕا	 مضافاً ظلم@/ فوقـه وليس وج?له تعا	 ا� عظمة مقام
ã
| ظلم فٕانّه

والنور@/ ا¡ّق ولّب اXعرفة وأساس الدين أصل وهو التوحيد مقام عن ا0ٕنسان Oرج
وجوده

ã
| وليس والف?ح@, الص?ح له يتصّور كيف النّفس ã

| اL0راف هذا دام fا
ده@/ ُيوح| 0 من جانب من يغفر أن اقتضاء

اXغفرة@, ح�يتوقّع ا�@تعا	 بينه@وب� 0@ربط والكافر ا�ملة@,
ã
| كفر وال¿Ìك

بوجوده@: و0@يعتقد 0@يعرفه فهو

/@٧ . ٧١ ـ آذاuم ã| أصابَعُهم َجَعلوا م Ô ÒG ِلتْغِفر م Ôtدعو F كل, ã Ùæ وٕا

ٕاّن حـيث بـوجه@, للـغفران اXورد هذا
ã
| اقتضاء ف? تعا	@: با� الكفر ـ ٢

موافـقة له الغفران فيكون وOالفه@/ ينكره بل به@, و0@يعتقد بوجوده 0@يقول الكافر
كفره@/ وعن عنه ورضاً

ا0ٔعFل سائر ٕا	 بالنسبة اXغفرة وقوع ونظائرYا@: وال¿Ìك الكفر
ã
| Zكن نعم

ا0ٔعـFل سـائر مـقابل
ã
| أو العـاّم@, وا�ـود والرaة اللطف باب من واòطيـئات

بقوله@: يش� اXع� هذا وٕا	 اXستحسنة@/

ية@/ ا90 ـ يشاء ن ÒXذلك دون ما ويَغفر

ـ وَرسوله Gبا َكَفروا م Úu@بأ ذلك م ÒGGا يَغفر َفلَن ةً َمر, Òَسبع� م Ô ÒG تستغِفر ٕان
/@ ٨٠ . ٩

.@@٤ ـ aًَسبي م Òvد Ö Òzل مو� ÒG لِيغفر Gُا يكن Òn كُفراً ازداُدوا Ú Ôj َكَفروا Ú Ôj آَمنوا Ú Ôj
/@١٣٧

ا�@, عن نفسـه
ã
| منقطع الكافر فٕاّن أيضاً@, اXوت بعد Xا يشمل اXع� وهذا
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ã
| حياته طول

ã
| فيه اقتضاء ف? ولرسوله@, � وعدو� ورaته@, فيضه عن وTجوب

للغفران@: ا90خرة
ã
و| الدنيا

ـ م Ô ÒGGا يَغفر َفلَن كُّفار وُهم ماتوا Ú ÔjGا َسبيل َعن وَصّدوا َكَفروا ال,ذيَن ٕان,
/@٣٤ . ٤٧

وال¿Ìك@, الكفر ٕا	 يعود أيضاً وهذا @دين@ا�@:
ã
| ا�@وا0بتداع ع� ا0ف�اء ـ ٣

ã
| بـدعة يُبدع أن 0ٔحد وليس ا�@, من هو ا Ø̂ ٕا الدين وت¿Ìيع ا0ٔحكام جعل فٕاّن

اXتعال@/ ا� ٕا	 الس� برنا¶ والدين دينه@,

اÇXتعال@, الرّب قـبال
ã
| التـ¿Ìيع

ã
| ¾Ìيكاً نفسـه ÇNعل الّذيى هو فاÔXبدع

ا�@: أمر
ã
| nالظا وهو ا�@, دين

ã
| ويف�يى

.@@٦ ـ ء ãÏ Ò¾ ٕالَيه يوَح Ònو Ú ã
ٕا اُوِحيىَ قاَل أو كَِذباً Gَِع�ا ي Òاف� ن Ú ßW وَمنأظلَُم
/@٩٣

ويسّدهم ا¡ّق ¼Íاطه عن ٕاليه السالك� وُيزيغ ا� عباد يُضّل أ@نّه ٕا	 مضافاً
الس�@: عن

/@١٤٤ . ٦ ـ ِعلم ßالنّاسبغ� لُيضّل كَِذباً Gَِع�ا ي Òاف� ن Ú ßW نأظلَُم Ò Òf

مـن بـفدية ٕامّا وا0ٕص?ح ُيصلح@: n مادام الناس حقوق وتضييع الظلم ـ ٤
يرضوا ح� علzم با0ٕحسان ا� ب�ضية أو ا¡قوق@, لذويى ا¡سنة أعFله أو أمواله

ظلمهم@/ عّمن ويعفوا

والبـدعة والتضـييع الظـلم من أيضاً@: نظائـره
ã
و| فيه 0زم ا0ٕصـ?ح وهذا

وغ�ها@: وا0ٕض?ل

.@@٥ ـ oَرح َغفوٌر Gَا ٕان, َعلَيه َيتوُب Gا فٕان, وأصَلح ُظلمه َبعد ِمن تاَب ن Ò Òf
/@٣٩
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اشـتّدت Fّوكل وضعفاً@, شـّدة مراتب للغـفران النافية ا0ُمـور هذه من ولكّل
وcوGا@/ والرaة اXغفرة لتوّجه فzا وا0قتضاء الص?حيّة انتفاُء اشتّد مرتبًة@:

خصـوصيّات وHتلف وجّل@, عّز ا� أÊºء fن والغاِفر@: والَغفّار الَغفوُر وأمّا
مبالغة فيه والَغفّار اXغفرة@/ به يقوم من ع� يدّل فالغاِفر صيغها@, باخت?ف مفاهيمها

ã
| يسـتعمل مyا وكّل باXغفرة@/ ا0ت|صاف

ã
| ثبوت ع� د0لة فيه والَغفور@, وك�ة@/

استعt0Fا@/ موارد فراجع ـ ويقتضيه يناسبه مورد

غضبه@: سـبقت رÇaته أّن Fوك الرaـة@, صفته ÏÉقت[ تعا	 ا� من واXغفرة
وVازاته@/ أخذه سبقت أيضاً fغفرته

مورداً@/ ٧٢
ã
| للغفور مقارناً oالرح Ëºٕا يذكر هذا وع�

ما حسب ع� له مقارناً العزيز@: العفّو@, الشكور@, ,@oا¡ل ـ أسـFء يذكر وقد
اXورد@/ يقتضيه

ã
| ا0قتضاء دام ما اXتعال ا�

ã
| الثابت ا0ٔصيل السابق هو الغفران أّن فظهر

ا0قتضاء ٕانت� ٕاذا ٕا0ّ الّرaة@/ تعلّق
ã
| Fك ,@0 أم له مستحقّاً كان سواء موجوداً@, ا¤ّل

قلنا@/ Fك@

تعا	@: بقوله ٕاليه يشار اXع� وهذا

بَمن Cويُعذ َيشاء ن Ò ßX فيغفُر Gا بِه اِسبكُم ÔJ فوُه Ö ÔH أنُفِسكُمأو ã| ما ُتبدوا@ ٕان
/@٢٨٤ . ٢ ـ َيشاء

انـت� وٕاذا اXغفرة@, اقتضاء n@ينتف ما@دام وعفوه@, وحلمه رaته Mسب فيغفر
ب@/ فيُعذ| العذاب@: اقتضاء ُوجد بل ا0قتضاء

ع� مشيّته فٕاّن صا¡ة@, ملزمة جهة دون من يُعّذب أن عن وتعا	 وسبحانه
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ء@/
ã
Ï¿ال راجع والص?ح@/@ والعدل ا¡gة ÏÉمقت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غفل@:

اسـتعمل وقد له@, تذّكره وعدم ا0ٕنسان بال عن ء
ã
Ï¿ال غيبة الغفلة@: ـ مصبا

وله قـعد@, باب من ُغفو0ً ء
ã
Ï¿ال عن غفلت منه@: يقال وٕاعراضاً@, ٕاYا0ً تركه فيمن

فهو كذلك@, ته Øص� تغفيً?@: وغفَلته وَغفَل@/ وَغفلة@, أعّمها@/ وهو ُغفول@, مصادر@: ث?ثة
ترّقبت الرجَل@: وتغّفلت نسيان@, غ� من ٕاYا0ً تركته ٕاغفا0ً@: ء

ã
Ï¿ال وأغفلت مُغفَل@/

ورجل wا@/ َعلَم 0 ُغفل@: وأرض به@/ وليس ذلك نفسـه من أري وتغافل@: غفلـَته@/
ا0ُمور@/ ب ر| ÔN n ُغفل@:

من عمد@/ عن كان ا Ø[ور Îºواً@, ء
ã
Ï¿ال ترك ع� يدّل صحيح أصل غفل@: ـ مقا

ع� تركته ٕاذا وأغفلته ساهياً@/ تركته ٕاذا وذلك وغفو0ً@, غفلة ء
ã
Ï¿ال عن غفلُت ذلك

أرض فـيقولون@: عنه@/ ُغفِل كأ@نّه ُغفل@, له@: مَعلم 0 ما لكّل ويقولون له@/ منك ُذ@كر
علzا@/ ة Ò ßd 0 ُغفل@: وناقة wا َعلَم 0 ُغفل

وغفل ذا@ِكر@/ له وأنت َغفًَ? تركته ء@:
ã
Ï¿ال أغفلت الليث@: ـ ١٣٦ . ٨ الxذيب

له@/ ٕاَرَب و0 فِطنة 0 من والُمغفVل@: التعّمد@/ والتغافل@: وُغفو0ً@, غفلة يغفل ء
ã
Ï¿ال عن

أرض :@
Ø ã
الكسا� وعن َحَسب@/ له ُيعرف 0 ُغفل@: ورجل علzا@/ َة Ò ßd 0 ُغفل@: ودابّة

[ِطر@/ Ôn ُغفل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ال«Îو ٕاّن ال«Îو@:

ã
| وقلنا التذّكر@/ يُقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن
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يكون@/
Ø
Fع تكون والغفلة /@0 أم ذ@كر عن كان سواء يكن@, nو يقصده عمل عن غفلة

له@/ ذا@كراً كان
Ø
Fع يكون النسيان أّن Fك@

آثاره@/ fن وغ�ها@: له َحَسب 0 أو له َعلَم 0 وما ال�ك oمفاه وأمّا

0 غـافً? آخر شخص جعل وا0ٕغـفال@: التذّكر@/ انتفاء عن عـبارة فالغفلة@:
Øح� ُيتذّكر 0 أو يتذّكر@, 0 فيه ثابتاً الغفلة يكون ما لب@: كالص� صفة والغُفل يتذّكر@/

الغفلة@/ استمرار والتغافل@: 0زماً@/ يكون

/@٩٧ . ٢١ ـ هذا ِمن َغفلة ã| ُكنّا َقد يَلنا َو يا

/@٢٢ . ٥٠ ـ ِغطاَءك َعنَك َفَكَشْفنا هذا ِمن غفلٍَة ã| ُكنَت َلَقد

/@١٥ . ٢٨ ـ أهِلها ِمن َع�ح�َغفلة اXدينَة َوَدَخل

/@١ . ٢١ ـ َغفلة ã| وُهم م Ôwِحسا للنّاس ٕاق�َب

موجوداً التغافل دام وما سلوكه@, عن للسالك خطر وأعظم مانع أّول فالغفلة
والتوفيق@/ والعمل الس� ٕامكان 0@يوجد

ã
كذلك| وابت?ء خطر مواجهة توجب الدنيويّة اXاّديّة ا0ُمور

ã
| الغفلة أّن Fوك

الروحانّية@: اXعنويّة ا0ُمور

/@١٣ . ١٢ ـ غاِفلون َعنُه Ôrوأن ئُب Cالذ أ@ُكلَُه يَ أن وأخاُف

َمـْيلًة َعـَليكُم فَيميُلوَن وأْمِتعتكُم أْسـِلحتكُم َعن َتغفلون لو َكَفروا ال,ذيَن ود,
/@١٠٢ . ٤ ـ واِحدة@

/@١٤٦ . ٧ ـ غاِفل� َعyا وكانوا بآياِتنا بوا كذ, م Ô Úu@بأ ذلك

تعّمد ب? قصـور عن كانت ٕاذا عyا@: معفّو اG0ٕ×يّـة الوظائف أداء
ã
| والغفلة

وتنّبه@: وتقص�



٣٠١ غفل

وأْهـُلها بـُظلٍْم الُقـري ُمـهِلَك ربّك َيكُن n أن ذلَك ِمنُكم@/// ُرُسل يأِتكُم nأ
/@١٣١ . ٦ ـ غاِفُلون@

ثار@@الطبيعّية@والفوائد@والعوائد@الروحانّية,@كال�ّقيات@والgا0ت@اXعنوّية@: ا@@ا90 وأمّ
اللطف باب من يلزم اXبـ� هذا وع� والّسـ�@, وا£اهـدة العمل ع� متوقّفة فهيى

تعا	@: قال Fك واGداية@, الرسل ٕارسال الفيض@: وبسط والرaة

/@٦ . ٣٦ ـ غاِفلون َفُهم آباؤهم اُنِذَر ما َقوماً ِلُتنِذَر

/@٩٣ . ٢٧ ـ َتعملون ØFَع بغاِفٍل ربَّك وما ا Òuفتَعِرفو آياِته يكُم Ôس�

nعا ا0ٔشياء Pميع Tيط تعا	 ا� فٕاّن Wكن@, فغ� تعا	@: ا�
ã
| الغفلة وأمّا

تعا	 فهو وضعف@, وعجز وقصور حّد نوره
ã
وليس| له@, حّد و0 لعلمه uاية و0 wا

والنيّات@: وا¡ركات وا0ٔعFل ا0ٔشياء Pميع nوعا ومتذّكر متوّجه

فوَقكُم َخَلقنا @وَلَقد ـ َخلفهم َوما أيدvم Òَب� ما َيعلَم َنوم@, َو� ِسـنَة تأُخُذُه �
/@١٧ . ٢٣ ـ غاِفل� ْلق Òò ا َعن @ُكنّا وما طرائَق سبَع

/@١٣٢ . ٦ ـ َتعملون ØFَع بغاِفٍل رب`ك وما َعِملوا ا Ø ßWَدَرجات ولُكل�

بقوله@: الغافل� وعّرف وصف قد تعا	 ا� ٕاّن
Ø
j

Ôأع� م Ô ÒGو ا ßw َيفَقهون � قلوٌب م Ô ÒGوإ�نس ا�ّن ِمن َكث�اً Úsَه Ò� ذََرأنا وَلَقد
ُهـم ولِئَك اُ أَض̀ل ُهم َبل نعام كأ�َ اولئَك ا ßw َيسـمعوَن � آذاٌن م Ô ÒGو ا ßw Íون ß½ُيب@�

/@١٧٩ . ٧ ـ الغافلون

ا¡يوان@/ مرتبة دون هو ما ٕا	 ا0ٕنسان مرتبة Iّط فالغفلة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



غلب ٣٠٢

غلب@:
و]ضارع أيضاً@, والَغلَبة الَغَلب@, Ëº0ٕوا ÍÒÈب@, باب من َغلْباً َغلَبه ـ مصبا

َتغِلب@/ بنو ومنه ,@ يى Ød اòطاب

الرجُل غلب ذلك من وشّدة@/ وقهر قّوة ع� يدّل صحيح أصل غلب@: ـ مقا
َغـلَباً@/ يغَلب َغِلب يقال الرقبـة@, الغليظ وا0ٔغلب@: اXغاَلبة@/ والِغ?ب@: وَغلَباً@/ َغلباً
عراء@: الش� من والُمغلVب مبلغ@/ كّل بلغ الُعشب@: واغَلولَب َغلباء@/ وِغّرة َغلباء@, وَهضبة

ِقرنه@/ أو خصَمه غلب الّذيى أيضاً@: والُمَغّلب ِمراراً اXغلوب

قال ومن الَغَلب@, Xن ويقولون غالب@, فهو َغلَباً@, يغلب غَلب ـ ٢٥ ا0شتقاق
ا0ٔخيليُّة لي� غلبت Fك دونه@, هو مَن غلبه ٕاذا مغلVب@: شاعر ويقال ¡ن@/ فهو الَغْلب
عنقُه غلظت ٕاذا الَغَلب@, Øب� أغَلب@: رجل ويقولون الُمغلّبين@/ من فهو ,@ عديى Ò�ا النابغَة
بالقهر@/ أيى

Ú

بالُغلُ أخذته ويقال أغلب@/ ا0ٔسُد يى Ød وبذلك يلتفت@, أن كنه ÔZ@0 Øح�

وأغلب@/ وُغلَيباً غالباً العرب ت Ød وقد

الفّراء@: قال الطVَلب@, مثل الع� مفتوح اXصادر من هو }م@: َغلَ َبعِد ِمن ـ صحا
وَغ?ِب وِغ?باً@/ مغالبًة وغالبـه ا0ٕضافة@/ عند اGاء فحذفت غلَبًَة يكون أن Jتمل
عـليه أنا وغلّبـته قهراً@, عليه اسـتو	 كذا@: بلد@ ع� وتغلVب امرأة@/ Ëºٕا قَطاِم@: مثل

ُغلب@/ وحدائق ُملتّفة@, َغلباء@: وحديقة الغلبة@/ الكث� والِغ?ب@: تغليباً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وأمّا قدرة@/

ã
| تفّوق أو القـدرة@, مع التفّوق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ا0ٔصل@/ لوازم من فهيى وغ�ها@: والغلظة والشّدة وا0ستي?ء القهر



٣٠٣ غلظ

لينxا وعدم العنق ِغلظة فٕاّن ا0ٔسد@: كعنق الغليظة الرقبة ]ع� ا0ٔغلب وأمّا
وا0قتدار@/ Øوالتك� التفوق ع?مة فzا@, عة الض| وفقدان

/@٣٠ . ٨٠ ـ ُغلباً وَحدائق aً ÒKو وَزيتوناً وَقضباً وِعنباً
أو اXلموسـة@, ا�نّات من اXسـتديرة اXقامات أيى ا0سـتدارة@, ]ع� ْدق Ò¡ا

وأسّدها@/ ها Ø]وأ ا0ٔشكال أحسن وا0ستدارة الروحانيّة

يـعلو ذاته
ã
| وقّوة قدرة وفيه ومتعالياً متفّوقاً يكون ما اXقام@: من وا0ٔغلب

علzا@/ ويتظاهر اXقامات سائر ع�

/@٢١ . ١٢ ـ َيعلمون � النّاِس Òأ@ك� ولكّن َع�أمره غالٌب Gوا

القدرة@, وجود مع وُيريده يأمره ما وع� اXوجودات ع�bيع تفّوقه@ذاتاً يراد
الروحانّية@/ القدرة مقام وأس� التفّوق مرتبة أع� وهذا

/@٢٤٩ . ٢ ـ ة Òَكث� ِفئًَة َغَلَبت َقليلة ِفئٍَة ِمن @كَم
/@٦٥ . ٨ ـ مائت� َيغلبوا صابرون ِع¿Ìون ِمنكُم َيكُن وٕان

/@٢ . ٣٠ ـ أدæأ�َرض ã| ال̀روُم ُغِلَبت
/@١٦٠ . ٣ ـ َلكُم غالَب aَف Gُا @كُم ÖÍ½ين ٕان

قدرة@/ وجود مع التفّوق يراد

/@٢١ . ٥٨ ـ ãوُرُس� أنا Úéٔ�غِل Gا @كتَب
ع�اقتضاء يشاء ]ا يشاء ما يفعل التاّمة@, القدرة اXطلق@وله ق تعا	اXتفو| فٕانّه

حgته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غلظ@:
الِغـلظة Ëº0ٕوا َدّق@, خـ?ف ِعَنب@: وزان ِغلَظاً

Ø
ËÉبال ُء

ã
Ï¿ال غُلظ ـ مصبا



غلظ ٣٠٤

أغ?ظ@/ وا�مع غليظ@, وهو ,@
Ø ã
èا0ٔعرا ابن عن التثليث البارع

ã
| وحكي ,@Ì»بالك

غ� من ِغلظة وفيه ٕاشتّد@, الرجُل@: وغُلظ غليظ ورجل /@n0ٔا شديد غليظ@: وعذاب
تـغليظاً@: ا¨�

ã
| عليه وغلّظت عّنفه@/ ٕاغ?ظاً@: القول

ã
| له وأغلظ سلس@/ و0 ل�

الزرع@: واستغلظ وأ@كّدtا@/ قّويxا أيضاً@: ا¨�تغليظاً وغلّظت وأ@ّكدت@/ عليه شّددت
اشتّد@/

ã
| ِغلَظاً يغُلظ ُء

ã
Ï¿ال غُلظ قولك مصدر الِغَلظ الليث@: قال ـ ٨٤ . ٨ الxذيب

غـليظاً@/ وجـدته ٕاذا ه@:
Ò
وغ� الثـوَب وأغلظُت والّشجُر@/ النّبات واسـتغلظ Çلقة@, ßòا

وتوكيدها@/ تشديدها ا¨ـ�@: وتغليظ لِغلَظـه@/ Ìاَءه ß¾ تركَت ٕاذا الثوَب@: واسـتغلظُت
فzا كان ٕاذا غليظة@: وأرض لغات@/ ث?ث وَغلظة وِغلظة ُغلظة ذو َفّظ غليظ@: ورجل

ّدد@/ ÔT Ï½َح ذات وكانت السلوك� Ì
Ø
�تع« ُوعوثَة

ذلك@/ وLو والعيش واXنطق والفعل والطبع اòلق
ã
| قّة الر| ضّد الِغَلظ@: ـ لسا

ِغ?ظ@/ وbعها وا0ُن�غليظة, غليظ@وُغ?ظ, وهو مثلُه, واستغلظ غليظاً/ صار غُلظ:
عداوة@/ أيى ومغالَظة ِغلظة Fyوبي كذلك@/ غليظ@: وعهد صعب@, شديد غليظ@: وأمر

ا0ٔجسام
ã
| يستعمل أن وأصله ِغلظة@وُغلظة@, ويقال الرّقة@/ ضّد الِغلظة@: ـ مفر

والكث�@/ كالكب�
ã
æللمعا يستعار قد لكن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بيyا الفرق الرحم@,

ã
| وسبق الرّقة@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

الرقّـة اّن الفـروق@:
ã
| قال فراجعه@/ واللطف@, والرفق والعطوفة والرأفة الرaة وب�

رّق يقولون@: والناس الراحم@/ فعُل والرحم خلقة@/ وغ�ه القلب
ã
| تكونان والغلظة

فرaه@/ عليه



٣٠٥ غلظ

القلب@,
ã
| Fw ا0ت|صاف مقام

ã
| ي?حظان ٕاذا يصّح ا Ø̂ ٕا اXع� هذا أّن �O@0و

ã
و| البـاطنيّة الصـفات

ã
و| اòارجيّة ا0ٔجسام

ã
| ويستعم?ن أعّم@, معناYا أّن مع

ا�ارية@/ وا�ريانات ا0ٔفعال
ã
و| اXعنويّة ا0ُمور

:@
ã
| Fك اòارجّية@: اXوضوعات

ã
ف�

/@٢٩ . ٤٨ ـ َع�ُسوقه فاستََوي فاسَتغَلَظ فآَزَرُه ُه َشطأَ أخَرَج @كََزرٍع

والفرع@/ طأ Vالش
ã
| وا0ستحكام الغلظة يراد

:@
ã
| Fك@ الروحانّية@: اXوضوعات

ã
و|

/@١٥٩ . ٣ ـ َحولك ِمن �نَفّضوا الَقلب َغليَظ َفظّاً ُكنَت ولو

وا�Çريانات ا¡Çادثة ا0ُمور مقابل
ã
| الرّقـة@, قبال

ã
| القلب

ã
| الِغَلظ يراد

اòارجّية@/ واXشاهدات الواقعة

:@
ã
| Fك وا0ٔخ?ق@: الصفات

ã
و|

/@٧٣ . ٩ ـ zم َعلَ واغُلظ والُمنافقين الكُّفاَر جاِهد Û ã النّ ا Ûv أ يا

آثاره ومن والعطوفة@, وا¤بّة واللينة الرقّة بصفات التظاهر قبال
ã
| الِغلظ يراد

ا0ٔعFل@/
ã
| الِغَلظ

:@
ã
| Fك ا0ٔعFل@:

ã
و|

/@١٢٣ . ٩ ـ ِغلظًة فيكُم ولَيجدوا الكُّفاِر ِمن َيلونكُم ال,ذيَن قاِتلوا

والعمل@/ واXقابلة اXقاتلة
ã
| الِغَلظ يراد

:@
ã
| Fك وا0لðام@: التعّهد

ã
و|

/@١٥٤ . ٤ ـ َغليظاً ميثاقاً م Ôyِم وأَخذنا



غلظ ٣٠٦

/@oوالتسل ا0ٔمر بٕاطاعة وا0لðام التعّهد يراد

:@
ã
| Fك اللطيفة@: ا0ٔجسام

ã
و|

/@٦ . ٦٦ ـ ِشداد ِغaٌظ مaئكٌة zا َعلَ

:@
ã
| Fك ا0ُخروّية@: با0ُمور يرتبط Dوف

/@١٧ . ١٤ ـ َغليٌظ َعذاٌب ورائه َوِمن

ا�واهر من أنـواع
ã
| حقيقـيّة مصاديق وGا الرقّـة تقابل الِغلظـة أّن فظهر

من هيى ا Ø̂ ٕا وغ�ها@: عوبة والص� والتقوية والتأ@كيد ّدة الش| ـ oمفاه وأمّا وا0ٔعراض@/
ا0ٔصل@/ آثار

ِشداد@/ ِغaٌظ َمaئكٌَة ـ
ã
| Fك بعده الشّدة ذ@كر هذا ع� ويدّل

من 0 عاXهم@, بنسبة خلقة وذواtم أنف«Îم جهة من فzم الغلظة أّن �O و0
Pملة التعب� فالّ?زم وٕا0ّ واXبا¾Ìة@, اXعا¾Ìة وخصوصيّات الصفات@وا0ٔخ?ق جهة
أيضاً ا0ٕط?ق ٕارادة كان وٕان العذاب@, ]حيط أوفق وهذا وأمثاGا@, ا0ٔخ?ق ِغ?ظ ـ
القلب@, نفس ظاهرها فٕاّن ـ الَقلِب َغليَظ َفظّاً ـ تعا	 قوله ومثلها منه@/ مانع 0 ا

Ø
W

يدّل ال¿Ìط ٕاّن حيث والعمل@, لق Ôòا
ã
| الغلظة كون يُعطيى بال¿Ìطيّة التعب� كان وٕان

ٕان ـ اXلك ـ
ã
| ء سيجيى اX?ئكة عن والبحث

ã
ÏÈFلل يكون أن ٕا0ّ ا0ختيار@, ع�

تعا	@/ ا� شاء

Ftخصوصيّا وHتلف كذلك@, أيضاً الِغلظة أّن Fك واحد@,
Ø ã
Øك� أمر الرقّة فحقيقة

والقـول واÇò?ف والُعـدوان البُغض الِغلظة@: آثار ومن وMس}ا@/ اXوارد باخت?ف
اXوارد@/ اقتضاِء ع� ا@, ÔGوأمثا جر ÒGوا والقتل والÍÉب السئّي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٠٧ غلف

غلف@:
ك|� الس| وأغلفت كتاب@وُكتب/ مثل ُغلف وbعه ك|�@وLوه@, الس| ِغ?ف ـ مصبا

ã
| لغة ÍÈب@: باب من َغلفاً وغلَفته الِغ?ف@,

ã
| جعلته أو ِغ?فاً@, له جعلت ٕاغ?فاً@:

الفهم عن ُحِجب كأ@نّه فهمه@, لعدم 0@يَعيى أغلُف@: قلٌب قيل@: ومنه الغ?ف@,
ã
| جعله

ُدريد@: ابن وقال ضخمها@, بالغالية@: ¡يته وغلَف بالِغ?ف@/ وLُوه ك|� الس| َجب ÔJ Fك@
والُقلفة@/ @الُغرلة هيى والُغلفة: تغليًة@أيضاً/ غّللها@وغّ?ها والصواب من@ك?م@العامّة, غلَفها

ُغلف@/ وا�مع َغلفاء@, وا0ُن� أغلُف@, فهو ,@ Òí ÔO n ٕاذا تِعب@: باب من َغلَفاً وغِلف

ء@/
ã
Ï¿ل ء

ã
Ï¾ وِغشـيان ِغشاوة ع� تدّل صحيحة واحدة كلمة غلف@: ـ مقا

شـيئاً@/ 0@يَعيى فهو غ?فاً
ã
Ï¿اُغ ا Ø̂ كأ أغلُف@, وقلب ك|�@/ والس| يف Vالس ِغ?ف يقال@:

أوعـية أيى ـ ُغلٌُف ـ وُقِرئت ,@ تَعيى 0 فهيى شـيئاً اُغشيت أيى ُغلف@, قلوبنا وقالوا
ذ@كرناه@/ ا

Ø
W ببعيد وليس بالغالية@, تغلّف ويقولون واحد@/ كلّه ذلك

ã
| والقياس للعلم@,

ويـقال@: أغـلُف@/ وقلٌب ّوان@, Vالص الِغ?ف@: الليث@: قال ـ ١٣٥ . ٨ الxذيب
الرجل تغلّف ويقال والرحَل@/ ال«Ìج وغّلفُت الِغ?ف@,

ã
| وأغلَفxا القارورَة َغلفُت

بالغالية تغلّف بعÎÉم@: وقال والُقلفة@/ الُغلفة وهيى ا0ٔغَلف@, له يقال وا0ٔقلَف واغتَلف@/
قوله

ã
| طالب

ã
èأ وعن تغلّل@/ قيل عر Vالش أصول

ã
| داخً? كان فٕاذا ظاهراً@/ كان ٕاذا

الِغ?ف أّن Fك للعلم@, أوعية قلوبنا أيى ِغ?ف@, bع فهو ُغلُف قرأ fن ُغْلفـ ـ@@قلوُبنا
شيئاً@/ يَعيى 0 الّذيى وهو أغلف@, bع كان الّ?م سّكنت وٕاذا فيه@/ يُوَعي Xا وعاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
به Uصوصاً شيئاً ويى ÒJ ما وجود ع� الد0لة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن
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اXورد@/ ذلك
ã
|

وغ�ها@/ وا¡شفة Ìج
Ú
وال« ك|� والس| يف Vللس الِغ?ف مصاديقه ومن

والِقلف@: /@ ّ با¤ويى ا0ختصاص جهة من وأخّص ا¡جاب من أغلظ والِغ?ف
الشجِر@/ من كا�لد ء

ã
Ï¿بال ومتّصً? جزءاً يكون ]ا Uصوص

aًَفَقلي بُكفرهم Gا م Ô Òyلََع َبل ُغْلف قلوُبنـا وقالوا َتقتلون وَفريقاً Ôrب كذ, َفَفريقاً
/@ ٨٨ . ٢ ـ ما@@يؤمنون

Gا طبَع َبل ُغْلف قلوبنا وقوGم حّق بغ� أ�نبياَء وقتِلهم Gا بآياِت وكفِرهم
/@١٥٤ . ٤ ـ بُكفرهم zا َعلَ

Ø
Ë¼0ٔكا ِغ?ف@, ذا كونه بصفة يتّصف ما ر@, Ö Ôaو كأaر ا0ٔغلـف bع الُغلف

وَصَمم@/ َعَمي ذا يكون من أيى وا0ٔعمي@,

مع� 0 غ?فاً القلب كون فٕاّن مناسب@, فغ� الِغ?ف@: bع الُغلُف قراءة وأمّا
هذا ـ وأيضاً غ�Yا@/ أو مرض أو علم Tتواه أّن ع� يدّل 0 اXطلق والِغ?ف له@,

ينبغيى للعلوم@: أوعية كانت ٕاذا القلوب فٕاّن اZ0ٕان@,
ã
ن�

ã
| اعتذارهم يناسب 0 اXع�

ا¡قيقة@/ وتصّدق ا¡ّق تدرك أن Gا

قلوwم
ã
| كأّن يؤمنوا@, Øح� يُدركوا أن 0@يستطيعون م Øu@بأ ا0عتذار fرادهم

ا0ٕس?مّية@/ ا90يات 0@يشاهدون ُغلُف وعلzا ُجب Ô¡ا

التكذيب عن كنايًة ُغلفاً قلوwم كون يَّدعون م Øu@أ اXراد@: يكون أن و0@يبعد

ã
| ÇNعلون Çم Øu@فكأ عyا@, وٕاعراضاً تعّمـداً ا90يات@, 0@يشـاهدون م Øu وأ وا¢الفة@,
لََعyم َبل ـ تعا	 بقوله اXناسب هو اXع� وهذا وكفراً@/ عدواناً والقُلُف الُغلُف قلوwم
قـلوwم@:

ã
| الُغلُف ودعوي الكفر هذا مبدأ أّن ع� @ٕاشارة ـ zا َعلَ Gا َطبع بل ,@Gا
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واللعن@/ الطبع جهة من بل يّدعون@, ما ع� مyم بالتعّمد أو اختيار اعراÎÈم ليس

ِغشاوة@/ وَع�أبصاِرهم ِعهم Ö Òd وَع� م ßwَع�قلو Gُا Òrخ

وجـود ٕا	 مرجعه ِغ?ف@, ذا ُغلفاً قلوwم كون وهو ا0ّٔول اXع� ٕاّن وأيضاً
هـذا وذ@كـر علzم@, والذّم القَدح يناسب 0 وهذا واZ0ٕان@, ا0ٕدراك مقام

ã
| قصور

تعا	@: قوله رديف
ã
| اXع�

نبياء@/ أ� وقتِلهم وكفِرهم َتقتلون@, وَفريقاً Ôrكّذب َفَفريقاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غلق@:

ã
و| َفكا@َكه@/ ف�ك ن

ß
tرXا اسـتحقّه تِعب@: باب من الرهُن َغلَقاً غِلق ـ مصبا

ين@, Vبالد لك فالرهُن كذا وقت
ã
| أفّك n ٕان ويقوَل متاعاً الرجُل َيرهَن أن هو البارع@:

لصاحبه@/ هو بل بَدينه ين Vالد صاحُب لكه ÒZ 0 أيى الرهن@, 0@يُغلَق بقوله عنه فyي
وغِضب ضِجر مثل َغلَقاً الرجُل وغِلَق يديه@/ ع� يُغلَق هن Vالر كان ٕاذا ِمغ?ق ورجل
مثل غ?ق ßXوا أغ?ق@/ bُعه الباِب وَغلَُق الغَضب@/ �Z أيى الَغلَق �Zو ومع�@/ وزناً
مبالغة وغلّقته بالَغَلق@, أوثقته الباَب@: وأغلقُت فيه@/ لغة غلق ßXوا َمغاليق@, وا�مع الَغلَق

قليلة@/ لغة ÍÈب@: باب من َغلْقاً وغلَقته الفتح@/ ضّد والَغلْق وتكث�@/

ذلك من ء@/
ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ نُشـوب ع� يدّل صحيح واحـد أصل غلق@: ـ مقا

َيفتّكه@/ n ٕاذا نه
ß
Òtمر يد

ã
| الرهُن وَغِلَق ُمغَلق@/ فهو الباب أغلقُت منه@: يقال الَغَلق@,

َبر@/ Vالد من ي�أ ف? البع� َظهُر َغِلق ويقال@: َغِلق@/ فقد يُتخلّص n ء
ã
Ï¾ وكّل

وهيى الباَب@, غلقُت من وهذا الَغلْق Ëº0ٕوا ُمغَلق@, فهو الباَب أغلقت ـ صحا
َمغلوق@/ الدار لباب أقول و0 غلَيـْت@, قد القـوم لِقدر أقول و0 م�وكة@/ رديّة لغة
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مثل مفعـول ]ع� فُُعل وهو مُغلَق أيى ُغلُق وباب للك�ة@/ شـّدد وغل,َقتأ�بواَب@:
ُفُتح@/ قارورة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
خصوصيّاته اXع�Hتلف وهذا الفتح@/ ما@يقابل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@ا0ٔصل

ÇHتلف أيـضاً@ الفـتح أّن Fك وغـ�ه@/ وداء وَرهٍن باٍب من اXوضـوعات باخت?ف
أو بـيع أو

Ø
Ìº أو ماء مَنبع أو قلب أو باب

ã
| كالفتح متعلVقه@, Mسب خصوصيّاته

والكشـف والفجر بال¿Ìح معانzا عن Øفيع� غ�ها@/ أو قارورة أو رزق أو مشكل
وغ�ها@/ والّرفع والتوسعة والت«Îيل

فيه وليس واXنع@, وا¡جب والدفع وا¡جر والسّد الردم من مرتبة آخر والَغلق
الَغَلق@/ يُفتَح أّن ٕا0ّ بوجه وعبور وارتباط نفوذ رجاء

َمعاذَ لَكقاَل وقاَلتهيَت أ�بواَب وغّلقِت َنفِسه َعن بَيxا ã| هَو ã	 ال, وراَوَدتْه
/@٢٣ . ١٢ ـ Gا

نفسـه عن وراَوده الطلب@,
ã
| استمرار واXراودة@: وا0ختـيار@, الطلب الَرْود@:

أو ا0ٔفعال أÊºء من ,@ Vوهلُم آِت ]ع� وهيَت وهاِت نفسه@/ منه طلب ٕاذا نفسه@: وع�
راجعه@/ ـ ا0ٕيتاء من مشتّق

Mيث السـّد من مرتبـة وآخر الشّدة ع� واGيـئة اXاّدة لد0لة بالتغليق Øع�
سلطxا@/ من والفرار اòروج له Z@0كن

بـBمها واXقتضيات مرتفعة اXوانع كانت ٕاذا وعصمته@: عفّته مقام يظهر وهنا
تـعا	 ا� ٕا	 التوّجه أّن ٕا0ّ ,@ الب¿Ìيى وا¦ايل الطبيعيى ا0هBم وجود مع موجودة@,

والظلم@/ الفحشاء عن والصيانة العصمة أوجب عبودّيته@: وٕا	
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الظلم عن ا0جتناب لزوم وهو ,@ ّ ÍÈوريى
Ø ã
æوجدا ب�هان Iفّظه

ã
| واستدّل

مثواه@, تعا	 ا� أحسن بيده الّذيى يوسف@, وسيّد زليخا زوج البيت@وهو صاحب ع�
الظّاXون@/ ُيفلح � ٕان,ُه َمثوايى أحَسَن ã Øèَر ٕان,ُه ـ �Xالظا ديى

Ò
v 0 وجّل عّز وا�

,@
Ø ã
ا¡قي� الرّب وهو تعا	 ا� ع� ا�ملة تنطبق حيث آخر@: لطف التعب�

ã
و|

ال�بية@/ حّق وله ّ الظاهريى
ã Ø
èرXا وهو أيضاً الزوج وع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّل@:

وا�مع العنق@,
ã
| Nعل حديد من طوق

Ø
ËÉوبال ا¡قد@/ Ì»بالك الِغّل@: ـ مصبا

َغّ?ت وا�مع ذلك@, وLو اُجرtا أو ا0ٔرض َريع من Jصل ء
ã
Ï¾ كّل والَغلVة@: أغ?ل@/

خان :@ Vوأغل قَعد@, باب من ُغلو0ً Vوغل َغّلة@/ ذات صارت يعُة@: Vالض وأغّلت وِغ?ل@/

ã
| متعّد وهو ث?ثيّاً@, غّل ٕا0ّ الَمغنم

ã
| نسمع n السّكيت@: ابن وقال وغ�ه@/ الَمْغنم

ã
|

به@/ يُنطَق فلم مفعوله اُميَت لكن ا0ٔصل@,

من ُيغَرز@/ ء
ã
Ï¿كال ء@,

ã
Ï¾وثَبات ء

ã
Ï¾ Hلّل ع� يدّل صحيح أصل غّل@: ـ مقا

والَغليل@: والُغلّة غرزَته@/ كأ@نّه فيه@, أثبتVه ٕاذا ء
ã
Ï¿ال

ã
| َء

ã
Ï¿ال غللُت العرب@: قول ذلك

ظمآُن@/ أيى َغّ?ُن بع� يقال Mرارة@, ا�وف
ã
| يَنغّل ء

ã
Ï¿كال 0ٔ@نّه ذلك وقيل العطش@,

ُيرّد ف? ء
ã
Ï¿ال Ò�O أن وهو ,@sالُغ

ã
| الُغلول ومنه الشجر@/ ب� ا�اريى اXاء والَغلَل@:

ã
| يَـنغّل غن الض| وهو الِغّل الباب ومن ثيابـه@/ ب� غلّه قد صاحبه كأّن ,@Ë»َالق ٕا	
فيه والقياس اòيانة@, فا0ٕغ?ل ـ ٕاس?ل و0 ٕاغ?ل 0 ـ �ص�

Ø ã

الن قول فأمّا الصدر@/

ينغّل سالكها أّن وذلك غاّل@, واحدها الغامضة@, ا0ٔودية الُغّ?ن@: الباب@: ومن واضح@/
البـاب ومن رع@/ الد| Iت تُلبس وبِطانة الثـوب@, Iت يُلبس ِشـعار والِغ?لة@: فzا@/

ُغلَل@/ وا�مع ا0ٕبريق@, رأس ع� يكون الِقدام وهو الُغّلة@,
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ب� ا�اريى للFء الغَلَل ومنه وتوّسطه@/ ء
ã
Ï¿ال تدّرع أصله الغَلَل غّل@: ـ مفر

به يقيّد ]ا Uتّص فالغُّل فيه@, دخل الشجر@: ب� Dف وانغّل الغيل@, له يقال وقد الشجر@,
والُغلول@: اليد@/ مَغلول هو للبخيل وقيل به@/ قُيّد ف?ن@: وُغّل وسطه@/ ا0ٔعضاء فيَجعل

العطش@/ من داخله
ã
| ا0ٕنسان يتدّرعه ما والَغليل@: العداوة@/ والِغّل@: اòيانة@/ تدّرع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وIّو0ً@, اً Øتغ� يوجب ء

ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕادخال هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ٕا	 واòلوص الصفاء من Iّوله ويوجب القلب
ã
| يدخل ما وهو الِغّل مصاديقه ومن

والغَلَل وغ�ها@/ واòيانة سد Ò¡وا قد ß¡وا والض|غن والبغض كالعداوة وانكدار@, خلط
,@ الواديى بطن من أو ا0ٔرض ب� أو الشجر ب� ضعيف خفيف Pريان Nريى ما وهو
حرارة عطش@مع شّدة عن عبارة والُغلّة@والغَلَل@والغُّل وIّو0ً@/ يوجب@طراوة@فzا نافذاً
رقبة

ã
| Nعل القيد هو والغُّل ا0عتدال@/ حالة عن خروجه وتوجب البدن

ã
| Qريى

البسـط عن Zنـعها فzا وقبض شّد بسبب ا0ٔعضـاء
ã
| يُدَخل كأ نّه Fzف أو يد أو

من يتحّصل ÇTصول أو دخل عن عبارة والَغلّة فzا@/ حالة تغي� ويوجب وا¡ركة
ا Øu@فكأ ا0ٔصل@, بقاء مع مyا مستخرجة ملك من حاصلة فائدة وهيى ضيعة@, أو دار

الثياب@/ Iت ويُلبَس يدخل ثوب والِغ?لة بطوuا@/
ã
| وجارية داخلة

ا ß[ نَفٍس ُكّل Ø|تَُو Ú Ôj القياَمة يَوَم َغل, ا ß[ يأِت َيغُلل وَمن َيغّل أن Ø ãلن كاَن وما
/@١٦١ . ٣ ُيظلمونـ � وُهم @َكَسَبْت

/@٤٧ . ١٥ ـ ُمتقاِبل� ر ÔÌ Ôº َع� ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدوِرهم ã| ما ونََزعنا

من صدورهم زوايا
ã
| وما اòلوص خ?ف قلوwم

ã
| داخً? يكون ما وهو
انكداراً@/ توجب ضعيفة أخ?ط
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ã
| بـل قـلوwم بـاطن

ã
| متمك|ـنة ليست ا Øuأ ٕا	 ٕاشارة بالصـدور والتعب�

انكداراً@, توجب
ã
الّ� والصفات ا�«Êنيّة والع?ئق الدنيويّة الكدورات من ظاهرها@,

بيyم Dف اختـ?فاً أوجبت قد
ã
الّ� اXتخالفـة ا�زئيّـة وا0عتقادات ا0ٔفكار من أو

عنده@/ Gا وَوَجدوا أحداً@, َيلُمأحٌد َفلم ـ اG0ٕيّة اXعارف
ã
| مرات}م اخت?ف Mسب

ã
| والغَلَل علzا@/ وتُبَعث فzا يَب� النفسانيّة الصفات

ã
كبا{ النفس

ã
| والغَلَل

/@@ ةً Òَكب� َو� ةً Òَصغ� ُيغاِدُر � ـ وغ�ها واòديعة والغّش كاòيانة العمل

وخلوص تامة عصمة ع� يكون أن 0زم تعا	@: جانب@ا� من اXبعوث
Ø ã

والن

ٕاليه@: الناس ارجاع يصّح Øح� مطلق@, وصفاء @كامل

سول@/ الر, وأطيعوا Gَا أطيعوا

/@١٠ . ٥٩ ـ oَرح َرؤوٌف ٕان,َك رب,نا آَمنوا لل,ذيَن ًaِّغ قلوبنا ã|َعل ÒQ و�

ليص� الدنيا
ã
| نزعه لزوم ع� يدّل ا90خرة

ã
| ا�نّة أهل صدور عن الِغّل نزع

ويظهر Øيتج� فzا ا90خرة فٕاّن منّورة@, صافية خالصـة قلوب ع� ٕاخواناً اXؤمنـون
القيامة@/ يوم غل, يأت]ا َيغُلل وَمن باطناً@/ أو ظاهراً متحق|قاً الدنيا

ã
| كان ما

/@٢٩ . ١٧ ـ الَبْسط ُكّل َتْبسطها ٕا
ُعنُقكو� َمغلولَة َيَدك َعل ÒQ و�

َمبسوَطتاِن َيداه َبل قالوا ا ß[ وُلِعنوا أيدvم ُغل,ْت َمغلولة Gا يُد وُد Òzال وقاَلت
/@٦٤ . ٥ ـ َيشاء َكيَف ُينفُق

/@٣٠ . ٦٩ ـ َصّلوه Òoح Òا� Ú Ôj فُغّلوه ُخذوه

آخـر ء
ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕادخال الغَّل فٕاّن الَبسط@, ضّد الغَّل أّن ع� ا90يات تدّل

ّ ظـاهريى بغُل ُغّلت ٕاذا ّ ظاهريى ٕامّا اليد ومَغلوليّـة وتغلّل@/ تقـيّد Fyبي يكون Mيث
ا0ٔفكار وبقيد والبخل ا0ٕمساك بغُّل غّلت ٕاذا اXع� جهة ومن

Ø ã
باط� وٕامّا به@/ وقيّدت



غّل ٣١٤

فـهيى :@
Ø ã
باط� أو ّ ظاهريى بغُّل مغلولة تكن n ٕاذا واليد الشـيطانّية@/ والوYيّة اòياليّة

مبسوطة@/

وحـينئٍذ بالُعنق@, تُعلVق واXنك«Ìة اXغلولة اليد فٕاّن العنق@: ٕا	 اXغلوليّة وأمّا

ã
| ـ بقوله Øيع� nو ُعنُقك@, ٕا	 بقوله Øع� هذا وع� منقبضة@, مغلولة Tدودة تكون

العنق@/
ã
| مغلولة غ� اليد فٕاّن ُعنقك@,

:@
ã
| Fك كنايًة@, النفس عن به Øيع� العنق ٕاّن ـ وأيضاً

خاضع�@/ Gا أعناُقهم فظل,ْت

فقط@/ النفس جانب حفظ ٕا	 التوّجه ]نظور اليد قبض عن الyيى ٕا	 فيشار

قدرته
ã
| Tدوديّة عن وتكشف توجب ا Øuفٕا وجّل@: عّز ا� يد مغلوليّة وأمّا

وهو ذلك@, عن وتعا	 سبحانه ونوره@, ذاته
ã
| Tدوديّة عن تكشف وهذه وٕارادته@,

قالوا@/ ا ß[ ُلِعنوا ـ وصفاته ذاته
ã
| متناه وغ� Tدود غ� نور

باXال بالتعلّق مَغلـو0ً واجعلوه فيـه الغُّل فأدِخلوا أيى فُغّلـوه@: ـ@ قوله وأمّا
ـ فُغّلوه ُخُذوه ُسلطاِنيَه ã Ø�َهلَكع مالِيَْه ã Ø�ع�أغ ما ـ بقوله به اع�ف Fك والعنوان,
السلسلة هيى ال�زخيّة صورها بل لك Òt n Fw والتعلّق والسلطان اXال أّن ٕا	 ٕاشارة

ِذراعاً@/ سبعون ذرعها
ã
الّ�

/@٣٣ . ٣٤ ـ َكَفروا ال,ذيَن أعناِق ã| أ�غaَل وَجَعلنا

/@٤ . ٧٦ ـ وَسع�اً �ًaوأغ َسaِسل للكافريَن اعَتْدنا ٕانّا

/@٧١ . ٤٠ ـ ُيْسَحبون aسُل والس, أْعناقهم ã| أ�غaل ٕاذ

مyا@: ويراد أجزاء@/ اتّصال
ã
| استطالة فzا تكون ما ا Øu@أ السلسلة@:

ã
| سبق

?سل, Vالس مة@بصورة اXتسلسلة@اXتجس| الدنيويّة النفسانيّة ا¦اي?ت@وال¿Îوات س?سل



٣١٥ غلم

تتحّصل ومyا اXاّديـة@, والتعلّقات وا¡دود التقـيّدات وهيى ا0ٔغ?ل تتحّصل ومyا
السع�@/

ـ وقـوله ا�Çّر@/ هـو حب Vوالس ٕاليـه@/ يBُيل 0 جانب ٕا	 ّر ÔN wا فالس?سل
الكافرون@/ wا يُسَحبون أيى اXبتدأ@, َعن ُيْسَحبونخ�

جانب من و0زم wا@, وIّصلت أيدvم كسبت
ã
الّ� هيى وا0ٔغ?ل@: فالس?سل

أيى �أعتدنا�@, ا0عتاد مع� وهذا صاحبه@, ٕا	 ء
ã
Ï¾ كّل وُيلِحق يوِصَل أن تعا	 ا�

شخص@/ ع� وَيلزم ُيراد ما وٕاجراء ا0ٕنفاذ

والتواضع اòضوع يظهر وفيه الشخصّية@, مظهر العنق ٕاّن قلنا ا0ٔعـناق@: وأمّا
وا¡ياة@/ واXوت واK0فاض@, وا0رتفاع وا0ستكبار@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غلم@:

وهو الُغ?م ذلك من ¾Îوة وَهيج َحداثة ع� يدّل صحيح أصل غلم@: ـ مقا
Øبـ� وهو الxـذيب@,

ã
| Fك الشاّب الصحيح ولعّل شاربه ظهر الّذيى الشارب الطاّر

من هاج ُغلمـة@: الفحل اغتلم بابـه ومن وِغلFن@/ ِغلمة وا�مع والُغلوَمة@, الُغلوميّة
?ِحف@/ Vالس َذ@َكر الشاّب@, دثة@, Ò¡ا ا�ارية :@oوالَغل الÍÙÉاب@, ¾Îوة

ويطلق ِغلFن@, الك�ة وbع ِغلمة@, القلّة وbع الصغ�@, ا0ٕبن الغ?م@: ـ مصبا
ما Ëºبٕا ÇVازاً شـيخ للصغ� يقال Fك عليـه@, كان ما Ëºبٕا Vازاً الرجل ع� الغ?م
واغتلم شبقه@, اشتّد ٕاذا تعب@, باب من ÓFََغل وَغِلم ال¿Îوة@/ شّدة والُغلمة@: ٕاليه@/ يَؤول

الÍÙÉاب@/ ¾Îوة شّدة من هاج ٕاذا البع�

وهو اغت?ماً@, واغتَلم وُغلمًة ÓFََغل يغلَم َغِلم الليث@: قال ـ ١٤٠ . ٨ الxذيب



غلم ٣١٦

oوجارية ِغلّ غ?م يقال cر@: وقال وا0ُن�@/ الذكر فيه سواء :oغل ßXوا ¾Îوًة@/ اXغلوب
حديث

ã
و| للجارية@/ غ?مة الشعر

ã
| وجاء الشاّب@, الطاّر الغ?م الليث@: وقال /@o ِغلّ

ا0ٕنسان اِوز ÔN أن ا0غت?م :@
Ø ã
الكسا� قال ـ اXغتِلم� اXاِرق� لِِقتال هVزوا ÒQ ـ �ع�

Ø ã
ع�

واXباح@/ �òا من به اُمر ما Vحد

اغت?ماً@: واغتلَم ÓFَْغل يَغلَم ه
Ô
وغ� الرجُل َغِلم الÍÙÉاب@/ ¾Îوة الُغلمة@: ـ لسا

وا0ُن� /@oوِمغلo وِغلّ َغِلم ورجل الُغلمة, الشديد :@o والِغلّ ا�ارية@, وكذلك هاج, ٕاذا
ا¤كم@: نسخة

ã
و| ا¡Çّد@/ Vاَوزة وا0غت?م@: /@o وِغلّ وِغلّيمة oوِمغل وِمغليمة َغِلمة

0ّٔن هـذا@, من وهو ,@
Ø
Ì¾ أو خ� من به اُمر ما Vحـد ا0ٕنسـان ÇVاوزة وا0غتـ?م@:

فzا@/ القدر Vاَوزة ال¿Îوة
ã
| ا0غت?م

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا0شـxاء@, مطلق
ã
| ا0عتـدال عن اòروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

اòاّصـة ال¿Îوة
ã
| وبعـدها والعقـل لـم Ô¡ا يبلغ أن الطفـل

ã
| Øيتج� اXعـ� وهذا

ا�نسّية@/

با0شxاِء تقييده من ف?بّد اXعتدل@: القدر أو به اُمر ما حّد عن التجاوز وأمّا
التجاوز@/ مطلق 0 النفسانّية@, اXشxيات

ã
و|

يتّصف من أيى جاع@, الش� وزان ع� صـفة ا0ٔصل
ã
| الُغ?م كلمة أّن والظاهر

يـبلغ@: n ما والطفل وغـ�ها@, وك?م وبطن ولعب Gو
ã
| ال¿Îوة مطلق فيه Øويتج�

جهة@/ ّ أيى
ã
| ال¿Îوة ]طلق يعيش ٕانّه حيث اXع�@, Gذا

Ø
kأ مصداق

:@
ã
| Fك ا�ديد@, اXولود ع� ا£يد القرآن

ã
| اُطلق وقد



٣١٧ غلم

وكاَنِت ُغaٌم ã
 يكوُن Øæأ Cَرب قاَل ///@ ييى Ö ÒJ ُه Ôdٕا ِبُغـaٍم َك ÔÌ Ù¿ُنب ٕانّا َز@َكريّا يا
/@٢٠ ـ ٧ . ١٩ ـ Ì Ò¿ بَ ã�َسْس Ö ÒZ Ònو ُغaٌم ã
 َيكوُن Øæقاَلتأ ///@ عاِقراً ãçامرأ

:@
ã
| Fك بالغ@, غ� طفل ع� أطلق وقد

/@١٩ . ١٢ ـ ُغaم هذا ¿Ìي بُ يا قاَل فأد
دلَوه

/@ ٨٢ . ١٨ ـ َيتيم� Öَم�aلُغ َفكاَن داُر ß� ا وأّما

بالغلبة@/ البالغ@, غ� الطفل خصوص
ã
| مستعملة صارت الكلمة فهذه

يكن n اXع� وهذا اXطلق@, با0شxاء مشعراً ماّدته Mسب الغ?م لفظ كان ا@ ØXو
بقوله@: والتعريف التوصيف

ã
ÏÉيقت مقام

ã
| وصفه به@: اG0ٕ×يّة البشارة مقام

ã
| مناسباً

/@١٠١ . ٣٧ ـ oَحل ِبُغaم Ìناه Ú¿ فبَ

/@٥٣ . ١٥ ـ oَعل ِبُغaم ك ÔÌ Ù¿ُنب ٕانّا تَْوجل �

/@٢٨ . ٥١ ـ oَعل ِبُغaم Ìوه Ú¿ وبَ ْف Ò ÒH � قالوا

/@١٩ . ١٩ ـ اً َز@ِكيّ ُغaماً لَِك َهَب ٔ�ِ

/@٧ . ١٩ ـ يي ÒJ ُه Ôdٕا ِبُغaم

ا¡لم@: Iقّق ٕاذا وكذلك العلم@, نفوذ Iت وقعت ٕاذا معتدلة تكون ال¿Îوة فٕاّن
@ا0ٕحساسات@/@@والðكية@تنحية@ما@ليس@Mّق@وٕاخراجه@/

ã
ّنه@حصول@انضباط@وطمأنينة@| فٕا

أيضاً@/ الروحانيّة ا¡ياة تشمل وا¡ياة

oتأث و� فzا لَغو � فzا َيَتناَزعون ان@/// Zبٕا م Ôx ي, Cذُر م Ôxوات,بََع آَمنوا وال,ذيَن
/@٢٤ . ٥٢ ـ َمكنون لؤلؤ م Ô Úu@كأ م Ô ÒG ِغلFن zم َعلَ وَيطوُف

كوuم ٕا	 ٕاشارة م@: Ô ÒG ـ بقوله والتقييد لم@, Ô¡ا يبلغ n طفل ٕانّه قلنا غ?م@, bع



غلو ٣١٨

خدمxم@/ ع� وموظّف� ٕالzم ومنسوب� Gم Uصوص�

الوظائف تلك
ã
| وع?قة شديد اشxاء ذويى كوuم ٕا	 ٕاشارة بالغ?م@: والتعب�

اòلوص
ã
| م Øu@وأ وTّبة@, وٕاخ?ص بٕاحساسات به يؤَمرون ما يَفعلون ٕالzم@, ا¤ّولة

ا¤فوظ@/ كاللؤلؤ القلب وطهارة النيّة وصفاء

/@oتأث و� فzا لغٌو �

جهة من ا�نّة أهل وأّن اX?ئكة@, جنس من كوuم يناسب التوصيف وهذا
اX?ئكة ٕا	معا¾Ìة ومتناسبون مستعّدون وباطناً@, ÓÊ»ج ههم Ø�وت وطهارtم لطافxم

وVالسxم@:

والَمaئكُة م ßtوذّريّا وأزواِجهم آبائهم وَمنصَلحِمن ا Òuَيدخلو َجنّاتَعْدن
/@٢٥ . ١٣ ـ باب ُكّل ِمن zم َعلَ َيْدخلون

ã
الّ� اXاّدية ا�نسيّة ال¿Îوة جهة ٕا	 الغلFن ذ@كر

ã
| النظر أّن عليك يذهب ف?

ومن اXاّدة مقتضيات من اòاّصة ال¿Îوة تلك فٕاّن الدنيا@:
ã
| العيش عوامل من هيى

البدن@/ بزوال تزول
ã
الّ� البدنيّة القوي لوازم

وأرّق لطفاً وأدّق امتداداً وأدوم التذاذاً وأح� عمقاً أشّد ا90خرة
ã
| والعيش

ة@/ ا�Ðخَر َعيُش ٕاّ� َعيَش � الّلهم, ـ طهارة وأقوي هاً Ø�ت

/@١٧ . ٣٢ ـ Ôأع� ة ُقر, ِمن م Ô ÒG ãاُخ� ما نَفٌس َتعلم aَف

/@٢٦ . ١٣ ـ َمتاٌع ٕاّ� ِخَرة Ðا� ã| ال̀دنيا ياةُ Ò¡ ا وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غلو@:
غ? يقال َقدر@, وÇVاَوزة ارتفاع ع� يدّل ا0ٔمر

ã
| صحيح أصل غلو@: ـ مقا



٣١٩ غلو

وغ? ه@/ Vحد جاوز ٕاذا ُغلّواً ا0ٔمر
ã
| الرجُل وغ? ارتفاعه@/ وذلك َغ?ًء@, يَغلو عُر الس|

وكّل ذلك@, من تَفاَع? الرج?ِن@: Ò	وتغا غاية@/ Ï½أق ÓFÎº به رمي ٕاذا َغلواً ب«Îمه
ِغ?ء@/ وغاَلْت اغت?ء@, واغتَلْت َغلْواً@, س�ها

ã
| الدابّة وغلت َغلوة@, ذلك عند مَرماة

يكون 0 وذلك َوَبره@, عنه Ì»Lا ٕاذا الداّبة@: ¡ُم وتَغا	 وطال@/ ٕارتفع النبُت@: Ò	وتغا
الِقدُر@/ وغلِت وُعلّو@/ ن Ò ßdو قّوة عن ٕا0ّ

َغلَوات وا�مع عليه@, يُقـَدر ما أبعَد Îºم َرمية وهيى الغاية@, الَغلوة@: ـ مصبا
ُغلّواً ين الد|

ã
| وغ? الغاية@, Ï½أق به رمي قتل@: باب من ب«Îمه وغ? وات@/

Ò
Î Ò¾ مثل

ويـقال بالغ@/ مُغا0ة@: أمره
ã
| Ò	وغا ا¡ّد@/ جاوز Øح� وشّدد تصّلب قعد@: باب من

وغاليُت ـعر@/ الس| ا� أغ� فيقال باGمـزة@, ويَتعّدي َغ?@, قد وارتفع@: زاد ٕاذا ء
ã
Ï¿لل

زائد@/ أيى غال@, بثمن ٕاش�يته به@: وغاليُت اللّحم

يغلُو ين الد|
ã
| وغ? دود@, ÒW َغ?ًء@: عُر الس| غ? الليث@: قال ـ ١٩٠ . ٨ الxذيب

¡ُم
×
وتغا	 قوا_ها@/ فّة ßR ã

وتغت� َغلواً س�ها
ã
| تغلو والدابّة ا¡ّد@/ جاوز ٕاذا غلّواً@:

العظام@/ رؤوس ع� وصار ٕارتفع الداّبة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
َغ?ء مصاديقه@: ومن ا0رتفاع

ã
| ا¡ّد Qاوز هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

الس�
ã
| الدابّة وَغلو أمر@/

ã
| واXغا0ة عقيدته@/ أو دينه

ã
| الرجل وغلّو متاع@/ ِسعر

كان ٕاذا ا¥ن
ã
| والغ?ء الزائد@/ السمن من الدابّة ¡م

ã
|

ã
والتغا	 حركته@/

ã
| شّدة من

مس�ه@/ وارتفاع ميى Vالر
ã
| والَغلو وعلّوه@/ النبت

ã
| والَغلو معتدل@/ قدر عن زائداً

اXع� هذا ويشتّد ا�ملة@,
ã
| نفوذ ع� يدّل الغ� صوت جوهر أّن �O و0

رخوة@/ Mروف ويضعف جهرة@, شديدة متجانسة أخري حروف ٕا	
Ø
ËÉب



غلو ٣٢٠

وغّم@/ وغّل وغلم وغلو وغلج وغلب غلق
ã
| Fك فا0ّٔول

وغفل@/ وغفر وغفق وغّش وغّس وغّر غّث
ã
| Fك

ã
æوالثا

غزا ٕاذا َربٌَض قَو� ِظل� ـ وهيى ا Òxحّر@ك ٕاذا النVفَس جريى ما@ينقطع ا£هورة فٕاّن
عن ينقطع ما والشديدة@: َخَصفَُة@/ َستَْشِحثُك ـ وهيى ـ R?فها واXهموسة مُطيع@, ُجنٌد

R?فها@/ خوة والر| قطبَت@/ أجُدك ـ وهيى ا0ٕسكان

ـ َضّلوا َقد َقوم أهواَء تت,ِبعوا و� ّق Ò¡ا Òدينكُمغ� ã| َتغلوا الِكتاب� أهَل يا ُقل
/@ ٨٠ . ٥

Ï»عي اXسيُح ا Ú̂ ٕا ّق Ò¡ا ٕاّ� Gَع�ا تقولوا و� دينكُم ã| َتغلوا � الِكتاِب أهَل يا
/@١٧٠ . ٤ ـ Gا َرسوُل hَمر ابُن

هـو والديـن الديـنّية@, ا0عـتقادات
ã
| ا0عـتدال عن اòارج ا0رتفاع يراد

والنصاري الzود من الكتاب أهل Xطلق واòطاب آخر@, أمر أو برنا¶ قبال اòضوع
وغ�هم@/

أو آخر ّ ٕاG×يى Ø ã
ن من ا¡ّق@, قبول عن Zنع Mيث الشديد التعّصب ٕاظهاُر واXراد
رسوله

ã
و| وجّل عّز ا�

ã
| ا¡ّق عن اXتجاوز القوُل أو حّق@, دين أو ّ Êºويى @كتاب

اXضلّ�@/ الضالّ� أهواَء ٕاتّباعاً اXبعوث@,

و0@خصوصيّة حقّاً, كوuا وا90راء@: والعقائد اG0ٕيّة ا0ٔديان bيع
ã
| اXناط فٕاّن

حقّاً@/ كونه ٕا0ّ صحيح اعتقاد أو Øمع�
Ø ã

ن أو خاّص لدين

كان@, مورد ّ أيى
ã
| استقباله@, و¾Ìعاً عقً? Nب الّذيى اXطاع اXتّبع هو فا¡ّق

يكون@/ دين ّ أيى
ã
و| ُينسب@, شخص ّ أيى وٕا	

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢١ غ�

غ�@:
wا@/ تطّيبت ٕاذا وتغّللُت@: بالغالية وتغّليُت الطيب@/ من أخ?ط الغالية@: ـ مصبا
باب من Òتَغ� َغِلَيْت لغـة@:

ã
و| أيضاً@/ وَغلَياناً ÍÈب@, باب من َغلياً الِقـدر وغَلت

مُغ�@/ فهو ٕاغ?ء@, وLَوه الزيت أغليُت فيقال باGمزة ويَتعّدي تِعب@/

هيى أيى هذا@, من يكون أن fمكن الغالية@: وأمّا غلَياناً@/
ã ß
تَغ� الِقدُر غَلت ـ مقا

القيمة@/ غالية

يقال و0 وَغّ?ها@/ وأغ?ها وَغلَياناً@, َغلياً
ã
تغ� ُة Vر�وا الِقدر وغلت غ?@: ـ لسا

َغِلَيْت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وسكون@/ اKفاض ٕا	 ينxيى ارتفاع حصول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

الطيّبة ا0ٔجزاء من اXركّبة والغالية ح�يسكن@/ وَجيَشانه ء
ã
Ï¾ غليان ومن@مصاديقه@:

وتسكن@/
ã
تَغ� والدهن

ا0نكسار@/ ع� الداّل الياء حرف ÏÉقت[ فzا واK0فاض

أ@ك�@/ اشتقاق الغلو وماّدة اXاّدة وب�

ُخـذوه oمÇ Ò¡ ا ãكَغ� الُبطـون ã| ãيَغ� هِل ÔXكا oأ�ث طعاُم ّقوم الز, ةَ َشـَجَر ٕان,
/@٤٥ . ٤٤ ـ oح Òا� ٕا
َسواء فاعِتلوه

تناوله واXراد معنويّاً@, أو ماّدياً فروع منه وظهر ع? ما ا Øuٕا الشجرة
ã
| سبق

ي?_ه 0 ا
Ø
W أ@نّه ومعلوم وأفكاره@, وأخ?قه أعFله سي|ئات من وتعلو تنمو شجرة من

ووحشة اضطراباً يوجب oا¡م أّن Fك اXزاج@, اعتدال عن اòروج ويوجب يومئذ@,



غمر ٣٢٢

وTنة@/ وابت?ء وعذاباً

من والزقّوم واطميناuا@, وسكوuا اXعدة
ã
| العمل باعتدال يتحقّق اXزاج فٕاّن

ã
| Fك البطـون

ã
|

ã
فيغ� وم?_اً@, مطبوعاً 0@يكون فيه ومكروهيّة ومرارة حّدة جهة

اX?_ة@/ غ� ا0ٔطعمة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غمر@:
ذلك من الشّدة@/ بعض

ã
| وسـ�@, تغطية ع� يدّل صحيح أصل غمر@: ـ مقا

فرس فيقال ذلك من يشتّق
Ø
j ÇIته@, ما َيغُمر 0ٔ@نّه بذلك يى Ødو الكث�@, اXاء الَغْمر@:

ومن َغْمر@/ عطاء@: ßXا للرجل ويقال الَغمر/ باXاء ك�ته
ã
| جريه ُشبّه ,@ ْريى Ò�ا كث� َغْمر:

عن ا¡ّق يس� ء
ã
Ï¾ ا Øu@0ٔ َغمرة يت Ødو واللهو@, الباطل

ã
| اFu0ك الَغْمرة@: الباب

/@Ï¿تغ ا Øu@0ٔ َغمرة@, شّدة وكّل ,@Ï¿تَغ
ã
الّ� شدائده اXوت@: وَغَمرات صاح}ا@/ ع�

وهو الَغمـر@: ومنه تسـ�ه@/ أمور
ã
| يقع كأ@نّه ا0ُمور

ã
| بنفسه يرميى ُمغاِمر@: وف?ن

الصدر 0ّٔن يى Ødو الصدر@,
ã
| قد ß¡ا والِغمر@: عنه@/ ُس�ت ا Øu@كأ ا0ُمور@, ّرب ÔN n الّذيى

ا0ٔغFر@/ وا�مع ا¡قد@, هو الّذيى بالِغمر مُشبه وهو الَعطش@, والِغمر@: عليه@/ ينطويى
القََدح والُغمر@: اليد@/ تُغطّيى ا Øu@كأ اليد@,

ã
| تب� رائحته وهو اللحم@, َغَمر الباب ومن

َيغُمره@/ اXاء كأّن الصغ�@,

والِغمر تِعب@, باب من علينا صدُره وَغِمر ومع�@/ وزناً قد ß¡ا الِغمر@: ـ مصبا
الغـ�

Ø
ËÉب النـاس غFر

ã
| ودخلت ,@

Ó
ومع� وزناً الزaة والَغْمـرة@: العطش@/ أيضاً@:

وهـو ُيزَرع n ما وقيل ا0ٔرض@, من اòراب والغاِمر@: أيضاً@/ زxaم
ã
| أيى وفتحها

يَبلغه n وما مفعول@, ]ع� فاعل فهو َيغمره@, اXاء 0ّٔن غاِمر له وقيل الزراعة@, Jتمل

ã
| اFu0ك والغمرة@: ومع�@/ وزناً ه

Ô
أس� سـ�ته مثل أغمُره وَغمرته قفر@/ فهو اXاء

الباطل@/



٣٢٣ غمر

أثر يزيل الكث�الّذيى للFء قيل ومنه ء@,
ã
Ï¿ال أثر ٕازالة الَغمر أصل غمر@: ـ مفر

Fك َغْمر@, FG فقيل الَعدو الشديد والفرس ّ السخيى الرجل شبّه وبه وغاِمر@/ َغْمر سيله
َتغـُمر

ã
الّ� للجهالة مَثً? وُجعل ها@, Xقر| السـاترة اXاِء معظَم والَغْمرة@: بالبحر@/ ا

Ø
ش}

صاح}ا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو مـتسـفّل Tيط

ã
| ٕايراده أو ء

ã
Ï¾ ورود هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا0ٔصل أّن

/@m?م غ� جريان

والَغوص@: والِغّل والَغور الَغمس ـ مواّد وب� بيyا والفرق

اXايع@/
ã
| Fك ب«Îولة@, آخر ء

ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕادخال هو الَغمس@: أّن

فيه@/ والتحّرك ء
ã
Ï¾ باطن ٕا	 ورود هو والَغوص@:

فيه@/ واKسافه ء
ã
Ï¾ قعر

ã
| ورود هو والَغور@:

اً@/ Øوتغ� Iّو0ً يوجب Mيث ء
ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕادخال والِغّل@:

أمر
ã
| أو كث�@, ماء أو ماء@, سـي?ن

ã
| شخص ٕايراد الَغمـر@: مصاديق ومن

أو حـ�ة أو غفلة Tيـط
ã
| وروده أو مهلكة@,

ã
| أو وازدحام@, زaة

ã
| أو شديد@,

ِحقد أو عطش مضيقة أو قهر أو `ول أو مضيقة أو جريان أو Gو@, أو ُسكر أو عFية
وهكذا@/ Iّزب@, أو

وغ�ها@/ الس� وÌºعة والغرق وا¤جوبيّة Øالتس� ا0ٔصل@: لوازم ومن

/@١١ . ٥١ ـ ساهون َغمرة ã| ُهم اّلذين اòّراصوَن ُقتل
/@٥٤ . ٢٣ ـ ِح� Ø	َح م ßtَغْمر ã| َفَذْرُهم
/@٦٣ . ٢٣ ـ هذا ِمن َغْمرٍة ã| م Ôwقلو َبل



غمز ٣٢٤

/@٩٣ . ٦ ـ اXوِت َغَمرات ã| وَن ßXالظّا ٕاِذ تََري ولَو

هو وال«Îو متـ�@/ أساس ٕا	 اسـتناد دون من الظّن ع� ٕاخت?ق رص@: Òòا
كّل

ã
| مناسبة َغمرة مطلق مyا ويراد للمّرة@, مصدر والَغمرة يقصده@/ عمل عن الغفلة

غ� متسفّل جريان أو منحطّة حالة
ã
| ء

ã
Ï¾ ٕايراد أو ورود الغمرة@: ٕاّن وقلنا مورد@,

/@m?م

اXوت فٕاّن منحّطة@, متسفّلة كلّها والتكذيب@: والكفر وال¿Ìك اXوت وحا0ت
ا¡Çّق مـقام عـن تسـفّل الكـفر@: أو وال¿Ìك الدنيوّية@/ ا¡ياة من نازلة مرتبة آخر

وتنّحيى تبّعد والكذب@: والض?ل@/ وا¡�ة والعمي ا�هل ظلمة ٕا	 والنور والتوحيد
والغواية@/ الزيغ

ã
| واLطاط والصفا@, والصدق ا¡ّق عن

بٕادامـة ÏÈير أو اLطاط@, ٕا	 نفسـه ٕايراد أو الورود يطلب ا0ٕنسان دام fا
َعن الُعـْميىِ wاِديى أنَت وما ـ@ واXوعظـة @كري الذ| تنفـعه ف? فيـه@: والعيش الكون
واً@/ ÒGو َلِعباً م Òyِدي ذوا Ò ÚHا ال,ذيَن ِر وذَ ,@ Òؤمن�Xا َتنَفُع @كَري Cالذ فٕان, وذَ@كCْر xم@, َضaلَ

وا¡�Çة والظـلمة والغـفـلة وا�هل باللّهـو ا0بت?ء من حالة أشّد والَغمـر@:
اXتسّفلة@/ ا¡ا0ت هذه سيطرة Iت ورود فٕانّه والض?ل@,

ا¡دث@/ استمرار ع� وتدّل اXفاعلة@, من فهو الُمغاِمر@: وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غمز@:
فـيه وليس حاجب@, أو بع� ٕاليه أشار ÍÈب@: باب من غمزاً غمزه ـ مصبا
ٕاذا :@ بـيديى الكبش غمزت قوGم من ,@ بيديى وغمزته عيب@/ أيى َمغمزة@: و0 َغمñة

العرج@/ شبيه وهو َغمزاً@, مَشيه ã
| الدابُّة وَغمز dنه@, لَتعرف جسستَه



٣٢٥ غمز

ذلك من يستعار@,
Ø
j ء@/

ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¿ال

ã
| كالنVخس وهو صحيح أصل غمز@: ـ مقا

عقل
ã
و| اXعاِيب@/ واXغاِمز@: ا�ميل@/ بغ� وُذ@كر غاب ٕاذا َغمزاً@, بيديى ء

ã
Ï¿ال غمزت

ِمن الدابّة غَمز ومنه@: أشار@/ ْفنه@: ÒP َغمز يستعار@: ا
Ø
Wو ُيستضَعف@/ كأ@نّه َغمñة@, ف?ن
برجله@/ ا0ٔرَض يغِمُز كأ@نّه ِرجله@,

ما قيل@: ومنه ُمعاب@/ فيه ٕا	ما طلباً اليد أو فْن Ò�با ا0ٕشارة الَغْمز@: أصل ـ مفر
ٕاليه@/ wا يُشار نقيصة أيى َغمñة ف?ن

ã
|

والَغـمز@: وا¡اجب@, فن Ò�با ا0ٕشارة الَغمز@: الليث@: قال ـ ٥٥ . ٨ الxذيب
كلمة منـه dعت تقول@: العقـل@,

ã
| وَجهلة العمل

ã
| َضعفة والغمñة@: باليد@, Í½الَع

مَطمع@/ أيى َمغمز ا0ٔمر هذا
ã
| ما وتقول@: الَمعايب@, والَمـغاِمز@: عقله@,

ã
| فاغتمزtا

استضعفَته@/ ٕاذا ٕاغFزاً@: أغمزُت@فيه @زيد:
ã
èأ عن جل@/ من@قبل@الر| الظلع @الدابّة:

ã
| والَغْمز

الرجال@/ من عاُف والض| sوالغ ا0ٕبل من ذال الر� الَغَمز@: :@ ّ ا0ٔصمعيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ع� أو حاجب أو فن ÒP ء

ã
Ï¾ ٕا	 ٕاشارة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

والتضعيف@/ التعييب مقام

ما وع� فيه@/ عيب طلب بعنوان باليد ء
ã
Ï¾ Í½ع ع� تطلق اXناسبة وwذه

جل@/ الر|
ã
| وميل ضعيف عرج وع� غمñة@/ هذه فيقال وُيعاب@, تقر ÔJ

:@�Vوالط مز Vوالر مز ÒGوا اللVمز وب� بيyا والفرق

/@
Ø ã
خ� بك?م ولو اXواجهة

ã
| كالغمز اللVمز أّن

بالغيب@/ بل اXواجهة@, غ�
ã
| كاللVمز مز@: ÒGوا



غمض ٣٢٦

ٕاشارًة@/ باسxزاء كلمة :@�Vوالط

مطلقاً@/ غ�Yا أو بالشفت� ٕاشارة مز@: Vوالر

َيـتغاَمزون wم َمّروا وٕاذا َيضحكون آَمنوا ال,ذيَن ِمَن كانوا أجَرُموا ال,ذيَن ٕان,
/@٣٠ . ٨٣ ـ انَقلبوا وٕاذا

التـحق� بـعنوان ٕالzم يشـ�ون أيى ا0سـتمرار@, ع� ويدّل تفاعل@, التغامز
والتعييب@/ والتضعيف

با¡ياة Gم استيناس و0 وزينxا@, الدنيا با¡ياة متعل|ق� كوuم بلحاظ وهذا
� والعبادة دينيّة بأحكام والعمل ورسوله با� اZ0ٕان فيتصّورون اXعنوّية@/ الروحانيّة

وباطل@/ اLراف
ã
| خوضاً الرسول@: واتّباع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غمض@:
لغة@, :@

Ø
ËÉبال وغُمَض مأخذه@,

Ò ã ß
َخ� قعد@: باب من ُغموضاً ا¡ق� َغمض ـ مصبا

أطبقُت@ا0ٔجفان@/ تغميضاً: @ٕاغFضاً@وغّمضxا Òالع� وأغمضُت 0ُيعَرف/ غامض: ونسٌب

ما فالَغْمض@: وتداخل@/ ء
ã
Ï¿ال

ã
| ع�تطامُن يدّل صحيح أصل غمض@: ـ مقا

فـهو وغ�ه@, العلم من ُء
ã
Ï¿ال َغمض يقال

Ø
j ُغموض@, وbعه ا0ٔرض@, من تَطامَن

و0 النوم من ُغمضاً ُذقت ما ويقال@: بارزًة@/ شارعًة تكن n ٕاذا غاِمضة@: وداٌر غاِمض@/
وهـو الرجل َيرك}ا الذنوب واXغمVـضات@: العـ�@/ فيه تُغَمض ما كقَدر أيى ِغFضاً@,
ا¡وض عن ُرّدت ٕاذا الناقة@: ُغم|ضت ويقال@: َيرها@/ n كأ@نّه عyا يُغّمض لكنّه يعِرفها
كأ@نّك رققتَه ٕاذا السيف@: Vحد وأغمضُت فورَدْت@/ عينzا مُغم|ضًة الذائد ع� فحملت

العيون@/ عن أخفيته لرقّته



٣٢٧ غمض

ُغموضاً@/ تَغُمض غمضت وقد شارعة@,
Ô
غ� غاِمضة@: داٌر ـ ٢٠ . ٨ الxذيب

وخلخال ُغموضاً/ غَمض وقد غاِمض, وأمر ا¡ملة@/ عن الفاتر والغاِمض@من@الرجال:
أغمضت و0 غمضت وما أيضاً@/ غامض وكعب غموضاً@, الساق

ã
غَمض| قد غاِمض

ã
|

ã
	 اُغـُمْض ويقال نوم غ� من التغميض يكون وقد كّلها@/ لغات اغتمضت@: و0

قد :@ الرأيى ا�يّد للرجل ويقال \نه@/ من
ã
	 ُحّط أو رداءته Xكان

ã
æِزد أيى البياعة@,

ودّقة@/ نظر فzا غاِمضة@: ومسألة ,@ الرأيى
ã
| وأغمَض النظر أغَمض

والتـغميض والُغFض والُغمض Qاوزت@/ ٕاذا عنه وغّمضُت ـ ٤٠٧ ا0شتقاق
ا0ٔرض@/ من الغامض اyXبط والَغمض@: النوم@/ من واحد@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الفرق هو وهذا جانب@/ ٕا	 [ايل

ã
| خفض هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ا0ٕطباق@/ فض@, Òòا الَغّض@, ـ مواّد وب� بيyا

القلب@/ ع� أو Í½الب ع�
ã
| يكون أن من أعّم اXع� وهذا

الَمرأي@, عن [ايل مع ما خفاء فيه كان ٕاذا ا¡ّق
ã
| ُغموض مصاديقه@: ومن

خفاء فzا كان ٕاذا@ العلوم
ã
و| جانب@,

ã
| اXنخفضة ا0ٔرض

ã
و| النسب@,

ã
| وهكذا

وفzا اXعروف الشارع عن مBيلة كانت ٕاذا الدار
ã
و| اXتوّسطة@/ ا0ٔفكار عن و[ايل

الع�@/
ã
| وهكذا خفاء@/

فتجّوز@/ القيدين ¡اظ بدون والتجاوز النوم ع� ٕاط?قها وأمّا

واÇòفاء الفـتور oفاهÇf ,@Fxوم?حظ القـيدين Iـقّق من ا0ٔصل
ã
| ف?@بّد

فتكون القيدان@: فzا لوحظ ٕاذا وغ�ها@: اòلخال
ã
و| الناقة

ã
و| السيف

ã
والغموض|

Qّوزاً@/ تكون وٕا0ّ ا0ٔصل@, مصاديق من
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Ôrوَلس ُتنِفقون ِمنُه بيَث Òò ا موا َتَيم, و� طيCباِت@/// ِمن أنِفقوا آَمنوا ال,ذيَن ا Ûv@أ يا
/@٢٦٧ . ٢ ـ فيه ُتغِمضوا أن ٕاّ� بآخِذيه

تأخذونه@/ Dف تساTوا Øح� خفض@فzا@, مع أعينكم@وأبصاركم يلوا Ô] أن @ٕا0ّ أيى

تعا	@: قال ـ ا0ٕنفاق بعد كاXّن هو ء@: رديى خبيث ء
ã
Ï¾ ٕانفاق أّن �O و0

Çم Ô ÒG أذًي و� َمـنّاً أنَفقوا ما ُيتِبعوَن � Ø Ôj Gِا َسـبيِل ã| م Ô ÒGأموا ُينِفقوَن ال,ذيَن
/@٢٦٢ . ٢ ـ م ß Ùwَر ِعنَد أجُرُهم

الطرف@/
ã
| أذًي ويوجب وا0ٔذي@, كاXّن خبيث@: ء

ã
Ï¾ فٕانفاق

التـعلّق وعدم ا�@,
ã
| ا¤بّة عن يكشف الطّيبات@: من ا0ٕنفاق أّن ٕا	 مضافاً

/@Fzف ازدياداً يوجب
Ø
j ومتاعها@, بالدنيا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غّم@:

ء
ã
Ï¿ال غممُت تقول@: وٕاطباق@, تغطية ع� يدّل صحيح واحد أصل غّم@: ـ مقا

أغـم� رجل يقال بنائـه@,
ã
| وا�}َة القَفا عُر Vالش َ يُغط|يى أن والَغَمم غّطيُته@/ أيى أُغّمه@,

رقة ßòا وهيى الِغFمة ومنه واضح@/ وقياسه غFمة@, bع الغFم الباب@: ومن ُء@/
Ø
Fَغ وج}ة

وليلة َغّم يوم ويقال ُيَر@/ n ٕاذا اG?ُل@: Vوُغم /@ Ò́ الر د ÒQ 0 كيى شّداً الناقة أنف ع� تُشّد
معروف@/ القلب@, Ï¿يَغ ء

ã
Ï¾ وهو ,@ Ó

Ø
Fغ يُغّمه ا0ٔمر وغّمه /@ Öمُظِلَم� كانا ٕاذا غّمة

يُغط|يى 0ٔ@نّه ,@ غم� للحزن قيل ومنه غطّاه@, قتل@: باب من Ó
Ø
Fغ ُء

ã
Ï¿ال غمVه ـ مصبا

Ó
Ø
Fَغ وال«Êُء اليوُم وَغّم ُغَمم@/ وا�مع وَلبس@, ح�ة أيى غّمة

ã
| وهو لم@, ß¡وا ال«Ìوَر

/@
ã
خ� :@�òا عليه وُغّم /@oغ أو حّر تكاثف من بغّم جاء وأغّم@: أيضاً@, قتل باب من

وَغّم منه@/ أخّص والَغFمة السحاب@/ والَغFم@: غ�ها@, أو oبغ س� أيضاً@: اG?ل وُغّم
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أغم� ورجل وقفاه@, ج}تُه ضاقت Øح� رأسه َشعر سال تِعب@: باب من Ó
Ø
Fغ الشخُص

مّكة@/ من ميً? ث?ث�
ã
| واد :@oالَغم وكراع ء@/

Ø
Fَغ وامرأة والقفا@, الوجِه

fه ألغمَت ٕاذا وغ�ه@: ا¡Fَر وغَممت /@
Ø
rفاغ غمVه الُغموم@, واحد الَغّم@: ـ صحا

الُكربة@/ والُغّمة@: فانغّم@/ غطّيته, وَغَمْمتُه: /@mFمع@الغ�وا الكعام, وهيى الِغFمة وِمنخريه
من بالنVفَس يأخذ كان ٕاذا َغّم@: يوم فهو يوُمنا@, وَغّم ملتِبس@/ م}م أيى ُغّمة@: أمر يقال
َغور@, ماء تقول Fك باXصدر ُوصف غامّة أيى غّم وليلة مثُله@/ يوُمنا@/ وأغّم ا¡ّر, شّدة

/@ اُغِميى مثل اسُتعجم@, أيى :@�òا عليه وُغّم

/@oَغ تكاثف أو حّر من بالَغّم جاء وأغّم@: Ó
Ø
Fغ اليوُم Vَغم ـ ٤٣٠ . ٢ ا0ٔفعال

ُس�@/ اG?ل@: وُغّم غطّاه@/ ه@:
Ò
وغ� وا0ٕناَء الغّم@/ عليه أدخَل :@ Ó

Ø
Fغ وغّمه كذلك@/ وال«Êُء

ُز@كم@/ الرجل@: وُغّم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
صّحة أو سعة من مثله أو نور قبال

ã
| التغطية هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

/@ ّ معنويى أو ماّديى مورد
ã
| يكون أن من أعّم فهو bال@, أو wجة أو Ìºور أو

:@
ã
| Fك ّ اXاّديى اXورد

ã
ف�

/@٥٧ . ٢ ـ ْلوي والس, اXن, َعَلْيكُم وأنَزْلنا الَغFَم َعَلْيكُم لنا وظل,

يطلق الغFم أّن Fك وحركته@, اSراره بلحاظ عليه ويطلق السحاب هو والَغFم
الشمس@/ نور مغطّيًا كونه باعتبار

:@
ã
| Fك

Ø ã
æالروحا اXورد

ã
و|

@ـ ن ×a للر, ا¡̀ق َيومئٍذ الُملُك @aًي� تَ الَمaِئكَُة َل Cونُز بالَغFم Êُء Ú»ال ُق َتشق, ويَوَم
/@٢٥ . ٢٥
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البـاء وحرف ا¡ـّق@/ نور
ã
Ùـ�Q عن يُغط|يى ما الكرZـة ا90ية هذه

ã
| والَغFم

/@
Ø ã
æالروحا ال«Êء ال«Êِء@: من واXراد تتشّقق@/ وا0ٔصل مضارع تشّقق@: وكلمة للتعدية@/

بعد به واXقابلة ,@
Ø ã
æالروحا Ònالعـا ومواجهُة ,@

Ø ã
æÊ»�ا والبدن اXاّدة فناء يراد

فيه@/ اX?ئكة ونزوُل وَغFم@, حجاب انشقاق

/@١٥٤ . ٣ ـ ُنعاساً أَمنة الَغّم َبعد ِمن َعَليكُم أنَزَل Ú Ôj
/@٤٠ . ٢٠ ـ ُفتوناً وفَتنّاك الغّم ِمَن يناك فنج, َنفساً وقتْلَت

/@ ٨٨ . ٢١ ـ اXؤمن� ُننجيى وَكذلك الَغّم ِمَن يناُه Ú ÒSو لَُه فاسَتَجبنا

ـيناك ØSو ا¡رب@/
ã
| وا0غBم وا0بت?ِء اXضـيقة من والنجاة ا0ٔمن أنزل أيى

واستجبنا النفس@/ قتل
ã
| كانت

ã
الّ� والوحشة وا0ٕضطراب ا0ٕبت?ِء حالة تغطية من

تغطية هو فالغم@: مغاضباً@/ كونه
ã
| له حصلت

ã
الّ� الشديد ا0بت?ِء تغطية من يناه ØSو

وتنّعم@/ وسعة رخاء قبال
ã
| ومضيقة وابت?ِء شّدة

َيُكـن � Ú Ôj @كاَئكُم ÒÌ Ô¾و أمَر@كُم عوا ßbفأ ِلَقومه@/// قاَل ٕاذ نوح َنبأ zم َعلَ واتُل
/@٧١ . ١٠ ـ Ú ã
ٕا اقضوا Ú Ôj ة ُغم, َعَليكُم أمُر@كُم

لزوم يـراد الغّم@/ ويتكّون يتحّصل بسـببه ما أيى يَُغّم@, به ما ]ع� فُعلة الُغّمة
للغّم@/ سبباً 0@يكون Øح� تعملون ما

ã
و| اُموركم جريان

ã
| والتعقّل والتدّبر التفّكر

Ó ØFَغ فأثاَبكُم اُخريىكُم ã| َيدعوكُم سوُل والر, أَحد Òَع� َتلُوون و� ُتصِعدون ٕاذ
/@١٥٣ . ٣ ـ فاَتكُم َع�ما َزنوا ÒIaِلكَي بَغّم

ã
| بعُد Iزنوا 0 Øح� مكّرراً@, بغّم ُملَصقاً Ó

Ø
Fغ ٕاليكم@, يرجع جزاًء فجازا@كم أيى

يفوت لئّ? مواضعكم عن rفÍ½ان ٕاذ ا¡Çرب@, ذلك
ã
| rفعل Fك عنكم@, نفـع فوت

للمسلم�@/ وَجرحاً وقتً? هزZًة والتخلُّف العصياُن ذلك فأوجب عنكم@, sالغ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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:@sغ

Ø
j قـبُل@, من ـلَك ÔZ n ء

ã
Ï¾ إفادة ع� يدّل واحـد صحيح أصل :@sغ ـ مقا

أيى كذا@, تَفعل أن ُغناماك ويقولون@: وغلبة@/ بقهر اÌ¿Xك� مال من اُخذ ما به اختّص
هذا@/ من Òsالَغ اشتقاق ولعّل قبيلة@, :@ Ösوَغ َتَتغّنمه@/ الّذيى وا0ٔمر غايتك

Ô
sوالُغ ,@lغاXوا mالغنا وا�مع غنيمة@, أصبتُه :@ ÓCغ أغنَمُه ء

ã
Ï¿ال غِنمُت ـ مصبا

فكـذلك أحد@: فيه يشـاركه و0 sبالُغ Oتّص اXالك أّن فgا به@, مقابل أيى بالُغرم@,
ما ء

ã
Òوال� قا_ة@, وا¡رب عنوًة ال¿Ìك أهل من نِيَل ما الغنيمة عبيد@: أبو الُغرم@/ يَتحّمل

واXعز@, أن Vالض ع� يطلق جنس Ëºٕا :@ Òsوالَغ أوزاَرها@/ ا¡رُب تضع أن بعد مyم نِيل
وقال لفظها@/ من sللغ واحد و0 ,@sالغ من قطعات مع� ع� أغنام@, ع� Qمع وقد

شاة@/ والواحدة الشاء@, sالغ :@ ّ ا0ٔزهريى

Fzوعل وا0ٕناث الذكور ع� يقع للجنس موضوع مؤّنث Ëºٕا :@ Òsالَغ ـ صحا
من Gا واحد 0

ã
الّ� ا�موع أÊºء 0ّٔن ُغَنْيمة@, فقلت هاء ا Òxأ¡ق ا Òtَصّغر وٕاذا bيعاً@,

وا0ٕبـل /@ Òsالَغ من `س له يقال 0زم@, Gا فالتأنيث ا90دمي|ـ� لغ� كانت ٕاذا لفظها
:@ ÓDتغن وغنّمتُه /@ ÓCُغ القوُم ßsغ يقال@: ,@

Ó
]ع� والغنيمة والَمْغنم ذ@كرناه@/ ما bيع

ã
| Òsكالَغ@

غنيمة@/ عّده ٕاذا وتغّنمه@: واغتنمه َنقلَته@/ ٕاذا

أفردَت وٕاذا للجFعـة@, لفظ الشاء@, :@ Òsالَغ الليـث@: قال ـ ١٤٩ . ٨ الxذيب
قطيعاِن@, أيى غCِن@, ف?ن ع� َتروح العرب@: تقول غ�ه@: وقال شاة@/ قلت الواحدة
ء
ã
Ï¿بال الفوز :@sالُغ الليث@: وقال ٕاب?ِن@/ عليه َتروح وكذلك ع�ِحدة, راع قَطيع لكّل

/@sالُغ انxاز وا0غتنام@: مشّقة@/ غ� من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
أو رMاً قبُل@, من له مالكاً يكن n مال تناول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

وما با¡رب@/ العدّو من اXأخوذة الغنيمة مصاديقه@: ومن معاملة@/ غ� ومن با0ٔصالة
بالتجارة@/ يتحّصل

ٕا0ّ sالغ من يراد 0 فٕانّه وا0ٕبل@, البقر قبال
ã
| الشاء ع� فتطلق :@ Òsالَغ وأمّا

من أخري جهة فzا وليس اXقصود@, wذا ف ØÍ½ويت ينال وما ¼Íفة نعمة كوuا جهة
راÇMة وفـائدة خالصة غنيمة ا Øu@فكأ غ�ها@, أو عاملة أو مركوبة أو ولة Òa @كوuا

والتجارة@/ التكّسب من مقصودة ونتيجة

معنويّاً@/ أو ماّدياً يكون أن من أعّم sوالُغ

/@٤١ . ٨ ـ سول وِللر, َسه Ô Ồ ِGِ فأن, ٍء ãÏ Ò¾ِمن Ôrَغِنْم ما أن, وjْعَلموا

أو حرب
ã
| غنيمًة كان@, طريق ّ وبأيى ء

ã
Ï¾ ّ أيى من ÓCُغ يُتناول ما مطلق يراد

عمل@/ من اُجرة أو Qارة
ã
| أو رMاً

ما وأمّا وVاهدة@, عمل نتيجة
ã
| يتحّصل أن :@sالغ مفهوم صدق

ã
| ويش�ط

وا0ٕرث@/ والعطية اGبة
ã
| Fك ,@sالغ عليه يصدق ف? عمل@: دون من شخص ٕا	 يصل

UمVس@/ غ� اXال كون يعلم أن ٕا0ّ

ã
| وٕاقامتـه ا0ّٔول اXـالك عن نائباً شـخص جعل واGبة@: ا0ٕرث حقيقة فٕاّن

ا0ّٔول@/ به يكلّف ]ا مكلّف
ã
æفالثا ,@Fyبي Dف عمل دون من مقامه

/@٦٩ . ٨ ـ oَرح َغفوٌر Gَا ِان, Gَا وات,قوا َطيCباً �ًaَح Ôrَغِنم ا Ø ßW فُكلوا

ح?ل فهيى صحيحة@, وVاهدة بعمل أيديكم
ã
| Iّصلت

ã
الّ� ا0ٔموال من أيى

وعملكم@/ Qارتكم وأرباح ا�@, سبيل
ã
| جهادكم نتيجة ا Øuفٕا لكم@, طّيب
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/@٩٤ . ٤ ـ َكث�ة lَمغا Gا فعنَد ال̀دنيا ياة Ò¡ا عرَض َتبَتغوَن
من يُعطzا

ã
الّ� الروحانيّـة والفوائد اXاّدية ا0ٔموال من يُتناول ما مطلق يراد

يشاء@/

ة Òَكـث� lَمـغا Gا وَعـدكُم ÓDَحكـ َعـزيزاً Gا وكاَن ا Òuتأخـذو ةً Òَكث� Òlوَمغا
/@١٩ . ٤٨ ـ َلكُم ل َفعج, ا Òuتأخذو

سبيل
ã
| ا£اهدين اXؤمن� أيديى ٕا	 تصل

ã
الّ� وا0ٔموال mالغنا مطلق يراد

والفتح@/ بالظفر الكفّار من يأخذوuا
ã
الّ� ا¡رب mغنا bلxا ومن ا�@,

/@١٨ . ٢٠ ـ َع�َغنَميى ا ßw وأُه̀ش zا َعلَ أتوكّأُ َ َعصايى هيىَ قاَل
ع� واّتكائه استناده ٕا	 ٕاشارة جوابه

ã
| كان وØXا الواحد@/ 0 sالغ جنس يراد

تعا	@: فقال سببيxّا@: ٕا	 وتوّجهه عصاه

موÏºفألقzا@/ يا ألِقها
/@١٤٦ . ٦ ـ Fُشحوُمه zم َعلَ منا حر, Òsوالَغ البَقر وِمَن

بالzود@/ يتعلّق
اòب�@/ وهو IرZه@,

ã
| أو اXوضوع

ã
| لص?ح أو للتعذيب التحرh@ٕامّا وفلسفة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غ�@:
به@, يُغت� ما أيى َغناء عنده وليس ا0@كتفاء@, ك?م@: مثل والَغناء الغنّة ـ مصبا
/@
Ø ã
غ� فأنا الُغنية@, Ëº0ٕوا به@, استغنيَت ٕاذا تِعب@, باب من غ�ه عن بكذا غِنيُت يقال
Òمَغ� عنك وأغنيت /@

ã
æالَغوا وا�مع غاِنيـة@, فهيى غ�ه@, عن بزوجها اXرأة وغنَيت

فهو ,@
ã
ÏßÈَر مثل

Ó
ِغ� Òيغ� اXال من

Ò ã ß
وغ� مقامه@/ وeَت عنه أجزأت ٕاذا وَمغناَته@: ف?ن

أغنياء@/ وا�مع ,@
Ø ã
َغ�
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صـوت@/ وا90خر الكفـاية@/ ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أص?ن غ�@: ـ مقا
ف?ن

ã ß
يُغ� 0 يقال@: الكفاية@, والَغناء /@

Ó
ِغ� Òيغ�

ã ß
َغ� يقال اXال@,

ã
| :@

×
الِغ� ـ فا0ّٔول

دارهم@:
ã
| القَوم

ã ß
وغ� غاٍن@/ فهو كذا@, عن

ã ß
وَغ� كفايتـه@,

ã
يك� 0 أيى ف?ن@, َغناَء

ويقال ببعلها@/ استغَنْت اXرأة@, والغانية@: مَنازGم@/ ومَغانzم@: wا@, استغنوا م Øu@كأ أقاموا
به@/ استغنيت أنت ٕاذا به@, وتغانيت بكذا تغّنيت ويقال /@ Ò� ß¡ا لُبس عن GFPا استغَنْت

الصوت@/ الِغناء@:@ ـ@ ا90خر وا0ٔصل

الرجُل@: Òواسـتغ� مقصـور@, اXال
ã
| الِغ� الليث@: قال ـ ٢٠١ . ٨ الxذيب

ء@/
ã
Ï¿ال عن ا0ستغناِء من Ëºٕا والُغنية@: ,@

Ó
ِغ� أصاب

معناه يقول@: ُعيَينة بن سفيان كان ـ بالقرآن Vيتغن n مَن منّا ليَس ـ ا¡ديث
ã
و|

جائز ك?م وهذا عبيد@: أبو قال الصوت@/ ٕا	 به يذهب nو به@/ يستغِن n من منّا ليس
ومن اسـتغنيت@/ ]Çع� تغانياً وتغانيت تغنّياً تغّنيت يقولون@: العـرب@, ك?م

ã
| فاش

Øوتغ� اُغنيVة
ã
Øيغ� ف?ن Øغ� يقال Wدود@, الصوت الِغناء من فهو التطريب ٕا	 به ذهب

أيى مُـغن@, رجل يقال والكفاية ا0ٕجزاء والَغـناء@: ,@
Ø ã
æا0ٔغا وbعها حسـنة@, بأغنية

كاف@/ زٔي ÔV

/@�Ì ßºعو� @=@ ك�ة وفرة@, ثروة@, ثراء@, غ�@, ـ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن ا0حتـياج@/ عدم أيى الفقـر@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا0ٔصل أّن

وا¦ّول@/ وا0ٕجزاء@, الكفاية@, مصاديقه

الرجل وكفاية بذاtا@, 0ستغنائها اXرأة@, ع� الغانية يطلق القيد@: هذا وبلحاظ
wا@/ والتعلّق با0زدواج بالطبيعة ٕالzا Iتاج ما وbيع معيشxا

وفقره@/ ا0ٕنسان حاجة يس� اXكان 0ّٔن اXكان@: ع� الَمغني يطلق وهكذا
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ِعناه@/ ماّدة من الع�ّية@, اللغة من مأخوذ فهو :@
ã
Øوالتغ� الصوت وأمّا

/@ Úlَتر ,@ Øَغ� = �عاناه� = ـ قع
صوت@/ نغم@, = �عنوت� = ـ قع

والطغيان التظاهر يوجب ا0سـتغناء فٕاّن اXفهـوم�@, ب� تناسـب وجود مع
الصوت@/ رفع ومنه ا¡ّد@, عن والتجاوز

/@٢٤ . ١٠ ـ بأ�مس تغَن Òn @كأن َحصيداً َفَجَعلناها

/@٩٢ . ٧ ـ فzا َيغنوا Òn كأن ُشَعيباً@ بوا كذ, ال,ذيَن

/@٦٨ . ١١ ـ فzا َيغنوا@ Òn �كأن ß\جا ِدياِرِهم ã| فأْصَبحوا

وقطُعـه@, ا¤صـول أخذ صـد Ò¡وا وا0ٔرض@/ الدار ٕا	 يرجع التأنيـث ضمـ�
َحصد@/ ذا بكونه ويتّصف ا0ٔخذ فيه يتحقّق ما صيد@: Ò¡وا

من ا�هـات bيع من و[اميxّا فzا والنقـص ا¡اجة فقدان ا0ٔرض@: وغناء
وأ\ار@/ وأشجار وٕانبات وضوء وماء وهواء موقعيّة

ã
| واستغنائهم فzا معيشxم سعة عن عبارة ا90يت�@:

ã
| ديارهم

ã
| وغناؤهم

ا�هات@/ bيع من الدنيا حياtم

:@
ã
| Fك غناء@, وذا غنيّاً ء

ã
Ï¾ جعل وا0ٕغناء@:

/@ ٨٤ . ١٥ ـ َيكِسبون كانوا ما م Ôyَع Ò�أغ ا Òf

/@٢٨ . ٦٩ ـ مالَيْه ã Ø�َع�أغ ما

/@١٠١ . ١١ ـ م ÔxGآ م Ôyأغَنتَع ا Òf

/@١٠١ . ١٠ ـ يؤِمنون � َقوم َعن والن`ُذر ياُت Ðا� ã�تُغ وما
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/@٢٨ . ٥٣ ـ ا¡ّق ِمن ã�يُغ � الظن, وٕان,

/@٣٣ . ٢٤ ـ َفضله اGِمن م Ô Òzُيغن Ø	َح

/@٢١ . ١٤ ـ Gا َعذاِب ِمن َعنّا ُمغنوَن Ôrَفَهلأن

ذات يكونوا أن وا90يات والناس والظّن ة ßG وا90 والكسب اXال 0@توجب أيى
غ�ها@/ عن wا يكتفوا Øح� فقرهم@, وتدفع حاجاtم ترفع غناء

البـدن بانتفاِء
ã
ينت� وهو الدنيوّية@, وا¡Çياة باXاّدة يتعلّق ا

Ø
W ا0ٔمور هذه فٕاّن

بوجه@/ ا0ُخرويّة ا¡ياة
ã
| تنفع ف? وموته@,

يوم تعا	مالك فٕانّه ا�@,
ã
و| � كان وما بالروحانيّة يتعلّق ما ٕا0ّ فzا و0@ينفع

يشاء@/ ]ا يشاء من فضله من يعطيى ين@, الد|

ُنسب ٕاذا وأمّا َعن@/ Mرف يستعمل تعا	@: ا� غ� ٕا	 اُضيف ٕاذا ا0ٕغناء ٕاّن
Ø
j

:@
ã
| Fك ومطلقاً@, حرف واسطة ب? يستعمل اXتعال@: ا� ٕا	

/@Gا ُيغِنzم

/@Gا أغناُهم أن ٕاّ�
َسَعته@/ ِمن ًaُّك Gا يُغِن

/@٢٨ . ٩ ـ َفضله اGِمن ُيغنيكُم َفَسوَف

خصوصيّة دون من مطلق بطور ء
ã
Ï¿ال مطلق@ويتعّلق@بذات تعا	 ا� فٕاّن@ٕاغناء

يشاء@/ كيف يشاء ما يفعل اXطلق القادر وهو وحّد@, وقيد

عـمله Tدودة
ã
و| به خاّصة جهة

ã
|

ã
يُغ� فهو كان@: ما أيّاً تعا	 غ�ه وأمّا

واòروج@/ الصدور ع� يدّل عن وحرف وقدرته@/ وتأث�ه

عن خارجة جهة
ã
| الدنيا ا¡ياة

ã
| ومغنياً ومفيداً نافعاً كان وٕان تعا	 فغ�ه
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اXلك فٕاّن ء@,
ã
Ï¾عن فzا

ã
يغ� 0 ا90خرة ا¡ياة أّن ٕا0ّ أثره@, Tدودة

ã
و| الذات مطلق

مشّيته@/ وIت وبيده � يومئٍذ

من جهة
ã
| ِغناًء الدنيا ا¡ياة

ã
| شاهد ٕاذا أ@نّه وجهله@: ا0ٕنسان غفلة

ã
|

ã
ويك�

ا0ُمور@/ أزمّة بيده الّذيى ا� عن ُيعرض جهاته@,

/@٧ . ٩٦ ـ jْستَغ� َرآُه لَيطْغيأن إ�ْنساَن ٕان, @ ًaُّك@

وجّل@: عّز ا� أÊºء من :@
Û ã
والغ�

/@٩٧ . ٣ ـ � ÒXالعا َعِن Þ ã�غ Gُوا

/@٧ . ٣٩ ـ َعنكُم Ø ã�غGا فٕان, تكفروا ٕان

/@٣٨ . ٤٧ ـ الُفَقراء Ô Ôrوأن Ø ã�الغ Gوا

/@٦٨ . ١٠ ـ Ø ã�الغ ُهَو ُسبحانَُه ولداً Gا َذ ÚHا قالوا@

واN0ٕاد@/ التكوين جهة
ã
| ٕامّا الَفقر أّن �O@0و

اN0ٕاد@/ بعد اòلق وتعديل التسوية جهة
ã
| أو

ا¡ياة@/ وٕادامة البقاء وبرنا¶ التقديرات جهة
ã
| أو

ا¡ياة@/ وسائل من ٕالzا والفقر اòارجيّة ا0ُمور جهة
ã
| أو

كّلها@, ا�هات هذه
ã
| Tتاجون فقراُء ٕانسان@: غ� أو ٕانساناً اXوجودات وbيع

قدرته@/ وIت اختياره
ã
| ا0ٔربعة ا0ُمور هذه من ء

ã
Ï¾ وليس

/@٣ . ٨٧ ـ َفَهدي َر َقد, وال,ذيى َفَسّوي َخَلَق أ�ع�ال,ذيى َربّك ÒËºا َسبCح

/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً ره فقد, ٍء ãÏ Ò¾ ُكل, وَخَلَق الُملك ã| Ìيٌك Ò¾ لَُه َيكُن Ònو

/@١٥ . ٣٥ ـ ميد Ò¡ا Ø ã�الغ هَو Gوا Gا
ٕا الُفقراُء Ôrأن النّاُس ا Ûv@َأ يا
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ã
| وليس ولذاته@, وبذاته ذاته

ã
| mالدا

Ø ã
ا0ٔز	 وهو اXطلق

Ø ã
الغ� هو تعا	 فا�

| بأيى ّد ÔJ@0و 0@يتناَهي نور وهو الوجوه@, من بوجه حاجة و0 ضعف و0 فقر وجوده
وضعف فقر له يتصّور وكيف ء@/

ã
Ï¾ كّل فناء وبعد موجود ّ أيى قبل الكائن وهو حّد@,

ورزقها@/ وقّدرها وسّوvا ا0ٔشياء كّل أوجد وهو

/@٦٤ . ٢٧ ـ وأ�َرض Êء Ú»ال ِمَن َيرزُقكُم وَمن ُيعيُده Ú Ôj لَق Òò ا َيبدُء ن أم,

/@٦ . ١١ ـ زُقها ِر Gا Òَع� رضٕاّ� أ�َ ã| داب,ٍة ِمن َوما

أوصاف@: بأربعة ا£يد@: القرآن
ã
| ُوِصف قد

Ø ã
الغ� ٕاّن

Ø
j

/@٢٦٣ . ٢ ـ oَحل Ø ã�غGوا

/@٢٦٧ . ٢ ـ يد Òa Ø ã�غGا أن, واعَلموا

/@١٣٣ . ٦ ـ الّرaة ذو Ø ã�الغ وربّك

/@٤٠ . ٢٧ ـ hكَر Ø ã�َغ ã Øèَر فٕان, كََفر وَمن

بصفة فقورَن وا0ستكبار@, والعدوان الطغيان
ã
ÏÉيقت ذاته حيث من الِغ� فٕاّن

Hالف الصفات وهذه يناسبه@, مورد
ã
| مyا وكّل والكرم@, والرaة وا¤موديّة ا¡لم

/@
Ø ã
الغ� ا� من اXمتنعة والعدوان الطغيان

وضـعفاً فـقراً يوجب وٕا0ّ والرaـة@, والكرم ا¡لم
ã
ÏÉيقت اXطلق الغـ� نعم

وا0حتياج@/ الفقر ي?زم الطغيان فٕاّن واحتياجاً@,

عن والغفلة ا�هل م?زمتـه جهة fن جهـة@:
ã
|
Ø ã
اòيا	 ّ الظاهريى الغ� وأمّا

وا0ستكبار@/ الطغيان منه يظهر وفنائه@: فقره حقيقة وعن ا¡ّق

والنقصان@/ الفقر عن كشفه جهة من ا0نسان@, ِغ� نتيجة فالطغيان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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غوث@:
بعد ½Íة والن� ا0ٕعانة وهيى ا0ٕغاثة@, من الَغوث وهيى واحدة كلمة غوث@: ـ مقا

الشّدة@/

/@ يى Ød الفـاعل Ëºوبٕا ُمغيـث@, فهو Íه@,
Ò
ون½ أعانـه ٕاذا ٕاغاثـة أغاثه ـ مصبا

شّدtم@/ كشف برaته@: ا� وأغاثهم فأغاثه@, به واستغاث منه@/ Ëºٕا والغوث

قال والَغواث@/ والُغواث الَغوث Ëº0ٕوا َغوثاه@, وا قال الرجُل@: ث Vغو ـ صحا
ء
ã
Ï¾ ا0ٔصـوات

ã
| يأت nو قـال@, وَغواثه@, وُغواثه دعاءه ا� أجاب يقال الفّراء@:

ياح@/ والص| الن|داء مثل Ì»وبالك عاء@, والد� البكاء مثل
Ø
ËÉبال

ã
çيأ ا Ø̂ وٕا غ�ه@, بالفتح

لك«Ìة ياء الواو صارت الِغياث Ëº0ٕوا فأغثُتـه@/ ف?ن
ã
واسـتغاث� قبيلة@/ وَغوث@:

ما@@قبلها@/

,@
ã
أِغث� بلّية@:

ã
| الواقع ويقول به@, ا� أغاثَك ما والغياث@: ـ ١٧٧ . ٨ الxذيب

أdع nو قلُت@: غوثاه@/ وا قال أيى تغويثاً@, ث Vفغو ف?ن ÍÔÈب وتقول /@
ã
Øع� فّرج أيى

و0 مَـغوثة عنده
ã
	 كان fا ف?ناً اسـتغثت ويقال@: بالواو@/ يغوثه غاثه يقول@: أحداً
ا0ٕغاثة@/ موضع يوضعان ٕاÊºن وَغوٌث@: ومَغوثة ٕاغاثة@/ أيى َغوث@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
َكَنـفه@/

ã
| وجعلُه وشـّدة ابت?ء من ا0ٕنقـاذ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

Í½والن وا0ٕعانة والتخليص ا0ٕنقاذ ومواّد اXاّدة ب� ا0ف�اق Jصل القيدين وwذين
والتفريج@/ واS0ٕاء

فيه@/ وا0نغFر ا0بت?ء من التخريج مطلق ٕا	 ا0ٕنقاذ@:
ã
| النظر فٕاّن
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واòلط@/ الشوب عن Øُمَص� جعله ٕا	 التخليص@:
ã
و|

الشيئ�@/ ب� وخلل فرجة ٕاحداث ٕا	 التفريج@:
ã
و|

آخر@/ ء
ã
Ï¿ب ابت?ء عن ء

ã
Ï¾ تنحية ٕا	 اS0ٕاِء@:

ã
و|

قريب@/ عن اXتظاهر اXتداوم الن½Íة ٕا	 الَعون@:
ã
و|

كان@/ Lو ّ بأيى ا0ٕعانة مطلق ٕا	 الن½Íة@:
ã
و|

التقريب@/ باب من والتفريج@, والكشف Í½والن با0ٕعانة اXاّدة@: فتفس�
ٕاغاثته@/ تصّور باعتبار به يى Ød ا0ٔصنام من وهو يَغوَث أّن والظاهر

/@٢٩ . ١٨ ـ هل ÔXكا ]اٍء ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان
/@١٥ . ٢٨ ـ َعدّوه ِمن َع�ال,ذيى شيَعته ِمن ال,ذيى فاسَتغاثَه

/@٩ . ٨ ـ َلكُم فاسَتجاَب رب,كُم َتسَتغيثوَن ٕاذ
/@١٧ . ٤٦ ـ َوْيلكآِمن Gا َيسَتغيثاِن ا ÔYو ْيه@@/@/@/ ِلواِلَد قاَل وال,ذيى

ـ
ã
| Fك وا0بت?ُء@: كنـفه@,

ã
| Nعله Øح� ابت?ء من ا0ٕنقاذ طلب ا0سـتغاثة@:

اLراف من Øn@التأ
ã
و| ا¤اربة@,

ã
و| العدو@, مواجهة من الشّدة

ã
و| ,@ Øsجه نار حرارة

وض?Gم@/ ا0ٔو0د
لٕ?جـابة ومسـتحقّاً ل¿Ìائطها واجداً يكون أن 0زم ا0ٕسـتغاثة أّن �O@0و
أن يصّح ف? ا0ٕجابة@: ¡سن ومستحقّاً Gا أهً? يكن n ٕاذا وأمّا وا0ٕنقاذ@, وا0ٕغاثة
وسوء العمل بسوء وشّدة بعذاب

ã
ابت� من ابت?ء

ã
| Fك ابت?ء@, من فيه ا

Ø
W ويُنقذ يُغاث

والعصيان@/ اò?ف ع� واÍ¼0ٕار ا0ختيار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غور@:
وتطامن@, واLطاط ء

ã
Ï¿ال

ã
| ُخفوض أحدYا صحيحان@, أص?ن غور@: ـ مقا
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ء
ã
Ï¿ال لقـعر قوGم ـ فا0ّٔول َحَرباً@/ أو قهراً مـال أخذ ع� ٕاقدام ـ ا90خر وا0ٔصل

غابت@/ ِغياراً@: الشمُس وغارت ُغؤوراً@/ عينُه وغارت َغوراً@, اXاُء غاَر ويقال َغوُره@,
من مرتِفع والنVجـد النVجـد@, خ?ف ا Øu@0ٔ بذلك يت Ød ا¨ـن@,

ã
ي� وما امة

ß
t والغوُر@:

كأ@نّه للقائلة@, نزل ٕاذا الرجل@: ر Vوغو وأغار@/ الَغور@, çأ ٕاذا الرجُل غاَر يقال ا0ٔرض@,
إغارة ف?ن

ã
ب� ع� ف?ن بنو أغار يقال ا0ٕغارة@, ـ ا90خر وا0ٔصل هابِطاً@/ مكاناً نزل

أيضاً@/ هذا ِمن الثعلب@: وإغارة وغارًة@,

ويـقال َحـقود@, أيى الَغور بعيد يقال ومنه قعره@, ء
ã
Ï¾ كّل من الَغور ـ مصبا

قـعَد@: بـاب مـن Ôالع� وغارت فيه@/ النظر دقّق ٕاذا ا0ٔمر@:
ã
| وغاٍر با0ُمور عارف

ٕاذا الطاعة@: Ëº0ٕوا ٕاطاعًة أطاَع مثل الغارة@, Ëº0ٕوا ٕاغارة@, الفرُس وأغار اKسفت@/
اòيل ع� الغارة أطلقت

Ø
j الس�@,

ã
| أÌºعوا ٕاغارة@: القوُم وأغار الَعدو@,

ã
| أÌºع

ديارهم علzم هجم العـدّو@: ع� وأغار اòـيل@/ فّرقوا أيى الغارة@: وَشـنّوا الُمغيرة@,
الكهف@/ قيل اتّسع فٕاذا الَمغارة@, شبه ا�بل

ã
| ينحت ما والغار@: wم@/ وأوقع

الغاراِن@, Yا وفرجه@: ا0ٕنسان لفم يقال :@ ّ ا0ٔصمعيى قال ـ ١٨١ . ٨ الxذيب
شـّد ٕاذا وغـارة@: ٕاغارة يُغ�ه ا¡بَل وأغار شجر@/ والغار@: لغاَرْيه@/ يَسعي اXرء يقال
مـقام يـقوم Ëºٕا والغارة ,@

Ø ã
حقيـ� مصدر وا0ٕغارة الفتل شديد ُمغار@: وَحبل فتله@,

ر@: الُمـغو| :@
Ø ã
èا0ٔعـرا ابن ُحÍÉه@/ Ìºعة وهو وغارة@, إغارة الفرُس وأغار اXصدر@,

يرحل@/
Ø
j ُهنzة الyار نصف النازل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وُمنَخَفضه@/ ء

ã
Ï¾ قعر

ã
| وخفٌض ء

ã
Ï¾ ورود هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ها
Ô
وس� العدّو @داخل@Tيط

ã
اòيل@| وَغور ء@/

ã
Ï¾ @قعر

ã
| اXاء من الَغور مصاديقه@: ومن



غور ٣٤٢

والغور منحّطة@/ كانت ٕاذا نف«Îا
ã
| ا0ٔرض وَغور بالفتل@/ نفسه

ã
| ا¡بل وغور ٕاليه@/

الغار@/ منه يتحّصل Øح� منه قطعة
ã
| ا�بل وغور فيه@/ بالتحقيق ّ علميى موضوع

ã
|

وهكذا@/ والفم@/ الفرج
ã
| Fك فيه واKفاض البدن

ã
| وغور

الغارة@/
ã
و| ا�بل غار

ã
| Fك الَغور@: من يتحّصل Xا Ëºٕا والغارة

/@٣٠ . ٦٧ ـ َمع� ]اٍء يأتيكُم ن Òf َغْوراً ماؤكُم أصبَح ٕان

/@٤١ . ١٨ ـ طلباً لَُه َتسَتطيَع َفلَن َغْوراً ماؤها ُيصبُح أو

وَعلَيه ِبِه آَمـنّا ُن ×a الر, هَو ُقل ـ با� واZ0ٕان التـوحيد مقام
ã
| ا0ُو	 ا90ية

لنا@/ @ك, تََو

وقّوته@: وَحوله ا� مشيّة ٕا	 التوّجه ولزوم العبد عجز ٕاثبات مقام
ã
| والثانية

/@Gِبا ٕاّ� ةَ قو, اGو� شاَء ما قلَت جن,تَك دخلَت ٕاذ ولَو�

بقوله@: فzا Úع� هذا وع�

َطلباً@/ لَُه َتسَتطيَع َفلَن

وهـذا ا0ٔرض@, عمق ٕا	 واK0فاض اòسف حالة
ã
| اXاء ص�ورة واXراد

أو شأنيّاً يكون أن من أعّم بالغور ا0تّصاف فٕاّن بالغائر@, التعب� من أحسن التعب�
مصدراً@/ الغور R?ف فعليّاً@/

/@٥٩ . ٩ ـ َمحون ÒN وُهم ٕاليِه َلول,وا aًَخ ُمد, أو َمغاراٍت أو َملجأً دوَن ÒN لَو

ٕان, َزْن ÒI � لصاِحبه يَقول ٕاذ الغاِر ã| ا ÔY ِاثن�ٕاذ Ò ãæثا َكَفروا ال,ذيَن أخَرَجُه ٕاذ
/@٤١ . ٩ ـ َمَعنا Gَا

أو صغ�اً يكون أن من أعّم وهو َغور فيه يكون ما ]ع� الَغور@, ٕاËºمن الغار

الّذيى ا¤ّل ]ع� مكان Ëºٕا فٕانّـه الَمغارة R?ف طبيعيّاً@, يكون Dف وٕاط?قه @كب�اً@,



٣٤٣ غوص

باب من ٕاËºمكان خل Vوالُمد فيه@/ الغور Oتار الّذيى الغار ع� غالباً ويطلق فيه@, يُغار
ا0ختيار@/ ع� ويدّل دا0ً@, التاء قلبت كا0دHال@, ا0فتعال

كّل يتصّور واXّدخل اXلجأ فٕاّن الَمغارات@: وbع َخل@, Vوالُمد الَملجأ ٕافراد وأمّا
وهذا كث�ًة@, bاعة يَسع وسيع Lو ع� أو ضّيق@, Tدود Lو ع� Lوين@, ع� Fyم

ضّيق@/ مَدخل
ã
| ٕا0ّ الغور يصدق ف? فيه@, يُغار الّذيى ا¤ّل R?ف

ٕا	 متوّجهاً كان الكفّار ٕاخراج أّن ع� الكرZة@: ا90ية فتدّل الغار@: جريان وأمّا
ٕاذأخرَجه@/ ـ@ صاحبه دون فقط �ص� الرسول

َمَعنا@/ Gَا ٕان, َزْن ÒI� ـ مضطرباً وكان حزن قد صاحبه أّن وع�

ع� يدّل اXضارع فٕاّن ـ@ ِلصاِحِبـِه يقوُل ٕاذ ـ مسـتمّراً كان ا¡زن أّن وع�
والتوّقع@/ ا0ستمرار

َسكيَنتَُه Gُا فأنَزَل ـ فقط بالرسول تَعلّق قد نود Ô�با والتأييد السكينة أّن وع�
مفرد@/ الضم� فٕاّن ـ نود Ô ßP وأي,َدُه َعلَيه

أخَرَجه@/ ٕاذ Gُا ه ÒÍ Ò½ نَ َفَقد ـ لرسوله تعا	 ا� Í½ن
ã
| والك?م

فيه@/ طعن ع� تدل n ٕان فضيلة@, ع� تدّل 0 اXصاَحبة فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غوص@:
الَغوص: من@ذلك متسف|ل@/ ع�@أمر هجوم ع� صحيح@يدّل أصل غوص@: ـ مقا
Øحـ� الغاِمض العلم ع� وغاَص غائص@/ ء

ã
Ï¿ال ع� واGاجم اXاء@/ Iت الدخول

استنبطه@/

غـاِئص@, فهو عليـه@, هَجم قال@: باب من َغوصاً ء
ã
Ï¿ال ع� غاَص ـ مصبا



غوص ٣٤٤

0سـتخراج اXاء
ã
| وغاَص مبالغة@, أيضاً وَغّواص وقاَفة@, قائف مثل غاَصة وbعه

مyا@/ بَُعَد ما استخرج Øح� أقصاها بلغ كأ@نّه :@
ã
æعاXا ع� غاَص قيل ومنه ما@@فيه@,

ء
ã
Ï¿ال ع� واGاجم اXاء@/

ã
| غاص وقد اXاء@, Iت ال�ول الَغوص@: ـ صحا

ا¡ديث
ã
و| الِغياصة@/ وفعلُه اللؤلؤ@, ع� البحر

ã
| يَغوص الّذيى والَغّواص غائص@/

حـائض ا Øu@أ زوَجها تُعِلم 0
ã
الّ� ا¡ائض فالغائصة@: ـ والَمغوصة الغائصُة ـ@@ُلِعنت

حائض@/
ã
Ùæٕا لزوجها فتقول حائضاً تكون 0

ã
الّ� والَمغوصة@: فُيجامُعها@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو مـاّدياً فيه@, وIّرك ء

ã
Ï¾ باطن ٕا	 ورود هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

غمر@/ ـ راجع ـ معنويّاً

منه بريئة كانت وٕاذا غائص@/ ا Øuٕا يقال ا¡يض دم
ã
| غوصه باعتبار وا¡ائض

َمغوصة@/ فهيى ٕاليه ونسبت

اٍص َوَغو, َبنّاٍء ُك̀ل Òياط� َوالش, َحْيُثأصاَب ُرَخاًء بأْمِرِه ِريى Ö ÒQ Ò́ Cالر لَُه رنا َوَسخ,
/@٣٧ . ٣٨ ـ

َوَيْعَمُلوَن لَُه َيُغوُصوَن َمْن ßيَاط� الش, َوِمَن /@/@/@@ عاِصَفًة Ò́ Cالر َن ÖD ِلُسلَ رنا َوَسخ,
/@ ٨٢ . ٢١ ـ ذىلَِك ُدوَن aًَعَم

وهذا غ�ه@, أو كان Mراً فيه@, Iقيق أو وIّرك ء
ã
Ï¾ داخل ٕا	 ورود الغوص

ا�ّن@/ Ôشياط� الشياط�@: من اُريد ٕان فzم@, اللطافة جهة
ã
| مزاجهم بتناسب

فـيه وÇIقّق ا¡ّق عن ماَل مَن الشيطان فٕاّن ا0ٕنس@, شيطان يراد أن وZكن
اXاّديّات@/

ã
| الغوص ٕا	 [ايً? أشّد حينئٍذ فهو وا0لتواء@, العوج



٣٤٥ غوط

تعا	 ا� جانب ومن ا0ٕعجاز باب من ا�ّن@: من الشياط� سلDن وتسخ�
كالر´@/ وهذا رنا@, وَسخ, ـ ا90يت�

ã
| به ح ØÍ¼ وقد وبقدرته@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غوط@:

من Ø ßطم�Xا الغائط@: ذلك من وَغـور@, اطمينان ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
أرض ا Øu@كأ هذا@, من ا Øuٕا يقال دمشـق وُغوطَُة وأغواط@/ ِغيطان وا�مع ا0ٔرض@,
صحيح@/ وقياسه فض@/ ÒKا فقد Øتث� وٕاذا ,@ Øتث� ٕاذا الُعود@: ٕانغاَط قالوا@: ا Ø[ور منخِفضة@/

اÇòارج ع� الغـائط أطلق
Ø
j ا0ٔرض@, من الواسع Øطم�Xا الغائط@: ـ مصبا

ط Vتَـغو وقـالوا منه اشتقّوا
Ø
j اòاّص@, بٕاdه لتسميته كراهًة ا0ٕنسان@, من اXستقَذر

ا0ٕنساُن@/

أن أمرتَه ٕاذا ُغْط@, ُغْط للرجل يقال :@
Ø ã
èا0ٔعرا ابن عن ـ ١٦٥ . ٨ الxذيب

ا�Fعة@/
ã
| أيى مثُله@, الغاِط

ã
| ما يقال الغاُط, وهم ,@íالف جاءت ا�Fعة@ٕاذا يكون@مع

ا0ٔرض@, من Øطم�Xا والغائط: والشجر/ اXاء
Ô
كث� بالشام موضع الُغوطة@: الليث: وقال

أراد ٕاذا الرجـل وكان ا¡دث@, عن كناية والتغويط قال@: وا0ٔغواط@, الِغيطان وbعه
وهو نفِسه از Òلل� قيل

Ø
j الناس@, Ôأع� عن فيه يغيب ا0ٔرض من غائطاً ٕارتاد ز

Ø
الت�

فهو أحَدث@, ٕاذا الرجل@: ط Vتَغو وقد له@, سبباً كان ٕاذا النVجو@, عن كناية غائٌط َدث Ò¡ا
الغـوَطة@: :@

Ø ã
èابن@ا0ٔعـرا عن فيه@/ غاَط ٕاذا @َيغوط@: الواديى

ã
| الرجل وغاَط ط@, مُتغو|

َيغوط@, اXاء
ã
| ف?ن وغاَط ز@,

Ú
ت� ٕاذا الغائط@, ف?ن ÍÒÈب ويقال واXاء@, النبات Vتَمع

بعيدة َغويطة@: ِب� وهيى قعَرها@, أبِعد أيى ك@,
Ò
ب� أغِوْط الفّراء@: وعن فيه@/ انغمس ٕاذا

ã
| غـاط :@ ّ ا0ٔصمعيى الط�@/

ã
| الرجُل وغاط ودخل@, حفر غاَط@: أبو@عمرو@: الَقعر@/

يى Ød الَدعوة@, الواسعة ا0ٔرض الغائط@: يل@: Ò Ôc ابن غاب@/ ٕاذا وَيغوط@: َيغيط ا0ٔرض



غول ٣٤٦

فzا@/ دخل أيى ا0ٔرض@,
ã
| غاط 0ٔ@نّه غائطاً

فيه تَغوُط رمٌل هذا ويقال@: فيه@, دخل وَيغيط@: يَغوط ء
ã
Ï¿ال

ã
| غاط ـ صحا

الغائَط@/ ف?ن çأ ويقال ا0ٔقدام@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصـاديقه@: ومن سكون@, حالة مع اKفاض هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

أو اXاء
ã
| أو الرمل

ã
| وغاَط الُغوطة@/ وكذا الغائط@, وهو وسكن اKفض ٕاذا ا0ٔرض

مطمئنّاً@/ منخفضاً جعله ٕاذا وغّوطه@: وأغاطه فzا@/ وناز0ً منخفضاً كان ٕاذا :@ الواديى
ã
|

آثـار من فهيى وغ�ها@: واXاء النبات واجBع والتقّعر والغيـبة الدخول وأمّا
مورد@/

ã
| واحد كّل مورد@, كّل

ã
| ا0ٔصل

/@٤٣ . ٤ ـ الغاِئط ِمن ِمنكُم أَحٌد جاَء أو َع�َسَفٍر أو ×ÏÈمر Ôrُكن وٕان

عن @كناية مyا ء واXـجيى مطمئـنّاً@, ا0ٔرض من اKفض ما ا0ٔرض من الغائط
Tّل

ã
| يكون أن 0زم ز

Ø
الت� أّن ٕا	 ٕاشارة وفzا ا0ٔدب@/ توافق الكناية وهذه ز@,

Ø
الت�

Tفوظ@/ مستور

ا Ø̂ ٕا ا£ـيد@: القـرآن
ã
| يذكر مسـتقبَح موضـوع من يكون ما كّل أّن وليعلم

تأّدباً@/ به@, ح ØÍ½ي و0 بالكناية@, ويذكر يستعمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غول@:
Ëº0ٕوا َغـّرة@, ع� قتله واغـتاَله@: أهَلكه@, قال@: باب من َغْو0ً غاله ـ مصبا
وا�Çمع ذلك@, وÇLو وفجوره ٕاباقه العـبد@: وغائلُة /@

Ø
Ì¿وال الفساد والغائلة@: الِغيلة@/



٣٤٧ غول

كهيـئة @@ قفاً له دقيق سـيف غول@: ßXوا /@ الدواهيى الغـوائل@: :@
ã
الكسـا� وقال الغوائل@/

ا0ٕنسـان اغـتاَل ما وكّل وأغوال@, الغي?ن وا�مع ,@
ã
ـعا	 Vالس من والُغول@: ك|�@/ الس|

ُغول@/ فهو فأهَلكه@:

غاله يقال 0@يدري@, حيث من وأخذ َختل ع� يدّل صحيح أصل غول@: ـ مقا
به@/ Vَمر مَن يَغتال 0ٔ@نّه الَمفازة@, بُعد والَغول@: قالوا@: /@ يَدريى 0 حيث من أخذه يغوله@:

ا0ٔصل@/
ã
| واو والياء ا0غتيال@, والِغيلة@: تغتال@/ ا Øu@0ٔ يت Ød ,@

ã
عا	 Vالس من والُغول@:

فzا 0@يستب� أيى :@
Òã
Ï¿Xا َتغتال أرض هذه :@ ّ ا0ٔصمعيى ـ ١٩٢ . ٨ الxذيب

َسـ� تغتال ا Øu@أ وذلك اXـفازة@, بُعد الَغول@: الليث@: وقال وسعxا@/ ُبعدها من
Ôã
Ï¿Xا

ا�ّن َمَردة ا Øu@أ العرب تزعم ـ ُغوَل و0 هامَة و0 َعدَوي 0 ـ ا¡ديث
ã
و| القوم@/

غال :@
Ø ã
èا0ٔعرا ابن قالوا@/ ما �ص�

Ø ã

الن فأبطل أشعارهم

ã
| ذلك وذ@كروا والشياط�@,

عبـيد@: أبو بالعقل@/ ذهب ء
ã
Ï¾ كّل والَغول@: َغو0ً@, يغوله به ذهب ٕاذا زيداً@: ُء

ã
Ï¿ال

أيى Jتسبه 0 حيث من عدّوه به يغتال صاحبه 0ّٔن سيف@, جوفه
ã
| سوط غول@: ßXا

السّكيت@: ابن وخفـية@/ اغتيال
ã
| أيى ِغيلًة@, ف?ناً ف?ن قتل :@ ّ ا0ٔصمعيى قال لكه@/

Ô
v

ا¡لم@/ غول والغضب ُغول@, فهو ا0ٕنساَن أهلك ما وكّل اغتاله@, ٕاذا غاله@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ما مصاديقه@: ومن ء@,

ã
Ï¾

ã
| النافذ

Ø
Ì¿ال هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

وما ا¢وفة@/ ا0ٔمكنة
ã
| موهوم حيوان

ã
| ويتخيّل يتوّهم وما وُبعدها@/ اXفازة سعة

زائد@/ خطر ففيه سوط بصورة أو غ?ف
ã
| الدقيق والسيف به@/ ويذهب العقل

ã
| يَنفذ

خطراً@/ أو فساداً يوجب وما التحّلم@/ حالة
ã
| النافذ والغضب

ا¡روف وباخت?ف أ@ك�@, اشتقاق الغوي@: الغوص@, الغور@, ـ وب�اXواّد وبيyا
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/@
ã
æعاXا Hتلف ا0ٔواخر

/@٤٨ .@٣٧ ـ فون Ò� يُ َعyا و�ُهم َغوٌل �فzا منَمع�/// بكأٍس م ßz َعلَ ُيطاُف

اللذيذة اÌ¾0ٔبة بعض
ã
| ي�اءي Fك ي¿Ìبه@, فيمن ينفذ فساد و0

Ø
Ì¾ 0 أيى

اXاّدية@/

ا0ُخروّية@/ النعم من كّل
ã
| ملحوظ ة@: ØÍÉXوا الَغول انتفاء أيى اXع� وهذا

م@/ Øwر ِعنَد aِم داُرالس, م Ô ÒG ودار@القرار@, دار@الس?م ا Øuفٕا

Øn@وتأ ومضيقة ومصيبة وابت?ء غّم من ينفذ@:
Ø
Ì¾ كّل ع�انتفاء يدّل الَغول

ã
فن�

النفس@/
ã
| تؤ ّثر ونقمة وعذاب Ì

Ø
»Iو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غوي@:

شـد@, الر� خ?ف وهو ا�هـل@,
ã
| ٕاuَمك ÍÈب@: باب من َغيّاً غَوي ـ مصبا

نية@/ Vالز
ã
| يقال Fك ,@rالش

ã
| تقال كلمة ,@Ì»والك بالفتح لََغيVٌة وهو الَغواية@, Ëº0ٕوا

الفصيُل وغِويى أضلVه@/ وأغواه@: ُغواة@, وا�مع غاٍو@, وهو ,@ Vوضل خاَب أيضاً@: وَغَوي

غـايى وا�مع الَمدي@, والغاية@: /@éالل ¾Ìب من جوفُـه فسَد تعب@: باب من غوًي
تفعل أن وغايتك ا@, Ôxبيّن غايـة@: وغييُت غايات@/ وا�مع الراية@, والغاية@: وغايات@/

فعلك@/ أو طاقتك uاية أيى @كذا@:

ا0ٔمـر@/
ã
| وٕاظ?م شـد الر� خ?ف ع� يدّل ـ أحدYا أص?ن@: غوي@: ـ مقا

با0ٔمـر وا�هُل شـد الر� خ?ف وهو ّ الَغيى ـ فا0ّٔول ء@/
ã
Ï¾

ã
| فسـاد ع� ـ وا90خر

وهيى الَغياية@, من مشـتّق عندنا وذلك َغيّاً@, يَغِويى غَوي يقال الباطل@,
ã
| واFu0ُك

وقع ويقال حّق@/ سبيل معه 0@يري ما غشيه قد ّ الغيى ذا كأّن تَغشيان والظلمة الُغ�ة
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سبيل
ã
| ذلك يكون و0 التجّمع@, :@ والتغاويى مظلم@/ وأمر داهية أيى اُغِوّية@,

ã
| القوم

بذلك يت Ødو الراية@, فهيى الغاية@: فأمّا يات@/ Vمُغو وا�مع الصائد, ُحفرة والُمغّواة@: رشد
ا Ø̂ وٕا غ�ه@, ع� ا¤مول من وهذا غاية@, ء

ã
Ï¿ال uاية يت Ød Ø

j xIا@, مَن تظّل ا Øu@0ٔ
ا¡رب@/

ã
| رايxم ٕا	 القوم يرجع Fك 0ٔ@ّنه@يُنxي@ٕالzا الراية وهيى ا¡رب@, يت@بغاية Ød

جـوفه@/ ففَسـد éّالل ¾Ìب من أ@ك� ٕاذا الفصـيُل@: َغِويى ـ قوGم ـ ا90خر وا0ٔصل
الَغَوي@/ واXصدر

عليه فسد أيى ـ فَغوي الفسـاد@, :@ ّ الغيى :@
Ø ã
èا0ٔعـرا ابن ـ ٢١٨ . ٨ الÇxذيب

َغـواه ا0ٔعـراب@: بعض وعن أضّله@, ٕاذا أغواه ويقال واحد@/ والَغّية@: والَغّوة عيُشه@,
أغواه@/ ]ع�

غاٍو فهو وَغـوايًة غيّاً يغِويى غَوي وقد أيضاً@, واòيـبة الض?ل :@ ّ الَغيى ـ صحا
/@
Ø
Ì¿ال ع� والتعاون التجّمع :@ والتغاويى فعـيل@/ ع� ّ َغويى فهو ه@,

Ô
غ� وأغواه وَغٍو@,

ا¢تلطون@/ الكث� الناس@: من والغاغُة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

�òا ٕا	 الد0لة هو والرشد الُرشد@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

تعا	@: قال وفساد@/
Ø
Ì¾ ٕا	 اGداية هو ّ الغيى فيكون والص?ح@,

الغيىّ َسـبيَل يروا وٕان شد@/// ال̀ر َسـبيَل َيروا وٕان ,@ Cالَغيى ِمَن ال̀رشـُد Úتب� َقد
/@١٤٦ . ٧ ـ aًَسبي يت,ِخذوه

والداهية@: وا0ٕظ?م والفساد@, والض?ل@, واòيبة@, ا�هل@,
ã
| اFu0ك ـ oفاهf

عليه@/ ا�Xتّبة ا0ٔصل آثار من @كلّها
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اXفاعلة@/
ã
| ّ الغيى استمرار

ã
| مطاوعة ع� يدّل والتغاويى

/@
Ø
Ì¿ال ٕا	 اGداية Tّل ]ع� التفعيل من مكان Ëºٕا والُمَغّواة@:

يائيّاً@/ غييى ـ ماّدة من فهيى الغاية@: وأمّا

تعا	@: قوله الض?ل خ?ف أ@نّه ع� ويدّل

/@٢ . ٥٣ ـ َغوي وما صاحُبكُم ضل, ما

/@١٢١ . ٢٠ ـ َفَغوي َرب,ُه Ïآَدُم Ò½وَع

/@٢٥٦ . ٢ ـ الَغيىّ ِمَن ال̀رْشُد Ò Úَتَب� َقد

/@١٤٦ . ٧ ـ aًَسبي ِخذوُه َيت, الَغيىّ َسبيَل يََرْوا وٕان

/@٢٠٢ . ٧ ـ Íون ß½يُق � Ø Ôj الَغيىّ ã| م Òuّدو ÒZ م Ô Ôuوٕاخوا

مرتبة فهو والض?ل@, والفساد
Ø
Ì¿ال نفس 0 والفساد@,

Ø
Ì¿ال ٕا	 ا0هتداء يراد

الض?ل@/
ã
ن� نفيه@بعد يذكر وع�@هذا ٕالzا@, والض?ل@ومقّدمة والفساد

Ø
Ì¿ال من ضعيفة

والنبّوة@, العصمة مقام
ã
وينا| العقاب يوجب Øح� فعليّاً وعصياناً ض?0ً فليس

أّو0ً@, العصيان ذ@كر هذا وع� الص?ح@, ٕا	 ا� ٕارشاد مقام
ã
| وخ?ف عصيان هو بل

وٕاذا للـعصيان@, مقّدمة ّ الغيى أّن مع ـ َفَغوي َرب,ه َوَع½Ïآَدم ـ الغواية نتيجته
ã
|
Ø
j

قبله@/ قهراً الغوي يتحقّق
ã
الفع� م Vا¤ر العصيان Iقّق

تعا	@: قوله
ã
| وا0ت|ضاح Øالتب� اّن

Ø
j

/@ الَغيىّ ِمَن ال̀رْشُد Ò Úَتَب� َقد

الصـ?ح جانب ٕا	 اÇGداية ٕا	 بالنسبة العامّة ا0ٔفكار سـطح
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا

ّ الغيى سبيل اذ ØHا
ã
| وكذلك الفساد@/ أو الص?ح نفس دون واòيبة@, الفساد أو والف?ح

والرشد@/
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/@٤٢ . ١٥ ـ الغاوين ِمَن ات,بَعَك َمن ٕاّ� ُسلطاٌن zم َعلَ لََك لَيَس عباديى ٕان,

/@٢٢٤ . ٢٦ ـ الغاووَن َيت,ِبعُهم وال̀شعراُء

والغاُوون ُهم فzا فُكبِكبوا للغاوين@/// Ôoح Òَزتا� Cوبُر Òللمت,ق� ن,ُة Òا� زِلَفِت واُ
/@٩١ . ٢٦ ـ

الراشـد قبال
ã
| ٕاليه@, السلوك ويطلب والفساد

Ø
Ì¿ال ٕا	 تديى

Ò
v مَن فالغاويى

الورود عن نفسه Jفظ من
ã
اXّت� أّن Fك ٕاليه@, وvتديى �òوا الص?ح يطلب من وهو

عليه@/ وJرم N@0وز ما
ã
|

شاعر@, ٕانّه حيث من الشاعر ع� وكذا الشيطان وجود ع� الغالب كان ا ØXو
/@
Ø
Ì¿ال يطلبون الّذين Gم واXتّبع التابع فيكون والفساد@:

Ø
Ì¿ال جهة

/@
Ø
Ì¿وال الفساد سبيل ومهتدياً طالباً أيى َغويّاً ا90خر جعل وا0ٕغواء@:

ّيـانا ٕا كـانوا ما@ ٕاليَك أنا Øَت� غَوْينا F كَ ْيـناُهم أغَو ْينا@, أغـَو ال,ذيَن هؤ�ء رب,نا
/@٩٣ . ٢٨ ـ َيْعبدون

Ôrُكن َبل ُسلطان ِمن َعَليكُم َلنا كاَن وما لون@/// َيَتساَء َع�بَعض م ÔÎ ÔÉبَع وأقبَل
/@٣٢ . ٣٧ ـ غاِوين ُكنّا ٕانّا ْينا@كُم فأغَو طاغ�@/// َقوماً

حسب ع� أيى أغويناهم@: بأ@نّا ـ قوGم من اعتذار بيان الكرZت� ا90يت�
ã
|

ا�@/ ع� وعصيان خ?ٌف أو علzم سوء قصُد لنا كان وما ,@ ّ الغيى من علينا ما اقتضاء

ٕادامـة وعن غوايxم سـبب عن فيُسألون صحيحة@: كانت ٕان الدعوي وهذه
/@ الَغيىّ ِمَن ال̀رشُد Ò Úَتَب� @َقد ـ الض?ل سبيل

ã
| والغواية ا�هالة

ـ طاغ� َقوماً Ôrُكن َبل ُسلطان ِمن َعَليكُم َلنا كاَن َوما ـ بقوGم خاطبوهم وقد
وليس فساد@, ٕا	 د0لة ا0ٕغواء بأّن ا0ٕغواء@:

ã
| آخرين اعتذارين ٕا	 أيضاً فأشاروا
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وطغيان ّ غيى حسب ع� وقبوله ا0غواء ع� ا0ٕقبال وبأّن وج�@/ وسلطنة سببيّة فيه
النفس@/

ã
|

هـَو ُيغويكُم أن ُيريُد Gُا كاَن ٕان َلكُم أنصَح أن أردُت ٕان ُنْصحيى َينفُعكُم َو�
/@٣٤ . ١١ ـ رّبكُم

,@ ØÍÉوال
Ø
Ì¿ال جانب ٕا	 وسوقه د0لته هو ا� وٕاغواء لقومه@, نوح قول هذا

0ٔنف«Îم@/ والض?ل
Ø
Ì¿ال واختاروا به يرضوا nو دي

Ô
w vتَدوا n أن بعد

/@١٦ . ٧ ـ الُمستَقيم ¼Íاطََك م Ô ÒG ٔ�قُعَدن, ã� أغويتَ ßEَف قاَل

١٥ ـ ِعباَدك ع�ٕاّ� Òbمأ Ô Úyرضوُ�غِوي أ�َ ã| م Ô ÒG Úïُ�زي ã� أغويتَ ا ß[ Cَرب قاَل
/@٣٩ .

Ø
j آدم@, مواجـهة

ã
| بسجود الشيطان تكليف بلحاظ ا�@: ٕا	 ا0ٕغواء نسبة

والعلّة ا0ٔمر حقيقة وأمّا ظاهرّية@, أسباب هذه ولكّن مرتبته@/ عن وت�يله ٕاخراجه
به@: تعا	 ا� أمر جواب

ã
| قال حيث نفسه@,

ã
| وا0ٔنانيّة ا0ستكبار هيى الواقعّية@:

ِمنط�@/ وَخَلقتَُه ناٍر ِمن ã� َخَلقتَ ِمنُه Õَخ� أنا

تـعا	 الرّب وأمّا /@ ØÍÉوال
Ø
Ì¿ال ٕا	 دلّتـه

ã
الّ� هيى نفسـه@:

ã
| ا0ٔنانيّة فصفة

بينه أ@ك� حجاب هيى
ã
الّ� ا0ٔنانيّة ورفع والgال �òا ٕا	 له دا0ًّ كان فهو وتبارك

ا�@/ وب�

فتفس� وا0ٕض?ل ا0ٕفساد 0 والفساد@,
Ø
Ì¿ال	الد0لة@ٕا ]ع� ا0ٕغواء أّن فظهر

ã
| الواقع فٕاّن اXراد@, اXنظور يناسب و0 وجيه غ� با0ٕض?ل@: الكرZة ا90يات هذه

ا0ٕض?ل@/ 0 ,@
Ø
Ì¿وال الض?ل ٕا	 الد0لة هو اòارج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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غيب@:
ذلك من يقاس@,

Ø
j العيون@, عن ء

ã
Ï¿ال Øتسـ� ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

وَغيباً@/ وُغيوباً َغيبة تغيب الشمُس غابت ويقال ا�@/ ٕا0ّ يعلمه 0 ا
Ø
W غاب ما الغيب@:

غيبة
ã
| ووقعنا بعُلها@/ غاب ٕاذا ُمغيبة@: فهيى اXرأة وأغابت بلده@/ عن الرجل وغاب

وغاب@, غابات وا�مع ة@, Òb0ٔا والغاَبة@: فzا@/ يُغاب ا0ٔرض من هَبطة أيى وَغيابة@:
َغيبة@/

ã
| ٕا0ّ تقال 0 ا Øu@0ٔ هذا@, من الناس

ã
| الوقيعة والِغيبة: ُيغاب@فzا@/ 0ٔ@نّه يت Ødو

غـاٌب وا�Çمع َفـعلة@, تقـدير
ã
| وهيى القصـب@, من َة Òb0ٔا الغابـة@: ـ مصبا

وُغيّاب ُغيVب وا�مع غائب@, فهو بُعَد@, ومَغيباً@: وِغياباً َغيباً ُء
ã
Ï¿ال وغاَب وغابات@/

ويَتعّدي الَمغيـب@/
ã
| التواريى وهو أيضاً@: غاب مثل وتغيVـب@: َصْحب@/ مثل وَغْيب

Ëº0ٕوا حـّق@, وهو العيوب من َيكره ]ا ذ@كره ٕاذا وٕاغتابه@: غّيبته@/ فيقال بالتضعيف
غيوب@/ وbعه عنك@, غاب ما كّل والغيب@: ت@/

Ò
w
ã
| الغيبة فهو باطً? كان وٕان الغيبة@/

َغيابات@/ وا�مع قعره@, ّب@: Ô�ا وَغيابة

وكذلك غيب@, فهو فيه ما يُدَري 0 مكان كّل ر@: ß Òc قال ـ ٢١٤ . ٨ الxذيب
مـن والَغيبة ا0غتـياب@, من الِغيبة الليـث@: وقال وراءه@/ ما 0@يَُدري الّذيى اXوضـع

ã
| Tّصً? كان وٕان العيون عن غاب ما الغيب@: :@

Ø ã
èا0ٔعـرا عن أبو@العبّاس الغيبوبة@/

القلوب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الَغـيِب Ônعا ـ تعا	 قال ال¿Îادة@/ يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

]ع� فال¿Îادة الغيب@/ مفهوم Oتلف ٕالzا وبالنسبة ال¿Îادة وباخت?ف ة@, Îاَد Ú¿وال
أو الظـاهرة@, ا¡ـواّس عند با¡Çضور أو ,@

Ø ã
æكاXا با¡ضور ٕامّا وا¡ضور ا¡ضور@,



غيب ٣٥٤

هذه من كّل قبال
ã
و| والبص�ة@, اXعرفة مقام

ã
| Mضور أو والعلم@, النظر

ã
| Mضور

غيب@/ ا0ٔربعة اXراتب

:@
ã
| Fك فا0ّٔول

/@١٠ . ١٢ ـ ّب Ôا� َغيابَِة ã| وألقوه يوسَف َتقُتلوا �

والكرامـة@, Ìافة Ú¿كال اXصدر أوزان من وفَعالة ّب@/ Ô�ا من غائبة نقطة
ã
| أيى

وا0ٔلف@/ الفتحة بقرينة صفة@, أو حالة
ã
| امتداد ع� يدّل ا

Ø
W Òويب�

:@
ã
| Fك

ã
æوالثا

/@٢٠ . ٢٧ ـ الغاِئب� ِمن كاَن أم دُهَد ÔG ا �أَري ã
 ما َفقاَل
والَمسمع@/ الَمرأي وعن النظر وعن ا¡ضور عن غيبته يراد

:@
ã
| Fك والثالث

َغيُب لَُه َلِبثوا ا ß[ أعلَُم Gُا ُقل بالَغيب@/// اً Öbَر م Ô Ô{َكل م ÔÎ Ôºساد َسٌة Ò̀ وَيقولوَن
/@٢٢ . ١٨ ـ وأ�َرض واِت مى الس,

علمهم@/ عن غاب ما يراد

:@
ã
| Fك والرابع

/@٢٦ . ٧٢ ـ أحداً َع�َغْيبه ُيظهُر aالَغيبَف Ônعا
:@
ã
| Fك الغيب مطلق

ã
و|

/@٦ . ٢٣ ـ oح الر, العزيُز ِة Îاَد Ú¿وال الَغيب Ônعا
/@٧٣ . ٦ ـ ب� Òòا Ôoك Ò¡ا وهَو ِة Îاَد Ú¿وال الَغيب Ônعا

تعا	يُظهر ا� فٕاّن تعا	@, علمه@با� ما@Oتّص وهو خامسة@: مرتبة الَغيب ومن
ÇIّملهم ÏÉو]قت اسـتعدادهم حسب ع� وأوليائه لرسله Tدوداً مقداراً الغيب من
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الرسالة@/ مقام
ã
و| أنف«Îم

ã
| وحاجاtم

من ا0ٔربعة@, اXراتـب
ã
| تكون

ã
الّ� ال¿Îادة مطلق قبال

ã
| هو اXعـ� وهذا

ا0ٔنبياء@/ وهم اòواّص وخواّص واòواّص العواّم@, ¾Îادة

ِمن َتسقُط وما والبَحر Ùال� ã| ما وَيعلُم هَو ٕاّ� َيعلُمها � الَغْيب Ô ß³َمفا وِعنَدُه
/@٥٩ . ٦ ـ يعلمها ٕاّ� َوَرقة

/@٢٦ . ٧٢ ـ َرسول ÏÉِمن jْرتَ َمن @ٕاّ� أَحداً َع�َغْيِبِه ُيظهُر aف الَغْيِب Ônعا

/@٤٩ . ١١ ـ أنت تعلُمها ُكنَت ما ٕاليَك نوحzا الَغيِب أنباِء ِمن ِتلَك

/@٢٥٥ . ٢ ـ شاء ا ß[ ٕاّ� ِعلمِه ِمن ء ãÏ Ò¿ب يطوَن ÔJ و�

والظاهُر ِخُر وا90 ا0ّٔوُل وهو له حّد و0 لنوره uاية 0 تعا	وتبارك ا� ٕاّن نعم
تعّدد و0 ذاته@, ع� علمه فٕاّن له@, منxي و0 Tدود غ� فهو علُمه@, وكذلك والباطُن@,

/@oالتفه مقام
ã
و| با0عتبار ٕا0ّ

علمه@/ من ا� يُعلّمهم ا
Ø
Wو Tدود فهو خلقه@: سائر علم وأمّا

معنـوّيتان@, وٕاثنـتان ماّدّيتان@, مyا ٕاثنـتان مراتـَب@: `َس للغيـب أّن فظهر
/@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى من كّل

ã
| تتحقّق مyا واòامسة

تعا	 ا� وأمّا و¾Îوداً@/ وٕاحاطة ÓFعل اòلق باخت?ف Hـتلف اXراتب وهذه
ة@/ Îاَد Ú¿وال الَغْيِب Ô ßnعا ـ@ عنده غيَب ف? وتبارك@:

Mر من كقَطرة للغيب و¾Îوده كوجوده@, Tدود علمه بأّن يتوّجه أن فلٕ?نسان
نظُره Vودق علمـه وِسع Fّوكل اXطلق, الوجود Mر من كقطرة وجوده أّن Fك الَغيب@,

وجوده@/ Tدودة
ã
| فهو ب½Íه@: ونفذ

غيب@, له 0@يب� Øح� ء@,
ã
Ï¾ كّل وي¿Îد ء

ã
Ï¾ بكّل Jيط أن Z@0كن فا0ٕنسان



غيث ٣٥٦

من أثر و0 خ� ¾Îوده ماوراء وليس ا¤دود@, بعلمه Tدود nالعا بأّن يعتقد أن ٕا0ّ
ا¤دودّية@/ وuاية ا�هل غاية وهذا وجود@/

تعا	@: بقوله ا£يد ا� كتاب ابتدأ هذا وع�

aة@/ الص, وُيقيموَن بالَغيِب يؤمنون ال,ذيَن
/@
ã
Ø}وال� للعلم مفتاح أّوُل بالغيب اZ0ٕاَن فٕاّن

/@١١ . ٣٦ ـ بالَغيب َن ×a الر, ÒãÏ ß¿وَخ @كر Cالذ بَع ات, َمن ُتنذُر ا Ú̂ ٕا
/@١٢ . ٦٧ ـ Õَكب� وأْجٌر َمغفَرةٌ م Ô ÒG بالَغيِب م Øwَر شوَن Ö ÒO ال,ذيَن ٕان,

ã
| الورود اختيار ويراد الفعل@, اختيار ع� ويدّل افتعال@, فهو ا0غتياب@: وأمّا

وموضوع@/ عمل ٕا	 بالنسبة غيبة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غيث@:
الغيث@, wا أنزل ÍÈب@: باب من غيثاً الب?َد ا� وغاَث اXطر@, الغيث@: ـ مصبا
الغيُث وغاث ُتغاث@/ ا0ٔرُض ِغيَثت فيقال للمفعول Òويُب� وَمغيوثة@, مَغيثَة فا0ٔرض

السبب@/ Ëºبٕا تسمية غيثاً@: النبات يى Ødو wا@/ نزل غيثاً@: ا0ٔرَض

غـيث@, جاَدنا يقال ال«Êء@, من النازل ا¡يا وهو صحيح@, أصل غيث@: ـ مقا
أمة من أفصح رأيت ما ـ مVة ذو@الر� قال الَغيث@/ أصابَنا أيى وِغثنا@: َمغيثة@, أرض وهذه

شئنا@/ ما ِغثنا قالت@: عندكم؟ اXطر كان كيف Gا@: قلُت ُف?ن@/ آِل

وقد الغيَث@, wا أنزل ٕاذا َغيثاً@: يَغيثها الب?د ا� غاَث وقد ـ ١٧٦ . ٨ الxذيب
يقال اXطر@, الَغْيث@: الليث@: وقال وَمغيوثة@/ مَغيثة أرض وهيى ُتغاث@, ا0ٔرُض ِغيَثت

ال«Êء@/ ماء من َينبت الكَٔ? والغيث@: قال@, غيث@/ وأصاwم اُ�@, غاثَهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥٧ غيث

والتحقيق@:
سبق Fك الغوث فٕاّن اXطر@, وهو النازل الَغوث هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ال�ول@, بقيد اXع� هو والغيث الكنف@,
ã
| ء

ã
Ï¾ وجعل وشّدة ابت?ء من ا0ٕنقاذ هو

أ@ك�@/ اشتقاق Fyفبي ياًء@, الواو قلب واL0طاط@: ل Ø�الت ع� ويدّل

حـيث الَغوث@, جهة فيه ي?حظ الَغيث أّن ياء@: Ò¡وا واXطر اXاّدة ب� والفرق
ال�ول جهة فيه ي?َحظ واXطر والُيبس@/ الظVمأ من النبات أو للناس انقاذاً الغيث @كان

ا¡ياة@/ جهة فيه ي?حظ وا¡ياء فقط@/ ال«Êء من

/@٤٩ . ١٢ ـ النّاس ُيغاُث فيه عاٌم ذلَِك َبعِد ِمن ãçيأ Ú Ôj

/@٢٩ . ١٨ ـ الوجوَه َيشويى هل ÔXكا ]اء ُيغاثوا َيستغيثوا وان

ٕا	 ا0ّٔول
ã
| فالنظر الغيث@: ماّدة من أو الغوث ماّدة من Fuكو Tتمل ا90يتان

ا0ٕنقاذ@/ بعنوان الغيث ٕا	
ã
æالثا

ã
و| الغيث@@/ بوسيلة ا0نقاذ

/@٣٤ . ٣١ ـ رحام أ�َ ã| ما وَيعلَم الغيَث ل Ø� ويُ

/@٢٨ . ٤٢ ـ َرaته ÔÌ¿وَين َقنطوا ما َبعد ِمن الَغيَث ل Ù� يُ ال,ذيى وهَو

/@٢٠ . ٥٧ ـ ُمصَفّراً اُه Òَف� يج Òv Ú Ôj نباته الكّفاَر أعَجَب َغْيٍث @َكَمثِل

فـٕاّن اÇXطر R?ف الت�يل@, بكلمة ذ@كره ذ@كرنا@: ما ويؤي|ـد اXطر@, فzا يراد
تعا	@: فقال مفهومه@, من جزء ال�ول

/@٥٨ . ٢٧ ـ الُمنَذرين َمطَُر َفساَء َمطَراً zم َعلَ وأمطَْرنا

اXقتضية ا0بت?ء@والشّدة حالة ع� يدّل ـ ما@َقَنطوا َبعِد ِمن bلة@ـ ـ@ذ@كر وأيضاً
والغيث@/ الغوث ل�ول



غ� ٣٥٨

بالغيث@: ـ َغْيث َكَمثِل ٌو@/// ÒGو َلِعٌب ال̀دنيا ياةُ Ò¡ ا ا Ú̂ ٕا ـ الدنيا ياة Ò¡ا [ثيل وأمّا
وÇNعل ونÍÉة wجة ويوجب ال«Êء من يَ�ل ٕاليه ا¡اجة شّدة مورد

ã
| اXطر فٕاّن

Tدود@/ زمان ٕا	 اòضارة هذه [تّد
Ø
j جالباً@, خÍÉاً النبات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

غ�@:

وا90خر ع�@ص?ح@وٕاص?ح@ومنفعة/ صحيحان@يدّل@أحدYا أص?ن غ�: ـ مقا

ã
أه� ِغرت يقال العيال@, ص?ح wا ا�ßXة وهيى الِغ�ة@, ـ فا0ّٔول شيئ�@/ ع�اخت?ف
شأuم أصلح أيى وَيغورهم@, يَغ�هم بالغيب اُ� وغارهم م@/ Ôtِمر أيى وِغياراً@, ِغ�ة
ع� الرجل َغ�ة الَغ�ة الباب هذا ومن ينفعك@/ ما أيى كذا@, يَغ�ك ما ويقال ونفَعهم@/
ومـنفعة@/ ص?ح ا Øu@0ٔ البـاب من عندنا وهذا َغـ�ًة@,

ã
أه� ع� ِغرُت تقول أهله@,

البـاب ومن وخ?فـه@/ سـواه هو أيى ذاك@,
Ô
َغ� ء

ã
Ï¿ال هذا قولنا ـ ا90خر وا0ٔصل

ا Øuفٕا الِديـة@: فأمّا الع¿Ìة@/ من هو ليس واحد@,
Ô
غ� ع¿Ìٌة تقول@: بغ�@, ا0سـتثناء

من يكون أن وJتمل ولدِمـه@/ له وبقاء للقاتل ص?حاً الدية
ã
| 0ّٔن الِغـ�@, تُسّمي

القََود@/ َغ� اُخذ أيى الدية@, ٕا	 Øفُغ� قََود 0ٔ@نّه ,@
ã
æالثا ا0ٔصل

ٕالzم aل أيى ماَرهم@, وِغياراً@: سار@, باب من غ�اً أهله الرجُل غاَر ـ مصبا
,@�ÇR ِغرنا اللّهّم ومنه ونفع@, �R çأ ٕاذا وَيغور@: يَغ� وغار /@ Òِغ� وا�مع الِغ�ة@,
وغاراً@, ة Öوَغ� َغ�اً َتِعب باب من يُغار زوجها ع� واXرأة امرأته ع� الرجُل وغار
وَغـ�ي@, أيضاً َغيور واXرأة وَغ�ان@, َغيور فالرجل ,@Ì»بالك وِغ�اً ِغ�ة و0@يقال
الرجُل وأغار والفتح@,

Ø
ËÉبال غياريى وغ�يى غ�ان وbع ُرسل غ�مثل غيور وbع

رجل
ã
æجاء تقول للنكرة@, وصفاً يكون وغ�@: عليه@/ فغارت علzا تزّوج زوجته@:

/@ Úفتغ� عليه@, كان
Ø
Fع أزلته تغي�اً@: َء

ã
Ï¿ال ت Øوغ� ك@/

Ô
غ�



٣٥٩ غ�

Ò
غ� درهم هذا ـ مثل استثناًء@, يكون غ�@: الليث@: قال ـ ١٨٩ . ٨ الxذيب
الفّراء@: وقال ك@/

Ô
غ� وهذا بغ�ك@, مررت تقول ـ ÓÊºٕا ويكون دانقاً@/ ٕا0ّ معناه دانق@,

وٕاذا ِمل@, ÔV و0 ِسن ÔT
Ô
غ� ف?ن تقول@: ـ 0 علzا ُرّدت ولذلك ,@0 مع� غ� مع�

سوي عنديى تقول أن Nوز 0 أ@نّه تري أ0 علzا@, يكّر أن ز ÒN n ِسوي ]ع� @كانت
زيد@/ و0 عبدا�

لفظاً عyا يُقطَع أن وNوز اXع�@,
ã
| لٕ?ضافة م?زم Ëºٕا غ�@: ـ اللبيب

ã
مغ�

اXضافة وتستعمل ¡ن@/ غ�@: 0 ـ وقوGم ليس@/ كلمة علzا وتقّدمت معناه فُهم ٕان
ـ مyا قريبة Xعرفة أو للنكرة@, صفة تكون أن ا0ٔصل@, وهو ـ أحدYا وجه�@: ع�
تكـون أن ـ

ã
æوالثا النكرة@/ من قريب

ã
Ï»ن�ا اXعّرف 0ّٔن م@, ßz َعلَ َغ�الَمغضوِب

/@
ã
التا	 Ëº0ٕا بٕاعراب فتعرب استثناًء@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ِسوي يكون ما أيى ِسوي@, مفهوم من يقرب ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ã
| يؤخـذان 0 والتقابل التضاّد فٕاّن والضـّد@, اXـقابل مفهـوم من أعّم وهو ء@,

ã
Ï¿ال

مفهومها@/

ما هو والغ�@: ء@/
ã
Ï¿لل مغاير جعل أو سواه ٕا	 متحّو0ً

ã
Ï¾ جعل والتغي�@:

ء@/
ã
Ï¾ ٕا	 يضاف أن يلزم اXفهوم هذا و]ناسبة ء@,

ã
Ï¿ال سوي

مع� فٕاّن ا0ٔصل@, مصاديق من فهو ]ع�ماَرهم@: يغ�هم غارهم ـ قوGم وأمّا
ومبا¾Ìاً ونافعاً متولّياً الرجل يص� اXـورد

ã
و| سـواه@, ء

ã
Ï¾ ص�ورة مصدراً الَغ�

]Çع� ا0شـتقاق هذا يكون أن يبعد و0 مقامهم@,
ã
| وقام َغ�هم فصار 0ُمورهم@,

انðاعيّاً@/ ا�ßXة



غ� ٣٦٠

منافعهم@/ Mفظ Ø	يتو أن وهو أهله@, ع� الرجل َغ�ة اXع�@: هذا ومن

وصفاً كونه ع� ٕامّا وٕاعـرابه اXاّدة@, من Ëºٕا أ@نّه فالتحقيق غـ�@: كلمة وأمّا
أخري@/ بعوامل أو ا0ستثناء صورة

ã
| Fك ا¡اليّة ع� أو تابعاً@,

َعَمد@, ßبغ� َمردود@, Ôَغ� َعذاٌب َغ�ُمضاّر@, َديٍن أو م@, Ô ÒG قيَل ال,ذيى Òَغ� َقوً�
َتقولون ْيد@, الص, ã Ø� ÔT Òُيت�َعَليكُمغ� ما ٕاّ� َتدعون@, Gا Òأغ�,@Gا ُمعجِزيى Ôأ@ن,كُمغ�

ا¡ّق@/ Òغ� Gَِع�ا

هـو ما ع� وهذا ا0ّٔولّية@, حالته سوي ء
ã
Ï¾ جعُل التغي�@: كلمة

ã
| فاXع�

ا0ٔصل@:

/@١١ . ١٣ ـ Îم ß»بأنُف ما وا Ùيُغ� Ø	ح بقوم ما Øيُغ� �Gا ٕان,
.@@٨ ـ Îم ß»بأنُف ما وا Ùيُغ� Ø	َح َع�َقوم أنعَمها ِنعمًة اً Ùُمغ� يَُك Òn Gَا بأن, ذلَك

/@٥٣

ا¤ّل اقتضاء حسب ع� oا¡ك ا� من ت�ل ا Ø̂ ٕا واللطف والنعمة الرaة فٕاّن
وضيقاً سعة ا¤ّل Øتغ� فٕاذا والقابلّية@, ا0ستعداد وفق وع� فيه@, سعة مقدار وMسب
نقمة تص� أن ٕا	 يxّا وكم| والنعمة الرaة كيفيّة ت Øتغ� واستقبا0ً@: واستعداداً وقابليّة

وعذاباً@:

/@١٧ . ١٣ ـ بقَدرها َفساَلتأوديٌَة ماًء Êٍء Ú»ال ِمَن أنزَل
والظـلمة والضيق الزيغ عنه يدفع وأن وُيصلحه@, نفسـه ُيزكّيى أن فلٕ?نسان

والرaة@/ النور ل�ول يستعّد Øح� وا0ضطراب@,

َخلَق ن, Ô Ùفليُغ� م Ô ÚuُمرÐو� أ�نعام آذاَن فلُيَبتCكُن, م ÚuُمرÐمو� ÚyيCوُ�َمن م Úy وُ�ِضلّ
/@١١٨ . ٤ ـ Gا

الطـبيعة@, وفق ع� كان ٕاذا وصا¡اً ساXاً يكون وحياته ا0ٕنسان عيش فٕاّن



٣٦١ غ�

يستفيدون Dف أو wم@, يتعلّق Dوف أنف«Îم َخلق
ã
| ٕامّا اXعيشة@:

ã
| اXستفادة والطبيعة

حياtم@/ ٕادامة
ã
| مyا

الطبيعة أيى ا0ّٔول@, Ë»الق هو وهذا Uصوصة@, كيفيّة ع� اN0ٕاد هو واòلق
wم@/ يتعلّق ما أو أنف«Îم خلق

ã
| اXستفادة

فٕاّن ا¡ياة@, ٕادامة
ã
| مyا اXستفادة الطبيعة من

ã
æالثا Ë»الق هو ا0ٔنعام وآذان

وزان ع� النVَعم bع وا0ٔنعام ذان@/ ا90 وbعه اXوافق@,
ã
ÏÈالرا اXطّلع ]ع� صفة ا0ُُذن

الرفاهية@/ ]ع� النVعمة من كونه باعتبار وَحَسن@, َفَرس
وع� الطبيعة@, مس�

ã
| يسـ� أن له 0زم والتنّعم@: اXعيشـة حسن أراد fن

كـيفيّته عن اòلق Øيغ� أن دون اقتضائها@, وع� Gا موافقاً ويعمل ,@ ّ الطبيعيى ا£ري
ويسـ� حيواناً ا0ٕنسان يص� Øح� علzا@, خلق

ã
الّ� الساXة فطرته وعن به@, اòاّصة

/@
Ø ã
æا0ٕنسا الgال من له خلق ما خ?ف ع�

آذان ا Øuفٕا بالطبع@, مyا تستفاد أن ذاتاً توافق
ã
الّ� ا0ٔنعام ٕا	 بالنسبة وكذلك

له@: جعلت
Ø
Fع رج ÔH أن يصّح ف? ا0ٕنسان@, تنّعم

ã
| موافقة راضية

/@٥ . ١٦ ـ تأ@ُكلون وِمyا وَمنافُع ِدفٌء فzا َلكُم َخَلقها وأ�نعاَم
خلق@/ اذن@, نعم@, ـ@ راجع

/@٣ ـ ١ . ١٠٠ ـ ُصْبحاً غ�اِت ÔXفا َقْدحاً@ فاXورياِت َضْبحاً@ والعاِدياِت
سـ� ا0ُو	 اXرحلة

ã
| ا0ٕنسان@: سـ� مراحل ٕا	 تشـ� الكرZة ا90ية هذه

وطاعة وعمل Vاهدة
ã
æالثا

ã
و| الطبيعة@/ من النور مراحل ٕا	 اضطراب مع وحركة

ٕا	 القلب
ã
| وتلّون كدورة تغي� الثالث

ã
و| روحانّية@, وظهور تنّوراً يوجب وعبادة

والصفاء@/ الصباحة
عدو@/ ـ@ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



غيض ٣٦٢

غيض@:
ا0ٔرض@/

ã
| ذهب أيى َنَضب ومَغاضاً@: سار باب من َغيضاً اXاء غاَض ـ مصبا

َمغيـض@/ فيه يغيض الّذيى واXكان َمغيض@, فاXاء يَتعّدي@, و0 يَتعّدي ا�@, وغاَضـه
ٕاذا السلعة \ُن غاض يقال منه@, نقص ء@:

ã
Ï¿ال وغاض َمغيض@/ ٕا	 فجرته وِغضُته@:

اXلتّف@, الشجر وهيى ة Ò Òb0ٔا والغيضة@: ياً/ 0زماً@ومتعد| يستعمل نقصته@, وِغضتُه: نقص@/
وغيضات@/ ِغياض وbعه

غاَض يقال وقّلة@, وغموض ء@,
ã
Ï¾

ã
| نقصان ع� يدّل اُصيل غيض@: ـ مقا

فـالغيضـة@: الُغمـوض@: وأمّا غ�ه@, نقصـه ٕاذا وغيَض@: فاض@/ خ?ف يغيض@: اXاء
ُيري@/ يكاد 0 فzا السائر و0ّٔن لُغموÎÈا@, يت Ød ة@, Ò Òb0ٔا

ذلك@, به فُعل اXاُء@: وِغيض مثُله@, وانغاض ونَضب@, قّل اXاُء@: غاض ـ صحا
وحَبسته@/ نقصته الدمَع@: وغّيضت أنا@/ وِغضتُه ا¥ُن وغاَض أيضاً/ وأغاضه وغاَضه@ا�

ك�وا@/ أيى الل|ئام وفاَض قّلوا@, أيى الِكرام غاض ويقال

وِغيَض قال@: ه@/
Ô
غ� ونقَصـه نقَص Lو ه@:

Ô
غ� وغاضـه ُء

ã
Ï¿ال غاض ـ مفر

ا0ٔرض@/ تبتلُعـه الّذيى كاXاء فتجعله ا0ٔرحاُم@, تُفِسده أيى ـ تَغيضأ�رحاُم وما اXاُء@,
مظِلمة@/ غائضة@: وليلة فَيبتلُعه@/ اXاُء فيه يقف الّذيى اXكان والَغيضة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا	 Iّرك الفيـضان فٕاّن الَفَيـضان@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

ونَفاد بالتدريج انتـفاء فالَغيض ا0نتـفاء@, جانب ٕا	 Iّرك والَغيض الظهور@, جانب
كان@/ Lو ّ بأيى فشيئاً@, شيئاً



٣٦٣ غيض

والعمر@/ اXاء نضب جريان@, حالة
ã
| نفاد والنVضب@:

/@ Øمع� مكان
ã
| توقيف بس@: Ò¡وا

الك�ة@/ قبال
ã
| والِقّلة@:

الزيادة@/ قبال
ã
| والنَقص@:

وُمنَخفضه@/ ء
ã
Ï¾ قعر

ã
| ورود والَغور@:

ا0ٔصل@/ آثار من وا¡بس@: والقلّة النقص ـ oفاهf

.@@١١ ـ أ�ْمر ÒãÏ ßÉ وُق اXاء  وغيَض أقِلعيى Êºُء ويا ماَءِك ٕابلَعيى أرُض يا وقيَل
/@٤٤

وليس ,Fxونتيج Fyا¡اصل@م فهو بالبلع@وا0ٕق?ع, ا0ٔمر بعد فالَغيض@استعمل
وا0ٕق?ع ا0ٔرض من بالبَلع أمر بعد ا90ية

ã
| الَغيض فٕاّن ا0ٔرض@,

ã
| الذهاب ]ع�

ا0ٔرض@/
ã
| بنضب Uتّصاً وليس ا¡الت�@, من يتحّصل وما ال«Êء@, من

النفاد@/ جانب ٕا	 بالتدريج جريان مطلَق مفهومه فيكون

/@٩ . ١٣ ـ وما َتزداُد أ�رحاُم اُن�وما تَغيُض ُكّل ِمُل ÒI ما َيعلَُم Gُا

غ�ها أو بالتدريج@, النطفة
ã
| نفاد ٕا	 ينxيى الرحم

ã
| جريان حصول يراد

غ�ها@/ ومن مyا تزداد وما الث?ثة@, الدماء من

اòصوصيّات جهـة من أو اُن� أو ذ@كراً ا¤مول مطلق هو ِمُل@: ÒI@ ا
Ø
W واXراد

راجع فهو ا0ٔرحام@: تغيض ما وأمّا اXوضوع@/ أصل ٕا	 راجع وهذا فيه@, وا¡ا0ت
والفوت النفاد ٕا	 الس� أو وا0ٕدامة ا0ستقرار من اXوضوع@, حدوث بعد جريان ٕا	

والزوال@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



غيظ ٣٦٤

غيظ@:
قلبه@/ دم فََوران من ا0ٕنسان Nدها

ã
الّ� ا¡رارة وهو غضب أشّد الغيظ@: ـ مفر

الَغـيظ@/ Òوالكـاِظم� ـ@ الغـيظ اع�اء عند النفس ٕامسـاك ٕا	 الناس اُ� دعا وقد
َتغّيظاً@/ ا ÒG عوا@ ß Òd ـ@ مسموع صوت مع ذلك يكون وقد الغيظ@, ٕاظهار هو والتغّيظ@:

غ�ه@, من ا0ٕنسان يلحق َكرب ع� يدّل واحدة كلمة فيه اُصيل غيظ@: ـ مقا
وَغيّاظ@/ غاِئظ ورجل ف?ن@, يا

ã
ِغظتَ� وقد ,@

ã
يَغيظ�

ã
غاظَ� يقال

غاظه من مصدر وهو ا¡نق@, أشّد وهو بالكبد ا¤يط الغضب الغيظ@: ـ مصبا

Ø ã
الث?~ من اXفعول Ëºوٕا وأغاَظه@, ويَغيظه غاظَه :@

Ø ã
èا0ٔعرا ابن سار@/ باب من ا0ٔمُر

وقد اXغتاظ@/ ٕا	 مكروه بوصول ٕا0ّ الغيظ يكون و0 كذا@, من ف?ن واغتاظ َمغيظ@/
غضب يقال Fك ء@,

ã
Ï¾ 0 من اغتاظ فيقال ا0ٕنسان حّق

ã
| الغضب مقام الغيظ يقام
عكسه@/ وكذا ء@,

ã
Ï¾ 0 من

ã
| فعل واXغايَظة@: َغيظاً@, أغيظُه ف?ناً ِغظت الليث@: قال ـ ١٧٣ . ٨ الxذيب

وَتغّيظ@/ عليه اغتاَظ وقد ا0غتياظ@, والتغّيظ@: bيعاً@/ Fyم مهلة

َمغيظ@/ فهو غاَظ يقال للعاجز@, كاِمٌن غضٌب الغيظ@: ـ صحا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وÇwذين القلب@/

ã
| الكامن الشديد الغضب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا0ٔصل أّن

خفيفاً@, أو معتد0ً أو شديداً يكون أن من أعّم الغضب فٕاّن الغضب@, عن Zتاز القيدين
ظاهراً@/ أو وكامناً



٣٦٥ غيظ

وا0ختيار, ع�الطVوع الدالّ� افتَعل, أو تفَعVل بصيغة يستعمل ٕاظهاره اُريد وٕاذا
وأظهره@/ الغيظ اختار أيى واغتاَظ@, َتغّيَظ فيقال@:

/@١٣٤ . ٣ ـ@ الَغْيَظ@ Òوالكاِظم� اِء ØÍ ÚÉوال اِء ØÌ Ú»ال ã| ُينفقون ال,ذيَن

أثره@/ يظهر Øح� يدوم لئّ? النفس
ã
| وIليله الغيظ حبس يراد

Îيقاً Ò¾ ا ÒG عوا ß Òd فzا اُلقوا ٕاذا الَمصير وِبئَس Ò Úsَجَه َعذاُب م Øwبر َكَفروا وِلل,ذيَن
/@ ٨ . ٦٧@ ـ الَغيظ@ ِمن Ô Øñ Ò] تكاُد@ َتفور وهيىَ

/@١٢ . ٢٥ ـ وَزف�اً تغّيظاً ا ÒG ُعوا ß Òd َبعيٍد َمكاٍن ِمن رأtم ٕاذا

اGواء من الرئة
ã
| يتحّصل ما دفع والَزف�@: للهواء@/ وا�ذب التنفّس Îيق@: Ú¿ال

جـريان وهـذا داخلها@,
ã
| الكافر جذwا باعتـبار Øsجه

ã
| فال¿Îيق اXتأ ّثر@/ ا¡اّر

أمر اXتوافق� ا�نس�
ã
| وا¦ايل مyا@, شعبة الكافر باطن فٕاّن للتجانس@, Gا ّ طبيعيى

/@ ّ طبيعيى

حـرارة من داخلها
ã
| يتحّصل ما دفع فباعتبار الثانية@: ا90ية

ã
| الزف� وأمّا

يتحقّق أن بعد ٕا0ّ وال¿Îيق ا�ذب Gا Nوز و0 بعيد@/ مكان من رأوها ٕاذا التغّيظ@,
فzا@/ واُلقوا فzا دخوGم

وطبيعُة طبيعxا@, ÏÉقت[ فهو باطyا@:
ã
| ّدة ß¡وا الغضـب وشّدة التغّيظ وأمّا

أّن 0 بعيد@, مكان من يشاَهد التغّيظ وهذا والغيظ@, وا¡رارة ا¡ّدة ع� ُجعلت Øsجه
برؤيxم@/ فzا يتحّصل التغّيظ

وHفيفاً@/ داً
Ø
ت� يوجب فٕانّه فzا@, اُلقوا الّذين قبال

ã
| زف� Gا يري و0

قياسه Zكن و0 ا90خرة@, nعا يناسب أمر فهذا مyا@: ال¿Îيق صوت Êع
Ò
º وأمّا

بأفكارنا@/ كyه معرفة أو اXاّدة@, nعا بضوابط



غيظ ٣٦٦

/@١١٩ . ٣ ـ ال̀صدور ِبذاِت Õoَعل Gا ٕان, بغيظكُم موتوا ُقل

/@١٢٠ . ٩ ـ َينالون و� الكُّفاَر َيغيظ َمْوِطئاً َيطأوَن و�

/@١١٩ . ٣ ـ الَغيظ ِمن أ�نامَل َعَليكُم َعّضوا َخلَْوا وٕاذا

وÇUالفxم عداوÇÇtم جهة من الكـفّار باطن
ã
| وحّدتـه الغضب شـّدة يراد

للمسلم�@/

أن من أعـّم وهو وOالفها@, nيو ما ]قابلة النفس
ã
| يوجـد ا Ø̂ ٕا الغيظ ٕاّن

Ø
j

باطل@/ ع� أو حّق ع� يكون

حسب ع� وا¢الفة العمل يتعقّـبه ا�@:
ã
و| ¾Ìعيّة جهة

ã
| كان ٕاذا والغيظ

وا¡بس الكَظم هيى فzا فالوظيفة عرفّيـة@: جهة
ã
| كان ٕاذا وأمّا /@ الثانويى التكليف
الَغيَظ@/ Òوالكاِظم� ـ والتحليل

وال¿Ìع@/ العقل Mكم النفس ع� التسّلط هو واXطلوب

/@oالَعظ Ù ãالَع� Gِبا ٕاّ� ةَ قو, َو� َحوَل و�

كتاب من السـابع ا£لّد
Ø
k وبه اXعجمـة@, الغـ� حرف

ã
| الكـ?م آخر هذا

من ونستمّد الع�@, حرف وأّوله الثامن ا£لّد ويتلوه ا£يد@, القرآن كلFت
ã
| التحقيق

التوفيق@/
Ø ã
و	 ٕانّه ا£ّلدات@, سائر وٕا[ام ٕا[امه

ã
| ونستعينُه اXتعال ا�

١٣٦٠.١٢.٢٥ = ه@ من@سنة@١٤٠٢@ـ ادي@ا0ُو	 Ôb ٢٠
ã
تار±@ا0ٕ[ام@| وكان

فة@/
Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
|



٣٦٧ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا اXنقولة الكُتُب

/@ ه ـ ٣٧٢ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب?غة @أساس =@ أسا
/@ ه ـ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدَريد@, 0بن ا0ٕشتقاق@:

م@/ ـ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريز@, طبع ,@
ã
Ïºللمقّد والتار±@: البَدء

ٕايران@/ طبع ,@ للسيوطيى ا0ٔلفيّة ¾Ìح
ã
| اXرضيّة جة

Ò
ال}

/@ ه ـ ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزآن@, ,@ الورديى ابن تار±
م@/ ـ ١٩١٦ ,@Í½م طبع بك@, لنعوم سينا تار±

Vلّداً@/ ١٥ م@, ـ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع ,@ ّ لٔ?زهريى اللغة tذيب ـ@ الxذيب@
هودكسون@/ طبعة ل?ويّ�@, تورات

Vّلدات@/ ٤ ,@ ه ـ ١٣٤٤ حيدرآباد@, طبع ُدَريد@, 0بن اللغة هرة Òb ـ مهرة Ò�ا
/@ ه ـ ١٣٣٠ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ م�يى Vللد ا¡يوان َحياة

ٕايران@/ طبع النحو@,
ã
| للجاميى الكافية ¾Ìح

/@ ه ـ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللّغة صحاح = صحا
بريطانيا@/ طبع ,@hالقد العهد من

ã
æوالثا ا0ّٔول َصموئيل

/@ ه ـ ١٣٥٣ قاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى ِه?ل
ã
è0ٔ اللغويّة الُفروق

بالفارسّية@/ ب�وت@, طبع ها@كس@, Xس� اXقّدس الكتاب قاموس
م@/ ـ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@

ã
èعر ـ ّ ع�يى @قاموس =@ قع

/@ ه ـ ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ الكفَويى البقاء
ã
è0ٔ @ـ@ @كليّات



الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٦٨

/@ ه ـ ١٣٦٠ حيدرآباد@, طبع القَطاع@, 0بن ا0ٔفعال @كتاب
Vلّداً@/ ١٥ ,@ ه ـ ١٣٧٦ ب�وت@, طبع منظور@, 0بن العرب لِسان @= لسا@
/@ ه ـ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للمسعوديى الذهب @مُروج =@ الُمروج

/@ ه ـ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفَيّوميى اللغة @ِمصباح = ِمصبا@
م@/ ـ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه ثروت من بالتحقيق ُقتيبة@, 0بن @= الَمعارف@

/@ ه ـ ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@
ã
للَجوالي� ,@ ّ ا0ٔعجميى الك?م من اXعّرب

Vّلدات@/ ٥ ب�وت@, طبع ,@ ا¡مويى للياقوت البلدان معجم
ٕايران@/ طبع ِهشام@, 0بن الّلبيب

ã
مغ�

/@ ه ـ ١٢٣٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب
ã
| للراغب@, اXفردات

/@ ه ـ ١٣٩٠ Vّلدات@, ٦ ,@Í½م طبع فارس@, 0بن اللغة مَقاييس @= مقا@

قـدZاً وا0ٔدب اللّغة
ã
| اXؤلّفـة الكتب bيَع الكلFت Iقيق

ã
| راجعـنا وقد

ا Ø̂ وٕا وتغي�@, تكرار غ� من حاجتنا ]قدار عليه@, اعتمدنا ا
Ø
W ٕا0ّ نقلنا وما وحديثاً@,

الّصواب@/ ٕا	 اGاديى وهو ضبطه@/ يلزم ما ضبطنا



٣٦٩ الكتاب ã| مهّمة مباحث

الكتاب ã| مباحثمهّمة

٣٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أح?م أضغاث ,@mللنّا الّرؤيا
٣٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّض?ل أنواع اGداية@, حقيقة
٥٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / النّور الّضوء@, حقيقة
٦١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕانسان بصورة اX?ئكة تشكّل
٨٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / َور الس� أوائل

ã
| اXقطّعة با¡روف يتعلّق ما

١١٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الستّة وا0ٔيّام وا0ٔرض Êوات
Ø
ال«

١٣٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا�اّن ور@, Ô¡ا ِخلقة
١٤٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXطمئّنة> النّفُس xا أ@يّ <يا بآية يتعلّق ما
١٨١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الطيّبة وا¡ياة بالّطيب يتعلّق ما
٢٠٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والنّور الظّلمة وحقيقة بالّظلم@, يتعلّق ما
٢٢٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ظهر@///> ما ٕاّ� زينxّن يبدين <و� بآية يتعلّق ما
٢٤٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واXغرب اÌ¿Xق ]فهوم يتعلّق ما
٢٥٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / غرقاً> ازعات <والنّ بآية يتعلّق ما
٢٨٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أبصارهم@///> من <يغّضوا بآية يتعلّق ما
٢٩٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الغفور ينفzا@, وما اXغفرة موجبات

ã
| Mث

٣٣٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Ø ã
الغ� ـ والفقر الغ�

ã
| Mث

٣٥٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / م@///> Úyوُ�غوي> ,@<///@ ã� <فEأغَويتَ بآية يتعلّق ما
٣٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومراتبه الغيب

ã
| Mث



والقواعد ا6ٔوزان بعض ٣٧٠

والقواعد اYٔوزان بعضمن

ة@: ماّد ã| صيغة@:

ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وِفعال فَْع?ء
ñض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

×
ِفع�

غسل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فِْعل
غسل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ِفعل�
غرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاِعل
غرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعيل
غرف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فُعلَة
طلق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أفَعَل
طلق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعVَل

ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعل
غيط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفَعVَل

ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تَفاَعَل
غيط ,@ ØÍÈ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / إفتََعل
طفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXقاربة أفعال
طفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا0ٕعراب تشخيص
غلو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثارها ومهموسة Vهورة حروف
غ� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا0ستثناء

ã
| غ� كلمة

ã
| Mث



هو
وجّل عّز 
ا

وتأييده وتوفيقه ]ن�ه
وأّوله الثّامن ا�زء يتلوه

الع� حرف

لغًة الع�أوسَع باُب كان ا@ ØXو
واحد Vلٍّد ã| جعلناه

الثّامن وهو



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

فراء الس� أ¾Ìف ع� والّس�ُم والّصلوة ,@oالّرح ن ×aالّر ,@�Xالعا رّب � ا¡مد
الَمعصومين@/ الطاهرين وآله النبيّ�@, kخا واXرسل�@,

كتاب من الثـامن با�زء وعّز جّل وتوفيقـه وقّوتـه Mـوله فنبتدٔي وبعـُد@:@
الع�@/ حرف وأّوله ـ hالكر القرآن كلFت

ã
| ـ@@التحقيق

ã
توفي� وما خ�مع�@, ٕانّه ,@

ã
العا� اÌ¿Xوع هذا

ã
| تعا�وأستمّده ا� Ôوأستع�

/@hالكر ا�واد وهو عنده@, من Gّٕا Í½الن وما با�@, Gّٕا

/@� ÒXالعا Hرب يا علينا ل ÙÎ Òº ,@Ì Ù»تُع@Gو Ì Ø»َي رّب

موGنا أنت وJرaنا لنا وJغفر عنّا وJعُف أخطأنا أو نسينا ٕان G@تؤاِخذنا ربّنا
/@�aالّرا أرحم وأنت

بالعباد@/ بَص� ا� ٕاّن ا�@, ٕا� أمريى ض Sواُفو

اXصطفويى حسن



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بابحرفالع�

عبأ@:

كّل وهو الِعبء@, ذلك من ِثقَل@/
ã
| اجBع ع� يدّل واحد@, أصل عبأ@: ـ مقا

ُتباله@, n ٕاذا شيئاً@, به عبأت ما الباب@: ومن اGٔعباء@/ وا�مع الة@, Òa أو ُغرم من ل ßa

ٕاذا تعبيـة@, اُعبzّا الكتيبَة وعّبيُت الطSيب@, عبأُت الباب@: ومن ِثقً�@/ له Qد n @كأ@نّك
Gبسـه ع� يشتمل Gٔ@نّه صحيح@, وقياسه اGٔ@كسـية@, من ÍÈب والَعباءة@: Çا@/ Òt هيّأ

وNمعه@/

وعّبيت أيضاً@/ وعباءات عباء وا�مع لغة@, بالياء والَعباية باXّد@, الَعباءة ـ مصبا
كّل

ã
| اللغت� ñN وبعÎÉم بفتحت�@, أعبَؤ الوعاء ã| ء

ã
Ï¿ال وَعبأت رّتبته@/ ا�يش@:

/@
Ó
ومع� وزناً الثقل مثل مهموز والِعبء احتفلت@/ ما أيى به@: عبأت وما اXعني�@/ من

اXتاع وعبأُت وخلطته@, وصنعته هيّأته ٕاذا َعبْأً@: الطيب عبأُت زيد@: أبو ـ صحا
تعبـئة اòيل وعبّأت العـرب@, ك�م من كّل وتعبيئاً@, تعبئًة وعبّأته هيّأتـه@, ٕاذا َعبْأً@:
وYا ِعبء@, اXتـاع لِعدل ويقال اGٔعـباء@/ وا�مع مل@, ß¡ا والِعبء@: قال@, وتعبـيئاً@,
ما أيى َعبْأً@: بفـ�ن عبأُت وما نظـ�ه@/ ء@: ãÏ¿ال وِعبء اGٕعـدال@/ واGٕعباء ِعـبآن@,



عبث ٨

ا�يش@/ تعبية v@Gّمز يونس وكان باليُت@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الxّيؤ@/ من اGٔخ�ة ا¡الة وهو خر@, jGا الxيّؤ هو اXاّدة@: ã| الواحد اGٔصل أّن
تاّمة@/ مرتبة

ã
| الxيئة كان ٕاذا@ ـ ا�يش أو اXتاع@, َعبأ مصاديقه@: ومن

له@/ أو ٕاليه قاصداً مxيّئاً كان ٕاذا له@: أو ٕاليه الَعبأ ـ ومyا

كّل
ã
في�حظ| مxيّئاً@, كان ٕاذا النظ�ـ أو الِعدل أو مل ß¡ع�ا[ الِعبء ـ ومyا

العرض@/ مقام
ã
| مxيّئاً كونه جهة مyا

آخـر وهيى واòروج@, للحركة الxيّـؤ عند ملبوسـة لكوuا الَعباءة@, ـ ومyا
مقصد@/ ٕا� ا¡ركة عند تلبس لباس

أو النـفس tيّؤ هو Ø ã
ا¡قي� ومعناه به@,

ã
اُبا� G أيى به أعبأ G قوGم ـ ومyا

شخص@/ أو بأمر للمقابلة tيئته

/@٧٧ . ٢٥ ـ لِزاماً َيكوُن َفَسوَف Ôrب كَذ� َفَقد ُدعاؤكُم �لَْو
ã Ù
èَر ِبكُم َيعبؤ ما ُقل

بكم واGرتباط ٕاليكم والتوّجه ]قابلتكم مxيّئاً يكون تعا�أن � ينبغيى ما أيى
rكّذب فقد rوأن عليكم@, واGٕنعام والف�ح �òوا الص�ح ٕا� دعوتكم جهة من Gّٕا

عليكم@/ لزاماً التكذيب هذا يكون وسوف ورسوله@, بدعوته kوكفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبث@:

يعَبُث َعِبث وقد لَِعباً@/ أيى ـ عبثاً خلقنا@كُم ا Ø̂ أ@ Ôrأفحسب ـ ٣٣٢ . ٢ الxذيب



٩ عبث

ã
| له مفعول Gٔ@نّه عبثاً@: ونصب باله@, من وليس يعنيه G ]ا Gعٌب عابث@: فهو َعبَثاً@,
لغة وفيه عبيد@: أبو قال وُدفُته@/ وِمثتُه َعبَثاً@, أعبَثُه اGِٔقط عَبثُت الفّراء@: وعن اXع�@/
جراد@, فيه وNعل يُطبخ طعام بالغ�@: الَغبيـثة :@ اGٔمويى وقال بالغ�@/ غبثته أخري@:
خلط ٕاذا َعبْثاً@: يعبَثه اGِٔقط عَبث مصدر العبث ّكيت@: Sالس ابن وعن أيضاً@/ الغثيمة وهو
اòلط@/ والَعْبث@: اXصل@/ لغة@:

ã
الَعبيث| الليث@: وقال الَعبيثة@/ وهيى بيابسه@, َرطبه

عابث@, فهو تعب@, باب من فيه@, فائدة G ]ا ولِعب عمل َعَبثا@: َعبث ـ مصبا
تقّلبه@/ عن كناية الدهر@: به وعبث

وأنا اGِٔقط َعبـث يقال لط@, Òòا ع� يدّل واحـد@, صحيح أصل عبث@: ـ مقا

ã
| ويقال ِخلط@/ كّل والَعبيث@: الشمس

ã
وNفّف| َلط ÔO وهو َعبيث@, وهو عبثاً@, أعِبثه

الفعـل وهو الَعَبـث هذا@: ع� قيس ا
Ø
Wو َحيHـ�@, من ِخلط أيى َعبيـثة@, الواديى هذا

Gيعنـيه عابث]ا وهو َعبَثاً@, عِبث@َيعَبث تقول وخلوصصواب@, ع�استواء G يُفعل
باله@/ وليسمن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

غـرض له يكون أن دون من العمـل هو اXـاّدة@: هذه
ã
| الواحد اGٔصل أّن

وغـ�ه@/ اXقصود فيه اختلط ما ع� تطلق اGعتبار وwذا مقصودة@/ وفائدة
Ø ã
عق�	

والَعـبيثة@, الَعبيث ع� وتطلق اXنظـور@/ هو ما وG@ينتج مفـيد@, غ� حينـئٍذ فيص�
له G@ينـتج ما به عمل ٕاذا الدهـر به عبث ويقال /@Fzف فائـدة G مطبوخان F Øuفكأ

فائدة@/
واXزاح@: واللعب واللهو واللغو وب�الباطل ب�اXاّدة والفرق

وفائدة@/ نتيجة ٕا� يتوّجه أن دون من به@, يلتّذ بعمل اشتغال فاللعب@:



عبد ١٠

وIّقق@/ ثبوت له ليس ما وهو ا¡ق@, يقابل والباطل@:
وروّية@/ تفّكر غ� من ويقع به يعتّد G ما واللغو@:

نتيجة@/ ٕا� نظر دون من به وتلّذذ ٕاليه [ايل لك يكون ما واللهو@:
وهزل@/ ومداعبة استيناس واXزاح@:

/@١١٥ . ٢٣ ـ تُرَجعون � ٕالينا وأ@ن�كُم َعَبثاً َخَلقنا@كُم ا Ú̂ أ Ôrأَفَحِسب

ا¤سن Øñيتم@nو للصا¬@والطا¬, وجزاء وحساب معاد يكن@Gا n فٕاّن@اòلقة@ٕاذا
والتضيق الدنيويّة اXاّديّة اGبت�ءات هذه مع Ø

Dس Gو ولغواً@, عبثاً فتكون ء@:
ã
Ï»Xا من

والروحانّية@/ والسعادة بالgال تتعلّق
ã

الّ اGGٕ×يّة التكاليف هذه ومع معيشxا@,

ã
|

ٕا� السـ�
ã
| ا£Çاهدة مع� fا باXوت@: الفوت ٕا� منxية ا¡ياة كانت وٕاذا

والتبتّل@/ الروحانيّة وIصيل النفس وtذيب الðكية

التنازع وحصول , اXاّديى العيش
ã
التوّغل@| يوجب أليسهذا n@@يكن@معاد: وٕاذا

والفساد@/ والبغيى والظلم والقتل واGخت�ف

.@@٢٦ ـ Çُلدوَن ÒH َلَعل�كُم َمصـانَع وتت�ِخذون َتعَبـثون آيَة َريٍع بُكل9 أَتْبنوَن
/@١٢٨

احتياجهم@: حدود ع� الزائد اXرتفعة@, اòارجة
ã
ÏÈراGٔا

ã
| بناؤهم كان فٕاذا

ـ عبثاً Fyبي واGٔرضوما ال«Êوات بناء يكون أن فكيفNوز عليه@: ويذّم عبثاً@, يعّد
ِليعُبدون@/ �ٕاّ وإ�نَس ا�ن� َخلقُت َوما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبد@:

عـابد@, والفـاعل واòضوع@, اGنقـياد وهيى عبادة@, أعبده ا� عبدت ـ مصبا
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له ليكون ٕايّاه ملكته ف�ناً@: زيداً وأعبدت ّر@, Ô¡ا خ�ف والعبد وَعبَدة@/ ُعبّاد وا�مع
غِضب َعبَداً@: وعِبد عبداً@/ ذه ØHٕا وعّبده@: واستعبده فعل@, العـبد من يشتّق nو عبداً@,

الَعبدة@/ ËºGٕوا ,@
Ó
ومع� وزناً َغَضباً

اGٔصـل� ذينك من واGّٔول متضاّدان@/ F Øu@كأ صحيحان@, أص�ن عبد@: ـ مقا
وا�Fعة اXملوك@, وهو العبد@, ـ فاGّٔول وِغلظ@/ ع�شّدة واjGخر ع�ل�وُذّل@, يدل
ب� ما ع�تفرقة اجتمعوا العامّة أّن Gّٕا اòليل@: قال الِعباد@/ وهم أعبٍُد@, وث�ثة العبيد@,
فعً�@, منه يَشتقّون نسمعهم nو الُعبودة@, Øب� عبد هذا يقال اXملوك�@, والَعبيد ا� ِعباد
Gّٕا يقال ف� ِعبادة@: يَعبُد عبَد وأمّا بالعبودة@, وأقّر عبداً صار أيى َعبُد لقيل اشتُّق ولو
فـ�ناً@: واستعبدت بالعبادة@/ اXتفّرد فاXتعبSد@: تعبّداً@, يتعبّد وتعبHد تعا�@/ ا� يعبد Xن
يـقال Fك عبدة@, العبد وتأنيث عبداً@/ جعله ٕاذا ف�ناً ف�ن أعبََد ويقال عبداً@/ ذته ØHا
الُمعبHد@, الطريق الباب ومن أيضاً@/ البع� به يوصف الذلول@, والُمعبHد@: وWلوكة@, Wلوك
ثوب هذا ويقال �بة@, Hوالص القّوة وهيى الَعبَدة@, ـ اjGخر واGٔصل اXَذلّل@/ اXسلوك وهو
هو يقال وا¡ميّة اGٔنَف مثل الَعـبَد القياس هذا ومن قويّاً@, َصفيقاً كان ٕاذا َعبَدة@, له
غِضب مَن أّول أيى العاِبدين@@, ُل أو� فأنا َوَلد ن ×aللّر كاَن ٕان ـ Ì

Ø
وفُ« اGٔمر@/ ذا ßG يعبد

قوله@/ من وأِنف هذا عن

وقوGم اXوطوء@/ اXذلHل وهو اXعبHد@, الطريق من العبد واشتقاق ـ ١٠ اGشتقاق
يكـون أن وZكن بالقَطران@/// مهنوء ]ع� ويكون مذلّل@, مع�

ã
| يكون معبHد@, بَع�

عـنه@: ا�
ã
ÏÈر طالب

ã
èأ بن

Ø ã
ع� قال اGَٔنف@/ وهو الَعبَد من ومَعبد ُعبيدة اشتقاق

فسكّت@/ أنفت أيى ,@ فَصمت� عِبدُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

وهذا اGٕطاعة@, مع مو� قبال
ã
| التذلّل غاية هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

با�عل@/ أو باGختيار أو بالتكوين اXع�يكون

:@
ã
| Fك فاGّٔول

/@٩٣ . ١٩ ـ َعبداً ِن ×a الر�
ã
çآ �ٕاّ رِض َ�وأ Êواِت

Ú
ال«

ã
َمن| Eُكل ٕان

/@٦١ . ٦ ـ َحَفظَة َعَليكُم وُيرسل ِعباِده َفوَق القاهُر وهَو

/@٥٦ . ٥١ ـ ِلَيعُبدون �ٕاّ وإ�نَس ن� ßا� َخلقُت َوما

ã
و| اُمورهم جريان

ã
| عباداً يكونوا أن وع� الكيفيّة هذه ع� خلقxم أيى

طـبق مطيعـ� خاضع� متذلSل� كوuم اسـتعداد فzم فقّدر ا¡ـياة@, وٕادامة البقاء
َعبداً@/ ِن ×a الر�

ã
çآ �ٕاّ ية@: jGا

ã
| Fك وهذا التكوين@/

Mسب G و]قتضاه@, التكوين حسب ع� التذلّل هو التكوينّية@: العبوديّة فٕاّن
والتفّكر@/ التعقّل وباقتضاء ّ الثانويى اGختيار

/@ ّ اGختياريى أو العبودّية@, مطلق ِلَيعُبدون@: ـ قوله
ã
| يراد أن وZكن

:@
ã
| Fك

ã
æوالثا

/@٦٥ . ٧ ـ Mَا اعُبدوا َقوم يا قاَل

/@٣ . ٧١ ـ وأطيعوِن وات�قوه Mا اعُبدوا أن

/@٧٩ . ٣ ـ Mا دون ِمن
ã
� عباداً كونوا للنّاس يَقول Ú Ôj

/@٢ . ١٠٩ ـ َتعُبدون ما أعُبُد � الكاِفروَن ا Ûv@أ يا
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والتفّكر@/ التعقّل وMسب طوعاً التعبّد هو باGختيار@: العبادة فٕاّن

:@
ã
| Fك والثالث

/@١٧٨ . ٢ ـ بالَعبِد والَعبُد با¡ر9 Eر Ô¡ا

/@٧٥ . ١٦ ـ ء
ã
Ï Ò¾ َع� َيقدر � لوكاً ÒW َعبداً Rًََمث Mُا ÍÈَب

التكوينّية@, العبوديَّة ّ الت¿Ìيعيى ّ اGٕختياريى التعبّد تطابق هو ا¡قيقّية@: فالعبوديّة
الغـرض ويـفوت Fyبي Dف التضاّد يلزم Gّوٕا التكوين@, يطابق أن Gزم الت¿Ìيع فٕاّن

واòلق@/ التكوين من اXقصود

تعا�@: قال Fك وهذا

/@٢١ . ٢ ـ َخَلَقكُم ال�ذيى رب�كُم اعُبدوا النّاُس ا Ûv@َأ يا

/@٥١ . ٣ ـ oُمستق Íاط ß¼ هذا فاعُبدوه وَربEكُم
ã Ø
èَر Mَا ٕان�

ويكون واòلق التكـوين برنا¶ يوافق الّذيى الطريق هو oسـتقXا فال½Íاط
التكـوين@: ع� ّ الت¿Ìيعيى السلوك انطبق فٕاذا الكيفـيّات@, من عليه ُخلق ما مطابق

الثابت@/ ا¡ّق ٕا� الوصول فيصدق

تعا�@: مع�قوله وهذا

.@@١٥ ـ Ôاليَق� يأِتيََك Øَح� َربّك وXعُبد الّساِجدين ِمَن وكُن رب9َك مِد
ß

Mَفَسب9ح
/@٩٩

العـظمة من القاطع@, والواقع الثابت هو ما و¾Îود ا¡ّق هو ما ٕا� بالوصول
غ� اGٔبديّة اGٔزليّة اXطلقة وا¡ياة يتناهي G ]ا التامّة والقدرة تعا�@, ا� ã| وا��ل

/@Mا ٕا� الُفقراُء
Ô
rأن ـ اòلق

ã
| وا¤دوديّة واGحتياج الفقر Øj فيه@, ا¤دودة
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مـقام وهـو اليق�@, حّق عليه يطلق الواقعة@: حقيقته ع� اXع� هذا وٕادراك
ـ ا¢لَصون وأنبـياؤه اXنتخبون الصا¡ون أولياؤه يوصف وبه التاّم@, الكامل اZGٕان
الُمخَلصـين@, م Ôyِم عبـاَدك �ٕاّ َعبـدنا@, َع� لنا نز� ا ØW َريب

ã
| أيّوَب@, َعْبَدنا واذ@كُر

/@Rًلَي ِبَعبِدِه أÌºي ال�ذيى ُسبحان

وع� والض�ل اLGراف فهو التكويَن@: اGختياريّة العبوديّة خالفت ٕاذا وأمّا
واGٔشجار والكوا@كب واGٔصنام اGٔوثان عبادة

ã
| Fك ,@oستقXا وال½Íاط ا¡ّق خ�ف

ا� خـلُق قـاطبة ا Øuفٕا والعقول@, واGٔرواح وا�Xئكة اGٕنسان من واGٔفراد واGٔنعام
ومعاُدها@/ مبدؤها وٕاليه أمره ومن

وخَضع وجّل@, عّز � العبوديّة اختار مَن مyم@, بون HقرXا ا¢لَصون والصا¡ون
رفيع ٕا� اGٔنانيّة وÇTو بالفناء ووَصل وعظمته@, ج�له قبال

ã
| واòضوع الذلّة بBم
اXطلق@/ التوحيد مقام

تعا�@/ ا� عظمة
ã
| فان هو من قبال

ã
| التعبّد يصّح فكيف

/@٧٦ . ٥ ـ َنفعاً �و اً ØÍÈ َلكُم �Zلك ما Mا دون ِمن أتعُبدوَن ُقل

/@٣٥ . ٣٧ ـ َتنحتون ما أتعُبدوَن قال

/@١٧ . ٣٩ ـ َيعُبدوها الطّاغوتأن اجتَنبوا وال�ذيَن

/@٦٠ . ٣٦ ـ ُمب� aَعُدو َلكُم ٕان�ُه يطاَن الش� تعُبدوا � أن

/@٤٠ . ٣٤ ـ َيعُبدون كانوا ا@كُم ٕايّ أهؤ�ء للَمRئكَة يَقول Ú Ôj

وهـو وج�ل عظمة له من مقابل
ã
| تكون أن Gزم واÇòضوع اGٕطاعة فٕاّن

أزمّـة بـيده الّذيى النافع ا¡افظ اòالق الرّب hالكر ن ×aالّر واXفضل ا¤سن اXنعم
قدير@/ ء

ã
Ï¾ ع�كّل وهو اGُمور
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وبقائه تكّونه
ã
| Tتاج Uلوق وهو وضعف وافتقر عجز Xن العبوديّة وG@يعقل

ودوام@/ وحياة واقتدار ثبات له وليس ومعيشته

/@١٧ . ٢٩ ـ ِرزقاً َلكُم لكون ÒZ� Mا دوِن ِمن َتعبدون ال�ذيَن ٕان�

ÇXا Gًبد يكون ما ٕاعطاء وهو الرزق@, هو ا Ø̂ ٕا اXعيشة وبقاء ا¡ياة ٕادامة فٕاّن
ا¡ياة@/ تدوم Ø
ح وQديدها القوي@, من يتحلّل

ã
| اXتداولة والرسوم الشعائر ]حافظة أو السابق�@, باء jGا بتقليد العبوديّة وأمّا
واهية بتصـّورات أو وروّيـة@, وتفّكر Iقـيق غ� من ٕاتّباعاً أو القـوم@, أو البلد أهل
العلم@واXعرفة@والدّقة@/ عن@مñان@التعّقل@وعن@ضوابط @خارجة فهيى ات: ØYّي�ت@وتوHو

/@٧٠ . ٧ ـ آباؤنا َيعُبد كاَن ما وَنذَر وحَدُه Mَا لنعُبَد أِجئَتنا

/@١٠٩ . ١١ ـ َقْبل ِمن آباؤهم َيعبُد F كَ @�ٕاّ يعُبدون ما

�òوا والفضل الّرaة أنواع قاطبة فهيى العـبودّية@: ع� اX�تّبة ثار jGا وأمّا
Gٔن ا¤Çّل وقـابليّة اGستعداد Iقّق ã

ÏÉيقت العـبوديّة Iقّق فٕاّن والف�ح@, والسعادة
واGٕحسان@, والفضل ا�ود ٕاليه ويتوّجه hالكر الرaن ا� وا�òمن الرaة به يتعلّق

كب�@/ فضل ذو فٕانّه

/@١٩ . ٤٢ ـ الَعزيز ّ الَقويى وهَو َيشاء َمن َيرزُق ِبعباِده لطيٌف Mا

/@٢٧ . ٤٢ ـ أ�َرض
ã
| َلَبغوا ِلعباِده زَق الر9 Mُا بَسط ولَو

/@٣١ . ٣٥ ـ ب�َبص� Ò Òò ِبعباِده Mا ٕان�

/@٦٥ . ١٧ ـ Rًَو@كي �بربّك وكَ ُسلطان zم َعلَ لََك لَيَس ِعباديى ٕان�

/@٦٨ . ٤٣ ـ زنون ÒI Ôrأن�و اليَوم َعَليكُم خوٌف � ِعباِد يا
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/@٣٦ . ٣٩ ـ َعبَده بكاٍف Mُا أليَْس

اLGراف يوجب فٕانّه wا@, والكفر العبادة عن اGستكبار العبودّية@: قبال
ã
و|

وcول الرaة وبسط �òا ٕافاضة عن َرم ÔJوبذلك اòلق, وبرنا¶ مس�التكوين عن
داِخرين@/

Ò
Úsَجَه َسَيدُخلوَن

ã
çِعباَد َعن وَن

ß
َيسَتك	 ال�ذيَن ٕان� ـ واGٕحسان@ الفضل

لوازم ومن Vازيّة ã
æعاf الغضب@والقّوة@والص�بة@واGٔنف@وا¡مّية@: oمفاه وأمّا

والغضب القّوة@والتصّلب@وا¡مّية@والتأ@ّنف@فيه@, ي�زم ء
ã
Ï¿القاطع@ل التعبّد فٕاّن العبوديّة,

خ�فه@/ ع�

تعا�@: قوله وأمّا

ـ وأ�َرض واِت مى الس� َرب9 ُسبحاَن العاِبدين ُل أو� فأنا ولٌد ـِن ×a للر� كاَن ٕان ُقل
/@@٨١ .@٤٣

التامّة واGٕطاعة الكامل واòضوع العبادة من اGُو� الدرجة ã| كونه فاXراد
استعداد ويوجب اقتضاء اXع�يوجد وهذا اGرتباط@, وحصول اXعرفة عن الكاشفة
ارتباطاً الناس وأشّد وُخلقاً@, َخلقاً به اòلق وأشبه الوالد من الولَد فٕاّن له@, ولداً @كونه
اXعبود صفات عن واGطّ�ع اXعرفة ت�زم العبوديّة ٕاّن ـ وأيضاً والباطن@/ الظاهر ã|

ظهوراته@/ مقامات وعن

حقيقًة@, َولَد ِ�ِ كاَن ٕان الكرZة: مع�اjGية
ã
أن@يقال@| واGٔوفق@بالتعب�بال¿Ìط

بل أظهر اXع� وهذا والِده@, � العـبوديّة ظّل ã
| له@, ومطيع خاضع أّوَل أنا فأ@كون

وأبلغ@/ أ¼Íح

تعا�@: قوله
ã
| الَعبيد وأمّا

/@١٨٣ . ٣ ـ للَعبيد بظRّم لَيَس Mا وٕان�
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Fك ع�ارتفاع يدّل فاGٔلف والياء@, اGٔلف فرق هو وب�العباد@: بينه الفرق فٕاّن
واKفاض@/ ع�انكسار يدّل الياء Hأن

اGنكسار غاية
ã
| كانوا ولو عباده يظلم G تعا� ا� أّن ٕا� ٕاشارة به والتعب�

واGحتياج@/ والضعف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�@:

خـر@, jGا ا�انب ٕا� قطعـته وعبوراً@: قتل باب من ع�اً الyر ع�ت ـ مصبا
وع�ُت قَنطرة@/ أو سـفينة من عليه Ò�يُع ما :@ Ò�ع ßXوا للعبور@, هو uر َشّط والَمعَبُر@:
مررُت@, ]ع� السبيل وَع�ت مبالغة@/ وبالتثقيل tÌا@,

Ø
ف« وعبارة@: أيضاً َع�اً الرؤيا

]ع� يكون واGعتبار@: /@
Ó
]ع� الدراهم@واعت�tا@: وع�ت الطريق@/ ماّر السبيل@: فعاِبر

اGّتعـاظ@/ ]ع� ويكون ألفاً@, فوجدtا الدراهم اعتـ�ت مثل واGمتحان@, اGختبار
وbع والتذّكر@, اGتّعاظ أيى ÏÉم ]ا واGعتبار الع�ة اòليل@: قال منه@/ Ëºٕا والِع�ة
والَعب�@: ا¡كم@/ ترّتب

ã
| ء

ã
Ï¿بال ]ع�اGٕعتداد واGعتبار الِع�ة ويكون /@ Ò�ِع الع�ة

عـنه@, تكّلمت ف�ن عن وع�ت معروف@, ِطيب وَعن�@: الِطيب@/ من Qمع أخ�ط
/@ Øيب� أيى الضم�@, ã| Ø

Fع Ù�يُع واللسان

ُت Ò�ع يقال ء
ã
Ï¿ال

ã
|

Øã
ÏÉXوا ع�النفوذ يدّل واحد صحيح أصل ع�@: ـ مقا

والَمعبر@: علÇzا@/ ُيساَفر G@يزال أسفاٍر@:
Ô
ُع� ناقة ويقال َشـّطه@/ ر@: Úyال وَع�ا ُعبوراً@,

ماّر@/ أيى سبيل@, عاِبر ورجل ر@/ Úyال علzا Ò�يُع سفينة ع�@: ßXوا للعبور@/ ُهيSٔي uر شّط
وقوGم َع�ة@/ نفسه أيضاً والدمع َجريه@, الدمع َع�ة اòليل@: قال الَع�ة@, الباب ومن
Gّٕا G@يكون فهذا ة@,

ß
وَع� ع�ي واXرأة َع�اُن وهو ا¡زن@, من اً Ò�َع Ò�يَع ف�ن ß

َع� ـ
اً Ö�َع يعـ�ها ؤيا الر� Ò�ع الباب@: ومن ع�تـه@/ جرت ٕاذا Ò�اسـتع ويقال بكاء@, Ø Òjو



ع� ١٨

يص�من Gٔ@نّه الyر@, ُعبور هذا
ã
القياس| ووجه Ìها@,

Ø
ف« ٕاذا تعب�اً@: ها Ø�ويُع وعبارة

وجه@/ ٕا� وجه من wا يأخذ الرؤيا Ì
Ø
مف« كذلك ,@ Ö�ِع ٕا� à�ِع

اXاء بتجاوز فيختّص العبور فأمّا حال@/ ٕا� حال من Qاوز :@ Ö�الَع أصل ـ مفر
ٕاليه@/ Ò�يُع حيث �انبه الyر

Ô
ع� ومنه قنطرة@, ع�بع�أو أو سفينة

ã
| أو بسباحة ٕامّا

وأمّا الدنيـا@/ قنطرَة وا Ò�ع م Øu@كأ ماتوا ٕاذا القوُم Ò�وَع للدمع@/ الع� Ô�َع اشتّق ومنه
واGعتبار السامع@/ dع ٕا� اXتكلّم لسان من اGواَء العابر بالك�م Uتّصة فهيى العبارة
Uتّص والتعب� ٕا�ما@ليس]شاهد, اXشاهد معرفة من @يتوّصل@wا

ã

الّ والع�ة@با¡الة

التأويل فٕاّن التأويل@, من @أخّص وهيى ٕا�باطyا, من@ظاهرها العابر وهو بتعب�الرؤيا
/@ ّ الَع�يى عليه ترك :@ Ò�مُع وشّط ع�َع�الyر@/ ينبت ما ّ يى ß Ö

والَع� غ�ه@/
ã
و| فيه يقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خصوصيّة حالة,@وفzا أو أمر عن@جريان@أو Vاوزة @اXاّدة: ã| أّن@اGٔصل@الواحد
Iقّق بعد Gّٕا يتحقّق Gو ,@ ّ معنويى أو Ø ãعق� أو ّ ماّديى موضوع ã

| جانبzا@,
ã
| ليست
ا£اوزة@/

ع� ا¡ركة حالة فيه ي�حـظ اXرور أّن وا£اوزة@: اXرور وب� بيyا والفرق
ء
ã
Ï¾ ٕا� أو ء

ã
Ï¾ عن اXطلق التجاوز فzا ي�حظ وا£اوزة ا¡ال@/

ã
و| فعً� ء

ã
Ï¾

وس�@/ Ìºي ـ راجع ـ أعّم وهيى

والعبارة@: والتعب� واGعتبار الَع�ة ـ oمفاه وأمّا

وهـذا خارجها@, ٕا� الع� حدقة عن تتجاوز الدمعـة فٕاّن Xّرة@: فَعلة فالَع�ة
فتطلق ا¡زن@: حال

ã
| غالباً العـ�ة وقوع كان ا ØXو العـ�@/ أجزاء

ã
| يتحقّق Qاوز



١٩ ع�

Qّوزاً@/ عليه اXاّدة

ٕاذا العـاقل اXتفكSر الرجل فٕاّن وأخذه@, العبور اختيار ]ع� افتعال واGعتبار
روحانيّاً@, أو دنيويّاً معيشxا جريان ã

وينتج@| مyا يستفيد مفيدة@: وقضايا اُموراً شاهد
نظرُه اXؤمن ـ نف«Îا ٕا� اòارج

ã
| يشاهد

Ø
Fع يتجاوز فهو حاtGا@, ع� ويُطبّقها

ِع�ة@/

العبور@/ من نوع وهذا ع�النوع@, تدّل ِفعلة والِع�ة

الرؤيـا@,
ã
| واقع هنا اXشاَهد فٕاّن اGعتبـار@: من قريب أيضاً للرؤيا والتعب�

علzا@/ ويطبّقه خارجيّة اُمور ٕا� يشاَهد ØFع يتجاوز والُمعّبر

تبَيّـنه خارجيّة وألفاظ كلFت ٕا� مقصود مع� عن عبور فهو العبارة@: وأمّا
ملفوظ@/ ٕا� مفهوم عن Qاوز فهو وتوضحه@,

واضح@/ اòارجيّة اXوضوعات ã| وأمثاله الyر
ã
| والعبور

اGستعFل فيكون Gّوٕا اGٔصل@, مصاديق
ã
| ت�حظ أن Gبّد اXذكورة فالقيود

مناسبة@/ ّ بأيى Qّوزاً

/@٢٦ . ٧٩ ـ Ï¿ ÒOن Ò ßX ةً Ò	َلِع ذلَِك ã
| ٕان�

/@٤٤ . ٢٤ ـ أ�بصار
ã
�و�ُ ةً Ò	َلِع ذلَِك ã

| ٕان�

/@١١١ . ١٢ ـ أ�لباب
ã
�و�ُ ةٌ Ò	ِع َقَص½Îم

ã
| كاَن َلَقد

/@٢ . ٥٩ ـ أ�بصار
ã
اُو� يا وا

ß
فاعت	

جهة
ã
| الوقائع هذه من واستفيدوا وخذوها اGُمور هذه

ã
| الع�ة اختاروا أيى

أنفسكم@/



عبس ٢٠

ع� وG@يطّلع ء
ã
Ï¿ب Zّر Gو ء

ã
Ï¾ ٕا� G@ينظـر واGٕص�ح اXعرفة طالب فٕاّن

حياته@/ برنا¶
ã
| منه ويعت� Gّٕا ء

ã
Ï¾

/@٤٣ . ١٢ ـ ون Ô	تَع ؤيا Eللر Ôrُكن ٕان َ رؤيايى
ã
|
ã
æأفتو @Rٔالَم ا@ Ûv أ يا

وهـذا اòارجّية@/ اGُمور ع� وتطبيقها الرؤيا تعب� ع� قادرين rكن ٕان أيى
الذوق وع� الطبيعّية@, اGُمور ع� اXنطبقة اXثاليّة الصور ع� اGطّ�ع ع� يتوقّف

والتطبيق@/ واGستنباط اGستنتاج وقّوة

�و َتقولون ما َتعَلموا Øَح� ُسكاري Ôrوأن Rة الص� َتقربوا � آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv@أ يا
ُموا َفَتَيم� جاء@/// أو َسـَفٍر َع� َمرÏÈأو Ôrُكن وٕان تغَتِسلوا Øَح� َسبيل عابريى �ٕاّ ُجُنباً

/@٤٣ . ٤ ـ َصعيداً

Lَوها والقصِد آخر Tّل أو مسجد
ã
| تقام ص�ة ٕا� القرب جواز عدم اXراد

الص�ة جانب ٕا�
ã
Ï¿Xوا ا¡ركة له ف�@Nوز ُجنباً, كان ٕاذا وهكذا متوّجهاً, n@يكن ٕاذا

فzا@/ توقّفاً G عبوراً قصده يكون بأن النقطة@, تلك من العبور مورد
ã
| Gّٕا تقام

ã

الّ

Gَو ـ بقوله Ø�يع أن حينئٍذ الّ�زم فٕاّن ٕاقامxا@, الص�ة@: قرب اXع�من وليس
ـ قوله عليه ويدّل وٕاقامxا@/ مyا القرب تقصدوا G أيى ُتصّلوا@/ Gو ـ �َة Hالص تُقيموا
حال يعّم مطلق يقول العلم والتوّجه ]ا فٕاّن َسبيل: عابريى �وٕاّ ما َتقولون, َح�Ø َتعَلموا
سبيله@/

ã
|

ã
Ï¿Xوا ا¡ركة بل الصلوة@, ٕاقامة ز SوN@G السبيل عبور وٕاّن وغ�ه@/ الصلوة

الضعيفة@/ اGحGBت
ã
وتنت الكرZة@, اjGية من اXراد فاتّضح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبس@:

يِبس ما الَعَبس@: وأصله ء
ã
Ï¾

ã
| تكّره ع� يدّل صحيح أصل عبس@: ـ مقا



٢١ عبس

عبَس منه واشتّق الشاء@/ من كالَوَذح اGٕبل من وهو وغ�ه@, َبعر من َنب Hالذ ُهْلب ع�
منه@/ ك�ذلك ٕاذا وَعبّاس غضبان@, الوجه@: عاِبس وهو ُعبوساً@, يَعِبس الرجل

,@ يى Ød وبه عابس@, فهو وجهه@, قطب ُعبوساً@: ÍÈب باب من عبَس ـ مصبا
ما والَعَبس@: َعبوس@, فهو اشـتّد@, اليـوُم@: وعبَس /@ يى Ùd وبه للمبالغة@, أيضاً وعبّاس
/@ يى Ød وبالواحدة َعَبسة@, الواحدة والبعر@, البول من وLوها الشاء أذناب ع� يبس

وَعبْساً@/ ُعبوساً يعِبس الرجُل َعبَس /@Ì¿الِب ضّد والُعبوس@: ـ ٤٤ اGشتقاق
بَذَنبه@/ اGٕبل من الفحل خطر من لِصق ما والَعَبس@:

وقد التجه�م@/ والتHعب�س للمبالغة@/ ُشـّدد وجهه@: وعبHس كَلح@/ عَبس@: ـ صحا
ومنه اGٔسد@, والعنَبس@: شديد@/ أيى َعبوس ويوم يِبس@/ أيى ف�ن يد ã| الوسخ عِبس

الرجل@/ يى Ùd
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ@نّـه Ì»الب
ã
| سبق وقد حزن@/ مع انقباض هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

ـ بعده ويذكر العبوس@, بعد حاصلة حالة وهو بعجلة@, أوانه قبل عمل أو أمر حصول
/@Ì

Ò
» وبَ َعبََس Ú Ôj

آثاره@, من يكونان والغضب الشّدة أّن Fك الُعبوس@/ قبل Iصُل مقّدمة فالتكّره
اGٔصل@/ من وليسا Iّققه@, بعد ويتحّص�ن

فيه@/ وتكّره انقباض ]ناسبة فهو الشاة@: بأذناب لِصق ما وأمّا

/@١ . ٨٠ ـ أ�َعمي جاَءُه أن Úوتََو� َعبََس

/@٢٢ . ٧٤ ـ Ò	واسَتك أدبََر Ú Ôj Ì Ò» َوبَ َعبََس Ú Ôj



عبقر ٢٢

الُعبوس@/ آثار من والبسور
ã
Øفالتو�

/@١٠ . ٧٦ ـ َطريراً Òe َعبوساً@ َيوماً@ َرب9نا ِمن اُف ÒK ا@ ٕانّ

اGنقباض فٕاّن وغ�هم@/ العقول ذويى ã
| تستعمل الُعبوس ماّدة أّن ع� يدّل

جريان
ã
| Ì

Ø
وتع« انقباض عن عبارة اليوم

ã
والُعبوس| Mسبه@/ ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| والتكّره

َعس�اً@/ الكافريَن َع� يوماً@ وكاَن تعا�@: قال Fك أموره@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عبقر@:

كّل ٕاليه نسـبوا
Ø
j ا�ّن@, أرض من أ@نّه العرب تزعم موضع الَعْبـقر@: ـ صحا

وbع@, واحد وهو ,@ ّ عبقريى فقالوا وقّوته@, صنعـته جودة أو حذقه من تعّجبوا ء
ã
Ï¾

وهيى ,@ ّ ع�عبقريى يَسُجد كان ٕانّه ـ ا¡ديث ã|و عبقرّية@/ ِثياب يقال واGُن�عبقرّية@,

ّ عبقريى وهذا ,@ ّ عبقريى ظلم قالوا م Øu@أ Ø
ح والنقوش اGٔصباغ فzا
ã

الّ الُبُسط هذه

ـ بعÎÉم وقرأ ِحسان@/ a عبقريى قال تعارفوه ]ا ا� خاط}م
Ø
j ,@ ّ القويى للرجل قوم@,

/@Gٔ�ٔت ال«Ìاُب@: وعبَقر نسبته@, ع� مع ÔN G اXنسوب Gّٔن خطأ@, وهو ,@ ّ َعباِقريى

قال عبقر@/ جّن م Øu@كأ ـ اXثل
ã
| يقال كث�ا�ّن@, بالبادية موضع عبقر@: ـ لسا

ابـن قـال الديباج@/ :@ ّ والعبقريى عبقرّية@, واحدtا الثخان@, الطنافس ّ العبقريى الفّراء@:
قرية وعبَقر قال@, عبقرّية@, الواحدة الُبُسط@, من ÍÈب ّ والعباقريى ّ والعبقريى ِسيده@:
منسوب لكّل مثً� فصارت الثياب@, أجود فثياwا والُبُسط@, الثياب فzا ÏØ¾تَُو با¨ن
أبا سألت :@ ّ اGٔصمعيى قال ٕاليه@/ نسبوه مُتناه ء ãÏ¾نعت ã| بالغوا Fّفكل رفيع@, ء

ã
Ï¾ ٕا�

قـوم سـيُّد هذا كقولك قوم ّ عبقريى هذا يقال قال@: @؟ ّ العبـقريى عن الع�ء بن عمرو
ذلك@/ وLو م

Ø
vوقو وشديدهم وكب�هم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

الكـلمة وهذه والتفّوق والقّوة القاطعية هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اGٔصل أّن

وا�Çهر@, الشّدة ع� للدGلة الباء فيه زيدت وا¡بس@, القطع ]ع� العقر من مشتقّة
الشّدة أّن Gّٕا أيضاً@, العقرب

ã
| Fك وهذا والضغط@, والشّدة ا�هر حروف من الباء فٕاّن

َنب@/ Hوالذ اjGخر ومن اjGخر
ã
| حاصلة فيه والضغط

ã
| Fك اُخر@, أشياء ٕا� بالنسبة وتفّوق وقاطعيّة قّوة فيه ء ãÏ¾ ع� يدّل فالعبقر
متفّوقاً كان ٕاذا غ�ها@, أو اXكان@, أو الشخص@, أو الفراش@, أو اللباس@, أو البساط@,

واXع�@/ الصورة جهة من قاطعيّة وفيه وعالياً

عـرقب@, كـلمة
ã
| Fك الباء فzا زيدت عرق ماّدة مع تناسـب فzا ـ وأيضاً

واGمتداد@/ ]ع�اGٔصل والِعرق

/@٧٦ . ٥٥ ـ ِحسان ّ Íوَعبقريى ÖÉُخ ُمت�كئ�َع�رفرٍف

ويقطعه@/ ع�غ�ه يعلو وهو وبقاء@, وأصالة وتفّوق عظمة فيه ء
ã
Ï¾ كّل يراد

وهـذا ,@ÍÉُخ َرفرف ـ
ã
| Fك جنس فٕانّه ,@ ّ العبقريى ã| الك�ة باعتبار ِحسان وbع

ع� الروحانيّة جهة من ا�نّة ã| اGتكاء فٕاّن أيضاً@, روحانيّة جهة ع� اXع�ينطبق
قاطعة@/ أصيلة ٕاG×يّة معنويّة مقامات

به@/ متّصً�
ã
اGٔص� ا¡ّد عن خارجاً كان ما@ ٕانّه الرفرف@:

ã
| وسبق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتب@:

تسّخط@,
ã
| Gمَه أيضاً@: ومَعتَباً وقتل ÍÈب ã

èبا من عتباً عليه عتب ـ مصبا



عتب ٢٤

حـقيقة اÇòليل@: قال وِعتاباً@/ معاتبة وعاتبه ,@ يى Ød وبه مبالغة@, وَعتّاب عاتب@, فهو
الشكوي أزال أيى للسلب, اGمزة : ãوأعتب� الَموِجدة@/ اGٕدGل@ومذا@كرة العتابUاطبة
الَعتَبة وتطلق الَعَتب@, وا�مع الدرجة@, والَعَتبة@: اGٕعتاب@/ طلب واستعَتب@: والعتاب@,

الباب@/ ع�اُسكُفّة

أو ك�م من عوبة الص� بعض فيه اGٔمر ٕا� كل�ه يرجع صحيح أصل عتب@: ـ مقا
اXكـان عن Gرتفاعها بذلك Çيت Ùd ا Ø̂ وٕا الباب@, اُسكُفHة وهيى الَعتَبة ذلك من غ�ه@/
بذلك ويُشبّه َعَتبة@/ رجة الد� من ِمرقاة كّل َمراقzا@, رجة@: الد� وَعتبات Îل@/ Ú»ال Øطم�Xا
يشتّق فهو وجفا جسا ء

ã
Ï¾ وكّل َعَتب@/ ع� أيضاً وQمع ا�بال@,

ã
| تكون العتبات

ف�ن aل يقولون اòلوص@, من ه Øيغ� ما اع�اه ٕاذا َعَتب@, فيه يقال اللفظ@, هذا له
الصـحيح@: القياس وهو الباب ومن /@

Ø
Ì¾و ب�ء من َكريـه وَعَتب كرvة َعتَـبة ع�

يشـتّق
Ø
j عليه@, وجدت أيى وَمعتبة@, َعتباً ف�ن ع� عتبُت تقول اXوِجدة@, الَعْتب@:

راجع ُمعِتب وهو ,@
ã
ç
Ø
Ì»َم ٕا� ورجع عليه أجد كنت ما ترك أيى ãأعتب� فيقال@: مyا

الُعت�@/ أعطيتُك الُعت�أيى ولك /@ ãأعتَب� الُعت�أيى ãæأعطا ويقولون@: اGٕساءة@/ عن

ع� ف�ن عَتب تقول اXوِجدة@, الَعتب@: يل@: Ò Ôc ابن قال ـ ٢٧٧ . ٢ الxذيب
من عليه أِجد كنت ما ترك أيى ف�ن ã

أعتَب� وقد عليه@/ وَجد ٕاذا وَمعِتبة@: َعتباً ف�ن
فُع�@, ع� Ëºٕا والُعت�@: عليه@/ ٕايّايى ٕاسخاطه بعد عنه ã

æأرضا ما ٕا� ورجع أجله
والتـعّتب العاتب@/

ã
ÏÈُير ما ٕا� اGٕساءة عن الرجوع وهو اGٕعتاب@, موضع يوَضع

ومذا@كرة طالب�@حسن@مراجعxم الُمِدلّين@أخّ�ءهم كّل@ذلكUاطبة واXعاتبة@والِعتاب@:
أو صاحبه ُيعاِتب الّذيى الرجل والِعتب@: الَموِجدَة@/ كس}م ا@ ØW كرهوا ما بعضاً بعÎÉم

له@/ ونصيحة عليه اشفاقاً ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| صديقه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥ عتب

والتحقيق@:

ما ع� وذّم لوم بعنوان شخص ٕا� قول توجيه اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن
والغلظة@/ بالشّدة منه@, صدر

والسخط@/ الغضب والَموِجدة@: واGج�اء@/ اXؤاخذة هو واGٕدGل@:

بكونه اXعتوبيّة عنوان اXع�تبّدل هذا وGزم عاتباً@, شخص جعل واGٕعتاب@:
اGستمرار@/ ع� ويدّل اXعاتبة@, هو والِعتاب للغ�@/ عاتباً

والسخط@, اXؤاخذة مورد
ã
و| ومذموماً مَلوماً بكونه العتابIق�للطرف

ã
و|

ما وع� علzا@, يوطأ
ã

الّ الباب السف�من اòشبة ع� الَعتَبة يطلق اXناسبة وwذه

اXناسبة@/ wذه ع�اXرقاة ويطلق كرvاً@/ يكون

النفس جعل وهو النفس ٕا� بالنسبة واGستعتاب اGٕعتاب ٕاط�ق واGٔغلب
ٕا� مرجـعه اÇXع� وهذا عليه@, يلومه أن نفسه من وطلبه عمله@, ع� لَوم مورد

ã
|

َمرضيّاً@/ وكونه والتنبّه والتوبة الرجوع

نفسه@/
ã
| والرجوع التنبّه لوازم من فهو الغ�@: من العتاب طلب وأمّا

/@٥٧ . ٣٠ ـ ُيستعَتبون ُهم �و م Ôtَمعذر َظَلموا ال�ذيَن َينفع � َفيومئٍذ

/@٣٤ . ٤٥ ـ ُيسَتعَتبون ُهم �و ِمyا َرجون ÔO� فاليَوَم

/@ ٨٤ . ١٦ ـ ُيسَتعَتبون ُهم �و َكَفروا ِلل�ذيَن يؤذَن � Ú
Ôj

ف� أيى لنفسه@, والتنبّه اللوم طلب ]ع� الكرZة اjGيات هذه ã
| فاGستعتاب

لومهم ينفعهم ف� وا£اهدة@, العمل زمان Gنقضاء والتوبة@, والرجوع بالتنبّه يكلHفون
مyم@/ سبقت

ã

الّ أعGFم عن وندامxم Gٔنف«Îم



عتد ٢٦

أّول التـعّتب فٕاّن وغ�ها@: والتنبّه والتوبة الرجوع دون باGستعتاب والتعب�
فكيف اقتضاء@: له يوجد n بل فائدة@, له يكن n فٕاذا والتنّبه@, الرجوع مس�

ã
| مرحلة

اXتأّخرة@/ اXراحل من غ�ه ُيذكر أن يصّح

/@٢٤ . ٤١ ـ الُمعَتبين ِمن ُهم ا Òf َيسَتعتبوا وٕان م Ô ÒG َمثوًي فالنّار وا
ß
َيص	 فٕان

حصل وٕان والعذاب@, النار fثوvم طريقxم@: ع� واستقاموا ص�وا فٕان أيى
وتعّمق تدّبر عن وليس ّ سطحيى ّ ظاهريى تنـبّه فهو أنف«Îم@: ã

| واستعتاب تنـبّه Gم
واGعتقاد التفّكر جهة من ولو ورجعوا وا

Ø
تن} الّذين الُمعتَبين من وG@يكونون ,@

Ø ã
باط�

اقتضـاء فzم يوجد ف� وعمً�@, وحالًة اعتقاداً مسـ�هم Gختتام الباطنّية@, وا¡الة
والتنّبه@/ التحّول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتد@:

باGمـزة يتعـّدي أيضاً@, وَعتـيد َعتٌَد فهو ,@ÍÉح َعتاداً@: ء
ã
Ï¿ال عتُـد ـ مصبا

الطيب فÇzا
ã

الّ والعتيدة@: وهيّأه@/ أعّده ٕاذا وعتَّده@: صاحبُه أعتَده فيقال والتضعيف

واGٔدهان@/

َعـتُد تقول اòليل@: قال وُقرب@/ حضـور ع� يدّل واحد أصل عتـد@: ـ مقا
فzا يكون

ã

الّ الَعتيدة يت Ød ذلك ومن /@ÍÈحا َعتيد فهو عتاداً@, يعتُد وهو ء

ã
Ï¿ال

ٕان Gٔمـر وهـيّأناه أعـتدناه@, وقد لَعتيد@, ٕانّه الُمعتَد ء ãÏ¿لل ويقال واGٔدهان@/ الطيب

م مَُعّد أيى َعتٌَد الفرس هذا يقولون اòليل@: قال وأعِتدة@/ ُعتُد الَعتاد وbع َحَزب@,
قـياساً فيه اÇòليل فذكر الَعتـود@: فأمّا سواء@/ فيه واGُن� الذكر ركَبه@, صاحبه شاء

فاد@/ Sللس أعّد ء ãÏ¾ فكأ نّه كذا كان فٕان فاد@, Sالس بلغ الّذيى وهو صحيحاً@,

له@/ يّئه Ôtو ما Gٔمر تُعّده الّذيى ء ãÏ¿ال الَعتاد@: الليث@: قال ـ ١٩٤ . ٢ الxذيب



٢٧ عتد

ã
| التاء اُدغمت ولكن ُيعِتد@, أعتَد هو ا Ø̂ ٕا يُِعّد Hوأعد الُعتدة@, هيى ا Ø̂ ٕا الُعّدة ٕاّن ويقال

أيى َعتيد@, ّ لديى ما وهذا ودال�@/ ع� من أعّد اشتقاق فقالوا آخرون وأنكر الدال@/
عـتُد وقد وَعتـيد@, مُعتَد فَهو ء ãÏ¿ال أعتدُت ويقال@: قريب@/ بعÎÉم@: وقال ,@ÍÈحا
فzا

ã

الّ الَعتيدة يت Ødهنالك ومن قال@: الليث@, قاله ,@ÍÈحا َعتيد@: فهو َعتادة ء

ã
Ï¿ال

وأدهانه@/ الرجل ِطيب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وب� بيyا والفرق Gٔمر@/ ÍÈا¡ا
Ø ã
الفع� الxيّؤ هو اXاّدة@: ã| الواحد اGٔصل أّن

واGٕحضار@: والxيئة اGٕعداد ـ مواّد

التعّرف@/ يتحّصل Ø
ح والضبط اGٕحصاء فيه ي�حظ اGٕعداد أّن

آخرها@/ ٕا� أّوGا من اXقّدمات oتنظ مطلق فzا ي�حظ والxيئة@:

غ�ها@/ أو مة Hمقد ã
| ا¡ضور مطلق فيه ي�حظ واGٕحضار@:

هو واGعتـداد اGٕحضار@, قبل مرتبته واGٕعداد اGٕعـداد@, قبل تكون فالxيئة
Gٔمر@/ يكون أن قيد مع اGٕحضار@, مرتبة

ã
| يتحقّق

اGٕعتاد, من@لوازم أّن@اGٕحضار Fك من@مقّدمات@اGٕعتاد, فيكون@الxيئة@واGٕعداد
التقريب@/ باب من wا فالتفس�

/@٣١ . ١٢ ـ ُمت�كأً ن� ÔGوأعتدت

/@١٨ . ٤ ـ أ¨اً َعذاباً@ م Ô ÒG أعَتدنا

/@٢٩ . ١٨ ـ للظّا�Xناراً أعَتدنا ٕانّا

عندهم@/ حاÍÈة تكون Mيث وفعليxّا@, اGُمور هذه ٕاحداث يراد



عتق ٢٨

/@١٨ . ٥٠ ـ َعتيد َرقيٌب َلَديه �ٕاّ َقول ِمن َيلِفُظ ما

/@٢٣ . ٥٠ ـ َعتيد � َلَديى ما هذا قرينُُه وقاَل

من والرقيـب@: /@ÍÈا¡ا اXكان
ã
| ويسـتعمل عند ]عـ� مكان ظرف لَدي@:

بالفعل@/ اxXيّأ ÍÈا¡ا هو والعتيد@: والتحقيق@/ التفتيش مع ٕا¾Ìاف له يكون

ٕاّن فنقول@: ا¡Çقيقة ٕا� بالنسبة وأمّا باGٕط�ق@/ اXع� ظاهر ٕا� بالنسبة هذا
تسوق وجهة والنور@, الص�ح ٕا� تسوق جهة فيه القوي@, كّل فيه وحدته

ã
النفس|

wداية النفس من تصدر ا Ø̂ ٕا والسيّئات ا¡سنات من واGٔعFل والظلمة@/ الفساد ٕا�
ا�هت�@/ من

جهة وكّل وا¡ضور@, واGٕحاطة واÌ¾Gٕاف واXراقبة الضبط قّوة فيه والنفس
با¡قيقة@/ ومتّحدة باGعتبار متخالفة وقواه النفس جهات من

النفس
ã
| مضبوط وهو Gّٕا اòارج

ã
| يظهر عمل أو حركة أو تفّكر من وما

أْحصاها@/ �ٕاّ ةً Òَكب� @�َو ةً Òَصغ� ُيغاِدُر � ـ خصوصيّاته بBم

ٕا� Lتاج Gو اGٕنسان@, من يصـدر ما
ã
| والعتاد الرقابة مفهوم حقيقة وهذا

أمر اXقـدار وهذا نفسـه@, عن خارجاً وتضبطها اGٕنسان أعFل تراقب م�ئكة ٕاثبات
لنا@/ مقطوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتق@:

فهو منه@, Ëºٕا والِعتق وَعتاقة@, وَعتاقاً ÍÈب باب من َعتقاً العبد عتََق ـ مصبا
بنفسه يتعّدي Gو الباب@, قياس ع� معتق فهو أعتَقته فيقال باGمزة ويتعّدي عاتق@,
وأمة ِعتاق@, جاء ا Ø[ور ُعَتقاء@, وbعه َعتيق@, وهو معتوق@/ عبد Gو عتقته@, يقال ف�
ودرهم وقُرب@/ ÍÈب

ã
èبا من اòمر وعتقت عتائق@/ وbعها وعتيقة@, أيضاً@, عتيق



٢٩ عتق

ٕاذا عاتق فرس ومنه سبقته@, ÍÈب@: باب من ء
ã
Ï¿ال وعَتقت ُعتق@/ وا�مع َعتيق@,

َعواتق@/ وا�مع عاِتق@, والُعنق ب�اXنكب Xا ويقال اòيل@/ سبق

شّذ وما ومع�الِقَدم@/ وُخلقاً ِخلقًة مع�الكرم Nمع صحيح أصل عتق@: ـ مقا
وُعـتوقاً@, وَعـتاقة َعتاقاً يَعِتق العبد َعتق اòليل@: قال ِحدة@/ ع� ُذ@كر فقد ذلك من
رقـيق صـار ٕاذا استع�ج@, بعد ف�ن عتَق :@ ّ اGٔصمعيى وقال اعتاقاً@/ صاحبُه وأعتَقه
َعتيقاً@, العبد وصار َعتاقة@/ مو� هو أو بالَعتاق حلََف ويقال جافياً@/ كان بعدما لقة ßòا
وامرأة غداً@/ عاِتٌق فتقول قابل

ã
| فعله تَنويى أن Gّٕا َعتيق@, موضع ã

| عاِتق وG@يقال
Øب� رائع َعتيق@, وفرس كرZة@, bيلة أيى أيضاً@, عتيقة وامرأة اGُمُّوة@, من ُحّرة عتيقة

ٕاذا وعُتق@, عتَق وقد ء@/ ãÏ¾ كّل من hالكر أيضاً@: والَعتيق عتيق@/ ناِعم وثوب الِعتق@,
:@
Ø ã
èعراGٔا ابن أدركت@/ ما أّول شابّة أيى عاتق@, جارية اòليل@: قال َزمن@/ عليه çأ
الط� من وا�Çوارح قالوا ع@/ Hتَدر أن وبلغت با Sالص من َعتقت ا Øu@Gٔ عاتقاً يت Ød ا Ø̂ ٕا
اòليل@: قال ُتصاد@/ أن َعتقت ا Øu@وكأ ,@�Hالط أ@كرم فهيى تُصاد Gو تصيد ا Øu@Gٔ ِعتاق
الَغَرق من اُعتق Gٔ@نّه بذلك يى Ødو للناس@, ُوضع بيت أّول Gٔ@نّه الكعبة العَتيق@: البيت
يـّدعيه أن من اُعتق ويقال الفيل@/ عام ا¡بشة من اُعتق ويقال فُرفع@, الطوفان أيّام
زماناً ُعتقت

ã

الّ العتيقة واòمر عاتقة@/ القدZة للِب� ويقال تعا�@/ ا� بيت فهو أحد
والُعنق@/ ب�الَمنكبين ما وYا اGٕنسان@, عاتقا شّذ@: ا

Ø
Wو عتقت@/ Ø
ح

َعتيق hللقد قيل ولذلك الّرتبة@, أو اXكان أو الّزمان
ã
| م SتقدXا الَعتيق@: ـ مفر

لكونه وذلك الَمنِكبين@, ب� ما والعاتقان@: َعتيق@/ Sق Sالر عن خ� وXن عتيق hوللكر
تقّدم الفرس وعتق الزوج@/ عن ُعتقت

ã

الّ ا�ارية والعاِتق ا�سد@/ سائر عن مرتفعاً

بسبقه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



عتق ٣٠

والتحقيق@:

اÇXع� وهـذا وقـيود@/ حـدود من اGنط�ق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

اXصداق@/ وباقتضاء Mسبه مورد كّل
ã
ف واXصاديق@, اXوارد باخت�ف Oتلف

ٕاذا عتيق وعبد /@ÍÈحا وعمل جديد بصنع Tدوداً يكن n ٕاذا العتيق فاòمر
عن وخرج سبق ٕاذا عاِتق وفرس والرّقّية@/ العبوديّة Tدودة عن وخارجاً ُحّراً @كان
مسـؤولية عن òروجه عاتق والُعنق الَمنِكب ب� وما اXتسابقة@/ اòيل س� حدود
أو شـخص ٕا� نسبة عن منطلقاً لكونه العتيق والبيت منطلقاً@/ وكونه Fzٕال متوّجهة

آخر@/ قيد دون من فقط تعا� ا� ٕا� ينسب فٕانّه Tدود@, قيد أو خاّص غرض

من فهيى وغـ�ها@: والشـباب والنعومة والكرم وا�Fل القدمة ـ oمفاه وأمّا
متناسبة@/ موارد

ã
| اGٔصل لوازم

/@٣٣ . ٢٢ ـ الَعتيق البيت ٕا� لEها ÒT Ú
Ôjُمسم�ي ٕا�أَجل َمنافُع فzا َلكُم

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَعتيق بالَبيت فوا وليط�و� ُنذوَرُهم وليوفوا

وعن خاّص@, وانتساب لون ّ أيى عن هاً Øم� كونه ٕا� ٕاشارة بالعتيق التوصيف
/@ دنيويى Ø ã|راLا برنا¶ ّ أيى وعن ,@ ّ ماّديى وغرض وTدوديّة قيد ّ أيى

عـنوان فيه وليس ال½Íف@, واGٕنط�ق والقداسـة والطّهارة ه Øالت� مظهر فهو
جانبUصوص@/ ٕا� جهة Gو خاّص

تعا�@: اXع�يش�قوله هذا وٕا�

/@٩٦ . ٣ ـ ُمباركاً ببك�َة لل�ذيى للنّاس ُوِضَع َبيٍت ل أو� ٕان�

دون من ٕاليه وتوّجههم الناس طبقات لعموم مرتبة أّول
ã
| بناؤه وضع وقد أيى



٣١ عتل

جهة@/ ٕا� اختصاص

/@٢٥ . ٢٢ ـ والباِد فيه العا@كُف َسواًء للنّاس َجَعلناُه ال�ذيى ا¡رام واXسجُد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عتل@:

الرجـل ذلك من ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| وقـّوة شّدة ع� يدّل صحيح أصل عتل@: ـ مقا

والَعتَلة wا@/ َفر ÔJ
ã

الّ الَعتَلة من واشتقاقه /@Ë»ا� ح HصحXا ّ القويى الشديد وهو الُعتُّل@,

تأخـذ أن وهو الَعتْل الباب ومن الَعتَل@, وا�مع اòشب@, من الغليظة اGراوة أيضاً@:
وشّدة@/ Pفاء Gّٕا َعتًْ� وG@يكون وشـّدة@, بقّوة ٕاليك Qـّره أيى فتَعِتله الرجل بَتلبيب

أنقاد@/ G أيى معك أنعِتل G ـ يقولون م Øuٕا قوم وزعم

وابن التاء@/ Ì»بك
ã
والكسا	 وaزة Ë¼عا قرأ فاعِتلوه@: ـ ٢٧٠ . ٢ الxذيب

َعـتله يقال فصيحتان@, لغتان Yا قلت@: التاء@/
Ø
ËÉب ويعقوب عامر وابن ونافع @كث�

وأبو ا¡طب@/ يُقَصف Fك فاقِصفوه خذوه أيى فاعِتلوه ã
| Vاهد وعن ويعُتله@/ يعِتله

عَتلُته@ٕا�السجن@وعَتنُته@, ّكيت@: Sالس ابن العنيف@/ وق Hبالس الدفع@واGٕرهاق العتل: مُعاذ:

ã
ا�Çا| وأيضاً اòصومة@, الشديد ٕانّه التفس�

ã
| جاء والُعتُّل@: عنيفاً@/ دفعاً دفَعته ٕاذا

/@
ã
ا�ا| الغليظ اللغة@:

ã
| وهو الÍÚÉيبة@, oاللئ لُق Ôòا

اGٔ@كول والُعتُّل@: البع�@/ كعتل بقهر@, وجّره ء
ã
Ï¿ال جامع Ò[ اGٔخذ َعتْل@: ـ مفر

عتً�@/ ء
ã
Ï¿ال يعتل الَمنوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Gو ليـنة فيه ليس وا�فاء والتعنّف الغلظة هو اXاّدة@: ã| الواحـد اGٔصل أّن



عتل ٣٢

عطوفة@/

واGستفال@, ا�هر حروف الع�من فٕاّن الظاهرة@, حروفها اXع�باقتضاء وهذا
هـذا عـ� ويدّل أيضاً@/ واGسـتفال الشّدة من والّ�م واGسـتفال@, الشّدة من والتاء

ã
| ,@íعـ ع�@, ,@pع عرطل@, عردل@, عثل@, عضل@, عصل@, عبل@, ـ كلFت اش�اك

الشّدة@/ مفهوم

الغليظة واGراَوة الَمنوع واGٔ@كول ,@
ã
ا�ا| الغليظ الرجل اGٔصل@: مصاديق ومن

غ�ه@/ أو حديد من الضخمة العصا وهيى

ٕاليه@, بالنسبة وشّدة وعنف غلظة اعFل ع� فيدّل يعِتُله@: عتَله ـ اشتقاقه وأمّا
والعنف بالغلظة وقع ٕاذا غ�ه أو ٕاÌºاع أو aل أو دفع أو جذب أو Pّر يتحقّق وهذا

وا�فاء@/

/@١٣ . ٦٨ ـ oَزن ذلَِك َبعد vُعُتلoأث للَخ�معَتٍد َمنّاٍع

/@
ã
ا�Çا| اXتعنّف الغليظ الرجل وهو للمبالغـة@, شـّدد ُجُنب وزان ع� الُعتُّل

معّلق@/ وهو صحيح ونسب أصالة له ليس والزنoمن

/@٤٧ . ٤٤ ـ oح Òا� ٕا�َسواء فاعِتلوه ُخذوه

/@oا�ح وسط ٕا� يرد Ø
ح وجفاء وعنفاً غلظة حقّه ã
| أعِملوا

Ø
j خذوه أيى

ٕاعمـال ٕا� النظر فٕاّن وا�ذب@, ا�ّر مفهوم من التشديد
ã
| آ@كد اXع� وهذا

الدفع
ã
| استعFله وتري اXاّدة@, مفهوم من جزءاً ا�ّر وليس كان@, طريق ّ بأيى الغلظة

يطٌة Ò¤ Úsَجه وٕان� ـ ٕاليه Nـّر Ø
ح oا�حـ عن يبـعد G oثGٔا أّن مع أيضاً@, وغ�ه
بالكافرين@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٣ عتو

عتو@:

الشـيخ وعتا عاٍت@@/ فهو Ø�Qو Ò�استك قعد@: باب من ُعتّواً يعتو عتا ـ مصبا
عاٍت@/ فهو وك�@, أسّن عتيّاً@: يعتو

يـعتو عـتا وغ�ه@: اòليل قال استكبار@/ ع� يدّل صحيح أصل عتو@: ـ مقا
ُعـتاة@/ وجبابرة عاٍت@/ ا�بّار واXلك عاٍت@/ فهو ِعتيّاً@, يعتو وكذلك استك�@, ُعتّواً@:

يُِطع@/ n ٕاذا ف�نة وتعّتت ف�ن Ø
تع ويقال

جـاوزت :@ Ố والر واستك�@, Ø�Q ُعتّواً@: اXـلُك وعتا ـ ٣٩٦ . ٢ اGٔفعال @كتاب
يقبله@/ n اGٔدب@: وعن الك�@, غاية بلغ ُعتيّاً@: والشيُخ هبوwا@, مقدار

والُعـتا@: :@ ّ اGٔزهـريى وقال ا¡ّد@/ وجاوز استك� وِعتيّاً@: ُعتّواً يعتو َعتا ـ لسا
د SتمرXا الفساد ã| الدخول الشديد :@

ã
çوالعا ُعـتاة@, وbعه ا�ـبّار@, :@ ãçوالعا الِعصيان@,

/@ Òوَو� وك� أَسّن وَعتيّاً@: ُعتيّاً الشيخ وعتا موعظة@/ G@يقبل

أبدلوا
Ø
j ُعتّواً واGٔصل وِعتيّاً@, وُعتيّاً ُعتّواً تَعتو ف�ن يا عتوَت تقول ـ صحا

فقالوا الك«Ìة الك«Ìة اتبعوا
Ø
j ُعِتيّاً فقالوا ياًء الواو فانقلبت ك«Ìة الضّمت� ٕاحدي

ياًء@/ الواو قلّبوا ,@
Ø ã ß

ُع وقوم عاٍت@, ورجل البدل@, ليؤكّد ِعِتيّاً

ã
| ا¡Çّد ÇVاوزة الطغيان أّن والعتّو@: الطغيان ب� الفرق ـ ١٦٠ ص الفروق

à
Í Ò¼ ÖÍ Ò¼

à
ر´ ـ الطغيان دون فهو اXكروه

ã
| اXبالغة والُعتّو@: وقهر@/ غلبة مع اXكروه

الشّدة@/
ã
| مبالِغة أيى ـ@ عاتيَة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى والفساد@, Ø
Ì¿ال طريق

ã
| ا¡ّد عن Vاوزة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن



عتو ٣٤

/@
Ø
Ì¿ال طريق سلوك

ã
| مبالغة

شديد أو العصيان أو Ø�التج أو وليست]ع�اGستكبار قلناه@, ما فzا فاGٔصل
اXوضوعات هذه ع� واÍ¼Gٕار اGٕدامة نعم غ�ها@/ أو

ã
Øالتو� أو الفساد

ã
| الدخول

ُعتّواً@/ تكون ة@: ØÍÉXا اXكروهة

/@٢١ . ٢٥ ـ َكب�اً ُعتّواً وعتَْوا Îم ß»أنُف ã| وا Ò	استك َفَقد

/@٢٩ . ١٩ ـ عاِتيَة à
Í Ò¼ ÖÍ Ò¼

à
بر´ هِلكوا فاُ عاٌد وأّما

Gو استكبار فzا ليس Í¼Í½ال والر´ العـتّو ع� مقّدمة اGستكبار فجعل
جرياuا@/ شّدة

ã
| Vاوزة بل

ã
Øتو�

/@ ٨ . ١٩ ـ اً ِعتيّ ß
Ò	الِك ِمن َبلغُت وَقد

وهو السـ�@, جريان
ã
| واXبالغة العـتّو Mال السـّن ك� جهة من بلغت أيى

الك�@/
ã
| اGنxاء

والعصيان@/ واGستكبار Ø�التج مفهوم
ã
ين أيضاً اXورد وهذا

/@ ٨ . ٦٥ ـ وُرُسله ا Ùwَر َعنأمر َعَتْت َقريٍَة ِمن وكأي9ن
/@١٦٦ . ٧ ـ م Ô ÒG وا َعنهُ ُقلنا Ôu ما َعتَْوا َعن ØF َفلَ

/@٤٤ . ٥١ ـ الّصاِعَقة م Ôtفأَخَذ م Ùwَر َعنأمِر َفَعتْوا

والنواهيى اGٔوامر عن واLGراف اGٕعراض
ã
| والس� واXبالغة اÍ¼Gٕار ُيراد

ّية@/ ×GGٕا

جـهة ٕا� النــظر فٕاّن غ�ها@: دون اXاّدة wذه اXـوارد هذه
ã
| التعـب� وأمّا

واXكروه@/
Ø
Ì¿ال طريق

ã
| الس� وٕادامة اÍ¼Gٕار

شخصيّاً أو عرفيّاً أو معنويّاً أو ماّدياً ,@Fمفهومه مطلق والفساد@: Ø
Ì¿ال من ويراد



٣٥ ع�

خاّصة@/ جهة ٕا� بالنسبة أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�@:

باب من لغة
ã
و| قتل@, باب من أيضاً والدابّة ,@ Ôيَع� ثوبه ã| الرجل Òع� ـ مصبا

عليه وع� /@jGٕا
ã
| سقوط ا Øu@Gٔ َع�ة لّة Hللز ويقال للمّرة@, والَع�ة ِعثاراً@, ÍÈب@,
به@/ أعلمه غ�ه@: وأع�ه عليه@, ٕاطّلع وُعثوراً@: قتل باب من َع�اً

واjGخر ء@,
ã
Ï¿ع�ال ع�اGطّ�ع أحدYا يدّل صحيحان أص�ن ع�@: ـ مقا

ٕاذا وذلك ِعثاراً@: Ôيع� الفرس Òوع� ُعثوراً@, Ôيع� Òع� ـ فاGّٔول للغبار@/ اGٕثارة ع� ـ
عاِثر كّل أّن وذلك اGطّ�ع@, من ع� قيل Çا Ø̂ ٕا العلم@: أهل بعض قال لوجهه@, سقط
ع� اطّلع ٕاذا وَع�اً@: ُعثوراً Ôيع� الرجل ع� ويقال ع�ته@/ ٕا�موضع ينظر أن ف�@بّد
عليه@/ أطْلعتَه ٕاذا كذا ع� ف�ناً وأع�ُت اòليل@/ قال كذا ـ غ�ه عليه يطّلع n أمر

الساطع@/ الغبار وهو ة
Ò
والِعثَ� Ô Ò�ْالِعث اjGخر واGٔصل به@/ Òيُع� اXكان والعاثور@:

عليه vجم n أمر ع� هجم ٕاذا الرجل ع� الليث@: قال ـ ٣٢٤ . ٢ الxذيب
ِعثاراً@, الفرس Òوع� َع�ة@, الرجل وع� أطلعته@/ أيى أمر ع� ف�ناً وأع�ت غ�ه@,
ماح@/ Sوالر والÍÙÉاح راط ßòوالِعضاضوا الِعثار مثل ِفعال@, ع� ء Qيى الدواّب وعيوب
وُحِفر الَمسايِل من اXاء ٕاليه واُجِريى واXطر السيل ]اء ã ß

ُس� ما الزروع@: من ّ يى Òوالَع�
رجل :@

Ø ã
èعـراGٔا ابن وعن َعواث�@/ وbعه ٕاليه@/ اXـاء فيه ري ÔN Ø ã

çأ أيى عاثور@, له
الليث@: وقال الغبار@, :@ Òالِعث� وأبو@عبيد@: اjGخرة@/ أمر

ã
| Gو الدنيا أمر

ã
ليس| :@ ّ يى Òَع�
الساطع@/ الغبار

عليه@/ اطّلع أيى عليه Òوع� فسقط@/ فرُسه به ع� يقال ّلة@, Hالز الَع�ة@: ـ صحا



ع� ٣٦

ٕاذا للرجل ويقال لُيصاد@/ وغ�ه لٔ�سـد Çفر ÔI ُحفرة والعاثور@: /@ Òqتلع لسانه@: Øوتع�
/@
Ø
Ì¾ عاثور

ã
| وقع قد توّرط@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دفعة واختيار تفّكر دون من ع�مورد ورود هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن
السقوط@/ طريق ع� وبغتة

وسـقوط دفـعة@, ء
ã
Ï¾

ã
| وسـقوط بغـتة@, ء

ã
Ï¾ ع� هجوم مصاديقه@: ومن

ودفعًة@/ مقّدمة دون من واطّ�ع وٕاحاطة السقوط@, ٕا� تنxيى وزلّة وكبوة@,

الغبار, وٕاثارة وا�G@كة@, التعس العلم@, حصول عليه@: ت�ّتب قد
ã

الّ ومن@آثاره

وغ�ها@/

.@@١٨ ـ َرْيَب � اَعَة الس� وأن� َحّق Mا وعَد أن� ِلَيعَلموا zم َعلَ نا Ò
أع وَكذلك
/@٢١

وع� عليه مقّدمة دون ومن بغتة من�xٕا�الكهفوواردين الناس جعلنا أيى
وسوابقهم@/ حاtGم

ã
و| فzم ليتدّبروا الكهف@, أصحاب

/@١٠٧ . ٥ ـ فآخراِن ٕا\اً استََحّقا F Ô Úu@أ Òَع� Ò ß
ُع فٕان

من للمفعول
Ø ã
اXب�

ã
| الضم� وNمع Øفيث� ٕا\اً@, Fاستحقاقه ع� اXعثـور أيى

يكون@/ عامل أو @مؤّثر ّ @موجب@وبأيى ّ @اjGٕ,@بأيى ã|@بغتة وارَدين ٕاعثارYا واXراد الّ�زم/

تـفّكر دون من بغتـة Iـقّق قد اGجـوم هذا أّن ٕا� ٕاشارة باXاّدة@: والتعـب�
وانتخاب@/

اXصاديق@/ bيع
ã
| ي�حظ أن Gزم القيد فهذا



٣٧ عثو

توّجه@/ دون ومن بغتة الورود أيى القيد@, فيه ي�حظ والعاثور@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عثو@:

عاَث@@/ مثل ,@
ã
ع�يع� ويقال يعثو@, عثا يقال ع�فساد@, تدّل كلمة ع�@: ـ مقا

ã
| يقال أ@ك�ما العيث أّن Gّٕا وجبذ@, جذب Lو يتقاربان@,

Ø ã ß
والِع� الَعيث ـ مفر

ـ هذا وع� ِعثيّاً@, Òيع�
ã ß
َع� يقال ُحgاً@, يدرك Dف

Ø ã
والِع� ِحّساً@, يدرك الّذيى الفساد

وقـيل السـواد@/ ٕا� لون واGٔع�@: ُعثّواً@/ يعثو وعثا ُمفِسدين@, رض َ�أ
ã
| تعَثوا �َو

أع�@/ الثقيل لa�ٔق

كث�ة كانت ٕاذا َعثواء ضبع يقال الَعثواء@, بناء أصل العثو@: ـ ٤٥ . ٢ ا�مهرة
ع�@خدودYا/ الشعر ك� ٕاذا َعثواء وكذلك@يقال@رجل@أع�@وامرأة ع�@وجهها@/ الشعر

بثبت@/ وليس أفسد@, ٕاذا َيعيث مع�عاث
ã
| َعثواً يعثو عثا اللغات بعض

ã
و|

ِمج@/ Hالس ã|ا�ا َعر Hالكث�الش واGٔع�: َشَعر, ك�ة مع لون@ٕا�السواد عثا: ـ لسا
وَعثاً@/ َعثواً Òيَع� َشعره ã ß

َع� شط@/ ÒXبا عهده وبُعد والتباده الرأس َشَعر ُجفوف والُعثوة@:
اGٕفساد@/ أشّد أفسد ُعثُّواً@:

Ò ã ß
وَع� ُعثّواً@, عثا سيده@: ابن قال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� وهذا اGعتدال@/ عن اòروج
ã
| امتداد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

والص�ح@/ العدل عن باòروج الفساد ظهور مصاديقه@: fن اXوارد@, باخت�ف Oتلف
ٕا� التعقّل حالة عن الفرد وخروج والسواد@/ الكدورة ٕا� صفائه عن اللون وخروج

ã
| أو الضبع

ã
| ـَعر Hالش

ã
| واGخت�ط وا�فاف اGلتباد وظهور فيه@/ والضعف ا¡مق



عثو ٣٨

اGُذن@/ حّد عن اòارج الرأس َشَعر من واللSّمة اGٕنسان@/

ـ عضل عشب@, ,@Ë¿ع ,@Ë»ع عجر@, ,@îع ,@qع عثل@, ـ ومواّد اXـاّدة وب�
واXع�@/ اللفظ

ã
وتقارب| اشتقاق

استعFل هذا ع� ويدّل بأصل@/ وليس اGٔصل@, مصاديق من الفساد أّن فظهر
ا£يد@: ا� ك�م

ã
| الفساد ماّدة مع اXاّدة

/@٦٠ . ٢ ـ ُمفِسدين رض َ�أ
ã
| َتعثوا �و Mا ِرزِق ِمن بوا

Ò
Ì¾وا @ُكلوا

.@@٧ ـ ُمْفِسدين رض َ�أ
ã
| َتعثوا �و عاد@/// ِمنَبعد ُخَلفاَء َجَعَلكُم ٕاذ واذ@كروا

/@٧٤
/@ ٨٥ . ١١ ـ ُمفِسدين رض َ�أ

ã
| َتعثوا �و أشياَءُهم النّاس تبَخُسوا �و

ـ ُمفسدين رض َ�أ
ã
| َتعثوا �و ا�Ðِخر اليوَم وأرُجوا ///@ ُشَعيباً أخاُهم وٕا�َمديَن

/@٣٦ . ٢٩

قوم ٕا� والثالثة هود@, قوم ٕا� والثانية ٕاÌºائيل@,
ã
ب� ٕا� راجعة اGُو� فاjGية

الرابعة@/ وكذلك شعيب@,

العـدالة برنا¶ عن واGجBعيّة اXاّدية ا¡ـياة ã| خروجهم عن الyيى واXراد
اGُمور

ã
| واGٕفساد الفساد سبيل ٕا� سالك� بيyم@, Dف ا¡قوق ورعاية واGٕنصاف

الروحانّية@/ اGُمور وٕاخ�ل اGٕفساد يوجب هذا فٕاّن النظم@,
ã
| واGٕخ�ل

وال�نـا¶ النظم قبال
ã
| وهو اyXـّية@, اGُمور أعظم من اGٕفساد أّن O@Gو

فسد@/ ـ@ أرض راجع@: فzا@, وٕاخ�ل ,@ ّ اGGٕ×يى العدل

من والقرب العـدل عن اòـروج
ã
| وك�ة شـّدة ع� يدّل فهو العيـث@: وأمّا

العـيث
ã
| اÇLGٕطاط فيكون واLGٕطاط اGٕنكسار ع� يدّل الياء ٕاّن حيث الفساد@,



٣٩ عجب

والعثو@/ العوث من أشّد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجب@:

ء@واjGخر
ã
Ï¿لل ع�ِك�واستكبار أحدYا أص�ن@صحيحان@يدّل عجب: ـ مقا

تقول نفسه@,
ã
| اGٕنسان Ø�يتك أن وهو الُعجب ـ فاGّٔول ا¡يوان@/ ِخلَق من ِخلقة ـ

وذلك َعجيب@, وأمر َعَجباً@, يعَجب عِجب الَعَجب@: باب من وتقول بنفسه@, ُمعَجب هو
الَعجيب فأمّا الَعجيب@والُعجاب@فرقاً@/ اòليل@أّن@ب� وزعم قالوا: واستعَظم@/ Ò�استك ٕاذا
قال الَعجيـب@, حّد اوز ÔN فالّذيى الُعجاب وأمّا منـه@/ ُيتعّجب فاGٔمر مثله@: والعجب
التعّجب@/ شّدة واGستعجاب@: عاِجب@/ َعَجب ويقولون والط�وال@/ الطHويل مثل وذلك
الذَنب@/ أصل من الوركان عليه ُضّمت ما دابّة كّل من وهو الَعْجب اjGخر واGٔصل

الُعصُعص@/ وهو الذَنب أصل من الِورك ُضّمت ما داّبة@: كّل من الَعْجب ـ مصبا

أيى عجيب ء ãÏ¾ وهو واستعجبت وتعّجبت تِعب باب من َعَجباً ء ãÏ¿ال من وعِجبت
,@ Ø�وتك ترفّع ٕاذا للمفعول@: بالبناء بنفسه زيد واُعِجَب ُحسُنه@,

ã
وأعَجب� منه@, ُيعَجب

اGسـتحسان ومعناه الفاعـل Jمده ما ـ أحدYا وجهـ�@:@ ع� التعّجب ويستعمل
اGستحسان

ã
ف له@/ والذّم اGٕنكار ومعناه يكرهه ما ـ

ã
æوالثا به@/ رضاه عن واGٕخبار

تعبت@/ وزان عِجبت واGٕنكار الذّم
ã
و| باGٔلف@/

ã
أعجب� يقال

مألوف غ� ء
ã
Ï¾ ٕا� النظر الَعَجب@: :@

Ø ã
èعراGٔا ابن عن ـ ٣٨٦ . ١ الxذيب

فُضلة والُعجب@: يبة@/ Sالر ãçيأ@Gو النSساء Tادثة Jّب الّذيى الِعجب@: وقال@: معتاد@/ Gو
مـنه@/ فـعِجب تعجـيباً ء

ã
Ï¿ب ف�ناً عّجبت وتقول الُعجـب@/ ٕا� ¼Íفها Çمق Ô¡ا من

أعـ� دّق ٕاذا الَعـَجب@: بـيّنة َعـجباء وناقة اXستدّقة@/ أواخرها الُكثبان@: وُعجوب
كانت@/ فيمن قبيحة ِخلقة وهيى جاهرتاها@, وأ¾Ìفت رها Hمؤخ



عجب ٤٠

منه@, أ@ك� والُعّجاب الُعجاب@, وكذلك منه@, ُيتعّجب اGٔمـر الَعجيب@: ـ صحا
والتHعاجيـب به@, يؤكّد Gئل لَيل كقوGم عاِجـب َعَجب وقوGم اGُعجـوبة@/ وكذلك
مثل عجائب عجيب bع ويقال َعجيب@, Gو َعَجب Nمع Gو لفظها@/ من Gا G@واحد

وأحاديث@/ اُحدوثة مثل اُعجوبة bع كأ@نّه أعاجيُب وقوGم وأفائل@/ أفيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن خارجاً ء
ã
Ï¾ رؤية من ا¡اصلة ا¡الة هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اGٔصل أّن

الرؤيـة كانت وٕان التعّجب@/ علzا يطلق ا¡الة فهذه عادًة@, اXتوقّع ّ الطبيعيى ا�ريان
كالغسـل الُعجب وكأّن ,@

Ø
ËÉبال الُعجب علzا فيطلق وأعFله@: وصفاته بنفسـه متعلّقة

النفسانّية@/ الصفة وهو اXصدر@, من يتحّصل ع�ما يدّل مصدر Ëºٕا

يستأنس وع�ما اXعتاد@/ ع�خ�ف دّق ٕاذا ع�اXؤّخر اXناسبة@تطلق وwذه
الرجال@/ دون النساء ]حادثة

فيه ما َسن Ò¡كا الَعَجب أّن والِعْجب@: والَعَجب والُعجاب الَعجيب ب� والفرق
فـيه ما ع� يدّل والِعجب خفيفة@/ والفتحة الفتحت� Xكان ,@ ّ ظاهريى خفيف تعّجب
Xكان ثابت تعّجب فيه ما ع� يدّل والَعجيب الك«Ìة@/ منخفضXكان يس� تعّجب
كث� تعّجب اقتضاء ففيه اGٔلف@, Xكان تعّجبWتّد@, فيه ع�ما يدّل والُعجاب الياء@/

Wتّد@/

تـلك ٕا� بالنـظر خاّص مورد
ã
| مyا كّل اسـتعFل خصـوصيّة تظهر وwذا

واGمتياز@@ـ اòصوصيّة

/@٥ . ٣٨ ـ ُعجاب ٍء
ã
Ï Ò¿ هذا لَ ٕان� واحداً اً ×Gٕا Gَة Ð�ا أجَعل



٤١ عجب

/@٧٢ . ١١ ـ َعجيب ء
ã
Ï Ò¿ لَ هذا َشيخاً ٕان�

ã
بَع� وهذا َعجوز وأنا أأِلُد

/@١ . ٧٢ ـ َعَجباً قرءاناً dعنا ٕانّا فقالوا ا�ّن ِمن نََفر سَتمع ٕا

الثالث@/
Ø
j ,@

ã
æالثا

ã
|
Ø
j وWتّد@, كث� اGّٔول ا�ريان

ã
فالتعّجب|

/@٦٣ . ٧ ـ َع�رجل رب9كُم ِمن ذ@كٌر جاَء@كُم أن Ôr أَوَعجبْ

/@٥ . ١٣ ـ َجديد َخلق
ã
� لَ أِئنّا تُراباً ُكنّا أئذا قوGم َفعجٌب َتعجب وٕان

Òأتعَجب� قالوا َعجيب ء
ã
Ï Ò¿ لَ هذا ٕان� َشْيخاً

ã
بَْع� وهذا َعجوز وأنا �أأِلُد َويلَ يا

/@٧٣ . ١١ ـ@ @Mا ِمنأمِر

موارد للعادة واòارقة ّ الطبيعيى ا�ريان عن اòارجة اGُمور هذه rأرأي يراد
وحوسب]عاي� ّ الطبيعيى ا�ريان ٕا� نسب ٕاذا اGستغراب أّن مع واستغراب! تعّجب
وبتقديره اGُمور@, أزمّة وبيده اXتعال@, ا� ٕا� ينسب Dف G ماّدية@, و]قاييس طبيعيّة

وماورائها@/ الطبيعة جريان

/@١٢ . ٣٧ ـ وَيسخرون عجبَت َبل َخَلقنا@/// َمن أم َخلقاً Eأشد أُهم فاستَفxم

ا¡قيقة وIّريى التفّهم مقام ã
| ليسوا م Øuفٕا اGستفتاء@, مقام عن اÍÈGٕاب يراد

ã
| كـنت أ نّك مع كذلك@, وحاGم والتحقـ�@, اGسـxزاء برناVهم بل ا¡ّق@, وIقيق

أحواGم@/ من تعّجب

ومن مÇyم وتتعّجب أيى عجبَت@, ـ متعلHق من حاليّة ـ وَيسخرون ـ فجملة
يسخرون@/ وهم وأحواGم@, أقواGم

:@
ã
| Fك ء@,

ã
Ï¾ عن متعّجباً شخص ]ع�جعل ٕافعال واGٕعجاب

/@٢٠٤ . ٢ ـ@ قولُه@ ُيعجبك َمن النّاس وِمَن



عجز ٤٢

/@١٠٠ . ٥ @ـ@ بيث Òòا ك
ة ولوأعَجبَك والطّيب بيُث Òò ا َيسَتويى � ُقل

/@٤ . ٦٣ ـ@ أجسامهم@ ُتعجبك رأيxم وٕاذا

مذموماً@/ أو Wدوحاً@ متعلHقه يكون أن ب� التعّجب
ã
| فرق G ٕانّه

Ø
j

:@
ã
| Fك فاXمدوح

/@٢٥ . ٩ ـ@ ك
تكُم@ أعجبتكُم ُحن�ٕاذ ويوَم

:@
ã
| Fك واXذموم

/@١٠٠ . ٥@ @ـ بيث Òòا ك
ة ولوأعجبَك

اXعتاد@/ ّ الطبيعيى ا�ريان عن اòروج هو واXعيار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجز@:

مؤّخر ع� واjGخر الضعف@, ع� أحدYا يدّل صحيحان أص�ن عجز@: ـ مقا
الباب ومن ضعيف@/ أيى عاجز@, فهو َعجزاً@, يعِجز ء ãÏ¿ال عن َعجز ـ فاGّٔول ء@/ ãÏ¿ال
عاَجز ف�ن ويقال تعجñاً@, زت Hعج والفعل عجائز@/ وا�مع الشيخة@, اXرأة الَعجوز@:
ع� aلوا ا Ø[ور أيضاً@/ الُعـُجز ع� الَعجوز وNمع ٕاليه@/ يوَصل فلم ذهب ٕاذا ف�ناً@,
وابـن والِعـجزة عجوز@/ امرأة ا Øu@كأ لقدمها@, وها Ød ا Ø̂ وٕا عجوزاً@, اòمر فسّموا هذا
أعجاز, وا�مع ء@,

ã
Ï¿ال مؤّخر فالَعُجز ـ اjGخر اGٔصل وأمّا الشيخ@/ ولد آخر الِعجزة@:

ٕاذا خاّصة اXرأة َعجñة والَعجñة@: اGُمور@/ وأعجاز اGٔمر عُجز يقولون@: م Øu@أ Ø
ح
اGلتباس@/ عجائز,@كراهة َعجñات@,@وGيقال عجزاء@,@وا�مع @كانت@َضْخمة,@يقال@امرأة

ومع وحذفها@, باGاء ومَْعجزة ÍÒÈب باب من َعْجزاً ء ãÏ¿ال عن عجز ـ مصبا
غ� اللغة وهذه تعب باب من عجزاً وعِجز عنه@, ضعف ا�oوك«Ìها@: فتح وجه @كّل



٤٣ عجز

عظمت ٕاذا Gّٕا Ì»بالك اGٕنساُن عِجز يقال G ٕانّه :@
Ø ã
èعراGٔا ابن وعن عندهم@/ معروفة

تعجñاً@: وعّجزته عاجزاً@/ وجدته زيداً@: وأعجزت فاته@/ ء@:
ã
Ï¿ال وأعجزه َعجñته@/

واXرأة@: الرجل من والَعُجز عليه@/ يقدر فلم هرب ٕاذا الرجُل@: وعاَجز عاجزاً@/ جعلته
وضّمها الع� فتح لغات أربع وفzا ُيذّكرون@, o] وبنو مؤّنثة@, وهيى الوِرك� ب� ما
والَعُجز أعجاز@, وا�مع َرُجل@, وزان واGٔفصح وسكوuا@, oا�

Ø
ËÈ واحد كّل ومع

ويؤّنث@/ يذّكر ره Hمؤخ ء@:
ã
Ï¾ كّل من

عن التأّخر أصله والَعْجز غ�ه@/ مؤّخر شبّه وبه ره@, Hمؤخ اGٕنسان@: َعُجُز ـ مفر
ÓÊºٕا التعارف

ã
| وصار الدبر@,

ã
| ذ@كر Fك ره@, Hمؤخ أيى اGٔمر َعُجِز عند وحصوله ء ãÏ¿ال

جعلته وعاجزته@: وعّجزته ف�ناً وأعجزت القدرة ضّد وهو ء
ã
Ï¿ال فعل عن للقصور

عاجزاً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مراتب@, له فالعجز ا�ملة@,
ã
| القدرة يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

القدرة@/
ã
| Fك العجز@, مفهوم يتحقّق مقدار ّ أيى ã|و كان@, ء ãÏ¾ ّ ع�أيى القدرة وبانتفاء

ةً@/ ُقو� َضْعف َبعِد ِمن ـ@ القّوة مقابل
ã
| فهو عف@: Hالض مفهوم وأمّا

لتحقّق ٕالzا@, اXنxي الشـجر أصول ع� اXاّدة تطلق الَعجز@: مفهوم وبلحاظ
الطراوة وانتفاء والط�@, اXاء من يى Sالتّغذ ٕا� فzا ا¡اجة ولشّدة فzا@, واGرم الضعف
ٕاذا اGٕنسان من والعجوزة العجوز ومثله ء@/

ã
Ï¾ كّل مؤّخر

ã
| وهكذا فzا@/ واòضارة

والعمل@/ والتحّرك الطراوة وحالة اGقتدار عنه وانت وا¡اجة الضعف عليه استو�
/@ ّ واÔGويى السكون Gّٕا فيه فليس اGٕنسان@, مؤّخر وهو العُجز

ã
| تشاهد اjGثار وهذه

ُمعِجز@/ وهو عاجزاً@, جعله وأعجَزه@:



عجز ٤٤

واستمراره@/ العجز استدامة واXعاَجزة@:

/@٣١ . ٥ ـ الُغراب هذا مثل أ@كون أن �أعجزُت َويلَ يا
/@٧٢ . ١١ ـ َعجوز وأنا �أأِلُد َويلَ يا

/@١٣٥ . ٣٧ ـ الغاِبرين
ã
| َعجوزاً �وأهلَهأbع�ٕاّ يناه ÚS ٕاذ

توليد جهة
ã
| والعجز أخيه@/ جسد دفن جهة

ã
| اGقتدار وانتفاء الضعف يراد

واستعداده@/ الطفل

وغ�Yا@@/ والكهولة ك�السّن دون باXاّدة التعب�
ã
اللّطف| هو وهذا

امتثال عن والتخلّف والطاعة@, اZGٕان
ã
| العجز جهة ٕا� الثالثة اjGية

ã
| ويشار

نف«Îا@/
ã
| فق�ة ضعيفة كوuا مع رسوله@, وأمر ا� أمر

/@٣٨ . ٣٤ ـ Íون ÒÉ ÔTالَعذاب
ã
| ولئَك اُ معاِجزين آياتنا

ã
َيسعون| وال�ذيَن

وG@حاجة@ٕا�تفس� @والعمل, السعيى @هذا ã|@عاجزين كوuم حالة استمرار يراد
حصوGا@/ Gم Zكن Gو ا¡الة تلك

ã
| ليسوا م Øu@أ مع ياً@, Sمتعد ]ع�اGٕعجاز اXعاجز

اXوارد@: سائر
ã
|

ã
الن بصورة مyم اGٕعجاز يذكر وعلzذا

/@٢ . ٩ ـ Mا ُمعجزيى @ Ôَغ� أ@ن�كُم واعَلموا

/@١٣٤ . ٦ ـ عجزين Ô[ Ôrأن وما ٍت Ð� توَعدون ما وان�
/@٣١ . ٤٢ ـ أ�َرض

ã
| عجزيَن Ô[ Ôrأن وما

/@٥٧ . ٢٤ ـ أ�َرض
ã
| ُمعجزيَن َكَفروا ال�ذيَن Ú Òéس ÒI �و

فتنأيضاً@/ اتّصافwا, هو اGٕعجاز وحالة معجزين@, كوuم
ã
ن يوجب وهذا

غ� كونه مع قدرته
ã
| وضعفاً GًّوIو يوجبTدوديّة ٕاعجازه أّن ٕا� مضافاً



٤٥ عجز

وصفاته@@ـ لذاته uاية G Tدود

/@٤٤ . ٣٥ ـ أ�َرض
ã
| �و واِت مى الس�

ã
| ء

ã
Ï Ò¾ِمن ِلُيعجزه Mُا @كاَن وما

أرضيّاً@/ أو Êºويّاً@ ء ãÏ¿ال ذلك كان سواء أيى

Êºوّية@/ أو أرضيّة أمور ã| اGٕعجاز كان وسواء

/@٢٢ . ٢٩ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| �و أ�َرض

ã
| عجزيَن Ô[ Ôrأن وما

والتفّوق والتسّلط التأث� ي�زم يكون: جهة ّ @أيى ã|كان@و Lو ّ بأيى اGٕعجاز فٕاّن
وا¡كومة@/

للقدرة أّن Fوك القدرة@, يقابل ما العجز فٕاّن الضعف@: دون بالعجز التعب� وأمّا
من مرتبة ّ أيى ã

ن ي�زم تعا� عنه العجز مطلق
ã
فن مراتـب@, أيضاً للعجز مراتب@,

وغ�ه@/ ضعف

/@٢٠ . ٥٤ ـ ُمنقِعر ٍل Ö ÒK أْعجاُز م Ô Úu كأ النّاس ع
ß
� تَ

/@٧ . ٦٩ ـ خاويَة ٍل Ö ÒK أعجاُز م Ô Úu َكأ Íَعي Ò¼ فzا الَقوَم ي Ò�َف

النـخل وأعـجاز تقّومـه@/ بعد السـقوط هو واòوي اGنق�ع@, هو فاGنقعار
وٕاذا ,@Fyم تتغّذي والط� اXاء

ã
| مادامت وحياته الشجر أصول تقّوم فٕاّن أصوGا@,

ã
| وا¡ياة الرطوبة عyا فðول حياtا@, ماّدة عن Tرومة تب� الشجر@: وسقط انقلعت
Iّرك ييبس]جّرد وقد زائد@, حّد

ã
| التقيّد

ã
| فٕانّه النخل

ã
|

Ø
Dس Gو اGواء@, Vاورة
وتغي�ها@/ أصوله

ã
|

@اGُو�ٕا�جنس
ã
| النظر فٕاّن @الثانية@:

ã
والتأنيث@| اGُو�, @اjGية

ã
| التذك� وأمّا

مـطلق اGُو�@:
ã
| اXنظـور فٕاّن وهذا اGٔفـراد@/ ٕا� فzا فالنظر الثانية@: وأمّا النخل@/

من تري
ã

الّ الكثـ�ة باGٔعجاز ون

Ø
فيشـ} م½Íوع�@, كوuم الثانية@:

ã
و| نزعهم@/



عجف ٤٦

النخل@/ مصاديق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجف@:

فـهو لغــة@, َقُرب باب ومن ضعـف@, َتِعب@: باب من الفرُس عِجف ـ مصبا
ع�ِعجاف bع ا Ø̂ وٕا ع�غ�قياس@, ِعجاف اGٔعجف وbع عجفاء@, وشاة أعجف@,
فيقال@: باGمزة ويعّدي ِضعاف@, وهو نظ�ه ع� أو Êن@, ßº وهو نقيضه ع� �ًa ٕامّا

قتل@@/ باب من عَجفته فقيل با¡ركة عّديى ا Ø[ور أعجفته@,

حبس ع� واjGخر ُهزال@, ع� يدّل أحدYا صحيحان أص�ِن عجف@: ـ مقا
والّذ@كـر ـَمن@, Sالس وذهاب زال ÔGا وهو فاGّٔول عنه@/ أو ء ãÏ¿ال ع� ها ß�وَص النفس
العرب ك�م

ã
وليس| واGٕناث@, @كران الذ� من ِعجاف وا�مع واGُن�َعجفاء@, أعجف@,

مواشzم عجفت ٕاذا القوم@: أعجف ويقال الكلمة@/ هذه
Ô
غ� ِفعال ع� Vموعاً أفَعُل

عـبيد@: أبـو وقال لطيفتان@/ أيى عجفاوان@, شفتان :@ Ø ã	الكسا وحكي ُمعِجفون@/ وهم
Lو فِعل fاضيه وفَع�ء ع�أفَعل كان ما Gّٔن عِجَف@, والقياس ُهِزل@, ٕاذا عُجف يقال
وعُجف ورُعن ق Ôaو سـُمر وهيى فُعل ع� جاءت حروف@, سـّتة Gّٕا يعَرج@, عِرج
أرض فـقالوا الك�م

ã
| اتّسـعوا ا Ø[ور عُجم@/ اGٔعجم

ã
| اGٔصمعيى وحكي وخُرق@,

وأمّا دقيق@/ أيى أعجف نصل ويقولون نبات@, Gو فÇzا خ� G َمهزولة أيى عجفاء@,
عنه@, نفَسـك حبسَت ٕاذا أعِجُفها@, الطعام عن

ã
Ï»نف عَجفُت فقوGم ـ

ã
æالثا اGٔصل

ص�َت ٕاذا اXريض ع�
ã
Ï»نف عَجفُت ويقال@: قليل@/ غ�يى وعجفت تشxيه@, وهيى

ضته@/ Hومر عليه

ٕاذا اGٕنسـاَن@, وعّجفُت الَعَجـف@, من فَع�ء والعجـفاء@: ـ ٢٢٣ ـ اGشـتقاق
وعجفُت عليه@/ تعّطفَت ٕاذا ف�ن@, ع�

ã
Ï»نف وعجفُت َيشبع@/ nو قوته نصف أطعمته



٤٧ عجف

ورaَته@/ به رفقَت ٕاذا ع�اXريض
ã
Ï»نف

دقـيق@/ أعـجف نصل قوGم من ـزال@, ÔGا من الدقيق أيى ِعجاف@, سبٌع ـ مفر
/@Fyع نَبْت أيى ف�ن@: وعن الطعام عن ã

Ï»نف وعجفْت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن ينشأ مطلق هزال أيى َمن@, Sالس يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اGٔصل أّن
هزال@/ وحصول النفس@, حبس قيدان ففيه الطعام@, النفسعن حبس

الÇxاون@, فيه ي�حظ زال ÔGا أّن والنحف@: والضعف اGزال وب� بيyا والفـرق

ã
| يكـون أن من أعّم وهو القّوة@, يقابل عف Hوالض واGٕحكام@/ ا�ّد يقابل اGزل فٕاّن
الكّف مواد� العجف مفهوم من وتقرب اللحم@/ قلّة فيه ي�حظ والنحف بغ�ه@/ أو هزال

والنصف@/ والنظف والنسف وال�ف واللطف والعّف والعزف والعكف

من@حروف@اGمس@والرخاء@واGستفال@والسكون @كون@الفاء
ã
æعاXا ويناسب@هذه

الصفات@/ هذه أغلب
ã
| تشارك أيضاً والّ�م والنون والع�والكاف والزلق@/

وَسـبع ِعجاٌف َسبٌع يأ@كُلهن� Êٍن ßºَبقـرات َسبع
ã
| أفِتنا يق د9 الص9 ا Ûv@أ يوسُف

/@٤٦ . ١٢ ـ ُسنبRت

ã
ÏÉيقت اXقام فٕاّن باXاّدة@: التعب� وأمّا والعجف@/ َمن Sالس تقابل ع� اjGية تدّل
السن� wا التعب� يناسب وأيضاً ال«Êن@/ البقراِت ليأ@كلن الطعام@, وا¡بسعن ا�وع
يأ@كلَن ِشداد سبٌع ذلك بعد من

ã
çيأ Øj ـ الطعام جهة من ومَضيقة اعة ÒV فzا الُمجدبة

Gّن@/ rقّدم ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



عجل ٤٨

عجل@:

ومنه عاجل@, فهو ,@ÍÉوح أÌºع وَعَجلًة@: تِعب باب من َعَجً� عِجل ـ مصبا
وتَـعّجل َعـْج�@, واXرأة به@, يى Ùdو أيضاً@, َعج�ُن وdع ا¡اÍÈة@, للساعة العاجلة
سبقت ء

ã
Ï¿ٕا�ال وعجلُت يَعجل@, ع�أن aلته وأعجلُته@: كذلك@, أمره

ã
| واستَعجل

¾Îر@/ لَه مادام البقرة ولد والِعجُل@: َعِجُل@/ فأنا ٕاليه@,

ع�بعض واjGخر ع�@اÌºGٕاع@/ أحدYا يدّل صحيحان, أص�ن عجل: ـ مقا
ف�ناً@: واستعجلُت لغتان@/ وَعُجٌل@, عِجٌل هو يقال اGٔمر@,

ã
| الَعَجلة ـ فاGّٔول ا¡يوان@/

عّجلُت الُعجالة@: من ويقال ء@,
ã
Ï¾ من ل Sتُعج ما والُعجاَلة@: سبقُته@/ وعِجلته@: حثثته@/

العاجلة@, للدنيا ويقال اjGِجل@, ضّد العاِجل اللغة@: أهل وقال ْنُتهم@/ Hَله يقال Fك القوَم@/
الولد�@: بٕالقاء �أيى تُنتُج ã
الّ النوق من والُمعِجل ل Sالُمعج ٕاّن وقالوا اjGجلة@/ ول�jخرة
الِثـ�ان@/ َعَجلة الَعَجلة@: هذا ع� aل ا

Ø
Wو ولُدها@, فيعيُش الوقت تستgل أن قبل

ولد الِعْجل@: ـ اjGخر واGٔصل الِعَجل@/ وا�مع الصغ�ة@, اGٕداوة الِعجلة@: الباب ومن
ْول@/ Hِعج لغة ã|و البقرة@,

َعج�َن@, ف�ن أقبل يقال الَعَجل@, من فاشتقاقه الَعج�ن@: ـ ٢٩٩ ـ اGشتقاق
ر ÔL

ã

الّ الناقة والُمعِجل@: ِعَجل@/ وا�مع ,@�Zأد من الَمزاَدة والِعجلة@: ِعجال@/ وا�مع

النبت@/ من ÍÈب والِعجلة@: الَمعاجيل@, وا�مع مات@, أو

اGٔمـر@/
ã
| يُعِجل أن وأمرته حثثته واستعجلته@: الَعَجلة@/ الَعْجل@: ـ ١ ـ الع�

والَعـَجلة@: أمـرك@/ ل Sعج أيى ف�ن يا ل Sوَعج ل@, Sيُعج أن كلّفه أيى وَعَجلْته وأعَجلْته
علzَا@/ � يُستَ اXنَجنون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤٩ عجل

والتحقيق@:

ã
| واÌºGٕاع اGستباق وهو الُبطء@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

وقته@/ حلول ٕا� Ø�يتص أن دون من أمر

خ�اً الُمريد وقصد النيّة كان وسواء مكروهاً@, أو Wدوحاً اGٔمر ذلك كان سواء
اً@/
Ø
Ì¾ أو

النفس ضعف ومنشأها والسكون@, والص� الطمأنينة خ�ف ع� الصفة وهذه
وا¤دودّية@/ القلب وضيق اGستعداد وقلّة

مستحسنة@/ مطلوبة اُمور
ã
كانت| ولو مذمومة الصفة فهذه

حركاته
ã
| م«Ìعاً Gًعجو كونه فبمناسبة البقرة@: ع�ولد الِعجل ٕاط�ق وأمّا

السكون@/ الوقور اُمّه ٕا� بالنسبة واُموره

ã
ÏÉ] الدنيا وا¡ـياة Wّر@, دار كونه فباعتبار الدنيا@: ع� العاِجل ٕاط�ق وأمّا

وتنعدم@/ وتُظلم طر Ô]السحاب
Øã
ÏÉكم@

:@
ã
| Fك واXكروه@,

Ø
Ì¿ال

ã
| فالعجلة

/@٤٧ . ٢٢ ـ وعَده Mُا لَف ÔO ولَن بالَعذاِب وَيْستعِجلونَك

/@٥٨ . ١٨ ـ الَعذاب م Ô ÒGَلعج�ل َكَسبوا ا
ß
[ يؤاِخذُهم لو

:@�òا
ã
| والعجلة

/@ ٨٤ . ٢٠ ـ ÏÈ�ل َرب9 ٕاليَك وعجلُت َع�أثريى اُو�ء ُهم

/@١١٤ . ٢ ـ وحيُه Ïٕاليَك ÒÉيُق أن قبِل ِمن بالُقرآِن َتْعَجل �و

النّية@: حسن
ã
و|



عجل ٥٠

/@١٦ . ٧٥ ـ ِبِه ِلتْعَجَل لسانََك ِبِه ك �Iر9
النّية@: سوء@

ã
و|

/@١١ . ١٧ ـ �َعجوً إ�نسان وكاَن �Òòبا ُدعاءه
Ø
Ì¿بال إ�نساُن وَيْدُع

نفس هو الَعجل@: أّن والتعجيل@: واGٕعجال واGسـتعجال العجل ب� والفرق
آخر ء

ã
Ï¾ جعل هو والتعجيل@: بالقرآن@/ و�@تْعَجل ـ اGٔمر

ã
| واÌºGٕاع اGستباق

التعجيل هو واGٕعجال@: عاً@/
ß
Ì»ُم العذابGم جعل أيى ـ@ الَعذاَب@ م Ô ÒG َل َلعج� ـ@ عاً@

ß
Ì»م

أعَجلََك َوما ـ التفعيل
ã
| Fك الوقوع جهة ٕا� G الفعل قيام ٕا�جهة فيه النظر كون مع

طلب هو واGسـتعجال الصـدور@/ وجهة الفاعل جهة ٕا� فيه فالنظر ـ@ َقوِمك@ َعن
بالَعذابـ وَيستعجلونََك ـ غ�ه عن أو نفسه عن الطلب كان سواء والرغبة@, العجلة
َقبَل ي9ئة بالس� تستعِجلوَن Ò ßn َقوم يا قاَل فيه@/ والتعجيل العذاب نزول عنك يطلبون أيى
ا¦ايل ٕا� يرجع اXعـ� وهذا الَعجَل@, أنفسكم عن وتطلبون تدعون أيى ـ@ َسنَة Ò¡ ا

السّيئة@/ ٕا� والتوّجه
ã
القل�

:@
ã
| Fك واGعتقاد@, النيّة Mسن العجل يكون أن Gّٕا مذمومة العجلة أّن فظهر

/@٢٠٣ . ٢ ـ تأخ�ر وَمن َعلَيه Òjٕا Rيوم�َف
ã
َتعج�ل| ن Ò Òf

ضعيفاً خلق واGٕنسان الضعف@وا¤دودّية@وضيق@النفس, نتيجة العجل ٕاّن وقلنا
@@ـ وTدوداً

/@٣٧ . ٢١ ـ َتسَتعِجلون Rَف
ã
çآيا وريكم ساُ َعَجل ِمن إ�نساُن ُخِلَق

فٕاّن الَعَجل@, صفة النفسانّية@: واGٔخ�ق الصفات جهة من خلقـته أصول fن
الصفات وهذه وخصوصيّاtا@, وأطوارها نفسانيّة كيفيّات حقيقxا@ النفسانيّة الصفات
باGعتبار Gّٕا بيyا تغاير Gو القوي@, كّل وحدته

ã
النفس| فٕاّن والذات@, النفس ع�



٥١ عجل

واللحاظ@/

أن فيصّح وبالطبيعة@, قهراً الَعَجل صفة ففيه ضعيفاً@: Tدوداً اGٕنسان كان وØXا
َعَجل@/ ِمن إ�نساُن ُخِلَق ـ@ عليه يطلق

تعا�@: قوله حقيقة وهذا

/@Rًَقلي �ٕاّ الِعلِم ِمن Ôrاُوتي وما

/@١١ . ١٧ ـ �َعجوً إ�نساُن وكان �òبا ُدعاءه
Ù
Ì Ú¿بال إ�نساُن وَيدُع

والوقـار الص� عليه يشكل والَعَجل@: ا¤ـدوديّة هذه ÏÉقت[ اGٕنسان ٕاّن Øj
ع�اjGجلة@/ يص� Gو العاجلة@, بالطبع فيختار والطمأنينة@,

/@٢٧ . ٧٦ ـ Rًثَقي يوماً وراَءُهم ويََذرون العاِجلََة ّبون ÔJ هؤ�ء ٕان�

/@١٨ . ١٧ ـ َنشاء ما فzا لَُه لنا عج� العاجلَة ُيريُد كاَن وَمن

/@٢٠ . ١٧ ـ ِخَرة Ð�ا وتََذروَن العاِجلََة بEوَن ß ÔI َبل Rَّك@

oتـعل وبـرنا¶ دينه وقوان� ا� ¡كم Oضع nو وطبعـه@,
ã
Øخ� لو فاGٕنسان

اjGجل ٕا� يتوّجه Gو اÌ»Xع@, العاجل وJّب عاجل فهو وتزكيته@: وتربيته الرسول
اXتأّخر@/

مبعوث والرسول اjGجل@, أو ال�نا�Vالعاجل من ّ أيى @اختيار ã| Uتار هو نعم
والسـعادة والgال والص�ح الف�ح ٕا� وسـوقهم هدايxم ٕا� تعا� ا� جانب من

فليكفر@/ شاء ومن فليؤمن شاء fن ا¡قيقّية@,

واGٕعراضعن ,@oالعظ اليوم ترك يوجب الدنيا ا¡ياة Tيط
ã
| اGختيار وهذا

واXراتب الgاGت [ام ويسقط الروحانّية@, الفضائل bيع
ã
فينت ا¡ّقة@, الُعليا ا¡ياة

وبـٕارادتـه تعا� بيده أيضاً العاِجلة أّن مع وعاجً�@, ظاهراً Gّٕا يري ف� اGٕنسانّية@,



عجل ٥٢

ُنريد@/ ن Ò ßX َنشاء ما فzا لَُه َلنا عج� ـ وتقديره

ٕا� اGٕنسان فيميل واLGراف@: الّض�ل وظهر ا¡ّق@, سبيل عن أعرض وٕاذا
يُعميه مفسد برنا¶ ّ أيى Iت وOضع مظلم@, مهلِك واٍد ّ ويبت�بأيى Ø ãæشيطا طريق ّ أيى

ا¡ّق@/ ال½Íاط سلوك عن

السيSئة@: اXكروهة ثار jGا هذه من الِعجل@: وعبادة

/@٥١ . ٢ ـ ظاXون Ôrوأن َبعِدِه ِمن الِعْجَل Ôkذ ØHا @ Ú Ôj

/@١٥٣ . ٤ ـ البي9نات م Ôtجاَء ما َبعد ِمن الِعْجَل ذوا ØHا @ Ú Ôj

/@١٤٨ . ٧ ـ ُخوار لَُه َجَسدا Rًِعج م Øzُحل ِمن َبعده موÏºِمن قوُم ذ ÚHوا

ِمنأثر َقبضة فقبضُت به Íوا Ô½َيب Òn ]ا Íُت Ô½ب قاَل E سامريى يا َخطبُك ا Òf قاَل
� َتـقوَل أن ا¡ـياة

ã
لَك| فٕان� فاذَهب قاَل

ã
Ï»نَف

ã
سّولت� وكذلك ا Ôtفنبذ سول الر�

/@٩٦ . ٢٠ ـ@ لَننِسَفن�ه@  Ú Ôj لُنحرَقن�ه عا@كفاً  َعلَيه َظلَت ال�ذيى ٕا�ٕاGك وانظر ِمساَس@///

/@٩٣ . ٢ ـ بُكفرهم الِعجَل قلوwم
ã
| بوا

ß
Ì¾ واُ وَعَصينا ْعنا ß Òd قالوا

ولعلّه ساحراً وكان موÏº@�ع�@, أصحاب من رجل ّ السامريى ٕاّن السمر: ã| قلنا
]و�Ïºع�@/ اXؤمن� َحرة Hالس من @كان

وله ـد Sمتجس وهو ,@ Ø ã� Ô¡ا من اXصنوع الِعجل هذا �ع� Ïºمو قوم شاهد Ø
Fفل

وَدعاهم هذا فجذwم :@
Ø ã
� Ô¡وا الذهب من وماّدتـه ِعجل@, وصورة Uصوص صوت

خالق وهو الرّب عن واGٕعراض ا¡ّق ترك ٕا� وزينxا الدنيويّة اGُمور
ã
| ٕاÌºاُعهم

العاجلة@/ الدنيا ا¡ياة فغّرtم ء@,
ã
Ï¾ @كّل

وهذا عاجل@, ÍÈحا مشاهد ملموس فٕانّه قلوwم@,
ã
| العجل حّب ب

ß
Ì¾فأ



٥٣ عجم

آجلة@/ ا Øuفٕا الروحانّية@, ا¡ياة nعوا �Rف

وتعّجل وIّرك حضور فيه ما Jبّون العاجلة أهل فٕاّن الِعجل@: تناسب وأمّا

ّ السـامريى اختار وقد واòصوصيّات@, الصفات هذه مَظهر والِعجل وجذبة@, وٕاÌºاع
MاGم@/ اXناسبة الصورة هذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عجم@:

أعجم@, فهو ,@
Ø
ËÉبال وَعُجم فصاحة@, وعدم لُكنة اللسان

ã
| الُعجمة@: ـ مصبا

عربيّـاً@, كان وٕان فصيح غ� أيى للتوكيد@: النسبة ع� ّ أعجميى وهو َعجFء@, واÇXرأة
فلو هذا وع� أيضاً@, لفظه ع� أعجميّون ّ اGٔعجميى وbع أعجمون@, اGٔعجم وbع
العرب@,

ã
| موجودة وهيى الُعجمة ٕا� نسبة Gٔ@نّه قذفاً@, يكن n ,@ ّ أعجميى يا Ø ãèلعر قال

Gٔ@نّه َعجFء@, الyار وص�ة ُتفِصح@/ G ا Øu@Gٔ َعجFء وwيمة فصيح@, Òغ� يا قال وكأ@نّه
أزلت ا¡رف@: وأعجمت است}م@/ مثل علينا@: الك�ُم واستَعجم قراءة@, فzا يُسمع G
أعربته@/ خ�ف وأعجمته@: للسلب@/ فاGمزة وشكل@, بنقط غ�ه عن ه ØñZ ]ا عجمتَه
فـيه@, لغـة قُـفل@: وزان والُعجم العـرب@, خ�ف والَعَجم@: أقفلته@/ الباب@: وأعجمت
من النـوي والَعَجم@: للوحدة@/ فالياء ,@ ّ وروميى وروم ّ وزSيى َز� مثل ّ عجميى الواحد
اGٕبـل@/ صغار بالسكون@: والعجم َعَجمة@/ الواحدة ذلك@, وغ� والنّبـق والعنب ا¦ر

واXضغ@/ العّض والَعْجم@:

ع� ـ واjGخر وَصمت@, سكوت ع� يدّل أحدها أصول@: ث�ثة عجم@: ـ مقا
أعجم, هو G@ُيفِصح@, الّذيى الرجل فاGّٔول ع�عّض@ومذاقة@/ ـ واjGخر ص�بة@وشّدة@,
مادام

Ø ã
للص� ويقال أعجم@, صار ٕاذا الرجل@, عُجم ويقال الُعجمة@/ بيّنة عجFء واXرأة

من فهذا العرب@, من ليسوا الّذين الَعَجم وقوGم@: أعجم@/
Ø ã
ص� ُيفصح@: Gو G@يتكلّم
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قـال أيضاً@/ ُعجم Gم ويقال ,@ ÓFَعَج سـّموهم عyم يفهموا n ØXا م Øu@كأ القياس@, هذا
وتعجيمه م, Hوكتاب@مُعج أعجميّة/ ا Øu@Gٔ اXقطّعة, ا¡روف هيى الُمعَجم: حروف اòليل:

َويِضح@/ تستب�ُعجمته كيى تنقيطه

وقـوم /@
Ø ã
èبعر ليس :@ ّ أعجميى ورجل العرب@/ ضّد الَعَجم@: ـ ٢٧٤ . ١ الع�

كّل واGٔعجم@: wيمة@/ أو دابّة كّل والعجFء@: ُيفصح@/ G الّذيى واGٔعجم@: وُعرب@/ ُعجم
السائل@: جواب عن الداُر استعجمت وتقول التشبيه@/ به ُتِرد n ٕاذا بعربيّة ليس @ك�م
أ@ك�ه مِل@: Hالر وُعجمة /@ Hويَصح عجمته تستب� كيى تنقيطه الكتاب@: oوتعج سكتت@/
نَواة@/ ا¦ـر@: وَعَجم حوله@/ ما ع� الُمشرف منه اX�ا@كم أو آخره@, وقيل وأضخمه@,
بشجرة ÍÉبه يَ قرَنه@: يَعُجم والثوُر fه@/ ã

| بنَواtا G@كها ٕاذا ا¦ـرَة@: يَعُجُم واGٕنساُن
ُذقته@/ وعجمته@: ليُنّظفه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اللسان
ã
| الل�كنة ومن@مصاديقه: @ٕاwام@/

ã
| ُعقدة هو اXاّدة@:

ã
| اGٔصل@الواحد أّن

والباُب وٕاwاماً@/ التواًء أوجبت ٕاذا وُعقدٌة بلغة@/ التكلّم
ã
| أو فيه ضعف من كان سواء

والنوي ُيفصح@/ n ٕاذا
Ø ã
والص� ينكشف@/ n ٕاذا الصعب واGٔمر /@éَي nو اُغلق ٕاذا اXقفَل

لساuا وال}يمة@اXعقود للحمل/ ما@دامتn@تستعّد اGٕبل وصغار وn@يفلق@/ متعقّداً ما@دام
أصل

ã
| والُعقـدة /@Ì¿ينت n ما الضخم ا£تمع والرمل غرÎÈا@/ ٕابانة ع� وG@تقـدر

واGختبار@/ اXضغ مورد
ã
| يقع وما َنب@/ Hالذ

اXذكورين@/ القيدين ¡اظ مyا@: مورد كّل
ã
| فيعت�

اXقّطعة@, الxّجيى حروف عن عبارة ا Øu@أ فzا فالتحقيق اXعجم@: حروف وأمّا
ومتعقّدة فzا انكشاف G م}مة فهيى ت�ّكب@: nومادامت الكلFت@, ترّكب مواّد وهيى
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كان وٕان منقوطة@, غ� أو منقوطة تكون ب�أن فzا فرق Gو فzا@, دGلة Gو Øتب� G
واXنقوطة مهملة@, تسّمي وعلzذا جهت�@, من مyا اXنقوطة غ�

ã
اwGٕام@واYGٕال@|
أصلها@/ ع� معجمة

ذ@كرنا@/ Fك والتعقّد ]ع�اwGٕام بل التنقيط@, ليس]ع� واGٕعجام

اً Øñمتم ا¡رف جعل وهو اXع�@, هذا منه يراد ا¡رَف@: أعجمت ـ قوGم وأمّا
واXعجم@/ الxّجيى حروف من كونه ليعرف والنقطة بالشكل

Tّله@/ غ�
ã
| اXورد

ã
| اGٔقوال وUتلف الطويل البحث أّن فظهر

والز�@, والروم والعجم العرب كلFت@@ـ فٕاّن للواحد@: ّ العجميى ٕاّن ـ قوGم وأمّا
للواحد@/ يكون ا�نس ٕا� فرد نسب فٕاذا للجنس@,

وا¡بس�@, �ال�ك والعجـف �ا¡بس�@, @الَعجس ـ مواّد اXـاّدة@: من وتقـرب
/@
Ó
ومع� لفظاً �التعّقد�@/ والعجز

وفيه ُعجمة ذا بكونه يتّصف من وهو ,@
Ø
Ë¼Gٔوا كاGٔبكم مش}ة صفة واGٔعجم

ياء من ليست]فهومة والوحدة للواحد@, فيكون ٕاليه شخص نسب وٕاذا وٕاwام@, تعقّد
الياء بأّن فحgوا اXع�ع�بعÎÉم@, هذا اشتبه وقد النسبة@, لوازم من هيى بل النسبة@,

للنسبة@/ G للوحدة

أعَجميىّ ٕاليه ُيلِحـدوَن ال�ذيى لساُن ,@Ì¿ بَ ُيعل9ُمـه ا Ú̂ ٕا َيقولون م Ô Úu@أ َنعلَم وَلَقد
/@١٠٣ . ١٦ ـ ُمب� Ø ãèعر لساٌن وهذا

ُهَو ُقل Ø ãèوعـر أأعَجميىّ آياتـه َلت ُفص9 �لَْو َلقالوا@ أعجميّاً ُقْرآناً َجَعْلـناه لَو
/@٤٤ . ٤١ ـ َوْقر م

ß
uآذا

ã
| �@يؤمنون وال�ذيَن وشفاٌء ُهدًي آَمُنوا لل�ذيَن

/@١٩٨ .@@٢٦ مؤمن�ـ ِبِه كانوا ما zم َعلَ أ�عَجم�فَقرأه َع�بَعِض لناُه نَز� ولو
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ع�اُمور@: الكرZة اjGيات تدّل

]ع� G اGٔصل@, وهو تعـّقد@, مع اwGٕام ]ع� اXوارد هذه
ã
| العجمة ٕاّن ـ ١

Dف اXوجود القرآن هذا أّن مع بيyم@, متفاYة كانت Xا Gّوٕا العربّية@, اللغة غ� اللغة
أعجميّاً@: القرآن نزول مورد ã

| ـ آياته لت ُفص9 �لَو ـ قوGم وأيضاً ,@
Ø ã
èعر أيدينا ب�

العربّية@/ اللغة G والتبي�والتفصيل@, اGٕفصاح مرادهم بأّن يشعر

ã
| تـعا�@: بـقوله :@ Úمب� غ� القرآن بأّن ـ قوÇGم عن تعا� أجاب وقد ـ ٢
قلوwم@, جانب من هيى ا Ø̂ ٕا التعّقد@واwGٕام ٕا�@أّن ٕاشارة َعمًي@/ َعلzم وهَو َوقر آذاuم

اّدعوها@/
ã

الّ العجمة جهة من G

والقـوانـ� واGٔحكـام
ã
æعاXا جهة ٕا� نظرهم :@Ì¿َب يُعلّمه ا Ø̂ ٕا ـ قوGم ـ ٣

مأنوساً العرب يكن n وØXا ال«Êويّة, السالفة الكتب @توافق ã
الّ واGٕرشاد@واGٔخ�قيّات
القرآن@/

ã
| اXندرجة اXعلومات هذه علّمه العرب غ� من واحداً بأّن حgوا wا@:

فٕاّن ـ أعجميىّ ٕاليه ُيلحدوَن ال�ذيى لساُن ـ بقوله قوGم@, عن تعـا� وأجاب
وامتياز واXعارف@/ oفاهXوا

ã
æعاXا جهة من ّ معنويى امتياز خصوصّيتان@: فيه القرآن

التعب�ات@وا�م�ت@والكلFت,@واGمتيازان@مت�زمان@Gينفّك@أحدYا @من@جهة ّ ظاهريى
خر@/ jGا عن

هو التعب�@: مقام
ã
| ا¡قائق ب� Dف والتفصيل عyا واGٕفصاح

ã
æعاXا وتبي�

لسانه
ã
| ّ أعجميى عن ÏØ¿يتم G اGٔمر وهذا العجمة@, وعدم بالعربيّة عنه Ø�يع الّذيى

وٕاwام@/ عقدة

الظواهـر ٕا� توّجههم كون ٕا� ٕاشارة اGٔعجم�@: بعض ع� َنّزلناه ولو ـ ٤
ٕا� يرغبون Gو ,@

ã
æعاXا ٕا� يتوّجهون G م Øu@وأ العربّية@,

ã
| تعّص}م وشّدة ال½Íفة@,
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له Øيُـ� ال«Êوّية@, واGٔحكام ّ اÇGGٕيى الكتاب كان ٕان Mيث ّية@, ×GGٕا واXعارف ا¡قائق
بالظواهر@/ وتعلّقاً مyم تعّصباً به@, ليؤمنوا كانوا ما :@ ّ أعجميى فصيح غ� ع�رجل

الرسول كان ٕان Mيث التعقّد ومنxي التعّصب ٕا�كFل ٕاشارة علzم@: فَقرأه ـ ٥
بذلك@/ رضوا وما وافقوا Xا تعا�@: ا� جانب من فقط علzم بالقراءة ومأموراً أعجميّاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّد@:

وقد الزجاج@: قال اXعـدود@/ ]ع� والَعـَدد قتل@, باب من عّداً عـددته ـ مصبا
ـ واXع� بابه@, ع� هو bاعة@: وقال َعَدداً@, Òسن� ـ Lو اXصدر@, ]ع� العدد يكون
وا¡ساب@, العّد

ã
| أدخلتُه أيى ء ãÏ¿بال واعتددُت مبالغة@, وعّددتـه@: مَعدوداً@, سن�

اÇXرأة@: وِعّدة الت¿Ìيق@/ أيّام اXعدودات@: واGٔيّام ساقط@/ غ� Tسوب به معتّد فهو
ـ تـعا� وقوله ِعـَدد@/ وا�مع علzا@, الواجبة اXّدة ½Îا تربّ وقيل أقرائها@, أيّام قيل
لَُه عل ÒN nو ـ ومثله عّدtن@,

ã
| أيى ,@ ã| ]ع� الّ�م النحاة@: قال ن@:

ß
tِلعّد فَطل9قوهن�

وبلغة الكث�@, ,@o] بلغة الِعّد عبيد@: أبو وقال له@, انقطاع G الّذيى اXاء والِعّد@: ِعَوجاً@,
أو مال من أعددتَه ما والُعّدة والتأّهب@/ اGستعداد والُعّدة@: القليل@/ هو وائل@, بن بكر
والَعـديد@: وأحÍÉته@/ هيّأته ٕاعـداداً@: وأعددته ُعـَدد@/ وا�مع ذلك@, غ� أو س�ح
ف�ن@/

ã
ب� َعديد وهو عش�ة@/ فzا له وليس وقبيلة bاعة

ã
| نفسه يُدخل الرجل

اGٕعداد ومن اGٕحصاء هو الّذيى العّد من OGلو واحد صحيح أصل عّد@: ـ مقا
ٕاحصاء فالعّد@: كّلها@/ الباب فروع ترجع اXعني� هذين وٕا� ء@,

ã
Ï¿ال tيئة هو الّذيى

الك�ة@/ والَعديد@: معدود@/ ء
ã
Ï¿وال عاّد@, فأنا َعّداً@, أُعّده ء

ã
Ï¿ال عددت تقول@: ء@,

ã
Ï¿ال

م@ليتعاّدون@ويتعّددون Øuف�ن@وعددهم,@وٕا@
ã
@@َعديد@@ب� Òويقال@ما@أ@ك�@, والعدد:@مقدار@@ما@يُعّد
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دث@/ ÒJ Gٔمر اُِعّد ما الُعّدة@: ـ الوجه@اjGخر ومن علzا@/ يزيدون أيى آGف@, ع�ع¿Ìة
ُعبيدة@: أبو قال له@/ وتعددت ء

ã
Ï¿لل واستعددت ٕاعداداً@, اُعّده ء

ã
Ï¿ال أعددت يقال@:

وقد أعداد@, وا�مع hقد أيى ِعّد حسٌب يقال ولذلك الغزيرة@, @كايا Hالر من القدZة الِعّد@:
أّن Fك اGٔرض@, ماء الِعّد@: :@kحا أبو قال ِعّد@/ ماء ويقولون ِعّداً@, َر@كيّة كّل Nعلون

ال«Êء@/ ماء الَكَرع

ِعـداد
ã
| وف�ن وأحصـيته@/ حسـبتُه عـّداً@: ء

ã
Ï¿ال عددت ـ@ ٩٠ . ١ العـ�

أيّام اXرأة@: وِعّدة معهم@/ ديوانه كان ٕاذا ف�ن@: ãب� ã| وِعداده فzم@/ يُعّد أيى الصا¡�@,
َعديدة راهم Hالد وهذه كالَعَدد@/ مصدر والَعّد@: ك�ت@/ أو قّلت bاعة والِعّدة ُقروئها@/
والِعـداد@: به@/ يُعـّدد Dف اشـ�كوا ٕاذا يَتعاّدون@, وهم مثَلها@/ العدد ã| كانت ٕاذا هذه@,

سنة@/ له ت Ø] ٕاذا وذلك اللHديغ@, وجع اهتياج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن تف�ق القيدين وwذين bع@, مع ٕاحصاء هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

وغ�Yا@/ ا¡سب@, ,@Ï½¡ا مواّد

:@
ã
| Fك وا¡سب@, اGٕحصاء ماّدة مقابلة

ã
| ذ@كرها علzذا ويدّل

/@١٢ . ١٧ ـ ساب ß¡وا Òِن� @الس9 عَدد ولتعلموا

/@٢٨ . ٧٢ ـ َعدداً ء
ã
Ï Ò¾ Ïُكل� Ò½وأح َلَدvم ا

ß
[ وأحاَط

/@٩٤ . ١٩ ـ عّداً ُهم وَعد� أحصاُهم َلَقد

ع� اÌ¾Gٕاف هو وا¡سب@: /@ ÓFعل الضبط هو اGٕحصاء ٕاّن :@Ï½¡ا
ã
| وقلنا

اGختبار@/ بقصد ء
ã
Ï¾
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وأمّـا /@ÏÒ
½Ç¡وا العـدد مقابل

ã
| اGختـبار بقصد واÌ¾Gٕاف ا¡ساب ٕاّن

Ø
j

:@
ã
| Fك ـ@ ع�العّد م Hمقد ã

اbGٕا� fعناه اGٕحصاء@:

عّداً@/ ُهم وعد� أحصاُهم َلَقد

:@
ã
| Fك ـ عنه مؤّخر

Ø ã
والتفصي�

/@٣٤ . ١٤ ـ ُصوها ÔI � Mا نعمَة َتعّدوا وٕان

/@١ . ٦٥ ـ ةَ الِعد� وأحُصوا ِلعّدtن� فطل9قوهن�

ع� مقّدم
Ø ã
اbGٕا� ا�مع وأّن ع�اGحصاء@/ مة Hمقد اbGٕاليّة اGٕحاطة أّن Fك@

:@
ã
| Fك ـ العدد

/@٢ . ١٠٤ ـ ده وعد� �ماً bَع

/@٢٨ . ٧٢ ـ َعدداً ء
ã
Ï Ò¾ وأح½Ïُكل� َلَدvم ا

ß
[ وأحاَط

وهذا كردن� ضبط و �¾Êره أفراده ضبط
ã
| bع هو مصدراً الَعـَدد أّن فظهر

جهة من ا¡ساب@: مقام
ã
| وِذ@كره بعدد@, ليس فالواحد الواحد@, ع� يصدق Gع�Xا

رديفها@/
ã
و| وماّدtا اGٔعداد مبدأ أ@نّه

ما كالل�قمة والُعّدة ,@
Ø ã
تفصي� وضبط bع ا Øuفٕا الxيـئة اGٔصل@: مصاديق ومن

نوع أيى لسة@, ßكا� النوع لبناء اXرأة@: ة Hوِعد غ�Yا@/ أو س�ح أو مال من ويضبط يَُعّد
للمرأة@/ معدودة أيّام Uصوصمن

/@٤٧ . ٢٢ ـ َتُعّدون ا ØW سنة كألف ربّك ِعنَد َيوماً وٕان�

Çم Ô ÒG @ Eَنُعد ا Ú̂ ٕا zم َعلَ َتعجل Rَف أّزاً َتؤّزهم الكافريَن َع� Òياط� الش� َسْلنا أْر ٕانّا
/@ ٨٤ . ١٩ ـ اً َعد�
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ُهم وعد� م Ô ×zأحص َلَقد َعْبداً@ ـِن ×a الر�
ã ß
çآ �ٕاّ رض َ�وأ وات مى الس�

ã
| َمن Eُكل ٕان
/@٩٤ . ١٩ ـ َعّداً

علمه عن يعـزب Gو مyا@, ذّرة عن يُغـفل G Mيث وٕاحصاؤها bـعها يراد
ء@/
ã
Ï¾ وٕاحاطته

أعد� ,@ ÓDعظ عذاباً له وأعّد ـ واGٕحصاء ا�مع مقام
ã
| ء

ã
Ï¾ جعل واGٕعداد@:

للكـافرين@, ت اُِعد�
ã
� ال� الناُر َسـع�اً@, م Ô ÒG وأعد� مغفرةً@, م Ô ÒGMا أعد� جنّاٍت@, اGMم

مـواّد Nمع تعا� ا� فٕاّن الxـيئة@, ]ع� ليس فzا فاGٕعداد ـ آَمنوا لّلذين ت اُِعد�
أن G عاملzم@, ٕا� ويوصلها wم ويُلحقها صzا ÔJو وJس}ا والسـيSئات ا¡سنات

عنده@/ من وجنّة وناراً وأجراً عذاباً يوجد

/@٦٠ . ٨ ـ ة قو� ِمن ÔrْستطَْعX ما م Ô ÒG وا Eوأِعد

وكذلك الxيئة@, دون ا�هاد@,
ã
| تامّة ووسيلة أخ�ة علّة واGٕحصاء وا�مع

:@
ã
|

/@٤٦ . ٩ ـ ة ُعد� لَه وا �عد�ٔ اòروج ولوأرادوا

فعً�@/ العدّو ٕا� اòروج
ã
و| بالعمل اGٕقدام

ã
| بع�مة ليست اGّٔوليّة والxيئة

فٕاّن اGٕحصاء مع ا�مع وهو اXع� هذا ونتيجxا@: الxيئة حقيقة أّن O Gو
مع�

ã
| مأخوذ ا�مع fفهوم الxّيؤ@, مقام

ã
| يفيد G كردن� �¾Êره ا£ّرد اGٕحصاء

حال@/ ّ ع�أيى اXاّدة

واGٕحصاء@: ا�مع ع�اختيار ويدّل افتعال@, واGعتداد@:

/@٤٩ . ٣٣ ـ ا Òuَتعتّدو ة ِعد� ِمن zّن َعلَ َلكُم ا Òf

Hتاروuا@/ أيى
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تعريفـه
ã
| والتعبـ� وحساب@, ٕاحصاء

ã
| ا�مع هو اXاّدة@: حقيقة أّن فظهر

اللغة@/
ã
| التضيّق باب من واGٕحصاء با¡ساب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدس@:

عَدساً@/ اXعروف ا¡ّب يُسّمون م Øyلك ء
ã
Ï¾ اللغة من فيه ليس عدس@: ـ مقا

للِبغال@/ زجر َعَدس ويقولون@:

ã
ذهب| ٕاذا وحَدسJِدس@: يعِدس عَدس :@ ّ اGٔمويى عن ـ ٦٨ . ٢ الxذيب
ا¡بوب من الَعَدس قال@:

Ø ã
èعراGٔا ابن وُحَدس@/ ُعَدس العرب@: أÊºء ومن اGٔرض@/

جنس وهيى Hرج@, بَ�ة والَعَدسـة@: الليث@: وقال والُبُلس@/ والَعَدس الَعلَس له يقال
َحَدس@/ يقولون@: وناس البغل@, زجر وَعَدس@: مyا@/ يُسلَم Fّوقل الطاعون@, من

ال«Ìطان يولد وٕادمانه البُلُسـن@, يسّمي عـدس@: @ـ@ ٤٣٢ ص التذكرة ٕاحياء

ã
Ùويص الب¿Ìة

ã
Ùيُن� به البدن وغسل الصدر, السعال@وأوجاع يُسكّن وهو واXاليخوليا,

بنفسجيّة أزهار له نبات وهو أدس@, ا�Gوغليفّية@: باللغة عدس Ëºٕا وأصل اللون@/

Ø
Dس Gو Í½م

ã
|

Øã
Ïºأسا غذاء وهو ,@ ّ والصعيديى ّ البحريى Í½م ã

| وأصنافه صغ�ة@,
وال«Ìطان@: لبة الص� واGٔورام ا�ـذام يولد منه اGٕ@كثار ٕاّن وقوGم@: الفق�ة@/ للطبقات
الكبد Jتويه ما تعادل وهيى جّداً@, عالية العدس

ã
| ا¡ديد ونسبة الصواب@/ عن بعيد

ا¡ديد@/ من

ã
| لغة وَعدَس اXنّية@, به عدست يقال ذهب@, أيى اGٔرض

ã
| عَدس ـ صحا

أيى Ìيى Û»ال َعدوس الضبع@: وصف
ã
| وجاء والكدح@/ الوطء شّدة والَعْدس@: حدَس@/

قتلت@/ ا Ø[ور باGٕنسان Oرج بُ�ة والَعَدسة@: معروف@/ حّب والَعَدس ع�الس�@/ قويّة



عدل ٦٢

بزجره@/ عدس البغل وا Ød ا Ø[ور البغل@/ زجر وَعَدس@:

عدس@/ حبّة عدس@, ـ@ �َعداشاه� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفردات
ã
| خواّص له ويذكر اXعروف@, ا¡ّب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

فراجعها@/ الطّب

شكله@/ ع� لكوuا البدن@,
ã
| كالب�ة Qّوزاً@/ منه مأخوذة اGُخر

ã
æعاXا ولعّل

,@
ã
Ï¿Xوا السـ� ويناسـبه كاXوطّأ@, العدس فٕاّن والس�@/ والوطء ء

ã
Ï¿Xوالذهاب@وا

الزجر@/
ã
| يطلق اXناسبة وwذه

الكلمة من@استعFل وأيضاً ٕاÌºائيل
ã
ب� اُمور جريان

ã
اXاّدة@| من@استعFل ويفهم

اGّٔيام@/ hقد
ã
| Gًمتداو كان ا¡ّب هذا أّن الع�ّية@:

ã
|

ُتنبُت ا ØW َلنا رج ÔOربّك َلنا فادُع واِحد َطعام َع� Ò ß
َنص	 لَن

×
Ïºمو يا Ôrُقل وٕاذ

/@٦١ . ٢ ـ وَبَصلها وَعَدÎºا وفومها ائها وِقثّ َبقلها ِمن رُض َ�أ

ٕا� يتوّجهون م Øuٕا حيث ٕاZاuم@,
ã
| واGنكسار الضعف uاية ع� يدّل وهذا

@والتحّمل@واGستقامة@والتوّجه Ø�التص دون@أن@يطلبوا من اXآ@كل@وTاسن@اGٔطعمة, لذائذ
الروحانيّات@/ لذائذ ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدل@:

Gًعد أمره
ã
| عدل يقال ور@, Òا� خ�ف وهو اGُمور ã| القصد العدل@: ـ مصبا

وعدل وفتحها@, الدال Ì»بك ومَعِدلة أيضاً Gًعد القوم ع� وعدل ÍÈب@, باب من
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وظلم@/ جار تعب@: باب من Gًعد وعِدل وان½Íف@, عنـه ماَل :@Gًعـدو الطريق عن
ـ جنسـه غ� من مقامه يقوم ما وَعْدله@: مقداره@, أو جنسـه من مثله ء@:

ã
Ï¿ال وِعدل

باب من Gًعد wذا هذا عدلُت يقال اGٔصل@,
ã
| مصـدر وهو ِصياماً@, ذلك أو@@َعدُل

الفدية أيضاً وهو َيعدلون@/ م Øwبر َكَفروا ال�ذيَن Ú Ôj ـ مقامه قا_اً مثله جعلته ٕاذا ÍÈب@:
فاعتدل@: تعـديً� وعّدلته /@ التساويى والتعادل@: ِمyا@/ يؤخذ � عدل ُكّل تعدل وٕان ـ@
G واXنفعة القيمة باعتـبار ء

ã
Ï¿ال قسمة وهيى التعديل@, قسمة ومنه فاستوي@, سـّويته

وعدلت @قيمته@ومنفعته@/
ã
| اGٔعظم ا�زء يعادل قد اGٔقّل ا�زء فيكون اXقدار, باعتبار

َعدل فهو وُعدولة@, عدالة
Ø
ËÉبال هو وعُدَل wا@/ ووصفته العدالة ٕا� نسبته الشاهَد@:

ã
يطابق| أن وجاز واحد@, بلفظ وغ�ه ع�الواحد الَعدل ويطلق به@/ يُقنع ØãÏÈمر أيى

التأنيث@/
ã
| طابق ا Ø[ور ُعدول@, ع� فيجمع وا�مع@, التثنية

ع� يدّل أحدYا كاXتضاّدين@, متقاب�ن F Øyلك صحيحان@, أص�ن عدل@: ـ مقا

اXستويى ØãÏÈرXا الناس@: من الَعْدل ـ@ فاGّٔول اعوجاج@/ ع� يدّل ـ واjGخر استواء@,
ا¡كم والَعْدل@: ُعدول@/ وهم أيضاً َعدGِن وYا َعدل@, وYا َعدل هذا يقال الطريقة@,

الذيى والَعـديل@: /@Fvلتساو بذلك يا Ød الدابّة �a الِعدGن@: الباب ومن باGسـتواء@/
اXعتدلة الباب@: ومن رعّيته@/

ã
| عدل تقول ا�ور@, نقيض والَعْدل@: ا¤مل@/

ã
يُعادلك|

اGعوجاج@:
ã
| فيقال خر@: jGا اGٔصل فأمّا اGٔعضاء@/ اXتّفقة ا¡سنة وهيى النوق@, من

ٕانعرج@/ أيى وانعدل عدل

اXضايفـة@/ باعتبار ويستعمل اXسـاواة@, مع�
ã
ÏÉيقت واXعادلة@: العدالة ـ مفر

وع� كاGٔحكام@, بالبص�ة يدرك Dف يستعمل الَعدل لكن يتقاربان@, والِعدل والَعدل
كاXوزونات با¡اّسة@, يدرك Dف والَعديل والِعدل ,@ صياماً ذلك عدُل أو ـ@ قوله ذلك
قامت بالَعْدل ـ رويى وعلzذا سواء@, ع� والتقسيط فالَعْدل واXكي�ت@, واXعدودات
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عـ� زائداً nالعا
ã
| اGٔربعة اGٔركان من ركن كان لو انّه تنبzاً واGٔرض@, Êوات

Ú
ال«

مطلق ÍÈبان@: والَعدل ,@ ÓFمنتظ nالعا يكن n ع�مقتÏÉا¡gة عنه ناقصاً أو اjGخر
باGعتداء يوصف Gو منسوخاً اGٔزمنة من ء

ã
Ï¾

ã
| وG@يكون حسنه العقل

ã
ÏÉيقت

وZكن بال¿Ìع Gًعد كونه ُيعرف وَعدٌل ٕاليك@, أحسَن من ٕا� اGٕحسان Lو بوجه@,
َعَليكُم اعَتدي ن Ò Òf ـ قال ولذلك كالقصاص@, اGٔزمنة@, بعض

ã
| منسوخًا يكون أن

هو النحـو وهذا وسـيSئة@, اعتـداء فسّمي مثلها@, سي9ئة سي9ئة وَجزاُء ـ َعلَيه فاعَتدوا
وإ�حسان@/ بالعدل يأمر Mا ٕان� ـ@ بقوله ّ الَمعنيى

والعدل النصف@/ إعطاء اGٕنصاف أّن وب�اGٕنصاف@: بينه الفرق ـ ١٩٤ الفروق
ٕانّه وG@يقال عليه@, عدل ٕانّه قيل قطع ٕاذا السارق أّن تري Gأ غ�ه@,

ã
و| ذلك

ã
| يكون
أنصف@/

اXكيال يى Ød ومنه الظاهر Øالب� العدل هو القسط أّن ب�العدل@والقسط: والفرق
يكـون وقد ظاهراً@, تراه Ø
ح الوزن

ã
| العدل لك يصّور Gٔ@نّه قِسطاً@, واñXان قِسطاً

وجوهه@/ بّينت الّذيى النصيب هو القسط ٕاّن قلنا وGذا ,@O ما العدل من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تكون G Mيث والتفريط اGٕفراط ب� توّسط هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

/@
Ø ã
ا¡قي� والتقّسط اGعتدال وهو وG@نقيصة@, زيادة فيه

واGسـتواء والقسـط واXسـاواة اGقتصـاد ع� تطلق اGٔصل هذا و]ناسـبة
القيد@/ ¡اظ مع مناسب مورد

ã
| مyا كّل واGستقامة@,

وذلك وا¦Çايل@, واGن½Íاف اGٕعراض ع� تدّل عن@: Mرف اسـتعملت وٕاذا
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أيى فيه رغب ـ قولنا ã| Fك وهذا اGن½Íاف@/ ع� الدالّة ـ عن ـ كلمة دGلة ÏÉقت[
ا�Çهة

ã
| العدل وIقّق الرغبة حصول واXراد عنه@, أعرض أيى عنه ورغب أحّبه@,

اXنفّية@/ ا¢الفة

والضعف اLGراف عن مصوناً كان ٕاذا@ واGٔفكار@: الرأيى ã| ٕامّا العـدالة ٕاّن Øj
:@
ã
| Fك والصواب@, ا¡ّق ويطابق وا¡ّدة@,

/@٥٨ . ٤ ـ بالَعدل وا Ôg ÒI النّاسأن Òب� Ôrgَح وٕاذا

زيادة@/ أو نقصان بيانه
ã
| يكون أن دون من ا¡كم

ã
| ا¡ّق ٕاظهار يراد

فzا ليس معتدلة الباطنيّـة اGٔخ�ق تكون بأن النفسـانّية@: الصفات ã| وٕامّا
القلبيّة الصفات وكذلك ,@éج Gو tّور فzا يكن n ٕاذا كالشجاعة تفريط@, Gو ٕافراط
رذيـلتان وطرفاه مطلـوبة@, Tمودة اGٔخ�ق كون

ã
| اXـñان هو فالعدل اGٔخري@,

مذمومتان@:

/@١٠٦ . ٥ ـ ِمنكُم َعْدٍل وا@ ذَ ثنان ٕا الَوصي�ة Òح� اXوُت أَحَد@كُم @ ÒÍ ÒÉح ٕاذا@

اGٔعـFل
ã
و| اGنفرادّيــة@, الوظائف

ã
و| اGٔقـوال@,

ã
| وهو اGٔعFل@:

ã
| وٕامّا

Gو نقيصة@, Gو زيادة فzا ليس Mت وصدق حّق ع� تكون بأن وذلك اGجBعّية@/
تفريط@: Gو ٕافراط

/@١١٥ . ٦ ـ لكلFته َل مبد9 � �وعدً ِصدقاً ربّك كلمُة ت Ø]و

/@١٥٢ . ٦ ـ èُقر ذا كاَن ولو فاعِدلوا Ôrُقل وٕاذا

/@٣ . ٤ ـ َفواحَدة َتعِدلوا �أ@ّ Ôrخف وٕان

/@١٥ . ٤٢ ـ َبيَنكُم �عِدَلٔ واُِمرُت

:@
ã
| Fك اXوارد@: وعموم اXطلق

ã
| أو
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/@١٣٥ . ٤ ـ َتعِدلوا ويأن ÒGا تت�ِبُعوا Rَف

ã
| العدل@, وصول ٕا� طريقاً اGوي اتّباع Qعلوا Gو بالعدل@, اGوي Hالطوا G

وسكون@/ حركة كّل
ã
و| قول@, أو عمل

ã
| أو باطنيّة صفة ٕاظهار

ã
| أو حكم

خالصاً وصدق وحّق صواب ع� اXوضوع Iقّق
ã
¾Ìط| العدل أّن O Gو

فكّل والروح@/ كالصورة العدل ٕاجراء
ã
| واGٕخ�ُص كاXاّدة@/ وهو ونقيصة@, زيادة عن

bيع عليه وي�تب الgال@, وا¦ام ا¡ّق ع� متحقّق فهو وٕاخ�ص@: عدل فيه ء
ã
Ï¾

آثاره@/

مَن أيى صفة@, كالصعب وهو س�@, Ô¡ا اÊºGٔء من فالعدل وجّل@: عّز ا� ã| أو
للمبالغة@, وهو مصدراً جعلها ٕا� لنا حاجة Gو الصفة@/ هذه يّتصف@بالعدالة@وثبتت@فيه

يقال@/ Fك@

ونقيصـة@/ زيادة دون من واGعتدال التوّسـط هو اXاّدة@:
ã
| اGٔصل ٕاّن وقلنا

فٕاّن وا¡gاء@, الف�سفة Ìه
Ø
ف« ع�ما ,@ ينبغيى Fك موضعه ã

| ء
ã
Ï¾ وليس]ع�وضع

اXوضع@/ ٕا� أو الوضع@, ٕا� توّجه دون من هو حيث من ي�حظ قد العدل

فعل
ã
| Gو صفاته من صفة

ã
| يري G أفعاله@,

ã
و| صفاته

ã
| عدل تعا� فهو

اGعتدال@/ حّد عن خروج Gو تفريط Gو ٕافراط أفعاله من

مصاديق ومن ا¡ّق@, íـXا عن خارج ء
ã
Ï¾ ٕا� ا¦ايل وهو ا�ـور ويقابله

ا¡ّق@/ هو ما تأدية وعدم ا¡ّق ٕاضاعة وهو الظلم ور@, Òا�

الغفلة@, أو وا�هل وا¡اجة والفقر الضعف من ينشأ ا Ø̂ ٕا أ@نّه الظلم@:
ã
| وسبق

وجّل@/ عّز ا� حّق
ã
| Wتنع مyا وكّل

ُيريد Mُا َوما ـ ا¡يثـيّات bيع ومن ا�هات bيع
ã
| مطلق عدل تعا� فهو
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ظلم@/ ـ@ راجع للعباد@/ ÓFُظل

قادر nعا فٕانّه وأعFله@, وأقواله آرائه
ã
و| صفاته

ã
| عدل تعا� ا� أّن فظهر

والتكوين, اòلق عن تعا�متعال فهو التكوين@: جهة من وأمّا Tدود@/ غ� Ø ã
غ� Tيط

/@ ّ أبديى متناه غ� Ø ãأز� وهو

قال@: Fك خصوصاً@, اGٕنسان
ã
و| ,@ كّ�ً ا¢لوق

ã
| جار التكوين

ã
| والعدل

/@٧ . ٨٢ @ـ@ َفَعَدلك َفَسّواَك َخلََقَك ال�ذيى hالكَر برب9َك َك َغر� ما

اعتدال@, مع التوّسط هو والتسـوية Uصوصة@/ كيفيّة ع� التكوين هو اòلق
زيادة دون من خاّص توّسط وهو العدل أّن Fك بعده@, وواقع اòلق من أخّص وهو

بعدها@/ وواقع التسوية من أخّص وهو ونقيصة@,

تعا�@: مع�قوله وهذا

/@٤ . ٩٥ ـ hتَقو أْحَسِن
ã
| إ�نساَن َخَلْقنا َلَقد

/@٤٨ . ٢ ـ َعدل ِمyا يؤَخذ �و َشفاعة ِمyا ُيقَبل �و

/@١٢٣ . ٢ ـ َشفاعة َتنفعها �و َعدل مyا ُيقَبل �و

/@٧٠ . ٦ ـ ِمyا يؤَخذ � َعدل ُكل� َتعدل وٕان

من هنا ويراد اGٔولي�@,
ã
| Fك صفة أو اGٔخ�ة@, اjGية

ã
| Fك مصدر ٕامّا الَعدل

ã
| اXورد هذا

ã
| واGعتدال ونقيصة@, زيادة دون من التوّسط حّد

ã
| يكون ما الصفة

وبالنسـبة َشيئاً� نَفس َعن نَفس زيى ÒQ � يوماً �واّتقوا ـ عمل من للنفس ما مقابل
ٕاليه@/

ã
| ÇNعل ما أيى والفدية@, الفداء ]Çع� ء Nيى قد ٕانّه يقال اXع� هذا و]ناسبة

له@/ ومساوياً عنه عوضاً Tلّه
ã
و| ء

ã
Ï¾ قبال
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لغـرض بآخر قّوة أو ء
ã
Ï¾ ٕا¡اق والشفاعة@: اXكافأة@/ ]ع� ا�زاء ٕاّن وقلنا
غ�ه@/ أو عمل آخر@, عن عوضاً Nعل ما والِفدية@: مطلوب@/

الشفاعة
ã
و| اòارج@, من متحّصل أمر الفداء فٕاّن الفداء@, من أخّص فالشفاعة

ã
| قّدم وعلzذا وقّوة@, تأث�اً وأشّد أقوي فيكون النفس@, قّوة ٕا� وضّمها قّوة ٕا¡اق

اGٔضعف@/ اGٔعم انتفاء G@يفيد اGٔخّص انتفاء فٕاّن اGُو�@, اjGية

Ø
kوأ أخّص والقبول القبول@, بعدم الفدية

ã
ن للتعب�عن الثانية@: اjGية

ã
| واُّخر

عن اGنتفاع
ã
ن G@يفيد الفدية

ã
| القبول فعدم يُقبل@, G ء ãÏ¾ يؤخذ قد ٕاذ اGٔخذ@, من

القبول@/ من اGٔعّم باGٔخذ ال¿Îادة
ã
ن

ã
| Ø�ع وGذا اXطلقة@, الشفاعة

حقSـه
ã
| الشفاعة

ã
ن عن وُيسكت الفدية@, أخذ مطلق ين الثالثة@: اjGية

ã
و|

ا�òة@/ وOتار يصلح ن
Ø
W

البحـث فٕاّن ـ نفس عن ـ الثانية وهو ّ ا£زيى النفس ٕا� ترجع الÊÉئر ٕاّن
Ø
j

مطلوبة ا Øuفٕا ,@ وتَفديى وتَشفع زيى ÒQ
ã

الّ ٕا�النفس نظر Gو wا@, يلحق ما

ã
| والك�م

ّ ا£زيى النفس
ã
| مانع جهة من هيى ا Ø̂ ٕا مyا أخذها وانتفاء قبوGا وعدم مواردها@, ã

|

عyا@/

ال¿Ìيعة مراحل
ã
| واXسائل اXوضوعات أهّم من العدالة موضوع أّن وليعلم

وقد صائب@, ورأيى مطلوب وُخلق حسن عمل كّل يرجع وٕالzا وا¡قيقة@, والطريقة
اXوارد@: Uتلف

ã
| wا اُمر

والرسالة@: البعث مقام
ã
ف

/@١٥ . ٤٢ ـ َبيَنكُم �ْعِدلٔ واُِمْرُت

وهدايته@: ا� أمر
ã
و|
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/@٩٠ . ١٦ ـ وإ�ْحسان بالعدِل يأُمُر Mَا ٕان�

الناس@:
ã
| ا¡كم مقام

ã
و|

/@٥٨ . ٤ ـ بالَعدل وا Ôg ÒI النّاسأن Òب� Ôrgح وٕاذا

التقوي@: مقام
ã
و|

/@ ٨ . ٥ ـ للت�قوي أقَرُب هَو ٕاعدلوا

القول@:
ã
و|

/@١٥٢ . ٦ ـ èُقر ذا كاَن ولو فاعِدلوا Ôrُقل وٕاذا

النساء@: مقام
ã
و|

/@٣ . ٤ ـ ةً فواِحَد َتعِدلوا �ِخفrأّ وٕان

العدل@:
ã
اòلوص| ولزوم

/@١٣٥ . ٤ ـ َتعدلوا ويأن ÒGا تت�ِبعوا Rَف

والعهود@: العقود مقام
ã
و|

/@٢٨٢ . ٢ ـ بالَعدل كاتٌب َبيَنكُم ولَيكتْب

ال¿Îادة@: مقام
ã
و|

/@١٠٦ . ٥ ـ ِمنكُم َعْدٍل وا@ ذَ ثنان ٕا

اGٕص�ح@: مقام
ã
و|

/@٩ . ٤٩ ـ وأْقِسُطوا بالَعدل @F Ô Òyبَي فأْصِلحوا@

اXطلوب وهو نقصان@, Gو فيه زيادة G الّذيى ا¡ّق هو فالعدل حال@: ّ وع�أيى
السالك�@/ منازل من م�ل كّل

ã
و| مقام كّل

ã
و| مورد كّل

ã
|
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الّذيى موضوعه ٕا� بالنسبة أو نفسـه ã| ي�حظ قد العدل أّن ٕا� أ¾Ìنا وقد
آخر ٕا�موضوع بالنسبة ملحوظاً يكون وقد العادل@/ العدل@والرجل كمفهوم يقوم@به@,

ذلك@/ ع�مثال GًعوV أو قباله@,
ã
و|

مسـاوياً Nعل ما وهو َعدل@/ ِمyا ُيقَبل �و تعا�@: قوله
ã
| قلـنا Fك

ã
æوالثا

منه@/ فات Xا Gًومثا

تعا�@: قوله الباب هذا ومن

/@٦ . ٦ ـ َيعِدلون م Øwبر َكَفروا ال�ذيَن Ú Ôj

/@١٥٠ . ٦ ـ َيعِدلون م Øwبر وُهم با�Ðخَرة يؤمنوَن � وال�ذيَن

/@٦٠ . ٢٧ ـ َيعِدلون َقوم ُهم َبل Mا َمَع ٕالٌه ء

عديً� Nعلون أيى للتعدية@, والباء تعا�@, با� وَعديً� Gًَعد ء ãÏ¾ جعل يراد
قا_اً مثله جعلته ٕاذا wذا@: هذا وعدلُت ,@Fyبي سّوي بف�ن@: ف�ناً َعدل يقال م@,

Ø
wبر

م@/
Ø
wبر Gًومثا Gًمعاد ء

ã
Ï¾ جعل فاXراد مقامه@,

ـ الثـانية اjGيـة بـقرينة كفروا@, ـ قبله ]ا G بعده@, ]ا يتعلّق م@:
Ø
wبر ـ وا�اّر

يعِدلون@/ م Ùwبر وُهم خرة Ð�با

بسـبب هو ا Ø̂ فٕا به عديً� Nعل ما وحذف فzا فاGٕط�ق الثالثة@: اjGية وأمّا
/@Mا َمَع ٕالٌه ء ـ@ قبله@ ا�@, ـ@ ِذ@كر@

أصنام من العديل موارد Çbع ليشمل اjGيات@:
ã
| ا£عول اXعادل ذ@كر وعدم

وغ�ها@/ وم�ئكة وٕانسان حياة وذويى

الرّب@/ ٕا� بالنسبة الَعدل ٕا�عظمة ٕاشارة م@:
Ø
wبر ـ ا�اّر hوتقد
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Nعـلون م Øuوٕا أيى بأنف«Îم@, اXذكورة اjGيات ã| الَعدل Oتّص أن يبعـد Gو
Gا@/ cوله من أقّل Gو مثله@, الرّب مقابل

ã
| أنف«Îم

/@١٥٩ . ٧ ـ َيعِدلون وبِه با¡ق9 دون Òv ٌة موÏºاُم� َقوم وِمن
/@١٨١ . ٧ ـ َيعِدلون وبِه با¡ق9 دوَن Òv ٌة اُم� َخَلقنا ن Ú ßWو

ْضواَنه@/ ِر َبَع ات� َمن ِبِه ديى Òv ـ
ã
| Fك وبعنوانه@, بسببه أيى با¡ّق@: دون Ò

v

أنف«Îم Nعـلون وبا¡ّق أيى با¡ـّق@, vـدون قوله ع� عطف َيعدلون@: وبه
/@�g¡ب�ا Dف اد ØIGع�التوافق@وا يدّل والعطف ومتمثًّ�@/ عديً� واXهتدين@wدvم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدن@:

اGٕبل ٕاقامة الَعْدن@: اòليل@: قال اGٕقامة@/ ع� يدّل صحيح أصل عدن@: ـ مقا
هو اòليل@, ذ@كره الّذيى واGٔصل َعْدناً@, تعِدن اGٕبل عدنت تقول خاّصة@, ا¡مض

ã
|

معدن اXعِدن الباب ومن ٕاقامة أيى َعدن@, جنّة فقيل ُمقام@, كّل به قيس
Ø
j الباب@, أصل

والَعدان@: الِعدان وأمّا والكرم@/ �òا معِدن هو فيقولون ع�ذلك ويقيسون ا�واهر@,
ذ@كرناه@/ الّذيى القياس من يكون أن وNوز البحر@, فساحل

يَعِدن فهو باXكان عَدَن قوGم من فَع�ن َعدنان@: بن مَعّد ابن ـ ٣١ اGشتقاق
أش}ه والفّضة@وما الذهب لُعدون الَمعِدن@, اشتقاق ومنه ,@oمق أيى عاِدن@, وهو ُعدوناً@,
ٕا� �ص�

Ø ã
النّـ� وانتسب ُمقام@/ دار أيى َعدٍن@: جنّاُت ـ اشتقاق ومنه فيه@, ا�وهر من

Ìºيانّية@/ أÊºء فهيى عدنان بعد fا النّسابون@/ كذب وقال@: عدنان@,

قلت@: ا�ّنـة@/ بُطـنان َعدٍن@: جنّات@ مسـعود@: ابن عن ـ ٢١٨ . ٢ الxذيب
فيكُرم السـيل@, ماء فzا يس�يض

ã

الّ اXواضع اGٔودية@: وبُطنان وسطها@/ وبُطناuا
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تركت تقول ت�حه@, Gو فتألفه اXكان اGٕبل تلزم أن والَعْدن@: بَطن@/ واحدها نباtا@,
الناس فيه يثبت الّذيى اXكان وهو الَمعِدن@, ومنه وكذا@/ كذا ]كان َعواِدن ف�ن ãب� ٕابل
ا� Gٕنبات معدناً يى Ùd والفّضة@: الذهب ومَعِدن َصيفاً@/ Gو شـتاًء عنه يتحّولون Gو

جوهرYا@/ فيه تعا�

/@oالنع عدن@, جنة متعة@, wجة@, �ِعِدن� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ّنة@/ ومن@مصاديقه: اُلفة@وwجة@/ مع اGستقرار هو @اXاّدة:
ã
| أّن@اGٔصل@الواحد

استقرار وTّل فيه@/ واستقروا ألفوا ٕاذا الناس ومُقام به@/ ألفت ٕاذا اGٕبل استقرار وTّل
Dف والتناسب اXوجودة وال�اب واGواء اXاء باقتضاء فيه نبتت ٕاذا وغ�ها ا�واهر

وهكذا@/ بيyا@,

/@٧٢ . ٩ ـ ورضواٌن َعدن جنّات
ã
| طي9بة وَمسا@كُن

/@٣١ . ١٦ ـ uار َ�أ xا ÒIِمن ريى ÒQ ا Òuيدخلو َعدن جنّاُت
/@٥٠ . ٣٨ ـ بواب َ�أ م Ô ÒG مفت�حًة َعدن جنّاُت

عدن ٕا� واُضيفت اÇXلتّفة@/ باGٔشجار مغطّاة حديقة ع� تطلق ا�نّة ٕاّن قلنا
وال}جة@/ لل«Ìور اXوجبة وت�ؤمها وتناس}ا ودوامها فzا اGسـتقرار باعتبار

جنّات خ�ُمستقّر@, ـ أيضاً أخري بكلFت فzا اGستقرار مفهوم عن Ø�ويعـ
وغ�ها@/ لد@, Ôòا جن�ة اXأوي@,

رفـع توجب
ã

الّ التوفيقات أهّم ومن النعم أعظم من اGستقرار أّن O@Gو

وا£اهدة العمل
ã
| الراسخ والعزم oالتصم وحصول اGُمور@,

ã
| والðلزل اGضطراب
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السعادات@/ وIصيل

أع� من والسكون باGطمينان عنه Ø�يع الّذيى وهو Ø ãæالروحا اGستقرار أّن Fك@
ـ راجـع ـ وجّل عّز با� اZGٕان درجات أرفع ومن تعا� ا�

ã
| السـلوك مقامات

طمن@/

الطمأنينة خ�ف وع� اZGٕان قبال
ã
| ا Øu أ Fك واGضطراب الðلزل حالة فٕاّن

اGبxاج
ã
ين ا¡ـياة وٕادامة اXعيشـة جهة

ã
| اGضطراب كذلك والوقار@: والسكينة

واGٔمن@/ وال«Ìور

فذلكuاية والت�ؤم@: والتناسب واGئت�ف اGبxاج مقارن اGستقرار كان وٕاذا
معنوّية@/ أو ماّدية ا¡ياة

ã
| السعادة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عدو@:

Qاوز ع� يدّل وهو كّلها@, الفروع ٕاليه يرجع صحيح واحد أصل عدو@: ـ مقا
عدا تقول ,@ÍÉÔ¡ا وهو الَعْدو ذلك من عليه@, Í½يقت أن ينبغيى Xا وتقّدم ء ãÏ¿ال ã|
ما Qاوز :@ والتعّديى لغتان@, مثقّل@, مضموم@, والُعدّو اòليل@: قال عاٍد@, وهو َعْدواً يَعدو
يعدو وف�ن وعدواناً@, ÓFظل الناس ع� يعدو الّذيى :@ والعاديى عليه@/ Í½يقت أن ينبغيى
يَعدو َعَدوان@: وذئب وكث�ه@/ العدو جيّد أيى َعَدوان الفرس عدو من ويقال أمَرك@/
زيـداً@, جـاوز ما أيى اòليل@: قال زيدًا@, عدا ما أحداً رأيت ما وتقول الناس@/ ع�
والُعـدوان@: /@ والتعّديى واGعتداء الَعداء وكذا الُعدوان@, ومنه طوره@, ف�ن عدا ويقال
قاض أو واٍل ٕا� طلبك الَعْدوي@: فأمّا الُعدوان@, من مشتّق واGعتداء ÍÛاح@,

ال½ الظلم
عليك@/ باعتدائه منه ينقم أيى ظلمك ع�من يُعديك أن
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وهو ا¡ّد@, وQاوز ظلم وَعداء@: وُعدواناً وُعدّواً َعْدواً يعدو عليه عدا ـ مصبا
قارَب أيضاً@: قال باب من عدواً مشـيه

ã
| وعدا عاٍد@/ وَسبُع عادون@, وا�مع عاٍد@@,

Qاوزته وعدوته@أعدوه: باGمزة@فيقال@أعديته@فعدا@/ ويتعّدي /@ ا�ريى دون اGرولة@وهو

ã
أعان� عليه@:

ã
æفأعدا الن½Íة@, منه طلبت :@nالظا ع� اGٔم� واستعديت غ�ه@/ ٕا�

من استعاروها م Øu@وكأ الَعدوي@, مسافة يقولون@: والفقهاء الَعدوي@/ ËºGٕوا
ã
æÍ½ون

القـّوة من فيه Xا واحد بعدو والعود الذهاب فzا يصل صاح}ا Gّٔن الَعدوي@, هذه
أعــداء وا�مع ,@

ã
اXوا� الصديق خ�ف والَعُدّو@: جانبه@/ :@ الواديى وُعدوة وا��دة@/

الصفات
ã
| يأت nو باÊºGٔء Uتّص فَِعل Gّٔن النعوت@,

ã
| له نظ� Gو قالوا وِعَدي@,

بلفظ الَعدّو يقع وقيل@: /@ ع�اGٔعاديى اGٔعداء وNمع لغة@/ الع� ØËÈو ِعَدي@, قوم Gّٕا
وا£موع@/ واXؤّنث اXذّكر ع�الواحد واحد

العداوة له فيقال بالقلب@: يعت� فتارة اGلتئام@, ومنافاة التجاوز الَعْدو@: ـ مفر
له فيقال اXعاملة

ã
| بالعدالة باGٕخ�ل وتارة الَعْدو@, له فيقال

ã
Ï¿Xبا وتارة واXعاداة@,

العدواء@, له فيقال الَمقّر بأجزاء وتارة بغ�ِعلم@, َعْدواً Mا فَيسّبوا ـ والَعـْدو الُعدوان
من بقصـد أحدYا ÍÈبان@: والَعدّو اGٔجزاء@/ mمت� غ� أيى عدواء ذو مكان يقال
من يكون ا

Ø
W يتأّذي Fك wا يتأّذي حالة له َتعرض بل بقصد G ـ

ã
æوالثا /@ الُمعاديى

ا¡ّق@/ Vاوزة واGعتداء@: الِعَدي@/

بيyم ما وتعاَدي /@ËºGٕا ضارع لكنّه وصف وهو ,@
Ø ã
الو� ضّد العدّو@: ـ صحا

وعداًء@/ َعْدواً عليه َعدا يقال والظلم@, ا¡ّد Qاوز والَعداء@: تباعد@/ وتعاَدي@: فسد@, أيى
ء
ã
Ï¿ال Vاوزة :@ والتعّديى عنه@/ ¼Íفته اGٔمر@: عن وعدوته جاوزه@/ أيى يعدوه@: وعداه

استحÍÉته@/ :@
ã
Ïºفر وأعديُت ,@ÍÉÔ¡ا والَعْدو غ�ه@/ ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

القـيدين وwذين آخرين@/ حقوق ٕا� Qاوز هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

الطغيان@: العتّو@, ,@ البغيى الظلم@, ا�ور@, ا�وز@, ـ@ مواّد عن [تاز

معّينة@/ خاّصة نقطة عن ومرور خاّص عبور التجاوز@: فٕاّن

والفساد@/
Ø
Ì¿ال طريق

ã
| ا¡ّد عن Vاوزة والعتّو@:

وغلبة@/ قهر مع اXكروه
ã
| ا¡ّد Vاوزة والطغيان@:

ٕاليه@/ وتوّجه ء
ã
Ï¾ ٕا� اXيل وا�ور@:

مطلقاً@/ ا¡ّق هو ما تأدية وعدم ا¡ّق ٕاضاعة والظلم@:

أ@كيدة@/ وٕارادة الشديد الطلب :@ والبغيى

@والصديقJافظ
Ø ã
الو� من كّ�ً أّن باعتبار الوGية@والصداقة, مواّد وتقابل@اXاّدَة@:

صاحبه@/ حقوق

وا�ور التجاوز
ã
و| /@ يى Sالتعد Iقّق ٕاذا ال½Íاح الظلم موارد ã

| اXاّدة وتستعمل
للðاحم موجباً كان ٕاذا واGرولة حقوق@آخرين@/ ٕا� التجاوز Iقّق والطغيان@ٕاذا والعتّو

/@ يى Sوالتعد

:@
Ø ã
الو� قبال

ã
| فتستعمل

/@١ . ٦٠ ـ أولياء وعدّو@كُم َعدّويى ِخذوا تت� � آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv َأ يا

/@٥٠ . ١٨ ـ َعدّو َلكُم وُهم
ã
æدو ِمن أولياَء وذّريتَه أفتت�خذونَه

/@٣٤ . ٤١ ـ o Òa Ø ã
و� كأ@نّه َعداوة وبينه بينَك اّلذيى فٕاذا

عليكم@/ يعتدون أعداء م Øu@أ مع ا¡قوق حفظ
ã
| ٕالzم تستندون أيى
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:@
ã
| Fك للظلم مصداقاً ويكون

/@٢٢٩ . ٢ ـ الظّاXون ُهُم ولئَك فاُ Mا حدوَد يتَعد� وَمن
/@١ . ٦٥ ـ َنفَسه ظلم َفَقد Mا حدوَد يتَعد� وَمن

ا¡ياة وٕادامة ا¡قوق وحفظ العدل وٕاجراء النظم NGٕاد تعا� ا� حدود فٕاّن
أضاع فقد اXقّررة@: والضوابط ا¡دود تلك يتعّد ومن اGٔمن@, وIقّق اXعيشة وحسن

الناس@/ وحقوق حقوقه

ا¡قوق@: ٕاضاعة ٕا�حّد يبلغ n ا�@وٕان @ٕا�حدود يى Sالتعد ٕا�@أّن ٕاشارة @هذا ã|و
واGٕضاعة@/ الظلم حّد

ã
| ٕالzا التجاوز أوهن فٕاّن ,@ ÓFظل يعّد

:@
ã
| Fك البغيى بعد وتستعمل

/@٧ . ٢٣ ـ العادون ُهُم ولِئَك فاُ ذلَِك وراَء ابتَغي ن Òf

/@١٧٣ . ٢ ـ َعلَيه Òjٕا Rَف عاد �و باغ Òَغ� اضطُر� ن Òf

/@٩٠ . ١٠ ـ وَعْدواً بغياً وجنوُده فرعون فأتبَعهم

العدو بعده يتحقّق
Ø
j ,@Gًأّو يتحقّق هو ا Ø̂ ٕا اGٔ@كيد وا¡رص الشديد الطلب فٕاّن

وٕاضاعة@/ بالفعل ÓFظل يكون مرتبته Jشتّد ٕاذا يى Sالتعد أّن Fك ,@ والتعّديى

يـتحقّق Çا Ø̂ ٕا فهو jGٕا �Rف ,@ التعّديى Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا العصيان وكذلك
العصيان@: ٕا� ينxيى أن ٕا� يى Sع�التعد بالعزم

/@ ٨ . ٥٨ ـ سول الر� وَمعصية والُعدوان j�بإ وَيتناجون
/@٦٢ . ٥ ـ والُعدوان j�إ

ã
| ُيساِرعوَن م Ôyِم َكث�اً وَتري

والxاون@/ والتأخ� البطء هو jGٕا فٕاّن

تعا�@: قوله
ã
| Fك اُخر@: �Xحظات ال�تيب@: هذا ع�خ�ف تستعمل وقد
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/@٧٨ . ٥ ـ َيعَتدون وكانوا عصوا ا
ß
[ ذلَِك

/@١٤ . ٤ ـ ناراً ُيدخله حدوَده ويتعد� ورسولَه Mَا يَعِص وَمن

وكفرهم اLرافهم
ã
| تأث�اً واGٔشّد اGٔهّم هو ما ذ@كر ٕا� اGُو�

ã
| النظر فٕاّن

هو ما
Ø
j ,@´Í¼صوصU خ�ف هو ما ي�حظ الثانية

ã
و| فاGٔهّم@/

Ø
j وض�Gم@,

عاّم@/
:@ Øمع� فرد حقوق ٕا� بالتجاوز ٕامّا يى Sالتعد ٕاّن Øj

/@١٢٣ . ٢٠ ـ َعدّو لبَعض بعُضكُم يعاً Òb ِمyا اهبطا قاَل
bاعة@: حقوق ٕا� أو

/@٥ . ١٢ ـ ُمب� َعدّو لRٕنسان يطاَن الش� ٕان�
وحدوده@: ا� حقوق ٕا� أو

/@١ . ٦٥ ـ Mا حدوَد يتعد� وَمن

ومكروهه قبحه يكون أثر@: أو كيف أو كّم جهة من شديداً التعّديى كان Fّوكل
وجّل@@/ عّز ا� حدود ٕا� التعّديى ã| Fك أعظم@,

/@١٤ . ٤ ـ فzا خالداً ناراً ُيدِخله حدوَده ويتعد� ورسولَه Mَا يَعِص وَمن

باGٕط�ق@: يكون أو

/@١٩٠ . ٢ ـ الُمعَتدين Eب ÔJ � Mا ٕان� تعَتدوا �و

ع� فائقة حسنة نتيجة ينتج موارد
ã
| وهذا جايزاً@: يكون قد اGعتداء ٕاّن

Ø
j

اXطلوبة@/ النتيجة هذه ٕا� النظر ويكون منه@, أهّم وتكون يى Sالتعد قبح

:@
ã
| Fك باXثل@, اXقابلة صورة

ã
| مyا

/@١٩٤ . ٢ ـ َعَليكُم اعَتدي ما ثل
ß
[ َعلَيِه فاعَتدوا َعَليكُم اعَتدي ن Ò Òf
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¾Ìيكاً فيكون للمتجاوز@, وعون للتجاوز تثبيت والظلم التجاوز قبـول فٕاّن
/@ للمعتديى

:@
ã
| Fك سبيله@,

ã
و| تعا� ا� ٕا� الس� صورة

ã
| ومyا

ِبِه فَوَسطَن َنْقعاً ِبِه فأثرَن ُصْبحاً غ�اِت ÔXفا َقْدحاً فاXورياِت َضبحاً والعادياِت
/@١٠٠@ ـ @ عاً Ö Òb

حّد ٕا� العاّديى ا�ريان حدود عن اXتعّديى الس� ã| ال«Ìعة وهو الَعْدو فٕاّن
,@ يى Sالتعد مصاديق من عyا@: استفادtم ã| عموميّة مُشاعة حدود ٕا� Qاوزاً يوجب

اXذموم@/ اXمنوع حgه عن خارج و�@: ا� سبيل
ã
| كان ٕاذا منه اÌ¿Xوع أّن Gّٕا

من اòمسـة اXراحل ٕا� ٕاشـارة ـ@ غ� ـ
ã
| قلـنا Fك الكرZـة اjGيات وهذه
اللقاء@/ رسالة

ã
| أوضحناها وقد السلوك@,

وبالتوبة اXاّدة nعا من Ìºيع بس� باللقاء@, الوصول ٕا� اXشتاقة النفوس يراد
وÇIصـيل والطّـاعات العبادات

ã
| اGشـتغال

Ø
j البدنّيـة@, ا�سـFنيّة التعلّقات عن

آثار تطه�
Ø
j وتزكيxا@, النفوس بxذيب الباطنيّة ات Øوالتغ� التحّوGت Øj النورانّية@,

ا�مع@/ مقام
Ø
j اGٔنانّية@,

عنوان@/ كّل
ã
| ومفاهيمها باللغات يتعلّق ما راجع

/@٤٢ . ٨ ـ ِمنكُم والركُبأسفَل الُقصَوي بالُعدوة وُهم نيا Eالد بالُعدوة Ôrٕاذأن

ع� مyا يُعتدي
ã

الّ النقطة واXـراد به@, يُفعل ما ]ع� كاللقمة@, فُعلة الُعدوة

الصولة@/ قبل ا�يش مقّر وهيى علzم@, عدواً العدّو

عالياً مرتفعاً يكون ما وهيى القصوي قبال ã| القريب@, اXتسفّل اXكان نيا@: والد�
اXنطقة@/

ã
اGرتفاعات| مyا ويراد بعيداً@,
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متسفّل مكان
ã
| وكانوا اXسلم�@, ركب اXراد أّن الظاهر منكم@: أسفَل والركُب

الراجل�@/ من

الكفّار@/ قبال
ã
| اXسلم� جيش موقعيّة من خصوصيّات فهذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عذب@:

ٕا� bعها Zكن Gو تنقاس تكاد G كلFتـه لكّن صحيح أصل عذب@: ـ مقا
القوُم وأعَذب طّيب@/ َعْذب@: فهو ُعذوبة@, يعُذب اXاء عُذب الباب fن واحد@/ ء

ã
Ï¾

قبله@, الّذيى يُشبه G آخر وباب عذباً@/ بوا ßÌ¾و استقوا ٕاذا واستعذبوا ماؤهم@/ عُذب ٕاذا
ة Hشـد من يأ@كل G وَعذوب@: عاِذب فهو وُعـذوباً@, عذباً يَعـِذب ا¡Fُر عَذب يقال
ٕاذا َعذوب وغ�ه للفرس ويقال وتركه@/ عنه ا ÒG ٕاذا ء

ã
Ï¿ال عن أعَذب ويقال العطش@/

قبله@: الّذيى يشـبه G آخر وباب ذلك@/ من Wتنع Gٔ@نّه ي¿Ìب@/ Gو شيئاً G@يأ@كل بات
عـّذبته اòليل@: وحكي العاِذب@/ وكذلك ِس�@, ال«Êء وب� بينه ليس الّذيى الَعذوب
يُشبه G آخر وباب واÌ¿Xب@/ اXأ@كل من اGمتناع باب من وهذا فطمته@, أيى تعذيباً

Ø
j الÍÉب@, العذاب@: أصل يقولون وناس تعذيباً@, عّذب يقال@: العذاب@, قبله@: الّذيى

َعَذبة@/ السوط لَطَرف يقال ـ آخر وباب شّدة@: كّل
ã
استع�ذلك|

َعذباً@, رأيته واستعذبته َعْذب@/ فهو مَ¿Ìبه@, ساغ ُعذوبة@: اXاء عُذب ـ مصبا
العـرب@: ك�م

ã
| وأصله العذاب@/ ËºGٕوا عاقبـته@, تعذيباً@: وعّذبتـه ِعذاب@/ وbعه

قطعة السفر فقيل الشاّقة@, لُ�مور واستع� مؤXة@, عقوبة كّل
ã
| استعمل

Ø
j الÍÉب@,

بَعَذبة Gّٕا النطق يكون G ويقال َعَذبات@/ وا�مع طرفه@, اللسان@: وَعَذبة العذاب@/ من
غصyا@/ الشجر@: وَعَذبة اللسان@/



عذب ٨٠

عـذب@, ماء Gم صار القـوُم@: وأعَذب بارد@, طيSب عذب@: ماء عذب@: ـ مفر

ã
واختلف| العذاب@/

ã
| حبسه أ@ك� تعذيباً عّذبه وقد الشديد@/ اNGٕاع هو والَعذاب@:

عاذب فهو والنوم@, اXأ@كل ترك ٕاذا الرجل عذب قوGم من هو بعÎÉم@: فقال أصله@:
وقيل ويَ«Îر@/ Nوَع أيى يعذب أن اGٕنسان aل هو اGٔصل

ã
| فالتعذيب وَعذوب@,

أصـل وقيل مّرضـته@/ بناء ع� حياته@, عذب أزلت أيى فعّذبتـه الَعْذب@, من أصله
ٕاذا َعَذب ماء قوGم من هو وقيل طرفها@/ أيى الّسوط بَعَذبة الÍØÉب ٕا@كثار التعذيب
واللسان السوط وَعَذبة عيشـه@/ كّدرت كقولك عّذبتـه فيكون وكََدر@, قََذي فيه @كان

أطرافها@/ والشجر@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXاء
ã
| Fك ا¡ال@/ ويقتضـيه الطبع mي� ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

اXكروه@والعقوبة
ã
| ويستعمل ع�اGمتداد@, واGٔلف@يدّل العذاب@, الباب ومن الَعْذب@/

الكدرة@/ الباطنيّة حالxا mوت� الرجل حال يقتضzا ã
الّ

Gو حـالxا@, من أحسن هو ]ا Gّٕا Qزي ف� اXؤمنة@: النورانيّة ال«Ìيرة وأمّا
/@hكر oرح رّب من فضً� تستحّقها@, ا

Ø
W بأفضل Gّٕا تثاب

/@٣٨ . ٢٤ ـ َفضله ِمن ويزيَدُهم َعِملوا ما اMأحَسَن م Ô Òvليَجز

/@٣٠ . ٣٥ ـ َفضله ِمن ويزيَدُهم اُجوَرُهم م Òz ليُوف9

Ø
j Çم@,

Ø
wر فضل من ُحرموا م Øuٕا حيث للكافـرين وابت�ء عقـوبة أّول وهذا

الظاXة@/ اòبيثة Ìºيرtم تقتضيه ]ا عوقبوا

موضعاً@, ٣٧٠ من قريباً العقوبة@, مورد
ã
| hالقرآن@الكر

ã
العذاب| ماّدة ويذكر

استحقاقهم@, ]قدار Gّسيئ�ٕاXا زيى ÒN G فٕانّه ,@hالكر الرّب ولطفمن ٕا�عدل ٕاشارة
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Ìºيرtم@/ تقتضيه ]ا Gّٕا يعاق}م Gو

N@Gازvم تعا� ا� فٕاّن اXسيئ�@: Vازاة مقام
ã
| بالكلمة التعب� لطف فيظهر

حاtGم وتقتضيه بأعGFم يرتبط ]ا بل سيّئاtم@, وعن عyم مغايرة شديدة بعقوبة
حاGم@/ بلسان يطلبونه م Øu@فكأ وÌºيرtم@,

وال�د@/ واXساغ الطيب
ã
| تستعمل الَعْذب@: مفهوم و]ناسبة

@اNGٕاع@والشّدة@والÍÉب@والعقاب@وا¡بس
ã
تستعمل@| العذاب@: مفهوم و]ناسبة

ونظائرها@/

طبعها mت� حالة هذه أّن يراد العطش@: شّدة من يأ@كل n أيى َعَذب قوGم وأمّا
ال�ك منه ويقرب اGٔ@كل@/ من اGمتناع وأثرها فيه@/ اXكنون عط¿Îا جريان وتقتضzا
مطلق G الفعلّية@, والطبيعة ا¡الة ب� التطابق مyا كّل

ã
| في�حظ واGٕنxاء@/ والكّف

Mسب حّدة فيه ء
ã
Ï¾ كّل من الطرف مفهوم

ã
| ا¡يثـيّة هذه وت�حظ @/@oفاهXا هذه

الطبيعّية@/ ا¡الة ٕا� رجوع الس�@: وفقدان طبعه@/ اقتضاء

الطبيعة ع�اقتضاء هو بل وشّدة@, حّدة ع� دGلة فيه ليس نفسه
ã
فالعذاب|

الشديد, اXه�@, اGٔ@ك�, ,oالعظ ,oلGٔا ـ بصفات يتّصف وعلzذا ويوافقها, ي�_ها و]ا
/@oُمق َعذاب ,@oَعذابأل ـ واXقام ا¡ال يقتضيه ا

Ø
W وغ�ها السئي@, ا¡ريق@, ,@oقXا

تعا�@: بيده أيضاً العذاب فٕاجراء هذا@: ومع

/@١٢٩ . ٣ ـ oَرح َغفوٌر Mُوا َيشاء َمن ُب ويَُعذ9 َيشاء ن ÒX يَغفر

/@٢١ . ٢٩ ـ ُتقَلبون وٕاليِه َيشاء َمن ويَرَحم َيشاء َمن ُب يَُعذ9

/@٢٤ . ٣٣ ـ شاء ٕان الُمنافقيَن ب ويُعذ9 بِصدِقِهم Òالّصادق� Mُا َ ليجزيى

/@١٥٦ . ٧ ـ ء
ã
Ï Ò¾ ُكّل وسعت

ã
�aوَر أشاء َمن به اُصيُب

ã
èَعذا
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صفاته ÏÉقت[ الرaة أّن Fك ي�_ها@, ما وع� ء
ã
Ï»Xا طبيعة ÏÉقت[ فالعذاب

وجّل@/ عّز الذاتيّة

حيّاً@: اGٕنسان دام fا اقتضائه@, وع� للعمل أثراً يوَجد ما هو العذاب أّن فظهر
النّية@ومراقبة@النفسوالتقوي, العمل@وحسن بص�ح عن@نفسه@, العذاب دفع يتمكّن@من

انقÏÉاGٔجل@: مات وٕاذا

/@٩٩ . ٢٣ ـ ارِجعون َرب9 قاَل اXوُت أَحَدُهم جاَء ٕاذا Øَح�

/@٥٨ . ٣٩ ـ الُمحِسنين ِمَن فأ@كوَن ة كر�
ã
� أن� لَو الَعذاَب َتري Òح� تقوَل أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عذر@:

معذور فهو اللوم@, عنه رفعت ÍÈب@: باب من عذراً صنع Dف عذرته ـ مصبا
والعذري واXعذرة أعذار@/ وا�مع لٕ�تباع@, الذال

Ø
ËÉوت الُعذر ËºGٕوا ملوم@, غ� أيى

أظهر فعله@: عن واعتذر معذرته@/ قبول طلب :@
Ø ã
ٕا� واعتذر لغة@/ وأعذرته ]ع�العذر@/

وفسـاد@/ عيب ذا صار وأعذر@: الرجل وعذر شـكوته@/ ]ع� منه واعتذرت عذره@/
اGٔمـر عليه وتعّذر xNد@/ nو Í

Ø
ق½ ٕاذا تعذيراً@: اGٔمر

ã
| وعّذر ن½Íته@, ٕاذا وعذرته

وُعذرة معذور@/ فهو ختنته@, أيضاً@: ÍÈب باب من َعذراً الغ�م وعذرُت /@Ì
Ø
]ع�تع«

/@ وَعذاِريى َعذاَري وbعها ُعذرة ذات َعذراء@: وامرأة ُعَذر@, وا�مع بكارtا@, ا�ارية@:
يعرفHفيفها@/ Gو اòرء@, والَعِذرة@:

كّل بل بّتة@, قياس وجه فيه ا� جعل ما كث�ة فروع له صحيح بناء عذر@: ـ مقا
ما ٕاص�ح اGٕنسان روم وهو معروف فالعذر مفردة@/ وجهxا Lوها ع� مyا @كلمة
عَذرته وتقول الُعذر@, ËºGٕوا َعذراً@, اُعذره فأنا عذرته منه@: يقال بك�م@, عليه اُنكر
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ٕاّن ويقال منه@/
ã
æيَعذر ومن ف�ن@, من َعذيريى من يقال هذا@/ Ôn@أ nو ته ÔX أيى ف�ن من

اعـتذاراً يعتذر اعتذر وتقول فعله@/ ٕاذا عليه يُعذر ا ØW وJاول يروم ما الرجل عذير
ومن ُيَلم@/ فلم عذراً أب� ٕاذا ف�ن وأعَذر /@ËºGٕا واXعذرة فعذرته@/ ذنبه من وِعذرة
أهل قال فيه@/ مبالغ أ@نّه يُريك وهو اGٔمر

ã
| يُبالغ n ٕاذا َتعذيراً@, الرجل عّذر ـ الباب

يتكلّفون م Øyولك Gم عذر G الّذين رون SعذXوا العذر@/ Gم الّذين هم الُمعِذرون العربّية@:
G الّذيى ع�العذر Gً Sمعو اGٔمر ã| Í

Ø
يُق½ Gٔ@نّه ر@, Sمُعذ اGٔمر ã| Í

Ø
للمق½ وقوGم ُعذراً@,

ـ الِعذار ـ آخر وباب يستقم@/ n ٕاذا اGٔمر@, تعّذر يقولون ـ آخر وباب يتكّلف@/ يريد
شـعر@, من ُخصلة الُعذرة آخر وباب أ�مته@/ مع�

ã
الفرس| عذرت اللSجام@, ِعذار

الفرس@/ ُعرف من صلة Ôòوا

ما والِعذار@: الدابّـة عذار والِعـذار@: الِعـذار@, من ر@: Hالُمعذ ـ ٢٢٢ ـ اGشتقاق
ساءت أيى عذيره@, ساء يقال ا¡Çال@, والَعـذير@: عyا@/ مرتفع اGٔرض من اع�ضك
عن

ã
Øك� وبه فناؤها@, الدار@: وَعِذرة اXع�@/ ã|قريب والَمعذرة@: والِعذرة والُعذر حاله@/

ا¢تون@/ ُعذرة وكذلك معروفة@, الِبكر ُعذرة والُعذرة@: البطن@/ ذات الَعِذرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو خـطأ مـن منه صدر Dف اGٕص�ح ٕاظهار هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

رأيى ã
| يكون أن من أعّم وهذا والكراهة@/ القبح عنه يرتفع Tمل ع� وaله مكروه

عمل@/ أو قول أو ُخلق أو

اXكروه@/ عن اXعذرة بٕاظهار القيام أو عذر@, ذا شخص جعل واGٕعذار@:

به@/ يتعلّق فيمن اXعذرة ٕاظهار
ã
| ويك� يبالغ من والتعذير@:
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ٕالzا@/ والقصد اXعذرة اختيار واGعتذار@:

ء@/
ã
Ï¾

ã
| العذر Iّصل والتعّذر@:

باعتـبار أو Qّوزاً اُخر موارد
ã
| اXاّدة تستعمل ا¤فوظ اGٔصل هذا و]ناسبة

اGٔصل@/ مصاديق من @كوuا

البكـارة ذات تكون ما والبكارة به@, يُفَعل Xا فُعلة فٕاّن البكارة@:
ã
| @كالُعذرة

واGٕظهاراتwا@/ اGٔعFل كث�من
ã
| معذورة

معذوريّة سـبب wا Í½¡ا كون باعتبار صفة وغ�ه@, الغائط ]ع� والَعِذرة@:
اGُمور@/ وٕادامة العمل

ã
|

للمحدودّية@/ موجباً@ كونه باعتبار الداّبة@, به يربط ]ع�ما والعذار@,

Vازاً@/ يناس}ا ع�ما تطلق
ã
æعاXا هذه وبلحاظ

/@٥٢ . ٤٠ ـ الّلعنة م ÔGو م Ôtَمعِذر Ò�Xالظا �@َينفع يوَم

زمان فٕاّن واòـطأ@/ اXكروه من عyم صدَر
Ø
Fع واGعتذار العـذر ٕاظهار أيى

الدنيا@/ حياته
ã
| عمل ع�مقتÏÉما أحد كّل زي ÔN ويومئذ ,@ÏÉانق قد العمل

قالوا َشديداً َعذاباً م Ô Ôw ُمعذ9 ُمهِلُكُهمأو Mُا َقوماً َتِعظون Ò ßn م Ôyِم قالتُأّمة وٕاذ
/@١٦٤ . ٧ ـ يت�قون ولعل�ُهم ٕا�رب9كُم َمعِذرة

انزجار fوعظxم ومصاحبxم@, مؤانسxم جهة من اXورد
ã
| العذر ٕاظهار يراد

التقوي@/ ٕا� هدايxم ٕا� مضافاً سبق@, ا
Ø
W واعتذار عمً� مyم وت�ئة

والزيادة@/ اGستمرار ع� دGلة فzا فٕاّن ميميّاً@: اXصدر بصيغة والتعب�

/@١٥ . ٧٥ ـ ألَمعاذيَره ولَو ةٌ Òَبص� َع�َنفِسِه إ�نساُن َبل
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bع وهو عاذير ÒXبا فالتعب� اXعذرة@, من له Zكن ما Pميع وأظهر çأ ولو أيى
مستمّر@/ عذر بكّل اGٕتيان ٕا� ٕاشارة الَمعذرة@:

/@٦٦ . ٩ ـ ٕاZانكُم بعَد Ôkكَفر َقد تعتِذروا �

/@
ã
Ï¼عاXوا اòطايا فعلrمن

Ø
Fع باXعذرة وG@تأتوا H@Gتاروا أيى

/@٩٠ . ٩ ـ م ÔG ليؤذََن أ�عراب َمن رون اXعذ9 وجاء

اòروج@وا�هاد@, مورد
ã
اXعذرة@| ويُك�ون اGٕتيان@بالعذر ã|@اّلذين@يبالغون أيى

يقعدوا@/ Ø
ح Gم ليؤذن

فـْرقاً@, فالفارقاِت Ìاً@, Ö¿ نَ Ìاِت ß¾والنّا َعْصفاً@, فالعاِصفاِت ُعْرفاً@, ْرَسRِت ÔXوا
/@٦ . ٧٧ ـ نُْذراً أو ُعْذراً ِذ@كْراً لقياِت ÔXفا

البعثة بلحاظ وجّل عّز ا� ٕا� السالك� س� من اòمس اXراحل ٕا� ٕاشارة
ّية@: ×GGٕا التكوينيّة والرسالة

مأمورين اُرسلوا قد تكويناً ا£ذوبة اXنتخبة اXمتازة النفوس هم فاXرَس�ت@:
هذه ٕا� الطبيعة nعا منðع�عن فسلكوا الناس@, ب� Dف وجّل عّز ا� ذ@كر ٕا�ٕالقاء
واjGيـات الكلFت هذه ٕا� فل�اجع غْرقاً@/ ازعات النّ ـ

ã
| Fك اXنظـورة@, اXأمورية

اXورد@/ هذا ع� فتنطبق ,@٧٩ النازعات سورة اòمسمن

اشطات@/ والنّ ـ
ã
| Fك ـ الثانية اXرحلة ٕا� ٕاشارة فالعاِصفات@:

َسْبحاً@/ ات
ß
Mوالّسا ـ

ã
| Fك ـ الثالثة ٕا� ٕاشارة Ìات@: ß¾والنا

َسْبقاً@/ فالّسابقات ـ
ã
| Fك ـ الرابعة ٕا� ٕاشارة فالفاِرقات@:

ا� ذ@كر ٕالقاء وفzا اXورد@,
ã
| اXقصودة اòامسة ٕا�اXرحلة ٕاشارة لقيات@: ÔXفا

صفاته مظاهر صارت قد النفوس تلك فٕاّن وعمً�@, Gًقو الب¿Ìيّة ا�وامع ã| تعا�



عذر ٨٦

ã
| Fك وJّب@, يريد ما Gّٕا يَعملون Gو يشاء ما Gّٕا يشاءون وما bاله Gّٕا فzا G@@يري

َدب9راتأمراً@/ ÔXفا ـ

الذكـر يُلقون أيى للتعليل@, منصوبان مصدر@, Êºٕا أو مصدران ُنذراً@: أو ُعذراً
التذك�@, قبال

ã
| والتنبّه للتأ ّثر مرتبة أّول فالعذر النذر@, أو العذر ويتحصل ليتحقّق

رة@شديدة@, Sمرتبة@متأخ@
ã
| الواقع,@والنذر الصادر ٕاص�ح@اòطأ حصول@حالة@ٕاظهار وهو

لل�ك@/ اXوجب اòوف حصول وهو

النذر
ã
و| اللوم@/ معرض

ã
و| مكروهاً وكونه العمل قبح ٕا� يتوّجه العذر

ã
ف

النتيجة@/ وسوء اXتعّقب واGبت�ء العمل عاقبة ٕا� يتوّجه

وهذا ا¡ّق@,
ã
و| ا¡ّق ٕا� والسلوك العمل ٕاص�ح ٕا� والتوّجه التنبّه FمعهNو

خلقه@/ هداية
ã
| hالكر الرّب ألطاف من

Ø ã
التكوي� اGٕرسال

بل مرسل�@, بأنبياء ليس اXراد ع�أّن يدّل والتاء@: باGٔلف الكلFت هذه وbع
:@
ã
| Fك عاّمة@, برسالة مرسل� نفوٍس

/@٤٨ . ٢٥ ـ ِته Ò Öaَر َيَديى Òَب� Ìاً@ Ö¿ بُ الّرياَح@ أرسَل

/@٦ . ٦ ـ ِمْدراراً م
ß
zَعل Êء

Ú
ال« وأرَسلنا

وٕالقـاء الُعـرف Ì¿لنـ اòلق ٕا� مرَسـ�ت ا£ذوبة اXمـتازة النفوس ٕاّن
Ø
j

يصلوا أن ٕا� اXراتب@, باخت�ف س�هم@, ٕا�انxاء سلوكهم أّول من بيyم@, اXعروف
رسل@/ ـ راجع ـ وعمً� Gًقو Iقيقاً الذكر القاء ٕا�

مـن النفـوس@, غ� ع� تنطـبق G اXذكورة والصفات اòصـوصيّات وهذه
عصف@/ ـ راجع ـ ا�Xئكة أو واjGيات والرياح اGٔنبياء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عرب@:

وِطيب النHشاط ـ واjGخر واGٕفصاح@/ اGٕبانة أحدها ث�ثة, أصول عرب@: ـ مقا
نفسه@, عن الرجل أعرب قوGم@: ـ فاGّٔول عضو@/ أو Ë»ج

ã
| فساد والثالث النفس@/

ا�@, Gّٕا ٕالىه G ـ يقول أن
Ø ã
الص� ُيعِرب ح� يستحّب ـ ا¡ديث

ã
| وأوضح@/ Øب� ٕاذا

باGٕعراب Gّٔن القياس@, هذا من أيضاً الك�م وٕاعراب نفسه@/ يُب�عن أيى مّرات@, سبَع
عرباً يت Ød يكون أن ببعيد فليس العرب@: تسّمي

ã

ال اGُمّة فأمّا /@ ãæعاXا ب� يفرق

ٕاذا الرجُل وأعرَب البيان@/ أجود وبياuا اGٔلسنة@, أعرب لساuا Gّٔن القياس هذا من
بعد دخلوا الّذين هم اXستعربة والعرب فصيح@/ اللسان@:

Ø ã
æَعَربا وهو القوَل@, أفَصح

الُعـُرب@, وهـّن النفس@, الطيّبة الَضّحا@كة الَعروب@: اXرأة ـ اjGخر واGٔصل وتعّربوا@/
ٕاذا مـعدته@, عـِربت ـ الثـالث واGٔصل النHشاط@/ والَعْرب@: أزواجهّن@, ٕا� اXتحبّبات
Ëºٕا وهو الَعروبة يُدعي فٕانّه ا�معة يوم فأمّا فاسدة@/ أيى َعروب@, وامرأة فسدت@,

القياس@/ من ذ@كرناه ما ع�غ� موضوع عندنا

والعرب العرب@العاربة يوصف@باXؤّنث@فيقال وGذا ٕاËº@مؤّنث@, العرب@: ـ مصبا
غ� كان وٕان العرب

ã
| النسـب ثابت :@

Ø ã
èعر ورجل العجـم@, خ�ف وهم الَعرباء@,

وأعربُت َء
ã
Ï¿ال وأعربت العرب@/ من يكن n وٕان فصيحاً كان ٕاذا وأعَرَب@: فصيح@/

عنه أعربت الفـّراء@: وقال واGٕيضاح@/ التبي� ]ع� كلّها عنه@: وعّربت وعّربتـه عنه
/@ Øتب� ـ اXثقّل ومن تُب�@, أيى نف«Îا@, عن ُتعِرب ØhGٔوا وأعربتـه@/ عّربتـه من أجود
من يعَرب وعِرب فصيحاً@/ عربيّاً كان ٕاذا ُعروبة@: لسانه وَعُرب يلحن@, n ٕاذا وَعُرَب@:
بلسان تكلّموا الّذين هم العاربة@: العرب ويقال لسانه@/

ã
| لكنٍة بعد فصح تِعب@: باب

وهيى ٕابراهo@�ع� بن ٕاÊºعيل بلسان تكلّموا الّذين هم واXستعربة@: بن@قَحطان@/ َيعُرب
/@
ã
çالبخا خ�ف اGٕبل من والعراب الَعَرب@,

ã
| لغة والُعرب: واGها@/ وما ا¡جاز لغات
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أو فيه@, أفَصح أيى ك�مه ã
أَعَرب| ـ قوGم من يَفُعُل َيعُرب@: ـ ٣٦١ اGشتقاق

الدهر
ã
| و\وُد عاد العاِربة@: والعرب عyا@/ أوضح أيى نفسه@, عن أعرَب ـ قوGم من

عنه@/ uيته أو عليه ك�مه رددَت ٕاذا الرجل ع� عّربُت ويقال اGّٔول@/

واGٔعاريب@bاعة@اGٔعراب@/ ال½Í´@مyم, الَعَرب@العاِربة: ـ ٣٦٠ .@٢ الxذيب
الغيث@, وتتبع@Xساقط للكٔ� وارتياد عة@وانتواء ÔS@صاحب بدويّاً كان ٕاذا : Ø ãèورجل@أعرا
ب�د نزل ومَن ع�اGٔعراب@/

Ø ã
èعراGٔا وNمع مَوالzم@, من أو العرب من كان وسواء

وٕان َعَرب فهم العرب@: ٕا� ينتميى ا ØW وغ�ها العربيّة والقُري اXدن واستوطن الريف

أيى تعّربوا قد قيل هجرtم بعد البدو بأهل مyم طائفة ¡قت فٕان ُفصحاء@/ يكونوا n
أعراباً@/ صاروا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ�ف وهو حال@/ واتّضاح Øتب� مع ٕاwام رفع هو اXاّدة@: ã| الواحد اGٔصل أّن
ٕاwام@/

ã
| عقدة ٕانّه وقلنا العجمة@,

ومن@مصاديقه :@@@قوGم أعرَب@الرجل@عن@ نفسه@/@وأعرَب@الك�م@وا�ملة /@والرجـل
وعّرب ُلكنة@/ بعد فُصح ٕاذا وعِرَب منطقـه@/ وعّرب Mّجته@/ وأعرَب اللSسان@/

Ø ã
èعر

ظهور الباب ومن وبّينه@, وأوضحه
Ø
Ì¾ أو فساد أو تقبيح من قلبه

ã
| ما أظهر ٕاذا عليه

اòلط عن T�زة لزوجها خالصة كانت ٕاذا اXرأة والَعروب اXعدة@/ باطن
ã
| الفساد

¼JÍة@/ Tبّة صافية فهيى والضغيَنة@, واGنكدار والتلّون والغّش

اXوارد@/ هذه bيع
ã
| ي�حظان فالقيدان

الع�ّية@: اللغة من مأخوذاً الفساد مفهوم يكون أن وG@يبعد
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خلط@/ تكّدر@, �عاَرب� ـ قع

ّ كالعجميى Ø ãèعر يقال النسبة بياء ٕاليه نسب وٕاذا كالعجم@, جنس Ëºٕا والعرب@:
ع�اGٕفراد@/ فيدّل ,@ ّ واGٔعجميى

فيه ا�مع فٕاّن وهذا ع�البدويّ�@, يطلق Øj َعَرب@, bع اGٔصل
ã
واGٔعراب|

قـبال
ã
| ÓDوتـعم ÇIق�اً يـ�زم وهـذا ا£تمعة@, ا¢تلفة واGٔفراد التكث� ع� دGلة

أيى ,@ Ø ãèأعرا فيقال النسبة@, ياء يلحقه الواحد ã|و واGختصاص@/ والتعّزز التشّخص
اGٔعراب@/ ٕا� ينسب من

/@ ّ اGصط�حيى G اللغويى معناه اGٔفراد من هنا فاXراد

/@٩٠ . ٩ ـ أ�َْعراب ِمَن رون الُمعذ9 جاَء@

/@٩٧ . ٩ ـ ونفاقاً كُفراً أشد� ْعراُب َ�أ

/@١٢٠ . ٩ ـ أ�َْعراب ِمَن َحوGم وَمن اXدينِة �هِلٔ كاَن ما@

/@٩٨ . ٩ ـ َمغرماً ينفق ما يت�خذ َمن أ�َْعراب ومن

@G@امتياز@@Gم@وG@خصوصّية@وG@شخصّية,@وليس@Uصوصاً
ã

يراد@@اGٔفراد@@العاّمة@الّ

بالبدويّ�@/

/@١٠٣ . ١٦ ـ ُمب� Ø ãèَعر لسان وهذا

/@٢ . ١٢ ـ َتعقلون َلَعل�كُم َعَربيّاً ُقرآناً لناُه أنَز ٕانّا

/@٤٤ . ٤١ ـ ُهدًي آمنوا لل�ذيَن هو ُقل Ø ãèوعر أ@أعجميىّ

/@٣٧ . ١٣ ـ اً َعربيّ ُحgاً أنزلناُه وكذلك

العربّيـة@, اللغة اXراد وليس عyا@, اwGٕام ارتفاع مع فzا Øوالتب� اGتّضاح يراد
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اGٔصل@/ مصاديق من العربيّة كانت وٕان

وتفّوقاً امتيازاً يوجد G العربّية@: باللغة ا¡كم أو القرآن كون أّن ذلك ويؤيّد
أعجميّاً@/ أو عربيّاً كافّة الناس Gداية نزل والقرآن وتعقًّ�@, ÓFتفّه وG@يوجب

أ@نّه Gّٕا العربّية@/ اللغة هو ّ باGٔعجميى التقابل بقرينة الثالثة اjGية ã| اXراد ٕاّن نعم
فراجع@/ واGّتضاح@, التعقّد اXراد كون العجم@:

ã
| سبق

/@٣٧ . ٥٦ ـ أتراباً ُعُرباً أبكاراً َفجعلناهّن

شوب Gو خلط فيه ليس Øتب�Xا ã|الصا اòالص ]ع� لول@, Hكالذ َعروب bع
والنشاط@/ النفسوالضحك وِطيب ا¤بّة اXع�@: هذا لوازم ومن اwام Gو انكدار Gو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرج@:

فـهو Gزمـة@, علّة من كان ٕاذا تِعب@: باب من َعَرجاً مشيه
ã
| عِرج ـ مصبا

ã
| غمز Ø
ح أصابه ء ãÏ¾من بل غ�Gزمة علّة من كان فٕان واGُن�َعرجاء@, أعرج@,
]ع�@, كلّها

×
ْر{ ÒXوا واÒXْصعد ْعرج ÒXوا عارٌج@, فهو قتل@, باب من يعُرج َعرج قيل مشيه

وقـفت ما أيى ء ãÏ¿ال ع� عّرجت وما مثله@/ مفتاح وزان عراج ßXوا اXعارج@, وا�مع
عنده@/

عدد@/ ع� َخر jGوا ومَيَل@/ مَيْل ع� يدّل ـ اGّٔول أصول@: ث�ثة عرج@: ـ مقا
يعَرج َعِرج منه ويقال اGٔعرج@, مصدر الَعَرج@: ـ فاGّٔول وارتقاء@/ dّو ع� ـ ِخر jGوا
الُعرجـان@/ ِمشية Ï¿م ٕاذا يعُرج وعَرج خلقة@, عِرج وقالوا أعرج@/ صار ٕاذا َعَرجاً@:
الُعرجان@/ الناس من اGٔعرج وbع ُعرج@/ وا�مع فzا, خلقة وذلك الضبُع, والَعْرجاء:
وانعرج انعرج@/ مال ٕاذا للطريق ويقال َحَجل@/ Ï¿َم ٕاذا Gٔ@نّه أعرج@, للغراب ويقال
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قـوم@: قال اGٕبل@, من ـ اjGخر واGٔصل ويَ«Ìة@/ نة ÒZ Zيل حيث ومنَعرجه@: /@ الواديى
اGرتقاء@/ الُعروج@: ـ الثالث واGٔصل ُهنيدة@/ فهيى اXائة@: بلغت فٕاذا ٕا�تسع�@, \انون

وَمْعرجاً@/ ُعروجاً يعُرج عَرج يقال

اGٔعرج@/ كي ÔJ@Ï¿م ٕاذا يتعارج: وف�ن اGٔعرُج, عرج ـ ٢٥٧ ـ الع�١ @كتاب
والِعرج قية@وَتطُفر@/ الر� Gتقبل صّماء حيّة جل/@واGٔعرج Sالر من موضع@الَعَرج والُعرجة:
اòم«Êئة@/ Lو اGٕبل من الّضِخم القطيع الَعْرج@: ويقال تسع�@/ ٕا� \انون اGٕبل@: من
أو سلّم شبه عراج ßXوا اXصعد@, والَمعَرج@: صعد@, أيى ومعَرجاً@: ُعروجاً يعُرج وَعَرج

مال@/ ٕاذا :@ والب�والواديى الطريق وانعرج ُقبضت@/ ٕاذا اGٔرواح عليه تَعرج درجة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اGٔخ�ة اXرتبة ع� فتطلق صعود@,
ã
| انxاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

/@
ã
والر{ والعلّو والرفعة الصعود ب�مواّد الفرق وسبق الصعود@, من

معنوّية@/ أو ماّدية مرتفعة معيّنة ٕا�نقطة ارتقاء هو الصعود@: فٕاّن

اòفض@/ ضّد وهو واKفاض@, تسفّل بعد اعت�ء والرفعة@:

تسفّل@/ ٕا� نظر دون من هو حيث من اGرتفاع فيه ي�حظ والعلّو@:

اGختيار@/ مورد
ã
| استعFله وأغلب بالتدريج ارتفاع هو :@

ã
والر{

آخر@/ جانب ٕا� Zيل
Ø
j oمستق خّط آخر ٕا� طريق انxاء مصاديقه@: ومن

اXرقاة@/ درجة أع� ٕا� والصعود اXغرب@/ جانب ٕا� زوال نقطة ٕا� الشمس وانxاء
مورد@/

ã
| Vتمعاً اGٕبل عدد من

ã
العا� وا¡ّد

عن يتمكّن G فٕانّه ح�مشيه@, اGٔعرج بدن
ã
| ارتفاع فبمناسبة اGٔعرج@: وأمّا
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ويضيّق مشيه ã
| ويُضغطه بدنه يزاحم أ@نّه ف�بّد ,@ اXتساويى oستقXا الصحيح ãÏ¿Xا

ِرجليه@/ أحد
ã
| بارتفاع أو عليه@/

وهَو يَعُرجفzا وما Êء
Ú
ال« ِمَن ل

ß
ي� وما ِمyا رج ÒO وما ْرِض َ�أ

ã
| َيلُج ما َيعلم
/@٤ . ٥٧ ـ َمَعكُم

ـ أبصاُرنا ُسك9َرت ا Ú̂ ٕا َلقالوا يعُرجون فيِه َفَظّلوا Êِء
Ú
ال« ِمَن باباً م

ß
zَعل َفتْحنا ولَو

/@١٤ . ١٥

هو اGٔصل أّن من ذ@كرنا@, ما ع� يدّل ٕا�@: ـ Mرف G ـ
ã
| ـ بكلمة التعب�

وقع قد ال«Êء
ã
| العروج أّن ٕا� مضافاً فيه@/ واستقرار اXس� من نقطة آخر ٕا� انxاء

الباب فتح بعد العروج وهكذا ٕالzا@/ G فzا واقع وهو اGٔرض@,
ã
| الولوج مقابل

ã
|

ٕاليه@/ G فيه واقع فهو ال«Êء@: من

ـ َيظهرون zا َعلَ وَمعارَج ة ِفض� ِمن ُسـُقفاً لبُيوtم ن ×a بالر� َيكُفر ن Ò ßX َعلنا Ò Ò�
/@٣٣ . ٤٣

الُعروج يتحقّق به أو فيه ما ]ع� آلة@, Ëºٕا عراج ßXا أو مكان Ëºٕا مَعرج bع
ع�بيوtم@, ا£عولة اXاّدية الَمعارج ع�هذه اGعت�ء بسبب فهم الصعود@, انxاء أيى
وقدرة@/ ورفعة وتفّوق ونفوذ تسّلط Gم وJصل م@, ÒGحو

ã
ÏÈراGٔا سائر يستولون

والدرجات العالية اXراتب بل ّلم@, كالس� الصعود ٕا� به يتوّسل ما اXراد وليس
wا@/ أو مyا G ع�@, بكلمة Ø�ع وعلzذا الفائقة@, الرفيعة

/@٣ .@٧٠ ـ عارج ÒXا ذيى Mِا ِمَن دافٌع لَُه ليَس ِللكافريَن واقع بعذاٍب سائٌل سأَل

تعا�@, له والك�ياء العظمة ٕاشارة@ٕا�مقام اXعارج@: بذيى عّز@وجّل ا� توصيف
يريد بل Gٔحد@, عذاباً يريد Gو أحداً باً Sمعذ بكونه يتّصف Gو معارج ذو تعا� وهو
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بعد@: Dف يقول Fك اXعارج@/ هذه ٕا� خلقه سلوك

اً Ö	َص
ß
فاْص	 َسنة ألَف Òس�` ِمقداره كاَن يَوٍم ã| ٕاليِه وح Eوالر اRXئكُة تعُرج

/@٤ . ٧٠ ـ@ @Rًي Òb

]ورد@, يتعلّق أن شأنه من ما والواقع@: شخص@/ عن أمر طلب هو والسؤال@:
اXتحقّق ّ اXعنويى Ø ãالفع� أو Ø ãæالشأ العذاب ٕا�أّن مضافاً اXتحّقق@, ãÏÈاXع�ا وGيدّل

للكافرين@: وواقع Tيط

/@٥٤ . ٢٩ @ـ@ بالكافرين يطٌة Ô¤ Úsَجه وٕان�

بالعذاب@/ مستعجلون وهم ٕاليه يتوّجهوا n وٕان

ا� ع� أو ا�
ã
| العروج فٕاّن ٕا�@: Mرف ـ ٕالَيه وُح Eوالر ـ اjGية

ã
| Ø�ع وقد

ولو منقطع غ� تعا� ا� ٕا� والسـ� به@, Tاط Gو Tـدود غ� فٕانّه صحيح@, غ�
يَوم ã| ٕاليه يعُرج Ú Ôj ـ أيضاً ويقول با�@, ا� ã| يس� حينئٍذ فٕانّه لقائه@, وٕا� ٕاليه وصل

َسنة@/ ألف ِمقداره @كاَن

وهيى ا¡س�@, واÊºGٔء اGGٕيّة الصفات حقائق عن عبارة فهيى الَمعارج@: وأمّا
النورانّية@/ واXقامات الروحانيّة اXعارف مبادٔي

با� العلم من Mر بالنورانّية@: عليه هو ع�ما و¾Îودها مyا واحد كّل fعرفة
واXكان الرفيعة واXرتبة اGٔس� اXقام هو وهذا وخلقه@, وأوليائه وبأنبيائه وجّل عّز

لقائه@/ وٕا� ا� ٕا� س�السالك
ã
|

ã
اXتعا�

ٕا� والبلوغ اXـقام@, هذا ٕا� الوصول هو والنور@: الgال ٕا� س� كّل fنxي
ّية@/ ×GGٕا النورانيّة اXعارج هذه

وبا¡ّق@, ا¡ّق ٕا� ا¡ّق من السـفر فاXراد ٕاليه@: والروح ا�Xئكة عروج وأمّا
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قـلنا Fك فٕانّه ا¡ّق@, ٕا� اòلق من السـفر يشمل G والعروج اXصطلح@, هو ما ع�
الصعود@/ مراتب ع� يدّل Gو صعود@,

ã
| انxاء

واGرتباط اللقاء مرتبة
ã
| الواقع� والروح با�Xئكة العروج Oتّص وعلzذا

وقداسxم@/ لنورانيxّم والصفات@, باÊºGٔء

ã
| التـحقّق منه يراد سنة@: ألف `س� مقداره كان يوم

ã
| العروج أّن فظهر

Zتّد الس� وهذا با¡ّق@, والصفات اÊºGٔء
ã
| الس� مقام وهو الصعود@, انxاء مرتبة

التـفاهم مـقام
ã
| عyا ومنتـزعة الذات تابعة الصفات فٕاّن سـنة@, ألف `س� ٕا�

الصفات@/ كذلك بوجه@: uاية Gو له حّد G ّ أبديى Ø ãأز� الذات أّن Fوك واGعتبار@,

من اòمسكامل عدد فٕاّن العدد@, ٕا�منxي به فيشار ألف@: `س� عدد وأمّا
الّزوج وعدد ,@٤ ـ الّزوج زوج وعدد ,@٢ ـ الّزوج وعدد ,@٣ ـ الفرد عدد cوله جهة

اGٔعداد@/ مراتب وهذه ,@٥ ـ والفرد

ـ ٥٠٠ ـ ٥٠ ـ ٥ ـ هكذا ألف@, `س� ٕا� فينxيى اòمس عدد يتصاعد
Ø
j

ألفاً@/ `س� = ٥٠٠٠٠ ـ ٥٠٠٠

/@ Øع�Xا ا¤دود الزمان امتداد منxي فهيى السنة@: وأمّا

َسنة ألَف ِمقداُرُه كاَن يَوم ã| ٕالَيه َيعُرج Ú Ôjَرض�ٕا�أ Êء
Ú
ال« ِمَن أ�مَر وُيدبّر
/@٥ . ٣٢ ـ َتُعّدون ا Ø ßW

عن عبارة وتدب�ه مطلـوبة@, نتيجة وع� عاقبـة ذا ء
ã
Ï¿ال تصيـ� التدب�@:

مستعلياً@, الطلب هو اGٔصل
ã
| واGٔمر@: ونظام@, صنع أحسن ع� وال�تيب oالتنظ

واGٔمـر التـكليف مورد
ã
| يقـع أن اقتضـاء وفيه مطلـوب هو ما كّل ع� ويطلق

عن عبارة وال«Êء وٕانشاؤها@/ وخلقها التكوينيّة اGُمور تدب� هنا@: واXراد والّطلب@,
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G مyا يظهر ا Ø̂ ٕا التدب� فٕاّن الطبيعة@, أرض قبال
ã
| ,@ اGٔلوهيى Ø ãæالروحا ãالعا� اXقام

للعروج@, ظرف يوم@:
ã
| ـ وقوله الصعود@/

ã
| اGنxاء هو والعروج الطبيعّية@/ ال«Êء من

له يقّدر G والتدب� اòلق أّن ٕا� مضافاً ,@
Ø
j بكلمة انقطعت قد السابقة ا�ملة فٕاّن

زمان@@ـ

َفَيكون@/ كُن لَُه@ يقوَل أن َشيئاً أراَد ٕاذا أْمرُه ا Ú̂ ٕا
عارج@/ ÒXا ذيى Mِا ِمَن

ã
| يتحّصل ا Ø̂ ٕا وهذا الgال@, Iصيل

ã
| الس� منxي وهو العروج أّن فتحّصل

واGن¿Ìاح@/ والنورانيّة الوسع يتحقّق Ø
ح الربوبّية@, اXرتبة

nعا ٕا� اGٕياب وÇIقّق الرجوع حصول فٕاّن العروج@: مرتبة ٕا� البلوغ وأمّا
nعا من انتقال من nالعوا تبّدل

ã
| ُبطء Gو موجود@, لكّل ّ ÍÈوريى والgال التجّرد

آتاه نفس]ا كّل لُيجَزي اjGخرة@,
ã
| البطء ا Ø̂ وٕا اjGخرة@, ٕا� ومنه مثال@, ٕا� طبيعة

:@
Ø ã
عم� وJاَسبMساب

/@١٥٦ . ٢ ـ@ راِجعون@ ٕاليِه وٕانّا ِMِ ٕانّا

/@٤ . ١٠ ـ ُيعيده Ú Ôj ْلَق Òò ا ُيبدُء ٕان�ُه َحّقاً Mِا وعَد يعاً Òb َمرِجُعكُم ٕالَيِْه

/@١١ . ٣٠ ـ تُرَجعون ٕاليِه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôjلقòا َيبدء Mا

/@١٠٩ . ٣ ـ اُ�مور تُرجع Mِوٕا�ا ْرِض َ�أ
ã
| وما واِت مى الس�

ã
| ما ِMِو

له ويقوم ا� ٕا� يعود من لكّل ّ ÍÈوريى أمر العروج@: ã| وامتداده البطء فهذا
مؤمناً حال@, ّ أيى ã|و مقام ّ أيى ã| الدين@, يوم مالك عند الدين يوم

ã
| ÍÉJو ا¡ساب

استعداد @وجوده
ã
| وما ما@Zكن@له@أن@يتحّصل, له ويتحّصل مقامه@, له ليتثّبت كافراً@, أو

الفعلّية@/ مقام ٕا� قّوته
ã
| ما ويظهر كمونه@,

ã
| ما له يتحقّق Ø
ح واقتضاء@,



عرجون ٩٦

/@٥٣ . ٣٦ ـ Íون ÒÉ Ö ÔT لَدينا يٌع Òb ُهم فٕاذا واَحَدةً َصيَْحًة �ٕاّ كاَنت ٕان

بسبب سنة@: ألف Rمس� السابقة اjGية
ã
و| سنة@, بألف اjGية

ã
| التعب� وأمّا

الّروح@وا�Xئكة@,@وباللقاء@والّس� مرتبطة@بعروج كانت السابقة اXوردين@,@فٕاّن اخت�ف
Ø
ح ا� ٕا� وعروجه ال«Êء عن يدّبر ما بعـموم مربوطة اjGيـة وهذه وبا�@/ ا�

ã
|

مقامه@/ يتثّبت

َع� �و َحَرٌج اXريض Òَع� �و َحَرٌج َع�أ�َعَرج �و َحَرج َع�أ�َعمي لَيَس
/@٦١ . ٢٤ ـ بيوتكُم من تأ@كلوا أنُفسكُمأن

الضعف ل�تيـب رعاية اXـريض@, مطلق وبعـده اGٔعمي@, بعد اGٔعرج يذكر
اÇXريض

ã
|
Ø
j اGٔعـرج@,

ã
|
Ø
j أشّد@, اGٔعمي

ã
| وا¤دوديّة الضعف فٕاّن والقصور@,

لٔ�@كل@/ اXوجبة هيى ا¤دوديّة وهذه اXطلق@/@

اGٔ@كل@/ عن Wنوعيxّم ã
| GحBل رفعاً أنفسُكم@: ـ ذ@كر وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرجون@:

والُعرجـون@: اGٕهـان@/ كلّه والُعرُجد@: والُعرجون الُعرهون عمـرو@: أبو ـ لسا
يعوّج الّذيى الِعـذق أصل هو وقيل واعوّج@, يبس ٕاذا الِعذق هو وقيل عاّمة@, الِعذق
عاد Øح� الِكباسة@/ عود هو ثعلب@: وقال يابساً@/ ع�النخل فيب� ال¿Êر± منه وتقطع
ـ ُمعرَجِن ـ رؤبة قول

ã
و| واعوجاجه@, دقّته

ã
| ِسيده@: ابن قال ـ hالقد @كالُعرجون

ع� القياس كان فقد اGنعراج@, مع� فيه كان وٕان أصً�@, ُعرجون نون بكون ¾Îادة
ÍÈبـه@/ بالعصا@: وعرجنـه زيتـون@/

ã
| كزيادtا زائدة ُعرجـون نون تكون أن هذا

بالُعرجون@/ ÍÈبه وعرَجنه@:



٩٧ عرجون

وثـوب Gنعراجــه@/ يى Ø Ôd الِكباسة أصل وهو الُعرجـون@: ومنه عرج@: ـ أسا
الَعراج�@/ صور فيه ُمعرَجن

مـعروف@, والُعرجون /@
ã
Ï¿Xا ال«Ìيعة الناقة والَعْرجن@: ـ ٣٢٤ . ٣ ا�مهرة

فـهو يـابساً كان وٕاذا ٕاهان@, فهو رطباً كان فٕاذا الِعذق@, طرفه
ã
| الّذيى اGٕهان وهو

النبت@/ من ÍÈب والُعرجون@: ُعرجون@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

به متّصً� رفيع@, Tّل وع� مرتفَع
ã
| يكون ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

اليـابس والعذق النخل@, مرتفع ع� اليابس كالعود ا¡قيقة@/
ã
| منفصل وهو ظاهراً

اXعوّج@/

اXّد حرف بوجود والدقة ع�اGمتداد تدّل والزيادة العرج@, ماّدة من واشتقاقه
مزيد@/

Ø ã
ث�~ Ëºٕا وهو والل�@/

بالعرجون@/ ÍÈبه ٕاذ عرَجنه@: يقال ,@ ّ انðاعيى منه واGشتقاق

فzا ويبس وارتفاعها اعوجاجها ]ناسبة الس�@, ال«Ìيعة الناقة الباب@: ومن
الس�@/ العطشمن من

عـنقود ع� يطلق والِعثكال@: مراخ@, Sوالش واGٕهان والِكباسة الِعذق من وكّل
عود@/

ã
| عنقود وهو FموعهV وع� وع�عوده ا¦ر

/@٣٩ . ٣٦ ـ hالَقد كالُعْرجون عاَد Øح� َمنازَل رناه قد� والَقمر

يعود أن ٕا� فzا يس� منازل له تكون Ø
ح القمر ع�س� تدّل الكرZة اjGية
/@hالقد كالُعرجون وهو اGّٔول ا�Xل ٕا�



عّر ٩٨

غ� م}م مكان ع� تدّل وهيى فيه@, مفعول أ@نّه ع� منصوب منازل@: وكلمة
خلَفه@/ مشيت ـ@ السّت ا�هات

ã
| Fك معلوم@,

واGٔرضتدور اGٔرض@, حول يدور فٕانّه Tدود@: غ� مس�ه
ã
| القمر ومنازل

Çf}م@, اXس� دائرة وأمّا باGٔرض@, ارتباطه جهة من معلوم fس�ه الشمس@, حول
حركة@/ أيضاً للّشمس أّن ٕا� مضافاً

حركته@حول@اGٔرض@ومناسبته@الشمس, فبالنسبة@ٕا� خصوصيّات@اXنازل: وأمّا
أن ٕا� Gًه� ككونه لنا@, م¿Îود وللقمر@: لنا ا¡ركات تلك

ã
| حاGتUتلفة وIّصل

واGعوجاج@/ قّة Sالد ã| ا�Gل من قريباً حّداً يصل أن ٕا� ينقص
Ø
j البدرّية@, حّد يبلغ

كوكب Ëºبٕا مyا كّ�ً وا Ødو ,@Gًم� ٢٨ ã
| منازله ففرضوا النجوم علFء وأمّا

والبط�وغ�Yا@/ كال¿Ìطان ـ تقابله كوا@كب أو

ـ راجع ـ ٕا�مواضعها fحّولة خاّصة@: وللناس nالعا
ã
| الس� ذلك منافع وأمّا

قدر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّر@:

وما طّيب@, بغ� ء
ã
Ï¾ ع�لَطخ يدّل فاGّٔول أربعة@, صحيحة أصول عّر@: ـ مقا

ـ والرابع وارتفاع@/ Çdّو ع� يدّل ـ والثالث صوت@/ ع� يدّل ـ
ã
æوالثا ذلك@/ أشبه

كـ�م من ينقاس Dف اGٔما@كن Gو النـبات نعد� G أ@نّا وذلك ء@/
ã
Ï¾ معا�ة ع� يدّل

الُعّرة@, وكذلك َرب@/ Òا� هو يقال لغتان@, Yا اòليل@: قال والُعّر@/ الَعّر ـ فاGّٔول العرب@/
الَعّر@: :@

Ø ã
èعراGٔا ابن بعينه@/ القََذر الُعّرة ويقال با�سد لطخ كأ@نّه Gٔ@نّه بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا

فيفسد Sاسة مّستÍÈعها قد مَعرورة ناقة ويقال البع�@/ جلد تسلّخ والُعّر َرب@/ Òا�
ـ jٕا من اGٕنسان ُيصيب ما الَمعّرة@: اòليل@: قال قاذورة@/ أيى عارورة@: ورجل لبyا@/



٩٩ عّر

فأمّا ُخلق@/ سوء أيى َعرارة فيه رجل ـ البـاب هذا من ولعّل ة@/ َمعر� م Ôyِم فُتصيبكُم
ويُـ�زم@, يُ�ّز ٕانسان كأ نّـه لك@, ويتعّرض ك

Û
Ò�يَعـ والّذيى الفقـ� هو الّذيى :@ Ø�عـXا

ٕاذا يتعاّر@, الرجل تَعاّر اòليل قال صوته@/ وهو oلHالظ ِعرار فالِعرار@: ـ
ã
æالثا واGٔصل

ُعرُعرة ـ الثالث واGٔصل هذا@/ من oالظل عراَر أّن وأحسب قال@, نومه@, من استيقظ
ـ الرابع واGٔصل /@�Ç Òd أيى ُعراِعر وbل نام@, Hالس طرف والعرعرة أع�ه@/ ء ãÏ¾ @كّل

بعجلة@/ ء
ã
Ï¿لل اXعا�ة والَعرَعرة@: ]ع�@/ و¾Ì¾Ìته@: العظم عن اللحم َعرعرت

قذر يقال Fك ُعّرة ف�ن ويقال والقذر@, الفضيحة والُعّرة@: ا�رب@/ الُعّرة@: ـ مصبا
به@, لطخه قتل@: باب من ه يعر� Ì Ø¿بال ه Hوعر /@jGٕا والَمعّرة@: اXساءة@/ والَمعّرة@: للمبالغة@/
من للسؤال اXتعّرض :@

Ø
Ò�عXوا الزائر@/ الضيف والُمعَتّر@: /@ يى Ùd وبه َمعرور@, واXفعول@:

غـ� من للمعروف اع�ض ٕاذا واع�اه@: أيضاً وعراه ه
Ø
واع� عّره يقال طلب@, غ�

مسألة@/

لَيُعّر وانّه والَعيب@, اللHطخ والُعّرة@: ا�رب@/ والُعّرة@: والُعّر الَعّر ـ ٩٧ . ١ الع�

ã
| الشـّدة والُعـّرة@: /@

Ø
Ì¿بـ ملطوخ َمعرور@: ورجل مكروهاً@, علzم أدخل ٕاذا قومه

Çر
Ò
Î
Ú
ال« والتHعاّر@: /@jGٕا من ُيصيب ما والَمعـّرة@: والُعرار@/ الَعرار منه ËºGٕوا ا¡رب@,

سؤال@/ غ� من خ�اً لُيصيب يتعرض الّذيى :@ Ø Ò�عXوا الفراش@/ ع� والتقّلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ظـاهر
ã
| ÇWاّس وعجز واعت�ل ضعف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن
العّر@/ لفظ وNمعها باطن@,

/@ ّ والعيى العلّة ومع�@: لفظاً مyا ويقرب



عّر ١٠٠

]كروه@, واللطخ واXساءة@@, والعيب@, با�لد@, اFXّس رَب Òا� مصاديقـه@: ومن
اÇòلق@, وسـوء وخـطأ@, jوٕا فراش@, ع� وÎºر حرب@,

ã
| وشّدة ,@

Ø
Ì¿ب واXلطوخ

واXناط وهكذا@/ ضعيف@, أو عاجز أو مريض من وصوت اعت�ل@, وٕاظهار والقذارة@,
باطن@/ أو ظاهر

ã
| ونقصاً انكساراً ويوجب ي�صق واعت�ل وعجز ضعف صدق

ومطاوعته@/ وٕاظهاره الُعّر ع�اختيار ويدّل افتعال@, واGع�ار

م Ôyِم فُتصيَبكُم َتَطؤوهم أن n@َتعلموهم, مؤمناٌت وِنساء ِرجال@مؤمنون �ولَْو
/@٢٥ . ٤٨ ـ@ بغ�ِعلم@ ة َمَعر�

]ّكـة@, تـعرفوuم تكونوا n الّذين واXؤمنات اXؤمنـ� هؤGء تطؤوا أن أيى
حقوق

ã
| وQاوزاً تعّدياً هذا فيعّد حّقهم@,

ã
| جائز غ� هو ]ا تؤذوهم أو فتقتلوهم

لكم وعيباً وضعفاً ونقصاً وتنّدماً تأّسفاً ذلك ويوجب Wنوع@, مكروه وهو اXسلم�@,
اÌ¿Xك�@/ عند لكم وضعف انكسار نقطة ذلك ويكون أنفسكم@,

ã
|

والنقص@/ العيب هذا ع�ٕادامة ليدّل ميميّاً@: اXصدر بصيغة والتعب�

Ø
Ò�ع ÔXوا القانَع وأطِعُموا ِمyا فُكلوا ا Ôwُجنو وجبت فٕاذا َلُكم@/// َجَعلناها والُبدَن

/@٣٧ . ٢٢ ـ@

ã
| وهو وبذله@, وعطاءه خ�ه أحداً يطمع Gو يده

ã
| ]ا ÏÈير من هو القانع@:

اسـتحقاقاً النـاس أو� ومـن ٕاليه@, اGٕحسان موارد أفضل من وهذا عيش@, ضيق
الكرZة@: اjGية أع�مصاديق من م Øuوٕا واGٕعطاء@, لٕ�طعام

.@@٢ ـ النّاَس يسألون � بسDهم َتعرفهم الت�َعّفِف ِمَن أغنياَء ا�اهل م Ô{س ÒJ

/@٢٧٢

باGٕنفاق ع�@استحقاقه والضعف@والعجز اGنكسار من ظاهره يدّل من :
Ø
واXع�



١٠١ عرش

أن دون من حاله بلسان معيشـته ضيق يُعلن فهو باللSسان@, فقره يُظهر أن غ� من
حاجته@/ يسأل

وأظـهروا حـاجxم سـألوا الّذين من اGٕعطاء باسـتحقاق أو� أيضاً وهذا
وفقَرهم@/ معيشxم ضيَق بلساuم

آية@:
ã
| Ø�ع وقد

/@٢٩ . ٢٢ ـ الَفق� البائَس وأطِعموا ِمyا فُكلوا

القـانع أيـضاً يشمل وهذا ابت�ء@,
ã
| شّدة البؤس فٕاّن ـ الفق� البائس بقوله

Gو فقرهم يظهرون G م Øu@أ مع والفقر@, اGبتـ�ء من شـّدة
ã
| وقعـوا الّذين

Ø
واXع�

الناس@/ يسألون

اXوردين@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرش@:

وَعْرش به@/ يُسـتظّل ما والَعريش@: للَمِلك@, ال«Ìير الَعْرش@: ـ ٢٩١ . ١ الع�@:
ُعِرشمن ما الَعْرش@: ويقال عرشه@/ Hتُل قد قيل ذلك عنه زال وٕاذا أمره@, قوام الرجل@:
قُضبان عليه تُرسل ما عطفَت ٕاذا تعريشاً@: بالعروش الَكْرم وعّرشت به@/ يُستظّل بناء
البيت@: وَعرش بع�ها@/ ع� اXرأة تتّخذه به@, وليس اGودج@, ِشبه والَعريش@: الكرم@/

سقفه@/

يستعار
Ø
j ,@

Ø ã
مب� ء

ã
Ï¾

ã
| ع�ارتفاع يدّل واحد@, صحيح أصل عرش@: ـ مقا

فقيل ذلك استع�
Ø
j صحيح@, وهذا اXلك@, Ìºير العرش@: اòليل@: قال ذلك@/ غ�

ã
|

مـنه@, والتـوثّق رفعه Gٔ@نّه الكـرم تعريش الباب ومن عرش@/ وقوامـه الرجل Gٔمر



عرش ١٠٢

عـرش به يستظّل بناء وكّل يظـلّل@/ Ø
ح ويوثّق ُيرفع قُضـبان من بناء والَعريش@:
واحـدها خشب من اòيام الُعروش@: ويقال عرش@/ البيت لسقف ويقال وَعريش@/
يقوم

Ø
j بعض ع� بعÎÉا يوضع باòشب@, ا

Ø
zط الب�@: عرش الباب ومن َعريش@/

فيستقون@/ عليه قاة الس�

من بيت شـبه أيضاً والعرش سقفه@/ البيت@: وعرش ال«Ìير@/ العرش@: ـ مصبا
ُعُرش@/ وbعه مثله@, والَعريش فلوس مثل عروش وا�مع ا¥ام@, فوقه Nعل جريد

عرائش@/ وا�مع الكرم@, عليه Zتّد مرتفعاً يعمل ما الكرم@: وعريش

عرشه@: وتُّل ملك@, أيى ع�عرشه@: واستوي وما@عرشوه@/ ما@غرسوه أين ـ أسا
ِشبه وهو هامان@, ¼Íُح G Ïºمو وعريش الفرش@/ ٕا� العرش من ويقال هلك@/ ٕاذا
ـقوف@/ الس� أيضاً@: والُعروش Hّيمنا@/ Lو بب�دنا@: وتعّرشنا ام@/ Ô\و خشب من اòيمة

اGوادج@/
ã
| أيى العرائش

ã
ومكتنسات| بيوtا@/ أيى مّكة@: عروش لنا وبدت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وWتّداً منبسطاً يكون ما وهو الفرش@/ يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

العـرش يكـون وقـد اGٔرجل@, Iت منبسطاً يكون ما الفرش أّن Fك الرأس@, فوق
طبقات

ã
| Fك عرشاً@, Iته يستقر ٕا�من بالنسبة والفرش فرشاً@, فوقه ٕا�من بالنسبة

اGٔبنية@/

ال«Êوات ع� Tـيطاً كان ٕاذا عرش@, فوقـه ليس عرش ٕا� العرش وينxيى
اXوجودات@/ bيع ع� ومتفّوقاً واGٔرض

أو
Ø ã
æÊ»ج ماّديى من ا¢لوق ع�مطلق ويعلو يفوق ما العرش@: من أريد وٕاذا

حقّاً@/ العرش فهو :@
Ø ã
وعق�

Ø ã
çملكو

Ø ã
æروحا
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ارتفع ٕاذا اXلك وÌºير عرش@/ وسا@كنzا البيت ٕا� بالنسبة قف Hالس أّن فظهر
اXرتفع اXمتّد للَكرم والعريش عرش@/ علzم Tيط وا¡ّضار ّ�س Ôا� فوق وانبسط
للب� ويُب� يعمل وما عرش@/ واستظ�Gم العائلة Gستحفاظ

ã
اXب� واGودج عرش@/

عرشه@/ أع�ه من

ا¡ال حسن
ã
| Fك معنوّية@, جهة

ã
| وJيط ينبسط ع�ما العرش يطلق وقد

اXعيشة@/ برنا¶ فاق ٕاذا وال}جة العيش ووسع

اXلك@, Ìºير قبيل من فٕانّه تعا�@, ا� ٕا� اXنتسب العرش النوع@: ذلك ومن
واGٔرض@/ ال«Êوات ع�كافّة ويعلو اòلق Jيط ما وهو

عليه اXستويى كان فٕان صاحبه@, مع وVانساً مناسباً ال«Ìير يكون أن وGزم
,@
Ø ã
çج�و فهو العقول من أو ,@

Ø ã
çملكو فهو اXلكوت من أو ,@ ماّديى فهو اXاّدة nعا من

/@
Ø ã
çهوG فهو الّ�هوت من أو

وبلحاظ الّ�هوت@, nعا من يكون وأن Gبّد عليه@: يستويى الّذيى ا� فعرش
وال«Êوات اÇòلق nعوا وراء Çا

Ø
W يكون أن Gزم اòلق@: bيع ع� واعتـ�ئه تفّوقه

/@Fyبي وما واGٔرض

Xْسَتويَع�الَعرش Ú Ôj ستّةأيّام ã
ْرَض| َ�وأ واِت مى الس� َخَلَق اّلذيى Mا رّبكُم ٕان�

/@٣ . ١٠ ـ أ�َمر ُيدب9ُر

َر وَسخ� الَعـْرِش Òَع� Xْسَتوي Ú Ôj َتروuا َعَمـٍد
ß
ِبَغ� واِت ـمى الس� َرَفَع ال�ذيى Mُا

/@٢ . ١٣ ـ والَقَمر مَس الش�

ِمَن ُل
ß
ي� َوما ِمyا ـرُج Ö ÒO وما ْرض َ�أ

ã
| َيلُج ما َيعلُم الَعرش َع� Xْسَتوي Ú Ôj

/@٤ . ٥٧ ـ فzا يَعُرج وما Êء
Ú
ال«
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/@٥٤ . ٧ ـ ار Úyال الّليَل
ã
Ï¿يُغ الَعرش Òَع� Xْسَتوي Ú Ôj

خـلق بـعد هـو ا Ø̂ ٕا العرش ع� اGسـتواء بأّن ´Í½ت الكرZـة اjGيات
ã
ف

ونظم فzا والتقدير التدب� جهة من هو ا Ø̂ ٕا عليه اGستواء وبأّن واGٔرض@/ ال«Êوات
أمورها@/

ا¤دود اòلق nعا وراء ا
Ø
W يكون أن Gزم عليه@: يستويى الّذيى عرشه كان وØXا

وQمعها وا�Fل@, ا��ل صفات وهيى الصفات@وظهورها@وفعليxّا, ã Ø�Q فهو ا¡ادث@,
الرود@/ راجع ـ ا¡ياة صفة ٕا� ومرجعها واGٕرادة@, والعلم والقدرة ا¡ياة صفات

وصفاته وbاله ع�عرشعظمته مستوياً اòلق أمور يدّبر تعا�وتبارك فهو
القدرة مyا Øوتتج� Gا@, uاية G

ã

الّ ا¤دودة غ� الذاتيّة ا¡ياة Qمعها ã


الّ اXتجلّية
واGٕرادة@/ اXطلق والعلم اXطلقة

هو وهذا ا¤ـدود@, غ�
Ø ã
çالذا

ã
Ùتجـ�Xا البـناء هذا ع� مبتـ� تعا� فتدب�ه

/@oالعظ ا� عرش حقيقة

وٕارادته@/ وعلمه وقدرته حياته ع�اقتضاء أمره يدّبر تعا� فهو

اXنبسطة اXتجلّية الظاهرة هيى ا Ø̂ ٕا ال«Êوات@واGٔرضكافّة بأّن ويصّح@أن@نقول@:
fرجع ا¡ادثة@, ا¢لوقة nالعوا bيع فيه تنطويى فالعرش الذاتّية@, الصفات هذه عن

وهيى ا¡ـياة@, صفة ٕا� الصفات ومرجع اGٔربع@, الصفات هذه ٕا� اXوجودات bيع
الذات@/ ع�

فٕانّه واGٔرض@, لل«Êوات عرش العرش ٕاّن أيضاً@: نقول أن لنا يصّح وعلzذا
]ع� تعا�@, � عرش أ@نّه Fك اXوجودات@/ bيع ع� ومتفّوق wا Tيط فوقها واقع
له@/ عرش فٕانّه اXلك ك«Ìير عليه@, واGستواء والربوبّية@واGستي�ء وا¡كومة التسّلط

/@١٢٩ . ٩ ـ oالَعظ الَعرش Eرب وهَو تََو@ك�لُت َعلَيِه
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/@٢٢ . ٢١ ـ َيصفون ØFَع الَعرش رب9 Mا ُسبحاَن

/@ ٨٦ . ٢٣ ـ oالَعظ الَعرش Eورب بع الس� واِت مى الس� رّب َمن

/@١١٦ . ٢٣ ـ hالكَر الَعرش Eرب هَو �ٕاّ ٕالىَه �

القيّوم الصاحب وهو وتدب�ه وIويله اGٔمر تولية بيده من الرّب@: من واXراد
:@ اXع�بذيى هذا عن Ø�ويع اXالك@,

/@٤٢ . ١٧ ـ Rًَسبي الَعرش ٕا�ذيى �بتغوا ٕاذاً

/@١٥ . ٤٠ ـ الَعرش ذو رجات الد� َرفيُع

/@٢٠ . ٨١ ـ َمك� الَعرِش ذيى ِعنَد ة قو� ذيى

/@١٥ . ٨٥ ـ ا£يد الَعرِش ذو الَودود الَغفور هَو

:@
ã
| Fك@ وهذا

/@٥٨ . ٥١ ـ الَمتين القّوة ذو الّرّزاق هَو

/@٥٨ . ١٨ ـ aة ذو@الر� الغفور

/@٢٧ . ٥٥ ـ وإ�@كرام Rِل Òذو@ا�

/@٣ . ٧٠ ـ اXعارج ذيى Mِا ِمَن

سبيل ع� شديدة م�زمة ع� تدّل :@ ذيى ـ كلمة أّن التعبـ�ين@: ب� والفرق
العرش@: رّب Çbلة

ã
ف ا¡ا@كمّية@/ تلك فعليّة ع� يدّل والرّب والقاهرّية@/ ا¡ا@كميّة

والقّيومّية@/ التولية فعليّة ٕا� ٕاشعار

ا� عظمة ٕا� النظر يكون مورد
ã
| العرش@: ذيى كلمة اسـتعملت قد فعلzذا

يد@/ Ò£ا الَعرش ذو ـ
ã
| Fك هو@, حيث من وج�له
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وظهورها, الصفات@وفعليxّا ã Ù�Q جهة ي�حظ@فيه مورد ã| وكلمة@رّب@العرش:
َيِصفون@/ ØFَع الَعرِش َرب9 Mا ُسبحاَن @:@

ã
| Fك@

فيستعمل أخري@: جهـة دون هو حيث من العرش نفس ٕا� النظر كان وٕاذا
الَعرش@/ Òَع� اسَتوي Ú Ôj :@

ã
| Fك ضميمة@, بدون

َربَّك َعـرَش مل ÒJو أرجائها Òَع� والَملَك واِهية يومئٍذ فهيى Êُء
Ú
ال« وانشق�ت

/@١٧ . ٦٩ ـ انية Ò\ َيوَمئٍذ َفوقهم

وجّل@: عّز � وا�Fل وا��ل العظمة Ìºير وٕانّه العرش من اXراد ظهر وØXا
تعا�@: قوله

ã
| Fك معنويّاً@, روحانيّاً �ًa يكون وأن Gبّد ا¡مل أّن نعلم

وأشفقَن ا Òyمل ÒJ أن Òفأب� باِل
ß
� وا رِض َ�وأ Êواِت

Ú
ال« Òَع� أ�مانََة َعَرضنا ٕانّا

/@٧٢ . ٣٣ ـ إ�نسان لها Ò Òaو ِمyا

�ًa aلها عن وجوده ٕاباء وعدم قبوGا واستعداد فيه العظمة تلك
ã
Ø�Q ف�اد

روحانيّاً@/

أمور
ã
Mث| فٕانّه التحقيق@, مورد عن فخارج تعي�ا¥انية@: عن البحث وأمّا

القيامة@/ يوم
ã
و| بعد Dف

ã
çتأ جزئيّة

مـنّا@, أربعة \انية@, العلم@, والعرش العرش@: aلة �ع�@: الصادق عن ورد وقد
فأمّا اjGخرين@, من وأربعة اGّٔول� من أربعة آخر@: حديث ã

و| ا�@/ شاء ن
Ø
W وأربعة

اjGخرين@: من اGٔربعة وأمّا وعي«�Ïع� Ïºومو oوٕابراه فنوح اGّٔول�@: من اGٔربعة
وا¡س��ع�@/ وا¡سن

Ø ã
وع� Tّمد

مـن م�لة@, ا¡مل wذا وأحقّهم وشأناً مقاماً الناس أرفع ا¥انية@: هؤGء نعم
اGّٔول�واjGخرين@/
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مـن طوائـف \Çانية اXراد كان ٕاذا وأمّا أشخاص@/ \انيـة اXـراد كان ٕاذا@ هذا
من يدخلوuا ا�ـنّة أهل من أفواج \انية ع� تطبيـقه يبعد ف� اXقّرب�@: ا¢لَص�

أعلم@/ وا� ا¥انية@, أبواwا

اÇXقّرب�@, ا�Xئكـة من أربعـة اGّٔول@: ا¡ـديث من اXـراد يكون أن وZكن
ٕابراهيـم اXرسـل�@, اGٔنبـياء من وأربعـة وميكائيل@, وعزرائيل وٕاÌºافيل ج�ائيل

علzم@/ ا� صلوات Tّمد وموÏºوعي«Ïونبيّنا

ستّةأيّام ã
وأ�َرض| وات مى الس� َخَلَق ال�ذيى وهَو رزُقها@/// Òَع� �ٕاّ داب�ة ِمن وما

/@٧ . ١١ ـ ِليبلَُو@كُم اXاء Òَع� َعرُشه وكاَن

مبت� البناء وهذا ,@ ّ اXاّديى العرش هو اXراد أّن وGحقها سابقها بقرينة والظاهر
:@
ã
| Fك واGٔرض ال«Êوات خلق

ã
| واXنشأ اGٔصيلة اXاّدة هو فاXاء ع�اXاء@,

/@٣٠ . ٢١ ـ vحيى ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل� اXاء ِمَن وَجَعلنا

ع� الرفيع والبناء العـرش هذا قوام أيى اòلق@, ٕا� يرجع حينـئٍذ فالضم�
اXاء@/

مرجع ٕاّن قلنا ما يناسب واGٔرض@: ال«Êوات خلق
ã
| حياة منشأ اXاء كان وØXا

من اGٔزليّة ا¤دودة غ� الذاتيّة ا¡ياة هو العرش وحقيقة ا¡ياة@, ٕا� العظمة صفات
وجّل@/ عّز ا�

الكرZة@: اjGية يناسب وأيضاً

/@٤٥ . ٢٤ ـ ماء ِمن داب�ة ُكل� َخَلَق Mُوا

:@
ã
| فgا :@ ّ اXاّديى العرش وأمّا

/@١٠٠ . ١٢ ـ الَعرش Òَع� أبَويه ورَفَع
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/@٢٣ . ٢٧ ـ oَعظ َعرش ا ÒGو ء
ã
Ï Ò¾ ُكّل ِمن واُوتَيْت

/@٣٨ ـ َقبلأن بعر¾Îا
ã
يأتي� أّيكُم

/@٤١ ـ َعر¾Îا Gا نك9روا قاَل

/@٤٢ ـ عرُشِك أهكذا قيَل

ارتفاعاً@/ ا£لس أهل رؤوس فوق وهو اXرتفع oالعظ ال«Ìير يراد

ُعروش@: وا�مع

/@٢٥٩ . ٢ ـ َع�ُعرو¾Îا خاويَة وهيى

ع� اGٔبنية سقوط وهيى ا¡الة@, هذه ع� التقّوم بعد سقطت قد والقرية أيى
علzا@/ أيضاً واGٔبنية ا�دران تسقط بل العروش@, سقوط

ã
يك ف� العروش@,

عرش@: فيه يكون ما واXراد مفعول@: والَمعروش

/@١٤١ . ٦ ـ َمعروشاٍت َجنّاٍت

اGٔشجار@/ من وغ�ها بالكروم اXعروش يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرض@:

وهو واحد@, أصل ٕا� ترجع ك�tا مع وهيى فروعه@, تك� بناء عرض@: ـ مقا
فالَعْرض قلناه@/ ما صّحة علم ودقّقه النظر حقّق ومن الطول@, ÇOالف الّذيى العرض
ومن عريضـة@/ ُعراَضـة@: وقوس ِعَرضاً@/ يعُرض ء

ã
Ï¿ال َعُرض تقول الط�ول@, خ�ف

َء
ã
Ï¿ال وعّرض َعْرضة@/ أراه قد ذلك

ã
| كأنه وهو َعْرضاً, َيعِرضه اXتاَع عرَض الباب:

بـعرض اُِخذوا قد م Øu كأ َعْرضاً@: ـيف Hالس ع� وَعَرضوهم عريضاً@/ جعله تعريضاً@:



١٠٩ عرض

َعْرضـه@/ الناِظر يُريى كأ@نّه َعْدوه ã
| الفرس وعرض أحـد@/ مyم يفُـته فلم السيف

عرضه@/ وGّه Gٔ@نّه بوجهه@: وأعرَض اGٔمر هذا عن وأعرضت ف�ن@, عن وأعرضُت
ٕاذا وذلك بعيد@, من ء

ã
Ï¿ال لك أعرَض ويقال الَعْرض@, من مشتّق هو ا Ø̂ ٕا والعارض@:

ما مثل ٕاليه أتيَت ٕاذا صَنع@: ما مثل وعارضتُه َعْرضه@/ رأيت واXع�ٕانّك لك@وبدا@, ظهر
ء
ã
Ï¿ال َعْرض مثل يفعله الّذيى ء ãÏ¿ال عرض كأّن اXعاَرضة@, اشتّقت ومنه ٕاليك@, çأ
الِعرض@: الباب ومن فيه@/ نفسـه أدخل ٕاذا ف�ن@, اGٔمر

ã
اع�ض| ويقال أتاه@, الّذيى

الناحية@, وهيى الَعروض من مشتّق قوم فقال الشعر@: َعروض فأمّا اGٕنسان@/ ِعرض
ُعرض الباب ومن الصعب@/ الطريق الَعريض@: آخرون@: وقال العلم@/ من ناحية @كأ@نّه
الدهر أحداث من والَعَرض وسـطه@/ به يراد الyـر@: وُعرض اÇXال وُعرض ا¡ائط

ُيعِرضأيى Gٔ@نّه كث�اً@, أو قليً� الدنيا طمع والَعَرض@: يع�ض@/ Gٔ@نّه @كاXرضوLوه@,
اXال من كان ما كّل وهو الَعْرض@, ك�ة الغ�عن ليس ـ �ص� وقوله ُعرضه@/ يُريك
الدنـيا@/ من حظّه من اGٕنسان يُصـيبه fا العَرض@: فأمّا ُعروض@/ وbعه َنقـد@, غ�

ã
| Xكـاuا الضواحك والعوارض@: اللحية@/

ã
ÏÒÈعار

ã
يع� العارَض�@, خفيف ورجل

وLوه@/ السحاب كالعارضمن يستقبلك@, ما ء
ã
Ï¾ كّل والعارضمن الوجه@/ َعْرض

حاشيتيه@, تباعد وهو َعرضه@, اتّسع وَعراضة@: ِعَرضاً ء
ã
Ï¿ال َعُرض ـ مصبا

وأعرضت عرضاً@/ فيـه ذهبت ء@:
ã
Ï¿ال

ã
| وأعرضُت ِعراض@/ وا�مع َعريض@, فهو

فـيه@/ هو الّذيى ا�انـب غ� جانباً أخذت أيى عنـه@, ووّليت أÍÈبت ء@: ãÏ¿ال عن
هو فظهر وأبرزته أظهرته أيى هو@: فأعرض بابÍÈب@, من َعْرضاً ء

ã
Ï¿ال وعرضت

الكـتاب وعرضت ا@/
Ø
zرباع Í½وق ا

Ø
zث�ث تعّدي

ã

الّ النـوادر من واXطاوع وبرز@,

ليش�وه@/ الرغبة لذويى أظهرته للبيع@: اXتاع وعرضت القلب@, ظهر عن قرأته عرضاً@:
عراض ßXوا به@/ قتلxم ع�@السيف: وعرضxم ٕالzم@/ أمررtم@ونظرت ا�نَد@: وعرضت
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]ع�@/ وفحويه@: ك�مه ¡ن
ã
و| ك�مه معراض

ã
| عرفته يقال الس�@, وأصله التورية
القول@/ من ´Í½الت فالتعريضخ�ف

وكّل َيعِرض@, عرض من فُعلـة انكم@: Z�ٔ ُعرضًة قوله ـ ٤٥٤ . ١ الxذيب
حال أيى عرضعارض وقد عارض@, اGٔمراضفهو من وغ�ه شغل من منعك مانع
يقصد أن فتمنعه@باع�اضك Gتع�ض@له لف�ن@, Gتعِرض قيل ومنه حائل@ومنع@مانع@,
وهو آخر@: مع� وللُعرضة عليه@/ ّ قويى أيى ØÌ¿لل ُعرضة ف�ن :@ ّ اGٔصمعيى وعن مراده@/
Gيزالون ُعرضة@للناس ف�ن وقال@الليث@: الناس@باXكروه@ويقعون@فيه@/ @َيعرض@له الّذيى
الدنيا متاع bيع أبو@عبـيد@: قال :@ ×æد�أ هذا َعَرض يأُخذون ـ وقـوله فيه@/ يَقـعون
الدنيا متاع من ا¥ن�الدنان�والدراهم خالف fا الراء@: العرضبسكون وأمّا َعَرض@/
ٕاذا ثوباً@: حقّه من لف�ن عرضت :@ ّ اGٔصمعيى الَعَرض@/

ã
| داخل َعْرض فكّل وأثاثها@,

حّقه@/ مكان متاعاً أو ثوباً أعطيته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان@, منظور ّ Gٔيى وَمنظر@, َمرأًي ã
| ء

ã
Ï¾ جعل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

أو حائل@, مانع ٕاNاد أو ترهيب@, أو ,@oتعظ أو ورغبة@, توّجه جلب أو معاملة@, من
اGٔغراض@/ من غ�ذلك

للبيع@, وعرضمتاع الفضل, وٕاراءة والشخصيّة, الوجود ٕاظهار مصاديقه@: ومن
آخر@/ أمر أو مكروه أو

Ø
Ì¾ أو سيف قبال

ã
شخص| وجعل الطريق@,

ã
| مانع وٕاNاد

ما فٕاّن الناظر@, معرض
ã
| كونه باعتـبار فهو الطول@: مقابل

ã
| الَعْرض وأمّا

كُرم@, ع�وزان َعُرَض فيقال اGٔغلب@,
ã
| َعْرÎÈا جهة واGٔمتعة اGٔجناس من يُري



١١١ عرض

َعريض@/ فهو عرض@, ذا صار أيى

باطنيّة صفات من ,@ ّ َمعرضطبيعيى
ã
| منه يكون ما فهو اGٕنسان@: ِعرض وأمّا

ما أيى لح@, ßXكا صفة اGٔصل
ã
| ولعلّه ,@

Ø ã
باط� ومقام وعّزة@, كعّفة@, شخصّية@, وعناوين

/@ ّ طبيعيى عرض ذا بكونه يتّصف

كالل�قمة@/ به ُيعَرض ]ع�ما ُفعلة@: ع�وزان والُعرضة

َمنظر@/
ã
| ويقع للناظر نفَسه ُيِريى ما السحاب@: من أو الوجه والعارضمن

الشعر@/
ã
| والبدايع نات Sا¤س َعْرض باعتبار الَعروض@: وعلم

الناظر Nلب
ã

الّ الدنيويّة واGٔموال اGٔمتعة َعْرضمن فيه يكون ما والَعَرض@:

العرض@, ٕا� Jتاجان G F Øuفٕا النقدين@,
ã
| موجود غ� اXع� وهذا وزينة@, بصورة

اعتبارّية@/ أو معيّنة ذاتيّة قيمة FG بل

وNعله نفَسه@, َيعرض النفس فيكون عارضاً@, نفسه جعل فهو اGٕعراض@: وأمّا
عـن و[Çايل ان½Íف ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا ومقامه@, شخصيّته ويُظهر مرأي ã

|

اGن½Íاف ع� الداّل عن@, ـ Mرف اGٔغلب
ã
| يسـتعمل وعلzذا يواجهه@, جريان

واGٕعراض@/

عرض اختيار أيى واGختيار, مع�اXطاوعة Fzفف اGع�اض@والتعّرض@: وأمّا
ومقال@/ ك�م أو رأيى ã

|

كّلها@/ الفروع يرجع وٕاليه واحد@, اXاّدة
ã
| اGٔصل أّن فظهر

/@٣١ . ٢ ـ َع�اRXئكَة عرÎÒÈم Ú Ôj

/@٣١ . ٣٨ ـ ياُد
ß
� ا الّصاِفنات

Øã
Ï¿بالَع َعلَيه ُعِرَض ٕاذ

/@٤٨ . ١٨ ـ َصّفاً َع�رب9َك وُعِرضوا



عرض ١١٢

/@١٨ . ٦٩ ـ تُْعَرُضون َيومئٍذ

وَمنظر@/ ومرأي َمعرض
ã
| ص�ورtم يراد

/@١٠٠ . ١٨ ـ َعْرضاً للكافرين َيومئٍذ Úsجه وَعرضنا

/@٤٦ . ٤٠ ـ اً وَعِشيّ ُغُدّواً zا َعلَ يُْعَرضون اُر النّ

/@٢٠ . ٤٦ ـ النّار Òَع� َكَفروا ال�ذيَن يُْعَرض ويَوَم

/@٣٤ ـ با¡ّق هذا أليَس النّار Òَع� َكَفروا ال�ذيَن يُعَرض ويوَم ///

أشـّد وهذا النار@, ع� الكافـرين عرض ع� دGلة Fzف اGٔخ�تان اjGيتان

ã
| وGبّد ٕاحساسGا G النار فٕاّن ,@Fيت�قبلهjGا

ã
| Fك علzم@, النار عرض من تأث�اً

اÇòارج@/
ã
و| عـرفاً العرض يصدق Ø
ح مyا قرب Iقّق من علzا العرض صدق

العرض حينئٍذ ويصدق بعيد@, من JّسوÇuا م Øuفٕا علzم@, النار عرض �Rف وهذا
علzم@/

�ٕاّ َلنا ِعلَم � ُسبحانََك قالوا Rئَكة@/// Xَع�ا عرÎÒÈم Ú Ôj ُكل�ها Êºء َ�أ آَدَم َوَعل�َم
/@٣٢ . ٢ ـ بأÊºئهم أنِبئهم آَدُم يا قاَل مَتنا@/// عل� ما

.@@٣٣ ـ ا ÒyملJأن Òفأب� وا�باِل رض َ�وأ وات مى الس� َع� أ�مانََة َعَرضنا انّا
/@٧٢

,@
Ø ã
التكوي� هو

Ø ã
ا¡قي� ËºGٕوا اعتباراً@, أو تكويناً اXسّمي ع� يدّل ما ËºGٕا

ã
| وخصوصيّة صفة ع� اللفظ مفهوم دGلة وبلحاظ اXع� بتناسب ٕامّا ّ واGعتباريى
التناسب لفقدان اXتداول@, الثالث Ë»الق عن وG@نبحث ¼Íف@, باعتبار أو اXسّمي@,

فيه@/ والَمظهريّة

الصفات@, مظاهر هيى ã

الّ التكوينيّة العينيّة اXوجودات هيى ا¡قيقّية@: فاÊºGٔء



١١٣ عرض

Çwذه واXعرفة خاّصة@, صفة عن
ã
Ø�Qو ظهور فهو َلق@: ÔOو يتكّون موجود كّل فٕاّن

علzا يطّلع G
ã

الّ اGGٕيّة ا¡قّة أع�اXعارف من واòصوصيّات@: واXظاهر التجلّيات

Mقائقها@/ وا�Fل ا��ل صفات شاهد من Gّٕا

ا�Çòف ورفع الكامل واGرتباط التوحيد Iـقيق هو اGطّ�ع@: هذا ونتيجة
وقـدرة وقـّوة حول كّل

ã
ون الواحد ا� ٕا� اòالص والتوّجـه nالعوا

ã
| واGٕثنينيّة

اXتعال@/ العزيز ا� سوي ما عن وأنانيّة

بأÊºِئهم, َعَرÎÒÈم,@أنِبئهم Új ـ ã
| بضم�العاقل عن@اÊºGٔء Ø�ع اللحاظ وwذا

ذوات@/ هيى حيث من اÊºGٔء ف�اد بأÊºئهم@, أنبأهم ØFفل

ُيبعث Xن ّ ÍÈوريى به واXعرفة اXع�@, هذا هو ا Ø̂ ٕا كّلها@: تعلoاÊºGٔء أّن فظهر
أ�Êºء@/ آَدَم وَعل�َم ـ التوحيد ٕا� اòلق لدعوة ا� جانب من

دون من ذواtا جهة من ملحـوظة ٕامّا التكوينيّة اÊºGٔء أّن اXقام@: وتوضيح
مـظاهر كوuا ٕا� النظر مع ت�حـظ أو اòاّص@, وارتباطها مظهريxّا جهة ٕا� نظر
من ا�هة@, هذه Gّٕا فzا يري Gو فقط مظهريxّا حيث من ملحوظة وٕامّا القيد@, وwذا

ذواtا@/ ٕا� توّجه دون

م@:
Ô
ÎÈَعَر ـ قوله

ã
و| مظهريxّا@, جهة من الذات هو اÊºGٔء@: َعلHَم ـ ã

| فاXراد
الذوات هـذه كَْون Pهات أيى هؤ�ء@: بأÊºِء ـ قوله

ã
و| ,@ هيى حيـث من الذات هو

ا¡ّقة@/ للصفات ومظاهر أÊºًء العينيّة

مَظهر هو ا Ø̂ ٕا ا�Xئكة من صنف كّل فٕاّن مَتنا@: َعل� ما �ٕاّ َلنا ِعلَم � ـ قوGم وأمّا
مسـتعّد فٕانّه اGٕنسـان@,

ã
| Fك جامعة@, تامّة استعداد جهة فيه وليس واحدة@, لصفة

اGGّٕية@/ التامّة الكاملة للمظهريّة



عرض ١١٤

والطمأنينة@/ السكينة هو اXراد ٕاّن قلنا اGٔمانة@: عرض وأمّا

/@٦٧ . ٨ ـ خرةَ Ð�ا ُيريد Mوا نيا Eالد َعَرض ُتريدوَن

/@٩٤ . ٤ ـ نيا Eالد ا¡ياِة َعَرَض َتبَتغون

يأُخذوه ِمثله َعَرٌض م
ß
tيأ وٕان َلنا سيُغَفُر أ�دæوَيقولون هذا َعَرض يأُخذوَن

/@١٦٩ . ٧ ـ

جهة وفيه ومَنظر َمرأي
ã
| ص�ورته أيى عرٌض فيه يكون ما الَعَرض ٕاّن قلنا

ٕاراءة@/

ا¡Çياة وٕا� æدGٔا وٕا� الدنـيا ٕا� منتسباً الكرZة اjGيات هذه
ã
| ُذ@كر وقد

خصوصّية@/ الث�ثة التعب�ات هذه من كّل
ã
و| الدنيا@,

فzا حـياة Iقّق ٕا� توّجـه دون من هيى حيث من الدنـيا ٕا� ٕامّا النظـر فٕاّن
متسفSل@/ قريب أيى æأد هو ما ُيراد حيث وا�هل ا¤جوبيّة مرتبة uاية وهذا ,@G أم
بل آخر@, أمر أو عيش ٕا� توّجه دون من واختـياره æأد هو ما ٕا� النظر ونظ�ه
,@ ّ دنيـويى عيش أو حياة ٕا� وٕامّا فقط@/ �ًSومتسف حاÍÈاً قريباً كونه جهة ٕا� النظر

أخّف@/ اGٔخ� هذا
ã
| واللّوم ّم Hوالذ

Gو وعيشـه@/ حياtا أو æلٔ�د أو للدنيـا ٕاراءة جهة فيـه ما مطلق فالَعَرض
اXتداولة@/ باGٔمتعة له اختصاص

/@٢٢٤ . ٢ ـ �Zانكُمٔ ُعرَضًة Mا َعلوا ÒQ �و

به@/ ُيعَرض معروضاً أيى

/@٢٤ . ٤٦ ـ ِطُرنا ÔW عارٌض هذا

نفسه@/ يُريى السحاب ٕا� ٕاشارة



١١٥ عرض

/@٥١ . ٤١ ـ َعريض ُدعاٍء َفذو

منبسط@/ ومنظر جالب جانب له أيى

/@١٢٤ . ٢٠ ـ ذ@كريى َعن وَمنأعرَض

/@١٠٦ . ٦ ـ اÌ¿Xك� عن وأعِرض

/@٤ . ٦ ـ ُمعِرض� عyا كانوا �ٕاّ

مع� عن@: حرف عليه يدّل الّذيى اGن½Íاف مفهوم ٕا� مضافاً اGٕعراض
ã
ف

الوجود@/ وٕاراءة الَعرض

/@٢٣٥ . ٢ ـ الن9ساء ِخطبة ِمن ِبِه Ôrض فDعر�

اGٕفعال أّن Fك باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة ع� يدّل التفعيل ٕاّن مراراً قلنا
العرض صدور ٕا� اGٕعراض

ã
| فالنظر الفاعل@/ من الفعل صدور ع�جهة Gًأّو يدّل

يُتوّجه َعْرض فالتعريض تعّلقه@, وجهة الَعْرض وقوع ٕا� التعريض
ã
و| فاعله@, من

فهو باXراد ´Í½الت وعدم مع�اGٕشارة وأمّا ٕاليه@, اXعروض ٕا� وقوعه جهة ٕا� فيه
لنفسه@/ وتعريف شخصيّة وٕاظهار الطرف قبال ã| عرضوجود

.@@٣ ـ وأ�َرض Êء
Ú
ال« كََعْرض عرÎÔÈا وجن�ٍة رّبكُم ِمن ٕا�َمغفرة وساِرعوا

/@١٣٣

ا¡Çدود جهات من فzا تضـيّق ف� ,@ ّ ماّديى حّد فيه ليس اjGخرة nعـا فٕاّن
الروحـانيّة ال«Êء nعـا وIيط واGٔرض@, ال«Êوات تَسُع مyا@, سعة

ã
| فهيى اXاّديّة,

ماّدّية@/ سفليّة طبقات وأرض

ã
| سـائراً اXتعال@, ا� ٕا� متوّجهاً ع�ئقها@, وعن الدنيـا عن Gًمنعز كان fن

وسيعة@/ راضية عيشة
ã
يعيش| فهو روحانّية@: مراحل



عرف ١١٦

الوجـود وٕاظـهار اGٕراءة ]Çع� بل الطول@/ يقابل ]ع� فليس الَعْرض@: وأمّا
وسيع َمعرض

ã
| تقع ا�Çنّة هذه أّن واXراد ومرأي@/ مَنظر ã

| ووقوعها واòصوصيّة
واGٔرض@/ ال«Êء سعة كمعرض وَمرأًي

معلومة معيّنة طول Gو عرض Gا ليس روحانيّة أو ماّديّة واGٔرض وال«Êء
ملموسة Tسوسـة كوuا هو اXـناط أّن ٕا� مضافاً ٕالzا@/ ويشـار عyا يبحث Ø
ح
Úsجه وعرضنا ـ تعا� قوله

ã
| Fك وهذا /@Gًطو أو عرضًا الواقع

ã
| سعxا G مرئّية@,
َعْرضاً@/ للكافريَن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرف@:

بعضـه متّصً� ء
ã
Ï¿ال تتابع ع� أحدYا يدّل صحيحان أص�ن عرف@: ـ مقا

يى Ødو الفرس@, ُعرف الُعرف@: ـ فاGّٔول والطمأنينة@/ السكون ع� ـ واjGخر ببعض@/
ومن بعض خلَف بعÎÉا أيى ُعرفا@, ُعرفاً القَطا جاء ويقال عليه@/ عر Hالش لتتابع بذلك
ا Øu@كأ ُتنبت@, Îلت� Òº ب� مرتفعة منـقادة أرض وهيى ُعَرف@, وbعها الُعرفة@, الباب
عـرفاناً ف�ناً ف�ن َعَرف تقول والِعرفان@, اXعرفـة ـ اjGخـر واGٔصل فرس@/ ُعرف
أنكر من Gّٔن ٕاليه@, سكونه من قلناه ما ع� يدّل وهذا معروف@, أمر وهذا وَمعرفة@,
القياس@, وهيى الطّيبة@, الرائحة وهيى الَعْرف@: الباب ومن عنه@/ ونبا منه توّحش شيئاً
والُعـرف@: طيHـ}ا@/ أيى Gم فها Hَعر َعرَفـه@/ أطيَب ما يقال ٕالzا@, تَسكن النفـس Gّٔن

Ø
oالق هو اòليل@: فقال الَعريف@: فأمّا ٕاليه@/ تَسكن النفوس Gّٔن بذلك يى Ùdو اXعروف@,

وجوه@/ فzا يقال َعَرفات@: وأمّا بذلك@/ ُعِرف Gٔ@نّه علzم@, َعَرف قد قوم بأمر

واXعرفـة اòمس@, ا¡واّس من Mاّسة علمته وِعرفاناً@: ِعرفة عرفته ـ مصبا
معروف@, أيى وَعريف عارف وأمر فعرفه@, به عّرفته فيقال بالتثقيل ويتعّدي منه@, Ëºٕا



١١٧ عرف

mوقا أمرهم مدّبر أيى عارف فأنا ِعرافة@, قتل باب من أعُرف القـوم ع� وعرفت
واعـ�ف واGٕحسان@/ والرفق �òا وهو باXعروف أيى بالعرف وأمرت بسياسxم@/

والكاهن@/ ]ع�اXنّجم والَعّراف@: نفسه@/ ع� به أقّر ء@:
ã
Ï¿بال

فُوجد مصـيبة به نزلت يقال َصبور@, أيى عارف رجل ـ ٣٤٤ . ٢ الxذيب
ـ ُعرفاً واXرَسRت احتملته@, أمر ع� لت ß Ôa ٕاذا َصبور َعروف@: ونفس عارفاً@/ َصبوراً
النفس تعرفه ما كّل وهو واحد@, واXعروف والعارفة والُعرف باXعروف@, اُرسلت ا Øuٕا
وأمّا طّيبة@/ وغ� طيّبة تكون الرائحة@, الَعْرف@: :@ Ø ãèعراGٔا ابن ٕاليه@/ Øوتطم� به وتَبسأ
أقّر ٕاذا ذنبه@: الرجل عرف ويقال مرتفع@, عال كّل وهو ُعرف@, bع اللغة

ã
| اGٔعراف@:

اGٔرض@: ومَعارف ُعرفها لطول َعْرفاء Gا يقال والضبُع ُعرفها, لطول َعْرفاء: وناقة به@/
الُعـرف@: الليث@: وقال وأعالzا@/ أوائلها والسحاب@: الرياح وأعراف مyا@/ ُعِرف ما
الص�@/ والِعرف@: اXعروف@/ والُعرف@: ُعرفه@/ أصل الفرس@: وَمعَرفة الفرس@, ُعرف

من أخـّص وهو Gٔثره وتدّبـر بتفّكر ء
ã
Ï¿لل ٕادراك والِعـرفان@: اXعرفة ـ مفر

كذا يعلم ا� ويقال اَ�@/ يعلم يقال Gو اَ� َيعرف ف�ن يقال اGٕنكار@, ويُضاّده العلم@,
كذا@/ يعرف وG@يقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وآثاره@, Rصوصيّاته وعلم ء
ã
Ï¾ ع� اطّ�ع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

فكـّل Rصوصيّاته@, وعلم سواه
Ø
Fع ء

ã
Ï¿ال ñي] اXعرفة فٕاّن العلم@, من أخّص وهو

عكس@/ Gو علم معرفة

مـفهوم من ويقرب واختيارها اXعرفة ٕاظهار وهو اGع�اف مصاديقها@: ومن

ã

الّ اGٔمكنـة وهيى واGٔعراُف اGٔرض ومَعارُف اGٕنكار@/ مورد ã

| اXتحـقّق اGٕقرار
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ومنكراً GًهوÇV يكون ما قبال
ã
| وآثارها خصوصيّاtا وُعرفت سـواها

Ø
Fع ت Øñ]

واXعروف ُعرفت@/ @قد
ã

الّ ا¢صوصة @اGٔرض@واGٔمكنة

ã
@أعا�

ã
| Fك وهذا , Ùñوغ�متم

اjGثـار جـهة من ا£هول الُمنَكر قبال
ã
| سواه

Ø
Fع Øñويتم عليه ويُطّلَع ُيعرف الّذيى

Gو العـقل يعرفه Mيث العقل عند اXطلوب اXستحسن ي�زم وهذا واòصوصيّات@,
البحر وموج الظاهر كا�ود الن�كر@, قبال ã|وُيعَرف ويَعلو يَبدو ما هو والُعرف ُينكره@/
بعد عالية Pـبال Tاط معروف Xوضع Ëºٕا وَعَرفات منبـته@/ أو الفرس عنق وَشعر
ñوا¦ي اGطّ�ع وهو اGٔصل قيود فzا لوحظ ٕاذا وغ�Yا والطيب والص� اXشعر@/

التجّوز@/ fن Gّوٕا ا¡قيقة@, من فهيى باòصوصيّات@: والعلم

/@٥٨ . ١٢ ـ ُمنِكرون لُه وُهم َفَعَرَفهم َعلَيه َفَدخلوا

/@ ٨٣ . ١٦ ـ ُينكروuا Ú ÔjMا ِنعمَة يَعِرفون

/@١٥٧ . ٧ ـ الُمنكَر َعِن yاُهم ويَ باXعروف يأمُرهم

/@١٧ . ٣١ ـ نكَر ÔX ا عن وXنَه باXعروِف وْأُمر لوةَ الص� أِقم Ú ãب� يا

والقـبول اGعـ�اف عدم هو اGٕنكار فٕاّن العـرفان@, مقابل
ã
| اGٕنكار فيذكر

هو حيث ومن نفسه
ã
| صاً Hومشخ اً Øñمتم يكون ما فاXعروف ا¦يñواGطّ�ع@/ وانتفاء

نظره@/
ã
شخصو| عند أو

الواقـع íمـ
ã
و| ا¡قيقة

ã
| معروفاً يكون أن نفسه@:

ã
| اXعروف من واXراد

للحّق@/ وتبعاً للعقل موافقاً ال¿Ìع يعرفه
Ø
j ه@, ÙñZبه@و الساn@ويع�ف العقل Mيث@يقبله

وال¿Ìع@/ ا¡ّق وOالف oالسل العقل ينكره
Ø
Fع عبارة أيضاً@: اXنكر أّن Fك@

ٕاليه ُيرشـد وما مندوباً@, أو واجباً ال¿Ìع
ã
| به يؤمر ما كّل يَشمل فاXعروف

وما مكروهاً@, أو حراماً ال¿Ìع عنه يyي ما كّل يشمل اXنَكر أّن Fك /@nالسـا العقل
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الزكّية@/ والفطرة nالسا العقل عنه يyي

واXستحسن والف�ح ا�òوالص�ح موارد bيع
ã
اXعروف| يستعمل وعلzذا

وا�ميل@/ والفريضة

معروف قوٌل باXعروف@, فليأ@كل باXعروف@, ّن Ôtوِكسو باXعروف@, فٕامساك
F{وصاِح ]عروف@, فاِرقوهّن باXعروف@, اُجوَرهّن وآتوهّن Ìوهّن@باXعروف, ß¾وعا

باXعروف@/ ِمروَن Ð�ا َمعروفة@, طاعٌة َمعروفاً@, نيا Eالد
ã
|

مفهومه خصوصـيّة وHتلف مـورد@, كّل ع� ينطبق
Ø ã
Ùك� مفهوم له فاXعروف

اXوارد@/ باخت�ف

/@١١ . ٤٠ ـ بذنوِبنا فنا@ Ò�فاع

/@١٠٢ . ٩ ـ بذنوwم فوا Ò Ò�اع وآَخرون

قبال
ã
| باXعرفة اGٕظهار مورد

ã
| اGع�اف ويسـتعمل بالذنب@, اGٕقرار أيى

فليس وا�حود@/
ã
الن قبال

ã
| به والتقرير التثبيت مورد

ã
| واGٕقرار وا�هل@/ اGٕنكار

اGٔصل@/ عن خارجاً

/@٤٦ . ٧ ـ ِبسDهم Rًُك َيعرفوَن ِرجال وَع�أ�عراِف

اXقامات واXراد وُيعرف@, يَعلو ما ٕانّه وقلنا وُغسل@, كقُفل ُعرف bع اGٔعراف
السـابق� اÇXقّرب� أوليائه مقامات وهذه ,@oوا�ح با�نّة ا¤يطة الروحانيّة العالية
قال ومكاXاtم@: النار وأصحاب ا�ـنّة أصحاب ذ@كر ا ØXو ,@oالنع جنّات Gم الّذين

رجال@/ Fyم
ã
وع�اGٔعا� تعا�@:

Çwم اXعرفـة فٕاّن بسDهم@, @ًRُّك َيعرفون ـ تعا� قوله اXعـ� هذا ع� ويدّل
علzم@/ وارتفاعاً وٕاحاطة علّواً توجب و]قاماtم وبأحواGم
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/@١ . ٧٧ ـ فالعاِصفاِت ُعْرفاً رَسRت ÔXوا

سلوك من اòمس اXراحل ٕا� تشـ� الكرZة اjGيات هذه ٕاّن عـذر@:
ã
| قلنا

النازعات@/
ã
| Fك اXتعال@, ا� ٕا� السالك

ســائر عن ت Øñ]و اسـتعدادها ُعِرفت
ã

الّ اXنتخبة ة ØñتمXا النفوس واXراد

تعا� ا� ذ@كر Ì¿ن
ã
| تكوينيّة مأموريّة وGم تكويناً@, ذواtا ã

| وارتقاء بعلّو النفوس
عصف@/ ـ عذر راجع ـ ٕاليه وسوقهم النفوس وهداية

اXعرفة@/ آثار من فهيى والطمأنينة@: والسكون الص� وأمّا

ã
| وواقعة معروفة ة Øñمتم اXوضع تلك كون باعتبار فهيى عرفات@: تسمية وأمّا

فيض@/ راجع ـ فzا يقال ما وG@يناس}ا با�بال@, Tاطة
ã
عوا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرم@:

َيعُرم اGٕنسان َعُرم يقال وحّدة@, ع�شّدة يدّل واحد صحيح أصل عرم@: ـ مقا
وك�ته@/ وَحّده ته

Ø
Ì ß¾ ا�يش@: وُعرام ذلك@/ فيه كان ٕاذا ُعرام@: وفيه عاِرم@, وهو َعرامة

حـروفه@/
ã
| زادوا أمـر oتفخ أرادوا ٕاذا م Øuٕا قلنا وقد َعرمَرم@, جيش يقال ولذلك

وهذا َعِرم@, وbعها كر@, Sالس الَعِرمَة فيقال الَعِرم@: َسيل وأمّا وعرر@/ عرم من والَعرمَرم
الكُدس الَعِرمة يكون أن وTتَمل ك�ته@/ من ُعرام له كان ُسِكر ٕاذا اXاء Gّٔن صحيح

ذيى كاXاء كث�@, متكاِثف فٔ�@نّه كذا كان فٕان اGَٔزج@, كهيئة عل ÔN يَُذّر n الّذيى الَمدوس
اGٔصل@/ عن شاّذ الشاة@: َرمHة Ò[ يكون فالبياض الَعَرمة@: وأمّا الُعرام@/

فهو وقتل@, ÍÈب
ã
èبا من يعِرُم عَرم يقال وال¿Ìس@, Çّدة ß¡ا الُعرام@: ـ مصبا

والُعـرمة@: ا�اهل@/ الَعرم ويقال فيه@/ لغة تِعب باب من عِرم فهو َعَرماً وعِرم عاِرم@/
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لغـة@, والَعَرمة وُغَرف@/ ُغرفة مثل ُعَرم وا�مع ,@ يُذريى Øjيُداس الطعام من الكُدس
دفعه@/ يُطاق G الّذيى السيل وقيل السّد@, وهو وكلمة@, كلم مثل عرمة bع قيل والَعِرم@:

ل�تفع ضًة
ß
مع� ,@ الواديى بطن ã| Òتُب� باÔXَسنّاة شبيه والَعِرَمة@: ـ ٤٨٩ اGشتقاق

الَعِرم@/ هدم الّذيى السيل أيى الَعِرم@, َسيل ومنه فيَفيضع�اGٔرض@, السيل علzا

قرن بعد قرناً اGٔعصار تداولxم َسبأ
Øã
ÏÉم بعد القوم وكان ـ ٣٤٠ . ١ اXروج

سبأ@, ب�د وهيى ا¨ن أرض من مازن بب�د وذلك الَعِرم@, َسيل علzم ا� أرسل أن ٕا�
يرّد السّد وهذا ///@ العاديى اGٔ@ك� لقFن بناه فرسخ@, ã

| فرسخاً كان الّذيى السّد وهو
السيل@/ عyم

Çbع الَعـِرم أبو@عبيدة@: ا�اهل@/ الَعِرم@: :@
Ø ã
èعـراGٔا ابن ـ ٢٩٠ . ٢ الxذيب

ا�ÇÔَرذ Ëºٕا هzنا الَعِرم وقيل واد@/ Ëºٕا العرم@: وقيل والُمَسنّاة@/ كر Sالس وهيى الَعِرمة
وِنـعمة نَعمة

ã
| َسبأ قوم وكان الشديد@, اÇXطر الَعِرم وقيل علzم@/ كر Sالس بثق الّذيى

Jتاجون ما يفتحون أبواب فيه ِسكر Gم وكان ُجَرذاً علzم ا� فبعث كث�ة@, وِجنان
م@/ Òuِجنا فغّرق كر Sالس علzم بثق Ø
ح َرذ Ôا� ذلك فنقبه اXاء@, من ٕاليه

جبال ث�ثة ب� هو فقال@: مأرب؟ سّد عن وسألتُه ـ ٣٥ . ٥ البلدان معجم
واحـدة@, جـهة من Gّٕا Uرج اXاء لذلك وليس واحد@, موضع ٕا� السيل ماء يصّب
اXاء@, فيه فيجتمع والرصاص@, الصلبة با¡جارة اXوضع ذلك سّدوا قد اGٔوائل فكان
بقدر السّد ذلك من فتحوا زروعهم

ã
س� أرادوا ٕاذا فكانوا كالبحر@, السّد خلف فيص�

وقّصة مأرب سّد خراب خ� وأمّا بأبوابgTة@/// أرادوا@, ٕاذا يسّدونه
Ø
j حاجxم@,

وكان ا¨ن@, أرض
ã
اXعمورة@| اGٔمكنة فأخرب حبشان , ملك

ã
كان@| فٕانّه الَعِرم@: سيل

سبأ@/ �aبن ب�د وعامة َيعرب بن يشجب بن سبأ بن كه�ن ب�د@ أخرب ما أ@ك�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ومن والتأ@ّثر@/ النفوذ يقبل G Mيث التصّلب هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

اXنظّم وا�يش العلم@/ نور نفوذ عن اXانع وا�هل اXاء@/ ¡بس
Ø ã
اXب� السّد مصاديقه

وا¡Çبوب �الطعام والكُْدس النافذ@/ الشديد واXطر اGٔعداء@/ صفوف مقابل
ã
| ا£ّهز

/@Ì¿والن الذّر قبل واXذلHل� جل Sبالر �اXوطوء اÒXدوس الّدق� قبل ا£تمعة

السّد@/ وهو اXاء ¡بس يب� ما والُمَسنّاة@: كر Sوالس

حÍÉموت@, من قريباً نعاء@, Hالص مراحل@من ع�@ث�ث ا¨ن ب�د من والَمأِرب@:
يقول قَحطان@/ بن َيعُرب بن َيشُجب بن َسبأ بانيه ٕا� منسوباً السبأ@, عليه يطلق وقد

لت@: Hالص ãèأ بن أميّة

الَعِرما سـيلها دوِن ِمن يبنوَن ٕاذ مَأِرَب السا@كن� َسـبَأ ِمن

رب9ُكـم ِرْزِق ِمن ُكُلوا Êٍل ß¾و à
� ÒZ َعن َجّنتاِن آيٌَة م

ß ß
y َمْسـكَ

ã
| ِلَسـبٍَأ كاَن َلَقد

لناُهم وبد� الَعِرم َسْيَل م
ß
zعل َسْلنا فأْر فأعَرضوا َغفور@, aوَرب طي9بٌة َبلدةٌ لَه وXشُكروا

/@١٦ . ٤٣ ـ وأثل ط Ò̀ ُأ@ُكل
ã
çجّنت�ذوا Pّنتzم

اòرق يتوقّع G الّذيى بناؤه الشديد الَعِرم السّد جانب من السايل السيل يراد
فيقال اXاء@, من وضبطه احتواه وما السّد نفس ع� عرفاً السّد ويطلق فيه@/ والنقض

السّد@/ من اXاء

اXع� وهذا فيه@, النفوذ يقبل G الّذيى اXتصّلب الشديد هو الَعِرم أّن ٕا� مضافاً
فيه@/ وما السّد Vموع

ã
| يصدق

عن وامتداد اتصال
ã
| باGٔشجار مست�اً يكون ما Fyم ف�اد ا�ّنـتان@: وأمّا
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ذلك
ã
| ÇVموعها فكأّن وغـ�ه@, مالكzا باخت�ف قطعاtا تنفصل G و¾Êل@, �Z

وب� بيyا Øñـ] Gو و¾Êل@, �Z عن Fuكو باعتبار جنّت� Jاسـب الطويل اGمتداد
ا�هة@/ هذه غ�

ã
| والقـابليّة اGسـتعداد وجـود ٕا� ٕاشارة َغفور@: aوَرب طي9بٌة بلدةٌ ـ وذ@كر
Gو ÇGم ويـغفر عyم يعفو غفور رّب مقابل

ã
| ا¡ياة وٕادامة wا@, لينتفعوا أراضzم

أعGFم@/ بسوء يأخذهم

اُخذوا@/ Ø
ح واستك�وا طغياuم ã
| وا ØÍ¼أ م Øuفٕا هذا@: ومع

وَعِرم@/ شديد ّ أيى من له مرّد ف� طائفة@: لك Ôv أن أراد وٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عرو@:

مـثله@, واعـ�اه رفده@, لطلب قصده قتل@: باب من َعْرواً َيعروه عراه ـ مصبا
معروفة@/ القميص وُعرَوة أصابه@/ واع�اه@: أمر وعراه معرّو@, واXقصود عار@, فالقاصد

التشبيه@/ ع� ـ اZGٕان ُعَري أوثق وذلك ُعَري@, وا�مع اُذنه@, الكوز@: وعروة

وأصابه@/ غشيه ٕاذا أمر@, عراه ـ وغشيان وم�زمة ثبات ع� يدّل عرو@: ـ مقا
الُعـروة البـاب ومن اXهموم@/ تأخذ ِقّرة والُعَرواء@: واع�اه@/ اGّم وعراه د@, Ò�ال وعراه
البـاب ومـن اGٕصـبع@/ وتلزمها َسك Ô] ا Øu@Gٔ عروة يت Ød ا Ø̂ وٕا وغ�ه@, الكوز عروة

اGٕبل@/ به تتعلّق الشتاء
ã
| ُخÍÉة له تب� شجر النبات من وهو الُعروة

يدوم
ã

الّ اGٔرض وهيى الشجر@, ُعروة من ُعروة واشتقاق ـ ٢١٩ اGشتقاق

أع� والُعرُعرة@: لك@/ ُعروة فهو به اعتصمَت ما وكّل َدب@, Òا� ã| به Ë½ فيُعتَ شجرها
ا�بل@/
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أتيت ٕاذا يقول@:
Ø ã
èعراGٔا ابن َمعروَفه@/ طالباً غِشيَه واع�اه@: َعْرواً َعراه ـ لسا

عروته :@ ا�وهريى واع�رته@/ واع�يته عررته عروتُه قلَت حاجة منه تطلب رجً�

ã
غشي� :@

ã
æا Ò�واع

ã
æَيعرو اGٔمر

ã
æوَعرا َمعُرّو@/ فهو طالباً@, وأتيته به أXمَت ٕاذا أعروه@,

عّريته@/ فقد وخلّيته أYلته ء
ã
Ï¾ لكّل ويقال /@

ã
وأصاب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيه اXقصود الغرض وOتلف النافذ@, الوصول هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

وعراه فيه@/ نافذاً وصل ٕاذا آخر@, أمر أو ال�د أو اGّم عراه فيقال@: اXوارد@/ باخت�ف
والنفوذ@/ الوصول اختار ٕاذا واع�اه وXقصود@/ حاجة لطلب نافذاً ووصله قصده ٕاذا
وُعـروة القميص@, وُعروة الكوز@, كُعروة مقصود@, ّ Gٔيى به ويُوصل يُعري ما والُعروة

/@
ã
æالروحا اGهتداء

مـن فـهيى وغ�ها@: والثبات@, وا�Xزمة@, والقصد@, والغشيان@, اGٕصابة@, وأمّا
اGٔصل@/ آثار

بعُد@/ ويذكر ,@
ã
اليا	 ماّدة fن والتخلية@: اYGٕال وأمّا

. ٣١ ـ @الوث بالُعروة استمَسـَك َفَقد ِسن ÔT وهو Mِٕا�ا وجَهه ُيْسِلم وَمن
/@٢٢

/@٢@@.@٢٥٦ ـ @والوث بالُعروة Xْسَتْمَسَك َفَقد Mبا ويؤِمُن بالطّاغوِت يكُفُر ن Ò Òf

ٕا� wا يتوّصل معنويّة ُعروة أوثق با�@: اZGٕان وهكذا ا� ٕا� الوجه oفتسل
ا¡قيقة@/ ٕا� wا متوّسً� ا¡ّق

/@٥٤ . ١١ ـ بُسوء بعُضآGِتنا يك Ò�اع �ٕاّ نَقول ٕان جئَتنا@/// ما هوُد يا قالوا



١٢٥ عري

ع� يدّل واGفتعال للتعدية@/ والباء فيك@/ أراد ما فيك وأنفذ سوءاً أوصلك أيى
واXطاوعة@/ اGختيار

عليه@/ Gة jGا جانب من النافذ السوء ٕاصابة يراد

عنه@/ نبحث مستقلّة ع�ماّدة فهو يائيّاً العري وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عري@:

عار فهو وعريـة@, عرياً تعب باب من يعَري ثيابـه من الّرجل عِريى ـ مصبا
باGمـزة ويُعّدي عاريات@, ونسـاء ُعـراة@, وقـوم وعريانة@/ عارية وامـرأة وعريان@,
وصف عليه@, Ìج

Ò
º G :@ ٌ ُعريى وفرس مyا@, ثيابه@وعّريته من فيقال@أعريته والتضعيف@,

يقـال G Fك ُعريان فرس يقال Gو أعـراء@, خيل فقيل وbع ÓÊºٕا جعل
Ø
j باXصـدر

باب من َعٍر فهو يعَري العيب من وَعِريى ُعرياً@/ رك}ا الدابَّة@: واعروَري /@ ُعريى رجل
به@/ ِس�ة G الّذيى اXتّسع اXكان والَعراء@: سلم@/ ٕاذا َتِعب@:

من عِريى قد منه يقال الُعريان@, ذلك من ومفارقة@/ خلّو ع� يدّل عري@: ـ مقا
ذلك Gّٔن والوجه@, والِرج�ن اليداِن الَمعاريى ويقال@: ُعراة@/ عاٍر وbع يعَري@, ء ãÏ¿ال

ُس�ته@/ من أعريته ء
ã
Ï¾ كّل الَعراء الباب ومن أبداً@/ باٍد

G الفضاء باXّد@: والَعراء الَعراة@/ وكذلك والساحة@, الِفناء مقصور@: الَعرا ـ صحا
ثيابه@/ من وعِريى َهضبة@/ وَعْروي@: به@/ ِس�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من عاٍر رجل الباب@: ومن ـ�ة@, Sالس فقدان هو اXاّدة@: ã| الواحـد اGٔصل أّن



عري ١٢٦

تسـ�ه n ٕاذا العـيوب من َعٍر وهو ال«Ìج@/ من ُعريى وفرس لبدنـه@/ الساتر اللباس
شجر@/ أو سقف أو جدار من فيه ِس�ة G الّذيى اXكان والَعراء العيوب@/

عن يكشف النافذ اX�م الوصول فٕاّن عرو@: وماّدة ب�اXاّدة التناسب O@Gو
يطلب ُعريى فكأ@نّه والتوّسل التوّصل wذا Iصيله يريد مطلوب غرض ٕا� ا¡اجة

وaايته@/ ظلّه Iت Øليطم� ِس�ة

/@١٤٥ . ٣٧ ـ oَسق وُهو بالَعراِء فنبذناُه

/@٤٩ . ٦٨ ـ َمْذُموم وهو بالَعراء َلُنِبَذ رب9ِه ِمن ِنعمٌة َتداركه لَو�أن

الرّب مـن ولطف نعمة يتداركه nو ومذموماً@, ÓDسق بالعراء وي�ك يطرح أيى
تعا�@/

G@ِس�ة الّذيى اXكان@الوسيع والَعراء: حوت@وتسبيحه@/ بطن ã|توبة@يونس يراد
وال�ودة@/ ا¡رارة تس�عن فيه

َتظمؤ � وأ ن�َك و�@تَْعَري فzا Qوَع �أ@ّ لك فتَْشٕان� ن�ة Òا� ِمَن ا Ôg رَجن� ÔORَف
/@١١٨ . ٢٠ @ـ@ و�@َتْضَحي فzا

البدن قوي قوام فٕاّن الغذاء@, Iلّل ٕاذا وقويه البدن قوام به ما فقدان هو ا�وع
بالغذاء@/

ظاهر
ã
| حاجـة فيه فالُعريى البدن@/ ظاهر ã

| السـاتر من اòلّو هو والُعريى

ّ خارجيى أمر ٕا� Fyم كّل ã
| واGفتقار الداخلّية@, القوي

ã
| حاجة فيه وا�وع البدن@/

البدن@/ من

نـفس من يتكّونان ا Ø̂ ٕا للروح واللباس الغذاء فٕاّن الروحانّية@: ا�هة
ã
| وأمّا

واGسـتفاضة واGرتباط واGٕقبال التوّجـه هو الروح@: فغذاء اòارج@/ من G الروح



١٢٧ عزب

والزهد@/ والعبوديّة والطاعة والورع التقوي هو ولباسه@: اXعارف@/ و¾Îود

فغذاؤه اjGخرة@: وا¡ياة ٕا�ا¡ّق وجهة وله روحانيّة حياة ذا اGٕنسان كان فٕاذا

ã
| �ًSمتوغ كان ٕاذا@ وأمّا وج,وده@/ عن ّ خارجيى أمر ٕا� J@Gتاج نفسـه@, من ولباسه

اòارج@/ من يتحّصل لباس وٕا� خارج غذاء ٕا� فيحتاج الدنيا@: ا¡ياة

ملكوتيّـة لطيفة ماّدة ع� Gًأّو خلق آدم أّن ع� الكرZة اjGيات هذه وتدّل
حياته Tيط وكان وحياته@, خلقته ÏÉقت[ تضحي Gو تعري Gو تظمؤ Gو Q@Gوع

الّ�هوت@/
ã
| مستغرقاً روحانياً

الزا@كية النورانيّة ا�نّة تلك Tيط عن وخرج اXلكوتيّة حدود عن Qاوز ØXا Øj
الظلFنيّة اXاّدة nعا نفوذ Iت ووقع عyا@, فهبط الشيطان@: بوساوس بالتأ ّثر القادسة@,
الدنـيا ا¡Çياة آثار و¡قته ماّدياً@, كثيفاً ظلFنيّاً ا¤يط بتأث� جسمه وصار الكثيفة@,

ولوازمها@/

ã
Ù�Qو أثر هو بل الروح@, يتبع البدن أّن

ã
ويلّخص| ذيله@, يطول Mث وهذا

النافذ@/ ا¡ا@كم القاهر الروح من وظهور

/@٩ . ٦ ـ َيْلِبسون ما م
ß
zعل وَلَلَبْسنا Rًَرُج َعْلناُه Ò Ò� َمَلكاً@ َجَعلناه ولو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزب@:

وÍÈب@: قتل
ã
èبا من وعزب بعد@/ قعد@: باب من عزوباً ء

ã
Ï¿ال َعزب ـ مصبا

َيعُزب الرجل وعَزب ذ@كرها@/ عنه غاب أيى النيّة وعَزبت عازب@/ فهو ,@ ãوخ غاب
أيـضاً@, َعَزب وامـرأة َعَزب@, فهو أهل@, له يكن n ٕاذا وُعزوبة@: ُعزبة قتل باب من

عازب@/ باعتبار عّزاب الرجل وbع



عزب ١٢٨

والَعَزب@: ُعزوباً يعزب َعزب يقال وتنّح@, ع�تباعد يدّل صحيح أصل ـ مقا
يقال حاجة@/ من اGٔهل

ã
| له ما Ø
ح ُعزبته طالت الّذيى عزابة@: ßXوا له@/ أهل G الّذيى

تقدر G Ø
ح يفوتك ء ãÏ¾ وكّل أذَهبه@/ حلمه@: ا� وأعَزَب ذهب@/ ف�ن@: حلم َعَزب
الَمطلب@/ البعيد الكٔ�@: من والعازب عنك@/ عَزب فقد عليه@:

بعض, عن بعÎÉم تَباعد ٕاذا القوُم: تعاَزب قوGم من مُعازب: ـ ٥١٢ اGشتقاق

ã
| باعدوها ٕاذا ٕابَلهم@: القوم أعزَب ومنه النكاح@, عن عَزب Gٔ@نّه َعَزب@, رجل ومنه

الَمرعي@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـباعد لوازمـه@: ومن خفاء@, مع غيبة هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد اGٔصل أّن

وبـ� بيyا الفارق هو وهذا اGٔصل@/
ã
| القيدين Iقّق من ف�بّد والذهاب@, والفوت
وغ�ها@/ والغيبة واòفاء والفوت البعد مواّد

النكاح ترك فٕاّن منه@, وخفاء غيبة
ã
| كونه فباعتبار النكاح@: عن العزوبة وأمّا

الطبيعة جريان خ�ف ع� وهو شديد@, Ø�وتص زائدة مؤونة ٕا� Jتاج عنه والتنّحيى
الرجل@/

ã
|

@ِمن و�أصَغُر ْرِض َ�أ
ã
|�و واِت مى الس�

ã
| ٍة ذَر� ِمْثقاُل َعنُه يَعُزُب � الَغْيِب

ß
ßnعا

/@٣ . ٣٤ ـ ذلك@

َعن يَْعُزب وما فيِه ُتفيُضـون ٕاذ Îوداً@ Ô¾ َعَليكُم @ُكنّا �ٕاّ َعَمٍل من َتْعمُلوَن �و
/@٦٠ . ١٠ @ـ@ ذلك ِمن و�أْصَغَر Êء

Ú
ال«

ã
| �و ْرِض َ�أ

ã
| ٍة ذَر� ِمْثقاِل من َرب9َك

واXوجودات@, nالعوا ع�bيع @القيّوم ّ ا¡يى ا¤يط ]وجب@نوره علمه@تعا� فٕاّن
ا¤يط@: علمه عن وخفاؤه ء

ã
Ï¾ غيبة وZ@Gكن



١٢٩ عزر

/@٥٩ . ٦ ـ َيْعلُمها �ٕاّ َوَرقٍة ِمن َتسُقُط وما والبَْحِر Ù Ò	ال
ã
| ما وَيعلَُم

اGُو�
ã
| النظر فٕاّن اGُو�@:

ã
| وتأخ�ها الثانية@, اjGية

ã
اGٔرض| hتقد وأمّا

نف«Îا@/
ã
| ومهّمة مة Hمقد وال«Êوات ,@ هيى حيث من وعلمه ومقاماته صفاته ذ@كر ٕا�

وبيانه العلم Çcول oتفه جهة وٕا� wم علمـه تعلّق ٕا� فzا فالنظر الثانية@: �Rف
ال«Êء@/ ٕا� بالنسبة مyم وقريبة وم¿Îودة مقّدمَة النظر واGٔرضwذا Gم@,

ٕا� فـzا النظر فٕاّن اGُو�@, اjGية �Rف فيه@, ال«Êء أفرد قد اللحاظ@: وwذا
وفعً�@/ ذاتاً وصفاته مقاماته وبيان الرّب عظمة ذ@كر

ما يؤيّد باGٔعـFل@: و¾Îوده بالغيب علمه قبال
ã
| الُعزوب ذ@كر أّن O Gو

اGٔصل@/ من ذ@كرناه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزر@:

مـن جنـس ـ واGٔخري /@Í½والن oالتعظـ ـ ٕاحداYا كلمـتان@: عزر@: ـ مقا
واGٔصـل روه@/ وتَُوق9 روه وتَُعز9 ـ تعا� كقوله والتـوق�@, Í½الن ـ فاGُو� الÍÉب@/

التعزير@/ ـ اjGخر

ع� وُعزير /@oوالتعظ الن½Íة والتعزير@: ا¡ّد@/ دون التأديب التعزير@: ـ مصبا
والّس�م@/ الّص�ة عليه

Ø ã
ن� اXصّغر@: صيغة

ã
| Ì

Ù
فـ« وكـذلك أمره@, ع� شـايعته ٕاذا الرجل@, عّزرُت ـ ٣١٨ اGٕشـتقاق

بُعنف@/ ء
ã
Ï¿ال انðاعك والَعْزر@: ا¡ّد@/ دون والتعزير@: الت�يل@/

غـ�ه@: وقـال عـّظمتموهم@, وعـّزر[وهم@, عبيد@: أبو ـ ١٢٩ . ٢ الÇxذيب
به فعلت تأويله ا Ø̂ ٕا أّدبته@, ف�ناً@: وعّزرت الرّد@, اللغة@:

ã
| الَعزر أّن وذلك ن½Í[وهم@/



عزر ١٣٠

عن معه يَنكُل أن Nب ما به فعلت تأويله به@, نّكلت أّن Fك القبيح@, عن يردعه ما
التعزير كان ولو أعداءهم@, عyم ترّدوا بأن ن½Í[وهم@, عّزر[وهم: ـ فتأويل اXعاَودة,
دخل oفالتعظ وجَبْت ٕاذا ½Íة والن� به@, اGستغناء اللغة ã| اGٔجود لكان التوق� هو
:@
Ø ã
èعراGٔا ابن ديyم@وتوق�هم@/ عن ّب Hم@والذyع اXدافعة هيى اGٔنبياء ن½Íة Gّٔن فzا,
التوقيف والعزر@: اXنع@/ والعزر@: ا¡ّد@/ دون التأديب والعزر@: بالسيف@/ Í½الن الَعْزر@:

واXنع@/ الرّد الَعْزر وأصل قلُت@: ين@/ Sالد ع�باب

ع�الفرائضواGٔحكام@/ التوقيف والتعزير@: رّده@/ وعَزره@: اللHوم@, الَعزر@: ـ لسا
العـرب@: ك�م

ã
| والتعـزير ون½Íه@/ وقّواه أعانه وعَزره@: التأديب@/ التعزير@: وأصل

من فكأّن والرّد@, اXنع التعـزير@: وأصل يف@/ Hوالس باللSسان Í½ Hالن والتعزير@: التوق�@/
أذاه@/ من ومنعxم أعداءه عنه رددَت قد ن½Íتَه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| اÇXاّدة وقـوع ويؤيّده التقـوية@, مع الذّب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

Mبا لتؤمنوا به@, آمنوا فاّلذين ,@
ã
@وآمنrبُرُس� ـ ورسوله با� اZGٕان بعد ا£يد القرآن

Í½الن وقبل اZGٕان@/ بعد الثانية اXرتبة
ã
| الواقع هو التعزير أّن ع� الداّل ـ ورسوله

هذه قبل الواقع هو التعزير أّن ع� الدالّة ـ والتوق� أنزل@, الّذيى النور واتّباع اXطلق@,
واGٕعـانة oوالتـعظ التوق� وعن Í½الن مطلق عن عبارة فليس واGٔعFل@/ اXراتب

واXشايعة@/

والتوق� واXشايعة وال�ع والردع والرّد واXنع واGٕعانة والتوقيف Í½الن وأمّا
wا يراد وقد اXوارد@, باخت�ف اGٔصل لوازم من مyا واحد فكّل والتأديب@: oوالتعظ



١٣١ عزر

التجّوز@/

والتقوية@/ الّذب ـ القيدين اعتبار من اGٔصل Iقّق
ã
| ف�@بّد

/@٩ . ٤٨ ـ وُتَسب9حوه روه وتَوق9 روه وتُعز9 وَرسوله Mبا لتؤمنوا

.@@٧ ـ َمـَعه ُأْنـِزَل اّلذيى ـوَر Eالن واّتَبعوا وه ÔÍ½ ونَ وَعّزروه به آَمُنوا فال�ذيَن
/@١٥٧

/@١٢ . ٥ ـ Mا Ôrوأقرض وَعّزر[وهم
ã
بُرُس� Ôrوآَمن

Ì¿بن Fxوتقوي ,@Fzف يقال
Ø
Fع والدفاع رسوله hوحر ا� hحر عن الذّب يراد

اGٔمـور وهـذه اXنكر@, عن والyيى باXعروف واGٔمر يـن Sالد أحكام وتبي� ا¡قائق
واتّـباع والتـوق� Í½الن يلزم بعدها

Ø
j اZGٕان@, لوازم ومن و¾Ìعيّة عقليّة وظائف

واGٕقراض@/ عمً� الدين

ا� خـليفة الرسـول فـٕاّن ا�@, تعزير ٕا� مرجعه الرسول تعزير أّن O Gو
ا� ٕاطاعة ٕاطاعته أّن Fك نفسه@,

ã
| واستق�ل وموضوعيّة استق�ل له وليس ورسوله@,

سول@/ الر� وأطيعوا Mا أطيعوا ـ

النـفس@, عن والذّب التقوية مصاديق أظهر من فٕانّه والتأديب@: التعزير وأمّا
وZنعه اXقام باقتضاء وُيربّيه الgال ٕا� وvديه وvّذبه العمل سوء عنه يذّب حيث

العمل@/ وتكرار الرجوع عن

ٕاÌºائيل@/
ã
ب� من اGٔنبياء من فهو ُعزير@: وأمّا

ودانيال@/// ُعَزير :@Í
Ú
½ تنَ ÒR يد

ã
| الّذين اGٔساري

ã
| وكان ـ ٤٩ ص اXعارف

الشام@/ ٕا� ح�عاد يعرفوuا اُحرقت@, أن بعد التوراة ٕاÌºائيل
ã
لب� فأقام ُعزير@: وأمّا

ا�@/ ابن هو الzود من طائفة وقالت
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ألفان معه وقدم بالعراق وكان الّس�م@: عليه ُعزير ـ ٢٨ . ١ الورديى ابن تار±
وع¿Ìون مائة بالقدس ُعزير مع وترّتب وغ�هم العلFء ٕاÌºائيل

ã
ب� من يزيدون أو

ã
| ا� Çfثّلها ذاك ٕاذ مـyم عدمت قد التوراة وكانت ٕاÌºائيل@,

ã
ب� علFء من شيخاً

أمرهم@/ فأحّبوه@وأصلح G�Mا@وحرامها, @ٕاÌºائيل@يعرفوuا
ã
لب� ووضعها العزير صدر

أربع� بعد
ã
Ø|تُو Ø
ح القدس

ã
| ٕاÌºائيل

ã
ب� يدّبر لبث الُعزير أّن الzود@: كتب ومن

Rت وGية Gبتداء ومائة@, ث�ث� سنة الُعزير وفاة فتكون اXقدس@, بيت لعFرة سنة
عمران@/ بن هارون بن العزر بن فينحاس ُولد من َعزرا

ã
æبالع�ا واdه ,@Í

Ø
ن½

واÇGاديى الكـاهن وهـو اGٕمـداد@, ]ع� َعزرا لفـظ َعزرا@: ـ مقّدس قاموس
أ@نّه ويظهر أميناً@, قادراً عاXاً وكان ال¿Ìيعة@,

ã
| اXاهر والكاتب ,@�Sالع�ي ã|عروفXا

وأخـذ وغ�هم@, كورش زمان من ٕايران@, سـ�ط� عند تاّم واعتـبار مقام له @كان
مـن كب�ة bاعة مع ورجع Gزمة@, وٕاعانة ٕامداد مع ِدرازدست أردش� من فرام�
وَعزرا التوار± كتب صنّف أ@نّه ويعتقدون اXي�د@/ قبل ـ ٤٥٧ سنة

ã
| oاُورشل Ìºاء اُ

ع�ذلكLميا وساعده العتيق@, العهد كتب وصّحح bع
Ø
j كتابLميا@, من ومقداراً

/@ وم�@كيى

ستّ� وبعد كورش@, زمان من الzود مراجعة تار± ع� يشتمل عزرا وكتاب
اÇXي�د@/ قـبل ـ ٤٥٦ سنة

ã
| وقعت وقايع وتلك نفسه@, أعFل Jكيى ذلك من سنة

كريفا@/
ã
èأ كتابا أيضاً@ ٕاليه وينسب

فصار بالعراق @ٕاÌºائيل
ã
ب� مع كان ُعزيراً ٕاّن وقيل ـ ٩٢ . ١ أث� Gبن الكامل

يكن nو اXقّدس بيت ٕا� عادوا م Øu@Gٔ التوراة@, ٕاÌºائيل
ã
لب� فجّدد اXقّدس@, بيت ٕا�

أخذ قد عزير وكان واُعدمت@, واُحرقت اُخذ Dف أخذت قد كانت ا Øu@Gٔ التوراة@, معهم
وانفرد وuاراً ليً� يبكيى جعل ٕاÌºائيل@,

ã
ب� مع اXقّدس بيت ٕا� عاد

Ø
Fفل

ã
الّس� مع
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ما عزير يا فقال جالس وهو رجل ٕاليه أقبل ٕاذ حزنه
ã
| كذلك هو Cفبي الناس@, عن

ذلك وأتاه ٕانعدم@/// أظهرنا ب� كان الّذيى وعهده ا� كتاب Gّٔن أبكيى فقال يبكيك؟
فتمّثلت اXاء@, ذلك من فسقاه رجل صورة

ã
| ا� بعثه مَلَكاً وكان ماء فيه بٕاناء الرجل

ع� ٕاليه ا� قبضه
Ø
j التوراة@/// Gم فوضع ٕاÌºائيل

ã
ب� ٕا� فرجع صدره@,

ã
| التوراة

ا�@/ ابن عزيٌر بعÎÉم@: ح
قال اGٔحداث@, فzم وحدثت ذلك@,

ã
س�

ã
| ُعزير وكان قالوا ـ Ìºوحا بن ُعزير قّصة ـ ١١٥ . ٣ والتار± البدء

ظهر من التوراة وأم�علzم شجرة Iت قعد اXقّدس بيت ٕا� رجع
Ø
Fفل ,@Í½ن Rت

يعلم nوÍ½ن Rت أيّام دفyا كان Ìºوحا أباه Gّٔن وضّيعوها@, نسوها قد وكانوا قلبه
علzم أم� ما wا وعارضوا فاسـتخرجوها علzا فدلxّم ـٌة@,

Ú
Y عجوز Gّٕا ]كاuا

وروي كّلهم@/ يقله nو ا� ابن ٕانّه طائفـة قالت ذلك فعند حرفاً@, غادر ما فوجدوها
الzود من فرقة قالت ا�@: ابن اXسيح النصاري قالت Xا قال ٕانّه الضّحاك جوي�عن
ي�جر@, n فُزِجر القََدر

ã
| تكلّم عزيراً أن وهب@: وزعم ا�@/ ابن عزير بل Gم@: معاندة

ع� خاوية وهيى قريـة ع� Hمر الّذيى هو ويقال اGٔنبياء@/ ديوان من ٕاسـمه ا� fحا
ُعرو¾Îا@/

فارس@: مَلِك َشستا ÒIأر مُلِك
ã
| اGُمور هذه وبعَد ـ السابع اGٔصحاح ـ َعزرا

بن أمريا بن أِخيطوب بن صادوق بن َشلّوم بن ِحلِقيّا بن َغَزْريا بِن Ìايا
Ò
º بُن َعْزرا

بن ألعازار بن ِفينحاس بن أبيشوع بن
ã
Ùُب� بن يى Sُعز بن َزَرحيا بن َمرايوث بن َعزريا

الرأس@/ الكاهن هارون

الرب� أعطاها ã Ø
موÏºال ¾Ìيعة ã
| ماهر كاتب وهو بابِل من َصِعد هذا َعْزرا

ã
ب� من معه وَصِعد ُسؤله@/ Hكل عليه ه ß×Gٕا Sالّرب يَد َحَسب الَملِك وأعطاه ٕاÌºائيل@/ ٕالُه
السابعة السنة

ã
| oٕا�اُورَشل ,@oوالبَّواب�والنثين ٕاÌºائيل@والَكَهنة@والّ�ويّ�والُمغنّين
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وليُـَعلSَم Çwا والعمل الرّب ¾Ìيعـة لطلب قلبه هيّأ َعزرا Gّٔن الَمِلك@@/@/@/ َشستا Ö ÒIرGٔ
وقضاًء@/ َفريضة ٕاÌºائيَل

معاون@/ مؤّيد@, مساِعد@, �ِعِزر� ـ قع

عون@/ ٕاعانة@, مساعدة@, �ِعِزراه�

ِعِزرا@/ = ـ ١ . ٧ ـ َعزرا ـ ع�يى مقّدس @كتاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُمور@: ٕا� اGٕشارة
ã
ÏÉيقت اXقام أّن

والروم@, واGٔهواز العراق ع� جانبGراسف من منصوباً كان :@Í
Ú
ن½ ت ÒR ـ ١

وَنبو@: بابل@/ س�ط� من وهو Ì
Ú
ºGنَبو أبيه Ëºوٕا ,@Í

Ø
½ نَ نَبوكَد ٕانّه العهد@: كتب

ã
و|

ببلدة أع�ألقاب من :@Í
Ø
½ نَ ونَبوكَد اjGسوريّ�@/ آGة من ٕاËºٕالىه وهو النبو@, ماّدة من

اÇXلك ٕا� وaل اXقّدس@, بيت وأحرق وفلسط�@, Í½م ع� Mم�ته وأغار بابل@/
بـيت Hريبه وتار± وأساري@/ عظيمة Gًأموا والقدس والشـام اXغرب من Gراسف

م@/ ق ـ@ ٥٦١
ã
ومات| اXي�د@/ @قبل ـ ٥٨٦ سنة اXقدس

كيكاوس@, حفيد كيخ«Ìو بعد ملك كيكاوس@, أخيى ابن هو Gراِسـف@: ـ ٢
@زمانه@زرادشت@/

ã
| وظهر مدينة@فسا كشتاسف@وب� ُبنيت@له@مدينة@بلخ@,@وملك@بعده@ابنه

كاSار Íبن
Ø
Rتن½ عّمه Gبن عقد Gراسف وٕاّن ـ ٢٧ ص الطوال اGٔخبار

ã
و|

ٕا»@/ رجل@/// ألف Ì¿ع
ã
ٕاث�

ã
| كيقباد بن كيانبد ابن

درازدست@/ wمن أردش� هو َشستا@: Ö ÒIأر ـ ٣

كورش@, بالع�انيّة واسـمه السـبعة@, oقالGٔا ملك ـ ٣٨ ص الورديى ابن ã|و
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ٕاÌºائيل@/
ã
ب� وعّود اXقدس بيت بعFرة أمر والّذيى

م@/ ق ـ ٤٦٥ سنة ملك ـ اXقّدس القاموس
ã
و|

ت ÒR زمـان من الزمان@, هذا
ã
| كان عزرا أّن اXنقوGت@: هذه من يظهر ـ ٤

ونبّوته@: أموره وجريان وأحواله حياته خصوصيّات وأمّا أرIشستا@/ عهد ٕا� ÍØ
½ نَ

Iقيقها@/ ٕا� طريق لنا ليس

وبـدأ حـياtم@, وجّدد ٕاÌºائيل@,
ã
ب� اُمور من فسـد ما أصلح أ@نّه يظهر نعم

التوراة@/ كتاب وأحيي اXقّدس@, بيت بتعم�

لنا@/ fجهولة أموره@: وسائر ووفاته عمره وأمّا

bلة
Ø
Dس Gو عزرا@, هو مصنّفه أّن ع� يدّل ما فيه فليس الَعزرا@: كتاب وأمّا

ã
ين الك�م سبك فٕاّن موÏºـ ¾Ìيعة

ã
| ماهر كاتب وهو بابل من صعد هذا ـ@@عزرا

اXصّنف@/ هو يكون أن

م ÔGقـو ذلَِك Mِا ابـُن اXسيُح صـاري الن� وقاَلت Mا ابُن ُعزيٌر ـوُد Òz ال وقاَلت
/@٣١ . ٩ ـ بأفواِهِهم

قالت ـ ظاهر بقرينة زماuم@, من السابق
ã
| والنصاري للzود القوGن هذان

باGٕط�ق@/ والنصاري الzود وذ@كر ,@
ã
ÏÈاXا بصيغة

ذلك وقبوGم النسبة هذه صّحة ع� يدّل اGٕس�م@: اتداء
ã
| ذلك نفzم وعدم

يومئذ@/

آية@: تطبيق وأمّا

.@@٢ ـ بَعـثَه Ú Ôj عاٍم مائـَة@ Mُا فأماتَه َية@/// خاِو وهيى َع�َقريٍَة مر� كال�ذيى أو
/@٢٥٩
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ٕاÌºائـيل
ã
ب� أمـور ٕاحياء

Ø
j طويلة مّدة ٕاسـارته mي� ف� هذا@: عزير ع�

مـوضوعاً ÇVملة ـ قرية ع� Hمر كالّذيى الكرZة اjGية أّن مع اXقّدس@, بيت وتعم�
/@GًموTو

ٕاســمه آخر
Ø ã
ن� صّحxا� تقدير �ع� الروايات من اXراد يكون أن فيحتمل

Í¼عاXا
Ø ã
النّـ� أرميا هو اُخر@: روايات ã

| Fك قويّاً@ اXـراد يكون أن وJتمل عزيٌر@/
ٕاÌºائيل@/

ã
لب� العاّم بقتله مشاهداً وكان ,@Í

Ú
½ نَ لَبخت

أفـعال صـدور ا�@: ابن أ@نّه ٕا� عزير نسبة من فيستكشف حال@, ّ أيى وع�
قالوا Ø
ح الّس�م@, عليه منه الب¿Ìيّة nعوا فوق روحانيّة واُمور غريبة وأعFل خارقة

ا�@/ ابن ٕانّه حقّه
ã
|

Iّوَلت
Ø
j ِعِزرا@, نقلناها@: Fك الع�يّة الرسالة ã| ا Øuوٕا اGٔصل@, ع�يّة والكلمة

ُعزير@/ وقيل صيغها@, من صيغة ٕا� العربيّة ã|

واXفهوم التقوية@, مع الذّب وهو
Ø ã
èالعر اGٔصل ب� التناسب وجود O Gو

والتأييد@/ اXساعدة وهو ّ الع�يى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّز@:

غـلبة من ضاهاYا وما وقّوة شّدة ع� يدّل واحد صحيح أصل عّز@: ـ مقا
يوجد@/ G يكاد Ø
ح ء ãÏ¿ال عّز ويقال العزيز@, من وهو ,@� العّزة اòليل@: قال وقهر@/
عليه@, يُقَدر يكاد G الّذيى هذا فيقال أحسن@, آخر بلفظ فهو صحيحاً كان وٕان وهذا
ويـقال وَتعّزز@/

ã
è Øðواع عزيزاً@/ جعلته أنا@: وأعززته ضعف@, بعد الرجل عّز ويقال

قال سَلب@/ غَلب من أيى ـ َبّز Hَعز مَن اXثل ã|و أمره@/ ع� غلبه ٕاذا َيِعّزه@: ع�أمر عّزه
قّويته@/ وأعززُته@: وَعزازة@, ِعّزاً أِعّز فأنا عليه عَززُت الفّراء@:
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اGٔنفة عن كناية اشتّد@, أيى ÍÈب باب من يعّز كذا تفعل أن Ø ãع� عّز ـ مصبا
وbعه عزيز@, فهو لغة@, تعب@: باب من َيَعّز وعّز /@ قويى وَعزازة@: ِعّزاً الرجل وعّز عنه@/
قتل@/ باب من وبالتخفيف قّويته@, بآخر@: وعّززته تقّوي@, َز Hوتعز العّزة@, ËºGٕوا أعّزة@,
عليه@/ يقدر nبÍÈ باب من يعّز ء

ã
Ï¿ال وعّز اGٔضداد@/ من فيكون ضعف@, :@ Hوعز

ضّد واGٔعّز أعّز@, تأنيث وهو أصـنامهم@, من sص الُعـّزي@: ـ ٤٧ اGشتقاق
الفرس ¡م تعّزز قيل ومنه والشّدة@, الص�بة الِعّزة وأصل العّز@/ من واشتقاقه اGٔذّل@,
بلغ Ø
ح حَفر يقال لب@, الص� وهو اGٔرض@, من العزاز اشتقاق ومنه واشتّد@, غلظ ٕاذا

القهر@/ والَعّز@: معروف@/ والِعّز@: الَعزاز@/

أيى َعـزاز أرض قـوGم من ُيغَلب@, أن من لٕ�نسان مانعة حالة الِعّزة@: ـ مفر
الكفّار@, كعّزة تارة wا ويُذّم بالعّزة@, دح ÔZ فقد ُيقَهر@/ Gو َيقهر الّذيى والَعزيز@: ُصلبة@,
للكافرين@: والعّزة ا¡قيقّية@/ العّزة هيى ã


الّ الباقية الدا_ة هيى ولرسوله@: � ã

الّ والعّزة

ذّل@/ ا¡قيقة
ã
| وهو الّتعّزز هيى

أبو وقال ا¡س�@/ وأÊºئه وعّز جّل ا� صفات من العزيز@: ـ ٨٢ . ١ الxذيب
غ�ه@: وقال ء@/

ã
Ï¾ يغلبه ف� اXمتنع@, تعا�@: ا� صفة

ã
| العزيز :@ ّ ال«Ìيى بن ٕاسحاق

ٕاذا َيُعّزه@: وعّزه ء@/
ã
Ï¾ كمثله ليس الّذيى هو وقيل@: ء@/ ãÏ¾ كّل ع� الغالب ّ القويى هو

ٕاذا َيِعّز@: وَعّز يوجد@/ يكاد G Ø
ح قّل ٕاذا كذا@: وعّز اشتّد@/ ٕاذا َيَعّز@: Hوعز وقهره@/ غلبه
ذّلة@/ بعد قويى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇGوان ٕانّـه الذّل
ã
| وسـبق الذّل@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن
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ٕا�من بالنسبة واGستع�ء التفّوق هو العّز أّن Fك أع�منه@, هو من مقابل
ã
| والصغار
دونه@/ هو

ã
| يكـونان وقد الوجـود@, ونفس والواقع التكوين

ã
| يكونان والذلّة فالعّزة

وغ�ها@/ كاXال@والعنوان@والتكّلف@والدعوي@واGنتساب عوارض وبسبب اGٔمر ظاهر

من فٕاّن اGٔصل@, آثار fن والقّلة@: والشّدة والقّوة والغلبة القهر ـ oمفاه وأمّا
اòارج@/

ã
| يوجد Fّقل الصفات وهذه ,@ وقويى واشتّد وقهر غلب تفّوق@:

والصعب والك� والقّوة والتواضع واGوان الصغار مواّد وب� بيyا الفرق وأمّا
الكلFت@/ هذه مواّد ٕا� فراجع وأمثاGا والرخو والعجز والقدرة والضعف

متناه غ� نوره فٕاّن وجّل@, عّز ا�
ã
| تتحـقّق ا Ø̂ ٕا الكاملة التامّة العـّزة ٕاّن Øj

الذاتّية@, صفاته وسائر وحياته وقدرته علمه وكذلك ,@ ّ أبديى Ø ãأز� وهو Tدود وغ�
/@Fyبي وما واGٔرض ال«Êوات bيع وع� الوجود nعا bيع فوق متفّوق تعا� فهو

جهة من تعا� ا� من فاGٔقرب اGٔقرب
ã
| تتحقّق العّزة من اXتأّخرة واXرتبة

صفاته@@ـ
/@١٠ . ٣٥ ـ يعاً Òb ةُ العز� َفِلل�ِه ةَ العز� ُيريُد كاَن َمْن

/@ ٨ . ٦٣ ـ �@َيعلُمون Òنافق� ÔX ا وللُمْؤِمن�ولكن� ولرسولِِه ةُ العز� Mِو

الرسول@/ صفات مظاهر اXؤمنون وبعده تعا�@, ا� صفات مظهر الرسول فٕاّن

ُخلقاً ا�هات bيع من ورسوله ا� Oالفون الّذين واXنافقون الكافرون وأمّا

ã
| متوّغلون Tجوبون فهم ء@,

ã
Ï¾ صفاته وbال ا� نور من فليسGم وفكراً@: وعمً�

وا�هل@/ الظلFت

ا Ø̂ ٕا واGٕسـتع�ء والتفّوق وا�Fل الgال وسـائر العّزة أّن ون ØYيتو م Øuٕا نعم



١٣٩ عّز

فانية اعتباريّة متحّولة كوuا عن غفلًة الدنيويّة اXاّديّة وباGُمور اXاّدة nعا ã
| تتحقّق

نفسه@:
ã
| وعّزاً GًFك لصاح}ا يزيد Gو دا_ة بثابتة ليست

�َرجعنا لَ َيقولون َيفقهون �اXنافق� ولكن� رِض َ�وأ واِت مى الس� خزائُن Mو
ولرسوله@/ ةُ العز� ِMَِو أ�ذل� ِمyا Eعز�أ لَيخرَجن� ٕا�اXدينة

عن اLGراف
ã
|
Ø ã
æنساGٕا للنفس والذلّة اGوان حقيقة أّن عن غافلون م Øuوٕا

العّزة@@ـ رّب عن اGنعزال
ã
و| وا�Fل العّزة مبدأ

/@٢٠ . ٥٨ ـ � أ�ذلّ
ã
| ورسولَهُأولِئَك Mَا اّدوَن ÔJ ال�ذيَن ٕان�

الوجود آثار من العّزة فٕاّن تعا�@, ا� هو ا¡قيقة
ã
و| اGٕط�ق ع� فالعزيز@:

وصفاtا اXمكنات اXوجودات سائر وجود أّن Fوك @اXطلق, ّ ا¡يى nالعا القادر الواجب
اX�اءي العّزة كذلك ورaته@: فيضه انبساط رشحات ومن اXتعال ا¡ّق ٕافاضات من

وبه@: تعا� منه ا¢تلفة ]رات}ا فzم

َمن وتُعّز َتشاء ن ÚWالُملْك �ُع وتَ َتشاء َمن لَْك ÔXا
ã
çتؤ الُملِْك مالَك الّلهم� ُقل
/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء َمن وتُذّل َتشاء

وج�له عظمته مقابل
ã
| وكّل اXوجودات@, bيع ع� متفّوق عزيز تعا� فهو

ٕاليه@/ وحاجة وفقر وصغار هوان
ã
و| متذلّل

عارضّية@: خارجيّة أمور بسبب ا¡اصلة العّزة وأمّا

بشخص@: @كاGستمداد

/@١٤ . ٣٦ ـ بثالث زنا فعز� بوYا فكذ�
ß
اثن� ٕالzم َسْلنا أْر ٕانّا

به@/ عزيزين متفّوق� جعلناYا أيى

والك�م@: اGحتجاج
ã
| وكالغلبة



عّز ١٤٠

/@٢٣ . ٣٨ ـ طاب ßòا
ã
|
ã
æوَعّز ا@كفلنzا قاَل واحدة نَعجٌة

ã
و�

واGحتجاج@/ اòطاب جهة
ã
| والتفّوق الغلبة Mصول العّزة Iقّق أيى

Gة@: jGا وكعبادة

.@@١٩ ـ ِبعبادtم َسيكُفرون Rّك ِعّزاً@, Gم ليكونوا آGًة Mِا دون ِمن ذوا Ò ÚHوا
/@@٨٣

وكرامة وحرمة شأن له ]ا اGرتباط وٕاظهار العرفّية العّزة بذلك يريدون م Øu@Gٔ
به@/ اGرتباط وIصيل اXتعال ا� ٕا� التقّرب نظرهم وليس عندهم@,

صنعة@, أو نسب@, أو مقام@, أو علم@, أو عنوان@, أو ملك@, أو ]ال التعّزز وكذلك
له تزيد Gو GًFك

ã
æنسـاGٕا للنفس توِجد G

ã

الّ اòارجيّة اGُمور من ذلك غ� أو

وروحانّية@/ وسعة نوراً

تفّوقه تذّكر باعتبار الصفة هذه ذ@كر
ã
ÏÉيقت مقام

ã
| يطلق العزيز Ëºٕا ٕاّن

Ø
j

عنده@/ سواه ما وتذلّل وتسلّطه@, واستع�ئه

ٕاليه
Ø
ËÉوي يذكر Mس}ا@: والنتائج ثار jGا وتنّوع العّزة موارد اخت�ف وباعتبار

واXقتدر@, ,@ ّ والقويى ,@oوالعل ,@oوالرح ,@ ّ والقويى ,@oكا¡ك اXورد@, يناسب آخر Ëºٕا
وغ�ها@/ واXنتقم@,

أو صـفة أو حالة اقتضاء مقابل
ã
| يذكر ا¡س� اÊºGٔء هذه من Ëºٕا فكّل

التنّبه@/ Gم ليحصل اGُمم@, من قول أو عمل

,@oالَعـل الَعزيز وهو gÔMه بيyم
ã
ÏÉيَق رب�َك ٕان� ,@oح الر� الَعزيز َع� وتوك�ل

ت�يُل ار@, الغّف الَعزيز ٕا� أدعوكُم وأنا َعزيز@, ّ َلَقويى Mا ٕان� َين½Íه َمن Mا Íن� Ô½ ولَينْ
ربّك خزائُن عنَدُهم أم ُمقتِدر@, َعزيز أخَذ فأخذناُهم ,@oك Ò¡ا الَعزيز Mا ِمن الكتاِب

الَوّهاب@/ الَعزيز



١٤١ عّز

والدعوة القّوة@, والن½Íيناسب العلم, يناسب والقضاء الرaة, فالتوّكل@يناسب
بقيّة وهكذا اXوهبـة@, واòزائن اGقتدار@, واGٔخُذ ا¡gة@, والت�يُل اXغفرة@, تناسب

اXوارد@/

مصاديقه @من بل@هيى , ّ اXاّديى كاGستغناء اòارجيّة: العّزة@بالعوارض أّن OGو
العـّزة فـٕاّن ـ@ Xْسـتَغ� َرآُه أن َلَيطْغي إ�نساَن ٕان� ـ الكرZة اjGية فتشـملها @كاXال@,

اGستغناء@/ من نوع والتفّوق

تعا�@: قال هذا وع�

/@٢٠٦ . ٢ ـ j�بإ ةُ العز� اMأخذته ات�ِق لَُه قيَل وٕاذا
/@٢ . ٣٨ ـ وِشقاق ة ِعز�

ã
| َكَفروا ال�ذيَن َبل

/@ ٨ . ٦٣ ـ أ�ذّل ا Öyِم Eعز�أ ليُخِرَجن� الَمدينة ٕا� ل�َرَجْعنا
.@@٥٣ @ـ اُ�ن� ولَُه @كَر الذ� أَلكُم اُ�خري الثاِلثَة ةَ وَمنوى والُعّزي الRَّت Ôrأفرأي

/@٢٠

البنات ]�لة مؤنّثة ا Øu@أ ويظنّون ويعبدوuا@, ٕالzا يتوّجهون أصنام ث�ثة هذه
أو اXنو من والَمناة العزيز@/ من والُعّزي اGٕله@/ من قريبة ماّدة من مأخوذة والّ�ت /@�

وهيى للمـناة صفة والثالثة و[نzّم@/ توّجههم مورد
ã
و| الناس قبال

ã
| لكوuا ,@

ã
�Xا

/@Fyع اXتأّخرة الث�ثة Gة jGا تلك ثالثة

وطـلب والعـبادة اXواجهة مورد
ã
و| قريش توّجه مورد كانت Gة jGا وهذه

أ�ع�@/ باُ�فق وهو ـ مقابل
ã
| Gة jGا هذه وذ@كر ا¡اجات@,

ٕا� اGاديى وهو اGٔ@كرم@, Ø ãالن� قبال ã
| وbودها ضعفها ٕا� أيضاً ٕاشارة وفيه

ما ـ تعا� بقوله مربوطاً فيكون واòالق@, ب�اòلق اXؤ ثّرة والوسيلة والواسطة ا¡ّق
ٕا»@/ صاحبُكم@/// ضل�



عزل ١٤٢

G اGوي@, عن ينطق G الّذيى Ø ãالن� هذا ٕا� ويتوّسل يتوّجه أن للعاقل فينبغيى
الشاعرة@/ غ� اGٔصنام هؤGء ٕا�

هذه G 	ي@, الكُ رب9ِه آياِت من رأي لقد ـ حقّه
ã
| نزل من ا¡ّقة@: فالوسيلة

ضعفها@/ kوشاهد رأيتموها
ã

الّ اòامدة Gة jGا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزل@:

ء
ã
Ï¿ال اGٕنسان عزل تقول وٕامالة@, تنحية ع� يدّل صحيح أصل عزل@: ـ مقا
عyم@/ ناحية

ã
| أيى أصحابه@, عن َمعِزل ã

و| ]عِزل وهو جانب@,
ã
| اه ØL ٕاذا َيعزله@:

اGٔعزل@: الباب ومن ولَدها@/ ُيرد n ٕاذا اXرأة@: عن َيعزل والرجل اGٕعðال@, والُعزلة@:
فهو به@, يقاتل الس�ح من معه ليس الّذيى اGٔعزل بعÎÉم@: وقال معه@/ ُر· G الّذيى
آخر Ê@كاً ßº Ú Òj Gّٔن اGٔعزل@: Êك

Ù
ال« له يقال الّذيى الكوكب wذا وُشبّه ا¡رب@/ يعðل

الّذيى واّب@: Hالد من واGٔعزل ُرTه@/ هو يقولون يَقُدمه بكوكب الرا·@, Êك Ù»ال له يقال
جنبيه@/ أحد ٕا� ذنَبه يل ÒZ

عزلُت ومنه عنه@, Lيتُه بابÍÈب@: من Gًَعْز غ�ه عن ء
ã
Ï¿ال عزلُت ـ مصبا

Gو فـعَزل@, اXطاوع
ã
| ويقال ا¡كم@/ من له كان

Ø
Fع أخرجتـه ٕاذا كالوكيل@: النائب

تـنّحي ٕاذا الناس@: عن انعزل قالوا نعم وانفعال@, ع�ج فيه ليس Gٔ@نّه فانعزل@, يقال
ËºGٕوا واعðلته@, البيَت وتعّزلُت له@/ انب ÔV أيى ]عِزل@, ا¡ّق عن وف�ن جانباً@, عyم

الُعزلة@/

لئّ� جامعها ٕاذا جاريتـه عن اXاَء الرجل َعْزل الَعـْزل@: ـ ١٣٣ . ٢ الxذيب
ب� ء

ã
Ï¾ G Gٔ@نّه اGٔعزل@: Êك

Ù
وال« عنك@/ ه Ù ÒL أيى يَشينُك@, ما عنك اعِزل ويقال Iمل@/



١٤٣ عزل

ã
| مyا اXاء َمصّب اXزادة@: وَعْزGء معه@/ س�ح G الّذيى كاGٔعزل الكوا@كب@, من يديه
ذّم وهو وحده@, وي�ل السفر

ã
| القوم مع يَ�ل G الّذيى الناس@: من عزال ßXوا أسفلها@/

اXع�@/ العربwذا عند
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tيط
ã
| كان أمر عن شـخص تنحية هو اXاّدة@: هذه

ã
| الواحـد اGٔصل أّن

ـ راجع ـ وغ�ها والتجنيب والتبعيد التنحية مواّد عن يف�ق القـيد وwذا جريانه@/
سبح@/

وعزل الس�ح@/ عن ّ نديى Ôا� وعزل مقام@ا�Fع@/ ã
| الرجل عزل مصاديقه: ومن

البيت@/ عن أو ا�Fعة عن واGعðال به@/ ُو@كّل
Ø
Fع الوكيل وعزل موضعه@/ عن الذنب

وأمثاGا@/ اXزاوجة
ã
و| اXعا¾Ìة

ã
| وكذا اXصاحبة@/ عن واGعðال

آيات
ã
| تسـتعمل اللحاظ وwذا اGستعFل@, مقام

ã
| قيدين ¡اظ من ف�@بّد

ا£يد@/ القرآن
ã
| @كرZة

/@٥١ . ٣٣ ـ َعلَيك ُجناح Rَف عزلَت ن ÚW ابتغيَت وَمن

وأعرضته@/ تركتَه أو وطلّقته اXزاوجة مقام عن Lيتَه ن
Ø
W أيى

/@٢٢٢ . ٢ ـ يض Ò¤ا
ã
| الن9ساء لوا

ß
ðفاع أذًي ُهَو ُقل

وbاع@/ ]قاربة wّن واGلتذاذ النكاح مقام
ã
| أيى

/@١٦ . ١٨ ـ الكهف ٕا� فأووا Mا �ٕاّ َيعُبدون وما Xعð¦وُهم وٕاِذ

/@٤٩ . ١٩ ـ لَه وهبنا Mا دون ِمن َيعُبدون وما م ÒGðاع ØFفل

هذه من عyم اGعـðال أيى ا�@, دون ما فيه يُعبد Tـيط عن اGعðال يراد



عزم ١٤٤

من يبعث
Ø ã
الن� فٕاّن اGعðال@: صدق وأمّا عبادtم@/ أيى مصدريّة ما ويكون ا¡يثّية@/

معيشxم@/ Tيط عن التنّحيى فيصدق وفzم@, القوم

/@٩٠ . ٤ ـ لَم الس� ٕاليكُم وألقوا ُيقاتلوكُم َفلَم لوكُم Òðاع فٕان

القتال@/ عyم@بلحاظ اXقابلة@وا¤اربة@واXقاتلة,@فاGعðال عن@Tيط @يتنَّحون أيى

ـمع الس� َعـن م Ô Úuٕا َيسـتطيعون وما Gم ينبغيى وما Ôـياط� الش� به لت Ú�ت وما
/@٢١٢ . ٢٦ ـ عزولون ÒX

تعا�@: بقوله يرتبط

ِبه@/ َلْت Ú�ت وما أ�َم�@/// وُح Eالر به �نََزل ÒXالعا َرّب َلت�يُل وٕان�ُه

أّن ٕا� ٕاشـارة :@� ÒXالعـا رّب َلت�يُل ـ
ã
| Fك التـ�يل دون ل Øبالت� والتعب�

َوما ـ قال وعلzذا عyم@,
ã
الن ليصّح واستطاعته الت�يل اقتضاء الشياط�ليسفzم

,@ الوحيى ع�dع يتوقّف به ل Øالت� فٕاّن ل@به@: Øالت�
ã
ن وأمّا َيستطيعون@/ َوما م ÒG@ َينبغيى

اXطلق@/ الّسمع Tيط عن ومُتَنّحون معزولون الوحيى مورد ã
| وهم

أخـذوه الّذيى الوحيى ٕايتاء بسـبب مرات}م عن الشياط� لت Øت� وما فاXع�
ا�ملة@,

ã
| اXطلق والّسمع اGٔخذ ذلك من متمكّنون م Øuفٕا عاXهم@, وراء Ø

Fع وdعوه
Xعزولون@/ اXورد هذا

ã
| م Øu@أ Gّٕا

للتعدية@/ الباء حرف اXع�كون هذا
ã
ينا| Gو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزم@:

ع�فعله@/ ضم�ه عقد بابÍÈب@: من عزماً وعزمه ء
ã
Ï¿ع�ال عزم ـ مصبا

وا�مع اف�ÎÈا@,
ã

الّ فريضته ا�@: وعزZة أمره@/

ã
| وجّد ٕاجxد وعزمة@: عزZة وعزم
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فzا@/ بالسجود اُمر ما السجود@: mوعزا /@mعزا

أعِزم عزمُت يقال والقطع@/ ال½ZÍة ع� يدّل صحيح واحد أصل عزم@: ـ مقا
قال فيه@/ مَثنويّة G َعزماً أمراً جعلته أيى كذا@, فعلَت Gّٕا عليك عزمت ويقولون َعْزماً@/
لفـ�ن ما ويقال متيقSنه@/ أيى فاعله@, أنت أمر من القلب عليه ُعِقد ما العزم اòليل@:
ومـن ويـ�ّدد@/ فيه Oتلط بَل اGٔمر ½Íم يَ أن Zكنه G كأ@نّه عليه@, َيعِزم ما َعزZة@:
اjGيات وهيى القرآن@, mعزا من عليه تقرأ أن وذلك ,@ ã Ø� ßع�ا� عزمُت ـ قوGم الباب
له@/ قـاطعاً القـصد سـلك ٕاذا السائر واعðم اXؤوف@/ عن اjGفة قطع wا ُيرجي

ã

الّ

قـطعوا الّـذين ُسـل@: الر� من واُولو@العزم /@ ãينث� G فيه
ã
ÏÉÇZ الطريَق@: يعðم والرجل

ٕالzم@/ بُعثوا الّذين من يؤمن n وب�من بيyم الع�ئق

معناه فاعل هو ْمُر@: َ�أ َعَزم فٕاذا تعا�ـ قوله
ã
| qيGا أبو ـ ١٥٢ . ٢ الxذيب

القتال@/ فرض ولزم اGٔمر جّد فٕاذا الزّجاج@: وقال َيعِزم@/ Gو اGٔمر ُيعَزم ا Ø̂ وٕا اXفعول@,
عليه ونيّتك ورأيك عزمَك وكّدت ما أيى َعواِزمها اGُمـور خ� �ص�@:

Ø ã
النـ� وعن

واXع� بالعهد@/
ã
اXو| الرجال@: من ّ الَعْزميى :@ Ø ãèعراGٔا ابن وعن فيه@/ ا� بعهد ووفيت

َمعَزم Gو َمعِزم له ما العرب@: تقول بفعلها@/ عليك ا� فرضوعزم
ã

الّ الفرائض

ã
æالثا

َعزٌم عنك
ã
� ما يقولون هذيل لغة

ã
| الص� والَعزم@: ُعزمان@/ Gو َعزم Gو َعزZة Gو

الرجل@: ُعزمة زيد@: أبو وقال ص�اً@/ أيى ـ َعزماً لَُه د
ß
ÒS Ònو ـ تعا� وقوله َص�@, أيى

وقبيلته@/ Ìºته اُ

َعْزماً@/ يعزم ع�اGٔمر عزم ّد@, ßا� العزم@: ـ لسا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القصد@, من شديدة مرتبة أيى ا�ازم@, القصد هو اXاّدة@: ã| الواحد اGٔصل أّن



عزم ١٤٦

اGٕرادة@/ قبل وهو

يوجبÇIقّق Mيث ودواماً وامتداداً كيفاً اGٔ@كيد الشـديد هو ا�ازم والقصد
واستدامته@/ العمل ٕارادة

القاطع@, اZGٕان من يتحّصل وهو من@أهّم@اGُمور, الفرائض@والوظائف
ã
| والعزم

العزم@/ يتحّصل G واليق�@: الثبوت حّد اZGٕان يبلغ n وما

آثـار من كلّها واXسـاهلة وال�ّدد والنقض والتخلّف واGضـطراب فالðلزل
اليق�@/ حصول وعدم اZGٕان ضعف

وآثاره@/ العزم لوازم من والص�واGستقامة واGجxاد

/@١٨٦ . ٣ ـ أ�ُمور َعزم ِمن ذلَك فٕان� وتت�قوا تص	وا وٕان

/@١٧ . ٣١ ـ أ�ُمور َعزم ِمن ذلَِك ٕان� أصابَك ع�ما
ß
وXْص	

/@٤٣ . ٤٢ ـ أ�ُمور َعزِم ن ß ÒX ذلَِك ٕان� وَغَفر Ò	َص ن ÒXو

/@٣٥ . ٤٦ ـ م Ô ÒGَتْسَتْعِجل �و ُسل Eالر من الَعْزم اُولو Ò Ò	ص F كَ
ß
فاْص	

وهو لٕ�نسان@, ا¤مودة العالية الصفات من العزم أّن ع� الكرZة اjGيات تدّل
اXراد ٕا� به وينال اXقصود يتحّصل به الّذيى هو العزم فٕاّن العظام@, اGٔنبياء صفات من

يراد@/ ما ٕا� النيل طريق
ã
| واGستقامة الص�والتحّمل ي�زم وهو واXطلوب@,

تشـمل واGُمور وGٕتياuا@, لُ�مور العزم أيى Gمّيـة@, اGٕضافة اGُمور@: وعزم
الّ�زمة@/ والوظائف الفرائض bيع

ÇGدايـة تعا�@, ا� جانب من اXبعـوث� لٔ�نبياء اXمتازة الصفات من والعزم
حصلت Xا فzم@: الراسخ العزم Gولو ا¡قائق@, وبيان اGٔحكام ٕا�ا¡ّق@وٕاب�غ الناس

بعثهم@/ من اXطلوبة النتيجة



١٤٧ عزم

العزم صفة وGم ا� من اXبعوث� الرسل bيع فتشمل العزم@:
ã
اُو� كلمة وأمّا

الّـذين الرسل ٕاّن نعم كذلك@, يكونوا n أو ¾Ìيعة وGم ع�
Ù
Ì¿م كانوا سواء القاطع

اXرتبة
ã
| يكونوا أن وGزم العنوان@, هذا مصاديق

Ø
kأ من جديدة@: ¾Ìيعة ع� @كانوا

ã
| والتساهل واGنعطاف وا¦ايل الðلزل علzم فيجوز Gّوٕا الصفة@, هذه من العالية
الرسالة@/ نقض@الغرض@من ويوجب ع�خ�ف@بعثxم, وهذا تعا�@, دين@ا�@وأحكامه

تعا�@: قوله O@Gالف وهذا

/@١١٥ . ٢٠ ـ َعزماً لَُه د
ß
ÒS Ònو

ã
Ï ß»َفَن قبُل ِمن ٕا�آَدَم َعِهدنا وَلَقد

اGخـتيار@, عن خارج والنسيان النسيان@, عروض بسبب الَعزم انتقاض فٕاّن
مقّدماته@@ـ

ã
| Í

Ø
يق½ n ٕاذا به وG@يؤاَخذ

/@٢٨٦ . ٢ ـ أخطأنا أو َنسينا ٕان تؤاِخذنا � رب�نا

الّرسل@, من أ@نّه ا¡ق ولكّن الّرسل@/ من العزم
ã
اُو� عداد

ã
| يذكروه n وعلzذا

كسـائر وضعفاً@, شّدة Uتلفة العزم مراتب كانت وٕان العـزم@,
ã
اُو� من كلّهم والّرسل

والرسالة@/ العصمة
ã
| نقضاً يوجب G اGٔو� وترك الروحانّية@, اXقامات

/@٣١ . ٢ ـ َع�اRXئكَة عرÎÒÈم Ú Ôj ُكل�ها أ�Êºء آَدَم َوَعل�َم

تـعا�@, ا� ع� والتوكّل بالتوّجه r ÔO أن فBمه اGُمور@: سائر
ã
| الَعزم وأمّا

تعا�@: قال القاطعة@, وٕارادته عزمه ٕا� يستند G وأن

/@١٥٩ . ٢ ـ توك9ل� ÔX ا ّب ÔJ Mَا ٕان� Mَِع�ا َفتََو@ك�ل َعزْمَت فٕاذا

فتوكّل ـ أ�َْمر
ã
| وشاِورُهم ـ واXشاورة التفّكر بعد أمر ع� عزمت فٕاذا أيى

ا�@/ ع�

/@٢١ . ٤٧ ـ م Ô ÒG َخ�اً َلكاَن Mَا َصَدقوا فلو أ�َمُر َعَزَم فٕاذا



عزو ١٤٨

تلك
ã
ف قاطعاً@: جازماً قصداً ّ الطبيعيى وجريانه حاله باقتضاء اGٔمُر قصد فٕاذا

Gم@/ وخ�اً ص�حاً يكون له وتسليمهم لٔ�مر ٕاطاعxم الصورة

ÏÉقت[ اXورد هذا أّن ٕا� ولٕ�شارة والتأ@كيد@, للمبالغة اGٔمر@: ٕا� العزم ونسبة
/@ ّ ت¿Ìيعيى G ّ طبيعيى أمر فيه العزم هذا فكأّن ,@ ّ اXوضوع@وحالته@وجريانه@الطبيعيى نفس

/@٢٣٥ . ٢ ـ أجلَه الكتاُب َيبُلَغ Øَح� الن9كاح ةَ ُعقَد تَعِزموا �و

من النكاح@, به يُعقَد ما تقصدوا Gو َتعِزموا G أيى به@/ يُعقَد ما كالل�قمة@: الُعقدة
اُخر@/ مقّدمات أو [ليك أو انقطاع أو دوام عقد

اÇXمنوع Çا Ø̂ وٕا فـيه@, Tذور G القصد مطلق فٕاّن القصد@: دون بالعزم والتعب�
العمل@/ ٕارادة من القريب القاطع القصد

جـائز@/ غ� عقـد مقّدمة دون من النكاح عزم فٕاّن النكاح@: بُعقدة والتعبـ�
كّلها@/ اXقّدمات تشمل والُعقدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عزو@:

هو@: واعðي لغة@/ أعزيـه وعزيته نسـبته@, أعزوه@: أبيه ٕا� عزوتـه ـ مصبا
عوض واGاء الناس@, من الطائفة ِعدة@: وزان والِعزة كذلك@/ وتعّزي وانتمي@, انتسب
Çbاعات ِعـزون :@

ã
Ïºالطرسـو قال ِعزون@, وا�مع واو@, وهيى ا¤ذوفة@, الّ�م عن

متفّرق�@/ يأتون

اGعðاء اòليـل@: قال واGّتصال@/ اGنBء ع� يدّل صحيح أصل عزو@: ـ مقا
قال ٕاذا اعðي@, فقد شعاره

ã
| اّدعي من فكّل حرب@, كانت ٕاذا الدعوي

ã
| اGتّصال

,@ ّ َلعِزيى وٕانّه عزاء@, يعَزي الّرجل َ َعِزيى ـ قوGم وأمّا ٕاليه@/ اعðي فقد ف�ن بن ف�ن أنا



١٤٩ عزو

وGّٔن ذ@كرناه@/ الّذيى اGٔصل من فهذا اXصائب@: ع� الَعزاء َحَسن كان ٕاذا َصبور@, أيى

أيى عزيتُه وقولك ف�ن@/ حال مثل
ã
حا� فيقول بغ�ه@, Ï

Ø
ºيتأ أن هو التعّزيى مع�

أصابك@/ ما مثل أصابه ومن غ�ك ٕا� انظر له قلُت

Wدود@, َعزاًء@: يعَزي َعِزيى ُحسنه@, وقيل ما@فقدَت@, الص�عن@كّل العزاء@: ـ لسا
ٕا� الرجَل وَعزا ع�اXصائب@/ العزاء حسن كان ٕاذا َصبور@, ّ َلعِزيى ٕانّه ويقال َعٍز@, فهو
وٕانّه نسبه@, َعزياً@: أبيه ٕا� وَعزاه ِسيده@: ابن قال الِعزوة@, َسن Ò¡ وٕانّه نسبَه َعزواً@: أبيه
ËºGٕوا :@ ا�وهريى قال وَعزيته@/ أبيه ٕا� عزوته يقال :@ ãæاللحيا عن الِعزية@/ َسن Ò¡

أيى ِعزوَن الدار ã| يقال :@ ّ اGٔصمعيى ِعزون@/ وا�مع الناس@, من ُعصبة والِعَزة@: الَعزاء@/
اليـاء@, من عوض واGاء الناس@/ من والِفرقـة ا�Fعـة والِعَزة الناس@/ من أصـناف
ِعزين@: Êِل Ù¿ال وَعِن اليَميِن َعِن ـ تعا� وقوله أيضاً@/ وُعزون وِعزون ِعزًي وا�مع
وقال تفرقـة@/

ã
| bاعاٍت ¾Êله وعن Zيـنه عن وكانوا bاعة@, وbاعة ِحلَقاً ِحلَقاً

فحذفت واو@, وأصلها واو@, ونقصاuا ا¡لقـة@, فوق الناس من ُعصـبة الِعزة الليث@:
وِعَزة وُبَرة@, ثُبَة bع ã

| وُبرين@, كثُب� قياس@, غ� ع� الس�مة bع عت Ôbو الواو
ِعَضة@/ مثل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو اليائيّة ã|و ء@/ ãÏ¾ ٕا� النسبة هو الواويّة ã| فاGٔصل ويائّية@/ واويٌّة اXاّدة أّن
تصيبه@/ ع�مصيبة Ø�التص

اGٔخري@/
ã
| Fyم كّل ويستعمل اXاّدت�@,

ã
| اXفهومان Oتلط وقد

ٕا� راجـع والتعّزيى Ø�التص فٕاّن ومع�@: لفظاً اÇXاّدت� ب� التناسـب O@Gو
أصـابته ميّتاً اXصاب كان سـواء مصـيبة@, أصابته الّذيى من وتقّرب مشاركة ٕاظهار



عزو ١٥٠

هو العـزاء fجلس غ�ه@, أو أقاربـه
ã
| موت أصابه حيّاً أو وموت@, مرض مصيبة

/@ Øn@التأ ٕاظهار
ã
| ال¿Ìكة

فالعزو /@ Øn@وتأ مصـيبة جهة
ã
| والتقّرب التناسـب كون يناسـب الياء وحرف

غ�ها@/ أو مباهاة أو منه تقّرباً ء
ã
Ï¾ ٕا� ]ع�النسبة واويّاً

التناسب جهة فzا ي�حظ النسـبة أّن النسـبة@: ماّدة وب� اXاّدة ب� والفرق
فـٕاّن العزو دون ا�هة@/ هذه ٕا� فzا فالنظر وا¦اثل@, صفة

ã
| واXشاركة واGرتباط

والقرب@/ النسبة Iقّق Vّرد ٕا� فيه النظر

وأبدلت الواو حذفت
Ø
j صفًة@, كِملح ِعزو أصلها فالِعَزة والِعَزة@: الِعزَوة وأمّا

ِعزون@, فقيل اXصّحح وbعتPمع نسبة@, بذيى اتّصف ما ]ع� ِعَزة فقيل اGاء عyا
نسبة@/ ذويى ]ع�اXتصف�بكوuم

والفرقة@/ ا�Fعة wا مراداً للتأنيث اGاء تكون ع�ا�Fعة@: الِعزة أطلقت وٕاذا

والتقّرب@/ اGنتساب جهة والعزين@: العزة
ã
| في�حظ

امرٔي Eُكل أَيطمُع ِعِزيَن Êل Ù¿ال وَعن اليَميِن َعن Òُمهِطع� ِقَبلَك َكَفروا ِلل�ذين ا Òf
/@٣٧ . ٧٠ ـ oنَع َجن�َة ُيدَخل مأن Ôyِم

ٕاليك يُـ«Ìعوا أن البـاطن ã| كفروا الّذين اÇXنافق� GؤGء أوجب ء
ã
Ï¾ ّ أيى

ليـظهروا ٕاليك منتسب� و¾Êلك ÇZينك عن وVتمع� ومواجهتك@, مقابلك
ã
| مُقبل�

منك@/ التقّرب

بـل واXتفرقة@, وا¡لقة والصنف والفرقـة ا�Fعة ]ع� ليست الِعزة أّن فظهر
بالنسبة@/ واتّصافهم انتساwم بلحاظ ا�Fعة

مع اÌ»ÇXع هو الُمهِطـع أن Fك نظائـرها@/ دون الكلمـة انتخاب وجـه وهذا



١٥١ Ì»ع

اXقام@/ يناسب أيضاً وهو اGٕقبال@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ع

صـعب أيى َعس�@, فهو وَعسارًة@, قرباً@, َقُرب مثل ُع«Ìاً اGٔمر Ì Ô»ع ـ مصبا
Ì
Ú
وتع« َتِعب@, باب من Ì ß»َع فهو Ìاً Ò»َع اGٔمر Ì ß»وع /@Ì»ع للَفقِر قيل ومنه شديد@,

اGُمور/
ã
قّل@Êºحه@| وَعسارة: أيضاً Ì»ع فهو ع«Ìاً الرجل Ì»وع كذلك@/ :Ì

Ò
واستع«

ع� الدين منه طلبت بابÍÈب@: من لغة
ã
و| قتل@, باب من Ìه

Ô
أع«

Ò
hالغر Ìت

Ò
وع«

كذلك@/ وأع«Ìته ُع«Ìه@,

/@Ì»ُالي فالُع«Ìنقيض ع�صعوبة@وشّدة@/ يدّل صحيح@واحد أصل :Ì»ع ـ مقا
واGلتـواء@/ ا�òف Ìة@:

Ò
والَع« شـديد@, عليه ضيّق اGٔمر Gّٔن ُع«Ìة@, أيضاً واGٕق�ل

ÌاGٔمر
Ô
َع« ويقولون@: /@Ì ß»َع رجل قالوا ا Ø[ور َعس�@/ ويوم Ìوَعس�@, ß»َع أمر ويقال

أنـا Ìته
Ò
وَعـ« ُع«Ìة@/ ٕا� مَي«Ìة من صار ٕاذا الرجُل@: Ì

Ò
وأع« أيضاً@/ Ìاً

Ò
وَع« ُع«Ìاً

عـليه Ìُت
Ø
ع« ويقال مَي«Ìته@/ ٕا� تُنِظره nو Ì ß»مُع وهو بَدينك طالبتَـه ٕاذا ه ÔÌ ß»أع

علzا Ì
Ô
ع« ٕاذا اXرأة ِت

Ò
Ì
Ò
أع« ويقال التـوي@/ اGٔمـر@: Ì

Ú
وتع« خالفَتـه@/ ٕاذا تَعسـ�اً@:

ُع«Ìي يت Ùd ا Ø̂ وٕا ال¿Êل@, هيى والُع«Ìي /@Ì Ò»أع ب¿Êله@: يَعمل للّذيى ويقال وGُدها@/
ع� أ@نّه ي Ôف� يُ«Ìي ٕايّاها م Ôxتسمي فأمّا ا¨ـ�@, ع� Ì Ø»يتي ما علzا Ì Ø»يتع Gٔ@نّه

/@oَسل ولِلHديغ مفازة@, للبيداء يقال Fك التفاؤل طريقة

قلّة والُع«Ìة@: /@Ì»ُالي نقيض Ì»والُع Ìاً@,
Ö
» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع فٕان� ـ ٧٩ . ٢ الxذيب

ما واليُ«Ìي@: /@Ì Ø»تتي Gو Ì»تَع ã
الّ اGُمور والُع«Ìي@: اGٕعسار@/ وكذلك اليد@, ذات
قال ية@: jGا

ã
العبّاس| ãèأ وعن اGُمور@/ من Ì»عGٔا تأنيث والُع«Ìيى مyا@, Ì Ò»استي

أعادtا وٕاذا ثنتـ�@, صارتا مثلها بنكرة أعادtا
Ø
j نكرة ذ@كرت ٕاذا العرب ـ الفّراء
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تذليلها@/ قبل ُر@كبت
ã

الّ الناقة والَعس�@: /@ هيى فهيى ]عرفة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ماّدياً ومضيقة@, صعوبة
ã
| شّدة Ì»ُالي يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اGٔصل أّن

معنويّاً@/ أو

اòشونة@, والل�يقابل الصعوبة@, يقابل ما ال«Îل أّن وال«Îل@: الرخو
ã
وسبق|

اXضيقة@/ يقابل والرحب والسعة القّوة@, يقابل والضعف الشّدة@, يقابل والرخو

وأمّا Tّله@/ ã
ليس| اXضيقة@, الصعوبة@, الشّدة@, ـ مواّد من بواحدة فتفس�اXاّدة

ٕاذا اGٔصل مصـاديق من فتكون ين@: Hوالد واGلتواء وا�òف اليـد ذات وقلّة الفقـر
مطلقاً@/ G القيود فzا Iّققت

مـنه@, وصدوره بالفاعل ا¡ـدث قيام ع� ويدّل ٕافعال فهو اGٕعسـار@: وأّما
كان ٕاذا اXرأُة@: Ìت

Ò
وأع« الرجُل@, Ì

Ò
أع« فيقال الوقوع@, G الصدور جهة فيه في�حظ

التعس�: �Rف جهة@قيام@الُع«Ì@بالفاعل/@وهذا ٕا�@جهة@القيام@والصدور,@في�حظ النظر
باXفعول@/ الفعل وتعلّق الوقوع جهة ٕا� فيه فالنظر

Ìة@/
Ò
ºعاXا ع�مطاوعة يدّل Ìºالتعا أّن Fك التداوم@, ع� يدّل Ìة@:

Ò
ºعاXوا

/@٦ . ٦٥ ـ اُخري لَُه ِضع Ô�فس Ôk
Ö
Ì
Ò
ºَتعا وٕان

أخري@/ مرضعة فتطلب يُتحّمل G مستدZاً الُع«Ìة كان ٕاذا أيى

ع�ثبوت يدّل مَبناه بزيادة فَعيل أّن Gّٕا وال¿Ìيف@, ِشن Òòوالَعس�كاÌ ß»والَع
اGمتداد@: مع الصفة



١٥٣ Ì»ع

/@ ٨ . ٥٤ ـ Ì ß»َع يَوٌم هذا الكافرون يَقوُل اِع ٕا�الد� Òُمهِطع�

/@٩ . ٧٤ ـ َعس� يَوٌم َيوَمئٍذ َفذلَِك اقور النّ
ã
| نُقر فٕاذا

واXضيقة@/ الُع«Ìة هذه ٕادامة وٕا� اليوم ذلك امتداد ٕا�
ã
æالثا

ã
| فيشار

اليوم@/ ذلك مشاهدة ٕا� Tصور الكافرين نظر فٕاّن اGّٔول@, �Rف وهذا

/@١٨٥ . ٢ ـ Ì
Ö
الُع« ِبُكم ُيريُد �Ìو

Ö
» اليُ بكُم Mُا ُيريُد

/@٥ . ٩٤ ـ Ìاً
Ö
» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع ٕان� Ìاً

Ö
» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع فٕاّن

/@٢٨٠ . ٢ ـ «Ìة ٕا�ميْ فَنِظرةٌ Ìة
Ö
ُع« ذو كاَن وٕان

/@١٠ . ٩٢ ـ@ Ìي@
Ö
للُع« Ìه

Ù
» ْس�فَسنُيَ Ô¡با َب واْستَغ�وكذ� ل ÒRَمن وأّما

/@٧ . ٦٥ ـ@ @ Ìاً
Ö
» يُ àÌ Ö»ُع بعَد Mُا سيجعل آتzا ما �ٕاّ َنفساً Mُا ُيكّلف �

اُمور@: الكرZة اjGيات هذه من يستفاد

والتكاليف اGGٕ×يّة اGٔحكام كانت وØXا :@Ì»الُع لعباده يريد G تعا� ا� ٕاّن ـ ١
وأمـورهم@: حياÇtم وجريان الناس معاش وخصوصيّات بالوظائف متعلّقة الدينيّة
يتحّمل@, G Ì»ع فيه الّذيى التكليف عyم ف�فع Gم@, Ì»ع فzا يكون G أن ف�زم

العمل@/ نتيجة
ã
| أو به العمل

ã
| Ì»الع كان سواء

Ì»الع ذلك من وأقوي أزيد وخ�اً وwجة ي«Ìاً ينتج Ì»ع
ã
| ٕاشكال G ـ ٢

/@FGوأمثا وا¡ّج الصيام
ã
| Fك اXوجود@:

منه@/ ا¡اصلة النتيجة ٕا� نظراً وصعوبة Ì»ع فيه ]ا اGٕنسان يكلّف فقد

والوسـائل واGٔسـباب والقدرة القّوة من آتzا ما Gّٕا نفساً ا� يكلّف G ـ ٣
وا¡رج@/ Ì»الع ٕا� ينxيى لئّ� الّ�زمة@, وال¿Ìائط
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طلَب ومَن ـ والشّدة اXشقّة بتحّمل يتحّصل ا Ø̂ ٕا وÌºور ونَعمة Ì»ي كّل ـ ٤
Ìاً@/

Ö
» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع ٕان� ـ الَمعاليى يكَتسب Sوبا�د ,@ ãالليا� ر ÒÎ Òº الُع�

نتيجة
ã
و| غ�صا¡ة أعFل أثر

ã
| به وJيط الع«Ìٕا�العبد يتوّجه وقد ـ ٥

هـذه لعـروض السـبب فهو وجزاًء@, عقوبة وظائفه@: عن وا¦ّرد والعصيان ا�òف
Ìي@/

Ö
للُع« Ìُه

Ù
» فَسنُيَ نفسه@/ Gّٕا يلومّن ف� اXؤXة@, اXضيقة

ا¤Çدودّية@, يوجـب التعـريف Ìاً@:
Ö
» يُ @

ß
Ì
Ö
الُع« َمَع ٕان� Ìاً

Ö
» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع فٕان� ـ@ ٦

اjGيات نتيجة اGُو� وا�ملة البدلّية@/ ع� ولو والشمول ع�اGٕط�ق والتنك�يدّل
كـلّية bلة

ã
æوالثا الفاء@, Mرف Ø�ع وعلzذا ـ ك@/// َصدَر لََك ح

Ò
Ì¿ نَ Òn@أ ـ السابقة

والتبي�@/ للتأ@كيد ذ@كرت مستقلّة

الxذيب@/ عن سبق Fك الفّراء@, عن نقل ا
Ø
W أو� اXع� وهذا

ã
| مضيقة Ì»الع أّن Fك ورخو@, Îºل

ã
| سعة Ì»الي Ìي@:

Ö
للُع« Ìُه

Ù
» فَسنُيَ ـ ٧

طريق لسلوك له
Ø
Î»وي يوّسعه أن للُحس�@: والتكذيب البخل ونتيجة وشّدة@/ صعوبة

ا¡س�@, عن LGرافهم طبيعّياً وجزاًء Gم عقوبة الشّدة@, Tـيط
ã
| والوقوع ,@Ì»الع

والي«Ìي@/ ا¡قيقة عن وٕاعراÎÈم

اòبيثة@/ الطا¡ة أعFله أثر
ã
| لٕ�نسان@: ا¡ادث Ì»الُع أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عسعس@:

والَعَسس@: أعساس@, قيل ا Ø[ور ِعساس@, وا�مع الكب�, القدح الُعّس@: ـ مصبا
قتل@: باب من َعّساً يُعّس عّس ويقال عاّس@/ واحدهم ليً� للسلطان يطوفون الّذين

اGٔضداد@/ من وأدبر@, أقبل@, الليُل@: وعسَعَس اللّيل@/
ã
| الريبة أهَل طلب ٕاذا
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خفّة
ã
æوالثا وطلبه@/ ء

ã
Ï¿ال من الدنّو أحدYا متقاربان@: أص�ن عّس@: ـ مقا

نَفض الَعّس اòليل@: قال الطلب@/ بعَض فيه كأّن باللّيل@, الَعّس ـ فاGّٔول ء@@/
ã
Ï¿ال

ã
|

بالليل@, يُعّس أ@نّه وذلك الذئب@, والَعّساس@: الَعَسس@/ يى Ùd وبه الريبة@@/ أهل من الليل
Gو ليـً�@, اGٔرض من دنت ٕاذا السحابُة وعسَعست أقبل@/ ٕاذا الليل عسَعس ويقال
يقال الطعام@,

ã
| خفّة العّس ٕاّن فيقال اjGخر اGٔصل وأمّا ظلمة@/ ã

| ليً� Gّٕا ذلك يقال
أدبر@: ٕاذا اللّيل عسَعس ـ قوGم وأمّا خفيفاً@/ طعاماً م Òxأطعم ٕاذا ,@

ã
èأصحا عَسْسُت

/@ÏÉم ٕاذا سعسع من مقلوب أ@نّه ذلك
ã
| واXع� اGٔصل�@, هذين عن فخارج

ظلمته@/ رّقت ٕاذا الليُل@: َعسَعس ـ ٢٤٨ اGشتقاق

ومـنxاه@/ اللّـيل مـبدأ
ã
| وذلك وأدَبـر@, أقبل َعْسَعسأيى ٕاذا والّليِل ـ مفر

نَـفْض والَعَسس@: والَعّس اللّيل@/
ã
طر|

ã
| وذلك الّظ�م@, رقّة والِعساس@: فالَعْسَعسة

يَبة@/ Sالر أهل عن اللّيل

هو قتادة@: وقال ٕاقباله@, هو ية@: jGا
ã
| Vاهد قال عسَعس@: ـ ٧٨ . ١ الxذيب

ابتداء وهو واحد@, أصل ٕا� يرجعان واXعنيان :@ ّ ال«Ìيى بن أبو@ٕاسحاق وقال ٕادباره@,
كّله@, اللّيل ظلمة الَعسعسة@: :@

Ø ã
èعـراGٔا ابن وعن آخـره@/

ã
| وٕادباره أّوله

ã
| الظ�م

من تَدنو أن
ã
تُبا� G

ã

الّ النSساء@: من الَعسوس الفـّراء@: وقال وٕادباره@/ ٕاقباله ويقال

كلٌب ـ أمثاGم ومن خ�ه@/ قّل ٕاذا الرجال@: من لَعسوس ٕانّه أبو@عمرو@: وقال الرجال@/
ربََض@/ كلٍب أو أسٍد خ�من Hَعس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� يـصل أن ٕا� اسـتتار
ã
| وعمل حركة هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اGٔصل أّن
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الظ�م@/ له وينكشف مطلوب

ومـن اللّـيل@,
ã
| يبـة Sالر أهل من يَتجّسس من وهو العاّس مصاديقـه@: ومن

الرجال من الدنو
ã
تبا� G واXرأة الصيد@, يطلب والذئب السلطان@, يتجّسس¤افظة

ا�SGء@/ ٕا� ي«Ìيى واللّيل وجل}م@,

ã
| واستمرار ر تكر� ع� يدّل فيه@, واXضاعفة التكّرر فباعتبار الَعسعسة@: وأمّا
اGٕدبـار@, اXع�@: لوازم ومن انكشاف@/ ٕا� مستمّرة حركة ع� تدّل فالكلمة اXع�@,

اللّيل@/
ã
| الظ�م ورقّة

.@٨١ ـ َتنَف�َس ٕاذا ُبِح Eوالص َعْسَعَس ٕاذا والّليِل الُكن�س واِر Ò� ا ن�ِس Ôòبا
Ô
Ë»ُأقRَف

/@١٧

واللّيل مراجعها@, ٕا� بطيـئة وحركة
ã
Ùæبتأ Qريى ã


الّ السـيّارة الكوا@كب أيى
وان¿Ìح@/ انكشف ٕاذا والصبح ظ�مه@, ويزول ينكشف أن ٕا� مستمّراً ي«Ìيى

انكشـاف ٕا� وا¡Çركة العسعسة
Ø
j اللّيل@, أّول من يظهر الكوا@كب وجريان

الشمس
ã
تنج� أن ٕا� الشفق ببدّو يظهر الصبح وتنفّس اللّيل@, آخر

ã
| تتحقّق الظ�م

وضوؤها@/

اGٔصل@/ من ذ@كرناه ما يؤيّد أيضاً اjGيات وسياق

مراحـل
ã
| وهم النور ٕا� سـائرة نفوس ع� تنطبق النفـوس@: nعا

ã
| وأمّا

يدركوا أن ٕا� وانقباض@, وتأن� ببطء ا� ٕا� يس�ون Tجوبة@, فzا ومنازل ظلFنيّة
يـدركوا

Ø
j النـور@, ٕا� الوصول ٕا� اشتياق Gم ويتحّصل الظ�م انكشاف من آثاراً

اGن¿Ìاح@/ Gم فيحصل وتنّفس@, الصبح وانفلق النور

/@hكَر َرسوٍل لََقوُل ٕان�ُه ـ@ فهُم Gم Jصل اXقام هذا
ã
و|
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الرّب مـعرفة ع� تتوقّف وٕاطاعته@: الرسـول ومعرفة بالوحيى اGرتباط فٕاّن
َرسولَك@/ أعِرف nنفَسك

ã
ُتعّرف� n ٕان فٕانّك القلب@:

ã
| النورانيّة وحصول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عسق@:

ظهور مبدأ من ـ ٤٨ ـ يوافق ّ الع�يى با¡ساب عدده أّن حم@: ـ
ã
| سبق قد

النبوّية@/ الدورة خا[ة وهيى ,@ ه ـ ٣٥ ع�سنة تنطبق السنة وهذه واGٕس�م@, البعثة

ـ سنوات ع� وتنطبق ,@ ه ـ ٢٦٥ سنة ٕا� وتنxيى للخ�فة الدورة تبتدٔي Øj
ا�òفة@/ دورة ابتداء من ـ ٢٣٠ = عسق

باXّد قراءtا ويؤّيدها اللفظّية@, ا¡روف هذه عدد توافق أخري@: ٕاشارة وفzا

ã
ب� خ�فة حـدود ,@٥٣٠ ـ عـدد ا¡روف هذه وتطابق قاف@, س� ع� oم حا ـ

بالكلّية@/ بغداد عن وخ�فxم ملكهم وزوال عبّاس@,

ã
ب� وخ�فة اُميّـة ãب� حكومة انxاء وهيى ,@١٣٢ سنة من اXّدة هذه وامتداد
عبّاس@/ ã

ب� خ�فة امتداد سنة@, ٥٣٠ اXّدة@@, وهذه ,@ ه ـ ٦٦٢ سنة يطابق عبّاس@:

عبدا� بن
Ø ã
ع� بن Tّمد بن عبدا� وهو السفّاح العبّاس أبا أّن ذلك@: وتوضيح

وغ�ها Rراسان يُدعي قبله من سنوات وكانت ,@ ه ـ ١٣٢ سنة
ã
| بويع ابن@العبّاس@,

بالعراق العبّاس ãب� خ�فة امتّدت Øj السفّاح@, أخيى Mران اXقتول اGٕمام oٕابراه ٕا�
,@ ه ـ ٦٥٦ سنة

ã
| با�@, Ë½ستعXا أيّام ã| ببغداد@, ه�@كو عسكُر التتار دخلت ٕا�أن

سـنة@, ٥٢٤ ـ Ë½ستعXا خ�فة انxاء ٕا� السـفّاح بيعة ابتداء من خ�فxم فتكون

وهيى ا¡روفيّة العدد فتgل خا[ة@, أو مقّدمة رdيّة غ� سنوات سّت ٕالzا ويضاف
سنة@/ ٥٣٠
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ا¡روف@/ تلك تناسب موضوعات عن السورة
ã
يبحث| وأيضاً@:

وغ�ها@/ ا¡ياة@, ا¡ّق@, ا¡رث@, ٕاحياء@, ا¡فيظ@, ا¡مد@, ,@oا¡ك ـ ح

وغ�ها@/ اXصيبة@, ا¤و@, اXلك@, اXلجأ@, اXوّدة@, اñXان@, ـ م

وغ�ها@/ العمل@, العفو@, العلم@, ,@
Ø ã
èالعر ,@oالعظ ,@

Ø ã
الع� العزيز@, ـ ع

وغ�ها@/ الساعة@, السميع@, ال«Êوات@, السع�@, التسبيح@, ـ س

وغ�ها@/ ,@èالقر ,@ ّ القويى ٕاقامة@, القدير@, الُقري@, القرآن@, ـ ق

أÊºء عـن صفات
ã
Ø�Qو آثار ظهور عن السورة@:

ã
| البحث يناس}ا وأيضاً

ـ أÊºء ذ@كـر ويـؤيده القدير@/ السميع@, ,@oالعل اXلك@, ,@oا¡ك ـ وهيى ّية@, ×Gٕا `سة
القـدير oالعل ـ أÊºء وذ@كر السورة@, ابتداء

ã
| ـ ا¡فيظ oالعظ

Ø ã
الع� oا¡ك العزيز

ٕا� ٕاشارة ـ وأ�َرض وات مى الس�
ã
| ما له ـ ويقول السورة@/ آخر

ã
| ـ oا¡ك

Ø ã
الع�

مالكّيته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عسل@:

التأنيث@, ع�@لغة ع�ُعَسيْلة اGٔ@ك�,@ويصّغر ويؤّنث وهو يذّكر العسل : ـ مصبا
ا�Fع@/ لّذة عن يستعار والُعسيلة@: منه@/ وطائفة ا�نس من قطعة ا Øu@أ ٕا� ذهاباً

صـّحت@/ ٕان كلFت وبعدYا@ أصـ�ن@, الباب هذا
ã
| الصـحيح عسل@: ـ مقا

العسـل فالطعام منه@/ ويشـتّق ُحلو@, طعام ـ
ã
æوالثا اGضطراب@, ع� داّل فاGّٔول@@ـ

Çا
Ø
Wو العسل@/ صاحب والعاسل@: العسـل@/ النحُل فzا يتّخذ

ã

الّ والَعّسالة@: معروف@/

كث� أيى عاسل@, وِجنح عاسلة, َخِليّة ويقال ا�Fع@/ wا ويراد الُعسيلة@, ع�هذا ل Ôa

مـعناه عسله@, خ�اً بعبد ا� أراد ٕاذا ـ ا¡ديث
ã
و| ا�بل@/

ã
| ِشّق نح@: ßوا� العسل@,



١٥٩ عسل

عسً�@/ فيه جعلت أيى الطعام عسلُت قولك من الناس@/ قلوب
ã
| وحّ�ه ذ@كره طّيب

ٕاذا الّر· اهðاز شّدة وهو الَعَس�ُن@, ـ
ã
æالثا واGٔصل طيSبه@, أيى اòلق مَعسول وف�ن

ئب Sوالذ عاً@,
ß
Ì»مُـ ÏÉم ٕاذا الذئب@, يَعسل Fك َعَسـ�ناً@, يَعسل عَسل يقال هززته@,
فاضطرب@/ الر´ ÍÈبَتْه ٕاذا اXاء@: وعَسل وَعواِسل@/ ل Hُعس وا�مع عاِسل@,

بلطفه ا� وجعل النHحل@/ لُعاب هو الدنيا ã| الّذيى فالَعَسل ـ ٩٣ . ٢ الxذيب
َطب الر� َصقر وتسّميى ¡�وته@, عسً� الُعرُفط َصمَغ تُسمSيى والعرب للناس@/ شفاء فيه
ما لـكّل وقالوا َمعسـول@/ لو Ô¡ا للحديث وتقول َعَسً�@/ ُسـ�فته@, من ساَل ما وهو
تسـّمي والن�ـطفة@: العسـل@/ اسـتح�ء يُستح� أ@نّه ع� وَمعسول@, َعَسل اسَتْحلوا@:

مضطرب@/ عاِسل@: وُر· الُعَسيلة@/

ã
ويَشـ باÒXْصطكي@, والرطوبات البلغم يَقطع عسل@: ـ ٤٣٩ ـ التذكرة ٕاحياء
ويزيل اGٔبيض@, البصل ]Çاء كحً� اXاء ونزول الع� وبرد وا�رب بالكندر@/ الصدر
أزال ñالشـون بدهن ب

ß
Ì Ô¾ وٕان /@

ã
æعـدXا واXلح باGنزروت ورطوبxا اGُذن رياح

خلط وٕاذا اGٔورام@/ وحّل الكلـف Øن� واXلح باòّل لطخ وٕان واXفاصل@/ الظهر وجع
اGٔورام ع� ووضع بالدقيق عجن وٕاذا /@nGٔا من فzا ما سكن اGُذن

ã
| وقطر باXلح

القيح@/ من فzا ما وامتّص فتحها اXتقيّحة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�ملة@/
ã
| ميعان فيه ليّناً لطيفاً ُحلواً يكون ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

ع� خاّصة وصفات خصوصيّات ع� يكون أو النحل من مأخوذاً كونه وأمّا
اGٔصل@/ ¾Ìائط فليسمن والدّقة@, التحقيق



عسل ١٦٠

واXكـان والزمـان واÇXؤّثر الفاعل فٕاّن اXـوارد@: bيع
ã
| منظور اXع� وهذا

ا¡قيقة مفهوم
ã
| تؤخذ G الدقيقة@, واjGثار واòصوصيّات النسب وسائر واGjGت

اللفظ@/ علzا اXوضوع

اGٔنواع سائر عن Wتاز ا¡يوان Uصوصمن ع�نوع موضوع مثً� فاGٕنسان
ع� Iقيقّية@, صفاتUصوصة أو لون أو زمان أو مكان ّ أيى ã| عرفّية@, Rصوصيّات
صغر حال

ã
| وأقاربه@, أرحامه ٕا� نسبة ّ أيى وع� ضعف@, أو كFل أو سقم أو صّحة

والباطنّية@/ الظاهريّة قواه جهة من درجة ّ وع�أيى ك�@, أو

والكتاب وال«Ìاج واللباس والفرش وال�اب وا¡جر اXاء oمفاه
ã
| وهكذا

وغ�ها@/ واòّل والعنب �òواéوالل والقرطاس

واGٔجزاء اXبادٔي مفاهيمها@,
ã
| يؤخذ G وأمثاGا@: �òوا اللéواòّل أّن فgا

عرفّية@/ معيّنة خصوصيّات فzا ي�حظ بل الدقيقة@, اòصوصيّات وسائر وال¿Ìائط

سـواء ÇUصوص@, ولطـف وصفاء Uصوص طعم له أبيض مايع مثً� éفالل
فzا ي�حظ Gو غليظ@, أو لطيف غ�ها@, أو معز أو sغ أو بقر أو bل من Jلب
اXأخوذ

ã
| Fك خارجّية@, مواّد من يؤخذ قد بل والتحقيق@/ بالدقّة اòصوصيّات سائر

اXنجمد@/ اللéاليابس عن

مـضيقة
ã
| فوقعوا واGٔدباء@, واXؤلّف� ا¤قّق� أ@ك� ع�

ã
خ قد اXع� فهذا

تفس�اللéوالعسل علzم ضاق قد Ìين
Ø
اXف« بعض أّن Ø
ح ومزّلة@ومضّلة@واLراف@,

آية@:
ã
| واòمر

Øيتغ� Ònéمنل غ�آسنوأuار ِمنماء اXّتقونفzاأuار وعد
ã
� ال� ا�ن�ة مثل

/@١٤ . ٤٧ ـ Øُمَص� َعَسٍل ِمن للّشارب�وأuار ةً لَذ� ٍر Ò̀ ِمن وأuار طعمه
مـواّد من واòمر النحل@, من والعسل اGٔنعام@, من يؤخـذ n éاللّـ ٕاّن حيث
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العناوين@/ هذه علzا تصدق فكيف معلومة@, حلويّة

الروايات بعض
ã
| اXعضلة اGٕشكاGت أ@ك� يرتفع الدقيقة هذه ٕا� وبالتوّجه

Ì¿والنـ Ì¿¡بـا تـتعلّق ]وضوعات يرتبط Dف
Ø
Dس Gو الكرZة@, واjGيات ال¿Ìيفة

اXاّدة@@/ nعا وراء و]ا oوا�ح وا�نّة

ألواُنـه تلٌف ÔU Ìاٌب Ò¾ ُبطوuا ِمن Oرُج ///@ ذيى ß ØHX أن الن�حِل ٕا� ربEَك وأوَحيى
/@٦٩ . ١٦ ـ للنّاس ِشفاء فيِه

الشافية@/ وآثاره فوائده من :@ اGٔنطا@كيى تذكرة ٕاحياء كتاب عن نقلنا قد

أنواع باخت�ف لونه Oتلف اGٔصل
ã
| مايعاً ع�كونه يدّل والتعب�بال¿Ìاب@:

فـيه وجـدت ٕاذا للـَعَسل مصداقـاً يصـ� ال¿Ìاب وهذا غـذائها@, وأصناف النحل
النحل@/ راجع ـ خصوصيّاته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï»ع

عسـا يقال ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| واشـتداد قّوة ع� يدّل صحيح أصل و@: Ï»ع ـ مقا

وذلك ,@Ï
Ò
يَع« ãÏ ß»وع َيعسو@, عسا عاٍس@, شيخ الباب ومن اشتّد@/ ٕاذا َيعسو@: ء

ã
Ï¿ال

ٕاذا الليُل عسا يقولوا Ø
ح هذا ã
| اتّسعوا ا Ø[ور لطيفاً@/ ِته ÒÌ Ò¿َب ِمن كان ما منه يكثف أ@نّه

واشتّد@/ غلظ ٕاذا النبات عسا ويقال الليل@,
ã
|

ã
أع� أ¾Îر@, بالغ� وهو ظلمته@, اشتّد

وأهل وٕامكان@/ ع�قرب تدّل وهيى كذا@, ع«Ïيكون تقول ترّج@, فكلمة :@Ï»ع فأمّا
ال�ذيَن@/// Òوب� بيَنكُم عَل ÒN ÏاMأن

Ò
َع« ـ@ مثل@

ã
واجب| ا� ع«Ïمن يقولون@: العلم

ة@/ َمَود�

وَعسا العمل@/ من َغلُظت وَعْسـياً@: قعـد@, باب من َعْسـواً اليُد عَست ـ مصبا
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ومن ف@, ØÍ½مت غ� جامـد ماض فعل :@
×
Ï»وَع /@ Øوو� Hأَسـن َعْسـوة@: يَعسو الشيُخ

وتاّمة@, ناقصة واليق�وتكون ]ع�الظّن
ã
çيأ وقد وطمع@, ترّج وفيه اXقاربة@, أفعال

زيد قارب واXع� يقوم@, أن زيد Ï»ع Lو بأن@, منصوب مضارع خ�ها فالناقصة
أن أطمع أيى يقوم@, أن زيداً لعّل معناه وقيل مع�اXفعول@/ ã| أو فاò�مفعول القيام@,
الّلفظ@/

ã
| bلة وهو فاعل@, وهذا زيد@, يقوم أن Ï»ع Lو والتاّمة@: القيام@/ زيد يفعل

القرآن
ã
| Ï»وع لعّل Ìوا

Ø
ف« Ìين

Ø
اXف« وكث�من ,@ يى Sوترج طمع :@Ï»ع ـ مفر

أّن وذلك نظر@, قصور مyم وفzذا ا�@/ من G@يصّح والرجاء الطمع ٕاّن وقالوا بالّ�زم@,
تـعا� هـو يكون Gٔن G راجياً@, منه اGٕنسان ليكون يذكره ذلك ذ@كر ٕاذا تعا� ا�

ذلك@/
ã
| راج� كونوا أيى عدّو@ُكم@, لك Ôv َع«Ïرّبكُمأن ـ فقوله يرجو@,

ã
| فـالطمع وٕاشفاق@: طمع Ï»ع سيبويه@: قال ـ ٢٨١

ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

اòوف@/ ومع�اGٕشفاق أموت@/ أن عسيت Lو ـ اXكروه
ã
| واGٕشفاق ا¤بوب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع� والفعلّية@, التحقّق من تقرب Mيث القّوة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

التحّقق@/ من قريبة القّوة من مرتبة حصول

اXواضع بعض
ã
| القطع بل والظّّن الّطمع@والّرجاء حصول اXع�@: هذا ومن@آثار

والقرب اXوضوع
ã
| واGشتداد ا�X_ة غ� اXكروهة اGُمور

ã
| واGٕشفاق واòوف
ونظائرها@/ والكثافة

واGٔصل Uصوصاً@, وموضوعاً مورداً يناسـب واjGثار oفاهXا هذه من وكّل
ذ@كرناه@/ ما هو الثابت
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والكراهة ا¡ّب
ã
| Iقّق قّوة ـ هو َتكَرهوا@: وَع«Ïأن ّبوا@, ß ÔI َع«Ïأن fع�ـ

/@FGحصو واق�اب

هذا سوي آخر مع� ليسGا اXقاربة@: أفعال من َع«Ïـ ـ كلمة أّن O Gو
جّداً@/ fوهون النحو كتب

ã
| يذكر وما اGٔصل@,

اÇXذكور ËºGٕوا مورد@,
ã
| ناقصاً يستعمل Gو تاّم@, ماض فعل Ï»ع فكلمة

Ï»ع فيقال@: ـ Tلّه
ã
| يقع أن يصّح عنه بدل الفاعل بعد اXذكور والفعل فاعله@, بعده

يكتب@/ أن وقرب قويى أيى كتابته@, Ï»ع يكتب@, أن Ï»ع يكتب@, أن زيد

ٕا� حاجة ف� غ�ه@, أو تعا� ا� هو الفاعل يكون أن ب� فرق G وعلzذا@,
تعا�@/ ا� ٕا� ينسب Dف التأويل تكلّف

ا¡اجة مّست مشتقاته@,@ٕاذا سائر منه يستعمل Gزم@, ف ØÍ½مت الكلمة@فعل فهذه
ٕالzا@/

القرب وهو مفهومه@, ÏÉقت[ فذلك أن@: Mرف اXق�ن الفعل مع استعFله وأمّا
الفعلّية@/ من

أن Gزم وأ@نّـه اÇXقاربة@, أفـعال مـن بأ@نّه القول
ã
| وÍÈورة الزام لنا وليس

حـادثة أقـاويل واGٔحكـام العـناوين هذه فٕاّن أخواته@, سائر اGٔحكام
ã
| يش�ك

التحقيق@/ عن خالية U�عة@,

/@٢١٦ . ٢ ـ َشيئاً ّبوا ÔI وَع«Ïأن ///@ َشيئاً َتكرهوا وَع«Ïأن

/@٥١ . ١٧ ـ َقريباً َيكون َع«Ïأن

/@٩ . ٢٨ ـ َينفعنا َع«Ïأن

/@١١ . ٤٩ ـ @مyّن َخ�اً يكّن َع«Ïأن
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/@١١ . ٤٩ ـ م Ôyِم َخ�اً@ يكونوا َع«Ïأن

وهو أن@, حرف بوجود اXع�
ã
| باXصدر مؤّولة Ï»ع بعد الفعليّة فا�م�ت

/@Ï»لع الفاعل

/@ ٨٤ . ٤ ـ ال�ذين بأَس َيُكف� أن MُاÏ»َع

/@٥٢ . ٥ ـ بالفتح Ò ãçيأ َع«ÏاMأن

/@١٢٩ . ٧ ـ عدّو@كُم لك Ôv َع«Ïرّبكُمأن

/@١٠٢ . ٩ ـ zم َعلَ يتوَب َع«ÏاMأن

/@ ٨ . ٦٦ ـ سّيئاتكُم َعنكُم ُيكّفر َع«Ïرّبكُمأن

اق�اب قويى أيى ا�@/ أو الرّب وهو الفاعل عن بدل اjGيات هذه ã
| وا�ملة

تعا�@/ ا� جانب من اGُمور هذه حصول

وغ�ها@/ واòوف والطمع ]ع�ال�ّجيى اXوارد هذه ã
| Ï»ع فليس

ح ØÍ½ي Fالنفوس@,@ك
ã
واGٕيقاع@| توجبIكoاGٔمر ا Øuفٕا التعب�بالبدليّة: وأمّا

من@دون@خصوصيّة قرب@ذلك@اGٔمر ٕا�@Vّرد كان@@النظر الكوفّيون@من@النحويّ�/@وٕاذا wا
فٕاّن @@ـ َشـْيئاً تكرهوا@ َع«Ïأن ـ السابقة اjGيات

ã
| Fك بدلّية@, دون من Ø�يع أخري@:

أخري@/ خصوصيّة دون ومن هيى حيث من مyم الكراهة نفس ٕا� فzا النظر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¿ع

أيضاً@, الَعشـ� وهو أعشار@, وا�مع أجزاء@, ع¿Ìة من جزء :@Ì¿الُع ـ مصبا
الَعش� وbع وِمعشار@, ِمرباع

ã
| Gّٕا الكسور من ء

ã
Ï¾

ã
| ِمفعال يقال Gو عشار@/ ßXوا
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/@Ì¿الُع Ì¿ُع والَعش� الَعش�@, Ì¿ُع عشار ßXا ٕاّن وقيل وأنِصباء@/ َنصيب مثل Ìاء ß¿أع
وُعشوراً@: من@باب@قتل, Ìاً Ö¿َع اXال وع¿Ìت من@ألف@/ واحداً عشار ßXا فيكون وعلzذا
ÍÈب@: باب من ع¿Ìاً القوم وع¿Ìت وَعّشار@/ Ì¾عا الفاعل Ëºوٕا ُع¿Ìه@, أخذت
واحـداً@, مyم فأخذت ع¿Ìة كانوا ٕاذا أيضاً@: ع¿tÌم يقال وقد عا¾Ìهم@, ¼Íت
الناس@, من ا�Fعة والَمْعشر@: العّدة@/ به ت Ø]و واحداً فزدت تسعة كانوا ٕاذا tÌم@: Ø¿وع
وَعشائر@/ عش�ات وا�مع لفظها@, من Gا وG@واحد القبيلة, والَعش�ة /@Ì ß¾مَعا وا�مع
Ìة Ò¾عاXا ٕاËºمن والِع¿Ìة@: /@Ì ß¾عاXا والَعش�: أيضاً/ اXرأة والَعش�: الزوج@/ والَعش�:

ا¢الطة@/ وهيى ,@Ì¾والتعا

عـليه Jمل
Ø
j معلوم@, عـدد

ã
| ـ أحدYا صحـيحان@: أص�ن :@Ì¿ع ـ مقا

اXؤّنث@/
ã
| Ì¿والع Ìة@, Ò¿الَع فاGّٔول وUالطـة@, مداخلـة ع� يدّل ـ واjGخر غ�ه@,

جاءوا تقول Fك Ìة@, Ò¿َع Ìَة Ò¿َع أيى ,@ ÒÌ¿مَع Ò
Ì¿ومَع عشاَر ُعشاَر القـوم جاء وتقول

اÇòليل@: قال صحيح@/ وهو َموَحد@, مَْوَحَد اòلـيل يذكر nو مَث� َومث� اُحاَد اُحاَد
وترجيعات@/ قات

Ò Ò
u Ì¿ع @تبلغ Ø
ح Gيكّف Gٔ@نّه الyيق,@ويقال الشديد ا¡Fر ر: Sالُمعش

فالِع¿Ìة واXداَخلة@: ع�ا¢الطة الداّل اjGخر اGٔصل فأمّا /@Ì¾العا اليوم وعاشوراء@:
هم يقولون G@يكادون bعاً@, للَعش� أdع nو Ìك@, ß¾يُعا الّذيى وَعش�ك@: Ìة@/ Ò¾عاXوا
Xعا¾Ìة الّرجل@: عش�ة سـمSيت ا Ø̂ وٕا Ìوك@/ ß¾معا هم قالوا@: bـعوا وٕاذا ُع¿Ìاوك@,
وَتكُفرن اللعَن ن ßتُك� ٕانّكن ـ ا¡ديث ã|و امرأته@, َعش� الزوج Ø
ح بعضاً@, بعÎÉم

واحد@/ أمرهم bاعة كّل والَمْعشر@: الَعش�@/

/@Ì¿َع �Ì ß¿ِع� ـ قع

ع¿Ìة@/ �ِعشاراه�

ع¿Ìون@/ �hÌ ß¿ِع�



Ì¿ع ١٦٦

ء@/
ã
Ï¿ال Ì¿ُع أخذ Ìه@, Ø¿ع �Ì Ò¾عا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التشابه رفع وبلحاظ اخت�ط@/
ã
| اXصاحبة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

ÇUصوصة@, وأمـثلة فروع Gّٕا مyا تستعمل G العدد@: ع� تدّل مشتقّات وب� بيyا
/@Ì¾عاHوالت واGعتشار والُمعاَشرة والَمعاِشر والَمعشر والعش�ة والِع¿Ìة @كالَعش�

الدالّة الكلFت كأغلب الع�ّية@, اللغة من منقول فهو العدد@: ع� يدّل ما وأمّا
فzا@/ ف ØÍ½يت Øj العدد@, ع�

عyا البحث فيكون الع�ّية@, من مأخوذة أيضاً الِع¿Ìين كلمة أّن يظهر وwذا
جّداً@/ موهوناً غ�ه@: أو bع أو مفردة ا Øu@أ

ã
|

فٕاّن التناسب@: من اXعا¾Ìة مفهوم وب� Ìة@, Ò¿َع ـ العدد هذا ب� ما O Gو
Çbاع فيه فٕاّن وامðاجها@, واخت�طها التسعة اGٔعـداد مصاحبة فيه يصدق Ìة Ò¿الَع

البدل@/ ع� أو Gًوc اGٔعداد

كّل يشمل وهو وOتلط@, يصاحب وهو باXعا¾Ìة اXتّصف وهو فَعيل فالَعش�@:
وأنيس@: وصاحب وزوجة زوج من كذلك@, يكون من

/@١٣ . ٢٢ ـ الَعش� ولِبئَس الَمولي َلِبئَس نَفعه ِمن أقرُب ه ÚÍÒÈن ÒX َيدعو

فاXو� واXعا¾Ìة@, الِع¿Ìة من والعشـ� لُ�مور@/
ã
Øوالتو� الوGية من و� ÒXفا

من يَدعـو الّذيى وهو عليه@, ×
Øتو�Xا جانب من والعش� /@

ã
Øتو�Xا جانب من ي�حظ

ٕاG×اً@/ ا� دون

اÇXوصوف باعتبار الك�ة ع� تدّل فالتاء ا�Fعة@, باعتبار يؤّنث والَعش�ة@:



١٦٧ Ì¿ع

ا¤ذوف@:

/@٢١٤ . ٢٦ ـ قَرب� َ�أ َعش�تََك وأنُذر

/@٢٢ . ٥٨ ـ م Òtَعش� مأو Òuٕاخوا أبناءُهمأو آباءُهمأو كانوا ولَو

ذويى من ويصاحب وOالط Ì¾يعا من كّل تشـمل اGٕط�ق عند فالعشـ�ة
èالقر ذويى من بكوÇuم تقيّد ـ اGُو� اjGية ã|و واGٔصدقاء@, الرفقاء من أو èالقر

غ�هم@/ ف�اد واGٕخوان@, واGٔبناء باء jGا قبال
ã
| تذكر ـ الثانية

ã
و|

ـ اGُو�
ã
و| واGٔرحام@/ èالقر ذويى مراتب ذ@كر ٕا� اjGية هذه ã

| النظر فٕاّن
باGٔقرب�@/ اGٕنذار اختصاص ٕا�

اXصاحبـة فيه يوجـد Vتَـمع ع� وأطلق اGٔصـل@,
ã
| مكان Ëºٕا :@Ì¿عXوا

القوم@, ـ كلFت �Rف ا�هة@, هذه ٕا� فيه فالنظر الع¿Ìة@, Tّل فكأ@نّه واGخت�ط@,
خصوصيّة بلحاظ يستعمل مyا واحد كّل فٕاّن وا�Fعة@,@والطائفة@,@وأمثاGا@, والقبيلة@,

فيه@/

/@٣٣ . ٥٥ ـ تنُفذوا أن Ôrاستطع ٕان وإ�نس Ìا�ّن Ò¿َمْع يا

/@١٢٨ . ٦ ـ Ôk
اسَتك َقد Ìا�ّن Ò¿َمْع يا

باXقابلة وتظاهر قدرة ٕاظهار مقام
ã
| اjGيات هذه فٕاّن الكلمة@: هذه فانتخاب

واخت�طهم@/ واتّفاقهم ع�اجBعهم الداّل Ì¿عXا ذ@كر ويناس}ا وا¢الفة@,

بعضاً@, بعÎÉم اXعا¾Ìة اXصاحبة اXتشكّلة ا�معيّة هذه أّن ٕا� ٕاشـارة ففzا
استطاعوا@/ ما ا� أراد ما Vتمع�خ�َف أرادوا لو

ع� اXب�تدّل بك�ة واXفاعلة Ìة@, Ò¾عاXع�ا[ اXفاَعلة@, من مصدر والِعشار@:
ا�ملة@:

ã
| ع�معا¾Ìة يدّل فالعشار أزيد@/ استمرار



Ì¿ع ١٦٨

الِعشـاُر وٕاذا ت Ò Ùُسـ� باُل
ß
� ا وٕاذا انَكَدَرت النEجوُم وٕاذا َرت كُو9 ْمُس الش� ٕاذا

/@٥ . ٨١ ـ ت
Ò
Ì ß¿ُح الوحوُش وٕاذا ُعط9َلت

النظم@, عن الشمسيّة اXنظـومة ã| وا�ـبال والنجوم مس Hالش خرجت ٕاذا أيى
الِع¿Ìة ب�ذويى Dف واGخت�ط اXعا¾Ìة فيتعطّل اXذكور@: بال�تيب اُمورها واختّلت
والوحوش بيyم@, Dف ومؤالفxم ومصاحبxم اُن«Îم ويتوقّف واGٕنسان@, ا¡يوان من

ã
| معون ÔNو ويُساقون يُبَعثون بيyم مصاحبة Gو مؤالفة Gو استيناس G الّذين مyم
والبحار ا�ـّو@,

ã
| التحّوGت شـّدة من وذلك توّح¿Îم@, مع بيyم جامع واحد Tّل

وعدم الشمس وتكّور النظم
ã
| اخت�ل أثر

ã
واضطربت| ومٔ�ت وت�طمت هاجت

اXياه@/
ã
| التبخ�

Fك والظSراف@, والظريف والكرام hكالكر العش� bع الِعشار تكون أن وNوز
الَوحش@/ الوحوشbع أّن

ã
æعاXا أّن ٕا� مضافاً اXعا¾Ìة@/ من كونـه يؤيSد الِعشـار بعد الوحوش وذ@كر

جّداً@/ هيّنة وغ�ها@: النوق من له اXذكورة

Ìة, Ò¿الَع عدد ٕا�مقدار للوصول لة jGع�الوسيلة@وا[ ِمفعال, فهو عشار: ßXا وأمّا
بيyم@/ والتعيّش واXؤانسة واGخت�ط اXعا¾Ìة موضوع لتحقّق ا�Xزم وهو

أّن G اÇßXرباع@, كلمة ã
| وكذلك اXناسـبة@, wذه Ì¿الُع ع� عشار ßXا ويصدق

:@Ì¿ع�الُع[ عشار ßXا

.@@٣٤ ـ
ã
ُرُس� بوا فكذ� آتيناُهم ما ِمعشاَر َبَلغوا وما َقْبِلِهم ِمن ال�ذيَن َب وكذ�

/@٤٥

اGٔموال من قبلهم من الّذين آتينا Xا ووسيلة اXكّذب�مقّدمًة هؤGء بلغ ما أيى
وال«Ìور@/ العيش وأسباب



١٦٩ عشو

هذه أخذت وØXا ا¢صوص@, العدد ]ع� الع�يّة اللغة ã| اXاّدة هذه ٕاّن وقلنا
بعÎÉا,

ã
سبق@| Fك باGاء الكلFت@فzا تلك وكانت الع�يّة, من العدد آحاد ã

الكلFت@|
فٕاذا ع¿Ìة@,

ã
| وعشاراه \انية@,

ã
| وناه ßcو سّتة@,

ã
| وِششاه السبعة@,

ã
| ِشِبعاه ـ Lو

قهراً واستعملت التاء@, مع اXتحّولة@, الكلFت هذه أصول صارت العربّية@: ٕا� Iّولت
عن خالية ٕا�استعGFا التأنيث موارد

ã
| فاضطّر اXقّدم@, اGٔصل التذك�فٕانّه موارد

ã
|

اGشتباه@/ لرفع التاء

اGٔلفـاظ تـلك فتؤّنث Vموع@, فzا ØñمXا ٕاّن اòمس@:
ã
| قلنا ما ٕا� مضافاً

اXؤّنث@/
ã
| قهراً وتذّكر ا�Fعة@, مفهوم فzا

ã

الّ اtا ØñW باعتبار

اGٔعداد@/ هذه وتأنيث التذك�
ã
| اGٔصيل ا¡ّق هو ما هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عشو@:

منه ُيفّرع
Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| وضوح وقلّة ع�ظ�م يدّل صحيح أصل عشو@: ـ مقا

:@
ã
Ï¾عاHوالت ظلمته@/ اللّيل@: وَعشواء الليل@, ظ�م أّول وهو الِعشاء ذلك من ُيقاربه@, ما
والَعشاء@: /@

Øã
Ï¿َع فهو الّزوال بعد كان ما كّل قيل وقد الyار@/ آخر :@

Øã
Ï¿والَع التجاهل

,@Ï¿عGٔا مصدر والَعشا@: اòليل قال اللّيل@/ وأّول الyار آخر من يؤكل الّذيى الطعام
يـقال بص�@, بالyار وهو باللّيل Í½يُب G الّذيى وهو ُعشو@: ورجال َعشواء@, واXرأة

/@
Ó
Ï Ò¿َع

ã
Ï ß¿يعÏÒ¿ع

Í½والعـ للـظهر يقال ومنه الغروب@, ٕا� الزوال ب� ما قيل :@
Øã
Ï ß¿الَع ـ مصبا

ص�ة@اXغرب@ٕا�العتمة@/ من @والِعشاء
Øã
Ï¿الَع وقيل الyار/ آخر هو وقيل /

Øã
Ï¿الع ص�تا

بعÎÉم وقال ,@
Øã
Ï¿ع�مع�الع العرب ذ@كرtا ا Ø[ور مؤّنَثة@, الَعشيّة :@ اGٔنباريى ابن قال



عشو ١٧٠

/@
Øã
Ï¿َع bعها واحدة العشيّة

والِعشاء@: ُضحاها@/ عشيّةأو �ٕاّ ـ باح Hالص ٕا� الّشمس زوال من :@
Øã
Ï ß¿الَع ـ مفر

ã
تع�ض| ظلمة والَعشا@: والَعَتمة@/ اXغرب والِعشاءاِن@: الَعَتمة@, ٕا� اXغرب ص�ة من

ã

الّ النار يى Ødو ليً�@, ا Ôtقصد الناَر وعشوت َعشواء@/ وامرأة Ï¿أع رجل يقال الع�@,
ذ@كر َعن وَمنيعُش ـ عنه عميى كذا@: عن ã

Ï ß¿وَع علة@/ كالش� وُعشوة َعشوة بالليل تبدو
عاشية@/ الواحدة ليً�@, َترعي

ã

الّ اGٕبل :@

ã
Ï¾والَعوا ن@/ ×a الر�

ٕاذا سوء عيyا
ã
|

ã

الّ كالناقة وُيصيب Oطٔي أيى َعشواء@, خبَط ِبط ÒO هو ـ أسا

والعشـواء هدايـة@/ وقلّة ح�ة
ã
| أيى أمرهم@, من َعشواء ã

ل م Øuوٕا بيدها@/ خبطت
ِعَُشَوة@: ف�ن وركب السحر@/ َعشوة ã

و| الَعتَمة َعشوة
ã
| لقيته يقال الظلمة@, والَعشوة@:

رشيد@/ غ� أمر ع� aله ِعشوة@: وأوطأه بيان@/ ع�غ� أمراً Ì Ò¾با
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النـور ضعيف ظ�م Tيط
ã
| ء

ã
Ï¾ ص�ورة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

كان أو فيه@, وقع أو ظ�م Tيط
ã
| ورد ٕاذا َعشواً@: يَعشو عشا يقال معنويّاً@, أو ماّدياً

وٕاذا جـهل@/ أو حـ�ة أو ظلمـة
ã
| قلبه كان أو الّظـ�م@,

ã
| Í½يب G ضعيفاً ب½Íه

ã
| وشّدة ثبوت ع� يدّل :@Ï¿يع

ã
Ï ß¿َع وقيل الش� Ì»بك َعِلم باب من استعملت

G صفـته من الّذيى وهو Ï¿عGٔا يستعمل الباب ومن الك«Ìة@, ÏÉقت[ الظ�م Tيط
باللّيل@/ Í½يُب

عـ� يدّل عن@: وMرف والتوّجـه@/ اXيل ع� يدّل ٕا�@: Mرف اسـتعمل وٕاذا
نظائره@/

ã
| Fك واGٕدبار@, اGٕعراض



١٧١ عشو

ربع
Øã
ÏÉ[وذلك الليل@,

ã
| الظلمة تشتّد أن ٕا� ا�ّو انكدار أّول من والِعشاء@:

اXع�صلوة هذا ومن اGٔصل@/ عن فخارجة اGُخر التفاس� وأمّا الليل@/ من ثلث أو
أو الصـلوة به مريداً الِعشاء@, ويقولون اXضاف Jذف قد

Ø
j الِعشاء@, وطعام الِعشاء

فzا@/ الطعام

ã
| يـاء قلبت Fك ألفاً الواو قلبت الَعشو@, وأصله اGٔصل@,

ã
| مصدر والَعشا@:

Ø
j والغـذاء@, والغطاء كالِغشاء اGٔصل

ã
| مصدر الِعشاء@: وكذلك َعشياً@/ ÏÒ¿يع

ã
Ï ß¿ع

الطعام@/ أو الوقت
ã
| FGFاستع غلب

ليً�@, رآها أيى النار Ï¿ع ويقال ,@ ّ اGنðاعيى باGشتقاق اXاّدة من يشتّق وقد
وهكذا@/ ليً�@, قصدته أيى وعشوته

/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين لَُه َفهَو َشيطاناً لَُه نُقي9ض ن ×a الر� ِذ@كر َعن يَعُش وَمن

واGٕدبار اGن½Íاف حال
ã
| باطنّية@, وظلمة انكدار Tيط ٕا� Í½ يَ ومن أيى

والرaة النور Tيط عن وخرج ان½Íف Gٔ@نّه شيطاناً@/ له نقيّض ن ×aالّر ا� ذ@كر عن
وأمـر ّ طبيعيى جريان وهذا الشـيطان@, وسلطة الظلمة Tيط ٕا� ن ×aالّر عن وانقطع

الّشيطان@/ وٕامّا ن ×aالّر ٕامّا ,@ ّ قهريى

/@٤١ . ٣ ـ وإ�بكار
Øã
Ï ß¿بالَع وَسب9ح

/@١٨ . ٣٨ ـ وإ�¾Ìاق
Øã
Ï ß¿بالَع ُيَسب9حَن

/@٥٥ . ٤٠ ـ وإ�بكار
Øã
Ï ß¿بالَع ربّك مِد Ò ßMوَسب9ح

مع� من ذ@كرنا ما يؤيّد اليـوم@: من الوقـت أّول وهو اGٕبكار بكلمة مقابلته
العشاء@/

ã
| تعا� ا� ٕا� والتوّجه الذكر فٕاّن وا¡مد@, التسبيح ]ناسـبة :@

Øã
Ï¿الع hوتقد



عشو ١٧٢

فيه@/ واòلوة الفراغ ¡صول أنسب@, اللّيل

آيات@: �Rف وهذا

/@٥٢ . ٦ ـ
Øã
Ï ß¿والَع بالَغداة م Úwر َيدعوَن ال�ذيَن َتطرد �و

/@٢٨ . ١٨ ـ
Øã
Ï¿والَع بالَغداة م Øwر َيدعوَن ال�ذيَن َمَع نفَسك

ß
وXص	

/@٦٢ . ١٩ ـ اً وَعِشيّ ُبكَرةً فzا رزُقهم م ÒGو

/@٤٦ . ٤٠ ـ اً وَعشيّ غدّواً zا َعلَ يُعَرضون الناُر

الطـبيعيّة اGُمور أّن ٕا� مضافاً ـ ّ واقعيى وجريان ّ طبيعيى أمر الغَداة تقّدم فٕاّن
اÌ¾Gٕاق@/ ساعات ومن الyار ابتداء من wا ُيبتدأ

اGستمرار لزوم ٕا� فيه فيشار اXوارد@: بعض
ã
| مصدراً باGٕبكار التعب� وأمّا

:@
ã
| Fك الyار@, [ام

ã
|

بكار@/ �وإ
Ùã
Ï¿بالَع رب9َك مد Ò ßMوَسب9ح

مستمّراً@/ البكرة
ã
| الدخول وسبب العشاء بوقت بالتسبيح اGٔمر يراد

ا� َجعله الليل فٕاّن والدعاء@, بالتسبيح فيه اGستمرار Zكن ف� :@
Øã
Ï¿الع

ã
| وأمّا

تعا�@: وقال سباتاً@, فيه والنوم لباساً

َفَسب9حه@/ الّليل وِمن ح@, َفَسب9 الّليل آناء ومن

الليل@/ بعض من أيى

مطلوباً@/ والس�فيه اGٕخفاء يكون مورد كّل
ã
| الليل يقّدم وبا�ملة

:@
Øã
Ï¿الَع

ã
| ا�ياد الصافنات وعرض اGٕخوة ء Vيى وقع قد اXنظور@: wذا ولعّل

/@١٦ . ١٢ ـ َيبكون عشاًء@ أباُهم وجاُءوا



١٧٣ عصب

/@٣١ . ٣٨ ـ ياد
ß
ا� الّصاِفناُت

Øã
Ï¿بالَع َعلَيه ُعِرَض ٕاذ

:@
ã
| Fك ـ والغُدوة البُكرة بلفظ Ø�فيع الyار@:

ã
| أمر ٕا�وقوع النظر كان ٕاذا@

Ø
j

/
Øã
Ï¿والَع بالغداة@ م@ Úwَيدعوَن@ر ال�ذيَن@ و�َتطُرد@ ا,@ @وَعِشيّ ةً رزُقُهم@فzا@@ُبكَر م@ Ô ÒGو

الساعات@/ [ام
ã
| مستمّراً Gٕعطائه مع� Gو الyار أّول

ã
| يُعطيى زق Sالر فٕاّن

هذا@/ أ@ك�من مyم انتظار Gو بالغداة@, م
Ø
wر يدعون الّذين اXستضعفون وهكذا

الظ�م@/ فيه يثبت ما وهو ,@ ّ والنّجيى Ø ãكالَع� فَعيل فهو :@ ØãÏ¿الَع كلمة وأمّا

القيض@/ الغدو@, البكر@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عصب@:

أ_ة قاله ما مع� وهذا بالذكور@, يدلون الّذين الذكور القرابة الُعصبة@: ـ مصبا
الواحد

ã
| العصبة الفقهاء استعمل وقد كافر@/ bع كَفَرة مثل عاصب bع وهو اللغة@,

اGُنـ� جعل وال¿Ìع اXال@/ bيع ٕاحراز
ã
| ا�Fعة مقام قام Gٔ@نّه غ�ه@, يكن n ٕاذا

G غ�ه@:
ã
| وقلنا النّص مورد

ã
| ]قتضاه فقلنا واXواريث@, اGٕعتاق مسألة

ã
| َعَصبَة

َب@: ÒÍÈ باب من عصباً بالرجل القوُم وَعصَب ¾Ìعاً@/ Gو لغة G َعَصبة اXرأة تكون
الناقة الرجل وَعصب /@ËºGٕا wذا الذكور اختّص فلهذا aاية@, أو لقتال به أحاطوا
أعصاب@/ وا�مع اXفاصل, من@أطناب والَعَصب@: /@éّالل ليدّر Mبل فخذvا شّد َعْصباً@:
مثل ُعَصب وا�مع اGٔربع�@, ٕا� زيد@: أبو وقال الع¿Ìة@, Lو الرجال@: من والُعصبَة

والط�@/ واòيل الناس من وا�Fعة أيضاً العFمة والِعصابة@: وُغَرف@/ ُغرفة

أو مسـتطيً� ء
ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ ربط ع� يدّل واحد صحـيح أصل عصب@: ـ مقا

قال الَعَصب@, ذلك من واحد@/ قياس ٕا� راجع وكلّه فروعاً@, ذلك يفّرع
Ø
j ُمستديراً@,



عصب ١٧٤

أيى َعِصب ¡م ويقال بالَعَقب@/ وليس بيyا m�ُت
ã

الّ اXفاصل أطناب هيى اòليل@:

والَعْصب@: اللحم@/ ا@كتناز شديُد أيى اòلق معصوب وف�ن العصب@/ كث� ßمكت� ُصلب
قال جّوعهم@/ ٕاذا م

Ò
عّص} ويقال لَيّاً@/ لُِويى ا Ø̂ كأ@ اòلق@, مَعصوب ورجل الشديد@/ ّ الطيى

الّذيى الُمَعّصب زيد@: أبو وقال رق ßòبا ا�وع من يتعّصب الّذيى ب Hالُمعص عبيد@: أبو

الّذيى ا�ائع ]�لة فصار ذهبت]اله ا Øu أ وتلخيصه ماله@, أ@كلت أيى نون@, Sالس بته Hعص

أيى ُيعَصـب@, الّذيى ود@: Ô�ال من والعصـب اòليل@: وقال باòرق@/ التعّصب ٕا� يَلجأ
Gٔ@نّـه َعْصب@, وُبرود َعْصب ُبرد يقال ا Ø̂ ٕا مع@, ÔN Gو اك@, ÔJ Ø

j يُصبَغ Øj َغزله يُدرج
ومـا ُصداع@/ من الرأس به ُيعَصب ء

ã
Ï¿ال الِعـصابة@: الباب ومن الفعل@/ ٕا� مضاف

ويقال@اعَتصب@بالتاج لُيعَرفا@/ Fyبي َفرقوا بغ�هاء@, ِعصاب الرأس@فهو غ� شددت@به
يف Hوالس بالعصا رأسـه وعّصبُت اGعتصاب@/ أيى الَعَصـبة@, َحَسن وف�ن وبالعFمة@/

العصابة@/ من وكأ نّه تعصيباً@,

والَمـعصوب@: الَعـَصب@, كث� َعِصب@: و¡م اXفاصل@, أطناب الَعَصب@: ـ مفر
الَعْصب َشديد وف�ن عصب@/ َشّد لكّل يقال

Ø
j ا¡يوان, من الَمنزوع بالَعَصب اXشدود

متعاضدة@/ متعّصبة bاعة والُعصبة@: لقة@/ ßòا Ò¶مُد أيى لق Òòا ومعصوب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا واGس�خاء@/ النقض ويقابله ,@
Ø ã
ب� شّد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

اختصاص]ورد@/ فيه اXع�ليس

Çbع كالطHلَبة والَعَصبة غ�ه@/ أو بعFمة مَعصوب ورأس َعِصب@/ ¡Çم فيقال@:
والُعـصبة مyم@/ رجل منافع أو منافعهم ¡فظ تاّم ارتباط بيyم الّذين وهم عاصب



١٧٥ عصب

والوحـدة اGجـBع ع� زائدة دGلة فيه وهذا ويُلتوي@, يشّد ما ]ع� كالل�قمة فُعلة
Gو بـيyم@, اد ØIGوا اGرتباط ذلك وجود واXناط واحد@, ء

ã
Ï¾ فكأ@نّه واGعتضاد@,

صفة أو Ëºٕا والَعَصبTّر@كَة ليّاً@/ ]ع�الشّد مصدر والَعْصب Uصوص@/ بعدد اعتبار
معصوب وف�ن /@ ّ والطيى الشّد اختيار واGعتصاب شـّده@/ وعَصَبه@: به@/ يشّد ما ]ع�
وفيه اGٔصل

ã
| مصدر والِعصابة واس�خاء@/ لينة فيه ليس ملتويى شديد أيى لق Òòا

ع� يطلق اGعتـبار وwذا الَمبـني@, بزيادة كث�@, التواء فيه زائد عصـب ع� دGلة
مصاديقه من ا�Fعة وتلك العFمة فٕاّن امتداد@, التوائها

ã
| كث�ة bاعة وع� العFمة@,

خارجاً@/

/@ ٨ . ١٢ ـ ُعْصبَة ُن ÒLو منّا ٕا�أبينا Eأحب وأخوُه َليوُسُف

/@١٤ . ١٢ ـ Ìون ßºاò ٕاذاً ٕانّا ُعَصبة وLُن الذئب �أ@كلُه لَ قالوا

وا¤اماة اد ØIGوا اGرتباط وهيى ,@Fuدو من َخصيصة@وَفضيلة@Gم ذ@كر يريدون
عـالية وقدرة وقّوة زائداً امتيازاً يوجب وهذا واحد@, شخص م Øu@كأ بيyم@, الشديد
وÇYا وأخوه@, يوسف يُفضHل أن يصّح فكيف اXراد@/ ٕا� البلوغ

ã
| مطلوبة وموفقيّة

شديد@/ اد ØIوا وقّوة قدرة
ã
| وLن الذئب يأ@كله أن وكيفZكن علينا@/ ضعيفان@,

:@
ã
| الُعصبة استعمل اXنظور وwذا

/@١١ . ٢٤ ـ ِمنكُم ُعصبة بإ�فِك جاُءوا ال�ذيَن ٕان�

مستنداً العمل هذا وليس اGٕفك@, ع� اتّفقوا متّحدة مرتبطة bعيّة اتّفاق يراد
خاّص@/ فرد ٕا�

تعا�@: قوله
ã
| وهكذا

/@٧٦ . ٢٨ ـ القّوة
ã
اُو� بالُعصبة َلتنوء ه Ò ßIَمفا ٕان� ما الُكنوِز ِمن وآَتيناه



Í½ع ١٧٦

كنوزه مفا³ ٕاّن يراد أثقله@/ به@: وناء وأناء ثقل@, ينوء@: وناء ِمفتح@/ bع ß³فاXا
كـوuم مع قّوة@, فzم حيـوان أو ٕانسان من bعـيّة تثقل أيى قّوة ã

اُو� ُعصبة تُثقل
Gم@/ شديدة قّوة يوجب وهذا بيyم@, Dومتوافق�ف مرتبط�ومتّحدين

ـ َعصيب يَوم هذا وقاَل ذَرعاً م
ß ß
w وضاَق م

ß
w َء

ã
Ï ßº لوطاً ُسُلنا ُر جاَءت ا ØXو

/@٧٧ . ١١

وTافظxم أمـورهم إدارة بلحاظ ووسـعه تقديره بسـببVيئهم وضاق أيى
عyم@/ واXدافعة

امتازت اللحاظ وwذا ,@
Ø ã
وال� الشّدة القيدان@: فzا ي�حظ اXاّدة هذه أّن فظهر

وهكذا وا�معـّية@/ والقوم@, كالطائفة@, اXتشـاwة م�ادفاtا عن اسـتعGFا موارد
ã
|

وأمثاGا@/ وا¡ّدة@, ,@ ّ والطيى ,@ ã Øوال� الشّدة@,

G@ينحّل َعصـيب@: ويوم اللينة@@/ وفقدان واGلتواء بالشّدة اتّصف ما والَعصيب@:
التواؤه@/ يُنقص Gو ُعقده

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ع

مـاءه@, اسـتخرجت ÍÈب@: باب من عـ½Íاً وه ÒLو العنـَب Íُت
Ò
َع½ ـ مصبا

سال ما والُعصارة@: اXفعول@/ ]ع� فَعيل الَعص�@, اXاء ذلك Ëºوٕا كذلك@, واعت½Íتُه
الثـوب وع½Íُت منه@/ اسـتخرجتَه ٕاذا ف�ن@: ماَل اعت½Íُت قيل ومنه ,@Í½الع عن
ا�اريُة@: ت ÒÍ½وأع ُته@/ Hِمد لتَخرج مHل الد� وع½Íُت ِبَلّيه@/ ماَءه استخرجَت ٕاذا ع½Íاً@:
واGٔرض ال«Êء ب� ب�اب َترتفع ر´ واGٕعصار@: هاء@/ بغ� Íß½مُع فهيى حاضت@, ٕاذا
فُنعل@, ووزنه والنسب@, اGٔصل :@Í

Ô
والُعن½ اGٔعاص�@/ وا�مع عمود@, ا Øu@كأ وَتستدير

الدهـر@, Í
Ö
والَعـ½ وُعصور@/ Í

Ô
أع½ وا�مع الص�ة@, Ëºٕا :@Í½والَع /@Í¼الَعنا وا�مع



١٧٧ Í½ع

أيضاً@/ والyار والليل ,@
Øã
Ï¿والع الغداة Íان@:

Ö
والَع½ فيه@, بضّمت�لغة Í

Ô
والُع½

وٕاذا ,@Í
Ô
ُع½ قالوا تثقـيله ٕا� احتاجوا فٕاذا الدهر@, :@Í

Ö
الَع½ ـ ٣٤٣ . ١ الع�

وبـه ,@
Øã
Ï¿الَعـ :@Í½والع والyار@/ الليل والع½Íاِن@: بالفتح@/ Gّٕا يقولوا n أيضاً َسكّنوا

تَع½Íه@/ ء
ã
Ï¾ ّلبمن ÒI ما والُعصارة@: /

Øã
Ï¿والَع الغَداة والع½Íان: /Í½الع يتص�ة Ød

أو بُغرم Gًما اGٕنسان من رج ÔH أن واGعتصار@: َعص�@/ فهو ماؤه Íß½ُع ء ãÏ¾ وكّل
Ìبه ß¾ وهو باXاء@, Íß½فيعت بطعام اGٕنسان Hيَغص أن واGعتصار@: الوجوه@/ من بوجه
فقد الص�ة علzا وحُرمت باب Hالش زيادة نف«Îا

ã
رأت| ٕاذا وا�ارية قليً�@/ قليً� ٕايّاه

Çطر@/ Ô] سـحابات والُمـعصرات@: َشـباwا@/ Í½عـ بلغت أيى ,@Íß½مُع فهيى أع½Íت@,
:@Í

Ò
والَع½ ويَسطع@/ َيستدير الّذيى الغبار واGٕعصار@: السحاَب@/ تُث� الر´ واGٕعصار@:

Ø
حـ ء
ã
Ï¾ فيه Í

Ò
يُع½ الّذيى عصار@: ßXوا العنب@/ فيه ÍÒ

يُع½ موضع ْع½Íة@: ÒXوا اXلجأ@/
اعت½Íته@/ فقد منعتَه ء

ã
Ï¾ وكّل العطّية@/ :@Í

Ö
والَع½ ماؤه@/ يتحّلب

َضـغط ـ
ã
æوالثا وح�@/ َدهر ـ فاGّٔول صحيحة@: ث�ثة أصول :@Í½ع ـ مقا

ٕاذا باXكان Í½اعت يقال@: به@, وامتسـاك ء
ã
Ï¿ب تعلّق ـ والثالث َيتحّلب@/ Ø
ح ء

ã
Ï¾

َملجأ@/ أيى ,@ÍÒ
وَع½ ة ÒÍ Ö

ُع½ اGٔمر هذا من لك ليس ويقال ٕاليه@/ التجأ

ضغط@/ كبس@, ,@Í½ع �Í
Ò
�عا¼ ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| Fك منظورة@/ نتيجة لتحصيل ء

ã
Ï¾

ã
ضغط| هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

Í½وع رطوبتـه@/ Gٕخراج اXغسول اللباس Í½وع مائه@/ Gسـتحصال العنب Í½ع
Í½والع غ�ها@/ أو غرامة Gستخراج شخص من اXال Í½وع قيحه@/ ليخرج مّل الد�



Í½ع ١٧٨

اXطر@/ ل�ول السحاب
ã
|

هو فzا فاGٔصل والدهر@:
Øã
Ï¿والع والغداة والyار والليل وا¡� الزمان وأمّا

منه@, وعصارة ÏÉم ا
Ø
W خ�صة وهو سابقه من Íß½ اعتُ قد منتخب Uصوص زمان

والدهر والÇyار وا¡ـ� الزمان مطلـق ع� يطلق Gو خاّص@, وامتـياز Í½ع ففيه
وغ�ها@/

الyار@, امتداد من باق مضيّق وقتTدود وهو الyار@, آخر الَع½Íوهو فزمان
ا¡ركات جريان من اXطلوب ليتحّصل فيه@, وتgيلها اليوميّة اGٔعFل ٕا�ا[ام فيُ«Ìع

اليومّية@/

نبيّنا بعثة
ã
| Fك والgال ٕا�السعادة الناس لzديى Ø ãن� فيه يبعث زمان وهكذا

فيه Wتاز خاّص زمان وهو ا�اهلّية@, امتداد من Í½اعت قد كأ@نّه زمانه فٕاّن �ص�@,
اXطلوب@/ يتّخذ

العـمل فيه يبتدأ الغداة فٕاّن :@
Øã
Ï¿والع الغداة ع� اط�قه يصّح اGعتبار وwذا
الليل@/

ã
| ال�نا¶ ابتداء

Øã
Ï¿الع

ã
و| اليومّية@, وا¡ركة

Qّوز@/ فهو اGٔصل@: قيود ¡اظ دون من ع�زمان أطلق وٕاذا

Í½ع Iقّق من فzا ما O ف� وا¡بس@: والدفع واXنع اGلتجاء oمفاه وأمّا
يستنتج@/ أن ٕا� وضغط

والزaة والتضييق Í½الع فيه ي�حظ الضغط أّن والضغط@: Í½الع ب� والفرق
مطلوب@/ استحصال ٕا� نظر دون من

/@٢ . ١٠٣ ـ آَمنوا ال�ذيَن �Ìٕاّ
Ö
ُخ«

ã
� لَ إ�نساَن Íٕان� Ö½والَع

من اGٔعـداء بتعّرض اGبت�ء شّدة ح� مكّة
ã
| نزلت اXباركة السـورة هذه



١٧٩ Í½ع

واXسلم�@, @�ص�
Ø ã
ع�الن� مyم العداوة@والبغضاء@والضغطة اشتّدت @زمان

ã
قريش@,@و|

ٕا� ويشار والعملّية@, الفكريّة واLGرافات وال¿Îوات الدنيا ا¡ياة ã| لتوّغلهم وذلك
َع Ò Òb ال�ذيى لَُمَزة ٍة َز

Ò
ÔY ِلُكل9 َويٌل ـ بعدها Dوف الّتكاُثر@, أGا@كُُم ـ@ قبلها السورة

ã
| هذا

َده@/ وَعد� �ماً

الصا¡ات ويعملون ا¡قيـقة ٕا� ويسـلكون ا¡ّق يطلبون اXسـلمون فكان
السورة@/

ã
| Fك ـ بالّص� ويتواصون با¡ّق ويتواصون

ã
| وكـانوا والتـعّديى واGٔذي الشـدائد يتحّملون الكـفّار هؤGء ب� Dف فهم

مyم@/ ضغطة
ã
و| الظاهريّة اXعيشة ã| اعتصار

با¡ق9 وتََواَصْوا ـ bلة اXع� هذا ع� ويدّل ,@Í½الع مصاديق من هو وهذا
واGسـتقامة Ø�والتص اGٔذي ع� التحّمل أيى السورة@, خا[ة ã

| ـ 	 بالص� وَتواَصْوا
ا¡ّق@/

ã
و| ع�ا¡ّق

أحـٌد ينال Gو وف�ح@, ص�ح كّل وسبب خ� كّل منشأ Í½الع أّن O@Gو

ã
الصا| واòالص الُعصارة اذ ØHG اXوجب هو اGعتصار فٕاّن ,@Í½بالع Gّٕا رفيعة مرتبة

معنوّية@/ أو ماّديّة اُمور ã| ء@,
ã
Ï¾ كّل من

فاGٔمثل@/ اGٔمثل
Ø
j اGٔنبياء ابت�ء الناس أشّد أّن ـ ورد وقد

خ�ف والسلوك ¾Îواtا عن وال�وع الدنيا
ã
| والزهد الناس عن التبتّل فٕاّن

أنواعاً Nّر والع¿Ìة@: واGٔخ�ق واGٔفكار والرسوم واjGداب العمل
ã
| العامّة مسالك

والتضّيق@/ اGبت�ءات من

ٕا� السلوك طريق
ã
ورياضات| بسببVاهدات ّ اختياريى ٕا�اعتصار مضافاً

/@
ã
اللHيا� َر

Ò
Î
Ò
º الُع� َطَلَب ومَن ـ مقصده



Í½ع ١٨٠

نعمة
ã
| فهم �ص�@,

Ø ã
الن� زمان الزمان جهة من آخر اعتصار :@Í½الع هذا

ã
و|

من لنوره ا� vديى نور@, ع� ونور توفيق ع� وجّل عّز ا� من وتوفيق نعمة ع�
هذا@/ أع�من توفيق Gو يشاء@,

من ّ اXاّديى ّ الطبيعيى ا�ريان اقتضاء ع� سلوكه ã
| اGٕنسان خ«Ìان أّن فظهر

واعتصار@, ماّديّة مضيقة ã
| يقع Ø
ح ـ ومعنويّته روحانيّته جهة ٕا� يتوّجه أن دون

الدنيا@/
ã
| والتقوي الزهد بسبب

اÇZGٕان ÇIقّق أيى الّصا¡ات@/ وَعِملوا آَمنوا ـ Mقيقة Jصل ا Ø̂ ٕا فاGٕعتصار
خالصة@/ الصا¡ات واGٔعFل القاطع@,

/@١٤ . ٧٨ ـ ثَّجاجاً ماء الُمْعِصراِت ِمَن وأنَزلنا

والبخار تبخ�اXياه@, يتشكّل@من السحاب فٕاّن السحائب@, من اXطر نزول يراد
من باردة لطيفة طبقات ٕا� يصل أن ٕا� اGـواء@,

ã
| يتصاعد وزنه

ã
| اòفّـة بسبب

وتك�@, البخار ذّرات تثقل وحينئٍذ قهراً@, اGنعصار له وJصل وينضغط فيتجّمع ا�ّو@,
اXطر@/ قطرات ع�صورة وسقوطه نزوله يوجب وهذا

اXنظّم ّ الطبيعيى ا�ريان هذا ٕا� ٕاشارًة السـحائب@: دون باXع½Íات فالتعبـ�
بسي�ن@/ اGنصباب والث�جوج@: البارع@/ العجيب

/@٣٦ . ١٢ ـ راً Ò̀ Í ß½أع
ã
æأرا

ã
Øæ ٕا ا ÔYأحُد قاَل َفتياِن جَن الس9 َمَعُه وَدَخَل

/@٤٩ . ١٢ ـ Íوَن ß½يَْع وفيه النّاُس ُيغاُث فيِه عاٌم ذلَِك َبعِد ِمن
ã
çيأ Ú Ôj

اòمر@, Gسـتحصال Í½تُع ماّدة ّ أيى من ٕاليه يؤول ما باعتـبار اòمر ٕاط�ق
اGٕنقاذ هو والغوث اXاّدّية@/ ا¡ياة

ã
| وwجة العيش

ã
| سعة عن يكشف العمل وهذا

ينتفعون ما واستحصال Í½بالع العمل حالة Iصل وبعده ومضيقة@, وابت�ء شّدة عن
به@/ ويلتّذون منه



١٨١ عصف

ا Òwفأصـا ُضـَعفاء ّري�ة ذُ ولَُه Ò	الِك وأصابَُه َجن�ٌة@/// لَُه تكوَن أن أحُد@كُم Eأَيود
/@٢٦٥ . ٢ ـ فاح�َقت نار فيه ٕاعصاٌر

ويذهب نظمها Oّل شديد وضغط وتضييق اعصار مُع½Íßفيه ا�نّة أصاب أيى
T�قة@/ يابسة وNعلها ونضارtا طراوtا ويزيل ب}جxا

أو برودة أو حرارة من Íß½مُع Hكل ويشمل اGٕضغاط@, مطلق ]ع� فاGٕعصار
ٕاحدي الر´ فٕاّن بالر´@, فيه اختصاص Gو غ�ها@, أو يبوسة أو ماء سي�ن أو ر´

اGٔصل@/ مصاديق

Ø�وعـ /@Í½عX خصوصيّة Gو ا�هة@, هذه ٕا� النظر فٕاّن باGٕعصار@: والتعب�
بـالفاعل@/ يقوم Í½ع حدوث ٕا� فالنظر بالفاعل@/ قيامه جهة ٕا� ٕاشارة باGٕفعال@:

قيدان@/ ي�حظ ففيه

وهذا اGٕعصار@, هذا يواجه أن ٕامكان ٕا� ظاهراً اXقتدر
Ø ã
الغ� يتوّجه أن ف�زم

اòارج اGبت�ء هذا حدوث عن يغفل G وأن يوجده@, ]حِدث يقوم الّذيى اGعتصار
بيده الّذيى القدير الرّب اòالق سخط يوجب عمً� يعمل G وأن واختياره@, قدرته عن

اGُمور@/ أزمّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عصف@:

عاِصف فهيى اشتّدت@, وُعصوفاً@: بابÍÈب@, من َعْصفاً Ố الر عصَفت ـ مصبا
ويُسند ُمعِصفة@, فهيى أيضاً@, أعصَفْت ويقال وعاصفات@, عواِصف وا�مع وعاصفة@,
نبت والعصفر@: بارد@/ يقال Fك عاصف يوم فيقال ,@Fzف لوقوعه والليلة ٕا�اليوم الفعل

معروف@/ والُعصفور@: بالُعصُفر@/ صبغته الثوَب@: وعصفرت معروف@/

ذلك من فاGّٔول وÌºعة@/ خفّـة ع� يدّل صحيح واحد أصل عصف@: ـ مقا



عصف ١٨٢

الّذيى الورق من الزرع ساق ع� ما والعصف /@éSالت قشور من ّب Ò¡ع�ا ما العصف@:
Ìين@:

Ø
اXف« بعض قال مأ@كول@/ َكَعصٍف َفَجَعَلُهم ـ العصف من ذلك كّل فتفّتت@, يبس

كّل ورق الَعصف يقول@:
Ø ã
èعراGٔا ابن وكان ِتبنه@/

ã
وَب� زرُعه اُ@كل زرع كّل الَعصف@:

أيى مُعِصف ومكان كالبقل@/ وأ@كلَته@, أطرافه َجززَت ٕاذا الزرَع عُصفُت ويقال نابت@/
ا Øu@أ الك�م ومع� عاِصف@, Ṍ ر جاَءtا ـ@ الشـديدة العاصف@: والر´ العصف@/ @كث�

ã
ÏÉفتم برا@ك}ا @تَعصف

ã

الّ والناقة@الَعصوف: تَعصفwا@/ فَتذهبwا اGٔشياء تستخّف

ال«Ìعة@/
ã
| ر´ ا Øu@كأ@

والدابُّة@: هبوwا@/ اشتّدت وأعصَفْت: ُعصوفاً, الر´ عصفت ـ ٣٢٥ .@٢ اGٔفعال
الزرَع@: وعصفُت أهلكته@/ ء@:

ã
Ï¿وبال wم@/ ذهبت بالقوم@: وا¡رُب برا@ك}ا@/ أÌºعت

َمّر والفرُس@: البقل@/ أنبَت الزرُع@: وأعصَف كَسب@/ والرجُل@: ُيدرك@/ أن قبل جززته
الطريق@/ عن وجار هلك@, والرجُل@: Ìيعاً@/

Ò
º مّراً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mسب ÇOتلف اÇXع� وهذا بشـّدة@, Ìºَعة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

اXوارد@/ اخت�ف

ا¡رب
ã
و| الس�/

ã
| Ìºعxا الدابّة ã|و جرياuا@/ شّدة الر´ ã|@عةÌ»ال فشّدة

ا¡صاد
ã
| والتعجيل الت«Ìيع الزرع

ã
و| القتال/

ã
جرياuا@وÌºعة@|

ã
شّدة@| وا¡وادث

فيه ال«Ìيعة الشديدة فّعاليّته الرجل كسب
ã
و| وا¡رث@/ الزرع [اميّة وقبل أوانه قبل

ا¡ركة@/
ã
| الذهابÌºعة

ã
و| عائلته@/ معاش

ã
| التأم� لتحصيل

ٕامّا Ìºعة@, شّدة فيه ء ãÏ¾ كّل اGٔصل@: ã| عب@, Hكالص صفًة أو مصدراً والَعْصف



١٨٣ عصف

éSالت من السنابل وأطراف الزرع أوراق ã
| Fك أمره@, جريان

ã
| أو حياته جريان

ã
|

النباتات@/ من اXقطوع والقَصيل wا@/ يتغّذي
ã

الّ والبقول النازل@/ والرزق وغ�ه@/

والشّدة@/ ال«Ìعة ـ القيدان :@
ã
æعاXا هذه bيع

ã
| في�حظ

/@١٢ . ٥٥ ـ Jان والر� الَعصِف ذو Eب Ò¡وا

وا¡ّمص والشع�والعدس كا¡نطة فا¡بوبات اGGّٕية@, النعم ذ@كر مقام
ã
| هذا

والَعصف اXعطHرة@, اللطيفة اÍÉòوات الرJان@من وهكذا اGٕنسان@, من@أغذية وغ�ها
اGٔنعام@/ سائر أغذية من

ٕا� بالنسبة والتفّوق واXالكيّة والغلبة السلطنة ع� تدّل ذا كلمة أّن O@Gو
والقصيل كاGٔوراق@والبقول َعصف@, نفوذه@وتفّوقه@يتحّصل @ذيل

ã
| ّب Ò¡فا اXضاف@ٕاليه@,

لٕ�نسان@/ من@أحسن@الغذاء والرJان ا¡يوان/ يتغّذي@wا وهذه السنابل, @أطراف
ã
| وما

/@٥ . ١٠٥ ـ َمأ@كُول َكَعْصٍف َفَجَعَلُهم يل ِسج9 ِمن ٍة جاَر ßM تَرمzم

ص�بة له وليس الفناء@, ٕا� شديدة Ìºعة حياته جريان
ã
و| فيه ما الَعصف

Ìºيعاً@/ ويزول ويصفّر يف� بل حياة@, واستمرار ودوام

وَزواله@/ فناؤه فيشتّد :@Gًومأ@كو مُضاغاً كونه ٕا�
Ø
ËÉان ٕاذا وهذا

باXأ@كول@: والتعب� أنف«Îم@/
ã
| ووهyم ضعفهم ٕا� ٕاشارة بالعصف@: والتشبيه

اXأ@كـول أّن Fك وجّل@, عّز الرّب حكومة Iت مقهورين مغلوب� كوuم ٕا� ٕاشارة
@كل@/ jGا ٕارادة Iت مقهور

/@٢٢ . ١٠ ـ عاِصف Ṍ ر جاءtا

/@ ٨١ . ٢١ ـ بأمره ريى ÒQ عاِصفًة Ò́ الر9 Dَن ولُسلَ

حركxا@/ وÌºعة الر´ جريان
ã
| اشتداد يراد



عصف ١٨٤

ية@: jGا صدر
ã
| الر´ تأنيث مع للر´ نعتاً العاصف وتذك�

عاِصف@/ Ṍ ر جاءtا ا
ß
w وَفِرحوا بر´َطي9بة م

ß
w وجريَن

أّن ٕا� مضافاً ,@ ّ ا£ازيى اXؤّنث ã| التذك� جـواز ٕا� ٕاشارة قبـله@: فعله
ã
و|

ع� يدّل التأنيـث أّن Fك وحّدة@, وكثافة اشتداد ع� يدّل العقوبة@: مقام
ã
| التذك�

واXرأة@/ الرجل
ã
الصفات| هذه تشاهد Fك وعطوفة@, وٕارفاق لطف

فzا@/ وÌºعة شّدة مع Iت@أمره, ٕاشارة@ٕا�خضوعها @بأمره@: Qريى ـ @قوله
ã
و|

/@١٨ . ١٤ ـ عاِصٍف يَوم ã| Ố الّر بِه ت @اشتد� @َكرماٍد

والزمان Wتّدة@, أو منضّمة أو ليً� أو uاراً Tدودة معيّنة الزمان من قطعة اليوم
تشّخص توجب @اGٔرض

ã
الوضعّية@| كا¡ركة خارجيّة, @ويتشّخص@Rصوصيّات Øيتع�

تشّخص@السنة@مع@خصوصيّات@خارجيّة توجب اGنتقالّية@فzا وكا¡ركة الليل@والyار/
والكـثافة واللطافة وال�ودة وا¡رارة واGواء والكوا@كب@, والقمر الشمس تأث� من

وغ�ها@/ واGٔرضيّة ال«Êويّة ا¡وادث من فzا يقع ما وسائر اGواء@, ã| وا�ريان

فـاليوم ,@
Ø ã
اGٕضا| اGعتبار هذا غ� بنفسه mقا مستقّل وجود للزمان فليس

وظـلمة نور من اòارجية اGُمور wذه وIقّقه وتشّخصه الزمان@, من Tدودة قطعة
فـzا@, اXنافرة أو ا�X_ة الوقائع وسائر ولينة وحّدة وكثافة ولطافة وبرودة وحرارة

آخر@/ ٕا� مyا كّل ونسبة

اGٔف�@كّية@, وا¡ركات ا¡وادث@والوقائع تلك باعتبار اليوم@بالعاصف: فتوصيف

ã
| أّن ٕا� مضافاً Qّوز@, عاصف@: بر´ والتأويل فيه@, Qّوز G صحيح

Ø ã
حقي� أمر وهذا

الصـعبة ا¡وادث هذه أحاطته قد Tيط
ã
| Qريى الر´ أّن ٕا� لطيفة ٕاشارًة التعب�

تعا�@: كقوله وهذا ال«Ìيعة@, الشديدة



١٨٥ عصف

بَعٍض@/ َفوَق Îا ÔÉبَع Fٌت ُظلُ

تـذروه ا¤�قة اXواّد من
ã
البا{ ماد Hكالر أعGFم أّن ٕا� ٕاشـارة اXثل هذا ã

و|
الظـاهريّة ال¿Ìائـط لفقدان كذلك وأعGFم به@, يعبأ Gو نافع@, أثر له وليس الرياح

كرماد@/ أعGFم ـ فzا واGٕخ�ص والتوّجه والباطنيّة

اسـتقرار G الّذيى العاِصف كاليوم وباطناً ظاهراً أمورهم وجريان وحاtGم
كفروا@/ واّلذين ـ جهة ّ أيى من اعتدال Gو طمأنينة Gو فيه

منبثّة ويذروها علzا يشتّد كالر´الّذيى الروحانّية ا¡قائق وس�هم كفرهم Øj
أثر@/ أعGFم G@يب�من

/@٢ . ٧٧ ـ َعْصفاً فالعاِصفاِت ُعْرفاً والُمْرَسRِت

سلوك `س@من يات@الكرZة@تش�ٕا�@مراحل jGا هذه أّن وعرف: عذر
ã
سبق@|

ٕا� اXرَسـلة تكويناً ا£ذوبة اXمتازة النفوس هو واXراد ـ وجّل عّز ا� ٕا� السالك
الناس@/ ب� Dف الذكر ٕالقاء

ã
| واGمتثال والطاعة الوفاق Iصيل وهيى الثانية@, ٕا�اXرحلة ٕاشارة والعصف

والسكنات@/ وا¡ركات العمل

يلزم وأساس السلوك@, طريق
ã
| واGستقرار العمل مقام

ã
|

ã
ابتدا	 م�ل وهذا

ا£اهدة جهة من اXراحل أهّم وهو عليه@, والعمل ا¡ركات ليثّبت وتشييده Iكيمه
bيع

ã
| دقيقة وTاسبة شديدة مراقبة ٕا� Jتاج اGستقامة@, جهة من اXنازل وأصعب

الظاهرّية@/ والقوي وا�وارح اGٔعضاء من الظاهرة الصادرة اGٔعFل

ال«Ìيعة والدقّة بالوظائف العمل
ã
| الشديد الت«Ìيع من ا�Xل هذا

ã
| وG@بّد

والتجّنب الوفاق @Iصيل@حقيقة
ã
| ال½Í´@واGهBم@اGٔ@كيد واGمتثال الطاعة Iصيل

ã
|



Ë½ع ١٨٦

التوفيق@/ ا� ومن ا�òف@/ عن

ا� من التوفيق سـلب يوجب اXرحلة@: هذه
ã
| والتباطيى التساهل أّن وليُعلَم

Tروماً مقطوعاً السالك فيصـ� تعا�@, منه واللطف الرaة توّجـه وZنع وجّل@, عّز
ء@/
ã
Ï¾ ع� َكَسبوا ا@ Ø ßW �@َيقدروَن ـ Tجوباً@ متوقSفاً

حركاته
ã
| Ìºعة لشّدة والّصفرة@, العصف من مأخوذ فكأ@نّه العصفور@: وأمّا

الغالب@/
ã
| لونه

ã
| ولصفرة ب�الطيور@, من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë½ع

ووقـاه@/ حـفظه ÍÈب@: بـاب مـن يَعـِصُمه اXكروه من ا� عصـَمه ـ مصبا
من وار Sالس موضع ِمقَود@: ع½Ëوزان ßXوا الِعصمة@/ ËºGٕوا به@/ امتنعت با�@: واعتصمُت

/@Ë½ع وا�مع به@, Iمل الّذيى ها Ôوَس� رباطها الِقربة وِعصام الساعد@/

كلّه ذلك
ã
| واXع� وم�زمة@/ ومنع ع�ٕامساك يدّل صحيح واحد أصل ـ مقا

Ë½واعت فيه@/ يقع سوء من عبَده تعا� اُ� Ë ß½يَع أن العصمة@, ذلك من واحد@/ مع�
هيّأت أيى ف�ناً أعصمت العرب@: وتقول التجأ@/ :@Ë½واستع امتنع@/ تعا�ٕاذا با� العبد
الّسيSٔي الُفرسان من والُمعِصم به@/ ويتمّسك يلتجٔي أيى يـده@, نالته ]ا Ë½يعت شيئاً له
اعتصمَت ء

ã
Ï¾ كّل والِعصمة@: غ�ذلك@/ أو فرسه بُعرف تسك ÒZ تراه فروسته

ã
| ا¡ال

بعد وأثره ا¢تضبة@, يَد لزم ما نّاء ß¡ا :@Ë½والُع ا�وع@/ من منعه الطعام@: وعصَمه به@/
به@/ يشّد الّذيى وقيده ِشكاله ا¤مل@: وِعصام م�زم@/ باق Gٔ@نّه ,@Ë½ُع ذلك

ٕاذا :@ ÓÊ½َع أعُصمه الرجل عصمُت قوGم من فاعٌل@, :@Ë ß¼عا ـ ١١٥ اGشتقاق
Ë½وُع وكاؤه@/ الِوعاء@: وِعصام معصوم@, ء

ã
Ï¿وال ,@Ë¼عا فأنت Oافه, ء

ã
Ï¾ من وقيتَه



١٨٧ Ë½ع

/@Ë ß¼مَعا وا�مع راع@, Sالذ :@Ë Ò½ع ßXوا أيضاً@/ oالَعص وهو أثره@, ã
با{ ء@:

ã
Ï¿ال

عـنك@/ يـدفـع أيى ,@ ØÌ¿ال مـن ا� يـعصمك أن الِعصـمة@: ـ ٣٦٩ . ١ الع�
�أت أيى وأعصمُت أبيت@/ أيى واستعصمُت /@ ØÌ¿ال من به امتنعت أيى با� واعتصمت
]ا Ë½يَعت والَغريق به@/ Ë½يعت ما له هيّأت ف�ناً@: وأعصمُت به@/ اعتصمت ء ãÏ¾ ٕا�

به@/ اعتصمت ء
ã
Ï¾ كّل والعصمة@: ٕاليه@/ يَلجأ أيى يُده تناله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع حفظته أيى عصمته يقال دفاع@/ مع حفظ هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

Ë½يع @ٕارادة@أن أيى العصمة, اختيار واGعتصام: معصوم@/ وذاك ,Ë¼عا وهو عنه, دفاع
واGٕعصام@: العصمة@/ حصول طلب واGستعصام@: ه@/ ØÍÉي ØFع دفاع مع وJفظه نفسه
ومن عنه@/ والدفاع ا¤فوظيّة Iقّق ]ع� ٕاËºمصدر والِعصمة@: ء@/// ãÏ¿ب ÓÊ½معت جعله

وغ�ها@/ والوقاية واXنع وا¦ّسك اGلتجاء اGٔصل@: لوازم

استعملت القيدين وبلحاظ الدفع@/ ا¡فظ@, قيدان@: فzا ي�حظ اXاّدة أّن فظهر
/@hالكر القرآن من موارد

ã
|

وغ�ها@/ واXنع والصون والدفع ا¡فظ وب�مواّد بيyا الفرق هو وهذا

/@٦٧ . ٥ ـ النّاس من َيعِصُمك Mوا
/@٤٣ . ١١ ـ َرِحم َمن �ٕاّ Mِا ِمنأمر اليوَم

Ò
Ë ß¼عا � قاَل

/@٣٣ . ٤٠ ـ Ë ß¼عا ِمن Mا ِمن َلكُم ما ُمدبرين توّلون يوَم
/@٤٣ . ١١ ـ اXاء ِمَن

ã
َيعِصُم� ٕا�جبل سآويى

فقط ا¡فظ ٕا� النظر وليس دفعه@, يلزم ما دفع مع ا¡فظ اXوارد هذه
ã
| يراد



Ë½ع ١٨٨

G@يدفع هو حيث من وا¡فظ والÍÉر@,
Ø
Ì¿بال اXواجهة فzا ي�حظ اXوارد هذه فٕاّن

لطف وهذا واXضـاّر@/ اòطـرات بدفع ا¡فظ فيلزم اòاطـر@, وتشويش اGضطراب
فzا@/ باXاّدة التعب�

كلتا
ã
| تعا� � والسلطة النفـود وسعة اGقتدار كFل ٕا� أيضاً ٕاشارة وفzا
ويريد@/ يشاء ما قبال

ã
| وعجزه سواه ما وضعف bيعاً@, والدفع ا�هت�ا¡فظ

/@١٧ . ٢٣ ـ سوءاً ِبكُم ٕانأراَد Mِا ِمن َيعصُمكُم ال�ذيى ذا َمن ُقل

/@١٤٦ . ٤ ـ Mبا واعَتَصموا وأصَلحوا تابوا ال�ذيَن �ٕاّ
/@١٠١ . ٣ ـ oُمستَق Íاط ß¼ٕا� ُهِديى َفَقد MباË½ يعتَ وَمن

/@٧٨ . ٢٢ ـ َمو�@كُم هو Mبا واعتِصموا
/@١٠٣ . ٣ ـ قوا تََفر� �و يعاً ÒbMا Mبِل واعتِصموا

واGلصـاق@/ ل�رتـباط البـاء وحرف والدفاع@/ ا¡فـظ اختيار هو اGعتصام
وضبطها@/ النفس حفظ اXراد فٕاّن Tذوف واXفعول

وMبله@/ تعا� ا� ٕا� والتوّسل باللصوق عyا وادفعوا أنفسكم احفظوا أيى

والتوّسل@/ السببيّة ٕا� النظر كان ٕاذا@ الباء@: Mرف تستعمل اXاّدة أّن O@Gو
ٕا� النظر كان ٕاذا@ ٕا�@: وMرف واXنـع@/ الدفع ٕا� النظر كان ٕاذا@ عن@: أو من وMرف

اGلتجاء@/ جهة

َعن َراَوْدتُُه وَلَقد ـ اGنعصام به Jصل ما وIّريى العصمة طلب واGستعصام@:
والدفاع@/ لنفسه العصمة طلب أيى ـ@ Ë Ò½فاْستَْع َنْفِسِه

Ë Ò½بِع سـكوا@ Ô]�و اُجوَرهـّن آتيتموهّن ٕاذا َتنكحـوهن� أن َعَليكُم ُجناَح �و
/@١٠ . ٦٠ ـ Ôrأنفق ما وXسألوا الكواِفر



١٨٩ عصو

/@´Ì»الت يقابل واGٕمساك عyّن@, والدفاع حفظهّن بعنوان تضبطوهّن G أيى

تعيش اXرأة فٕاّن الدفع@: مع ]ع�اGحتفاظ العصمة bع وهو Ë
Ò
بالِع½ والتعب�

عyا@/ ودفاعه وحفظه الرجل aاية
ã
|

Çbع فٕاّن التكس�@: بصيغة والتعب� مانعة@, bع كاXوانع كافرة bع والكواِفر
اللفظ س�مة فٕاّن الس�مة@, ع� يدّل الصّحة bع أّن Fك انكسار@, ع� يدّل التكس�
به Ë½تع Fك امسا@كهّن عن الyيى واXراد ـ اXدلول ã| س�مة ع� يدّل انكساره وعدم

علzّن@/ واXضيقة بالشّدة الكافرات@, النساء

الباعث هو وهذا اGٕنسانيّة مقام عن والسقوط اLGطاط يوجب با¡ّق فالكفر
وا¡قوق@: والعصمة ا¡رمة لرفع

ِمن Mِا ِمن م ÔG ما ذل�ـة وترهقهم ]ثلها سـي9ئة َجزاء ـي9ئات الس� كَسبوا وال�ذيَن
/@Ë ß¼عا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عصو@:

Ø
j علzا@, Wِسكها يد GشـBل بذلك يت Ød والعصا@: التجّمع@/ ع� يدّل ـ مقا
شـّق فقد خالفهم fن اGٕس�م@, bاعة الَعصا@: يقال عصاً@, للجFعة فقيل ذلك قيس
عصاً هذه ويقولون العصـا@/ قتيل هو له@: قيل فقُتل ذلك فعل وٕاذا اXسـلم�@, عصا
العصا ع� ويقيسون /@

Øã
Ï ß½وُع Øã

Ï ß½ِع عدد غ� من وا�مع أعٍص@, وث�ث وعصوان
وهـو داويتـه@, أيى أعصوه رح Ôا� عصـوت الباب ومن ـيف@/ Hبالس عَصْيت فيقولون
ـ أهلك عن عصاك G@َترفع �ص�@: قوله ـ الباب ومن يتجّمع@/ أيى يت�ءم Gٔ@نّه القياس
قلناه ما يصّحح وهذا واGئت�ف@, اGجBع العصا وأصل ُعبيد@: أبو قال اGٔدب@/ أراد

البناء@/ هذا قياس
ã
|



عصو ١٩٠

أيى َعصاه@, Òأل� ـ وقوGم الُعَصّية@/ من الَعصا ـ اXثل ã|و مؤّنثة@, الَعصا@: ـ صحا
اجـBعهم أيى اXسـلم�@, عصا شـقّوا قد اòـوارج ã| ويقال اGٔسـفار@/ وَترك أقام

ا�òف@/ وقع أيى الَعصا@, وانشّقت وايت�فهم@/

/@
Ø ã
خش� mقا عمود@, خشب@, شجرة@, �ِعص� ـ قع

شجر@/ خشب@, �ِعصاه�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

¡Çاجات أو عليه ل�تكاء اليد
ã
| يؤخذ ما هو اXاّدة@@,

ã
| الواحد اGٔصل أّن
فلّز@/ أو خشب من اُخر@,

بالعصا يعصوه عصاه فيقال مشتقّات@, انðاعيّاً مyا تشتّق وقد واوّية@, واXاّدة
بالعصا@/ ÍÈبه ٕاذا َعْصوا@,

كالقّوة
ã
æعاXا سائر

ã
| wا يستعار ورفعها@: ا¡وائج

ã
| وسيلة كوuا و]ناسبة

وغ�ها@/ واGتSفاق والوسيلة

ـ اُخري َمآِرُب فzا Ò ãو� َغنَميى Òَع� ا
ß
w Eوأُهش zا َعلَ أتََو@ك�أُ َ َعصايى هيىَ قاَل

/@١٨ . ٢٠

/@٦٠ . ٢ ـ َجر Ò¡ا ِبَعصاَك ب
ß
ÍÈX فُقلنا

/@٤٤ . ٢٤ ـ م Úzوِعِص م ÒGِحبا فألقوا

wا ويدفـع ٕالzا ويسـتند علzا يتوكّأ صاح}ا بيد وسـيلة العصا كانت ا@ ØXو
واGٕخ�ص @مقام@التوحيد

ã
| كان@طرحها@وٕالقاؤها @حوائجه:

ã
| wا ويستمّد ويتقّوي@wا

مطلوباً@/ العزيز ا� ٕا� اòالص والتوّجه والتفويض



١٩١ عصو

/@١٠ . ٢٧ ـ ُمْدِبراً × Øَو� جاّن ا Úu@ كأَ @ Û Òðt رآها ØFفل َعصاَك وألِق

/@١٠٧ . ٧ ـ ُمب� ُثعبان فٕاذا هيىَ َعصاُه Òفال

أّن Fك كالثعبان@, فباطنه تعا�@: ا� غ� من ٕاليه يتوّجه ما أّن ٕا� ٕاشارة ففzا
بيضاء@/ خروجها يوجب الوسائل عن واGنقطاع ا�يب

ã
| اليد وضع

/@٤٥ . ٢٦ ـ يأفكون ما َتلقُف هيىَ فٕاذا َعصاُه@ Ïºمو Òفأل

nو عyا انقطـع ٕاذا ا Øyولك الظاهآر@,
ã
| علzا يُتوكّؤ الوسـيلة أّن ٕا� ٕاشـارة

القـوي ع� تفوق ونفوذاً@, قّوة لصاح}ا وتزيد معنويّة قدرة ٕا� تتبّدل ٕالzا يتوّجه
يأفكون@/ ما تلقُف ـ وتعلوها وتقهرها

ا� وع� علzا واعتـFداً النفس
ã
| قّوة يوجب الوسـائل@: عن اGنقطاع فٕاّن

اGُمور@/ أزمّة بيده الّذيى

/@٤٤ . ٢٦ ـ الغاِلبون لنحُن ٕانّا فرعوَن ة بِعز� وقالوا م Úzوِعِص م ÒGِحبا فألقوا

ا¡بال من الظاهريّة الوسائل ٕا�هذه توّجههم وكان صنعوا ٕا�ما استندوا
Ø
Fفل

مغلوب� فصاروا ونفوذه@, وقدرته وقّوته ا� حول عن ٕانقطعوا فرعون@: وعّزة
Øã
Ï ß½والِع

مقهورين@/

/@oالَعظ
Ù ã
الَع� باِ� Gّٕا َة Hقُو Gو حوَل Gو

تكون ا�@: وٕا� وبا� ا�
ã
استعملت| ٕاذا الظاهريّة واGٔسباب الوسائل ٕاّن Øj

حا@كم@: ّ ٕاG×يى Ø ãغي� بنفوذ ونافذاً اXاّديّة ع�القوي وفائقاً للطبيعة خارقاً تأث�ها

/@٦٠ . ٢ ـ َجر Ò¡ا ِبَعصاَك ب
ß
ÍÖÈX فُقلنا

/@٦٣ . ٢٦ ـ فاْنَفَلق البَْحَر ِبَعصاَك ب
ß
ÍÖÈXأن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Ï½ع ١٩٢

:@Ï½ع

وbعه عاص@, فهو وَمعصية@, رمي باب من َعْصياً موGه العبد Ï½ع ـ مصبا
العصيان@/ ËºGٕوا عصاه@,

ã
| لغة وعاصاه مبالغة أيضاً

Øã
Ï ß½َع وهو ُعصاة@,

ُعـصاة وا�Çمع عـاص@, وهـو ,@
×
Ï½َع يقال الُفرقـة@/ ع� يدّل :@Ï½ع ـ مقا

اّتباعها@/
ã
| ع½Ïاُمّه ٕاذا الفصيل :@

ã
Ï¼والعا وعاصون@/

وَع½Ïف�ن أمره@, خالف ٕاذا ربّه Ïالعبد
Ò
ع½ الطاعة@, خ�ف والِعصيان@: ـ لسا

الÍÉب هذا ء Nيى G سيبويه@: قال يُطعه@/ n ٕاذا ومعصية@: وِعصياناً َعصياً َيعصيه أم�ه
اGٔخّف@/ ٕا� فعدلوا اعتّل هاء بغ� ع�مَفِعل جاء ٕان Gٔ@نّه اGاء@, وفيه Gّٕا ع�مَفِعل

عليه@/ استعصت فقد السلطان طاعة عن خرجت ٕاذا للجFعة ويقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حيث من التبعيّة عدم أيى اGتّباع@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اGٔصل أّن
يلحقه@/ ما ٕا� نظر دون من هو@,

تعا�@: قوله ع�اGٔصل ويدّل

/@٣٦ . ١٤ ـ oَرح َغفوٌر فٕان�َك
ã
æَعصا وَمن

ã
Øِم� فٕان�ُه

ã
َتِبع� ن Ò Òf

/@٩٣ . ٢٠ ـ أمريى أفعصيَت تت�ِبَعِن �أ@ّ هارون@/// يا قاَل

اGخت�ف@, من مرحلة أّول وهذا ترك@التبعّية@, وهو اGتّباع, ما@يقابل Vّرد يراد
اُمور@/ يسبقه أ@نّه Fك أخري@, تبعة يلحقه

Ø
j

:@
ã
| Fك ٕاليه@, التبعة ¡وق

Ø
j هو حيث من العصيان وهو ـ فاGّٔول



١٩٣ Ï½ع

/@١٢١ . ٢٠ ـ َفَغوي رب�ُه Ïآَدُم Ò½وَع

/@١٦ . ٧٣ ـ فأخذناه سوَل الر� Ïفرعوُن Ò½َفَع

/@٢١٦ . ٢٦ ـ َتعملون ا Ø ßW ء َبريى
ã
Øæ ٕا َفُقل َعَصْوك فٕان

/@٣٦ . ٢٣ ـ َضل� َفَقد وَرسولَُه Mَا يَعِص وَمن

عن اGن½Íاف Gّٔن وال�اءة@, واGٔخذ والض�ل ّ الغيى يوجب التبعيّة انتفاء فٕاّن
والض�ل ّ الغيى حصـول ع� الباعث هو وهذا عمً�@, التوفيق سـلب ع�مة اGتّباع

والعذاب@/ واGٔخذ وا�òف والتعّديى واLGراف

:@
ã
| Fك ـ@

ã
æوالثا

/@٢١ . ٧٩ ـ
×
Ï Ò½وَع َب َفكَذ�

/@٥٩ . ١١ ـ ُرُسلَه وَعصوا م
ß Ù
wَر بآياِت َجَحدوا عاد ِتلَك

/@٧ . ٤٩ ـ والِعصياَن والُفسوَق الكُفَر ٕاَليكُم َه وكَر�

/@ ٨ . ٥٨ ـ سول الر� ومعِصيَة والُعدوان j�بإ ويتناجون

الكـفران ٕا� واGٕقـبال اGGٕ×يّة واjGيات ا¡ـّق وجحود بالقلب التكذيب فٕاّن
التـوفيق سـلب وتـوجب اGتّباع أساس توهن

ã

الّ هيى والعدوان@: jGٕوا والفسق

الوفاق@/ أركان وتزلزل

Ø
Ì¿ال ٕا� اÇGدايـة وهو ,@ ّ الغيى وأثره اGتّباع@, ترك معناه العصـيان@: أّن فظهر

Ø
Ì¾و وخ�ف وض�ل

Ø ã
فع� فساد ّ الغيى مرتبة ã

| يتحقّق فلم الرشد@, قبال
ã
| والفساد@,

ã
| Iصل ا Ø̂ ٕا والنار واGٔخذ

Ø
Ì¿وال العذاب بل ا�@, من العذاب يوجب Ø
ح ,@

Ø ã
عم�

َفَغوي@/ رب�ُه Ïآَدُم Ò½وَع ـ الكرZة مع�اjGية ينكشف وwذا متأّخرة@, مراحل

واقع
Ø
Ì¾ من G ,@

Ø
Ì¿ال ٕا� واGداية العصيان هذا من كانت ا Ø̂ ٕا �ع� آدم فتوبة



عضد ١٩٤

اXستقبل@/ والعذاب
Ø
Ì¿ال عن وعصمه عليه ا� فتاب اòارج@,

ã
| متحقّق

ã
æعاXا هذه فٕاّن الفصل@, أو الفرقة أو ليست]ع�ا�òف اXاّدة أّن أيضاً وظهر
كالتسا· اGتّباع@, ترك Vّرد والعصيان العصيان@, عن متأّخرة مراتب

ã
| تتحّصل ا Ø̂ ٕا

مورد@/
ã
|

العصيان مَظهر العصا فٕاّن التناسب@: من العصا وب�كلمة ب�اXاّدة ما  ÒO@Gو
أو ضعف أو مرض بوجود بدنـه وأعضاء بدنـه

ã
| ٕامّا اGتSباع ترك ٕا� دGلة وفيه

آخر@/
Ø
Ì¾ أو عدّو أو Uالف بوجود اòارج

ã
| وٕامّا اُخر@, عوارض

ودفِعه@/ اXوجود العصيان هذا ��ان العصا فأخذ

سبق@/ Fك الع�ّية@, اللغة من مأخوذة كوuا ٕا� مضافاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عضد@:

القّوة موضع
ã
| يُسـتعار اGٔعضـاء@, من عضـو ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

وا�مع َعُضداِن@, وYا وَعْضد, َعُضٌد يقال ما@ب�اXرفق@ٕا�@الِكتف@, فالعضد: والُمعين@/
عَضدُت ويقال الَعُضد@/

ã
|

ã

الّ القّوة Xكان ,@ َعُضديى ف�ن ويقال مؤّنثة@/ وهيى أعضاد@,

أو العُضد Íت
Ô
ق½ وٕاذا وعش�ته@/ قومه الرجل@: عضُد :@

Ø ã
èعراGٔا ابن أعنُته@/ أيى ف�ناً@,

كّل وأعضاد اòليل@: قال العُضد@/
ã
| يأخذ داء فهو الَعَضد@: وأمّا َعِضدة@/ فهيى دّقت

الشجرة قطع والعضد@: القطع@/ ـ اjGخر واGٔصل الِبـناء@/ من حواليه يَُشـّد ما ء@: ãÏ¾
عَضد@/ ßXبا

ِمقود@: وزان عَضد ßXوا قطعxا@, بابÍÈب@: من عضداً الشجرة عضدُت ـ مصبا
من أعِضدها الدابّة وعضدت الدملج@/ أيضاً@: عَضد ßXوا الشجر@/ قطع ã| xZن سـيف



١٩٥ عضد

عن وقع ٕاذا عاِضد Îºم ومنه ,@GًÊ¾ أو Zيناً جان}ا ٕا� مشيت ُعضوداً@: ÍÈب باب
أصبت قتل@: باب من عضداً الرجَل وعضدت عواِضد@/ وا�مع يساره@, أو �ZاGدف
والَعضد@: تَعاونوا, القوم@: وتعاضد ونا¼Íاً@/ معيناً أيى عُضداً له ف½Íت أعنته عضده@أو
وبضّمت�@, وفَلْسوقُفل وكَِبد َرُجل وزان لغات `س وفzا ب�اXرفق@ٕا�@الكتف@, ما

الباب@/ من العتبة جانب والِعضادة@:

ذلك ع� يدلّك مؤنثة@, والعضد والداّبة@/ اGٕنسان َعُضد ـ ٢٧٣ . ٢ ا�مهرة
عضداً@: أعِضدها الشجرة وعضدُت النا¼ÍواXع�/ والَعُضد: ُعَضيدة@/ يصّغروuا م Øu@أ
وعضيد عضد فهو مyا قطعته ما وكّل ِمعضد@, به يُقطع والّذيى ا@, Òuأغصا قطعت ٕاذا
يُشّد ما والعضاد عَضد ßXوا َفَلج@, ã

جان� ع� النخل من نبت ما والعضدان@: وَمعضود@/
Íوا

Ò
تَنا¼ ٕاذا القوم وتعاَضد نواحيه@/ الطريق وأعضاد غ�ه@/ أو خرز من العضدين

ã
|

وتَعاَونوا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مفهوم ¡اظ مع حيوان أو ٕانسان من الساعد هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

اXساَعدة@/ مفهوم فيه ي�حظ الساعد أّن Fك العون@,

وكان وأعانه@, َعُضده@, أصاب عَضده@: فيقال أفعال@: منه يشتّق اللحاظ وwذا
به@/ استعنت به@: واعتضدت عضده@/

ã
| جعله واعتَضده@: عاونه@/ وعاَضده@: عضداً@/ له

التعاون@/ والتعاضد@:

أغصاuا@/ قطعxا الشجرَة عَضدت ويقال@:

Gا ويكون العضد جهة ٕا� النظر فzا ي�حظ أن اXاّدة@: مشتقّات
ã
| واGٔصل

جـهة فيه ي�حظ والقطع كالعضد@/ كونه جهة فيه ي�حظ فالعون اXفهوم@,
ã
| دخل



عّض ١٩٦

وَعضيد@/ َعَضد ع�اXقطوع@: يطلق وعلzذا وكالعضد@, َعُضداً اXقطوع @كون

/@٣٥ . ٢٨ ـ ُسلطاناً ا Ôg لَ عُل ÒSو بأخيك عضَدك سَنُشّد قاَل

Ø ã
ا¡قي� معناه فالعضد بك@, أخيك ٕالصاق بسبب قويّاً شديداً ساعدك Sعل أيى

ã
| اشتداداً يوجب به اGٔخ وٕالصاق لصاحبه@, فيه اXعاونة مفهوم بلحاظ الساعد هو

ٕاعانته@/

/@٥١ . ١٨ ـ َعُضداً الُمِضل9ين ُمت�ِخَذ ُكنُت وما@ واِت@/// مى الس� َخلَق م Ô ÔtدÎ¾ماأ

يُضلّون الّذين ذ ØHأ G أيى ـ صاحبه يع� ساعد كّل وهو جنس@, Ëºٕا الَعضد
وهداية ال¿Ìيعة وأحكام الدين برنا¶ Ì¿ن

ã
| معاوناً@ووسيلة ا¡ّق ¼Íاط الناسعن

ا¡ّق@/ ٕا� الناس

الباطل@/ ترويج ويوجب ا¡ّق نظر Oالف عضداً الُمِضّل جعل فٕاّن

ومن الضعف@,
ã
| كالفرد bعاً@ �SضـلXا أّن ٕا� ٕاشارة مفرداً@: بالعضد والتعب�

عضداً@/ يكونوا Gٔن فzم ص�حيّة G :@�Sمضل كوuم جهة

يقولوا Gو عمً� يعملوا G Ø
ح عyم@, واGعتبار اGرتباط قطع العضدّية@:
ã
ون

جانبه@/ ومن بٕاdه رأياً يُظهروا Gو Gًقو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّض@:

باب من وهو باGٔسنان@, أمسكxا َعّضاً@: وعلzا وwا اللقمَة عِضضُت ـ مصبا
�امه@, ع� الفرُس وعّض لغة@/ نفع باب ومن سا@كن@, اXصدر لكن اGٔ@ك�@,

ã
تعب|

َعضّو@/ فهو

يقاس
Ø
j باGٔسنان@, ء

ã
Ï¿ع�@ال اGٕمساك وهو صحيح, أصل@واحد عّض: ـ مقا



١٩٧ عّض

فاGّٔول@@ـ بذلك@/ والداهيى لب والص� الشـديد ء ãÏ¿ال يسّمي Ø
ح ه@,
Ò
أشـ} ما كّل منه

َعضوض وكلب عاّض@, فأنا وَعضيضاً@, َعّضاً أَعّض عِضضُت يقال باGٔسنان@: الَعّض
ع� الدواّب

ã
العيوب| ء Nيى وأ@ك�ما الِعضاض@/ من ٕاليك وبرئت َعضوض@/ وفرس

]ا تناولته ٕاذا الرجَل عِضضت فيقال ذلك ع� مل ÔJ Ø
j والنSفار@, راط ßòا Lو الفعال@,

أيى َعضوض@, زمن وهذا يؤكل@/ شيئاً أيى َعضاضاً@, ُذقُت ما :@ Ø ãèعراGٔا ابن /@ G@ينبغيى
لق Ôòا يSٔي Hالس الرجل والِعّض@: قعرها@/ بَُعد ٕاذا َعضوض َر@كيّة ويقولون َكِلب@/ َشديد
له@/ باً Sر ÔV عليه قويّاً كان ٕاذا مال@: وِعّض َسَفر ِعّض وف�ن الداِهية@/ ويقال@: نَكر@, ÔXا

الِعضاه@/ وهيى َلم@, Hوالس ُمر Hوالس الطHلح بل ويقال@: العلف@, والُعّض@:

أمره@/
ã
| مبالغ مُِعّض@: ورجل باGٔسنان@/ أزٌم الَعّض@: ـ مفر

علzا وَعّضوا ا¡ّية@/ عّض وكذلك ء@,
ã
Ï¿ال ع� باGٔسنان الشّد الَعّض@: ـ لسا

ٕاذا يَتعاّضان@, وYا عّضه ويقال@: الدين@, بأمر اGستمساك شّدة
ã
| مثل هذا ـ بالنواجذ

اGٔمـر هـذا
ã
| لنا وما والِعضاض@/ ة Hالُمعاض وكذلك صاحبه@, Fyم واحد كّل َعّض

الِعـضاه زيد@: أبو /@ ينبغيى G ]ا يتناوله أن باللSسان@: والَعّض مُستَمسك@, أيى َمعّض@,
واحـدtا الِعضاه@, Nمعها Uتلفة@, أÊºء له الشوك@, شـجر من شـجر ع� يقع Ëºٕا
الشوك شجر من صُغر وما َشوكه@, واشتّد عظُم ما منه@: اòالص الِعضاه ا Ø̂ وٕا ِعضاَهة@,

الِعّض@/ له يقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـدّل والشّدة باGٔسنان@/ ء
ã
Ï¿بال شـديد أزم هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اGٔصل أّن

الطواحن@, ٕا� اللسان طرف من Uرجه والضاد اللفظ@/
ã
| واXضاعفة التشديد علzا

باGٔسنان@/ اGٕمساك وشّدة اGٔزم تناسب والطواحن



عّض ١٩٨

أوقات
ã
| شديد ضغط وفيه العّض@, يشابه مورد كّل

ã
| الكلمة هذه وتستعار

وَر@كـيّة َعـضوض@, وزمـن ِعّض@, رجل ـ فيقال باGٔسنان@, يكن n ٕاذا جريانه@, من
عضوض@/ ولسان َعضوض@,

يبعد Gو الُعّض@, وكذلك شوك@, فيه شجر ع� العضاهة يطلق التناسب وwذا
آخره@/

ã
بالقلب| الُعّض@, من مأخوذاً العضاه يكون أن

مورد
ã
| ي�اءي Fك GٔغراضUتلفة@, موارد

ã
| يكون باGٔسنان الَعّض ٕاّن

Ø
j

ã
Øالتشـ مورد ã

و| ,@Ì
Ø
التح« مورد

ã
و| التفّكر@, مورد

ã
و| الغيظ@, مورد

ã
و| ,@ Øالتح�

ب� أو ع� أو الباء Mرف استعملت ٕاذا خصوصيّاtا Hتلف
ã
æعاXا وهذه واGنتقام@/

واسطة@/

مـوتوا ُقل الغيظ ِمن أ�ناِمَل َعَليكُم َعّضوا َخلوا وٕاذا آمنّا قالوا َلقوكُم وٕاذا
/@١٢٠ . ٣ ـ بغيظكُم

.@@٢٥ ـ Rًَسبي ُسول الر� َمَع ذُت ÚHا
ã
� َلْيتَ يا يَقوُل ع�َيديِه Ônالظّا يََعّض ويوَم

/@٢٧

واسطة ب� متعّدية اGُو� اjGية
ã
استعملت| فاXاّدة اGٔصابع@/ رؤوس اGٔنامل

ع�@, حرف بواسطة الثانية
ã
و| وتعّلقه@/ العّض Iقّق مطلق ع� يدّل وهذا حرف@,

مقام
ã
| اGّٔول واXورد واGستدامة@/ والسلطة باGستع�ء العّض تعلّق ع� يدّل وهو

hويسـتد يسـتمّر وهذا ,@ Øوالتح� Ì
Ø
التح« مورد

ã
|

ã
æوالثا وا¡ّدة@/ والغضب الغيظ

النواجذ@/ ع� Îا ØÉوع �امه@, ع� الفرس عّض ـ يقال Fك موجباته@, باستمرار

ذ@كر
ã
æوالثا فقط@, اGٔصابع رؤوس وهيى اGٔنامل@, ذ@كر اGّٔول اXورد ويناسب

Iقّق
ã
| الباعثة الوسيلة هيى اGٔيديى أّن ٕا� مضافاً فيه@/ العّض

ã
| Gستمرار ,@ اGٔيديى



١٩٩ عضل

الدنيا@/ ا¡ياة
ã
| nظاXا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عضل@:

الðويج@/ منعها وÍÈب@: قتل
ã
èبا من َعضً�@, حرZـتَه الرجُل عَضَل ـ مصبا

أيى ُعضال@, داء ومنه اشتّد@, اGٔمُر@: وأعَضل /@ ØËÉبال ـ َتعُضلوهّن Rَف ـ السبعة وقرأ
شديد@/

ذلك من اGٔمر@,
ã
| والتواء شـّدة ع� يدّل صحيح واحد أصل عضل@: ـ مقا

الرجل عِضل يقال َعَضلة@, فهيى َعَصـبة ã
| ُصلبة ¡مة كّل :@ ّ اGٔصمعيى قال الَعَضل@/

القياس@, من وهو داهية@, ُمنَكر أيى الُعَضل@, من ُعضلة هو الباب ومن َعَضً�@/ يَعَضل
ويقال الشـدائد@/ واXُعِض�ت@: /@ ّ القـويى الرجال@: من والَعِضل بالشـّدة@/ وصف @كأ@نّه
ÓFظُل الðويج من منعxا ٕاذا وعّضلxا@: اXرأة وعَضلُت أمره@/

ã
ضّيقت| عليه@: لُت Hَعض

Iبسوهّن@/ أيى ـ@ و�@تعُضلوهّن@ ـ

فقد ُمسَتصَعب وكّل صُعب@/ ٕاذا :@
ã
è وأعضل اGٔمر

ã
è عّضل ـ ١٧٨ اGشتقاق

ٕاذا الدجاجة عّضلت ويقال به@, عضHل فقد موضُعه به ضاق ء
ã
Ï¾ كّل وكذلك عّضل@,

خروُجها@/ Ì
Ô
فع« البيضة اع�ضت

لَعِضل وٕانّه والعضدين السـاق� من اللّحم موضع الَعَضلة@: ـ ٣٢٤ . ١ الع�
أعيَي ٕاذا ُعضال@: وداء ضخمة@/ َعِضلة@: وسـاق َعِضلة ويد ¡مها@/ ك� ٕاذا الساق�@:
جـاز@/ وَعـضائل@: عـضيلٌة الساق لِلحم قيل ولو به@/ يقوموا فلم وأعَضلهم اGٔطبّاء
وُعِضَلت /@ ÓFظل يريد ما وب� بينه وُحلت أمره من عليه ضّيقت أيى عليه@, وَعّضلُت
بولدها@: اXرأة وعَضَلت الðويج@/ بعد Gّٕا العضل وGيكون n@تطّلق@وn@تُ�ك@, ٕاذا اXرأة:



عضل ٢٠٠

مُعِضل@/ فهيى وأع«Ìت مثله@, وأعضلت@: ِوGُدها@/ علzا Ì»ع ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـواّد وبـ� وبيyا وضغط@/ تضييق مع منع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اGٔصل أّن

اشتقاق@/ والعضو@: والعضب العّض

مyا يؤخذ أن
ã
| أو تزوNها@/

ã
| وتضييقها اXرأة منع اGٔصل@: مصاديق ومن

واسـتداد بصـ�بة ء
ã
Ï¾ذات

ã
| امتناع أو أمر@/

ã
| ومنع تضـييق أو ماGا@/ من ء

ã
Ï¾

اXمتنع@/ ّ القويى الرجل ã|و الُصلب@/ اXتجّمع اللحم ã| Fك حالته@,
ã
| أو فzا@/ وتضيّق

الوGدة@/
ã
| وهكذا اòروج@/ عن وامتناعها البيضة اع�اض

ã
و| الّصّماء@/ الداهية

ã
و|

:@´Ì»الت قبال
ã
وا¡فظ| اXنع مطلق اGٕمساك أّن وب�اGٕمساك@: والفرق@بيyا

حسان@/ بٕا Ṍ Ì»ت ]عروفأو فٕامساٌك

هذين@: اXوردين
ã
| غ�ها@, دون باXاّدة@, التعب� اخت� وعلzذا

ٕاذا أزواَجـهّن َيـنكحَن أن َتـعُضـلوُهن� Rَف أَجَلهن� َفَبلَْغَن الن9ساء Ôrَطلّق وٕاذا
/@٢٣١ . ٢ ـ ْعُروف ÒXِبا م Ô Òyبي تَراضوا

لَتذَهبوا َتعُضلوُهن� �و َكرهاً الن9ساء َترثوا أن َلكُم ّل ß ÒJ � آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv َأ يا
/@١٨ . ٤ ـ ُمبّينَة بفاِحَشة Òيأت� أن �ٕاّ آتيتموهن� ما ِببعِض

أزواجهّن مع نكاحهّن موضوع
ã
| علzّن والضغط التضييق مع [نعوهّن G أيى

/@
ã
ÏÈا�ال صورة

ã
|

ما بعض مyّن لتأخذوا علzّن والضغط التضييق مع ُيِردَن
Ø
Fع [نعـوهّن Gو



٢٠١ عضو

الفاحشة@/ ٕاتيان صورة
ã
| Gّٕا آتيتموهّن@,

مع كان ٕاذا واXنع اGٕمساك من نوع ّ أيى ليعّم اGٕمساك@: دون بالعضل والتعب�
اXوارد@/ باخت�ف والضغط@, التضييق

وعلzذا التطليق@, فzم Zكن الّذين الرجال �ميع اGُو�@: اjGية
ã
| واòطاب

مـطلق Çwا العمل
ã
و| اGٔحكام هذه

ã
| فا¢Çاطبون اGٔزواج@, دون بالنساء Ø�ع قد

العضل@, من مرتبة ّ أيى ã|و طريق ّ بأيى التكاليف هذه ٕاجراء
ã
| مكلّفون فهم الرجال@,

حاله@/ Mسب @كّل

وٕاذهاب كرهاً الوراثة hرI حكم فٕاّن للمؤمنـ�@: الثانية اjGية
ã
| واòطاب

باXؤمن�@/ يتعلّق آتوهّن@, ما بعض

عقً� Gم Nوز ف� واXؤمن�@, الرجال مصاديق
Ø
kأ من اXوردين

ã
| واGٔزواج

وجه@/ ّ بأيى نساءهم يعضلوا أن ¾Ìعاً Gو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عضو@:

واGٔصل Tذوفة واو وGمها منه@, وا�زء ء
ã
Ï¿ال من القطعة والِعضة@: ـ مصبا

مـن وافر عظم كّل والعضو ِسـن�@, مثل قياس غ� ع� ِعضـون@, وا�مع ِعضوة@,
أعضاء@/ وا�مع ,@Ì»الك من أ¾Îر الع�

Ø
ËÈو ا�سد@,

والُعـضو@/ الِعـضو ذلك من ء@/
ã
Ï¿ال Qزئة ع� يدّل واحد أصل عضو@: ـ مقا

ء
ã
Ï¿ال عّضيت تقول ء@,

ã
Ï¿ال من القِطعة والِعَضة@: أعضاء@/ الذبيحة

ã
Ï ÙÉيُع أن والتعضية

ففّرقوه@, ِعَضة@, ِعَضًة أيى ـ ِعض� الُقْرآَن َجَعلوا ال�ذيَن ـ
ã
| اòليل قال وّزعته@, أيى
ببعضه@/ وكفروا ببعضه آمنوا



عضو ٢٠٢

ِعض�وتفس�ه@: @اشتقاق@أصل
ã
| اختلف@أهل@العربيّة فقد ـ ١٣٠ . ١ الxذيب

جعلوا فّرقته@, ٕاذا ء
ã
Ï¿ال عّضيت من ِعضَوة@, وأصلها ِعَضة@, واحدها قال@: من yfم

فقالوا ب�هاءين ا�مع فاستثقلوا ة@,
Ò
ÎÉِع الِعَضة أصل مَْن@قال@: ومyم الواو@/ النقصان

الِعضون الفّراء@: وقال َسyة@/ سنة@وأصلها وكذلك شفهة, واGٔصل َشفَة, قالوا Fك ِعَضة,
الِعـَضه قال@: أ@نّه ِعكرمة وعن الِعضه@/ من جعله أ@نّه وذلك السحر@, العرب ك�م

ã
|

عاِضه@/ للساحر يقولون وهم قريش@, بلسان السحر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

G وأثر@, فائدة نفسـه
ã
| له ء

ã
Ï¾ من جزء هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اGٔصل أّن
كانت@/ كيفيّة ّ بأيى ا�زء مطلق

ـ oمفاه وأمّا أعضاء@/ وجعلxا وقّسمxا قطّعxا تعضيًة@: الشاَة عّضيُت يقال
وآثاره@/ اGٔصل لوازم fن وأمثاGا@: والتوزيع والتفصيل التفريق

ما ]عـ� لح ßXوا لب كالص� صـفتان F Øu أ فالظاهر الِعضو@: أو الُعضو كلمة وأمّا
العزو@/

ã
| سبق Fك@@ جزءاً بكونه يتّصف

F كَ الُمبين الّنذيُر أنا
ã
Ùæ ٕا وُقل ///@oالَعظ والُقرآَن الَمثاِنيى من َسبعاً آتيناَك َوَلَقد

/@٩١ . ١٥ ـ ِعِض� الُقرآن َجَعلوا ال�ذيَن الُمقَتِسمين Òَع� أنزلنا

وهيى الدنيوّية@, الع�ئق عن اGنعطافات عن عبارة ã
æثاXا أّن <

ã
<ث�

ã
| سبق

عمً�@, إعطاء واGٕيتاء@: /@hالكر القرآن
ã
| ما خ�صة وهيى ا¡ّقـة@, اXعارف @كليّات

ã
| Ø�ع وعلzذا ,@G أم الباطن

ã
| مؤّثراً كان سواء ّ ظاهريى نزول فٕانّه اGٕنزال �Rف

بقوله يتعلّق فالتشبيه وع�اXقتسم�باGٕنزال@, باGٕيتاء@, @�ص�
Ø ã
ع�الن� مقام@اGٕنزال

آَتيناك@/ ـ



٢٠٣ عطف

Oـتار الّذيى هو Ë ß»قتXوا ومطاوعة@, اختـيار ع� ويدّل افتعال@, واGٕقتسـام
اGٕس�م@, ع�ملّة وكانوا القرآن علzم اّلذين@نزل هم واXراد التقسo@ويطلب@التجزية@/

فصوله@/ ب� وفّرقوا التجزية طلبوا
Ø
j

للمقتِسم�@/ تفس� ـ Òِعض� الُقْرآَن َجَعُلوا ال�ذيَن وقوله@:

Dوف به� اXشـبّه
ã
|� قبلها Dف عنه @اسـتغناًء ـ Fأنَْزْلنا كَ ـ@

ã
| القرآن ُيذَكر nو
التفس��@/ مقام

ã
|� بعدها

واGٔجزاء, لح@والِعزو,@]ع�@اGٔعضاء ßXكا صفًة ِعضو @bع فهيى ِعض�: كلمة وأمّا
G@انفصال مرتبطاً متّصً� وبرناVاً واحدة@, bلة كان بعدما , ÓÊ

Ø
ومتق« متجّزئاً @جعلوه أيى

رأvم@/ خ�ف فيه ما وخالفوا ونفوا مطلوwم@, فيه ]ا واعتقدوا فأثبتوا فيه@,

Ëالعقل
Ø
»Q وهو كلّه عقل القرآن أّن ٕا� ٕاشارة :@nالسا bع التعب�بصيغة وأمّا

ومظاهره@/

اXقتِسم�@: من اXراد أّن Fك النحو@/ كتب
ã
| Fك الشواّذ@, من ا�مع هذا فليس

�ص� ا� رسول لقاء الناسعن ¼Íفوا الّذين Gو والنصاري@, الzود من الكفّار ليس
الكرZة@/ اjGية تفس�

ã
| ضعيفة اُخر احGBت وهكذا

عضـه@/ ـ ماّدة من هو ا Ø̂ وٕا عضو@, ـ باXاّدة يرتبط ف� الساحر@: مفهوم وأمّا
معناه@/

ã
| ٕاwام G واGقتسام اGقتسام@, مفهوم يناسب Gع�Xا هذا أّن ٕا� مضافاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عطف@:

لبyا@/ ودّر عليه حّنت بابÍÈب@: من عطفاً ع�ولدها الناقة عطَفت ـ مصبا
أملتـه@, أو ثنَيْـته عطفاً@: َء ãÏ¿ال وعطفُت عyا@/ ¼Íفتُه عطفاً@: حاجتـه عن وعطفتُه



عطف ٢٠٤

حيث اXفعول@: Ëºٕا صيغة ع� الواديى ومُنعطَُف مال@/ ُعطوفاً@: هو وَعطَف فانعَطف@,
واستعطفتُه: ع�/ Ëºٕا فهو نفسه@, ء

ã
Ï¿ال واXنعِطف@ٕاËº@فاعل: ٕاËº@مع�@/ فهو يَنعطف,

بالفتح َعطٌف الطريق
ã
و| أعطاف@, وا�مع جانبه@, ء@:

ã
Ï¿ال وِعطُف يَعطف@/ أن سألته

وميل@/ اعوجاج أيى

ء@:
ã
Ï¿ال عطفت يقال وعياج@, انثناء ع� يدّل صحيح واحد أصل عطف@: ـ مقا

Bّٔن الِعـطفان@, للـجانب� ويقال تعطّفاً@/ بالرaة وتعطّف ٕانعاج@/ وانعطف@: أملَته@/ ٕاذا
ا¡رب

ã
| َعطوف ورجل وجفاك@/ عنك أعرض ٕاذا ِعطفه@:

×
ثَ� ,@Fzعل Zيل اBٕنسان

عاِطف@/ وظبيَة وَعطّاف@/ ,@�òوا

الغُصن كَعطف خر@, SBا ٕا� طرفيه أحد
ã
ثُ� ٕاذا ء

ã
Ï¿ال

ã
| يقال الَعطف@: ـ مفر

يى Tُعد ٕاذا والشفقة للميل ويُستَعار عطاف@/ Øث�Xا للرداء قيل ومنه وا¡بل@, والوسادة
عليه@/ عطف يقال ,@

×
بَع�

تـعطXف مَن ُسبحاَن ـ وُرويى ناحيـتاه@/ الرجل@: وِعطفا ـ ١٨٠ . ٢ الxذيب
ال}Çجة موضع الرداء تضع والعرب الرداء@/ والِعطاف@: بالعّز@/ َترّدي مَن معناه @@ـ Xالعز

ã
ع�عط� لوقوعه ِعطافاً الرداء يى Ødو وال}اء@/ النعمة موضع العطاف وتضع وا¡سن@/
وbعه الرداء@, عَطف@: ßXوا وأعِطفًة@/ ُعطُفاً الِعطاف مع ÔNو عنقه@, ناحيتا وYا الرجل@,
الذليلة الليTنة Gا

Ò Ö
ِك	 B

ã

الّ وهيى ـ َعطيف امرأٌة زيد@: أبو وٕازار@/ ِم�ر مثل الَمعاِطف@,

بقلب fُا وعطف َعطوف@/ رجل وكذلك ولدها@/ ع� ا¡انية َعطوف@: وامرأة اßXطواع@/
/@ ÓDرح عاطفاً جعلَه ٕاذا رعّيته@, ع� السلطان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق الرحم@: ماّدة
ã
| سبق وقد برأفة@/ [ايل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن



٢٠٥ عطف

وغ�ها@/ والرأفة الرaة مواّد وب� بيyا

واBٕمالة
ã
والث� وال½Íف نّة Ò¡با تفس�ها وأمّا اXاّدة@/

ã
| ملحوظان فالقيدان

وبلحاظ التقريب باب fن وغ�ها@: والرداء وا�نب وا�فا واBٕعراض واBعوجاج
اXورد@/ تناسب

ورÇaة@/ رأفـة مع ا¦ايل حقيقة يتحقّق وفيه تعا�@, fا أÊºء من فالَعطوف@:
�òا ايصال سوي غرض Bو حاجة له وليس الرaة@واBٕفضال, شأنه تعا�من فٕانّه

نّيته@/ وسوء و[ّرده العبد طغيان سوي عطوفته Ìºيان عن نع ÒZ Bو واBٕنعام@,

اXطلوب@, البدن@ٕا�@جانب من عضو بBيل يتحقّق وهو ّ ظاهريى @ٕاّن@الَعطف@ٕامّا
Ø
j

البدن@/ بBم أو

مطلوبه@/ ٕا� وميله القلب بتوّجه يتحقّق وهو ّ معنويى وٕامّا

استعملت اBن½Íاف@واBٕعراض,@وٕاذا ع� تدّل استعملت@Mرف@عن: واXاّدة@ٕاذا
عyا@/ ¼Íفه أيى حاجتـه عن عطَف فيقال العطوفـة@, cول ع� تدّل ع�@: Mرف

رaهم@/ أيى رعيّته ع� وعطف

يتحّصل اBٔ@ك�
ã
| وهو والرأفة@, ا¦Çايل يتحقّق به Xا Ëºٕا :@Ì»بالك والِعطف

نفياً العطوفة@, ٕاظهار مورد
ã
| والرأفة ا¦ايل مَظهر فالِعطف البدن@, من جانب بوسيلة

ٕاثباتاً@/ أو

/@٩ . ٢٢ ـ ِعطفه Ò ã ßæثا ِعلم@/// ßبغ� اِ ã| اِدُل ÔNَمن النّاِس وِمَن

بسبب ا¡قيقة@, ٕا� التوّجه وعن ا¡ّق عن ِعطفَه صارفاً أيى Íف@,
Ú
ال½ هو

ã
�Xالث

ٕاليه@/ يعطف Bو ا¡ّق@, عن ورأفتَه جانبه يل ÔZو ي½Íف فهو ورؤيته@, نفسه ٕا� توّجه

صفاته وٕا� وجّل عّز fا ٕا� يرجع Dف البحث بأّن ح ØÍ½ت الكرZة اSBية وهذه



عطل ٢٠٦

عن Bو ,@
Ø ã
èا@كتسا علم عن يكن n ٕاذا لtٕضtل@, وموجب مذموم وأÊºئه@, وأفعاله

Tكم@/ مضبوط ّ Êºويى كتاب عن Bو ,@
Ø ã
æنورا ّ ¾Îوديى هدي

ما يقولون حيث والفلسفة@, اGBٕ×يّة للحgة اXّدع� Mث جريان
ã
| Fك وهذا

ُيشاهدون@, B Dف ويبحثون قلوwم@, به ØB@تطم ما ويكتبون قاطع@, علم به Gم ليس
Tكم@/ ّ Êºويى كتاب ٕا� استناد غ� ومن

كث�اً@/ العباد من وأضلّوا بعيداً Bًtَض ضلّوا فقد

,@
Ø ã
æالروحـا واÇGدي القاطع@, العلم عن اBٕعراض الِعطف@: Íف

Ò
¼ من فاXراد

ا¤كم@/ ّ ال«Êويى والكتاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عطل@:

الدار@, ُعطTلت تقول@: وفراغ@, خلّو ع� يدّل واحد صحيح أصل عطل@: ـ مقا
nو تـوَرد n ٕاذا البـ� وكذلك ُعطTلت@, فقد راع tب اBٕبل ُتركت 
وم معطXلة@/ ودار
وما الثxـغور تعطيل ذلك@: ومن ُعطTل@/ فقد حافـظ من tخ ء

ã
Ï¾ وكّل مyا@, تُسـتََق

Gا@,
ã
َح� B كانت ٕاذا عاِطل امرأة يقال الُعطول@, وهو العَطَل الباب هذا ومن ها@/

Ò
أش}

عن وشّذت Gا@/ قtئد B أعطال وخيل علzا@, َوَتر B ُعطُل@: وقوس َعواِطل@/ وا�مع
ُحسن@/

ã
| الطويلة وهيى الَعيْطل@, الناقة وهيى كلمة@, اBٔصل هذا

يَعطُل اBٔج� وعطَل /@
ã
َح� Gا يكن n ٕاذا قتل@: باب من اXرأُة عطَلت ـ مصبا

/@tًتعطي واBٕبل
Ò
اBٔج� عّطلت فيقال بالتضعيف ويتعّدي ومع�@/ وزناً يبطُل بطَل مثل

وامـرأة علzا
Ú ã ß
ُح� B هاء@: بغ� عاطل امرأة ـ الفـّراء ـ ١٦٥ . ٢ الxذيب

ينة@/ Tالز تلبَس n ٕاذا وَتعّطلت@: Bًوُعطو tًََعط تَعطَُل اXرأة َعِطلت اòليل@: مثلها@/ عُطُل
كانت ٕاذا الَعطَل@: حسـنة وامرأة وطوله@, Ë»ا� [ام والعَطَل اYُلوا@/ أيى ُعطTلوا وقد



٢٠٧ عطل

تامّة كانت ٕاذا َعِطلة ناقة وهيى العَطَل َحَسنة ناقة أبو@عمرو@: �الُعرية�@/ ردة Ôا� َحَسنة
َعِطtت@/ ونوق والطول@, Ë»ا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والعمل اXورد@,
ã
| به يُعَمل أن يلزم عمل ترك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

به يُعَمل n وٕاذا فيه@, tًعم
ã
ÏÉيقت مورد فكّل واXوارد@, اXوضوعات باختtف Oتلف

عاطل@/ فهو

]ا واBشتغال العمل يلزمه واBٔج� /@
Ø ã ß
� Ô¡ا واستعFل الðيّن اقتضاؤها فاXرأة

وجامعxم@/ معا¾Îم وانتظام اُموَرهم يراقب مَن فzم يَعمل أن Bبّد والرعيّة به@/ يلðم
التجاوز@/ عن Jافظوuا عّدة علzا يوكّل أن B@بّد والثغور واBٔغنام@/ اBٕبل وكذلك

وما اYBٕال@, ال�ك@, البطـtن@, الفراغ@, ,@tòا ـ مـواّد وب� بيyا الفرق وأمّا
يشاwها@:

منـه أثر له يب� B Ø
ح الشـغل من له ما وٕا[ام عليه كان
Ø
Fع فراغ tء@: Òòفا

الفراغ@/ ٕا� وينxيى

وIّققه@/ انxائه وبعد اòلّو [اميّة بعد يتحّصل والَفراغ@:

ã
| كان@, ء

ã
Ï¾ ّ أيى

ã
| واقعيّة Bو ثبات له ليس ما وهو ا¡ّق يقابل والبُطtن@:

/@ رأيى أو عمل أو وجود

اختياراً@/ أو قهراً مقدوراً كان Dف والتخلية اليد رفع وال�ك@:

اBٕمساك@/ وعدم استعFله وترك ُسدًي ء
ã
Ï¾ ترك واYBٕال@:

اXورد@/
ã
| به العمل يلزم ]ا العمل ترك والَعطْل@:



عطل ٢٠٨

ع� الزائـد الطول فكأّن وطوله@: Ë»ا� [اميّة ã
| العَطَل َحَسُن ـ قوGم وأمّا

الزائد@/ مقدار
ã
| التعطّل يtزم اBعتدال مñان

الِعشـاُر وٕاذا ت Ò Ùُسـ� ا�باُل وٕاذا انَكَدَرت الن(جوُم وٕاذا َرت كُو* ْمُس الش0 ٕاذا
/@٥ . ٨١ ـ ت

Ò
Ì ß¿ُح الُوحوُش وٕاذا ُعط*َلت

اBختtط تعطّل ٕا� ٕاشارة Ìة@, Ò¾عاXا ]ع� مصدر الِعشار ٕاّن :@Ì¿الع
ã
| قلنا

حيوان@/ أو ٕانسان من اXعا¾Ìين ب� Dف واXعا¾Ìة

من
Ø
j اXنظـومة@,

ã
| مؤّثر Ë»ج أعظم وهيى الشمس من يبتدٔي واBختtل

واXؤانسة@/ اXعا¾Ìة تعطّل اBختtل هذا ونتيجة ا�بال@, من
Ø
j تتبعها@,

ã

الّ الكوا@كب

ُمَعط0لة
à
وِب� Îا ß¾ُعرو Òَع� خاِويَة َفهيىَ ظاXٌة وِهيىَ أهَلكناها َقريٍَة ِمن َفكأي*ن

/@٤٥ . ٢٢ ـ َمشيد
à
Í½ وَق

يتخّرج فاضلة تكن n ٕاذا البلدة أّن ٕا� ٕاشارة بالقرية@واXعّطلة@والَمشيد@: التعب�
والعـلم الَمـدنيّة عن خارجة قرية فهيى السا@كنون@: فzا Úèوُير صا¡ون@, أفراد مyا

والتكامل@/ والنظم وال�بية

جريان من يتحّصل nو فzا@, والعمل اBٕجراء يلزم ]ا يُعَمل n ٕاذا الب�@: وهكذا
الروحـانيّة وا¡ياة اBٕنسانيّة ٕا� اXوصلة اBٕنسان حياة وهيى مقصودة@, نتيجة مائها

مفيد@/ عمل فzا يُعَمل B معطXلة فهيى والgال اXعرفة ٕا� والس� اXطلوبة@,

وعمل نافع جريان فيه ليس الّذيى اXرتفع ا¤كَم وهو الَمشيد@: Í½الق وكذلك
فقط@/ ظاهره Bّٕا مطلوب@, وأثر منتج

/@Í½الق وكذلك القرية@, ع� معطوفة فالب�

اقتضاء B الّذيى اXرتفع
ã
اXستو� كالعرش أ@نّه ٕا� ٕاشارة يد@: Xبالش والتوصيف



٢٠٩ عطو

عليه@/ ا�دران سقوط Bّٕا فيه

اBٕهـtك يقتضيان النتيجة@: ايتاء عن الب� وتعطّل الَمدنيّة عن البُعد أّن Fوك
والتـوّجه الدنـيا عـFرة عtمة هذا فٕاّن وٕاحكامه@: Í½الق ارتفاع كذلك والتخريب@/

الباقية@/ النورانيّة ا¡قّة ا¡ياة عن والغفلة اSBخرة عن واÍ¼Bاف ٕالzا@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عطو@:

درYاً@/ أعطيته فيقال باGمزة ثان ٕا� ويَتعّدي تناوله@/ درYاً@: زيٌد عطا ـ مصبا
مناَولة ا Øu@Bٔ ذلك من واXعاطاة الَعطايا@, وا�مع تُعطيه@, ما والَعطّية@: منه Ëºٕا والعطاء

خاّصة@/ مناولة
ã
| الفقهاء استعملها لكن

/@Fyع الباب Oرج B ومناَولة@, أخذ, ع� يدّل صحيح واحد أصل عطو: ـ مقا
والَعطاء: ما@أرادوا@/ Gم@وناول عمل ٕاذا أهلَه,

Ø ã
عاطي@الص� ويقال التناول@باليد/ فالعطو:

فtن يقال Mّق@, ليس ما تناول :@ التعاطيى ٕاّن ويقولون الَعطّية@, وهيى يُعَطي@, Xا Ëºٕا
اBٔمر ٕا� يَسمو أ@نّه أيى ـ أنواط بغ� عاٍط ـ العرب أمثال ومن فtن@/ ظلَم يَتعاطَي

له@/ متعلXق Bو يتعلّق كالّذيى عنده@, له آلة Bو

ء
ã
Ï¿وال عاٍط@, فأنا لتأخذه@, يدك مددَت ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال عطوت ـ ٤٢ ـ اBشتقاق

معطّو@/

عطوت@, من Bٔ@نّه بالواو@, عطاٌو وأصله الَعطاء@, ËºBٕوا ,@Bًما أعطاه ـ صحا
,@Fyم للحركة أaل اGمزة Bّٔن اBٔلف@, بعد جاءتا ٕاذا والياء الواو vّمز العرب أّن Bّٕا
وٕاذا /@ الردايى وأصـله داء Tالر مثل الياء@, وكذلك الواو@, ع� الوقف يَستثقلون م Øu@Bٔو
من ومyم وِرداءة@, عَطاءة فيقول الواحد@, ع� بتاء ّمزها

Ô
v من yfم اGاء فzا أ¡قوا



عطو ٢١٠

سأل وتَعّطي@: واستعطي التثنية@/
ã
| وكذلك ورداية@, عطاوة فيقول اBٔصل ٕا� َيرّدها

ويـقال ومَـعاٍط@/ مَعاِطٔي وقوم ِمعطاء@, وامرأة اBٕعطاء كث� ِمعطاء@: ورجل العطاء@/
ÇÎºلة@/ مؤاتـية :@ Òفع� ع� عطَوي وقوس يسـَتصعب@/ nو انقاد ٕاذا :@

Ô
البعـ� أعطَي

وَتعاطاه@: Oدمك@, كان ٕاذا
ã
ويُعاطي� ã

يعطّي� هو ويقال باليد@/ تناولته ء
ã
Ï¿ال وعطوُت

فيه@/ Oوض أيى كذا يتعاطَي وفtن تناوله@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من النفس
ã
| ما ÏÉقت[ ء

ã
Ï¿ل ء

ã
Ï¾ ٕايتـاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اBٔصل أّن

غ�ها@/ أو عوض أو غرض أو [ليك جهة ٕا� نظر دون من الðام@, أو عظمة

القلب@/
ã
| ا�ود صفة من اXنبعثة العطاء ك�ة ٕا� ا�ود@:

ã
| النظر أّن Fك@

يقابلها@/ ما ٕا� توّجه دون من ا¦ليك جهة ٕا� اGبة@:
ã
و|

القلب@/
ã
| ا�ود ٕا� وا¦ايل اللينة صفة جهة ٕا� السخاء@:

ã
و|

ã
| خصوصيّة ٕا� نظر دون من آخر ٕا� ء

ã
Ï¾ نقل مطلق جهة ٕا� البذل@:

ã
و|

عوض@/ ٕا� نظر دون ومن تفّوق@, من الباذل

النفس@/ واقتضاء اBٕيتاء@, قيدان@: اBٕعطاء
ã
| فيtحظ

:@
ã
| Fك ـ م�ادفاtا عن Wتازة hالكر القرآن

ã
| اXاّدة تستعمل اللحاظ وwذا

/@١ . ١٠٨ ـ الكَوثَر أعَطيناَك ٕانّا

/@٥ . ٩٣ ـ ÏÒÈ Òَف� َرب(َك ُيعطيَك وَلَسوَف

/@٣٦ . ٧٨ ـ ِحساباً َعطاًء َرب*َك ِمن َجزاًء



٢١١ عطو

/@٣٩ . ٣٨ ـ ِحساب
ß
أمِسكِبغ� أو Ö Ôïفام َعطاؤنا هذا

َعطاء ِمن وهؤPء هؤPء ّد ß Ô̂ ًRُّك ة@/// اÐPخَر أراَد وَمن العاجلََة@/// ُيريُد كاَن َمن
/@٢٠ . ١٧ ـ ظوراً ÒTَربّك َعطاُء كاَن وما َربّك

وبسـط رaته وسعة عظمته مقام ÏÉقت[ اXتعال fا جانب من العطايا فهذه
fا من والعطاء فيه@/ والدقّة 	 Xالس بقصد ء

ã
Ï¾ ع� اÌ¾Bٕاف ]ع� وا¡ساب افاضته@/

ودّقة@/ وحساب ونظم تقدير ع� أ@نّه Bّٕا الك	ياء ÏÉقت[ كان وٕان تعا�

العطاء ك�ة ٕا� ٕاشارة واBٕمساك@, باXّن متعلTق ِحساب@:
ß
ِبَغ� تعا�ـ قوله وأمّا

التقدير@/ ٕا� Jتاج B اXّن ٕاّن Mيث وسعته@,

/@٢٩ . ٩ ـ صاِغرون وُهم َيٍد َعن زيََة ßا� ُيعطوا Øَح�
أنف«Îم@/

ã
| والðام تعّهد اقتضاء ع� ٕاعطاؤهم

/@٥٠ . ٢٠ ـ َهدي Ú Ôj َخلَْقُه ء ãÏ Ò¾ ُكل0 أعطَي ال0ذيى رب(نا قاَل
تعا�@: كقوله اSBية هذه

/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً َره َفَقد0 ء
ã
Ï Ò¾ ُكل0 وَخَلَق

به@/ ´Í½والت اòلق وتبي� بآثاره@, وجوده ٕاثبات بيان مقام
ã
| ا Øu@أ Bّٕا

/@٢٩ . ٥٤ ـ فعَقر َفَتعاطَي م Ô Ò{صاِح َفناَدوا

ع� يدّل واXفاعلة واختـياره@, اXعاطاة مطاوعة ع� ويدّل تفاُعٌل@, التعاطيى
بـ� الفعل جريان لوازمه ومن العـطاء@,

ã
| استمرار فاÇXعاطاة ا�ملة@/

ã
| اسـتمرار

ومطاوعته@/ العطاء اختيار
ã
| استمرار والتعاطيى اBٕثن�@/

الناقة, لعقر عطاًء صاِح}م الرجل Gذا أعطوا م Øu@أ ع� يدّل فالتعب�بالتعاطيى
والعقر@/ العطاء بقبول أطاعهم والرجل



عظم ٢١٢

الكلمة@/ ¼Íاحة وعن التحقيق عن بعيدة اXقام
ã
| ا¢تلفة فالتفاس�

عليه تدّل اXاّدة وليس ,@ والتعاطيى اXعاطاة آثار من فهو اBٔخـذ@: مفهوم وأمّا
باBٔصالة@/

اقتضاء ع� وخ�ه فيضه
ã
çيؤ وجّل عّز فٕانه ,@ الُمعِطيى الكرZة@: fا أÊºء ومن

وVده@, وربوبيّته عظمته مقام Mسب خلقه ع� وٕاحسانه رaته ل Øوي� ذاته@, @ك	ياء
اُخر@/ خصوصيّات ٕا� نظر دون من

/@FGوأمثا والباذل ,@ ّ السخيى تعا�@: عليه وB@يطلق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عظم@:

مثل ,@ ÓDتعظ وعظّمته وأعظمتُه ,@oعظ فهو وَعظامة@, ÓFَِعظ ء
ã
Ï¿ال َعظُم ـ مصبا

والعظمة , Ø	تك فtن@واستعظَم: وتعظّم /@ ÓDعظ رأيته واستعظمته: وفّخمته@/ وّقرته@توق�اً
أ@ك�ه@/ ومُعَظمه@: ء

ã
Ï¿ال وُعظم الِك	ياء@/

ء
ã
Ï¿ال مصدر@: فالِعَظم@: وقّوة@/ Ò	ِك ع� يدّل صحيح واحد أصل عظم@: ـ مقا

وَعظمُة واستعظمُته@/ أعظمتُه قلَت عينيك
ã
| عظُم فٕاذا /@ ÓFَِعظ يعظُم عظُم تقول /@oالعظ

وشّدته@/ لقّوته بذلك يى Ùd معروف@, الَعظم@, الباب ومن مُستَغلظها@, راع@: Tالذ

ـ التعّجب
ã
| وقوGم مثله@/ والُعظام ,@oعظ فهو ,@ Ô	َك :@ ÓFَِعظ ء

ã
Ï¿ال َعظُم ـ صحا

مدحاً كان Dف ذلك يكون ا Ø̂ وٕا منقول@, Uفّف هو ا Ø̂ ٕا َعُظم@, ]ع� بطنُك@: البطُن ُعظَْم
أّوله@, ٕا� وسطه حركة ونقل Hفيفه صّح وبئس@: نعم مذهب ع� كان ما وكّل ذّماً@, أو
وعظXمه وأعظم@اBٔمَر الوجُه@وجُهك@/ َحْسُن تقول Hفيفه@, جاز n@يُنقَل@وٕان ُسن ÒJ n@وما
والَعـظيمة الُعظم@/ ËºBٕوا /@ ÓDعظ ه Xعد واسـتعَظمه@: التبجيل@/ :@oوالتعظ مـه@/ Xفخ أيى



٢١٣ عظم

الك	ياء@/ والعَظمة@: الشديدة@/ النازلة والُمعظXمة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القّوة
ã
| متفّوقاً يكون ما وهو ا¡ق�@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى
ã
| والسؤدد@,

وأقواه عضو أشّد العظم فٕاّن الّلحم@, قبال
ã
| الِعظام ع� تطلق اXناسبة وwذه

البدن@/ أعضاء من

:@
Ø ã
} xوالر والُعلّو@, فع@, Xوالر عود@, xوالص ّل@, Ôوا� ,@ Ò	الِك وأمّا

من أو ا�سـميّة جهة من يكون أن من أعّم وهو َغر@, Tالص نقيض :@ Ò	الِك فٕاّن
الصغر@/ ويقابل وفضيلة@, و¾Ìف علم من معنويّة اُمور جهة

ومقام@/ شأن عظم وهو اBٔجسام@, غ�
ã
| يكون tلة@: Òوا�

/@B أم التسفّل بعد Iقّق سواء رفعة@, مطلق والُعلّو@:

غ�ه@/ أو مكان
ã
| معقول@, أو Tسوس

ã
| اòفض مقابل والرفعة@:

معنوّية@/ أو ماّديّة اختيارّية@, تدرNيّة رفعة :@
Ø ã
والّر{

التسفّل@/ بعد وهو اGبوط@, مقابل عود@: xوالص

اòلق من سواه من ع� وقدرة قّوة اXتفّوق وهو تعا�@: fا أÊºء من oفالعظ
وحق�اً@/ متصاغراً عنده كّل يكون Mيث مطلقاً@, أbع�

/@٢٥٥ . ٢ ـ oالَعظ Ø ãالَع� وهَو Fحفُظه يؤوُده Pو
/@٤ . ٤٢ ـ oالَعظ Û ãالَع� وهَو رِض َPٔا ã| وما واِت مى الس0 ã| ما لَُه

/@٧٤ . ٥٦ ـ oالَعظ َربّك
ß
Ëºبا َفَسب*ح



عظم ٢١٤

/@٣٣ . ٦٩ ـ oالَعظ باِ يُؤِمُن P كاَن ٕان0ُه@

تناسبه@وتتحّصل@باقتضائه@وبسببه@, لتثبيت@أمور اXوارد هذه
ã
|@ËºBٕا هذا فذكر

به@/ اBستبعاد ويرفع

ا¡افظيّة عن اBستبعاد يرفع القّوة@:
ã
| الكّل ع� والتفّوق اXطلقة العظمة فٕاّن

الكفر@/ وقبح التسبيح ولزوم واXالكيّة

Mسب اXوارد سائر
ã
و| اXتـعال@/ fا هو ا�هات@: bـيع من اXطلق oفالعظ

ذو ,@oَعظ َعذاٌب ـ
ã
| Fك نوعه ٕا� وبالنسبة اòاّص اXوضوع وباقتضاء اXورد ذلك

,@oالَعـظ ُ Çòزيى ا ,@oَعظ يوٌم ,@oَعظ بسحٍر ,@oالَعظ الفوُز ,@oَعظ أجٌر ,@oَعظ َفضٍل
/@oالَعظ نُث ß¡ ا ,@oَعظ ُخُلٍق لََع�× ,@oالَعظ النبأ عن ,@oَعظ wتاٌن ,@oالَعظ الَعرُش

الصغ�@, يقابله الكب� فٕاّن الكب�@, من درجة وأرفع مرتبًة أقوي oالعظ ٕاّن
Ø
j

oالعظ فذكر العظمة@, مفهوم Iقّق من أهون وهذا الك	, مفهوم يتحقّق غر Tالص وبانتفاء
Fك والك	@, الرفعة مطلق فيه يراد مورد

ã
| Bّٕا الكب� يذكر Bو رفيعة@, مرتبة ع� يدّل

َكب�ُهم@/ َفعله َبل @ُكم@, Ôَلكب� ٕان0ُه كب�اً@, َلعناً@ كب�اً@, ِجهاداً@ َكب�@, َشيٌخ وأبونا ـ
ã
|

يتبع فيه والقّوة الضعف بل ا¡يوان@, من جزء أشّد عظام@, bعه الَعظم@: وأمّا
الّرأُس وkشـَتَعَل

ã
Ùِم� العظُم وَهَن

ã
Ùæ ٕا َرب* زكريّا@: قال Fك عظامه@,

ã
| والشّدة الوهن

َشيباً@/

الِعَظم@/ مصاديق من ا�ّثة@: ك	 مع العظام
ã
| والصtبة

/@١٦ . ٣٧ ـ بعوثون Ò ÒX ٕانّا أ وِعظاماً تُراباً وُكنّا ِمتنا ذا@ إٔا

/@٤٩ . ١٧ ـ بعوثون Ò ÒX أئنّا وُرفاتاً ِعظاماً إٔاذا  ُكّنا

/@١١ . ٧٩ ـ ة
Ò
Ì ßºخا ةٌ كر0 ٕاذاً@ ِتلَك رةً ß ÒK ِعظاماً إٔاذا  ُكنّا



٢١٥ عظم

/@٧٨ . ٣٦ ـ oَرم وهيىَ الِعظاَم ييى ÔJ َمْن قاَل

كاXاّدة فهيى وا�دران@, باBٔعمدة البنيان قوام أّن Fك بالعظام@, ا¡يوان قوام فٕاّن
/@ ÓF Ò¡ الِعظاَم فَكَسونا ـ كالصورة اللحم أّن Fك اBٔصيلة@,

/@Fyم اXرّكب ا£موع زوال يtزم Fyم كّل فزوال

والِب�@/ الَفّت والنXخر@: والفّت@/ Ì»والك بالِب� ء
ã
Ï¾ Iّول والرفت@:

الدنـيوّية@, اXاّدية ا¡ياة من عليه هم ما ع�
ã
مبت� هذا حgهم أّن �O@Bو

اBٕنسان جعل به الّذيى الروح وعن اBٕنسان حقيقة وعن الروحانيّة ا¡ياة غافل�عن
يلبس

Ø
j Oلع

Ø
j يُلبَس كلباس

Ø ã
æا�سدا فالبدن ـ آَخر َخلقاً أنشأناُه Ú Ôj ـ آخر خلقاً

ألطف@/ لباس

خلق ٕا� خلق من يتحّول
ã
التكوي� مس�ه

ã
| اBٕنسان بأّن يتوّجهوا أن وBزم

ومنه ا¡يوان@, لباس ٕا� ومنه النبات@, ٕا� ا�Fد لباس من Bًمتحّو كان وقد جديد@,
أن ٕا� اُخر@, nعوا ٕا� بعد من يتحّول

Ø
j ,@

Ø ã
æنساBٕا الروح بنفخ اBٕنسانيّة لباس ٕا�

الصمد@/ fا ٕا� يرجع

وِر الص( ã| ُينَفُخ يوَم َجديداً@, َخلقاً بعوثون Ò ÒX ٕأنّا أ َخلَقه@, Òã
Ï ß»وَن Rًََمث َلنا وÍÒÈَب

¿Ìالُمجِرمين@/ ÒLو

ق TتفوXع�@ا[ عّز@وجّل, fا قلنا@ٕاّن@العظo@من@أÊºء العظَمة: من َنصيُب@العبد وأمّا
والعلم@/ القدرة آثار من الصفة وهذه /@

Ó
ومع� ظاهراً والسؤدد القّوة من سواه من ع�

,@Bًtوج Bًاb fا بصـفات يتّصف وأن B@بّد تعا�@: fا من اXتقّرب والعـبد
اتّصف فٕاذا اXاّدية@, القوي جهة ومن البـدن

ã
| B النفس

ã
| هو ا Ø̂ ٕا اBتّصاف وهذا

هذه
ã
| oعظ فهو اBّتصاف@: حّق وجّل عّز fا صفات من صفات أو بصفة العـبد

الصفة@/



عفريت ٢١٦

تعا�@: قوله مع� وهذا

/@٤ . ٦٨ ـ oَعظ ُخُلٍق لََع�× وٕان0َك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عفريت@:

نـبت@/ ـ@
ã
æوالثـا اBٔلوان@/ من لون ـ فاBّٔول معاٍن@: وله صحيح@, أصل ـ مقا

واBٔصل ا¡يوان@/// خلق من ء
ã
Ï¾ ـ واòامس زمان@/ ـ والرابع وقّوة@/ شّدة ـ@ والثالث

ويقال بالشيطنة@, يوصف الَعفارة@, Ø�َب ِعفٌر رجل اòليل@: قال والقّوة@/ @الشّدة ـ الثالث
وٕان الظريف@, الكيTس ٕانّه ويقال والَعفاريت@/ الَعفارية وهم وِعفريت@, ِعفِريَة شيطان
ِعـِفّر لtٔسـد@: يقال والَبسالة@, الشّدة من اُخذ ا Ø̂ وٕا ا¦ّرد@, وهو وأعفار@, فِعفر شئَت

أيى َعـفرناة@, ولبُـَؤة ,@ Òæَعَفر وأسد الِعِفّرون@, وهم ين@, Tِعِفر للخبيث ويقال /@ Òæوَعفر
شديدة@/

ومثله اXنَكر@, اòبيث الرجل النTفرية@: الِعفرية :@ ّ اBٔصمعيى ـ ٣٥٢ . ٢ الxذيب
ُخبث مع فيه الُمبالِغ اBٔمر

ã
| النافذ الِعفريت ـ ا�ّن ِعفريتمن َعِفرة@/ وامرأة الَعِفر@,

واحد@/ ]ع� وُعفارية@: وِعفِرية وِعفريت ِعفر رجل يقال وَدهاء@,

ã
| وعـَفـره الزرع@/ سقÇzا َسـقية أّول أيضاً@: والَعَفـر ال�اب@/ الَعَفر@: ـ صحا
البياض@/ بالشديد وليس اBٔبيض واBٔعفر@: اaBٔر@/ الرمل واBٔعفر@: مّرغه@/ ال�اب@:
اÇòبيث الرجل والِعفـر@: الّذ@كر@/ اòـ�ير والِعفر@: النار@/ منه يقدح شـجر والَعـفار@:
فـtن يقال الُمبالغ@/ ء@:

ã
Ï¾ كّل من الِعفريت عبـيد@: أبو@ قال ِعفرة@/ واÇXرأة /@ الداهيى

اBٔسـد من القفا َشعرة والُعفَرة@: الداهية@/ والِعفِرية@: ِنفرية@/ وِعفِرية ِنفريت@, ِعفريت
شديدة@, :@ Òæَعَفر ولَبوَءة راش@/ ßGا عند يافوخه ٕا� يرّدها

ã

الّ وهيى وغ�Yا@/ والديك



٢١٧ عفريت

قوّية@/ َعفرناة@: وناقة بسفرجل@/ لtٕ¡اق واBٔلف والنون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن معنويّاً/ أو ماّديّاً @تسفّل,
ã
| حّدة هو اXاّدة@:

ã
| أّن@اBٔصل@الواحد

اBٔسد من القفا وَشعر اBٔرض@/ تراب ووجه داهية@/
ã
| وحّدة وخبث@/ شيطنة

ã
| شّدة

وهكذا@/ ال�اب@/ ولون وا¡ّدة@/ الغضب عند يعلو وهو ل Øت�Xا والديك

والشّدة ا¡ّدة
ã
| زيادة ع� يدّل والزيادة@, والياء الك«Ìة ]ناسبة والِعفريت@:

الرديئة@/ واBٔفكار ا¡يل
ã
| بقّوة التسفّل@,

ã
|

اòبيثة@/ واSBراء والشيطنة ات ØYالتو
ã
| شديداً كان ٕاذا ِعفريت@, رجل يقال@:

وقّوة@/ وشّدة حّدة له كان ٕاذا عفريت@, وجّن

ٕاليه@/ نسـب ٕاذا العفـريت مفهوم فيشـتّد ف�@: xالس اXلكوت من ا�ّن كان وØXا
اXوارد@/ باختtف خصوصيّاته Hتلف فاXاّدة

وقـيل@: ال�اب@, وهـو الَعَفر كلون لونه الّذيى
ã
الظ� اللسـان@:

ã
| Fك واليعفور

البـقرة ولد واòشف@: باBٔرض@/ لزوقـه وك�ة لصـغره بذلك يى Ùd ِشف@, Òòا اليعفور
الوحشية@/

p لََقِويى َعلَيه ã
Ùæ وٕا َمقاِمك ِمن تَقوَم أن قبَل بِه آتيَك أنا ـن* ßا� ِمَن ِعفريٌت قاَل

/@٣٩ . ٢٧ أم	ـ

القـوي فـوق وقـدرة قّوة ع� يتوقّف وٕاحضاره العرش@/ ٕا� يرجع الضم�
الطبيعّية@/

القُوي ع� قة Tمتفـو وقدرة قّوة Gم اXلكوت@: nعا من كوuم بسـبب وا�ّن



عّف ٢١٨

ع� فائقون وهم اXاّدة@, nعا من وأنفذ وأقوي ألطف عاXهم Bّٔن الطبيعّية@, الب¿Ìيّة
/@ ّ لََقِويى َعلَيه ã Ùæ وٕا ـ قال Fك منه@, Ì¿الب يتمكّن B ما فzا ويعملون اXاّدة@,

وأمّا القوّية@, اللطيفة وفطرته وخلقته عاXه ÏÉقت[ العفريت@: من العمل وهذا
ÏÉفبمقت :@qطَْرُفك ٕاليَك َيرتد0 أن َقبَل بِه آتيَك rأنا الكتاب من علم عنده مَن عمل

اGBّٕية@/ الروحانيّة والقّوة اBٕرادة قدرة

ã
| حركة أّول اXقام من القـيام فٕاّن الطرف@, وارتداد القيام العمل�@: ويناسب

العمل@/ من قطعة فهو فيه@, ال¿Ìوع
ã
| به تبتدٔي العمل

ّ قهريى الع�
ã
| جريان وهو اBختيار@, عن خارج أمر فهو الطرف@: ارتداد وأمّا

واBٕرادة ,
ã
القل� والقصد

Ø ã
الباط� التوّجه آية فهو كان@باBٕرادة@: وٕاذا الدم@/ جريان

ã
| Fك@

العمل@/ قبل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّف@:

ع� داّل واSBخر القبـيح@, عن الكّف أحدYا صحيحان@: أصtِن عّف@: ـ مقا
يَِعّف Xعف وقد وَعفيف@/ َعّف ورجل /@ B@ينبغيى

Ø
Fع الكّف الِعّفة@: ـ فاBّٔول ء@@/

ã
Ï¾ قلّة

الُعفافة@/ أيضاً وهيى الÍÚÉع@,
ã
| éّالل بقيّة الُعفXة@: ـ

ã
æالثا واBٔصل وَعفافاً@/ وَعفافة ِعفّة

الُعفافة@/ سقيتُه فtناً@: َعففت

عفيف@/ فهو عنه@, امتنع وَعفّاً@: ِعّفة ÍÈب باب من يَِعّف ء
ã
Ï¾عن Xعف ـ مصبا

ويتعّدي كذلك@/ وتعفّف َعّفـة@, وامرأة َعف� ورجل عّف@, مثل اXسـألة عن واسـتعّف
وأِعفّاء@/ أِعفXة العفيف وbع ٕاعفافاً@/ fا أعفّه فيقال باBٔلف

كّف@/ الدنّية@: واBٔطFع ارم Ò¤ا عن Xعف وNمل@/ J@Bّل
Ø
Fع الكّف الِعّفة@: ـ لسا

عن الكّف وهو الَعفاف@, طلب واBسـتعفاف@: /@fا يُِعفxه يسـتعِفف مَن ـ ا¡ديث
ã
و|



عّف

والُعّفة@: ء@/
ã
Ï¿عن@ال وال�اهة طلب@الص	 ا¡رام@والسؤال@من@الناس@/@وقيل@اBستعفاف:

الÍÚÉع@/
ã
| مث Xالر بقيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النفسانّية@/ و¾Îواته [ايtته عن النفس حفظ هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

والعصيان@/ اtòف يوجب
Ø
Fوع ا¤ّرمات عن النفس حفظ التقوي أّن Fك@

اòارج@/
ã
| يكون ]ا والتقوي النفس@/

ã
| يكون ]ا يتعلّق فالعّف

الفق�@:
ã
| فالتعفّف واXوارد@, اBٔشخاص باختtف Hتلف النفسانيّة وا¦ايtت

B@يظهر Mيث و¾Îواته@, [ايtته عن القلب وحفظ له@, Ì
Ø
يتي« ]ا بالقناعة يتحّصل ا Ø̂ ٕا

خtف@: منه
/@٢٧٣ . ٢ ـ الت0عّفف من أغنياء ا�اهُل م Ô Ô{س ÒJ ذين@/// ال0 ِللُفَقراء

¾Îواته@/ عن حفظ أيى ومطاوعته@, العفاف اختيار والتعفّف

بسعة مyا يتمكّن
ã

الّ ال¿Îوات عن وحفظه النفس بضبط :@

Ø ã
الغ�

ã
| والتعفّف

عنده@: اBٔسباب ووجود اXال

/@٦ . ٤ ـ باXعروف فليأ@كل فق�اً كاَن فليستعِففوَمن غنيّاً كاَن وَمن

نفُسه@/ يشxيى
Ø
Fوع واBٔ@كل اBستفادة عن نفسه Jفظ أيى

بصـوم Zكـن@, وسـيلة ّ بأيى شـهوته عن النفس بكّف النTـكاح@: ã
| والتعفّف

وفكر@: وذ@كر وعبادة وان½Íاف

/@٣٣ . ٢٤ ـ َفضله ِمن اُ م Òzُيغن Øح� ِنكاحاً NPدوَن ال0ذيَن ولَيستعِفف

الðيّن من نفوÎºّن تشxيى
Ø
Fع النفوس Mفظ النTسـاء@: من للقواعد والتعفّف

ينة@: Tللز واBٕبداء واBنكشاف ج
Ø
والت	



عفو ٢٢٠

/@٦٠ . ٢٤ ـ ن0 ÒG Õخ� َيستعِففَن وأن بِزينٍة جاٍت Ù
ُمت Òغ� ّن Òwِثيا َيضعَن أن

Ø
Fع أو J@Bّل@,

Ø
Fع أو ,@ B@ينبـغيى

Ø
Fع أو القبـيح@, عن بالكّف اXاّدة@: فتفسـ�

تفاسـ� غ�ها@: أو ال�اهة@, أو الص	@, أو السؤال@, عن أو ا¡رام@, عن أو N@Bمل@,
ذ@كرناه@/ ما ا�امع واBٔصل تقريبّية@/

من حاله@: Mسـب كّل
ã
| له@, الصا¡ة غ� [ايtتـه عن النفس كّف فالعّفة@:
جاهل@/ أو nعا ,@

Ø ã
غ� أو فق� مِسّن@, أو شاّب امرأة@, أو رجل

ما فكأّن يَُعّف@, ما ]Çع� كاللxقمة فُعلَة الÍÉع@:
ã
| éالل بقيّة ]ع� الُعفXة وأمّا

ٕا� éاللّـ [ايل مع الّرمث@, عن ويعـفّه الÍÉع Jفظـه الÍÉع@:
ã
| مث Xالر بعد يب�

اòروج@/ جريان
ã
و| الرمث حال

ã
| الÍÉع

ã
| فظ ÔJ بل واòروج@, الرمث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عفو@:

يستعمل الر´@, وعفته درس@, :@ TدXبا وعفاًء وُعفُّواً َعفواً يعفو ا�Xُل عفا ـ مصبا
كأ@نّك أسقطته ا¡ّق@: عن وعفوُت ذنوبك@/ Tا أيى عنك@, fا عفا ومنه ياً@, Tومتعد Bزماً

وهيى منه@, Ëºٕا والعافية اBٔسـقام@/ عنه Tا :@fا وعافاه عليه@/ هو الّذيى عن Tـوتَه
والعاِقبة@/ ة ß]اòوا الليل@, نُشوء ]ع� الليل@, ناِشئة ومثله@: فاعلة@, ع� جاءت مصدر
Bو يتعّدي ته Ø�ك وعفوته@: ك�وا@/ أيى عفوا@, Ø
ح ـ الت�يل

ã
و| ك�@/ ء@:

ã
Ï¿ال وعفا

وعـفيته عفواً أعفوه الشـعَر وعفوت أعفيته@/ فيقال@: باGمزة أيضاً ويتعّدي يتعّدي@,
Nوز ـ@ اللTحيى واعفوا الشوارَب اُحفوا ـ@ ومنه ويطول@, يك� Ø
ح تركته َعفياً@: أعفيه
من واسـتع� فضل@, ء@:

ã
Ï¿ال وعفا سألته@/ الرجل@: وعفوت ورباعيّاً@/ ثtثياً استعFله

فأجابه@/ ال�ك طالب فأعفاه@: اòروج



٢٢١ عفو

Ø
j طـلبه@/ ع� ـ واSBخر ء@,

ã
Ï¿ال ترك ع� أحدYا يدّل أصtن عفو@: ـ مقا

وذلك خلقه@, عن fا عفو الَعفو@: ـ فاBّٔول اXع�@/
ã
تتفاوت| B كث�ة فروع ٕاليه يرجع

فقد ف�كتَه عقوبة استحّق من وكّل اòليل@: قال منه@/ tًفض يُعاق}م tف ٕايّاهم تركه
ء
ã
Ï¿ال عن اBٕنسان يعفو أن يكون وقد صحيح@, اòليل قاله الّذيى وهذا عنه@/ عفوَت

عن تعا� fا دفاع العافية@: الباب ومن استحقاق@/ عن ذلك يكون Bو ال�ك@, ]ع�
عافاه@/ ]ع� fا وأعفاه معافاة@, يعافيه وهو مكروهة@, تعا�من fا عافاه تقول العبد@/
درس@, عفا@: قوÇGم فأمّا منه@/ يُعفيك أن أمراً يكلTفك من ٕا� تطلب أن واBستعفاء@:
ومن اBٔيّام@/ مرور ع� فيخ� وB@ي�ل يُتعهXد tف يُ�ك ء

ã
Ï¾ أ@نّه وذلك هذا@, من فهو

كان وٕان الشتيمة@,
ã
| ذلك يقال ال�اب@, هو قوم فقال الَعفاء@, عليه ـ قوGم الباب هذا

قول الطلب@: معناه الّذيى اSBخر واBٔصل Ìناه@/
Ø
ف« اXع�الّذيى ع� فهو الدروس العفاء

كان فٕان وفضله@/ معروفه طلبت ٕاذا فtناً@, اعتفيت اXعروف@, طtّب الُعفاة ٕاّن òليل ا

الّذيى هو العفو أّن وذلك ال�ك@, وهو مع� ٕا� يرجعان فاBٔصtن العفو هو اXعروف
به@/ يُسَمح

رغـيفاً فأ@كلُت
ã

بي دخلُت ٕاذا صـفوان@: وقال ال�اب@/ الَعفاء@: عفا@: ـ صحا

والِعـفاء واtÇGك@, الدروس عبيد@: أبو وقال الَعـفاء@/ الدنيا فَع� ماًء عليه Ìبت Ò¾و
اBٔرض والَعْفو@: ِعفاء@/ ذات ناقة يقال البَع�@, وَوَبر النXعام ريش من ك� ما :@Ì»بالك
ا�Çحش :@Í½بالق والَعفا الثtث با¡Çركات والعفو آثار@/ wا وليست توطأ n الُعفل

منه@/
ã
دع� أيى اòروج من

ã
� وأعفِ النفقة@/ عن يفضل ما اXال@: وَعفْو ا¡Fر�@/ �ولد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النظر
ã
ÏÉيقت مورد

ã
| ء

ã
Ï¾ عن النظر ¼Íف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن



عفو ٢٢٢

ٕاليه@/ والتوّجه

وعن العقاب@, وعن اòطيئة@, وعن الذنوب@/ عن النظر ¼Íف مصاديقه@: ومن
وهكذا@/ به@, التعلّق وعن ٕاليه@, واBهBم التوّجه وعن والضبط@, التكث� وعن العمل@,

لوازم fن والطلب@: واtGك@, والفضـل@, والتطّول@, ,@ Ø�والتكـ اBندراس@, وأمّا
النظر ¼Íف فٕاّن وموضوع@/ مقام اقتضاء وMسب مورد

ã
| مyا كّل وآثاره@, اBٔصل

وعن ها@/ Ø�وتك تطّوGا يوجب والوبر@: الشـعر وعن اندراسـه@/ يوجب العFرة@: عن
وهكذا@/ واXعنوّية@, العلم ٕا� التوّجه يوجب اXاّدّية@: اBُمور

عyا@/ النظر ي½Íف
Ø
Ff واBٔرض@: النفقة وفضل ال�اب وأمّا

ء@/
ã
Ï¾ عن والتخلية اليد رفع ال�ك@: أّن وسبق

/@tًزائ ء
ã
Ï¿ال جعل وا¤و@:

العفو@/ بعد ويذكر ء@,
ã
Ï¿ال أثر Tو والغفر@:

استعFله@/ وعدم ُسدًي ء
ã
Ï¿ال ترك واYBٕال@:

اختيار@/ tوب دفعة نزوٌل قوط@: xوالس

/@�O@B Fك wا@, العفو تفس� B@تناسب
ã
æعاXا فهذه

وغـّض العبيد خطايا عن النظر ¼Íف فٕاّن الَعفُّو@, وجّل@: عّز fا أÊºء ومن
/@
ã
اXوا� oش أحسن ومن الكرام@, صفات أعّز من الضعفاء@: ذنوب عن Í½الب

/@١٤٩ . ٤ ـ َقديراً َعُفّواً كاَن ا فٕان0 ُسوء َعن َتعفوا أو

/@٩٩ . ٤ ـ َغفوراً َعفّواً ا وكاَن م Ôyَع يَعفَو Ïاأن Ò
َع«

/@١٨٧ . ٢ ـ َعنكُم وَعفا َعَليكُم َفتاَب

/@١٤ . ٦٤ ـ oَرح َغفوٌر ا فٕان0 وتغِفروا وَتصَفحوا َتعُفوا وٕان



٢٢٣ عفو

/@١٠٩ . ٢ ـ بأمره ا Ò ãçيأ Øَح� واصَفحوا فاعُفوا

ب� Dف هو ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا ء@,
ã
Ï¿ال جانب ٕا� وعدول ان½Íاف هو والصفح@:

النظر@/ ¼Íف مطلق العفو فٕاّن والغفر@, العفو

التـوبة@, وقـبول للـغيظ@, الكَظم التوبة ومثل والغفر@/ العفو قبل التوبة أّن Fك@
عفواً@:

ã
ÏÉيقت ما وكّل با¡سنة@, السيّئة وتبديل

/@١٣٤ . ٣ ـ النّاِس َعِن Ò	والعاف الَغيَظ Ò	الكاِظم

/@٢٥ . ٤٢ ـ السي*ئاِت َعِن ويَعفو ِعباده َعن التّوبَة َيقبُل ال0ذيى وهَو

/@٩٥ . ٧ ـ عفوا Øَح� َسنََة Ò¡ ا السي*ئة َمكاَن لنا َبد0 Ø Ôj

اBقتضاء يوجد n دام وما اBقتضاء@, وجود ٕا� Jتاج اBُمور كسائر العفو فٕاّن
العفو@/ ¡وق B@يصّح اXناسب@:

/@٢١٩ . ٢ ـ الَعفَو ُقل ُينِفقون ماذا وَيسألونََك

النظر ¼Íف والعفو@: آخر@/ شخص ملك ٕا� ملكه عن ء
ã
Ï¾ ٕاخراج اBٕنفاق@:

هو شـخص ٕا� اBٕنفاق من مرتبـة فأقّل اBٕنفاق@, من مرتبة أقّل وهذا ء@,
ã
Ï¾ عن

وقصد النـيّة سوء عن النفس وحفظ خtف@, أو تقصـ� أو خطأ عن النظر ¼Íف

َعِن Ò	والعاف ـ �òا وٕايصال اBٕنفاق قبل يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا ٕاليه@, بالنسبة السوء
اس@/ النّ

أعّم@, العفو فيكون اBٕنفاق@, tRف غنيّاً@, أو فق�اً فرد لكّل Ì
Ø
مي« هذا والعفو

حقّاً@/ أو Bًما ء
ã
Ï¾ ّ أيى عن النظر ¼Íف مطلق Bٔ@نّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



عقب ٢٢٤

عقب@:

وهيى القـدم@, مؤّخر والَعِقب@: الَمفاصل@/ أطناب من اBٔبيض الَعَقب@: ـ مصبا
عاقبة@, له وليس الولد@, وولد والولُد أعقاب@/ وا�مع جائز@, للتخفيف والسكون اُن�@,
كّل وعاِقبة تعقيباً@/ وعقّبَه عاقَبـه@/ فقد ء

ã
Ï¾ بعد جاء ء

ã
Ï¾ وكّل نسل@/ له ليس أيى

رسول يى Ød ومنه بعده@/ جئُت وعقوباً@: قَتل باب من عقباً زيداً وعقبُت آخره@/ ء@:
ã
Ï¾

بعدهم@/ جاء أيى اBٔنبياء@, من قبله كان من عِقب Bٔ@نّه العاِقب@, �ص� fا

بعد وٕاتيانه ء
ã
Ï¾ تأخ� ع� يدّل ـ أحدYا صحيحان@, أصtن عقب@: ـ مقا

َيعُقب ء
ã
Ï¾ كّل اòليل@: قال ارتفاع@وشّدة@وصعوبة@/ ع� يدّل ـ واBٔصل@اSBخر غ�ه@/

َخر, SBَعَقب@ا مÏÉ@أحدYا ٕاذا ار Øyاللّيل@وال كقولك@خَلف@Oلف,@]�لة عقيبه, شيئاً@فهو
وُعـقوبة مُـعاقَبة الرجَل عاقبت الباب@: ومن الyاَر@/ الليُل عَقَب يقال عقيبان@/ وYا
ثأره, اُدرك الّذيى واXعاِقب: الذنب@/

ã
çوتأ تكون@آخراً ا Øu@Bٔ@عقوبة يت Ø Ôd ا Ø̂ وٕا وِعقاباً,

ا�بل@,
ã
| طريق فالَعَقبة@: ـ اSBخر اBٔصل وأمّا ذ@كرناه@/ الّذيى للمع� بذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا

تُطويى الب� :@
Ø ã
èعراBٔا ابن شّدة@/ أو علّو فيه ء

ã
Ï¾ كّل هذا ٕا� رّد

Ø
j ِعقاب@, وbعها

فهيى بعض@, فوق بعضه يكون طريق وكّل خلفها@/ من Mجارة أواخرها وهيى فُيعقب@,
أعُقب@/ وbعه وقّوtا@, لشّدtا بذلك يت Ùd الط�@, من الُعقاب الباب@: ومن أعقاب@/

أيى له@: َعِقب B وقوGم العرب@/ تؤنّثه القدم@, ر Xمؤخ الَعِقب@: ـ ٢٠٢ . ١ الع�
انث�

Ø
j وجه

ã
| أخذ أيى وعِقَبـْيه@, َعِقبه ع� فtن Øو� وتقول َذ@كر@/ ولد له يبَق n

َعِقب يتبع الّذيى والُمعقTب@: وجٍه@/ أو أردتَه أمر من راجعاً ان½Íافك والتعقيب: راجعاً@/
Lوه@/ أو حّق طلب

ã
| ٕانسان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٢٥ عقب

والتحقيق@:

به@, tًمتّص وَخلفه ء
ã
Ï¾ َظهر

ã
| ء

ã
Ï¾ وقوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

/@tًمنفص أو tًمتّص كونه من أعّم لف Òòا بأّن لف@: Òòا عن ويف�ق معنويّاً, كان@أو ماّدياً

وأوBده والولد جل@/ Tالر َعِقب جهة
ã
| وهو القدم مؤّخر الَعِقب مصاديقها@: ومن

ء
ã
Ï¾ بعد

ã
çيأ ء

ã
Ï¾ وكّل آخره@/

ã
| الواقعة ء

ã
Ï¾ كّل وعاقبة بعده@/ الواقعة اXتأّخرة

ã
| تقع

ã

الّ والَعقَبة والعصيان@/ الذنب تلحق

ã

الّ والعقوبة كاXتّصل@/ أو tًمتّص آخر

استعارة@/ يشاwه ما
ã
| وتستعمل القدم@/ من كالَعِقب أطرافه

ã
و| ا�بل منxي

عـ� ويدّل اXـفاَعلة@, من مصدر كالِقـتال والِعقاب صفـة@/ ِشن Òòكا والَعِقب
آخـر@/ ء

ã
Ï¾ عِقب

ã
| نفَسـه أو شخص أو ء

ã
Ï¾ جعل والتعقيب التعّقب@/ اسـتمرار

ء@/
ã
Ï¾ عقب

ã
| يقع ما والعاقبة

/@٧٣ . ٣٧ ـ الُمنَذرين عاِقبَُة كاَن َكيَف فانظُر

انxاء يراد ـ اBُمور عاقبة للتقوي@, والعاقبة ,@� ßXالظا عاقبة ب�@, TكذXا عاقبة
العواقب@/ تلك ٕا� اXوضوعات هذه

أثره@/ من القلب
ã
| ]ا أو به tًمتّص جريان@, ع� ي�ّتب ما فالعاقبة

مذّكر B ب� Ô¡كا مؤنّثة صفة أو /@Ëºٕا باللفظ@, B
Ó
مع� الُعقبان مؤّنث والُعق�@:

Gا@/

/@٢٤ . ١٣ ـ الّدار Ò�ُعق َفِنعَم Ôk Ò
َص ا
ß
[ َعَليكُم َسRٌم

/@٤٣ . ١٣ ـ الّدار Ò�ُعق Xن الكّفار وَسَيعلَُم

علzا@/ ا�Xتّبة وهيى اXاّدّية@, اXعيشة هذه ومنxي الدنيا الدار عاقبة أيى



عقب ٢٢٦

يفهم واBمتداد الصعبة@, اXمتّدة الطرق من ا�بل تكّون من يتحّصل ما والَعَقبة@:
كاXتعاقب ليس فيه يتعاقب ما فٕاّن ا�بل اقتضاء من والصعوبة الفتحات@/

ã
توا� من

اBٔطناب@/ ع� الَعَقب يطلق اXناسبة وwذه ال«Îلة@/ اBٔرض
ã
|

/@١١ . ٩٠ ـ kلَعَقبَة ما أدريىَك وما الَعَقبََة kقتََحم Rَف

السالك يتحّمل أن وBزم وزaة@, شّدة فيه صعب العقبة
ã
| السلوك أّن فgا

يوم
ã
| وٕاطعام الرقبة فّك كذلك ا�بل@: أع� ٕا�

ã
يرت� أن ٕا� والشّدة الصعوبة هذه

واللقاء@, واZBٕان الgال مراحل ٕا� السلوك
ã
| شديد صعب wا فالعمل َمسغبة@, ذيى

وعtئقها@/ الدنيا Tبّة قطع ٕا� Jتاج فٕانّه

وجارياً م�تّباً ء
ã
Ï¾ جعل ع� تدّل والتعقيب@: واBٕعقاب واXعاقَبة والِعقاب

الفعل وصدور الفاعل ٕا� النسـبة جهة ٕا� اBٕفعال
ã
| والنظر آخر@, ء

ã
Ï¿ل ومتعاقباً

استمرار جهة ٕا� اXفاعلة
ã
و| باXفعول@/ وتعلّقه الفعل وقوع جهة التفعيل@ٕا�

ã
و| منه@/

الفعل@/

/@٦٠ . ٢٢ ـ ِبه عوقَب ما ثل
ß
[ عاَقَب وَمن ذلَِك

/@١٢٦ . ١٦ ـ ِبه Ôrعوقب ما ثل
ß ß
[ َفعاقبوا Ôrعاَقب وٕان

/@١٩٦ . ٢ ـ العقاب َشديُد اَ أن0

اBستمرار@, مع وا�زاء النتيجة وسـوء العاقبة من للعمل ما ٕاجراء فاXعاَقبة@:
ا�زاء@/ مñان

Ø
rي أن ٕا� يستمّر الِعقاب فٕاّن

/@٧٧ . ٩ ـ م
ß
wُقلو

ã
| ِنفاقاً م Ò{فأعَق

جانب من صادراً علzا ي�ّتب أعGFم وجزاء أمرهم عاقبة النفاق جعل يراد
تعا�@/ fا



٢٢٧ عقب

/@١٠ . ٢٧ ـ ف Ò ÒH PÏºمو يا ُيعّقب Ònو ُمدِبراً Ø�َو

/@٤١ . ١٣ ـ gÔه ß¡ ُمَعق*َب P كم ÒJ واُ

/@١١ . ١٣ ـ َخلفه وِمن 	َيديه بَ ِمن باٌت ُمَعق* لَُه

Bٔحد ليس اXطلق ا¡ا@كم وهو اXقصود@/ هو ما ليُنتج عمله عاقبة ِر ÔN nو أيى
جهر القول@أو

Ø
Ìºأ وXن نظره@/

ã
| Tدودة ونتائج بعواقب يقيّده حgه@أو

ã
| يعاقبه أن

وحاBته@, وجوده عِقب
ã
و| أموره عِقب

ã
| وكانوا Jفظونه أطرافه

ã
| معقّبات مyم

له@/ أعقاباً Nعلون أيى

كلّها والَعِقب@: والُعقَبة@, والعاقبة@, والُعقبان@, والُعق�@, الُعُقب@, وكذلك والُعْقب@:
واXتعّقب@: الَعِقب ]ع�

/@٤٤ . ١٨ ـ وَخ�ُعقباً َخ�ثواباً هَو ا¡ّق  الوPيُة هنالَِك

/@١٤٤ . ٣ ـ َشيئاً اَ ØÍ ÔÉ يَ َفلَن ينقلبَع�َعَقبيه ومن

/@٤٨ . ٨ ـ ٌء بريى ã Ùæ ٕا وقاَل َعَقبيه Òنكَصَع� الفئتاِن تَراَءت ØFفل

/@٦٦ . ٢٣ ـ َتنِكصون أعقاِبكُم Òَع� Ôrفُكن َعَليكُم Òُتت�
ã
çكاَنتآيا َلَقد

/@٧١ . ٦ ـ ا َهدانا ٕاذ َبعد أعقاِبنا Òَع� ونَُرد(

/@٢٨ . ٤٣ ـ َعِقبه
ã
| باقية كلمًة وَجَعَلها@

ُنب@, Ôوا� لب xوالص ِشن Òòكا مش}ة صفات والُعُقب@: والُعْقب الَعِقب أّن الظاهر
من أزيد الك«Ìة ]كان اBّٔول

ã
| والثبـوت والتعّقـب@, التأّخر بصفة اXتِّصـف ]ع�

اSBخرين@/

زيد رجع فيقال@: اBٔمام@, قبال لف Òòا هو اòارجّية@: اBٔعيان
ã
| الَعِقب ٕان

Ø
j

اXتأّخر هو اXتجّددة@: وا�ريانات اBٔفعال
ã
و| خَلَفه@/ يراد زيداً@, وعَقْبُت عِقبه@, ع�



عقد ٢٢٨

فيه@: اXقابلة وجهة ومبدأه الفعل وجه فٕاّن والفعل@, ا�ريان [اميّة بعد يكون B الّذيى
الصورت�@/

ã
| واحد مفهوم فالعِقب وعقبه@/ خلفه جهَة انxاؤه فيكون ابتداؤه@/ هو

ِرجٍل عِقب�لكّل لtٕنسان فٕاّن التثنية@: بصيغة ع�عقبيه تعا�ـ والتعب�بقوله
والتخّلف@, التأّخر ع� يدّل العِقب فٕاّن وغ�ه@: القدم دون بالَعِقب التعب� وأمّا َعِقٌب@/
الرجوع فكأّن اXتأّخرين@, العِقب� هذين ع� مبتنية يتحقّق ا Ø̂ ٕا واBنقtب فالرجوع

والقُّدام@/ اBٕقدام من القدم فٕاّن بالعِقب@, بل جل Tوالر بالقدم ليس

@ُنرّد@/ ـ عليكم ـ ]ناسبة فهيى باBٔعقاب@: ا�مع صيغة وأمّا

بالقّدام@/ اXقابل لف Òòا ]ع� الَعِقب bع واBٔعقاب

تعا� أ@نّه ٕا� ويش� ,@fا ٕا� راجع الضم� خ�ثواباً@: هو ـ تعا� قوله وأمّا
ومقصود@/ عاقبة وخ� ثواب خ� وهو اXنظور الصمد هو

ولقاؤه@/ تعا� fا هو :@�òا وخ� خ�اً@, أمورنا عاقبة اجعل اللّهّم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقد@:

ويوثقه, سكه ÔZ@ما والُعقدة@: فانعقد, ÍÈب@, من@باب عقداً ا¡بل عقَدت ـ مصبا
كذا ع� وعاقـدته توكيد@, وعقّدtا ا¨ـ�@, وعقدت وLوه@, البيع عقدت قيل ومنه
وغ�ه@: النكاح وُعقدة عقده@/ موضع ء@:

ã
Ï¿ال ومَعِقد عاهـدته@, ]ع� عليه@, وعقدته

كذا@: واعتقدت Çول@, Ôaو ل ßa مثل عقود وا�مع القtدة@, والِعقـد@: وٕابرامه@/ ٕاحكامه
القلب@/ عليه عقدت

الباب فروع يرجع وٕاليه وثوق@, وشّدة شّد ع� يدّل واحد أصل عقد@: ـ مقا

ã
| والُعقدة ومنعِقد@/ َعقيد وعسل وعقود@/ أعقاد وا�مع البناء@, َعقد ذلك من @كّلها@/
Çذها@/ ØHا أيى ُعقدة فtن اعتـقد يقال ُعَقد@, وا�Çمع ـيعة@, Xالض والُعقدة ٕاNابه@/ البيع@:
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صُلب@/ ء@:
ã
Ï¿ال واعتقد عنه@/ ي�ع tف كذا ع� قلبه وعقد ٕاقتناه@/ وأخاً@: Bًما واعتقد

وثبت ما@اجتمع الشجر: من والُعقدة بعسل@/ يُعقَد طعام والَعقيد@: ثبت@/ اBٕخاء: واعتقد
َتعاَظلت الكtب@: وتَعاقدت أيضاً@/ ُعقدة شـجره يك� الّذيى للمكان ويقال أصله@/

�ترا@كبت�@/

له جعل تعقيداً@: وعقّده البناء@/ ُعقَد bاعة والعقود@: اBٔعقاد ـ ١٦٢ . ١ الع�
فهو وسطه

ã
| وِغلظ ُعقدة لسانه

ã
| أيى أعقَد ورجل الَعقد@/ موضع والُعقدة@: ُعقوداً@/

الكtم@/ Ì ß»َع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معّينة@, نقطة
ã
| وشّدها أجزاء أو جزءين انÊÉم اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

معنويّاً@/ أو ماّديّاً الُعقَدة@, فّك وهو ّل Ò¡ا ويقابله

ٕاذا والبيعة وا¨� والعهد والبيع اXعقود@/ وا¡بل الَمعقود@/ البناء مصاديقه@: ومن
اللسان

ã
| والُعقدة واشتّدت@/ غلظت ٕاذا والزهر وا�ّص والدبس والعسل انعقدت@/

وهكذا@/ القلبّية@, واBٔفكار اSBراء
ã
| والَعقيدة لق@/ Ôòوا والتكلّم

Ì»والع واNBٕاب والوثوق والغلظة والشّدة واBٕبرام اBٕحكام ـ oمفاه وأمّا
واللوازم@/ ثار SBا fن واBٕمساك@: والتصّلب

َيـفَقهوا
ã
æِلسـا ِمن ُعقَدةً وkحُلل أمِريى ã� Ì

Ù
» ويَ َصْدريى ã

� ح
Ò
Ì¾k َرب* قاَل
/@٢٧ . ٢٠ ـ@ @

ã
َقو�

tيئة اBُمـور وتيس� وB@يتضّيق@/ الرسالة أعباء ليتحّمل سعته الّصدر ¾Ìح

ã
| ليـوفّق اللسان عقدة وحّل باXأمورية@/ العمل

ã
| اXوانع ورفع والتوفيق اBٔسباب

اBٕبtغ@/ أسباب
Ø
kأ من وفصاحته اللسان انطtق فٕاّن الرسالة@, وأداء التبليغ مقام



عقد ٢٣٠

رفع من ومعنوّية@: ماّديّـة Uتلفة ومقّدمات بأسـباب يوجد اللTسان وانطtق
اللسان وجريان واXعرفة والعلم القلب ونورانيّة والطمأنينة اBٔمن وحصول الوحشة

وغ�ها@/ ا¡افظة
ã
| وقّوة البيان

ã
|

/@٥ . ١١٣ ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد
Ù
Ì Ò¾وِمن الُعَقد

ã
| النّفاثاِت

Ù
Ì Ò¾وِمن

ما مطلـق ع� ويدّل ُعقـدة@, bع والُعَقـد@: وٕالقاء@/ بصاق ورميى نفخ النفث@:
ُعقدة@/ وفيه متعقّداً يكون

الناس أمور
ã
| والتضييق íالف وتشديد اXشكtت وٕابرام الُعقَد ٕاحكام واXراد

اBُمور@/ ُعقد َحّل ويقابلها ,@
Ó
ومع� ظاهراً

وٕاضـtل اBٔفكار Iريف
ã
| Nـxدون حيث الناس@, من بعض صـفة وهذه

أمورهم@/ ُعقَد وتشديد وٕاغوائهم النفوس

مصاديقها@/ من كّن وٕان الساحرات@, بالنساء اSBية Hصيص يصّح Bو

/@١ . ٥ ـ بالُعقود أوفوا آَمنوا ال0ذيَن ا Ûv@أ يا

الفعل قيام جهة ٕا� النظر اBٕفعال
ã
| ويtحظ التعّهد@, ÏÉقت[ العمل هو الوفاء

بالفاعل@/

قبال
ã
| معيّنة نقطة

ã
| اBٔجزاء أو ب�ا�زءين والتشّدد اBنÊÉم مطلق والعقد@:

والنكاح واXساقاة واXزارعة كاBٕجارة الtّزمة العقود من واحد كّل يعّم وهذا ا¡ّل@/
والوكـالة والقـراض وال¿Ìكة والعارية كالوديعة ا�ايزة والعقـود والوقف@/ والصلح

والوصّية@/

شـديد وٕاحكام ٕابرام فzا مyا الtّزمة أّن Bّٕا العقد@, مصاديق من كلّها وهذه
والنقض@/ اtLBل يقبل وعقد ٕابرام فzا مyا وا�ايزة ا¡ّل@/ يقبل B Mيث
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باNBٕاب@/ وينعقد قبول ٕا� Iتاج B ما فهيى اBٕيقاعات@: وأمّا

واBٕقرار@/ وا¨� والعهد والنذر كالعتق Bزم ٕامّا واBٕيقاع

ال¿Ìعّية@/ صيغها بغ� وقعت
ã

الّ والنذور كالعهود جايز وٕامّا

عـقداً ريى ÔN الُموِقع فٕاّن ,@ اللغويى العقد مصاديق من أيضاً@: اBٕيقاعات وهذه
/@ Øمع� مورد

ã
| عهداً fو fا

ã
| ويتعّهد wا Uصوصاً

من به الرسـول جاء و]ا وبرسـوله fبا وآمن أسلم ٕاذا اXؤمن تعّهد وكذلك
لغة@/ العقد مصاديق من أيضاً العهد هذا فٕاّن ّية@, ×GBٕا اBٔحكام

ع� اòارج
ã
| تتحقّق

ã

الّ العقود Pميع الوفاء لزوم ع� تدّل الكرZة فاSBية

اòصوصيّات@/ سائر وMسب وامتداداً وكيفاً Ó
Ø
Fك اقتضائها حسب

فعقد اBٔمر@, من B اXوضوع خصوصيّة من تستفاد ا Ø̂ ٕا وا�واز واللزوم فالشّدة
هـذه

ã
| Bزم به واBٕيفاء باòيار@/ بالفسخ يواجه n ما اللزوم اقتضاء فيه tًمث البيع

اòصوصّية@/ هذه ومع ا¤دودة

اXع� هذا ٕا� ٕاشارة اBٔحاديث@: بعض
ã
| بالعهود تفس�العقود أّن يظهر وwذا

اòالق@/ وب� وبيyم الناس ب� للعهود الشامل العاّم

ـ فكّفارتُه اZPٔاَن Ôkَعقد ا ß[ يؤاِخذكُم ولكن أZانكُم ã| باللغو اُ P@يؤاِخذكُم
/@٩٠ . ٥

عقدت@أZاُنكُم@فآتوُهم وال0ذيَن@ واPٔقَربون@ الوالداِن@ ا@تََرَك@ Ø ßW@ Ò ã�َجَعلنا@َموا @ وِلكل}
/@٣٣ . ٤ ـ م Ò{نصي

ل¿Ìائطه واجد وغ� tًباط يكون ما منه واللغو /@Ë»الق وهو ا¨� bع اZBٔان
مقصود@/ وغ�
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اللّغو ا¨� قبال
ã
| وهذا وأحgه@, ه Xوشد منضّماً جعله أيى :@ Ò�¨ا عقَد يقال

الtّزمة@/ ب¿Ìائطه Jصل ا Ø̂ ٕا فيه والشّدة والّرخو@,

بالعقد@, متعلTق وا�اّر ا¨�@, متعلXق اZPٔاَن@: Ôkَعقد ا
ß
[ ـ

ã
| اXوصول من واXراد

ã
| اللّغو اBٔمر اBٔمـر@: هذا قبال

ã
و| معقود@, �Z متعلXق وهو به@, اZBٔان kعقد أيى

غ� لغواً كان ا¨� Bّٔن باطل@, لغو وهو به ويتعلّق ا¨� من يتحّصل ما وهو ا¨�@,
معقود@/

الثانية@:
ã
و| ا¨�@/

ã
| اللّغو وٕا� به ا¨� يُعقَد ما ٕا� اBُو�@: اSBية

ã
| فالنظر

نفسه@/ اXعقود ا¨� ٕا�

يـتولّون بعده متولّ� جعلنا اBٕنسان من فرد ولكّل الثانية@: اSBية تفس� وأمّا
وهؤBء واBٔقربون@, الوالدان ترك ما ب� من Qعل

ã
اXوا� وهذه بعده@/ ويلون أموره

صـفة ا�ملة فتكون القرابة@, جهة من بعض من أو� بعÎÉم الوارثون هم اXتولّون
/@
ã
للموا�

ذويى من أعّم هو ما يَ�كون واBٔقرب� الوالدين فٕاّن ما@: ِمن ـ بكلمة والتعب�
وغ�هم@/ العقل

اُخر@: وجوه من يقال وما الكرZت�@, اSBيت� ظهور من يستفاد ما
ã
æعاXا وهذه

fوا البـّينات@, اSBيـات بظواهر مناسبة وغ� وا�مtت@, الكلFت مساق عن بعيدة
أعلم@/

Nمعهم
×
Ø|توXوا الوّراث فٕاّن واPٔقربون@: الوالدان ترك ا ØW ـ بقوله التعب� وأمّا

عـقدت الّـذين وأمّا وغ�هم@/ اBٔخوال
ã
| Fك اBٔقربون أو مرتبـة@, ّ أيى

ã
| الوالدان

الوّراث@/ من أخري bاعة فهم أZانكم@:

ٕا� نظـر دون من الباقيـة@, التالية الطبقة هو اXنظـور Bّٔن بال�ك@: والتعبـ�
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:@
ã
| Fك Uصوص@, انتساب

ِضعافاً@/ ري0ًة ذُ َبعدِهم ِمن َتركوا لو َمتاِعنا@/ ِعنَد يوسَف وتََر@كنا

هو@/ حيث من ا�Xوكيّة Vّرد ٕا� فالنظر

فاÔXنسِبق صة TصU قرينة له تكن nو ء
ã
Ï¾ ُيَضف@ٕا� n الكّل@ٕاذا لفظ أّن �OBو

َتعَلمون@/ Pولكن ِضعف ِلُكل}
ã
| Fك العقtء@, هو ِمنه الذهن ٕا�

/@٢٣٥ . ٢ ـ أجلَه الكتاُب َيبُلَغ Øالن*كاحح� ةَ ُعقَد تَعِزموا Pو

الِعّدة@/ وهو اBٔجل@, انقضاء قبل كم ÔJو النكاح به ما@يُعقَد عازماً B@تقصدوا أيى
فيه@/ ٕاشكال tف القصد Vّرد وأمّا

.@@٢ ـ أنُفِسكُم
ã
| Ôrأ@كَنن أو الن*ساء ِخطبة ِمن بِه Ôrض فDعر0 َعَليكُم ُجناَح Pو

/@٢٣٤

/@٢٣٧ . ٢ ـ الن*كاح ُعقدة بَيده ال0ذيى يَعفَو أو يعفوَن أن Pّٕا Ôrَفرض ما َفِنصُف

ا¤جورة@/ أو الصغ�ة للمرأة
Ø ã
الو� وهو

ُعقدة فٕاّن صحيح@, غ� بالزوج@, النTكاح@: ُعقدة بيده مَن ـ تفس� أّن �O@Bو
اXرأة@/ ٕا� Iتاج كذلك الزوج@: ٕا� Iتاج ا Øu@أ Fك النكاح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقر@:

ÍÈب عقراً@: بالسيف
Ò
البع� وعَقر جرَحه, ÍÈب@: باب من عقراً عَقره ـ مصبا

ال
ß
bو َعق�@, فهو Lَره@, ٕاذا عَقره قيل ا Ø[ور ,@mالقوا غ�

ã
| الَعقر B@يُطلق به@, قوا_ه

انـقطع َقُرَب@: باب من لغة
ã
و| أيضاً@, ÍÈب باب من عقراً اXـرأُة وعقرت َعقَري@,
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وا�Çمع له@, يولَد n أيضاً@: عاِقر ورجل وعاِقرات@, عواِقر ونساء عاِقر@, فهيى aُلها@,
ٕاذا اXـرأة فرج دية والُعقـر@: كذلك@/ جعلها بالفـتح fا وعقر وُر@ّكع@, را@كع مثل ُعقXر
والَعقار@: أصلها@/ الدار@: وُعقر اXهر@/

ã
| استعمل Ø
ح ك�ذلك

Ø
j نف«Îا@, ع� ُغِصَبت

وا�Çمع الدواء@, والَعقّار@: َعقارات@, وا�مع والنخل@, كالدار أصل له ثابت ملك @كّل
َعقاق�@/

جـامع معناه
ã
| مُطTِرد Fyم واحد وكّل ,@Fyبي ما متباعد أصtن عقر@: ـ مقا

داّل ـ
ã
æوالثا ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| اGزم من رح Òا� يُشبه ما أو رح Òا� ـ فاBّٔول فروعه@,

ã
æعاX

ودوام@/ ثبات ع�

فاBّٔول@ـ@@قول@اòليل:@@الَعقر@@كا�رح,@يقال@عقرت@الفرس:@كسعُت@@قوا_ه@بالسيف,

ã
| Çwا يرفق B باBٕبل يعنُف الّذيى والعـقّار@: /@ َعقريى وخيل وَمعقور@, َعق� وفرس
قد ء

ã
Ï¾ كأ@نّه أقام@, الغيث@: تعّقر ويقال أدبرته@/ الداّبة@: َظهر وعقرت فُتدبرها@, أقتاwا

يقال الدواء وأخtط َيعقره@/ ٕانّه أيى النسيان@, العلم ُعقرة ـ ويقولون يَ	ح@/ tف ُعِقر
داء الَعـقر@: ويقال ا�وف@/ عَقر كأ@نّه Bٔ@نّه بذلك يى Ødو الَعقّار@, واحدها الَعقاق�@, Gا
ـ اSBخر اBٔصل وأمّا ِرجtه@/ وتُسلمه يَ	ح@, أن يقدر tف وع Xالر عند اBٕنسان يأخذ
بناء كّل الَعْقر@: عبيد@: أبو ٕاليه@/ يلجئون القرية Bٔهل معتَمداً يكون الق½Íالّذيى فالعقر
يكن@/ n أو بناء هناك كان وا¡وض الدار ب� القوم Tلّة الدار@: ُعقر اòليل@: مرتفع@/
الرجل@/ َضيعة والَعقار@/ bرها@/ Vتَمع النار@: ُعقر الباب ومن ء@/

ã
Ï¾ كّل أصل والُعقر@:

ُبضعها@/ اXرأة وُعقر ومعقور@/ َعق� فهو َعقراً@, أعِقره عَقرته ـ ٣٤٦ اBشتقاق
َيعقر @كان ٕاذا ِمعَقر@, ورجل Çِرب@/ Òòا Í½ القَ والَعقر@: سـاحxا@/ وَعقرها@: الدار وُعقر

َعقور@/ وكلب البع�@/
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أزاح@, استخلََص@, أزال@, أباد@, اقتلع@, استأصل@, اجتّث@, �عاَقر� ـ قع
ألغي@/ انتقل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطبيعيّة ا¡ركة وتغي� ا¡ياة مس�
ã
| Iّول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

اXوضوعات: اXع�@Oتلف@ويتفاوت@Mسب@اختtف وهذا اBٔصيل, جريانه Mيث@يلغو
قوا_ه@/ بقطع البع�

ã
| ا¡ياة جريان وتغي� عاقر@/ ا Øu@أ فيقال اXرأة

ã
| التوليد @كتحّول

Ìºجـها أو الدابّة رحل تغي� ومثله ا¡ياة@/
Ò
مس� حّولت ٕاذا ا�روح بعض وكذلك

وتـعّقر ا¡Çياة@/
ã
| لتـحّوله اXوجب النخل رأس وقطع والس�@/ ا¡ركة

ã
| لtٕتعاب

وكذلك العلم@/ استمرار اXوجب@توقّف النسيان وحدوث عن@ا�ريان@/ توقّف الغيث@ٕاذا
عمرانه@/ جريان وتوقّف أهله عن tوخ التخّرب ٕا� عFرته عن Iّول ٕاذا Í½الق

وعاقر عق� فهو ا¡ياة@: جريان عن معرضIّول
ã
يكون@| ء

ã
Ï¾ كّل وبا�ملة

عن خروجه باعتبار منxاه@, أو جريان ومبدأ ء
ã
Ï¾ أصل ع� يطلق وقد ومعقور@/

Øالتـغ� عن ا¡اصل وهو مصدر@, Ëºٕا والُعقر ء@,
ã
Ï¿ال ُعقر فيقال والتحّول@, ا�ريان

البكر@,
ã
| الوطيى بعد واXهر الصداق أو اXعقور@, اXغصوب الفرج دية

ã
| Fك والتحّول@,

الَموات
ã
ÏÈأرا من يتحّول ما والَعقار@: وا¡وض@, الدار وسط

ã
| القوم Tلّة وكذلك

Qّوزاً@/ فيكون Bّوٕا اBٔصل@, قيود مtحظة فالtّزم باBٕحياء@,

واBستيصال ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| ّ الطبيعيى ا�ريان ب� متوّسط هو ا Ø̂ ٕا اXع� هذا ٕاّن

Ø
j

وٕابادته@/ ء
ã
Ï¿ال ٕازالة وهو

/@٧٧ . ٧ ـ وَعتوا اَقَة النّ َفَعَقروا

/@١٥٧ . ٢٦ ـ ناِدم	 فأصَبحوا َفَعَقروها



عقل ٢٣٦

/@١٤ . ٩١ ـ م
ß
z َعلَ َفَدمَدَم َفَعَقروها ُبوُه َفكَذ0

أمورهم جريان وسبق عاد@, بعد قبيلة \ود وهم صا¬ بقوم مربوط الَعقر هذا
وصا¬@/ \ود

ã
|

تعا�@/ fا شاء ٕان الناقة@,
ã
| عyا فنبحث وعقرها@: ß¬صا ناقة وأمّا

/@٥ . ١٩ ـ عاِقراً
ã
çامرأ وكاَنِت

ã
َورا ِمن الَموالِيىَ ِخفُت ã

Øæ وٕا

/@٤٠ . ٣ ـ عاِقر
ã
çوامرأ Ô Ò
الِك

ã
َبلََغ� َوَقد ه@/// ب0 َر َز@كَِريّا َدعا

تلد@, nو الطبيعيّة جرياuا Iّول ٕاذا النساء
ã
و| أمره@, جريان Iّول من العاقر

صيغته@/ تؤّنث Bو كا¡يض@, بالنساء اòاّصة الصفات من وهذا

لzب ربّه دعا ا Ø̂ وٕا عاقر@, امرأته ٕاّن حيث اBٔوBد من ٕا�يأسه ٕاشارة هذا
ã
و|

واBٕبtغ@/ الدعوة من عليه يلزم ما ٕادامة
ã
| عنه ويرث أموره Øيتو� بعده متولّياً له

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقل@:

ما أو ء
ã
Ï¿ال

ã
| ُحبسٍة ع� ُعظمه يدّل مّطِرد منقاس واحد أصل عقل@: ـ مقا

يعقِل عقَل والفعل@/ القول oذم عن ا¡Çاِبس وهو العقل@, ذلك من بسـة@/ Ô¡ا يقارب
عاقل, ورجل عقول@, وbعه يفعله, كان

Ø
Fع انزجر قبُل@أو Nهله كان ما عرف ٕاذا tًعق

َمعقول@, له وما العقل@, وافر الفهم َحَسن كان ٕاذا َعقول ورجل وعاقلون@, ُعقtء وقوم
والَعقل@, الَمعقِل الباب ومن /@Ì»ُللي واXيسور للَجtدة@, لود Ò£ا رج ÒU خرج َعقل@, أيى
أّديت ٕاذا ,@tًعق أعِقله القتيَل عقلُت يقال ية@, Tالد وهيى الَعقل الباب ومن ا¡صن@/ وهو
كانت

ã

الّ اBٕبل Bّٔن tًعق الدية يت Ùdو جنايته@/ غِرمَت ٕاذا فtن عن وعقلت ِديته@/

دراهـم كانت وٕان tًعق فسمTيت اXقتول بفـناء فتُعقَل Qمع كانت الديات
ã
| تؤَخذ



٢٣٧ عقل

كرZـxم فهيى قومها@, عقيـلة فtنة ـ قوGـم فأمّا الدم@/ ِسـك Ô] ا Øu@Bٔ وقيل ودنان�@/
أ@كرمه, ء:

ã
Ï¾ كّل وعقيلة قومه, عقيلة هو فيقال أيضاً ويوصف@بذلك@السيTد وخيارهم,

البحر@/ عقيلة ّرة xوالد

والَمعقول@: عاقل@, فهو ,@tًعق يعقِل عقَل ا�هل, نقيض العقل: ـ ١٨١ . ١ الع�
اXعـتوُه وعقَل استَمسك@/ اسـتطَلق@: بعدما اXريض بطُن وعقَل فؤادك@/

ã
| تَعِقـله ما

صدقة والِعقال@: باط@/ Tالر أيى بالِعقال يَده شددت :@
Ò
البع� وعقلُت أدرك@/ ٕاذا :@

Û ã
والص�

وbعها بيxا@,
ã
| ا¤بوسة رة Xا¢د اXرأة والعقيلة@: الُعقُل@/ ع� مع ÔNو اBٕبل@, من عاٍم

العقول@/ وbعه صن@, ß¡ا والَعقل@: َعقائل@/

ذراعـه مع وظيفَه
ã
تُث� أن وهو ÍÈب@: باب من tًعق البع� عَقلُت ـ مصبا

ديته@, أّديت القتيل@: وعقلُت الِعقال@/ هو وذلك Mبل@, الذراع وسط
ã
| bيعاً فتَشّدYا

تدّبرتـه@, َء@:
ã
Ï¿ال وعقلُت َعواقل@/ العاقلة وÇbع عاقلة@, وا�مع عاِقل@, الدية ودافُع

فالرجـل واللxّب@/ ا¡جا ع� مصـدر هو الّذيى العقل اُطلق
Ø
j لغـة@, َتِعب باب ومن

لسـانه واعـتقل حبسته@/ الرجل@: واعتقلت ُعقtء@/ قيل ا Ø[ور ُعقّال@, وا�مع عاقل@,
الَملجأ@/ والَمعِقل@: عليه@/ يقدر فلم الكtم عن ُحبس ٕاذا واXفعول@: للفاعل بالبناء

فـقد حبسته ء
ã
Ï¾ وكل البع�@/ ِعقال من ِعقال@: واشتقاق ـ ٢٣٨ اBشتقاق

والدواء بـطَنه@, الدواُء عـقل ويقال ا�Çهل@/ عن Zنع Bٔ@نّه العقل يى Ùd ولذلك عقلته@,
َعقول@/

استو�@/ الرهَن@, حبَس َحجز@, صاَدر@, �ِعقTل� ـ قع

َيزجر الّذيى اBّٔول العلم هو العقل أّن والعقل@: العلم ب� الفرق ـ ٦٥ الفروق
ٕاذا

Ò
البع� َعقل ـ قولك من وهو أعقل@, كان أقوي زاجره كان من وكّل القبائح@, عن



عقل ٢٣٨

Í½¡ا مع� يفيد العقل ـ وقيل به@/ تعا� fا يوصف B وGذا يثور@, أن من fنعه شّده
عـاقلة@: الرجل لعاقلة وقيل ا�هل@, العلم وخtف مق@, Ô¡ا العقل وخtف وا¡بس@/

اBنبعاث@/ عن الناقة Jبس ما والِعقال حياته@/ عليه بسون ÒJ م Øu@Bٔ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡ياة جريان
ã
| والفساد الصtح تشخيص هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

والتـدّبر@, اBٕمسـاك@, لوازمـه@: ومن علzا@/ وحبسـه النفس ضبط
Ø
j ومعنويّاً ماّدياً

Iت والتحّصن ا¡ياة@,
ã
| ٕاليه تاج ÔJ ما ومعرفة واBنزجار@, واBٕدراك@, الفهم@, وحسن

وا¦ايtت@/ اGوي عن والتحّفظ وا¡ّق@, العدل برنا¶

كث�ة@/ جنوداً له أّن من اBٔحاديث
ã
| ورد ما حقيقة وهذا

باللوازم@/ أو Vازات ٕامّا اXذكورة@: التفاس� أّن فظهر

فهو يعقِل عقَل فيقال ٕاليه وبالنسبة نفسه مورد
ã
| ٕامّا والضبط التشخيص ٕاّن

Ø
j

البع� عقلُت ـ فيقال القتيل@,
ã
| والقََود كالبع� آخر موجود ٕا� بالنسبة وٕامّا عاقل@/

وتشّخص الصtح Øتع� ٕاذا القتيَل أو الدية وعقلُت الطغيان@/ من له وحفظاً يثور tّلئ
الورثة جانب من وهيجاناً ثوراناً يوجب tّلئ القتيل عن الدية تأدية

ã
| الtّزم العمل

غ�هم@/ أو

البطن
ã
و| /@ الطاغيى الرجل

ã
و| ا�ناية@/

ã
و| اللسان@/ ضبط ٕا� بالنسبة وكذلك
وهكذا@/ /@ñا¦ي بلغ ٕاذا الطفل

ã
و| اXستطِلق@/

Ø
j ومـعنويّاً@, ماّديّاً والصtح �òا Øñيتم wا قّوة وهو العقل Iـقّق أّن فظهر
Iصيل

ã
| وسيلة أقوي هو التشخيص@: جهة

ã
و| وا¦ايل اtòف عن الضبط توجب



٢٣٩ عقل

ّ أيى Bو رياضة Bو زهد Bو عبادة فقدانه
ã
| ينفع Bو الgال@, ٕا� والوصول السعادة

واقع@/ عمل

/@١٠ . ٦٧ ـ ع� الس0 أصحاب ã| @ُكنّا ما َنْعِقُل أو َنْسَمُع ا@ ُكنّ لَو وقالوا@

/@٤٤ . ٢٥ ـ َيعِقلون َيسمعونأو أ@ك�ُهم أن0 سُب ÒI أم

/@١٧١ . ٢ ـ َيعقلون P فُهم ُعميىٌ ُبكٌم ÞË Ô¼

/@٢٢ . ٨ ـ َيعقلون P ال0ذيَن الُبكم
Ø
Ë Û½ال ا عنَد واب* الد0 ÚÌ¾ ٕان0

Ø
ح يَعقلون Bو ورسوله fا كلFت يسمعون B بكوuم السع� دخوُل فُعلّل
مـن اÇXراد أّن ٕا� اُش�

Ø
j أنف«Îم@/ ويضبطوا واXفاسد أمورهم مصـا¬ ب� يفّرقوا

دنيويّة ¼Íفة ماديّة أمور
ã
| التعقّل Bو ظاهريّة أصوات ب«Êع ليس والعقل السمع

وا¡Çواّس@, القـوي روح حـقيقته بأّن العقل Ì
Ù
فُ«
Ø
j ا¡ّق@/ هو ما ٕا� بالنسـبة بل

/@ñوا¦ي للعقل الفاقد هو واّب Xالد
Ø
Ì¾ بأّن ح ÙÍ Ô

و¼ رأساً@/ اBٕحساس
ã
ينت� وبانتفائه

Fّوكل وكFل@, سعادة كّل ٕا� والبلوغ خ�@, كّل Bٕدراك اBٕنسان يستعّد وبالعقل
:@
Ø
kوأ أقوي استعداده كان واشتّد@, العقل قويى

/@٤ . ١٣ ـ َيعقلون لَِقوم يات ÐP ذلَك ã| ٕان0
/@٢٨ . ٣٠ ـ َيعقلون لَقوم يات ÐPا ل ُنفص* @َكذلك

/@٣٥ . ٢٩ ـ َيعقلون لِقوم بّينًة آية ِمyا َتركنا وَلَقد
العاقلون@/ Bّٕا مyا وB@يستفيد B@يستفيض وتكوينيّة تدوينيّة اGBٕيّة فاSBيات

ُطرق ٕا� اBٕنسان يص� وا¦ايل@: اGوي سلطة Iت وُغلب العقل ضُعف وٕاذا
واtGك@: والفساد والضtل اÌ»òان فzا

/@١٧٠ . ٢ ـ تدون ÒvPو شيئاً َيعقلون P آباؤهم @كاَن أَولو



عقل ٢٤٠

/@٥٨ . ٥ ـ َيعقلون P َقوم م Ô Úu@بأ ذلَك وَلِعباً ُهزواً ذوها ÚHا

/@١٠٠ . ١٠ ـ َيعقلون P َع�ال0ذيَن جَس الر* َعل ÒNو

/@٤ . ٤٩ ـ َيعقلون P ُجراتأ@ك�ُهم Ô¡ا َوراء ِمن ُينادونََك ال0ذيَن ٕان0

/@١٤ . ٥٩ ـ َيعقلون P َقوم م Ô Úu@َبأ ذلَك Øَش� م Ôwوقلو bيعاً م Ô{سI

/@٤٣ . ٢٩ ـ العاXون Pّٕا َيعقُلها َوما للنّاِس ا Ôw ß
ÍÉ نَ مثاُل َPٔا وتلَك

/@٦٧ . ٢١ ـ َتعِقلون Rأف اِ ُدوِن ِمن َتعُبدون ا ßXو َلكُم أف

اÇGزو Çاذ ÙHوا ا¡ّق@/ سبيل ٕا� اBٕهتداء انتفاء يtزم التعقّل انتفاء بأّن ح ØÍ¼

حقوق ورعايِة التأّدب وانتفاء والسلوك@/ لق Ôòا
ã
جس| Tالر و¡وَق ا¡ياة@/

ã
واللعب|

fا غـ� وعبادة وتفّرقها@/ واختtفها القلوب وتشّتَت واXصاحبة@/ وا£السة الِع¿Ìة
النفس@/

ã
| Xا أو خارجيّاً fا دون Xا والتعبّد والتوّجه

طـريق
ã
| علمهم يُغنzم B أيضاً � ßXالعا أّن ٕا� يعقُلها@: وما ـ@ بقوله وأشار

التعقّل@/ من Gم B@بّد بل والنجاة@, اGداية

ا�اهل@: من وأضّل Ì»أخ يكون :@ñوا¦ي والضبط العقَل فقد ٕاذا ßnالعا ٕاّن نعم

.@٢ ـ َتعِقلون Rالكتاَبأف َتتلوَن Ôrوأن أنفَسكُم وَتنسون Ù
بال النّاَس أتأُمرون
/@٤٤

فٕانّه عيyا@, بل معه متّحدة وهيى النفس@, ٕا� مرجعها النفس قُوي أّن �O Bو
ـ فاBّٔول ,@

ã
العم� والعقل ,@ ّ النظريى العقل قُـويه ومن القوي@, كّل وQّرده وحدته مع

ـ
ã
æوالثا اBٕدراك@/ قّوة عليه ويطلق العالية@, اXـبادٔي من فوقـه ما ٕا� النظر بلحاظ

اòارجّية@/ واBٔعFل البدنيّة التحريكات مبدأ وهو دونه@, ما ٕا� النظر بلحاظ

والضاّرة الفاسدة من الصا¡ة اBُمور تشخيص حقيقxا@: قلنا Fك العاقلة فالقّوة



٢٤١ عقم

ذلك ع�طبق وحبسه النفس ضبط
Ø
j معنويًّة@, أو ماّديًة وامتدادها@, ا¡ياة جريان

ã
|

التشخيص@/

العـقليّة القـّوة ٕا� والضـبط واBٕدراك@, النـظريّـة بالقّوة مربوط والتشخيص
العملّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عقم@:

ÓFََعق الّرحُم وَعِقمت واBُن�@, ع�الّذ@كر يطلق له@, B@يولَد الّذيى :@oالَعق ـ مصبا
الُعـقم@, ËºBٕوا ÍÈب@, باب من fا عقَمها فيقال با¡Çركة ويتعّدي َتِعب@, باب من
mَعقا ع� اXرأة وQمع وِكرام@, وُكَرماء hكر مثل وِعـقام@, ُعقFَء ع� الرجل وNمع
وB@صداقة@/ نسب طلب

ã
| Bينفع :@oعق والُملك صاحبه@/ Bينفع :@oَعق وَعقل وُعُقم@,

ا¡ّر@/ شديد :@oعق ويوم

ـ قـوGم ذلك من وشّدة@, وضيق غموض ع� يدّل واحد أصل عقم@: ـ مقا
مـنه@/ B@يُ	أ قام@: َعُ وداء لشّدtا@/ أحد ع� أحد فzا يَلويى B وُعقام@: َعقام َحرب

ã
| تقع َهْزمَة وذلك ,@ ÓFُعق الرحم َعِقمت الباب ومن ُلق@/ Ôòا الضيّق وهو َعقام@: ورجل
:@
Ø ã
èعراBٔا ابن أجودYا@/ وهيى وُعِقمت@, اXرأة@, َعِقمت ويقال الولد@, تقبل tف الرحم

وَمعقوم@/ oَعق فهو ُعِقم أيضاً@: الرجل
ã
و| ,@oوَعق معقومة وهيى ,@ ÓFَْعق اXرأة ُعِقمت

سحاباً@/ Bو شجراً تُلِقح B :@oالعق والر´ خ�اً@/ صاح}ا ع� َترّد B :@oعق والدنيا
الُمخاِصم@/ الُمعاِقم@: الباب ومن

من ّ والُعـقميى وال¿Ìف@/ الكرم hالقد الرجل :@ ّ الَعـقْميى ـ@ ٢٨٨ . ١ الxذيب
َعُقمت / لق@قد Ôòا سوء

ã
عِقمت ,@و| قد النTساء غريب@الغريب /@ويقال@للعقo@من الكtم :

القطع@/ الَعْقم@: أبيه@: عن عمرو فعل@/ منه B@يشـتق oعق كtم :@ ّ الُعقميى :@ ّ اBٔصمعيى



عقم ٢٤٢

ُعقام@: وداء َمفاصله@/ عقمت يقال اBٔثر@, قبول من اليُبس الُعْقم@: أصل ـ مفر
ء@/ Ô	ال B@يقبل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¥ر@, انتفاء يوجب جريان
ã
| شّدة حصول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

جريان
ã
و| @جريان@الداء@/

ã
و| التخّلق@واعتداله@/ جريان

ã
ا¡رب@/@و| @جريان

ã
@كالشّدة@|

ã
و| اXفاصل@/

ã
| الصّحة جريان

ã
و| واXكاXة@/ الكtم جريان

ã
و| البحث@وا¢اصمة@/

ã
و| وٕاجرائه@/ العقل تشخيص جريان

ã
و| الر´@/ جريان

ã
و| وا¡مل@/ التوليد جريان

ا¡كومة جريان
ã
و| الyار@/ زمان امتداد جريان

ã
و| ا@/

Ø
وح} بالدنيا التعلّق جريان

واXلك@/

عقل فأمّا عقـtن العقل �ص�@:
Ø ã
النّـ� عن اللTسان

ã
| روي ما اBٔصل ويؤيTد

fثمر@/ اSBخرة صاحب عقل وأمّا ,@oفعق الدنيا صاحب

والعقل@: والعقد@, والَعقر@, اXاّدة ب� الفرق وأمّا

/@ ّ الطبيعيى ا£ري
ã
| التحّول فيه يtحظ الَعقر@: فٕاّن

وشّدها@/ أجزاء انÊÉم يtحظ الَعقد@:
ã
و|

والضبط@/ الصtح تشخيص يtحظ العقل@:
ã
و|

اXانعة اXرأة عقر
ã
| Fك ثانياً@ التحّول عروض صورة

ã
| بالعاقر التعب� أّن فظهر

هو@/ حيث من والشّدة اXانع وجود ٕا� فيه فالنظر :@oالعق وأمّا ا¡مل@, عن

/@٢٩ . ٥١ ـ oَعق وقاَلتَعجوٌز وجَهها فَصّكت ة ØÍ Ò¼ ã
| فأقبلتامرأتُه

تعا�@: قوله
ã
| Fك كانت@, جهة ّ أيى من ا¡الة@, هذه ٕا�وجود اXوارد

ã
| فالنظر

/@٥٠ . ٤٢ ـ ÓDَعق َيشاء َمن عُل ÒNو وٕاناثاً ذُ@كراناً ُجُهم ُيزو* أو
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حدوثاً@/ أو بدواً التوليد@, فقدان Vّرد ٕا� فzا فالنظر

ٕا� النظر فٕاّن ـ عاقراً
ã
çوكاَنتامرأ ُغRم

ã
� يكوُن Øæأ ـ قوله tÇRف وهذا

ا¡ياة@/ جريان
ã
| والتحّول الُعقر حالة حدوث

/@٤١ . ٥١ ـ oالَعق Ò́ الر* zم َعلَ أرَسلنا ٕاذ عاٍد ã|و

/@٥٥ . ٢٢ ـ oَعق يوم َعذاُب م Ô Òzيأت أو الّساَعُة م Òzتأِت Øح�

شّدة اليوم
ã
و| عyا@/ وا¥رة الفائدة تنقطع Mيث هبوبه

ã
| شّدة الر´

ã
| الُعقم

اضطراباً Bّٕا ُيثمر tف حادثـة@, ابتtءات أو تزاحم أو مضـيقة أو حّر من امتداده
ã
|

وعذاباً@/ ووحشة

ومتعّدياً@/ Bزماً تستعمل ذ@كرنا@: Fك فاXاّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عكف@:

وواظبه@/ Bزمه وÍÈب: من@باب@قعد وَعكْفاً ُعكوفاً ء
ã
Ï¿ال ع� عكف ـ مصبا

فات ØÍ½الت عن النفس حبس Bٔ@نّه اBعتكاف@, ومنه حبسته@/ أعِكفه@:
ã
Ï¿ال وعكفت

العادّية@/

يـعكُف َعكـف يقال@: وحبس@, مقابلة ع� يدّل صحيح أصل عكف@: ـ مقا
ومن اXعتكف@/ والعا@ِكف@: عنه@/ تن½Íف B ء

ã
Ï¿ال ع� إقبالك وذلك ُعكوفاً@, ويَعِكف

ا¤بوس@/ والَمعكوف@: تعكيفاً@/ ُعكTف ا�وهر@: فيه نظم ٕاذا للنظم ـ قوGم الباب

الّذيى والعا@ِكف@: عليه@/ حامت ٕاذا القتيل@: حوَل
Ô
الط� عَكفت ـ ٥١١ اBشتقاق
اBعتكاف@/ ومنه مكانه@, من B@يَ	ح

وجـَهك@/ عنه ½Íف تَ B ء
ã
Ï¿ال ع� إقـبالك وهو َعكف@: ـ ٢٣٣ . ١ الع�
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ã
| عكَف قيل ولو ويعِكفون@, يعكُفون وقرٔي ُيقيمون@, أيى ـ م Ô ÒG ع�أصناٍم َيعُكفوَن

ساِجد@/ Xا
ã
| عا@ِكفون Ôrوأن ـ اعتكف@: يقولون ولكن صواباً@, لكان اXسجد@:

وعطاء Vاهداً فٕان ـ َمعكوفاً َ واGديى أقام@/ ٕاذا َعَكف@: ـ ٣٢١ . ١ الxذيب
َعكفاً عكفتُه يقال عyا@/

ã
½Íف� تَ أيى

ã

حاج عن

ã
لتَعكف� ٕانّك ويقال Tبوساً@/ :@Bقا

الُعكوف@/ الtّزم ومصدر فرَجع@, رجعته يقال Fك وواقع@, Bزم وهو ـ ُعكوفاً فعكَف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قتيل ع� عكف فيقال@: ء
ã
Ï¾ حوَل اBٕقامة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

ُمعرضاً أقام عنه@أيى وعكف له@/ مtزماً فيه @أقام أيى اXسجد
ã
وعكف| حوَله@/ @أقام أيى

@ٕاقامة@وُعكوف@/
ã
@جعله@| وعكفه@أيى Bٔجله@/ @أقام وعكف@له@أيى @مكان@/

ã
عنه@| ومن½Íفاً

ـ وا¡Çوم واXقابلة@, واBٕقامة@, وا¡بس@, واXواَظبة@, اtXَزمة@, ـ oمفاه وأمّا
اBٔصل@/ آثار fن اBٕطtق@: بنحو

/@
Ó
مع� ولو ء

ã
Ï¾ حول وكوuا اBٕقامة@, قيدان@: اBٔصل

ã
ف�

/@١٣٨ . ٧ ـ م ÒG َع�أصنام َيعُكفوَن َع�َقوم فأتوا

/@٩٧ . ٢٠ ـ عا@ِكفاً َعليه ظلَت ال0ذيى ك ×Gٕا�ٕا وانظُر

/@٩١ . ٢٠ ـ عا@ِكف	 َعلَيه َح Ò
َن لَن قالوا

Gة@/ SBوا اBٔصنام هذه حول مyم اBقامة أيى

أو اBٔعـّم@, هو ما أو ,@ ّ اXعـنويى العكوف ٕامّا الُعكوف@: من اXراد أّن �O@Bو
تعا�@: قوله

ã
| Fك وهذا /@

Ø ã
æالشأ اBتّصاف
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@ك0ع اِئف	والعا@ِكف	والر( للطّ ãربَي� وَطه* الّساِجدين, وكُنِمَن رب*َك مِد ß
M َفَسب*ْح

Rةَ الص0 يقيمون ال0ذيَن ا@ِكعون الّر الّساِئحون ا¡اِمدوَن العاِبدوَن التاِئبوَن جود@, الس(
ُينِفقون@/ زقناُهم َر ا ØWو

والتوبة والسجود والركوع والُعكوف والطواف والسجدة وا¡مد التسبيح فٕاّن
والعبادة@والسياحة@واBٕنفاق@وٕاقامة@الصtة,@كّل@مyا@@ZBكن@استدامته@واستمراره@خارجاً,

عرفاً@/ oفاهXا هذه عليه يصدق ما اXراد بل

/@٢٥ . ٢٢ ـ والباِد فيه العا@ِكُف َسواًء ِللناِس َجعلناه ال0ذيى ا¡راِم واXسجِد
/@١٨٧ . ٢ ـ اXساِجد

ã
| عا@ِكفوَن Ôrوأن Ìوهن0 ß¾ُتبا Pو

بقلوwم@/ fا ٕا� ويتوّجهون الكعبة حوَل Jومون اXساجد
ã
| مقيمون أيى

فيه@/ اXعكوف اXكان ذ@كر بقرينة Tذوف عليه واXعكوف

/@٥٢ . ٢١ ـ عا@ِكفون ا ÒG Ôrأن
ã
� ال0 ماثيُل الت0 هذِه ما

/@٧١ . ٢٦ ـ عا@ِكف	 ا ÒG َفنظل( أصناماً َنعُبُد

Bٔجلها@/ أيى ا@, ÒGحو Gا مقيم� أيى

/@٢٥ . ٤٨ ـ ل0ه ÒT َيبُلَغ أن َمعكوفاً َ واGديى

وقد مُقاماً اÒGديى كون مع النحر@, Tّل ٕا� اÒGديى ابtغ عن الكفّار َصّد@كم أيى
/@ اÒGديى Lر وعن ا¡رام@, اXسجد عن fنعوكم حوله@, reأ

ع� والعمل مقصد حول واBٕقامة العكوف اختيار ]ع� افتعال واBعتكاف@:
/@ ّ عباديى برنا¶

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

علق@:

مyا أ@كلت وُعلـوقاً@: قتـل@, باب من َعلقاً الشـجرة من اBٕبُل َعلَقت ـ مصبا



علق ٢٤٦

من َعلَقاً وك Xبالش الثXوُب وَعِلَق حت@/
Ò
Ì
Ò
º َتِعب@: باب من الواديى

ã
| وَعِلقت بأفواهها@/

حبلت@, اُن�@: وكّل بالولد اXرأة وَعِلقت واستمسك@/ به نِشب ٕاذا به@: وتعلّق باب@تعب@,
Çالته@/ ßa ـيف@: Xالس وِعtقة َفتعّلق@, وأعلقته بغـ�ه ء

ã
Ï¿ال وعّلقُت الُعلوق@/ واXصدر

فٕاذا باXاء يكون الدود يُشبه أسود ء
ã
Ï¾ والَعَلق@: وغ�ه@/ اللحم به يُعلق ما عtق@: ßXوا

دماً فيص� طوره بعد ينتقِل الَمنيى والَعَلقة@: َعَلقة@/ الواحدة Mلقها@, تعلّق الدابّة ¾Ìبته
B وفtن ُعَلق@/ وا�مع اXاشـية@, به تَتَبلXغ ما والُعلقة@: /@ ÓF¡ يص�

Ø
j متجّمداً غليظاً

Bو مðّوجة B ُمعلXقة@: وامرأة مثلها@/ والَعtقة نفسـه@, سك ÔZ ما أيى ُعلقة@, Bّٕا يأ@كل
مطّلقة@/

ء
ã
Ï¿ال يُناَط أن وهو واحد@, مع� ٕا� يرجع صحيح كب� أصل علق@: ـ مقا

به@: َعِلق وقد تعليقاً@/ اُعلّقه ء
ã
Ï¿ال عّلقُت تقول فيه@/ الكtم يتّسُع

Ø
j ,@

ã
العا� ء

ã
Ï¿بال

ء@,
ã
Ï¿بال يَعلق Bٔ@نّه ا�امد@, والَعَلق@: القامة@/ من البَكَرة به تعلَّق ما والَعَلق@: لزمه@/ ٕاذا

بفtن@: فtن وَعِلق ء@/
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال ينِشَب أن الَعَلق@: اòليل@: قال َعَلقة@/ منه والقِطعة

tَٔالك من اXاشية به ðNٔي الّذيى وهو الَعtق@: الباب ومن اGوي@/ والَعَلق@: خاصمه@/
النTسـاء@: من الَعلوق ٕاّن ويقـولون@: للقلب@, الtّزم ا¡ّب والَعtَقـة@: الربيع@/ أوان ٕا�
ذات Bو اً ÙZ@أ B@تكون

ã

الّ هيى ـ َعل0قة ÔXكا فَتذروها@ ـ تعا� وقوله لزوجها@/ الُمِحبّة

بَعل@/

ٕاذا الصائُد@: وأعلَق بالة@, Ô¡ا
ã
| الصيد َعِفق يقال ء

ã
Ï¿بال التشّبث الَعَلق@: ـ مفر

وَعلَُق كذلك@/ السوط@: وِعtقة به@/ يُعلXق ما عtق ßXوا علق ßXوا ُحبالته@/
ã
| الصيد َعِلق

دم وَعِلق به@/ ك Xيُتمس ما والُعلَقة@: wا@/ تتعلّق
ã

الّ آtBا الَبَكَرة@: وَعلَق كذلك@/ الِقربة

ا�امد@/ الدم والَعَلق@: با¡لق@/ يتعلّق دود والَعَلق@: قاتله@/ زيد كان ٕاذا بزيد@: فtن

التـعّلق@/ والنXَشب@: اòيطان@/ عليه يُلَّف البـ� فوق يكون ما الَبَكَرة@: ـ أقول
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ترعي@/ ذهبت :@
ã
Ï¾واXا حت

Ò
Ìºو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| تقّوم للمتعلTق يكون B Mيث ء

ã
Ï¿ب تعلّق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

يتقّوم Ø
ح ء
ã
Ï¿ب و[ّسكاً تعلّقاً

ã
ÏÉيقت بذاته الَعلَق فٕاّن با¡لق@, الَعلَق كتعلّق نفسه@,

/@ Øويطم

يtحظ النXَشب أّن وا¦ّسك@: والنوط والشبث النXَشب ومواّد اXاّدة ب� والفرق
ا¡لق@/

ã
| العظم َنَشب

ã
| Fك ء@,

ã
Ï¾

ã
| ورود جهة فيه

القلَب@/ اGوي شبث يقال التعّلق@, شّدة فيه يtحظ بث@: Xوالش

آخر@/ أمر Iقّق ع� وتوقّفه ء
ã
Ï¾ تعلّق النوط@:

ã
و|

آخر@/ أمر بسبب والضبط اBمتناع جهة ا¦ّسك@:
ã
و|

وجـود وعـدم التعلّق مطلق بلحاظ مyا كّل
ã
ف� مطلق@, مفهوم له والتعّلق@:

عليه@/ التعلّق يصدق آخر@: ء
ã
Ï¿ب والقيام نفسه

ã
| التقّوم

والتوّسل الشديدة ا¡اجة عند الشجرة من اBٕبل علق اBٔصل@: مصاديق ومن
وحينئذ التعلّق حالة

ã
| F Øuفٕا بالولد@, واXرأة بالشوك الثوب وَعلْق ا�وع@/ لرفع wا

وما والبَكَرة والِقربة والسوط السيف وعtقة /@Fw يتقّومان بل FÎ»أنف
ã
| FG B@تقّوم

حينه@/
ã
و| التعلّق ذلك وباعتبار بالقلب يتعلّقان واÒGوي وا¡ّب آخر@/ ٕا� تعلّق فzا

صفة وفيه والتعلّق بالُعلوق يتّصف ما ]ع� اBٔصل@:
ã
| صفة َسن Ò¡كا والَعلَق

ٕا� فيص� متجّمد@, مايع هيى
ã

الّ النطفة من اXتحّول الَعلَق مصاديقه@: ومن الُعلوق@/

حالة ٕا� والتحّول مُضغة كونه ٕا� التعلّق اقتضاء شأنه من أيى التعّلق@, صفة فيه ء
ã
Ï¾
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لتتحّول أخري مرتبة ٕا� تعلّق فzا بل فzا@, تقّوم B الَعلَق مرتبة
ã
ف� نفسه@,

ã
| التقّوم

ٕالzا@/

حياtا hتُد Bو واقتضاؤه@, التعلّق صفة حياtا
ã
|

ã

الّ الدود مصاديقه@: ومن

ء@/
ã
Ï¿ب متعلTقة وكوuا التعّلق@, Mالة Bّٕا

العـلقة ع� ٕاطـtقه فيكون َتِعَب@: ومن كالتXَعب مصـدر الَعلَق ٕاّن قلـنا وٕاذا
اXبالغة@/ باب من الدود@, وع� اXتحّولة

,@
Ø ã
تقري� تفس� ا¦ّسك@; أو التشّبث أو النوط أو بالنXَشب تفس�العلق أّن فظهر

أعّم@/ ]فهوم تفس� بالُعلوق@: وتفس�ها

/@hالكر القرآن
ã
| موارده

ã
| به التعب� امتياز ينكشف وwذا

ُعلوق@: ذا ء
ã
Ï¿ال جعل والتعليق@:

/@١٢٩ . ٤ ـ عل0قة ÔXكا فَتذروها@ ْيل ÒXا ُكل0 يلوا@ Ò]Rَف

tوب علوق ذات اBٔخري وتذروا الزوجات ٕاحدي ٕا� اXيل كّل [يلوا B أيى
ع� وهيى نف«Îا@,

ã
| طمأنينة Bو Gا ثبات B مطلXقة Bو جة Xزو[ ليست

ã

كالّ تكليف
الَعَلق@/ حالة

/@٢ . ٩٦ ـ َعَلق ِمن اPٕنساَن َخَلَق

/@٥ . ٢٢ ـ َعلََقة ِمن Ú Ôj ُنطَفة ِمن Ú Ôjتُراب ِمن َخَلقنا@كُم ٕانّا

/@١٤ . ٢٣ ـ ُمضَغًة الَعلََقَة َفَخَلقنا

/@٣٨ . ٧٥ ـ ي َفَسو0 َفَخَلَق َعلََقًة كاَن @ Ú Ôj

بكونه التعلّق حالة وهو اBٕنسان@, تكّون مراتب من مرتبة أّول ٕانّه قلنا الَعلَق
يكون Ø
ح مضغة Bو ا�Fد@, nعا من متجّمداً مايعاً يكون Ø
ح بنطفة ليس مضغة@,
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/@Fyبي معلXق فهو اBٕنسان@, تكّون مراتب من ثابتة فعليّة مرتبة

ماّدت� Fuكو باعتبار ال�اب@: ٕا� أو اXاء ٕا� اBٕنسان خلقة أّول ينسب وقد

ã
| مـبدئيxّا باعتبار النطفة@: ٕا� ينسب وقد الكب�@, nالعا

ã
| اBٕنسان نشوء أّول

ã
|

اBٕنسان@/ nعا

ٕاّنـا وقوله@: َعَلق@/ ِمن اPٕنساَن َخَلَق تعا�@: بقوله التعبـ� لطف اXعـ� وهذا
عنوان مورد

ã
و| َعَلق@/ ِمن بقوله@: اBٕنسان عنوان مورد

ã
| Ø	فع تُراب@: ِمن َخَلْقنا@كُم

تُراب@/ ِمن بقوله@: خلقته مطلق

من اBٕنسان مرتبة وحقارة اòالق ٕا�عظمة أخري ٕاشارة الكرZة اSBيات
ã
و|

والعلق@/ ال�اب من ماّدته ٕاّن حيث الطبيعة@, جهة

عـاXه بـعنوان مـاّدته أّن ٕا� ا¡Çقيقة@: هذه ٕا� التوجيـه بلحاظ يشار وقد
النطفة@: هيى ,@

Ø ã
æا¡يوا

/@٣ . ٧٦ ـ َنبتِليه ُنطَفةأمشاج ِمن اPٕنساَن َخَلقنا ٕانّا

اXغرور@/ اXوجود اBٕنسان ماّدة مبدأ ٕا� لtٕشارة باBٕنسان@, Ø	ع اللحاظ وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

علم@:

من غ�ه@/ عن به Øñيتم ء
ã
Ï¿بال أثر ع� يدّل واحد صحيح أصل علم@: ـ مقا

بكذا@/ ÓFمُعل فtن وخرج عtمًة@/ ء
ã
Ï¿ع�ال عّلمت يقال معروفة@, وهيى الَعtمة@, ذلك

هل@/ Ò£ا خtف ,@ ÓFمَعل يكون ء
ã
Ï¾ وكّل ا�بل@, والَعَلم@: أعtم@/ وا�مع الراية@, والَعلَم

باBٕنسان@/ كالعtمة Bٔ@نّه واحد@, والقياس أعَلم@, الرجل العليا@, الشفة
ã
| ّق Xالش والَعَلم@:

ومن ِعلمه@, أخذَت ٕاذا ء
ã
Ï¿ال وتعّلمُت الَعَلم@/ قياس وقياسه ا�هل@, نقيض والِعلم@:
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وَعَلم@/ مَعلم نفسه
ã
| فهو اòلق من جنس كّل أّن وذلك ون@: ÒXالعا الباب

Fك أيضاً@, اXعـرفة ]ع� وجاء تيقّـن@/ ٕاذا َيعَلم@: َعِلم اليقـ�@, الِعلم@: ـ مصبا
تعّدي اXعرفة ]ع� كان وٕاذا مفعول�@, ٕا� تعّدي اليق� ]ع� كان وٕاذا ]عناه@/ جاءت
	òا وأعلمته به وعلمت علمته فيقال الباء فتدخل َشَعر مع� يَُضّمن وقد واحد@/ ٕا�
وأعلمت ّجة@/ ß¡ا ع¿Ìذيى اXعلومات@: واBٔيّام /@ ÓFّتعل فتعلّم ÓDتعل وعلّمته به@/ وأعلمته
من ÓFََعل له جعلت الثوب@: وأعلمت َعtمة@/ عليه جعلت وغ�ه@: الكتاب من كذا ع�
الُعلFء@/ وbعه ,nالعا مثل :oوالعل يَعقل, ]ن Uتّص وقيل اòلق, : Ònوالعا وغ�ه@/ ِطراز

ء
ã
Ï¿ال ذات ٕادراك أحدYا@: ÍÈبان وذلك Mقيقته@, ء

ã
Ï¿ال ٕادراك الِعلم@: ـ مفر

عنه@/
Ø ã
من� هو ء

ã
Ï¾

ã
ن� أو له@, موجـود هو ء

ã
Ï¾ بوجود ء

ã
Ï¿ال ع� ا¡كم

ã
æوالثا

ـ مفعول� ٕا� يى TتعدXا ـ
ã
æوالثا َيعلُمهم@/ ا ـ واحد مفعول ٕا� اXتعّديى هو ـ فاBّٔول

مؤمناٍت@/ علمُتموهن0 فٕان

Çا Øu@Bٔ العلم@, من أخّص اXعرفة أّن والَمعرفة@: الِعلم ب� الفرق ـ ٦٢ الفروق
ِعـلٌم مـعرفة فكّل /@tًومفّص tًَمV يكون والعلم سواه@/

Ø
Fع tً Xمفص ء

ã
Ï¿ال بع� علم

يُفيد B والعلم غ�ه@, من اXعلوم ñي] يُفيد اXعرفة أّن وذلك معرفة@, علم كّل وليس
ذلك@/

سبيل ع� به هو ما ع� ء
ã
Ï¿ال اعتقاد هو العلم أّن واليق�@: الِعلم ب� الفرق

بعد الِعلم هو اليق� ٕاّن وقيل النفس@, �ٕاطمينان� وثَلَج النفس سكوُن هو واليق� الثTقة@/
الشّك@/ َح�ة

كدقّة دقيق وجه من ٕاليه يوَصل علم عور xالش أّن والشعور@: العلم ب� والفرق
لِفطنته@/ شاعر للشاعر قيل وGذا عر@, Xالش

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

واBٕحـاطة ء@,
ã
Ï¾ ع� واBٕحاطة ا¡ضـور هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

Mسبه@/ كّل
ã
ف� وا¡دود@/ القُوي باختtف Hتلف

fعرفة@/ اòصوصيّات@: وٕادراك ñبا¦ي مقارناً العلم كان وٕان

فيق�@/ والسكون@: الطمأنينة حّد ٕا� العلم وصل وٕاذا

اُمور@: ع� التنبيه هنا وينبغيى

عن عبارة ا¡ياة وحقيقة وجود@, لكّل ذاتيّة أّوليّة أصيلة صفة ا¡ـياة ٕاّن ـ ١

ã
| ا Øuوٕا وقواه@, الوجود حدود Mسب Hتلف وهيى قواه@, فعليّة وعن الوجود فعليّة
كّل

ã
| Øتتج� فا¡ياة العدم@, مرحلة عن واtSؤه وظهوره الوجود Iقّق ع� ا¡قيقة

وجود@/ له ء
ã
Ï¾

نور أّن فgا واBٔرض@, ال«Êوات بديع القيّـوم ّ ا¡يى fا من ا¡ـياة مبدأ ـ ٢
بسـط مراحل bيع

ã
| ا¡ياة نور يtزمه كذلك تعا�@: منه وينبسط Øيتج� الوجود

اtXئكة ومن وٕانساناً وحيواناً ونباتاً bاداً كان@, مرتبة ّ أيى من ء
ã
Ï¾ كّل

ã
ف� الوجود@,

والوجود ا¡ياة فٕاّن حياته@, وحدود وجوده سعة ]قدار ا¡ياة من حّظ له والعقول@,
ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| والفعليّة وقواه@, الوجود

ã
| فعليّة عن عبارة ا¡ياة ٕاّن قلنا Xا متtزمان@,

وجوده@/
ã
| اقتضاء Mسب

ع� واBٕحاطة ا¡ضور عن عبارة قلنا Fك العلم فٕاّن العلم@, تtزم ا¡ياة ـ ٣
عن عبارة العلم فحقيقة والوجود@, ا¡ياة سعة Mسب ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| وا¡ضور ء@,

ã
Ï¾

من كان مرتبة ّ أيى
ã
| اXوجودات من لكّل ّ حضوريى علم وذلك ا¡ياة@,

ã
| سعة مقدار

ا¡ياة@/
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ã
| Tقّق وٕا¾Ìافه@: حيطته Iت هو ما وع� النفس ع� ّ ا¡ضوريى فالعلم ـ ٤
فيه دام ما فا�امد فيه@, ا¡ـياة سعة Mسـب موجود كّل اXوجـودات@, مراتب bيع
يtزمها وما@يلحقها: ب�@اBٔجزاء قوُة@@اBستمساك@والتجاذب أيى فعلّية@, ا¡ياة@وقواها
النبات وكذلك حياته@/ مرتبة

ã
| اBٔجزاء ع� واBٕحاطة ا¡ضور أيى , ّ العلم@ا¡ضوريى

تtزم فيه ا¡ـياة ٕاذ ,@ ßnعا فهو فعلّية@: ولقواه عاXه
ã
| وحياة وطراوة ^اء له كان ٕاذا

أمـوره إدارة يوجب العلم وهذا يلحقها@, ما وع� اBٔجزاء ع� واBٕحاطة ا¡ضور
ا¡Çياة من ونصيبه مرتبته ÏÒÉقتÇ[ هذا وكّل أجزائه@, ب� النظم وتأم� قواه وتدب�

fرتبة@/ مرتبة ا¡ياة نور اشتّد Fّكل العلم ويشتّد اXوجودة@/

فتتكّون ا¡ـيوان@, مرتبة
ã
| قويّة Øوتتج� وتزيد تشتّد وقواها ا¡ـياة ٕاّن ـ ٥

واBٕدراك@, والعمل ا¡ركة من فzا ا¡ياة آثار وتتظاهر اòمس@, ا¡اّسة القوي فzا
مرتبxا@/

ã
| والعلم واBٕحاطة ا¡ضـور دائرة تتّسع الشديدة@: ا¡ـياة تلك وباقتضاء

أيى ,@ ّ ا¡ضوريى العلم
ã
| أيضاً تش�ك ا¡ـياة@:

ã
| مشـ�كة ا Øu@أ Fك الوجود fراتب

مرتبته@/ Mسب كّل ومتعلّقاtا@, وذواtا أنف«Îا ع� واBحاطة اÌ¾Bاف

ٕاستعداد ومزيد حياته@,
ã
| وسيعة بسعة ا¡يوانات@: ب� Dف اBٕنسان وZتاز ـ ٦

ÓFوعـل وٕاحـاطة حضوراً فñيد فيه@, وقواها الروحانيّـة جهة بزيادة وذلك قواه@,
ã
|

وروحـانّيته@, حيوانيّته مرتبة
ã
| واBٕحاطة والعلم ا¡ياة لتوسعة ويستعّد حضوريّاً@,

فوقها@/ وما اXلكوت nعوا ٕا� والعروج وتقويxا وتزكيxا النفس بxذيب

ّ ا¡ضوريى والعلم با¡ياة اBتّصاف
ã
| اXوجودات مراتب قاطبة فتش�ك ـ ٧

ّ بأيى ا¡صولية اB@كتسابيّة العلوم Iصيل
ã
| مش�كة مرات}ا باختtف ا Øuأ Fك ,@

Ø ã
çالذا

ال«Êوّية@واÇGواء واBٔشعة وال	ودة وا¡رارة واليبوسة الرطوبة كتأث� Zكن@: طريق

ã
| التكوينيّة وال�بية والرياح والتصادفات واBٕصطكا@كات وا¡وادث وا¤يط واXاء
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السابقة التأث�ات ٕا� مضافاً ا¡يوان@, nعا
ã
|@oد@,@وكال�بية@والتعلFالنبات@وا� nعوا

nعا
ã
| ا¡قّة واXعارف الصناعيّة الفنون وIصيل ا¢تلفة العلوم وكا@كتساب الطبيعّية@,

اBٕنسان@/

واBٕحاطة ا¡ـياة خصوصـيّات
ã
| BًـّوI توجب اBُمـور هذه من ًtّك فٕاّن

والروح@/ Ë»ا� قوي
ã
| وتزيد وا¡ضور@,

أمّا ا¡ضورّية@: العلوم ٕا� بوسـائط أو بواسطة ترجع اB@كتسابيّة العلوم ـ ٨
فzا يعمل

Ø
j وا¡ضور@, ال¿Îود من فاُصوGا واBٔخtقّية@: والعرفانيّة اGBٕيّة العلوم

من مأخوذة ا Øuفٕا الدينّية@: ïوالس واSBداب اBٔحكام وأمّا والفكر@/ النظر ذويى أيديى
والفـقهاء@, العـلFء فـzا ف ØÍ½ويت لtٔنبـياء@, ال¿Îوديّة واBٕلقـاءات واGBٕام الوحيى
الذهـنيّة الصـور ٕا� fرجعها الطبيعـّية@: العلوم وأمّا والتفصيل@/ ´Ì¿والت بالتحقيق
مـباحث وأمّا الظاهرّية@/ با¡Çواّس ا¤سوسـة اòارجيّة لtٔعيان اXطابقة ال¿Îوديّة

ã
و| عاXه

ã
| Tسوس وذلك ,@Í½والب بالسمع اBٕدراك ٕا� fرجعها والّلغات@: اBٔلفاظ

الطبيعة@/ مع والتطابق الفطرة ٕا� استنادها ٕا� مضافاً ,@ ّ اللفظيى الوجود

:@
Ø ã
وحصو� ّ حضوريى قسم�@: ع� العلم أّن فظهر ـ ٩

ذات عـ� وٕاحاطته الذات أو النفس وهو اXدِرك فحضـور :@ ّ ا¡ضـوريى أمّا
ومـعارفَه نفَسـه ا£ـّرد النفس ¾Îود

ã
| Fك اXطابقـة@, الواقعيّة صـورته أو الُمدَرك

له ما الطبيعيّة اBٔجسام و¾Îوِد الواقعّية@, ا¤سوسات صور النفس و¾Îوِد ال¿Îودّية@,
اليق�@/ علم وهو العلم@, مراتب أقوي وهذا Tدودtا@/

ã
| والقُوي اBٔجزاء من

الرdيّة والعلوم والفكر@, بالنظر ّ ا¡ضوريى من يكتسب ما وهو :@
Ø ã
ا¡صو� وأمّا

القبيل@/ هذا من الطالبون بتحصيلها يشتغل
ã

الّ اXتداولة
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صاحَب لها TصT كان ٕاذا ,@ ّ ا¡ضـوريى العلم مرتبة حـّد ٕا� بلوغها Zكن نعم
اBٔع�@/ tٔXبا معلّقة مهّذبة طاهرة نورانيّة قدسيّة زكيّة نفس

ا¡Çياة@, لوازم من العـلم ٕاّن قلنا وجّل@: عّز fا صـفات من العلم وأمّا ـ ١٠
واجبة تامّة فعليّة ã

| يزال Bو يزل n فٕانّه وتعا�@, تبارك f أّوليّة ذاتيّة صفة وا¡ياة
اBّٔول وهو ,@ ّ أبديى

Ø ã
أز� وهو غاية@, Bو حّد Bو Çuاية ولصفاته لذاته وليس ثابتة@,

والقيّوم ذاته
ã
و| بذاته ّ ا¡يى وهو Tيط@, ء

ã
Ï¾ بكّل وهو والباطن@, والظاهر واSBخر

ء@/
ã
Ï¾ كّل ع�

واِت مى الس0 نوُر اُ ,@ Ø ãçوالذا
Øã
ÏÈوالعر ّ اÇòارجيى ا¡ّد عن متعال تعا� فنوره
Îيد@/ Ò¾ ء

ã
Ï¾ ع�كّل وهو بوجه@, له uايَة Bو رِض@, َPٔوا

/@ ّ ا¡ضوريى علمه حقيقة ء@:
ã
Ï¾ كّل ع� وٕاحاطته وحضوره ف¿Îوده

/@ ٨٠ . ٦ ـ ÓFِعل ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل0

ã Ù
èَر َوِسَع

/@١١٠ . ٢٠ ـ ÓFِعل ِبِه يطوَن ÔJ Pو َخلَفُهم وما أيدvم Ò	َب ما َيعلَُم

/@١٢ . ٦٥ ـ ÓFِعل ٍء
ã
Ï Ò¾ بُكل* َقدأحاَط اَ وأن0

/@٥٤ . ٣٣ ـ ÓDَعل ٍء
ã
Ï Ò¾ ِبُكّل كاَن اَ فٕان0 فوه ÔH أو َشيئاً ُتبدوا ٕان

/@٣ . ٥٧ ـ oَعل ٍء
ã
Ï Ò¾ بُكل* وهو والباطُن والظّاهُر واÐPخُر ُل و0 َPٔا هو

/@٣٨ . ٣٥ ـ دور الص( بذاِت Õoَعل رضٕان0ُه َPٔوا واِت مى الس0 َغيب Ônعا اَ ٕان0

/@١١٥ . ٢ ـ oَعل واسع ا ٕان0 ا وجُه Ú Òqَف ُتول(وا Cفأي

/@٢٢ . ٥٩ ـ Îاَدة Ú¿وال الَغيِب Ônعا ُهَو Pّٕا ٕالىَه P

ِمن َتسُقُط َوما والبَحِر Ù Ò
ال ã| ما وَيعلُم ُهَو Pّٕا َيعلُمها P الَغيب Ô ß³مفا وِعنَدُه
/@٥٩ . ٦ ـ َيعلُمها Pّٕا وَرَقٍة
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/@sفاغت اXؤمن�@, لبعض تشاهد بالعلم يرتبط Dف مقامات Ì¿ع هذه

النظر يكون مورد
ã
| يُستعمل ßnالعا فٕاّن والَعtّم@: oوالَعل ßnالعا ب� الفرق وأمّا

والتوصيف@: اBٕثبات Vّرد ٕا�

/@٩٤ . ٩ ـ فُينبئكُم Îادة Ú¿وال الَغيِب nٕا�عا ُترّدون Ú Ôj

وتثّبته@: العلم صفة ثبوت ٕا� فيه يشار مورد
ã
| يستعمل :@oوالَعل

/@٣٨ . ٣٥ ـ دور الص( ِبذاِت Õoَعل رضٕان0ُه َPٔوا واِت مى الس0 َغيب Ônعا اَ ٕان0

/@٥ . ١١ ـ دور الص( ِبذاِت Õoَعل ٕان0ُه ُيعلنون وما ون ØÌ» يُ ما َيَعلُم

والعلم@: اBٕحاطة ك�ة ٕا� فيه يُشار مورد
ã
| يُستعمل والَعtّم@:

/@١٠٩ . ٥ ـ الغيوب َعRُّم أنَت ٕان0َك َلنا ِعلَْم P

مورد
ã
| استعFله وأ@ك� مورداً@, ١٦٢

ã
| ا£يد القرآن

ã
| استعمل oالعل ٕاّن

Ø
j

والواسع@/ واòب�@, ,@oوا¡ك كالّسميع@, مع�@, يناسبه ÓÊºٕا يقارن العلم@: صفة تثبيت
يقتضيه@/ مورد

ã
| @كّل

الغيب وعلم الساعة كعلم تعا�@: fبا علمه Oتّص ما العلوم من أّن �O Bو
ال¿Îادة@: قبال

ã
| وهو

/@٦٣ . ٣٣ ـ ا ِعنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل الّساَعة َعن النّاُس َيسألَك

/@٥٩ . ٦ ـ هو Pّٕا يعلُمها Pالَغيب Ô³َمفا وِعنَدُه

به@, يُعلَم Xا Ëºٕا فالَعَلم@: واBٔمارة@: Òkاòوا َرك Xكالد والَعtمة@: Ònوالعا الَعلَم وأمّا
بعد أو الع� بعد اBٔلف فيه يزاد الَعلَم ]ع� والَعtم@, Ònوالعا به@, Òr ÔO ما ]ع� Òr Òòكا@

اXع�@/ زيادة ع� يدBّن مزيدان ٕاÊºن Fفه امتداد@, ع� ويدّل الtّم@,
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جهة من واòلق الثوب@, وِطراز والراية , ء@,
ã
Ï¿ال أثر اXع�@: هذا مصاديق ومن

@@من@خصوصيّات@اBٔرض, @@ظاهراً َبل@من@حيث@كونه@عtمة@وأثراً Ò� الدBلة@ع�@اòالق,@وا
وهكذا@/

من غ�Yا أو ي Ø Ôa أو حرارة أثر
ã
| العليا الشفة

ã
| ]ع�الشّق الَعلَم ذلك ومن

اXزاجّية@/ العوارض

غ�هم@/ أو عقل ذويى من نوع أو مفرد موجود كّل يشمل مفرداً Ònالعا ٕاّن
Ø
j

nوعا النبات nوعا ا�Fد nعا يشمل tف العقل@, بذويى Oتّص ساXاً@: bعاً bع وٕاذا
ا¡يوان@/

وعن لtٕنسان ا¡ـياة Tيط عن خارجة ا Øuفٕا والعقول@: اtXئكـة nعوا وأمّا
فٕاّن عرفاً@, علzم العقـtء ٕاطtق عدم ٕا� مضافاً واصطكا@كاtم@, ابتtءاtم موارد

العناوين@/ هذه فوق والعقوُل واtXئكة ا¡يوان@, قبال
ã
| اBٕنسان ع� ٕاطtقها

تعا�@: قوله اBختصاص هذا ع� ويدّل

/@١ . ٢٥ ـ 	َنذيراً ÒXللعا ليكوَن َعْبِده Òَع� الُفْرقاَن ل نز0

/@٢٧ . ٨١ ـ 	 ÒXللعا ِذ@كٌْر Pّٕا هَو ٕان َتذَهبون فأيَن

/@٥٢ . ٦٨ ـ 	 ÒXللعا ِذ@كٌْر Pّٕا ُهَو وما

/@٢٨ . ٢٩ ـ 	 ÒXالعا من ِمنأَحٍد ا
ß
w َسَبقكُم ما الفاِحَشَة َلتأتوَن ٕان0كُم

/@٩٦ . ٣ ـ 	 ÒXللعا وُهدًي ُمباَر@كاً بَبك0َة َلّلذيى للنّاِس ُوِضَع َبيٍت َل أو0 ٕان0

/@٩٠ . ٦ ـ 	 ÒXللعا ِذ@كريى Pّٕا ُهَو ٕاْن َعلَيهأْجراً أسألكُم Pُقل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٥٧ علن

علن@:

َعلَناً وَعلِن عالِن@/ فهو ,@Ì¿وانت ظهر قعد@: باب من ُعلوناً اBٔمر َعلن ـ مصبا
به وعالنت أظهرته@/ وأعَلنُته@: الَعtنية@/ ËºBٕوا وَعل�@/ َعلٌِن فهو لغة@, َتِعب@: باب من

قاتل@/ باب من وِعtناً معالَنًة

وظـهوره@/ ٕاليـه واBٕشارة ء
ã
Ï¿ال اظهار ع� يدّل صحيح@, أصل علن@: ـ مقا

أنا@/ وأعلنته يعلُن@, اBٔمُر علَن يقال

وِعلوان اBٔعيان@/ دون
ã
æعاXا

ã
ذلك| يقال وأ@ك�ما ,@

Ø
Ì»ال ضّد الَعtنية@: ـ مفر

ذاته@/ بظهور B فيه الّذيى اXع� بظهور اعتباراً علَن@, من يكون أن يصّح الكتاب@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| كان ما ٕاظهار أيى واBٕخفاء@, اÌºBٕار يقابل ما اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

/@
Ø
Ìºو خفاء

واBٕشارة@: واBٕجهار Ì¿والن واBٕبداء اBٕظهار وب� اXاّدة ب� والفرق

كان@/ كيفيّة ّ وبأيى غ�ه@, أو قصد عن مطلق@, الظهور@: أّن

قصد@/ غ� من Øب� ظهور والبُدّو@:

اBٔصوات@/
ã
| استعFله وأ@ك� ,@

ã
عا� Øب� ظهور واBٕجهار@:

للجمعّية@/ وٕازالة القبض@, بعد بسط :@Ì¿والن

أمر@/ انتخاب بعنوان ٕاZاء واBٕشارة@:

اBٕخفاء@: قبال
ã
| يستعمل فاBٕعtن



علن ٢٥٨

/@٢٥ . ٢٧ ـ ُتعِلنون َوما فون ÔH ما وَيعلم

/@٣٨ . ١٤ ـ ُنعلن وما
ã
� ÔK ما َتعلَُم ٕان0َك رّبنا

/@١ . ٦٠ ـ Ôrأعلن وما Ôrأخفي ]ا أعلم وأنا ة باXود0 ٕالzم ون ØÌ ß» تُ

اً
Ø
Ì ßº يكن n وٕان أشخاص@, أو شخص ٕا� بالنسبة Uفيّاً يكون ما واBٕخفاء@:

:@
ã
| Fك نفسه@,

ã
|

/@١٥ . ٥ ـ الِكتاب ِمن فون ÔH Ôrُكن ا Ø ßW َكث�اً َلكُم Ù	ُيب

فون@: ÔH ـ دون باXّودة@, ٕالzم ون
Ø
Ì» تُ ـ بقوله السابقة اSBية

ã
| Ø	ع هذا وع�

عyم@/ ٕاخفاؤها يراد B اXوّدة فٕاّن

اÌºBٕار@: قبال
ã
| ويستعمل

/@٩ . ٧١ ـ ٕاÌºاراً Gم وأÌºرُت Gم أعلنُت
ã
Ùæ ٕا Ú Ôj

/@١٩ . ١٦ ـ ُتعلنون وما ون
Ø
Ì» تُ ما َيعلم وا

/@٧٦ . ٣٦ ـ ُيعِلنون وما ون
Ø
Ì ß» يُ ما نعلُم ٕانّا َفJRزنكقوGم

/@٢٢ . ١٣ ـ وَعRنيًة اً
Ø
Ì ßº زقناُهم َر ا Ø ßW وأنَفقوا Rةَ الص0 وأقاموا

خفاء أو بطون
ã
| يكون ما مطلق

Ø
Ì»وال ,@

Ø
Ìº

ã
و| اً

Ø
Ìº ء

ã
Ï¾ جعل واÌºBٕار@:
بقيودها@/ تقيّد tب كBن@, أو

اBٕ@كنان@: قبال
ã
| ويستعمل

/@٦٩ . ٢٨ ـ ُيعِلنون وما ُصدوُرهم ُتِكّن ما َيْعلَُم وَربَّك

/@٧٤ . ٢٧ ـ ُيعلنون وما صدوُرهم ُتكّن ما َلَيعلَُم رب0َك وٕان0

يانة@/ Tالص مع اÌºBٕار واBٕ@كنان@:



٢٥٩ علو

ٕاظـهار مـطلق عن عبارة فهو واBٕ@كنان@, واBٕخفاء اÌºBٕار يقابل فاBٕعtن

ã
æعاXا هذه وبانتفاء اÌºBٕار@, قبال

ã
| أو اBٕ@كنان مقابل

ã
| أو اBٕخفاء مقابل

ã
| يكون

اXوارد@/ تناسب ÏÉقت[
ã
æعاXا هذه

ã
| يستعمل وهو اBٕعtن@, مفهوم يتحقّق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

علو@:

وتفتح ـف�@, xالس خtف والُعـليا@: السفل@, خtف ها@:
ß
وغ� الدار لو ُعِ ـ مصبا

فهو ارتفع@, قعد@: باب من ُعلّواً ء
ã
Ï¿ال tوع م¿Ìف@, مكان كّل الُعليا@: وأصل فتمّد@/

ذلك@, من أمر فعل وتَعاَل@: أيضاً@/ اBرتفاع من تَعالِياً وتعا� رفعته@, وأعليته@: عاٍل@/

Ø
حـ كtمهم
ã
| ك�

Ø
j تَعاَل@, فيقول السـافل يناديى كان

ã
العا� الرجل أّن وأصله

تـعالَيا تـعالَْوا فـيقال فتحه@, ع� باقياً الÊÉئر به ويتّصل مطلقاً@, هلّم ]ع� استعمل
اBٔرض

ã
| tوع اXؤّنثة@/ مع وك«Ìت nالسا اXذكر bع مع الtّم ُضّمت ا Ø[ور ,@ Ö�َتعال

فيه@: وعلوت وعلوتُه وقهره@/ َغلبه فtناً@: tوَع /@ Ø	وتك Ø	 ÒQ ُعلّواً@: tوع صعد@/ ُعلّواً@:
aله@/ بعد البع� ع� علق ما والِعtوة رقيُته@/

واBرتفاع@, السمّو ع� يدّل واحد أصل ألفاً@, أو واواً أو كان ياًء علو@: ـ مقا
العـلّو@, البناء هذا وأصل اòليل@: وقال والُعلّو@/ الَعtء ذلك ومن ء@,

ã
Ï¾ عنه B@يشّذ

اBٔرض@/
ã
| الَمـلِك tعـ يقولون ,@ Ø	والتج فالعظمة الُعلّو وأمّا فعة@/ Xفالر الَعtء فأمّا

وا�Çمع ال¿Ìف@, كسب الَمـعtة@: اòـليل@: قال ¾Ìيف@/ أيى الكعـب@:
ã
عا� ورجل

ء
ã
Ï¿ال أسفل والِعلو@: فل Tوالس ال¿Ìف@/ أهل من أيى الناس@, ِعلية من وفtن /@ الَمعاليى

وارتـفع@/
ã
èثو عن قم أردَت ٕاذا :@

ã
èثو عن واعُل

ã
èثو عن عاِل ويقولون وأعtه@/

نزل@/ ٕاذا عنه وأع� ركبه@, ٕاذا يعلوه الفرَس tوَع



علو ٢٦٠

ويقال العلّو@/ من يكون أن وZكن والشّدة@, الصtبة من :@
Ø ã
ع� ـ ٥٤ اBشتقاق

,@ ّ ُعلويى العالية ٕا� وُينسب َظِفر@/ ٕاذا Òيَع� الرجل يى Ød وبه ظِفر@, ٕاذا َعtًء@: Òيع�
Ò ã ß
َع�

يسـّمون مكّة وأهل ÇLوها@/ والَعtء@: فعة@, Tالر والُع�@: يليه@, وما ا¡جاز أع� وهيى
/@ مَعاليى bعها والَمعtة ِعلTيXة@/ الواحدة ,@

Ø ã
�tَع الُغَرف

يَعلو tع وقد ,@Fzٕال اXنسـوب :@
Ø ã
ف� xوالس ّ والُعلويى فل@, xالس ضّد الُعلّو@: ـ مفر

ã ß
وَع� واXذموم@, ا¤مود

ã
| يقال :@tوَع /@

Ø ã
َع� فهو ,@tًَع Òيَع� ã ß

وَع� عاٍل@/ وهو ُعلّواً@,
بل الواصف� وصف به يط ÔJ أن يَعلو fعناه به@: fا ُوصف وٕاذا ا¤مود@/

ã
| Bّٕا يقال B

للغرفة@/ ÓÊºٕا التعارف
ã
| فصار عالية@, تصغ� والُعلTيXة@: العارف�@, علم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كونه ٕا� نظر دون من هو حيث من الرفعة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

الرفـع مواّد وب� بيyا الفرق :@
ã
الر{

ã
| وسبق فل@, xالس قبال

ã
| وهو قبل@, من tًساف

ٕا� نظر دون من نفسه
ã
يtحظ| العلّو أّن السمو@:

ã
وسبق| وغ�ها@, والصعود

ã
والر{

واBقتدار@/ القهر عليه ويغلب موضع@, عن وزوال التسفّل

معنويّاً@/ أو ماّديّاً كونه من أعّم اXع� وهذا

:@
ã
| @Fك :@ ّ اXاّديى فالعلّو

/@ ٨٢ . ١١ ـ ساِفَلها ا Òz عالِ َجَعلنا أمُرنا جاَء ØFفل

/@٢٤ . ٧٩ ـ اPَٔع� َرب(كُم أنا َفقاَل Ìَفناَدي Ò¿َفح

وملك وجنود وعنوان وقدرة مال من اXاّديّة جهة
ã
و| ماّديى فرعون علّو فٕاّن

السفل@/ قبال
ã
| العلو ذ@كر وقد وحكومة@/



٢٦١ علو

:@
ã
| Fك :@ ّ اXعنويى والعلّو

/@٤٠ . ٩ ـ الُعليا ِهيىَ اِ وكلمُة Òف� الس( َكَفروا ال0ذيَن كلمَة وَجَعَل

:@
ã
| Fك العاّم@: واXع�

/@٢٠ . ٤ ـ الُع� واِت مى والس0 رَض َPٔا َخَلَق ن Ú ßW Rًي� تَ

:@
ã
| Fك اSBخرة@: nبعوا يتعلّق وما

/@٢٢ . ٦٩ ـ عالِية َجن0ٍة ã
| راِضية ِعيَشٍة

ã
| فهَو

:@
ã
| Fك اXتعال@: fا ٕا� ينسب وما

/@٣ . ١٦ ـ كون
ß
Ì¿ يُ ØFَع Ò�َتعا

/@١ . ٨٧ ـ اPَٔع� ربّك ÒËºا َسب*ح

مـوارد@, تسـعة
ã
| القرآن

ã
| ذ@كر وقد ا¡سـ�@, اÊºBٔء من فهو :@

Ø ã ß
الَع� وأمّا

,@tًوفع وصفة ذاتاً
ã
اXتعا�

Ø ã
الع� وهو B@يتناهي@, ]ا اXطلق العلّو بصفة اXتّصف ومعناه

ّ ظاهريى وجه ّ أيى ومن ا�هات@, bيع ومن وÊºوّية@, أرضيّة اXوجودات bيع ع�
وتفّكر@: وتعقّل وٕادراك توصيف ّ أيى ومن ,@

Ø ã
وباط�

/@١٠٠ . ٦ ـ َيِصفوَن ØFَع Ò�َوتعا ُسبحانَُه
/@٤٣ . ١٧ ـ َكب�اً ُعلّواً َيقولون ØFوَتعا�َع ُسبحانَُه

/@٤ . ٤٢ ـ oالَعظ Ø ãالَع� رضوهَو َPٔا ã| وما Êواِت Ú»ال ã| ما لَُه

اBرتفاع@/ جهة من ع�تفّوق يدّل
Ø ã
الع� ٕاّن حيث بالعظoوالكب�@: وصف وقد

والعظمة@/ الك	ياء مطلق ع� يدBّن والكب� oوالعظ

تعا�@: قوله
ã
| Fك اXورد@: يقتضيه حيث oبا¡ك يوصف وقد

/@٥١ . ٤٢ ـ oَحك Ø ãَع� ٕان0ُه َيشاء ما بٕاذِنِه فيُوحيىَ Pًَرسو يُْرِسَل أو



عمد ٢٦٢

:@
ã
| Fك الذّم@: مورد

ã
| يستعمل وقد

/@ ٨٣ . ٢٨ ـ اPَْٔرض
ã
| ُعلّواً ُيريدون P ِلل0ذيَن عُلها ÒS خرةُ ÐPا الّداُر ِتلَك

/@ ٨٣ . ١٠ ـ اPَْٔرض
ã
| َلعاٍل ِفْرعوَن وٕان0

nبعا تعلّق هو اBٔرض@:
ã
و| دنيويّة جهات

ã
| بالعلّو والَعtقة اBستعtء فٕاّن

Çbيع وفوق بالدنيا@, التعلّق مراتب أع� من واBستعtء الدنيا@/ للحياة وحّب اXاّدة
اXاّدّية@/ ا¦ايtت

ير@,
Ø
Ì Ù¿كال مبالغة صيغة وفِّعيل ,@� Tج Tكالس @

Ù ã
Ùِع� bع ٕانّه رقم@,

ã
| سبق :@�TيTوالِعل

اXتأّصل@/
Ø ã
التكوي� الكتاب من Vموعة وٕانّه

/@١٩ . ٨٣ ـ َمرقوم ِكتاٌب ِعل*ي(ون ما أدريىَك وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمد@:

وتعّمدته@: قصدت, ٕاليه: وعمدت ÍÈب@, من@باب َعمداً ء
ã
Ï¿لل عَمدُت ـ مصبا

اتكأت@/ ء@:
ã
Ï¿ال ع� واعتمدت َعَمد@/ وا�مع ُيسـَتند@, ما والِعFد@: أيضاً@/ ٕاليه قصدت

ã
| ُعـمدتنا وأنت الِعFد@, مثل والُعمدة و[ّسـكُت@/ ركنت الكـتاب@: ع� واعتمدت
وبفتحت�@/ بضّمت� وُعُمد أعِمدة وا�مع معروف@, والَعمود@: معتمدنا@/ أيى الشدائد@,

سطع@/ بعموده@: الفجر وÍÈَب

ء
ã
Ï¿ال

ã
| اBستقامة وهو مع� ٕا� ترجع كث�ة فروعه كب�@, أصل عمد@: ـ مقا

أعِمده وأنا فtناً عَمدت ذلك من ء@/
ã
Ï¿ال وٕارادة الرأيى

ã
| وكذلك Wتّداً@, أو منتصباً

عمداً ذلك يى Ød ا Ø̂ وٕا وغ�ه@, القتل
ã
| اòطأ نقيض والَعْمد@: ٕاليه@/ قصدَت ٕاذا عمداً@:

عليه@/ ويَعتمد سكه ÔZ بعFد ء
ã
Ï¿ال تَعِمد أن والَعْمد@: اòليل@: قال ٕايّاه@/ ٕارادتك Bستواء



٢٦٣ عمد

ُعُمد@/ العFد وbع ِعFد@, ٕاليه يُسنَد الّذيى
ã
Ï¿وال أسندته@/ ء@:

ã
Ï¿ال عمدُت ُدريد@: ابن

اBٔخبية Bٔصحاب ويقال باء@, ßòا ُعُمد
ã
| ذلك ويكون حديد@, أو خشب من والَعمود

الّذيى قوامه اBٔمر@: وَعمود ِعمـاد@/ وأهل َعمود@, أهل هم غـ�ها يَ�لون B الّذين
أمراً تُكاِبد أن الَعْمد@: اòليل@: قال ومعتمدهم@/ سّيدهم القوم@: وَعِميد به@/ Bّٕا oيستق@B
ومتعمTداً@/ معتِمداً وفعلته له@, وتعّمدت وعمَدع�@, عمداً ذلك فعلت تقول ويق�@, ّد

ß
P

اòيمة@, عليه تعتمد خشب والَعمود@: ٕاليه@/ واBستناد ء
ã
Ï¿ال قصد الَعْمد@: ـ مفر

تشبÇzاً ضـوئه ابتداء الصبح@: وعمود عليه@, معتمداً بيده اBٕنسان يأخذه ما وكذلك
بالنّية@/ اXقصود وهو ال«Îو@, خtف التعارف@:

ã
| والتعّمد والعمد اGيـئة@/

ã
| بالعمود

ُعُمد@/ وbعها وغ�ه@, مال من عليه يُعتمد ما كّل والُعمدة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان ٕاذا القصد مصاديقه@: ومن ركون@,
ã
| [ايل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

ã
| واBعBد غ�ه@/ أو بكتاب وا¦ّسك ء@/

ã
Ï¿ال ع� اBتكاء مع واBعBد اBستناد@, مع

عليه@/ يستند وعصاً عمود@/ ع� والّسقف البناء واعBد بليغ@/ جّد واBٕرادة@مع الشدائد@/
به@/ اBٔمر يقوم وما

التفعيل Xطاوعة وهو ا¦ايل ذلك والتعّمد: الركون@/ مع ا¦ايل اختيار واBٕعBد@:
الفعل@/ وقوع جهة ع� الداّل

/@٥ . ٣٣ ـ قلوُبكُم َتعّمدت ما ولكن به ÔkأخطأDف ُجناح َعَليكُم ولَيَس

ã
| اXراد هو وهذا به@, kأخطأ ما B Pّد@, ٕاليه قلوبكم وركنت [ايلت ما أيى

تعا�@: قوله
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/@٩٣ . ٤ ـ َفجزاؤه داً ُمَتعم* مؤمناً َيقتْل وَمن

وثبتت وركون [ايل مورد بكونه يتّصف ما ]ع� وَعمود@, ِعFد bع والَعَمد@:
الصفة@: هذه فيه

/@٢ . ١٣ ـ ا Òuتََرو َعَمٍد ßِبَغ� واِت مى الس0 َرَفَع ال0ذيى اُ

كا�اذبـة حركاtا@, من ـلة TتحصXا القوي ويراد Tسوسـة@, أعمدة بغـ� أيى
:@
ã
| Fك واXعقوBت@, ا¤سوسات تعّم اXاّدة أّن ع� يدّل وهذا وغ�ها@/ والدافعة

/@٩ . ١٠٤ ـ َدة د0 Ò ÔW َعَمٍد ã| ///@ا ناُر

ٕالzا@, وتركن تBيل فالنار Wّددة@, أعمدة
ã
| وتظهر تتشكّل اXوقدة النار ٕاّن أيى

اBٔفئدة@/ ع� تطّلع النار@, توقّد من اBٔعمدة وهذه

/@٧ . ٨٩ ـ الِعFد ذاِت ٕاَرَم ِبعاٍد َرب(َك َفَعَل َكيَف تََر nأ

ã
جز� ّ تارOيى موضوع عFد@: ذات عاد وكون /@Fw يتعلّق ما وعاد ٕارم

ã
| سبق

اBّٔوليّة القرون تلك حوادث عن Í¼قا والتار± ,@ ّ النظريى ّ العلميى البحث عن خارج
اbBٕال@/ بنحو Bّٕا

باBٔبنية يرتبط ما الِبRد@:
ã
| ِمثُلها َلق Ö ÔO Òn

ã
� ال0 تعا�@: قوله بقرينة اXنظور ولعّل

وٕاتقاuا ٕاحكامها
ã
| البtد

ã
| سـابقة Gا تكن n

ã

الّ اXتقنة ا¤gة الرفيعة الوسيعة

وbاGا@/

والعمران البناء جهة من ٕاليه ويركن الناس ٕاليه يBيل ا
Ø
W الرفيع الوسيع والبناء

فzا@/ واBٕقامة السك� جهة ومن

امتداد@/ ع� يدّل واBٔلف وركون@, [ايل مورد يكون Xا Ëºٕا والِعFد@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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عمر@:

سكنوه أهله@: وعمره عاِمر@/ فهو قتل@, باب من َعْمراً بأهله ا�Xُل َعَمر ـ مصبا
الِعـFرة@@/ ËºBٕوا بنيxا@, أيضاً@: عمراً الداَر وعمرت يتعّدي@, Bو يَتعّدي به@, وأقاموا
رجل@/ Ëºٕا :@

Ø
ËÉبال وُعFرة الفتح@/ من أ@ك� Fzف Ì»والك العظيمة@, القبيلة والعFرة@:

يى Ød وبه عاِمر@, فهو عمره@, طال تِعب@: باب من َيعَمر وَعِمر للُبنيان@/ Ëºٕا والُعمران@:
قـتل@, باب من َيعُمر fا عَمره فيقال والتضعيف با¡ركة ويَتعّدي وباXضارع@/ Bًتفأ
لعمُرك فتقول اXفتوح ع�اXصدر Ë»الق Bم وتدخل ُعمره@, أطال أيى تعم�اً@: وعّمره

عمره@/ سكناها له جعلت الداَر@: وأعمرتُه وبقاِئك@/ وحياتِك واXع� Bٔفعلَّن@,

ـ واSBخر زمان@/ وامتداد ع�بقاء يدّل أحدYا صحيحان@, أصtن عمر@: ـ مقا
أيضاً@/ الَعْمر وهو ا¡ياة@, وهو الُعمر@, ـ فاBّٔول غ�ه@/ أو صوت من يعلو ء

ã
Ï¾ ع�

اBٔرض@, ِعFرة الباب ومن تَعم�اً@/ fا رهم Xوعم أعFرهم@, طالت النّاُس@: َعِمر ويقال
عاِمرة@: وقوGم مَعمورة@, عاِمرة وهيى َيعُمروuا@, وهم ِعFرَة اBٔرَض الناس عمر يقال:
الُعمـران@/ واXصـدر ËºBٕوا ُعِمرت@/ من واXعمـورة اBٔرُض@, َعَمرت ع� Tمـول
وأمّا هذا@/ ٕا� يَؤول كلّـه والباب لَيْعمـروها@/ اBٔرض

ã
| الناَس تعا� fا واسَتعمر

وذلك بـُعمرته@, أهـّل ٕاذا الرجل@: اعتمر ويقال َلبة@, Òوا� ياح Tالص فالَعْوَمرة@: ـ اSBخر
من رأسك ع� جعلته ء

ã
Ï¾ كّل والَعFر@: اللغة@: أهل قال للُعمرة@/ بالتلبية صوته رفعه

غ�ها@/ أو تاج أو ٕا@كليل أو قلنسوة أو ِعFمة

مصـدره قياس Bّٔن قياس@, غ� ع� وُعمراً َعْمراً َيعَمر الرجل َعِمر ـ صحا
وٕان وYا وُعْمرك@, َعْمرك fا أطال ـ قوGم ومنه ,@tًطوي زماناً عاش أيى التحريك@:
أدخـلَت فٕاذا اXفتوح@/ وهو أحدYا Ë»الق

ã
| استعمل أ@نّه Bّٕا ]ع�@, مصدرين @كانا
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ÇTذوف@, 	òوا اBبتداء@, لتوكيد والtّم ,@fا َلَعمُر وقلَت باBبتداء رفعته الtّم عليه
ما fا َعْمَر وقلَت@: اXصادر نصب نصبته بالtّم يأت n وٕان /@ قسميى fا َلَعمُر والتقدير
:@fَا َعْمـَرك ومع� ودوامـه fا ببقاء أحلُف أيى فعلُت@, ما fَا وَعْمَرك كذا@, فعلُت
من بيyا ما وهو لtٔسنان الُعمور واحد والُعمر بالبـقاء@/ له ٕاقرارك أيى ,@fَأ تعم�ك
النصب

ã
| وتُسـقطها ُعَمر@, وب� بينه للفرق بالواو@, يكتب رجل Ëºٕا وَعمرو@: الّلحم@/

وعـمرت الُعُمر@/ وا�مع الزيارة@, من وأصلها ا¡ّج@,
ã
| والُعمرة Oلفها@/ اBٔلف Bّٔن

راِضية وِعيشة َمدفـوق@, أيى دافق ماء مثل ومعمور عاِمر فهو ِعFرة@, أعمره اòراَب
َمرضّية@/ أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن Fك اÇòراب@, قبال
ã
| وهو ا¡ـياة@, ٕادامة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

اFXت@/ ضّد ا¡ياة

الَعـْمر وبعدها واNBٕاد� التكوين مرتبـة بعد �وهيى اBُو� اXرتبة
ã
| فا¡ياة

العيش@/ يتحقّق بعده
Ø
j واستمرارها@/ ا¡ياة وٕادامة

اBٔرض من اÇXوجودات
ã
| ا¡ـياة فٕاّن وذلك Mسـبه@, ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| والَعْمـر

باختtفها@/ Hتلف واBٕنسان وا¡يوان والبناء

اBٔرض@:
ã
ف�

/@٩ . ٣٠ ـ َعَمروها ا Ø ßW Òأ@ك� وَعَمروها رَض َPٔا وأثاُروا

وتربيxا@/ اBٔشجار وغرس الزراعة عن عبارة وٕاحياؤها اBٔرض
ã
| ا¡ياة

اXساجد@:
ã
و|

/@١٨ . ٩ ـ با اَمنآَمَن َمساجَد يَعُمر ا Ú̂ ٕا
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/@١٧ . ٩ ـ ا َمساجَد َيعُمروا أن Ò	ك
ß
Ì¿ِللُم كاَن َوما

من تعم�ها ٕا� مضافاً وهذا الصـtة@, وٕاقامة والعـبادات بالتطّوع فٕاحياؤها
الُبنيان@/ حيث

اBٕنسان@:
ã
و|

/@٤٤ . ٢١ ـ الُعُمر zم َعلَ طاَل Øح� وآباءهم هؤPء َمت0عنا َبل

اFXت@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� حياته استمرار عن عبارة فيه فالعمر

حياته@/ ٕادامة ]ع� وُعمر@, ُعمران ذا ء
ã
Ï¾ جعل والتعم�@:

/@٦٨ . ٣٦ ـ َيعقلون Rلقأف Òòا
ã
| ُننكْسه ْره نَُعم* وَمن

/@١١ . ٣٥ ـ ِكتاب
ã
| Pّٕا ُعمره ِمن ُينَقُص Pَو ٍر ُمعم0 ِمن ُر يُعم0 َوما

نفسـه
ã
| وُعمران بتعم� واBٕقدام العمل طلب ]ع� الَعْمر@, طلب واBستعFر@:

غ�ه@:
ã
| أو

/@٦١ . ١١ ـ فzا واستَعمَر@كُم رض َPٔا ِمَن أنشأ@كُم هَو ه Ôَغ� ٕالىٍه ِمن َلكُم ما

wم يتعلّق ما سائر
ã
و| أنف«Îم

ã
| واBٕصtح التعم� ع� موظّفون م Øu@بأ يراد

/@@ مطلقاً

ا¡رام@, اXسجد به ُيعَمر عمل برنا¶ أيى به@, ُيعَمر ما ]ع� كاللxقمة@, والُعمَرة@:
اXستحبّة الُعمرة وبرنا¶ والطاعة@, بالعبادة ُيعَمر مسجد ٕانّه حيث من اXسجد ٕاّن وقلنا

ا¡رام@/ اXسجد به ُيعَمر ما أحسن من :@ËºوXا غ�
ã
|

Ìِمن
Ò
kستَي« ا Òf ّج Ò¡ٕا�ا ة بالُعْمَر ت0َع Ò Ò] ن Ò Òf Ôrأِمن فٕاذا ///@ ِِ والُعمَرة ج0 Ò¡ا وا Ø ß]وأ

/@١٩٦ . ٢ ـ ديى ÒGا



عمر ٢٦٨

ا�هة@, هذه ٕا� اBُو�@ناظرة وا�ملة اBٕخtص@, ع�@وجه Fyم كّل ٕايتاء يراد
ٕا¡Çاق ٕا� ناظرة الثانية وا�ملة مسـتحبّاً@/ أو واجباً أحدYا كون جهة عن فارغًة
]ع� وا¦تّع ب	ناVه@,

ã
çويأ ا¡ّج ٕا� ينxيى أن ٕا� واBٕبtغ التطويل ومعناها ,@ اGديى

التطويل@/

ا¡رام, التعم�للمسجد من خاّص برنا¶ اختيار أيى الُعمرة@, ٕاختيار واBعBر@:
تعا�@: قوله

ã
| Fك بالقرينة@, تستفاد اòصوصّية وهذه

/@١٥٨ . ٢ ـ اعتََمر أو البيَت َحج0 ن Ò Òf اِ َشعائر ِمن واXرَوةَ فا الص0 ٕان0

أو عة
Ø
Ì¿مت حقيقة صارت وٕان اBٔصل@, مصاديق من ُعمـرة@: كلمة أّن فظهر

اBٔصل@/ من ا¢صوص اXع�
ã
| ¾Ìعيّة

قـوله
ã
| Fك اBٔبنية@, من ا Øuٕا حيث من وتعم�ها اXسجد ِعFرة اBٔصل ومن

تعا�@:

ِخـر ÐPا والَيـوم با آَمَن كََمن رام Ò¡ا اXسـِجِد ةَ وِعFَر ا¡اّج ِسـقايََة Ôrأَجعل
/@١٩ . ٩ ـ ا َسبيل

ã
| وجاَهَد

F Øuٕا حيث من والعFرة ـقاية Tالس مقايَسة واXع� مصـدران@, والعFرة ـقاية Tالس
/@fا عند يَستووَن B ,@fا سبيل

ã
| اهد ÔNو يؤمن ]ن ,@FÎ»أنف

ã
| ملحوظان

fبا يؤمن ]ن والفضـيلة@, الوزن جهة من والِعFرة السقاية عمل قويس وقد
بلحاظ ا�هات@, bيع من وفضيلة وزن له اXؤمن أّن ٕا� ٕاشارة سـبيله@:

ã
| وNاهد

وبلحاظ ا¡ّق@, طريق
ã
سلوكه@| وبلحاظ ,fسبيل@ا

ã
| عمله@وVاهدته وبلحاظ ٕاZانه,

ُهدي@/ وسالك خ� عامل وكونه وجوده

الوزن من له فليس مؤمناً@: يكن n ٕاذا للمسـجد والعامر للحاّج
ã
السا{ وأمّا
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الفضائل@/ bيع فيه مَن توازن B وهيى ا�هة@, هذه Bّٕا والفضيلة

مطلوباً@, التعبـ� فيكون الطرفـ�@, مطلق B الفضـيلة@, جهة مقايسـة فالنظر
اXنظور@/ خtف ع� والتقدير

/@٤ . ٥٢ ـ اXعمور والبيت َمنشور َرق} ã| َمسطور وكتاٍب والط(وِر

وÇIّول@, بـتطّور يتحقّق ا Ø̂ ٕا الواسع@: الباسط النـور
ã
Ø�Qو القـدرة ظهور أيى

اòارج
ã
| تظهر

Ø
j الرقيقة@, اBٔوراق صفحات

ã
| يضبط

Ø
j أنفسّية@, كتب

ã
| Øويتج�

واBٔذ@كار@/ بالطاعات اXعمور البيت بناء
ã
|

الكرZة@/ اSBية توضيح
ã
| /@Ì¿ن كتب@, ـ راجع

تعا�@: قال السابق�@, من رجال به يى Ø Ôd فقد :@ ÓÊºٕا ِعمراُن وأمّا

/@٣٣ . ٣ ـ 	 ÒXَع�العا ِعمراَن وآل
Ò
oٕابراه وآَل ونوحاً �آَدَم اصطَ اَ ٕان0

Òhَمْر ا Ôxي Ú Òd ã
Øæ وٕا ///@ راً ر0 Ò ÔT ã

� َبطْ
ã
| ما لََك نََذرُت

ã
Øæ ٕا َرب* ِعمراَن امرأةُ قاَلت ٕاذ

/@٣٥ . ٣ ـ يطان الش0 ِمن ا Òx ريّ وذُ ِبَك اُعيُذها ã Ùæ وٕا

/@١٢ . ٦٦ ـ ُروحنا من فيه فنَفخنا أحَصنتفرَجها
ã
� ال0 ِعمراَن ابنَت Òhوَمر

بـن Bويى بن قاهاث بُن عمراُن وهو وهارون@: Ïºمو والد به Òسـّم�Xا fن
,@ Bويى ِبنت وأخذ Bويى بيت من رجل وذهب ٢@.@�١� اòروج ِسفر

ã
| قال يعقوب@,

فراجع@/ ـ ٕا» ٕابناً@/// وولَدت اXرأة فحبلت

معاً@/ واBُّم اBٔب جانب من يعقوب ٕا� منتسب Ïºوf

داود ولد من ,@oيعاق بن ماثان بن ِعمراُن وهو ,@hمر والد به@: اXسّم� ومن
سـبطاً

Ø ã
النـ� ÇJيي فيكون ,@

Ø ã
الن� لزكريّا زوجة اBٔخري بنتـه إيشاع وكانت ,@

Ø ã
النّ�

الّسtم@/ عليه كاXسيح لعمران@,
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ã
ب� راهبات من فاقوز@, بنت َحنّة ٕاdها �ع�@, hمر اُم وهيى عمران@: امرأة وأمّا
وغ�Yا@/ الورديى وابن والتار± البدء

ã
| Fك ـ اُخxا كانت ايشاع ٕاّن ويقال ٕاÌºائيل@,

Ïºمو فٕاّن ,@hمر والِد عمران آل مyا فاXراد الكرZة@: اSBية
ã
| عمران آل وأمّا

بذلك آية@, بعد اSBية ´Í½ت ٕا� مضافاً ,@oٕابراه آل من كانوا وُولدYا@, عمران ووالده
ٕا»@/ عمران@/// قاَلتامرأة ٕاذ ـ

ã
و| الكـتاب@, قاموس

ã
| Fك بالَعْمرام@, الع	يّة

ã
| ُيتلّفظ عمران أّن �O Bو

وع	يّاً@/ عربيّاً ـ ٢٠ و ١٨ . ٦ اòروج ِسفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمق@:

فـهيى قعـرها@, بَُعد أيضاً@: وَعFقًة َقـُرَب باب من ُعمقاً البـ� َعُمقت ـ@ مصبا
وعّمقxا@/ أعمقxا فيقال والتضعيف@, باBٔلف ويَتعّدي منه@, Ëºٕا والَعْمق عميقة@,

فهو للطريق@, صفة كان ٕاذا الُعمـق قال@:
Ø ã
èعراBٔا ابن ذ@كره أصل عمق@: ـ@ مقا

العـرب@: فصحاء بعض عن وقال@: ِجراwا@/ طول فهو للبـ�@, صفة كان وٕاذا الُبعـد@,
ا¡فر@/ ا¡ديثة الب� واòليقة@: قال@: مyا@/ أعمَق رأيت fا خليقة رأيت

:@ Òوالِعم� حافُرها@/ وأعَمقها ُعمقاً@, َعُمقت وقد َعميقة@, ب� ـ ٢١١ . ١ الع�
كُزَفر@: والُعَمق نظل@/ Ò¡ا من أمّر وهو ,@ Òالِعم� تأ@كل عاِمقة@: وٕابل عاِمق@, وبع� نبت@,
اBٔمر:

ã
وتعّمق| تنّطع@/ كtمه@:

ã
وتعمXق| تعميقاً@, اBُمور

ã
| النظر وعمXق ]ّكة@/ موضع

أطراف واBٔعFق: الَمفاوز, أطراف من ما@بَُعد والَعمق@والُعمق: متعمTق@/ فهو تشّدق@فيه,
تقيXد@/ nو اBٔطراف وقيل البعيدة@, اXفاوز

عميق@/ ا¡جاز@: أهل لغة َعميق@: َفج} ُكل* ِمن ã| الفّراء قال ـ ٢٩٠ . ١ الxذيب



٢٧١ عمق

والفـّج@: الطريق@,
ã
| الَمعيق من أ@ك� والَعميق الليث@: وقال َمعيق@/ يقولون o] وبنو

بـ� العـرب@: وتقول ا�بـل�@/ ب� الواسع عب Xالش هو غ�ه@: وقال البعيد@/ اÍÉXب
َمعاقة@/ ومُعقت عُمقت وقد وأمعقxا@, أعمقxا وقد وَمعيقة@, عميقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡فر انxاء مصاديقه@: ومن تسفّل@,
ã
| اBنxاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

أقصـاه@, ٕا� البلوغ وهو أمر
ã
| والتحقيق تسفّل@/

ã
| اXفازة طرف وانxاء الب�@/

ã
|

الثابت@/ اBٔمر منxي ٕا� البالغ وهو ا¡ّق ذلك ومن

اBٔ@ك	@/ اBشتقاق من والعمق اXاّدة ب� ما �O@Bو

ـ َعميق َفّج ُكل* ِمن Ò	يأت ضاِمر وَع�ُكل* Pًِرجا يأتوَك ّج Ò¡با النّاِس
ã
| وأذ*ْن

/@٢٧ . ٢٢

النـاس جـعل والتأذين@: والوفاق@, الرضا بقـيد اBطtّع هو اBٕذن أّن سـبق
موافق�@/ راض� مطّلع�

جل Tالر من مشـتّق وهو راجل ]ع� وَرجيل َرِجل bع ٕانّه سـبق جال@: Tوالر
قدمه@/ ع�

ã
Ï¿Z من أيى انðاعيّاً@, اشتقاقاً العضو@, ]ع�

راجعه@/ /@ اXستويى كالطريق صافياً@, ÓDمستق منفرجاً يكون ما كّل والفّج@:

Ø ã
èالعـر كالفرس ء@,

ã
Ï¾ ّ أيى من الزوائـد من

ã
اòا� لب xالص الدقيق والضاِمر@:

با¡يوان@/ له اختصاص Bو الس�@, Ìºيع Bًَمهزو كان ٕاذا وا�مل

غ�ه@/ و حيواناً وصtبة@, وخلوص قّوة فيه َمركب كّل ليشمل به والتعب�

كّل وع� أيى �الضوامر�@, ضامر كّل صفة ا Øuفٕا مؤنثًة@: يأت� بكلمة والتعب�



عمل ٢٧٢

وIّمل@/ وقّوة صtبة وفيه فّج@, كّل من يس� أن يستطيع مركب

B Mيث الضـامر
ã
| واBسـتطاعة التحّمل لزوم ٕا� ٕاشارة بالعميق@: والتعب�

البـعيدة البـtد أّن ٕا� ٕاشارة فيه وأيضاً واXرتفعة@/ اXتسفّلة اXراحل ّ طيى من æيتوا
اBستواء@, خّط من القرب

ã
| وقوعها ]ناسبة اXتسفّل@, العميق كالفّج مكّة ٕا� بالنسبة

لوحظت ٕاذا وذلك اòّط@, ذلك عن بعد Fّكل دوuا ما تسفّل اXوجبة اBٔرض وكرويّة
يأتوك@/ ـ النقطة تلك ٕا� منتسبة البtد

حال :@Bًِرجا وقوله الناس@, ٕا� راجعاً قبُل@, ُذ@كر فٕانّه يأتوك@: ـ بتعب� Ø	يع nو
عليه@/ عطف ضامر@: كّل وع� ا�مع@, ضم� من

وYا الزمان@, ذلك
ã
| مفهوم� يكونا n أمريـن ٕا� ٕاشارة الكرZة@: اSBية

ã
ف�

اBٔرض@/ وكروية ا¡يوان@, من اBٔعّم اXركب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمل@:

bعها@,
ã
| سعيت الصدقة@: ع� وعِملت صنعته@/ :@tًَعَم أعَملُه عِملته ـ مصبا

كذا@, أعملته فيقال باGمزة ثان ٕا� ويَتعّدي وعاملون@, ل
Ø
Fُع وا�مع عامل@, والفاعل

وLوه الثوب واستعملت يعمل@, أن سألته واسـتعملته@: ,@tًعام جعلته أيى واستعملته@,
البـيع من ف ØÍ½الت به يراد اBٔمصـار@: أهل كtم

ã
| وعاملته له@/ xيُعد Dف أعملته أيى

لغة@/ والك«Ìة العامل@, اُجرة والُعFلة@: عمله@/ ولّيته البلد@: ع� وَعّملته وLوه@/

اÇòليل@: قال يُفعل@/ فِعل كّل
ã
| عاّم وهو صحيح@, واحد أصل عمل@: ـ مقا

ما أجر والُعـFلة@: بنفسـه@, عمل ٕاذا الرجل@: واعتمل عامل@, فهو ,@tًَعَم يَعَمل َعِمل
العمل@/ من ÍÔÈوباً بأيدvم يَعملون القوم والَعَملة@: عاملته@, مصدر واXعامَلة ُعِمل@/
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ã
| اضـطرب واعتَمل ]ع�@/ واسـَتعمَله@: ه

Ô
غ� وأعَملَـه ,@@tًَعَم َعِمل ـ صحا

النـجيبة النـاقة والَيـْعملة@: َعمول@/ ورجل العمل@, ع� مطبوع َعِمل@: ورجل العمل@/
العمل@/ اXطبوعة

يقال ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| اBٔثر ٕاNاد العمل أّن والعمل@: ب�الفعل الفرق ـ ١١٠ الفروق

ذلك فعل Bّٔن ذلك@, يفعل وB@يقال ,@tًزنبي اòوَص ويعمل خزفاً@, Òالط� يَعمل فtن
ٕاNاده@/ هو ء

ã
Ï¿ال

Bّٔن الفعل@, من أخّص فهو بقصد@, ا¡Çيوان من يكون فعل كّل العمل@: ـ مفر
ٕا�ا�Fدات@, ُينسب وقد قصد@, بغ� فعل مyا يقع

ã

الّ ٕا�ا¡يوانات ينسب الفعل@قد

@البـقر ـ قوGم
ã
| Bّٕا ا¡يوانات

ã
| العمل يُستعمل nو ذلك@, ٕا� ُينسب Fّقل والعمل

العوامل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسـبق اòارج@/

ã
| الفعل من يتظاهر ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

جـهة مـن الباطنّية@, ا¡اBت باقتضاء اòارجيّة واBٕظهارات اBٕفاضات ٕاّن الشأن@:
منتسبة لوحظت وٕاذا الشأن@/ علzا يطلق الصدور@: وبلحاظ الفاعل ٕا� منتسبة ا Øu@أ

العمل@/ علzا يطلق اòارج@,
ã
| والتحقّق الوقوع جانب ٕا�

واقع هو حيث من لوحظ ٕاذا الفعل@, من اòارج
ã
| واقعاً يكون ما فالعمل@:

ومتحّقق@/

ÇUصوص وهـو قصد@, عن وٕاNاده باختيار العمل صدور عن عبارة والفعل
واختياره@/ قدرته مورد

ã
| ا¡يوان من وكّل باBٕنسان

:@
ã
| Fك الصا¬@: والعمل



عمل ٢٧٤

/@٩ . ١٧ ـ َكب�اً مأجراً Ô ÒG أن0 اِت ß¡الّصا َيعَملوَن ال0ذيَن Ò	ؤمنXا ÔÌ Ù¿ وُيبَ

:@
ã
| Fك السيTٔي@: والعمل

/@ ٨٤ . ١٨ ـ َيعملون كانوا ما Pّٕا السي*ئات َعِملوا ال0ذيَن َزي ÔNRَف

:@
ã
| Fك العمل@: ومطلق

/@١١١ . ١١ ـ م Ô ÒGFرب(كأع م Úyلَيُوف*ي ا Ø ÒX @ ًRُّك وٕان0

/@١٣٩ . ٢ ـ وَلكُمأعFُلكُم أعFُلنا وَلنا

أو ٕانسان@, أو حيوان@, من ,@ ّ اBختياريى الفعل من ويتحّصل يتكّون ما فالعمل@:
القدرة@/ آثار من هو اBختيار فٕاّن ـ شيطان أو جّن@,

/@ ّ وٕاG×يى Ø ã
جزا� وأثر ,@ ّ طبيعيى أثر فله سيئاً@: أو صا¡اً عمل وكّل

ويوجب اBٕنسانّية@, والسعادة الgال
ã

مرحل من أّوليّة مرحلة الصا¬ والعمل

الظاهرّية@: واBٔعضاء ا¡واّس
ã
| وطهارة ونقاء صفاء

.@@١٨ ـ رّبـه بعباَدة ك
ß
Ì¿ُي Pو اً ß¡صا Rًَعَم فلَيعَمْل َربّه ِلقاَء يرجو كاَن ن Ò Òf

/@١١٠

/@٣٠ . ٤٥ ـ َرaته
ã
| م Øwَر فُيدِخُلهم اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا ال0ذيَن فأّما

/@٩٧ . ١٦ ـ طي*بة َحياةً فلُنحيين0ه اُن�وهومؤمٌن ذَ@كَرأو ِمن اً ß¡صا َعِمَل َمن

/@٧١ . ٢٥ ـ َمتاباً ٕا�ا َيتوُب فٕان0ُه اً ß¡صا وَعِمَل تاَب وَمن

اXراد وهو النفس@, وتزكية القلب وٕاخtص الباطن خلوص الثانية@: واXرحلة
أحداً@/ ربّه ِبعبادِة ك ßÌ¿ يُ Pو ـ تعا� بقوله

درجة
ã
|

ã
ويُب� تعا�@, fا ٕا� والتوّجه التوبة عن Zنع فهو السيTٔي@: العمل وأمّا
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حيوانيّة حياة Bّا¡ياة@ٕا من له وما الروحانّية@, التوّجهات@واBٔلطاف عن Tروماً mال}ا
:@
Ø ã
æبد ّ ظاهريى وعيش ماّديّة

/@٤ . ٢٩ ـ يسِبقونا أن السي*ئاِت َيعملون ال0ذيَن َحِسَب أم

/@ ٨١ . ١٠ ـ الُمفِسدين َعَمَل ُيصلُح P اَ ٕان0

Fك ]ثله@, Bّٕا َزيى ÔN@Bو وخساراً@, بُعداً Bّٕا لصاحبه يزيد B السئّي العمل ٕاّن نعم
تعا�@: قال

/@ ٨ . ٩٩ ـ يََره اً@ ØÌ Ò¾ ة ذَر0 ِمثقاَل َيعَمْل وَمن

/@١٦٧ . ٢ ـ zم َعلَ Ìاٍت
Ò
َح« م ÒGFأعاُ م Ôvيُر @َكذلك

:@
ã
| Fك واXقام@, اXورد ÏÉقت[ أمراً ٕاNاده فهو تعا�@: fا من العمل وأمّا

ُمنَتِظرون ٕانّا وانتِظروا عاِملون ٕانّا َع�َمكانتكُم اعَملوا Pيؤِمنوَن ِلل0ذيَن وُقل
/@١٢١ . ١١ ـ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عّم@:

خـtف والعـاّمة@: عـاّم@, فهو قعد@, باب من عموماً وغ�ه اXطُر عّم ـ مصبا
والِعFمة@: للتأ@كيد@/ العامّة

ã
| واGاء ,@ عامّيى العامّة ٕا� والنسبة عواّم@, وا�مع اòاّصة@,

والعـمومة أعـFم@, bعه والَعّم@: الرأس@/ ع� العFمة كّورت وتعّممُت@: ,@mFع bعها
يقال Bو خالة@, وٕابنا أخ وٕابنا عّم ٕابنا Yا ويقال@: ت@,

Ø
Fع bعها والعّمة منه@, مصدر

خال@/ ٕابنا Bو اُخت ٕابنا Bو عّمة ٕابنا Yا

:@oالعم اòليل@: قال والعلّو@/ والك�ة الطول ع� يدّل واحد أصل عّم@: ـ مقا
ع� النـباُت اسـتَوي ويقولون ُعّم@, وا�مع َعميمة@, Kلة يقال النبات@, من الطويل
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للنخلة يقال بعÎÉم@: وقال طويلة@/ أيى عميمة@, جارية ويقال [امه@/ ع� أيى ُعَممه@,
,@mFالَع القوم تيجان أّن وذلك د@, Tُسو الرجل@: ُعمTم ويقال َعّم@/ وbعها َعّمة@, الطويلة@:

ج@/ Tتُو العجم
ã
| يقال Fك@

واحدtا والتفافها@, طوGا
ã
| التامّـة الُعّم@: أبو@عبيد@: ـ ١١٩ . ١ ج الxذيب

التـّف ٕاذا اعـBماً@: النـبات
Ø
rواع وث�ة@/ كانت ٕاذا َعميمة للمرأة قيل ومنه َعميمة@,

التاّم@, Ë»ا� والَعَمم@: اBٔب@/ أخ والَعّم@: /@ ّ ا¡يى من ا�Fعة الَعّم@: السّكيت@: ابن وطال@/
غ� ع� َعّم وٕاحداها ا�Fعات@, الَعFِعم@: عمـرو@:

ã
èأ عن لَعَمم@/ جسـمه ٕاّن يقال

ٕاذا الرجَل@: َتعّممُت زيد@: وأبو /@ Ó
Ø
Fع ذ ØHا ٕاذا :@ Ó

Ø
Fَع الرجل استعّم :@

ã
الكسا� قال قياس@/

/@Bًخا Hّولت ومثله ,@ Ó
Ø
Fع دعوته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòصوص أّن وسـبق اòصوصـّية@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

التـفّرد عـدم هـو فـالُعمـوم غ�ه@, دون به متفـّرداً ء
ã
Ï¾ ٕا� اBنتساب عن عبارة

غ�ه@/ وٕا� ٕاليه ينتسب بل ء@,
ã
Ï¿ب واBختصاص

اBٔب فـٕاّن أخوYا@, وهو اBٔب قبال
ã
| والَعّمة الَعّم اBٔصل@: مصـاديق ومن

واُختاً أخاً Fuكو مع F Øuفٕا والعّمة@, العّم tRف فقط@, وتربيxم أوBده بتأم� Oتّص
عاّم@/ انتساب FG بل اBٔب

ã
| Fك اBنتساب من FG وليس ,@Fzف اختصاص B

كّل فٕاّن خال@: ٕابنا Bو اُخت ٕابنا Bو عّمة ٕابنا F Øu@بأ القـول صّحة عدم وأمّا
وB@يصّح اòالت�@, ٕابنا أو اBٔخوين@, ٕابنا وYا ,@ عّميى ابن يا لصاحبه يقول Fyم واحد
باعتبار@/ و�OB@تصحيح@كّل@مyا وهكذا@/ ,Fyبي Hتلف فالنسبة عّمة, ٕابنا Yا أن@يقال
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Øمـع� ]Çورد Oتّصا n ٕاذا اXطُر@, Xوعم العطـيُّة عّمت
ã
| Fك الشـمول@, ومyا

واòاّصة@/ اòاّص مقابل
ã
| والعامّة والعاّم Uصوص@/

وعـدم شـمول جهة فzا لوحظ ٕاذا والكـ�ة@, والعلّو والطـول الزيادة ومyا
Qّوزاً@/ فتكون ا�هة@: هذه فzا تtحظ n وٕاذا ء@,

ã
Ï¿ب اختصاص

الرأس@/ وcوGا ٕاحاطxا ]ناسبة والِعFمة

/@٦١ . ٢٤ ـ أخواِلكُم بيوِت ِتكُمأو ØFَع بيوِت بُيوِتأعFِمكُمأو أو

/@٥٠ . ٣٣ ـ تك ØFع وبناِت عّمك وَبناِت

اÇXوهم التـاء لوجـود العّمة ُتفرد nو ا�نسـّية@, ٕارادة باعتبار العّم اُفرد وقد
لtٕفراد@/

اòارج@/
ã
| كذلك كونه جهة من اBٕفراد يكون أن وB@يبعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عمه@:

مَأخوذ وتَعامََه@: اً@, Øمتح� ترّدد ٕاذا َتِعب باب من َعَمهاً طغيانه
ã
| َعِمه ـ مصبا

وأعمه@/ َعِمه فهو النجاة@, ع� تدّل أمارات فzا يكن n ٕاذا َعمهاء@, أرض قوGم من

لطـريقه Çvتديى B اً Øمتح� ي�ّدد الّذيى والعاِمه@: الَعِمه ـ ١٤٩ . ١ الÇxذيب
َعمي الَعمي ويكون قلت@: /@Í½الب

ã
| والَعَمي ,@ الرأيى

ã
| الَعَمه بعÎÉم@: وقال ومذهبه@/
بقلبه@/ Í½يُب B كان ٕاذا القلب@:

ـه@/ Xُعم وا�مع وعاِمـه@, َعِمـه فهو َعِمه وقد وال�ّدد@, Øالتح� الَعَمـه@: ـ صحا
:@ والُعّمzيى ذهبت@, أين يَدِر n ٕاذا :@ الُعمXهيى ٕابلُه وذهبت wا@/ أعtم B عمهاء@: وأرض

مثله@/



عمه ٢٧٨

عِمه اòليل@: قال اهتداء وقلّة ح�ة ع� يدّل واحد صحيح أصل عمه@: ـ مقا
يتوّجه@/ أين يَدريى B ترّدد ٕاذا وذلك َعَمهاً@: يَعَمه الرجُل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نظر ّ أيى عن قلبه يعميى Mيث الشديدة ا¡�ة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

/@ ورأيى

ا�وارح@/
ã
| أثرها يظهر

Ø
j القلب

ã
| Bًأّو تكون ا¡�ة أّن ا¡�@:

ã
| وسبق

والظاهر@/ ا�وارح
ã
| Bًأّو يكون وهو بالعكس@, وال�ّدد

مyا@/ واحد بصّحة العلم مع Tدودة أمور أو أمرين ب� ترّدد هو والشّك@:

الَعَمه@/
Ø
j ,@ Øالتح�

Ø
j ال�ّدد@,

Ø
j اBُو�@, اXرتبة

ã
| فالشّك

/@١٥ . ٢ ـ َيعَمهون ُطغياuم
ã
| ّدهم Ô ÒZو

/@١١٠ . ٦ ـ َيعمهون طغياuم
ã
| ويََذرُهم

/@٧٢ . ١٥ ـ َيعَمهون َسكرtم
ã
� لَ م Úuٕا لَعمُرك

/@٤ . ٢٧ ـ َيعَمهون َفُهم م Ô ÒGFمأع Ô ÒG َزّينّا

اÇXقّدمات وwذه والðي�@, والسكرة الطغـيان موارد Iـقّق بعد الَعَمـه فذكر
بالكّلّية@/ اGدي سبيل عن اBنقطاع يتحّصل

ا�Çريان
ã
| Iّول هو والسكر اXعروف@/ عن وQاوز ارتفاع هو الطغيان فٕاّن

فـهذه مـطلوبة@, حسـنة رؤيـxا اBٔعFل وتزي� كان@/ ما خالف ما وظهور الطبيعيى
Oالفها@/

Ø
Fوع كان

Ø
Fع تامّاً ٕان½Íافاً توجب ٕانسان@:

ã
| وتداومت استمّرت ٕاذا اBُمور

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٩ عمي

عمي@:

باب من ُعْميى وا�مع عمياء@, واXرأة ,@ أعميى فهو ½Íه@, بَ فقَد :@ َ عِميى ـ مصبا
العين� ع� Bّٕا الَعمي يقع Bو أعميُته@/ فيقال باGمزة@, ويُعّدي أيضاً@, وُعميان أaر@,
فهو اBهتداء@/ عدم �Fyبي� والعtقة الضtلة@, عن كناية للقلب الَعمي ويستعار bيعاً@/

بالتضعيف@/ ويُعّدي ,@
ã
خ� :@

Ô
	òا وَعِميى القلب@/ وأعمي َعٍم@,

Í½الب ذهاب العمي@: ذلك من وتعطية@/ َس� ع� يدّل واحد أصل :@ عميى ـ مقا
اعـمياًء@, x يَعFيى ّ ٕاعFيى قالوا ا Ø[ور َعمًي@, يَعَمي َعِميى منه والفعل /@Fzكلت العين� من
الواحـدة@/ العـ� ع� النعت هذا يقع Bو الصحيح@/ لفظ ع� أخرجوه ٕادهاّم@, مثل
Bو أعFه! ما اXع�@: هذا

ã
| ويقولون َعمون@, وقوم القلب@, أعمي كان ٕاذا َعٍم@: ورجل

Dف ويقولون ,@Í½الب يُدركه ظاهر نعت ذلك Bّٔن أعFه@, ما :@Í½الب عمي
ã
| يقولون

أعـFه@, ما ٕاليه@: للمشار تقول أن قبيح Bٔ@نّه اòليل@: قال أفَعله@, ما النعوت من
ã
خ�

فتَلبسـه شيئاً ٕانسان ع� تُعمTيى أن والتعمية@: عFه@, معـرفِة
ã
| شاركك قد وا¢اطب

الكـثيف السحاب الَعFء@: الباب ومن الّلجاجة@/ وهيى الغـواية@, والَعFية@: لَبْساً@/ عليه
مُظلم@/ أيى وَعFء شديدة عFية

ã
| وهو عFءة@, منه والقِطعة اXطبق@,

,@fُا وأعFه ,@ ُعْميى وقوم أعمي فهو َعِميى وقد /@Í½الب ذهاب الَعَمي@: ـ صحا
فعميتعلzم ـ@ التبس ٕاذا اBٔمر@: عليه وَعِميى ذلك@/ نفسه من أري الرجل@: وتَعامَي
ع� القلب وَعِميَة الصواب@, عن ِعميٌة وامرأة جاهل@, القلب@: َعِميى ورجل نباء@/ Pٔا

َفِعَلة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العلم هو ٕانّه :@Í½الب

ã
| وسبق ,@Í½الب فقدان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن



عمي ٢٨٠

القلب@/ أو الع� بنظر

القلب@/ بنظر أو الع� بنظر العلم فقدان هو فالَعمي@:

وفـقدان البـاطنّية@/ البص�ة وفقدان البا¼Íت�@/ العين� فقدان مصاديقه@: fن
وجهل@/ بضtل والرشاد اGداية

السحاب و]ع� /@	òا عميى ويقال اòفاء@, ]ع� اXاّدة تطلق اXناسبة@: وwذه
اBلتباس@/ و]ع� اXظلم@/ الكثيف

تعا�@: قوله اBٔصل ع� ويدّل

/@١٦ . ١٣ ـ والَبص� اPَٔعَمي َيستَِويى َهل ُقل

/@١٢٥ . ٢٠ ـ َبص�اً ُكنُت وَقد أعميى ã� ح¿Ìتَ Ò ßn رب* قاَل

تعا�@: قوله الباطنّية@: البص�ة فقدان ع� اXاّدة ٕاطtق ع� ويدّل

/@٤٦ . ٢٢ ـ دور الص( ã| ã
� ال0 القلوُب تَعمي ولكن اPٔبصاُر تَعمي P ا Øuفٕا

/@ ٨١ . ٢٧ ـ َضRلxم َعن الُعميى wاِديى أنَت وما

/@٤٠ . ٤٣ ـ ُمب	 َضRل
ã
| كاَن وَمن الُعميى ديى Òt أو

Ú
Ë Û½ال ُتْسِمُع أفأنَت

ودعـوة وتبليغها اGBٕيّة ال¿Ìيعة وبيان للت¿Ìيع ُيبَعث ا Ø̂ ٕا
Ø ã
الن� أّن �O Bو

وا¡gة@/ الكتاب وتعليمهم ٕالzا@, الناس

ذاتيّة لق Òòوا بالفطرة يرتبط Dوف التكوين مراحل
ã
| مأموراً

Ø ã
الن� يبعث Bو

ثانوّية@/ عرضيّة أو أّولّية@,

هـذا ورسـخ وأعـFله@, وأخـtقه آرائـه
ã
| ا¡Çّق عن اLرف ٕاذا واBٕنسان

الظلمة به وأحاطت أثر@, فيه والفtح النور من n@يبق Ø
ح @قلبه@,
ã
| اLBراف@والضtل



٢٨١ عمي

وB@ُيريد اBهتداء@, B@يقبل وأبكم
Ø
Ë¼وأ أعمي فيص� قلبه@: ع� fاrوخ والقساوة@,

والنور@/ الفtح

fا يدعوه Ø
ح واBعتدال@, ا¡ّق وقبول اBهتداء اقتضاء فيه يوجد B فحينئٍذ
والدين@: وال¿Ìيعة ا¡ّق ٕا� ورسوله

/@١٧ . ٤١ ـ دي ÔGَع�ا الَعَمي فاسَتحّبوا فهَديناُهم \وُد وأّما

/@١٨ . ٢ ـ يَرِجعون P فُهم ُعميىٌ ُبكم ØË Ô¼

أن Bّٕا اÇGدي@, ٕا� يرجـعون B فهم الثانية كالطبيعة Gم ا¡الة هذه فجعلت
تعا�@: fا vدvم

/@٥٦ . ٢٨ ـ َيشاء َمن ديى Òv ا ولكن0 أحببَت َمن ديى Òt P ٕان0َك

/@٥٣ . ٣٠ ـ الُعميى wاديى أنَت وما

فـٕاّن الع�@: عمي من اBٕنسان ذات
ã
| نفوذاً وأقوي أشّد القلب عمي ٕاّن

Ø
j

ا¡Çياة بانتفاء
ã
تنت�

Ø
j الدنيا@, هذه

ã
| wا وينتفع ,@ ّ اXاّديى البدن آثار من الع� رؤية

فيه وB@تعلّق له فنـاء Bو بالروح يتعلّق ا
Ø
W فهو والبص�ة@: القلب عمي وأمّا الدنيا@/

الدنيا@: با¡ياة

/@٧٢ . ١٧ ـ Rًَسبي وأضل( أعمي ِخَرة ÐPا
ã
| فهَو أعميى هذه ã| كاَن وَمن

wا ينتفع
ã

الّ قلبه@, بص�ة تقوية

ã
| اBٕنسان فليجاهد كذلك@: اBٔمر كان فٕاذا

والسـعادة �òا أّن ٕا� ويتوّجه نفسه@, Tجوبيّة وعن عFه عن وJذر ا¡يات�@,
ã
|

القلب@: بص�ة
ã
| له والفtح

/@١٠٤ . ٦ ـ zا َفَعلَ َعِميى وَمن Íفلنفِسه Ò½نأب Ò Òf



عنب ٢٨٢

َعَليكُم فُعّميت ِعنده ِمن َرaًة
ã
æوآتا

ã Ø
èَر ِمن َع�بي*نٍَة ُكنُت ٕان Ôrأرأي َقوم يا
/@٢٨ . ١١ ـ كاِرهون ا@ ÒG Ôrوأن أُنلِزُمgوها

.@@٢٨ ـ يومئٍذ اPٔنباء zم َعلَ اXرَسل	فَعِميت Ôrأَجب ماذا فيقوُل ُينادvم ويوَم
/@٦٦

وبيyم@, بيyا اBرتباط قطع شّدة ٕا� ٕاشارة واBٔنباء@: الرaة ٕا� العمي ُنِسب
ٕالzم@: نسب ٕاذا اXع� وهذا اBٕبصار@, بسـبب واBطtّع العلم فقدان هو العمي فٕاّن
واBٔنـباء@, الرaة ٕا� نسبته tRف وهذا أخري@, وسيلة ّ بأيى العلم فقدان B@يستلزم
¡صول فzا اBقتضاء @مطلق

ã
ع�@ن� ويدّل اBرتباط, مطلق عن@قطع عبارة عFها فٕاّن

واBطtّع@/ والنظر واÌ¾Bٕاف والربط الكشف

ã
Øالك� والعمي وخصوصّيته@, موضوعه Mسب ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| والنظر واÌ¾Bٕاف

وهـذا اBقتضاء@, أصل
ã
ينت� Ø
ح أصله@, ومن بالكليّة واÌ¾Bٕاف النظر ذلك فقدان

كذلك@/ ٕالzا بالنسبة

والصمم@/ البكم راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عنب@:

وهو Bّٕا عنب له يقال Bو منه@/ ا¡ـبّة والِعنَبة أعناب@, bعه الِعَنب@: ـ مصبا
الزبيب@/ فهو يبس فٕاذا ,@ ّ طريى

الِعَنب@, فالثـمر ذلك@/
ß
غ� وكلمٍة معروف@, \ر ع� يدّل اُصـيل عنب@: ـ مقا

الِعَنباء@@/ للِعنب@: قالوا ا Ø[ور ِعَنبة@, Bّٕا ِفَعلة كtمهم
ã
| ليس ويقولون@: ِعَنبة@/ واحدته

تامر يقال Fك العنب@, كث� أيى عانب@, رجل ويقال اBٔعناب@/ ع� الِعنب bعوا ا Ø[ور



٢٨٣ عنب

القرون@/ الطويل الَوِعل الَعْنبان@: اBٔخري@: والكلمة وBِبن@/

ُجزر ٕا� الفينيقيون أدخله وقد آسيا@, من العنب أصل ـ ٤٥٤ ـ التذكرة ٕاحياء
العنب Tصول ويتحّسن ,@Í½وم ومرسيليا اليونان@وصقلية@وإيطاليا اBٔرخبيل@وجزائر
وأوراقـه والتـغـذية@, النفع كث� والعنب ـ ٤٥٦ ـ معـتدلة ا¡رارة كانت Fّكل وNود
Ùمل� مرطTب العنب وعص� السمنة@, ٕازالة

ã
| يفيد ¾Ìاب ا¡½Íم من ÍÉJو تؤكل@,

الدم@, من للحمـوضة مزيل والزبيب الريق@, ع� ¾Ìباً الكبـد أمراض
ã
| ينفع مغّذ

/@ ّ صدريى وملطّف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرمّـان
ã
| سبق Fك و\Çرtا الشجرة Vموع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

والزيتون@/

/@Fyم واحدة به يراد وقد ا£موع@, به مراداً العنب يستعمل فقد

.@٢ ـ uار َPٔا xا ÒIِمن ريى ÒQ وأعناٍب يل ÒKِمن َجنّة لَُه تكوَن أحُد@كُمأن أَيوّد
/@٢٦٦

/@٩٩ . ٦ ـ ّماَن والر( يتوَن والز0 ِمنأعناب وَجنّاٍت

/@١١ . ١٦ ـ عناَب َPٔوا والن0خيَل يتوَن والز0 رَع الز0 به َلكُم ُينبُت

/@٦٧ . ١٦ ـ َحَسناً ورزقاً َسكَراً ِمنُه تت0خذون عناب َPٔوا الن0خيل راِت Ò\وِمن

\Çرات ومن الرمن@,
ã
| سبق جنّات واعراب الشجرة@/ ٕا� فzا

ã
اBّٔو� فالنظر

مyا اXستفاد من@, كلمة باعتبار منه@: ـ قوله
ã
| الضم� وٕافراد تّتخذون@, بقوله متعلّق

بعÎÉا@/ من تتّخذون أيى البعضّية@,

/@٣٢ . ٧٨ ـ وأعناباً َحدائَق َمفازاً Ò	للمتّق ٕان0



عنت ٢٨٤

اSBراء وعن اBٔخـtق رذائل وعن اBٔعFل سـوء عن نفسـه
ã
يّت� من

ã
اXتّـ�

ونـفس ونزاهة@, وطهارة صـفاء حالة قهراً له فيتحّصل الضعيفة@, الفاسدة واBٔفكار
///@ وأعناباً َحدائَق َمفازاً ـ ا�زاء مقام

ã
| تعا� قوله فيناس}ا ,@

Ø ã
æروحا مهّذب

Ø ã
æنورا

أشجار ذات مستديرة Tّوطة عن عبارة ا¡ديقة فٕاّن ـ ِحساباً َعطاًء َربَّك ِمن َجزاًء
اBٔعناب@, وهكذا النفس@ونورانيxّا, لة@من@نزاهة Tروحانّية@متحص ورياح�@ج«Êنّية@,@أو

اXتعاقبة@/ اXتوالية واBرتباطات واBٔذ@كار التوّجهات ع� تنطبق وروحانيxّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عنت@:

أ@كََمة يقال اXشّقة@, والعَنت@: تِعب@, باب من مصدر وهو اòطأ@, الَعَنت@: ـ مصبا
العنت@/

ã
| أوقعه وأعَنَته@: اBٔذي@/ عليه أدخَل وَتعنXته@: شاّقة@/ أيى َعنوت

صّحة ع� يدّل Bو ذلك@, أشبَه وما مشقّة ع� يدّل صحيح أصل عنت@: ـ مقا

أيى فtن َعِنت تقول@: اBٕنسان@, ع� تدخل اXشقّة الَعَنت@: اòليل@: قال Îºولة@/ Bو
ٕاذا تَعنxتاً@: وتعنXته /@@ َعنَتاً عليه أدخل ٕاذا ٕاعناتاً@: فtن وأعنَته مشـّقة@,

ã
يع� َعنَتاً@,

ã ß
َل�

j Stل فيقال عليه@: ويقاس عليه مل ÔJو واXشّقة@/ عليه اللXبس به أراد ء
ã
Ï¾ عن سأله

الشديدة@/ اXشقّة اللغة@:
ã
| العَنت الزّجاج@: @/@ مأ\اً ا@كتسب ٕاذا َعنَتاً@, َعِنت

وهtك@, خوف فzا معاندة ا Øu@Bٔ أبلغ@, اXعانتة لكّن كاXعانَدة@, ـ اXعانَتة ـ مفر
ذّلت أيى ـ للحيىّ الوجوُه وَعَنت التلف@, منه اف ÔO أمـر

ã
| وقع ٕاذا فtن عنت يقال

وخضعت@/

,@	Òا� بعد Ì»انك الَعظُم@: وَعِنت عليه@/ شّق Dف أيى الَعَنت@,
ã
| فtن وقع ـ أسا

ه@/ ØÍÉف به يرفق n ٕاذا اXريَض@: الطبيُب وأعَنت ا�بور�@/ بعد ه
Ò
Ì»ك@� هاضه وأعَنَته@:



٢٨٥ عنت

شاقّة طويلة َعنوٌت@: وأ@كََمة واXشّقة@/
Ø ã
ع� اللXبْس به أراد ء

ã
Ï¾ عن

ã
سأل� :@

ã
وتَعنّتَ�
اXصعد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø	يع اXع� وهذا اختtل@/ مع مشقّة
ã
| الوقوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

اXوارد@/ باختtف مyا قريبة بتعاب� عنه

حصل وسـواء معـنويّاً@, أو ماّديّاً مطلق ٕانفراج فيه@: اBٔصل ٕاّن الشّق
ã
| وقلنا

/@Bًtواخت وانفراجاً صدعاً يوجب ا
Ø
W والصعوبة والعناء واXشقّة ,@B أم التفّرق

اBٔذي مـوارد أغـلب
ã
| يوجد اBختtل@: مع اXشقّة ÇIقّق وهو اXع� فهذا

القيدين@/ ¡اظ مع ا�	@, وانكسار jBٕوا واللXبس والÍÉر

ذ@كر أّن Fك الَعَنت@, ]فهوم مربوط فغ� عصيان@, مع ا¢الفة وهيى اXعانَدة@: وأمّا
الع�@/ من وهو باXاّدة@, مربوط غ� الوجوُه@: وَعَنت ـ اSBية

/@١١٨ . ٣ ـ Ûrَعِن ما وا َود( Pًَخبا يألوَنكُم P ُدونكُم ِمن بطانًة تت0خذوا P

/@١٢٨ . ٩ ـ Ûrَعِن ما َعلَيه َعزيٌز أنُفِسكُم ِمن َرسوٌل جاَء@كُم َلَقد

منه يستفاد ودون@: وخفاء@/ بطون
ã
| عل ÔN ما والبطانة@: الظهور@, يقابل البطون@:

ã
| تقعوا أن Jبّون أيى اGوان@/ واòبال@: التقص�@/ ]ع� واBٔلو@: التسفّل@/ مع الغ�يّة

أموركم@/
ã
| نظم واختtل وصدع مشقّة

أن عليه وعزيز وصtحها@, أموركم نظم Jّب وهو �ص� fا رسول قباGم
ã
و|

أيى الّذّلـة@, تقابل والعـّزة واختtل@/ مشـقّة
ã
| تقعوا وأن وخـبال هوان

ã
| تكونوا

يتوقّع Bو كب�اً@, يعـّده وهو نظـره@,
ã
| اXع� هذا عظمة واXراد واBسـتعtء@/ التفّوق



عنت ٢٨٦

بوجه@/ العنت منكم

العـنت لرفع كلّها الدينيّة واBٕلزامات اGBٕيّة التكاليف بأّن نتوّجـه أن وBزم
والسـعادة والفtح الصtح و¡صول الدنيـوّية@, اBُمور

ã
| والتجّمع النظم ولتحـقّق

الروحانّية@:

/@٧ . ٤٩ ـ Ûrَلَعِن اPٔمر ِمَن
à
َكث�

ã
| ُيطيُعكُم لَو اِ َرسوَل فيكُم أن0 واعَلموا

ñي] بأ@كمل والفساد الصtح ØñZ وهو الكامل العقل مظهر �ص� الرسول فٕاّن
وأحسنه@/

وفقدانه@: الَعنت رفع Fzف فلوحظ تعا�, fمن@ا التكوين@والت¿Ìيع
ã
| Fك وهذا@

. ٢ ـ oَحك َعزيز اَ ٕان0 Pٔعَنَتكُم اُ شاَء ولو الُمصِلح ِمَن الُمْفِسَد َيْعلَُم واُ
/@٢٢٠

òلقه@/ عنَتاً حgه
ã
| تعا� fا جعل fا

عن مرفوع اBختtل مع اXشقّة وهو الَعَنت أّن الكرZة@: اSBيات هذه من فيظهر
مشقّة ويوجد َعنتاً يوجب ما للعبيد أحكامه

ã
| وليس العزيز@, fا من بلطف اBُّمة@,

اختtل@/
ã
|

تعا�@: قوله اXع� هذا ع� ويدّل

َملَكت ما ن ß ÒfؤمـناتXا الُمحَصـناِت َيْنكَح أن Pًطو ِمنكُم َيسـَتِطع Òn وَمن
/@٢٥ . ٤ ـ َلكُم Õَخ� وا ß


َتص وأن ِمنكُم الَعَنَت
Òã
Ï ß¿َخ ن Ò ßX ذلَِك اُنُكم@/// Zأ

اBٕماء@/ نكاح
ã
| جناح tف أمور@: واختtل مشقّة

ã
| العنت@والوقوع

ã
Ï¿خ فٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٨٧ عند

عند@:

عند ـ الزمان ٕا� أضيف ٕاذا زمان ظرَف ويكون مكان@, ظرف عند@: ـ مصبا
Ì»وك ِعنده@/ ِمن جئت تقول غ�@, B ِمن@, ا�ّر@: حروف من عليه ويدخل الصبح@,

ّ أيى من حÍÉك Dف استعFله واBٔصل /@@
Ø
ËÉوال الفتح وحكيى الُفصحي@, اللغة هو الع�

هو Xا مال@, عنديى فتقول غ�ه
ã
| استعمل وقد منك@, دنا أو أقطارك من كان قطر

استعمل هنا ومن ء@,
ã
Ï¿ال ع� والسلطان اXلك مع� ُضّمن عنك@, غاب وXا ÍÉMتك

قـوله ومنه جهات@, Gا ليس
ã
æعاXا Bّٔن ,@

Ø
Ì¾ عنده وما خ� عنده فيقال

ã
æعاXا

ã
|

هذا فتقول ا¡كم ]ع� وتكون فضلك@, من أيى ِعندك@, ن Òf َع¿Ìاً أ[مَت فٕاذا تعا�@:
ما ك� ٕاذا نزل@: باب من ُعنوداً العرُق وَعنََد /@ حgيى

ã
| أيى هذا@, من أفضل عنديى

اtÇòف ركب ٕاذا قاتل@: باب من ِعناداً فtن عانَد قيل ومنه عاند@/ فهو منه@, Oرج
فعله@/ مثل وفعل عارضه معانَدًة@: وعانده والعصيان@,

قال اBستقامة@/ طريق وترك Vاوزة ع� يدّل واحد صحيح أصل عند@: ـ مقا
ومـنه قـدره@, وجاوز وطغي عتا ٕاذا ُعنـوداً@: يعنُد عاِند@, وهو الرجل َعنََد اòـليل@:
B الّذيى اBٕبل@: من والَعنود يقبله@/ أن èويأ ء

ã
Ï¿ال الرجل َيعرف أن وهيى اXعانَدة@,

الناس@/ Oالط B وحده كان ٕاذا َعنـود@: رجل ويقال ناحية@/
ã
| هو ا Ø̂ ٕا اBٕبل الط ÔO

للجبّار ويقال والعاِند@/ والَعنود العنيد ب� خالفوا لذلك ,@ Ø	التج من فهو الَعنيد@: وأمّا
tف الدم منه يتفّجر الّذيى العاِند@: الِعرق اòـليل@: قال وُعنوداً@/ َعنداً َعنَد لقد الَعنيد@:
كأنّه القياس@, هذا من يكون أن ببعيد فليس عمرو@: عند زيد ـ قوGم فأمّا يرقأ@/ يكاد

منه@/ قرب Ø
ح ٕاليه كلّهم الناس عن مال قد

اBعتقاد@,
ã
| وتارة اXكان@,

ã
| يُستعمل فتارة للُقرب@, موضوع لفظ ِعنَد@: ـ مفر



عند ٢٨٨

حgه@/
ã
| fعناه عندك@, من ا¡ـّق هو هذا كان @ٕان ـ وقوله وا�Xلة@/ ل� xالز

ã
| وتارة

عنده@/ ]ا اXباهيى واXعاِند@: عنده@/ ]ا اXعجب والَعنيد@:

ورّد خالف ُعنوداً@: يَعِند وَعنََد َعنود@/ فهو عدل@, َيعُند@: الطريق عن َعنََد ـ صحا
ثtث وفzا وُدنّوه@, ء

ã
Ï¿ال فحضور ِعنَد@: وأمّا وعاند@/ َعنيد فهو َيعرفه@, وهو ا¡ّق

ظرف ا Øu@أ Bّٕا ا¡ائط@, وعند الليل عند يُقال والزمان@, اXكان
ã
| ظرف وهيى لغات@,

ـ من ـ ا�ـّر حروف من عليه أدخلوا وقد بالرفع@, واسـع@, عنُدك B@يقال متمكّن@,
مضيت يقال Bو لَدنّا@, من وقال ِعنِدنا@, ِمن َرaة ـ لَُدن ع� أدخلوها Fك وحدها@,

لدنك@/ ٕا� Bو عندك ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا به@/ ظّن أو ا¡ّق هو ]ا علم مع ا¢الفة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

واXباهاة@: واBٕعجاب@, ,@ Ø	والتجـ والطغيان@, ا£اوزة@, اXعاَرضة@, العصيان@, ـ oمفاه
اBٕطtق@/ ع� B القيدان@, فzا لوحظ ٕاذا اBٔصل مصاديق من تكون

اtòف@/ ذلك
ã
| اBستمرار ع� ويدّل مفاَعلة@: واXعانَدة

الناس@: Oالط B ومَن اBٕبل@, من Oالط B وما الدم@, منه اXتفّجر الِعرق وأمّا
الشّدة@/ صورة

ã
| اXعاندة@, مفهوم مyا فينðع

/@٥٩ . ١١ ـ َعنيد َجّبار ُكل* أمَر وات0بعوا ُرُسلَه وَعصوا

/@١٥ . ١٤ ـ َعنيد َجبّار ُكّل وخاَب واستفَتحوا

/@٢٤ . ٥٠ ـ َعنيد كَّفار ُكل0 Úsَجَه
ã
| ألِقيا

/@١٦ . ٧٤ ـ َعنيداً ياِتنا ÐP كاَن ٕان0ُه Rّك@



٢٨٩ عند

أو Ø	التـج أو الكفر ]ع� وليس ظّن@, أو به علم مع ا¡ـّق Oالف مَن اXراد
عرÎÈا@/

ã
و| باXاّدة مقارنة الكلFت هذه ذ@كر بقرينة العصيان@:

ÇUالفة فـيه فـٕاّن أخـبثها@: ومن الصفات رذائل أقبح من العناد أّن �O Bو
نفسه@/ لصtح وUالفة ا¡ّق@, Bٔهل وUالفة للحّق@,

/@Fw خاّصة صفة فيكون ,@ Ø	والتج الكفر بعد ذ@كر هذا وع�

الع	ّية@/ من مأخوذ ٕانّه فيه@, فالتحقيق ِعند@: وأمّا

ربطة@/ ربط �عانَد� ـ قع

مشدود@/ موصول@, مربوط@, �عانود�

ٕاليـه يضاف ]ا قبـله ما ف�بط وشـّد@, ارتباط مطلق ع� تدّل عند@: فكلمة

ã
طر| أيى ٕاليه@, واXضاف اXضاف من فتستفاد الربط@: خصوصيّات وأمّا ٕاليه@, ويشّده

غ�ها@/ أو
Ø ã
æروحا أو ّ معنويى أو ,@ ماّديى أو ,@

Ø ã
æمكا أو

Ø ã
æزما من الربط

ã
| Fك القرب وع� الصحاح@,

ã
| Fك والدنّو ا¡ضور ع� بدBلته عنه والتعب�

ا¡قيقة@/ من قريب اXفردات@:

بالظروف@/ ا¡ق والدنّو@: والشّد الربط ذلك ع� وبدBلته

Ø ã
æٕا�مكا أضيف سواء استعFله@, موارد bيع

ã
| مأخوذ والشّدة@, الربط fفهوم

ء@/
ã
Ï¾ ّ أيى ٕا� أو ,@

Ø ã
æزما أو

/@٦٢ . ٢ ـ م Øwَر ِعنَد َفَلُهمأجُرُهم

/@١٠١ . ٢ ـ ا ِعند ِمن َرسول جاَءُهم ا ØXو

/@٧ . ٣ ـ رّبنا ِعند ِمن pُكل ا@ آَمنّ

/@١٢٦ . ٣ ـ ا ِعنِد ِمن Pّٕا ÔÍ Ö½ الن0 وما



عند ٢٩٠

/@١٦٩ . ٣ ـ م Øwَر ِعنَد َبلأحياٌء

/@١٣٧ . ٦ ـ م Øwَر ِعنَد Rم الس0 داُر م Ô ÒG

/@١٨٧ . ٧ ـ
ã Ø
èَر ِعنَد علُمها ا Ú̂ ٕا ُقل

/@٩٦ . ١٦ ـ باٍق ا ِعنَد وما َينُفد ِعنَد@كُم ما

/@١٥ . ٢٤ ـ oَعظ ا عنَد وهَو َهّيناً سبونَه ÒIو

/@٣٤ . ٣٩ ـ م Øwَر ِعنَد َيشاءون ما م Ô ÒG

/@١٤ . ٥٣ ـ ي Òxن ÔXا ِة ِسدَر ِعنَد اُخري نزلًة رآُه وَلَقد

/@٢٠ . ٨١ ـ الَعرش ذيى ِعنَد ٍة ُقو0 ذيى hكَر َرسوٍل لَقوُل ٕان0ُه

/@٢١ . ١٥ ـ َخزائنُه عِنَدنا Pّٕا ء
ã
Ï Ò¾ِمن وٕاْن

/@٤٠ . ٣٨ ـ َمآب وُحسَن Òلُزل� عنَدنا لَُه وٕان0

/@٣٤ . ٣١ ـ الّساَعة ِعلُم ِعنَدُه اَ ٕان0

الربط ٕا� فzا النظر فٕاّن اXوارد@, هذه
ã
|
Ø ã
خ� غ� الكلمة wذه التعب� ولطف

الظرفّية@/ ٕا� B الشديد@,

بالكلمة@, التعب� جهة من اXوارد هذه كث�من
ã
| اBٕشكال اXع�يندفع وwذا

َخزائنه@/ ِعندنا ِعلم@, ِعنَده ة@, ِسدَر ِعنَد ـ
ã
| Fك@

:@
ã
| Fك أيضاً@, الظروف موارد

ã
| ملحوظ اXع� وهذا

/@١٩١ . ٢ ـ رام Ò¡ا اXسجِد ِعنَد ُتقاِتلوُهم Pو

/@١٩٨ . ٢ ـ رام Ò¡ا الَمشَعر ِعنَد اَ فاذ@ُكروا

/@٣٥ . ٨ ـ ُمكاًء Pّٕا الَبيت ِعنَد م ÔtRَص كاَن وما



٢٩١ عنق

/@٢٩ . ٧ ـ َمسِجد ُكّل ِعنَد ُوجوَهكُم وأقيموا

wا@/ يتعلّق Dوف اBٔمكنة هذه برابطة العمل واXراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عنق@:

والنـون الُعنق@, هيى فيقال تؤّنث وا¡جاز مذّكر@, وهو الرقبة@, الُعنق@: ـ مصبا
بفتحت�: والَعنَق أعناق@/ وا�مع ,@o] لغة

ã
| وسا@كنة ا¡جاز@, لغة

ã
| لtٕتباع مضمومة

قبل اXعز ولد من اBُن� والَعـناق@: ٕاعـناقاً@/ أعنَق من Ëºٕا وهو الّسـ�@, من ÍÈب

وعانقُت الكلب@/ Lو دابّة اBٔرض@: وَعناق وُعنوق@, أعنُق وا�مع ا¡ول@, استgاGا
واBلðام@/

Ø
ËÉال وهو وتَعانقنا ا Ôxواعتنق ِعناقاً اXرأَة

وٕامّا ارتفاع
ã
| ٕامّا ء@,

ã
Ï¾

ã
| امتداد ع� يدّل صحيح واحد أصل عنق@: ـ مقا

وbعه ومؤّنث@, مذكر وا�سد@, الرأس ب� ما ُوصلة وهو الُعنق@, ـ فاBّٔول @انسياح@/
ã
|

طويلة عنقاء@: وامرأة ف@,
ß
Ì¿م أعنق@: وجبل الُعنق@/ طويل أيى أعنق ورجل أعناق@/

فقياسـه ُعُنق@: للجFعة قوGم فأمّا �dه@/ Bّٕا يبَق n طائر يقال@: Dف والعنقاء@: العنق@/
bاعxم@, أيى خاِضع	ـ ا ÒG@أعناُقهم فظّلت ـ يّتصل@بعُضه@ببعض@, ء

ã
Ï¾ Bٔ@نّه صحيح,

الفعل َرّد ٕالzم مضافة اBٔعناق كانت ØXا النحوّيون@: وقال خاِضع�@/ قال أ@نّه تري Bأ
Fك له@, َخضعُت أيى له@,

ã

رقب وخضعت لفtن

ã
ُعن� ذّلت تقول@: والعرب دوuا@/ ٕالzم

اÇXوّدة@,
ã
| اXعانقة أّن غ� اXعانقـة@, من واBعتناق /@

ã
Ùع� عنقَه لَويى ضّده@:

ã
| قالوا

وLوها@/ ا¡رب
ã
| واBعتناق

وس� وَعِنٌق@/ ومُعِنق ِمعناق والنعت س�الدواّب@, من الَعَنق@: ـ ١٩١ . ١ الع�
وارتفع َصُلب ما اBٔرض@: جلد من والُمعِنق عنقة@/ أdع nو َعنيق@, وِبرَذون َعنيق@,



عنق ٢٩٢

أيى ـ خاِضع� وأعناقهم ويؤّنث@/ ويُثقّل فّف ÔO معروف@, والُعنق Îل@/
Ò
º حواليه وما

وقعت ٕاذا الدابُّة@: واعتنقت وُعنقاً@/ وُعنُقاً tًوُرُس tًُرس القوم جاء وتقول@: bاعاtم@,
اXعانقة@/ من واBعتناق@: أعناَقها@/ فأخرَجت الَوحل

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرأس ب� Dف ا¡ـيوان من Uصوص عضو هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

ودّقة@/ ارتفاع وله والبدن

ارتفاع ع� تطلق :@
Ó
مع� ولو عليه الرأس واسـتقرار ودقّته ارتفاعه و]ناسبة

صلب مرتفع خّط وع� عنيق@/ س� فيقال Ìºيع@, دقيق س� وع� ا�بل@/ من دقيق
فيقال الظXهر@, طويل حيوان وع� اBٔرض@/ جلد من الُمعِنق فيقال اBٔرض@, وجه من

اBٔرض@/ َعناق ٕانّه

فهو عنقه@, طال ٕاذا َعنَقاً@: َعِنق فيقال مشتقّات@, قياساً أو انðاعاً منه ويشتق
ٕا� وضّمه عنقه ع� يديه جعل وِعناقاً@: معانقة وعانَقه بعنقه@, أخذه وعّنقه@: أعنق@/
ولزمه أخذه واعتنقَه: التفاعل@Xطاوعة@فاَعل@/ فٕاّن ـ اXعانقة FG@حصل وتعانَقا: صدره@/

اBختيار@/ ع� يدّل اBفتعال فٕاّن ـ العنق أخذ واختار

/@ ٨ . ٣٦ ـ PًRأعناقهمأغ
ã
| َجَعلنا ٕانّا

/@٣٣ . ٣٤ ـ َكَفروا ال0ذيَن أعناق
ã
| اPَٔغRَل وَجَعلنا

/@٧١ . ٤٠ ـ أعناقهم
ã
| اPٔغRُل ٕاِذ

وا¤روميّة والتقيّد ا¤دوديّة جهة
ã
| تأث�اً Xأشد يكون الُعنق به يقيّد ٕاذا الغُّل

صورة أشّد ا¡الة فهذه اXتعّددة@, باBٔغtل التقيّد كان ٕاذا@
Ø
Dس Bو والعمل@, ا¡ركة عن



٢٩٣ عنق

التقّيد@/ من

اBعتقادات من ـلًة Tمتحص واBٔغـtل روحانيّـاً@/ التقـيّد كان ٕاذا@ مyا واBٔشّد
النفس@, من الظلFنيّة الفاسدة واBٔعFل الرذيلة والصفات واBٔخtق الباطلة واBٔفكار
ا¢Çالف� هؤBء أعناق ع� Iيط موحشـة مظلمة صور ع� تص� اBُمـور وهذه

اXتمّردين@/

ّ بأيى للنفس@, اXاّديّة الدنيويّة التعلّقات من تنðع اBٔغtل هذه أخري@: وبعبارة
اBٔعناق@/

ã
| Bًtأغ فتص� كان@, تعلّق

اKفاضه أّن Fك وارتفع@, tع ٕاذا Ø	والتج التشّخص مظهر فالعنق اBٔعناق@: وأمّا
والتواضع@/ اòضوع ع� يدّل

ٕا� النظر فٕاّن اBٔعضاء@, سائر دون باBٔعناق اBٔغtل لتعلّق آخر وجه وهذا
اXوهومة@/ والتشّخص Ø	التج صولة انكسار

/@٤ . ٢٤ ـ خاِضع	 Gا أعناُقهم فظل0ت

وذويى ين Ù	متج متشـخTص� كوuم بلحاظ أيى اBٔعناق@, بعنوان ٕالzم فالنظر
Gم@, وجهة وكوuا لtٔشخاص اXرآتيّـة بعـنوان ملحوظة فاBٔعناق مرتفعة@, أعناق
كلمة@خاِضع�بصيغة ذ@كرت هذا وع� بنف«Îا, ملحوظة اXوضوعّية@وكوuا B@بعنوان

للعقtء@/ ا�مع

شاعرة@/ غ� فهيى وبنف«Îا هيى حيث من لوحظت ٕاذا اBٔعناق أخري@: وبعبارة
وكوuا tًفع عضويxا وباعتبار العقول ذويى أعضاء من ا Øuٕا حيث من لوحظت وٕاذا

اXورد@/
ã
| Fك شاعرة@, فهيى Gم@: مرآًة

/@٢٩ . ١٧ ـ تبُسْطها Pٕا�ُعنُقكو َمغلولًَة َيَدك َعل ÒQ Pو



عنق ٢٩٤

العنق ٕا� واXغلوليّة مبسوطة@, أو مغلولة كوuا جهة من اليد ٕا� اSBية
ã
| النظر

بالكلّية@/ مقيّدة اليد فتكون مرات}ا@, أشّد

وحّب Ø	والتج الشخصيّة أيى بالعنق@, يتعلّق الغُّل أّن ٕا� أيضاً@: ٕاشارة وفzا
التغلّل@/ يوجب التشّخص وبرنا¶ Ø	التج وهذا النفس@,

.@@١٧ ـ َيلقاُه ِكتاباً القياَمة يَوَم لَُه ِرُج ÔKو ُعنُِقه
ã
| طائَرُه ألَزْمناُه ٕانساٍن وُكل0

/@١٣

ٕا� ٕاشارة العنق@:
ã
| قtدة وجعله له@/ مtزماً ء

ã
Ï¿ب ويتعلّق يتحّصل ما الطائر@:

اBختصاص ع� يدّل العـنق@:
ã
| قtدة Nعل ما أّن Fك واBختصاص@, التعلّق @كFل

وا¦لّك@/

أو ا¡سنة واBٔعFل واBٔخtق اBٔفكار آثار من يتحّصل ما الطائر@: من واXراد
اBٕنسان@/ بنفس متعلّقة السّيئة@,

ويـط� يـتحّصل أن Bزم الطائر فٕاّن الغيبـّية@, بالتقديرات تفسـ�ه وB@يصّح
قوله@: من بعده ]ا mtي B وأيضاً اBٕنسان@, من وي«Ìيى

ِكتاباً@/ القياَمة يَوَم لَُه رُج ÔKو

Çbيع يضبط له مكتوب ٕاخراج B@يناسـب حّقـه@,
ã
| التقديرات جريان فٕاّن

أعFله@/

ال�ّقب مـن سبق Fك الرقبـة فٕاّن بالرقبة@: اXوارد هذه
ã
| التعـب� عدم وأمّا

البـا¼Íة قوي بواسـطة مراقبxا جهة من وحواليـه@, العـنق ع� وتطلق واXراقبة@,
لtٕنسان@/ ما والشاّمة@, والسامعة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٥ عنكبوت

عنكبوت@:

ازدحام@/ أيى ع�ا¡وض@, ُعكوب ولtٕبل خان@/ xالد والِعكاب@: عكب: ـ صحا
علzا والغالب الناسـجة@, والَعنكبوت@: الغبار@/ والَعكوب@: الكثـ�@/ ا�مع والعا@ِكب@:

العنكبوت@/ أيضاً@: والَعنكَبات الَعنا@كب@, وا�مع التأنيث@,

العرب@/ بعض ُيذّكرها وقد اُن�@, العنكبوت الفّراء@: قال ـ ٣٠٩ . ٣ الxذيب
الليث@: وقال وُعنيكيباً@/ ُعنيكباً وُيصّغر وعنكبوتات@/ وعنا@كيب َعنا@ِكب وQمع وقال@:
رأس وع� اGواء

ã
| تَنسج دويبة وهيى وَعنَكباه@, َعنكَبوه ا¨ن أهل بلغة العنكبوت

رقيقاً@/ نسجاً الب�

والذكـر َعنا@ِكب@, وbعها اGواء@,
ã
| تَنسج ُدويبة العنكبوت@: ـ ا¡يوان حياة

أرجل@/ \ان للواحد العيون@, وِكبار اBٔرُجل ِقصار وهيى َفْعَللوت@, ووزنه عنكب@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وزن ع� أو أصـلّية@, والنون َفْعَللوت@, وزن ع� الكلمة أّن
ã
| اختلـف أ@نّه

زائدة@/ والنون َفْنعلوت@,

الع	ّية@: من مأخوذة الكلمة هذه أّن ا¡ّق ولكّن

عنكبوت@/ �عكابيش� ـ قع

زائدة@/ تكون فzا فالنون

العنكبوت@, مع� يناسب وهو والغبار@, ]ع�الدخان العكب ماّدة مضافاً@ٕا�@أّن
البيت@/ | والغبار كالدخان ومنسوجها لكوuا



وعنو ع� ٢٩٦

أوَهَن وٕان0 بيتاً َذت ÚHا الَعنكبوت َكَمَثل أولياء ا دوِن ِمن ذوا ÚHا ال0ذيَن َمَثُل
/@٤٢ . ٢٩ ـ الَعنكبوت َلَبْيُت البيوِت

fا دون من أولياء حياته برنا¶
ã
| يتّخذ ومن برنا¶@/ Iت اBنقياد هو الدين

نسجه@, من لنفسه بيتاً يتّخذ كالعنكبوت فهو ٕالzم@: أموره
ã
| ويستند علzم ويعتمد

جهة@/ ّ أيى من البيوت أوهن وهو

Bو Jفظ Bو يسـ� Bو ا�ـّو
ã
| جريان ّ أيى من

ã
ي� B العنكبوت بيـت نعم

جارية@/ Mادثة ويزول مصونة@, Tّوطة
ã
| Bو مت�@, أساس له وليس يدوم@,

ÇTدود Tتاج فق� ضعيف Uلوق وهو ,@fا دون من َوليّاً يتّخذ من فكذلك
ذاتّية@/ وقّوة ودوام ثبات له ليس فاٍن حادث Tكوم

لنفسه@/ وليّاً ويتخذه عليه يعتمد أن للعاقل Nوز فكيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�وعنو@:

:@
ã ß
وَع� عاٍن@, فهو الَعناء@, ËºBٕوا وذّل@, خضع قعد@: باب من َعنواً َعنا ـ مصبا

باب من اBٔس�
ã ß
وَع� باGمزة@, ويتعّدي ُعناة@, وا�مع عاٍن@, فهو اBٕسار@,

ã
| نِشب ٕاذا

َعواٍن@/ وا�مع الزوج@, عند Tبوسة ا Øu@Bٔ عانية@, للمرأة قيل ومنه أيضاً@, لغة َتِعب@:
اBٔضـداد@, من فهو صلحاً@, أخذه ٕاذا وكذلك قهراً@, ء

ã
Ï¿ال أخذ ٕاذا َعنوة@: يَعنو وعنا

به وَعنيت واحتفلت@/ اهتممت بأمره@: واعتنيُت قصدته@/ َرمي@: باب من َعنياً وعنيته

Ø ã
مَع� فأنا ,@

ã
وشغل�

ã
� عرض :@

ã
يعني� كذا

ã
æوعنا حفظه@/ به@: fُا وَع� عناية@/

ã
أع�

فأنا بأمره@, َعنيُت قيل ا Ø[ور به@/ شغلت وَعنياً@: ِعناية باXفعول@, فtن بأمر وُعنيُت به@,
عـنّاه فيقال بالتضعيف@, ويعّدي مشـّقة@, أصابه ٕاذا َتِعب@: باب من يَع� ã ß

وَع� عاٍن@/



٢٩٧ وعنو ع�

وقد العـ�
Ø
ËÉب الكـتاب@: وُعنوان الَعـناء@/ ËºBٕوا عليه@, يشـّق ما كلّفه ٕاذا@ ُيعّنيه@:

واحد@/ ومعناته ء
ã
Ï¿ال ومَع� عنواناً@/ له جعلت وَعنونُته@: ,@Ì»تُك

عليه@/ وحرص فيه بانgاش ء
ã
Ï¿لل القصد ـ اBّٔول ثtثة@: أصول ع�@: ـ مقا

ُعنيت منه@: فاBّٔول وبروزه@/ ء
ã
Ï¾ ظهور ـ والثالث وُذّل@/ خضوع ع� داّل ـ

ã
æوالثا

اBٔمر@/ هذا
ã
æعنا الباب@: ومن /@

ã ß
@وُع�

ã

Mاج

ã ß
َع�

Ø ã
èعراBٔابن@ا قال وبا¡اجة@/ باBٔمر

مَصـدر والَعناء@: الُعنو اòليل@: قال عاٍن@/ واBٔسـ� خضع@, ٕاذا يعـنو@: َعنا ـ@
ã
æوالثا

الوجوه وَعَنت ـ اXتذلّل اòاضع :@
ã
æوالعا اBٔس�@/ وهو بالُعنّو@, أقّر عاٍن يقال ,@

ã
æللعا

وأعنيُته@: اBٔمة@/ والعانية@: العبد@/ :@
ã
æالعا ويقولون@: يعنو@/ عنا لtٔس�@: ويقال ـ للحيىّ

عندنا وتفس�ه وُعنوانه@/ الكتاب ُعنيان ـ والثالث القهر@/ والَعنوة Wلوكاً@/ جعلتُه ٕاذا
أعرُف ما يقال :@

ã
èعراBٔا ابن قال ء@/

ã
Ï¿ال مع� الباب ومن /@rخ ٕاذا منه البارز أ@نّه

ويظهر يَ	ز الّذيى القصد هو الَمعني أّن اللغة قياس عليه يدّل والّذيى وَمعناَتـه@, مَعناه
عنه@/ ث ÔM ٕاذا ء

ã
Ï¿ال

ã
|

اBٔ@كل@: فيه
ã
يع� وما �هنأ�@, ع Ò ÒSو َنِصب@, َعناء@:

ã ß
َع� ـ ٣٩٢ . ٢ اBٔفعال @كتاب

ذّل@/ اBٔس�@:
ã ß
وَع� نزلت@/ أمور@: وبه وأقام@/ أيضاً@, Sع ُعنّواً@: يَعنو وعنا َينجع@/ ما أيى

/@
ã
شـغل� وأيضاً ,@

ã
�
Ø
Yأ عناية@: اBٔمر

ã
æوعنا خضعت@/ ولك@: وللحق مثلـه@/ بالواو@:

قصدتك@/ وبالكtم@: به وعنيتك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومفهوماً@/ لفظاً FGFاستع موارد
ã
| اختلطتا وقد ويائّيـة@, واويّة اXاّدة أّن

وهذا اòارج@,
ã
| أثره ظهور مع القصد هو فzا الواحد فاBٔصل اليائّية@: أمّا



وعنو ع� ٢٩٨

واBٕرادة@/ القصد من متأّخرة مرتبة

واBهـBم واBٕبـداء واBٕخراج اBٕظهار ـ@ @oمفاه ع� تطلق اBعتـبار وwذا
قلناه@/ ما واBٔصل واBشتغال@/

والسـلطة@/ وبالقهر مقهـوريّة
ã
| الذلّة هو فzا الواحد فاBٔصل الواوّية@: وأمّا

والغلبة والقهر والعبوديّة واBٕسار واòضوع الذّل ـ موارد
ã
| تستعمل اللحاظ وwذا

وا¡بس@/

القيدين@/ ¡اظ من فيه وB@بّد قلناه@, ما واBٔصل

وغ�ها@/ والزaة والتXَعب النXَصب آثاره@: ومن

/@oوتسل مقهوريّة نوع اXع�
ã
| فٕانّه بالصلح@: ء

ã
Ï¿ال أخذ وأمّا

ÓFُظل ل Òaَمن خاَب وَقد القيّوم للحيىّ وَعَنتالوجوُه الّشفاعُة@/// َتنفع P َيومئٍذ
/@١١١ . ٢٠ ـ

وٕاحـاطة عـظمته وIت القـيّوم ّ ا¡يى fا سلطة قبال
ã
| مقهورة تذّللت أيى

اليوم@/ ذلك
ã
| قدرته@,

ã
| يـقع واÇXقهورّية@, التامّة الذلّة حصول ٕا� مضافاً فهو :@ ÓFظل aل مَن وأمّا
Bو واÌ»òان@, اòيبة مرتبة uاية وهذا الظلم@, ذلك Iّمل من وصعوبة ومضيقة شّدة

وSاته@/ Hلّصه ٕا� طريق

الوجوه@/
ã
| ُتعرفان ا Ø̂ ٕا والذلّة العّزة فٕاّن بالوجوه@: والتعب�

الذلّة تلك منشأ فٕاّن الكلّية@, الك	ي وكا�ملة كالتعليل@, خاب@: وقد ـ وbلة
لغ�ه@/ أو لنفسه اXطلق الظلم Iّمل هو

,@
ã
العم� القصد ]ع� اليائية من أخذها وB@يصّح الواوّية@, من َعَنْت@: ـ فكلمة



٢٩٩ عهد

ٕا� والقصد للتوّجه B القيامة@, يوم واXقهوريّة واBبتtء الشّدة ظهور لبيان اXقام فٕاّن
اXتعال@/ fا

ع�السلطة تدBّن F Øuفٕا اXع�@, ذلك يؤيّد أيضاً القّيوم@: ,@ ّ ا¡يى ا�dBٕـ وذ@كر
والعطوفة@/ الرaة ع� B والنفوذ@, واBٕحاطة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عهد@:

وعهدت أوصاه@, ٕاذا َتِعب@: باب من يعَهد ٕاليه َعِهد يقال الوصّية@, العهد@: ـ مصبا
وا¤Çاَلفة@/ اXعاقدة واXعاهدة@: والذّمـة@/ واXوثق اBٔمان والعهد@: قدمته@/ باBٔمر@: ٕاليه
وا¡ال@/ العلم قريب أيى بكذا@: العهد قريب وهو عرفت@, Fك أيى عهدَت Fك واBٔمر
حفظته@/ وتعهXدته@: وأصلحته@/ ٕاليه ترّددت َء

ã
Ï¿ال وتعّهدت لقيُته@/ كذا@: ]كان وعهدته

ذلك@/ من عليه@: ُعهدته ـ وقوGم لtٕصtح@, مرجع أيى ُعهدة اBٔمر
ã
و|

اòليل@, ٕاليه أومأ قد واحد مع� ع� داّل عندنا الباب هذا أصل عهد@: ـ مقا
اXع� هو اBحتفاظ من ذ@كره والّذيى به@/ العهد وٕاحداث ء

ã
Ï¿بال اBحتفاظ أصله قال

مـن وهو عهداً@, يعَهد الرجل َعِهد ـ قوGـم ذلك fن الباب@, فروع ٕاليه يرجع الّذيى

الّذيى العهد اشتقاق ومنه به@/ اBحتفاظ ينبغيى ا
Ø
W العهد Bّٔن بذلك يت Ød ا Ø̂ وٕا الوصّية@,

الباب ومن عهود@/ وbعه الَموِثق@, والعهد@: ُعهود@/ وbعه الوصّية@, من للُوBة يكتب
بـه ٕاÇXامه أّن وذلك بـه@/ العـهد قريب هو يقال واXBٕام@, اBلتقاء معناه الّذيى العهد
القوم Bيزال الّذيى ا�Xل والعهد@: َعهده@/ قُدم الّذيى ء

ã
Ï¿ال والَعهيد@: وٕاقبال@/ احتفاظ@به

البيعات@/
ã
| به @يُستوثق الّذيى الكتاب الُعهدة@: الباب@: ومن يرجعون@ٕاليه@/ عنه انتووا ٕاذا

َموثق@/ أيى عهد@, Fyوبي عليه@/ و¾Ìط وّصاه ٕاذا منه@: واستعهد ٕاليه عِهد ـ أسا



عهد ٣٠٠

أهـل ويقول ُمعاهدك@/ أيى َعهيدك@, وهذا به@, العهـد لقريب وٕانّه بكذا@, عهد
ã
� وما

مyا تَِبعة B ساXاً مyا ا^لست
ã

الّ البيعة أبيعك أيى ُعهدَة@, B الَملَسي أبيعك ا¡جاز

واBٔمانات@/ الُعُهد Iت والدخول ٕايّا@كم ويقولون@: ضعف@/ أيى ُعهدة@, عقله
ã
و| /@

Ø ã
ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا أمر@/ ع� شخص مقابل
ã
| خاّص الðام هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

والوثوق@/ واXعرفة كاBٔمن اBلðام ذلك آثار من فهو اBحتفاظ@:

التعّهد@/ أسباب من والوصّية@: والَعقد Ë
Ò
القَ« أّن Fك@

اÇXعاهدة تلك ع� يدّل ]ا أو Ë»ق أو وصـيّة أو بعـقد يتحّصل ا Ø̂ ٕا فالعهـد
عليه@/ اBحتفاظ وNب بالذّمة@, يتعلّق

Ø
j واBلðام@,

شخص قبال
ã
| الðاماً كانت ٕاذا Ë»والق والوصيّة والعقد عاّم@, مفهوم فالعهـد

مصاديقه@/ من تكون

تعا�@: قوله ذلك ع� ويدّل

/@٣٢ . ٧٠ ـ راعون وَعهدِهم Pٔماناtم ُهم وال0ذين

/@٢٥ . ١٣ ـ ِميثاِقه َبعِد ِمن ا َعهَد َينقُضوَن وال0ذين

/@٧٧ . ٣ ـ Rًَقلي ناً Ò\ وأZاuم ا بعهد يَش�وَن ال0ذيَن ٕان0

آثاره@/ من اXيثاق وذ@كر العهد@, قبال
ã
| ذ@كرتا وا¨� اBٔمانة فٕاّن

أّن Fك اXعاهدة@/ Xطاوعة والتعاُهد العهد@, استمرار ع� تدّل مفاعلة واXعاهَدة
واBختيار@/ للمطاوعة واBعxاد@: التعّهد



٣٠١ عهد

أو والتكوين@, بالذات ٕامّا Fyم وكّل ا¢لوق@, من أو اòالق من ٕامّا العهد ٕاّن
Ø
j

واBٕظهار@/ بالقول

:@
ã
| Fك الذات@:

ã
| وٕافاضة بتكوين fا من فالعهد

ـ 	Xالظّا َعهديى َينال P قاَل ã� ري0 ذُ وِمن قاَل ٕاماماً ِللنّاس جاِعلَُك ã
Øæ ٕا قاَل

/@١٢٤ .@@٢

وبـه الذات@,
ã
| يوجد ومقام النفس

ã
| يتحّصل أمر وهو اBٕمامة@, مقام يراد

العـلم و[ام اBرتباط وكFل العبوديّة وحقيقة والعصمة واòلوص اBصطفاء يتحقّق
ّية@/ ×GBٕا واBٔنوار الربّانيّة الفيوضات وتوّجه والرaة والوحيى اSBيات ونزول واXعرفة

واXأمورّية@/ ّ الت¿Ìيعيى اBٔمر يتوّجه وبعده النفس@,
ã
| يفاض مقام وهذا

:@
ã
| Fك :@Bًوقو ٕاظهاراً تعا� fا من العهد وأمّا

/@١٢٥ . ٢ ـ
ã
بَي� را َطه* أن وٕاÊºعيَل Òoٕا�ٕابراه وَعِهدنا

/@٤٠ . ٢ ـ بعهدكُم اُوِف بَعهديى وأوفوا

:@
ã
| Fك ٕاظهاراً@: العبد من العهد وأمّا

/@٩١ . ١٦ ـ Ôkعاهد ٕاذا ا بَعهد وأوفوا

/@٣٤ . ١٧ ـ Pًمسؤو كاَن العهد ٕان0 بالعهد وأوفوا

الناس@/ قبال
ã
| أو fا قبال

ã
| منه العهد يكون أن من أعّم وهذا

والباطن, @الذات
ã
| النفس@ويوجد

ã
ما@يتحقّق| وهو العبد@: @من

Ø ã
çالذا العهد وأمّا

Fك اليق�ـ وحّق ا¡ّق@, وال¿Îود الراسخ@, كاZBٕان ,@ ّ ثانويى وتكوٌن نفسيّة حالة وهذه
:@
ã
|
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/@٢٣ . ٣٣ ـ َعلَيه اَ عاَهدوا ما َصَدقوا ِرجاٌل Ò	ؤمنXا ِمن

ومن منه أعّم هو ما أو ,@
ã
اليقي� اZBٕان من اXنبعث

Øã
Ï»النف العهد هو فالظاهر

/@@
Ø ã
æاللسا

حكومة Iت التاّمة@, وذلّته وفنائه عبوديّته حقيقة أدرك ٕاذا العبد أّن �O@Bو
هذه ÏÉقت[ النفس

ã
و| ا¡ال وبلسان قهراً فيتعّهد ا¤يط@: القيّـوم القادر ّ ا¡يى الّرّب

حقوقه@/ ويراعيى سبيله
ã
| Nاهد وأن تعا�@, f لص ÔOو ويطيع يتعبّد أن العبودّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عهن@:

ِعـهن@/ ُصـوف كّل ويقال ـوف@, xالص من ألواناً اXصبوغ الِعهن@: ـ ١٢٥ الع�
وٕاذا صحيحاً@, حسـبته ٕاليه نظرت ٕاذا بينـونة@, غ� من قضيب

ã
| انكسار والِعهنة@:

Bنكساره@/ عاِهناً الفق� يى Ødو ,@Ì»مُنك أيى عاِهن@, وقضيب انث�@, هززته

قـال ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| غذاء وقلّة وÎºولة ل� ع� يدّل صحيح أصل عهن@: ـ مقا

من أعطاه يقال@: /@ÍÈا¡ا العتيد وهو أهله@, ع� ي�ّوح الّذيى اXال العاهن@: اòليل@:
أبعاِهـٍن ويقولون@: أتاك@, ما أعهَن ما يقال العاجل@, العاِهن@: :@

ã
æالشيبا ماله@/ عاهن

القياس@, من يكون أن ببعيد فليس اXصبوغ@, وف xالص وهو الِعهن@: وأمّا بَدين@/ أم بعَت
ُيلّينه@/ الصبغ Bّٔن

وقال كسtن@/ مسـ�خ أيى عاِهن@, فtن ـ الفـّراء عن ـ ١٤٥ . ١ الxذيب
معلXقاً فيب� مyا يَب� Bو الشـجرة من القضيُب يتقّصف أن العاهن أصل أبو@العبّاس@:
والِعهن@: /@ÍÈا¡ا وال¿Ìاب ,@ÍÈا¡ا الطعام هذا@: غ�

ã
| والعاهن قال@: مس�خياً@/

والقطعة ِعهن@, صوف لكّل يقال الليث@: وقال ُعهون@/ وbعه ألواناً@, اXصبوغ وف xالص
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ا¡Çجاز@/ أهل لغة
ã
| العواهن القلبَة يل�

ã
çاللوا َعفات Xللس يقال ـ ّ اBٔصمعيى عهنة@/

عواهنه@: ع� بالكtم رمي زيد@: أبو الناقة@/ رحم
ã
| عروق العواهن@: :@

ã
æالشيبا وقال

أخطأ@/ أم أصاب يُباِل n ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القضيب مصاديقه@: ومن واBس�خاء@, الل� هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

يّأ Ôv أن دون من موجوداً يكون ا¡اÍÈالّذيى والطعام الشجرة@/ يéعن n اXنك«Ìما
الضعيف والفق� @ٕاحكامه@وٕاتقانه@/

ã
Bيبالغ@| الّذيى اXس�خيى الضعيف والكtم ويُعَمل@/

أعضائه@/ ب� من ليّناً مس�خياً لكونه ا¡يوان من والصوف اðXلزل@/

/@٩ . ٧٠ ـ كالِعهن ا�باُل وَتكون هل ÔXكا Êء
Ú
ال« َتكوُن يَوَم

.@١٠١ نفوشـ@ ÒXا كالِعهن باُل
ß
� ا وَتكوُن بثوث ÒXكالَفراشا النّاُس َيكوُن يَوَم

/@٥
اGواء@/

ã
| أجزاؤه انت¿Ìت ٕاذا صلب@, غ� مس�خ Øل� ء

ã
Ï¿ك أيى

بل به@, ]خصوص وليس اXع�@, هذا مصاديق أحسن من اXنفوش والصوف
أجزاؤه@/ ن¿Ìت ٕاذا مس�خ ء

ã
Ï¾ كّل اXراد

وا�بل واستحكام@, صtبة وفيه oالعظ ء
ã
Ï¿ال وهو ا�بل قبال

ã
| اXع� وهذا

الّذيى اXتشّخص لب xالص oالعظ Ø	تكXا الرجل ا�ـبل@: مصاديق ومن مصاديقه@, من
الصtبة@/ وتندّك التشّخص

ã
فينت� ,@ ÓDعظ نفسه يري

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عوج@:
ترجع وفروعـه مَيْل@, أو ء

ã
Ï¿ال

ã
| مَيَل ع� يدّل صحيح أصل عوج@: ـ مقا
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وَعَوجاً@/ اعوجاجاً يعوّج ٕاعوّج ويقال ِعـَوجاً@, يَعَوج َعِوج مصـدر والَعـَوج@: ٕاليه@/
أو بساط

ã
| كان ما والِعَوج@: والُعود@, كا¡ائط منتِصباً كان ما كّل

ã
| مفتوح فالَعَوج

وَعـْوجاء@, أعوج والنعت الَعَوج@/ Øب� أعوج عود منه يقال ومعاش@, دين Lو أمر@,
Iنيب@/ أرجلها

ã
|

ã

الّ اòيل@: من والُعوج ُعوج@/ وا�مع

باب من مصدر وهو اBعتدال@, خtف اBٔجساد
ã
| بفتحت�@: الَعَوج ـ مصبا

اBٔمـر
ã
و| ِعـَوٌج الدين

ã
| يقال

ã
æعاXا

ã
| والِعَوج@: وLوه@/ العود َعِوج يقال تِعب@,

واعوّج مكسور@/ فهو تره n وما مفتوح@, فهو بعينك رأيته ما كّل زيد@: أبو قال ِعَوج@/
أنـياب والعاج@: ج@, Tمَُعو فهو تعوNاً وعّوجته مُْعوّج@, فهو ذاته من �Lا ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال

الفيل@/

فzا شجرتك ويقال وا¡ائط@, كالر· fال قا_اً كان Dف اBنعطاف الَعَوج@: ـ لسا

ã
| والِعـَوج عطف@/ ٕاذا يَعوج وعاج الِعَوج@, ËºBٕوا مصدر@, والَعَوج@: شديد@/ َعَوج

وَميله@/ فساده ُلق@: Ôòوا ين Tالد وِعَوج /@ تستويى B أن اBٔرض@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع� وهذا واBستقامة@/ اBعتدال عن انعطاف هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

/@Fxواستقام@F
Ò
wالف@انتصاO@الّر·@وا¡ائط:@ما@

ã
Oتلف@باختtف@اXوضوعات@,@فالِعَوج@|

يـن Tالد
ã
| والِعـَوج اKفاض@/ فzا ويكون اسـتواءها Oالف ما اBٔرض@:

ã
| والعوج

معنوّية@: أو ماّديّة السبيل
ã
| والِعوج وا¡ّق@/ اBعتدال عن ميل فيه يكون ما والقرآن@:

اLراف@/ فzا كان ما

يـومئٍذ أمتاً@ Pو ِعَوجاً فzا َتري P صفَصـفاً قاعاً ـبال@///
ß
ا� َعن َويْسألونََك

/@١٠٧ . ٢٠ ـ لَه ِعَوَج P الداِعيىَ يّتِبعون
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ا¡سـاب ٕا� الداعيى يتّبعون
Ø
j انعطافاً@, وانسطاحها استوائها

ã
| B@تري أيى

ا¡ّق@/ سبيل عن Zيلوا بأن اBتّباع@, ذلك
ã
| ِعوج Bو وا�زاء@,

/@١ . ١٨ ـ ِعَوجاً لَُه َعْل ÒN Ònو الكتاَب َعبده Òَع� أنَزَل ال0ذيى ِِ ا¡مد

/@٢٨ . ٣٩ ـ ِعَوج َغ�ذيى َعربيّاً ُقرآناً

@ع�@أحكام@وِحَكم@وآداب@وحقائق@ومعارف ما@Jتويى Fw الكتاب@والقرآن@يراد
لسعادته تكاليف وهيى wا@, ويعمل يقرأها أن لtٕنسان مفروضة مكتوبة وهيى ّية@, ×Gٕا

وكFله@/

اLرافاً ليوجب بوجه فzا ِعَوج Bو الgال@, ٕا� س�ه برنا¶ التكاليف وهذه
اGدي@/ سبيل عن واعوجاجاً ا¡قيقة@, عن tًو[اي

/@٤٥ . ٧ ـ ِعَوجاً ا Òuوَيبغو ا َسبيل َعن َيُصّدوَن ال0ذيَن

/@ ٨٦ . ٧ ـ ِعَوجاً ا Òuوَتبغو به اَمنآَمَن َسبيل َعن وَتصّدوَن

اعتداGا
ã
| باBٕخtل يتحقّق ا Ø̂ ٕا fسبيل@ا عن والصّد الشديد@, الطلب هو البغيى

ã
|

ã
Ù}وال� واBهتداء الس�

ã
| سبب أقوي والنظم واBستواء اBعتدال فٕاّن ونظمها@,

وأقوي باعث أعظُم وسبيل مَس� ّ أيى
ã
| اBعوجاج أّن Fك والgال@, السعادة مدارج

والنجاح@/ اXوفقيّة سلب
ã
| مانع

ا@يتحّقق@بتوليد@@اXوانع@وتكث� @اXشكtت وÇIريف Ø̂ @اعوجاج@@السبيل:@ ٕا
ã
والبغيى |

والوساوس@/ به xالش وٕايراد اBع�اضات وتوجيه اBٔفكار

fا فٕاّن وٕاشكال@, ووسوسـة ش}ة ّ أيى رّد ٕا� يش� :@fا ٕا� السبيل وٕاضافة
والÇgال@, ا�Fل [ام وبيده والفtح@, السعادة ومنشأ والصtح �òا مبدأ هو تعا�
Bّٕا منتفية جهة وكّل وجهه@, ويب� فاٍن ء

ã
Ï¾ وكّل واBقتدار@, والك	ياء العظمة وله
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الصمد@/ fا وهو سبيله@, سلك من Bّٕا وضtل خيبة
ã
| سالك وكّل جهته@,

/@ا بلقاء بوا كذ0 ال0ذيَن
Ò
Ì ß»خ َقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عود@:

ويقال هود@, قوم القبيلة يت Ød وبه اBُو�@, العرب من رجل Ëºٕا عاد@: ـ مصبا
تنسـب والعرب كذلك@/ عادّية@: وب� لتقّدمـه@/ ٕاليه نسبة كأ@نّه ,@ ّ عاديى hالقد للملِك
عاد وا�مع معروفة@, والعادة@: عاد@/ ٕا� اXاء الكث�ة ّ الطيى ا¤gة والب� الوثيق البناء
أخري@/ بعد مّرة ٕالzا يرجع أيى يعاودها صاح}ا Bّٔن بذلك يت Ød وعوائد@, وعادات
يعود@, أن سألته الرجل@: واستعدت عادة@/ له ته Øص� أيى وتعّوده@, فاعتاده كذا وعّودته
ٕاعـادة ومنه ثانياً@, رددته ء@:

ã
Ï¿ال وأعدت ثانياً@/ يفعله أن سألته ء@:

ã
Ï¿ال واستعدته

bعه اòشب@, وعود اللهو وعود اعتاده@/ Bٔ@نّه مطيق أيى لtٔمر@: ُمعيد وهو الصtة@/
والُعود قبلها@/ الك«Ìة £انسة ياء الواو قلبت لكن ِعودان@, واBٔصل وِعيدان@, أعواد
اXريَض وُعدت واحده@/ لفظ ع� أعياد وbعه ,@ËºوXا والعيد@: معروف@/ الطيب@: من

عائد@/ والرجل ُزرته@, عيادة@:

واSBخر اBٔمـر@,
ã
| تثنـية ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أصtن عـود@: ـ مقا

عاد@,
Ø
j بدأ تقول َبدء@, بعد َعْوداً اBٔمر تثنية هو الَعْود@: ـ فاBّٔول اòشب@/ من جنس

ما فtناً رأيت وتقول@: مريضاً@/ تعود أن العيادة@: الباب ومن الواحدة@/ اXّرة والعودة@:
هّم@/ أو َخيال من يعتاد ما والِعيد@: عائدة@/ Bو ببادئة يتكلّم ما أيى ُيعيد@, وما يُبدٔي
يص� Ø
ح ء

ã
Ï¾

ã
| وا¦اديى ربة xالد والعادة@: وتعّوده@/ الرجل واعتياد اXعاودة@, ومنه

يسـّمي فهو الُمِسـّن@: ا�مل وأمّا الُمعاِود@/ ء@:
ã
Ï¿ال ع� للمواظب ويقال سجّية@/ له

واشتقاقه مع@, ÒV يوم كّل والِعيد@: مّرة@/ بعد مّرة َحل Tوالر اBٔسفار عاود وكأ@نّه َعْوداً@,



٣٠٧ عود

قـد م Øu@Bٔ أو عام@, كّل يعود Bٔ@نّه يقاَل أن وZكن ٕاليه@, عادوا م Øu@كأ يعود@, عاد من
دّقت@/ خشبة كّل وهو فالُعود ـ اSBخر واBٔصل واو@/ الياء وأصل اعتادوه@,

أو بـالذات ان½Íافـاً ٕامّا عنه اBن½Íاف بعد ء
ã
Ï¿ال ٕا� الرجوع الَعْود@: ـ مفر

ã
| هو قيل والُعود@: ما@/ ء

ã
Ï¾من اBٕنسان ٕا� يرجع نفع كّل والعائدة@: والعزZة@/ بالقول

قُطع@/ ٕاذا يعود أن شأنه من الّذيى اòشب اBٔصل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ@نّه ]ع� الثانية@, اXرتبة
ã
| عمل ٕا� رجوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

اBُو�@/ اXرتبة بعد ّ ثانويى ٕاقدام

وغ�ها@/ والتXوب واBٔوب الَعود وب� بينه الفرق الرجع
ã
| وسبق

والعـيادة والِعـيد والعائدة والعادة الُعود ع� اXاّدة ٕاطtق حقيقة يظهر وwذا
وأمثاGا@/

عمل ما إعادة توجب حالة والعادة و^ّوه@/ نباته Qّدد لطيف خشب الُعود فٕاّن
Uصوصة وwجة Ìºور أيّام والِعيد تكّررت@/ قد منافع والعائدة الtّحقة@/ الدفعات

ã
|

تكّررها@/ باعتبار والعيادة تكّررت@/

عليه أو فيه كان ما ٕا� َعود الرجوع فٕاّن الرجوع@: وب� اXاّدة ب� Øب� فالفرق
الكرZة@: اSBيات هذه ´Í¼ اBٔصل ع� ويدّل قبل@/ من

/@٣٨ . ٨ ـ ل	 اPٔو0 ُسن0ُة َمَضت َفَقد َيعودوا وٕان

/@١٧ . ٢٤ ـ أبداً ثله ßX َتعودوا أن اُ َيِعُظكُم

/@٢٨ . ٦ ـ َعنه وا Ôu Xا َلعادوا ُرّدوا ولَو



عود ٣٠٨

/@٣ . ٥٨ ـ َرَقبة فَتحريُر قالوا ا ßX َيعودون Ú Ôj

الرجوع ٕا�@أّن مضافاً ٕا�@, Mرف Bستعملت Bّالرجوع ,@وٕا مفهوم اXراد فليس
:@
ã
| Fك ـ به العمل ع� B@يدّل ّ مyَيى ٕا�

/@١٢٢ . ٩ ـ ٕالzم َرَجعوا ٕاذا قوَمهم ولُينذروا

/@٦٤ . ٢١ ـ َفقالوا ٕا�أنف«Îم فرَجعوا

وهذا عليه@, أو فيه كان ما ٕا� ا¡ركة من بأزيد يدّل B ء@:
ã
Ï¾ ٕا� فالرجوع

/@ ّ ثانويى ٕاقدام ع� يدّل فٕانّه العود@, tRف

/@١٠٤ . ٢١ ـ ُنعيُدُه َخْلٍق ل أو0 َبدأنا F @كَ

/@٥١ . ١٧ ـ ة َمر0 َل أو0 َفطركُم ال0ذيى ُقل ُيعيدنا َمن َفَسَيقولون

/@١١ . ٣٠ ـ تُرَجعون ٕاليِه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôj ْلَق Òòk َيبدُء اُ

/@٣٤ . ١٠ ـ ُيعيده Ú Ôj اòلَق َيبدُء َمن Ìكائكُم Ô¾َهلِمن ُقل

خلق يظهر اXاّدة nعا فناء بعد
Ø
j ,@nالعا هذا ÏÉقت[ اXاّدة nعا

ã
| اòلق بدء

اÇXبتَدأ اÇòلق صورة ع� ثانياً ويعود ,@ ّ برزخيى متناسـب وبدن لطيف nوعا جديد
الك	ي@/ القيامة تقوم أن ٕا� الصورة تلك ع� ويدوم

وهو وروحاً@, ذاتاً اBّٔول ع� ّ الثانويى اÇòلق أّن ٕا� ٕاشارة بالَعـْود@: والتعب�
البدنّية@/ القالبيّة اòصوصيّات

ã
و| ظاهراً غ�ُه

Ø
j بدنه ويف� شجر يَيبس حيث أيضاً@, النبات nعا

ã
| جارية اBٕعادة وهذه

والتـبادل ا�Çريان هذا من وقريباً باBّٔول@/ tًثBم آخر شجر حبّته من وينبت ينمو
أيضاً@/ ا¡يوان nعا

ã
| Nريى واBٕعادة@:
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ّ الثـانويى اÇòلق
ã
| بـاق بعيـنه وهو الروح@, هو فيه فاBٔصل اBٕنسان@: وأمّا

/@
Ø ã
æالبد والقالب اللباس

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا والتبّدل

وBيـزال دا_Çاً التبّدل
ã
| وهو الساتر@, ا¡افظ كاللباس اBٕنسان بدن ٕاّن نعم

ويف�@/ Zوت أن ٕا� ويضعف أجزاؤه يتبّدل

من فيه يرسخ ما قهراً فيب� اXاّدة@: nعا وراء من وهو ثابتاً باقياً الروح كان وØXا
النفسانّية@/ الصفات خواّص ومن واBٔفكار@, اBٔعFل آثار

ٕا� تنتقل وا¡ـيوان النـباتات
ã
| الذاتيّـة ثار SBوا اòصـوصيّات تلك أّن Fك@

التوارث@/ هو وهذا والنطفة@, ا¡بّة بواسطة أخtفها

العقل يوجد وبتبَِعه اBٕنسان
ã
| الروح وجود هو وغ�ه@: اBٕنسان ب� والفرق

ويعاقب@/ يثاب وwذا والتدب�@,

ã
| Fك واBضطرار@, والطبع القهر سبيل ع� وصفاته عمله آثار يري فاBٕنسان
امتـيازاته من وهذا واBختيار@, والتدب� العقل سـبيل وع� أيضاً@/ وا¡يوان النبات

يََره@/ اً ØÌ Ò¾ ٍة ذر0 ِمثقاَل َيعَمل وَمن ـ وUتّصاته

ُيعيُده Ú Ôj اòلَق َيبدؤ ال0ذيى وهَو قاِنتون لَُه pُكل رِض َPٔوا وات مى الس0 ã| َمن ولَُه
/@٢٧ . ٣٠ ـ َعلَيه أهوُن وهَو

/@١٩ . ٢٩ ـ َيس� ا Òَع� ذلَك ٕان0 ُيعيده Ú Ôj اòلَق اُ ُيبدٔي َكيَف َيروا Ònأَو

ـ ُيعيده Ú Ôj اòلَق َيبدؤ اُ ُقل ُيعيده Ú Ôj اòلَق َيبدؤ َمن Ìكائكُم Ô¾ِمن َهل ُقل
/@٣٤ . ١٠

فاòلق وٕانساناً@, وحيواناً ونباتاً bاداً اòلق Pميع عامّة الكرZة اSBيات هذه



عود ٣١٠

من وأهون عليه Ì»أي واBٕعادُة اBٕبداء@, من كان Xا إعادة
ã
و| جديد لَبس

ã
| دا_اً

الصورة@/ ومسبوقيّة اBٔصيلة اXاّدة لبقاء اBٕبداء@,

ومورداً@/ مفهوماً اXصطلحة والقيامة البعث من أعّم اBٕعادة أّن فظهر

/@٢٩ . ٧ ـ َتعودوَن َبدأ@كُم F كَ يَن الد* لَُه Ò	ِلصU وادعوه

/@١٣ . ٨٥ ـ وُيعيد ُيبدٔيُ هَو ٕان0ُه َلَشديد ربّك َبطَش ٕان0

/@٥١ . ١٧ ـ ة َمر0 َل أو0 َفطََر@كُم ال0ذيى ُقل ُيعيُدنا َمن َفَسَيقولون

nالعا
ã
| اBٕنسان عود ع� تدّل بعدها@: وما قبلها ما بقرينة الكرZة اSBيات هذه

أعFله@/ نتيجة فيه ف�ي اBٔرض@, عن خارجاً ّ ال	زخيى

/@٥٥ . ٢٠ ـ أخري تارةً رجكُم ÔK وِمyا ُنعيدكُم وفzا َخَلقنا@كُم ِمyا

/@١٨ . ٧١ ـ ٕاخراجاً رُجكُم ÔOو فzا ُيعيدكُم Ú Ôj َنباتاً رض َPٔا ِمن أنَبتكُم وا

اBٕنسان@: خلقة
ã
| منازل ثtثة ٕا� ٕاشارة Fzف

وال�اب اÇXاء فٕاّن النبات@, بصورة اBٔرض من اòلق هو مقّدمة@: خلقه ـ ١
النباتات@/ صورة ٕا� يتحّول

اBّٔولية اXاّدة صورة ٕا� اXأ@كولة النباتات من التحّول وهو خلقته@: مبدأ ـ ٢
النطفة@/ من ويبتدٔي اBٕنسان@, òلق

وهيى أخري دورة ٕا� تتحّول أن ٕا� اBٔرض ع� [ـتّد أيضاً اXرحلة وهذه
اBٔرض@/ وجه عن اòارجة الثالثة اXرحلة

ا¡ـياة دورة وIّول وفنائـه@, البدن ]ـوت اBٔرض@: عن خارجاً ٕاعادته ـ ٣
برزخّية@/ حياة ٕا� الدنيويّة
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ٕا� اBٕنسان تكّون بدء من مراحل ثtثة هذه أّن الكرZت�@: اSBيت� من ويظهر
واXرحلة اBٔرض@, ومن اBٔرض وجه

ã
| Qريان اBٔوليان واXرحلتان حياته@, انxاء

وجّل@: عّز fا لقاء ٕا� تنxيى أن ٕا� اXاّدة@@, nعا وراء Dوف Tيطها عن خارجة الثالثة

/@٢٧ . ٣٠ ـ تُرَجعون ٕاليه Ú Ôj ُيعيده Ú Ôj

أمر@: فيه يُعاد Tّل ]ع� مكان@, Ëºٕا والَمعاد@:

/@ ٨٥ . ٢٨ ـ ٕا�َمعاد َك لَراد( الُقرآَن َعلَيك َفَرَض ال0ذيى ٕان0

بعد
Ø ã
æالروحا nوالعا ال	زخيّة ا¡ـياة عن عبارة ع�@:

Ù
Ì¿تXا اصطtح

ã
| وهو

البـدن خـلق بـٕاعادة البـدن@, موت بعد اBٕنسان خلق فzا يعاد اXاّدة@@, nعا انxاء
تعا�@: بقوله اBٕشارة وٕاليه ,@ ّ ال	زخيى

أخري@/ تاَرة Kرجكُم وِمyا

/@oا¡ك fا كتاب
ã
| الكلمة هذه مواّد استعFل موارد من يستفاد ما هذا

Ìوها
Ø
ف« حيث ومشتقّاtا@, اXاّدة هذه تفس�

ã
| واLBراف اBشتباه ك� وقد

ومضّلة@/ مزلّة
ã
| وقعوا

Ø
j الرجوع@, ]ع�

/@Ì¿ن قوم@, الق	@, ـ مواّد ٕا� البحث تتّمة
ã
| راجع

به@/ يرتبط ما وٕارم@, وصا¬ \ود ـ
ã
| ذ@كر فقد عاد@: وأمّا

ومسـتعربة@/ وعـاربة@, بـائدة@, أقسـام@: ثtثة العرب ـ@ ٨٧ . ١ الورديى ابن
اBُو�@/ وجرهم و\ود كعاد عهدهم@, لتـقادم أخـبارهم@, تفاصيل عنّا ذهب فالبائدة@:

ٕاÊºعيل@/ ولد من واXستعربة@: قحطان@/ ولد من ا¨ن عرب والعاربة@:

\ود جاثر مyم أوBد@, وBٕرم سام@, بن ٕارم أيضاً@: سام ولد ومن ـ ١١ ص
ã
و|
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العـربّية@, ٕارم ُولد كtم وكان عاد@, ُعوض ومن ُعوض@, أيضاً Bٕرم وولد وجديس@/
والشام@/ ا¡جاز ب� ا¡جر \ود وسكنت حÍÉموت ٕا� الرمل عاد بنو وسكنت

قبل بادت
ã

الّ اBُو� عاد

ã
| نوح بعد من يؤثر الُملك ٕاّن ـ ٢٥٨ . ١ اXروج

هناك وأّن تقّدمهم@, ع� يدّل فٕانّه ـ عاداً اPُو� أهلك وٕانُّه ـ كلّها العرب Wالك سائر
ـ اXشيّدة اBٔبنية من بنوه وما بط¿Îم بشّدة ونطق مُلكهم عن fا وأخ	 ثانية@/ عاداً
ملك من أّول وعاد@: لدون@/ ÒH لعل0كُم َمصانَع وتت0خذون تعبثون َريعآية بكّل أتبنون
oعظ جبّاراً tًرج عاد وكان نوح@/ قوم fا أهلك أن بعد الطائفة هذه من اBٔرض

ã
|

با¨ن@/ متّصلة بtده وكانت القمر@, يَعبد وكان ٕارم@, بن ُعوص بن عاد وهو اòلقة@/

القـرآن ورد وبـه أبzم@, Ëºبٕا عاد Gم ويقال عاد@: بنو ـ ٣٠٣ اBٔرب uاية
بن سام بن ٕاَرم بن ُعوص بن عاد بنو وهم والبائدة@, العاربة العرب من قبيلة ,@hالكر
ن@/

Ø
Fوع ا¨ن ب� باBٔحقاف منازGم وكانت اBُو�@, عاد هؤBء لعاد ويقال �ع� نوح

عاد بن بكر بن معاوية بن بكر بنو وهم اBُو�@, عاد من بطن أيضاً عاد وبنو
ويقال@: بالر´@/ عاد هtك بعد بقوا وهؤBء اBٔخري@, عاد GؤBء ويقال عوص@, ابن

اBّٔمة@/ قدم باعتبار اBّٔوليّة ٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيقول@: أوصافهم@, من يذكر hالكر القرآن أّن

/@٦٥ . ٧ ـ ا اعُبدوا قوم يا قاَل هوداً أخاهم وٕا�عاد

/@٥٩ . ١١ ـ ُرُسله وعصوا م Øwبآياتر َجحدوا عاد وتلَك

/@٢١ . ٤٦ ـ باPٔحقاف قوَمه أنذر ٕاذ عاد أخا واذ@كر



٣١٣ عود

/@١٢٣ . ٣٦ ـ اXرسل	 عاٌد بت @كذ0

/@١٥ . ٤١ ـ رضبغ�ا¡ّق َPٔا
ã
| وا Ò
فاستك عاد فأّما

/@٦٠ . ١١ ـ هود قوم لعاد ُبعداً Pأ

فيقول@: وابتtئهم@, أخذهم من تعا� ويذكر

/@٥٠ . ٥٣ ـ اPُو� عاداً أهلَك وٕان0ه

/@٤١ . ٥١ ـ oالعق Ò́ الّر علzم أرسلنا ٕاذ عاد
ã
و|

/@٦ . ٦٩ ـ عاِتية
à
Í Ò¼Í Ò¼

à
بر´ هِلكوا فاُ عاٌد وأّما

/@١٣ . ٤١ ـ و\ود عاد صاعقة مثَل صاِعقًة أنذرُتكم فُقل فٕانأعرضوا

/@٣١ . ٤٠ ـ ود Ò\و وعاد نوح دأبقوم مثل

/@٩ . ١٤ ـ ود Ò\و وعاد نوح َقوم َقبلكم من ال0ذيَن نبأُ يأتكُم nأ

اُمور@: الكرZة اSBيات هذه من ويستفاد

بابه@/
ã
| أوصافه

ã
çوسيأ الّسtم@, عليه هود م

Ø
zنب أّن ـ ١

tًمرس هود وكان �ع�@, هود غ� اُخر أنبياء عاد لقوم أّن يظهر :@ Òرسل�Xا ـ ٢
ُرسله@/ وعصوا ـ بtدهم

ã
و| مyم وكان خاّصة ٕالzم

ا�نوبيّة ا�هة
ã
| ا¡جاز

ã
ÏÈأرا من قطعة ا Øuأ ا¡قف

ã
سبق@| باBٔحقاف@: ـ ٣

ق	  هود �ع�,@وحÍÉموت ن, ومyا@حÍÉموت@مدينة@صغ�ة@وwا
Ø
Fب�@ا¨ن@وع@Dف مyا

الساحل@/ عن نائية الرمال
ã
| موضوعة

عاد@/ قوم من كان هوداً@ أّن ع� يدّل عاد@: أخا ـ ٤

واستك	وا@/ الّرسل وعصوا اSBيات جحدوا م Øuٕا وَعَصوا@: َجحدوا ـ ٥



عوذ ٣١٤

عاتية@/ oعق Í¼Í¼ بر´ اُهلكوا وقد ـ ٦

ا¢ارج@, ع� اعBد غ� من ا¡اّد الشديد الصوت الصعقة@: عاد@: صاعقة ـ ٧
والر´ ا¡ركة أثر

ã
| Iصل ا Ø̂ ٕا والضغطة واصطكاك@, ضغطة شّدة أثر

ã
| Jصل وهو

الشديدة@/

وأمّا نوح@, وبعد \ـود قبل كانت عاداً أّن الذكر@:
ã
| ال�تيب من يستفاد ـ ٨

آيات@:
/@١٣ . ٥٠ ـ وعاد و\وُد الرّس وأصحاُب نوح قوم َقبلهم بت @كذ0

/@٤ . ٦٩ ـ عاد وأّما بالطّاغية هلكوا فاُ \وُد فأّما بالقارعة وعاٌد بت\وُد @كذ0

وغ�ها@/ ال¿Îرة جهة ومن وضعفه@, الطغيان شّدة بلحاظ ال�تيب فٕاّن

القبائل@/ هذه ذ@كر عن خالية العهدين كتب أّن �O Bو ـ ٩
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عوذ@:

وعّوذت وتعّوذت به@, اعتصمت / وِعياذاً@: مَعاذاً به باf وعذت استعذت ـ مصبا
ذتا Xعو F Øu@Bٔ الناس@, برّب أعوذ وقل الفلق@, برّب أعوذ قل ذتان@: Tوالُمعو /@fبا الصغ�

/@fبا وأعذته سوء@/ كّل من عصمتاه أيى ,@F
Ò
صاح}

كّل عليه Jمل
Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال ٕا� اBلتجاء وهو واحد@, مع� ع� يدّل عوذ@: ـ مقا

ٕاليه@, أ�أ أيى ثناؤه@, جّل fبا أعوذ تقول اòليل@: قال Bزمه@/ أو ء
ã
Ï¿ب لصق ء

ã
Ï¾

,@fا مَعاذ وقوGم@: َملجأ@/ أيى لك@, عياذ فtن يقولون م Øu@أ أيضاً ذ@كر ِعياذاً@/ أو َعوذاً
فزع من اBٕنسان wا يُعّوذ ã


الّ واXعاذة@: والعوذة /@fبا أستعيذ وكذا ,@fبا أعوذ معناه
أيّام@/ سبعة كذا وتكون عائذ@/ وضعت@: ٕاذا اُن� لكّل ويقولون جنون@/ أو
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وأطاف ء
ã
Ï¿ٕا�ال أ Ò� أيى عائذ فهو عوذاً يَعوذ عاذ من وعاِئذ ـ ٣٤ اBشتقاق

fبا ُعذت فيه@/ وجّل عّز fا ٕا� أفزع أيى وكذا@, كذا من fبا أعوذ ـ قوGم ومنه به@/
اBٕنسـان@, ع� تُعلXق

ã

الّ والَمعاذة@: الرجل@/ يى Ød وبه ُمعاذ@, وأنا مُعيذ fفا

ã
æفأعاذ

مَعوذة@/ اBٔصل وكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مواجه@/
Ø
Ì¾ من به واعتصام ء

ã
Ï¾ ٕا� اBلتجاء هو اXاّدة@,

ã
| الواحد اBٔصل أّن

نفسه@/ ليحفظ ء
ã
Ï¾ ٕا� اعتصام Vّرد اBلتجاء@:

ã
| ويtحظ

اBٔصل لوازم fن وغ�ها@: الفزع اBٕطافة@أو اtXزمة@أو الّلصوق@أو مفهوم وأمّا
وآثاره@/

ã
وB@يك� خارجاً@, اBٔصـل هذا Iقّق ٕاذا يتحـقّق ا Ø̂ ٕا التعـّوذ أّن يظهر وwذا
وIفّظاً, واعتصاماً التجاء Bيفيد اللTسان

ã
| الكtم@والّلفظ فٕاّن اظهاره@باللTسان@والقول,

ومرضاً@/ أXاً ªيعا Bو شفاء B@ينتج الدواء ذ@كر أّن Fك@

/@١ . ١١٤ ـ الوسواس
Ù
Ì Ò¾ِمن اس@/// النّ برب* ُقلأعوذُ

/@١ . ١١٣ ـ َخَلق ما
Ù
Ì Ò¾الَفَلقِمن برّب ُقلأعوذُ

.@٢٣ ـ Íون ÔÉJأن َرب* ِبَك ياط	وأعوذُ الش0 زات Ò ÒYِمن ِبَك أعوذُ َرب* وُقل
/@٩٧

ٕاذا تتحقّق ا Ø̂ ٕا الشياط�@: وحضور اGمزات ومن ال¿Ìور هذه من فاXصونيّة
بالرّب@/ التعّوذ حقيقة Iقّق

تعا�@: قوله وكذلك



عوذ ٣١٦

/@٩٨ . ١٦ ـ oج الر0 يطاِن الش0 ِمن باِ فاْستَِعذ الُقرآَن قرأَت فٕاذا

/@٢٠٠ . ٧ ـ با فاْستَِعذ زٌغ نَ يطان الش0 ِمَن �َغن0َك يَ وٕاّما

اBستعاذة@/ حقيقة Iقّق من فt@بّد

ع�اظهار تدّل أعوذ@: ـ صيغة فٕاّن ب�التعب�ين: والفرق التعب� اختtف وأمّا
وB@بّد اسـتقبال@, آخر ٕا� ا¡ال من ومتوقXعاً مستمّراً نفسه جانب من حقيقة العياذ

Ø
Ì¾و اGمزات

Ø
Ì¾و ا¢لوق

Ø
Ì¾و الوسواس

Ø
Ì¾

ã
| Fك متوقXعة@, أمور

ã
| تستعمل ا Øu@أ

الشياط�@/ حضور

وتـوّجهه@, وبعونه fا من وIقّقه العياذ طلب ع� تدّل فهيى اBستعاذة@: وأمّا
عـّز fوا ا¡Çال@, زمان

ã
| حاÍÈة بأمور يتعلّق أ@نّه وB@بّد ا¡ال@,

ã
| يتحقّق وهذا

الشيطان@/ من نزغ ومواجهة القرآن@, قراءة صورة
ã
| Fك اNاده@, ع� قادر وجّل

Fك والوقوع التحقّق ع� الدالّة
ã
ÏÈاXا بصيغة التعب� التحّقق@:

ã
| منه وقريب

:@
ã
|

/@٢٠ . ٤٤ ـ تَرbون ورّبكُمأن
ã Ù
èِبَر ُعذُت

والعـزم القـاطع بالقول العياذ يتحقّق مورد
ã
| فهو قُل@: ـ بكلمة التعب� وأمّا

حضور ومن الوسواس@واGمزات ¾Ìور من fبا العياذ
ã
| Fك ,@

ã
القل� الراسخ@واBٕنشاء

الناس@/ ¾Ìور ومن الشياط�

كلمة تستعمل tف :@ ّ اختياريى تباعد ٕا� وJتاج خارجيّة بأمور يرتبط Dف وأمّا
تعا�@: قوله

ã
| Fك قل@, ـ

/@٦٧ . ٢ ـ ا�اِهل	 ِمَن أ@كوَن باأن أعوذ قاَل ُهُزواً أتت0خُذنا قالوا

/@٤٧ . ١١ ـ ِعلم بِه
ã
ليس� أسألكما أن ِبَك أعوذ

ã
Øæ ٕا َرب* قاَل
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/@١٨ . ١٩ ـ ِمنك ن ×a بالر0 أعوذُ ã Øæ ٕا قاَلت

:@
ã
| Fك فعله@, عن نائباً اXوارد بعض

ã
| ويستعمل ,@ ّ ميميى مصدر والَمعاذ@:

/@١٩ . ١٧ ـ ِعنده متاَعنا وجدنا َمن Pّٕا نأخَذ اأن َمعاذَ

نأخذ@/ أن مَعاذاً fبا نعوذ واXراد

ٕاذا اòارج
ã
| ٕامّا واBعتصام اBلتجاء Iقّق عن عبارة التعّوذ@: حقيقة أّن فظهر

معنويّاً@/ كان ٕاذا القلب
ã
| أو اòارجّية@, اBُمور

ã
| @كان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عور@:

أعور@, فالرجل غارت@, أو نقصت تعب@: باب من َعَوراً الع� َعِورت ـ مصبا
كلمة قيل ومنه قال@, باب من ُعرtا يقال والتثقيل@, با¡ركة ويتعّدي َعوراء@, واBُن�
أنفًة اBٕنسان يس�ه ء

ã
Ï¾ وكّل ٕالzا@, النظر لقبح عورة للسوءة وقيل لقبحها@, َعوراء

وا�مع منه@, Oاف خلل وا¡رب الثغر
ã
| والعورة عورة@/ والنساء عورة@, فهو وحياء

لغة@/
Ø
ËÉوال العيب@, كtم@: وزان والَعوار الفتح@, والقياس للتخفيف بالسكون َعْورات

ٕاعارة ء
ã
Ï¿ال أعرته ويقال ذلك@/ من والعارية تداولوه@, واعتوروه@: ء

ã
Ï¿ال وتَعاَوروا

طال}ا@, ع� عار ا Øu@Bٔ عارية يت Ød الليث@: قال وطاعة@/ ٕاطاعة أطعته مثل وعارة@,
والتشديد@/ بالتخفيف العواريى وا�مع

مرض ع� يدّل واSBخر ء@,
ã
Ï¿ال ع�تداول يدّل أحدYا أصtن@, عور@: ـ مقا

عـليه ÇJمل
Ø
j النـظر@, من اòلّو ومعناه عين�@/ ذيى وكّل اBٕنسان

ã
عي� ٕاحدي

ã
|

ÍÈب واحد كّف Fّفكل ÍÈباً@, واعتوروه فtناً القوُم تَعاَور ـ فاBّٔول منه@/ ويشـتّق
Bو الع�@,

ã
| الَعَور ـ اSBخر واBٔصل ء@/

ã
Ï¾ كّل

ã
| عاّم والتعاور اòليل@: قال آخر@/



عور ٣١٨

عينَه ُعرُت وتقول العين�@/ ٕاحدي
ã
| Bّٕا يكون B والَعَور عمياء@, العين� Bٕحدي يقال

الَعورة@, الباب ومن َعْوراء@/ كلمة وهيى التشبيه@: مع�
ã
| ويقولون وأعرت@/ رت Xوعو

òلّوه@/ مراقبته ينبغيى ء
ã
Ï¾ الَعورة @كأّن

,@ Xواعور يَعار وعاَر َعَوراً َعِور وقد العين�@, ٕاحدي حّس ذهاب الَعَور@: ـ لسا
للواحد فيكون منكوراً@, به يوصف وقد وغ�ه@/ الثغر

ã
| اòلل والَعْورة@: أعور@/ وهو

وقد الرجال@/ من òلّوها اق
Ø
Ì
Û
لل« كنة ÔW أيى ـ َعْورة بيوَتنا ٕان0 ـ واحد بلفظ وا�مع

حرب@/ أو ثغر من منه يتخّوف خلل كّل :@ ّ ا�وهريى وقال ريزة@/ ÒM ليست أيى قيل@:
ا Ø̂ وٕا َعْورات@, وا�مع ,@Ftسوَأ واXرأة@: الّرجل وَعورة ـ�@/ Xللس مgن كّل والَعورة@:
منه يُستحيَي أمر وكّل واواً@/ أو ياء يكن n ٕاذا اÊºBٔء bيع

ã
| فَْعلة من

ã
æالثا Jّرك

الواضح@/ Ùالب� اXمكن والُمعِور@: عورة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن عرفاً@/ سـ�ه ويلزم بروزه يسـتقبح ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اBٔصل أّن

الثـغور@/
ã
| اBٔعـداء لنفوذ وموارد ضعف ونقاط الع�@/

ã
| وعيب مرض مصاديقه@:

ÇVموع ع� تطلق وقد بس�ها@/ عرفاً كم ÔJ اُن� أو ذ@كراً اBٕنسان بدن
ã
| وأعضاء

وأمور أموره جريان
ã
| كان ٕاذا والبيت ويُس�@/ جب ÔJ أن Bزم بدuا فٕاّن اXرأة بدن

يصلح B ووقايع أمور فيه يكون ما اBٔوقات ومن عليه@/ يُطّلع أن يستقبح ما سا@كنيه
بروزها@/

العـارية مفهوم من مأخوذ اXع� هذا أّن فيه فالتحقيق التداول@: مفهوم وأمّا
اختلط وقد واويّاً@, أجوفاً عور B عري ماّدة من الكلمة وهذه لtستفادة@, اXأخوذة

معانzا@/ واختلطت علzم واشت}ت اللغة@, كتب
ã
| ـ وعرو وعور عري ـ مواّد
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وعري@/ عور ـ ذيل
ã
| العارية ذ@كروا م Øu أ ذلك@: ع� ويدّل

ما اختيار هو اXاّدة@: هذه من الصيغة اسـتعFل صّح ٕان اBعتـوار مفهوم وأمّا
التداول@/ مطلق

ã
| استعمل

Ø
j

ã
ا¡قي� معناه هذا به@, واBٔخذ عرفاً س�ه يلزم

اشتقاق فبيyا الس�ة@/ فقدان هو :@ والعريى النافذ@/ الوصول هو العرو@: وسبق@أّن
الس�@/ ورفع Øالتس�

ã
| وتش�ك أ@ك	@,

ُيريدون ٕان بَعورة هيى وما َعورة ُبيوَتنا ٕان0 يقولون Ú ã�الن ِمyم َفريق وَيستأذن
/@١٣ . ٣٣ ـ ِفراراً Pّٕا

وحفظها وجرياuا مبا¾Ìة@أمورها وBزم ها, Øتس� يلزم نواقص@وأمور @فzا أيى
فzا@/ حضورنا بسبب

َع�َعـوراِت َيظهروا Òn ال0ذيَن الط*فِل أو لُبعولxـّن@/// Pّّن@ٕاx زينَ ُيبديَن Pو
/@٣١ . ٢٤ ـ الن*ساء

رؤيـxا ٕا� يُـBيل ã

الّـ النTسـاء من اXستورة ا�البة الباطنة اBٔعضـاء يراد

النفوس@/ مyا وتلتذ ومشاهدtا

ñي] للطفل يوجد Mيث علzا@, واBٕحاطة اBطtّع علzا@: الظهور من واXراد
wا@/ واBٕحاطة للBيل ا¤ّر@كة اBٔعضاء

اBXيل ØñمXا الطفل قبال
ã
| Nز n ٕاذا الزينة ٕابداء أّن

ã
اXّت� للبص� �O Bو

من الوجه أّن مع الكامل@, للرجل الوجه ٕابداء Nوز فكيف ا¤ّر@كة@: اBٔعضاء ٕا� نفسه
وجلبه@/ الروح جذب جهة

ã
| اBٔعضاء أقوي من وهو الطبيعّية@, الزينة مصاديق أع�

Ò	وحـ الفجر َصRة قبل ِمن َمّرات ثRََث نُكم@/// ِليستأِذ آَمنوا ال0ذيَن ا Ûv@َأ يا
/@٥٨ . ٢٤ ـ َعوراتَلكُم ثRُث الِعشاء صلوة َبعد وِمن الّظه�ة ِثياَبكُمِمن َتضعون



عوق ٣٢٠

B@ينبغيى Uصوصـة داخليّة أمور فzا تقع للعائلة@, Uصوصة أوقات ثtث أيى
ٕاظهارها@/

العائلة@/ Mياة اXرتبطة اBٕسtميّة اSBداب أحسن من وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عوق@:

منعه@/ ]ع� وعّوقه@, واعتاقه قال@, باب من َعْوقاً عاقه ـ مصبا

أيى واXعّوق� الدهر@, عوائق ومنه خ�@, من يراد
Ø
Fع الصارف العائق@: ـ مفر

/@�Çòا عن الناس يَعوق وَعْوقة َعْوق ورجل /@�Çòا طريق عن الصارف� اXثبّط�
/@sص Ëºٕا ويَعوُق@:

وعوائق عنه@/ و¼Íفه حبسه أيى واعتاقه@: َعوقاً يعوقه كذا عن عاقه ـ صحا
ُعـَوق ورجـل التثبيط@, والتعويق@: التثّبط@, والتعّوق@: أحداثـه@/ من الشواغل الدهر@:
زوجـها عند اXرأة عاقت وما Bٔصحابه@/ وتربيث تعويق ذو أيى زة@:

Ò Ô
Y مثال وُعَوقة

نوح@/ لقوم sص ويعوق@: بقلبه@/ يلصق n أيى Bقت Bو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مأخوذان القيدان فهذان ال½Íف@, مع التأخ� هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

اXاّدة@/ مفهوم
ã
|

التأخ�@, الرّد@, الدرء@, الدفع@, اXنع@, الصّد@, ال½Íف@, ـ مواّد وب� بيyا والفرق
وال�بيث@: اBشتغال@, ا¡بس@, الرجع@, الرفع@, التنحية@, التثبيط@, اBٕمساك@, الكّف@,

أخري@/ جهة ٕا� جهة من التحويل فيه يtحظ ال½Íف@: أّن
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الشّدة@/ مع والتحويل ال½Íف فيه يtحظ والصّد@:

/@ Øمع� جانب ٕا� اBٕبعاد فيه يtحظ والتنحية@:

فعله@/
ã
| القادر الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد واXنع@:

ء@/
ã
Ï¾ عقب ع� منع والرّد@:

البقاء@/ جهة ٕا� ناظراً غ�ه@, أو رّد صورة
ã
| منع مطلق والدفع@:

واòصومة@/ باtòف يشعر شّدة مع دفع والدرء@:

العلّو@/ جهة وفيه اòفض@, قبال
ã
| والرفع@:

قبل@/ من عليه كان ما ٕا� عود والرجع@:

وانقباض@/ النفس تشxيى
Ø
Fع امتناع والكّف@:

اBٕرسال@/ نقيض الفعل عن النفس حبس واBٕمساك@:

واXعنويّات@/ اBٔفكار جهة
ã
| تثبيت والتثبيط@:

مقصد@/ أو حاجة عن حبس وال�بيث@:

مكان@/
ã
| مطلق توقيف وا¡بس@:

الفراغ@/ مقابل
ã
| عمل مطلق واBشتغال@:

أو ال½Íف ]طلق فتفس�ه أخري@/ جهة ٕا� رّده مع ء
ã
Ï¾ تأخ� هو فالتعويق

توجـيه بالتثبيط@: أو بال�بيث أو بالتشـغيل أو با¡بس أو باXنع أو التأخ� ]طلق
فكيف متt_ة@, غ� متضاّدة oفاهXا هذه أّن هذا ع� ويدّل ,@

Ø ã
بتحقي� وليس ,@

Ø ã
تقري�

wا@/ اXاّدة Ì
Ø
تف«

والتحقيق@/ الدقّة عند تt_ها B الكرZة اSBية أّن ٕا� مضافاً

Pّٕا البأَس يأتون Pو ٕالينا َهلُم0 Pٕخواuم Ò	والقائل منكُم قيَن الُمعو* اُ َيعلُم َقد
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/@١٨ . ٣٣ ـ Rًَقلي

ي½Íفوا Ø
ح غ�ه أو جهاد
ã
| وأوامره الرسـول برنا¶ يؤّخرون الّذين أيى

بأنـواع أنف«Îم ٕا� ويدعـوuم بوظائفهم@, والعمل سلوكهم عن اXؤمنـ� اXسلم�
ا¡يل@/

مذكورة@/ كلFت من يرادفها ما دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

الياء@/ باب
ã
| تعا� fا شاء ٕان

ã
çفسيأ :@ ÓCص يعوق وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عول@:

الفريضة وعالت به@/ وقام كفله قال@: باب من Bًَعو
Ò
oاليت الرجل عال ـ مصبا

الرّد@, نـقيض فالَعْول اBٔنصباء@, فنقصت Îºامها وزادت حساwا ارتفع أيضاً@: Bًعو
وعـال وعاGا@/ الفريضة زيد أعال فيقال لغة@,

ã
| وبنفسه اBٔ@ك�

ã
| باBٔلف ويتعّدي

اBٕنسـان Zـونه ومن البيـت أهل والعيال@: كذلك@/ وعيل وظلم@/ جار :@Bًَعو الرجل
وعّولت عليه@, اعتمدت :@tًتعوي ء

ã
Ï¿ع�ال وعّولت وجيد@/ ِجياد مثال العيل@, الواحد

كذلك@/ به

الفريضة@: عالت ومنه ,@
ã
أثقل� ٕاذا :@Bًعو

ã
يَعول� ء

ã
Ï¿ال

ã
عال� ـ ٢٨٦ اBشتقاق

وعال ا�ـور@/ والعول@: وُيثقله@/ يُ}ظه ما أيى وعوله@, ويله ـ قوGم ومنه زادت@, ٕاذا
wم@/ أقام ٕاذا عياَله@: الرجل

ما ـ يقال يُثِقل@, Dف والعول ِلك@,
Ô
v Dف يقال الغول يتقاربان@, وغاَله@: عالَه ـ مفر

Pّ@أæأد ذلَك ـ@ الزيـادة بأخـذ النxصـفة ترك وهو الَعول ومنه ,@
ã
� عائل فهو عالَك

والتعويل: بالنّص/ @القسمة@المسّماة  Bٔصحاwا
ã
زادت@| الفريضة@ٕاذا عالت َتعولوا,@ومنه
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مؤونته@/ ثقل Iّمل وعاَله@: يثقل@/ Dف الغ� ع� اBعBد

أعوَل@, منه تقول الَعويل@, وكذلك بالبكاء@, الصوت رفع والَعْولة@: العول ـ صحا
عليه@: عّولُت ـ زيد أبو صّوَتت@/ القوُس@: وأعوَلت ب@, Xيُعذ عليه ُل XعوXا ـ ا¡ديث

ã
و|

ã
وعالَ� علzم@/ وأنفق قاtم أيى وِعيالة@: Bًَعـو م ÔGيَعو ِعـيالَه وعاَل عليـه@/ أدللُت

اشتّد@/ اBٔمر@: وعال /@
Ø ã
ع� وثقل

ã
غلَب� أيى :@

ã
يَعولُ� ُء

ã
Ï¿ال

عن ومال جار :@Bًَعـْو يَعول عاَل ا�ـور@, ٕا� ا¡كم
ã
| اXيل الَعْول@: ـ لسا

وَتفاَقم@/ اشتّد :@Bًَعْو القوم أمُر وعال مال@/ اñXاُن@: وعاَل النقصان@/ والَعْول@: ا¡ّق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الكفالة@/ مصاديقه@: ومن استعtء@/
ã
| استيtء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

واBرتفاع@/ مؤونxم@/ Iّمل بعنوان علzم واBٕنفاق عّدة@/ ع� والقَْوت بأمور@/ والقيام
الصـوت ورفع اBعتدال@/ عن واXيل اBسـتيtء@/ بعنوان والزيادة وا�ـور@/ والغلبة
واسـتيtؤها@/ القسـمة مـقام

ã
| الفريضة وزيادة والشّدة@/ اBستعtء بلحاظ بالبكاء

اBٔمر@/
ã
| واBشتداد

قـد اÇXاّدت� oمـفاه أّن ء وسـيجيى يائيّاً@, للعيل فهو اBفتـقار@: مفهوم وأمّا
خر@/ SBبا أحدYا واختلط اشت}ت@,

والَغول@: ـول Xوالص ول Òòوا ول Ò¡وا والُعلو اBَْٔول ـ مواّد ب� Dف أّن وO@Bـ�
اBستعtء@/ هو وا�امع أ@ك	@, اشتقاقاً@

@ـ@٤@.@٤/ تعولوا Pّ@أ@æذلَِك@أد ملكت@أZاُنكُم@ ما@ فواحدة@أو َتعدلوا Pّ@أ@ Ôrفٕان@ِخف

أن من قريبة الواحدة بالزوجة اB@كتفاء أيى تسفّل@, مع القرب ع� يدّل الدنُّو
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اً Ø	Qو استيtء يوجب الزوجات تعّدد فٕاّن ,@ Ø	والتج واBسـتعtء اBستيtء من تتّقوا
والِع¿Ìة والرفاهيّة الtّزمة اBٔرزاق والوسائل

ã
| Gّن, وIديداً tًميIو وتسلّطاً وقهراً

وتوسعته@/ العيش وتأم� البيت
ã
| Bزم هو ما وتدب� اBٔوBد وتربية وا¢الطة

بالوظائف العمل وOالف التقوي
ã
ينا| هذا@: زماننا

ã
| الزوجات تعدد ٕاّن نعم

واBٔهل العائلة ب� Dف اtÇòف ويوجب والعدوان@, والظّلم ا�ور ٕا� وينجّر اGBٕ×يّة
والّصفاء والفtح الفراغ ويسلب النTـيّات@, وسـوء وا¦ـّرد البغض ويوجد واBٔوBد@,

اBٔفكار@/
ã
| واBختtل والتعلّقات والتلّون اBبتtء

ã
| ويزيد والوفاء@,

نفسـه B@يراقب أن وا¡قيقة@: والتقوي والنصفة العدل يريد رجل عن فحاشا
اòبيثة@/ ا¡يوانيّة ا¦ايtت هذه أمثال عن

ã
B@يّت� وأن

وجّل@: عّز fا يقول

/@١٢٩ . ٤ ـ Ôrَحرص ولو الن*ساء Ò	َب َتعِدلوا أن تستطيعوا ولَن

غ� هذا زماننا
ã
| هذا فٕاّن والنصفة@, واXساواة العدل ٕاجراء

ã
| rبالغ ولو أيى

Wكن@/

ية@: SBا وأمّا

وُرباَع@: َمث�وثRَُث طاب@/// ما فانكحوا
اÇXقتضـيات وجدت ٕاذا اXمـنوعيّة وعدم ال½Íف اBقتضـاء ع� تدّل ا Ø̂ فٕا

وال¿Ìائط@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عام@:

يى Ød وبه مبالغة@, وَعّوام mعا فهو قال@, باب من َعوماً اXاء
ã
| عام ـ مصباح

حول عليه çأ ٕاذا ّ عاميى نبت فيقال لفظه ع� ٕاليه والنسبة ا¡ول@, والعام@: الرجل@/
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يوم من عددت وٕاذا أعوام@/ ع� bع وGذا بفتحت�@, فََعل تقدير
ã
| والعام يابس@/ فهو

Bّٕا يكون B والعام الشتاء@/ ونصف الصيف نصف فيه يكون وقد سنة@, فهو مثله ٕا�
متوالي�@/ وشتاء صيفاً

فـيه يكون الّذيى ا¡ول
ã
| السنة تستعمل ما كث�اً لكن كالسنة@, العام ـ مفر

ـ صب ßòوا الرخاء فيه Dف والعام بالسنة@/ ا�دب عن Ø	يع وGذا ا�دب@, أو الشّدة
ي Ød وقيل باحة@, Tالس والَعْوم@: سنة@/ ألَف فzم فلبَث ـ وقوله الناس@, ُيغاث فيه عاٌم

بروجها@/ bيع
ã
| الشمس لعوم @:@ عاماً السنة

ُدويـبة والُعومة@: أيضاً@/ عوم والسفينة اBٕبل ومَس� السباحة@/ العوم@: ـ صحا
لtّٔول@, توكيد وهو م@, Xُعو ِسنون يقال السنة@, والعام@: أسود@/ فّص ا Øuكأ اXاء

ã
| تَسبح

ويـقال سـنة@/ Iمل nو سنة aلت النخلة@: وعاوَمت شاغل@/ شغل بيyم تقول Fك@
جريه@/

ã
| السابح الفرس والَعّوام@: عامك@/ زرَع تبيع أن عyا ّ اyXيى اXعاَومة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن تكّلف@/ tب ّ الطبيعيى ا�ريان هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

الُعومة@/ الدويبة وِسباحة السفينة@/ وجريان اBٕبل@/ وجريان السابح@/ الفرس جريان
اXنظّم ّ الطبيعيى ا�ريان وهكذا معتدل@/ جريان اXاء

ã
| السباحة فٕاّن اXاء

ã
| وسباحة

اBٔرض@/ Mركة سنة@, ٕا� اXمتّد الزمان
ã
| اXعتدل

]ع�التحّول مأخوذة@من@السنو سبق Fك السنة أّن السنة@والعام@: ب� الفرق وأمّا
كان ٕاذا العام فيطلق اXعتدل@/ ّ الطبيعيى ا�ريان ]ع� العوم من مأخوذ والعام /@ Øوالتغ�
عن اòارج والتحّول Øالتغ� جهة اXلحوظ كان ٕاذا وأمّا ا�ريان@/ ذلك هو اXلحوظ

فzا@/ ا�ارية الوقايع ٕا� بالنظر Øالتغ� وهذا السنة@, بكلمة Ø	فيع اBعتدال@:



عون ٣٢٦

وابتtًء@/ اً
Ø
Ì¾ أو كان خ�اً وIّول@, Øتغ� فيه عام ع� تدّل ا Ø̂ ٕا فالسنة

/@١٤ . ٢٩ ـ عاماً Ò	س Ò̀ Pّٕا َسنة ألَف فzم َفلبَث

/@٤٩ . ١٢ ـ Íون ß½يَع النّاسوفيه ُيغاُث فيه عاٌم ذلَك َبعد ِمن ãçيأ Ú Ôj

َطـعاِمك ٕا� فانظُر عام مائة لبثـَت َبل قاَل بعَثـه@/// Ú Ôj عام مائَة اُ فأماَتـُه
/@٢٥٩ . ٢ ـ َيَتسنّه nابكÌ¾و

/@١٣٠ . ٧ ـ ن	 بالس* فرعوَن آَل أخذنا وَلَقد

خ� أو باطلة أو حقّة جريانات
ã
| التحّوBت فzا أزمنة ع� السنة فأطلقت

يؤخذ زمان
ã
و| قومه@, مع وحاBته �ص�

Ø ã
الن� نوح دعوة زمان امتداد

ã
| Fك ,@

Ø
Ì¾ أو

n أيى يتسّنه@: n ـ كلمة اXاّدة ومن حياtم@/ جريان Øويتغ� بالعذاب ويبت� فرعون آل
/@ Øيتغ�

ã
| Fك ,@ ّ عاديى برنا¶ وع� ّ طبيعيى جريان فzا أزمنة ع� فاُطلق العام@: وأمّا
بعثه@/

Ø
j عام مائة نبيّاً أمات زمان

ã
و| فيه@/ يغاث زمان

ã
و| نوح@/ بعد عاماً `س�

Vارvا@/
ã
| Iّول tف

موردYا@/
ã
| الكلمت� من واحدة بكّل التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عون@:

وقد فأعانه@, به واسـتعان أعوان@, وا�مع اBٔمر@, ع� الظه� الَعْون@: ـ مصبا
واعتَونوا@: القـوم وتَعاَون والَمعانة@/ الَمعونة ËºBٕوا ٕاستعانه@, فيقال@: بنفسـه يتعّدي

بعضاً@/ بعÎÉم أعان

عّونت منه@: تقول ُعون@, وا�مع ء@,
ã
Ï¾ كّل من ا Øyس

ã
| النXَصف الَعوان@: ـ صحا

م Øuكأ مّرة@, فzا قوتل
ã

الّ ا¡ـروب من والَعوان َعـوناً@/ تَعون وعانت تعويناً اXرأة
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مـن اXعـونة كث� ِمعـوان@: ورجل اBٔمر@/ ع� الظه� والَعـْون@: ِبكراً@/ اBُو� جعلوا
الناس@/

حكي وقد سواء@, فيه واXؤّنث وا�مع واBٕثنان الواحد الظXه�@, الَعْون@: ـ لسا
ٕاذا واعتانوا@, اعتونوا يقال :@ ّ َبّريى ابن قال للجمع@/ Ëºٕا والَعوين@: أعوان@/ تكس�ه

ã
|

ابن حجمها@/ يَبُد فلم خلقها اعتدل ٕاذا مُتعاِونة@, امرأة :@ اBٔزهريى بعضاً@/ بعÎÉم عاون
القطيع والعانة@: اXنفردة@/ وهيى الرجل@, يى Ød وwا الطويلة@, النخلة العوانة@: :@

Ø ã
èعراBٔا

واBٔتان@/ القبل@/ فوق عر Xالش َمنبت والعانة@: الوحش@/ ر Ô Ôa من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صفة عب Xكالص والَعون ,@Í½والن ½Íة xالن مطلق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

وامتداد استمرار ع� ويدّل كا�بان الَعوان وكذلك ,@Í½الن شأنه من يكون من ]ع�
كّل من ومعتدله السّن منتصف

ã
| توجد الtّزمة الذاتيّة الصفة وهذه اBٔلف@, بوجود

وَعوان@, َعون فهو يعون@, عان فيقال@: ظه�اً@, كونه ويصّح وجوده قوي
Ø
rي Ø
ح ء

ã
Ï¾

وقد wا@, اBتّصاف ]ع� Bزماً@, يستعمل اXاّدة من فا£ّرد والَمعانة@, الَمعونة واXصدر
بأّن اً ØYتو Vّرد@, فعل مyا يستعمل n اXاّدة بأّن وقالوا اXع� هذا عن بعÎÉم غفل

اBٕعانة@/ مفهوم غ� واXنتصف الَعوان مفهوم

الع	ّية@: من fأخوذ ا¡يوان@: من القطيع ]ع� العانة وأمّا

قطيع@/ ,@sغ ماشية@, ـ �عاناء� ـ قع

اBٔتان@, أو ا¡يوان@, من القطيع فٕاّن اXاّدة@: وب� بيyا تناسب وجود ٕا� مضافاً
وبلوغه@, اBٕنسـان ¡لم عون والشعر الشعر َمنبت وكذلك له@, وَعون اBٕنسان يع�

/@FG وأمارة
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والن½Íة@: واXساعدة الظه� ومواّد اXاّدة ب� الفرق وأمّا
ٕاليه@/ يستند اBٕنسان ظهر

ã
| وقوعه فيه يtحظ فالظه�@:

والفضل@/ �òا
ã
ÏÉتقت حالة وجود فيه يtحظ واXساعدة@:

Uالف@/ أو عدّو قبال
ã
| التقوية فيه يtحظ :@Í½والن

غ�ه@/ ٕا� نظر دون من نفسه
ã
| التقوية فيه يtحظ والعون@:

/@hالكر القرآن
ã
| استعGFا موارد

ã
| مyا واحدة بكّل التعب� لطف فظهر

/@٩٥ . ١٨ ـ بقّوة
ã
æفأعينو

/@٤ . ٢٥ ـ آخرون قوٌم َعلَيه وأعانَه
/@٥ . ١ ـ َنستَع	 وٕايّاَك َنعُبُد ٕايّاك

/@١٢٨ . ٧ ـ وا
ß

واص با اسَتعينوا

/@١١٢ . ٢١ ـ الُمسَتعان ُن ×a الر0 ورّبنا
/@
ã
æوقّوا َعوناً

ã
� فصار واBٕعانة الَمعونة منه طلبت أيى ,

ã
استعنته@فأعان� فيقال

/@٣ . ٥ ـ والُعدوان jPٕع�ا َتعاَونوا Pوالت0قويو Ø ß
َع�ال وَتعاَونوا
والتقوي@,

Ø
ال	 سبيل

ã
| اBستمرار ع� بعضاً بعضكم ٕاعانة منكم وليتحقّق أيى

ã

الّ اBجBعيّة التكاليف أهّم من وهذا والعصيان@/ اtòف سبيل

ã
| اBٕعانة وB@تدZوا
اBجBع@/ به يصلح

/@٦٨ . ٢ ـ ب	ذلك َعواٌن ِبكر Pو فاِرٌض P بقرةٌ@ ا Úuٕا
لصاحبه@/ َعوناً كونه حّد وهو ,
ب�مسّن@وف Dعتدال@فBتوّسط@واXا Tحد@

ã
|@ أيى

نفسـه
ã
| قيمة ذا كونه وٕا� السّن@, توّسط حّد ٕا� ٕاشارة بالعوان@: التعب�

ã
و|

ذاته@/
ã
| بالعونيّة متّصفاً كونه جهة من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢٩ عيب

عيب@:

َمعيب@, فهو صاحبه وعابه عائب@, فهو سار@, باب من َعيْباً اXتاع عاب ـ مصبا
والَمعاب@/ العاب ËºBٕوا مبالغة@, وَعيّاب عائب هذا من والفاعل يتعّدي@, Bو يتعّدي

ُعيوب@/ ع� وbع ,@ ÓÊºٕا الَعْيب واستعمل العيب@/ ٕا� نسبه مبالغة@, وعّيبه@:

وYا الَعْيبة@/ واBٔخري العيب@/ Fvٕاحد كلمتان@: فيه صحيح أصل عيب@: ـ مقا
عيّابة@: ورجل َيعيبه@, فtناً فtن عاب يقال معروف@, ء

ã
Ï¿ال

ã
| فالعيب متباعدتان@/

والكلمة العيب@/ والعاب@: عيب@/ فيه ظهر ٕاذا وغ�ه@: ا¡ائط وعاب الناس@/
ã
| وقّاع

�ص�@: fا رسول قال صحيحة@, عربيّة وهيى وغ�ها@, الثياب عيبة العيبة@: ـ اBٔخري
ه@/
Ø
Ìº موضع م Øu@كأ ـ

ã

وعيب

ã
Ï¾َكِر اBٔنصار

ع� أيضاً ومعيوب َمعيب فهو واحـد@, ]ع� والعاب@: والَعيبة العيب ـ صحا
العيوب/ والَمعايب: عيب/ موضع ويقال عيب, أيى ومَعاب: مَعابَة فيه ما تقول اBٔصل,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله صفته@,
ã
| أو ء

ã
Ï¿ال ذات

ã
| نقصان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

والسtمة@/ الصّحة
والبخس@: واللمز النقص وب� بيyا والفرق

مقداره@/ ومن ء
ã
Ï¿ال أصل من النقصان فيه يtحظ النقص@: أّن
ا¡ّق@/ ومن ا¡ّق خtف ع� نقصان والبخس@:
صفاته@/

ã
| أو ء

ã
Ï¿ال أصل

ã
| نقصان والعيب@:

غ�ه@/ أو ام Øtبا باللسان يكون تعييب والّلمز@:



ع� ٣٣٠

Fك ال«Ìيانّية@, من مأخوذة فهيى غ�ه@: أو الثوب فيه Nعل ما ]ع� الَعيْبة وأمّا
كيسه@/ = َعيْبا ـ

ã
æياÌº ـ ٥٩٦ . ٢

ã
تطبي� @فرهنگ ـ

ã
|

ٕانّه حيث الظرف ذلك نفس
ã
| نقص وجود اXاّدة@: وب� بيyا التناسب ولعّل

فيه@/ Nعل ء
ã
Ï¾ وٕا� مظروفه ٕا� دا_اً Tتاج

وراَءُهم وكاَن ا Ò{فأردُتأنأعي البحر ã|َيعملون Ò	سا@ك ÒXَفكاَنت فينُة الس0 أّما
/@ ٨٠ . ١٨ ـ َغصباً َسفينة ُكل0 يأُخذ َمِلٌك

وغصبه@/ اXلك تعّديى من مصوناً يكون Ø
ح

بنيّـة منـه@, وأهّم أعظم ÍÈر به قصد ٕاذا الواقع اòـtف أّن ع� يدّل وهذا
Bزماً@/ يكون وقد بل جايز@, مطمئنة@: خالصة

يصل B
ã

الّ اXشكلة الصعبة اBُمـور fن واXهّم@: اBٔهّم ذلك تشخيص وأمّا

بأ@نّه مّدعياً خtفاً يرتكب أن أحد لكّل Nوز Bو وبأحكامه@, fبا العارف Bّٕا ٕالzا
منه@/ أهّم خtف دفع يقصد

من له فt@بّد سلوكه@: مراحل
ã
| fا ٕا� السالك يواجهه ما كث�اً ا�ريان وهذا
الضtل@/ عن يُصان Ø
ح ,@fبا عارف فقيه nعا مراجعة

القتل من أمورYا جريان
ã
و| اòالص@, العبد هذا مع �ع� Ïºمو مtقاة

ã
و|

الطالب�@/ للمؤمن� ع	ة والتعم�@, والتخريب

َص
اً@/ َعلَيه َتْستِطع Òn ما بتأويِل سأنب*ئُك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�@:

ته Øوع� كذا ته Øوع� وجهه@/ ع� وذهب أفلَت عياراً@: يع� الفرس عار ـ مصبا
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Ø
j ـ�ة@, ßXا Iمل اBٕبل والِع�@: وبالباء@/ بنفسـه يتعّدي ٕاليه@, ونسـبته عليه قبّحته به@:
ا¡ركة كث� عيّار@: ورجل به@/ رمي من B@يُدري عائر@: وÎºم قافلة@/ كّل ع� غلب

التطواف@/ @كث�

واSBخر وارتفاعه@/ ء
ã
Ï¿ال نُتّو ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أصtن ع�@: ـ مقا

ُعيورة@/ وا�مع الكتف@, وسط
Ñ
çالنا العظم وهو : Öالَع� ـ فاBّٔول وذهاب@/ ء Vيى ع� ـ

Øã
Ï¿الوح ا¡Fر :@ Öالَع� ـ اSBخر واBٔصل القدم@/ ظهر

ã
|
Ñ
çالنا العظم القدم@:

ã
| والَع�

,@
Õ
َع� الع� وٕانسان وذهابه@/ وVيئه ل�ّدده َع�اً يى Ùd ا Ø̂ وٕا اBٔعيار@, وا�مع ,@

Ø ã
واBٔه�

سائرة@/ عائرة@: وقصيدة واضطرابه@/ وذهابه يئه
Ò
V من قلناه Xا يسّمي

FÇل ßوا� للرجـال Ëºٕا وذلك ـ�ة@, ßXا أaال معهم الّذين القـوم الِع�@: ـ مفر
للحFر والع�يقال خر@/ SBا دون من واحد كّل

ã
| يستعمل قد كان وٕان للِم�ة@, ا¡املة

يعلو وXا اBُذن ُغÍÉوف Iت وXا الع� وBٕنسان القدم ظهر ع� وللناشز
ã
Ï¿الوح

واñÇXان@, اXكـيال تقدير والِعيار@: وسطه@/
ã
| النصل و¡رف وللتولد الغثاء من اXاء

انفلتت@/ ٕاذا :@
Ô
تع� الدابّة وعارت العار@, من ته ØWذ ته@: Øوع� الدنان�@, ت Øع� قيل ومنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن جانب@/ ٕا� وا¡Çركة Tّل عن اòروج هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

ا�مل وس� بلد@/ ٕا� بلد من القافلة وحركة مكاuا@/ عن الدابّة انفtت مصاديقـه@:
عن العظم وخروج الس�@/

ã
| وVتمعاً منفرداً حيوان وكّل ا¡Fر وخروج أثقاله@/ مع

الع�@/ وBٕنسان اXتحرك@/ والغثاء ا¡ركة@/ كث� والرجل ال«Îم@وس�ه@/ وخروج Tّله@/

Bو ومـ�لته@/ مقامه عن خارجاً ء
ã
Ï¾ جعل فٕانّه التعييب@: ]ع� التعي� وأمّا

اللغة@/ اختtط من وٕانّه والتعوير@, العور ماّدة من مأخوذاً كونه يبعد



عيس ٣٣٢

اwBٕام@/ حالة عن الدنان� Hريج فٕانّه العيار@: وكذلك

bعاً اBٔصل
ã
| يكون أن يبعد tف Tّل@: من السائرة القافلة ]ع� الِع� وأمّا

للقافلة@/ ÓÊºٕا جعل
Ø
j والِع�@, كاBٔع� ْع� َBٔ

/@٧٠ . ١٢ ـ َلساِرقون الِع�ٕان0كُم ا Ôx أ@ي0 مؤذ*ٌن أذ0َن Ú Ôj
/@ ٨٢ . ١٢ ـ فzا أقبلنا

ã
� ال0 Òوالِع� فzا ا@ ُكنّ

ã
� ال0 الَقريَة واسئل

/@٩٤ . ١٢ ـ يوسف Ò́ ر Pٔجُد
ã
Øæ ٕا أبوُهم قاَل Ôالع� فَصَلت ا ØXو

معلوم@/ مقصد ٕا� Øمع� Tّل من وIّر@كت خرجت
ã

الّ القافلة أيى

ã
الوص� مفهومه ٕا� ٕاشارة غ�ها@: أو ا�FÇعة أو القافلة دون بالع� والتعب�

مقصد@/ ٕا� سائراً Tّل عن اòروج وهو ماّدته@, من اXستفاد

اBٔصل@/ قيود من وال�ّدد@: ا�Xة@, aل وليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عيس@:

الفحل@/ َعْسب ـ واBٔخري ب@/
Ò
Ì¿ُم أبيض لون ٕاحداYا كلمتان@, عيس@: ـ مقا

بعـ� قوÇGم من يكون أن أمكن عربـيّاً جعل وٕاذا علم@/ Ëºٕا :@Ï»عي ـ مفر
مـن أو ظلمة@, بياÎÈا يع�يى بيض ٕابل وهيى ِعيس@, وbعها عيساء@, وناقة أعيس

الفحل@/ ماء وهو الَعيْس

Ï»عي ع� الوحيى نزل قال أ@نّه ا¡سن عن ُروينا ـ ١٢٤ . ٣ والتار± البدء
نبـّوته

ã
| وكان سـنة@, وثtث� ثtث ابن وهو ورفع سـنة@, ع¿Ìة ثtث ابن وهو

له يقال عنيد جبّار ومَلكُها نصيب� ٕا� ُبعث Ï»عي أّن الضّحاك وعن سنة@, ع¿Ìين
فجاءهم ومعا�ة وأطبّـاء طّب وزمن و[اثيل أصنام أصحاَب وكانوا بوزا بن داود

أعجزهم@/ ]ا صناعxم جنس من Ï»عي
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ٕالzا fا بعث سنة@, ع¿Ìة سبع عمران ابنة
Ô
hمر بلغت ا ØXو ـ ٣٧ . ١ اXروج

¡Çم بيت Gا يقال بقرية وولدت اXسيح@, بالسيّد فحملت الروح فzا فنفخ ج	يل
اXقّدس@/ بيت من أميال ع�

ٕا� أزبيل صاحب من به هربت ولدته Xا اُمّه فٕاّن Ï»عي وأمّا ـ ٥٣ اXعارف
وتزّوجها, hمر خطب هذا يوسف وكان النّجار, هنالك@يوسف ٕا� واُمّه وaله ,Í½م

صا¡اً@/ tًرج وكان يبا¾Ìها@, أن قبل ُحب� وجدها ٕاليه صارت
Ø
Fفل

أن قبَل ليوسَف طوبة ÒU اُمّه hمر كانت ا ØX ـ ملّخصاً ٢ و ١ فصل ـ Ø
مَ ٕاSيل
أن يشأ nو بـاّراً كان ٕاذ@ َرُجلها فيوسـُف القُُدس@, الروح من ُحب� ُوِجدت Çتمعا ÒN
ظهر قد الرّب مtَك ٕاذا اBُمور هذه

ã
| متفّكر هو Dف ولكن اً@,

Ø
Ì ßº ا Òxلي ÒH أراَد َرها

ß
Î¿ يُ

لُّص ÔO Bٔ@نّه يَسوَع ه Òd إ وتَدعو ٕابناً فستَلد ف@/// ÒH B داود بن يوسف يا ُحلم
ã
| له

اXِلك@/// وُدَس
Ô
ِه� أيّام ã

| الzوديّة ¡م َبيت
ã
| يَسوُع ُولد وØXا خطاياهم@/// من َشعبه

Ø ã
ـ� Xالص وُخذ قُم tًقائـ ُحلم

ã
| ليوسـَف ظهَر قد الرّب مtَُك ٕاذا ان½Íفـوا وبعـدما

مات
Ø
Fفل لكه@///

Ô
zل

Ú ã
الّصـ� يطلب أن ُمزمـع ه�ودَس Bّٔن ///@ ÒÍ½م ٕا� واهُرْب واُمXه

ٕاÌºائيل@/// أرض ٕا� واذهب واُمXه Ø ã
الص� وُخذ قم tًقائ الرّب@/// مtَك ٕاذا ه�ودُس

نا¼Íßة@/ Gا يقال مدينة
ã
| وسكن çوأ

ليل Òا� من مدينة ٕا� fا من الَمtُك ج	ائيل اُرسل ـ ملّخصاً ـ ٢ و ١ ـ لوقا
الَعــذراء

Ô
Ëºوٕا يوسـف ٕاdه داود بيت من لرجل طوبٍة ÒU َعذراء ٕا� نا¼Íßة@, ٕاdها

Gا وقال الَمtك فأجاب ,@tًرج أعرف B وأنا هذا يكون كيف hمر فقالت ///@
Ô
hمر

مدينة من ا�ـليل من أيضاً يوسـف فصعد ـ@@�@/// ٢� عليـك@/// Jّل القـدس الروح
داود بـيت من لكونـه ¡م بيت تُدعي

ã

الّ داود مدينـة ٕا� الzـوديّة ٕا� النا¼Íة

أيّامها ت Ø] هناك هيى Cوبي ُحب�@, وهيى طوبة Ò¢ا امرأته hمر مع لُيكَتَتَب وعشـ�ته
ذود@/ ßXا ã| وأضجعته وقّمطته الِبكر ا Òyاب فولدت لتلد@,
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/@Ï»عي = ايشوع ـ
ã
æياÌº ـ ٥٦٧ . ٢

ã
تطبي� فرهنگ

/@Ï»عي = ِعشاو ـ ع	يى ـ ٥٦٧ . ٢
ã
تطبي� فرهنگ

عر@/ Xالش كث� اòشن@, عيسو@: ـ مقّدس قاموس
/@ ّ الع	يى من ويوشع@: هو اXسيح@, يراد لَص@/ ÔU يَسوع@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ورد وقـد الشـعر�@, كث� @= �عيسو العـ	يّة من مأخوذة Ï»عي كلمة أّن

مقامه@: وdّو شأنه عظم ع� يدّل ما hالكر القرآن

تبش�به@: ـ ١

َمرhـ عي«Ïبُن اXسيُح ه Ôdا ِمنه بكلمة ِك Ô
Ì Ù¿ُيب ا ٕان0 Ôhَمر يا قاَلتاRXئكة ٕاذ

/@٤٥ . ٣

منه@: بكلمة ـ بقوله والتعب� اُّمه@/ hرX مtئكته بواسطة تعا� fا هو Ì Ø¿بXفا
تعا�@/ نوره ومن منه

ã
Ø�Qو ظهور ا¡قيقة

ã
و| ,@hمر اُمّه من الظاهر

ã
| أ@نّه ٕا� ٕاشارة

منه@: كلمة ـ ٢

/@١٧١ . ٤ ـ hٕا�مر ألقاها وكلمتُه ا رسول hبنمرÏ»عي اXسيُح ا Ú̂ ٕا

لفظيّة وهيى ,@
Ø
Ì»ال

ã
|

Ø
Fع ويُظهر الضم�

ã
| مقصود عن يُنـبأ ما هيى الكلمة

خارجّية@/ وتكوينيّة بيانّية@,

Ø
kأ والكلمة اللفظّيـة@, من وٕانباء دBلة أقوي اòارج@:

ã
| اXتجلّية والتكوينيّة

ا�ملة@/
ã
| العtمتيّة عنوان فيه ما اSBية فٕاّن ية@, SBا من البيان

ã
| وأ@كمل

الغيب@,
ã
|

Ø
Fع وQلّياً وبياناً وظهوراً تامّة آية كونه ٕا� يش� بالكلمة فالتعب�
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اGBّٕية@/ العليا والصفات ا¡س� لÊºtٔء مظهراً كونه ع� يدّل وهذا

:@
ã
و| ية@, SBا

ã
| Fك :@ا َرسوُل ـ ٣

/@٦ . ٦١ ـ ٕاليكُم ا رسوُل
ã
Øæ ٕا ٕاÌºائيل

ã
� بَ يا Òhمر عي«Ïبُن قاَل وٕاذ

اXسـّمي وهو جديد@, وكتاب بدين عنده من جاء تعا�@, fا من مرَسل فهو
/@ ـ فراجعه ـ Bًاbٕا ٕاSيل

ã
| البحث سبق وقد بٕاSيل@,

/@٢٧ . ٥٧ ـ اSPٕيَل وآتيناه hابنمرÏ»بعي وَقّفينا

كتاب وهو عنده@, من ونّزله fا آتاه اSBٕيل بأّن ح ØÍ¼ اSPٕيل@: وآتيناه ـ ٤
اBٔنـاجيل

ã
| اÇX	هن الظـاهر هو Fك �ع� Ï»عي بعد يؤلّف ما يرّد وÇwذا ,@ ّ Êºويى

أحد@/ ينكرها Bو اXتداولة@,

fا عـن ونبيّاً fا عند من Bًرسو كونه ع� يدّل ما هيى نات@: بالبي* جاء ـ ٥
نفسه@: هوي عن ينطق وما وصدق@, حّق وقوله تعا�@,

/@ ٨٧ . ٢ ـ الُقدس بُروح دناه وأي0 البي*ناِت Òhمر عي«Ïابَن وآتينا

/@٦٣ . ٤٣ ـ با¡gة جئُتكم َقد قاَل بالبي*نات Ï»عي جاَء ا ØXو

عن tًوفاص مستخرجاً واضحاً ظاهراً منكِشـفاً يكون ما كّل تشمل والبيّـنات
والنورانّية@/ وا¡gة ÏÈرXا وشفاء çوXا وٕاحياء الباهرة كاXعجزات ـ غ�ه

حّقة@/ ٕاG×يّة وحgة بيّنات صاحب بكونه ح ØÍ½ي hالكر فالقرآن

واBٕفاضة النفخ من يتحّصل ما هو وح xالر أّن سبق الُقدس@: بُروح وأّيدناه ـ ٦
بـطريق يكون أن B@بّد وح xالر ذلك وتوّجه والظهور@,

ã
Øالتج� مظهر فيكون ْوح@, Xوالر

وا¡ضور@: ال¿Îود
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بُروح أي0دتك ٕاذ والدِتك وَع� َعلَيك ãنعم� اذ@كُر Òhمر عي«Ïبن يا اُ قاَل ٕاذ
/@١١٠ . ٥ ـ وا¡gة الكتاَب عل0متَُك وٕاذ Rًوَكْه ْهِد ÒX ا ã| النّاَس ُتكل*م الُقُدس

:@
ã
| Fك العظام@, اBٔنبياء سائر رديف

ã
| �ع� Ï»عي يذكر :@Ï»وعيÏºمو ـ ٧

/@١٣٦ . ٢ ـ الّنبي(ون ãçاُو موÏºوعي«Ïوما Ò ãçاُو وما

.@٤ @ـ@ Ï»وعي واPْٔسـباط ويعقوب وٕاسحاق وٕاÊºعيل
Ò
oٕا�ٕابراه وأْوَحينا

/@١٦٣
/@ ٨٥ . ٦ ـ الّصا¡	 ِمَن ُكّل والياس Ï»وعي وJيي وزكريّا

/@١٣ . ٤٢ ـ Ï»وعيÏºوموoٕابراه به وّصينا وما

الصا¡�@/ من وٕانّه ٕاليه الوحيى ونزول اBٔنبياء رديف
ã
| كونه ع� تدّل

القـوي عـن خارجـة معجزة خارقة عجائب منه شوهد وقد خوارقه@: ـ ٨
الب¿Ìّية@/ اXاّديّة

فيه �فأنفُخ الط0 	كهيئة الط* ِمن َلكُم أخُلق
ã
Ùæأ رب*كُم من بآية ِجئتكُم قد ã Øæأ

]ا نب*ئكُم واُ اِ بٕاذِن الَموتيى واُحييى واPٔبرَص اPٔ@كمَه واُبرٔي ا بٕاذن ط�اً َفَيكون
/@٥٠ . ٣ ـ@ تأ@كلون@

كذلك وصورة@, واُّم أب سابقة tب fا خلقه اBّٔول آدم أّن فgا آدم@: كمثل ـ ٩
�ع�@: Ï»عي خلق

ِمن ا¡ّق َفَيكون كُن لَُه قاَل Ú Ôjتُراب ِمن خلَقه آَدم َكَمَثل ا عي«Ïِعنَد َمَثَل ٕان0
/@٦٠ . ٣ ـ ربّك

.@@٣ ـ يشاء ما لق ÒOا كذلك ب¿Ìقال
ã
سس� ÒZ nو وَلد

ã
� يكوُن Øæقاَلتأ

/@٤٨
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آدم@: خلق من بكث� وأÎºل أهون �ع� Ï»عي فخلق

/@٢٠ . ١٩ ـ منّا للنّاسورaة آيًة ولنَجَعلُه Õ Ù	َه Ú ãع� ربّكهو قاَل

القرآن به ح ØÍ½ي فgا ودينه وأدبه وعمله اعتقاده برنا¶ وأمّا برناVه@: ـ ١٠
:@hالكر

ُكـْنُت ما    @أين ُمـباركاً
ã
� وَجَعلَ نبـيّاً ã� وَجَعلَ الكـتاَب ãæآتا ا عبُد ã

Ùæ ٕا قاَل
Rُم والس0 شقيّاً َجبّاراً ãعل� ÒN nو ãçبوالَد وبَّراً حيّاً ُدْمُت ما @كاِة والز0 Rِة بالص0 ãæوأْوصا
.@@١٩ ـ ا¡ّق قوَل Òhَمْر عي«Ïبُن ذلَِك َحيّاً اُْبَعُث ويوَم أُموُت ويوَم ُوِلْدُت يوَم Ú ã Òَع�

/@٣٤

والعبوديّة وجّل@, عّز f التاّم اBٕخtص حياته@:
ã
| أموره جريان برنا¶ نعم

سواه@/
Ø
Fع واBنقطاع القاطع@, والتوّجه اXستمّرة@, الكاملة

كتب وتداول عليه@, النازل ّ ال«Êويى اBٔصيل اSBٕيل كتابه فقدان اBٔسف ومن
التابع� تسا·

Ø
j اSBٕيل@, Ëºبٕا وغيبته رفعه من سنوات ع¿Ìات بعد مؤلّفة تارOيّة

بيyم فاختَلفاPٔحزابمن تقص�اً@/ أو قصوراً أو tًجه ا¡قائق بيان
ã
والروحانيّ�@|

كَفروا@/ لّلذيَن فَويٌل

موت@/ وفاء@, ,@hمر ـ مواّد ٕا� فل�اجع ووفاtا@: اُمّه وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عيش@:

عايشة@, واBُن� عائش@, فهو حياة@, ذا صار سار@: باب من عيشاً عاش ـ مصبا
وا�مع به@, يعيش الّذيى اBٕنسان مكسب واXعيشة@: واXعيش مبالغة@, أيضاً وعيّاش

وفعائل@/ وفعيلة فعيل ووزنه أصلّية@, oXفا معش@, من هو وقيل اXعايش@/
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ا¡ياة@/ العيش@: اòليل@: قال وبقاء@/ حياة ع� يدّل صحيح أصل عيش@: ـ مقا
واXعيشة: ا¡ياة@/ به تكون وما وم¿Ìب مطعم من اBٕنسان يعيشwا الّذيى واXعيشة@:

Nريى والَمعاش اXصدر@, والَعْيش@: شية@/ ßXوا لسة ßا� مثل والِعيشة به@/ يُعاش Xا Ëºٕا
َمعاش@/ فهو فيه أو به يُعاش ء

ã
Ï¾ وكّل العيش@/ Vري

وَعيشوشة@/ ومَعاشاً ومَعيشاً وِعيشة َعيشاً يَعيُش عاش ا¡ياة@, العيش@: ـ لسا
وأن مصدراً يكون أن يصلُح ـ ومَعيشاً مَعاشاً ـ قوله من واحد كّل :@ ا�وهريى قال
أسباب تكلّف والتعّيش@: راضية@/ ِعيشة fا وأعاشه وَمعيب@/ مَعاب مثل ,@ ÓÊºٕا يكون

العيش@/ من البُلغة ذو واXتعّيش@: اXعيشة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذلك وتوضيح ا¡ياة@/ ٕادامة
ã
| تطّورات كيفيّة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

اBختيار فٕاّن اBختيار@, عن خارجة وهيى الوجود@, يستمّر wا ذاتيّة صفة ا¡ياة أّن
اBختيار@/ قبل موجودة ا¡ياة فتكون ا¡ياة@, آثار من والقدرة القدرة@, آثار من

فاBٕنسان اBختيار, وحصول ا¡ياة عارضة@بعد حادثة كيفيّة فهو العيش@: وأمّا
وشغله وسكناه ولباسه أ@كله جهة من معيّناً وبرناVاً كيفيّة حياته

ã
| Oتار ا¢تار ّ ا¡يى

واXعيشة@/ العيش عليه يطلق ال	نا¶ wذا فالعمل وحاBته@, أموره وسائر ونومه

/@
Ø ã
æروحا أمر

ã
| أو ,@ ّ ماّديى جريان

ã
| ٕامّا العيش ٕاّن

Ø
j

/@٧ . ١٠١ ـ راضيَة عيَشة ã| فهو موازينُه َثُقَلت َمن فأّما
/@٢١ . ٦٩ ـ عالية جنٍّة

ã
| راضيٍة عيشٍة

ã
| فهَو بَيمينه@/// كتابَُه Ò ã ßçاو َمن فأّما

مُواجـه أمر أو Pريان الوفاق هو والرضا للنوع@/ Ì»بالك لسة ßكا� العيشـة
من وأبلغ آ@كد التعب� وهذا العائش@, عليه ما ع� العيش وفاق هو العيش

ã
| والرضا
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وع� قهراً عنه الصاحب رضا يوجب لصاحبه ومtءمته العيش وفاق فٕاّن العكس@,
وجه@/ ّ أيى

/@١١ . ٧٨ ـ َمعاشاً اَر Úyال وَجعلنا ِلباساً الّليَل وَجعلنا
/@٢٠ . ١٥ ـ َمعايَش فzا َلكُم وَجعلنا رض َPٔا

ã
| ا@كُم مكنّ وَلَقد

أّن Fك لباسّيته@/
ã
| مبالغة به يtبس ما ع� ويطلق مصدر اBٔصل

ã
| اللباس

مبالغًة@, نفسه
ã
العيش| وع�نفس به ما@يُعاش ع� ويطلق مصدر اBٔصل

ã
الَمعاش@|

معايش@/ وbعها الَمعيشة@, وكذلك

زيد ـ قوGم
ã
| Fك مبالغة@, اXصدر بصيغة Ø	ويع ,@ ّ اXصدريى معناها هنا فاXراد

َمعايش@/ وفzا مَعاش نفسه
ã
| الyار فكأّن عدل@,

الليل وأمّا الyار@,
ã
| تقع ا Ø̂ ٕا tًعم ا¡ياة امتداد

ã
| برنا¶ ّ وأيى التحّوBت فٕاّن

الليل@/ راجع ـ@ ونوم وسكون اس�احة فزمان

اBٔرض@, ٕا� فzا النظر فٕاّن معايش@: فzا ـ بكلمة الثانية اSBية
ã
| التعب� وأمّا

اBٔرض ٕاّن ـ يـقال أن يصّح tف فيه@, يعاش وuار فيه يسـ�اح ليل فzا واBٔرض
فzا@/ اXعيشة من أنواع ووقوع اXعيشة

ã
| تنّوع فباعتبار ا�مع@: صيغة وأمّا معاش@/

تعا�@: قوله وكذلك

/@٢٠ . ١٥ ـ براِزق	 لَُه Ôrَلس وَمن َمعايَش فzا لكُم وَجَعلنا

برازقـ�@, له rلس من لكم وجعلنا أيى الَمعايش@, ع� عطف ومَن@, ـ وقوله
أثـقالكم ÇIمل

ã

الّ وكاBٔنعام wم@, وترتبطون ٕالzم Iتاجـون اBٕنسان من @كأفراد

وتستفيدون اBٔرض@,
ã
| ويعيشون Gا@, أرزاقاً النباتات fا جعل وقد مyم@, وتأ@كلون

مyم@/
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باBٕستقtل يعيشون أفراد ذ@كر اXقام فٕاّن العقل@: ع� الدالّة مَن بكلمة والتعب�
عقtء@/ م Øu@فكأ مyا@, ويستفيدون اBٔرض وجه ع�

/@١٢٤ . ٢٠ ـ َضنكاً َمعيشة له فٕاّن ِذ@كريى عن وَمنأعرَض

ضـيTقة ِعيشة وهذا له روح Bو اXاّديى بالعيـش Í½ينح حينئٍذ التعيّش فٕاّن
الك	ي@/ اòسارة هو وهذا وعاقبة@, ومُّدة وكيفاً Ó

Ø
Fك Tدودة

/@٥٨ . ٢٨ ـ ا Ôxَبِطرتَمعيش َقرية ِمن أهلكنا وكَم
/@٣٢ . ٤٣ ـ نيا الد( ياة Ò¡ا ã| معيشxم بيyم َقسمنا ُن ÒL

اقتضاء وMسب Mسبه مورد كّل
ã
| تتقّدر وهيى ا¡ياة@, بعد تتحقّق فاXعيشة

والصtح@/ والتدب� النظم

اBعتدال عن ومتجاوزة بِطراً فzا اXعيشة كانت أيى معيشxا@: بطرت ـ وقوله
راضية@/ ِعيشة ـ@ تعا� كقوله وهذا الطرب@,

ã
|

التجاوز هو البََطر فٕاّن معيشÇxم@,
ã
| القرية أهُل بَِطر ـ من أبلغ التعب� وهذا

حاجة tف اBٔهل@/ به يوصف Fك أيضاً@, العيش به ويوصف الطXَرب@,
ã
| اBعتدال عن

تقدير@/ ٕا�

اXذكورة@/ الكرZة اSBيات
ã
| التعب�ات لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

عيل@:

يقال وا¡اجة@, الفاقة الَعْيلة@: واو@/ عن منقلب هو ما Bّٕا فيه ليس عيل@: ـ مقا
مقتصد@/ عال ما ـ ا¡ديث

ã
و| احتاج@, ٕاذا َعيلة@, يعيل عال

عائل@, فهو سار@, باب من يعيل عال مصدر وهيى الفقر@, بالفتح@: الَعيلة ـ مصبا
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رجل@/ Ëºٕا وَعيtن@: وَكفرة@/ كافر مثل فََعلة تقدير
ã
| وهو عالة@, وا�مع

ٕاذا يـعـيل@, عال قوGم من فَعtن َعيtن@: بن قيس قبـائل ـ ٢٦٥ اBشتقاق
,@
Ø ã
ع� عيال أنت ا Ø̂ ٕا له@: فقال ٕالياَس@, أخاه يسأل فكان فق�اً َعيtن كان بل افتقر@,

َعيtن@/ فسّميى

وكذلك الفق�@, والَعيTل@: افتقر@/ :@tًومَعي Bًوِعيُو Bًوُعيو وَعيْلة tًَْعي عال ـ لسا
عـائل@/ bع الفقـراء@, العالُة@: ـ@ الناس رؤوَس العالَة وتَري ـ ا¡ديـث

ã
و| العائل@/

وواحـد ِعيال@, ذو ُمعيل@: ورجل ويعوGم@/ wم يتكفّل الّذين وَعيTله@: الرجل وِعيال
الرجُل عال ِسـيده@: ابن /@@Bًعيا هم Øص� عيXَلهم@: وقيل@: عيائل@/ وNمع َعيTل@, الِعيال
صار اBٔخفش@: وقال ُمعيلة@, والَمرأة مُعيل@, فهو عياله@, ك� كلّه وعيXل@: وأعيَل أعال
وهو tًَعي يَعيُل مَشيه

ã
| وعال واXتبخ�@/ Ø	تكXا وهو العائل bع والِعيل@: عيال@/ ذا

زاد@/ وقيل جار@, يَعيل@: اñXان وعال واختال@/ و[ايل تبخ� وتعيXل@: َعيّال@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن عبارة العول أّن وسبق الَعْول@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن

آثاره ومن واستعtء@, استيtء Iت ص�ورة عن عبارة فالَعيْلة استعtء@,
ã
| استيtء

اBنكسار@/ ع� الداّل الياء ]ناسبة وهذا وا¡اجة@, والفاقة اBفتقار

تشابه من هيى ا Ø̂ فٕا والتكفّل: Ø	ختيال@والتكBوا والتبخ� Ø	التج مفاهoـ وأمّا
/@FG اXفهوم� واختtط Ftمشتقّا بعض

ã
| اللغت�

تكفّل@/ Iت وص�ورة اBفتقار هو اXاّدة@: هذه
ã
| فاBٔصل

/@ ٨ . ٩٣ ـ × Òفأغ� Rًعاِئ وَوَجَدَك َفَهديى @ ًPّضا وَوَجَدَك
/@٢٨ . ٩ ـ َفضله ِمن اُ ُيغنيكُم َفَسوَف َعيلًة Ôrِخف وٕان
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اسـتيtء Iت الكون وهو اBٔصل من ذ@كر ما ع� يدّل بالغ�@: اXاّدة ومقابلة
وا¡اجة@/ الفاقة ويtزمه

واÇXقابلة وعـاول@, عـايل واBٔصل ,@
Ø ã
واليا� ّ الواويى ب� Dف مش�ك والعائل

بل عيال@, ذا قبُل يكن n �ص� fا رسول أّن ٕا� مضافاً ,@
Ø ã
اليا� من كونه يؤيّد بالغ�

وعّمه@/ جّده تكفّل Iت @كان

بوظائفه وعمل أطاعه من
ã
يُغ� تعا� fا أّن ع� دBلة الكرZت� اSBيت�

ã
و|

تعا�@/ f وأخلص اGBٕ×يّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ع�@:

وعـ� اXاء Ôوع� البا¼Íة yfا Uتلفة@, أشـياء
ã
| تشـ�ك @العـ�@: ـ مصبا

ã
ما� أخذت يقال ومنه نفسه@/ ء

ã
Ï¿ال وع� الطليعة@/ والع� ا�ارية والع� الشمس

أيضاً@/ ع� لغ�ه يقال وقد الدنان�@, من ÍÈب ما والع�@: /@
ã
ما� ع� واXع� بعينه@,

ع�عيون الع�لغ�اÍÉXوب وQمع بالع�@/ أو بالدين اش�يت يقال النقد@, والع�@:
Qمع Bو قليل@, وهو أعيان@, bعها

ã
| العرب قالت ا Ø[ور السّكيت@: ابن قال ,@ Ôوأع�

ٕاخوتك وهم بأعياuا@, دراYك هيى يقال أعيان@, ع� Bّٕا اÍÉXوب ]ع� كانت ٕاذا
ء
ã
Ï¿ال اشـ�ي الرجل@: واعتان السلف@/ والِعيـنة@: وِعياناً معاينة وعاينته بأعياuم@/

أ¾Ìافـهم@/ النـاس@: وأعيان /@ÍÈاM حاÍÈاً أيى بع� عيـناً وبعته نسـيئة@/ ء
ã
Ï¿بال

َعـيناء ا¡سناء للكلمة ويقال ِع�@/ وا�Çمع ,@Fxواسع العين� حسنة َعيناء@: وامرأة
به@/ Uصوصة عيناً جعلته لزيد@: اXال وعّينت التشبيه@/ ع�

منه@/ يشتّق
Ø
j وُينَظر@, Í

Ò
يُب½ به عضو ع� يدّل صحيح واحد أصل ع�@: ـ مقا

وأعـيان@/ وُعيون Ôأع� ع� Qمع والع� ,@Í
Ò
ب½ ذيى لكّل الناظرة الع� اòليل@: قال

ورأيت العـ�@/ خبيث وِمعيان@: َعيون ورجل التشبيه@, مع� ع� مَثل القلب@: وع�



٣٤٣ ع�

ء
ã
Ï¾ كأ@نّه ,@	òا يتجّسس تبعثه الّذيى الع� الباب@: ومن معاينة@, أيى ِعياناً@, ء

ã
Ï¿ال

Gا تشبzاً اXاء@, عيون من النابعة ا�ارية الع� الباب@: ومن عنك@/ يغيب ما به تري
القبلة@, ناحية من جاء ما السحاب الع�@: الباب ومن ومائها@/ لصفائها الناظرة بالع�
قال قاء@, Tالس Ôع� الباب@: ومن سائل@/ أيى عائن@, ماء الباب@: ومن اXاء@/ بع� شبّه Bٔ@نّه
ومن التخّرق@/ من قرب Bٔ@نّه ,@ Øتع� قد منه@: موضٌع ورّق

ã
ب� ٕاذا قاء Tللس يقال اòليل@:

العـ�@, الباب@: ومن ينظرون@/ wا
ã

الّ عيوuم م Øu@كأ أ¾Ìافهم@, القوم@: أعيان الباب

اñXان@/
ã
| كالزيادة فهو ع�@: اñXان

ã
| للميل قوGم فأمّا /@ÍÈا¡ا العتيد اXال وهو

مها@/ Xمقد
ã
| ُنقرتان F Øu@كأ عينان وYا @كَبة@, xالر َع� الباب@: ومن

ذو قـيل ومنه ُعَيـينة@, تصغ�ها مؤّنثـة@, وهيى الرؤية@, حاّسة الع�@: ـ صحا
وYا عيـنان@, ُر@كبة ولكّل @كبة@, xالر وع� اXاء@, ع� والعـ�@: للجاسـوس@/ الُعيينت�
النـاّض@/ اÇXال والع� الدنيا@/ والع� الشمس@/ وَع� الساق@/ عند مها Xمقد

ã
| ُنقرتان

هو هو يقال نفسـه@, ء
ã
Ï¿ال وع� خياره@/ ء

ã
Ï¿ال وع� وا�اسوس@/ الديدان@, والع�

بعينه@/

اXاء@, وع� وأعـيان@, ُعيـون وا�مع اXعروفـة@, والع� ـ ١٤٥ . ٣ ا�مهرة
خtف اXال@: من الذهب وع� عليه@/ Ôالعـ� B@تثبت الّذيى شعاعها الشمس@: وع�
والع� القوم@/ جاسوس والع�@: قَلxْا@/ وهو @كيّة Xالر وع� @كبة@/ xالر ع� والع�@: الوِرق@/

للمطر@/ ترجي
ã

الّ السحاب مyا ينشأ

ã

الّ وهيى القبلة ناحية

فرة@/ Ô¡ا والنقرة@: النxقرة@/ الَقْلت@: أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كاXاء بالذات@/ عyا جارياً نقطة عن يصدر ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اBٔصل أّن



ع� ٣٤٤

بـعـنوان البا¼Íة عن اXتحّرك اòارج والشعاع بالذات@/ ينبوع عن ا�اريى الصادر
البص�ة عن النافذ اBٕدراك ونور الشمس@/ عن الباسط النور وشعاع الظاهر/

ã
الرؤية@|

وهم �òا يصدر مyم الّذين القوم وأ¾Ìاف ا�اسوس@/ عن الدقيق والنظر الباطنّية@/
مـن ا¢Çتارة واBٔعيان واBٔمطار@/ السحائب تنشأ مyا

ã

الّ والناحية القـوم@/ عيون

اBٔشياء@/

ع� تطلق قد ا Øu@أ Fك ا¤فوظ@, اBٔصل هذا ]ناسـبة اُخر
ã
æمعا ع� وتطلق

,@ ا�اريى كاXاء الع�@, عن @وOرج ما@Nريى ع� تطلق وقد ع�, @فيه الذيى ء
ã
Ï¿ال نفس

ع�@/ فzا
ã

الّ والذوات

معاينـة@, عاينته فيقال اشـتقاقات@:
ã
æعاXا هذه من كّل ]ناسـبة مyا ويشتق

والَعـيناء Òع�Bٔا وكذلك الرؤية@, بعنوان الع� من يصدر ما ]Çع� الع� من مأخوذاً
اختار أيى وال¿Ìيف@, ا¢تار ]ع� الع� من مأخوذاً الرجُل@, ٕاعتاَن وقوGم والَعيون@/

وهكذا@/ واش�يه@/ عنده ال¿Ìيف اXطلوب هو ما

من أ@نّه ٕامّا مع�� ثtث� ٕا� يبلغ �وهو اللغة كتب
ã
|

ã
æعاXا من يذكر ما وكّل

]ناسبة@/ Qّوز أو اBٔصل@, مصاديق

اXاّدة@: مصاديق من ا£يد القرآن
ã
| ذ@كر وقد

:@
ã
| Fك :@Í½ب ذيى لكّل الناظرة البا¼Íة ـ ١

/@ ٨ . ٩٠ ـ 	 وَشَفتَ وِلساناً ß
َعيَن	 لَُه َعل ÒS nأ

/@١٣ . ٢٨ ـ َعيyا تَقّر كَيى ٕا�اُّمك فَرجعناك

/@٧ . ١٠٢ ـ اليَق	 Ò	َع ا Úuَل�ُو Ú Ôj

/@ ٨٣ . ٥ ـ مع الد0 تَفيضِمن م Òyَتريأعي



٣٤٥ ع�

الثـانية@:
ã
و| الرؤية@/ فيه الّذيى العضو هو الرابعة@:

ã
و| اBُو� اSBية

ã
| فالع�

القلب@/ من الباطنيّة البا¼Íة الثالثة@:
ã
و| البا¼Íة@/ وا¡ّس الرؤية

/@٦ . ٧٦ ـ ا ِعباُد ا
ß
w ¿Ìُب يَ َعيناً ـ ٢

/@١٢ . ٨٨ ـ جاريَة Õ	َع فzا

/@١٨ . ٧٦ ـ Rًَسلَسبي ُتسّمي فzا َعيناً

/@٢٥ . ٤٤ ـ وُعيون َجنّات ِمن َتركوا @كَم

/@٥٧ . ٢٦ ـ وُعيون َجنّات ِمن فأخرجناُهم

مورد
ã
| ٣ و ٢ ,@١ واSBيات الينبوع@, من اXاء فيه ا�اريى ا£ري هو فاXراد

الدنيوّية@/ اXاّديّة العيون ٕا� ناظرة ٥ و ٤ وآيات اXاّدة@/ nعوا وراء Dوف ا�نّة

والسيtن@/ ا�ريان جهة ٕا� الyر
ã
| النظر فٕاّن الyر@: دون بالع� التعب� وأمّا

ع�البا¼Íة, يطلق ا�هة هذه و]ناسبة اXنبع@والنبع@, فيه@ٕا�جهة tRف@الع�فالنظر
الرؤية@/ منبع لكوuا

النبع وجهة القدرة ٕاعFل جهة ٕا� اBٕشارة فzا يقصد موارد
ã
| الع� فٕاطtق

جريان@/ أو ري ÒV Vّرد ع� فيدّل الyر tRف والنشوء@/

:@
ã
| Fك واBنفجار@, واBنبجاس الفوران@, وهو بالنXضخ الع� يوصف هذا وع�

/@٦٦ . ٥٥ ـ َنّضاَختاِن @عيناِن Fzف
/@٦٠ . ٢ ـ َعيناً ع¿Ìةَ اثنتا ِمنُه فانفجَرت

/@١٦٠ . ٧ ـ َعيناً َع¿Ìة اثنتا ِمنُه فانبجست

لنا@, ا¤دودة ا¡واّس ٕادراك عن خارجة فهيى اSBخرة@:
ã
| العيون حقيقة فأمّا



ع� ٣٤٦

فتناسب ,@ ّ اXاّديى nالعا هذا وراء ما nبعوا
Ø ã
الك� التعقّل جهة من باbBٕال نتعقّلها ا Ø̂ وٕا

واBٔلطاف@واXراحم@واXعارف اòاّصة@والرaانّية@, الفيوضات@والتوجهات العيون@: تلك
تعا�@: قوله هذا ع� ويدّل ّية@/ ×GBٕا

/@٦ . ٧٦ ـ ا ِعباُد ا
ß
w ُب

Ò
Ì¿ يَ َعيناً

/@٢٨ . ٨٣ ـ بون اXقر0 ا ßw ُب Ò
Ì¿ يَ َعيناً

/@٤٥ . ١٥ ـ وُعيون جنّاٍت
ã
| Ò	ت0قXا ٕان0

]ع� َعيناء@, واXؤّنث ,@ Òع�Bٔا bع اBٔبيض@: bع كالِبيض :@Ì»بالك الِع� وأمّا
العضو@/ هذا جهة

ã
| وأبلغ أ@كمل يكون ما

/@٤٨ . ٣٧ ـ ِع	 الط0رف Íاُت ß¼قا وعنَدُهم
/@٥٤ . ٤٤ ـ ِع	 وٍر ÔM جناُهم وزو0 @َكذلك

قا¼Íات كوuا مع جهة@, ّ أيى من الشكل
ã
| بالغة جالبة أعيyّن ٕاشارة@ٕا�كون

وحوراً@/

Nريى ماء من ويؤخذ Oرج ما والَمسير@, كاÒXبيع مفعول Ëºٕا فهو الَمعين@: وأمّا
ومَع�@/ عائن ماء يقال منبعه@, عن

فٕاّن ب«Îولة@: ا�اريى اXاء ]ع� معن@, ماّدة من مأخوذة الكلمة أّن ا¡ّق ولكّن
للمفعول@/

Ø ã
اXب� مyا يشتّق Ø
ح B@تتعّدي اXاّدة

معن@/ راجع ـ الصفة wذه يتّصف ما ]ع� فعيل وزان ع� فالكلمة

/@٣٠ . ٦٧ ـ َمع	 ]اء يأتيكُم ن Ò Òf غوراً@ ماؤكُم أصَبح ان Ôrُقلأرأي

/@١٨ . ٥٦ ـ َمع	 ِمن وكأٍس وأباريَق بأ@كواب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٧ عيىّ

:@ عيىّ

وقد عنه@/ عجـز تعب@: باب من َعيّاً يَعييى حّجـته وعن باBٔمر عِييى ـ مصبا

ã
æوأعيا لوجهه@, vتد n باBٔمر@: وعِييى ,@ ّ وَعِييى � َعيى فالرجل ,@ X عيى فيقال

ã
ÏÈاXا يدغم

ومتعّدياً@/ Bزماً يستَعمل فأعييت@,
ã
أتعب� @كذا@:

وَعيّاُن@: ,@ ّ وَعِييى ,@ � َعيى وهو واسـَتعيا@, وَتعايا@, ,@ وَعِييى ِعيّاً@, باBٔمر X عيى ـ لسا
حّجته عن يَعيا َ َعِييى ويقال@: وأِعيّاء@/ أِعيياء :@ ّ الَعِييى وbع ٕاحكامه@/ يُطق nو عنه عجز
عمله@/ لوجه vتَِد n ٕاذا وعنه@: به فيَعيا tًعم يتكلّف والرجل /@ ّ وَحيى َحِييى مثل َعيّاً@,

Ô
الّسـ� وأعيَي ,@ Xكَل

ã
Ï¾اXا وأعيَي /@Íß½َح اXنطق@:

ã
| وَعِييى َجِهلتـه@/ فtناً@: وعييت

ويقال له@/ دواء B الّذيى الَعـياء@: الداء الّليث من وحكي وطّلَحه@/ أ@كلXه وLوه@:
Ò
البَع�

مق@/ Ô¡ا العياء@: الداء

لوجـهه@, vتد n ٕاذا :@ وَعِييى بأمره ّ َعيى ويقال@: البـيان@/ خtف :@ ّ الِعيى ـ صحا
له@, دواء B صعب َعياء@: وداء ]ع�@/ وَتعايا@: وتَعيّي اBٔمر عليه وأعيي أ@ك�@/ واBٕدغام
vتِد n ٕاذا َعياياء@: وbل له@/ v@Bتدي ء

ã
Ï¿ب

ã
çتأ أن والُمعاياة اBٔطبّاء@/ أعيا @كأ نّه

للÍÙÉاب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العـوي@, ـ@ مواّد وب� وبيyا تعب@,
ã
| كtلة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اBٔصل أّن

أ@ك	@/ ٕاشتقاق العيل@: العوه@, الع�@,

وحصول تعب ع� يدّل الياء ]ناسـبة ّ والعيى و¼Íف@/
Ø ã
Ò� ع� يدّل والعوي

اBلتواء@/
ã
| وكtلة ثقل



عيىّ ٣٤٨

القدرة@/ يقابله العجز@: أّن Fك@
الراحة@/ يقابله والتعب@:
الثقل@/ ]ع� والكtلة@:

والتضّيق@/ ا¤دوديّة هو :@Í½¡وا

آثاره fن وغ�Yا@: Í½¡وا العجز وأمّا تعب@/ مع كtلة هو اBٔصل أّن فظهر
ولوازمه@/

/@١٥ . ٥٠ ـ َجديد َخْلٍق ِمن َلبٍْس ã| ُهْم َبْل اPّٔوِل لِق Òòبا أفَعيينا

ـ الَمْوتيى ييى Ö ÔJ َع�أن بقادٍر لقهّن ÒR يَعيىَ Ònو رَض َPٔوا واِت مى الس0 َخَلَق ال0ذيى
/@٣٣ . ٤٦

فكيف :@Fzف وما واBٔرض ال«Êوات خلقه من وثقل تعب له Jصل n ٕاذا أيى
وٕاعادة@/ ٕاحياء وعن ّ ثانويى خلق عن يعجز

التحقيق كتاب من الثامن ا£لّد وهو ا�زء هذا ٕا[ام
ã
|

ã
وفّق� الّذيى f وا¡مد

ٕانّه أسـتع� fوبا الفاء@, حرف وأولّه التاسع ا£لّد ويتلوه ,@hالكر القرآن كلFت
ã
|

/@
Ø
k @/@ ه ـ ٢٠.@١٢.@٦١ = ١٤٠٣ سنة من ج@١ ٢٥

ã
| وذلك مع�@, خ�



الفهارس

الكتاب ã| المسّماة اXآخذ

الكتاب ã| اXهّمة اXوضوعات

ـيَغ Nالص ببعض يتعلّق ما





٣٥١ الكتاب ã| المسّماة اXآخذ الفهارس@:

الفهارس

الكتاب ã| المسّماة اXآخذ@

صفحة مهّمة موضوعات

١٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والعبادة العبوديّة حقيقة
٤٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والعاجلة العجلة@, صفة
٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ّ واBٔعجميى العجمة@,
٦٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واBٔعFل الصفات

ã
| الَعدل

٩٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السلوك
ã
| `سة َمراحل

٩٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اtXئكة وعروج الَمعارج@,
١٠٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الرّب عرش العرِش@,

ã
| Iقيق

١١٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اÊºBٔء وَعرض الَعْرض@, مع�
١١٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اBٔعراف اXعروف@, الُعرف@,
١٣١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحاBته �ص�

Ø ã
النّ� ُعزير

١٣٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كورش Gراسف@, ,@Í
Ú
½ نَ ت ÒR

١٣٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العزيز ـ تعا� fا
ã
| العّزة صفة

١٤٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العلم اُولو العزم@, صفة
١٥٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / رموزه ومن عسق@,

عن اBٕشكال يرتفع وwا اXفهوم@,
ã
| مأخوذة غ� اòارجة اòصوصيّات

١٦٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القيامة
ã
| موضوعات



الكتاب ã| المسّماة اXآخذ الفهارس@: ٣٥٢

١٦٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ï»وع اXقاربة@, أفعال
١٧٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /Í½والع اBٕعصار@, حقيقة
١٨٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / عاصف يوم والعاصفات@,
٢٠٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العطوفة وحقيقة الَعطوف@, Ëºٕا
٢١٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته ,@oالعظ Ëºٕا
٢١٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هو@! ما الِعفريت
٢٢٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والُعقَد الُعقود@, حقيقة
٢٣٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره العقل حقيقة
٢٥١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقدرة والعلم ا¡ياة صفة
٢٦١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته

Ø ã
الع� Ëºٕا

٢٦٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن
ã
| بعمران اXسّمون

٢٨٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ã
ا¡قي� ومعناه عنَد@,

٢٩٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fxوحقيق واBٔغtل@, الُعنق@,
٣٠٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا

ã
| اXعاد حقيقة

٣١١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيّاtم عاد قوم
٣٢٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّزوجات تعّدد
٣٣٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / به يتعلّق وما �ع� Ï»عي



٣٥٣ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا الكتباXنقولة

/@ ه ـ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور ـ@ التذكرة@ ٕاحياء
م@/ ـ ١٩٦٠ ,@Í½م ,@ للزÌ¿Uيى البtغة أساس

/@ ه ـ ١٣٧٨ ,@Í½م ُدريد@, Bبن اBشتقاق
/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع لوقا@, ٕاSيل
/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع ,@ Ø
م ٕاSيل

م@/ ـ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريز@, طبع ,@
Øã
Ïºللمقد والتار± البَدء

/@ ه ـ ١٢٨٥ جزءان@, ,@Í½م طبع ,@ الورديى ابن تار±
م@/ ـ ١٩٦٦ Vلّداً@, ١٥ ,@Í½م طبع ,@ لtٔزهريى اللغة

ã
| الxذيب

/@ ه ـ ١٣٤٤ حيدرآباد@,
ã
| Vلّدات ٤ ُدريد Bبن اللغة

ã
| ا�مهرة

/@ ه ـ ١٣٣٠ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ م�يى Xللد ا¡يوان حياة
/@ ه ـ ١٢٩٨ ت	يز@, ٕايران@, طبع ,@

ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

/@ ه ـ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة َصحاح
بريطانيا@/ طبع اXقّدس@, الكتاب من عزرا@, @كتاب

/@ ه ـ ١٣٨٦ بغداد@, اBّٔول@, ا£لّد للخليل@, اللغة
ã
| الع�

/@ ه ـ ١٣٣٤ طهران@, Vّلدان@, اللغات@,
ã
| ,@

ã
تطبي� فرهنگ

/@ ه ـ ١٣٥٣ ,@Í½م ,@ للعسكريى اللغويّة الفروق
بالفارسّية@/ ب�وت@, ها@كس@, Xس� اXقّدس الكتاب قاموس

م@/ ـ ١٩٧٠ طبع لقوbان@,
Ø ã
èعر ّ ع	يى قاموس @= قع@



الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٥٤

/@ ه ـ ١٣٠٣ ,@Í½م Vلّداً@, ١٢ ,@ َزريى Òا� اBٔث� Bبن الكامل
/@ ه ـ ١٣٦٠ حيدرآباد@, طبع Vّلدات@, ٣ قَطاع@, Bبن اBٔفعال @كتاب
/@ ه ـ ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, منظور@, Bبن العرب لسان @= لسا@
/@ ه ـ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م ,@ للمسعوديى الذهب@, @مُروج = اXروج@

/@ ه ـ ١٣١٣ ,@Í½م ,@ للفيّوميى اللغة @مصباح =@ مصبا
م@/ ـ ١٩٦٠ ,@Í½م ثروت@, من بالتحقيق قُتيبة Bبن اXعارف

م@/ ـ ١٩٥٧ ب�وت@, Vّلدات@, ٥ ,@ للَحَمويى البلدان معجم
/@ ه ـ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع للراغب@, القرآن مفردات @= مفر@

/@ ه ١٣٩٠ Vّلدات@, ٦ ,@Í½م فارس@, Bبن اللغة مَقاييس ـ@ مقا@
/@ ه ـ ١٢٧٨ بغداد@, طبع ,@ للقلقشنديى اBٕرب uاية

واBٔدب@/ التار± كتب فأ@ك� التأليف@:
ã
| اXراجع وأمّا



٣٥٥ الكتاب ã| اXهّمة اXوضوعات

الكتاب ã| اXوضوعاتاXهّمة

غ ـيَ يتعّلقببعضالص# ما

صفحة وخصوصيّاtا َمعانzا ã|

٢٥٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعل
٣٢٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعال
٢٥٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعالة
٢٥٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعل
٢٢٥ و ١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَِعل
١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فَعيل
٩٩ و ٨٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ّ اXيميى اXصدر
١٥١ و ١١٣ و ٥٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أفَعَل
١٥١ و ١١٣ و ٥٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فعXل
٢٢٤ و ١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فاَعَل
٢١٠ و ١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تفاَعل
٩٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / إفتَعل
١٤٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕاستفعل

ا£ّلدات@/ سائر فهارس ٕا� فل�اجع



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

ا�@/ هدانا أن 
لو لyتديى كنّا وما Gذا هدانا الّذيى � ا¡مد

وآله Tّمد خلقه خ� سـل@, والر� أ
نبـياء سـيّد ع� وسـ&مه ا� وصلوات
اXعصوم�@/ الطّاهرين

كـتاب من التاسـع ا�زء
ã
| نبدأ وتوفيقـه وتأييده وقـّوته ا� Mول وبعـد@:

الفاء@/ حرف وأّوله ,@hالكر القرآن كلFت
ã
| التحقيق

/@�Xالعا رّب يا علينا ل
Ù
Îº ,@Ì

Ù
و
@تُع« Ì Ù»ي رّب

ونعم
ã
حسـ� ٕانّه عليه وأتوكّل عنـده@, من 
ٕاّ واGدايـة والتّوفيق Í½ النّ وما

الوكيل@/

اXصطفويى حسن



بابحرفالفاء

فأد@:

فأدت ذلك@: من وحرارة@, وشـّدة يى Ø Ôa ع� يدّل صحـيح أصل @فأد@: ـ مقا
فيه@/ يُشوي اXوضع واXفتَأد@: فود@/ Sالس فأد@: ßXوا /@ ّ مَشويى أيى فئيٌد وهذا شويته@, اللّحَم@:
ٕاذا فأدُته@: مصدر والفَأد ¡رارته@/ بذلك يى Ùd الفؤاد@, عندنا@: الباب قياس من هو ا

Ø
Wو

فؤاده@/ أصبَت

أيى التفـّؤد@, مع� فيه اعتـ� ٕاذا فؤاد له يقال لكن كالقلب@, الفؤاد@: ـ@ مصبا
شويته@/ اللحم@: فأدت يقال التوّقد@,

فـؤاده@/ أصبَت ٕاذا فَأداً@, أفأُده الصيد فأدت زيد@: أبو ـ ١٩٦ . ١٤ الxذيب
النار@/ ع� وُخ	 ُشويى ما والَفئيد@: ّلة@/ ÒXا

ã
| ا Òt	خ ٕاذا فَأداً@: أفَأُدها اÔò	َة وفأدت

اXفؤود@: أ
صمعيى عن أيضاً@/ ع�ِمفعال فآد ßXا له ويقال به@, 	ويُشوي ÔO ما فأد@: ßXوا
ناراً@/ أوقدوا ٕاذا القوم@: وافتأد لتفّؤده@/ الفؤاد يى Ød الليث@: بان@/ Òا� الفؤاد الضعيف

موضعاً جعلتGا ٕاذا للخ	ة@: وفأدُت أ
فئدة@/ وا�مع القلب@, الفؤاد@: ـ صحا
wا ّرك ÔJ

ã

الّ واòشبة ع�اُفعول@/ ُأفؤود اXوضع وذلك فيه@/ لتضعها والنار الرماد

ã
|

َمفائد@/ وا�مع ِمفأدة@, التّنور@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فأد ٨

والتحقيق@:

سبق :@
Øã
Ï¿وال معنويّاً@/ أو ياً lماد ,@ ØãÏ¿ال ã| الشّدة هو اXادة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

الطبيعّية@/ حالته عن با¡رارة ء
ã
Ï¾ خروج ٕانّه

R&ف وهذا اXايعات@, من نظ�ه أو ماء وقوعه@بواسطة ي&حظ@فيه الطبخ:
ã
و|

والفأد@/
Øã
Ï¿ال

فـيقال بـغ�ها@, أو بـنار الطيب@, حال ٕا� البلوغ فيه ي&حظ إ
نضاج@:
ã
و|

وأنضجته@/ اللحم@, ونضج طابت@/ ٕاذا ا¥رُة@: نضجت

الفأد@/
ã
| Fك بالنار@, الطيب حال ٕا� بلوغ :@

Øã
Ï¿وال

وأ
لف بالشوي@, ويتّصف الطيب اòلوُص يبلغ ع�ما يدّل كشجاع@, والفؤاد@:
أعّم أ
صل فٕاّن اXعنويّات@, ã| تتحّصل اXستمّرة الصفة وهذه ا
ستمرار@, ع� يدّل

/@ واXعنويى يى lادXا من

بواسـطة والطيب والنـقاء اòلوص حّد بلغ ٕاذا القلب ع� يطلق قد فالفؤاد
وشّدة ا�ذبة Mرارة ّ مشويى فكأ@نّه والتوّجه@, وا¡ّب إ
Zان Mرارة والتصفية كية Øðال

مستمراً@/ ا¤بّة

/@١١ . ٥٣ ـ رأي ما الفؤاُد كَذب ما@

/@٣٢ . ٢٥ ـ ترتيً� ّتلناه وَر فؤاَدك به ِلُنثّبَت @كذلك

اòاص@/ البالغ القلب من اXرتبة هذه يراد

:@
ã
| Fك ـ اXطلق اللّب وهو اòالص البالغ القلب ع� يطلق وقد

/@١٠ . ٢٨ ـ موÏºفارغاً اُم& فؤاُد وأصبَح



٩ فأد

/@٣٦ . ١٧ ـ َمسئوً* عنه كاَن اُولئك كّل والفؤاد Í½والب الّسمَع ٕاّن

اُ
و� اXرحلة
ã
| القلب فٕاّن والتقّلب@, التحّول بعد البالغ السا@كن القلب يراد

تكليفه@/ Øيتع� وحينئذ سا@كناً@, التحّو
ت وشّدة ا¡وادث Mرارة يص�
Ø
j متقّلب@,

يص� والتحّول@: والتقّلب ا
ضطراب عنه وارتفع السكون حّد بلغ ٕاذا فالقلب
�Çòا ٕا� ويسـ� الّص&ح ٕا� Zيل ٕامّا فهو والتشـخيص@, وإ
دراك للنظر مسـتعّداً

والض&ل@/
Ø
Ì¿ال ٕا� vويى أو والف&ح@/

العـ� هو Í½الب فٕاّن ,@Í½والب السمع رديف
ã
| ذ@كره اXع�@: هذا ع� ويدّل

الفؤاد@: من اXراد فيكون والسمع@, ا
سBع بلحاظ اُ
ذن هو والسمع الرؤية@/ بلحاظ
القـوي Çwذه

Ø
rي ا Ø̂ ٕا إ
نسـان وتعيّش والتخيّل@, والتعقّل التفّكر بلحاظ القلب هو

القلب@/ راجع @ـ@ الث&ث

له يـتحّصل والشـدائد وا
بت&ءات والتجربيّات با¡وادث تقلّبه بعد فالقلب
هذه

ã
و| النظر وwذا عقباه@, أو لدنياه الصا¬ والتشخيص اXفيد والتخيّل النافع التفّكر

الفؤاد@/ عليه يطلق اXرتبة


 اÇXتقلlب القلب فٕاّن واXسـؤولية@, التثبيت حكم أيضاً@: أ
صل ع� ويدّل
تقّلبه@/ ع� مع�لتثبيته 
و له مسؤولية

صحيح: @أيضاً الدنيا@والعيش@اXاّديى اBXيل@ٕا� ع�القلب اط&ق@الفؤاد أّن فظهر
العاجلة@/ وا�òات اللذائذ مس� ٕا� ويص� يتقّلب فٕانّه

/@٢٦ . ٤٦ ـ ء
ã
Ï¾من أفئدtم و* أبصارهم و* dُعهم عyم Òأغ� fا@

/@٩ . ٣٢ ـ تشُكرون ما قليً� وأ*فِئَدة وأ*ْبصاَر ْمَع Bالس لكم وَجعل

ويتلّوث ينكدر أن قبل مرتبـة@, أّول
ã
| اXنشأ اòالص ّ الطبيـعيى الفؤاد يراد



فأي ١٠

النفسانية@/ واXشxيات اXاّدية بالعوارض

والتعقّل, للتفّكر وسيلة وهو خالصاً, صافياً @أنشأه ّ اXرتبة@فطريى هذه
ã
| فالفؤاد

وا
سBع@/ للرؤية فطرة ُجع& Í½والب السمع أّن Fك@

ا Ø̂ ٕا والتعقّل التفّكر أّن ٕا� مضافاً ,@ ّ فطريى أيضاً اXرتبة هذه
ã
|

Øã
Ï Ú¿وال والبلوغ

حرارة@/
ã
| دا_اً فالفؤاد والضغط@, ا¡رارة ي&زم

تعا�@: قوله
ã
| به التعب� لطف يظهر وwذا

/@٧ . ١٠٤ ـ ع�أ*فِئدة تّطلع
ã
� الّ اXوَقدة Eا ناُر


مسؤوً يكون والتخيّل@: للتعقّل والشّدة Øã
Ï¿بال أو فطرة استعّد ٕاذا الفؤاد فٕاّن

للنار@/ اXطّلع فهو وض&ل@: ع�فساد تشخيصه كان وٕاذا وتشخيصه@, وتعقّله نظره
ã
|

والتناسب@/ ا
شتقاق من والفيد والفود ب�اXاّدة ما �O 
و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فأي@:

وانفأي بالسـيف@/ فلقته ٕاذا فأياً@, وفأيتـه فأواً@, الرجـل رأَس فأوُت ـ صحا
عوض واGاء ِفئون@/ وا�مع الطائفة@, والِفئة@: ا�بل�@/ ب� ما والفأو@: انشّق@/ القدح@:

اXتفّرقة@/ الفرق والِفِئ�@: الياء@/// عن

ã

الّ اXتظاهرة ا�Fعة والفئة@: Tمـودة@/ حالة ٕا� الرجوع والفيئة@: فيأ ـ مفر

التعاضد@/
ã
بعض| ٕا� بعÎÉم يرجع

واحد 
و ا�Fعة@, والفئة@: رجع@/ باع@: باب من فيئاً ء
ã
ي� الرجل فاء ـ مصبا

نقص@/ Xا ج�اً والنون بالواو Qمع وقد ِفئات@, وbعها لفظها@, من Gا



١١ فأي

ٕاذا فأياً@: وفأيته فأواً رأسه فأوت الليث@: ÍÈبته@/ بالعصا@: فأوتُه فأي@: ـ لسا
ا
نفراج@/ وا
نفياء@: الدماغ@/ عن ينفرج Ø
ح ِقحفه ÍÈبك هو وقيل بالسيف@/ فلقته
الفرقة الِفئة 
ّنٔ الواو@, عوضمن واGاء الناس@/ من طائفة وهم اشتّق@ٕاËºالِفئة@, ومنه
فع� وفأياً@, فأواً فأوت حكي وقد وشققت@/ فّرقت أيى بالواو فأوت من الناس@, من

أيى رأسـه فأيت من ِفَعة بوزن والِفئة@: الxذيب@: الياء@/ من فئة يكون أن يصّح هذا
فنقص@/ ِفعلة بوزن فِئوة أ
صل

ã
| وكان شققته@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| انفراج مصاديقه@: ومن انشقاق

ã
| انفراج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

أ
قداح@/
ã
| بانشقاق وانفراج انشقاقه@/ بعد الرأس وانفراج بانشقاقه@/ ا�بل

وضوابط مقـّرر برنا¶ ع� الناس من اXنشـقّة اXنفرجة ا�Fعة الباب@: ومن
العموم@/ خ&َف لدvم معينة

الرهط@, العش�ة@, الطائفة@, القوم@, ا�Fعة@, ـ وب�كلFت بيyا الفرق هو وهذا
رهط@/ ـ@ @راجع ـ الفريق

اXذكوران@/ القيدان الكلمة هذه استعFل
ã
| في&حظ

ـ Eِا بٕاذِْن كث�ةً ِفئًة َغَلَبْت قليلٍة ِفئٍة من كَْم Eَا ُم�ُقو م Øu@أ َيظّنون اّلذيَن قاَل
/@٢٤٩ . ٢

/@٣@.@١٣ ـ ةٌ كاِفَر وأخري Eِا سبيِل
ã
| تقاتُل ِفئٌة التقتا

ß
فئت�

ã
| لكُمآيٌة كاَن قد

/@٨٨ . ٤ ـ كَسبوا ]ا@ م
Ô
Î»أرك Eُوا

ß
فئت� Òنافق�Xا

ã
| لكم fا

بآراء واختّصوا العامّة الناس عن وانفرجوا وافقوا انشقّوا الّذين ا�Fعة يراد



فتأ ١٢

خاّصة@/ وأعFل

ألفاً الواو قلبت فِئوٌة وأ
صل ِفعلة@, ووزنه فأو@, ـ ماّدة من الكلمة أّن فظهر
سقطت@/

Ø
j قبلها ما ٕا� حركxا نقل بعد

/@
Ó
مع� 
و لفظاً 
 ء@,

ã
ال� عنوان Iت ذ@كرها و
@يناسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فتأ@:

وتفتؤ أذ@كره@/ مازلت أيى أذ@كره@: فتأُت وما أذ@كره أفتأُت ما زيد@: أبو ـ صحا
تفتؤ@/ ما أيى ـ تذكر

ع�تبي�حكم@/ وا
�خر وجّدة@, َطراوة ع� أحدYا يدّل أص&ن@, :@
ف ـ مقا
ما@ِزلت@/ أيى أذ@كره@: وفَتأت َفِتئُت ما يقال bيعاً@, الباب� عن خرج ز

Ø Ô
Y وٕاذا


يُستعمل وما@ِزلت@, ما@بِرحُت أيى لغتان, أذ@كره@: وما@فتئت ما@فِتئُت فتأ@: ـ لسا
َمـنوّية@, فهيى وLوها ما بغ� استعمل فٕان ْحد@, Òا� مع 
ٕاّ به و
@يُتكلّم ,@

ã
الن�

ã
| 
ٕاّ

العرب@: نوادر
ã
و| /@ ّ مَنويى وهو أ
لفاظ@, هذه من ا�حد حرف العرب حذفت ا Ø[ور

وانقدعَت@/ نسيتَه ٕاذا أفتَأُ@: أ
مر عن فِتأُت

وما أفتأ وما فتأَ ما مرادفاtا من ما@زال ع� زيد وكذا :@
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ُجعلت]ع� ا Øyلك منه@, انفصل ]ع�ما تامّة تكون أن وأصلها ومادام@, َو| وما انفّك
دا_اً@/ له فاعً& كان ما فعل عن ينفصل n ٕاذا 
@نّهٔ كان@, نصب �òا فنصبت دا_اً@, @كان

من 
وفَ أطفأtا@, والناَر ك«Ìته@/ أ
مر@: عن فتأته الفّراء@: ـ ٤٧٩ . ٢ أ
فعال
السّن@/ فتاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٣ فتح

والتحقيق@:

ٕا� وا
شـتغال بالتوّجه الغ� عن ا
نفصال هو اXادة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

بذكره@/ با
شتغال اُخر اُمور عن انفصلت أيى أذ@كره@, فتأت فيقال@: ء@,
ã
Ï¾

النيسان@/ أو ا
نكفاف أو السكون مفهوم يرجع أ
صل هذا وٕا�

ا
شتغال ا�òبل عن ا
نفصال عدم فيقصد النافية@:@ Mرف استعمل ٕاذا وأمّا
العاXّية@, حال

ã
| وهو زيد انفصل ما أيى عاXاً@, زيد

Ñ

ف ما فيقال@: ٕاليه@, والتوّجه به

ع�ا¡الّية@/ منصوب الناقصة أ
فعال
ã
| �òا ٕاّن أصبح: ـ

ã
| وقلنا wا@/ مشتغل وهو

يناسب تبي�ا¡كم فٕاّن الف
وإ
فتاء@: وب�ماّدة ب�اXاّدة التناسب �O@
و
@تكليفه Øالشاّب@يتب� فٕاّن الف
@]ع�@الشاّب@, وكذا أ
حكام@اXشت}ة@/ سائر عن انفصاله
والتقّوم@/ ا
ستق&ل له فيحصل اXرتبة@, هذه ٕا� بلوغه عند حياته جريان

ã
| تكويناً

. ١٢ اGالك�ـ مَن تكوَن أو َحَرضاً@ تكوَن Øح� يوسَف تذكر َتفتؤ Eِتا@ قالوا
/@@٨٥

غ�ه@/ ذ@كر عن ومنقطعاً اُخري اُمور عن منفصً& يوسف بذكر تشتغل أيى

مضافاً ,@hالكر القرآن مقام وخ&ف أ
صل@, خ&ف فهو النافية@: تقدير وأمّا
اXقصود@/ اXع�وبيان س&سة

ã
| اخت&ل ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فتح@:

وغـ�ه البـاب فتحت يقال@: إ
غ&ق@, خ&ف ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
تعا� وا� ا¡كم@/ والُفتاحة@: فالفَتح الِبناء هذا

ã
| ما سائر هذا ع� Jمل

Ø
j فتحاً@,



فتح ١٤

وإ
ظفار@/ Í½ النّ والفتح@: غ�ها@/ أو ع� من Oرج اXاء والَفتح@: ا¡ا@كم@/ أيى الفا³@,
الّسور@/ أوائل القرآن@: وفَوا³ استن½Íت@/ واستفحت@:

واXقفّل@/ ْردود ÒXا خ&ف مفتوح وباب فانفرج@/ فّرجته فانفتح@: وفتحته ـ مصبا
النـاس@: ب� ا¡ا@كم وفتح الزرع@,

ã
فيس� اXاء ليجريى فجرtا فتحاً@: القـناة وفتحت

بكذا@: وافتتحته قهراً@/ و[لّكها علzا غلب الب&د@: السلطان وفتح مبالغة@/ وفتّاح /@ÏÉق
واسـع@/ مفـتوح ُفُتح@: وباب ُفَتح@, وا�مع الُفرجـة@, ء@:

ã
Ï¿ال

ã
| والفُتحة به@/ ابتدأته

وbع مَفا³@, وا�مع منه مقصور وكأ@نّه مثله@, فتح ßXوا اXغ&ق@, به يُفتح الّذيى فتاح@: ßXوا
َمفاتيح@/ أ
ّول

,Í½يدرك@بالب أحدYا@ـ وذلكÍÈبان: إ
غ&ق@وإ
شكال@/ ٕازالة الفتح@: ـ مفر
اُ
مور

ã
| أحدها ÍÈوب@: وذلك اGّم@, كفتح بالبص�ة يدرك ـ

ã
æوالثا القفل@/ @كفتح

ـ@@ٕانّا وقوله العلـوم@/ من اXسـتَغلَق فتح ـ ã
æوالثا اÇXال@/ باعطاء ُيزال كفقر الدنيويّة

واGدايات العلوم من يُستغلَق ما فتح وقيل مّكة@, َع�فتح قيل ـ ُمبيناً فتحاً لَك فتحنا
بعده@, ما به يُفتح الّذيى مَبدؤه ء@:

ã
Ï¾ كّل وفاIة واXقامات@/ ٕا�الثواب ذريعة هيى ã


الّ
الكتاب@/ فاIة يى Ùd وبه

العدّو@: وداَر /@ÏÉق القوم@: Ò Ö�َوب فتحاً@/ َء ãÏ¿وال الباَب وفتَح ـ ٤٥٢ . ٢ أ
فعال
الدنيا أقبلت ع�ف&ن@: وفُِتح /@Í½ن تعا�: واُ� لّقنه@/ :Í½ح @ٕاذا وع�القاريى دخلها@/

�Rها@/ عليه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

lوالسد إ
غ&ق رفع أيى إ
غ&ق@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

معنويّاً@/ أو ياً lماد واXوضوعات@, اXوارد باخت&ف Oتلف اXع� وهذا وا¡جِب@,



١٥ فتح

واXنع@/ وا¡جر والسّد الردم من مرتبة آخر هو الغلق أن وسبق

:@
ã
| Fك ـ اXطلق فالفتح

نعمتَُه
Ú
r ويُ تأّخر وما ذنبَك ِمن َتقّدَم ما Eا لك ليغفَر ُمبيناً فتحاً لَك فتحنا ٕانّا

/@١ . ٤٨ ـ Eا ك ÒÍ Ô½وَين ÓDمستق ¼Íاطاً ديََك Òvو عليَك

إ
Gّية@, أ
حكام وٕاب&غ النبّوة وظائف وٕاجراء الرسالة مس�
ã
| اXطلق الفتح يراد

/@Í½والن التقوية
Ø
j أ
سداد@, وٕازالة اXغلَقات وكشف واXعنويّة اXاّدية اXوانع برفع

وآثاره@/ الفتح لوازم والن½Íمن واGداية النعمة وٕا[ام فاXغفرة

:@
ã
| Fك ـ إ
بقاء 
 إ
Nاد مرتبة

ã
| الفتح مقدمات الن½Íمن يكون وقد

/@١ . ١١٠ ـ والفتُح Eا ÔÍ½ن جاَء ٕاذا

/@١٣ . ٦١ ـ َقريب وَفتٌح Eِا ِمَن ÕÍ½ن

:@
ã
| Fك ـ اXاّديات

ã
| والفتح

/@١١ . ٥٤ ـ ُمyِمر ]اء Êِء
Ø
ال« أبواَب ففتْحنا

/@٢٦ . ٢٨ ـ بالُعْصبَة َلتنوُء ه ÒIَمفا ٕاّن ما الُكنوز من وآتيناُه

:@
ã
| Fك ـ اXعنويّات ã|و

/@٥٩ . ٦ ـ هو ٕاّ* َيعلُمها * الغيب Ô ß³مفا وعنَده

/@ÍÈوا¡ا اÎ¿Xود يقابل ما مطلق فاXراد

:@
ã
| Fك ـ والعذاب الب&ء

ã
| والفتح

/@٧٧ . ٢٣ ـ شديد عذاب ذا باباً علzم فتحنا ٕاذا Øح�

/@٧١ . ٣٩ ـ ُرُسل يأِتكم nأ ا Ôx َخَزنَ Gم وقال ا Ôwُفتحتأبوا جاُءوها ٕاذا Øح�



فتح ١٦

:@
ã
| Fك ـ ا
�خرة Ònالعا

ã
| والفتح

٣٩ ـ أبواwا وُفِتَحت جاُءوها ٕاذا Øح� ُزَمراً ٕا�ا�نِّة م Úwر اّتقوا اّلذين وِسيَق
/@٧٣ .

/@٥٠ . ٣٨ ـ أ*بواب Gم ُمفتّحًة َعْدٍن جنّاُت

¼Íßف@/ Ø ã
æبروحا 
و ,@ ّ وليس]اّديى ا
�خرة@, nبعا اXناسب الفتح يراد

مقتضاه@/ وع� Mسبه مورد كّل
ã
| الفتح مفهوم أّن فظهر

ما@@به@يتحقّق وIصيل مفاIها يتحّصل@بتملّك ا Ø̂ ا�ّنة@ٕا انفتاح@أبواب و
O�@أّن
السلoوخلوص القلب هو ا�نّة مفتاح أّن ريب 
و واXوانع@/ أ
سداد ويرتفع الفتح@,

خزنxا@: اXع�قول هذا ٕا� ويش� النفس@, وطهارة الباطن

/@٧٣ . ٣٩ ـ خالدين فادخلوها Ôrِطب عليكم س�ٌم

ية@: �
مع�ا أّن يظهر وwذا

/@٦١ . ٢٤ ـ صديِقكم ملكrَمفاIهأو ما خا*ِتكمأو بيوِت أو

ã
| الفـتح ويكون مالكه عند من البيت ع� مسلّطاً يكون وأن اÇXفتاح [لّك
الوصف@, ٕا� والنظر الوصفّية@, بعنوان اXفتاح هو فاXراد Vاز@, مأمون وهو اختياره@,

اXفتاح@/ ذات ٕا� 


وبيده اXطلق الفتّاح وهو وجّل@, عّز � ا¡س� أ
Êºء من فهو الفتّاح@: وأمّا

ّ أيى
ã
و| موضـوع ّ أيى

ã
| مغلقة ّ أيى يفتح ,@nالعـا القادر وهو قاطبـة@, الفتح أسباب

معقول@/ Tسوس@, ,@
Ø ã
باط� ,@ ّ ظاهريى ,@

Ø ã
æروحا ,@

Ø ã
æÊ»ج ,@ ّ ماّديى ,@nعا ّ أيى

ã
و| مرحلة

/@٢٦ . ٣٤ ـ oالَعل اُح الفتّ وهو با¡ّق َبيَننا َيفتح Øj ربaنا بيننا مُع ÒN ُقل

ã
خ� ٕاذا ا¡ّق وكشُف وَلبس@/ جهل مورد

ã
| ا¡ّق القضاء الفتح@: مصاديق ومن



١٧ ف�

وكشفه@/ صورة ّ بأيى ا
نغ&ق ورفُع احتجاب@/ مورد
ã
| ومعرفة علم وٕافاضُة واشتبه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ف�@:

Ôيف ء
ã
Ï¿ال Òفَ ذلك من ء

ã
Ï¿ال

ã
| ضعف ع� يدّل صحيح أصل :@ف ـ مقا

إ
wام َطَرف ب� ما :@الِف الباب هذا عن شـّذ ا
Ø
Wو وافته@/ َء

ã
Ï¿ال ت Øوف فُتوراً@/

ُيضعSف@/ 
 أيى عyم@: Úيُف 
و Fxفتح ٕاذا السبّابة وطرف

شّدته@/ بعد و
َن حّدته انك«Ìت قعد@: باب من فُتوراً العمل عن Òف ـ مصبا
مَن ع�َف	ٍة ـ تعا� وقوله Mـديد@, ليس فاِتر@: وَطرٌف /@Ì»انك ٕاذا ا¡ّر@: ف ومنه

ديyم@/ أع&م ودروس بعثهم ع�انقطاع أيى سل@, aالر

فة وع� قّوة@/ بعد وضعف شّدة بعد ول� حّدة بعده سكون الفتور@: ـ مفر
عن 
@يسـكنون أيى ـ ون Ô	يَف * ـ وقوله ا�@/ رسول ء Vيى عن حال سكون ـ@@أيى

العبادة@/
ã
| نشاطهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وب� بيyا الفرق وسبق ا¡ّدة@/ بعد ل�وضعف هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

السأم@/
ã
| ـ@ يق lوالض�lوالل والبطالة والقلق والضعف والرخو الكسل ـ مواّد

أو الضـعف أو اللينة مطلق موارد
ã
| وٕاط&قها اÇXاّدة@,

ã
| مأخوذان فالقيدان
ا¡قيقة@/ عن بعيد ا
نكسار@:

/@١٩ . ٥ ـ ُسل aالر من ٍة Ö	ع�َف لكم Ô Ùُيب� َرسوُلنا جاءكم قد الكتاِب أهَل يا

وإ
رشاد فيلزم@]قتÏÉ@اللّطف الّرسل, وصولة@قيام البعث حّدة @زمان@ضعفت
ã
|



فتق ١٨

جديد@/ ببعث عباده تعا� ا� ديى
Ò
v أن

/@٢٠ . ٢١ ـ ون Ô Ô	يَف * اَر Øyوال الّليَل ُيسب&حوَن

أو للعبـد التامّة والنورانيّة والتوّجه اXعرفة من ينشأ ا Ø̂ ٕا
Ø ã
ا¡قي� التسبيح فٕاّن

تزايـد
ã
| يزال ف& :@ ّ ا¡ضوريى والعلم اXعرفـة حّق حصل وٕاذا اXـقّرب�@, للم&ئكة

وفتور@/ وانكسار ضعف عروض Zكن ف& وشّدة وتكامل

/@٧٥ . ٤٣ ـ عyم Ú	ُيَف * خالدون
Ò
Úsجه عذاب

ã
| الُمجِرميَن ٕاّن

قطع من فا£Çرم ا¡ّق@, يقتضيه
Ø
Fع انقطاع عن عبارة أ@نّه سبق قد ا�رم فٕاّن

نيّـته وفساد قصده بسوء واò&ف العصيان سبيل Oتار فهو ومس�ه@, ا¡ّق عن نفَسه
Ìºيرته@/ وانكدار

وا¤جوبيّة العذاب
ã
| فهو باقية@: اXظلمة وال«Ìيرة الفاسدة النيّة هذه دامت fا

الروحانّية@/ اòاّصة أ
لطاف عن وا¤روميّة

و[ايله@/ اختياره خ&ف هو ا Ø̂ ٕا عنه@: والشّدة العذاب وتفت�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فتق@:

من بعُضه ُفِصَلْت Ø
ح خياطتَه نقضُت قتل@: باب من فتقاً الثوب فتقُت ـ مصبا
مبالغة@/ وفّتقُت@: فانفتق@/ بعض

فتقاً@/ َء
ã
Ï¿ال فتقُت ذلك من ء@,

ã
Ï¾

ã
| فتح ع� يدّل صحيح أصل فتق@: ـ مقا

:@ ّ أ
صمعيى صب@/ ßòا أعوام الَفتق@: وأعوام الصبح@/ والَفتق@: ا�Fعة@/ عصا شّق والفتق@:
فَتَقاً@/ يفتَق فَِتق ويقال ناً@/ Ò ßd تفتّق ٕاذا َفتيق@: ل Ò Òb

الصبح@/ والَفتيق@: والفَتق ْتق@, Sالر ضّد وهو ب�اXتّصل�@, الفصل الَفْتق@: ـ مفر



١٩ فتق

السّكيت@: ابن بالنبات@/ وأ
رض بالقطر ال«Êُء ُفِتقت الفّراء@: ـ ٩@.@٦٢ الxذيب
فتقاً صادفنا ٕاذا وأفتقنا@: منه@, فبدا حاب Sالس من فتقاً أصاَب ٕاذا الشمِس@: َقرُن أفتَق
فتقع البطن وأسفل صية Ôòا ب�

ã

الّ ا�لدة تنشّق أن والَفْتق@: منه@/ فبدا السحاب من

ويقال ا¡ّداد@/ والفتيق@: اللسان@/ الفصيح
Ø ã
ذا{ Ô¡ا اللساِن@: والفَتيق صية@/ Ôòا ã| أ
معاء

النّجار@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا
لتـئام قبال
ã
| انفراج أيى الرتق@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

نفس
ã
| التحـام الّرتق أّن Fك ء@,

ã
Ï¿ال نفس

ã
| Jصل ا Ø̂ ٕا ا
نفراج وهذا وا
لتحام@,

أيضاً@/ ء
ã
Ï¿ال

ã
| وانفتاق أ
جزاء@/ تنفصل Ø
ح اòياطة

ã
| انتقاض أ
صل@: مصاديق ومن

ال«Êء
ã
| وانفـتاق التفّرق@/ Mصـول التجّمع

ã
| وانفـراج الصـبح@, ينفلق Ø
ح اGواء

بالفصـاحة@/ اللlسـان
ã
| وانط&ق وا¡ـّب@/ النّـبات وٕانبـات اÇXطر ب�ول وأ
رض

السحاب@/ عن وانكشاف

ب�الشيئ�@/ الوصل يقابل ما ٕا� الفصل
ã
| النظر أّن وليعلم

/@
 أم تفّرق مع كان سواء ا
نفراج مطلق الشّق@:
ã
و|

ب�الشيئ�@/ ُفرجة حصول ٕا� ا
نفراج@:
ã
و|

ليظهر@/ ء
ã
Ï¿ال عن ورفعه الغطاء زوال ٕا� ا
نكشاف@:

ã
و|

ما منه يتظاهر Ø
ح تق Sالر اXلت� أ
مر
ã
| انفراج حصول ٕا� الفتق@:

ã
| فالنظر

كمونه@/
ã
| ما وOرج فيه



فتل ٢٠

ِمن وَجعلنا ففتقناYا َرْتقاً كانتا وأ*رَض وات ـمى Bالس أّن َكَفروا اّلذين يََر Ònأَو
/@٣٠ . ٢١ ـ fحيى ٍء

ã
Ï¾ Bُكل اXاء

للناس@, اÎ¿Xود اXتأّخرة@, أ
زمنة
ã
ا¡ادث| ٕا�ا�ريان ناظرة الكرZة ا
�ية

الروحانيّة Êوات
Ø
ٕا�ال« 
و للناس@, غ�م¿Îود وهو Fخلقه ٕا�ابتداء ناظرة وليست

أيضاً@/ وا
حساسGم اXاّدة Tيط عن اòارجة

كفروا@, اّلذيـَن يََر Ònأَو ـ@ يـة@ �
ا أّول الّرتـق�
ã
| سـبق Fك@@� ذلك ع� ويدّل

/@ حيىّ ء
ã
Ï¾ كّل اXاء من وجعلنا وآخرها@@ـ

ع�اثن� تدّل حيث َرتْقاً@, كانتا ـ التثنية التعب�بصيغة أيضاً@: ع�ذلك ويدّل
ع� لتدّل رتقاً@, كانت ـ إ
فـراد بصيغة Øيعـ� nو أ
رض@/ Êوات@,

Ø
ال« ـ@ مسـتقلّ�@

اòلقة@/ بدء
ã
| FموعهV

أ
رضمن من يتحّصل ع�ما متوقّفة عيشه وٕادامة إ
نسان حياة كانت ا ØXو
اÇXاء@, ٕا� البقاء

ã
| Iتاج ا Ø̂ ٕا وا¡يوان والنبات ا¡يوان@, مyا

Ø
j والنبات@, ا¡بوب

Ø
ح رتق@, غ� فتقاً Êء
Ø
وال« أ
رض من كّل يكون أن ف&بّد ال«Êء@: من ي�ل وهو

شدن@/ بسته بسíو بالفارسّية@: والّرتق إ
نسان@/ معاش
ã
| والّسعة صب ßòا Jصل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فتل@:

ِشـّق
ã
| يكون ما والفتيل@: ÍÈب@/ باب من فتً& ه

Ò
وغ� ا¡بَل فتلت ـ مصبا

الذبالة@/ وهيى وفتي&ت@, فَتائل bعها Ìاج@,
Ù
ال« وفتيلة النSواة@/

وغـ�ه@/ ا¡بَل فتلت ذلك من ء@,
ã
Ï¾

Ø ã
Ò� ع� يدّل صحيح أصل فتل@: ـ مقا

ã
جن� عن الذراع� تباعد والفَـتَل فُِتل@/ قد كأ@نّه النّـواة@, ِشّق ã

| يكون ما والفَتيل@:



٢١ فتل

وُفِت&@/ لَيّاً لُِويا@ F Øuكأ البع�@,

عن فـ&ن انفتل يقال الفتيلة@, وكفَتْل ا¡ـبل@, كَليّك ء
ã
Ï¿ال

Ø ã
Ò� الفَتـل@: ـ لسا

وجهه عن وفتله ولواه@/ ¼Íفه أيى وفتله رأيه عن ف&ناً ولَفَت ان½Íف@/ أيى ص&ته@,
كَلفَته@, ¼Íفه القوم@: عن وجهه وفتل لفت@/ قلب وهو فان½Íف@, ¼Íفه أيى فانفتل@,
أصابعك@/ ب� فتلته ما والفتيلة@: والفتيل وفَتيل@/ مفتول فهو فتً&@, يفِتله َء

ã
Ï¿ال وفتل

النSواة@, َشّق ã
| كان ما والفتيل@: ع�النSواة@, الرقيقة الِق¿Ìة الِقطم�@: الّسّكيت@: ابن قال

ا¡ق�@/ للتاِفه 
أمثاً تÍÉب كلّها هذه منصور@: أبو قال النSواة@/ َظهر ã
| الن�كتة والنّق�@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقال نفسه@/
ã
و| ء

ã
Ï¿ال بنفس Uصوص

Ø ã
Ò� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

�پيچيدن�@/ واستقامته طوله جهة
ã
| ا¡بل لّويى ٕاذا وفتيل@: مفتول حبل

جـهة
ã
| كان وسواء غ�ه@, ٕا� بالنسبة أو نفسه

ã
| يكون أن من أعّم

Ø ã
Úوال�

/@
ã
بالث� أو ا
ستقامة

السابق@/
ã
| 
مفتوً حبً& كانت ا Øu@
ٔ ال«Ìاج@: وفتيلة

ا¡Çبل ع� ودقيقاً طويً& كان ٕاذا@ البعـ� جنب عن اXتباعد راع lالذ ويشـبّه
واستقامته@/ ٕاحكامه

ã
| الفتيل@,

/@٤٨ . ٤ ـ َفتيً� ُيظَلمون و* َيشاء َمن ُيزكّيى Eا بل

/@٧٦ . ٤ ـ فتيً� ُتظَلمون و* Ò
 اتّ Xن خ� ِخرةُ Ð*وا

يدّل أيضاً الفتل وأصل /@
مفتوً كان ء
ã
Ï¾ ّ أيى وع� التحق� ع� يدّل التنّكر

أصل
ã
لفت| ع� أيضاً ويدّل 
حكامه@/ٕ ء

ã
Ï¿ال ويُتفل والوهن@, الضعف وجود ع�



íف ٢٢

ء@/
ã
Ï¾ استقامة

ã
| ّ اXصنوعيى وع�التعّمل ّ الطبيعيى ا�ريان

ولو الظلم وٕا�انتفاء ,@
ã
æعاXا هذه ٕا� ٕاشارة وبالتنك�@: اXاّدة wذه التعب�

ã
و|

الظاهر
ã
| يريgTاً Ø
ح فيه يتعّمل ضعيفوهن أيى فتيل@, أمر

ã
و| فتيل ]قدار @كان
والتصّنع@/ وبالتعّمل

يفتل ضعيف ء
ã
Ï¾ أيى ع� يدّل بل النواة@, شّق بفتيل Uصوصة غ� والكلمة

wا@/ التعب� لطف وهذا فيه@, ويتعّمل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@íف

ßíأف فَتْنُت يقال الِفتنة@, ذلك من واختبار@/ ابت&ء ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا
ويقال: الشيطان@/ والفتّان@: وفَت�@, مَفتون وهو امتحنَته@, ٕاذا بالنار: الذهَب وفَتنت فتناً@/
:@ Öíَالف اòليل@: قال َمفتون@/ أيى فاتِن قلب ويقال /@ ßíأف :@ ّ أ
صمعيى وأنكر وأفَتنه@/ فتَنه

َرقة@/ ÔT حجارtا كأّن فَت�@, للَحّرة ويقال َرق@/ ÔT أيى فَت�@, ء
ã
Ï¾و إ
حراق@,

ßíُوافت دينه ã
| ßíُوف ٕاسGBم@/ فُتوناً@: ÍÈب باب من الناس اXال Òíف ـ مصبا

فَتْنُت قولك من الِفتنة وأصل /@ Òíِف وا�مع وا
بت&ء@, نة ß¤ا والِفتنة@: عنه@/ مال أيضاً@:
ء@/ والّرديى ليب�ا�يّد بالنار@, أحرقتَه ٕاذا والفّضة@: الذهب

وا
متحان, ا
بت&ء @ك&م@العرب:
ã
اع@مع�@الِفتنة@|

ß
b :íف ـ الxذيب@١٤@.@٢٩٦

من ء الّرديى Øñليتم بالنار F Òxأذب ٕاذا والّذهب@: الفّضة فتنُت قولك من مأخوذ وأصلها
بالنار@/ َرقون ÔJ أيى ـ ُيفَتنون النار ع� هم يوَم ـ وجّل عّز ا� قول هذا ومن ا�ّيد@,
فَتنْت :@ أ
نباريى ابن الفَت�@/ بالنار@: اُحرقت ا Øu@كأ

ã

الّ ود الس� للحجارة قيل هذا ومن

والِفتنة@: والقضاء@, ا¡ّق عن اÔXميلة معناها@: والفتينة القصد@, عن أمالته ف&ناً@: ف&نُة



٢٣ íف

الكفر@/ أيى ـ والِفتنةأشد @اخت�نا@وابتلينا@/ أيى ـ من@قبلهم اّلذين فتنّا ولقد ـ ا
ختبار
اÇXال@, العذاب@, والفتنة@: با�نون@/ ßíُف الّذيى أيى ـ فتون ÒXا بأّيكم ـ ا�نون والفتنة@:

والغلّو@/ با
�راء@, وا
خت&ف أ
و
د@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أوجب fا اضطراب@/ مع 
اخت&ً يوجب ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

ا
�راء@,
ã
| وا
خت&ف وأ
و
د@, كأ
موال@, مصاديق@: وGا ِفتنة@/ فهو أ
مرين هذين

أ
مرين@/ أوجب ٕاذا وغ�ها وا
بت&ء@, وا�نون@, والكفر@, والعذاب@, أ
مر@,
ã
| والغلّو

وا
متحان@: وا
بت&ء وب�ا
ختبار بيyا الفرق وأمّا

وأخذه@/ النافذ@, و]ع�ا
طّ&ع �Ôòا من ا
ختبار@: فٕاّن

به@/ وأ
خذ والتقّلب@, التحّول ]ع�ٕاNاد البلو من وا
بت&ء@:

والنتيجة@/ �Ôòا يتحّصل Ø
ح العمل
ã
| وجّد دأب وهو ا¤ن من وا
متحان@:

واضطراب@/ اخت&ل ٕاNاد :@íَوالف

واحد كّل اختلط وقد بالتجّوز@/ 
ٕاّ آخر@, مورد
ã
| مyا واحد استعFل ف&يصّح

ا¡يثيّات لوحظت ٕاذا نعم كلtFم@/
ã
| والتفسـ� ا
ستعFل مقام

ã
|

ã
æعاXا هذه من

ـ فأ
ّول وافتتنته@/ وامتحنته@, وابتليته@, الذهب@, اخت�ت فيقال@: ٕاشكال@/ ف& والقيود
بالنظر ـ والثالث فيه@/ بتحّصل@التحّول@والتقّلب @ـ

ã
æوالثا ا�Ôòفيه@/ Iّصل بلحاظ@Vّرد

واضطراب اخت&ل حصول ٕا� بالنظر ـ والرابع /@�Ôòا يتحّصل Ø
ح Sوَجد دأب ٕا�
فيه@/

/@�Ôòا Iصيل ã
| والدقّة ّد Òوا� الدأب مورد

ã
| ا
متحان استعFل ي Òف

/@١٠ . ٦٠ ـ فامتِحنوهّن ُمهاِجراٍت اXؤمنات جاءكم ذا@ ٕا



íف ٢٤

والتقليب@: التحويل مورد
ã
| ا
بت&ء واستعFل

/@١٦ . ٨٩ ـ رزَقه عليه فقَدر ابت�ه ما ٕاذا وأّما

/@١١ . ٣٣ ـ شديداً ِزلزاً* وُزلِزلوا اXؤمنون
ã
� ابتُ هنالِك

ا
ضطراب: اُ
مور@وحصول @نظم
ã
ا
خت&ل@| @مورد

ã
واستعFل@الفí@وا
فتتان@|

/@٣ . ٢٩ ـ ُيفَتنون * وهم آمنّا يقولوا أن @ُكوا Ò Ö	ُي أن النّاُس أَحِسَب

يَّذ@ّكرون هم يتوبونو* * Øj ß
َمّرت� أو ةً َمّر عاٍم كّل

ã
ُيفَتنون| م Øu@َيرونأ أَو*

/@١٢٦ . ٩ ـ

هذه@اòصوصيّات@, هذه@الدّقة@ورعاية @بيان@القرآن,@و
Qد ã| إ
عجاز هو وهذا
هذا Gم Zكن 
و بل والفصحاء@, اُ
دباء من أحد كلFت

ã
| أ
ربعة@, اXواّد هذه

ã
| ولو
أ
مر@/

ء
ã
Ï¿ال نظم

ã
| واضطراب اخت&ل حصول بلحاظ فهو إ
حراق@: مفهوم وأمّا

أ
صل@/ من ا
حاق مفهوم وليس ا¤ق@,

أ
صل: حقيقة Iقيق دون من الكرZة ا
�ية ظاهر من أخذ اXع�قد هذا ولعّل

/@١٣ . ٥١ ـ ُيفَتنون اِر ع�النّ هم يوَم ين الد& يوُم أيّاَن َيسألوَن

وا�نون@: والكفر والعذاب وأ
و
د أ
موال oمفاه وهكذا

/@١٥ . ٦٤ ـ ِفتنة وأو*دكم أموالكم ا Ø̂ ٕا

/@١٠ . ٢٩ ـ Eِا كعذاِب النّاس ِفتنَة َجَعَل Eِا
ã
| اُوِذيى وٕاذا

/@١٩٣ . ٢ ـ ِEِ ين الد& ويكوَن ِفتنٌة *@تكوَن Øح� وقاِتلوهم

/@٦ . ٦٨ ـ اXفتون بأّيكم Íوُيب½Íون ß½فسُتب



٢٥ íف

تعا�@: قوله
ã
| الشيطان ومثلها

/@٢٧ . ٧ ـ الّشيطان َيفِتنّنكم * آدم
ã
ب� يا

بأصل@/ وليست أ
صل@, مصاديق من كلّها فهذه

/@٢٠ . ٢٥ ـ ون
ß
أَتص� فتنًة لبعض بعَضكم وَجعلنا

/@٣١ . ٧٤ ـ كفروا لّلذين فتنًة ٕاّ* ِعّدtم َجعلنا وما

/@٦٣ . ٣٧ للظّا�Xـ فتنة َجعلناها ٕانّا

/@٨٥ . ١٠ الظّا�Xـ للقوِم ِفتنًة *@Qعلنا ربBنا توّكلنا Eع�ا فقالوا

ع� ويدّل منه@, ِفعلة والِفتنة اضطراباً@/ يوجب النظم
ã
| ٕاخ&ل :@íَالف ٕاّن قلنا

اُمـور جريان يكون وقد وا
ضطراب@, اُ
مور جريان
ã
| ا
خت&ل يوجب ا

Ø
W نوع

نظم
ã
| وا
ضطراب ل&خت&ل وموجباً آخر لبعض فتنة أشخاص أو شخص حياة

أو عـمل ص&ح أو مرض@, أو صّحة أو غ� أو فقـر كٕاNاب اً@,
Ø
Ì¾ أو خ�اً اُموره

الطرف
ã
| نظم اخت&َل نظائرها@: أو عذاب أو ابت&ء أو فسادها@, أو ُخلق أو عقيدة

اXقابل@/

يعتـ� Ø
ح وأقواله وأعFله أخ&قه ُيراقب أن 
زم اXؤمن ال¿Ìيف فإ
نسان
العـدل ٕا� ومـيً& ا¡ّق ٕا� ٕانابًة وتوجب والتنـّبه@, ا
عتـبار Mسن ا
�خرون عyا

اXتعال@/ ا� ٕا� وتوّجهاً وسوقاً

ٕا� يBيل Xن 
وٕاخ&ً للّضالّ� وIريفاً للخالف� تقوية تكون أن عن وJذَر
/@�Xللظا وفتنة والفجور@, الفسق

ينـتج اXعـ� وهذا وا
ضطراب@, ا
خت&ل ٕاNاد عن عبارة íالفـ أّن وظهر
ا
بت&ء Jصل هذا وبعد اXوجـود@, السابق ال�نا¶

ã
| ¼Íفاً اً

Ø
وتن} وترديداً 
تزلزً



íف ٢٦

النتيجة@/ بتحّصل ا
متحان
Ø
j والتقّلب@, التحّول وٕاNاد


@يزيد والديد ال½Íف والتنـبّه والتنـّبه@, الðلزل عن بأزيد يدّل 
 Òíفالف
كـّل جريان

ã
| ّ ÍÈوريى أمر وهذا وفساد@,

Ø
Ì¾ أو خ� ٕا� ٕامّا 
Iّوً 
ٕاّ لصاحبـه

ص&حاً وجريان طريق ّ أيى
ã
والثبوت| وا
ستحكام ا
طمينان يتحّصل Ø
ح حركة@,

فساداً@/ أو

/@٨٥ . ٢٠ ـ a الّساِمريى وأضّلُهم َبعدَك ِمن قوَمك َفتنّا قد فٕانّا

/@٤٠ . ٢٠ ـ ُفتوناً وفتنّاك الغم& من فنّجيناك نفساً وقتلَت

/@١٥٥ . ٧ ـ َتشاء َمن وtديى َتشاء َمن wا ُتِضّل ِفتنتَك ٕاّ* هيى ٕان

الكرZة@: ا
�ية Ìها
Ø
وتف«

/@٣٥ . ٢١ ـ تُرَجعون لينا وٕا ِفتنًة
ß
�òوا

Ù
Ì Ø¿بال وَنبلوكم اXوِت ذائقُة نفٍس aكل@

جريان
ã
| وتقلّباً 
Iّوً فيكم ونوجد أيى له@, مفعول أ@نّه ع� منصوب فالفتنة

وقلنا وا
ضطراب@, ا
خت&ل ٕاNاد الفتنة فٕاّن والفتنة@, ا
فتتان Iقّق 
جلٔ حياتكم
التـثّبت Iـقّق وٕا� ,@

Ø
Ì¾ ٕا� أو خ� ٕا� 
Iّوً يوجب ا¡ـياة

ã
| النظم اخت&ل ٕاّن

البلو@/ من وأعّم مفهوماً مقّدم فالفتنة اً@/
Ø
Ì¾ أو خ�اً طريق ّ أيى

ã
| وا
طمينان

كالفقر الّطـبع@, m&ي 
 باُمور يتحـقّق أ
غلب
ã
| التحّول فٕاّن :@

Ø
Ì¿ال hوتقد

وغ�ها@/ والÍÉر وا¡وادث وأ
ذي والضعف واXرض

ٕا� يدوم وهو وا
ختبار@, وا
متحان ا
بت&ء من مرتبة أّول ا
فتتان أّن فظهر
موارد

ã
| hالكر القرآن

ã
| ا
فتتان يطلق هذا وع� والنتيجة@, ا
ختـبار Jصل أن

النتيجة@: وIصيل ا
ستخبار

/@٦٠ . ١٧ ـ للنّاس فتنًة ٕاّ* ْيناك أَر
ã
� الّ ؤيا aالر َجعلنا وما



٢٧ ãف�

/@٤٠ . ٢٠ ـ فتوناً وَفَتنّاك الَغّم من فنّجيناك نفساً وقتلَت

/@�Ôòوا النتيجة ٕا� ينxيى أن ٕا� ا
فتتان يراد

واخـت&ل
Ø
Ì¾ ظـاهراً@: اÇXوجود والنـظم السابق الوضع ٕا� بالنسبة فالفتنة

/@
Ø
Ì¾ أو خ� ا¡اصلة@: النتيجة ٕا� بالنسبة وأمّا واضطراب@,

ولو ٕا�ا¡ّق والتوّجه التنبّه وينتج ,@ ّ اُ
خرويى ا�ريان
ã
| الفتون يستعمل وقد

اهر@: الظّ
ã
|

rُكـنـ@ اّلذيـَن Ìكاؤكم Ô¾ أيَن أ¾Ìُكوا لّلـذيَن نقوُل Øj@ bيـعاً Ìهم Ô¿ ÒL َويوَم
ع� كَذبوا كيف ك�اُنظر

ß
Ì¿م كنّا ما رّبنا Eِوا قالوا أن ٕاّ* م Ôxفتن تكن n Øj َتزعمون@,

/@٢٣ . ٦ ـ أنف«Îم

َمن ِلَك Ö Òz ِل ومنتج@, ومفيد 
زم تكون@: وحالة مقام ّ أيى
ã
و| nعا ّ أيى

ã
| فالفتنة

َبي&نة@/ عن Bحيى َمن ييى ÒJو َبي&نٍة عن هلَك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãف�

أفتاء@, وا�مع النّاس@, ã| كالشاّب وهو اÔXِسّن خ&ف @من@الّدواّب@:
Ø ã

الفَ ـ مصبا

ا¡كم@/ Øب� ٕاذا :@nالعا 
أف من Ëºٕا والُفتيا@: والفَتوي فتّية@, واُ
ن� وأيتام@, oيت مثل
,@ الفَتاويى وا�مع ,@ ّ الشاّب@القويى الف
@وهو من ويقال@أصله /@

ã

يُف أن سألته واستفتيته@:

ِفـتيان@, الك�ة
ã
و| ِفتية@, القلّة

ã
| وbعه العبد@, :@
والفَ للتخفيف@/ الواو فتح وNوز

استع�للعبد
Ø
j 
ف ا¡َدث للّشاّب يقال أن فيه وأ
صل َفتيات@/ وbعها فَتاة@, وأ
مة

عليه@/ كان ما Ëºبٕا تسمية Vازاً شيخاً@, كان وٕان

تبـي� ع� ـ وا
�خر وِجّدة@/ َطراوة ع� يدّل ـ أحدYا أص&ن@: :@
ف ـ مقا



ãف� ٢٨

الشباب@, والَفتاء@: الِفتيان@/ واحد النّاس@: من 
والفَ إ
بل@/ من ّ الطريى :@
Ø ã

الفَ حكم@/

حgها@/ Øب� ٕاذا اXسألة@:
ã
| أف
الفقيه الُفتيا@, ـ ا
�خر وأ
صل الَفتاء@/ Øب�

Ó

ف يقال

يَفتُو فَتَُو ـ والفعل والشابّة الشاّب والَفتّية@:
Ø ã

الفَ ـ الليث ـ ٣٢٧ . ١٤ الxذيب

هو ا Ø̂ ٕا وا¡َدث@, ]ع�الشاّب 
الف ليس :@
Ø ã
القُتي� قال فتائه@/

ã
ذلك| فعل ويقال فَتاًء@,

من ٕاÊºن وفتوًي وفُتياً ٕافتاًء@, اXسألة
ã
| 
أف ويقال الرجال@/ من ْزل Òا� ]ع�الكامل

من أصله أ
حكام@, من اXشكل تبي� إ
فتاء وأصل إ
فتاء@/ موضع توَضعان 
أف
فيشّب ببيانه@, أشكل ما يقّويى فكأ@نّه ,@ وقويى شّب الّذيى ا¡Çَدث الشاّب وهو

Ø ã

الفَ

أحدكم يقولَّن 
 ـ �ص�
Ø ã
النّ� وعن فَتاة@/ ولٔ&مة 
فَ للعبد ويقال قويّاً@/ فتيّاً ويص�

/@
ã
çوفتا فَتايى ليقُل ولكن ,@

ã

وأم عبديى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

موضـوع
ã
| كان سـواء التاّم@, البـالغ أ
مر هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

/@ ّ معنويى أمر أو ّ خارجيى

اXدّبر@/ ّ القويى والّرجل الكامل@/ البالغ وأ
مر التاّم@/ ا¡ّق ا¡كم مصاديقه@: ومن
العاقل@/ ا�زل والشاّب

أعّم@/ الشاّب فٕاّن ب�الف
والشاّب@, الفرق هو وهذا

ّ أيى
ã
| تـاّم بالغ نظر الفتوي فٕاّن وا¡كم@, والنظر الفتـوي ب� الفرق وهكذا

واليق�@/ البّت جهة ا¡كم
ã
| وي&حظ مطلق@/ والنظر جهة@/

والفتوي@/ 
الفَ ب�مفهوميى ا�امع أ
مر فظهر

/@١٧٦ . ٤ ـ الَك�لة
ã
| ُيفتيكم Eا قل َيْستفتونَك



٢٩ ãف�

/@١٤٩ . ٣٧ ـ البنون وGم الَبناُت ألربّك م
ß
xفاستَْف

/@٣٢ . ٢٧ ـ أمريى
ã
|
ã
æأفتو �ٔXا ا Øv@أ يا قالت

/@٤٦ . ١٢ ـ بََقرات َسبِع
ã
| أفِتنا يق د& الص& ا Øv@أ يوسُف

/@٤١ . ١٢ ـ َتسَتفتياِن فيه اّلذيى أ*مر
ã
ÏÉ ُق

ã
| Fك ت¿Ìيعيّاً@ حgاً كان سـواء اXـوارد@, هذه

ã
| والواقع ا¡ّق هو ما يراد

/@
ã
البا{

ã
| Fك 
Vهوً حادياً أمراً أو تعا�@, � البنات

ã
| Fك تكوينيّاً أو الك&لة@,

Fّكل بل عرفاً@, اXتفاهم هو Fك الت¿Ìيعّية@, بأ
حكام Uصوصاً ليس فالفتوي
حّق@/ وهو موضوعاً يتبع

/@٦٠ . ٢١ ـ oٕابراه له يقال َيذكرهم Óَف� عنا ßd قالوا

/@٦٠ . ١٨ ـ أبلَغ Øح� *أبرُح ِلَفتاه Ïºمو قال وٕاذ

/@١٣ ـ ١٠ . ١٨ ـ م Øwبر آمنوا ِفتية م Øuٕا الكهف@/// ٕا� الِفتيُة أَوي ٕاذ

/@٦٢ . ١٢ ـ م Òxِبضاع اجعلوا ِلفتيانه وقال

/@٣٠ . ١٢ ـ zا َفتَ تُراِود العزيز امرأة اXدينة
ã
| ِنسوةٌ وقال

فٕاّن اXملوك@, العبد وليس]ع� العاقل@, اXدّبر والشاّب البالغ التاّم الرجل يراد
أحرار بل Wلوك�قطعاً@, بعبيد ليسوا الكهف@: وأصحاب وف
مو�Ïºع� ٕابراه�oع�

والعقل@/ التدب�
ã
| بالغون

العمل@/
ã
| كامل ف
بالغ معاملة معه يعامَل فكان �ع�@: يوسف وأمّا

والتواضـع اòضوع ٕا� فالنظر :@ فَتايى ليقُل ولكن ـ �ص�
Ø ã
النّ� حديث وأمّا

الك&م@/
ã
تأّدب| وٕا� وجّل عّز � Uلوق عبد عن واحام oتعظ�وٕا



فّج ٣٠

الصاحب@, الرجل@, ـ كلFت@أخري دون اXوردين@,
ã
التعب�باXاّدة@| لطف فظهر

وغ�ها@/ ا¡كم@, الشاّب@, العبد@, الغ&م@,

بالفتاة@: التعب�
ã
| والتوق� التجليل لطف ي&حظ وهكذا

/@٣٣ . ٢٤ ـ ناً aصI أردَن ٕان الِبغاء َع� َفَتياِتكُم ُتكِرهوا و*

/@٢٥ . ٤ ـ اXؤمنات فتياتكم من ملكتأZانكم ما ن ßf

Wلوكات@/ كوuّن مع مؤمنات@, وبكوuّن Iّصناً ٕارادtّن ]ناسبة وذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّج@:

الفـا@كـهة مـن والفّج ِفجاج@, وا�مع الواسع@, الواضح الطريق الفّج@: ـ مصبا
ينضج@/ n ما وغ�ها@:

الواسع@/ الطريق الفَّج@: ذلك من ع�@تفّتح@وانفراج, يدّل أصل@صحيح فّج@: ـ مقا
ء
ã
Ï¿ال الِفّج@: أ
صل@: هذا عن شّذ ا

Ø
Wو كِبدها@/ عن وترها باَن ٕاذا فَّجاء@: قوس ويقال
أÌºع@/ ٕاذا يُِفّج@: Sوأفج ُنضجه@/ ينبغيى ا ØW ينضج n

فّجاً@: Fه أفُـج� Ø ã Òب�ِرج� ما وفججُت ب�ا�بل�@/ الواسع الطريق فّج@: ـ صحا
مـن ء

ã
Ï¾ وكّل الَفجج@/ Øب� أفّج@: ورجل تفاّج@/ وقد مُفاّجاً@, ã

Ï¿Z يقال فتحت@, ٕاذا
فَّج@/ فهو َينضج@: n والفوا@كه البطّيخ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن ب�الطرف�@/ الواضح ا
نفراج هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن



٣١ فجر

ب� الواقع وا
نفراج الصحراء@/ وسط من
Ø
ال�

ã
| ب�ا�بل�أو Øع�Xا الواضح الطريق

أوان يبلغ nو النضـج جريان
ã
| كانت ٕاذا والفـوا@كه /@Fxووّسع Fxفتح ٕاذا جل� lالر

ب�الشيئ�@/ وانفراج وانشقاق نضجها@/

َعميقـ fَفج كل& ِمن Òيأت� ضاِمر وع�كل& ِرجاً* يأتوَك با¡ج& النّاِس
ã
| وأذ&ن

/@٢٧ . ٢٢

واضح@/ طريق lكل من Òيأت� أيى

وتبيّـِنه أمِنـه الطـريق@: جهة من وإ
مكانات ا
سـتطاعة ÇIقّق ٕا� ٕاشـارة
اXضّلة@/ أو ة ØÍÉXا اXوانع وانتفاء ووضوحه

واLطاطاً تسفًّ& أشّد فهو متباعداً@: يكون Fّكل الطريق فٕاّن اÔXتسفlل@, والعميق@:
أ
رض@/

ã
| الواقعة الكرويّة جهة من وهذا اXقصودة@, النقطة هذه ٕا� بالنسبة

/@٢٠ . ٧١ ـ ِفجاجاً ُسبًُ� مyا لَتْسُلكوا@ ِبساطاً أ*رَض لكُم َجَعَل Eوا

/@٣١ . ٢١ ـ ُسبًُ� ِفجاجاً فzا وَجعلنا wم يَد Ò] أن
Òã
Ïºَروا أ*ْرِض

ã
| وَجَعْلنا

وهـذا ا
نفراج@/
ã
ÏÉيقت والّسـبيل ـبل@, الس� وجود ã

ÏÉيقت أ
رض
ã
| البسط

مـقابلته فبلحاظ الثانية@:
ã
| الفجاج hتقد وأمّا اُ
و�@/ ا
�ية

ã
| Fك ّ طبيعيى التيب

والفجاج@/
ã
Ïºالّروا جعل ٕا� والنظر ,@

ã
Ïºبالّروا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فجر@:

طريقاً, له فتح اXاَء@: وفجر شّقها@/ قتل: باب من القناَة@فجراً الرجل فجر ـ مصبا
ا¡Çالف وفجر /@æوز فسق قعد@: باب من فجوراً العـبد وفجر فجري@/ أيى فانفجر@,
وهو الصادق

ã
æوالثا اXستطيل@/ وهو الكاذب أ
ّول ٕاثنان@: والفجر@: كذب@/ فجوراً@:



فجر ٣٢

اXستط�@/

الظلمة انفجار الفجر@: ذلك من ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| التفتّح وهو واحد أصل فجر@: ـ مقا

Ø
حـ هذا ك�
Ø
j اXاء@/ تفتّح موضع والُفجرة@: تفّتح@/ اXاء@: ٕانفجر ومنه الصبح@/ عن

هـذا ك�
Ø
j فَجوراً@/ الكَِذب يى Ød ولذلك فجوراً@/

ã
Ï¼عاXا

ã
| والتفتّح ا
نبعاث صار

/@�òبا والتفّجر الكرم وهو الَفْجر@, الباب ومن فاجراً@/ ا¡ّق عن مائل كّل يى Ød Ø
ح
يكـون طريق الّرمل@: وُمنفجر فzا@/ اXاء 
نفجار ولعلّها َمراِفضه@, :@ الواديى وَمفاِجُر

رمة@/ Ô¡ا فيه اسُتِحّلت يوم الِفجار@: ويوم فيه@:

للك�ة@, شّدد وفّجرته@: فانبجس@, ْستُه Ò ÒP فانفجر@: أفجُره اXاء فَجْرُت ـ صحا
من أصبحنا يقول Fك أفجـرنا وقد أّوله@,

ã
| كالشـفق الليل آخر

ã
| والَفْجر فتفّجر@/

قيس وب� ِكنانـة@, من معها ومن قريش ب� كانت أفجرة أربعـة والِفـجار@: الصبح@/
فجرنا@/ قد وقالوا رم@/ Ô¡ا أ
¾Îر ã|@كانت ا Øu@
ٔ فجاراً@ يت Ùd ا Ø̂ وٕا ا�اهلّية@,

ã
| عي&َن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـصاديقه@: ومـن ء@/
ã
Ï¾ ظهور مع انشـقاق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

حالة وانشقاق اXاء@/ ونُبوع ا�بل
ã
| وانشقاق وضياء@/ نور وطلوع الظلمة انشقاق

بظهور إ
مساك حالة وانشقاق وطغياناً@/ فسقاً يوجب Uالف أمر وخروج ا
عتدال
الكرم@/

ـ مواّد عن Øñالقيدين@يتم وwذين اللحاظ�@/ Iقّق من أ
صل@: صدق
ã
| ف&بّد

الشّق@/ الفلق@, الفجو@, الفتح@, الفرج@, الفّج@,

/@٩٠ . ١٧ ـ َيْنبوعاً أ*رض ِمن لنا تَفُجر Øح� لك نؤمَن لَن وقالوا



٣٣ فجر

/@١٢ . ٥٤ ـ ُعيوناً أ*رَض وفّجرنا

/@٧٤ . ٢ ـ أ*uار منه َيتفّجر ا ÒX جارة ß¡ا من وٕاّن

/@٦٠ . ٢ ـ َعيناً ع¿Ìةَ ثنتا ٕا منه فانفجَرْت

والينبوع@/ الع�والyر وظهور وا¡جارة أ
رض انشقاق يراد

من ا�ريان جهة ٕا� الyر
ã
و| نبع@/ ÒXا من الصدور جهة ٕا� الع�@:

ã
| والنظر

واقتضـائه@, اXورد بتناسـب مyا كّل وٕاط&ق ا�هت�@/ ٕا� اليَنـبوع
ã
و| هو@/ حيث

فُقْلـنا :@
ã
| Fك وا�عل بإ
Nاد أو بأ
صالة منبـعاً وكوuا بالع� أ
رض @كتناسـب

ا£موع@/ ذلك سؤاGم جهة من الينبوع وٕاط&ق ا¡َجر@/ بَعصاك ب
ß
ÍÈا

/@١٨٧ . ٢ ـ الفجر من أ*سود اòيط من أ*بيض اòيُط لكم Ò Øيتب� Øح�

وهو الفجر@, Iقّق من اXتحّصل ,@
Ø ã
}Ì¿ال اُ
فق

ã
أ
بيض| اXعض اòّط أيى

الشمس@/ من نور منه فيخرج اُ
فق ظلمة
ã
| ا
نشقاق

/@٥ . ٩٧ ـ الفجر َمطلع Øح� هيى س�ٌم

وتبّينه@/ وظهوره علّوه أيى

قرء@/ ـ الليل راجع ـ الفجر وقرآن ,@Ì¿ع وَليال والفجر

/@٨ . ٩١ ـ ا ×vوتَقو ُفجوَرها َمها ÒGفأ ا ×vَسّو وما ونفٍس

/@٢٨ . ٣٨ ـ اXتّق�كالُفّجار عل ÒS أم

/@٤٢ . ٨٠ ـ الَفَجَرة الكََفَرة هم ُأولئك

/@٢٧ . ٧١ ـ @كّفاراً فاِجراً ٕاّ* و*@َيِلدوا عباَدك ُيضّلوا تَذْرهم ٕان ٕانّك

والطـّ&ب@, والطلبة كالطالب وفُّجار@, فََجرة وbعـه فاجـر@, فهو فُجوراً فجر



فجو ٣٤

هذا وع� والعدوان@, الفسق وظهور والعدالة التقوي حالة
ã
| انشـقاق هو والفجور

/@
ã
واXّت� ا
�يت�بالتّقوي

ã
| يقابل

/@٥ . ٧٥ ـ أماَمه ليَْفُجر إ*نساُن ُيريد بل

عن خروج والفجور طبعاً@; لٕ&ستيناس يتقّرب وهو إ
نس من إ
نسان فٕاّن

بـ�يـديى وهو اÇòلف قبال ظرف وأ
مام والفسق@/ وال¿Îوات ا¦ايل ٕا� التقوي
والتوّجه@/ اXواجهة مورد

ã
و| إ
نسان

التقوي عن اòروج ومقصوده مس�ه البدنّية@: اXاّدية ]قتÏÉطبيعته فإ
نسان
الروحانّية@: ا¡ياة عن والغفلة النفسانّية@, ال¿Îوات ٕا� وا¦ايل والعّفة@,

/@١٤ . ٨٣ ـ oَجح
ã
� لَ الُفّجار نَعoوٕاّن

ã
� لَ أ*برار ٕاّن

/@٧ . ٨٣ ِسّج�ـ
ã
� لَ الُفّجار كتاَب ٕاّن @كّ�

ا
�خرة
ã
| Øويتج� الفانية@, الدنيويّة ا¡ياة Tدودة ã

| Tصور عملهم برنا¶ فٕاّن
ونعيمها@/ لذائذها وعن اُ
خرويّة ا¡ياة عن اليد صفر فٕانّه والسّج�@, oا�ح بصورة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فجو@:

Îوات@/ Ò¾و وة
Ö
Î Ò¾ مثل فََجوات وbعها الشـيئ�@, ب� الَفْرَجة الفَجوة@: ـ مصبا

َبغتة@/ جئته َتِعب@: باب من أفَجؤه الرجَل وفِجئت ساحxا@/@ الدار@: وفَْجوة

وقوس شـيئ�@/ ب� اXتَّسع فالفَجوة@: ء@/
ã
Ï¾

ã
| اتّساع ع� يدّل فجو@: ـ مقا

البَع�@/ ãèُعرقو ب� ما تباُعد والَفجا@: كبدها@/@ عن وَترها باَن فجواء@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥ فحش

والتحقيق@:
القيدان@: فzا في&حظ ب�شيئ�@, وسيع انفراج هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@أ
صل

وب�الشيئ�@/ السعة@,

ÇHتلط وقد الفجر@/ الفجم@, الفّج@, الفرج@, ـ مواّد عن تفق القيدين وwذين
اXواّد@/ هذه oمفاه

ã
| وهم َغَرَبْت@/// وٕاذا ا¨� ذاَت كهفهم تَزاوُرعن طلَعْت ٕاذا الّشمَس وَتري

/@١٨ . ١٨ ـ منه َفْجوة

اGواء حبس 
و ا¤ّل ضيق يؤذvم 
 الكهفMيث من متّسعة Tّوطة
ã
| أيى

الشمس@/ حّر 
و

التضّيق@, بعد بانفراج Iصل ا Ø̂ ٕا ا¤ّوطة تلك كون ٕا� ٕاشارة باXاّدة@: والتعب�
انفرجا@/ ا¤ّل ذلك

ã
| ا�دارين فكأّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فحش@:

قتل@, باب من لغة
ã
و| ومع�@/ وزناً قُبحاً قبُح مثل فُحشاً ُء ãÏ¿ال فُحش ـ مصبا

جـاوزت ٕاذا فاحش@, éَغ ومنه فاحش@, فهو ا¡ّد جاوز ء
ã
Ï¾ وكّل فاحش@, وهو

وجاء السيlٔي@, القـول وهو بالفحش@, çأ الرجُل@: وأفحَش مثـله@, يُعـتاد ما الزيادة
Rل@/ وأفحش@: فواحش@/ وbعها بالفاحشة@, ورماه مثله@, بالفحشاء@,

جاوز ء
ã
Ï¾ كّل يقولون وشناعة@/ ء

ã
Ï¾

ã
| قبح ع� تدّل كلمة فحش@: ـ مقا

ويقـولون@: فّحاش@/ وهو وفَحش ُيتكّره@/ Dف 
ٕاّ ذلك و
@يكون فاحش@, فهو قدره
اXرء@/ خصال أقبح والبخل ع�ا
تّساع@/ وهذا البخيل@, الفاحش@:



فحش ٣٦

الفواحش@/ القول@والفعل@وbعها من القبيح الُفحش@والَفحشاء@والفاحشة@: ـ لسا
أ
قوال من فاحشة فهيى قبيحة َخصلة وكّل الُفحش@/ قال اXنطق@:

ã
| عليه وأفَحش

للحّق موافقاً يكون 
 أمر وكّل فاحش@/ فهو وقدره حّده جاوز ء
ã
Ï¾ وكّل وأ
فعال@/
فاحشة@/ فهو والقَدر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القبح ـ مواّد وب� بيyا والفرق /@ Øالب� القبح هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

والفساد@: والÍØÉر والفضح والكراهة والسوء واGجن

ã
| ويكـون فعل@, أو قـول

ã
| يكون أن من أعّم ا¡سـن@, قبال

ã
| القبح أّن

الصورة@/

مطلقاً@/ 
 عيب
ã
| قبح واGجن@:

ُيعلم@/ Dف ويكون غ�ها@, أو صورة
ã
| ذاته@,

ã
| غ�مستحسن والسوء@:

مطلوباً@/ نفسه
ã
| يكون وقد ُيعلم@, 
 Dف يكون النفع@, قبال

ã
| :@ ØÍÉوال

الص&ح@/ قبال
ã
| ,@ رأيى أو عمل

ã
| اخت&ل والفساد@:

واشxاره@/ وظهوره السوء انكشاف والفضح@:

مطلوب@/ غ� يكون ما ا¡ّب@, قبال
ã
| والكراهة@:

من العمل@: مقام
ã
| ا¡Çّق عن والتجاوز البخل@, وٕابراز السئّي@, القول وٕاظهار

والفحشاء وفحشاء@, فاحشة فهو شديداً بيّناً كان ٕاذا عصيان وكّل أ
صل@/ مصاديق
اXّد@/ بوجود مفهوماً أشّد

العرف عند ومعلوماً نفسـه
ã
| قبُحه بيّناً يكون ما والظهور@: Øالب� من واXراد

:@
ã
| Fك ـ باطن

ã
| كان وٕان وال¿Ìع@,



٣٧ فحش

/@١٥١ . ٦ ـ بطن وما مyا ظهر ما الفواِحش َتقربوا و*

/@٣٣ . ٧ ـ بطن وما مyا ظهر ما الفواحَش
ã Ø
èر م Bحر ا Ø̂ ٕا ُقل

ومنكشفاً@/ واضحاً يكون ما Øالب� ٕاّن وقلنا بّينة@, كانت ٕاذا أيى

تعا�@: قوله :@j
وإ والزنا والظلم والبغيى واXنَكر الّسوء غ� أ@نّه ع� ويدّل

/@١٦٩ . ٢ ـ والَفحشاء وء aبالس يأمركم ا Ø̂ ٕا

/@٩٠ . ١٦ ـ والبَْغيى واXنكر الفحشاء عن ويyي

/@١٣٥ . ٣ ـ ظلموا فاحشةأو فعلوا ٕاذا واّلذين

/@٣٧ . ١٧ ـ فاحشة كان ٕانّه الّزنا َتقربوا و*

/@٣٧ . ٤٢ ـ والفواحش j*ٕا كبائَر واّلذينNتنبون

وٕان مفهوماً@, غ�ها فهيى اXوضـوعات@, هذه مقابل
ã
| ذ@كرت ا Ø̂ ٕا فالفاحشة

العرف@/ عند وانكشفت تبّينت ٕاذا مصاديقها من @كانت

فٕاّن القلب@, من وع&قة بBيل يوجد ا Ø̂ ٕا :@ Øالبـ� القبح وهو الفحش أّن �O 
و
ا� ٕا� التوّجه

ã
ينا| ا¦ايل وهذا فيه@/ ]ا يّشح وإ
ناء الباطن@,

ã
| ما مَظهر العمل

َجوفه@/
ã
| َقْلب� من لرجٍل Eا جَعَل ما ـ به والتعلّق تعا�

تعا�@: قال هذا وع�

/@٤٥ . ٢٩ ـ أ@ك� Eا ولِذكُر نكر ÔXوا الَفحشاء َعن yي تَ الّصلوةَ ٕاّن

واòضوع واXواجهة إ
قبال حالة
ã
| والتحّية@, ا�ميل الثناء هيى الصلوة فٕاّن

والفحشاء@: باXنَكر والتعلّق ا¦ايل ترك اXع� هذا وي&زم Uصوصة@, عبادة وبصورة

/@٢١ . ٢٤ ـ واXنكَر بالَفْحشاء يأمر فٕانّه الّشيطان ُخُطواِت يّتبع وَمن



فخر ٣٨

/@٩٠ . ١٦ ـ والبغيى واXنكَر الَفْحشاء عن yي ويَ و@/// بالعدل يأمر Eا ٕاّن

صـفة Iصـيل وعن وجّل عّز ا� ٕا� السـلوك عن [ـنع الفحشـاء أّن فظهر
العبودّية@: مقام ٕا� الوصول وعن سبيله

ã
إ
خ&ص|

/@٢٤ . ١٢ ا¢َلص�ـ عباِدنا من ٕانّه والَفْحشاَء وَء aالس عنُه ف
ß
Í Ö½ لنَ @كذلك

/@٣٠ . ٣٣ ِضْعف�ـ الَعذاُب Gا ُيضاَعُف ُمبّينٍة بفاِحشٍة Bمنكن يأِت َمن


يب� ا�@Mيث جانب من وواضحاً بيّناً ما@ُجعل أيى ـ ُمبّينة تعا�ـ بقوله Øع�
به@/ هل ÔN قد Øالب� أ
مر فٕان نفسه@,

ã
| بيّناً كونه غ� وهذا وتبّينه@, به العلم

ã
| عذر

اXوضوع@: هذا ونظ�

/@٣٤ . ٢٤ ـ ُمبّينات آياٍت ٕاليكم أنزلنا وَلقد

التبي�@/ بعد هو ا Ø̂ ٕا التكليف توّجه فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فخر@:

وهو الَفخار@, Ëº
وإ مثله@, وافتخرت نفع@, باب من فخراً به فَخْرت ـ مصبا
ففخرته@: مفاخرًة

ã
æوفاَخر ذلك@/ وغ� ونسب حسب من واXناقب باXكارم اXباهاة

جـّيد@/ فاِخر@: ء
ã
Ï¾و ]فاِخره@/ مyم كّل افتخر ٕاذا بيyم@: Dف القـوم وتفاَخر غلبته@/

خزف@/ هو الطبخ وقبل ّ الط�اXشويى والفخار@:

ã
| ويقولون الفخر@, ذلك من وِقَدم@, ِعظم ع� يدّل صحيح أصل فخر@: ـ مقا
أفَخره صاحبه ع� الرجَل فخرُت زيد@: أبو قال /@hالقد عّد هو الفخر@: عن العبارة
والتـفّخر@: الفـخر@/ الكث� ـ�@: lوالِفخ ُيفاِخرك@/ الّذيى والفَخـ�@: عليه@, فّضلته فخراً@:
يَعظم الّذيى :@Ì»ُالب من والفاِخر ّر@/ Sالد القليلة الÍÚÉع العظيمة الَفخور@: والناقة التعّظم@/



٣٩ فخر

ُجردانه@/ عظُم ٕاذا َفخور@: وفرس فيه@/ نوي 
و

ا¦Çّدح والِفّخ�اء@: ي
Ò
والِفّخ� والفَخارة والفَخار والُفخر والَفَخر الَفْخر ـ لسا

وضّمها@: اòاء بفتح فْخرة ÒXوا س@/ lمتفج ر lوف&ن@متفخ /@hالقد وعّد باòصال@وا
فتخار
َزف@/ Òòا والفَّخار@: ُفخرة@/ لذو وٕانّه َفْخر@, أيى فُخرة وفيه به@/ ُفِخر وما اXأثرة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

آخـرين@, قـبال
ã
| Wتازة له فضـيلة دعوي هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

ã
| كالفضيلة اòارج

ã
| وٕامّا عمل@, أو باطنيّة صفة من نفسـه

ã
| ٕامّا الفضيلة وهذه

ٕا�فضيلة مستنداً و[ّدح ف
Ø
Ì¿وت ٕا�تعظّم النظر ويكون صاحبه@, أو نسبه أو حسبه

معّينة@/
/@
 أم سبب ٕا� مستنداً كان سواء مطلق@, :@oوالتعظ

الناس ÇIق� ٕا� أو ٕاليه والتوّجه النفس oتعظ ٕا� راجعاً كان ٕان وا
فتخار
الصفات@/ خبائث من فهو وٕاهانxم@:

أن يـليق ÇMيث ÇWتاز ]قام وتعريفه شخص Qليل ٕا� لٕ&شارة يكون وقد
التواضع قصده يكون أو به@, ُيفتَخر عمل أو صفة عظمة ٕا� لٕ&شارة أو به@, ُيفتَخر

Wدوحاً@/ يكون الصور هذه
ã
ف� واòضوع@:

ا¡سـن ]Çع� Çاء
Ò
ال} من ا Øuفٕا اXباهاة@:@ عن ا
فتـخار يفق اXعـ� وwذا

نفسه@/
ã
| ا�هة هذه من التفّوق ٕا� اXباهاة ومرجع والظرافة@/

الط�والاب سائر ع� حاله بلسان يفتخر فكأ@نّه َزف@: Òòع�ا[ الفَّخار وأمّا
اللـغة مـن قـريبة الكلمة هذه كون ٕا� مضـافاً طبخ@/ Ø
ح أصابتـه حرارة بفضيلة

/@
ã
تطبي� @فرهنگ ـ

ã
| Fك ـ فَحاراء ـ ا
�راميّة



فخر ٤٠

/@١٤ . ٥٥ ـ كالَفّخار َصلصاٍل من إ*نساَن خَلق

الشمس حرارة أثره
ã
| يبسه اشتّد وٕاذا اليابس@/ الط� هو لصال Sالص ٕاّن قلنا

Iتاج كذلك اXاء ٕا� Iتاج ا Øu@أ Fك وبلوغها وٕا\ارها أ
شجار و^ّو كاòزف@/ يص�
ع�مñان اُ@كلها

ã
çوتؤ وتصلب الشجرة تشتّد Ø
ح واXاء@, الرطوبة ٕا�اليبسوقطع

نف«Îا@/
ã
| استعدادها

/@٢٠ . ٥٧ ـ بينكم وتفاُخر وزينة و ÒGو َلِعٌب نيا aالد ياةُ Ò¡ ا ا Ø̂ أ@ ٕاعلموا

/@٣٦ . ٤ ـ َفخوراً Uتاً* كان َمن ّب ÔJ * Eا ٕاّن

/@١٨ . ٣١ ـ َفخور تاٍل ÔU كّل ّب ÔJ * Eَا ٕاّن

أو خارجاً اXرتّبة اXنعقدة ا¢صوصة ا¡الة وهو اòيل@, من ا
ختيال أّن سبق
والفَخور مصاديقه@/ من التبخ أو Øالتك� وحالة والوهم@, الظّن من أعّم وهو ذهناً@,
مداومة والتفاخر@: ذلك@/ شأنه من يكون Mيث ا
فتخار@, بصفة يتّصف من لول Sكالذ@

الصفة@/ أصل وجود ٕا� ٕاشارة بالصيغت�@: والتعب� ا
فتخار@/

ã
| كان ٕاذا وهو يفقده@, ما ٕا� ونيً& 
ًFك بالطبع يطلب إ
نسان أّن ريب 
و
وتزايداً ّ اXاّديى العيش

ã
| سعة يطلب أ@نّه ف&بّد :@ ّ اXاّديى العيش

ã
و| الدنيا ا¡ياة مس�

الدنيا@/ أهل من أقرانه ع� wا التفاخر له يتحّصل Ø
ح أسبابه@,
ã
| وقّوة زينته

ã
|

قرب Fّكل وإ
نسان إ
Gّية@, الروحانيّة ا
�خرة ا¡ياة مس� قبال مس� وهذا
خر@/ �
ا من بعد Fyم واحد من

بالقرب هو ا Ø̂ ٕا وبا¡ّق@: ا¡ّق
ã
و| الروحانيّة جهة من كFل@إ
نسان و
O�أّن

اÇòالصة بالعبوديّة يتحّصل ا Ø̂ ٕا اXعـ� وهذا بصـفاته@, وبا
تّصاف الgال مبدء من
الدنـيويّة ا¦Çاي&ت عن وا
ن½Íاف أ
نانيّة وا^حاء الكامل والفناء التاّم واòضوع



٤١ فدي

آتا@ُكم@/ ]ا تَفَرُحوا و* ـ@ واXباهاة ل&فتخار Vال حينئذ يب� ف& النفسانّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فدي@:

]ال@/ اسـتنقذه ٕاذا :@Ì»وتك الفاء وتفتح فَدًي@, يفديه Ìº
أ من فداه ـ مصبا
ِسـدرة@/ مثل وِفَديات فِدًي وbعها أ
سـ�@, عوض وهو الِفـدية@, اXال ذلك Ëºوٕا
َرجً& تدفع أن اXفاداة د@:

Ø
�Xا وقال ِفديته@/ وأخذت أطلقـته وِفداء@: مفاداة وفاديته

بعÇÎÉم � اتّ القوم@: وتفاَدي واحد@, Yا وقيل تشـيه@/ أن والِفَدي@: َرجً&@/ وتأخذ
وافتَدْت@: زوجها من Îا

Ò
نف« اXرأة وفَدت فداء صاحبه Nعل واحد كّل كان ببعض@,

بالط&ق@/ منه Hّلَصْت Ø
ح 
ماً أعطته

aًي ء
ã
Ï¾ مكان ء

ã
Ï¾ Nعل أن ـ فاُ
و� جّداً@/ متباينتان كلمتان فدي@: ـ مقا

أو بنفسك Iميه كأ@نّك أفديه@, فديته قولك فاُ
و� الّطعام@/ من ء
ã
Ï¾ واُ
خري له@/

يقال ق½Íت@, فتحت وٕاذا مددَت ك«Ìت ٕاذا ِفداؤك@, هو يقولون عنه@, يعّوض ء
ã
Ï¿ب

الفَـداء ـ أ
خـري والكلمة عنه@/ وانزوي Iاماه ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال من وتَفادي َفداك@/ هو

ا¦ر@/ ِمسطع وهو Wدود@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عليه@, ُيلَزم أمر أو ء
ã
Ï¾ عن عوضاً ء

ã
Ï¾ جعل اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

شخصعن أو مال كفداء وهذا خارجيّاً@/ موضوعاً أو 
ماً Fyم واحد كّل كان سواء
وÇHليص عقوبة لرفع مال وإعطاء الزوجة@/ تطليق

ã
| مال وفداء ٕاط&قه@/

ã
| أس�

كفّارة@/ أو واجب ترك قبال
ã
| والِفدية عyا@/ النفس

بعض
ã
| كيً& كان شـع�@, أو حنطة أو ¦Çر الِوعاء ذلك فكأّن الَفـداء@: وأمّا



فدي ٤٢

اُمور@/ عن فدية اXوارد@,

]ال@: َء
ã
Ï¿ال فدي فيقال

/@١٠٧ . ٣٧ ـ oعظ بِذبٍح ْيناُه وَفَد

العوض: ع�هذا ويطلق ٕاÊºعيل@, ذبح عن الذبح@العظoعوضاً هذا جعلنا أيى
الِفداء@/ من ع�نوع ويدّل ِفعلة@, ع� الِفدية

/@١٨٤ . ٢ ِمسك�ـ طعاُم ِفديٌة ُيطيقونُه وع�اّلذيَن

/@١٩٦ . ٢ ـ ِصيام من فِفديٌة

/@١٥ . ٥٧ ـ ِفدية منكم يُؤَخذ * فاليوم

ã
| أو ا¡Çّج@,

ã
| ا¡Çلق

ã
| التـعجيل أو الصـوم@, تأخ� قبال

ã
| عوض أيى

القيامة@/
اXفاعلة@: من أو Vّرد مصدر الِفداء@: وأمّا

فٕاّما الَوثاق فُشّدوا أثخنتموهم ٕاذا Øقاِبح� الر& فÍÉَب كفروا لقيrاّلذين فٕاذا
/@٤ . ٤٧ ـ ِفداًء وٕاّما َبعُد َمنّاً

تُفادوuم أو تُطلقوuم فٕامّا والَوثاق@: وأ
سارة السلطة Iت صاروا فٕاذا أيى
/@ ّ اÒXفديى وأخذ بإ
ط&ق

ã
| والتعّدد الك�ة جهة من الِفدية@, استمرار ٕا� ٕاشارة فاعل@: ]صدر والتعب�

اُ
ساري@/

كان سواء وِفديـة@, عوضاً ء
ã
Ï¾ جعل ٕا� ومشتقّاته الفداء

ã
| النظر ٕاّن وقلنا

أو مال أو آخر أس� أخذ قبال
ã
| أس�اً أو أس�@, استنقاذ قبال

ã
| 
ماً الفدية ذلك

Uصوص@/ امتياز أو حّق



٤٣ فرت

هو ّ فالفاديى و
ستنقاذه@, له يُعطَي ما هو ّ واÒXفديى فدية@/ يُعطيى من هو فالفاديى
الِفدية@/ 
 ّ اÒXفديى آخذ

/@٨٥ . ٢ ـ عليكم م BرT وهو ُتفادوهم أساَري يأتوكم وٕان

ٕا� ابتداًء@ فالنظر مستمّراً@/ فتُطِلقوuم 
@تطلبون@, ما 
خذٔ فدية Qعلوuم أيى
مقصودهم@/ هو ما قبال

ã
| فدية ٕاعطائهم

:@
ã
| Fك الفداء@, ]ع�اختيار افتعال وا
فتداء@:

/@٥٤ . ١٠ ـ به *فتَدْت أ*ْرِض
ã
| ما ظلَمْت نفٍس ِلكّل أّن ولَو

/@١١ . ٧٠ ـ ِبَبنيه يومئٍذ عذاب من َيفتديى لو @الُمجرُم َيوّد
/@٣٦ . ٥ ـ القيامة يَوم َعذاب ِمن به ِلَيْفَتدوا

به@/ الفداء Oتارون أيى

النور عن وTجوبيّته النفس ظلمة من ينشأ ا Ø̂ ٕا القيامة يوم عذاب أّن وليعلم
ذلك Iّصل وٕاذا اòبيثة@, والصفات الباطلة وأ
فكار السيّئة أ
عFل أثر

ã
| والرaة@,

الفداء@/ وٕاص&حه رفعه
ã
| يفيد ف&

الظلم آثار ٕازالة
ã
| يؤّثر 
و النفس@, عن ا¤جوبيّة رفع 
@يناسـب الفداء فٕاّن

عن والرحلة باÇXوت والتكليف العمل زمان انقضاء ٕا� مضافاً والعصيان@, والطغيان
الدنيا@:

/@٣٩ . ١٩ ـ َغفلة
ã
| َوُهم أ*مر

ã
Ï ßÉ ُق ٕاذ ا¡«Ìة يوَم وأنِذرهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرت@:

الشام بأطراف Zّر
Ø
j الروم حدود من Oرج م¿Îور oعظ uر ُفرات@: ـ مصبا



فرت ٤٤

يـصّب
Ø
j واحداً uراً ويص�اِن البطائح@,

ã
| ِدجلة مع

ã
يلت�

Ø
j با¡لّة

Ø
j بالكوفة

Ø
j

Îºل وزان ُفروتًة@: اXاء فُرَت يقال العذب@, اXاء والفرات@: فارس@/ Mر
ã
| َعبّادان عند

عذب@/ ٕاذا Îºولة

Çuر Ëºٕا والفرات ُفرات وِمياه ُفرات ماء يقال الَعذب@, اXاء الُفرات@: ـ صحا
وُدجيل@/ الُفرات والُفراتان@: الكوفة@/

َفُرت وقد جاج@/ اُ ِمْلٌح وهذا ُفراٌت َعْذٌب هذا ـ ُعذوبة اXاء أشّد الُفرات@: ـ لسا
الّراء@: Ì»بك الّرجل فِرت :

Ø ã
èعرا
أ ابن وقال ُفرات فهو عُذب@, ٕاذا ُفروتة: َيفُرت اXاء

عنه@/ مقلوب كأ@نّه ,@الِف
ã
| لغة والِفرت@: ُمسكه@/ بعد عقله ضُعف ٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جاع@: كالش� والُفرات اXاء@/
ã
| واللّطافة العذوبة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

ماٍء ولÇyر uر Xاء ÓÊºٕا Nعل الصـفة هذه وبلحاظ واللّطافة@, بالعذوبة اXتّصف اXاء
امـتداد

ã
| وهيى تركية@, Wلكة من أرمينيا جبال من وNريى ينبع فٕانّه لطيف@, عذب

والعراق@/ سوريا ٕا� Nريى
Ø
j الفعلّية@, ُتركيا من

Ø ã
}Ì¿ال ال¿Êل

ã
آرارات| جبل

/@٥٣ . ٢٥ ـ ُفرات َعذٌب هذا البحرين َمَرَج اّلذيى وهو

/@١٢ . ٣٥ ـ سائغ¾Ìابه فراٌت َعذب هذا البحراِن َيستويى وما

/@٢٧ . ٧٧ ـ ُفراتاً ماًء@ وأسقينا@كم اٍت ßUشا
Òã
Ïºَروا فzا وَجعلنا

مع حّدة أ
ّج ٕاّن وقلنا اُ
جـاج@, مقابل
ã
| اُ
و� ا
�ية

ã
| الفرات ُذ@كر وقد

ما هو العذب ٕاّن وقلنا اُجاج@]@, ِملٌح [@وهذا ـ لح ßXا مقابل ã
| العـذب وُذ@كر الشّدة@,

ا¡ال@/ ويقتضيه الطبع m&ي



٤٥ فرث

ا
�يـت�
ã
| ذ@كر قد الَعـْذب فٕاّن /@

Ø ã
Iقيـ� 


Ø ã
تقري� بالعذب الفرات فتفسـ�

جـهة@/ ّ أيى مـن الطبع m&ي ما لكّل عاّم فالعذب وقبله@, الفرات رديف
ã
| الكرZت�

وحّدة@/ وأّج ملوحة ذا كان ٕاذا اXاء اُ
جاج@: أّن Fك منه@/ اللطيف m&Xا هو والفرات

ذ@كر دون من ُفراتاً@, ماًء ـ تعا� بقوله الثالثـة@: ا
�ية
ã
| التعبـ� لطف وهذا

عن اÌ¿Xوب اXاء تعريف
ã
|

ã
يك� الفرات ذ@كر فٕاّن الفـرات@, مع أو منفرداً@ العذب

فيختّص اللطافة@, وهو زائد قيد مع العـذوبة مع� وفيه خاّصاً@, لكونـه العذب@, قيد
بإ
نسان@/

عموميّة جهة فيه البحر ماء فٕاّن ا
�يت�@:
ã
| بالبحر يرتبط Dف القيدين ذ@كر وأمّا


و وأ
ّج@/ اXلوحـة وهكذا اللّطافة@, وهيى خصـوصيّة وجهة اXطلقة@, اX&َءمة وهيى
وٕانسان@, حيوان ّ أيى من الطبع م&َءمة اقتضاء ففيه خاّصة@فقط@, التعريف@بصفة يناسب

إ
نسان@/ ل¿Ìب Uصوصاً ليكون اللطافة صفة واقتضاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرث@:

والفرث@: ا@/ Øxف كِبَدها@: َفرث يقال@: متفّتت@, ء
ã
Ï¾ ع� يدّل اَُصيْل َفْرث@: ـ مقا

وألقاهم سعيwم ٕاذا أفرَث@ف&ن@أصحابه: ع�مع�ا
ستعارة@: ويقال @الَكِرش@/
ã
| ما

بلّية@/
ã
|

ّكـيت@: lالس ابن فروث@/ وا�Çمع الَكرش@,
ã
| مادام Ìج�

Ù
ال« الَفْرث@: ـ صحا

أفِرثُها كبَده وفرثُت فzا@/ ما ن�َت
Ø
j ا Òxشقق ٕاذا وأفُرُثها@: أفِرثها ُجلًّة للقوم َفَرْثُت

الكبَد: وأفرثُت انت�ت@/ أيى كبُده فانفرثت ,@ ّ حيى وهو ÍÈبته ٕاذا َتفريثاً@: وفّرثxا ُفرثاً
فzا@/ ما وألقيَت شققxا ٕاذا



فرث ٤٦

والَفرث Ìق�@,
Ù
ال« الَفْرث ابن@ِسيده@: الَكِرش@/

ã
| ج�ما@دام

Ö
Ì
Ù
ال« الَفْرث: ـ لسا

كبُده@: وانفرَثْت فتxّا@/ ثها@: Sوفر وأفرثَها كَِبده ا¡ب� وَفَرث الَكِرش@/ Ìق� ßº والُفراثة@:
لرسول rَفرث كَِبد ّ أيى أتدرون الكوفة@: 
هلٔ قالت �ع� كلثوم اُّم حديث

ã
و| انت�ت@/

للسلطان عّرÎÒÈم أصحاَبه@: وأفرَث وأ
ذي@/ بالغّم الكبد تفتيت الَفْرث@: �ص�@؟ ا�
وÇHُبث ق Ô	تـ ُفُرث@: وامرأة هم

Ø
Ìº فَضح أو عندهم ليصّغرهم قوم عند كّذwم أو

aلها@/ أّول
ã
| نف«Îا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والظlلف ـّف Ôòا لذيى والِكْرش@: والَكْرش وا
نتشـار@/ إ
نكسار التفّتت@: أّن
ثانيًة@/ للمضغ البطن من الغـذاء إعادة وا
جار@: لٕ&نسان@/ اXعـدة ]�لة

Ý
V وكّل

النخل من@ورق يتّخذ الزنبيل الُقّفة@وهيى ّلة@: Ôوا� معّربÌºگ�@/ Ìق�@:
Ù
ج�@وال«

Ö
Ì ßÚ
ال«

تتقيّأ@/ تكاد Ø
ح ا¡مل أّول
ã
| اXعدة

ã
اضطراب| هو وال	ق@: وLوه@/

ومن ء@/
ã
Ï¿ال نظم

ã
| اخت&ل مع انشـقاق فهو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل وأمّا

ã
| وا
خت&ل وا
ضطراب أ
صحاب@/ اجBع

ã
والتفّتت| الكبد@/

ã
الفرث| مصاديقه@:

فرثاً@/ يص� Ø
ح أ
@كل
ã
| والتفّتت وا
نكسار التقّيؤ@/ حالة Mصول اGاضمة جهاز

Tتواه@/ ون� وغ�ه ا¦ر ظرف وشّق

Øيتغ� n ٕانّه حيث الكرش@, Ìºج� ع� الفرث يطلق أ
صل مفهوم وباعتبار
له يقال Ø
ح ,@ ّ ثانويى مضغ ٕا� وJتاج واخت&ل انكسار له حصل بل بالكلّية@, اُ
@كل

تغّوط@/ أيى راث فيقال حافر@, ذيى وكّل الفرس ْوثÌºج� Sفالر الروث@/

خالصاً َلبناً وَدم َفْرث Öَب� ِمن ُبطونه
ã
| ا ØW ُنسقيكم َلِع�ةً أ*نعام

ã
| لكم وٕاّن
/@٦٦ . ١٦ ـ سائغاً



٤٧ فرج

بعد اُ
@كل من يتكّون الدم فٕاّن والدم@, الفرث ب�حالة من البطن من Oرج أيى
وآخره فرث أّوله فهو دماً@, تكّونه الفرثوقبل من يتحّصل ا Ø̂ فاللéٕا الكامل@, مضغه
وقذارة كراهة فيه ليس مطلوب@, نافع سائغ يى lمغذ لذيذ خالص ¾Ìاب Fyبي Dوف دم,

رائحة@/ 
و لوناً 
و شكً& 
و ماّدة 

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرج@:

للرجل وفرج@القوم فتحت@/ بابÍÈب@: من ب�الشيئ�َفْرجاً فَرجت ـ مصبا
وكّل ُفَرج@, وا�Çمع ُفرجة@, اXوضع وذلك وا£لس@, اXوقف

ã
| أوسعوا أيضاً@: فرجاً

يكون مصدر والَفْرجة@بالفتح@: ُفرجة@/ Uافٍة موضع وكّل ُفرجة@, منفرج@ب�شيئ�فهو
من والَفْرج الَفَرج@/ Ëº
وإ كشفه@, الغّم ا� وفّرج شّدة@/ اòلوصمن وهيى ã

æعاXا
ã
|

منفِرج@/ واحد كّل 
ّنٔ والُدبر@, ع�القُبل يطلق إ
نسان@:

ا¡ائط
ã
| الُفرجة ذلك من ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| ع�تفتّح يدّل صحيح أصل فرج@: ـ مقا

غـّم@, أو هّم من
ã
Ï
Ø
التف½ الَفْرجة@: ٕاّن ويقولون وفّرجته@/ فَرجته يقال الّشّق@/ وغ�ه@:

ٕا� Tتاجة ا Øu@
ٔ يت Ødو ا¢افة@, مواضع ب�
ã

الّ الثغور والُفروج@: واحد@/ والقياس

ينكشف 
يزال الّذيى والَفِرج: مثله@/ والِفرج ,
Ø
Ì»ال@rيك
 الّذيى والُفُرج: وحفظ@/ تفقّد

فرجه@/

الَعْورة@/ والَفْرج@: يفِرج@, غّمك ا� َفّرج وكذلك تفرNاً@, غّمك ا� ج Sفر ـ صحا
البـائنة القوس والُفُرج@: انفراج@/ أيى ُفرجة@, Fyوبي الَمخافة@/ وموضع الثغر والَفْرج@:

/@Fلعظمه ٕاليَـتاه ãيلت� 
 للّذيى أفرج@: ورجل والفريج@/ الفارج وكذلك الَوَتر@, عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فرج ٤٨

والتحقيق@:

ّ ماّديى ã
| الشيئ�@, ب� انفراج مطلق حصول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

مyا@/ كّل امتياز والفجو@: والفجر@, والفّج@, والفتق@, الفتح@, ـ مواّد
ã
| وسبق ,@ ّ معنويى أو

والسّد@/ إ
غ&ق رفع وهو إ
غ&ق@, يقابل فالفتح@:

إ
لتيام@/ قبال
ã
| انفراج وهو الرتق@, يقابل والفتق@:

ب�الطرف�@/ واضح انفراج والفّج@:

فيه@/ ء
ã
Ï¾ ظهور مع انشقاق والفجر@:

ب�شيئ�@/ وسيع انفراج والفجو@:

/@
 أم تفّرق مع مطلق انفراج الشّق@: ٕاّن وقلنا

يظهر@/ Ø
ح ء
ã
Ï¿ال عن ورفعه الغطاء زوال وا
نكشاف@:

ب�شيئ�@/ الوصل يقابل ما والفصل@:

بـ� معنويّاً@, أو ياً lماد ُفرجـة@, مطلق حصول ٕا� ا
نفـراج@: ماّدة
ã
| فالنظر

وٕان اXواّد@, هذه من كّل خصوصيّة ,@hالكر القرآن 
تFاستع
ã
| لوحظ وقد شيئ�@/

اXلحوظة والدقائق اللطائف خفيت وwذا كتب@التفاس�واللغة,
ã
اختلطت@واشت}ت|

اXوارد@/ كسائر wا@, مرتبط Dف وجّل عّز ا� كلFت
ã
|

Iّصـل يراد كشـفه@, أيى ك@;
Ø
Yو غّمك ا� فرج ـ كقوGم :@ ّ اXعـنويى فا
نفراج

واGّم@/ وب�الغّم بينه ا
نفراج

:@
ã
| Fك@ ـ ّ واXاّديى

/@٩ . ٧٧ ـ ُنِسفت ا�باُل وٕاذا ُفِرجت Êُء
Ø
ال« ذا@ وٕا ُطِمَست النaجوُم فٕاذا@



٤٩ فرج

. ٥٠ ـ ُفروج ِمن Gا وما ّيناها وَز َبنيناها كيَف فوَقهم Êء
Ø
ٕا�ال« ينظروا أفلم

/@٦

وارتباط كامل نظم وال«Êوات@فzا النظم@وا
رتباط@وا
ّتصال@, Oالف ا
نفراج
وا
نفراج الفصل ويوجد النظم فيختّل ا
�خرة@:

ã
| وأمّا فرج@, 
و خلل فzا ليس تاّم

أجله@/ وانقضاء الطبيعة nعا بزوال فzا@,

/@١٢ . ٦٦ ـ فرَجها أحصَنْت
ã
� الّ ِعمراَن ٕابنَة Ò Òhومر

/@٢٩ . ٧٠ ـ حافظون لُفروجهم ُهم واّلذين

/@٣٠ . ٢٤ ـ ُفروَجهم فظوا ÒJو أبصاِرهم من َيُغّضوا

الفرجة هو البدن أعضاء
ã
| الظاهر ا¤سوس وا
نفراج ا
نفراج@, هو الفَرج

من وكّل واXرأة@, اXرء
ã
| وال¿Îوة ا¦ايل قّوة تظهر الفرجة تلك

ã
و| جل�@, lالر ب� Dف

تنxيى ا Ø̂ ٕا النفسانيّة وا¦اي&ت ال¿Îويّة ا
لتذاذات وكذلك فzا@, ُجعل بر والد� القُبل
wا@/ اòارج

ã
| وQريى ٕالzا

ع� تدّل كلمـة ذ@كر عن
ã
Ù}التو ـ@ أ
ّول جهتـ�@: من لطف التعبـ� هذا

ã
ف�

الكناية@/ طريق ع� 
ٕاّ ذ@كره ما@يستقبح

ã
| wا يُسـتلّذ@ ا@ ØW Fzوحوال ْبر والد� للقُبْل وا¡فـظ إ
حصان oتعم ـ@

ã
æالثا

ب�الفخذين@/ Dف Fك العرف@,

والتقوي@, ا
حصان@وا¡فظ ٕا� إ
رشاد
ã
|
Ø
kوأ اGداية@ٕا�العّفة@,

ã
أبلغ@| وهذا

اXنظور@/ تبي�ا¡كم
ã
| وأبسط

أّن Fك للحفـظ@, مقـّدمة الغّض فٕاّن :@Í½الب غّض بعد الفـروج حفظ ويذكر
عمً&@/ الفروج

ã
| اXصونيّة عدم ٕا� ينxيى إ
بصار



فرح ٥٠

فظ ÔJ وبالغّض ,@ ّ غ�يى وواجب
Øã
Ï»نف واجب واXرأة اXـرء من Í½الب فغّض

اG&@كة@/
ã
| ا
رتطام وعن الفاحشة ارتكاب النفسعن

wا Jفظ
ã

الّ أع�التكاليف من وهو واXرأة@, الرجل فيه يستويى ا¡كم وهذا

وف&حه@/ وص&حه ونظمه ا
جBع عفاف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرح@:

Ì¾
أ ـ أحدها معان@:
ã
| ويستعمل وَفرحان@, َفِرح فهو َفَرحاً@, َفِرح ـ مصبا

َفـِرحون@/ لدÇvم ]ا ِحزٍب كّل ـ ضا lالر ـ ã
æوالثا الَفِرح�@/@ aب ÔJ * Eا ٕاّن ـ والبطر

عـليه ا� ونـعمة بشـجاعته فرح ويقال /@Eا آتاُهم ]ا Òَفِرح� ـ@ Ìور
Ø
ال« ـ والثالث

والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي /@ يشxيى ما بنيل القلب لّذة الفرح فهذا عدّوه@, و]صيبة

إ
ثـقال@/ ـ وا
�خـر ا¡زن@, خ&ف ع� أحدYا يدّل أصـ&ن@: فرح@: ـ مقا
ـ ا
�خـر أ
صل وأمّا الِمحزان@/ نقيض واÇßXفراح@: َفَرحاً@/ يفَرح فِرح يقال ـ فأ
ّول

إ
ثقال@/ فإ
فراح@:

�ص�@:
Ø ã
النّ� قال ـ يْن Sالد أثقله قد ُمفَرح@: رجُل الليث@: قال ـ ٢٠ . ٥ الxذيب


و ين Sالد وأفرَحه أثقله قد الّذيى فَرح@: ÔXا عبيد@: أبو قال ُمفَرح@/ إ
س&م
ã
| و
@يُك

وَفْرَحي@/ َفِرحة وامرأة وَفْرحان@, َفِرح ورجل قضاَءه@/ Nد

والَفرح خّفـة@/ قلبه
ã
| Nـد أن هو ثعلب@: وقال ا¡زن@, نقيض الَفَرح@: ـ لسا

تثيبه أو لك ح lفر ÔXا تُعطيه ما أيضاً@: والُفرحة ة@/ ØÌ»Xا والَفرحة@: والُفرحة الَبَطر@/ أيضاً@:
�ص�@: وقـوله له@/ مال 
 فقـ� وقيل مغلوب@, Tتاج ُمفَرح@: ورجل له@/ مُكافأة به

مَديناً@/ و
@يُك َديْنه يُقÏÉعنه أيى 
@يُك@///
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥١ فرح

والتحقيق@:

التـغطية@, هـو الغـّم ٕاّن وقلنا الغّم@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

وا
نكدار@/ التغطّيى رفع يوجب الباطن
ã
| مطلق انبساط عن عبارة الفرح فيكون

والطرب@: Ì¾
وأ والبطر وب�ال«Ìور بيyا والفرق

/@ Øn@والتأ ا¡زن رفع يوجب انبساط أيى ا¡زن@, يقابل ال«Ìور@: أّن

ال«Ìور@/
ã
| اXمدوح ا¡ّد وعن ا
عتدال عن خروج والطرب@:

الطرب@/ lحد عن Qاوز والبطر@:

البطر@/ lحد عن Qاوز :@Ì¾
وأ

مراتبه@/ من مرتبة ّ أيى
ã
| ويصدق ال«Ìور@, مطلق فالفرح

ã
و| الفـرح معرض

ã
| شخص جعل ٕا� fرجعه ا
ثقال@: ]ع� إ
فراح وأمّا

Iقّق يوجب اXعـ� وهذا الفرح@, يسـتوجب Ø
ح بالغموم مثقً& يري بأيى مورده@,
ولعّل ا
غBم@, أسباب برفع حاً Sمفر جعله Ø

j ,@
أّوً بالغموم والتغطّيى وا
غBم ا
نكدار
غ�ه@/ أو بَدين ]ع�ا
ثقال إ
فراح أّن من قالوا مع�ما هذا

بغ�ه أو ين Sالد برفع صار من ٕاّن ُمفَرح@: إ
س&م
ã
| يُك 
 ـ مع� فيكون

رفع
ã
| العمل يلزم بل ا¡الة@, ع�تلك يب� أن يك 
 موقّتاً@, ابت&ئه رفع

ã
| َفِرحاً

دينه@/ بأداء رأساً ابت&ئه

معنويّاً@/ أو ماّدياً باطل@, أو حّق ã
| يكون الفرح ٕاّن

Ø
j

:@
ã
| Fك ـ ا¡ّق

ã
ف�

/@٣٦ . ٣٠ ـ wا فِرحوا رaًة النّاَس أذقنا ذا@ وٕا



فرد ٥٢

:@
ã
| Fك ـ الباطل

ã
و|

/@٧٥ . ٤٠ ـ بغ�ا¡ّق أ*رض
ã
| كنrتَفرحون ]ا@ ذلكم

/@@٨١ . ٩ اEـ رسول خ�َف قعِدِهم Ò[ ا¢لBفوَن فرَح
:@
ã
| Fك ـ اXاّدية الدنيويّة اُ
مور ã|و

/@١٢٠ . ٣ ـ wا يفرحوا سّيئة ُتِصبكم وٕان
/@٢٣ . ٥٧ ـ آتا@كم ]ا تَفرحوا و* فاتكم ع�ما تأسوا لكي�

فهو وانكدار@, تغطية وبرفع ا
غBم بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا الفرح مفهوم أّن �O 
و
عّلته@: بزوال ويزول

Øã
ÏÈعر أمر

/@٣٦ . ٣٠ ـ َيقنطون هم ٕاذا أيدvم مت Bقد ]ا سّيئة ُتِص}م وٕان wا فِرحوا

يتعلّق ا
�خرة
ã
| ا
نبساط فٕاّن غالباً@, الدنيويّة اُ
مور ã| يستعمل هذا وع�
ا
�خرة@/ nعا بدوام ويدوم النفس س&مة من وينبعث روحانيّة ]قامات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرد@:

ع� bع فقيل ُفرادي@: وأمّا أفراد@, وا�مع الواحد@, وهو الَوتر@, الفرد@: ـ مصبا
قتل@: باب من يفُرد وفَرد فردة@, واُ
ن� وَفْرَدي@, َفردان bع كأ@نّه وقيل قياس@, غ�
ع� واحد كّل فعلت الُعمرة@: عن ا¡ّج وأفردت كذلك@/ جعلته وأفردته@: فرداً@, صار

/@
رسوً ٕاليه وأفردت به@, وأفردته باXال وتفّرد بنفسه@, الرجل وانفرد ِحدة@,

والفارد الَوْتر@/ وهو الفرد@, ذلك من ع�ُوحدة@/ يدّل صحيح أصل فرد@: ـ مقا
الفـاردة@: درة lالس وكذلك القطـيع@, عن انقطعت فارد@: وظَبية اXنفرد@/ الثSـور والَفرد@:
ٕاذا الدّر والفريد@: ال«Êء@/ آفاق

ã
| ّ الدراريى النجوم@: وأفراد در@, lالس سائر عن انفردت



٥٣ فرد

بغ�ه@/ بينه وفّصل نُظم

الواحـد@, من وأخّص الَوتر من وأعّم غـ�ه@, به 
@Oتلط الّذيى الَفرد@: ـ مفر
ا
زدواج@/

ã
| كلّها أ
شياء R&ف أ@نّه تنبzاً فرد ا�

ã
| ويقال ُفرادي@/ وbعه

القـرن@, من ا
نفراد يفيد الفرد أّن والفرد@: الواحد ب� الفرق ـ ١١٤ الفروق
أهـل واحد وهو داره@,

ã
| فرد هو يقال الصفة@, أو الذات

ã
| ا
نفراد يفيد والواحد

واحد@/ وا� ع½Íه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما الزوج ٕاّن وقلنا إ
ثنـ�@, قبال
ã
| الواحد أّن Fك الزوج@, قبال

ã
| الفرد أّن

ومقارن@/ معادل له ما@
يكون فالفرد 
�خر/ ومقارناً 
Uصوصمعادً جريان يكون@له

/@٩٥ . ١٩ ـ َفرداً القيامة يوَم آِتيه وكّلهم

/@٨٩ . ٢١ ـ َفردا
ã
æتََذر * رب& ربBه ناَدي ٕاذ وزكريّا

/@٩٤ . ٦ ـ ة Bَمر أّول خلقنا@كم Fك ُفراَدي ِجئتمونا ولقد

يسـاعده له مـقارن وجـود وعدم ا
نفراد ٕا� ٕاشارة اXاّدة wذه التعبـ�
ã
ف�

اXقارن@/
ã
ن� ٕا� فالنظر ويعاونه@,

ويأتـينا يقول ما ونَِرثه يقول@/// ما سنكُتب كّ� ///@ وولداً ماً* Úوت�*ُ وقاَل
/@٨١ . ١٩ ـ فرداً

ومصاحب@/ مقارن ب&

/@٤٦ . ٣٤ ـ وُفراَدي Ò� َمثْ ِEِ َتقوموا أن بواِحدٍة أِعُظكُم ا Ø̂ ٕا ُقل

Ø
j� التفّكر

Ø
j منفرداً أو اXقارن وجود صورة

ã
| آخر ٕا� منعطفاً � القيام فٕاّن



فردوس ٥٤

ا¡ّق@/ ٕادراك ٕا� وسيلة أحسن تتفّكروا@�@:

ا
نعطاف ]ع� مصدراً اÒXث� كون يبعد 
و ا
نعطاف@, ]ع�
ã
Ö�Sالث أّن وسبق

با
نفراد@/ ا
تّصاف قبال
ã
| آخر فرد ٕا�

/@
ã
Ö�Sالث حال

ã
| تقوموا أن أيى ع�ا¡الّية@, ً&ّTمنصوب وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فردوس@:

ما أ
دوية من هو الّزجاج@: قال ويؤّنث ُيذّكر البستان@, والفردوس@: ـ مصبا
الفّراء@: قال ُكُروم@/ فيه بستان الفردوس :@ أ
نباريى ابن وقال النبت@/ من ينبتÍÈوباً
/@ ّ روميى @وأصله Ø ãèالعر�منقول@ٕا وقيل: السعة@/ وهيى الفردسة, من واشتقاقه , Ø ãèعر هو

البسـتان@/ وهو اُعرب@, ّ روميى أصله الزّجاج قال الفردوس@: ـ ٢٤٠ اXعّرب
الِفـردوس@: :@

Ø ã
الكل� ابن وقال ِفرَدْوٌس@/ ـ@ لفظـه كذا بال«Ìيانّيـة@: أيضاً والفردوس

فرداسا@/ بالنبطيّة أصله الِفردوس ّديى الس� وقال الروم@/ بلغة البستان

جّنة@/ ا¡gة@, مyل بستان@, ـ@ �َفِرِدس� ـ قع

َفْرديسا@/ ـ@ آراميى َترگوميى ـ@ ã
تطبي� فرهنگ

ã
و|

َفْرديس@/ َفْردايسا@, ـ@
ã
æياÌº@ ـ

ã
تطبي� فرهنگ

ã
و|

@َفْرِديس@/ ـ ِع�يى ـ@
ã
تطبي� فرهنگ

ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مستعملة وكانت وا
�رامّية@, وال«Ìيانيّة الع�يّة من مأخوذة عربيّة الكلمة أّن



٥٥ فّر

ذات الوسـيعة ا�Çنّة ]Çع� متناسب@, بتغي� العربّية@, ٕا� نقلت
Ø
j اللغات@, هذه

ã
|

وفوا@كه@/ أشجار

وا
متداد@, الّسعة ع� يدّ
ن والس� الواو فٕاّن فرد@, ـ ماّدة تناسب والكلمة
معادل@/ ليسGا متفّردة ا�نّة وهذه

خـالديَن نُُزً* الِفردوِس جنّاُت كانتGم الّصا¡اِت وعملوا آمنوا اّلذين ٕاّن
/@١٠٧ . ١٨@ @ـ فzا

الوارثون هم ولئك اُ اِفظون ÔJ َصلواtم ع� هم واّلذين ؤمنون@/// Xا أفَلَح َقد
/@١١ . ٢٣ ـ خاِلدون فzا هم الِفردوَس يَِرثون اّلذين

الصـا¡ة@, أ
عFِل إ
ÇZاِن@, ـ الصفات wذه اتّصفوا الّذين هم فzا فالنازلون
الصلوات@/ ع� وا¤افظة وأ
مانات@, العهود ورعاية اللغو@, إ
عراضعن اòشوع@,

تـنّعFت ذات ÇWتّدة وسيعة جنّة ã
| استقراراً وتوجب

ã
ÏÉتقت الصفات وهذه

ومعنوّية@/ ظاهريّة والتذاذات وفوا@كه

وجود
ã
ÏÉيقت فzا اòلود فٕاّن ـ خاِلدون فzا هم تعا�ـ قوله ع�ذلك ويدّل

ã
| ومضيقة وحاجة وفقر Tدوديّة 
@يوجد Ø
ح فzا@, وا
لتذاذ التنّعم من نوع ّ أيى

/@ ّ واXعنويى ّ الظاهريى العيش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّر@:

فـّراً@: الفـارس وفّر هرب@/ فراراً@: ÍÈب باب من يِفّر ه lعـدو من Sفر ـ مصبا
ٕاليه@/ ذهب ء@:

ã
Ï¿ال ٕا� وفّر ل&نعطاف@/ ا�و
ن أوسع

ء@/
ã
Ï¿ال عن الكشف وما@يقاربه@من ا
نكشاف ـ فأ
ّول ث&ثة: اُصول فّر: ـ مقا



فّر ٥٦

عن فّر ـ فأ
ّول وطيش@/ خفّـة ع� داّل ـ والثالث ا¡يـوان@/ من جنس ـ
ã
æوالثا

عن Sوُفر َفتlشه@/ ّ أيى نفسه@,
ã
|

Ø
Fع ف&ناً ُفّر ويقولون@: /@Ë

Ø
تب« ٕاذا إ
نسان@,

Ø
واف أسنانه

ا
نكشاف@, وهو الِفرار@, اXع�@:
ã
| متباعَديْن كانا وٕان القياس هذا ومن ْث@/ ÒMٕا أ
مر@:

يقال الفـاّرون@/ القوم والَفّر@: ٕاليه@/ ُيَفّر اXوضـع فّر ÒXوا اXصـدر@, فّر@: ÒXوا يفّر@, فّر يقال
البقرة@, ولد الَفريـر@: ـ

ã
æالثا وأ
صل صاحـب@/ bع َصْحب يقال Fك فاّر@, bع َفر�

ـ والثالث وُرخال@/ كَرْخل َفرير@, واحده جسمه@, صُغر ما ْعز@: ÒXا ولد من الُفرار ويقال
شجرة@/ والَفْرفارة@: َفْرفارة@/ وامرأة َفْرفار رجل يقال واòّفة@/ الطSيْش الَفْرَفرة@:

الدواّب@, من ه
Ò
وغ� الفرَس فررُت قوGم@: من فَع&ن َفّران@: ـ ٥٥٠ ا
شتقاق

والَفرير مyم@/ فّر الّذيى أيى ف&ن@,
ã
ب� َفّر هذا قوGم@: ومن ِسّنه@/ لتعرف فاه فتحَت ٕاذا

وُفرار@/ َفرير الظlباء من َذع Òوا� َفريراً@, أيضاً البقرة ولد يى Ød ا Ø[ور ا¡Fر@, ولد والُفرار@:
من مَفعل َفّر@: ÒXوا ٕاليه@/ ُيفّر الّذيى اXوضع ِفّر@: ÒXفا الَمَفّر@, وأيَن الَمِفّر@, أيَن ـ قُرٔي وقد

الِفرار@/

ا
فار@, ومنه ِفراراً@, فررت يقال الداّبة@, سّن عن الكشف الَفّر@: أصل ـ مفر
فـّر ورجل فاّراً@, جعلته وأفررته@: ا¡رب@/ عن وفّر الضحك@/ من السّن ظهور وهو

وفاّر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ابت&ء عن للتخلّص مدِبراً ال«Ìيعة ا¡ركة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

وب�اGرب@: بيyا والفرق ابت&ء@/ 
نكشاف

مقصد@/ ٕا� أو مقصد من ال«Ìيعة@, ا¡ركة مطلق اGرب أّن

أو البقرة أو ا¡Fر ولد كون ]ناسبة جاع@, والش� Ìيف Ú¿كال والُفرار@: الَفرير وأمّا
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له@/ طمأنينة 
و مستقّر غ� دا_اً فاّراً ,@
ã
الظ�

ٕا� وحركة وشّدة@, مضيقة عن انكشاف فٕانّه الضحك@: من السّن ظهور وأمّا
وانبساط@/ وÌºور سعة

وا
نكشاف التخلّص لكشف فهو الدواّب@: من السّن لكشف ا
فار وكذلك

ã
| Ìºيعة حركة لكشف فهذا أحواGا@, Rصوصيات واXعرفة عمرها@, زمان امتداد

ã
|

وا
نكشاف@/ التخلّص

والتخلّص@/ اGرب@, أ
صل@: مصاديق
ã
| في&حظ

/@٢١ . ٢٦ ـ ِخفُتكم ا ØX منكم ففررُت
/@١٦ . ٣٣ ـ اXوت َفررkمن ٕان الِفرار ينفَعكم لَن قل

/@١٨ . ١٨ ـ ُرعباً مyم ِلئَت ÔXو ِفراراً ِمyم َلوّليَت علzم |ّطلْعَت لو
/@١٠ . ٧٥ ـ فّر ÒXا أيَن يومئٍذ إ*نساُن يَقول

التخلّص Jصل 
ح ابت&ء@, رعب@أو وحشة@أو خوف@أو من اGرب فzا ف�اد
واXضيقة@/ الغّم وينكشف مyا

وغـ� صحيح غ� أو اُ
و�@/ ا
�يـة
ã
| Fك 
زماً@: صحيحاً الفرار كان سواء

وا
ضطراب الوحشة تكون أو الثالثة@/
ã
| Fك وHيّل@: بتصّور أو الثانية@/ ã| Fك مفيد@:

الرابعة@/
ã
| Fك @:@ أيضاً الفرار عن Mيث[نع

/@٣٤ . ٨٠ ـ وأبيه ِه واُم& منأخيِه اXرُء aيَِفر يَوَم

شـّدة جهة من اُ
ّم
Ø
j أقدم@, أ
خ ٕاّن حيث والقّوة@, اXعاونة بلحاظ التيب

والرفقة@/ والبن� الصاحبة
Ø
j أ
ب@,

Ø
j التعّلق@,

يشـفع 
 القيامة يوم فٕاّن اُ
و�@: اÇXرتبة
ã
| أ
خ من الفرار يكون هذا ومع
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Zلكون 
 Tتاجون فقراء كلّهم والناس الدين@, يوم مالك وهو بٕاذنه@, 
ٕاّ 
حدٔ أحد
نازلة@/ عن يدفعون 
و شيئاً@,

/@٥٠ . ٥١ ُمب�ـ نذيٌر منُه لكُم
ã
Úæ ٕا Eِٕا�ا فِفّروا

ومن الدنيا ا¡Çياة ابت&ءات ومن وTدوديxّا اXاّدة nعـا مَضيق من ِفّروا أيى
السيئة أ
عFل ومن وا�هل الباطن وظلمة ا¤جوبيّة ومن العاقبة سوء ومن اÌ»òان
وعذاباً وغضباً سخطاً توجب اُ
مور هذه وكّل الفاسدة@, الباطلة والعقائد وأ
خ&ق

القّهار@/ الواحد ا� من

القيامة@/ يوم
ã
| تعا� ا� ٕا� الفرار يتعاقبه الدنيا@:

ã
| الفرار وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرش@:

ÍÈب@: باب من لغة
ã
و| قتل@, باب من َفرشاً وغ�ه البساط فَرشت ـ مصبا

وÇbعه اXكتـوب@, ]ع� كتاب مثل الِفراش@, وهو هو@, فافش وافشته بسـطته@/
واحد كّل فٕاّن للزوج@, أيى ـ للِفراش والولُد باXصدر@/ تسمية أيضاً َفرش وهو ُفُرش@/
الرجَل وأفرشت خر@/ ل&� لباسـاً FÇyم واحد كّل يى Ùd Fك خر@, ل&� ِفراشاً يسّمي Fyم
تـبلغ رقـيقة عظام الّدمـاغ@: وَفراش تزّوجها@/ أيى فاف¾Îا@, ٕايّاها زّوجتـه امرأة@:

َفراشة@/ الواحدة القحف@,

مصدر@, والفرش وبسـطه@/ ء
ã
Ï¿ال [هيد ع� يدّل صحيح أصل فرش@: ـ مقا

الطائر@: تفّرش يقال اXع�@/ ٕا�هذا يرجع الباب كلم وسائر أيضاً@/ اXفروش والَفْرش@:
القول وأساَء اغتابه ٕاذا صاحبَه: الرجُل وأفرش أ
رض@وَرفَرفPناحه@/ من قُرب ٕاذا
فيِبس اXاء عنه نَضب الّذيى أ
رض@: من الَفراشة قوم@: وقال َفراشة@/ خفيف وكّل فيه@/
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بذلك يى Ùdو يط�@, الّذيى هذا والَفراش@: ذراعيه@/ السبع ٕافش الباب@: ومن /@Ì Ø¿وتَق
òّفته@/

فاِرش@: ÒXا hكر وف&ن اXرأة@, عن به Øيُك� وقد الُفُرش@, واحد الِفراش ـ صحا
والَفْرش@: الواسع@/ الفضاء والَفْرش فّرش@/ ٕاذا الزرع والَفْرش@: الّنساء@/ mكرا تزّوج ٕاذا
ا� فر¾Îا ـ قوGم من به يى Ùd مصدراً يكون أن وJتمل ـ وَفْرشاً ولة Òa ـ إ
بل صغار
انبسط@/ وافش@: Tمود@/ وهو قليل اتّساع البع�@: ِرجل

ã
والفرش| بّثها@/ أيى فرشاً@,

فيه@/ ُينَشب ما القفل@: وفراشة انبسط@/ ٕاذا الزرع ش lفر ÔXوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق هو وهذا ع�أ
رض ء
ã
Ï¾ بسط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

:@Ì¿والن والبّث البسط ـ وب�مواّد

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| ا
متداد@, مطلق البسط@: فٕاّن

قبض@/ بعد بسط :@Ì¿والن

التفريق@/ مطلق والبّث@:

أيضاً الفرش مفهوُم فيعّم :@
ã
العا� ٕا� بالنسبة سفل ما ]ع� أ
رض كان وØXا

أ
رض@/ عليه يطلق ما ع�كّل ا
متداَد

وفرشت Iته@, وافش@ف&ن@فراشاً ع�@أ
رض@, ذراعيه أ
سد ٕافش فيقال:
البيت@/ أمتعة من والفرش ِبساطاً@, له

وع� زوجها@, قبـال
ã
| اXـرأة ع� للتشـبيه@: Vازاً والَفرش الِفراش ويطلق

فعً&@/ القيدان لوحظ ٕاذا 
ٕاّ شاء@/ كيف تكلّم ٕاذا اللlسان
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ã
| والَفـراشـة والبسـاط@/ الِفـراش ٕافاش الذراع@/ ٕافاش مصاديقـه@: ومن
وكّل ع�أ
رض@, والزرع النباتات وافاش أ
رض@/ من الواسع والفضاء أ
رض@/

ع�السافل@/ انبسط ما

ما والَفريش@: الفرش@/ اختيار وا
فاش@: ِفراش@/ ذا ء
ã
Ï¾ جعل والتفريش@:

الفرش@والَفراش وكذلك النفساء/ واXرأة الثور
ã
| Fك ذو@انبساط@, وهو يّتصف@بالِفراش

بان@/ Òوا� ْعب Sكالص صفت�

/@١٤٢ . ٦@ ـ Eا رزَقكم ا ØW @ُكلوا وَفْرشاً ولًة Òa أ*نعام ومن

مل ÒI aولة نوعـ�@: ع� مyا يسـتفاد ما أو ¡مها@, يؤكل
ã

الّ أ
نعام فٕاّن

وحالته@/ ا
فاش صفة فzا وفرش وأ
aال@/ أ
ثقال

أو ينسج الّذيى الفراش اXراد وليس مولة@, Ò¡ا بقرينة مصدر@, 
 صفة فالَفْرش
رزقكم@/ ا ØW كلوا ـ بقرينة والصوف@: والوبر الشعر من يعمل

والبقر واXعز كأ
غنام وحالته@, ا
فاش اقتضاء فيه ما أ
نعام من فالَفرش
بعÎÉا@/

ã
والفرش| ا¡مل صفة bع من مانع 
و والناقة@,

/@٤٨ . ٥١ ـ اِهدون Xا فِنعم شناها فَر وأ*رَض

/@٢٢ . ٢ ـ ِبناًء Êَء
Ø
وال« ِفراشاً أ*رض لكم جَعل اّلذيى

لتسJوا Wتّدة منبسطة فجعلت ال«Êء@, قبال
ã
| لكم فراشاً أ
رض جعلنا أيى

علzا@/

. ١٠١ ـ نفوش ÒXا كالِعهن بال
ß
ا� وتكون بثوث ÒXا كالَفراش النّاُس يكوُن يوَم

/@٥

جـاج@: Sوالد جـاج lوالد واÇÒX&ك واßX&ك داق Sوالص داق lكالص والَفراش الِفراش



٦١ فرش

ã
| أّن Fك ولينة@, وÎºولة خفّة ع� يدّل والفتح أرض@, ع� وينبسط ُيفرش ما ]ع�

وصعوبة@/ شّدة الك«Ìة

ذا بكونه الِفراش وأمّا مبثوتاً@/ كونه ويناسب ولينة@, افاش فيه ما فالَفراش
خشونة@/ مع انبساط ففيه أرضاً@, كونه يناسب شّدة

Qّوز@/ وهو بصحيح@, فليس ال«Ìاج@: حول يط� بطائر الَفراش تفس� وأمّا

وا
ضـطراب واòفّة واòضوع ا
نكسار كFل ٕا� ٕاشـارة فيه التعبـ� وهذا
انبثاث من أشّد وانبثاث وتفّرق اندكاك 
@يتصّور فٕانّه القيامة@, يوم للناس وا
ندكاك

/@ Øل� وهو أرض ع� ينبسط ما

/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ö�ٕاسَت من ا Ôy َبطاِئ َع�ُفُرٍش Òُمّتِكِئ�

ٕانشـاًء Bأنشأنـاهن ٕانّا مرفوعٍة وُفُرٍش Wنوعٍة و* مقطوعٍة * كث�ٍة وفا@كهٍة
/@٣٤ . ٥٦ ـ أتراباً ُعُرباً@ أبكاراً@ Bفجعلناهن

/@ ّ معنـويى أو Tسوس
ã
| اòفض يقابل والرفع@: وا
عتـFد التحّمل ا
ّتكاء@:

Çbع وأ
تراب اXّتِضح@/ Øتب�Xا َعروب@: bع والُعُرب والبيـة إ
حداث وإ
نشاء@:
اXنقاد@/ اXنخفض َتِرب@:

كانت سواء ومقاماً@, م�لة اXرتفعة اXنبسطة اXوضوعات اXرفوعة@: فالُفُرش
Øيع�

ã

ال وال�زخ اXلكوت nعا من اXرتفعة اXنقادة اللطيفة كأ
زواج اXلكوت@, من

النورانيّة النفسانيّة الصفات مواّد من اXتجلّية اXنشئة ا��وت من أو با¡ور@, عyا
النفس@/

ã
| الصا¡ة وأ
عFل

من يكون من علzا ويتّكٔي اللطيفة@, ا
�خرة nلعا اXتناسب فهو كان ما@ وأّياً
ا¨ـن@/ راجع ـ@ ا¨� أصحاب



فرض ٦٢

لنا@/ اXيسور اXقدار هذا من بأزيد والتفس� التوضيح لنا Zكن 
و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرض@:

والُفرَضة وِفراض@/ ُفَرض وا�مع للَوَتر@, َحّزها موضع القوس@: ُفرَضة ـ مصبا
اòشبََة وفرضُت اXاء@/ مyا يَنحدر

ã

الّ الثلمة الyر ومن كالُفرجة@, وغ�ه ا¡ائط

ã
|

wا@/ وحكم قّدَرها َفْرضاً@: النفقـة
ã
ÏÈالقا وفرَض َحَزْزtا@/ ÍÈب@: باب من َفْرضاً

هو الّذيى الفرض من اشتقاقها قيل فرائض@, وا�مع مفعولة@, ]ع� فعيلة والفريضة@:
أوج}ا@/ أ
حكام@: ا� وفرض القوس@/ َفرض من وقيل التقدير@,

فالَفْرض غ�ه@/ أو َحّز من ء
ã
Ï¾

ã
| ع�تأث� يدّل صحيح أصل فرض@: ـ مقا

الذيى اXوضع
ã
| نْد Sالز ã| الثSقـب والَفْرض@: اòشـبة@/ فرضت يقال ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| ّز Ò¡ا

أوجبه الَفْرضالّذيى اشتقاق الباب@: ومن wا@/ ّز Ò ÔJ ã

الّ ا¡ديدة فرض@: ßXوا منه@/ يُقدح

وغ�ه@/ الyر
ã
| اÌ¿ÒXعة وهيى الُفرضة@, الباب@: ومن وحدوداً@/ nمَعا له 
ّنٔ تعا�@, ا�

اÔXِسّن@/ الفارض@: شّذ ا
Ø
Wو جوانبه@/ من ُيفرض 
@نّهٔ بذلك يى Ødو س@/ Ûال والَفرض@:

ا¦ر@/ جنسمن والَفْرض@:

نْد Sالز وفرض ا¡ديد كفرض فيه@, والتأث� لب Sالص ء ãÏ¿ال قطع الفرض@: ـ مفر
والفـرض َمقِسـمه@/ اXاء وُفرضة ا¡ديد به يقطع ما فرض@: ßXوا فراض ßXوا والقوس@/
فـيه@/ ا¡كم بقطع والفرض وثباتـه@/ بوقوعه اعتباراً يقال إ
Nاب لكّن @كإ
Nاب@,
Xا فارضاً أو قاطعاً@, أيى لٔ&رض@, فارضاً لكونه يى Ød ا Ø̂ وٕا البقر@, من اÔXِسّن والفاِرض

الشاّقة@/ أ
عFل من Jمل

بـه@, أمر وأيضاً أوجبه@, فرضاً@: ء
ã
Ï¿ال تعا� ا� فرض ـ ٤٥٢ . ٢ أ
فعال



٦٣ فرض

عـُظم@/ وأيضاً@: اّتسـع@, وأيضاً ,@ Sأسن فروضاً@: ء ãÏ¿وال أحّلـه@/ وأيضاً بّيـنه@, وأيضاً
وأفرضته@: للرجل وفرضت والقوس@/ ال«Îم

ã
| وا¡ّز الyر@, ٕا� اÒXْدخل والُفرَضة@:

أعطيته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تشّد Ìعة ß¾ والَوَتر@: ال«Îام@/ wا ترمي منحنية آلة والقوس@: القطع@/ ّز@: Ò¡ا أّن
أ
ع�@/ العود ْند@: Sوالز طرفzا@/ من ع�القوس

ولوازمه@: آثاره ومن الّ&زم@/ Øع�Xا التقدير فهو اXادة@:
ã
| الواحد أ
صل وأمّا

ا¡كم@/ القطع@, إ
عطاء@, التأث�@, إ
Nاب@, ا�ّز@, التعليق@, التثبيت@, التكليف@, إ
لزام@,

اXلَزم@/ التقدير هو اXوارد@: bيع
ã
| ا¤فوظ فأ
صل

ا�ريان من اُ
و� اXرحلة
ã
| يكون ما الِبكر فٕاّن الِبكر@, مقابل

ã
والفارض|

ã
| وهو حياته@, جريان من اُ
و� اXرحلة

ã
| يكن n من والفارض أمره@/ برنا¶

ã
|

برنا¶@: وٕاجراء oوتنظ تقدير مورد
ã
| ويقع أموره@, يقّدر والعمل التجربة أثر

/@٦٨ . ٢ ـ ِبكٌر و* فاِرٌض * بقرةٌ

عليه@/ ملَزماً معيّناً تقديراً له قّدر أيى فريضة له فرض فيقال

/@٣٨ . ٣٣ ـ له Eُا فرَض Dف َحَرٍج من Ù ã ع�النّ كاَن ما@

/@٥٠ . ٣٣ ـ أزواجهم
ã
| علzم فرضنا ما علمنا قد

/@٢٤ . ٤ ـ فريضًة Bاُجوَرهن Bفآتوهن Bنyم به Ôrستمتَْع| fا

/@٢٣٧ . ٢ ـ َيْعُفون أن فرضrٕاّ* ما فِنصُف

فَعيل
ã
وي&حظ| وفريضة@/ فريض له ويقال عليه@, ويلزم Øويتع� يقّدر ما يراد



فرط ٦٤

اXفروض@:
ã
| Fك به الفعل تعلّق اXفعول

ã
و| بالفعل@/ ا
تّصاف نفس

/@٧ . ٤ ـ َمفروضاً نصيباً Ôك� أو منُه Bقل ا ØW
/@٨٥ . ٢٨ ـ ٕا�َمعاد ك aلَراد القرآَن عليك فرَض اّلذيى ٕاّن

:@
ã
| Fك والتسّلط@, ع�ا
ستي&ء تدّل ع�@: Mرف اXاّدة استعملت ٕاذا

/@٥٠ . ٣٣ ـ أZاuم ملَكْت وما أزواجهم
ã
| علzم َفَرْضنا ما علمنا قد

والتعّلق@/ ع�ا
ختصاص تدّل الّ&م@: استعملتMرف وٕاذا

ثانياً ويكّرر ٕاليه يعاد
Ø
j منه@, والتبليغ الرسالة بدء الّذيى مّكة@, بلد هو عاد@: ÒXوا

راجعه@/ والقرآن@: ـ فيه بالتبليغ العمل

:@
ã
| Fك والتعي�اXطلق@, التقدير Vّرد ع� تدّل حرف@: بدون استعملت وٕاذا

/@١ . ٢٤ ـ وَفرضناها أنزلناها سورةٌ

ã
| اÇXعيّنة اÇXقّدرة اòارجـية اXقطّعة السور ومyا القرآن من قطعة والسورة

أنف«Îا@/

Fك اòلق@, جانب من أو تعا�@, ا� جانب من يكون أن من أعّم الفرض ٕاّن
Ø
j

:@
ã
|

/@٢٣٧ . ٢ ـ فريضة Gّن rَفرض وقد ّسوهّن Ò] قبلأن من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرط@:

القوم َفَرط يقال وأ
رشاء@, 
ء lالد يlٔي Ôv اXاء طلب
ã
| اXتقّدم الَفَرط@: ـ مصبا

َفَرط رجل يقال وا�Çمع@, الواحد فيه يستويى لذلك@, تقّدم ٕاذا قعد@: باب من ُفروطاً
رجل ويقال متقّدماً@, أجراً أيى �جعله@َفَرطاً@, اللّهّم للطفل@اXيlت: يقال ومنه وقوم@َفَرط@,



٦٥ فرط

كـ&م منه وفرط صغار@, أو
د له مات ٕاذا فرطاً@: ف&ن وافط ُفّراط@, وقوم فارط
أ
مـر

ã
| وفّرط بوادر@/ منه سقط ِفراطاً@: وتكلّم وتقّدم@/ سبق قتل@: باب من يفُرط

ا¡ّد@/ وجاوز ف
Ò
Ìºأ ٕافراطاً@: وأفرط وضّيعه@/ Íفيه

Ø
ق½ تفريطاً@:

يقال عنه@, وتنحيته مكانه عن ء
ã
Ï¾ ٕازالة ع� يدّل صحيح أصل فرط@: ـ مقا

هو وهذا أ
مر@,
ã
| ا¡ّد Qاوز ٕاذا أفرط@, يقال

Ø
j يته@/ ØL أيى كِرهه@, ما عنه فّرطت

ٕاذا 
@نّهٔ التفريط@, فكذلك جهته@, عن ء
ã
Ï¿ال أزال فقد القدَر جاوز ٕاذا 
@نّهٔ القياس@,

ã
| اXتقّدم والفاِرط@: الَفَرط الباب ومن له@/ هيى ã


الّ رتبته عن به قعد فقد فيه Í
Ø
ق½

ُفُرط@: وَفرس عنه@/ يته ØL ء
ã
Ï¿ال عنه وفّرطت عّجل@, أ
مر@:

ã
| وأفرط اXاء@, طلب

أ
حياء@/ من ٕاليه سبَق Xن يكون الّذيى الِفراط@: واXاء اòيل@/ تسبق

وكـذلك فات@, Ø
ح وضـيّعه فيه Í
Ø
ق½ َفْرطاً@: َيفُرط أ
مـر

ã
| َفَرط ـ صحا

وَغـدير سـبق@/ أيى قول@:
ã
Ùم� ٕاليه وفِرط وعدا@/ عِجل أيى عليـه@, وفرط التفريط@/

ـ تعا� قـوله ومنه تركت@, ما أيى أحداً@, القـوم من أفرطُت وما ن@/ مَ&� أيى ُمفَرط@:
مَوكون@/ أيى ُمفَرطون@, م Øuوا

عّدة ب� عاً
Ò
Ì Ò¾ يكون اÇXاء والُفراَطة@: السابق@/ اXتقّدم الفارط@: ـ فرط ـ لسا

ا¡Çّد@/ فيه Vاَوز أيى ُفُرط@, وأمٌر كذلك@/ ُفراَطة@: وب� له@, فهو ٕاليه سـبق من أحياء
الك@/ والِفراط@: اُمرت@/ ع�ما الزيادة وإ
فراط@: والتقّدم@/ للخروج Ëºٕا والُفرَطة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن العرف@/
ã
| Øعـ�Xا ا¡ّد عن اòـروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ
صل أّن

عن وإ
Ìºاف اXقّدر@/ Øعـ�Xا lا¡د عن والَعْدو والتجاوز والسبق التقّدم مصـاديقه@:



فرط ٦٦

عن واòروج والتنّحيى الّ&زم@/ ا¡ّد عن خارج وهو أمر
ã
| والَعَجلة اXعروف@/ القدر

Tدود@/ مكان

قيام فيه ي&حظ إ
فعال@: ٕاّن كراراً قلنا والتضييع@: التقص� ]ع� التفريط وأمّا
الوقـوع جهة فيه ي&حظ والتفعيل ٕاليه@/ 
أّوً ونسـبته منه وصـدوره بالفاعل الفعل
اòروج جهة ٕا� إ
فراط صـيغة

ã
| فالنظر اُ
و�@, اXرتبة

ã
| اXفعول ٕا� والنسـبة

حـّده@/ عن أ
مر رج ÔO ومن اòروج منه يصدر من فِرط ÔXفا الفاعل@, من وصدوره
,@ Øع�ÇXا ا¡Çّد عن Oرج Ø
ح ء

ã
Ï¾

ã
| اòروج يوِجد من فهو ط lفر ÔXا R&ف وهذا

الصدور@/ جهة فيه ي&حظ 
و اXفعول@, ٕا� الفعل ذلك تعلّق ٕا� فالنظر

والتضييع حقّه
ã
| التقص� مع� وهذا حّده عن ٕاخراجه ء@:

ã
Ï¿ال

ã
| فالتفريط

اXقام@/ من له ما رعاية وعدم Mدوده

وغ�ها@/ والكّف والتنحية الك oمفاه منه ويقرب

/@٤٥ . ٢٠ ـ َيطغيى أن أو علينا يَفُرَط افأن ÒK ٕانّا رّبنا قا*

حقوقنا@/ و
@يراعيى علينا@, مستولياً اXعروف Øع�Xا ا¡ّد عن Oرج أن أيى

ا¡دود@/ عن التجاوز مع ارتفاع الطغيان@: أّن وسبق

ا
رتباط جهة
ã
| نفسه

ã
| Øع�Xا ا¡ّد عن فرعون خروج ٕا� ٕاشارة فالَفْرط@:

/@Fحقوقه رعاية موضوع
ã
و| وهارون Ïºمو بأمر

/@Fحقوقه ٕا� وQاوز نفسه
ã
| ترفّع ٕارادة والطغيان@:

/@٥٦ . ٣٩ ـ Eا َجنِب
ã
| فّرطُت çع�ما

Ò
Ì
Ö
َح« يا

/@٨٠ . ١٢ ـ يوسَف
ã
| rَفّرط ما قبُل وَمن

/@٣٨ . ٦ ـ ء
ã
Ï Ò¾من الكتاِب

ã
| طنا Bفر ما



٦٧ فرع

/@٦١ . ٦ ـ طون يُفر& * وهم ُسلنا ُر توفBتْه

بالتقص� عyا Øويع� عرفاً@, اXعيّنة حدودها عن اXوضوعات هذه ٕاخراج يراد
حقوقها@/ وتضييع فzا

/@٦٢ . ١٦ ـ ُمفَرطون م Øu@وأ النّاَر Gم أّن َجَرم *

اÇXقّدرة اXعيّنة حدودهم عن الشيطان أخرجهم أو أنف«Îم أخرجوا وقد أيى
الّ&زمة@/ ا¡دود عن ا¢َرجون أيى فَرطون@, ÔXا فهم Gم@,

إ
فراط فٕاّن ُمفِرطون, ـ بصيغة@ٕاËºالفاعل الكلمة القراءة@أو�@من@قراءة وهذه
Ëºٕا بصيغة القراءة صورة

ã
| وهكذا غ�ه@,

ã
| أو نفسـه حّق

ã
| يكون أن من أعّم

أحـداً فٕاّن التفعـيل@: من اXفعول بصيغة القراءة وأمّا �مفّرطـون� التفعيل من الفاعل
وٕاGّية@/ معنويّة جهات

ã
| حقّه

ã
| Í

Ø
يق½ 
و ط lُيفر@


/@٢٨ . ١٨ ـ ُفرطاً وكانأمُرُه َهويىه واّتبَع ِذ@كرنا عن قلبَه أغَفلنا َمن ُتِطع و*

]Çع� َسـن@: Ò¡وا ُنب Ôكا� والَفَرط والُفُرط وي@/ ÒGا ومنه السقوط ]ع� ّ اÔGويى
اXعروف@/ اXقّدر ا¡ّد عن باòروج اXتّصف

nوالعا العليا ٕا�ا�هة واللسان بالقلب التوّجه وهو ا�@, ذ@كر عن غفل من فٕاّن
ا¡ّق@/ عن وخارج السقوط ٕا� مBيل فهو :@ ّ إ
Gيى Ø ãæالروحا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرع@:

فروع@, وا�مع أصله@, من يتفّرع ما وهو أع&ه@, ء
ã
Ï¾ كّل من الَفْرع ـ مصبا

والَفـَرع@: فخرَجت@, اسـتخرجُت أيى فتفّرعت@, مسائل أ
صل هذا من فرعُت ومنه
الريّان اسـمه Ïºمو وفرعون فراعنـة@, وا�مع ّ أعجميى وفرعون@: الناقة@/ نتاج أّول



فرع ٦٨

الوليد@/ ابن

ذلك من وسـبوغ@/ وسـمّو وارتفاع علّو ع� يدّل صحيح أصل فرع@: ـ مقا
َفْرعاء@: وامرأة علوَته@, ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال فرعت مصدر والَفْرع@: ء@/

ã
Ï¿ال أع� وهو الَفْرع@,

منه@/ ارتفع ما الطريق@: وَفْرعة الشعر@/ @كث�ة

والفرع@أيضاً@: التاّم@/ َعر Sالش والَفْرع@أيضاً@: مyم@/ لل¿Ìيف فرع@قومه@: هو ـ صحا
فـانزGا@, ا�بل ِفراع من َفْرعة ايِت ويقال القضـيب@/ طرف من ُعِملت

ã

الّ القوس

كان ٕاذا فارع@: وجبل وا�Fل@/ بال¿Ìف علوtم :@ قوميى وفرعُت مرتفعة@/ أما@كن وهيى
أسـفله@/ واحـذر الواديى بـفارعة انزل يقال أع&ه@/ ا�بل@: وفاِرعة يليه@/ ا

Ø
W أطول

من وهو صعدت@, أيضاً@: ا�بل وفرعت فّرعُت@/ كذلك اLدرت@, ا�بل@:
ã
وأفرعت|

َعريÎÉا@/ الكتف@: ُمفَرع ورجل أ
ضداد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء@,
ã
Ï¾ يُب�عليه ما فأ
صل أ
صل@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

اXرتفع منه اXستخَرج وهو آخر ء
ã
Ï¾ ع�

Ø ã
اXب� هو الفرع فيكون كان@/ نوع ّ أيى من

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã
| عليه

مـن الفرعيّة واXسائل الناقة@/ نتاج وأّول الشجرة@/ من الفرع مصاديقه@: ومن
اXنتخب وال¿Ìيف الطريق@/ من أو ا�بل من واXرتفعات البدن@/ من َعر Sوالش اُ
صول@/

القوم@/ من

اXاّدة@,
ã
| أصً& والعلّو ا
رتفاع وليسمطلق أ
صل@, صدق

ã
| 
زمة فالقيود

/@
×
� اعتَ أيى َفَرع الطائر ٕاّن يقال ف&



٦٩ فرعون

]ع� مصـدراً هو قلنا Fك الَفْرع فٕاّن :@ الواديى أو ا�بل
ã
| ال�ول مفهوم وأمّا

هذا وبلحاظ منه@/ وكأ@نّه عليه mالقا ٕانّه عرفاً ويقال عليه اXرتفع وهو ء
ã
Ï¾ ع� البناء

أحد Øويتع� عليه@/ mقا أ@نّه يصدق مادام وا
Lدار@, الصعود ب� فيه فرق 
 اXع�
أفرَع وكذلك ,@ الواديى

ã
و| َ الواديى وفَرَع ا�بل@, من فَرَع ـ كقوGم بالقرائن@, اXعني�

وفّرَع@/

فيه@/ تضاّد 
و ع�اXوردين@, الصادق التفّرع هو فأ
صل

ã
çتؤ Êء

Ú
ال«

ã
| وفرُعها ثابٌت أصُلها طي&بٍة @كشجرٍة طي&بًة كلمًة مثً�@ Eُا ÍÒÈَب

/@٢٤ . ١٤ ح�ـ Bكل @ُكَلها@ اُ

ã
| وهو وباطناً ظاهراً قذارة فيه ليس نفسه

ã
| مطلوباً يكون ما الطّيب ٕاّن قلنا

ك&م@/ غ� أو Øيتج� ك&م عن عبارة والكلمة اòبيث@, قبال

ّ أيى
ã
| خالصة ونيّة حّق واعتقاد oسـل قلب عن وظهرت Qّلت ٕاذا فالكلمة

كّل أ\ارها@ تثمر ,@ Øوتغ� زوال له ليس ثابت أصل ع� مستندة فهيى كان@: موضوع
كلم@/ ـ@ راجع ح�ـ

ّ أيى
ã
| حـّق@, ثابت أصل دون من وظهرت اجتّثت

ã

الّ اòبيثة الكلمة وأمّا

غ� فهيى اجBعّية@: اُمور أو أحكام@, أو نفسانّية@, صفات أو اعتقاد@,
ã
| كان@, موضوع

مثمرة@/ وغ� ثابتة

وافادته@, واستدامته@وانتاجه @استمراره
ã
يتبع@| ا Ø̂ متفّرع@ٕا أّن@الفرع@وكّل@بناء فظهر

حّق@/ ثابت أصل ع�وجود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرعون@:

لس&ط� لقب Í½قَي أّن Fك ,@Í½م س&ط� لقب فرعون@: ـ مقّدس قاموس



فرعون ٧٠

Ïºمو كفرعون ل¿Îرته@: مyم لواحد يطلق وقد فارس@/ لس&ط� وِك«Ìي الروم@,
�ع�@/

فرعون@/ ـ@ �َفِرعوه�@ ـ قع

ملك أهل Í½م أهل كان ,@Í½[ القبط ملوك الفراعنة@: ـ ٤٨ . ١ الورديى ابن
Çbهورهم أّن 
ٕاّ ,@

Ø ã
وعملي�

Ø ã
æويونا ّ ب�قبطيى ما أخ&طاً اòالية@, الدهور

ã
| oعظ

Í½[ الطوفان بعد وصار أ
صنام@, يعبدون صابئة وكانوا الغرباء@, وأ@ك�ملوكها قبط@,
مدينة وكانت والكيمياء@, والن�Sات الطل«Êت وخاّصة العلوم@, من بÍÉوب علFء
الطوفان@: بعد ملوكها أّول وكان الفسطاط@, من ع¿Ìميً&

ã
ع�ٕاث� اXلك

Øã
Ïºكر منف

,@Í½ِم ٕابنه بعده ملكها
Ø
j وأهله@, ولده من وث&ثون منف نزل نوح بن حام ِبي½Íبن

بعده ملك
Ø
j ///@oٕابراه فرعون طونيس بعده ملك

Ø
j مّدته@/// لطول به الب&د يت Ødو

/@Ïºمو فرعون مصعب بن الوليد بعده ملك
Ø
j يوسف@/// فرعون الريان

/@ ّ الورديى ابن من يقرب ما ـ ٥٦ . ١ الفداء
ã
èأ تار±

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من قريبة حكومxم مّدة وكانت سلسلة@, وع¿Ìين ستّة م½Íكانوا فراعنة أّن
ا¡كومة دار وكانت اXي&د@, قبل من قرون `سة ٕا� ينxيى أن ٕا� سنة@, آ
ف ث&ثة

ِبتيس@/ أو غالباً@, نفيس
ß
[

أّن Fك اXيـ&د قبل ١٧٥٠ من قريب ع� Ïºمو فرعون ملك زمان وينطبق
اXي&د@/ قبل ـ ٢٣٠٠ من قريب ع� oٕابراه فرعون ملك

الطوفان@/ من ـ ١٠٨١ سنة اòليل oٕابراه مي&د تار± ضبطوا خ� lؤرXا فٕاّن



٧١ فرعون

الطوفان@/ من ١٦٢٦ موÏºسنة وفاة وتار±

�ع�@/ oٕابراه مي&د بعد ٢٥٠ من قريبة �ع� يوسف حياة وكانت

/@٧٥ . ١٠ ـ وَملِئِه ٕا�فرعون وهاروَن Ïºمو بعدهم من بعثنا Øj
/@٤٣ . ٢٠ ـ طَغي ٕانُّه ٕا�فرعوَن ٕاذهب

/@٣٨ . ٥١ ُمب�ـ بسلطان ٕا�فرعوَن أرسلناه موÏºٕاذ
ã
و|

/@١٦ . ٧٣ ـ فأخذناه الّرسوَل Ïفرعوُن Ò½فع

@أ*رض
ã
فاستك�وا@| بالبي&نات@ @Ïºجاءهم@مو ولقد@ وهاماَن@ وفرعوَن@ وقاروَن@

/@٣٩ . ٢٩ ـ

والعدل@, ا¡ّق ٕا� Gدايxم وملئه فرعون ٕا� بعثا وأخاه Ïºمو أّن ع� تدّل
واسـتكبارهم@, طغياuم واشتّد علzم ا¡ّجة ت Ø] Ø
ح واستك�وا@, وكفروا فكّذبوا
وعمله@/ فرعون اXظلوم�اXستضعف�من ٕاÌºائيل

ã
ب� تعا� ا� ي ØSو ا�@, فأخذهم

والضـعفاء �Xالظـا اXسـتك�ين بـ� Dفـ القّهار@, العزيز ا� ïس من وهذا
والقرون@/ أ
زمنة قاطبة

ã
| اXظلوم�اXقهورين@,

/@٦٢ . ٣٣ ـ تبديً� Eا لُسنّة د ÒQولَن قبُل من َخَلوا اّلذيَن
ã
|Eا سنَّة

وأ
نانّية@, ا
ستكبار هو والكفر@: والطغيان العصيان bيع منشأ أّن �O 
و
وأفكاره وجوده وJّب بقائه ٕا� يتوّجه ليه@وأحّبه@: نفسه@وتوّجه@ٕا رأي إ
نسان@ٕاذا فٕاّن
ٕافناء ويريد وحياته@, وبقائه وجوده قبال

ã
| Øويتج� يتظاهر ما كّل ويبغض وأعFله@,

ويعرض ين½Íف Ø
ح نفسه
ã
| وا¡ّب التوّجه هذا ويشتّد له@, ومعارض Uالف @كّل

سواه@/ حّق وكّل أمر وكّل ء
ã
Ï¾ كّل وجود وينكر نفسه@, سوي

Ø
Fع

/@٣٧ . ٤٠ ـ بيل Bالس عن Bوُصد عملِه سوُء لفرعوَن ُزي&ن وكذلِك



فرغ ٧٢

/@٨٣ . ١٠ اÌ»Xف�ـ ن ß ÒX وٕانُّه أ*ْرِض
ã
| َلعاٍل فرعوَن وٕاّن

/@٢٤ . ٢ ـ الكافرين من وكاَن Ò�واستك Òèٕابليَسأ ٕاّ*

وجنوُده هو Ò�و|ستْك ///@ غ�يى ٕالىٍه من لكُم علمُت ما ُ�ٔXا ا Ûv@أ يا وقالفرعوَن
/@٣٩ . ٢٨ ـ أ*ْرض

ã
|

القـتل @]ع� ـ فاَرْع ـ ماّدة من اشـتقاقها 
@يبعد فرعـون كلمة أّن �O@
و
من وعلّوه ء

ã
Ï¾ وخروج النظم وفقدان ]ع�اGرج ـ ِفَرْع ـ من أو والغارة@, وا
نتقام

/@
ã
Ïºفار ع�يى فرهنگ

ã
| Fك ـ شجر أو جدار

رأيت@/ Fك أيضاً العربيّة اXاّدة يناسب اXع� وهذا

تعا�@: قوله وا
عت&ء اòروج مفهوم ويناسب

ف�@/
ß
Ì»ÔXا ن ß ÒX وٕانّه أ*رض

ã
| َلعاٍل فرعوَن وٕاّن

/@nوالظا ا¡ّد عن اòارج
ã
عت� ÔXع�ا[ اللغت�@:

ã
| فرعون فكلمة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرغ@:

لغة تِعب باب من َيفَرغ وفِرَغ قعد@, باب من ُفروغاً الشغل من فَرغ ـ مصبا
ويتعّدي خ&, ُء@:

ã
Ï¿ال وفرغ قصدت@/ ء@وٕاليه@:

ã
Ï¿لل وفرغت الفراغ@, Ëº
وإ ,@o]@

ã
لب�

صببته@/ َء@:
ã
Ï¿ال وأفرغت عليه@, أنزله ٕافراغاً@:

Ò
الص� عليه أفرَغ@ا� باGمزة@والتضعيف@,
الطاقة@/ استقصيت ا£هود@: واستفرغت

ã
عم� من فرغت قوGم من إ
فراغ@, من أو الفراغ من غ@: lُمفر ـ ٥٢٩ ا
شتقاق
طرفاها@/ أين 
@يُدري معطوفة تك n ٕاذا ُمفَرغة@: حلقة ويقال إ
ناء@/

ã
| ما وأفرغُت

ثار/ n@@يُدَرك@له ٕاذا :@ وذهب@دُمه@َفِرغاً َمصّب@اXاء@/ الّدلو: وَفْرُغ @واسعة@/ وÍÒÈبة@فريغ@أيى



٧٣ فرغ

خ&ف الَفراغ@: ذلك من َذْرع@/ وَسَعة خلّو ع� يدّل صحيح أصل فرغ@: ـ مقا
ٕاذا وافغُت صببَته@, اXاَء@: وأفرغُت أيضاً@/ وفِرغ وُفروغاً@, َفراغاً فَرغ يقال الشغل@/
فخّف ء

ã
Ï¾ كّل من خال كأ@نّه ,@

ã
Ï¿Xا واسع َفريغ@: وفرس نفسك@/ ع� اXاء صببَت

واسع@/ فريغ@: وطريق ومشيه عدوه

ٕاخـ&ؤها@/ الظـروف وتفريغ أخ&ه@/ اXـكاَن@: وفّرغ اòـ&ء@/ الَفـراغ@: ـ لسا
السعة@/ وهو الَفْرغ@, ذات الَفْرغاء والطSْعنة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن من أعّم واò&ء اشتغال@, عن
ã
Ùالتخ� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

الشغل@/ بعد خالياً أو نفسه
ã
| خالياً

اò&ء آثار fن والقصـد@: والبط&ن@, واòّفـة@, ّب@, Sوالص ـعة@, Sالس مفهوم وأمّا
ولوازمه@/

ي&زم مشغول ء
ã
Ï¾ ٕافراغ أّن Fك ا¤ّل@وخفّة@وبط&ناً@,

ã
سعة@| ي&زم اò&ء فٕاّن

عليه@/ ويتوقّف غ�ه عن
ã
Øالتخ� ي&زم ٕاليه وا¦ايل ء

ã
Ï¿ل والقصد عنه@/ والصّب Hليته

/@١٠ . ٢٨ ـ موÏºفارغاً اُّم فؤاُد وأصَبح
/@٧ . ٩٤ ـ فاْنَصْب فرْغَت فٕاذا@

/@٣١ . ٥٥ ـ الثBق�ِن ا Ûv@أ لكُم سنَْفُرغ

ا
ضطراب عن :@Ïºاُّم@مو ء@,@ففراغ@فؤاد
ã
Ï¿الشغل@ب عن خ& عنه@ٕاذا فيقال@فرغ

ا¡وادث@/ وسائر اXاء عن موÏºوSاته بأمر وا
شتغال واGموم

التـبليغ من ا
جBعّية@, الرسـالة بوظائف العمل عن فرغـَت@: ٕاذا
ã
| والَفراغ



فرق ٧٤

ا¢الف�وغ�ها@/ عن والدفاع وإ
رشاد

سنَْفُرغ fع� سبيله@,
ã
| والعمل ٕاليه للتوّجه اÒXشاغل عن Ø�H أيى وفرغ@له@:

هو اXتعال: ا� ٕا� بالنسبة اXع� وهذا ٕالzم@, والتوّجه اُخر اُمور عن
ã
Ùالتخ� ـ لكُم

اُمور عن من½Íفاً فقط ٕالzم وتوّجه باُمورهم
Ø
rاه فكأ@نّه أ
@كيد@, ا¢صوص التوّجه

يوم Bكل ـ تعا� ـ@@فٕانّه اُ
مور سائر عن
ã
Ùوالتخ�

ã
Ùالك� ا
ن½Íاف اXراد وليس اُخر@/

شأن@/ عن شأٌن َيشغلُه و* شأٍن@,
ã
| هَو

. ٢ ـ أقداَمنا وثب&ْت َص�اً علينا أفِرغ ربBنا قالوا وجنوِدِه الوَت
ß
� بََرزوا ا ØXو

/@٢٥٠
/@١٢٥ . ٧ ُمسِلم�ـ نا Bوتوف ص�اً علينا أفِرغ ربBنا به@/// rآمن فرعوُن قاَل

مستولياً ء
ã
Ï¾ Hلية ع� يدّل ع�@: ـ Mرف واسـتعFله التخلية@, هو إ
فراغ

ص�اً تعا� ا� يعطيه Ø
ح له ودعاء الصـ�@, طلب مقام
ã
| تعبـ� أبلغ وهذا عليه@,

وباطنه@/ وظاهره بوجوده
ã
يستو�

إ
Zان@/ وIقّق وا
ستقامة التثّبت هو الص� هذا ونتيجة

/@Í½والن التثّبت ويناسبه وا¤اربة@, اXبارزة مقام
ã
| اُ
و�@: وا
�ية

اòتام@/ حسن ويناسبه والكفر@, وإ
Zان ا
عتقاد مقام
ã
| والثانية@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فرق@:

بـ� وفرقت أبعاضـه@/ فصلت قتل@: باب من َفرقاً ء
ã
Ï¿ال ب� فرقت ـ مصبا

بيننا فافُرق :@
ã
| السبعة قرء وwا العالية@, اللغة هيى هذه أيضاً@, فصلت والباطل@: ّق Ò¡ا

ابـن التـابع�@/ بعض wا وقرء ÍÈب@, باب من ـ@ لغـة
ã
و| الفاسق�@, وب�القوم



٧٥ فرق

ã
| مثقّل فتفّرقا العبدين ب� وفّرقت Uّفف@, ـ فافقا الك&م� ب� فرقت :@

Ø ã
èعرا
أ

البَـيّعاِن ـ ا¡Çديث
ã
و| مبالغة@/ التثقيل غ�ه@: وحكاه /@

ã
æعاXا

ã
| وا¢فّف أ
عيان@,

/@
Ø
ËÉبال الُفرقة Ëº
وإ القوم@, وافق أ
بدان@/ تفّرق ع� Jمل ـ َيتفّرقا n ما يار ßòبا
كالِفرقة@, والِفرق ِفَرق@, وا�مع وغ�هم@, الناس من والِفرقة وِفراقاً@/ مفارقَة وفارقته
ٕانّه يقال مكيال بفتحت�@: والَفَرق كذلك@/ والَفريق وأÇaال@, ل ßa مثل أفراق وا�مع
أفرقته@/ فيقال باGمزة يتعّدي خاف@, تعب@: باب من َفَرقاً وَفِرق ع¿Ìرطً&/ ستّة يسع
ب�اُ
مور@/ َيفُرق الّذيى الرجل والفاروق@: أ
صل@/

ã
| مصدر وهو القرآن@, والُفرقان@:

َفـرق ذلك من شيئ�@, ب� وتزييل ñي] ع� يدّل صحيح اُصيل فرق@: ـ مقا
ا�@, كتاب والُفرقان@: انفلق@/ ٕاذا ء

ã
Ï¿ال من والِفلق ,@sالغ من القطيع والِفرق@: عر@/ Sالش

فارقته@/ ا Øu@
ٔ اه@, Ø Ôa من ا¤موم وٕافراق والyار@/ ب�الليل ُيفرق وبه بح والص�

وليسكّل تفريق@, تفكيك كّل أّن والتفكيك@: ب�التفريق الفرق ـ ١٢٢ الفروق

ã
و| فzا يكون والتفريق اXؤّلفات@/ من اXلðقات تفريق التفكيك ا Ø̂ وٕا تفكيكاً@/ تفريق

غ�ها@/

فـصل ويقال واحدة@, Çbلة
ã
| يكون الفصل أّن والفرق@: الفصل ب� والفرق

فّرق فيقال ا�مع@, خ&ف الفرق فٕاّن أ
مر@, فّرق يقال 
و وأ
مر@/ والكتاب الثوب
ب�أ
مرين@/

ء
ã
Ï¾ جـعل والتفريق ا�مع@/ خ&ف الفرق أّن والتفريق@: الَفرق ب� والفرق
التـفعيل أّن وذلك تـباينا@, Ø
ح فرق بعد فرقاً Fyبي جعل كأ@نّه Ø
ح لغ�ه@, مفارقاً

الفعل@/ لتكث�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ٕا�رفع الفصل
ã
| النظر أّن Fك ا�مع@/ يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

الشّق
ã
و| الشـيئ�@/ ب� والفرجة ا
نفراج حصول مطلق ٕا� إ
نفراج

ã
و| الوصل@/

الفرج@/ راجع ـ 
 أم تفّرق حصل سواء ا�ملة
ã
| انفراج حصول ٕا�

وسواء ,@
 أم وصل بعد كان سواء التفّرق مطلق حصول الفرق@:
ã
| في&حظ

فـهو ,@
 أم خارجية فرجة Fyبي حصل وسـواء اXعنويّات@, ã| أو يات lادXا ã| @كان
بنفسه@/ ملحوظ

ا¤سوس@: اXاّديى ã| فالفرق

/@٥٠ . ٢ ـ فأSينا@كم البَْحر بكم فَرْقنا وٕاذ

/@١٣٠ . ٤ ـ سعته من كً� Eُا يُغِن َيتفّرقا وٕان

:@ ّ اXعنويى
ã
و|

/@١٥٣ . ٦ ـ َسبيله عن بكم ق Bفتفر ُبَل aالس تّتِبعوا و*

/@١٣ . ٤٢ ـ فيه تتفّرقوا و* الّديَن أقيموا وأن

اXسـ�
ã
| ومعنوّية@, ية lماد ا¡ياة ã| ال�نا¶ وهو ين@, lالد ٕا� الّسبيل ومرجع

ا¡ّق@/ ٕا�

ع� يدّل ا
فـاق أّن Fك وا¡صـول@, واXطاوعة القبول ع� يدّل فالتفـّرق
:@
ã
| Fك والتداوم ا
ستمرار ع� واXفارقة والعمل@/ الفرق اختيار

/@٢ . ٦٥ ـ ]عروف فاِرقوهّن أو

/@١٤ . ٣٠ ـ َيتفّرقون َيومئٍذ الّساعُة تَقوُم يوَم
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وهذا وأ
عFل@, النفسانيّة والصفات أ
فكار جهة من اXراتب ]قتÏÉاخت&ف
فٕاّن الدنيا@, R&ف وهذا وا
@كتسابات@/ الذاتيّات Mسب ,@ ّ غ�اختياريى ّ قهريى تفّرق

والطا¬@/ الصا¬ فzا يشك الدنيويّة واXراتب اXاّديى العيش

من حكيـمأمراً أمر aكل يُفَرق فzا ُمنِذرين كنّا ٕانّا ُمباركٍة َليلٍة
ã
| أنزلنـاُه ٕانّا

/@٤ . ٤٤ ـ عندنا

إ
Gيّة واXعارف ا¡قائق من حgة@, ذيى أمر كّل Øويتج� Øñويتم يعرف أيى
الّ&هوتّية@/ وا¡كم الغيبيّة واُ
مور

فـرقاً@, فالفارقات Ìاً@, Ö¿ نَ والنّا¾Ìات َعْصفاً@, فالعاِصفاِت ُعرفاً@, واXرَس�ِت
/@٤ . ٧٧ ـ@ @ ِذ@كراً فاXلِقيات

من اòمس اXراتب ٕا� تشـ� الكرZة ا
�يات أّن والعصف العرف
ã
| سـبق

رفع مرتبة وهيى الرابعة@, اXرتبة ã| الفارقة@يكونون والنفوس عّز@وجّل, السلوك@ٕا�ا�
وُيـعرف إ
نسانيّة حقيقة Øñتتم وهنالك تعا�@, ا�

ã
| الفناء يتحقّق أن ٕا� أ
نانيّة

ـ نقـع كّل ويزول oحك أمر كّل ُيفرق وفzا حجابـه@, ويرتفع شـأنه Øويتج� مقامه
سبقاً@/ والّسابقات ـ اXاّدة nعوا الس�عن

ã
| ا
ستباق ويتحقّق ,@ نقعاً به فأثرَن

مـع�
ã
| زيـادة ع� تدّل اÒXب� وزيادة والُغفران@, كالقـرآن مصدر فالُفرقان

حصول بعد وIصل إ
نسـانّية@, الصفات أع� من Wتـازة عالية صفة وهو الفرق@,
وسـبل إ
Gيّة واXعارف ا¡قيقة Øñتتم وwا اXانعة@, ا¡جب ورفع والنورانيّة اXعرفة

الّس&م@:
/@٢٩ . ٨ ـ ُفرقاناً لكم عل ÒNEا تّتقوا ٕان آَمنوا اّلذين ا Øv@أ يا

ليس من فٕاّن وجّل@, عّز ا� عن يبلّغ رسول ع�كّل الفرقان ي�ل هذا وع�
وش}ة وشّك ع�ترديد فهو والص&ح@: �òا حّق يعرف 
و ا¦يñوالفصل@, روح له
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والدعوة@/ إ
ب&غ له فكيفZكن أمره@,
ã
|

/@٤٨ . ٢١ ـ الفرقاَن وهاروَن Ïºمو آتينا وَلقد
/@١ . ٢٥ ـ للعا�Xنذيراً ليكوَن ع�عبِده الفرقاَن أنزَل اّلذيى تبارَك

ا
عتبار@: wذا القرآن ع� الفرقان ٕاط&ق أّن فظهر

/@١٠٦ . ١٧ ـ ع�ُمكث ع�النّاِس ِلتقرأه فرقناه وقرآناً
متيّقنة@: بيّنة وحقائقه قاطعة ومعارفه gTة ود
ئله متقنة أحكامه فٕاّن

/@٣ . ٢ للمتّق�ـ ُهدًي فيه ريَب *

الفعل حصول نفس ٕا� الفرق
ã
| النظر فٕاّن والتفريق@: الفرق ب� الفرق وأمّا

وي&حظ تفّرق@, ذا وكونه اXفعول@,
ã
| وIقّقه الفعل تعلّق ٕا� التفريق

ã
و| وحدوثه@/

:@
ã
| Fك ا�هة@, هذه فيه

/@١٥٩ . ٦ ـ م Òyدي َفّرقوا اّلذيَن ٕاّن
/@١٥٠ . ٤ ـ وُرسله Eب�ا قوا يُفر& أن وُيريدوَن

/@٢٨٥ . ـ٢ ُرُسله من ب�أحد ق نُفر& *
/@١٠٢ . ٢ ـ وَزْوِجه اXرء Òب� ِبِه قون يُفر& ما

:@
ã
| Fك التفعيل@, Xطاوعة وهو التفّعل

ã
وكذلك|

/@١٠٣ . ٣ ـ تَفّرقوا و* اbEيعاً Mبل واعتِصموا
/@١٣٠ . ٤ ـ َسَعته من كّ�ً Eُا يُغِن يتفّرقا وٕان
/@١٣ . ٤٢ ـ فيه تتفّرقوا و* الّديَن أقيموا أن

حادث أمر وٕانّه ا�مع@, Iقّق بعد هو ا Ø̂ ٕا وتفّعً& تفعيً& اXوارد هذه
ã
| فالتفّرق

والتوّحد@/ ا�مع من عليه هيى ما خ&ف ع� اXوضوعات هذه
ã
|
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:@
ã
| Fك Vّرداً@, الفرق R&ف وهذا

/@٥٠ . ٢ ـ البحَر @بكم َفَرْقنا وٕاذ@
/@١٠٦ . ١٧ ـ ْقناه @َفَر وُقرآناً

/@٢٥ . ٥ الفاِسق�ـ القوم Òوب� بيَننا فافُرق

ã
| اÇòالق Pعل ومتكّون الطبيعة@, أصل

ã
| متحقّق هو ا Ø̂ ٕا الفعل هذا فكأّن

اXوضوعات
ã
| 
@Iقّقه العمل@, نفس Iقّق هو واXلحوظ الثانية@, أو اُ
و� اXرحلة

واXتعلSقات@/

والَفريق مyم@/ ا
جBع باعتبار تطلق ا�Fعة أّن 
ٕاّ ا�Fعة@, ]ع� والَفريق@:
ا�مع@/ عن افاقهم باعتبار يطلق

/@٧٥ . ٢ ـ Eا ك�َم َيسمعون مyم َفريق @كان وقد
/@١٠٩ . ٢٣ ـ رّبنا يقولون ِعباديى من فريق كان ٕانّه

/@٢٦ . ٣٣ ـ فريقاً Ìون ßºوتأ @َتقتلون فريقاً عَب aالر قلوwم
ã
وقَذف|

وغ�ها@: الطائفة@, القوم@, الفئة@, الفريق@, ا�Fعة@, ـ كلFت من كّل استعFل
ã
ف�

واòصوصّية@/ اللطف من فيه ما ي&حظ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فره@:

الُفـروهة Øب� فاره وا¡Fر@: لل�ذون ويقال ء@,
ã
Ï¿بال ا¡اذق الفـاره@: ـ مصبا

بـاب من وغـ�ه الدابّـة وَفُره وَفَرهـة@, ر Ôa وزان ُفره وَبراذين والَفراهية@/ والَفراهة
أصبُح@, أيى ف&ن@: من أفره وف&ن واòّفة@/ النشاط وهو قتل@, باب من لغة

ã
و| قُرب@,

ُفره@/ وَجوار َحْسناء@, أيى َفْرهاء@: وجارية
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ء@/
ã
Ï¿بال ا¡اذق الفـاره@: ذلك من وِحـذق@, Ì Ò¾أ ع� تدّل كلمة فره@: ـ مقا

الُفره@/ تنتج كانت ٕاذا وُمفِرهة@: ُمفِره وناقة /@Ì ß¾
أ والَفِره@:

مـثل نـادر@, وهو فاِره@, فهو يفُره فُره وقد ء@,
ã
Ï¿بال ا¡اذق الفـاره@: ـ صحا

يـقال 
و فـاره@, وا¡Fر@: والبَغل لل�ذون ويقال يض@/ Òaو َفريه وقياسـه حامض@,
تنتج كانت ٕاذا وُمفِرهة@: ُمفِره فهيى الناقُة@, وأفرَهت وجواد@/ رائع ولكن فاِره@, للفرس

وَبِطر@/ Ì ß¾أ :@Ì»بالك وفِره الُفره@/

مَن وتنحتوَن ـ الت�يل
ã
و| /@Ì ß¾أ نشيط َفِره@: ورجل وَبِطر@, Ì ß¾أ وَفِره@: ـ لسا

فاره� قرأه ومن ه�بِطرين@/
ß
Ì¾ ـ هذا من فهو كذلك قرأه fن فِره�ـ ُبيوتاً ا�بال

با¡اء@: العرب ك&م
ã
| والَفِرح حاذق�@, Òمع�فاره� الفّراء@: قال /@

Ø
ËÉبال فُره من فهو

الَفَرح@/ والَفَره@: ا¡اء@, مقام اُقيمت ا Øuكأ هzنا فاGاء الَبِطر@, Ì ß¾
أ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]Çا اصطكاك دون من
Ø ã
الباط� m&Xا الفرح هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

وانكداراً@/ اغBماً يوجب

وا
ستفال والسكون والرخاوة اÇGمس صفات
ã
| يشكان واGاء ا¡اء فٕاّن

ã
| خشونة والبّحة ا¡اء@/

ã
| والبَّحة اGاء@, ã| اòفاء

ã
| ويفقان وا
نفتاح@, والّصمت

الصوت@/

هو الفرح أّن وسبق /@ ّ طبيعيى m&م Ø ãباط� فرح ع� يدّل اGاء@: بوجود فالفره
ال«Ìور@/

ã
عن@ا
عتدال@| والطرب@خروج / Øn@التأ وا
نبساط@يوجب@رفع مطلق@ال«Ìور

البطر@/ حّد عن Qاوز :@Ì¾
أ أّن Fك الطرب حّد عن Qاوز والبطر@:
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Tّله@/ غ�
ã
| :@Ì¾
أ أو البطر أو بالطرب الفره فتفس�

أ@ك�@/ اشتقاقاً@ والرفه@: والفره الفرح ب�مواّد أّن فظهر

Ø
j اللـثوّية@, ا¡روف من الّراء

Ø
j الشفوّية@, ا¡روف من وهو الفاء تقّدم

ã
و|

ال«Îل ا�ريان وهذا التلّفظ@,
ã
| Îºل ّ طبيعيى جريان ا¡لقّية@: ا¡روف من وهو اGاء

اXع� جهة من والفرح الفره وب� بينه الفرق هو وهذا الرفه@/
ã
| غ�موجود ّ الطبيعيى

أيضاً@/
/@١٤٩ . ٢٦ فاِره�ـ ُبيوتاً بال

ß
ا� من وَتنحتوَن اXرسل�@/// @كّذبت\وُد

وظائفه ٕا� وتنبّه توّجه دون من ,@ ّ الطبيعيى m&Xا وال«Ìور الفره ع�حالة أيى
اXؤXة@/ والعواقب ا
بت&ءات من ب�يديه وما الروحانيّة وا¡ياة اXعنويّة

أيّـام ã
ÏÉوتنق والعمل@/ وا£اهـدة التوّجـه عن [نع ا Øuٕا حيث كالغفلة وهذا@

مب�@/ خ«Ìان
ã
| وهو حياته

ال«Ìور وحالة القطع@, و]ع� اXهارة@, ]ع� ا¡ذاقة فٕاّن ا¡ذاقة@: مفهوم وأمّا
ومثله الدنيوّية@, ا¡ياة

ã
| التذاذ وكFل العيش

ã
| مهارة نوع وIقّقه ووجوده ّ الطبيعيى

ء@/ سيجيى Fك والفري الفره معنييى اخت&ط و
@يبعد ,@ ّ @تشخيصا�òاXاّديى
ã
القاطعّية@|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فري@:

فريت ذلك من يقاربه@/ ما منه ع Sيفر Øj ء@/
ã
Ï¿ال قطع الباب@: ِعظَُم فري@: ـ مقا

وأفريته@: خَرز@, ٕاذا فَري السّكيت@: ابن 
ص&حه@/ٕ قطُعكه وذلك فرياً@/ أفريه ء
ã
Ï¿ال

كأ@نّه بالَعَجب@,
ã
çيأ كان ٕاذا ,@ ّ الفَريى يفريى ف&ن الباب@: ومن لٕ&فساد@/ قطعتَه أنت ٕاذا

أ
رض ت Sوتفر خَلقه@, ٕاذا َيفريه@, كذباً@, ف&ن فري ويقال عجباً@/ قطعاً ء
ã
Ï¿ال يقطع
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أيضاً@: والَفَري قُطع@/ أيى إ
قدام@, عن ُفِريى 
@نّهٔ ا�بان@, والَفَري@: ٕانبجست@/ بالعيون@:
ومن فَرًي@/ َيفَري َفِريى يقـال هش@, Sوالد ت

Ò
ال} والَفَري@: الَعَجـب@/ وهو ّ الفِريى مثل

التغطية@, وهو آخر@, قياس من َفْروة يت Ød ا Ø̂ ٕا قوم@: وقال ُتلَبس@/
ã

الّ الَفْروة الباب@:

والَفْروة@: وال�وة@/ الغ� وهيى الَفْروة ومنه َجلدته@/ وهيى الرأس@, فَروة سـّميت لذلك
يبس@/ ٕاذا نباتVتمع @كّل

الِفراء@/ وا�Çمع Mذفها@, وقيل اGاء@, بٕاثبات قيل ُتلبس@,
ã

الّ الَفْروة@: ـ مصبا

وجه ع� قطعته رمي@: باب من َفْرياً ا�لَد وفريت وة@/
Ö
Úوال� الرأس@, جلدة والَفْروة@:

ٕاذا وتـفّري@: وانفري شققته@, ء@:
ã
Ï¿ال وأفريت قطعxا@/ أ
وداج@: وأفريت إ
ص&ح@/

رمي@: باب من َيفِريى عليه وفَري الِفرية@/ Ëº
وإ اختلقه@, كذباً@: عليه وافي انشّق@/
افي@/ مثل

ٕانّه الفّراء@: لبسته@/ الَفْرو@: وافيُت الِفراء@, وا�مع ُيلبس@, الّذيى الَفْرو@: ـ صحا
ِكذباً@, ف&ن وفري وقطعxا@/ tÌا ßº أ
رض@: وفريُت ]ع�@/ وثروة@: اXال

ã
| فروة لذو
خلقه@/ ٕاذا

ع� قَطَع افي أّن افـي@: وقولك اختلق@, قولك ب� الفرق ـ ٣٤ الفروق
وأصـل قـطع@/ افـي@: أصل 
ّنٔ به@/ وأخـ� كذباً قّدر واختلق به@/

Ò
وأخ� @كذب
قّدر@/ اختلق@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ي&حظا أن 
زم والقيدان تقدير@/ مع قطع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

اXاّدة@/ استعFل موارد

قطع@/
ã
| وخلق نظم@/ مع وخرز تقدير@/ مع

Õ
وس� مسافة قطع مصاديقه@: ومن
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أ
صل@/ قيود من ليسا إ
فساد أو وإ
ص&ح ا
نبجاس@/ وكذا حّد@/
ã
| Øمع� وشّق

ا�لود@: وما@يصنع@من وال�وة الشعر لْدة@مع Òالتلّبس@والتغطية@وا� ـ oمفاه وأمّا
الفرو@/ ـ@ بالواويى يتعلّق ا

Ø
W فهيى

أمر@/ وQّدد Tدوديّة ]ناسبة فتجّوز@, :@éوا� العجب oمفاه وأمّا

أو ص&ح
ã
| كان سـواء وقصده@, الفعل اختيار ع� ويدّل افتعال وا
فاء@:
أ
صل@/ مفهوم عن خارجة اُ
مور هذه فٕاّن صدق@, أو كذب

ã
و| فساد@,

:@
ã
| Fك ـ@ الكذب مورد

ã
| فا
فاء

/@٩٤ . ٣ ـ الكَِذب Eا Òع� ي Ò	ن|ف Òf

/@٢١ . ٦ ـ بآياته كّذب أو كَِذباً Eَع�ا ي Ò	اف ن ØW أظلم وَمن

/@@٨ . ٣٤ ـ ِجنّة به أم كَِذباً Eِع�ا أف	يى

اÇXقّدر اÔXبان وهو إ
فاء@, متعلSق فالكذب ا�@/ ع� الكذَب وقّدر ء Sجز أيى
منه@/

الكذب@/ وجهة ا
فاء@, جهة جهت�@: من قبيح ا
فاء فهذا

:@
ã
| Fك ـ@ اXطلق وا
فاء

/@٣ . ٣٢ ـ َرب&ك ِمن ا¡ّق ُهَو بل اه Ò	اف َيقولون أم

/@٥٩ . ١٠ ـ ون Ò	تَف Eِع�ا لكُمأم أِذَن Eُءا ُقْل

/@٣٦ . ٢٨ ـ ي Ò
Ò	ُمف ِسحٌر ٕاّ* هذا ما قالوا

/@٤٣ . ٣٤ ـ ًي Ò	ُمف ٕافٌك ٕاّ* هذا ما وقالوا

/@٤٨ . ٤ ـ ÓDعظ ٕا\اً ي Ò
Ò	اف فقد Eبا ك

ß
Ì¿ يُ وَمن

خ&ف هو ٕا�ما Íف
Ú
ال½ هو حر@: lوالس الرضا@/ مع ا
طّ&ع هو إ
ذن: سبق@أّن



فري ٨٤

ٕا� أمر نسبة هو وال¿Ìك@: وجهه@/ عن والقلب Íف
Ú
ال½ هو وإ
فك@: والواقع@/ ا¡ّق

له@/ هو غ�من

ا Ø̂ ٕا اXفيى أّن ]ع� ا¡ـّق@, قبال
ã
| ا
فاء أّن إ
ط&قات@: هذه من فيظهر

ي ÒاXف كان وٕان وعلمـه@, عقيدته ع� بناء وهذا ا¡ـّق@, قبال
ã
| أمراً ويُقّدر يَقطع

اXذكورين وإ
فك السحر مصداق
ã
| Fك 
@يتوّجه@, حيث ومن الواقع

ã
| حقّاً اXقطوع

ا
�يت�@/
ã
|

/@١٣ . ١١ ـ يات Ò	مف مثِله بَع¿Ìُسَور فأتوا قل اه Ò	اف يقولون أم
/@٣٨ . ١٠ ـ مثِله بسورة فأتوا قل اه Ò	اف يقولون أم

Ì¿بـ وهو �ص�@, ا� رسول عند من مفًي كان ٕان hالكر القرآن هذا فٕاّن
bيع من عليه وفضيلة تفّوقاً وأنrتّدعون مثله@, تفوا أن أيضاً لكم فيمكن مثلكم@:

لسانكم@/ ع� القرآن نزل وقد ا�هات@,

عندكم@/ من مُفاة وهيى مثله بسورٍة تأتوا أن فلكم

واXع�@: اللفظ جهة من معجز hالكر القرآن ٕاّن قلنا وقد

واXتقاربة ادفةXا ب�الكلFت من اخت�ت قد كلFته فٕاّن اللفظ@: جهة من أمّا
جهة من b&ته وكذا اXراد@/ بيان مقام

ã
| وأحسن وألطف أنسب يكون ما مفهوماً@,

البيان@/ قواعد وسائر ا¢تلفة بالصيغ والتعب� والتأخ� hوالتقد الكيب رعاية

ومطالب متيقّـنة وأحكام واقعيّة حقائق مفاهيمـه فٕاّن اXع�@: جهة من وأمّا
الباطل@/ يأتيه 
و فzا ريب 
 مسلّمة

سلب فهو ـّية@: ×G
وإ الطبيعـيّة ثار �
ا جهة من ا
فـاء ع� يّتب ما وأمّا
وٕاضـ&ل وا¡Çّق@, الصدق عن وا
Lراف عنـه@, الناس ب� Dف وا
طمينان ا
عBد
سبيله@, عن وا
Lراف عّز@وجّل ا� عن وا
نقطاع وَسْوقهم@ٕا�الباطل, أ
فراد أفكار



٨٥ فّز

والنقمة@/ العذاب ونزول واللطف@, الرaة وQلّيات الربانيّة الفيوضات وانقطاع

/@٣٥ . ١١ ـ رمون ÔQ ا ØW ٌء بريى وأنا ٕاجراميى Ú ãفَع� اف	يتُه ٕان ُقل

/@٨ . ٤٦ ـ شيئاً Eِا من
ã
� ِلكون Ò] ف� اف	يتُه ٕان ُقل

/@٦١ . ٢٠ ـ بعذاب فُيسِحَتكم كَِذباً Eا Òع� تَف	وا * ويَلكم

وكذلك نيا aالد ياة Ò¡ا
ã
| وِذلّة م Øwر من غضٌب م ÔGَسينا الِعجَل ذوا ØHا اّلذين ٕاّن

/@١٥٢ . ٧ ـ ين Ò	فXا زيى ÒS

با@كتسـاب ا¡ق عن النفـس قطع وإ
جرام اُ
و�@, ا
�ية
ã
| إ
جراَم فيتعّقب

الثالثة@/
ã
| العذاب وcوَل الثانية@/

ã
| الÍÉر دفع

ã
| والن½Íة اXعاونة وفقداَن /@j
إ

الرابعة@/
ã
| والذلّة والغضَب

/@٢٧ . ١٩ ـ َفِريّا شيئاً@ جئِت لقد Ôhمر يا قالوا

اXقّدرة اُحدوثتك من أ
مر هذا ٕاّن أيى تقدير@, ذا قطيعاً يكون ما فعيل@: ّ الفريى
اòصوصية@/ wذه صنيعك من وهو سابق@, له يكن n مقّدر قطيع وجريان ا£ّزأة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّز@:

اسـتخفّه ٕاذا واستفّزه@: فّزُه تقول قارwا@, وما خفّة ع� يدّل اُصيل فّز@: ـ مقا
وقد /@

Ó
]ع� وأفزعه@: اòوُف وأفّزه عyا@/ ّف ÒH أن ع� ملونك ÒJ أيى ـ َلَيْستفّزونك ـ@@

ولد والَفـّز@: عدل@/ ء@:
ã
Ï¿ال عن فّز ويقولون خفيف@/ :@ فز� ورجل جهله@/ ف&ناً استفّز

جسمه@/ òفّة بذلك يسّمي أن وZكن البقرة@,

ت Øوط� وأزعجته أفزعته وأفززته@: وسال@/ نِديى فزيزاً@: يِفز� رُح Ôا� فّز ـ صحا
فؤاده@/



فّز ٨٦

أخرجه@/ ء:
ã
Ï¿واستفّزه@من@ال فؤاَده@/ Øأفزعه@وأزعجه@وط� @وأفّزه@: َفّزاً فّزُه ـ لسا

|ستطعَت َمن@ و|ستفِزز استخفّه@/ اòوف: @َمهلكة@/@واستفّزه
ã
@ألقاه@| Ø
ح ختله واستفّزه:

كادوا وٕان ـ@@ وكذلك قال@: ودعائك@/ بصوتك اسـتِخّف الفـّراء@: قال بَصْوِتكـ مyم
سواء@/ وأفزعxم@, القوَم أفززت عبيد@: أبو لَيستَخفّونك@/ ـ أ*رض من َليستِفّزونك
ابـن فـيه@/ ]ا وسال نِديى فَصيـصاً@: ويفِص وفّص وفزيزاً َفّزاً َيِفّز واXاء ا�رح وفّز
وابـتذذت وابðزت افðزت النوادر@:

ã
و| وغ�ه@/ ٕانسانًا طرد ٕاذا َفْزَفز@: :@

Ø ã
èعرار
أ

مستوِفزاً@: وقعد وغلبته@/ غَررته ٕاذا وفززته@: وبززته بذذته وقد وتباززنا تباذذنا وقد
/@ Øغ�مطم�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله@التثّبت@وإ
طمينان@, @وا
ضطراب, Øالتط� هو @اXاّدة@:
ã
أّن@أ
صل@الواحد@|

معنويّاً@/ أو ماّدياً

واضطراب@/ بّشح اXاء أو الدم وسي&ن التخّفف@مع@اضطراب@/ ومن@مصاديقه@:
فيه@/ ملحوظان فالقيدان

fن وغ�ها@: والغلبة والغرور واòتل واòروج والعدول والزعج الفزع وأمّا
وآثارها@/ أ
صل لوازم

واضطراب@/ Øتط�
ã
| وهو يتثّبت n فٕانّه البقرة@: ولد وأمّا

َلَيْستفّزونكمن كادوا وٕان قليً�@/// شيئاً ٕالzم َتركُن ِكدَت لقد تناك Bثب ولَو*أن
/@٧٦ . ١٧ ـ مyا لِيُخرجوَك أ*ْرِض

يدّل بعده@: اòروج وذ@كر أ
صل@/ ع� يدّل التثبيت@: قبال
ã
| ا
ستفزاز فذكر

التـثّبت
ã
ونـ� وا
ضطراب Øالتط� وهو اòروج@/ قبل مرتبة

ã
| اXاّدة مفهوم أّن ع�



٨٧ فّز

الðلزل@/ Jصل Ø
ح وإ
طمينان@,

. ١٧ ـ وَرْجلك ْيلك ÒR علzم وأجِلب بَصوتك مyم استطعَت َمن واستفِزز
/@٦٤

وا Øلزل@ويتط�ðضطراب@وال
سلب@الثبات@والطمأنينة@مyم,@ح
@Jصل@Gم@ا يراد@@
استقرارهم@/ عن

. ١٧ ـ معه وَمن فأغرقناه أ*رض من َيستِفّزهم أن فأراد َمثبوراً فرعوُن يا
/@١٠٣

يـðلزل Ø
حـ مـلكهم
ã
| واطـميناuم استقرارهم عÇyم يسلب أن أراد أيى

أمرهم@/ ويضطرب سلطاuم

وا
ضطراب Øالتط� فٕاّن الطلب@: ع� تدّل وهيى ا
ستفعال بصيغة التعب� وأمّا
ا
طمينان

ã
وينت� وا
ضطراب@, الðلزل يتحقّق Ø
ح وأسباب ]قّدمات يتحّصل ا Ø̂ ٕا

والتثّبت@/

القـادر اÇXتعال ا� ٕا� بـالنسبة وأمّا معلوم@/ أ
فراد ٕا� بالنسبة اXع� وهذا
به@/ 
@يعمل أ@نّه Fك ,@

Ø
Ì¿وال الفساد عمل عن يyيى ا Ø̂ تعا�ٕا فٕانّه ا¤يط@: القيّوم اXطلق

مـقام
ã
| والتأيـيد@, والتوّجه التوفيق بسلب ا
قتضاء عند الفساد طلب وأمّا

والنظم@/ والص&ح �òع�ا فهو واXعاقبة@: اXؤاخذة

سـلب هيى ا Ø̂ ٕا طغي� ٕانّه ٕا�فرعون �ٕاذهب ا¡ّجة ٕا[ام بعد الطغيان فنتيجة
سـلب ونتيجة فرعون�@, آَل وأغرقنا بُذنوwم �فأهلكناهم والتوفيق واGداية اللطف

القلوب@/ ع� rخ التوفيق@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فزع ٨٨

فزع@:

ففزع@, وفّزعته وأفزعته خاف@, تِعب@: باب من َفِزع فهو َفَزعاً منه فِزع ـ مصبا
مُلَجأ@/ أيى ُمفَزع@, وهو �أت@, ٕاليه@: وفزعت

فأمّـا إ
غاثة@/ ـ@ وا
�خر عر@/ @الذ� ـ أحدYا صحيحان@: أصـ&ن فزع@: ـ مقا
ٕاليه فِزعوا ٕاذا القوم@, مَفزع وهذا أنا@, وأفزعته ُذِعر@, ٕاذا فِزع@, يقال فالَفَزع@, ـ أ
ّول
قلوwم@/ عن ُفّزع ٕاذا Øح� ـ الفزع عنه كّشفت fعـناه عنه@: فّزعُت فأمّا يَدYهم@/ Dف
أفزعُته@, يقولون@: إ
غاثة, الفَزع: ـ وأ
صل@ا
�خر الَفِزع@/ يَلتجٔي@ٕاليه اXكان فزعة: ÒXوا
/@
ã
فأغاثَ� فِزعاً@, ٕاليه @�أت أيى ,

ã
فأفزع� وفِزعُت@ٕاليه@, أغثَته@, ٕاذا وأفزعته@, رعبَته@/ ٕاذا

وفَزع منه فِزع مصدر@, أ
صل
ã
| وهو ء@,

ã
Ï¿ال من عر والذ� الَفَرق الَفَزع@: ـ لسا

وفزعُت ٕاليك فِزعت وتقـول عه@/ Sورو أخافه وفّزعـه@: وأفزعه وِفزعاً@, وَفْزعاً َفَزعاً
فزعة@: ÒXوا اXستغاث@به@, فزع: ÒXا وقيل لجأ, ÒXا فزعة@: ÒXفَزع@وا ÒXوا فزعتك@/ و
تقل منك@,
شجاعاً@, ويكون جباناً يكون ع Sفز ÔXا الفّراء@: قال /@Fyبي فّرقوا أجله@, من يُفزع الّذيى
يَفزع جعله َجباناً جعله ومَن أ
فزاع@/ ت�ل ]ثلُه قال@, به@: 
مفعوً شجاعاً جعله fن
عليـه@/ اXعّول الصحيح هو وهذا له@, فزعت ]ع� أعنـته@, وفزعتـه@: ء@/

ã
Ï¾ كّل من

أ
ضداد@/ من وهو إ
خافة@/ وإ
فزاع@: إ
غاثة@/ وإ
فزاع@:

من وهو الُمخيف@, ء
ã
Ï¿ال من إ
نسان يَعيى انقباضوِنفار الفزع فزع@: ـ مفر

ا�زع@/ جنس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عروض عند مع@اضطراب@ودهشة شديد خوف هو اXاّدة@:
ã
الواحد@| أّن@أ
صل



٨٩ فزع

اòوف@/ راجع ـ عظoمفاجأة مكروه

اòوف@: من مرتبة فٕانّه اXطلق اòوف موارد
ã
| يذكر هذا وع�

/@٢٢ . ٣٨ ـ ف ÒH * قالوا مyم ففِزَع داوَد @ع� َدخلوا ٕاذ

ع�اXفاجأة@/ تدّل دخلوا@: ٕاذ وbلة اòوف@, بعنوان عنه فyي

أ
من@: يقابل اòوف فٕاّن أ
من@, قبال
ã
| ويذكر

/@٨٩ . ٢٧ ـ آِمنون يومئٍذ َفَزِع ِمن وُهم مyا Õخ� فلُه با¡سنِة جاء َمن

وصـفاته اعـتقاده
ã
| مـطلقه حسنة ومعه با¡سنة@, القيامة يوم جاء من أيى

اXطلق@: وخوفه اليوم ذلك فزع من آمن فهو الظاهرة@: وأعFله الباطنة

/@٤٨ . ٦ ـ زنون ÒJ ُهم و* علzم خوٌف ف� وأْصَلَح نآَمَن Òf

أمر فوات من يظهر اغBم ا¡زن فٕاّن وآثاره@, لواحقه من أيضاً ا¡زن ويذكر
أمـر من القلب وانقباض اغBم اòـوف أّن Fك واقع@/ ضاّر أمر حدوث من أو مفيد

ا¡زن@: حدوث يوجب واòشية والفزع اòوف فتحقّق متوّقع@/ مكروه

/٢١@.@١٠٣ ـ ا�Xئكة م ×zوتتلّق�أ*@ك الَفزُع ُمبَعدون///*Jزuم ولئكعyا اُ

وحصول مفاجأة@, ظهوره بسبب اليوم@, بذلك أ
@ك�وٕاحاطته الفزع وقوع أيى
الناس@: 
غلبٔ ا¡زن يوجب متوقّع شديد وخوف اغBم

/@٨٧ . ٢٧ ـ أ*ْرِض
ã
وَمن| وات مى Bالس

ã
َمن| فَفِزع وِر aالص

ã
ُينَفخ| ويوم

. ٣٤ ـ قالوا قلوwم عن ع ُفز& ٕاذا Øح� له أِذن Xن ٕاّ* عنده الّشفاعُة تنفع و*
/@٢٣

ف Sو ÔUو ع Sُمَفز فهو ف lوُخو ع lوُفز وَفِزعاً@, خائفاً جعلته فّزعته@وخّوفته@أيى يقال
والتـفزيع التخويف َعل ÔN من عنه ع SفزXوا عنه ف Sوا¢و وخائفاً@, َفِزعاً ا£عـول أيى



فسح ٩٠

عنه@/ ومبعSداً مُنَّحًي

له@, ع Sومفز له@, ف SوU فيقال@: با¡روف@, باستعGFا وOتلف اXاّدة@,
ã
| فأ
صل

وا
لتجاء وا
ستغاثة ا
نكشاف oمفاه تظهر ا�هة وwذه ٕاليه@/ ع Sومفز عنه@, ع Sومفز
وغ�ها@/

مع� يفيد له@: والتفّزع ٕاليه@/ والتوّجه مع�ا
لتجاء يفيد ء@:
ã
Ï¾ ٕا� التفّزع فٕاّن

وهكذا@/ له@/ قا_اً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فسح@:

وفّسحُت الواسع@/ الَفسيح@: ذلك من واتّساع@, ع�َسعة تدّل واحدة كلمة ـ مقا
ا£لَس@/

يسعه@, مكان عن له فرجت نفع@: باب من فَسحاً ا£لس
ã
| له فسحُت ـ مصبا

ويتعـّدي فيه@/ لغـة وأفَسح فسـيح@, فهو اXـكان وفُسح ا£لس@,
ã
| القـوم وتفّسح

فّسحته@/ فيقال بالتضعيف

واسع@, أيى فُعل@, ع� فُسح وVلس َفسيح@, ومكان عة@, Sالس الُفسحة@: ـ صحا
ا£لس

ã
| ـحوا Sوتفس ان¿Ìح@, صـدره@: وانفََسح له@, وسـع أيى ا£لس@,

ã
| له وفَسح

توّسعوا@/ أيى وتفاَسحوا@,

بلد تقول@: أ
رض@,
ã
| الواسعة عة Sالس الُفساحة@: ـ الليث ـ ٣٢٧ . ٤ الxذيب

يفسح والرجل َسـعة@, أيى َفسحة@, فيه ولك فسـيح@, وأمر فسـيحة@, ومَفازة َفسيح@,
انفسح ويقال مّكنوا@, ٕاذا َيتفّسحون@, والقـوم له@, وّسع ٕاذا فَسحاً@, ا£Çلس

ã
| 
خيهٔ

النظر@/ بُعد عن ء ãÏ¾ ُيرّدده n ٕاذا طرفُك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩١ فسد

والتحقيق@:

فٕانّه الوسع@, غ� وهذا ا¤ّل@/
ã
| وانفراج ٕاNاد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

كردن باز �به بالفارسـية الفسح عن Øويع� گشايش� در íگرف �فرا وcول ٕاحاطة
Tّل�@/

معنويّاً@/ أو ماّدياً حاّل@, أو Tّل
ã
| يكون أن من أعّم والوسع


و ونفوذه@, وماله وسلطانه وحgه وعدله ورaته وكرسيّه علُمه وسع فيقال@:
ورaته@/ وحgه علمه فسح يقال

لكم Eا َيفَسح فافَسُحوا اَلمجالس
ã
| َتفّسحوا لكُم قيل ٕاذا آَمنوا اّلذيَن ا Ûv@أ يا

/@١١ . ٥٨ ـ

ã
| التضيّق ورفع الفرجة ٕاNاد والَفْسح@: وفرجة@/ فسحة ٕاNاد اختيار التفّسح@:

ا¤ّل@/
وغ�ه@/ الوسع دون اXورد@,

ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

العطوفة صفات ظهور يوجب فرد@: �لوس Tّل ٕا�ٕاNاد مضافاً التفّسح ٕاّن
Ø
j

والتعاون@/ والتواضع واòضوع وا¤بّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فسد@:

واعلم الفساد@, Ëº
وإ فاسد@, فهو قعد@, باب من فُسوداً ء
ã
Ï¿ال فسد ـ مصبا

ا�Fد@/ ٕا� منه أÌºع النبات وٕا� النبات@, ٕا� منه أÌºع للحيوان الفساد أّن

وَفسيد@/ فاِسد وهو وفُسوداً فَساداً يفُسد ء
ã
Ï¿ال فَسد واحدة@, كلمة فسد@: ـ مقا

كث�اً@, أو عنه اòروج كان قليً& ا
عتدال عن ء
ã
Ï¿ال خروج الَفساد@: ـ مفر



فسد ٩٢

الص&ح@/ ويُضاّده

وفُسـوداً@, فَساداً وفُسد ويفِسد@, يفُسد فَسد الص&ح@, نقيض الفسـاد@: ـ لسا
وَهلكي@/ وهالك وَسقطي ساقط قالوا Fك فَسديى وقوم أنا@/ وأفسدته ٕانفسد@/ و
@يقال

ا
ستص&ح@/ خ&ف وا
ستفساد صلحة@, ÒXا خ&ف واÒXفْسدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Mصـول الفسـاد وJصل الصـ&ح@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

واعتداله@: ء
ã
Ï¿ال نظم

ã
| اخت&ل

:@
ã
| Fك :@ ّ اòارجيى الوجود ã| ٕامّا والفساد

/@٢٢ . ٢١ ـ َلَفَسَدتا Eَا ٕاّ* فFzآGة كاَن لو
/@٧١ . ٢٣ ـ وأ*ْرض Êواُت

Ø
ال« َلفسدت أهواَءهم ا¡ّق اّتبع ولو

ا
عتدال@/ مñان عن رجان ÒHو ,@Fنظمه
ã
| اخت&ل يوَجد أيى

:@
ã
| Fك ـ أ
عFل

ã
| وٕامّا

/@١١ . ٢ ـ ُمصِلحون Lُن ا Ø̂ ٕا قالوا أ*ْرِض
ã
| ُتفِسدوا * Gم قيَل وٕاذا

/@٣٠ . ٢ ـ ماء الد& وَيسِفك فzا ُيفسُد َمن فzا أQعُل قالوا

اُ
مور@/
ã
| وإ
خ&ل أ
عFل

ã
| ا
خت&ل ٕاNاد أيى

والكـفر والظلم والتجاوز كالقتل :@
Ø ã
التكوي� النظم قبال

ã
| ٕامّا إ
خ&ل ٕاّن Øj

ا¡قوق@/ وتضييع ا¡ّق أهل وTاربة وال¿Ìك

والقوان�الدينيّة إ
Gيّة أ
حكام ã| وإ
خ&ل كإ
فساد الت¿Ìيعيّات@: ã| وٕامّا
إ
س&مّية@/ واXقّررات



٩٣ Ì»ف

/@١٢ . ٨٩ ـ الَفساد فzا وا Òفأ@ك� الِب�د
ã
| َطَغوا اّلذين

/@٤ . ٢٨ ـ اXفِسدين ِمن كان ٕانّه ِنساَءهم وَيستحييى أبناءهم ُيذّبح

أو ُيقتBلوا أن َفساداً أ*ْرِض
ã
| وَيسَعْون ورسولَه Eَا اِربون ÔJاّلذين َجزاء ا Ø̂ ٕا

ã
| م ÔG ِخْزيى ذلَك أ*ْرِض من ُينَفوا أو ِخ�ٍف من وأرجُلهم أيدvم ُتقطBع أو ُيَصلBبوا

/@٣٦ . ٥ ـ نيا aالد

أيى ورسـوله@, بـا� اÇXقابلة بعنوان ا¤اربة أمران@: ا�زاء ترّتب
ã
| ط Ôفاش

لٕ&فساد@/ وا£اهدة وا¡ركة والسعيى ال�نا¶@/ وwذا الّسبيل هذا
ã
|

اُخر@, 
غراضشخصّية@واخت&فاتٔ ا¤اربة تكون بأن ال¿Ìطان@: فُقد ٕاذا وأمّا
ف& مغروراً@: جاهً& ضعيفاً يكون أو التابع@, الضعيف ّ كا�نديى الفساد@,

ã
| يسَع n أو

ا�زاء@/ يّتب

وعمً&, ا¤ارب�فعً& bلة
ã
| وكان والدين@, ا¡قيقة بعنوان Tارباً كان من نعم

ا¤Çاربة من كان مرتبة ّ أيى
ã
| ا�زاء wذا Tـكوم فهو أ
رض@:

ã
| إ
فساد وقصده

الفعلّية@/

وا¤اربة@/ العدوان مراتب فباعتبار ا�زاء@: أقسام وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ف

يقال ,@Ì
Ö
الفَ« ذلك من وٕايضاحه@/ ء

ã
Ï¾ ع�بيان تدّل واحدة كلمة :@Ì»ف ـ مقا

فيه@/ وحgه اXاء ٕا� الطبيب نظر Ìة@: ß»فSوالت Ì Ö»َوالف Ìته@/ Ø»وف ء ãÏ¿ال Ìت Ò»ف

مبالغة@/ والتثقيل وأوضحته@/ بيّنته ÍÈب@: باب من َء
ã
Ï¿ال ف«Ìُت ـ مصبا

اللـيث@: وقال /@ ُغطّيى ما كشف :@Ì
Ö
الفَ« :@

Ø ã
èعرا
أ ابن ـ ٤٠٦ . ١٢ الxذيب



Ì»ف ٩٤

فيه يَنظر الّذيى للبول Ëºٕا Ìة@: ß»والتف للكتاب@/ وتفصيل بيان وهو التفس�@, :@Ì
Ö
الفَ«

ومعناه ء
ã
Ï¿ال تفس� به ُيعرف ء

ã
Ï¾ وكّل العليل@, علّة ع� بلونه يستدلّون أ
طبّاء@,

رّد والتأويل@: اXشكل@/ اللفظ عن اXراد كشف التفس�@: بعÎÉم@: وقال Ìته@/ ß»ْتَف فهو
الظاهر@/ يطابق ما ا¤تمل�ٕا� أحد

نظر :@Ì
Ö
والفَ« /@

ã
� Ìه

Ø
يف« أن سألته أيى كذا@: واستف«Ìته البيان@/ :@Ì

Ö
الفَ« ـ صحا
اXاء@/ ٕا� الطبيب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ مواّد وب� بيyا والفرق توضيح@, مع ¾Ìح هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

والتأويل@: والتفصيل@, الكشف التبي�@, التوضيح@, ال¿Ìح@,

القبض@/ قبال
ã
| موضوع

ã
Uصوص| بسط ال¿Ìح@: أّن

والفصل@/ بالتفريق ٕاwام@, بعد انكشاف البيان@:

يظهر@/ Ø
ح ء
ã
Ï¾ عن ورفعه غطاء زوال ا
نكشاف@:

آخر@/ عليه يّتب Ø
ح متقّدماً ء
ã
Ï¾ جعل التأويل@:

واòفاء@/ اòمول يقابل التوضيح@:

الوصل@/ يقابل التفصيل@:

هو فzا وأ
صل /@
Ø ã
تقري� تعريف التأويل@: أو الكشف أو بالبيان اXاّدة فbة

اXريض@/ بول من القارورة
ã
| ما وٕايضاح ال¿Ìح مصاديقه ومن توضيح@/ مع ¾Ìح

التفس�@/ متعلSق ا Øuفٕا Qّوز@, Îا ß»نف ع�القارورة Ìة ß»التف وٕاط&ق

/@٣٣ . ٢٥ ـ َتفس�اً وأحسَن با¡ّق ِجئناك ٕاّ* َثل Ò[يأتونَك و*

ـ كقوGم وصفاته@, أ
@كرم
Ø ã
الن� والتنظ�بوجود التشبيه مقام

ã
| يذكر ما اÒXثَل@:



٩٥ Ì»ف

شاعر@: Vنون@, ساحر@, مسحور@, ٕانّه

/@٩ . ٢٥ ـ سبيً� َيستطيعون ف� فَضّلوا أ*مثال لك بوا ÒÍÈكيف اُنظر

فا� من½Íف@/ غ� كونه ع� منصوب وهو ا¡ّق@, ع� معطوف وأ
حسن@:

 وٕايضاح تفسـ� بأحسن Ìه

Ø
ويف« وي¿Ìح با¡ّق

Ø ã
النّـ� مقام Ùويب� ح lيوض تعا�

أمثاGم@/ قبال
ã
| فيه@, باطل

وتفس�كّل اXع�@, هذا اُخذتمن قد :@ التفس�ا
صط&حيى كلمة و
@O�أّن
والدّقة@, ع�التحقيق والكلFت مفاهoأ
لفاظ فهم ـ أ
ّول ع�أمرين@: يتوقّف @ك&م
الكـلFت ]داليل العلم ع� متوقّف اXتكلّم مراد فهم فٕاّن والتجّوز@, التقريب ع� 


Iقيقاً@/


و والبيان@, وال¿Ìح إ
يضاح من Ì
Ù
اXف« ليتمكّن اXتكلّم مراد فهم ـ

ã
æوالثا

اXنظور@/ خ&ف ع� الك&م Ì
Ø
يف« 
و ا¡ّق@, عن Oرج

وIصـيل اللغـات@,
ã
| الكامل والتحقيق ا
جxاد ع� يتوقّف أ
ّول@: وأ
مر

الكـلFت ٕاّن حـيث ا£يد@, القرآن
ã
|

Ø
Dس 
و الكلFت@,

ã
| أ
صيلة ا¡قيقيّة ã

æعاXا
اً Ø�Iو 
وٕاض&ً ٕاغراًء يوجب Ø
ح فzا Qّوز 
و ا¡قيقّية@, oفاهXا

ã
| فيه مستعملة

اXراد@/ فهم
ã
| واشتباهاً

وا
رتباط القلبيّة والبص�ة الباطنيّة النورانيّة Iقّق ع� يتوقّف :@
ã
æالثا وأ
مر

اXعرفة نور له يتحّصل Ø
ح الع&ئق@الدنيويّة, عن وا
نقطاع ّ الروحيى @والتوّجه ّ اXعنويى
وا
رتباط@/ وا¤بّة

كّل يقلّد تراهم هذا وع� Ìين@,
Ø
اXف« أغلب

ã
| ال¿Ìط� فقدان أ
سف@: ومن


و ,@
ã
æعاXا علzم تشتبه ,@ Ø�Iو وترّدد ريب

ã
| اXوارد أ@ك�

ã
| وهم سابقه@, 
حق

الكلمة
ã
æمعا مع�من نقل أّن ويتصّورون حكم@/

ã
| 
و موضوع

ã
| اليق� Gم Zكن



فسق ٩٦

ã
|

ã
يك� اXتداولة@: التفاسـ� كتب عن اXنقول وتوضيحها العاّمة@, اللّغـات كتب عن

/@hالكر القرآن
ã
| اXراد تفس�

تعا�@: وقال للمتّق�@/ هدًي فيه ريَب * ـ الكتاب مبتدء
ã
| وجّل عّز يقول نعم

العا�Xـ َرب& من ت�يٌل رون Bَطه ÔX ا ٕاّ* ُه aس ÒZ* َمكنوٍن كتاٍب
ã
| Õhكر لقرآٌن ٕانُّه

/@٧٨ . ٥٦
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فسق@:

ويفِسق الِفسق@/ Ëº
وإ الطاعة@, عن خرج قعد@: باب من فُسوقاً فَسق ـ مصبا
nو :@

Ø ã
èعرا
أ ابن وَفسَقة@/ فُّساق وا�مع فاسق@, فهو أ
خفش@, حكاها لغة@, Ì»بالك

ويقال العزيز@/ الكتاب به ونطق فصيح
Ø ã
èعر أ@نّه مع ا�اهليّة ك&م ã

| فاسق يسمع
خرجتمن ٕاذا طَبة الر� فَسقت يقال الفساد@, ع�وجه ء

ã
Ï¿ال من ء

ã
Ï¿ال خروج أصله

فَسق@/ فقد ق¿Ìه عن خرج ء
ã
Ï¾ كّل وكذلك ق¿Ìها@,

ٕاّن ويقولون الطاعة@/ عن اòروج وهو الِفسق@, وهيى واحدة كلمة فسق@: ـ مقا
ُفويسقة@/ الفأرة

ِفسقاً يفُسق فَسق وقد ا� 
مرٔ الك الِفسق الليث@: قال ـ ٤١٤ . ٨ الxذيب
وقال رّبه@/ أمر عن ٕابليس فسق Fك اXعصية@, ٕا� الطاعة عن اXيل وكذلك وفُسوقاً@/
الرطبَة فَسقت تقول والعرب رّبه@/ طاعة عن خرج ـ َرب&ه عنأمر َفَفَسَق :@

ã
| ـ الفّراء

ع� ُحجرها من òروجها فَُويْسقة سـمlيت الفأرة وكأّن منه@/ òروجها ق¿Ìها من
الليث@: طاعته@/ عن ومال جار أيى ـ ربّه عنأمر َفَفَسَق :@

ã
| عبيدة أبو وقال الناس@/

يق@/ lوِفس فَُسق رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩٧ فسق

والتحقيق@:

طبيعيّة أو عقليّة أو دينيّة مقّررات عن اòروج هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

أ
حكام وعن طاعتـه@, وعن الرّب@, أمر عن العبد خروج مصاديقـه@: ومن 
زمة@/
Øوالتكـ� والبـخل كا¡سد اXسلّمة أ
خ&قيّة اXقّررات وعن إ
س&مّية@, واXقّررات

اòارجة الرطبة
ã
| Fك 
زمة طبيعيّة ضوابط وعن واضحة@, كانت¼JÍة ٕاذا والطمع

كالفأرة@/ بالكليّة أصيلة ضوابط وعن ,@Ì¿الق عن

وآثاره@/ أ
صل لوازم fن وا�ور@: واXيل الك ـ oمفاه وأمّا

تعا�@: قوله ـ أ
صل من ذ@كرنا ع�ما ويدّل

/@١٠٢ . ٧ َلفاِسق�ـ أ@ك�هم َوَجدنا وٕان َعْهد من ٔ*@ك�هم َوَجدنا وما
/@٢٦ . ٥٧ ـ فاِسقون وكث�مyم ُمهَتٍد yfم

/@٦ . ٦٣ الفاِسق�ـ القوَم ديى Òv * Eا ٕاّن
/@٢٦ . ٢ الفاِسق�ـ ٕاّ* به ُيضّل وما

/@١١٠ . ٢ ـ الفاِسقون وأ@ك�هم اXؤِمنون مyم

وانتخاwا@, اGـداية اختياَر وكذلك 
زمة@, مقّررات ع� وا
لðام التعّهد فٕاّن
وكـذلك وإ
ض&ل@, الض&لة مقّدمات وفقداَن ويوّفقه@, ا� vديـه أن قابليّة وكذلك
اÇXقّررات عن اòروج أيى الفسق@, قبال

ã
| هيى ا Ø̂ ٕا والعمل@: با
عتقاد إ
Zان Iقَّق

ّية@/ ×G
إ الدينيّة

الفسق ظهـور أّن Fك وا
هتداء@, وإ
ÇZان التعّهد مع 
@Nتمع الفسـق ٕاّن نعم
ا� وهدايـة والتوفيق اGداية اختيار انتـفاء وعن وإ
Zان التعّهد نقض عن يكشف

عّز@@وجّل@/



فسق ٩٨

التـعّهدات ونـقض إ
G×يّـة اXقّررات عن اòروج ]ناسـبة الفسـق أّن فظهر
وجّل@/ عّز ا� جانب من العهود نقض يوجب إ
Zانّية@:

/@٥ . ٦١ الفاِسق�ـ القوَم ديى Òv @* Eَا Bٕان م Òwقلو Eا اَغ أز زاغوا ØFفل

/@٩٦ . ٩ الفاِسق�ـ القوم يَرÏÈعن * Eَا فٕاّن

/@٥٣ . ٩ فاِسق�ـ كنrقوماً ٕاّنكم منكم يتقبBَل لَن

/@١٩ . ٥٩ ـ الفاِسقون هم ولئك اُ Îم
Ò
أنف« م ×zفأنس

/@٤ . ٢٤ ـ الفاِسقون هم ولئك واُ أبداً ¾Îادة Gم َتقبلوا و*

/@٦٧ . ٩ ـ الفاِسقون اXنافق�هم ٕاّن م Òzفَنس Eَا َنُسوا

/@٣٤ . ٢٩ ـ َيفُسقون @كانوا ]ا Êء
Ø
ال« من ِرجزاً القرية هذه لونع�أهل

ß
ُم� ٕانّا

تعا�عهد يب�� ف& الطاعة@: مقام وعن العبوديّة وظائف عن العبد خرج فٕاذا
بَعْهدكم@/ اُوِف بَعهديى وأوفوا ـ الفيضواللطف ٕادامة

ã
|

الفسق@: مصاديق من ا£يد القرآن
ã
| ذ@كر وقد

وا
ستقسام النصب@, ع� الذبح التكذيب@با
�يات@, السجدة, امتناع@ٕابليسعن
ا¡كم له@, والن½Íة

Ø ã
بالن� إ
Zان عن

ã
Ø�التو عليه@, ٕاËºا� يذكر n ا

Ø
W أ
@كل بأ
ز
م,

العـقود
ã
| والعمل الطاعة عدم إ
Zان@, بعد الكفر النlـفاق@, تعا�@, ا� أنزل ما بغ�

اXعجم@/ راجع ـ وال¿Îادات

/@١١ . ٤٩ ـ إ*Zان بعد الُفسوُق
Ô
Ëº*ٕا بئَس


لتـقاء الّ&م Ì»وتك تسـقطان@, للوصل Ëº
إ
ã
و| التعـريف 
م

ã
| اGمزة

السا@كن�@/

bلة بعد وهذا والدين@, وأ
دب العقل مقّررات عن Rروج يذكر Ëºٕا @بئس أيى



٩٩ فشل

بأ*لقاب@/ َتناَبزوا و* ـ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فشل@:
ْودج@/ ÒGا أداة من ء

ã
Ï¾ والفَْشل@: سال@/ اXاُء@: تَفّشل يقولون فشل@: ـ مقا

القلب@/ الضعيف ا�بان تعب@: باب من فَِشل فهو فََشً& فَِشل ـ مصبا

فِشـل ِسـيده@: ابن أفشـال@/ وا�مع ا�ـبان@, الضعيف الرجل الفَِشل@: ـ لسا
ت
Ø
Y ٕاذ ـ نـزلت فـينا جابر@: حديث ومنه /@ Ôéوجـ وتراَخي وضُعف كِسل الرجُل@:

والشّدة@: ا¡رب عند يَفَشل فِشل وقد فَشيل@, رجل الليث@: تَفَش�@/ منكمأن طائفتاِن
ُقواه@/ وذهبت ضُعف ٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خوف التصمoمن وضعُف إ
رادة
ã
| الxاون هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

وا�éوالكسل@/ القّوة وذهاب وا
خت&ف ا
ضطراب آثاره@: ومن غ�ه@/ أو

اXاء وع� Gا@/ قوام 
 مسخية اGودج من أداة ع� تطلق اXناسبة@: وwذه
يتقّوم@/ 
 باسخاء السائل

قـوله
ã
| Fك اXـورد@, هذا

ã
| الكرZة ا
�يات

ã
| اسـتعGFا أ
صل ع� ويدّل

تعا�@:

. ٣ ـ اXؤمنون فليتوّكِل Eوع�اF Ûzَول Eوا تَفَش� منكمأن طائفتان ْت
Ú
Y ٕاذ

/@١٢٢

تـوّهم ّ بأيى القاطع@, ٕارادtم
ã
| الxاون Fzف توجد أن الطائفـتان اهتّمت أيى

واòطر@, واòوف@, واXقاتلة@, وا�هاد@, والسفر@, والبلد@, أ
هل عن اòروج من وHيّل



فشل ١٠٠

صورة@/ ّ أيى
ã
و| حالة ّ ع�أيى F

Ø
zول ا� أّن مع

العدّو@, مقابلة قبل بزمان تناسب 
 القّوة@: وذهاب والضعف اòوف oومفاه
للِقتال@/ َمقاِعَد Òؤمن�Xا ٔي ُتبو& ـ@ ا�هاد ¾Ìوع وقبل

تعا�@: قوله
ã
و|

٣ ـ أ*مر
ã
| rوَتنازع rَفِشل Øح� بٕاذنه م Òuّسو ÒI@ ٕاذ وعَده Eا َصدقكم وَلقد

/@١٥٢ .
ـ أ*مر

ã
| rوَلتنازع rلَفِشل كث�اً أريَكهم ولو قليً� َمنامك

ã
| Eُا ُيريَكهم ٕاذ

/@٤٥ . ٨
. ٨ ـ و|ص�وا كم ÔJر وَتذهَب فَتْفشلوا َتناَزعوا و* وَرسولَه Eا وأطيعوا

/@٤٤

كث�اً م
Ò
vأر ٕاذا و]ا والنفوذ@, والغلبة إ
حاطة وهو بإ
حساس الفَشل علّق قد

بيyم@/ Dف وبالتنازع الرؤيا@,
ã
|

القاطعّية@/
ã
| والتسا·@يوجبtاوناً وتساTاً, غروراً توجب الغلبة@والنفوذ فٕاّن

وا
خت&ف التـنازع وهكذا والضعف@, الوحشة توجب كث�اً أ
عداء رؤية وكذلك
والتفّرق@/

التـنازع يـقابلها إ
طـاعة فـٕاّن أ
خـ�ة@: الثالثة ا
�ية
ã
| التنازع تقّدم وأمّا

فشً& توجب ا Øuفٕا ا�é@والوحشة@, أو الغلبة@والغرور, R&ف الفشل@/
Ø
j وا
خت&ف@,

تنازعاً@/
Ø
j

,@oوالتصم إ
رادة قاطعيّة ã
| الxاون هو اُ
مور@: هذه أثر

ã
ا¡ادث| فالفشل
وأمثاGا@/ ا�éوالضعف 


الر´ فٕاّن ,@oوالتصم إ
رادة قاطعيّة يناسب الثالثة@:
ã
| الر´ ذهاب ٕاّن وأيضاً



١٠١ فصح

قـبال
ã
| فـيكون والقدرة@, النفوذ ي&زم وهو ماّدية@, اُمـور من اXنبعث ا�ريان هو

الفَشل@/

وجّل@, عّز ع�ا� بالتوكّل اXؤمن�مأمورون أّن الكرZة@: ا
�يات من ويستفاد
Çاد ØI
وا التـنازع@, عن وا
جتناب رسـوله@, وٕاطاعة وٕاطاعتـه وليّاً@, تعا� اذه ØHوا
ع� والغلبة والنفوذ القاطعيّة Iصل الصفات وwذه والص�@, وا
سـتقامة وا
ّتفاق@,

والسعادة@/ الgال ٕا� السلوك
ã
| والتوفيق أ
عداء@,

ٕا�ا� السلوك من اXؤمن لٕ&نسان حجاب وأشّد مانع أعظم فهو الفََشل@: وأمّا

ã
و| ا
جBعيـة@, اُ
مور

ã
|

Ø
Dس 
و طريق@/ ّ أيى

ã
| والسـ�@, العمل ومن وجّل@, عّز

اXسلم�@/ شوكة Iصيل

ذ@كرناه@/ ا
Ø
Wقريب القلب@: الضعيِف ا�باِن ـ مفهوم أّن �O 
و

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فصح@:

اللّحم فيه يأ@كلون الّذيى وهو ومع�@, وزناً الِفطر مثل النصاري ِفصح ـ مصبا
وا�مع العاّمة@, فتَحتْه ا

Ø
W أ
ّول مكسور هو ما باب

ã
| السّكيت@: ابن قال الصيام@/ بعد

باب من ّ العجميى وفَُصح بالعربّية@/ تكلّم وأفَصح@: أظهره@/ مراده@: عن وأفَصح ُفصوح@/
أيضاً@/ وأفَصح يلحن@/ فلم لغته جادت قرب@:

ذلك من ـوب Sالش من ونقاء ء
ã
Ï¾

ã
| خلـوص ع� يدّل أصل فصـح@: ـ مقا

تكلّم الرجُل@: وأفَصح رغوته@/ سكنت :@ Ôéالل أفَصح وأ
صل ,@
Ø ã
èالعر الفصيح الك&م

أفَصح ويقولون@: غوة@/ lالر عنه اُخذت ٕاذا َفصيح@, فهو éالل فُصح :@ وُحكيى بالعربّية@/
ُمفِصح@/ واضح وكّل َضوؤه@, بدا ٕاذا الصبُح@:



فصح ١٠٢

فَُصحاء قوم من فصيح@, فهو فصاحة@, الرجل فُصح البيان@, الفصاحة@: ـ لسا
َطـلق@/ أيى َفـصيح@, ولسـان َبليغ@, أيى َفصيح@, وك&م فَصيح رجل وُفصح@/ وِفصاح
أحسَن مثل بالفعل@, وا@كتفوا القول أضمروا وعرف@: ك�

Ø
Fفل القـوَل@, الرجُل وأفَصح

بيّـنه ء@: ãÏ¿ال عن وأفَصـح العـمَل@/ وأÌºع ء
ã
Ï¿ال أحسَن هو ا Ø̂ وٕا وأبطأ@, وأÌºع


و فيه oَغ 
 ُمفِصح@: ويوم الفصاحة@/ تكلّف وتفاصح@: ك&مه
ã
| وتفّصح وكشفه@/

لبyا@/ خلَص والناقة@: الشاُة وأفصحت ُقّر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� توّجه دون من نفسه
ã
| وانكشاف ظهور هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

التبي�
ã
ت&حظ| Fك غ�ها@, أو غطاء أو شوب أو ظ&م من آخر@, ء

ã
Ï¾ ٕا� أو سابق

وال�وز@/ وا
نكشاف

آخر@/ أمر ٕا� بالنظر 
 نفسه@,
ã
| و¼Íاحته ء

ã
Ï¾ ظهور ٕا� اXاّدة

ã
| فالنظر

/@´Í½ال واللéالظاهر ا£�@/ ´Í½ال اللسان الواضح@/ ´Í½ال الك&م ومن@مصاديقه:
/@´Í½ال

ã
الصا| واليوم


و الغطاء@, برفع ا
نكشاف 
و الشوب@, عن التخليص ]ع� ليست فاXادة
قبال

ã
| التوضيح 
و البطون@, قبال

ã
| اXطلق الظهور 
و والفصل@, بالتفريق البيان

واòفاء@/ اòمول

يقال أن يناسب ف& نفسه@:
ã
| وظهوره اللسان ¼Íاحة ٕا� إ
شارة أريد فٕاذا

يستعمل مyا كّ&ً انكشاف@,@فٕان ذو@@ ذو@توضيح@أو أو ذو@ظهور Hليص@أو ذو ٕاّنه@أب�@أو
به@/ اòاّص مورده

ã
|

/@٣٤ . ٢٨ ـ
ã
ق� ُيصد& ِردءاً معيى فأرِسله ِلساناً

ã
Ùم� أفصُح هو هاروُن وأخيى



١٠٣ فصح

فيش�ٕا�وجود نفسه@,
ã
وانكشاف| ظهور ذو ومنطقه التكّلم@,

ã
| أ¼Íح أيى

الغطاء@, يرفع انكشاف ذا أو الشوب@, Hليص@من ذا ٕا�كونه 
 لسانه@,
ã
| ا¡يثية هذه

هـذه مـن يكن n �ع� Ïºمو فٕاّن ا�Çهات@, هذه غ� أو ويفّصل@, يفّرق بيان ذا أو
/@
مفضوً ا¡يثيّات

اXورد@/ هذا
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

ٕا� 
 ٕا�الفصاحة Jتاج التصديق فٕاّن ـ
ã
ق� ُيصد& ـ اXع�قوله هذا ويناسب

وغ�ها@/ والتبي�والتوضيح والكشف التخليص جهة

ونقيصـة@, زيادة دون من الدعوي ٕاظهار
ã
| وتطابق التوافق هو فالتصـديق

/@
Ø ã
ج� ´Í¼ ]نطق

ã
و| الكـ&م@,

ã
و| الكلمة@,

ã
| الفصاحة يشمل اللسان@:

ã
| الفصاحة وٕاط&ق

قّوة ذا اXتكلّم وكون والضعف@/ والتنافر الغرابة عن والك&م الكلمة بس&مة اXتكّلم@/
وا�م&ت@/ الكلFت تلك تأليف

ã
|

مع يأ@كلونه
Ø
j ُقرباناً@, فيه يذMون والنصاري للzود عيداً كان الِفصح@: وأمّا

الِفصح يطلقون وقد نيسان@, ¾Îر
ã
| أيّام ٕا�سبعة العيد هذا Zتّد وقد اò	والفَط�@,

الطعام@/ هذا ع�

رؤسـاء وكان الِفصح له يقال الّذيى الفَطـ� عيد وقُرب :@٢٢ ـ لوقا
ã
| يقول

َيقتلونه@/ كيف يطلبون والكَتَبة الكََهنة

وفرهنگ قع@,
ã
| Fك وأ
راميّة وال«Ìيانيّة الع�ية من منقولة الكلمة هذه ٕاّن

Ø
j

عيد ضحيّة الzود@, عند الِفصح عيد �ِفَسح�@: يقول@: قع ـ
ã
و| ,@

ã
تطبي�

الِفصح@/ عيد آرامّية@: ـ �ِفِسحاء� الِفصح@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فصل ١٠٤

فصل@:

يقال عنه@/ وٕابانته ء
ã
Ï¿ال من ء

ã
Ï¿الñي] ع� تدّل صحيحة كلمة فصل@: ـ مقا

اُمlـه@/ عن افتُصل ٕاذا الناقـة ولد والفصيل@: ا¡ا@كم@/ والفَيْصل@: فصً&@/ ء
ã
Ï¿ال فصلت

فِصل@: ÒXوا الِعظام@/ مَفاصل فاصل@: ÒXوا /@ Øñ Ô]و اُ
مور تُفصل به 
ّنٔ اللسان@, فصل@: ßXوا
اXدينة@/ سور دون حائط والفَصيل@: مَفاِصل@/ وا�مع ب�ا�بل�@, ما

فصل ومنه فانفصل@, قطعته@, أو يته ØL من@بابÍÈب@: غ�ه عن فصلته ـ مصبا
فَْصً& رضيعها اXرأُة وفصلت اòطاب@, فصل وذلك بقطعها@, ا¡كم وهو اòصومات@,
ومنه ِفطامه@/ زمان يقال Fك ِفصاله زمان وهذا ,@Ì»بالك وإ
Ëºالِفصال قطَعْته@, أيضاً@:

Ø
ËÉب فص&ن وا�مع ]ع�مفعول@, فَعيل فهو اُّمه@, عن يفصل 
@نّهٔ الناقة@, لولد الفَصيل
وِكـرام@, hكر مثل الصفة@, فيه وا ØYتو م Øu@كأ ِفصال@, ع� Nمع وقد وك«Ìها@, الفاء
من أيى مفصـله@, من بأ
مر ويأتيك مBيزة@, 
فصوً جعلته تفصيً&@: ء

ã
Ï¿ال وفّصلت

منxاه@/

فانقطع@/ قطعته أيى فانفصل@: َء
ã
Ï¿ال وفصلت الُفصول@, واحد الفَْصل@: ـ صحا

فـطمته@, ٕاذا وافتصلُته@: 
ِفصاً اُمّه عن الرضيَع وفصلُت خرج@/ الناحية@: من وفصل
الرُجل وفصيلة صن/ ß¡دينة@واXا سور قص�دون حائط والفصيل: / وفاصلت¾Ìيكيى

بأbعهم@/ أيى بفصيلxم جاءوا يقال أ
دنون@, رهطه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قبال
ã
| ٕانّه الفرق@,

ã
| وسبق الوصل@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

الوصل@/ رفع ٕا� الفصل
ã
| والنظر ا�مع@,



١٠٥ فصل

الثوب@والكتاب@, فصل ـ@
ã
| Fك ,@ ّ ماّديى أمر ã

| الفصل يكون أن من أعّم وهو
ا¡ّق@/ فصل ـ@

ã
| Fك ,@ ّ معنويى أمر

ã
| أو

الوصل@/ رفع ليصدق واحد@, موضوع
ã
| استعFله وأ
غلب

:@
ã
| Fك ـ@ ا¤سوس

ã
| فالفصل

/@٢٤٩ . ٢ ـ قال نود Ôبا� طالوُت فصل ØFفل

/@٩٤ . ١٢ ـ قالأبوهم Ôالع� فصلت ا ØXو

/@١٣٣ . ٧ ـ �ٍت Bمفص آياٍت اد@/// َر Òوا� الطوفاَن علzم فأرسلنا

ا
�خر من كّل منفصً& ا
�يات وكون وا
نفصال@, ٕا�الفصل الوصل Iّول يراد
اòارج@/

ã
|

:@
ã
| Fك ـ@ اXعقول

ã
و|

/@١ . ١١ ـ َلُدن من لت ُفص& Øj آياته ت ßgاُح @كتاب
:@
ã
| Fك ـ@ قول ÒXا

ã
و|

/@١٣ . ٨٦ ـ ْزل ÒGبا هو وما َفصٌل لَقوٌل ٕانّه
:@
ã
| Fك ـ@ ا
�خرة nعا

ã
و|

/@٣٨ . ٧٧ وأ*ّول�ـ الَفْصلbعنا@كم يوُم هذا
/@١٧ . ٢٢ ـ القيامة يوَم بيyم َيفصل Eا ٕاّن

ã
وا
تّصا
ت| ا
رتباطات حصول

ã
| اßX&ك فٕاّن ا
�خرة@: nعا ã

| فا
نفصال
كا
نس الدنيـوّية@, ا¡ياة وٕادامة العيش وتأم� وقواه ّ اXاّديى البدن هو الدنيا ا¡ياة
ا¡ياة انقضت فٕاذا وا¡اجة@, والفقر واXلك واXال والشغل والوطن وا�وار والقرابة
مال 
و جار 
و رحم 
و أنيس يب� ف& وآثاره@, ولوازمه وقواه البدن يزول الدنيا



فصل ١٠٦

اXاّدية@/ العيشة أسباب من ء
ã
Ï¾ 
غ�و 
و حاجة 
و بلد 
و ملك 
و

والروحانيّـة والصفا الس&مة 
ٕاّ يب� 
و وا
نفصال@: ا
تّصال م&ك فيتبّدل
wا اُ
مور فهذه الروحانّية@, والصفات وإ
Zان وا¡ّب واXعرفة والص&ح واòلوص
والفصل@: والوصل والتنّفر وا¦ايل والبُعد الُقرب يتحّصل وwا اُ
خرويّة ا¡ياة تتقّوم

/@٣ . ٦٠ ـ بينكم َيفصل القيامة يوَم أو*دكم و* تنفَعكمأرحاُمكم لَن

كسائر بانتفائها@,
ã
وينت� الدنيوّية@, با¡ياة يتعلّق ا

Ø
W يّان lادXا وأ
و
د فأ
رحام

بالدنيا@/ اXربوطة اXوضوعات

/@٢١ . ٣٧ ـ ُتكّذبون كنrبه اّلذيى الَفْصل يوُم هذا
/@٢٥ . ٣٢ ـ Oتلفون فيه كانوا Dف القيامة يوَم بيyم َيفصل هو ربّك ٕاّن

القيامة أهل من كّل انفصال ـ اُ
و� جهتـ�@:@ من القـيامة يوم الفصل وIقّق
مواد ظهور بلحاظ بيyم@, Dف ا
نفصال Iقّق ـ والثانية به@/ يتعلّق

Ø
Fوع اXاّدة nعا عن

بيyم@/ Dف ا¢تلفة وأ
عFل وأ
خ&ق الباطنيّة ا
�راء ã Ø�Qو ا
خت&فات

يـوُم هذا للمكّذب� يومئذ ويٌل فيعَتذرون Gم يؤذَن و* َينِطقون * يوُم هذا
/@٣٨ . ٧٧ ـ الفصل

Øيتج� الباطن فٕاّن ,@
Ø ã
قو� Mث 
و اّدعاء 
و اعتذار 
و ٕاظهار فيه ليس أيى

عليه@/ هو ع�ما فرد كّل مقام ويتشّخص الباطل@, من ا¡ّق وينفصل الظاهر@,
ã
|

التـفعيل فٕاّن به@, باÇXفعول وتعلّقه الفصل وقوع ع� ويدّل تفعيل@: والتفصيل
بكتاٍب آياُته@, لت ُفص& ياِت@, Ð*ا ل ُنفص& ياِت@, Ð*ا لنا Bفص قد ـ الوقوع جهة فيه ي&حظ

�ت@/ Bمفص آيات ء@,
ã
Ï¾ كّل وتفصيَل تفصيً�@, لناه Bفص ء

ã
Ï¾ Bوكل لناه@, Bفص

ã
| وأ
شياء والكتاب ا
�يات كون أيى الوقوع@, جهة ٕا� اXوارد هذه

ã
| فالنظر



١٠٧ فصل

ٕالzا@/ الفصل تعلّق جهة

/@٢٠ . ٣٨ ـ اòطاب وفصَل ا¡gَة وآتيناُه

وفصل اXسـّلمة@/ ا¡قائق وهيى القاطعة أ
حكام من نوع عن عبارة ا¡gة
فzا@/ ٕاwام 
و ترديد 


ã

الّ اXعلومة ة ØñتمXا الفاصلة ا¢اطبات عن عبارة اòطاب

البيان مقام
ã
| يظهر ما ٕا� اòطاب وفصل /@

ã
القل� ا
عتقاد

ã
| ما ٕا� راجعة فا¡gة

�ع�@/ داود ٕا� راجع والضم� والتعب�@/ oوالتفه

/@١٤ . ٣١ عام�ـ
ã
| وِفصالُه ع�َوْهن وهناً اُّمه aَلتْه

/@١٥ . ٤٦ ـ ¾Îراً ث�ثوَن وِفصاله وaلُه

أ¾Îر@: ستّة كان ٕاذا فا¡مل سنت�@, من قريب
Ø ã
الص� فصال ع�أّن د
لة Fzف

أو سبعة كان وٕاذا اُّمه@/ عن وتغّذيه ا¡مل ضعف لينج� سنت�كاملت� الفطام يكون
الفطام@/ فينقصمن ¾Îراً@, ث&ث� ٕا� JاسبVموعاً تسعة@:

الثـانية
ã
و| عاَم�@/

ã
| ـ تعا� بقوله اُ
و� ا
�ية

ã
| التعب� ذلك ع� ويدّل

التحديد@/ ع� الداّل ,@
ã
حرف| بدون ـ ¾Îراً ث�ثون ـ بقوله

ما أو السنة ع� وينطبق Uصوص@, جريان امتداد ع� يدّل العام ٕاّن وأيضاً@:
مyا@/ يقرب

انقضت وٕاذا ¾Îراً@, ث&ث� كونه Vموعاً@: ورضاعه
Ø ã
الص� aل @زمان

ã
فالّ&زم@|

وخارجاً@/ داخً& واتّصاله م&زمته زمان
ã
ÏÉينق اXّدة@:

ã
æعاXا من كّل ينفصل Ø
بالتبي�وا¦يñح فيتحقّق اXعنويات@:

ã
| الفصل وأمّا

التعقّل@/ مقام
ã
و| مفهوماً ا
�خر عن اXعقولة

ورفعه@/ الوصل يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| أ
صل أّن فظهر



Ë½ف ١٠٨

والقطـع@, والتنحية@, وا¡كم@, اXطلقة@, وإ
بانـة اXطلق@, ñا¦ي ـ@ oمفاه وأمّا
اXواّد@/ @راجع ـ أ
صل آثار fن وأمثاGا@: واòروج@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë½ف

ã
و| /@Ë½فـانف ٕابـانة@, غ� من ك«Ìته ÍÈب@: باب من ÓÊ

Ö
½ فَ فَصمته ـ مصبا
Gا@/ انفصاَم * ـ الت�يل

ذلك من بينـونة@, غ� من ء
ã
Ï¾ انصداع ع� يدّل صحيح أصل :@Ë½ف ـ مقا

فهو وغ�ها خشبة من منحن وكّل يَب�@/ أن غ� من ء
ã
Ï¿ال ينصدع أن وهو Ë½ الفَ

َمفصوم@/

/@Ë
Ö
َو¼ 
و

Õ
Ë½ فَ فzا ليس بَيْضـاء ُدّرة ـ@ ا¡ديـث

ã
|@ ـ ٢١٣ . ١٢ الxذيب

أفِصمه ء
ã
Ï¿ال فصمت منه@: يقال يَب�@, غ�أن من ء

ã
Ï¿ال أن@ينصدع :@Ë½الف أبوعبيد@:

ËاXطر@:
Ò
وأف½ فيب�@/ ء

ã
Ï¿الÌ»ينك فأن بالقاف@: Ë

Ö
½ القَ وأمّا به@/ ذلك فعلَت ٕاذا :@ ÓÊ

Ö
½ فَ

عليه ل Ò�ُي �ص�
Ø ã
النّ� رأيت ـ عايشة حديث

ã
و| جفر@/ ٕاذا Ëالفحُل@:

Ò
وأف½ أقَلع@/ ٕاذا

Ë
Ò
أف½ :@ ّ أ
صمعيى َعَرقاً@/ ليتفّصد َجبينَه وٕاّن عنه@, Ëالوحيى ß½فيف ال�د الشديد اليوم

ã
|

أقلع@/ ٕاذا :@Ï
Ò
وأف½ اXطر

/@Ë
Ø
مُتف½ :@Ë½أف وَخلخال ,@Ë

Ø
فتف½ مه Sفص بينونة@, غ� الك«Ìمن :@Ë½ الفَ ـ لسا

ا
نقطاع@/ وا
نفصام@: اuدم@/ البيت@: جانب Ë ß½ وفُ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

n وٕان ا
تّصال انقطاع يوجب حّد
ã
| انكسار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن



١٠٩ Ë½ف

إ
بانة@/ Jصل

أ
صـل@, لوازم Çfن وا
Çuدام@: وا
نقطاع والقلع وا
Lـناء ا
نصداع وأمّا
تقريبّية@/ وتعاريُف

الفسل@, الفرز@, الفرص@, الفدخ@, الفدع@, الفتق@, الفّت@, الفطم@, ـ وب�مواّد وبيyا
باعتبار مyا ولكّل أ@ك�@, اشـتقاق :@Ë½الق الفقش@, الفقس@, الفطر@, ,@

ã
Ï½الف الفصل@,

وخصوصّية@/ امتياز حروفه@:
ã
| خصوصية

ـ Gا |نفصاَم *
الوث بالُعروة |سَتمَسَك فقد Eِبا ويؤمن بالطّاغوِت َيكفر fن
/@٢٥٥ . ٢

الروحانيّة والُعروة ما@يوَصل@به@/ أيى النافذ: ]ع�الوصول العرو من العروُة@فُعلة
الطاغوت@/ وترك تعا� با� وا
رتباط إ
Zان Iقّق عن عبارة

فzا يوجد ف& منقطعـة@, وغ� منك«Ìة غ� فهيى وثيقـة@: الُعروة كانت وٕاذا
ا
ّتصال@/ قطع يوجب انكسار

ا
ستمساك Iقّق وٕاذا الوث�@, بالعروة للنفس ا
ستمساك ي&زم ا¡ّق فإ
Zان
ولطفه@: وتوّجهه وو
يته الرّب قيمومة Iت فيقع إ
Zان@: طريق

ã
| wا

أولياؤهم كَفروا واّلذين الّنوِر@, ٕا� الّظلFت من رُجهم ÔO آَمُنوا اّلذيَن Ø ãو� Eُا
اغوت@/ الطّ

إ
Zان رسوخ أيى فقط@, بإ
Zان يتحّصل ا Ø̂ وث�ٕا بعروة ا
ستمساك أّن فظهر
و
ية ع� فهو إ
Zان@: من اXرتبة هذه Iصل n دام وما النفس@/

ã
| وIقّقه وثبوته

النار@/ وشف�ة الطاغوت

فٕاّن والفصـل@: وإ
بانة ا
نقطاع مطلق دون با
نفصام التعبـ� لطف �O@
و



فضح ١١٠

مـن الضـعيفة اÇXرتبة وهو إ
نفصـام
ã
ن� وأمّا ا
نفصـام@, انتفاء 
@يوجب انتفاءها

أو�@/ بطريق انتفائها ع� فيدّل وا
نفصال@: وإ
بانة ا
نقطاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فضح@:

نفع@: باب من فضحاً وفضحـته فضـائح@, وا�مع العيـب@, الفضيحة@: ـ مصبا
أن وNوز تكشفها@, 
و اسعيوبنا أيى ب�خلقك@, تفضحنا 
و الدعاء@:

ã
و| @كشفته@/

الكشف@/ فنستحّق
ã
Ï½نَع 
 Ø
ح اXع�اعصمنا يكون

يقال يكاد 
و ء
ã
Ï¾ع�انكشاف ٕاحداYا تدّل متقاربتان كلمتان فضح@: ـ مقا

الصبح أفضح ـ قوGم ـ فأ
ّول أيضاً@/ حسن غ� لون ع� وأ
خري قبيح@/
ã
| 
ٕاّ

انكشفت ٕاذا الرجل وافتضح ـ قالوا والُفضوح@, الxتّك@, ã| يقولون
Ø
j بدا@, ٕاذا وفّضح@:

قبيح@/ لون وهو طُحلة
ã
| ُغ�ة الفََضح ٕاّن فيقولون اللون@: وأمّا َمساويه@/

ٕا�اXفضوح@, الفاضح من Vاوز فعل الَفضح@: الليث@: قال ـ ٢١٥ . ٤ الxذيب
إ
بل ألوان

ã
| يكون قبيح@, لون Oالطها طُحلة

ã
| غ�ة والُفضحة@: الَفضيحة@/ Ëº
وإ

ٕاذا :@Ì»البُـ وأفَضح فَْضحاً@/ يفَضح فََضح والفعل@: وفضحاء@, أفضح والنعت وا¡Fم@,
ويقال يسـوء@/ ]ا صاحبه يَ¿Îر سـيlٔي أمر لكّل Ëºٕا والَفضيحة@: مرة@/ Ô¡ا فيه بدت

به@/ فاشxر سيlئاً أمراً ركب ٕاذا الرجل@: ِافتضح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقـه@: ومن السـيlٔي@/ القبيح أ
مر بُدّو هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ
صل أّن

اللّـون وظهور العيب@/ وظهور القبيح@/ العمل وانكشاف وكشفها@/ اXساويى انكشاف



١١١ فّض

اXكروه@/

لوناً أبدي ٕاذا Ì»ُالب وأفضح سيّئاً@/ أمراً بطلوعه أبدي ٕاذا الصبح أفَضح ويقال@:
الفضيحة@/ اختار ٕاذا وافتضح حسن@/ غ�

/@٦٨ . ١٥ ـ زون ÔH و* Eَا واّتقوا َتفضحوِن ف�
ã
َضي� هؤ*ء ٕاّن قال

البيت صاحب ٕا� انتسآابه يوجب الضيف ٕا� منتسباً سيlٔي عمل ظهور فٕاّن

ã
و| فضيـحة ذا

ã
æعلوQ ف& أيى لوائـه@, وIت اXضيف aاية

ã
و| تابع الضيف فٕاّن

وهوان@/ خزيى

الفسـاد@, الفضح@, ,@ ØÍÉال السوء@, القبح@, ـ مواّد ب� الفرق الفحش@:
ã
| وسبق

فراجع@/ ـ واGجن الكراهة@,

قبيح أمر بدّو اXقام
ã
| اXنظور فٕاّن أخواtا@, دون باXاّدة التعب� لطف ويظهر

بالتبع@/ ٕاليه منتسباً سئّي عمل واشxار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّض@:

ٕاذا ء
ã
Ï¿ال فضضت ذلك من وQزئة@, ع�تفريق يدّل صحيح أصل فّض@: ـ مقا

الكـتاب عن فضضت الباب@: هذا ومن تفّرقوا@/ القوم@: وانفّض هو@/ وانفّض فّرقته@,
/@
ã
َح� من مyا يتّخذ Xا تفّض ا Øuكأ الباب@, هذا من الفّضة يكون أن وWكن ختَمه@/
ا Øu@كأ فواّض@, وا�مع الداهية@, والفاّضة انفّض@/ ٕاذا ء

ã
Ï¿ال تفّضضمن ما والِفضاض@:

تفّض@/

أزلxا@/ البكارة@: وفضضت ك«Ìته@/ قتل@: باب من فّضاً ròا فضضت ـ مصبا
فـّرقتـه@, ء@:

ã
Ï¿ال وفضضت أسنانه@/ ن� فاه@: ا� وفّض خرقxا@/ اللؤلؤة@: وفضضت

فانفّض@/



فّض ١١٢

وفّرقته@/ ك«Ìته وَفضيض@: مَفضوض فهو فّضاً@, أفُّضه ء ãÏ¿ال فضضت ـ لسا
وفتحه@/ ك«Ìه ٕاذا :@

Ò
ròوا Òkاòا وفَّض Ìمنه@/

Ø
تك« ما وُفضاضُته@: وِفضاضه وفُضاُضه

أ
سنان@/ هنا والفم أسنانه@, Ì»يَك 
 أيى فاه ا� و
@يفُضض

ã
و| الكتاب@/ rخ وفضضت يفّضه@, فّضه وقد بالتفرقة@, Ì»الك الفَّض@: ـ صحا
اÇXدر@/ بـه يـفّض ما فّضـة@: ßXوا ُيفضض@/ 
 ـ تقل 
و ا�@/ يَفضض 
 ـ ا¡ـديث

السائل@/ اXائل والَفضيض@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| Ì

Ø
تك« أيى التفّرق@, مع التجّمع هيئة Ì»ك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

ã
| انكسار مصاديقه@: ومن أ
صل@/ مفهوم

ã
| ملحوظان فالقيدان التفّرق@/

Ø
j تشكّل

ã
| تشكّل

ã
| وانكسار شكله@/ وتفّرق kاòا هيئة

ã
| وانكسار قهم@/ وتفر� القوم Qّمع

اXاء@/ Qّمع
ã
و| الفم@/

ã
و| اللؤلؤة@/ تشكّل

ã
| وهكذا وزواله@/ بكارة

أ
صل@/ من :@Ì»الك التجزئة@, التفريق@, مفهوم فليسمطلق

وغ�ها@, والسّن واللسان الشفة من متشكّل عضو ÇVموع عن عبارة والفم@:
أ@ك�@, أو أ
جزاء من واحد بانتفاء اXتجّمع@, التشكّل ذلك Ì

Ø
بتك« يتحّصل Ìه

Ø
وتك«

وأ
@كل@/ التكلّم يتعّذر Ø
ح

غ�ها@/ أو بط� أو Tفور kاR غ�ها@, أو كتابة به rO ما :@ Òkاòوا

/@١١ . ٦٢ ـ قا_اً وتَر@كوك ٕالzا انفّضوا واً ÒG أو Qارة رأوا وٕاذا

/@١٥٩ . ٣ ـ َحولك من *نَفّضوا القلِب غليَظ فظّاً كنَت ولو

/@٧ . ٦٣ ـ َينفّضوا Øح� Eا رسول عنَد ع�َمن ُتنفقوا *



١١٣ فّض

وتفّرقهم@/ �ص� ا� رسول حول التجّمع Ì
Ø
تك« يراد

ÍÈر لدفع أو عاجل نفع �لب ٕامّا والتشكّل@: التجّمع أ@ك�موارد أّن �O@
و
ولو باطناً@/ ا�هة هذه ٕا� نظره يكون الدنيا@: مس�ا¡ياة

ã
| كان ٕاذا وإ
سنان ,@ ّ ماّديى

نّية@/ oوصم وخلوص جّد عن وليس
Øã
ÏÈعر فهو الروحانّية@: ا¡ياة ٕا� [ايً& أظهر

ـ دنيويّة وخسارة ÍÈراً شاهدوا ٕاذا ا¡ّق معرض�عن النّاس أ@ك� يُري هذا وع�
قا_اً@/ وَتركوك َحولك من انَفّضوا تعا�@: قال

حّداً يبـلغوا n الّدين
ã
| ا�هة هذه رعاية والبيـة@: الّدعوة مقام

ã
| فالّ&زم

حقيقة oتفه
Ø
j الدنيوّية@/ ومنافعهم تأم�معا¾Îم ٕا� والتوّجه ا
�خرة@, ا¡ياة آثروا

بالل�والعطوفة@/ الروحانّية@, العيشة

الفلّز وهذا والتفّرق@, Ì
Ø
التك« من ع�نوع وتدّل للنوع@, ِفعلة فهيى الِفّضة@: وأمّا

أيديى
ã
| Ì¿وتنت وتفّرق Uتلفة صغ�ة أشكال ع� Ì

Ø
فتك« اXسكوكات@, منه تصنع

يتعاملون@/ وwا الناس@,

ويتعلّق يُتوّجه ما أعظم من Yا اللّذين النقدين عن ا£يد القرآن
ã
| Øع� وقد

Øã
ÏÉXوا هاب Sالذ هو النقدين هذين باطن أّن ٕا� ٕاشارة والفّضة@: بالذب ,@Fzٕال ويBيل
وهذا وا
نبثاث@/ والتفـّرق Ì

Ø
والتك« الذهـب@/

ã
| الثبوت وعدم وا�ريان والتحّول

يُسكن Ø
ح FG ثبات 
 اXتداو
ن النقـدان فهذان هاب@/ Sوالذ
Øã
ÏÉXا من نوع أيضاً

/@Fzٕال
/@١٤ . ٣ ـ ة Bوالِفض َهب Bالذ من ساء@/// الن& من وات

Ò
Î Ú¿ال ُحّب للنّاِس ُزي&َن

/@٣٤ . ٩ ـ ُينفقوuا و* َة Bوالِفض َهَب Bالذ َيك�ون واّلذيَن
/@٣٣ . ٤٣ ـ ة Bِفض من ُسُقفاً لبُيوtم ن ×a Bبالر َيكُفر Xن علنا@ Ò Ò�

/@٢١ . ٧٦ ـ ِفّضة ِمن أساِوَر وُحّلوا



فّض ١١٤

اختيار وكذلك واّدخارYا Fضبطه وكذلك Fw والتعلّق ا
شxاء أّن �O 
و
Dتداول�فXا مقتÏÉالنقدين ع�خ&ف :@Fyم

ã
æوا
كأ أ
سباب وسائر البناء لوازم

وتأم�معاي¿Îم@/ احتياجاtم ورفع الناسXعام&tم ب�أيديى

ٍة Bِفض ِمن قواريـَر قواريـراً@@ كانـت وأ@كواٍب ٍة Bِفض من بآنيـٍة علzم وُيطاُف
/@١٥ . ٧٦ ـ ِفّضة ِمن أساِوَر وُحّلوا ///@ تقديراً قّدروها

ولينxا وابيضاÎÈا وبروقها صفائها جهة من الفلّزات@: من الفّضة اخت�ت وقد
ف&بّد الكثيفة@: الدنيويّة اXواّد عن خارجة ا
�خرة

ã
العيش| أسباب كانت وØXا ذاتاً@,

ونورانـيّة ولطف صفاء وفzا اXمـتازة@, والصفات الصورة
ã
| يشـ}ها ا

Ø
W كوuا من

وبروق@/

Gا ليس والك�ياء@, والعظمة ا�&ل قبال
ã
| منبثّة منك«Ìة كوuا ٕا� مضافاً

الفّضة@/
ã
| Fك ء

ã
Ï¾ وأ
نانيّة Øوالتك� التشّخص من

النورانّية@/ والصفات اXقامات wذه لّون ÔJ ا
�خرة فأهل

Hتلف@باخت&ف@اXوضوع@وا¤ّل@والشكل @وخصوصيّاtا@ولوازمها ã Øالتح� وآثار
وأ
ساورة والصدر@, والعنق والساعد والفّضة@, كالذهب أ
شخاص@: ومراتب واXورد
باخت&ف الع� وا¡Çور والسابق� ا¨� أصحاب مورد

ã
و| والتاج@, والِعقد وا¡لقة

وغ�ها@/
ã
æوا
كأ الّ&زمة والوسائل أ
سباب سائر

ã
و| مرات}م@,

وقلوب روحانيّة ظروف من الفيض يؤخذ به ما تناسب الفّضة@: من
ã
æوا
فأ

الطاهرة@/ اXنبسطة وا
ستعدادات نورانيّة

القـدرة وٕاظـهار العـمل مقام
ã
| اليد Ø� ÔJ به ما تناسب فّضة@: من وأ
ساور

والطاعة@/ وا¤بّة والتوّجه إ
خ&ص من والفعالّية@:



١١٥ فضل


و ٕادرا@كنا@, عن فخارجة ا
�خرة@: nبعا اXرتبطة اXوضوعات هذه حقائق وأمّا
وخصوصيّاtا@/ جزئيّاtا ٕا� الوصول لنا Zكن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فضل@:

تِعب@/ باب من يفَضل فِضل لغة
ã
و| /@

ã
ب� قتل@: باب من فضً& فَضل ـ مصبا

الفضَل وُخذ زاد@, أيضاً@: قتل باب من وفَضل اللغت�@/ ع�تداخل لغة يفُضل وفِضل
وGذا فيه@, خ� 
 Dف اXفرد استعFل ا�مع استعمل وقد فضول@/ وا�مع الزيادة أيى
َفـضالة@/ مـنه واشـتّق يـعنيه@, 
 ]ا يشتغل Xن ,@

Ø ã
فضو� فقيل لفظه ع� ٕاليه نسب

لته Sوفض ]ع�@/ :@
ٕافضاً عليه@وأفضل وتفّضل مثله@/ والفُضلة يفضل, Xا Ëºٕا والُفضالة@:
]ع�@/ منه@: وأفضلت ء

ã
Ï¿ال من واستفضلت منه@/ أفضل ته Øص� تفضيً&@: غ�ه ع�

والنقص@/ النقيصة خ&ف وهو ,@�òا والفَضل@: والفضيلة

الزيادة الفضل@: ذلك من ء@,
ã
Ï¾

ã
| زيادة ع� يدّل صحيح أصل فضل@: ـ مقا

ع� للفضل فاXّدعيى ـل@: lتفضXا وأمّا مُفِضل@/ ورجل إ
حسان@/ وإ
فضال@: /@�òوا
eيص عليه الّذيى الفُُضل@: ويقولون@: بثوبه@/ ح SتوشXا ل@: lتفضXا ويقال وأقرانه@/ أÍÈابه

Ìاويل@/
Ò
º 
و ٕازار عليه وليس وِرداء@,

ففضلته ف&ن
ã
وفاَضل� علzم@/ الفضَل يّدعيى قومه@: ع� يتفّضل ف&ن ـ لسا

وف&ن القوت@/ عن يفُضل كث� فاِضل@: ف&ن ومال مغلوب@/ مفضول@: وهو أفُضله@,
وأ@كل القسـمة@/ عن يفضل ما وهيى ,@mالغـنا فضول وللرئيس مالـه@/ فَواضل تأتيه
/@وهذه@َفضلة@اXاء@وُفضالته@وَفَض&ت@منه@وفُضا
ت/ ترك@منه@شيئاً الطعام@وأفضَل@منه:@ٕاذا

ال¿Ìف@/ حاز ٕاذا ا¡سب@:
ã
| وأفَضل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فضل ١١٦

والتحقيق@:

مـطلقاً@/ 
 اXقّرر@, الّ&زم هو ما ع� الزيادة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

الطعام بعد ء
ã
Ï¾ وترك وال¿Ìف وإ
حسان

ã
والبا{ �Çòا ع� يطلق اللحاظ وwذا

اXال@/ وفواضل

زائـداً إ
عطاء هو وإ
فضال@: /@ ا�اريى الّ&زم هو ما ع� يزيد ما فالفضيلة@:
اXتوّقع@/ اXتعارف هو ع�ما زيادة يّدعيى من واXتفّضل@: اXقّرر@/ اXعمول هو ع�ما

مقام
ã
| اXقّرر الّ&زم هو ع�ما زائداً عطائه عن عبارة تعا�@: ا� من والفضل

/@
Ø ã
æوالروحا ّ اXاّديى تأم�اXعاش

واXغفـرة@, والعفو تعا�@, منه والرضوان ,@oالعظ وأ
جر الرaة@, مصاديقه@: ومن
ت¿Ìيعاً@/ أو تكويناً اXقام ورفيع

باُمور مسبوق وٕامّا بعده@, أو اòلقة أصل
ã
و| تكويناً

Ø ã
ابتدا� ٕامّا الفضل@: ٕاّن

Ø
j

به@/ يتعلّق من جانب من توجد

:@
ã
| Fك ـ

Ø ã
التكوي�

Ø ã
ا
بتدا� فالفضل

/@٢٥٣ . ٢ ـ Eُا كلBم َمن مyم ع�بعٍض Îم ÒÉبع لنا Bفض ُسل aالر ِتلَك

ا@كتَسبوا ا@ ØW نصيـٌب جـال للر& ع�بعٍض بعَضكم به Eا ل Bَفض ما تَتَمّنـوا و*
/@٣٢ . ٤ ـ فضله من Eا وْسَئلوا Òéا@كتس ا ØW نصيٌب وللن&ساء

/@٣٤ . ٤ ـ ع�بعض Îم ÒÉبع Eا ل Bفض ]ا الن&ساء ع� َقّوامون الّرجال

والوظائف التكاليف قبال
ã
| هيى ا Ø̂ ٕا وللّرجال للّرسل اòاّصة الفضيلة فهذه

ا
ستعداد وجود ع� يتوقّف تكليف ّ أيى تعلّق أّن ومعلوم و]ناسبxا@, علzم ا¤ّولة



١١٧ فضل

به@/ اXتعلSق
ã
|

ã
çالذا والxيّؤ

Uصوصة وفضيلة ّ فطريى اسـتعداد باقتضاء تكون أن 
بّد للّرجال فالقَّواميّة
بعد 
ٕاّ Iّملها Zكن 
 منه تعا�واò&فة ا� من الرسالة وكذلك ا�هة@/ هذه من Gم
التاّم الفـناء مقام ليحصل ,@ ّ روحيى ÇUصوص واسـتعداد خاّصة ذاتيّـة فضيلة Iقّق
أن يسـتطيع Ø
ح بالكلlّية@, والنفسـانيّة أ
نانيّـة آثار وينمحيى الكامل@, وإ
خ&ص

تسا·@/ دون من أحكامه Øويب� نفسه@, ٕا� 
 وجّل عّز ا� ٕا� الناس يدعو

الوظـيفة و]ناسبة اXورد اقتضاء Mسب موضوع كّل
ã
| الفضيلة أّن �O@
و

ã
| مطلق فهو الرسالة@: مقام

ã
| ا
ستعداد وأمّا وجّل@, عّز ا� جانب من ٕاليه اXتوجهة

حجة والرسول أرضه@,
ã
| تعا� ا� من خ&فة الرسالة فٕاّن ومّتسع@, ومنبسط ا�ملة

ا¡ميدة@/ ا� بصفات يتّصف أن ف&بّد خلقه@, ع� ا�

ُسل aالر تلك تعا�@: قوله اXقامات@: باخت&ف ا
ستعدادات ع�اخت&ف ويدّل
وا
ستعداد الفضيلة جهة Uتلف�من كانوا ٕاذا@ سل الر� فٕاّن ع�بعض@, Îم ÒÉبع لنا Bفض
الطـبقات سـائر

ã
| فا
خت&ف طبقاtم@: واخت&ف مأموريxم حسب ع� ,@

Ø ã
çالذا

أو�@/ بطريق يكون

ّ إ
ÇGيى الفـضل فـٕاّن ا�@: جـانب من Òçيؤ الّذيى الفضل
ã
Ø�] عن الyيى وأمّا

ا¡gة ع�حسب فٕانّه ,@
ã
Ø�¦وا بالطلب و
@Jصل العبد@, عن@اختيار خارج

Ø ã
ا
بتدا�

يكون أن من ف&بّد :@ ّ الثانويى
Ø ã
إ
¡ا{ الفضل وأمّا والتقدير@/ النظم واقتضاء والتدب�

أن فللعبد اXستمّرة@, ا¡قّة وا£اهدات اòالصة والنيّات الصا¡ة أ
عFل أثر ã| Iقّقه
ية@/ �
ا َتتمّنوا@/// و* ـ تعا� مع�قوله وهذا واXقّدمات@, الوسائل هذه ٕا� يتوّسل

ذ@كراً فرد وكّل تعا�@, ا� عند مضبوط Tفـوظ عمل لكّل أ
جـر ٕاّن وأيضاً
ÇTدودة

ã
و| فطرتـه ÏÉو]قت مقامـه حسب ع� Vاهدته من نصيبه يأخذ اُن� أو



فضل ١١٨

فعً&@/ له اXوجود استعداده

ÏÉو]قت ا¡ال اقتضاء Mسب يلحقه وجّل عّز ا� من ّ الثانويى الفضل ٕاّن
Ø
j

فضله@/ من Eَا واسألوا ـ 
ومقاً 
حاً السؤال لسان

اعاضـاً توجب آخريـن دون لقوم ا
بتدائيّـة الذاتيّة الفضـائل ٕاّن 
@يقال
العدل خ&ف ع� هذا بأن علzم@, فُّضلوا الّذين هؤ
ء جانب من 
وسؤاً وانزجاراً

واXساواة@/ واللطف

هيى ا Ø̂ ٕا واòلقة وجّل@, عّز ا� من اòلقة ع� اعاض هذا ٕاّن ـ 
أّوً فيقال
وأن 
بـّد وإ
فـاضة والكرم@, ا�ود Ì¿ون النور وٕاقامة الفيض

ã
Ø�Qو الرaة بسط

اÇXفيض جانب من والتدب� والتقـدير النظم وMسـب الص&ح ÏÉمقت ع� تتحقّق
التامّة ]قتÏÉحgته يَفعل

Ø
Fع يُسأل 
تعا� فهو واGرج@/ وبالعبث باللّغو 
 اòالق@,

الكامل@/ وتدب�ه

اخت&فاً
ã
ÏÉتقت وا¡gة التكوينّية@, ا� آيات

ã
اخت&ف| أ
مر هذا ٕاّن ـ وثانياً

Fك مرتبة@, أو شكً& أو صنفاً أو نوعاً أو جنساً اòلقة مراتب
ã
| وتنّوعاً التكوين

ã
|

اXوجودات@: من اòارج
ã
ذلك| يُري

@ـ@٣٠@.@٢٢/ @ألسنتُكم@وألوانكُم وأ*ْرِض@واخت�ُف واِت@ مى Bالس@ َخلُق وِمن@آياِتِه@

العلم آيات من ونوعاً@: جنساً ا
خت&ف وÇIقّق وضعفاً قّوة اXراتب فوجود

ّ أيى
ã
| فليسٔ
حد اòلقة@,

ã
| وا¦اميّة النظم@, ã| الgال آثار ومن وا¡gة@, والقدرة

خلقته@/ وكيفيّة تكوينه مرتبة ا
عاضعن بلسان يسأل أن كان مرتبة

فكل زائـد@, ولطف وفيض فضل السـافلة@: ٕا� بالنسبة عالية مرتبة كّل فٕاّن
وا¡gة@, التقدير Mسب كث�اً أو قليً& إ
G×يّة وإ
فاضة ا�ود من نصيب له موجود

/@oا¡ك oالعل وهو



١١٩ فضل

جهة من أ
فراد اخت&ف علzا ويدّل Uتلفـة@, ا
ستعدادات ٕاّن قلنا ـ وثالثاً
والشـجاعة وا�Çود والرأفـة واòضوع كالقناعة ا¡ميدة@, الذاتيّة الباطنيّة الصفات

وغ�ها@/ والتواضع وا
نقطاع والتوكّل ا� ٕا� والتوّجه والرضا وا¤بّة والعفو

كانت ٕان ,@
Ø ã
æالروحا السلوك ع� يساعد ّ ٕاG×يى Ø ãتكوي� فضل جهة

ã
| فالتفّوق


زمة@/ مراقبة وIت صحيح برنا¶ ع� والس� البية

عليه Gارون Uصوصة وفضيلة �ع�@, ÏºوX Wتازة خاّصة فضيلة
ã
| Fك وهذا

�ص�@,
Ø ã
الن� لشعيب خاّصة وفضيلة ا�@/ عباد من صا¬ لعبد Wتازة وفضيلة الّس&م@,

وامتياز@: خصوصيّة مyم فلكّل

/@٧ . ٦٥ ـ آتاها ما ٕاّ* نفساً Eُا ُيكل&ف *

ã
| ية

Ø
Yأ القّوة@: مرحلة من الفعليّة ٕا� ا
ستعداد وٕايصال للبية ٕاّن ـ ورابعاً

فعلّيـته@, مقام 
@يبلغ
Ø ã
çذا اسـتعداد ورّب قباله@,

ã
و|

Ø ã
أ
ّو� ا
ستعداد ية

Ø
Yأ عرض

به@/ إ
هBم وعدم البية فقدان أثر
ã
وذلك| حّقه@, هو Fك منه و
@يستفاد

بالرياضـات وÇNاهد نفسـه@, تربيـة مقـام
ã
| Nـxد أن الرجل كّل فالرجل

Mسب ٕانسان لكّل اXقدور هو وهذا وتقويته@, ٕاص&حه
ã
| النفس وتزكية والعبادات

عن فضً& وحيـوان@, ونبـات Çbاد لكّل Ø
وح وٕامكاناتـه@, وقدرتـه قّوتـه اقتضاء
إ
نسان@/

خارج وهو مفيد@, فغ� فzا@: والتفّكر التكوين خصوصيات عن البحث وأمّا
والص&ح@/ �òع�ا 
ٕاّ وليس وا
ختيار@, القدرة عن

/@٣٠ . ٣٥ ـ فضله من ويزيَدهم اُجوَرهم م Òzليُوّف

/@٢٩ . ٤٨ ـ ورضواناً Eا من فضً� َيبتغون داً Bُسج ُر@ّكعاً تراهم



ÏÉف ١٢٠

/@٦١ . ٤٠ ـ َيشكرون * أ@ك�النّاس ولكّن ع�النّاِس فضٍل َلذو E ٕاّن

دعوtـم أثر
ã
| بالنـاس اXتعلlق والفيض

Ø ã
إ
¡ا{ ّ الثـانويى الفضل هو وهذا

حا
tم@:
ã
| ا
قتضاء وIقّق

/@٢٦٨ . ٢ ـ oعل واسٌع Eُوا وفضً� منه َمغفرةً ُيِعُد@كم Eُوا
/@١١٣ . ٤ ـ ÓDعظ عليك Eا فضُل وكان َتعلم تكن n ما وعلBمك

/@٧٣ . ٣ ـ َيشاء َمن يؤتيه Eا بيد الفضَل ٕاّن قل
/@٥٤ . ٥ ـ يشاء َمن يؤتيه Eا فضُل ذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÏÉف

الفضـاء@: ذلك من واتّسـاع@, ء
ã
Ï¾

ã
| انفسـاح ع� يدّل صحيح أصل ـ مقا

مقّدم شـبّه أ@نّه ـ واXع� با¾Ìها@, امرأتـه@: ٕا� الرجل ÏÉأف ويقال الواسع@/ اXكان
ÏÉأف هذا ومن بفضائه@/ فضاؤها }
 فكأ@نّه بفضاء@, جسمها ومقّدم بفضاء جسمه
سجوده@/

ã
| راحته بباطن Îا

Ø
م« ٕاذا أ
رض@: ٕا� بيده ÏÉوأف ٕافضاًء@/ ه

Ø
Ì»ب ف&ن ٕا�

وعاء
ã
| يكونان الشيئان بعÎÉم@: وقال لطان@/ ÔOوزبيب [ر مقصوراً@: الفضا ويقولون@:

Uتلط�@/

ٕاذا قـعد@: باب من فُُضّواً اXكان وفَضا الواسع@, اXكان باXّد@: الفضـاء ـ@ مصبا
مَسلكzا جعل وأفضاها@: وجامعها@/ با¾Ìها امرأته@: ٕا� ÏÉوأف فضاء@/ فهو اّتسع@,
ٕاليه وأفضيت ٕاليه@/ وصلت ء@:

ã
Ï¿ال ٕا� وأفضيت مُفضاة@/ فهيى واحداً@, با
فتضاض

أعلمته@/ به@:

ٕا� ÏÉوأف اّتسع@, ٕاذا ÏÉوأف اXكان فضا وقد فاض@, فهو يفضو فَضا ـ لسا



١٢١ ÏÉف

أ
مـر ٕاليـه ÏÉوأفـ ه@/ Øñوح وَفضائه فرجته
ã
| صار أ@نّه وأصله ٕاليه@, وصل ف&ن@:

ٕاذا بعÎÉم@: وقال غشzا@, وأفÏÉٕا�اXرأة@: أهله@/ ع� دخل وأفÏÉالرجُل@: @كذلك@/
ÏÉأفـ وقـد ا
نxاء@, ا¡قيـقة

ã
| وإ
فضاء يغش@, n أو

ã
Ï¿غ ÏÉأف فقد wا خ&

مع�وصل@/ فيه 
ّنٔ بٕا� عّداه وأوي@, انxي ـ ٕا�بعض بعضكم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الواسع اXكان ومن@مصاديقه: مّا@/ من@تقيّد اòلّو هو @اXاّدة@: ã| أّن@أ
صل@الواحد
مكتوم خ� أو علم أو

Ø
Ìº وٕاظهار أ
بنية@/ Tدودة عن وفراغه خلّوه فيه لوحظ ٕاذا

وٕاخ&ء زوج@/ ٕا� ا¦ايل ٕا� وٕافراغه النفس وٕاخ&ء ا¤دودّية@/ عن خ&ء
ã
| فيص�

وهكذا@/ Îا@/
Û
وم« أ
رض ٕا� وا¡فظ القبض عن اليد

وحّد@: تقيّد عن اò&ء قيد ي&حظ أن أ
صل
ã
| ف&@بّد

ÏÉأف وقد تأُخذونَه وكيَف ُمبيناً وٕا\اً تانا Ôw أتأخذونَه شيئاً منه تأُخذوا ف�
/@٢٠ . ٤ ـ غليظاً ميثاقاً منكم وأخذَن ٕا�بعض بعُضكم

اXهر
ã
ÏÉيُف فاXرء العقد@, ÏÉقت[ شيئاً ا
�خر ٕا� الزوج� من كّل ٕاخ&ء يراد

اòدمات@, وسائر مyا ا¦تّع ãÏÉتف واXرأة اXزاوجة@/ ٕادامة
ã
| ٕاليه Iتاج وما والنفقة

والتعّهد اللفظيى ]قتÏÉالعقد مðّوج�@,@وهو ما@داما الطرف�@يستمّر من إ
فضاء وهذا
أو ا¦ليك أو إ
يتاء دون اXورد@,

ã
| بإ
فضاء التعبـ� لطف وهذا اXسـتمّر@,

ã
العم�

الطرف�@/ بٕاخ&ء يوجد ما فيشمل غ�ها@, أو إ
عطاء

ã
مبت� Fوازدواجه FÎ¿ّتعي ٕادامة فٕاّن وإ
طمينان@, الوثوق من ِمفعال واXيثاق@:
هـذا ع� كان الزواج طول

ã
| وعمل جريان وكّل وا
عBد@, الوثوق أسـاس ع�

/@ ّ لفظيى وعقد ميثاق Iقّق بعد اXستمّر الغليظ ا¤كم
Ø ã
العم� اXيثاق



فطر ١٢٢

وهذا وأخذه@, ء
ã
Ï¾ ]طالبة والعملّية@: اللفظيّة التعّهدات نقضهذه فكيفNوز

للحّق@/ وتأخ� ودهشة Ø�I

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فطر@:

الصوم, من من@ذلك@الِفطر ء@وٕابرازه@,
ã
Ï¾ ع�فتح صحيح@يدّل أصل فطر: ـ مقا

فَطراً@: فطرت@الشاة مصدر وهو الفَطر ومنه ُمفِطرون@/ أيى ِفطر, وقوم إفطاراً, يقال@أفطر
اòلقة@/ والِفطرة@: ا@/ Òxحلب ٕاذا

تعا� قال الِفطرة@, :@Ëº
وإ خلقهم@, قتل@: باب من فَطراً اòلق ا� فَطر ـ مصبا
ع� يولَد مولود وكّل البدن@/ وهيى الفِطرة وزكاة علzا@/ النّاس فطَر

ã
� الّ Eا ِفْطرةَ ـ@

أفسدت أو فَطوراً, أعطيته :mالصا وفّطرت ين@ا¡ّق@/ lس&مّية@والد
@الفطرة@إ أيى الفطرة,
:@mالصا وأفطر الِفطر@/ Ëº
وإ اXصدر@/ :@

Ø
ËÉوبال عليه@/ ما@يُفطر والفَطور: صومه@/ عليه

الفطور@/ وقت
ã
| دخل

فيه@, وَوْهيى اخت&ل أيى ُفطور@, من تري هل ,@
طوً الشّق الَفطر@: أصل ـ مفر
ٕاذا الشاة وفطرت الص&ح@/ ع�سبيل يكون وقد الفساد@, ع�سبيل يكون قد وذلك
وهو اòلق@: ا� وفطر وقته@/ من فخ	ته عجنته العج�ٕاذا وفطرت بٕاصبع�@, ا Òxحلب

أ
فعال@/ من لفعل مّشحة هيئة ع� وٕابداعه ء
ã
Ï¿ال ٕاNاد

وقوم ُمفِطر@, ورجل تفط�اً@, أنا وفّطرته الِفطر@, Ëº
وإ ,@mالصا أفَطر ـ صحا

ã
| مصدر وهذا ُمفِطرون@, أيى ِفطر@, وقوم ِفطر ورجل ومَياس�@, Ì ßºمو مثل مَفاط�@,
تشّقق@/ ء@:

ã
Ï¿ال وتفّطر فانفطر@/ فطرته يقال الشّق@, والَفطر@: لقة@/ ßòا والِفطرة@: أ
صل@/

وا
خاع@/ ا
بتداء والَفطر@: تشّقق@/ فيه أيى فُطار@: وسيف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٢٣ فطر

والتحقيق@:

أ
ّولّيـة@, ا¡الة نقض يوجب Iّول ٕاحداث هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

واòلق ع�التقدير اXع�يصدق وهذا أ
ّول, اòلق ا¤َدثة@بعد العارضة @كالتحّو
ت
ٕا� بالنسـبة وا
خت&ل والشّق الصدع وع� الثانية@/ اXرتبة

ã
| وإ
بداع وإ
حداث

حالة@/ ٕاحداث ]ناسبة وإ
فطار والعجن وا¡لب وإ
براز وع�الفتح السابقة@/ ا¡الة

أ
صل@/
ã
| ي&حظا أن 
زم فالقيدان

/@٩٠ . ١٩ ـ أ*ْرض وَتنشّق منه َيتفّطرَن موات Bالس َتكاُد
/@٥ . ٤٢ ـ َفوقهّن من َيتفّطرَن موات Bالس َتكاُد

/@١ . ٨٢ ـ انفطرت Êُء
Ú
ال« ٕاذا

/@١٨ . ٧٣ ـ مفعوً* وعُده كان به ُمنفِطٌر Êُء
Ø
ال«

العظيمة والشدائد ا¡وادث قبال
ã
| والتأّثر ع�القبول ويدّل انفعال@, ا
نفطار

توجب اُمور مواجهة
ã
| وا
ختيار ع�الطوع ويدّل تفّعل@, والتفّطر اختيار@/ دون من

تعا�@: قوله
ã
| Fك وهذا الفعلّية@/ ا¡الة

ã
| التحّول اختيار

/@Eا َخشيِة من عاً ُمتصد& خاِشعاً لرأيتَُه ع�َجبٍل القرآَن هذا أنزلنا لو

ا
نشقاق غ� التفّطر أّن ع� تدّل اُ
و�@: ا
�ية
ã
| با
نشقاق التفّطر ومقابلة


 حـالxا
ã
| التحـّول هو مطلقاً@: وبال«Êء bعاً Êوات

Ø
بال« اXناسـب ٕاّن

Ø
j اXطلق@,

غالباً@/ Øع�Xا اXتشّخص اXوضوع
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا
نشقاق فٕاّن ا
نشقاق@,

كيفيّات وأبدع 
أحواً أوجد من ع� ويدّل وجّل@: عّز ا� أÊºء من فالفاِطر
والبية@: الربوبيّة مقام ã

| أ
ّول اòلق بعد حادثة

/@١٤ . ٦ ـ وأ*رض الّسموات فاطَر وليّاً ُذ ØHأEا Òقلأغ�



فطر ١٢٤

/@٥٦ . ٢١ ـ فَطرهّن اّلذيى وأ*رِض موات Bالس aرب رّبكم بل
/@١ . ٣٥ ـ وأ*رض موات Bالس فاطِر Eِ ا¡مُد

/@٥١ . ١١ ـ
ã
æفطر ع�اّلذيى ٕاّ* َ ٕانأجِريى

وا¡مد@, أ
جر@, ٕاعطاء مقام
ã
| Fك اXذكور@, اXع� يناسب Dف اXاّدة فتستعمل

وغ�ها@/ والو
ية@, والربوبّية@,

ٕا� راجـعة فهيى وا
خاع@: وإ
بداء وإ
بداع وإ
Nاد اòالقيّة oمفاه وأمّا
وأ
جر@/ ا¡مد ومرتبة والو
ية الربوبيّة قبل وهو العاّم@, التكوين أصل

تعا�@: قوله ع�أ
صل ويدّل

Eِا Çلِق Òò تبديَل * علzا النّاَس فطََر
ã
� الّ Eا ِفطَرة َحنيفاً للّدين وجَهك فأِقم

/@٣٠ . ٣٠ ـ Ùoالق يُن الد& ذلك

هـو@, حـيث من معيّنة مقّررات قبال إ
نقياد نفس وهو مصدر@, Ëºٕا الّدين@:

هـيى الفطرة وهذه التكوين@, بعد العارضة والكيفيّة ا¡ادثة وا¡الة الفطرة هو وهذا
اÇXقّدر اXقّرر معا¾Îم وجريان حياtم برنا¶ وقع وقد علzا@, الناس جبّل قد

ã

الّ

الفطرة@/ هذه ع�

تعا� فقوله أيضاً@, الفَطر فيشمل Uصوصة@, كيفيّة ع� أمر ٕاNاد هو واòلق@:
الكّلّية@/ كالك�ي ـ Eا لق Òò تبديَل * ـ

يطابق حّق أمر وهو ,@
ã
التكوي� واòلق بالفطر مرتبط فٕانّه :@

Ø
oالق الّدين وأمّا

ٕاستمراره@/ جهة
ã
و| التكوين

/@٥١ . ١٧ ـ مّرة أّول َفطركم اّلذيى قل ُيعيُدنا َمن فَسيقولون

معناه وليس الثانية@, اXرتبة
ã
| عمل ٕا� الرجوع عن عبارة إ
عادة أّن سبق



١٢٥ فّظ

بل عليه@, إ
عادة ٕاط&ق يصّح 
 معدوم@: ء
ã
Ï¿ب التكوين فٕاّن ثانياً@, والتكوين إ
Nاد

َفـطر@, ٕاعـادة بل وٕابداًء@, تكويناً ليس اXعاد
ã
| فالبعث ,@

Ø ã
ٕابتدا� مستقّل تكوين هو

Uصوصة@/ ع�كيفيّة ّ ثانويى وفطر

/@٣ . ٦٧ ـ ُفطور من َتري هل ÒÍ Ò½الب فارجع

والتقدير النظم وتنقض السـابق اòلق Hالف عارضـة حا
ت حدوث يراد
أ
ّول@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّظ@:

ٕاذا فَظاظة@: تعب@, باب من يَفّظ فّظ منه يقال القلب@, غليظ شديد فّظ@: ـ مصبا
موضع@/ غ�

ã
اب|

Ô
v Ø
ح غُلظ

وافتّظ الَكِرش@, ماُء الفّظ@: ذلك من وتكّره@, كراهة ع� تدّل كلمة فّظ@: ـ مقا
كريه فّظ@: رجل يقال هذا@, من الفَظاظة ٕاّن اللغة@: بعضأهل قال /@Í½ اعتُ ٕاذا الَكِرش@:

لق@/ Ôòا

الليث@: وقال الك&م@/ اòشن الَفّظ@: :@
ã
èا¡رoٕابراه عن ـ ٣٦٥ . ١٤ الxذيب

الك&م@/
ã
| خشونة والَفَظظ@: منطقه@/

ã
| غلظة فيه الّذيى وهو فَظاظة@, ذو فّظ رجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهذا العمل@/
ã
و| اXنطق

ã
| وص&بة خشونة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن
الل�lاXطلق@/ اXع�يقابل

. ٣ ـ حولك من *نفّضوا القلِب غليَظ فظّاً ُكنَت ولو م ÔG ِلنَت Eِا ِمَن َرaٍة
ß
Eف

/@٥٩



فعل ١٢٦

قبال
ã
| الفّظ ذ@كر وقد والص&بة@/ اòشونة يقابل ما الّرطب@:

ã
| سبق �lفالل

اللينة@/

ã
| وخشـونة اXنطق

ã
| خشونة يعّم أيضاً الفّظ أّن Fك عاّم@, مفهوم له �lوالل

والصحبة@/ اXعا¾Ìة
ã
و| العمل

وقد والرّقة@/ والرaة الرأفة قبال القلب@,
ã
| القسـاوة فهيى القلب@: غلظة وأمّا

القلب@/ رقيق وهو فظّاً ٕانسان يكون

هو الفـّظ فٕاّن وص&بة@, خشونة فيه ٕاظهاراً كونه فباعتبار الَكِرش@: ماء وأمّا
عمل@/ أو منطق

ã
| وص&بة ُخشونة فيه ما ٕاظهار

وآثاره@/ أ
صل لوازم من فهو التكّره@: وأمّا

Xن عمل@, أو منطق
ã
| فّظ عن ا
جتناب ع� تدّل الكرZة ا
�ية أّن �O@
و

ا
جBع@/
ã
| العمل أو إ
ص&ح أو ع�التبليغ موظّفاً @كان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فعل@:

وفعل اXّرة@/ والَفْعلة@: ِفعال@, وbعه الفِعل Ëº
وإ فانفعل@, فَعً& فعلته ـ مصبا
اخَتَلقه@/ الكذب@: وافتعل ذهاباً@, ذهب مثل 
فَعاً

ذلك من وغ�ه@, عمل من ء
ã
Ï¾ ٕاحداث ع� يدّل صحيح أصل فعل@: ـ مقا

وما الكرم والَفعال@: قبيحة@/ أو حسنة فَعلة ف&ن من وكانت فَْعً&@/ أفعلـه كذا فعلت
حسن@/ من يُفعل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� العمل نسـبة بلحاظ فالفعل عمل@, ٕاNاد هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن



١٢٧ فقد

عمل@/ ٕانّه يقال اòارج
ã
| الوقوع جهة لوحظ وٕاذا منه@/ وصدوره الفاعل

ا Ø̂ وٕا بذّم@, 
و يتّصف]دح 
 عمل@: ٕاNاد وهو هو حيث ومن نفسه
ã
| والفعل

/@ ّ اòارجيى العمل وهو اXتعلSق خصوصيّة تابع هو

:@
ã
| Fك اXنكر

ã
ف�

/@١٣٥ . ٣ ـ @فاِحشًة َفَعلوا ذا@ ٕا واّلذين
:@
ã
| Fك اXعروف

ã
و|

/@٢٣٤ . ٢ ـ ْعروف ÒXبا Îّن ß»أنف ã|َفَعلن Dف
:@
ã
| Fك تعا�@, ا� ومن

/@٦ . ٨٩ ـ بعاٍد ربّك َفَعَل @كيَف

واXدح مذموماً@, 
و Wدوحاً يكون 
 فاعل@: هو حيث من الفاعل أّن فظهر
العمل@/ ذلك ٕاNاد متعلSَق

ã
| خصوصيّة من ينشآن ا Ø̂ ٕا والذّم

عمً� فليعَمْل صا¡اً@, عمً� وعِمل وآَمن ـ تعا� قوله ذ@كرنا@: ما ع� ويدّل
ِفعً&@, وافَعْل ِفعً&@, فعَل يقال@: أن يصّح 
و ـ منكُم عاِمٍل عمَل اُضيُع *

ã
Ùæ ٕا صا¡اً@,

فاعل@/ فَْعَل اُضيع 
و

عمل@/ متعلSق يكون 
 هو@: حيث من اXطلق إ
Nاد فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فقد@:

فقدت ـ قوGـم ذلك من وَضياعـه@, ء
ã
Ï¾ َذهاب ع� يدّل اُصيل فقد@: ـ مقا

تفقّدت قولك@: فأمّا َفواقد@/ وا�مع بعَلها@, أو ولدها تَفقد اXرأة والفاقد@: فقداً@/ ء ãÏ¿ال
/@ Òالط� وَتفقBد ـ@ ٕايّاه فقدك عند تَطلبه 
@نّكٔ أيضاً@, هذا من فهو تطّلبته@, ٕاذا ء

ã
Ï¿ال



فقد ١٢٨

وفقـيد@, مفقـود فهو عدمتـه@, وفقداناً@: ÍÈب باب من فَقداً فقدتـه ـ مصبا
غيبته@/ عند طلبته وتفّقدته@: مثله@/ وافتقدته@:

والدها مات قد فاقد@: امرأة ويقال الِفقدان@, الَفقد@: ـ الليث ـ ٤١ . ٩ الxذيب

ã

الّ النساء@: من الفاقد ـ ّ أ
صمعيى الثSكول@/ وهيى فاقد امرأة ـ عبيد أبو يمها@/ Òa أو

زوجها@/ Zوت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:


 Mيث عندك حضوره بعد عنك ء
ã
Ï¾ غيبة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

ضياع@, 
عدم@و الفقدان
ã
فليس| الفاقد@/ وأنت ومفقود, فقيد فهو Tّله@, Qده@و
@تعلم

اòارج@/
ã
| 
 علمك

ã
وذهاب| وضياع عدم نعم مطلق@/ ذهاب 
و بل

أ
ربعة@/ اXواّد ب�هذه الفرق هو وهذا

. ١٢ ـ به جاَء ْن ÒXو ِلك ÒXا ُصواَع َنفِقد قالوا َتفِقدون ماذا zم َعلَ وأقَبلوا قالوا
/@٧٢

مكانه@/ و
@نعلم نظرنا عن غاب أيى

عن غاب ـواع الص� 
ّنٔ الدعوي@, هذه
ã
| صادقون م Øuفٕا بالفقـدان@: والتعب�
جهة@/ ّ أيى

ã
| مكانه و
@يدرون فعً& نظرهم

ودركه أخيه بوجدان ويَعلم أخيه@, فقدان يناسب وهو به@, يُكال ما والُصواع@:

خوته@/ٕ الّ&زم العطاء مقداَر وحضوره

/@٢٠ . ٢٧ الغائب�ـ من كان أم دهَد ÔG ا أري *
ã
� ما فقال Òالَط� وَتفّقَد

عن ا
طّ&ع وIقيق الطيور فقد أظهر أيى واختيار@, ع�مطاوعة يدّل التفّعل
اGدهد@/ أري 


ã
� ما فقال وغيبxم@, حضورهم



١٢٩ فقر

الفقدان@/ نتيجة الغيبة فٕاّن الغائب�ـ ـ وذ@كر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فقر@:

nو ماله@/ قّل ٕاذا تعب@: باب من يفَقر َفِقر يقال ]ع�فاعل@, الفق�فعيل ـ مصبا
اXؤّنث

ã
| وقالوا منه@/ Ëºٕا لغة@:

Û
ËÉوال بالفتح@, والَفقر بافتقر@, عنه استغنوا َفُقر@, يقولوا

ويـعّدي ,@FG ثالث 
و وُسـفهاء@, سفzة ومثله اXذّكر@, كجمع ُفقراء وbعها فق�ة@,
فهو به@, نزلت قتل@: باب من فقراً الرجَل الداهيُة وفقرت فافتقر@/ أفقرته فيقال باGمزة
لغة والَفَقَرة /@Ì»بالك ِفقاَرة و
@يقال َفقار@, وا�مع اòرزة@, الظSهر@: وفَقارة أيضاً@/ فق�

وَفَقرات@/ َفقر وbعها الفَقارة@,
ã
|

من ذلك@, غ� أو عضو من ء
ã
Ï¾

ã
| انفراج ع� يدّل صحيح أصل فقر@: ـ مقا

اXكسور والفق�: @بيyا@/
ã

والفصول@الّ للُحزوز يت Ød الواحدة@فقارة, للظهر, الفَقار ذلك

كاÌºة ا@ Øuكأ الداهية@, وهيى الفاقرُة@, م Ötفقَر ذلك ومن ومسكنته@/ ذلّته من الظهر فقار
الفق�@: وأمّا عيش@/ من بُلغة له الّذيى الفق�@: يقولون@: العلم أهل وبعض الظهر@/ لفَقار
الصيد@: وأفَقرك /Ì»ُرض@وك
@أ

ã
ُهزم@| 
@نّهٔ صحيح, وقياسه القناة, من اXاء رج ÒU@فٕاّنه

Ø
j خطمه َحززت ٕاذا البعـ�@: فقرُت ويقال ترميـه@/ Ø
ح فقاره من أمكنك أ@نّه fعناه
ك}ا@/ Òل :@أعرُتك@َفقارها

ã

وأفقرتُك@ناق ضه/ lلُتذّله@وترو ا�رير ّز Ò¡ع�@موضع@ا جعلت

ثقبته@/ ٕاذا َرَز@: Òòا وفقرت

اXال@, من فق� ورجل عف@/ والض� عف Sالض مثل الغ�@, ضّد والُفقر@: الَفقر ـ لسا
ما له الّذيى والفق�@: َفقائر@/ نسوة من واُ
ن�فق�ة ُفقراء@, وا�مع فق�@, فهو َفُقر وقد
وهو الظهر@, فَقار واحدة والفَقارة والفَقْرة والِفقرة له@/ ء

ã
Ï¾ 
 واXسك�الّذيى يأ@كل@,



فقر ١٣٠

الَعْجب@/ ٕا� الكاهل لدن من الصلب عظام من انتضد ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الغ�@, قبال
ã
| وهو احتياجاً@, يوجب ضعف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

ا
حتياج@/ يرفع قّوة هو الغ� فٕاّن

,@
ماً فق� ٕانّه يقال Fك ا¡يثيّات@, جهة ومن وضعفاً@, شّدة مراتب اXع� وGذا
غ�ها@/ أو أخ&قاً@, أو أدباً@, أو ,@ ÓFعل أو

ã
| اÇXراتب أعـ� أّن Fكـ ,@

ã
çالذا الوجود

ã
| الفقر هو الفقر@: مراتب وأعظم

ذات
ã
| اÇXع� هـذا Í½وينح ا¡يثيّات@, bيع ومن ذاته

ã
و| بذاته الغ� هو الغ�@:

وجّل@/ عّز الواجب

بذاÇtا فقـ�ة ا Øuأ ٕاذ اXمكنة@, اXوجـودات مراتب قاطبـة يعّم
Ø ã
çالذا فالفقر

نفعاً لنفِسه لك ÒZ* بقاء@/ 
و قدرة 
و قّوة 
و وجود 
و حياة أنف«Îا من وليسGا
اً@/ ØÍÒÈ*و

/@١٥ . ٣٥ ـ ا¡ميد Ø ãالغ� هو Eُوا Eِٕا�ا أنrالُفقراء النّاُس ا Ûv@أ يا

/@٣٨ . ٤٧ ـ وأنrالفقراء Ø ã
الغ� Eُوا نفِسه عن َيبخُل ا Ø̂ فٕا َيبخْل وَمن

يى lادÇXا إ
نسان ولكّن اXوجودات@/ سائر
ã
و| إ
نسان

ã
| أ
مر حقيـقة هذا

ّ الظاهريى اXال@وال�وة@وا¦كّن @موضوع
ã
| يتحقّقان ا Ø̂ والغ�@ٕا الفقر ا¤جوب@يتخّيل@أّن

ع� إ
نسان يأمن 
و بل Tدود@, قليل متاع الّدنيـا ا¡ياة أّن عن غافً& ,@ ّ الدنيويى
وقواه@/ نفسه

ã
| فقر ٕا� مضافاً ا
�فات@, من وحفظه واستمراره بقائه

Mقيقة والعلم لوازمه@, ومن وجوده جوهر الفقر أّن مع الفقر@, من Oاف فهو



١٣١ فقر

ا�
ã
| الغ� حقيقة ٕادراك ٕا� إ
نسان يصل به ٕاذ إ
دراك@, وكFل اXعرفة غاية فقرة

وجّل@/ عّز

وا
حتياج@: الفقر عن أولياءه الشيطان ّوف ÔO التخيّل@والوحشة: ع�هذا وبناًء

الفقَر َيعدكم الّشيطاُن يد Òa Ø ã
غ� Eا أّن واعَلموا ///@r كَسبْ ما َطّيبات ِمن أنفقوا

/@٢٦٨ . ٢ ـ بالَفحشاء ويأمركم

مـاّدة وقلع اXاّديى الغ� هو مطلوwم@: وغاية الدنيا أهل رغبة منxي ٕاّن نعم
/@ اXاّديى بالعيش التعيّش التعّلق@بالدنيا@وTبّة حقيقة هو وهذا الدنيويّة, @حياtم ã| الفقر

بالفقر@/ الدنيا ا¡ياة زوال ويذّكرهم الطريق هذا من Oّوفهم ا Ø̂ ٕا والشيطان

عذاب أشّد أيضاً ا
�خرة
ã
| الفقر Jسبون الّدنيا@: ا¡ياة

ã
| اXتوّغلون وهؤ
ء

ابت&ء@: وأعظم

ناِظرة ا Øwر ٕا� ناÍßÈة يومئٍذ وجوٌه خرةَ Ð*ا وتََذرون العاِجلَة ّبون ÔI بل @كّ�
/@٢٥ . ٧٥ ـ فاِقرةٌ ُيفَعلwا أن َتظّن باÌºة يومئٍذ ووجوٌه

قـبال
ã
| والفـاقرة روّية@/ دون من الُعبوس وهو الناÍÈة@, قبال

ã
| فالباÌºة

ا
�خرة@/
ã
| ا¡ياة وJيط وحاجة فقراً يوِجد ما وهو ا¡ميد@,

Ø ã
الغ� الّرّب ٕا� النظر

ا
�خرة@/ وتذرون العاجلة Iبّون ã

الّ للوجوه الظّن وهذا

الروحانيّة أنف«Îم حقيقة@ذواtم@ومقامات يشاهدون الدنيا الوجوه@بزوال فهذه

يقدرون

Ø
j علzم@, ا�هات bيع من الفقر واستي&ء wم الضعف@وا
حتياج وٕاحاطة

ã
| Fك وعظمته@, ج&له نور من ويستفيضوا فقرهم@, يرتفع Ø
ح ,@

Ø ã
الغ� الرّب ٕا� النظر

الناÍÈة@/ الوجوه

/@٣٢ . ٢٤ ـ oعل واسٌع Eُوا فضله ِمن Eُا م
ß
yيُغ ُفقراَء يكونوا@ ٕان



فقع ١٣٢

أ
خ&قيّة الفضائل با@كتساب ـ أ
ّول بأمرين@: Jصل ا Ø̂ ٕا غ�النفس أّن فظهر
به والتعلّق وا
رتباط والتوّجه الرّب ٕا� بالنظر ـ

ã
æوالثا الصا¡ة@/ بأ
عFل وإ
تيان

ل&ستنارة@/

آثار من هو ا Ø̂ ٕا الدنيا@: ا¡ياة
ã
| والفقر الغ� جهة من الناس اخت&ف ٕاّن

Ø
j

اXعيشة أسباب ومن ا¡ياة@,
ã
| والعدل النظم آيات ومن اòلق@,

ã
| والتدب� ا¡gة

أ
عFل oوتقسـ ا¢تلفة@, الطبقات وجود لزوم بلحاظ إ
نسان@, جامعة
ã
| واXدنيّة

الطبقات@/ تلك والوظائفMسب

@معا¾Îم@,
ã
ما@Jتاجون@ٕاليه@| ويؤتوهم الفقراء, ع� بأن@ينفقوا أ
غنياء ويوظّف

واXضيقة@: الع«Ìة عyم ويدفعوا

ـ Gم
Þ
Ì¾ هو بل Gم خ�اً هو فضله من Eُا آتzم ]ا َيبخلوَن اّلذين Úéس ÒJ و*

/@١٨٠ . ٣

/@٢٧١ . ٢ ـ لكم Õخ� فهو الفقراَء وُتؤتوها فوها ÔH وٕان

ا� عباد خدمة ٕا� والتوّجه اXال@, Tبّة Ì»وك بالدنيا@, التعلّق تضعيَف فيه فٕاّن
أعـظم من وهذه ل&جBع@, وٕاص&حاً العيش@, مضيق من الفقراء وSاة اXستضعف�@,

لٔ&غنياء@/ العبادات

فـرهنگ ـ
ã
| Fك ـ �فُقارا@� ال«Ìيانيّـة اللّغة من مأخوذة فهيى الفَقـارة@: وأمّا

/@ ّ مشتقات@با
شتقاق@ا
نðاعيى وتشتّق@مyا هّينة@/ ضعيفة العظام ٕا�@أّن مضافاً /
ã
تطبي�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فقع@:

كلFت وهيى قياس@, ع� موضوع غ� وكَِلَمه الباب هذا أّن ٕاعلم فقع@: ـ مقا



١٣٣ فقع

أذّل هو فيقال الذليل@, الرجل يُشبّه وبه أة@, Ògال من ÍÈب الَفقع@: ذلك من متبائنة@/
يُشِبه 
 ا

Ø
Wو ت@/ Sصو بأصابعه@: فقSع قوGم من وهذا صاص Ô¡ا والفَقع ِبقاع@/ فَقع من

منه يقال ا¡ال@, سوء إ
فقاع@: ويقولون@: فاقٌع@/ أصفُر يقال أ
صفر@, صفة قبله الّذيى
Xا فُقّاعاً يى Ød اòليل@: قال /@

Ø ã
èعر ٕانّه فيقال الفُقّاع@: فأمّا بوائقه@/ الّدهر@: وفَواقع أفقَع@/

اXاء@/ فوق ـ كالقوارير والفقاقيع@: الزبد@/ من رأسه
ã
| يرتفع

لونـه فَِقع وقد فرة@, الص� شديد أيى فاقع@, أصفر قولك مصدر الفُقوع@: ـ صحا
الن�فاخات والَفقاقيع@: يُ¿Ìب@/ الّذيى والفُقّاع@: الداهية@/ والفاِقعة@: فُقوعاً@/ ويفقُع يفقَع
خـوة@, lالر البيضاء وهيى أة Ògال من ÍÈب والَفقع@: كالقـوارير@, اXاء فوق ترتفع

ã

الّ

الذليل@/ الرجل به ويُشبّه ,@Ì»بالك الِفقع وكذلك

ِفَقعـة@/ وا�مع أردُأها@, وهو أة Ògال من خـو lالر أ
بيض والِفقع@: الفَقع ـ لسا
الناصُعها@/ فرة اòالصالص� والفاِقع: خالصمنه@, : ّ وأبيضفُقاعيى البياض, شّدة والفَقَع:
الفاقع@: وقيل@: ا¡مرة@/ اòالص هو وقيل@: بياض@, aرتَه Oِلط :@ ّ وفُقاعيى فاِقُع وأaر

كان@/ لون ّ أيى أ
لوان@, من
ã
الصا| اòالص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن وتلّون@/ انكدار من والصفاء اòلوص هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ
صل أّن

آخر@/ لون أو انكدار من غ�ه Oلطه 
Mيث أ
لوان
ã
| اòلوصوالصفاء مصاديقه@:

والصوت الطعم@واللون@واXاّدة@/ خالصة@من ا Øuكأ بيضاء صافية رخوة كانت أة@ٕاذا Ògوال
واXرض والذلّة ا¡ال وسـوء فيـه@/ تلّون 
 كأ@نّه وتطويل ترجيع ب& Ùـ�Sالل

ã
الصا|

والفقّاع العيش@/ طول
ã
| والتحّول والتقيّد التلّون من Hلّصاً توجب ا Øuفكأ والفوت

اXواّد@/ عن وHلي½Îا تصفيxا باعتبار



فقه ١٣٤

كان@/ لون ّ أيى اللون@, ليست]ع� اXاّدة أّن فظهر

/@٦٩ . ٢ ـ اظرين النّ ØÌ» تَ لوuا فاقٌع صفراُء ا Øuٕا يقول انّه

ٕاّن ÇMيث فzا@, انكدار 
 خالصة وصافية صفراء أيى للبـقرة@, صفة فالفاقع
الناظرين@/

Ø
Ì»ي صفائها كFل من لوuا

البقرة باعتبار :@
Ø
Ì»ت وتأنيث الفاعل@/ باعتبار والتذك� للفاقع@, فاعل واللّون

الفاقعة@/ الصفراء

اXوصوف@/ متعلّق Mال صفة الفاقع ٕاّن إ
صط&ح
ã
| ويقال

ذبح وب� الناظر@,
Ø
Ì»ي الّذيى والفاقع الصفراء لون ب� Dف التناسـب �O@
و

للورثة@/ ة
Ø
Ì»م كFَل أيضاً ٕاحيائه

ã
| فٕاّن اXّيت@: ٕاحياء مورد

ã
| البقرة تلك

اòارج@,
ã
| طبيعيّة آثاراً وانكداره وصفائه للّون أّن الك&م@: هذا من ويستفاد

ã
| وغ�ها وأ
لبسة ا¡يوانات ألوان

ã
| واòواّص ثار �
ا هذه بعض ٕا� اُش� وقد

الروايات@/

ـ Eا رaِة
ã
ف� وجوُههم ابيّضت اّلذيَن وأّما ُوجوٌه@, aوَتسود ُوجوٌه aَتبيض يوَم

/@١٠٦ . ٣
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فقه@:

:@
Ø
ËÉبال وفقُه علم@, ٕاذا تعب@: باب من فَقَهاً@, وفَِقه ء@/

ã
Ï¿ال فهم الِفقه@: ـ مصبا

القـاف
Ø
ËÉب فقـه رجل زيد@: أبو قال سـجّية@/ له الفقـه صار ٕاذا

Ø
ËÉال وقيل@: مثله@/

ã
| يتفقّـه وهو َء@/

ã
Ï¿ال أفقهتُك فيقال بأ
لف ويتعّدي /@

Ø
ËÉبال فَقُهة وامرأة وك«Ìها

يتعّلم@/ مثل العلم

فِقهت تقول به@, والعلم ء
ã
Ï¿ال ٕادراك ع� يدّل صحيح واحد أصل فقه@: ـ مقا



١٣٥ فقه

وأفـقهتُك ال¿Ìيعة@/ بعلم ذلك اختّص
Ø
j ِفقه@, فهو ء

ã
Ï¿ب علم وكّل أفَقهه@, ا¡ديث

لك@/ بيّنتُه ء@:
ã
Ï¿ال

ع� الك&م ÏÉقتÇ[ العلم هو الفقه أّن والفقه@: العلم ب� الفرق ـ ٦٩ الفروق
تَفقّـه Hاطبه Xن وتقوله بالتأمّل@/ يوصف 
 
@نّهٔ َيفقـه@, ا� ٕاّن 
@يقال وGذا تأّمله@,
َيفقهون يكادوَن * ـ الك&م مع� ع� 
ٕاّ و
@يستعمل لتعرفه@/ تأمّله أيى ما@أقوله@,
علم يى Ùdو قول@/ وهو التسـبيح بلفظ

ã
çُا تسبيَحهم@: َتفقهوَن * ولكن ـ وأّما َقْوً*@/

رسوله@/ وك&م ا� ك&م معرفة عن
ã
مب� 
@نّهٔ فقهاً ال¿Ìع

خاّصة@, Êºعه عند الك&م
ã
æعا[ العلم هو الفهم أّن والعلم@: الفهم ب� والفرق

يوصف أن Nوز 
و يسمع@, ]ع�ما العلم ء بطيى كان ٕاذا الفهم@, سئّي ف&ن يقال وGذا
يزل@/ n Dف به هو ع�ما ء

ã
Ï¾ بكّل nعا 
@نّهٔ بالفهم@, ا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن يفق القيد وwذا وتأمّل@, دقّة ع� فهم هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

وغ�ها@/ والفهم واXعرفة العلم مواّد

والدّقة@/ الفهم ع�اختيار ويدّل تفّعل@, فالتفقّه

والتأمّل والدقّة الفهم
ã
ÏÉيقت موضوع كّل

ã
| بل بالك&م@, Uصوص غ� والفقه

التفّقه@/ فيه يصدق فيه@:

:@
ã
| Fك القول

ã
| فالتفقّه

/@٢٨ . ٢٠ ـ
ã
قو� َيفقهوا

ã
æِلسا من ُعقدةً واحُلل

/@٩١ . ١١ ـ تَقول ا ØW @كث�اً نَفقُه ما شعيُب يا



فقه ١٣٦

/@٩٣ . ١٨ ـ قوً* َيفقهون َيكادون *

:@
ã
| Fك واXعارف

ã
æعاXا

ã
و|

/@٤٤ . ١٧ ـ تسبيَحهم َتفقهون * ولكن

/@٣ . ٦٣ ـ َيفقهون * فهم ع�قلوwم فُطبع َكفروا Øj آمنوا م Øu@بأ

:@
ã
| Fك اُ
خرويّة باُ
مور يرتبط Dوف

/@٨١ . ٩ ـ َيفقهون كانوا لو َحّراً aأشد Øsجه ناُر قل

:@
ã
| Fك التفقّه مطلق

ã
و|

/@٨٧ . ٩ ـ َيفقهون * فهم ع�قلوwم وُطبع

/@١٢٧ . ٩ ـ َيفقهون * قوم م Øu@بأ م Òwقلو Eا Íف Ò¼ Íفوا Ò½ان Øj

الصفة@/ wذه متّصفاً يكون مَْن والفقيه ع�@دقّة@وتأمّل/ الفقه@]ع�@الفهم أّن فظهر
]ورد@/ Oتّص 
و مطلق وهو

. ٩ ـ قوَمهم ولُينذروا الّدين
ã
| ليتفّقهوا طائفة مyم ِفرقة كّل من نََفَر فلَو*

/@١٢٢

ا
س&م@/ منه@دين Iت@برنا¶@ومقّررات@وأحكام@معّينة@ويراد اòضوع هو الّدين
يرتبط ما

Ø
j إ
س&مّية@/ واXعارف وا¡قائق ا
عتقادات اُ
و�هو اXرتبة

ã
| وبرناVه

اXرتبطة واXقّررات أ
حكام
Ø
j الباطنّية@/ الروحانيّة وIصيل وtذي}ا النفس بðكية

واXعام&ت@/ والعبادات اòارجيّة بأ
عFل

يكـون ]ÇÒن ين@: lالد أهل لسان ã| الفقيه اختّص الكرZة ا
�ية هذه و]ناسـبة
بالطاعات اXربوطة اXتديّن�أ
حكام ب�عموم Dف اXتداول كان وØXا ين, lالد@ ã| متفقّهاً

أ
حكام@/ تلك
ã
| يتفقّه ]ن بيyم Dف Uتّصاً جعل واXعام&ت@:



١٣٧ فكر

معارف ٕا� يتوّجهوا n حيث ا¡قيـقة@, هذه عن الناس غفلة أ
سـف@: ومن

ã
| والف&ح معارفه@, هو ين lالد حقيقة أّن مع وأحكامها@, النفس tذيب وٕا� إ
س&م

النفس@: تزكية

ا@/ ×zَدّس َمن خاَب وقد ا ×z َز@كّ من أفَلح قد

حقائق وعن حقائقها عن وغفلوا بألفاظها@, وا¡قائق اُ
صول من ا@كتفوا نعم
الðكية@/ بعلوم يرتبط ما

عندهم وليس فقهاء@, أنف«Îم وا Ødحيث علFئهم@, العلFء العجيبمن والعجب
وقد ـ@ ٕالzا 
ٕاّ الناس يدعون 
و أحكامها@,

ã
| 
ٕاّ و
@يبحثون بالفروع@, يرتبط ما 
ٕاّ

ا�@/ ذ@كر وأنَسْوا نََسْوا

وفـريضة ة@, ÒgT آية ـ@ ث&ثـة الُعلوم ا Ø̂ ٕا �ص�@: ا� رسـول قال ,@
ã
الكا|

ã
|

الث&ثة@/ العلوم ٕا� ٕاشارة ـ@ قا_ة وسنّة عادلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فكر@:

فكر@, أ
مر
ã
|

ã
و� /@

ã
æعاXا لطلب والتدّبر بالنظر القلب ترّدد الِفكر@: ـ مصبا

فيه@, وتفّكرت ÍÈب@, باب من أ
مـر
ã
| فكرت مصـدر والَفكر@: وروّية@/ نظر أيى

ِفَكر@/ وbعها ا
عتبار@, من الِع�ة مثل ا
فتكار ٕاËºمن والِفكرة@: وأفكرت@/

ورجـل اً@/
ß
معتـ� قلبُه د Sرد ٕاذا تفّكر يقال ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| القلب ترّدد فكر@: ـ مقا

الِفكر@/ كث� :@�lِفك

والِفكرة@/ الِفكر Ëº
وإ التأمّل@, التفّكر@: ـ صحا

بدvـة@/ ويكون فكراً يكون النظر أّن والفكر@: النظر ب� الفرق ـ ٥٨ الفروق



فكر ١٣٨

البدvة@/ عدا ما والفكر

والتفّكر العواقب@/
ã
| القلب@بالنظر ف ØÍ½ت التدّبر أّن والتدّبر: والفرق@ب�التفّكر

الد
ئل@/
ã
| بالنظر القلب ف ØÍ½ت

بالقلب@: والنظر /@Í
Ò
اÔXب½ Lو به إ
قبال :@Í½بالب فالنظر اXقابلة@, النظر@: وأصل

قَرن وٕاذا اXأمول@/ Lو به إ
قبال هو بأ
مل@: والنظر فيه@/ اXفكSر Lو بالفكر إ
قبال
تقليب به اXراد كان Í½بالب قَرن وٕاذا فيه@/ ينظر ما أحوال

ã
| الفكر فهو بالقلب النظر

ا¡اّسة@/ س&مة مع رؤيتُه يُلتمس ما Lو ا¡دقة


و ُيطَلب@, ما معرفة به اXؤمSل النظر هو التأمّل أّن والتأمّل@: ب�النظر والفرق
تأمًّ&@/ نظر كّل وليس نظر تأمّل فكّل مّدة@/ طول

ã
| 
ٕاّ يكون

والبدvة النظر@/ آخر بعÎÉم@: قال Dف الرويّة أّن وّية@: Sوالر البَدvة ب� والفرق
القول وبدvة البدvة@/ خ&ف وهو ء

ã
Ï¿ال

ã
| التفّكر طول الرويّة بعÎÉم@: وقال أّوله@/

فكر@/ غ� من يكون ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقّدمات ٕا� بالنظر منه وتأمل القلب ف ØÍ½ت هو اXاّدة@: ã| الواحد أ
صل أّن
مطلوب@/ Vهول ٕا� wا لzتديى ود
ئل

:@ ّ الس	واريى يقول ما منه وقريب

اÇÇÔXراِد ٕا� S مَـباديى ومن اÒXباديى ٕا� حركٌة الِفكُر

ا
�خرة@/ اُمور
ã
و| اXعقو
ت

ã
و| ا¤سوسات

ã
| يكون والفكر

:@
ã
| Fك ا¤سوسات

ã
ف�



١٣٩ فكر

/@١٩١ . ٣ ـ وأ*رض واِت مى Bالس َخلق
ã
| وَيتفّكروَن

/@٨ . ٣٠ ـ Îم ß»أنف ã| َيتفّكروا n أَو
:@
ã
| Fك اXعقو
ت

ã
و|

/@٤٤ . ١٦ ـ َيتفّكرون ولعّلهم ٕالzم ل نُز& ما للنّاس Ò Øلُتب� @كَر الذ& ٕاليك وأنَزلنا
/@٢١ . ٣٠ ـ َيتفّكرون لَقوم يات Ð* ذلك

ã
| ٕاّن وَرaة ةً موّد بيَنكم وَجعل
:@
ã
| Fك اXاّدة وراء ما nعوا

ã
و|

لقوم ياٍت Ð* ذلك
ã
| ٕاّن َمنامها@///

ã
| ْت Ô] n

ã
� والّ َموtا Òح� أ*نفَس Ø|َيتو Eُا

/@٤٢ . ٣٩ ـ َيتفّكرون

:@
ã
| Fك التفّكر مطلق

ã
و|

/@٤٤ . ١٦ ـ َيتفّكرون وَلعّلهم ٕالzم ل نُز& ما للنّاس Ò Ùلُتب� @كَر الذ& ٕاليَك وأنزلنا

هو ما ٕا� ليصل معنويّاً أو ماّدياً Øمع� موضوع
ã
|

ã
القل� النظر جو
ن ف�اد

ٕاليه@/ وvتديى له مطلوب

نزول أّن Ø
ح بالتفّكر@, تتحّصل ا Ø̂ ٕا موضوع@: ّ أيى
ã
| ا¡قّة اXطلوبة فالنتيجة

الدقيق@: التفّكر ع� متوقفة مyا@: وا
ستنتاج ا
�يات

/@٢١٩ . ٢ ـ تتفّكرون لعّلكم ياِت Ð*ا لكم Eُا Øُيب� @كذلك

إ
حساس@: من اXوانع وانتفاء البا¼Íة ع�@قّوة يتوقّف أ@نّه FكÍ½بالب النظر
Ø
j

فيه@, إ
دراك قّوة ووجود البص�ة
ã
| نورانيّة ٕا� Jتاج وَجو
نه بالقلب النظر @كذلك

من@تعّصب@وأغراض@نفسانّية@وأمراض@قلبّية@وكدورات@باطنّية@/ اXوانع@وا¡جب وانتفاء

يَصل أن ٕا� وضعفاً@, شّدة البصائر مراتب حسب ع� مراتبه Hتلف فالتفّكر
سنوات@/ عبادة ساعة

ã
| تفّكر تُعادل مرتبة ٕا�



فّك ١٤٠

الشيطان خطوات واتّبع اGوي واستو�عليه ُخrع�قلبه من تفّكر @قباله
ã
و|

نور@: له وليس

/@١٨ . ٧٤ ـ ر Bَقد كيف فُقتل ر Bوَقد فكBر ٕانّه

من وخلوصه القلب نور Nمعها ع�مقّدمات@, يتوقّف اXنتج الصحيح فالتفّكر
الفاسدة@: أ
غراض

بصاِحبكممن ما َتتفّكروا Øjَمث�وُفراديE َتقوموا أن بواِحدة أِعُظكم ا Ø̂ ٕا ُقل
/@٤٦ . ٣٤ ـ لكم نذير ٕاّ* هو ٕان ِجنّة

nو حياته مّدَة يُصاح}م لشخص والعقل شد الر� موضوع ã
| التفّكر كان فٕاذا

متوقّفاً وحقيقة@: وأمانة ع�صدق ا¡ّق@والعقل@وهو Oالف ضعيفاً عمً& منه ُيشاهدوا
واXتشاwات@/ ا£هو
ت سائر

ã
فكيف| النظر@: وتطه� � والقيام ع�ا
خ&ص

ومن نفسه
ã
| التفّكر فٕاّن لعّل@, ـ بكلمة موارده@:

ã
| التعب� لطف يظهر وwذا

منتج@/ غ� أو Wكن غ� مقّدماته@, Iقّق دون

اختصاصه أو العقل@, نظر Iت بكونه اختصاصه وأمّا مفهوم@الفكر@, حقيقة هذا
للحيوان فٕاّن ا¡ّق@/ أ
صل عن فخارج ا
صط&حات@: من ذلك غ� أو بإ
نسان@,
الفكر Oتـّص ف& وفكراً@, وادرا@كاً واختياراً عقـً& وقـواه ذاتـه سـعة حدود

ã
| أيضاً

علم@/ عقل@, ـ راجع ـ حيوان كّل
ã
| عاّم هو بل العاقل@, اXؤمن بإ
نسان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّك@:

من فَكّاً العظم وفككُت ُفكوك@/ وا�مع فَكّاِن@, وYا اللlحي@, الفَـّك@: ـ مصبا
خّلصته@/ الرهن@: وفككت ,@ròا وفككت بنفسه@/ وانفّك َمفِصله@/ من أزلته قتل@: باب



١٤١ فّك

والّرّق@, إ
سار من خلّصته ٕاذا والعبد@: أ
س� وفككت لغة@/ Ì»والك وإ
Ëºالَفكاك@,
وأطلقها@/ أعتقها أيى ـ رقبًة Sوفك فّكها@/

ã
و| رقبته فَكاك

ã
| يسعي وهو

وهو الرهن@, فَكاك ذلك من وانفراج@, ع�تفتّح يدّل صحيح أصل فّك@: ـ مقا
فَكّاً@/ أفُكّـه ء

ã
Ï¿ال فككت ويقال /@Ì»بالك

ã
الكسـا� وحكي ا
نغـ&ق@, من فتحه

هو واXعـ� 
@يزال@, ]ع� ذلك@, يفعل 
@ينفّك وقوGم انفرجت@/ أيى قدُمه@, وانفّكت
� مُـلتَ والفكّان َضعفاً@/ مَفِصله عن نِكب ÒXا انفراج والفَّك@: 
@يفـقان@/ الفعل وذلك

ل&نفراج@/ بذلك يا Ødو دق�@, lالش

وكذلك ,@Fxفكك فقد Fxفصل ßمشتبك� وكّل خّلصته@, َء@:
ã
Ï¿ال فككت ـ صحا

الدواء جعلت :@
Ú ã
الص� وفككت الرجل@ب�فّكيه@/ مَقتل ويقال اللlحي@, والفّك التفكيك@/

ٕاذا الكب�
ã
وذلك| َيْيه@, ß¡ َج Sفر قد يريد وفّرَج@, Sفَك قد الكب�@: للشيخ ويقال فيه@/

ã
|

انـفساخ والفَكَك@: خـّلَصه@/ وافـتّكه@: الرهَن وفّك ِرم@/ ÒGا الرجال@: من والفاّك هِرم@/
وا
سخاء@/ ا¡مق والَفّكة@: القدم@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العبد انط&ق مصاديقه@: ومن قيد@, عن انط&ق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

الرهـانة@/ قـيد عن الرهن وانط&ق إ
سارة@/ قيد عن أ
سـ� وانط&ق الرقّية@/ عن
وهكذا@/ اXفِصل@/

ã
| وا
تصال الربط قيد عن العظم وانط&ق

أ
صل@, مصاديق من فهو موجود@: قيد عن ا
نط&ق فيه يصدق مورد فكّل
Qّوز@/ فهو تشبّه فيه كان وٕاذا@

/@١٣ . ٩٠ ـ َرَقبَة aَفك الَعَقبَُة ما أْدريىك وما الَعَقبََة |قتََحَم ف�



فّك ١٤٢

تـعا� قـوله ويناسـب ا�بل@/ طريق ع� ويطلق شـيئاً@, يتعّقب ما الَعَقـبة@:
عقب

ã
| يكون ما مÇyا اXراد فيكون اXرتفع@, اXكان النجد فٕاّن النBْجَدين@, ْيناُه وَهَد

طريقه@/
ã
و| النجد

,@ اXاّديى العيش
ã
| مطلوبة حسنة رفعة أيى وا
�خرة@, الدنيا سعادة والنجدان

/@
Ø ã
æالروحا العيش

ã
و|

عن انط&قاً النجد@: ٕا� والوصول العقبة ّ طيى ã
| فٕاّن بالفّك@:

Ô
التفس� ويناسبه

باXاّدة@/ وا
بت&ء وا
Lطاط ا
Kفاض

هذا
ã
ف� وأ
شخاص@, اÇXوارد باخت&ف مصداقها Oتلف العقـبة أّن �O@
و

ã
| واXسك�@, oاليت وٕاطعام للرقبـة@, الفك يناسـب أحد�@: يََرُه n أن �أJسُب اXورد

باXال@/ التعلّق قبال

ـ البّينة تأتzم Øح� Òمنفّك� ك�
ß
Ì¿Xوا الكتاب أهل من َكَفروا اّلذين يكن Òn

/@١ . ٩٨
وال¿Ìك@/ الكفر قيود منطلق�عن أيى

والفصل وا
نفراج والفتح والتخليص إ
زالة دون باXاّدة@, التعب� لطف فظهر
اXلحوظ�فzا@/ القيدين 
نتفاء وغ�ها@,

تعلّل وهذا اXطلوب@,
ã
| وبيان وضوح فيه يكون

Ø
Fع عبارة فهيى البّينة@: وأمّا

والقرآن@/ الرسول من أقوي بيّنة ّ وأيى ا¡ّق@, قبول
ã
| مyم

وٕان الفعل@, هذا عن ينطلق 
 أ@نّه ف�اد كذا@: يَفعل زيد 
@ينفّك ـ قوGم وأمّا
تقيٌّد@/ فيه @كان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٤٣ فكه

فكه@:

وقـوله يابساً@, أو كان َرطباً بأ@كله يُتنّعم ما أيى به يُتفكّه ما الفا@كهة@: ـ مصبا
ع�فضل تنبzاً بالتسمية Hّص

Ø
j Vملة تذكر ـ وُرّمان ل ÒKو فا@كهٌة Fzف ـ تعا�

فـzا@/ النفس 
نبسـاط اXزاج :@
Ø
ËÉبال والُفكاهة الفا@كهة@/ من والرمّان والنّخل فيه@,

تعّجب@/ وتفّكه@: الفا@كهة@/ أ@كل وتفّكه@: به@/ [تّع ء@: ãÏ¿بال وتفكSه

الَفِكـه@: الرجل ذلك من واستطابة@, طيب ع� يدّل صحيح أصل فكه@: ـ مقا
فا@كهة@: ÔXا الباب@: ومن ُتستطاب@وُتستطرف@/ ا Øu@
ٔ الفا@كهة@: الباب@: ومن الطيlب@النفس@/
دّرتا ٕاذا والشـاة@: الناقة أفكهت الباب@: ومن الك&م@/ من يُستح� وما زاحة ÔXا وهيى
فليسمن التفّكه@: فأمّا /@éّالل أطيب وهو اللéّأدæُخثورة

ã
| وكان الربيع@, أ@كل عند

التنّدم@/ من وهو تفّكنون@, وأ
صل إ
بدال@, باب ومن هذا@,

وهو الَفكاهة@, من مأخوذ وهو َمّزاج@, ضّحاك أيى َفِكه@: رجل ـ ١٢٠ ا
شتقاق
ٕاذا القـوم وَتـفا@كَـه /@éّالل طيlبة غزيرة ُمفِكهة@: وناقـة لق@/ Ôòا وُحسن بعيـنه زاِج ÔßXا


هون@/ أيى فَِكهون وقوم [ازحوا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بودن� طبع �خوش ء@,
ã
Ï¾ طبيعة

ã
| طيب هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ
صل أّن

أو طعم@,
ã
| أو ُخلق@,

ã
| أو عمل@,

ã
| أو تكّلم@,

ã
ف� Mسبه@, ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| اXع� وهذا

غ�ها@/

الطـيlب واÇÔXزاح الطبيعة@/
ã
| طيlباً كان ما ا¥ـار من الفا@كهة مصاديقـه@: ومن

اللّطيف الطيlب éّوالل الطبع@/
ã
| ظريفاً لق Ôòا طّيب كان ٕاذا والرجل ذاته@/

ã
اللّطيف|



فكه ١٤٤

اXوافق@/ الطيlب والعيش الربيع@/
ã
|

أ
صـل@/ آثار fن والضحـك@: وا¦تّع وا¡&وة والتلّذذ والتنّعم التعّجب وأمّا
الطيب@/ ]ناسبة Qّوز والّلهو@:

الفا@كه@/ من أزيد الُفكاهة@,
ã
| ع�اشتداد يدّل كاòِشن والفَِكه

بالتشديد@/ فّكهت وكذلك ُمفِكهة@, وهيى الناقة أفكهت فيقال@: باGمزة@, ويتعّدي
فتفّكه@/ بك&م أو بفا@كهة فكّهته فيقال

/@٥٥ . ٣٦ ـ فا@ِكهون ُشغل
ã
| اليَوَم ا�نّة أصحاَب ٕاّن

/@٢٧ . ٤٤ فا@ِكه�ـ فzا كانوا ونَْعمة
/@nسا معتدل ّ طبيعيى طّيب عيش

ã
| أيى

/@٧٣ . ٤٣ ـ تأ@كلون مyا كث�ةٌ فا@ِكهة فzا لكم
/@٤٢ . ٧٧ ـ يشxون ا ØW وَفوا@كَه

طبيعّية@/ طيّبة وهيى ويأ@كلون@, يشxون ا ØW \ار أيى

/@٦٨ . ٥٥ ـ وُرّمان ل ÒKو فا@كهٌة فzا
/@١١ . ٥٥ ـ أ*@كFم ذاُت والّنخُل فا@كهٌة فzا

وا¥رة@, ع�@Vموع@الشجرة تطلق ان@والزيتون@والعنب@: النخل@والرمّ سبق@أّن قد
ا
�يـة

ã
| عليه ويدّل التأويـل@, ٕا� Jتاج Ø
ح أ\ارYا والرمّان النخل من و
@يراد

أ*@كFم@/ ذات والنBخُل ـ تعا� قوله الثانية

يطيب ع�ما و
@يطلق بالطبع@, اُ@كله طيlباً@ يكون ما ع�كّل تطلق والفا@كهة@:
ÇNمع هذا وع�

ã
الوص� اXفهـوم مyا ويراد والعمل@/ واXزج كالطبخ بالعرض اُ@كله

والتّّمار@/ اللّبّان ã| Fك فَكّاه@, ٕانّه الفا@كهة لبايع و
@يقال وفواعل@/ كفاعلة بالفوا@كه@,



١٤٥ فكه

الفا@كه@/ وب� بيyا وللفرق ا¥رة@, باعتبار الفا@كهة وتأنيث

/@٣١ . ٨٣ َفِكه�ـ انقَلبوا@ ٕا�أهلهم انقَلبوا ذا@ وٕا

هون Øم� م Øu@فكأ وٕاهانxم@, وغمزهم أعGFم سيئات ٕا� يتوّجهوا أّن غ� من
Vرم�@/ كوuم وعن ا¢الفة

ã
Ï¼عاXوا أ
عFل من ؤون

Ø
م�

. ٥٦ ـ رومون ÒT بلLن غَرمون ÔX ٕانّا َتفكBهون rفَظل ُحطاماً علناه Ò� َنشاء لَو
/@٦٥

الُفكاهة ٕاّن وقلنا التفعيل@, أثر قبول ع� ويدّل تفّعل@, والتفكّه تتفّكهون@/ أيى
التـفكّه هنا واXراد ُخلق@/ أو موضوع أو عمل أو ك&م

ã
| Iقّـقه من أعّم والتفكيه

ÇLن بل ÇXغرمون ٕانّا متفكlه�@: ويقولون بالقول الُفكاهة يُظهرون م Øu@أ أيى بالقول@,
وجـزاء

Ø ã
غـي� أخذ زراعxم

ã
| العـذاب هذا وبأّن بذنوwم و
@يعفون Tرومون@/

/@ ّ ٕاG×يى

والتصّنع@/ ع�التكلّف يدّل التفّعل ٕاّن ـ مع�قوGم وهذا

تعا�@: قوله فيُشبه الليل@, كظّل الظّل ã| rدخل أيى ,@rظلل :@rظَل وأصل

َفِكه�@/ انقَلبوا@ ٕا�أهلهم انقَلبوا ذا@ وٕا

:@
ã
| Fك ,@ ّ اُ
خرويى

Ø ã
æالروحا ومن ّ الدنيويى ّ يى lادXا من أعّم الُفكاهة ٕاّن Øj

. ٣٦ ـ َيّدعون ما وGم فا@كهة فzا فا@ِكهون@, ُشْغٍل
ã
| اليوَم ا�نِّة أصحاَب ٕاّن

/@٥٧

/@٤٢ . ٣٧ ـ َفوا@كه معلوم ِرزق اُولئكGم

ا¥Çار@:
ã
| طيّباً يكون ما والفا@كهة /@ ّ الطبيعيى الطيب عن عبارة الفَكه كان ا ØXو

هيى فzا الفا@كهة ومن وفكراً@/ وعيشاً 
حاً الطّيب هو ا�نّة ã| الفا@ِكه من اXراد فيكون



فلح ١٤٦

اXوافق@/ والغذاء الطّيب الرزق

ا
�خـرة@, nعـا ســنخ من كوuا من ف&@بّد اُ
خروّيـة@: الفا@كهة حقيقة وأمّا
لنا@/ والفهم البحث عن خارجة وخصوصيّاtا

طّيبة@/ َحياة فلنحيينّه مؤمن اُن�وهو أو ذ@كر من صا¡اً عمل َمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فلح@:

وبقاء@/ ع�فوز وا
�خر ع�شّق@/ يدّل أحدYا صحيحان@: أص&ن فلح@: ـ مقا

يى Ùdولذلك ُيفَلح@/ با¡ديد ا¡ديد ـ تقول والعرب شققxا@/ أ
رض@: فلحُت ـ فأ
ّول

ã
æالثا وأ
صل الَفَلحة@/ Øب� وهو أفلح@, ف�@: الس� الشفة للَمشقوق ويقال فَّ&حاً@/ أ
@كّار
بأمرك@/ فوزيى معناه بأمرك@, استفِلحيى 
مرأته@: الرجل وقول والَفوز@/ البقاء الف&ح@: ـ

الصوم@/ ع� قّوته معه تَب� إ
نسان 
ّنٔ يى Ød قالوا الَسحور@/ والَف&ح@:

ٕا� هـلّموا أيى الف&ح@, ع� ّ حيى ـ اXؤّذن قول ومنه الفوز@, الف&ح@: ـ مصبا
شققxا نفع@: باب من فلحاً أ
رض وفلحت السحر@/ والف&ح@: والفوز@/ النجاة طريق

وظفر@/ فاز الرجل@: وأفلح ُفلوح@/ وا�مع الشّق@, والَفلح@: للحرث@/

�R ا� Ìك Ø¿وب /@�òوا oالنع
ã
| والبقاء والنجاة الفوز والَف&ح@: الفَلَح ـ لسا

ُمـفِلحون@: ا�Çنّة 
هلٔ قيل ا Ø̂ وٕا الفـ&ح@/ من مقصور وهو وفوز@, بقاء أيى وَفَلح@,
أصاب من لكّل ويقال ظِفر@, أ
رض@: وأفلح بقاؤه@, الدهر وف&ح أ
بد@/ ببقاء لفوزهم
قال به@/ فوزيى أيى بأمرك@, استَفِلحيى ـ الط&ق ã| ا�اهلية ألفاظ ومن ُمفِلح@/ خ�اً

بأمرك@/ واستبّديى وفوزيى بأمرك ٕاظفريى معناه عبيد@: أبو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

والصـ&ح@/ �òا وٕادراُك ال¿Ìور من النجاة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

بكلمة بالفارسيّة عنه Øويع� والص&ح@/ والظفر النجاة ـ مواّد عن [تاز القيدين وwذين
/@ پ�وزيى ـ

والنعمة@/ �òا ٕا� الوصول وهو الف&ح@, بعد مرتبة والفوز

والفوز@/ ,@�òا
ã
| البقاء أ
صل@: آثار ومن

�òوا النور وٕاقبال الظلمة Tيط من واòروج النجاة فٕاّن َحر@: Sوالس الشّق وأمّا
الضـياء وطلوع الظ&م ذهاب َحر Sالس ã| 
ّنٔ أ
صل@, مصاديق ومن ف&ح والنعمة@:

ا¡رث@/ و¾Ìوع البوار أ
رضعن Hلّص للزراعة@: أ
رض شّق
ã
و| والنور@,

:@hالكر القرآن
ã
| اXاّدة استعFل موارد من كّل خصوصيّة ع�أ
صل ويدّل

/@٦٤ . ٢٠ ـ استَع� َمن اليوَم أفَلح وقد

/@١٤ . ٨٧ ـ تزكّي َمن أفَلح قد

/@٨ . ٧ ـ فِلحون ÔX ا هم ولئك فاُ موازينُُه َثُقَلت ن Òf

/@٩ . ٥٩ ـ فِلحون ÔX ا هم ولئك فاُ نفسه Bُشح يوَق وَمن

/@٢٢ . ٥٨ ـ فِلحون ÔX ا هم Eا حزب ٕاّن اEأ* حزُب اولئك

أّن Fك للفوز@, ومقّدمة والص&ح �òا ٕادراك من مرتبة أّول اُ
مور هذه فٕاّن
حصوله@: ومن@أسباب من@مقّدمات@الف&ح, والتقوي@وا£اهدة@وفعل@ا�òوالتوبة الذكر

/@٤٥ . ٨ ـ ُتفلحون لعّلكم كث�اً@ Eَا و|ذ@كروا

/@١٠٠ . ٥ ـ ُتفلحون لعّلكم أ*لباب
ã
اُو� يا Eا فاّتقوا



فلح ١٤٨

/@٣٥ . ٥ ـ ُتفلحون لعّلكم سبيله
ã
| وجاهدوا

/@٧٧ . ٢٢ ـ ُتفلحون ا�òَلعّلكم وافَعلوا رّبكم و|عُبدوا
/@٣١ . ٢٤ ـ ُتفلحون لعّلكم اXؤمنون ا Ûv@أ ٕا�اbEيعاً وتوبوا

التخلّص عن [نع ا Øuفٕا وا
فاء@, والكفر والسحر وإ
جرام الظلم قباGا
ã
و|

والص&ح@: �òا وٕادراِك ال¿Ìور عن

/@١٣٥ . ٦ ـ الظّاXون ُيفِلح * ٕانّه
/@١٧ . ١٠ ـ الُمجِرمون ُيفلح * ٕانّه
/@٧٧ . ١٠ ـ الّساحرون ُيفِلح و*

/@١١٧ . ٢٣ ـ الكافرون ُيفلح * ٕانّه
/@٦٩ . ١٠ ـ ُيفِلحون * الكِذب Eع�ا يَف	ون اّلذين ٕاّن

والص&ح@: �òا وٕادراَك والفساد
Ø
Ì¿ال Tيط عن اòروَج يطلب من أّن فظهر

�òا نزول عن و[نع النور وتزيل ا¡ّق Iجب
ã

الّ اُ
مور هذه عن Nتنب أن 
بّد

ا� ذ@كر مقامات ٕا� يتوّجه
Ø
j الس�@,

ã
| واòلوص الصدق وHالف إ
Gيّة والرaة

اXفِلح�@/ من يكون Ø
ح وجّل@, عّز ا� ٕا� بالتوبة الصا¬ والعمل وا£اهدة والتقوي

طريق
ã
| يتثّبت Ø
ح الصا¬@, والعمل التوبة مقامات بعد هو ا Ø̂ ٕا الف&ح fقام

تعا�@: ا� ٕا� السلوك

/@٦٧ . ٢٨ فِلح�ـ ÔXا من يكوَن فَع«Ïأن صا¡اً وعِمَل وآَمن تاَب َمن فأّما

ا� لقـاء كتاب فل�اجع السـ�@, منازل خصوصيّات عن ا
طّ&ع أراد ومن
تعا�@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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فلق@:

مبالغة@, بالتشديد@: وفلّقته فانفَلق@, شققته ÍÈب@: باب من فَلْقاً فلَقته ـ مصبا
وQّفف@, نواه عن انفلق ٕاذا وLوه@, اÔXشَمس وكذلك مفعول@, Ëºٕا مفلَق خوخ ومنه
والِفلق@: /@

Ó
ومع� وزناً القِطعة والِفلقة تشّقق@/ ء@:

ã
Ï¿ال وتَفلّق ُفّلوق@/ فهو يتجفّف n فٕان

الصبح@/ ضوء والَفَلق@: بالِفلق@/ çأ الشاعر@: وأفلَق العجيب@/ أ
مر

oتـعظ وعـ� ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| وبينونة ُفرجة ع� يدّل صحيح أصل فلق@: ـ مقا

انفَلق@, كأ@نّه أ
رض من Øمطم� والفَلَق: عنه@/ ينفلق الظَ&م 
ّنٔ الصبح, والفَلَق: ء@/
ã
Ï¾

واُظـهر@/ اُبـرز Ø
ح ء
ã
Ï¾ عنه فُلق ء

ã
Ï¾ كأ@نّـه كّله@, لق Òòا والَفَلق@: الِفلقان@/ وbعه

ـ ا
�خـر وأ
صل الرمل@/
ã

شـقيق ب� فَضاء والفاِلق@: ه@/

Ô
وغ� ا¡جـر انفلََق ويقال

/@oالعظ العجب وأ
مر العظيمة@, الداهية وهيى الفليقة

فـلَق من Òأب� هو يقال@: ـبح@/ الص� الَفَلق@: ـ الفـّراء قال ـ ١٥٦ . ٩ الxذيب
باXطر@, والسحاَب بالنبات@, أ
رَض فلَق ـ والنBوي ّب Ò¡ا فالق الصبح@/ وَفَرق الصبح
عمرو:

ã
èأ عن ا¢لوقات@/ فالفَلَقbيع انف&ق@, عن أّن@أ@ك�ه لك Øلَق@تب�òا قلت وٕاذا

الَفـَلق@: :@ ّ أ
صـمعيى ٕاشكال@/ بعد ا¡ّق بيان والَفَلق@: الصبح@, والَفَلق@: ,@ Øsجه الَفَلق@:
الَعجب@/ والِفلق@: الداهية@/ الِفلق@: ـ السّكيت ابن اXرتفع�@/ ب� أ
رض من Øطم�Xا

ِفلق@/ واحدة لكّل فيقال قوسان منه يعمل القضيب والِفلق@:

كبـ�@, أمر ع� الشّق هو الفَلْق أّن ّق@: Sوالش الفَلْق ب� الفرق ـ ١٢٤ الفروق
عـن النواة وفلق السـنبلة@, عن ا¡بّة فلَق ويقال إ*صباح@, فالق ـ تعا� قال وGذا

وفليقة@/ فلقاً الداهية يت Ød Ø
Òj ومن شّق@, ذلك

ã
| و
@يقولون النخلة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

والنظر ب�الطرف�@/ ٕابانة حصول مع انشقاق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

ã
| وسـبق /@
 أم تفّرق حصل سواء ء

ã
Ï¾

ã
| ا
نشقاق مطلق حصول ٕا� الشّق

ã
|

مyا@/ كّل امتياز والفتق@: والفجو والفصل والفرج والفجر الفّج

وانف&ق والنور@/ الظلمة ب� وانف&ق والنوي@/ ا¡بّة
ã
| انف&ق مصاديقه@: ومن

أو رمل عظoمن ء
ã
Ï¾ ب� وانف&ق والباطل@/ ب�ا¡ّق وانف&ق ب�مرتفع�@/ ّ طبيعيى

/@ ّ الطبيعيى ا�ريان خ&ف ع� داهية أو ابت&ء أو عجيب أمر Mصول وانف&ق غ�ه@/

اXاّدة@/
ã
| أ
صل Iقّق

ã
| القيدين ¡اظ من ف&@بّد

معنويّاً@, أو ماّدياً nعـا ّ أيى
ã
| موجـود كّل فٕاّن ,@ كّ&ً اòلق ع� ٕاط&قها وأمّا

يـوَجد@, n يـتشّخص n ما ء
ã
Ï¿ال ٕاّن ويقال انفـ&ق@, بتحقّق اòارج

ã
| يوجـد ا Ø̂ ٕا

ء
ã
Ï¿وال ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| اXلحوظة والفصول الّ&زمة القيود حصول عن عبارة فالتشّخص

/@
Ø ã
الذه� اXفهوم مرحلة

ã
| يب� بل مفهومه Øيتع� n ومشّخصاته قيوده يلحقه n ما

تـصـّور ٕا� Øوالتـعـ� التشــّخص مقام
ã
| Jـتاج أيضاً

Ø ã
الذه� واXفهوم بل

اُخر@/ oمفاه عن ¨تاز وقيود مشّخصات

ٕا� ÇJتاج فzا ء
ã
Ï¾ كّل وجود Iقّق فٕاّن :@nالعوا من اXاّدة وراء Dف وكذلك

انف&ق@/ حصول

ع� يدّل الك«Ìة ]ناسبة والِفلق لح@, ßXوا َسن Ò¡كا صفتان والِفلق الفَلَق ٕاّن Øj
]ناسبة الفَلَق أّن Fك العجيب@, وأ
مر الداهية موارد

ã
| فيستعمل واKفاض@, انكسار

وأ
رض اXنفِلق@, بح كالص� انف&ق@, وفيه منفلقاً بكونه يتّصف ما ع� يدّل الفتحت�
الظ&م@/ عن اXنفلق Øتب�Xا وا¡ّق ب�ارتفاع�@, اXنفلق Øطم�Xا



١٥١ فلق

به@/ واتّصاف فيه 
نف&ق ,@ كّ&ً اòلق ذلك ومن

/@١ . ١١٣ ـ خَلق ما
Ù
Ì¾من الفَلق برب& ُقلأعوذُ

كّل رّب أيى الفَلق@, رّب ذ@كر يناسـبه اòلق@: مطلق
Ø
Ì¾من إ
ستعاذة اُريد وØXا

ا� هـو الفلَق
ã Ù
èومر الَفَلـق@, مصاديق من اÇòلق فٕاّن منفلـقاً@, بكونه يتّصف ء

ã
Ï¾

ه
Ø
Ì¾و خ�ه وع� اòلق ع� وسلطان حا@كم مربّياً كونه ٕا� بالنظر فهو عّز@@وجّل@,

وآثاره@/

وهو أيضاً أّن@الغاسق Fك معاً, اXاّدّية@واXعنويّة اُ
مور ã|@زمة
 ا
ستعاذة وهذه
والض&
ت ا
Lرافات اXعنويّة@: والغاسق ال¿Ìور من واXراد ,Fyم أعّم الظ&م@ا¤يط

واGدايات@/ والروحانيّة النورانيّة قبال ã| القلب@, ع� ا¤يطة النازلة والظلFت

/@٦٣ . ٢٦ ـ@ oالعظ كالطBْود ِفرق aكل فكاَن فانفَلق

فالُق ///@ ا¡يىّ من اXي&ت رُج ÔUو اXي&ت من ا¡يىّ ِرُج ÔOويBوالن ب& Ò¡ا فالُق Eَا ٕاّن
/@٩٥ . ٦ ـ َسَكناً الّليَل وجَعل إ*صباح

يكون والفرق كالطSود@, ُفرق قد ِفِلق كّل فكان العصا@, بÍÉب البحر @فانفلق أيى
إ
نف&ق@: Iقّق بعد

/@٥٠ . ٢ ـ فأSينا@كم البحَر بكم فرقنا وٕاذ

ا
نف&ق فٕاّن واحد@, جنس من واXنفلق الِفلق كون ي&زم ا
نف&ق أّن �O
و
فٕاّن الظ&م@, دون التعب�بإ
صباح لطف يظهر وwذا ,@

@تبّدً وانقساماً تفارقاً يوجب
التنّور@, ٕا� ص�ورة هو الّذيى إ
صباح انف&ق من يتحّصل ا Ø̂ ٕا الشمس ونور الyار

التنّور@/ وذلك الصبح انف&ق هيى الyار ماّدة فتكون

مبدأ وأمّا ا
نف&ق@, بدء الصبح فيكون إ
صباح@, ÇIقّق بعد يتحقّق بح والص�



فلك ١٥٢

والتحّول@/ الص�ورة وهو إ
صباح@, فهو ا
نف&ق@:

قوله
ã
| Fك الفلق@, دون بإ
خراج Øفيع� منه@: يتحّصل وما اXبدأ اختلف ٕاذا

Ø
j

اXي&ت@/ من Bا¡يى رُج Ö ÔO ـ@ الفالق بعد تعا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فلك@:

سـَبب مـثل أفـ&ك Çbعه والفَلَك معروفة@, ـرة@: Ò Ò\ مثل غزل ßXا فَلكة ـ مصبا
فيؤّنث@/ وbعاً فيذّكر@, واحداً يكون السفينة@, قُفل مثل والفُلك وأسباب@/

غزل@, ßXا فَلكة ذلك من ء@,
ã
Ï¾

ã
| استدارة ع� يدّل صحيح أصل فلك@: ـ مقا

فَلَك القياس هذا ومن استدار@/ ٕاذا اXرأة@: ُ ثَديى فلَك قيل@: ولذلك 
ستدارtا@, يت Ùdو
قِطع والفَلَك@: يرتضع@/ لئّ& لسانه ع� أدرته غ�ه@: أو بقضيب َ ديى Òا� وفلكُت ال«Êء@/
أصله@/ من صُلب ما اللسان@: فَلَكة ٕاّن ويقال حوGا@/

Ø
Fع مرتفعة أ
رضمستديرة من

ولعـلّها ,@Ëº
إ هذا
ã
| وا�مع الواحد ٕاّن ويقال فُلكاً تسّمي ولعلّها السـفينة@: وأمّا

ُتدار@/ ا Øu@
ٔ فُلكاً تسّمي

أَسد مثل ع�فُعل مع ÔN أن وNوز أف&ك@, وا�مع النجوم@, مَدار الفَلَك@: ـ لسا
ّدد@/Xا اXستدير موجه البحـر@: وفَلَك ومُعظمه@/ مُسـتداره ء@: ãÏ¾ كّل وفَلَك واُسد@/
تسـتدير أ
رض من قِطعة والَفلكة@: ـ ا�ـوهريى ال«Êء@/ اسـتدارة الفَلَك@: ـ@ الفّراء

استدار@/ تفليكاً@: ا�ارية ُ ثَديى فلَّك ـ وقيل حوGا@/ ع�ما وترتفع

غزل@/ ßXا فَلكة ِمغزل@, �فِلِك� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٥٣ فلك

والتحقيق@:

كب�ة@/ أو صغ�ة اXاء وجه
ã
| ا�ارية السفينة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

يكون ما هو فيه ا�امع واXع� الع�ّية@/ من مأخوذ فهو غزل@: ßXوا الفَلك مفهوم وأمّا

والثـديى أ
رض@/ من اXستديرة والقِطعة النجـوم@/ مدار مصاديقـه@: ومن مستديراً@,
غزل@/ ßXا وفلكة اXستدير@/ واXوج اXستدير@/

كالنجوم اXاء Mر Tيط
ã
| Qريى السفينة فٕاّن ب�اXفهوم�@: التناسب �O@
و

اXاء@/
ã
| كالسفينة اXعيّنة Vارvا

ã
| الكوا@كبQريى أّن أو ا¢صوص@/ اGواء فضاء

ã
|

باòّط والتقيّد ,@ Øمع� برنا¶ ع� وا�ريان ا�ريان@, Tيط لطافة :@Fyبي الشبه ووجه
ويرسـبا@, يغورا أن دون من Fuجريا ينتظم Mيث وتسخ�Yا عنه@, اòروج وعدم

ا¡ركة@/ مñان وTدوديّة

/@١٦٤ . ٢ ـ الناَس َينفع ]ا البحر
ã
| Qريى

ã
� الّ والُفلك

/@٢٢ . ١٠ ـ بر´طي&بة وَجرينwم الُفلِك
ã
| rُكن ذا@ ٕا Øح�

/@٣٢ . ١٤ ـ بأمره البَحر ã| لتجريى الُفلَك لكم وسّخر
/@١٤ . ١٦ ـ فيه َمواِخر الُفلَك وَتري

/@٦٦ . ١٧ ـ فضله من لتبتغوا البحر
ã
| الُفلَك لكم يُزجيى اّلذيى رّبكم

/@١١٩ . ٢٦ ـ شحون ÒXا الُفلك
ã
| معه وَمن فأSيناه

/@١٢ . ٤٥ ـ بأمره فيه الُفلك لتجريى البَحر لكم سّخر اّلذيى Eُا

ا Øuفٕا أيضاً@: السـيّارة الكوا@كب
ã
| جارية وهيى للفُلك@, وامتيازات آثار هذه

و
@تُ«Ìع الفضاء@,
ã
| و
@تغور ارvا ÒV عن 
@Hرج اXعّينة@, ارvا ÒV

ã
| جارية 
@تزال

ا�Çاذبة قوان� Iت اXنظّمة ضوابطها َبرا¶
ã
| مسّخرة وهيى حركاtا@,

ã
| و
@تبطٔي



فلن ١٥٤

والشمس القمر
ã
| Fك اُ
مور جريان

ã
و| nالعا نظم

ã
| مyا يستفاد وغ�ها@, والدافعة

وهكذا@/ فضله@/ من لتبتغوا ـ

/@٤٠ . ٣٦ ـ َيسبحون َفلٍك
ã
| وكّل ار Øyال ساِبُق الّليُل و*

. ٢١ ـ َيسبحون َفلَك
ã
| كّل والقمر والّشمَس ار Øyوال الّليَل َخلق اّلذيى وهو

/@٣٣

هو الفلك ٕاّن وقلنا اLراف@/ دون من حّق مس�
ã
| حركة أ@نّه سبق قد بح Sالس

اXتصّور@, اòّط
ã
| Fك ,@

Ø ã
ذه� متصّور أو Tسوس من أعّم وهو استدارة@,

ã
| يكون ما

الكوا@كب@/ حركات
ã
| اXعيّنة اXتصّورة والدائرة

F Øuفٕا والyار الليل ٕا� بالنسبة وأمّا معلوم@/ والقمر الشمس ٕا� بالنسبة وهذا
الضياء من آثارها كذلك ودائرة@: خّط

ã
| Qريى الشمس أّن Fوك الشمس@, آثار من

جريان@الشمس@وجريان@أ
رض@, من@آثار فالليل@والyار @بتبع@الشمس/ وا¡رارة@Qريى
بالتبع@: أو بأ
صالة يكون أن ب� ا�ريان

ã
| فرق 
و

ـ Gا Xستقّر ريى ÒQوالّشمُس ُمظلمون@, هم فٕاذا اَر Øyال َنْسلخمنه الّليُل وآيةGم
/@٣٨ . ٣٦

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فلن@:

ã
| هذا فُل@/ عن ف&ناً أمِسك ـ النجم أبو ه Ø̀ ور أحد@, كّل عن كناية فلن@: ـ مقا

الّ&م�@/ مع �أيى الفُ&ن والفرس الُف&نة@, ركبُت قيل@: غ�هم
ã
| كان فٕان الناس@,

,@mال}ا عن كناية Fwو
Øã
Ïºنا
أ عن كناية و
م@: بغ�ألف وف&نة ف&ن ـ مصبا

الُف&نة@/ وحلبت الف&َن@, ركبت فيقال



١٥٥ فند

ُف&ن@/ ِفُلنيتا@: ِف&ن@, ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

ف&ن@/ ـ@ @�
ã
�ِفل� ـ ع�يى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@ Øع�شخصغ�مع� وتدّل وال«Ìيانّية@, الع�يّة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
التأنيث@/

ã
| التاء وتلحقها

اُريد فٕاذا الناس@, من Øمع� غ� فرد ع� للد
لة موضوعة الكلمة كانت ا ØXو
مشّخص@/ نوع ا Øuفٕا بالّ&م@, عّرفت :@mال}ا wا

. ٢٥ ـ
ã
æجاَء ٕاذ بعَد @كر الذ& عن

ã
� أَضلّ لقد َخليً� ُف�ناً ذ ß ØHأ n

ã
� َليتَ ×� َويلَ يا

/@٢٨

برفاقته ÏÈير 
 أ@نّه وٕا� Iق�ه@, ٕا� ٕاشارة وغ�ه@: الرفيق دون به التعب�
رفيقاً@/ كونه وباّدعاء بل فعً&

يا ـ بقوله الدنيا@: ا¡ياة
ã
| رفاقته اذ ØHا عن والتأّسف التأّثر uاية ٕا� وأش�

/@
ã
� َلقدأضلّ ,@

ã
� َليتَ ,@ ×� َويلَ

ٕاليه والتوّجه وجّل عّز ا� ذ@كر عن يُضلّه خليً& الدنيا
ã
| ذ ØHا من حال وهذا
و¾Îواtا@/ الدنيا ٕا� تعا�@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فند@:

من ـمراخ lالش الِفند@: ذلك من وشّدة@, ثِقل ع� يدّل صحيح أصل فند@: ـ مقا
التفنيد@, عليه يقاس ا

Ø
Wو ِفنداً@/ الرجل يى Ød وبه ,@oالعظ ا�بل هو قوم@: وقال ا�بل@,



فند ١٥٦


ٕاّ َهـَرماً يكون 
و رم@, ÒGا والَفَند@: ويشتّد@/ سامعه ع� يثقل ك&م 
@نّهٔ اللSوم@, وهو
n ا Øu@
ٔ مُفنِدة عجوز يقال 
و ,@

Ò ß
اُه ٕاذا مُفِند فهو الرجُل أفنَد يقال عقل@, ٕانكار ومعه


ّنٔ كذا@, يى Ød يكون أن وWكن الكذب@, الَفَند@: ويقولون ,@ رأيى ذات َشبيبxا
ã
| تك

وزره@/ شديد j
إ شديد 
@نّهٔ كذا يُسّمي أن وWكن ُي&م@/ أيى ُيفنSد@, صاحبه

َهَرم@/ من الرأيى ضعف والَفَند@: كَذب@/ ٕافناداً@: أفند وقد الكَِذب@, الَفَند@: ـ صحا
الشاِعر@/

Ø ã
æما lالز والِفند@: /@
طوً ا�بل من قِطعة والِفند /@ الرأيى اللSوم@وتضعيف والتفنيد:

غ�
ã
| يستعمل وقد اXرض@/ أو َرم ÒGا من العقل وٕانكار َرف Òòا الَفَند@: ـ لسا

وفّنده@: رأيه@/ خطّأ وأفَنده@: والقول@, الرأيى
ã
| اòطأ والَفَند@: الك�@/

ã
| وأصله الِك�@,
وأضعفه@/ عّجزه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كانت@/ علّة ّ بأيى واقعيّة أو رأيى
ã
| اLراف هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ
صل أّن

Çَرف@/ Òòوا /@ الرأيى
ã
| واÇòطأ اLرافاً@/ أوجـب ٕاذا العقل

ã
| الضعف مصاديقه@: ومن

واGرم@/ واللوم الضعف لوازمه@: ومن حّقة@/ واقعية قبال
ã
والكذب|

فتجّوز@/ عظمه@: عن أو استقامته عن منحرفاً كان ٕاذا ا�بل وأمّا

مرتبة@/ أو عنوان
ã
وخفض| ٕاسقاط فٕانّه بإ
هتار@: والتفس�

Eِتا قالوا ُتفن&دون أن لَو* يوُسَف Ò́ ر ٔ*ِجُد
ã
Ùæ ٕا أبوهم قاَل Ôالع� َفصلت ا ØXو
/@٩٥ . ١٢ ـ hالقد َض�لَك

ã
� لَ ٕانَّك

اLراف@/ رأييى ã
و| منحرف فكريى ٕاّن تقولوا أن 
لو أيى

فكرك اLراف
ã
| أيى ـ hالقد َض&لك

ã
ل� ٕانّك ـ قوGم اXع�@: هذا ع� ويدّل



١٥٧ فّن

أمره@/ واعت&ء يوسف حّق
ã
زعمت| كنت Fك السابق@,

ٕاليه@/ اXشار الفَنَد وهو بالض&ل@, يعقوب قول فقوبل

وغ�ها@/ العقل وضعف واGرم الكذب ـ oمفاه اXقام يناسب 
و

نظر
ã
| هو بل واقعاً Iقّقه ع� و
@يدّل شخص@, ٕا� ا
Lراف نسبة والتفنيد@:

وا
Lراف@/ وب�اòرف بينه الفرق هو وهذا اXتكلlم@,

كانوا الّذين من واليق�@, اXعرفة أهل حّق
ã
| غالباً ياءي النسبة هذه وأمثال

وا¡قيقة@/ النور nعوا Tجوب�عن

الدالّة اXضارع وصيغة والّ&م ٕاّن بكلمة �ع� يعقوب قول
ã
| التأ@كيد �O 
و

اXنتسب القميص يناسب وهو ,@ ّ ماّديى ã
| جريان عن عبارة والر´ ا
ستمرار@/ ع�

�ع�@/ يوسف ٕا�

/@Ë»الق وهو زائد بتأ@كيد أجيب اXناسبة@: وwذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فّن@:

ÍÈب ع� ـ وا
�خر تعنية@, ع� أحدYا يدّل صحيحان@, أص&ن فّن@: ـ مقا
فننته يقال الشديد@, وإ
طراد التعنية الفّن@: ـ فأ
ّول كّلها@/ أ
شياء

ã
| الÍÉوب من

وهو :@ Òïَالف ومنه وُطرقه@, ء
ã
Ï¿ال أجناس أ
فان�@: ـ وا
�خر وعّنيته@/ أطردته ٕاذا فنّاً@:

فَنّاء@/ أصله كأّن عبيد@: أبو قال َفنواء@/ شجرة ويقال أفنان@, وbعه الغصن@,

وا�مع الُغصن@, Òïَوالف فنون@/ وا�مع منـه@, النوع ء@:
ã
Ï¿ال من الفـّن ـ مصبا

وأسباب@/ َسبب مثل أفنان@,

من الÍÉب والفّن@: ا¡ال@/ والفّن@: أ
نواع@/ وهيى الُفنـون@, واحد الفّن ـ لسا



فّن ١٥٨

والرجل أ
موال@/ فنون وأصبنا النبات فنون رعينا يقال وفنون@, أفنان وا�مع ء,
ã
Ï¿ال

بالعجائب@,
ã
çيأ ِمفّن@: ورجل فعلك@, Øïوالتف فّن@, بعد فّن

ã
| يشتّق أيى الك&م@: Ùïيُف

والفَّن@: طرَده@/ ٕاذا فَنّاً@: يفُنّـه وفنSـه التخليط@/ والتفن�@: فُنـوناً@, جعلهم الناَس@: Úïوف
:@ Òïَوالف اXقضوب@,

ã
يع� الَقضيب الغصن وقيل@: الُغصن@, :@ Òïَوالف /@éالغ والفَّن@: الَعناء@/

وبعÎÉم ا¡يـطان@/ ع� أ
غصان ظّل عكرمة@: قال ـ أفنان وَذواتا منه@/ تشّعب ما
bع وأفان� /@ Òïَوف فَّن حينئذ واحدها ألوان@, ذواتا وبعÎÉم@: أغصان@/ َذواتا Ìه@:

Ø
ف«

أفنان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـدر أ
صل
ã
| والفَّن والتشّعب@, عب Sالش هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

كالَبعـث والفَّن بالتشـّعب@/ يتصف ما َسـن@: Ò¡كا أ
صل ã| صفة Òïوالفَـ ْعب@/ Sكالش@
والُبعوث@/

فتكون وغ�ها@: واللون والغصن والشّق والÍÉب وا¡ال النوع مفاهoـ وأمّا
Qّوز@/ فهو 
وٕاّ ء@/

ã
Ï¾ التشّعبمن مفهوم مyا كّل

ã
لوحظ| ٕاذا أ
صل@, مصاديق من

ã
| فراجـع مادفـاته@, عن به وامتـياز Uصـوص قيد مyا كّل

ã
| وي&حظ

بابه@/ ٕا� مyا كّل تشخيص

هـذه ي&زم قد التشعيب فٕاّن :@éوالغ والتخليط والتعنية إ
طراد oمفاه وأمّا
مورد@/

ã
| مyا كّل ,@

ã
æعاXا

/@٤٨ . ٥٥ ـ أفنان واتا ذَ َجّنتاِن@/// َربBه َمقام خاَف ن ÒXو

صفة ومyا النفسـانّية@, الصفات وباعتبار الصا¡ة@, أ
عFل باعتـبار ا�نّتان
هات�ا�نّت�@/ ع� با
عتبارين فيلتّذ اòوف@,



١٥٩ ف�

/@Fyم بواحدة متناسبة وجهاتUتلفة شعبات Fyم لكّل ٕاّن
Ø
j

اXتشّعبات@/ أيى ,@ Òïَالف bع وأ
فنان

اXفهوم هذا من
Ó
مع� قريبة مواّد

ã
| توجد والعناء@: الطSرد oمفاه أّن �O 
و

وغ�Yا@/ والشعب كالشّق ذ@كرنا@, Xا

عذابه عن 
 شأنه@, وج&ل وعظمته الرّب مقام عن Mصوله هنا اòوف ويقيّد
اُ
نس فzا ٕاG×يّة ثانويّة Pنّة ل&ستحقاق السبب هو وهذا وأخذه@, وسخطه وعقابه

وا
رتباط@/ والتوّجه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ف�@:

ما ذ@كرنا وقد معلوم@, قياس ع� Òéُي nو كَِلُمُه ينقاس 
 باب هذا ف�@: ـ مقا
ذهب أيى قَطَعه@, وا� انقطع@, ٕاذا وذلك أفناه@, تعا� وا� َفناء@, Òيف�

ã ß
فَ� قالوا فيه@, جاء

أفنية@/ وا�مع جوان}ا@, من الدار مع امتّد ما والِفناء@: الثعلب@/ عنب مقصور@: والفنا به@/
نبت@/ :@

ã
æفا
وأ اXداراة@/ واXفاناة@: هو@/ ن

Ø
W يُدَر n ٕاذا العرب@, أفناء من هو ويقولون@:


@نّهٔ فنّاء@, والقياس ء@,
ã
Ï¾ كّل

ã
| أفناؤها َذهبت ٕاذا َفْنواء@: وشجرة البقرة@/ والفناة@/

/@ Òïَالف من

الفـناء@, ٕا� صـائر ÇUلوق@: وكّل فناًء تعب باب من Òيف� اÇXاُل
Ò ã ß
فَ� ـ مصبا

أمـام سعة وهو الوصيد@, والِفناء@: اÇGرم@/ للشيخ وقيل أفنيته@/ فيقال باGمزة ويُعّدي
جوانبه@/ من امتّد ما وقيل البيت@,

:@ Òيف�
ã ß
وفَ� بعضاً@/ بعÎÉم أف� قَتًْ&@: القوم æوتفا البقاء@/ نقيض الَفناء@: ـ لسا

ع�اXوت@/ وأ¾Ìف َهِرم

فناء بعد ء
ã
Ï¿ال آخر فناء هو النفاد أّن والنفاد@, ب�الفناء الفرق ـ ٨٤ الفروق



ف� ١٦٠

نفاد يقال 
و ,@nالعا فناء تقول ٕانّك تري 
أ bلة@, يف� Dف النفاد و
@يستعمل أّوله@,
/@nالعا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خصـوصيّاته من ء
ã
Ï¿ال قـوام به ما زوال هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ
صل أّن

النفـاد@:
ã
| وي&حظ بالكلّيـة@/ ء

ã
Ï¿ال ذات زوال فٕانّه ا
نعدام قبل وهو وامتيازاته@/

ظاهراً@/ بالكليّة ء ãÏ¿ال ã�ينت Ø
ح بالتدريج الفناء

ونفد هواء@/ صار ٕاذا الظرف
ã
| اXاء وانعدم الكث�@/ اXاء

ã
| اXلح

ã ß
فَ� فيقال@:


 العرف بنظر ت&حظ ا Ø̂ ٕا
ã
æعاXا وهذه ء@,

ã
Ï¾ منه يبق nو بالتدريج اُ@كل ٕاذا الغذاء

العقلّية@/ بالدقّة

/@٢٦ . ٥٥ ـ وإ*@كرام ا��ل ذو ربّك وَيب
وجُه فاٍن علzا َمن aكل@
وbيع وامتيازاته خصوصيّاته وتزول يف� فهو أ
رض ع� موجود كّل أيى
وِوجهـته الرّب وجـه ويب� للرّب@, وجهاً يكون ما 
ٕاّ اXاّدية@, أ
رضيّة مشّخصاته

ا�هات@/ سائر فناء بعد بالرّب الباقية

ال«Êء@,
ã
| هو ٕا�من نظر 
و ع�أ
رض@: هو ٕا�مَن الكرZة ا
�ية

ã
| والنظر

ã
و| ا�ملة@/

ã
|

Ø ã
تكوي� أ
ّول

ã
| الوجهيّة وIقّق الفناء فٕاّن أ
رض@:

ã
| هو ما وٕا�

مراحل@/
ã
| ّ طبيعيى Ø ã

س�تكوي� ٕا� Jتاج
ã
æالثا

الفناء Iقّق ٕا� ٕاشارة يب�@: ـ
ã
| اXضارع وبصيغة فاٍن@, ـ

ã
| والتعب�بإ
dيّة

تعا�@/ � الوجه
ã
| البقاء استمرار وٕا� بذاtا به متّصفة ع�أ
رضوكوuا مَن

ã
|

Çا Ø̂ ٕا تعا� غ�ه عن الفـناء مرتبة ٕا� البلوغ أّن ٕا� ٕاشـارة بالرّب@: والتعب�
بـا� العـارف� درجة منxي اXقام هذا فٕاّن وبتأييده@, وجّل عّز ا� ببيـة يتحّصل

الّ&هوت@/ مقام وهو اXقّرب�@, وأوليائه



١٦١ ف�

مرتبة أع� الوجه فٕاّن وإ*@كرام@: ا��ل ذو ـ تعا� بقوله يوصف هذا وع�
من اXرأي واÒXنظر ٕاليه يُتوّجه وما به يواَجه ما ء

ã
Ï¾ كّل ووجه والظهور@,

ã
Øالتج� من

وانكدار, شوب كّل من خالصاً صافياً ومرأًي تامّاً مَظهراً يكون ما � والتوّجه ء,
ã
Ï¿ال

تعا�@/ ا� 
ٕاّ فيه يري 


ٕا@كرامه وNب شأن@, وارتفاع وج&ل عظمـة صاحَب يكون اXـقام ذلك
ã
و|

نوره
ã
| وفاٍن ا� ببقاء باٍق وهو تعا�@, ا� وجه فٕانّه ٕاليه@, والتوّجه وQليله وتعظيمه

وجّل@/ عّز

الكرZة@: ا
�ية من وقريب

وٕاليه ا¡كُم له وجَهه ٕاّ* هالٌِك ء
ã
Ï¾ aكل هو ٕاّ* ٕالَه * آَخر اً ×Gٕا Eا َمع و*@َتدُع

/@٨٨ . ٢٨ ـ@ تُرَجعون

بانقضاء سـقوط أيى والفـناء@, اFXت من أعّم وهو ا¡ـياة@, قبال
ã
| واG&ك

عّز وجهه 
ٕاّ وvلك@, ويسقط حياته
ã
ÏÉينق ا�ملة

ã
| حياة له ء

ã
Ï¾ كّل فٕاّن ا¡ياة@,

فيه فناء 
 باق فهو وجّل@: عّز � وجهاً كان fا اXرجع@, وهو � ا¡كم فٕاّن وجّل@,
عليه@/ ه&ك 
و

أنواع@: ث&ثة وع� مراحل@, ث&َث للفناء ٕاّن
Ø
j

ٕاذ ,@
Ø ã
تكوي� فzا الفناء فٕاّن ا£ّردة@: وأ
رواح كالعقول العالية nالعوا

ã
| ـ أ
ّول

ذاتاً@/ خالصة Vّردة هيى

فzا الفناء فٕاّن وإ
نسان@: وا¡يوان والنبات كا�Fد اXاّدية nالعوا
ã
| ـ

ã
æالثا

التجّرد مقام ٕا� تصل أن ٕا� مرتبة بعد مرتبة ا¡ياة
ã
| والس� ّ الطبيعيى ع�ا�ريان

واòلوص@/

أن ٕا� و� ا�
ã
| وجاهد الس�ٕا�ا� طريق

ã
سلك| ٕاذا إ
نسان

ã
| ـ الثالث



فهم ١٦٢

والبقاء@: الفناء مقام ٕا� يصل

١٨ ـ أحداً ربّه بعبادة ك
ß
Ì¿ يُ و* صا¡اً عمً� فلَيْعمل ربّه ِلقاَء يَرجو كان ْن Òf

/@١١٠ .

ّ بس�طبيعيى أو تكويناً ٕامّا الفناء Iقّق بعد 
ٕاّ اللقاء ٕا�مرتبة البلوغ Zكن ف&
/@ ّ ا
ختياريى بالسلوك أو ومرات}ا ا¡ياة

ã
|

اXّن وذو hكر جواد ٕانّه لقائه@, ٕا� السلوك طريق
ã
| يوفّقنا أن تعا� ا� نسأل

اللقاء@/ رسالة راجع ـ وتوا Ò] أن قبَل موتوا ـ الواردة الرواية مع� وهذا وإ
فضال@,

ã
| ا� وفّـقه مـن 
ٕاّ 
@يعرفها ّية@: ×G
إ اXعارف كسائر الفـناء مقام وحقيـقة
أهلها غ� من فzا يقال وما وإ
خ&ص@/ النفس وتزكية وا£اهدة والس� السلوك

وٕاض&ل@/ ض&ل فهو نفياً@: أو ٕاثباتاً

تداخـلت وقد واويّاً@/ الفنـو ماّدة من فهيى وغـ�ه@: البيـت أمام oمفاه وأمّا
والفنو@/ الف�والفّن ـ مواّد

ã
| oفاهXا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فهم@:

Ëºٕا السا@كن وقيل لغة@, اXصـدر وتسك� تعـب@, باب من ÓFفََه فِهمته ـ مصبا
والتضعيف@/ باGمزة ويعّدي علمته@/ ٕاذا للمصدر@,

اللغة@/ أهل يقول كذا ء@/
ã
Ï¿ال ِعلم فهم@: ـ مقا

أ
خ�ة علمه@/ وَفهامة@: ÓFوفََه ÓFفَْه فِهمه بالقلب@, ء
ã
Ï¿ال معرفتك الفهم@: ـ لسا

الك&م@: وتفّهم وأفهمته@, ف&ناً وفّهمت وعرفته@/ عقلته َء@:
ã
Ï¿ال وفِهمت سيبويه@/ عن

أ
مـَر وأفـَهَمه وَفَهم@/ فَْهم ويقال@: الفهم@, Ìºيع َفِهم@: ورجل ء@/
ã
Ï¾ بعد شيئاً فهمه



١٦٣ فهم

فأفهمته َء
ã
Ï¿ال

ã
استفهم� وقد يُفهمه أن سأله واستفهمه@: َيفهمه@, جعله ٕايّاه@: وفّهمه

/@ ÓDتفه وفّهمته

عـند الك&م
ã
æعا[ العلم هو الفهم أّن والعلم@: الفهم ب� الفرق ـ ٦٩ الفروق

يسـمع@, ما ]عـ� العلم ء بطيى كان ٕاذا الفهم@: سـيlٔي ف&ن يقال وGذا خاّصة@, Êºعه
nعا 
@نّهٔ بالفهم@, ا� يوصف أن Nوز 
و ,@

Ø ã
èالعر ك&م يفهم 
 ّ أ
عجميى كان ولذلك


أ الك&م@,
ã
| 
ٕاّ الفهم يستعمل 
 بعÎÉم@: وقال يزل@/ n Dف به هو ع�ما ء

ã
Ï¾ بكّل

وVيئه@/ ذهابه فهمت تقول 
و ك&مه فهمت تقول أ@نّك تري
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذلك كان سواء ء@,
ã
Ï¾

ã
| التعقّل عن أمر ٕادراك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

خارجيّاً@/ موضوعاً أو ك&ماً ء
ã
Ï¿ال

/@Fxل�[ أو
Ø ã
مر� أو مسموع ء

ã
Ï¾ عن وإ
دراك العلميى ا
ستنتاج هو فالفهم

منه@/ أعّم والعلم

يقال ف& بعلم@, وليس واXعرفة@, العلم ¡صول وباعث مقّدمة الفهم ٕاّن وأيضاً
واXعرفة@/ العلم كث� ٕانّه يقال Fك الفهم@, كث� ٕانّه

ÓFوِعل ُحgاً آتينا وكّ�ً سلDَن ففّهمناها ْرث@/// Ò¡ا
ã
| gاِن ÒJ ٕاذ وسلDَن وداوَد

/@٧٩ . ٢١ ـ
/@ ÓFوفه ÓFعل يقل n هذا وع� وا¡كم@, العلم ¡صول مقّدمة oفالتفه

يتوقّف وهو أخري@, بوسائط أو بإ
لقاء أو بالوحيى ٕامّا تعا�@: ا� والتفهoمن
وارتباط@/ خلوصوصفاء Iقّق ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فوت ١٦٤

فوت@:
ومنه فعله@, وقت فات وأ
صل أ
مر@, وفات وفَواتاً@, فَوتاً يَفوت فات ـ مصبا
بذراع@: ف&ن وفاته أعوزه@/ ء@:

ã
Ï¿ال وفاته فيه@/ تفعل nو وقxا خرج ٕاذا الص&ة فاتت

يؤامر nو برأيه واستبّد ء
ã
Ï¾ بفعل سبق ٕاذا افتياتاً@: ف&ن ٕافتات قيل ومنه wا@, سبقه

الفضل@:
ã
| وتفاَوتا اختلفا@/ ٕاذا الشـيئان@: وتفاوت فيه@/ بأ
مر منه أحّق هو من فيه

فيه@/ تباينا

يقال ٕاليه@, والوصول ء
ã
Ï¿ال ٕادراك خ&ف ع� يدّل صحيح أصيل فوت@: ـ مقا

وإ
فتيات@: ذاك@/ هذا يُدِرك n أيى ,@Fyبي ما تباَعد الشيئان: وتفاوت فَوتاً/ ء
ã
Ï¿ال فاته

أمره@/ دون ء
ã
Ï¾ يُعمل 
 أيى عليه@, 
@يُفتات ف&ن يقال ا
يBر دون ء

ã
Ï¿ال�السبق@ٕا

أفـوات@, وا�مع إ
صبع�@, ب� كالُفرجة الشيئ�@, ب� الُفرجة الفوت@: الباب@: ومن
ويـقال@: وِشـ}ها@, وصيّة من أراد ما فاته كأ@نّه فوجٔي ٕاذا الَفوات@: موت مات يقال

ٕاليه@/ يَصل 
و يراه حيث أيى فيه@, فوَت رزقَه تعا� ا� جعل

� ا¡مد :@
Ø ã
èأعرا وقال أنا@/ وفُت�ه ,@

ã
سبق� أيى كذا@:

ã
فات� الَفوات@/ الَفوت@: ـ لسا

يفوت فات الليث@: /@
ã
Ùع� ذهب وفَواتاً@: فَوتاً أ
مر

ã
وفات� ُي&ت@/ 
و يُفات 
 الّذيى

ا
فتيات@: :@ ّ أ
صمعيى وتفّوت@/ تفاوت وبيyم بائن@, بون يقولون Fك فائت@, فهو فَوتاً@,
ف&ن ٕافتأََت السّكيت@: ابن Ìأحداً@/ ß¿يست nو مÏÉعليه أيى بأمره ٕافتاَت يقال الفراغ@,

به@/ استبّد ٕاذا باGمز@: بأمره
ٕادرا@كه@/ يتعّذر Mيث إ
نسان عن ء

ã
Ï¿ال بُعد الَفوت@: ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والفرق و
@ُيدرك@/ 
@يوَجد Ø
ح ء
ã
Ï¾ انعدام هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن



١٦٥ فوت

يـوجد@/ أن قبل ء
ã
Ï¾ عدم ع� تدّل اXاّدة أّن والفـناء@: واXوت ا
نعدام وب� بيyا

الوجود@/ بعد ع�انعدام دالّة فهيى اXواّد@, تلك R&ف

وتـعّذر
Øã
ÏÉÇXوا والفراغ والسـبقة الذهاب ـ oمفاه ترجع أ
صل هذا وٕا�

وغ�ها@/ ٕاليه والوصول إ
دراك

ٕادراك Tيط عن وخروجه ومضيّه ء
ã
Ï¿ال ذهاب ولوازمه@: الفوت آثار من فٕاّن

إ
دراك عـن بُـعده أو ٕاليـه@, الوصول أو ٕادرا@كه Zكن 
 Mيث سـبقه أو الشخص@,
والوصول@/

والذهاب بالسبق فائتاً يكون أن اختيار أيى الفوت@, Iقّق اختيار وا
فتيات@:
بنظر وا
ستبداد آخر برنا¶ عن الفراغ مع� وهذا ونظرهم@/ آخرين أمر عن والبعد

/@
Øã
Ï½شخ

استمرار اختيار أيى مفاَعلة@,
ã
| ع�مطاوعة ويدّل تفاُعل@, فهو التفاوت@: وأمّا

تلك َتُفت nيثM آخر@, ء
ã
Ï¾ قبال

ã
| فيه خصوصيّة ]ع�فوت الفوت@, حصول

ã
|

اXقابل@/ ء
ã
Ï¿ال ذلك

ã
| اòصوصيّة

/@١٥٣ . ٣ ـ أصاَبكم ما و* فاَتكم َع�ما َزنوا ÒIلكَي�
/@٢٣ . ٥٧ ـ آتا@كم ]ا تفرحوا و* فاَتكم َع�ما تأَسوا لكَي�

/@٥١ . ٣٤ ـ َقريب َمكاٍن من واُِخذوا فوَت ف� َفِزعوا ٕاذ َتري ولو

ã
| وأ
خـذ وبإ
يتـاء اُ
و�@,

ã
| أصـاَبكم� ما �و* بإ
صـابة اXاّدة مقابلة

وعدم ٕاليه الوصول عدم يوجب انعدام من أ
صل من ذ@كرناه ع�ما تدّل أ
خ�ت�@/
ا
نعدام@/ قبال

ã
| وأ
خذ وإ
صابة إ
يتاء فٕاّن إ
دراك@,

من أو النفسانيّة اXشxيات من أو أ
موال من يكون أن من أعّم الفائت ٕاّن
Ø
j

فٕاّن أيضاً@, الفائتة اXعنويّة ا¡ظوظ ويشمل بل الرdّية@, واXناصب الدنيويّة العناوين



فوت ١٦٦


و بل فيه@, فائدة 
و أثر 
 ُيدركه@: nو ٕاليه يصل nو فات ما ع� والتأّسف ا¡زن
وtاوناً@/ وانكداراً اXعيشة

ã
| واضطراباً اُ
مور نظم

ã
| َخلًَ& 
ٕاّ يُنتج

ويراق}ا ا¡اÍÈة@, الفرصة sويغت يستقبله@, Xا وNاهد يعمل من الرجل وٕاّن
وفات@/ ÏÉم فقد فات ما وأمّا عنه@, تفوت 
 Ø
ح

وا
ستنتاج منه ا¡سنة ا
ستفادة هو العقل عند فالّ&زم وصله@: أو ما@أتاه وأمّا
وtاوناً وغروراً غفلة 
ٕاّ يوجب ف& ا£ّرد@: الفرح وأمّا منه@/ اXيسور ]قدار اXطلوب

العمل@/
ã
|

اXقام�@/
ã
| العموميّة ٕا� ٕاشارة اXوصولة@: ـ ما ـ بكلمة والتعب�

موانع@, ذات Tدودة ا Øuفٕا اXاّدية@, الدنيا ا¡ياة
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا الفَوت و
O�أّن

وهذا وابت&ء@/ وحاجة وفقر ضعف ودار مواجهة@, وصوارف Uالفة عوارض وفzا
وُخلق فكر

ã
| بوجه وفائت فوت فzا يكون ف& الروحانية@: ا
�خرة ا¡ياة R&ف

فzا ليس خلوص ودار Wات@, فzا ليس حـياة دار ا Øuفٕا موضوع@, ّ أيى
ã
و| وعمل
اخت&ل@:

/@٦٤ . ٢٩ ـ يعَلمون كانوا لَو َيوان Ò¡ ا يى ÒG خرة Ð*ا الّداَر وٕاّن

/@٤٩ . ١٨ ـ أحداً َربَّك َيظلُم و* حاÍÈاً عِملوا ما وَوجدوا

فارجــع َتفاُوٍت ِمن ـن ×aالّر َخْلِق
ã
َتري| ما ِطباقاً Êواٍت

Ò
º سبَع َخَلق اّلذيى

/@٣ . ٦٧ ـ ُفطور من َتري هل ÒÍ Ò½ البَ

معناه وليس الفوت@,
ã
| واختيار ومطاوعة استمرار ع� يدّل التفاعل ٕاّن قلنا

]ع�ا
فاق@/ العرف
ã
| اXتفاهم هو ما

ã
| يكون Ø
ح 
زمة@, وخصوصيّة وكFل ء ãÏ¾فوت من خلقه

ã
| 
@تري أيى

تعا�@/ اòالق
ã
ضعف| عن يكشف وعيب@, ونقص ضعف خلقه



١٦٧ فوج

فانظر وQّليه@: الرaة ظهور بعنوان اòلق ٕاشارة@ٕا�@أّن ن@: ×aالّر Ëºبا والتعب�
/@٥٠ . ٣٠ ـ أ*ْرض ييى ÔJكيف Eِا َرaِة ٕا�آثاِر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوج@:

وا�مع الناس@, من ا�Fعة الفَوج@: ذلك من Qّمع@, ع� تدّل كلمة فوج@: ـ مقا
ذوات مـن فهو أÌºع@: ٕاذا الرجُل@, أفاج وأمّا وأفاويج@/ أفاوج ا�مع وbع أفواج@,

الياء@/

النـاس@/ من ا�Fعة الصحاح@:
ã
و| الناس@/ من القطيع والفَوج@: الفائج ـ لسا

وهو مثله@, والفَيْج الناس@, من ا�Fعة الفوج@: أ
ث�@: ابن والَعدو@/ إ
Ìºاع وإ
فاجة@:
,@ Øه� فهو ون

Ò
v هاَن مثل فّيج@, فهو يفوج فاج يقال@: الواو@, وأصله الَفيlج@, من Uفّف

/@ Öوَه� فَيْج فيقال Oفّفان Ø
j

أفواج@/ وbعه عة@/
ß
Ì»ÔXا اXاّرة ا�Fعة الفوج@: ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـن جـريان@/ فيه ياءي ء
ã
Ï¾ من قطيع هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ
صل أّن

Ì¿وتـنت تفوح اXسك من وقطيع جانب@/ ٕا� يُ«Ìعون الناس من bاعة مصاديقه@:
ا
Lدار@/ ٕا� Qريى ا Øu@فكأ مرتفع�@, ب� Dف متّسعة أ
رض من وقطيعة رائحته@/

زائدة@/ وÌºعة ع�اLدار يدّل الياء@, ]ناسبة والفيج@:

وهيى أ@ك�@, اشتقاق فوغ@: فوع@, فور@, فوخ@, فوح@, الفوت@, ـ وب�مواّد وبيyا
ا�ريان@/ مفهوم

ã
| تشك



فور ١٦٨

فالفَوج@: وغ�ها@/ والطائفة وا�Fعة القوم ـ وب� بيyا الفارق هو اXع� وهذا
جريان@/

ã
| أو حكم

ã
| يشك قطيع

/@٢ . ١١٠ ـ أفواجاً Eا دين
ã
| َيدُخلون النّاس ورأيَت

/@١٨ . ٧٨ ـ أفواجاً َفتأتون ور aالص
ã
ُينَفخ| يوم

/@٨٣ . ٢٧ ـ ُيكّذب ن ØW فوجاً اُّمة كّل ¿Ìمن ÒL ويوَم

/@٨ . ٦٧ ـ نذير يأتكم nأ ا Ôxَخَزن َسأGم َفوج فzا
ã

اُل F @كلّ

أو الدين جانب ٕا� كا¡ركة واحد@, وبرنا¶ جريان Nمعهم متشكّل bع أيى
العذاب@/ ٕا� أو Ì¿¡ا ٕا�

أصناف ع� يتشكّلون Ì¿¡ا يوم الناس أّن الكرZة@: ا
�يات هذه من ويظهر
عـذاب ٕا� أو ,@oونـع جنّة ٕا� يساقون

Ø
j أعÇGFم@, حسب ع� وطبقات ومراتب
به@/ Uصوصة مرتبة

ã
| فوج كّل ,@oوجح

اXوارد@/ هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف وظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فور@:

فارت يقال الغليان@, فالفَور: علzا@/ @يقاس
Ø
j ع�غليان@, كلمة@تدّل فور@: ـ مقا

َفوره@, من فعله قوGم@: هذا ع� قيس ا
Ø
Wو جاش@/ ٕاذا غضبه@: وفار فَوراً@/ تفور الِقدر

يَسكن@/ أن قبل أمره بدء
ã
| أيى

غَلْت@/ وفَوراناً@: فَوراً الِقدر وفارت وجري@/ نبع فَوراً@: يفور اXاء فاَر ـ مصبا

Ø
j فيه@, تأخ� 
 الّذيى ÍÈا¡ا الوقت ع� أيى هذا@, من ع�الفور الشفعة ـ وقوGم

فوره@/ من رجع
Ø
j حاجته

ã
| ف&ن جاء يقال فzا@, ُبطء 


ã

الّ ا¡الة

ã
| استعمل



١٦٩ فور

وفار أسكن@/ أن قبل أيى ,@ فَوريى من وأتيت جاشت@/ الِقـدر@: فارت ـ صحا
ُبعده@/ العشاء@: وفَورة شّدته@/ ا¡ّر@: وفَورة غضبه@/ جاش ٕاذا ثائره@: ثار

ã
| لغة فائره

حّرها@/ من يفور ما الِقدر@: وفُوارة ثق}ا@/ الَوِرك@: وفَّوارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سبب ّ بأيى هو حيث من Mّدة وارتفاع هيجان هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن

غ�ها@/ أو ثوران أو غليان أو بنبع @كان@,

وع�@/ رج ÒU من مايٍع خروج هو النSبع@: أّن Fك@

با¡رارة@/ اKفاض
ã
| مايٍع ارتفاع هو والغليان@:

وIّرك@/ اضطراب مطلق هو واGَيجان@:

أو كالغضب@/ ّ معنويى
ã
| أو والطعام@/ كاXاء ّ يى lماد ã

| يكون أن من أعّم والفور
اXسك@/ كرائحة كاXايع@: لطيف أمر

ã
|

/@٤٠ . ١١ ـ الَتـّنور وفاَر أمُرنا جاَء ٕاذا Øح�

/@٧ . ٦٧ ـ َتفور وهيى ¾Îيقاً Gا عوا ß Òd فzا اُلقوا ٕاذا

	òا لطبخ النار توقّد Tّل وهو والنور@, النار ماّدة من مأخوذ التنّور ٕاّن قلنا
أراد ٕاذا Mيث الكاملة@, ومشـيّته التامّة قدرتـه ٕا� ٕاشارة منه@: اXاء وفوران وغ�ه@/

اXاء@/ فوران Tّل ٕا� النار توقّد Tّل ويتبّدل فيكون@, شيئاً@,

الغضب@, يفور Fك وتفور الغضب@, �Vو الغيظ مظهر ا Øuفٕا :@ Øsجه فَوران وأمّا
اXاّدة@/ nعا وراء ا

Ø
W أمر وهذا

/@١٢٥ . ٣ ـ رّبكم ِددكم ÔZ هذا َفورهم ِمن ويأتوكم وتّتقوا وا
ß
َتص� �ٕان بَ



فوز ١٧٠

Iّر@كهم@/ شّدة حال
ã
و| وهيجاuم فوراuم زمان من ويأتوكم أيى

]Çع� الرخـوة فٕاّن ,@ للاخيى اXقابل الفـور مع� ع� اXناسـبة wذه ويطلق
ليس]ع�ا¡ال فالفور هيجان@,

ã
| حّدة الفور أّن Fك الشّدة@, يقابل وهو ـ@@,

ã

ـ@@ُسس

اXتعارف@/ هو Fك ÍÈوا¡ا

ã
| وحّدة wيجان مقارن الفعل طلب أيى الفور@: ع� يدّل أ
مر ـ قوGم fع�

ح�فورانه@/ أ
مر امتثال يلزم بأن أ
مر@,

وهيجان حّدtم فوران ٕاشارة@ٕا�@أّن الكرZة: ا
�ية
ã
| التعب�باXادة لطف فظهر

وا¡Çرارة@, النار حّدة فَوران
ã
| Fك وجّل@, عّز ا� بٕامداد Ì»ينك وصولxم عداوtم

اXاء@/ ٕا� النار حّدة فيبّدل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوز@:

ء@,
ã
Ï¿بال أَفزتـه فيقال باGمزة@, ويتعّدي وSا@/ ظفر فَـوزاً@: يفوز فاز ـ مصبا

مَظـنّة ا Øu@
ٔ مات@, ٕاذا فّوز من مأخوذ اÒXْهلك@, اXوضع فازة@: ÒXوا فازة@/ ÒXا قطع وفاز@:
بالس&مة@/ 
تفاؤً به يت Ød وSا@, سلم ٕاذا فاز من وقيل اXوت@,

فاز :@Fyم تقول اG&ك@, أيضاً@: والفوز /@�òبا والظفر النجاة الفـوز@: ـ صحا
فازة Ò[ م ÚyسبIف� ـ به ذهب أيى به@, ففاز بكذا ا� وأفازه مات@/ أيى ز@: Sوفو يفوز@,

اXفاوز@/ واحدة أيضاً واÒXفازة منه@/ ]Òنْجاة أيى العذاب@, ِمن

ٕاذا فـاَز لكة@/ ÒGا واُ
خري النجاة@/ ـ فاُ
و� متضاّدتان@: كلمتان فوز@: ـ مقا
فوِزيى طّلقها@: ٕاذا 
مرأته يقول الرجل وكان وخلص@/ به ذهب ٕاذا بأ
مر وفاز Sا@/
فّوَز ـ اُ
خري والكلمة به@/ وذهب �R ظفر Xن ويقال بيدك@/ أمرِك يقال Fك بأمرِك@,

مات@/ ٕاذا الرجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧١ فوز

والتحقيق@:
ٕاّن فلح@: ـ

ã
| وقلنا والنعمة@/ �òا�ٕا الوصول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن

الف&ح@/ بعد مرتبة الفوز

الفـوز آثار fن والس&مة@: واò&ص والذهاب والظفر النجاة ـ oمفاه وأمّا
ولوازمه@/

�òا ٕا� والوصول مyا@, والتخلّص النجاة فبم&حظة واXوت@: اG&@كة وأمّا
مت&زمان@/ واÒXهلك اÒXنجي فٕاّن والس&مة@,

/@١٨٥ . ٣ ـ فاز فقد ا�نّة واُدخل النّاِر عن ُزحِزح ن Òf
/@٧١ . ٣٣ ـ ÓDعظ فوزاً فاَز فقد ورسوله Eَا ُيطع وَمن

/@١١٩ . ٥ ـ oالعظ الفوُز ذلك عنه وَرضوا عyم Eا
Òã
ÏßÈَر

/@٢٠ . ٥٩ ـ الفائزون هم ا�نّة أصحاُب
/@٣١ . ٧٨ ـ وأعنابا حدائَق للُمتّق�مفازاً ٕاّن

وٕاطاعة دخول@ا�ّنة@وا¡دائق ومن@مصاديقه@: والنعمة@, �òا الوصول@ٕا� يراد
تعا�@/ ا� ورضوان الرسول وٕاطاعة ا�

ورضوان والتّقوي الرسول وطاعة ا� طاعة
ã
| هو :@

Ø ã
ا¡قي� الفوز أّن وليعلم

كانت ٕاذا وسعادة فوزاً توجب ا Ø̂ فٕا اXاّدية@: وا�òات الدنيويّة النعم وأمّا تعا�@, ا�
وTجوبّية@/ وتعلّقاً ظلمة تنتج ا Øuفٕا خ�فzا@, ف& 
وٕاّ النفسوtذيبه@/ لتgيل مقّدمة

/@٩ . ٤٠ ـ oالَعظ الَفوُز هو وذلك رaتَه فقد َيومئٍذ السي&ئات َتِق وَمن

النفس ووقاية التقوي هو ٕا�الفوز والوصول الرaة ¡صول التاّم السبب فٕاّن
زائلـة هيى ا Ø̂ فٕا الدنيـوّية@: اللّّذات وأمّا /@oوا�ح النـار طريق وعن السـيlئات عن



فوض ١٧٢

للنفس@/ ومقاماً و¾Ìفاً 
ًFك توجب 
و Gا@, دوام 
 لة lومتحو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوض@:

Ø
j عليه@/ ورّده آخر ع� أ
مر

ã
| ع�اتّكال يدّل صحيح أصل فوض@: ـ مقا

باتوا ـ قوGم ذلك ومن رّده@/ ٕاذا أمره@, ٕاليه فّوض ذلك من يُش}ه@/ ما ٕاليه ّد Ôف� يفّرع

ã
| ال¿Ìيكان وتفاوَض خر@/ �
ا ٕا� أمره فّوض كّ&ً أّن ومعناه Uتلط�@, أيى ,@ÏÒÈفَو

صاحبه@/ ٕا� أمره كّل ففّوض اشكا ٕاذا اXال@,

bيع يكون أن اXفاوضة@: و¾Ìكة فيه@/ أخذوا ا¡ديث@: القوم تفاوَض ـ مصبا
نكاحها اXرأة وفّوضت ٕاليه@/ أمره سلّم تفويضاً@: ٕاليه أمره وفّوض /@Fyبي Zلكانه ما

فـهيى هر@, ÒXا حكم أYلت أيى فّوَضْت وقيل مهر@, غ� من تزّوجها Ø
ح الزوج ٕا�
ÏÈفَـو واXال Gم@/ رئيس 
 متساوين كانوا ٕاذا :@ÏÒÈفَو وقوم فاعل@, Ëºٕا ضة lمُفو
بـ� مشـكة أيى ,@ÏÈفو خي� وكانت أخذ@/ شيئاً مyم أراد من Uتلط أيى بيyم
استفاض فيقال@: ويتعّدي@با¡رف مستفيض@, فهو شاع, واستفاض@ا¡ديث: الصحابة@/

وبه@/ فيه الناس

النكاح@:
ã
والتفويض| فيه@/ ا¡ا@كم وجعله ٕاليه ه Øص� أ
مر@: ٕاليه فّوض ـ لسا

:@ÏÉوفَيÏÈفَو وأمرهم رئيسGم@/ 
 متساوون أيى :@ÏÈفَو وقوم َمهر@/ ب& الðويج
Uتلط@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وصاحب متولّياً MيثNعله آخر ٕا� أمر تصي� اXاّدة@:
ã
| الواحد أ
صل أّن



١٧٣ فوض

ã
| فٕاّن التوكّل@, مرتبة بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا Oتار@/ ما يفعل فيه مطلق اختيار
ضبتفويضه lفوXا فٕاّن R&ف@التفويض@, اعتباره@/ اXوكlل@و
يسقط مقام Jفظ التوكّل@:

غ�ه@/ ٕا� ويرّده ا
عتبار@, عن ومقامه نفسه Oرج

أو زوجاً أو ¾Ìيكاً أو ربّاً ٕاليه@: ض SفوXا يكون أن اXع�ب� هذا
ã
| فرق 
و

كان@/ أمر ّ أيى
ã
و| قوم@, أفراد

آثار من فهيى وغ�ها@: وا
شاك وإ
Yال وا
خت&ط مفاهoالتساويى وأمّا
أ
نانّية@/ يرفع التفويض فٕاّن أ
صل@,

حـgه bيع
ã
| والرضاء ٕاليه اُ
مور تفويض تعا�@: با� إ
Zان m&ع ومن

مدّبر@/ nعا قادر عدل oحك فٕانّه وأمره@,

أقـوُل ما فَستذكرون شاد@/// Bالر سبيَل أهِدكم اّتبعوِن قوِم يا آَمن اّلذيى وقاَل
/@٤٤ . ٤٠ ـ بالعباد بص� Eَا ٕاّن Eٕا�ا واُفّوضأمريى لكم

الوظـائف قـبال
ã
| وأمّا والوظيفة@, ا
ختيار عن خارجة اُمور

ã
| التفويض

وجّل@, عّز ٕا�ا� للتفويض مورد ف& الّ&زمة@: وا£اهدات اXتوّجهة والتكاليف اXعيّنة
wا@/ العمل

ã
| والxاون

ٕاليه ض SفوXا الطرف ]قام واXعرفة العلم حصل ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا والتفويضمطلقاً
وكفايته@/ وٕاحاطته وقدرِته

وا�Çريانات ا
�تية ا¡وادث
ã
| اُمـوره تفويض ٕا� ٕاشارة الكرZة ا
�ية

ã
ف�

n أو wا ط ß ÔJ n ٕاذا اXتعال@, ا� ٕا� اجBعيّاً@, أو انفراديّاً روحانيّاً@, أو دنيويّاً اXستقبلة
wا@/ العمل

ã
| يستطع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فوق ١٧٤

فوق@:

أوبـة عـ� وا
�خر علّو@/ ع� أحدÇYا يدّل صحيحان@, أص&ن فوق@: ـ مقا
وأمر ع&هم@/ ٕاذا يفوقهم@: أصحابه فاق يقال العلّو@, وهو الَفوق@, ـ فأ
ّول ورجوع@/
بعد ÍÈعها

ã
| éّالل رجوع وهو الناقة@, ففُواق ـ ا
�خر وأمّا عال@/ مرتفع أيى فائق@,

فيه وأ
صل ِفيقة@, ّر@: lالد من ا£تِمع Ëºوٕا ناقة@/ فُواق 
ٕاّ عنده أقام ما تقول@: لب@, Ò¡ا
ما@@Gا غ�ه@: وقال ارتداد@, 
و مَثنويّة 
و رجوع من Gا ما أيى َفواقـ من ا ÒG ما الواو@/
ٕاليه@/ عقله أوبة من وذلك ُيفيق@, كراُن Sالس أفاق ويقولون@: قريبان@/ واXعنيان نَِظرة@/ من
عل ÔN الَوَتر 
ّنٔ ال«Îم@, فُوق الباق ومن السحاب@/

ã
| اXاء من اجتمع ما وأ
فاويق@:

فيه@/ ُرّد قد كأ@نّه فيه

وفَِوق وفوقات أفواق وا�Çمع الَوَتر@, موضع قُفل@: وزان ال«Îم فُوق ـ مصبا
ُفقت فيقال با¡ركة ويتعّدي أفوق@/ فهو ُفوقـه@, Ì»ٕانك تعب@: باب من فََوقاً ال«Îم
فُوقاً@/ له جعلت تفويقاً@: وفّوقته ,@Ì»فانك ك«Ìته فانفاق@: قال@, باب من فَوقاً ال«Îم
أصـحابه@: الرجـل وفاق ٕافاقـة@/ أفقـته قلت به لميى الَوَتر

ã
| ال«Îم وضعَت وٕاذا

إ
نسـان يأخذ ما والُفواق@: فائقة@/ فهيى با�Fل@, ا�ارية وفاقت غل}م@, أو فضلهم

الّذيى الزمان وفتحها@: الفاء
Ø
ËÉب والفواق الغالبة@/ ال¿Îقة ترجيع والُفواق@: ال�ع@/ عند

وَفوق@: فاقة@/ ذو وهو احـتاج@, ٕاذا افتياقاً@: وافتاق ا¡اجة@, والفاقـة@: ا¡لبت�@/ ب�
والفضل@/ الزيادة ومعناه ,@ ّ ا¡gيى لٕ&ستع&ء استع� وقد نقيضIت@, مكان ظرف

Fك دوuا@, fا عبيدة@: أبو قال فوقها@/ fا بَعوضة Iـت@/ نقيض فوق@: ـ صحا
Çfا الفـّراء@: وقال ذلك@/ من أصغر أيى ذلك@, وفوق صـغ�@: ف&ن لك قيل ٕاذا تقول
من Gا وما صدره@/ من الر´ شخصت ٕاذا فُواقاً@: الرجُل وفاق مyا@/ أعظم أيى دوuا@,



١٧٥ فوق

وا¡اجة الفقر والفاقة@: وٕافاقة@/ وراحة نظرة من Gا ما أيى ,@
Ø
ËÉوال بالفتح يقرأ ـ فواق

فاق@/ يقال 
و افتقر@, الرجل@: وافتاق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:


@مطلقاً, ما@xIا, بالنسبة@ٕا� أيى ,
Ø ã
النس� العلّو هو اXاّدة@:

ã
| أ
صل@الواحد أّن

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã
|

ã
و| أ
رض

ã
| مـوجود كّل ويشمل فوق@, له يتصّور ء

ã
Ï¾ كّل ٕا� ويضاف

اXمكنات@/ من وطبقة نوع ّ أيى من ال«Êء@,

اÇXريض وٕافـاقة العقل@/ ٕا� كران Sالس ٕافاقة ع� يطلق أ
صل@: هذا وبلحاظ
éاللّـ وٕافـاقة وا
نتباه@/ والعافية واليقظة الصّحة مرتبة ٕا� والغافل وا£نون mوالنا
وكـذلك واÇXعدة@, الصدر من وتصاعـده ´ lالر وٕافاقة والÍÉع@/ الصدر

ã
| واجBعه

ال¿Îقة@/

رفع
ã
| ٕاليه ويتوّجه فوقه ما ٕا� النظر كان ٕاذا وا
حتياج ع�ا
فتقار ويطلق

]ع�غلب فٕانّه فاق@, يقال 
و واختاره@, الفوق أخذ أيى ٕافتاق يقال هذا وع� الفقر@,
وسيلة@/ ّ بأيى الفقر رفع

ã
| Nاهد أيى علّو@, طلب بل علّو@, ليس ا
فتقار

ã
و| وع&@/

:@
ã
| Fك ـ ا¢لوق ٕا� بالنسبة الرّب ففَوقيّة

/@١٨ . ٦ ـ ب� Òòا
Ô
oا¡ك وهو ِعباِده فوَق القاِهر وهو

/@١٠ . ٤٨ ـ أيدvم فوَق Eا َيُد

:@
ã
| Fك ـ ا
�خرة nعا

ã
| والفوقيّة

/@١٩ . ٢٢ ـ oم Ò¡ا Îم ßºُرءو فوِق ِمن aُيَصب نار من ِثياٌب ُقط&عتGم



فوق ١٧٦

/@١٦ . ٣٩ ـ النّار ِمن ُظَلٌل فوقهم من م ÒG

:@
ã
| Fك ـ اXعنويّات ã|و

/@٣٢ . ٤٣ ـ َدَرجاٍت بعٍض فوَق Îم ÒÉبع وَرفعنا
/@٧٦ . ١٢ ـ oعل ِعلم ذيى كّل وفوَق َنشاء َمن َدَرجاٍت َنرفُع

:@
ã
| Fك ـ اXاّدية اُ
مور

ã
و|

/@٤٠ . ٢٤ ـ بعض فوَق Îا ÔÉبع ظلFٌت َسحاٌب فوقه من َموٌج فوقه ِمن َموٌج
/@١٧١ . ٧ ـ فوَقهم َبل Ò� ا َنَتقنا

:@
ã
| Fك ـ أ
صوات

ã
و|

/@٢ . ٤٩ ـ Ø ã النّ صوِت فوَق أصواَتكم َترَفعوا *
معنويّاً@/ أو ماّدياً Ø ãالنس� العلّو اXوارد@: هذه bيع

ã
| فاXراد

النفس كجعل وعلّو@/ فوقيّة ذات ء
ã
Ï¾ جعل ]ع� ٕافعال@, فهو إ
فاقـة@: وأمّا

وا
نتباه@: واليقظة والصّحة ٕا�العقل متصاعداً

/@١٤٣ . ٧ اXؤمن�ـ أّوُل وأنا ٕاليَك ُتبُت ُسبحانَك قاَل أفاَق ØFفل

ومتعالياً متصاعداً وصار رب�ه@, Ø�Q ٕاذا موÏº@�ع�@, صعقة انقÏÉامتداد
Ø
Fفل@ أيى

والسقوط@/ ا
ندكاك حالة عن

وحالة ا
ندكاك حالة ا¡الت�@, ع� د
لة فzا إ
فاقة فٕاّن لطف@: التعب�
ã
و|

إ
فـاقة أثـر
ã
| هو ا Ø̂ ٕا تعا�@: الرّب ٕا� النظر طلب عن والتـوبة والعلّو@/ التصاعد

والتفّوق@/
ã
التعا� حالة

ã
| والص�ورة

ع� يدّل وأ
لف وٕاظهار@, حركة ع� يدّل فالتحـريك كَفعال@: الفَـواق وأمّا
Wتّد@: متظاهر ع�علّو ويدّل مصدر@, فهو غار@, Sوالص داق Sوالص &م Sالس ã| Fك ا
متداد@,



١٧٧ فوم

/@١٥ . ٣٨ ـ َفواق ِمن ا ÒG ما واحدةً َصيحًة ٕاّ* هؤ*ِء َينظُر وما
وسـلطان نفوذ Iت وNعلها ويقهرها يفوقها أمر الصيحة Gذه يكون 
 أيى

ظاهر@/ Wتّد

التفاس� من يقال@: ما وأمّا للمقام@/ اXناسب وهو الكلمة@, حقيقة ÏÉقت[ هذا
مقتÏÉاXقام@/ وعن الكلمة@, مدلول عن خارج فهو ا¢تلفة@,

إ
نسان@/ سامعة تتحّملها 
 كث�ة [ّوجات له شديد صوت قلنا@: Fك والصيحة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوم@:

آخرون وقال الث�وم@/ هو قوم@: قال تفس�ه@,
ã
Uتلَف| صحيح أصل فوم@: ـ مقا

ا¡نطة@/ هو

ُفومة@/ Ìاة@ُيسّمون@السنبل@فُوماً@الواحدة
Ú
ال« وَأْزُد ا¡نطة@/ الزرع@أو الُفوم@: ـ لسا

أيى لنا@, موا lفَو يقال@: أيضاً@/ 	òا والُفوم@: شامّية@/ لغة مSص ß¡ا الُفوم@: بعÎÉم@: وقال
أراه ِسيده@: ابن قال الث�وم@,

ã
| لغة الُفوم@: وقيل قدZة@/ لغة هيى الفّراء@: وقال اختَ	وا@/

اللغة أهل ب� اخت&ف 
 ا¡بوب@, ويقال ا¡نطة@/ الُفوم@: الزّجاج@: وقال البدل@/ ع�
الفوم@/ Ëºٕا يلحقها Hت	@/

ã

الّ ا¡بوب وسائر ا¡نطة@, الفوم أّن

القرآن
ã
| ورد وأظنّه الفقراء@/ ترياَق ويسّمي الثوم@: ـ ٢٠٥ ـ التذكرة ٕاحياء

أربعـ� من أ@ك� التذكرة
ã
| داود ذ@كر وقد ذلك@/ اُحقّق n

ã
Øولك� بالفاء@, فوم Ëºبٕا

زيت ع� وJـتويى ك�ي@, ع&جيّة قيمة ذو نبات ٕانّه والواقع الثوم@, يشفzا مرضاً
ٕا»@/ الكحول@/// من نوع وأ
ليل أ
ليل@, مركّبات وبعض طيار

/@ ّ ع�يى ـ س� ـ �شوم� ـ ثوم ـ
ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فوه ١٧٨

والتحقيق@:

ع�يّاً@, شوم ٕا� مرجعه والفوم الثوم من وكّل الع�ّية@, من مأخوذة الكلمة أّن
ثقل ٕا� ينقل وشعلب@, شقل

ã
| Fك @

Ø ã
èالعر ٕا� ّ الع�يى بّدل ٕاذا الثاء ٕا� والش�يبّدل

وثعلب@/

ُتنبُت ا ØW لنا رْج ÔOكBرب لنا فادُع واِحد طعام ع� Ò�َنص موÏºلَن قلrيا وٕاذ
/@٦١ . ٢ ـ وَبَصلها وَعَدÎºا وُفومها ائها وِقثّ َبقلها من أ*رُض

وأمّا أ
رض@/ تنبته ا
Ø
W ليس فٕانّه :@	òبا التفس� و
@يصّح الث�وم@/ هو فالفُوم

مأ@كول فوم ذا وجعله ص�ورته ]ع� ,@ ّ انðاعيى اشتقاق hفالتفو ـ لَنا موا lفَو ـ bلة
مطبوخ@/

oمـفاه فـهيى ثبتت@, ٕان السنبل@: ّمص@, ß¡ا ا¡بـوب@, ا¡نطة@, ـ@
ã
æمعا وأمّا

بنفسه@/ يؤكل ا
Ø
Wليس والسنبل العدس@/ عن

ã
تغ� ا¡بوب أّن ٕا� مضافاً Vازّية@/

ا
نفتاح@, الّرخاوة@, اGمس@, صفات
ã
| تشك والش�@: والفاء الثاء وحروف

السكون@/ ا
ستفال@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فوه@:

الفم@, سعة الفََوه@: ذلك من ء@,
ã
Ï¾

ã
| تفتّح ع� يدّل صحيح أصل فوه@: ـ مقا

وفاه أفَوه@/ رجل قالوا ولذلك فََوه@, الفم أصل ٕاّن ويقولون َفوهاء@, وامرأة أفَوه رجل
الفََوه أّن ناس وزعم الك&م@/ ع� القادر ه@: Sفو ÔXوا به@/ لفظ ٕاذا به@: يفوه بالك&م الرجل
البناء هذا بنوه ا Ø̂ وٕا الyر@, فم َهة@: Sالفُو الباب ومن وطوGا@/ الُعليا الثنايا خروج أيضاً
رائحته فاحت ا ØX كأنّه الطlيب@, أفواه واحد والفُوه @لٕ&نسان, والّذيى @للyر ب�الّذيى فرقاً



١٧٩ فوه

wا@/ فاه

من الطـعام به Òªيُعا Xا ويقال وأفاويـه@, أفواه وا�مع الطيب@, الُفـوه@: ـ مصبا
وهـو Çfه الطريق@: هة Sوفُو به@/ تلّفظ يفوه@: بكذا الرجل وفاه الطيب@/ أفواه التوابل@:
إ
نسـان من والفم قياس@/ غ� ع� أفواه وbعه رجـه@/ ÒU قاق@: الز� هـة Sوفُو أع&ه@/

ã

الّ أ
لفاظ غريب من وهو اِن@, Òf ع� Øويث� أفواه@, ع� وNمع فََوه@, أصله وا¡يوان
وفاه فوه فيقال با¡روف@, اُعرب الياء غ� ٕا� اُضيف وٕاذا bعها@/ مفردها يطابق n

fه@/ أيضاً ويقال وفيه@,

اجBع اسـتثقلوا م Øuأ 
ٕاّ أفـواه@, ا�مع 
ّنٔ فم@, قوGم أصل الَفـوه@: ـ صحا
وٕاذا زيد@, وفو فوه هذا فقالوا اGاء مyا فحذفوا بإ
ضافة@, فوُهـه @هذا ـ

ã
| اGاءين

الواو 
ّنٔ واòفض@, والنصب الرفع حال فيه يستويى ,@
Ø ã
| هذا قلت ٕا�نفسك أضفَت

,@ ÓDم اGاء من وعّوضوا فحذفوها التنوين الواو Jتمل n أفردوا وٕاذا فُتدَغم@/ ياء ُنقلت
الفم@/ سعة بالتحريك@: والفََوه فم@/@ هذا قالوا

مدخل@/ فوهة@, فتحة@, ك&م@, فم@, �ِفه� ـ قع

فم@/ �أراميّة� �فوم�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ
رامـيّة ã| اÇXاّدة هـذه أّن اللغات@: سـائر ٕا� اXراجعـة من يتحّصل ما أّن
لغتان والفم والفوه الع�ّية@/ من مأخوذة والعربيّة الع�ّية@, من قريبة أيضاً وال«Ìيانيّة

ã
| الفم ع� يدّل :@ ّ الشفويى oXا حرف ]ناسبة والفم أ@ك�@, اشتقاق Fyبي مستقلّتان
الفم@, بسعة الفََوه Ì

Ø
يف« هذا وع� ا
نفتاح@, حالة

ã
| عليه يدّل والفوه ا
نغ&ق حالة

الثSنايا@/ Rروج أو



فوه ١٨٠

يُفـتح ما كّل وهو لغـ�Yا@, أو حيوان أو 
نسانٕ يكون أن من أعّم والفـم
منه اòارج الyر فم

ã
| Fك منه@, Oرج أو ء

ã
Ï¾ فيه يدخل أن اقتضاء وفيه وُيغلق@,

طريق@/
ã
| أو ظرف@,

ã
| أو آخر@, منبع

ã
| وهكذا اXاء@,

بصحيح@/ ليس وا¡ذف@: بالتبديل القول أّن فظهر

ّ ا
نðاعيى ا
شتقاق من فهيى ورجل@أفوه@: به@, وتفّوه بالك&م@, فاه ـ قوGم وأمّا
والتلّفظ@/ ع�التكلّم د
لة اXاّدة

ã
وليس| بالك&م@, واتّسع انفتح أيى الفََوه@, من

الكرZة@: ا
�يات ـ قلناه ع�ما ويدّل

/@١١٨ . ٣ ـ أفواِههم من الَبْغضاُء بَدِت قد
/@٣٢ . ٩ ـ بأفواههم Eا نوَر ُيطفئوا ُيريدونأن

/@٥ . ١٨ ـ أفواِههم ِمن رُج ÒH كلمًة ْت Ò Ô�َك@
/@١٦٧ . ٣ ـ قلوwم

ã
| ليَس ما بأفواِهِهم َيقولون

من نفخ أو بغضاَء أو كلمة أو قول من ء
ã
Ï¾ خروج موارد

ã
| اXاّدة فاستعملت

منفتحة@/ حينئذ فأ
فواه أ
فواه@,

فيه@:
ã
| ء

ã
Ï¾ ورود وكذلك

/@١٥ . ١٣ ـ ببالِغه هو وما فاه ليبلَغ ٕا�اXاء كفBيْه @كباِسِط
/@٩ . ١٤ ـ أفواِههم

ã
| م Òvأيد فَرّدوا بالبّيناِت ُرُسلهم جاءtم

أ
فواه@/
ã
| ء

ã
Ï¾ ورود موارد

ã
فاستعملت|

التعـقّل عن خلّوه ع� يدّل وإ
ظهار@: القـول مـورد
ã
| أ
فـواه ذ@كر ٕاّن

Ø
j

القلوب@: مقابل
ã
| أ
فواه فٕاّن وا
عتقاد@,

/@١٥ . ٢٤ ـ ِعلم به لكم ليَس ما بأفواِهكم وَتقولون



ء ã|

/@٤١ . ٥ ـ م Ôwقلو تؤمن nو بأفواِههم آمنّا قالوا اّلذيَن من
عن Hـرج nو وٕاZان عقـيدة عن تكن n ٕاذا Gا اعتـبار 
 بأ
فواه فأ
قوال

القلوب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ء@: ã|

ٕا� Zيـنه عن اXو� وفاء رجع@/ باع@: باب من فيـئاً ء
ã
ي� الرجل فاء ـ مصبا

وا�Çمع ق@,
ß
Ì¿Xا جانب ٕا� اXغرب جانب من رجع فيئاً@: ء

ã
ي� الظّل وفاء زوجته@,

وإ
دغام@/ إ
بدال Nوز 
و باGمزة@, وهو والغنيمة@, راج Òòا ء@:
ã
وال� وأفياء@/ فُيوء

وكّل الظـّل@, رجـع ٕاذا ء
ã
ال� فاء يقال الرجـوع@, ع� تدّل كلFت فاء@: ـ مقا

من تؤخذ mغنا ء@:
Ö ã
Ò�وال َفيئها@/

ã
| أنا وتفيّأت الشـجرُة فيSأت منه يقال ء@, Ö ã Ò| رجوع

ء
ã
ال� Ìºيع وف&ن فيئاً@/ أخذته أيى اXال هذا واستفأت علzم@/ ا� أفاَءها اÌ¿Xك�

غضبه@/ من

تَظلّل@/ فيه@: وتفيّأ Iّول ء@:
ã
ال� وفاء الظّل@/ فنسخه cساً كان ما ء@:

Ö ã
Ò�ال ـ لسا

نسخته ما الظّّل@: قال@ابن@السّكيت: جانب@/ جانب@ٕا� من لرجوعه فيئاً الظّل يى Ød ا Ø̂ وٕا
عنه فزالت الشمس عليه كانت ما كّل رؤبة@: وعن الشمَس@/ نَسخ ما ء

ã
وال� الشمُس@/

وتفيّأت @تقّلبت@, الظ&ل@أيى وتفيأت ظّل@/ فهو الشمس عليه وما@n@تكن ء@وظّل,
ã
| فهيى

وهو ء
ã
ال� من عليـه@, نف«Îا وألقت تذلًّ& له Ìت

Ø
وتك« عليه تثّنـت لزوجها@: اXرأة

الرجوع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العـود@, لوازمـه@: ومن /@ Øالتجـ� بعد
ã
Øالتحـ� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ
صل أّن



ء ã| ١٨٢

والتحّول@/ والتقّلب@, والرجوع@,

وانعطافها الزوجـة
ã
Ù�Iو الشمس@/ حرارة بعد الظّل حصول مصاديقه@: ومن

عر Sالش
ã
| وا
نعطاف والتحّرك منقادة@/ غ� كوuا بعد واòراج والغنيمة قهرها@/ بعد

انط&قها@/ بعد رع Sوالز

ي&حظ أن و
زم اXوارد@, Uتلف يتجّمع وبه اXع�@, هذا هو اXاّدة
ã
| فأ
صل

استعGFا@/ موارد bيع
ã
| القيدان

ـ oرح َغفوٌر Eا فٕاّن فاُءوا فٕان ٍر
Ô
Î¾أ تَربُّصأربعِة ِنسائهم ِمن يؤلوَن لّلذيَن

/@٢٢٦ . ٢

٤٩ ـ بالَعدل F Òyبي فأصِلحوا فاَءْت فٕان Eا ٕا�أمِر َء
ã
� تَ Øَح� َتبغيى

ã
� الّ فقاِتلوا

/@٩ .
/@ والبغيى إ
ي&ء بعد واòضوع ã

Ùوالتح� ا
نعطاف يراد

وانكسار@, Øîوت خضوع دون من الرجوع مطلق فٕاّن الرجـوع@, ]ع� وليس
باXاّدة@/ التعب� لطف وهذا فيه@/ 
@فائدة

عـ� Eُا أفاَء ما َخْيـل@/// من أوَجفrعليه fا مyم َرسـوله ع� Eُا أفاَء وما
/@٦ . ٥٩ ـ وِلرسوله فِللّه الُقَري أهل من رسوله

/@٥٠ . ٣٣ ـ عليك Eُا أفاَء ا ØWينُك ÒZ ملَكْت وما

كونه بعد عليه ومسلSطاً ومنخضعاً مقهوراً واFXليك أ
موال من جعله ما يراد
/@ ومستقّ&ً قاهراً وكونه قدرته@, وعن يد@, عن خارجاً

Iت ومنقاداً منخضعاً كونه ٕا� إ
شـارة وهو لطف@, فيه باXاّدة التعب� وهذا
كان@/ Lو ّ ع�أيى اXطلق الرجوع 
 حgه@,



١٨٣ فيص

ـ E ُسّجداً وال¿Êئل اليَمين عن ظ�لُُه َيتفيّؤ ء
ã
Ï Ò¾من Eا َخَلَق ٕا�ما يََروا Ònأَو

/@٤٨ . ١٦

ã
Ùالتث� هو والتفّيؤ@: والشخصّية@/ الوجود آثار من ينبسط ما هو الظّل أّن سبق

والتذلّل@/ Ì
Ø
والتك«

الوجود وأصل اòلق بعد يظهر ا Ø̂ ٕا الطغيان أو Øالتج� فٕاّن بالظ&ل@: والتعب�
استدامة

ã
| اòلق أّن ٕا� فيش� ثار@, �
ا وظهور البقاء مرحلة وهو التشّخص@ِ, وIقّق

ã
| وا
ستع&ء التشّخص ظهور بعد تعا�@, � خاضع ساجد وا�ريان والبقاء ا¡ياة

وجوده@/

نفسه@/
ã
والتشّخص| ا
ستقامة بعد 
ٕاّ Ì

Ø
والتك«

ã
Øالتث� و
@يصّح

خلقه@تعا�ومن من وأ@نّه ا¢لوقّية@, مرحلة مرحلتان@: له موجود ء
ã
Ï¾ @كّل

ã
ف�

اXرحلة
ã
ف� منه@/ والتجلّيات ا
�ثار وظهور البـقاء ومرحلة راً@/ Sمقـد وٕاNاده تكوينه

وقوام@/ اسـتق&ل ذاته
ã
| وليس تعا�@, له ومصنوع وUلوق ذاتاً مقهور هو اُ
و�@:

اXقّدر اXدبlر اòالق عظمة ÌاXتذلّل@قبال Ø»تكXاضع@اòا ã Øتث�Xا هو @@اXرحلة@الثانية@:
ã
و|
له@/

ظّل@/ Zن@, cل@, سجد@, ـ مواّد ٕا� ول�اجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فيص@:

فاص يقال أش}ه@, وما ماء من ء
ã
Ï¾

ã
| جريان ع� يدّل اُصيل فيص@: ـ مقا

لسانه@/ رها ÔN n أيى بكلمة@, أفاص وما قطر@/ ٕاذا والدم@: اXاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



فيض ١٨٤

فيض@:

عليه@, يقاس
Ø
j ب«Îولة@, ء

ã
Ï¿ال جريان ع� يدّل واحد@, صحيح أصل ـ مقا

وأفاضدموَعه@/ ح
فاض@/ مٔ&ه ٕاذا ٕانّاَءه@: أفاض ويقال يفيض@/ اXاء فاض ذلك من

ã
| القـوم وأفاض السيل@/ كجريان وذلك دفعوا@, ٕاذا عرفـة@: من القـوم أفاض ومنه
ف&ن وأعطي َيفيض@/ ماء فzا كان ٕاذا ُفيوض@: وأرضذات فيه@/ تَدافعوا ٕاذا ا¡ديث@:

مات@/ ٕاذا الرجل@: فاض الباب@: ومن كث�@/ من قليً& أيى فيض@, من َغيضاً

لغة@, وأفاض ,@ الواديى شفة من وسال ك� فيضاً@: يفيض السيل فاض ـ مصبا
وفاض قطرا@/ والدم@: اXاء وفاض مٔ&ه@/ صاحبه@: وأفاضه ٕامتٔ&@/ فيضاً@: إ
ناء وفاض
عرفات@: وأفاضالناسمن ه@/ Øك� ا�@: وأفاضه ك�@/ :�òا وفاض جري@/ سائل: @كّل
ٕالzا@/ رجعوا الّنحـر@: يوم مّكة ٕا� م� من وأفاضوا ٕافاضة@/ دفعة وكّل مyا@, دفعوا
شاع ا¡ديث@: واستفاض مّكة@/ م�ٕا� من الرجوع طواف أيى إ
فاضة@, طواف ومنه
فيضاً@: نفُسه وفاضت أخذوا@/ فيه@: الناس وأفاض مستفيض@/ فهو ,@Ì¿وانت الناس

ã
|

النفس@/ غ�ذلك من الرجل فاض وأ
فصح خرجت@,

وفَيَضـاناً وفُيوضـاً وفيوضة فيضـاً يَفيض وLوYا والدمع اXاُء فاَض ـ لسا
ٕافاضة@/ تُفيضه الع�دمَعها وأفاضت الواديى َصفّة ع� سال Ø
ح ك� أيى وفَيضوضة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

�Ìºازير وامت&ء ك�ة من أيى @امت&ء,
ã
سي&ن@| هو اXاّدة@:

ã
| أ
صل@الواحد أّن

/@�íرف Ìº و شدن



١٨٥ فيض

@اXادة,@وFw@تفق@عن@مادفاtا,@كا�ريان@والسي&ن
ã
من@¡اظ@القيدين@| ف&بّد

وأمثاGا@/ وا
نصباب

الضـاد حـرف بوجـود وذلك اXهملة@, بالصاد الفيـص
ã
| ليس

ã
æالثا والقيد

حروف من وهو وامتداد@, ٕاطالة ع� وتدّل ا
سـتطالة@, حروف من وهو اXعجمة@,
اXهملة@/ الصاد R&ف أيضاً@, اGجر

/@٨٣ . ٥ ـ ا¡ّق من َعرفوا ا ØW مع Bالد من تَفيُض م Òyَتريأعي
/@٩٢ . ٩ ـ َحَزناً مع Bالد من تَفيُض م Ôyوأعي

مyا@/ تسيل أن ٕا� الدموع أ
ع�من امت&ء ٕا� ٕاشارة باXاّدة التعب�

/@٥٠ . ٧ ـ اXاء من عَلينا أفيضوا أن ا�نِّة النّارأصحاَب وناَديأصحاُب
ٕالينا@/ فيكم

ã
اXمت� اXاء من سي&ن منكم ليكن أيى

/@١٤ . ٢٤ ـ oعظ عذاب فDأفضrفيه ّسكم ÒX ///@Eا فضُل ولَو*
صدوركم@/ امت&ء من سايلة منكم Qريى وأخبار ٕاظهارات

ã
| أيى

حيث من أفيضوا Øj ا¡رام@/// شعر ÒXا عند Eَا فاذ@كروا َعَرفات أَفْضrمن فٕاذا
/@١٩٨ . ٢ ـ النّاُس أفاَض

ا¡ّجاج@/ bعيّة من Fامت&ئه بعد واXشعر عرفات من ا¡ركة جريان يراد

/@٨ . ٤٦ ـ Îيداً Ò¾ به Ò�ك فيه ُتفيضون ]ا أعلُم هو يه@/// Ò	اف َيقولون أم
/@٦١ . ١٠ ـ فيه ُتفيضون ٕاذ@ Îوداً@ Ô¾ عليكم @كنّا ٕاّ* َعمل من َتعملون و*

علzا@, التعلّق وشّدة ا¤ـبّة من قلوwم امت&ء بعد عمل أو قول سـي&ن يراد
بعضاً@/ بعÎÉم يدفع Mيث وQّمعهم

نفسه@, السي&ن ع� زائداً السي&ن مبدأ
ã
| امت&ء ٕا� ٕاشارة باXاّدة التعب�

ã
ف�



فيل ١٨٦

وامت&ء غ�ها@, أو عصيان أو نيّة سوء أو عداوة أو بغض أو حّب من القلب @كامت&ء
وازدحامه@/ ا¡اّل ك�ة من Tّل

بـالفاعل الفعل قيام ٕا� وبالنظر التعـدية oلتفه إ
فعال@: بصيغة التعبـ�
ã
و|

معكم@/ ومن أنفسكم تُفيضون أيى منه@, وصدوره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

فيل@:

ورجل فَيّال@/ وصاحـبه وَفيلة@/ وفُيول أفيال وا�Çمع معروف@, الفيل ـ صحا
ضّعفه@, تَفْييً&@: رأيَه وفيSل ُفيولة@/ يَفيل الرأيى فال وقد /@ الرأيى ضعيف أيى :@ الّرأيى فيل

/@ الرأيى فَيlل فهو

وهو هذا@, من الفائل يكون أن وZكن وضعف@/ ع�اسخاء يدّل فيل@: ـ مقا
الورك@/ ُخربة ع� الّذيى اللّحم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن مأخـوذة واÇXاّدة اÇXعروف@, ا¡Çيوان هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ
صل أّن

ـ
ã
| Fك پيل@/ @= الفارسـّية@

ã
| مÇyا وقريب في&@/ @= والعـ�ّية@ وا
�راميّة ال«Ìيانيّة

/@
ã
تطبي� فرهنگ

فيل@/ ـ@ �فيل�@ ـ قع ـ
ã
و|

بدنـه قبال
ã
| وجوده

ã
| اسـخاء ]ناسبة انðاعّية@, اشتقاقات مyا ويشتّق

وفيّال@/ وفّيله@, ,@ الرأيى فال فيقال@: الكب�@, الثقيل

أÎºل ّ واGنديى ,@ ّ اGنديى من أ@ك�
ã
أ
فري� والنوع ,@ ّ بّريى حيوان أعظم والفيل



١٨٧ فيل

وأ
نف@, الُعليا الّشفة امتداد
ã
| طويل خرطوم وله ,@

Ø ã
أ
فري� من وإ
ستيناس للبية

دفـع
ã
و| أ
شـجار قلع

ã
و| حوائجه رفع

ã
و| fه ٕا� الطعام ٕايصال

ã
| به ويتوّسل

ضعيف@/ صياح وله والشّدة@, القدرة غاية
ã
| قّوة وفيه العدّو@,

ٕا� بالغاً عظمه
ã
| الفيل ارتفاع يكون وقد سنة@, أربعFئة ٕا� عمره يبلغ وقد

أنيابه@/ من العاج ويؤخذ أمتار@, `سة

/@١ . ١٠٥ ـ الِفيل بأصحاِب َربaَك َفعَل كيَف تََر nأ
مّكة@/ بيت لتخريب ا¡بشة ملك جانب من اXبعوثون وهم

ا�نوب
ã
| ا¨ن ويقابلها السودان@, جنوب

ã
| أفريقيا ¾Ìق

ã
| Wلكة وا¡بشة

ا¡جاز@/ جنوب
ã
العرب| جزيرة من

Ø ã
èالغر

صغ�ة Mجارة ترمzم بط� عنه الدفاع
ã
و| ,@

ã
Ï¿ا¡ب

ã
أ
فري� الفيل ذ@كر

ã
و|

تعا�@/ � اXطلقة ٕا�القدرة ٕاشارٌة مأ@كول@: كَعْصف جعلهم

قدير@/ ء
ã
Ï¾ ع�كّل وهو يشاء كيف يشاء ]ا يشاء ما فيفعل

القرآن كلFت
ã
التحقيق| كتاب من حرف@الفاء بٕا[ام علينا مّن الّذيى � وا¡مد

وما التوفيق
Ø ã
و� ٕانّه الكتاب ٕا[ام

ã
| يؤيّدنا أن ونسأله القاف@, حرف ويتلوه /@hالكر

تعا�@/ منه 
ٕاّ
ã
توفي�

العرفـة@, يوم ١٤٠٣ ا¡ـرام ا¡ّجـة ذيى ¾Îر من التاسـع اليـوم
ã
|
Ø
k وقد

/@ اXصطفويى حسن @ـ@ الفق� مؤلّفه بيد فة
Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
| ,@٢٦@.@٦@.@١٣٦٢



بابحرفالقاف

ق@:

هـذا الكـافروَن فقاَل مyم ُمنذٌر جاَءهم أن َعجبوا بل الَمجيد@, والقرآِن ق@,
/@١ . ٥٠ ـ عجيب ٌء

ã
Ï¾

السورة@: آخر
ã
و|

َوِعيد@/ اف ÒOَمن بالقرآِن فَذ@ك)ر بّار ÒP علzم أنت وما َيقولون ]ا Lنأعلُم

ا¡جرات@: ـ قبلها السورة
ã
و|

/@١ . ٤٩ ـ ا1 واّتقوا ورسولِه ا1 ب�َيديى ُتقّدموا 7 آمنوا اّلذين ا Øv@أ يا

السورة@: أواخر
ã
و|

/@ ن8 Ô ÒZ ا1ُ بل ٕاس9َمكم Ú ãع� ّنوا Ô Ò] 7 ُقل أسَلموا عليكأن ّنون Ô ÒZ

أمـره وٕاطـاعة ا  رسـول مقابل
ã
| التأّدب عن يبحث ا¡جرات سورة

ã
ف�

من النازل ا6ٕسـ5م برنا¶ ٕاجراء عن السـورة هذه
ã
| يبحث

Ø
j واZ6ٕان@, وا6ٕس5م

ا£يد@/ القرآن وهو اXتعال ا  جانب

فذك)ر ـ Ìهم Ù¿ويُب وَيعـدهم ُينذرهم وبه ,@HصJ
Ø ã
النّـ� دعوة وسيلة فالقرآن

ا6ٔمر@/ وٕاب5غ الرسالة أمر
Ø
rي وبه ـ اف ÒOَمن بالقرآن



قبح ١٩٠

ـ ا6ٔعـFل جزاء وعن العمل نتيجة عن التالية السـورة
ã
| يبحث هذا وع�

ِفتَنتكم@/ ذوقوا َلصادق@/// توَعدون ا Ø̂ ٕا والّذارياِت@///

السورة@: آخر
ã
و|

يوَعدون@/ اّلذيى َيومهم من كَفروا لّلذين فويٌل

ا¢الفة ا6ٔقوال عن أيضاً يبحث القرآن@: عن البحث ٕا� مضافاً ق@: سورة
ã
و|

قوُم قبَلهم كّذَبْت ـ للرسل ب� SكذXا ا6ٔقوام وعن الكافروَن@/ فقاَل ـ الرسول ل�نا¶
ع@/ Hُتـب وقوُم نوح@///

فذك)ر َيقولون@/// ]ا Lنأعلُم السورة@: آخر
ã
| الث5ثة ا6ُمور هذه ذ@كرت وقد

بالقرآن@/

وهو بيده@, Nريى وما به يوظ\ف وما للرسول Nب ما ٕا� القاف Mرف فيشار
وا�Fعات وا6ٔقوام الباطلة@, وا6̀راء ا6ٔقوال قبال

ã
| ا¡قائق وتبي� ا6ٔحكام ٕاب5غ

الرسالة@/ وِوجهة البعثة برنا¶ وهذا ب�اXفِسدين@, SكذXا

والضغط@/ وا6ستع5ء والشّدة ا�هر ق@: صفات ومن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قبح@:

وقَبحه حُسن@/ خ5ف وهو قرب@, باب من قبيح فهو قُبحاً@, ُء
ã
Ï¿ال قبُح ـ مصبا

والتثـقيل الفوز@/ عن اXبَعدين أيى اXقـبوح�@, من هم ـ اòـ	 عن اه ØL َيقَبحه@: ا 
مبالغة@/

ا  قبحه يقال القبح@, وهو سن@, Ô¡ا خ5ف ع� تدّل واحدة كلمة قبح@: ـ مقا
ا6ٔصل عن شّذ ا

Ø
Wو وأبعده@/ اه ØL قبََحه ã| 
اXع أّن ناس وزعم وقبيح@/ مقبوح وهذا



١٩١ قبح

الساعد@/ َعظم وهو قبيٍح@,
Ô
Ì»ِك قوGم سنه@: ÔJ كان ذهبمن الّذيى الك5م من وأحسبه

ا6ٔعFل النفسمن عنه تنبو وما ا6ٔعيان من Í½الب عنه ينبو ما القبيح@: ـ مفر
قبيح@/ فهو قباحة@, قبُح وقد وا6ٔحوال@,

وقُبوحاً قُبحاً يقبُح قبُح والفعل@, الصـورة ã| يكون سن Ô¡ا ضّد الُقبح@: ـ لسا
سن@, Ô¡نقيضا هو :@ ّ ا6ٔزهريى قال ِقباح@/ وا�مع قبيح@, وهو @وَقباحة@وُقبوحة@, وقُباحاً
العضد عظم وطرف رفق@/ ßXا ãي� ا ØW العضد َعظم طرف والقبيـح@: ء@/ ãÏ¾ كّل ã

| عاّم
القبيح@/ وا6ٔسفل ¡مه@, لك�ة َسن Ò¡ا يسّمي نكب ÒXا ãي� الّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون ما سن Ô¡ا أّن Fك ا6عتدال عن Oرج ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
وأعضائه@/ أجزائه ب� اعتدال

وقو6ً@, وعم5ً@, وٕانسانا@, خارجيّاً@, موضوعاً Mسبه@, ء ãÏ¾ كّل ã
| 
اXع وهذا

أمر@/ وجريان وبرناVاً@,

الّنـار@/// ٕا� َيـدعوَن Çًة Ø_أ وَجعلناُهم ///@
Ù Ò
oال

ã
| فنبذناُهم وجنـوَدُه فأخذناُه

/@٤٢ . ٢٨ ْقبوح�ـ ÒXا ِمَن هم القيامة ويوَم َلعنًة نيا الد8 هذه
ã
| وأتبعناهم

وبواطـyم ظواهرهم
ã
| وجوداً والنظم ا6عـتدال عن خارجـ� كوuم يراد

وغ	ها@/ وفكر ولباس وغذاء مسكن من ومعاي¿Îم@, اُمورهم وجريان

ã
| اخت6ً5 والظلمة@: واÇXضـيقة والشّدة وا6بت5ءات ا6خت65ت هذه فتؤّثر

الروحانّية@/ اُمورهم وجريان ا6ُخرويّة معاي¿Îم

ا6̀خرة@/
ã
| Gم ٕابت5ء وأعظم عذاب أشّد وهذا
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اXتعال@, العـزيز ا  جانب من ا£ازاة ٕا� ٕاشارة اXفعول@: بصيغة التعبـ	 وأمّا
نيا@/ الد8 هذه

ã
| وأتبعناهم :@

ã
| Fك@

ا6̀خرة@:
ã
| ا¡ال حسن ويقابله

ã
| آِتـنا رّبنا آب@, ÒXا ُحسُن عنَدُه وا1 وُمقاماً@, مْسـتقّراً َحُسنت فzا خالديَن
َمقي9ً@, وأحسن مستَقّراً Õخ� يومئٍذ ا�نّة أصحاُب َحَسنًة@, ِخرِة Ð7ا

ã
و| َحَسنة نيا الد8

/@٩٧ . ١٦ ـ َيعملون كانوا ما@ بأحسِن مأجَرهم Øyولنجزي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ق�@:

موضع وفتحـه@: الثالث
Ø
ËÉب ة Ôق� ÒXوا ُقبـور@, وا�مع معروف@, الق�@: ـ مصبا

وأق�تـه@: دفنـته@, وÍÈب@: قتل
ã
èبا من ق�اً اXّيت وق�ت َمقابر@, وا�مع القبور@,

الواحد العصاف	@, من ÍÈب ُسّكر@, وزان :@ Ø�ُوالق ق�اً@/ له جعلت أو Òيُق� أن أمرت
التضعيف@/ حرف من بدل ا Øu@وكأ فzا@, لغة والقُن�ة@: ة@/ Ø�ُق

قـ� ذلك من وتطامن@/ ء
ã
Ï¾

ã
غموض| ع� يدّل صحيح أصل ق�@: ـ مقا

ه@/ Ò Òفأْق� أماتُه Øj ـ أق�تُه قلَت فيه Òيُق� مكاناً له جعلت فٕان ه@/ Ôأق� ته Ò�َيقال@ق اXّيت@,
َقـبور@: أرض دريـد@: ابن يُدفَن@/ كيف أÒGَم ه@:

Ò Ò
أق�

ã
| التفسـ	 أهل من ناس وقال

ة@/ Ôومق� ة Ò Òمق� الُقبور@: ومكان َسَعفها@/ ã
| aلُها يكون َقبور@: وKيلة غامضة@/

ة@: Òق� ÒXوا اXصدر, Òق� ÒXوا ا6ٕنسان, الق�مَدفن الليث@: قال ـ ٩@.@١٣٨ الxذيب
Nعله nو مَقبوراً جعله ه@: Ò Òفأْق� ـ

ã
| الفّراء عن الق�@/ موضع أيضاً@: Ôق� ÒXوا اXوضع@,

nو اXسلم@, به اُ@كرم ا
Ø
W الق� كأّن الن\واويس@, ã| Ò�يُل ن ØW و6 باع Sوالس	للط Ò�يُل ن ØW

عن وُرويى ق�@, ذا ه Ø	ص 6ٔ@نّه ا @, هو ß
ق� ÔXوا بيده@, الدافن هو القاِبر 6ّٔن ه@, Òفق� يقل



١٩٣ ق�

ِجلدة وعليه وضعته اُمّـه 6ّٔن العبّاس@: أبو قال مَقبوراً@/ ُولِد الّدّجال ٕاّن عبّاس@: ابن
ثقب@/ و6 شّق فzا ليس مُصَمتة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ماّدياً ا�وانب bيع من يُغَط\ي Mيث اXواراة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

وهذا شـيئاً@/ ويُغطّيى يواريى ما 
]ع ÓÊºوٕا مصدراً@, الق� مصاديقه@: ومن معنويّاً@/ أو
وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذ

Ì»بك تساTاً يسـتعمل وقد والثالث@, ا6ّٔول بفتح ة
Ò Ò
قْـ� ÒXا منـه@: اXكان Ëºوٕا

قتل@/ باب من باXضارع ٕاتباعاً وبضّمه كمسجد@, الثالث

ٕاشارة ته@, Òأق� يقال@: ـ منه والصدور ٕا�الفاعل النسبة جهة ٕا� النظر كان وٕاذا
تعا�@: قوله

ã
| Fك ا�هة@, هذه ٕا�

. ٨٠ ـ ه
Ò
Ì Ò¿شاءأن ٕاذا Øj ه Ò Òفأق� أماتَه Øj ه

Ò
Ì
Ø
ي« الّسبيَل Ø Ôj ره Hفقد َخلََقه ُنطفٍة ِمن

/@٢١

ٕامـاتته
Ø
j وا¡ّق@, السعادة طريق وتيس	 وتقديره خلقه جهة ٕا� النظر فٕاّن

وجّل@/ عّز ا  من القدرة ٕاظهار جريان
ã
| كلّها وهذه ـ ون¿Ìه وٕاقباره

هـذه بـعد السبيل وتيس	 جديداً@, خلقاً فيكون فيه الروح نفخ التقدير ومن
ظـاهره البدن واحد@, شخص فهو ,@ñو[ي وعقل وٕادراك شعور ذا كونه وبعد النفحة
واXكل\ف ÙñمXوا والناهيى وا6̀مر وجوده حقيقة والروح وحركاته@, عمله وآلة وقالبه

اXدِرك@/

أجـله@, ويـبلغ اXاّدة nعا من ينتقل أن ٕا� اXطلقة حياته hيُد ا6ٕنسان فهذا



ق� ١٩٤

يناسب ع�شكل ّ برزخيى قالب ã| الروح ويواَري ق�ه@, الاب@وهو ã| فيواَري@بدنه
الروحانيّة والصفات ا6ٔعFل تلك من ومتكّون متحّصل بل وأعFله@, وأخ5قه صفاته

صورtا@/ Iّصل عن عبارة ا¡قيقة
ã
| ّ ال�زخيى فالبدن شكلها@, وع�

والتشـّخص وا6ٕذاعة البسط هو Ì¿والن ,@Ì¿الن nعـا ٕا� Zتّد التحّول وهذا
التكليف مورد فهو ا¢تار@: الفاعل الناهيى ا6̀مر ا6ٔصيل هو الروح كان وØXا والتحّقق@/
أعFله@,

ã
| ا66̀ت كسائر ¼Íفة آلة ٕا6ّ البدن يكن nو والعقاب@, والثواب واXؤاخذة

يؤاَخذ ف5 بوجه@, له توّجه تشخيصو6 و6 اختيار و6 فهم و6 شعور و6 ٕادراك 6
بـدناً كونه وQديد ٕاحياءه ا  يشاء أن ٕا6ّ له@, خصوصيّة و6 و6@ُيثاب@, و6@يعاقب
nعـا ٕا� اÇXربوطة العلوم من وهذا ا6ٔصيلة@, اXاّدة حفظ مع له@, وآلة الروح لذلك
وأفكار ماّدية وMواّس بٕادرا@كاتTدودة البحث@والتحقيق عن خارجة وهيى ا6̀خرة,

يشاء@/ كيف يشاء ]ا يشاء Xا الفاعل القادر اXدّبر oا¡ك وهو مyا@, مأخوذة

ã
و| وٕادرا@كـها@, فـهمها ٕا� طريق لنا مسائل عن الكتاب هذا

ã
| نبحث ا Ø̂ وٕا

/@
ã
البا{ عن ونسكت وا6ٕدراك@, اòصوصيّة تلك Tدودة

يُواريى لنا@, اXمسوس ا¤سوس اXتفاهم وهو :@ ّ اXاّديى للبدن ٕامّا الق� أّن فظهر
اXوت@/ له عرض ٕاذا ا�سد ويُغطّيى

ا¡يوانـيّة الصفات من وJجبه@, يغطّيه ما وهو ا6ٔبدان@: ã| اXطلق للروح أو
وTجوبيّة وTدوديّة ظلمة@وانكداراً @توجب ã�ّال اXاّدية النفسانّية@والتعلّقات وا¦اي5ت

اXوت@/ بعد ّ ال�زخيى البدن ٕالzا ويضاف له@,

ورؤيـة والرياء Øالتك� من ]رات}ا ا6ٔنانيّة وهو اXتوّجـه@: اðXكّيى للروح أو
والتعلّقات ا¡يوانيّة الصفات سائر عن ه Øت� وٕان wا@, وTجوباً مقبوراً فيكون النفس@,

اXاّدّية@/



١٩٥ ق�

والتغطّيى الق� من مرتبـة كّل بعـد فٕاّن ث5ث@, مراتب أيضاً Ì¿للن فيتصـّور
وا6نقباض@/ ا¤دوديّة تلك من وبسطاً ن¿Ìاً والتحّجب

/@٧ . ٢٢ ـ القبور
ã
َمن| َيبعث ا1َ وأّن فzا ريَب 7 آتيٌة الّساعَة وأّن

/@٩ . ١٠٠ ـ دور الص8
ã
| ما ل وُحص) الُقبور

ã
| ما ßبُع� ٕاذا َيعلم أف9

/@٤ . ٨٢ ـ َرْت Hوأخ مت Hقد ما نفٌس علَمْت ت ßبُع� القبوُر ذا@ وٕا

بعـث ع� يدّل فzا@: و]ا فzا و]ن وبالقبور والبع�ة بالبعث التعبـ	 ظاهر

ã
| Fك ـ القبور

ã
| يكون ما مطلق وبعث ا6ُو�@/ ا6̀ية

ã
| ـ قبورهم من العق5ء لذويى

الثالثة@/ ا6̀ية
ã
| Fك ـ@ القبور نفس

ã
| وبَع�ة الثانية@/ ا6̀ية

والبَْع�ة@: الرسول@/ كبعث بوظيفة@, للعمل والرفع ا6ختيار 
]ع البعث@: ٕاّن Øj
تقّلب@/ مع شديد بعث

البع�ة أّن Fك وا6ختيار@, العقل بذويى لتناسبه بالبعث@: ا6ُو� ا6̀ية ã| Øوع�
فzا@/ وما القبور يناسب والتقّلب

والتقدير@/ والتكوين القدرة ٕاظهار مقام
ã
| ا6ُو�@: وا6̀ية

ال«Ìائر وأّن أمره@, عاقبة عن غاف5ً ا6ٕنسان@وذمSه@وكونه مقام@قدح ã
| والثانية@:
ا6̀خرة@/

ã
تنكشف|

وظهور والتعلّقات ا¡جب ورفع اXاّدة@, nعوا ا6ٕشارة@ٕا�فناء @مقام
ã
| والثالثة@:

ا¡قائق@/

البعث وأّن
ã
العر| اXتفاهم ]عناه الق� أّن ع� بناًء الكرZة ا6̀يات تفس	 وأمّا

فنقول@: فيه@, ع�ما متعلSقاً يقع ا Ø̂ ٕا

فناًء وٕارادته الروح حكومة Iت فاٍن وقواه@: وأجزائه أعضائه بBم البدن ـ ١
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وهـذا وٕارادته@, gMه ٕا6ّ سكون و6 عمل و6 حركة منه يري 6 Mيث كام5ً تاماً
البدن ويكون وا5òف@, ا6ٕثنينيّة ãوين� اد ØI6ا من يقرب قويّة ]رتبة والطاعة الفناء
العرف

ã
| اXع
بالغ وهذا وVازاة@, وتشويق وتكليف وعتاب ومواجهة خطاب مورد
فقط@/

Ø ã
عر| ّ سطحيى نظر له ع�من الروح وجود اشتبه Øح� الyاية@, حّد ٕا�

تـ¿Ìيف وتعلّق ارتبـاط@, ومزيد اختصاصاً يوجب قد التاّم الفـناء هذا ـ ٢
ٕا� الروح مقام من ونورانيّة وwاء وكFل وعظمة ج5ل وÌºاية بل ,@oوتعظ hوتكر

/@
ã
æالفا البدن

العبد أّن Fك آخر@, ء
ã
Ï¾ قبال

ã
| يف
وOضع ما كّل

ã
| ّ قهريى ّ طبيعيى أمر وهذا

وÇbاله وج5له الرّب آثار من به يلحق التاّمـة@: والعبوديّة الفـناء مقام ٕا� بلغ ٕاذا
استعداده@/ ]قتÏÉسعة صفاته ونورانيّة

ا¡ديث@: gTات
ã
| وورد

ـ فيكون كُن ء
ã
Ï¿ل يَقول ويَده@, ه ÒÍ½وب dَعه أ@كوَن Øح� Ú ã

ٕا� َليتقّرُب العبد ٕاّن
/@ َرميى ا1َ ولكّن رميَت ٕاذ َرميَت وما

ضعفاً@, أو 6ًFك وخصوصيّاته@, مقامه من آثار تلحقه الروح ã| ã
æالفا البدن ـ ٣

أو عالية �مقاماته ÒVو الروح صفات مَظهر فالبدن ظلمة@, أو نوراً قبيحاً@, أو وَحَسناً
يظهر و6 يشاء@, وما الروح يريد ما ٕا6ّ له وليس ومقاصده@, [اي5ته ري ÔVو سافلة@,
أو حسناً الروح

ã
| ما Øيتج� البدن

ã
ف� وٕارادته@, وميله بنظره ٕا6ّ عمل و6 سكون منه

قبيحاً@/

ومنشأ حياته السّلو6ت@مبدأ وهذه ِسّلو6ت@معدودة@, من ا6ٕنسان@يتكّون ـ ٤

Ø
j كFله@, ٕا� وينxيى يعيش وهو أيضاً@, والنباتات ا¡يوانات سـائر

ã
| Fك وجوده@,

Jيط ا  ولكّن تراباً@, ويص	 أجزاؤه وتتفّرق Ï¾5ويت الق�@,
ã
| ويُدفن Òويُق� Zوت
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وما ا6ٔرض ظلFت
ã
| حبّة و6 بطن@, وما ظهر ما ويعلم واXتحّولة@, اXتفّرقة بأجزائه

عن يعزب و6 ء@,
ã
Ï¾ بكّل Tيط ووجوده حياته نور فٕاّن يعلمها@, ٕا6ّ ورقة من تسقط

ء@/
ã
Ï¾ علمه

اطة ÔTو البدن@البالية@, ضمن@أجزاء
ã
| ا6ٔصيلة@Tفوظة@]واّدها لّو6ت Sالس وهذه

مـن وتصويرها وتقديرها تكويyا ع� قادر ٕانّه
Ø
j ا @, بعلم ذّراtا متعيّنة معلومة

واÇòلق ا6ُو�@, اXّرة
ã
| وخلقها كّوuا Fك تعا�@, ا  عند اXعلومة لّو6ت Sالس تلك

لقادر@/ ع�َرجعه ٕانّه ـ والكيفيّة الصورة وضبط ا6ّٔوليّة اXاّدة لوجود أÎºل@, ãæالثا

ٕا� تـنتقل الثـابتة الذاتيّة والصفات الباطنيّة اòصوصيّات bيع أّن �O و6
من للوالدين ما فzا اgXون بالنطفة المسّماة لّو6ت Sالس هذه بواسطة اXتأّخر النسل

والرياح�@/ النباتات
ã
وكذلك| ا6ٕمتيازات@,

ا�Çهات bيع من عامل فٕانّه وا¤ا@كمة@, اXساءلة ح� يعود أن 6زم البدن ـ ٥
والدقّـة التـحقيق 6ّٔن والفناء@, والطاعة اòضوع uاية

ã
| وا¦اي5ت النيّات ري ÔVو

اòاّص عامله ٕاحضـار ت5زم شخص@, اُمـور جريان
ã
| الصحيحة التامّة واXعـرفة

والعدل@/ ا¡ّق مقتÏÉٕاجراء وذلك وجزئّية@, كلّيّة وأوامره نيّاته ري ÔN من وٕا¾Îاد

ا6ٔعـضاء
ã
و| البـدن مـظاهر

ã
| ا6ٕنسـان وينويى يريد ما bـيع Øيتج� نعم

ذلك حضور من ف5بّد البدنّية@, القوي بواسطة اòارج
ã
| ويظهر الظاهرّية@, وا�وارح

وبه@: فيه ظهر ]ا والقوي ا6ٔعضاء و¾Îادة البدن

/@٢٤ . ٢٤ ـ يعملون كانوا ]ا@ وأرُجُلهم وأيدvم م Ôxألسن علzم ¿Îُد تَ يوَم

عضواً وشكله ّ الدنيويى البدن ع�صورة القيامة@: يوم
ã
| يُعاد الّذيى البدن ـ ٦

أثر فيه ليس والدّقة@, اللطافة كFل
ã
| أ@نّه ٕا6ّ أّو6ً@, مyا خلق

ã
الّ� اXاّدة ومن فعضواً@,
اXاّدة@/ nعا آثار من



ق� ١٩٨

,@ ّ يى Sماد مبدأ من اُخذت وٕان لطيفة@, وقوًي أجزاًء أبداننا ã| فٕاّن فيه@, بِدع و6
نـظم

ã
و| الع� أجزاء

ã
و| ا6ٔعصاب

ã
و|

Ø
Ë¿وال والسمع Í½الب

ã
| اXودعة @كالقوي

واXشـقّة واXضـيقة ا¤دوديّة ت5زم وا�سـد اXاّدة أّن ٕا� مضـافاً وغ	ها@/ الدماغ
من كلّها وهذه الفناء@, وÌºعة الشديد والتحّول والتعب واXرض وا6بت5ء والðاحم
وتزاحم ومرض تعب وال«Ìور والنعمة واòلود البقاء دار

ã
وليس| الفناء@, دار لوازم

وفناء@/

من متحّصلة هيى ا Ø̂ فٕا العذاب@: 6ٔهل ا6̀خرة ã|والتعب واXضيقة العذاب وأمّا
7ٔkنفسكم@/ Ò	ك ما هذا ـ@ اòارج من 6 ا6ٔفراد@, هؤ6ء باطن ومن الوجود نفس

من فهو اòاص@,
Ø ã
æوالروحا

Ø ã
æا�سدا ال½Íف ّ ب�اXاّديى ا6̀خرة nعا ٕاّن نعم

َيوان@, Ò¡ ا يى ÒG خرةَ Ð7ا الّداَر وٕاّن 9م@, Hالس داُر م ÒG ـ ا5Xئكة nعا
ã
| Fك ا�«Êنّية@, nعوا

َنَصٌب@/ فzا نا س8 ÒZ 7 الَقرار@, داُر هيى ِخرةَ Ð7ا وٕاّن

Gا تلّون 6 ا6ّٔوليّة أّن القـ�@: ã| يب� وما ا6ّٔولية لّو6ت Sالس ب� والفرق ـ ٧
وهذا /@ ّ القهريى ّ الطبيعيى با�ريان ا6ٔبوين والتوارثمن التأّثر من التلّون Tدودة ã

| ٕا6ّ
مـن اòصـوصيّات وسائر وا6ٔعFل الصفات بلون تلّونـت قد ا Øuفٕا الثانيـة 5Rف
أو wاًء العمر آخر

ã
| عليه صاح}ا كان الّذيى بالشكل تتشكّل هذا وع� صاح}ا@,

اXعارف من وهذه منه@, والباقية وجوده خ5صة فهذه ُتبَعثون@/ وتون Ò] Fك ـ@ انكداراً
/@sواغت خذها ا¢زونة

وبكلمة عقل@, لذيى مبدًأ كونه باعتبار مَن@: ـ بكلمة عنه Øالق�يع�
ã
| ما ٕاّن

Ø
j

بالفعل@/ ما بلحاظ @ما@: ـ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٩٩ قبس

قبس@:

:@ ÓFعل وقبَس مُعَظمها@, من أخذها ÍÈب@: باب من يقِب«Îا ناراً قبَس ـ مصبا
والقَبَس: فاقتَبس@/ , ÓFوعل وأقبسُته@ناراً و6يتعّدي, يتعّدي , ÓFعل وقَبست@الرجَل تعل\مه,
قباس@, ßXا موضع مسجد@: مثل قِبس ÒXوا مثله@/ قباس@: ßXوا الشخص@/ يقتِب«Îا نار شعلة
من ا¡رم ع� ف

ß
Ì¿ُم جبٌل مصغ\ر@, ُقبيس@: وأبو بالنار@/ اشـتعل الّذيى ا¡طب وهو

ال¿Ìق@/

من يسـتعار@,
Ø
j النار@, صفات من صفة ع� يدّل صحيح أصل قبس@: ـ مقا

من قَبْست دريد@: ابن ناراً@/ وقبَْسته ÓFعل الرجَل أقَبْست يقال النار@, ُشعلة الَقَبس@: ذلك
ٕاذا قبيس@, فَحل القـياس@: هذا ومن قَبَساً@,

ã

وأقبس ,@ ÓFعل منه واقتَبْست ناراً@, ف5ن

ا6ٔصل@/ ٕانّه فيقال الِقبس@: فأمّا النار@/ بُشعلة شبّه كأ@نّه ا6ٕنتاج@, Ìºيع @كان

ٕاسـم وهو كاؤوس@, هو ا Ø̂ وٕا ,@ ّ أعجميى Ëºٕا وهو قابوس@: ـ ٣٦٦ ا6شتقاق
والقاِبس@: القَبس@/ من فاعول فهو العربيّة من ٕاشتقاقه جعلَت فٕان العجم@, بعضملوك

الناَر@/ اÔXشِعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جهة
ã
| استعGFا وأ@ك� نور@, له ء

ã
Ï¾ سي5ن هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

ا¡رارة جهة ٕا� النظر يكون ناراً@: قبست قيل وٕاذا ,@ ÓFوعل نوراً قبست فيقال@: /@
اXع
قبيس@/ @فحل ـ

ã
| Fك Qّوزاً@, يكون أن ٕا6ّ البدن@, ٕا�باطن تصل

ã
الّ� مyا ا¡اصلة

٥٧ ـ نوركم من َنقتِبس انُظرونا آمنوا لّلذين واXنافقاُت اXنافقوَن يَقوُل يوَم
/@١٢ .



قبس ٢٠٠

النـور اÇXراد وليس به@/ ونتـنّور
ã
æالروحا السائل نوركم من نسـتفيض أيى

تعا�@: قوله بقرينة ,@ ّ الظاهريى

نوراً@/ سوا ß¦فا وراَء@كم ارِجعوا قيَل

فيه يشك ّ الظاهريى والنور ا6̀خرة@, nعا ٕا� اXنتقل ّ اXعنويى النور اXراد فٕاّن
واXنافق@/ اXؤمن

ـ َتصَطلون لعّلكم َقبٍَس Îاب ß¿ب آتيكم �ÒRأو مyا سآتيكم ناراً آنسُت
ã
Ùæ ٕا
/@٧ . ٢٧

أنا
ã
Øæ موÏºٕا يا نوِديى أتzا ØFفل ُهدًي النار ع� بَقبَسأوأجُد مyا آتيكم

ã
Ùلَع�

/@١٠ . ٢٠ ـ رب8ك

النار كون ع� يدّل منه@: وبالنداء وباGداية
ã
وبالص� وبالقبس با6ُنس التعب	

النور@/ من

اXعنويات
ã
| يستعمل والقبس وQاذب@/

Ø ã

باط وقرب ظهور فيه ا6ٕنس فٕاّن

واستحرار@/ بنار وقرب مقابلة هو وا6صط5ء نورانّية@/ فيه Dوف

/@ ّ ظاهريى وت5ٔلؤ ضياء Gا ناراً الظاهر ا¡ّس
ã
| لكوuا بالنار@: والتعب	

Tجوبة@/ غ	 البص	ة كانت ٕاذا Í½بالب تري الروحانّية وا6ٔنوار

Îاب Ù¿ال فٕاّن له@, وصفاً القبَس وكون Îاب Ù¿ال ذ@كر أيضاً@: ذ@كرنا ع�ما ويدّل

Ø ã
æالروحا Îاب Ù¿ال 5Rف هذا بنف«Îا@, للنقل غ	قابلة والشعلة اXتجّلية@, علة الش� هو

الظاهر@/
ã
Ùتج�Xا

مسـتعّداً يكون فرد لكّل Wكن بواسطة@: ولو اG6ٕ×يّة ا6ٔنوار من وا6ستفاضة
الّرسل@/ عن ا6ستفادة

ã
| Fك مشتاقاً@,



٢٠١ قبض

شعلة فٕاّن ,@HعJÏºمو ع�مثل
Ø ã
خ� غ	 النور وشعلة النار ب�شعلة ñوا¦ي

ا�ذبـة فٕاّن النار@: 5Rف القلب@,
ã
| يؤّثر

Ø ã
æروحا وتأث	 معنويّة جذبـة فzا النور

النار
ã
| جذبة و6 ,@ ّ الظاهريى الضياء أو ا¡رارة ٕا� احتاج ٕاذا اXقابل جانب من فzا

وشعلxا@/

التفاهم@/ و¡سن القوم لسان ع� بالنار@: HعJÏºمو Øع� وقد

أّن Fك سـاي5ً@/ راً Sمتنو بكونه يتّصف ما 
]Çع صفة كَحَسن فهو الَقَبس@: وأمّا
اختيار ع� ويدّل ا6فتـعال@, صيغة ع� فهو ا6قتباس@: وأمّا صـفة@/ أيضاً القبيس

ٕاليه@/ والرغبة القبَس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قبض@:

وقبضُت ووسعه@/ بسطَه خ5ف بابÍÈب@: من قبضاً الرزق ا  قبَض ـ مصبا
بـفتح [Çر@, من قَبْضًة وقبضت ملكه@/

ã
| أيى َقْبضته@, ã

| وهو أخذته@, قبضاً@: ء
ã
Ï¿ال

وقبضتُه أماته@/ ا  وقبَضه أصابعه@/ عليه
Ø
ËÈ بيده@: عليه وقبَض لغة@/

Ø
ËÉوال القاف

فانقَبض@/ عزلته@, مثل ا6ٔمر@, عن

تقول ء@/
ã
Ï¾

ã
| وQّمع مأخوذ ء

ã
Ï¾ ع� يدّل صحيح واحد أصل قبض@: ـ مقا

عليه@/ تَقْبض حيث وَمقَبضه@: السيف ومَقِبض قبضاً@/ وغ	ه اXال من ء ãÏ¿ال قبضُت
mالغنا سائر

ã
| أيى الَقبض@,

ã
| هذا اطرح يقال@: وُحّصل@, mالغنا من ع Ôb ما والَقَبض@:

نفَسه bَع أÌºع ٕاذا 6ٔ@نّه أيضاً@, هذا fن اÌº6ٕاع@: هو الّذيى القَبْض وأمّا اXقبوضة@/
ا6ٔمـر عن انقبَض الباب@: ومن وقابض@, قبّاضة العنيف@: للسائق ويقولون وأطرافه@,

اcأّز@/ ٕاذا وتقب\َض@:

غ	ه@: وقال ء@/
ã
Ï¿ع�ال الكّف مع ÔP الَقْبض@: الليث@: قال ـ ٣٤٩ . ٨ الxذيب



قبض ٢٠٢

مَقبِص ويقال@: الَقْبصة@/ فهيى بأصابعك كان فٕاذا كّله@, كفّك مع ÔP أخذت ما الَقْبضة@:
ل5ٕبل السائق 6ّٔن وق@, الس\ ال«Ìيع السائق والقابض@: وأعرف@/ أعّم ومقبٌض@: القوس@/

سوقها@/ أراد ٕاذا Nمعها أيى يقبÎÉا@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ5ف وهو وقدرته@/ تسلّطه Iت ليستقّر bع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

وIديده الرزق قبض مصاديقه@: ومن /@Ì¿والن اليد تسّلط عن ا6ٕخراج أيى البسط@,
حياته@/ أيّام ّ وطيى بٕاماتته النفس وقبض ا6ٔصابع@/

Ø
ËÉب اليد وقَبُض التوسعة@/ قبال

ã
|

أمره جريان عن منَعه ا6ٔمر عن وقبَض عليه@/ التسّلط أو و[لّكه أخذه ء
ã
Ï¿ال وقبُض

ã
| ا6ٕبل بقبض السائق والقابض انبساطه@/ قبال

ã
القلب|

ã
وانقباض| عنه@/ عزله أو

شاء@/ Fكيف ا¡ركة
ã
| عyا ا¡ريّة وسلب سيطرته Iت والس	وجعلها العمل جهة

Fwو اXاّدة@/ اسـتعFل موارد
ã
| ـ التسّلط ا�مع@, ـ القـيدين وجود من ف5@بّد

مادفاtا@/ عن تفق
/@٦٧ . ٣٩ ـ القيامة يوَم قبضتُه bيعاً وا7ٔرُض
/@٢٨٣ . ٢ ـ َمقبوضة فِرهاٌن كاتباً دوا@@ ÒQ nو
/@٩٦ . ٢٠ ـ الّرسول منأثر َقْبضًة فقبضُت

اXطلق, وليست]ع
ا6ٔخذ سلطته@, Iت القابض@Mيث@تكون عند bعها يراد
غ	ها@/ أو ا�مع@, مطلق أو با6ٔصابع@, ا6ٔخذ أو

سلطته Iت Vموعة أيى قبضٌة كانت 
مع ّ بأيى ا6ٔرض فBم للمّرة@, والقَبضة
الّدين@/ يوم مالك وهو ومالكّيته@, اXطلقة سلطته تظهر فيومئذ القيامة@, يوم

التسّلط@/ Iت كونه لزوم ٕا� ٕاشارة بالَقْبض@: الرهن
ã
| والتعب	



٢٠٣ قبض

َيـقِبُض وا1 كث�ةً أضعافاً له فُيضاعَفـه َحسناً قرضاً ا1َ يُقِرض اّلذيى ذا َمن
/@٢٤٥ . ٢ ـ وَيبُسُط

الصفات أÊºء من وYا القابض@والباسط@, Êºٕا عّز@وجّل@:  
ا¡س اÊº6ٔء من
ر SصوXوا كالرازق اòارج@, ã| وQلzّا الذات صفات ظهور الفعل@: وصفات الفعلّية@,

وغ	ها@/
ã
ÏÈوالقا hوالكر والكاِشف

ã
والشا| واòالق

سـلطته Iت وهيى Tدودة@, وNعلها عم5ً أو صفة Nمع الّذيى هو فالقابض
والتوسعة@/ البسط مقابل

ã
| وهذا وسيطرته@/

واòلق
Ø
والشفاء@وال� Í½والن والكرم@والعفو الرزق@والرaة@وا�ود @قبض

ã
| Fك@

وغ	ها@/ وا6ٕماتة والغ
وا6ٕحياء

أ@ك�الصفات@, مبادٔي من F Øuفٕا والقدرة@, العلم من يتشّعبان ا Ø̂ ٕا اÊº6ٕن وهذان
فراجعه@/ ـ Êº ـ

ã
| سبق Fك@

ا  قبَض فيقال ا6ُخري@, الفعليّة الصفات ضمن ã
| يتحقّقان والبسط والقبض

وهكذا@/ وٕاحيائه@, وخلقه وبّره وكرمه@وعفوه@ون½Íه وجوده ورaته @رازقيّته
ã
وبسط@|

/@٦٧ . ٩ ـ م Òvأيد وَيقِبضون ْعروف ÒXا عن yوَن ويَ

/@١٩ . ٦٧ ـ وَيقِبضن صاّفاٍت فوَقهم
ß
� Hالط ٕا� يََروا Ònأَو

ã
| ـ@ والثانية وا6ٕنفاقات@/ والصدقات اXال بسط عن اليد قبض

ã
| ا6ُو� ا6̀ية

أنف«Îّن@,
ã
| الطّ	ان حال

ã
| القـوي

ã
| والتجّمع التحّفظ عن عـبارة وقبÎÉا الطّ	

ا6طـاعة ٕا� ٕاشـارة الصّف فٕاّن ّية@, ×G6ٕا الفطريّة وظائفها قبال ã| والتقـيّد والتجّمع
سبق@/ Fك@ ـ واòضوع وا6نقياد

َدلي9ً عليه الّشمَس جعلنا Øj
سا@كناً َعله Ò� شاَء ولو Hالظل Hكيفَمد ٕا�ربّك أnتََر



قبل ٢٠٤

/@٤٦ . ٢٥ ـ َيس�اً َقبضاً لينا ٕا قَبْضناه Øj

الوجود ,@ومراتب معنويّاً ياً@أو Sوالتشّخصماد الوجود آثار الظّل@انبساط ٕاّن قلنا
وما الوجود علzا ويفيض وZّدها@, مّدها قد تعا� وا  ا¡ّق@, وأظلّة آثار

ã
æا6ٕمكا

سا@كناً �عل@ظّله@وفيضه شاء ولو يشاء@, كيف الباسط@لنوره@وفيضه وهو Jتاجون@ٕاليه@,
عليه@/ يس	 وهو يقبضه@, بل فيه@, امتداد 6

الفـائض وأثرها الشمس ظّل فٕاّن الظّل@, امتداد من آيتان ونورها والشمس
حجاب و6 باقية الشمس تكون أن ٕا� ÇZتّد الضياء وهذا ضياؤها@, هو مyا اXمتّد
وا¡رارة النور وهو مyا فالظّل ُاخري@: ُكرات أو بسحاب حجبت أو كُّورت وٕاذا Gا@,

منتفياً@/ أو مأخوذاً منقبضاً يكون

للشمس@, ظ5ًّ ليس الشمس قبال
ã
| ا6ٔجسام من اءيXا الظّل أّن �O@6و

الظّل@/ راجع ـ ء
ã
Ï¾ أثر هو فالظّل الضياء@, بسط عن وا¡اجب الظّل لذيى بل

أّن هو تعا� ا  نور من اXمتّد والظّل الشمس من اXنبسط ب�الظّل والفرق
الرّب سلطة Iت مقهورة ا Øuفٕا ٕاختيار@, وب5 ج�اً وQمعها ضياءها تبسط الشمس

يشاء@/ كيف ويبُسط يقِبض فهو تعا�@, الرّب ظّل 5Rف وٕارادته@, وقدرته العزيز

مـظاهر nالعوا bيع من اXمكنة الوجود مراتب أّن ٕا� ٕاشارة بالظّل والتعب	
ّية@/ ×G6ٕا وا�5ل ا�Fل صفات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قبل@:

القول@: وقِبلُت لغة@/
Ø
ËÉوال قَبـو6ً@, َتِعب باب من أقبَلُه العقـد قِبلُت ـ مصبا

ِقبالة@, خروجـه عند تَلق\ـتْه الولد@: القابلـُة وقبَلت أخذtا@/ اGدّيـة@: وقِبلُت صّدقته@/
وقَبَل وَتَقّبـله@/ وعبادتنا دعاَءنا اُ  وقبِل أيضاً@/ وقبيل قابلة@, وامرأة قَوابل@, وا�مع



٢٠٥ قبل

مُقـِبل@, فهو أيضاً@, وأقبَل دَبر@/ خ5ف قابل@: فهو قَعد باب من قُبو6ً وال¿Îُر العـاُم

ã
| يقال قالوا@: 6ستقباله@, أيى اليوم@, لقُبُل ذلك إفعل يقال منه@, Ëºٕا بضّمت�@: والقُبُل

أيى قَبَل@, ذيى لع¿Ìمن ذلك وإفعل غ	@/ 6 أقبََل ا6ٔشخاص
ã
و| وأقبَل@, قَبََل

ã
æعاXا

والقُبُل أقبال@/ وا�مع ا6ٕنسان@, لفرج وسكوuا@: الباء
Ø
ËÉب والقُبُل مستقبل@/ وقت من

ã
Øص�Xا 6ّٔن الِقبلة ومنه غ	ه@/ به يُقابل صاحبه 6ّٔن قيل ُدُبره@, خ5ف ء

ã
Ï¾ كّل من

الولد قـّبلت من Ëºٕا والقُبلة استقبلَته@/ فقد وجهك ِتلقاء جعلتَه ء
ã
Ï¾ وكّل ُيقابلها@,

والقـبيل@: جهته@/
ã
| أيى ِقبَله ã

|
ã
و� طاقة@/ ِقبَل@: به ãوليس� قُبَل@/ وا�مع تَقبي5ً@,

صاحبه@: من العمل وَتقّبلُت ا�Fعة@/ والَقبيل@أيضاً@: ُقَب5ء@/ وا�مع ,
Ó

ومع الكفيل@وزناً

ذلك@/ من اXكتوب Ëºٕا والَقبالة@: بعقد@/ الðمتَه ٕاذا

ء@/
ã
Ï¿لل ء

ã
Ï¿ال مواَجهة ع� كلّها كَِلُمُه تدّل صحيح واحد أصل قبل@: ـ مقا

ع� يُقبِل مُقْـِدمُه أّن وذلك ُدُبره@, خ5ف ء@: ãÏ¾ كّل من فالقُـبُل ذلك@/ بعد ويتفّرع
بور@/ الد\ تُقابل ا Øu@6ٔ با@, الص\ الرياح@: من والقَبول ء@/ ãÏ¿ال

يُستعم5ن وقيل بعُد@/ ويُضاّده واXنفصل@, اXتّصل التقّدم
ã
| يُستعمل قبُل@: ـ مفر

كّل
ã
| يتجّوز قد كان وٕان ا6ٔصـل@,

ã
| هذا وُدُبر@, ُدْبٌر ويُضاّدYا اXتّصل@, التقّدم

ã
|

:@ ّ الصناعيى @التيب ã|و ا�Xلة, ã|و الزمان, ã|و اXكان, ã|@يستعمل وقَبُل: /@Fyم واحد
والقـاِبل@: ْوأت�@/ الس\ عن Fw Ø
يك ُبر@: والد� والقُبُل اòّط@/ تعلّم قبَل اGجاء تعلّم Lو
كذلك@/ وتقبّلتـه وغ	ه وتوبتـه ُعذَره وقبلت فيأخـذه@/ الب� من الدلَو يَستقبل الّذيى

اُُذuا@/ قِبل من قُطعت
ã
الّ� مقاَبلة@: وشاُة تقبّل@/ أوكُد ا Øuفٕا ُقبالة@, للِكفالة@: وقيل

من eيُصـه وقُّد ُبر@, والد� بر الد� نقيض والقُبُل والقُبْل بعُد@, نقيُض قبُل@: ـ صحا
ره@/ ُمؤخ\ ومن مه مُقد\ من أيى ُدُبر@, ومن قُبُل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



قبل ٢٠٦

والتحقيق@:

له َخلْف وجـود وي5زمه [ايل@,
ã
| مواَجهة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

منفص5ً@/ أو متّص5ً

اXاّدة@/ استعFل موارد bيع ع� اXع
ينطبق وهذا

ا6ٕدبار@: وي5زمه ا�هة@, ٕا�تلك مBي5ً مواجهة فهو وا6ٕقبال@: القُبول أمّا

/@٥٠ . ٣٧ ـ َيَتساءلون ع�بعٍض م
Ô
Î ÔÉبع فأقبَل

/@٣١ . ٢٨ ِمن�ـ Ð7ا من ٕانَّك ْف Ò ÒH و7 موÏºأْقِبل يا

/@٨٢ . ١٢ ـ فzا أقَبْلنا
ã

 الّ Òوالِع� vا كنّا

ã

 الّ القرية واسئل

ا6ٕدبـار ويقابله قبـاله@,
ã
| راضياً مBي5ً ء

ã
Ï¿ب مواجهة والَقبول@: التقبّل وأمّا

والّرد@:

/@٤ . ٢٤ ـ أبداً Îادةً Ò¾ Gم َتقَبلوا و7

/@١٠٤ . ٩ ـ ِعباده عن التوبَة يقبل هو ا1 ٕاّن

/@٣ . ٤٠ ـ التّوب وقاِبُل نب Hالذ غاِفُر

/@٣٧ . ٣ ـ َحَسن بَقبوٍل ا Ûwَر فَتقّبَلها

/@٨٥ . ٣ ـ منه ُيْقَبل فلن ديناً ا7ٕس9ِم Òغ� َيبتِغ ومن

/@٢٧ . ٥ اXتق�ـ من ا1 يتقّبُل ا Ø̂ ٕا

/@١٢٧ . ٢ ـ oالعل الّسميُع أنَت ٕانَّك منّا تقبHْل رّبنا

وأخذ ع�مطاوعة يدّل فٕانّه القبول@, من وأزيد أشّد التقبّل
ã
| والرضا وا¦ايل

والتأ@ّكد@: والوقوع التحقّق فzا يراد موارد
ã
| استعمل قد هذا وع� الفعل@, وIقّق



٢٠٧ قبل

/@٥٣ . ٩ ـ منكم ُيتقّبَل لَن كْرهاً أو طَْوعاً أنِفقوا قل

مـن خـاّص نوع ع� ويدّل لسـة@, ßكا� النوع لبـناء ِفعلة فهو الِقبـلة@: وأمّا
ا¡رام@: ا  وبيت الكعبة جانب ٕا� ميل مع توّجه وهو وا¦ايل@, اXواَجهة

Îم ÔÉبـع وما ضاها@/// تَْر ِقْبلًة فلُنوّلينّك علzا@/// كنَت
ã

 الّ الِقْبـلَة َجعلنا وما
/@١٤٣ . ٢ ـ بعض ِقبلَة بتابع

الصفة ثبـوت ع� ويدّل كال¿Ìيف@, صفة فهو والقـبائل@: والقبيلة القَبيل وأمّا
التاء كان ٕان والقبيلة ذاتـه@/

ã
| ومBي5ً مواجهاً بكونـه اXتّصف هو فالقبيل ذات@,

ã
|

للجFعة@, وصفاً كان وٕان اd6ّٕية@/ جهة ٕا� النظر ويكون فظاهر@, وا6ٕفراد@: للتأنيث
واُنس@: وTبّة و[ايل مواجهة بيyا Dف يتحقّق أفراد معناه فيكون كث	ة@: bاعة ã

| Fك@

/@٩٢ . ١٧ ـ َقبي9ً وا9Xئكِة با1ِ
ã
çتأ أو

أ@ك�ها@, باعتبار أو آخرين@, ٕا� ومBي5ً راضياً مواجهاً مyا كّل يكون أن أيى
اس@/ فأèأ@ك�النّ ـ مyا اXتقّدمة ا6̀ية

ã
و| ا5Xئكة@, ا�نسمن أو

/@٢٧ . ٧ ـ َتروuم 7 حيُث ِمن وَقبيلُه هو َيريكم ٕانُّه الّشيطاُن@/// َيفِتنّنكم 7

اXتوّجه� ومن وجنوده أعوانه من وهم الشيطان@, ٕا� ويBيل يواجه من يراد
ٕاليه@/

/@١٣ . ٤٩ ـ لَتعاَرفوا وَقبائَل ُشعوباً وَجعلنا@كم

أب بنو م Øuٕا ويقال بيyم@, Dف متحابّـة مBيلة مواجهة طائفة أيى قبيلة@, bع
ا6عتبار@/ wذا ع�ا�Fعة فتطلق وطوائف@, كالطائفة واحد@,

قُـبول
ã
| بكونه يتّصف ما 
]ع صفتان لب والص� ُنب Ôكا� والقُبْل@: القُبُل وأمّا

بر@: والد� ُبر الد� قبال ã| ومقاَبلة@, ومواجهة



قبل ٢٠٨

من Hُقد eيُصُه كاَن وٕان الكاِذب� ِمَن وهو فَصدَقْت ُقُبٍل من Hُقد eيُصُه كان ٕان
/@٢٦ . ١٢ ـ فكذَبْت ُدبٍُر

/@١١١ . ٦ ـ ليؤمنوا كانوا ما ُقب9ًُ@: ٍء
ã
Ï¾ Hكل علzم Ìنا Ò¿وَح

/@٥٥ . ١٨ ـ ُقب9ًُ العذاُب م Òzيأت أو

وٕافراد مyا@, فرد كّل باعتبار ُقب9ًُ@, ء
ã
Ï¾ Hكل :@

ã
| وا6ٕفراد اXقابل@/ اXواجه أيى

يقال@/ Fك وليسPمع ء@,
ã
Ï¾ كّل

ã
| اللفظ

أو مـصدراً ا6ٔصل
ã
| كونه و6@يبعد واXقابل@, ا�انب 
]ع Ëºٕا الِقبَل@: وأمّا

مصدر@: Ëºٕا

/@١٧٧ . ٢ ـ ْغِرب ÒXوا ق
ß
Ì¿Xا ِقَبل وجوَهكم ُتوّلوا أن Úال� ليَس

/@٣٧ . ٢٧ ـ wا Gم ِقَبَل 7 Pُنوٍد م Úyفلنأتي
/@١٣ . ٥٧ ـ العذاُب ِقَبله من وظاهُره

اXواجه@/ ا�انب يراد

يتحقّق ما أيى به@, يُقبل ما 
]ع كالل�قمة فُعلة فالقُـبلة والتقبيل@: القُـبلة وأمّا
فيـه ي5حظ فالتقبيل والوقوع التعلّق بلحاظ ٕاقبال والتقبيل به@/ شخص ٕا� ا6ٕقبال

متعل\قه@/ ٕا� واقع خاّص ٕاقبال

التعب	 وهذا بعدها@, وما واXواَجهة اXقابلة 
مع فيه في5حظ وبعُد@: قبُل وأمّا
آِخـر وعقٌب مقابل@, وجه Gا يكون Øح� ا6متداد@, فzا ي5حظ موارد ã

| يستعمل
بعده@:

/@٤ . ٣٠ ـ بعُد ومن قبُل من ا7ٔمُر 1ِ

:@
ã
| Fك أمر@,

ã
| Wتّد جريان أو امتداد ٕا� يشار مورد

ã
| كان ٕاذا وهكذا



٢٠٩ ق�

/@١٨٣ . ٢ ـ َقبلكم من ع�اّلذين ُكِتَب @Fك ياُم الص) عليكُم @ُكِتَب

/@٤ . ٣٥ ـ َقبلك من ُرُسل بت كُذ) فقد بوك ُيكذ) وٕان

مواجهة
ã
| طرف طرفان@: له يكون أن 6@بّد ا�اريى اXمتّد ا6ٔمر اّن �O@6و

يثبت n ٕاذا كاXتوقّع أو وقوعـه وينتظر يُتوقّع بل به يواَجـه n آخر وطرف ومقابلة@,
Iقّقه أيضاً اXواجهة

ã
| اXناط أّن Fك اòـارج@,

ã
| وجد وٕان ا¢اطب نظر

ã
| Iقّـقه

ا¢اطب@: نظر
ã
| واقعاً ÓFّمسل كان ٕاذا سابق@, زمان

ã
| كان وٕان به واXقابلة

/@٦٢ . ٣٣ ـ َتْبدي9ً ا1ِ لسنِّة َد ÒQولَن قبُل ِمن َخَلوا اّلذيَن
ã
| ا1ِ ُسنَّة

الواقع@: اXتحقّق كا6ٔمر ولكنّه يتحقّق nو يقع n أمر
ã
| يكون وقد

/@٢٣٧ . ٢ ـ ّسوهّن Ò] أن قبِل ِمن طّلقتموُهّن وٕان

/@٢٥٤ . ٢ ـ فيه َبيع 7 يوٌم
ã
çيأ أن قبِل ِمن قنا@كم رَز ا ØW أنِفقوا


مـع لوازم ÇÇfن والكفالة@: وا6لðام والتصـديق
ã
Ù�والتل ا6ٔخذ oمفاه وأمّا

والتقبّل@/ القبول

للـدلو@, والقابل والر´@, والفـرج@, القابل@, وال¿Îر للولد@, القابلة oمفاه وأمّا
ا6ٔصل@/ مصاديق fن اXقابلة@: والشاة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ق�@:

وا�مع وLوه@, كاòّص تصيّده عند يَستبه الّذيى الصائد بيت ة@: Öالقُ ـ مصبا
:@
ã
èالفارا وقال ووزناً@/

Ó

مع الدخان والُقتار@: بالقُة@/ است :@واقت ُغَرف@/ مثل Òقُ

قـتل
ã
èبا من اللحم@: Òوق ذلك@/ غ	 أو العظم أو ا¤Çَرق ّ اXشويى اللحم ر´ القُتار

ã
| ضيّق وقعد@: ÍÈب

ã
èبا من وقُتوراً قَاً عياله ع� وق ُقتاره@/ ارتفع وÍÈب@:



ق� ٢١٠

مثله@/ :@ Øوق وأق النفقة@/

الصائد@, بيت القُة ذلك من وتضييق Qميع ع� يدّل صحيح أصل :@ق ـ مقا
الباب ومن /@ Øوق Òوأق ,@ Ôيق أهله ع� الرجُل ق يقال@: فيه@/ الصائد وQّمع لضيقه
الوقوع َسن Ò¡ا الرحال@: من والقاِتر الغبار@/ :@ Òوالقَ َكرب@/ من الوجَه Ï¿يَغ ما :@ Òالقَ

نام@/ Sالس ØËÈ َحَسناً وقوعاً وقع ٕاذا 6ٔ@نّه البع	@, ظهر ع�

قَتور وكY5ا@@مذمومان,@ورجل اÌº6ٕاف@, بٕازاء وهو تقليل@النفقة, : Öالقَ ـ مفر
,@ Òوالقَ القُتار من ذلك وأصل قّللته@, أيى ته Øوق وأقته ء ãÏ¿ال ت Òقَ وقد ,@ ßومُق
من يتناول ØواXقـ ßاXق فكأّن وLوYا@, والُعود ـواء Sالش من الساطع الدخان وهو

قُتاَره@/ ء
ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله غ	ه@/ أو ٕانفاق
ã
| العمل@,

ã
| التضيّق هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن

والتوسعة@/ اÌº6ٕاف

عـرفاً@/ أو عـق5ً اXلحوظ ا¡ـّد عن اXتجاوز اòارج العمل هو واÌº6ٕاف@:
التضييق@/ قبال

ã
| والتكث	 البسط والتوسعة@:

وهذا غ	ه@, أو مكان
ã
| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã

| يكون أن من أعّم والتضييق@:
بالعمل@/ Uتّص فٕانّه التقت	@, 5Rف

بـه ويضي\ق الصائد@, لنفس مضيّق مكان ا Øuفٕا به@, Òيُق ما 
]ع فُعلة والقُة

ّ اXعنويى ا6ٔثر فٕاّن ا6ٔلف@, بوجود ا6متداد@, مع به Òيُق ما الُقتار@: وكذلك أيضاً@/ الصيد
ظـلمة ويوجب ,@

Ø ã
æوالروحا ّ الظاهريى الوجـه Ï¿يغ العمل ã| التقتـ	 من ا¡اصل

ومضيقة@/ وحجاباً



٢١١ ق�

تشبzاً@/ Vازيّة ã
æعاf والر´@: والغبار الدخان وأمّا

ا¡ركة@/
ã
| له تضيّقاً يوجب فٕانّه البع	@: ظهر ع� اXتّصل الرحل وأمّا

اُولئك ِذّلـة و7 Õ
Ò�َقـ وجـوَههم َيـرهق و7 وِزيادة Ò�ْسـ Ô¡ ا أحَسنوا لّلذيَن

/@٢٦ . ١٠ @ـ ا�نّة أصحاُب

/@٤١ . ٨٠ ـ الَفجَرة@ الكََفَرة هم ولئك اُ ة Ò Ò�َق َترهُقها ة Ò Òَغ� علzا يومئٍذ ووجوٌه

ويناسب والتحقيق@, للزيادة والتاء التضّيق@, من يتحّصل ]ع
ما ة@: Òوالقَ Òالقَ
ا6ٔصل@/

ã
| مصدر أو ,@Ëºٕا Òوالقَ الكَفرة@, مورد

ã
|

ف	ي والروحانّية@: الباطنيّة الوجوه ã| وأمّا اXاّدية@: الظاهريّة الوجوه ã| هذا
وا6نبساط وال«Ìور ال}جة قبال

ã
| وظلمـة@, وتعب حال وسوء وشّدة تضيّق فzا

والنورانّية@/ والتوّسع

ا7ٕنسان وكاَن ا7ٕنفاق 7ٔمَسكrَخْشيَة ٕاذاً
ã Ù
èر رaِة َخزائَن لكون Ò] Ôrأن لَْو ُقل

/@١٠٠ . ١٧ @ـ َقتوراً

كالبخل بصفات ا6تّصاف يوجب وأعFله وأخ5قـه أفكاره
ã
| التضـيّق فٕاّن

وع5ئق نفسـانيّة و¾Îوات ظاهريّة وقيود ماّدية Mدود والتقيّد وا¡سد وا6ٕمساك
دنيوّية@/

ماّدية بقيود نفسه تضييق ٕا� مائل أيى َقتور@, البدنيّة ا6ّٔولية بطبيعته فا6ٕنسان
اXنبسط@,

Ø ã
æالروحا والعيش ا6نط5ق@, لنفسـه Oتار و6 دنيوّية@, وع5ئق و[اي5ت

القلب@/ وسعة

/@٦٧ . ٢٥ ـ َقواماً ذلك Òب� وكان وا Ô�يَق nو فوا
ß
Ì» يُ n أنَفقوا ٕاذا واّلذيَن

يراعون يزالون و6 ٕانفاقهم@,
ã
| يضيّقون و6 العدل حّد عن يتجاوزون 6 أيى



قتل ٢١٢

ا6ٕعتدال@/

/@٢٣٦ . ٢ ـ باXعروف َمتاعاً َقَدُرُه ß�ق ÔXوع�ا َقَدُرُه ع�اXوِسِع Hوَمت)عوهن

وتُقّدروا َتفرضوا أن تريدون زوجة أو Wسوسة غ	 زوجة ط5ق kأرد ٕاذا ايى
العقد@: بعد زمان ٕا� تعيينه rفّوض بل مهراً@, العقد ح� rفرض وØXا ومهراً فريضة Gا
]قـدار مفروضاً مهراً أيى متعة تعطوا أن حينئذ ولكم التطليق@, ã| عليكم جناح ف5

باXعروف@/ ا6ٕعطاء هذا ويكون الرجل@, وسع

:@
ã
| ـ@ أو فحرف

وَمت)عوهّن/ َفريضًة@ ّن@ ÒG@َتفرضوا ّسوهّن@أو@ Ò] @ Òn الن)ساَء@ما@ @rطلّق عليكُم@ٕان@ ُجناح@ @7

ل5ستثناء@/ ]ع
ٕا6ّ و6 للجمع@, وليس]ع
الواو الديد@, ]عناه

Iقّق
ã
| :@

ã
ÏÈاXا

ã
|

ã
الن� ع� الداّل ا�حد بصيغة التعبـ	 لطف يظهر وwذا
اXتوّقع@/ اXستقبل التقدير ع� الداّل اXضارع وبصيغة اXّس@/ عدم

مقدار تعي� جهة ٕا� وناظر والفرض@, التقدير بلزوم يرتبط متّعوهّن@: وقوله
السابقة@, ع�@Vموع@ا�ملة أيى 6جناح, ع�قوله وا�ملة@معطوفة ضة@/ الفريضة@اXفو\

Ø
j الصـورت�@/

ã
| فقط الط5ق

ã
| ا�Çناح عدم بيان مقام

ã
| كانت السابقة وا�ملة

الط5ق@/ بعد واXهر اXتعة اعطاء لزوم حكم يستدرك

ا¡ّق@/ عن خارجة ضعيفة اح6Bت ل5̀ية التفاس	
ã
| وتذكر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قتل@:

كـانت ٕاذا أيضاً@, قتيل واXرأة قتيل@, فهو روحه@, أزهقت قت5ً@: قتلته ـ مصبا
ف5ن@,

ã

ب قتيلَة رأيت Lو اGاء@, ودخلت ÓÊºٕا جعل اXوصـوف حذف فٕاذا وصفاً@,



٢١٣ قتل

قتلتُه يقال اGيئة@, :@Ì»بالك والِقتلة@, عرفته@/ قت5ً@: ء
ã
Ï¿ال وقتلت قَت�@/ Fzف وا�مع

وُمقاِتلة@/ مُقاِتلون وا�مع مُقاِتل@, فهو وِقتا6ً@, مقاتَلة وقاتله اXّرة@/ والَقتلة@: سوء@/ ِقتلة
القتل@/ موضع قتل@: ÒXوا

اXواضـع ا6ٕنسان@: ومَقاتل وٕاماتة@/ ٕاذ6ل ع� يدّل صحيح أصل قتل@: ـ مقا
ا�ارية تقّتلت ويقال /@ ÓFوعل ُخ�اً ء

ã
Ï¿ال قتلُت ذلك ومن ذلك@/ قتله اُصيبت ٕاذا

ã
الّ�

مُقت\ل@: وقلب للقتل@, عّرضته ف5ناً@: وأقتلُت له@/ خضعت ا Øu@كأ عشقها@, Øح� للرجل
العشق@/ قتله ٕاذا

بفعل اعتـ� ٕاذا لكن كاXوت@, ا�سـد@, عن الروح ٕازالة القـتل@: أصل ـ مفر
ُقِتل@/ أو ماَت أفٕان ـ موت يقال ا¡ياة@: بفوت اعت� وٕاذا قتٌل@/ يقال لذلك@:

ã
Ùتو�Xا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاّن وقلنا ا¡ـياة@, زوال أيى ا¡ياة@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
أيضاً اFXت كذلك اXعنويّات@, ã| أو ا¡يوان ã| أو النباتات ã| تكون أن من تعّم ا¡ياة

مyا@/ كّل
ã
| تكون

و6 fات@/ قتله فيقال ا¡ياة@, زوال بعد يصدق واXوت ا¡ياة@/ ٕازالة القتل ٕاّن
Ø
j

اFXت@/ Iقّق به عمل فالقتل القتل@, بعد اFXت مرتبة فٕاّن فقتل@/ أماته يقال

ã
æمعا ا Øuفٕا والعطش@: ا�وع

ã
| أو للخمر اXزج أو �Ôòوا اXعرفة مفهوم وأمّا

والعطش@, وك«Ìحّدة@اòمر@وا�وع عليه, ء@والغلبة
ã
Ï¿ا6ٕحاطة@ٕا�ال ]ناسبة Vازيّة,

Tاط مقتول ء
ã
Ï¿وال والعطش@/ ا�وع حّدة وقتل شّدtا@/ زالت مقتولة اòمر فيقال

به@/
ا£اهدة@/ غاية ٕا� ٕاشارة العشق@: مقام

ã
| التقتّل وهكذا



قتل ٢١٤

/@٣٢ . ٥ ـ bيعاً النّاَس َقَتَل ا@ Ø̂ فكأ@ ///@ نفساً َقتَل َمن

أصغر عـاXاً 
وأف ا @/ خلق وبّدل وت¿Ìيعاً@/ تكويناً nالعـا بنظام أخّل فٕانّه
نـظام تشكيل اسـتعداد وفيه ا6ٔ@ك�@/ nالعـا انطوي وفيه ا6ٔ@ك� nالعـا ^وذج اُ وهو

حقيقّية@/ حياة ٕا� النّاس يرشد أن وله /@ Ø ãæمَد ّ اجBعيى ّ ظاهريى

فجزاٌء داً متعم) منكم قَتلُه وَمن وأنrُحُرم الّصْيَد تقتلوا 7 آَمنوا اّلذين ا Øv@أ يا
/@٩٥ . ٥ ـ منكم عدٍل ذوا به كم ÒJ النHَعم من قَتَل ما مثُل

bيع اصطياد يشمل الّصيد فٕاّن مطلقاً@, ا¡يوان قتل Mكم تتعلّق الكرZة ا6̀ية
ا6ٕحرام@/ حال

ã
| ط	 أو ّ بريى من ا¡يوانات

حكـم ٕا� ناظر فهو Rصوصه@: حgه Øيتع� n حيوان ã
| الصـيد حكم وأمّا

ñو[ي اXوضوعات من 
اXع هذا تعي� فٕاّن عد6ن@, به وJكم ,@ ÓÊ»ج منه ما@يقرب
العادل@/ العرف أهل ع�عهدة اXوضوع

ا¡ا@كم فٕاّن العادل@: ا¡ا@كم به ل	اد ـ عدل ذو ـ قراءة يصّح 6
اXع وع�هذا
ا6ستنباط بطريق يكون أن ٕا6ّ حكم@, فيه يرد n Dف حgاً Øيع� أن له ليس العادل
العرف أهل من كونه

ã
و6@يك� أّو6ً@, والفقاهة العلم فيه ويشط اXصاديق@, وHريج

العادل@/

تعي� مقام
ã
| ف5@يب� ,@HعJ ا6ٕمام أو HصJ

Ø ã
الن� عدل@: ذو ـ من أريد ٕاذا نعم

الواردة@/ الروايات بعض ينظر وwذا ٕاشكال@, ا¡كم

/@١٥٧ . ٤ ـ َصلَبوُه وما قتَلوُه وما
شبه@/ صلب@, ـ@ راجع

ٕا�باِرِئكُم فُتوبوا الِعْجَل اذ@كُم ØHبا أنفَسكُم Ôrظلم ٕاّنكُم موÏºلقوِمِه قاَل وٕاذ
/@٥٤ . ٢ ـ بارِئكُم عنَد لكم Õخ� ذلكم أنفَسكُم فاقُتُلوا



٢١٥ قتل

Øح� عب الش\ هذا بك صنَع ماذا Gارون Ïºمو وقال ـ ٢١ . ٣٢ اòروج سفر
مَن وقال ///@Ïºمو 6ّٔن أمامَنا تَس	 آGة لنا اصنع فقالوا عظيمة@/// َخطيّة عليه جَلبت
ٕاÌºائـيَل@: ٕالُه الرّب قـال هكذا Gم فقال ,@ 6ويى ã


ب bيُع ٕاليه فاجتمع ,@
Ú ã
فٕا� للرّب

واقتُلوا الَمحلّة ã|باب ٕا� باب من وارِجعوا وُمّروا ع�فَِخذه َسيفَه واحد كل� َضعوا
قول Mسب 6ويى بنو ففعل قريَبه@, واحد وكل� صاحبَه واحد وكل� أخاه واحد @كل�

رجل@/ آ6ف ث5ثة Lو اليوم ذلك
ã
عب| الش\ من ووقع ,@Ïºمو

ٕافناء 6 ,@ ّ الظاهريى معناه هو الكرZة@: ا6̀ية ã|ا6ٔنفس قتل من اXراد أّن فظر
متعلSقاً كان القتل وهل اXورد@,

ã
| Uصوصاً حgاً كان القتل وهذا يقال@, Fك ا6ٔنانيّة

اòروج عبارات من الظاهر وهو :@Ïºمو جانـب ٕا� يتوّجهوا nو يتوبوا n من ٕا�
غـ	 يـن Sالد عن ين Sمرتد بكوuم قتلهم فيكون وارجعـوا@]@, ُمّروا ,@ Ú ãفٕا� للرّب [@مَن
اòطيّة wذه الِعجل@, عبدوا الّذين bيعهم ٕا� متعلSقاً كان أو فيه@/ ٕاشكال و6 تائب�@,

السفر@/ ´Í¼ وخ5ف معلوم غ	 وهذا العظيمة@,

ا¤ّلة@,
ã
| الباب ٕا� والرجوع اXرور ٕا� Jتاج 6 العاّم ا¡كم أّن ٕا� مضافاً

/@HعJÏºمو عند حاÍÈين كانوا وأ@ك�هم

:@hالكر القرآن من موارد
ã
| ورد فقد ا6ٔنفس@: التعب	بقتل وأمّا

/@٢٩ . ٤ ـ أنفَسكُم َتقُتلوا و7

/@٨٥ . ٢ ـ أنفَسكم َتقتلون أنrهؤ7ء Øj

قليٌل ٕا7ّ فَعلوه ما ِدياركم من اخُرجوا أنفَسكمأو اقُتلوا علzمأن كتْبنا ا@ ولوأنّ
/@٦٦ . ٤ ـ مyم

يتوبوا n أفراد ٕا� به التكليف يناسب ف5 ا6ٔنانّية@: النفس]ع
ٕافناء قتل وأمّا
اXراحـل من ,ة

Ø
æا6ٔنا

ã
ن� فٕاّن طاعاtـم@,

ã
| يراقبـوا nو أنف«Îم يزكّوا nو تابوا أو



قتل ٢١٦

للسالك@/ اXتأّخرة

اXعتدين ّب ÔJ 7 ا1 ٕاّن و7@َتعَتدوا ُيقاتلونكم اّلذيَن ا1ِ سبيِل
ã
| وقاِتلوا ـ ١

الَقتل@/// من أشّد والِفتنة أخَرجوكم حيُث من وأخِرجوهم َثِقفتموهم حيُث واقتلوهم
/@١٩١ . ٢ ـ 1 الّديُن ويكوَن فتنٌة تكوَن 7 Ø
ح وقاِتلوهم

أّوَل َبدُءوكم وهم سول Hالر بٕاخراج وا
Ø
ÒYو أZاuم نَكثوا َقوماً ُتقاِتلون أ7 ـ ٢

/@١٤ . ٩ ـ ِزهم ÔOو بأيديكم ا1 يُعّذwم قاِتلوهم ة@/// مّر

ا1ُ م Hحر ما مـون ر) ÔJ و7 اÐ7خر باليَوم و7 با1 ُيؤمنـون 7 اّلذيَن قاِتلوا ـ ٣
/@٣٠ . ٩ ـ ا¡ّق ديَن َيدينون و7 ورسوله

. ٦١ ـ َمرصوص ُبنيان م Øu@كأ َصّفاً سبيلِه
ã
| ُيقاِتلون اّلذيَن ب8 ÔJ ا1َ ٕاّن ـ ٤

/@٤

دينـة@/// ÇX ا
ã
| رِجفوَن ÔXوا َمرض قلوwم

ã
واّلذين| اXنافقوَن َيْنتِه n لَ ـ ٥

Çد ÒQ ولَن قبُل من خلَْوا اّلذيَن
ã
| ا1 ُسـنَّة تقتي9ً@, وُقت)لوا اُِخذوا ُثِقفوا@ Cأي Òَملعون�

/@٦١ . ٣٣ ـ َتْبدي9ً ا1 لسنّة

الَوثاق فُشّدوا أثخنتموُهم ٕاذا Ø
ح قاب الر) فÍÉَب كَفروا اّلذيَن Ôrلقي فٕاذا ـ ٦
/@٤ . ٤٧ ـ ِفداءاً وٕاّما َبعُد َمنّاً فٕاّما

/@١٢٣ . ٩ ـ الكُّفار من َيلونكُم اّلذين قاِتلوا آَمنوا اّلذين ا Ûv@أ يا ـ ٧

/@٣٦ . ٩ ـ كاّفة ُيقاتلونكم Fك كاّفة@ Òك�Ì¿Xا وقاِتلوا ـ ٨

وُخذوهم وَجد[وهم حيُث Òك�
ß
Ì¿ÔXا فاقُتلوا ـُرم Ô¡ا ر

Ô
Î¾7ٔا @انسَلَخ فٕاذا ـ ٩

/@٦ . ٩ ـ تابوا فٕان َمرصد كّل م Ô ÒG واقُعدوا Íوهم Ô½واح

َوجد[وُهم حيث واقتلوُهم فُخذوُهم َتوّلوا فٕان ///@ Òناِفقـ�Xا
ã
| لكُم fا ـ ١٠



٢١٧ قتل

/@٨٨ . ٤ ـ مyم@ و7@تّتِخذوا

fا اضطراب مع اخت5ل ٕاNاب :@íوالفَـ ذق@/ ß¡ا مع الدقيق ا6ٕدراك الث\َقـف@:
والِقتال@: @أفكاره@وأعFله@/

ã
| الغ	مðلز6ً جعل وا6ٕرجاف: ِفتنة@/ ا6ٔمرين@فهو أوجب

يدّل والتقتيل@: والِفعال@/ اXفاعلة صيغة ÏÉقت[ اسـتمرار
ã
| قتل ع� ويدّل ا¤اربة@,

وشّدة@/ ع�ك�ة

ٕاذا وقتلهم واXنافق� واÌ¿Xك� الكفّار مقاتلة ع� تدّل الكرZة ا6̀يات هذه
يتوبوا@/ nو والفتنة الفساد وعن نفاقهم عن ينxوا nو ا¡ّق اXؤمن�وديyم خالفوا

Nاهد فالكافر ا¡ّق@, ّ اG6ٕ×يى ال�نا¶ خ5ف ع� وعمل اعتقاد الكفر ٕاّن ـ ١
والت¿Ìيع@/ قوان�التكوين نقض

ã
| وعم5ً قو6ً

من@ا6ٔديان@وا6ٔحكام به اXبعوث�@وOالف@ما@جاءوا يقابل@ا6ٔنبياء ٕاّن@الكافر ـ ٢
السابقة@/ ا6̀يات من ـ ٢ ـ ا¡ّق ديَن َيدينون و7 وا¡قائق@:

واضطراباً اخت6ً5 ويوجد العدل@, ا¡ّق النظام ع�خ5ف يعمل الكافر ٕاّن ـ ٣
السابقة@/ ا6̀يات من ـ ١ ـ القتل من أشّد والفتنة الناس@, ب� Dف وفتنة

لي5ً نورهم ٕاطفاء
ã
| ويسعي حقوقهم و6@يراعيى اXؤمن� يقاتل الكافر ٕاّن ـ ٤

/@١ ـ ُيقاتلونكم اّلذيَن ـ يتمكّن وسيلة بأيى وuاراً

اòضوع وIقّق وجّل عّز العبوديّة  هو اòلقة من Ï½ا6ٔق اXقصد ٕاّن ـ ٥

الّذيى وهو السلوك@, هذا عن Zنع والكافر واòالق@, اòلق ب� Dف وا6رتباط والتذلّل

ã
| رِجفون ÔXوا ـ السالك� قلوب

ã
| ورجفة وشكّاً وتزلز6ً ووسوسة اضطراباً يوجد

/@٥ ـ اXدينة

والفـتنة@, وا6ٔذي والظلم والعدوان بالبغيى يَبدؤون الّذين هم الكـفّار ٕاّن ـ ٦
/@٢ ـ َمّرة أّوَل َبَدؤوكم وهم ـ الدفاع فيلزم



قتل ٢١٨

عّز وا  حّرمه@, ما لّون ÔJو أحلّه ما ّرمون ÔJ ا @, أعـداء هم الكفّار ٕاّن ـ ٧
/@٤ ـ اّلذين ب8 ÔJ1ا ٕاّن ـ يُقاتلوuم الّذين Jّب وجّل

ا¡Çياة ٕادامـة
ã
| ال5ّزمة ا6ُمور أهّم من مورده

ã
| اXقاتلة أو القتل أّن فظهر

وال¿Ìيعة الّدين ٕاقامة أّن ٕا� مضافاً به@, ٕا6ّ العيش يتحقّق و6 والروحانّية@, الدنيويّة
اÇXوانع@/ ورفع ا£اهدة هذه ع� يتوقّف ا6ٔبديّة والسعادة الgال ٕا� والس	 اG6ٕيّة

ّ ÍÈوريى أمٌر :@ اXعتديى العـدّو طغيان قبال ã
| الدفـاع فٕاّن ,@ ّ قهريى ّ طبيعيى أمر وهذا

وعيشه@: وحاله عقيدته Mسب كّل واXلل@, الفرق bيع ب� Dف مسلّم

/@٢٥١ . ٢ ـ ا7ٔرُض َلَفَسدت ببعٍض Îم ÒÉبع النّاَس ا1ِ َدفُع ولَو7

والفسـاد
Ø
Ì¿ال ويُـدفع ا¡ــياة لتدوم الِقصاص اXوضـوع@: هذا من ويقرب

استقرار
ã
| العظيمة النعم من وهو ا6ٔمن@, ويتحّقق ا6ٔفراد احام وJفظ وا6خت5ل

العيش@:

َحيوةٌ الِقصاِص
ã
| ولكم الَقت�@///

ã
الِقصاُص| َعَليكم ُكِتب اّلذينآمنوا ا Ûvياأ

/@١٧٨ . ٢ ـ

منه@: والتحّفظ والتحّرز القتال التوّحشمن :@
اXع هذا ويقابل

/@٢١٦ . ٢ ـ لكم ُكره وهو الِقتاُل عليكم @ُكتَب

َمرض م
ß
wقلو

ã
| اّلذيـَن رأيَت الِقـتاُل فzا وذُ@كر ـة Òg ÔT ُسورة اُنزَلت فٕاذا

/@٢٠ . ٤٧ ـ م ÒG فأو�× اXوت من عليه
Ùã
Ï¿غ ÒXا َنظَر ٕاليك َينظروَن

خشية Hأوأشد ا1ِ كَخْشية النّاَس شون ÒOمyم فريٌق ٕاذا الِقتاُل علzم @ُكِتب ØFفل
/@٧٧ . ٤ ـ قريب ٕا�أَجل أّخرَتنا لَو7 القتاَل علينا كتبَت Ò ßn رّبنا وقالوا

التوّجه وعدم النفس@والتعّلق@بالدنيا@, حّب هو ا Ø̂ الوحشة@واòشية@ٕا هذه ومنشأ



٢١٩ قثاء

ã
| 6 الروحانيّـة ا¡ياة ã| هيى ا Ø̂ ٕا ا6ٔبديّـة السعادة أّن مع وتروNها@, ا¡ـقائق ٕا�

الزائلة@/ الدنيويّة

فقتله وص5ح@: وصواب وعدل حّق ¼Íاط
ã
| كان ٕاذا

Ø ã
æا6ٕنسا النفس ٕاّن

Ø
j

يكون وفساد@: واLراف وطغيان باطل طريق
ã
| كان وٕاذا bيعاً@/ الناس قتل يعادل

للناسbيعاً@/ ومُفسداً النظام 6خت5ل وموجباً وظلمة اً ØÌ¾ وجوده

فzا Ìِة Ø¿بXا الطيّبِة
ß
والر´ القـوم@/ حرث ُيصيب العاصف oالعق كالر´ وهذا

رaِته@/ َيديى Òَب� ¿Ìاً بُ ـ Gم حياٌة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قثاء@:

ÇXا Ëºٕا وهو ضّمها@, من أ@ك� القـاف Ì»وك أصلّية@, وYزته قـثاء@: ـ مصبا
َمسَبَعة@, وزان مَقثأة وأرض ِقثاءة@, الواحدة والفقوس@, والعجور اòيار الناس يسّميه

اòيار@/ يُشبه ع�نوع القثاء يطلق الناس وبعض ِقثاء@/ ذات لغة@: الثاء
Ø
ËÈو

ومَبطخـته@, ف5ن مَقـثأة وهـذه فzا@, ك�ا وأبطخت@: ا6ٔرض أقـثأت ـ أسا
وَمباطخه@/ ومَقاثيه

َمراهـم تركيب
ã
| يُدَخل لبّـه معروف نبـات خـيار@: ـ ٢٨٨ التذكرة ٕاحياء

للبول مدّر مرّطب واòيار ,@ الثّديى تشقّق لع5ج مرهم منه ÍÉJو الب¿Ìة@, لتحس�
ساعات@/

ã
æا\ اXعدة

ã
Zكث| ËÉGا ء بطيى ولكنّه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اللـغة من مأخوذة وهيى اòيار@, له يقال م¿Îور نبـات ع� تدّل الكلمة أّن



قحم ٢٢٠

/@
ã
تطبي� فرهنگ ـ

ã
| Fك وال«Ìيانّية@, الع�يّة

اِئها وِقثّ َبْقِلها ا7ْٔرَضمن ُتنبُت ا ØW لنا ِرُج ÔO ربَّك لنا فادُع ///@Ïºمو قلrيا وٕاذ
/@٦١ . ٢ ـ وَبَصِلها Îا ßºوَعَد وُفوِمها

الطبSّية@/ اXفردات كتب ٕا� اللطيفة ا¥رة هذه خواّص
ã
| فل	اجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قحم@:

قَحم يقال وٕاقدام@, جفاء æبأد ء
ã
Ï¿ال ع�توّرد يدّل صحيح أصل قحم@: ـ مقا

وقّحم َمصاعُبـه@/ الطريق@: وقَُحُم غ	ُدربة@/ من فzا بنفسـه رمي قُحوماً@: ا6ُمـور
ã
|

ُم Sتُـقح ا Øuٕا أيى ,@ ÓFقَُح للخصـومة ٕاّن ويقولون رماه@/ ٕاذا وجهه@: ع� فارَسـه الفرُس
ا6ٔعراب@/ تُقحم الَسنة والُقْحَمة@: واه@/ Ò

v 6 ع�ما بصاح}ا

ِقـحام@, وا�مع َقْحمة وا6ُن� هرم@, مهزول َقْحم@: وفرس /@ ِهم� َقْحم@: ـ مصبا
6 الشاّق ا6ٔمر :@

Ø
ËÉبال والقُْحمة سعفها@/ وقّل أسفلها ودّق ك�ت ٕاذا َقْحمة@: وÇKلة

فzا@/ بنفسه رمي وهدًة@: أو َعقبًة واقتحم ُقَحم@/ وا�مع أحد@, يركبه يكاد

َقـْحمة@, وا6ُن� الَقحـر@, مثل اÔXسّن فوق وقيل اÔXِسّن@, الكب	 الَقحم@: ـ لسا
قد تراه السّن أقحمته قد الّذيى والَقْحم@: َقْحب@/ باء من بدل ميمها أّن يعقوب وزعم
أفصح@: وYا وانقحم@, واقتحم قُحوماً يقُحم ا6ٔمر

ã
| وقََحم َرم@/ ÒGا أوان غ	 من هرم

روّية@/ غ	 من فيه ٕادخاGا ء@:
ã
Ï¿ال

ã
النفس| oوتَقح روّية@/ غ	 من فيه بنفسه رمي

ووقعوا أحد@/ كّل يرك}ا 6
ã
الّ� ِعظامها وهيى ا6ُمور@, من قُحمة َر@ِكب ـ أسا

ومشّقة@/ ع�شّدة فzا بنفسه َرمي َعَقَبة@: واقتحم الشديدة@/ السنة وهيى الُقحمة@, ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٢١ قحم

والتحقيق@:

قيدان@: ففيه ومشّقة@, بشّدة ء
ã
Ï¾ ع� الورود هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

والشّدة@/ اXشقّة ووجود الورود@,

النفسوٕادخاGا ورميى وُدربة@/ غ	رويّة من ا6ُمور ã| القُحوم مصاديقه@: ومن
وشّدة@/ ]شقّة ء

ã
Ï¾

ã
|


]Çع القُحمة
ã
| Fك وفيه@, به يُوَرد ما أيى به@, يُقَحم ما 
]ع فُعلة والُقحَمة@:

ã
الّ� والسنة اòصومات@/

ã
و| الطريق@/

ã
| صاعب ÒXوا فيه@/ يُدخل الّذيى الشاّق ا6ٔمر

وشّدة@/ ومضيقة قحط فzا

مشـّقة@, فيه ورود أو شاّق@, أمر ع� الورود اختيار 
]ع افتعال وا6قتحام@:
مقتِحم@/ منه والفاعل

ما أدريىك وما الَعَقبة اقتََحم ف9 النHجديِن وَهدينـاه أحد@/// يََره n أن سُب ÒJأ
/@١١ . ٩٠ ـ َمسَغبة ذيى يوم

ã
| ٕاطعام أو َرَقبة َفك8 الَعَقبة

وظهره ء
ã
Ï¾َعَقب

ã
| يكون ما والَعقـبة@: الَعَقـبة@/

ã
| الورود Oـ n فٕانّه أيى

وهو صعوبة فيه ر{ ÒXا هو ا�بل
ã
فالَعقب| باXوضوعات@, والَعَقبOتلف به@, متّص5ً

معنويّاً@, أو ياً Sرتفع@مادXا Ùتب�Xا الواضح والن\ْجد@: @ٕا�ا�بل@/ ã Ù} Øوال الطريق@ٕا�الصعود
/@ ّ اXعنويى Ø ãæالروحا من أو ,@ ّ الدنيويى اXاّديى جهة من ويعلو يرتفع ما واXراد

وسـيلة ويكون اXعنويّة السعادة ٕا� ينxيى ما الدنيوّية@: ا�هة ã| ا  وهداية
بقوله@: اXراد وهو ا6̀خرة@, ٕا� wا يتوّسل

حسنة@/ خرة Ð7ا
ã
و| حسنًة الّدنيا

ã
| آِتنا رّبنا

ا6̀خرة@/ مزرعة الّدنيا فٕاّن



قحم ٢٢٢

يوصل ا¡ـياة
ã
| ّ ٕاG×يى Ø ã
دي برنا¶ هيى النّجـدين@: ٕا� العبور عبُة الص\ والَعقَبة

وا6ُخروّية@/ الدنيويّة ٕا�السعادة السالك

بفّك فٕاّن النجدين@: ٕا� والصعود العقبة ّ بطيى وا6ٕطعام@, الرقبة فّك ارتباط وأمّا
فيه@/ ويوفّق والقيود@, الع5ئق عن رقبته يفّك الرقبة

وIصيله@/ ّ اXعنويى الطعام جلب ã
| يوفّق oواليت	الفق وبٕاطعام

صالُو م Øuٕا wم َمرحباً 7 معكم ُمقتِحم َفوٌج هذا مآب@///
Ú
Ì¿ لَ Òِللطّاغ� وٕاّن هذا

/@٥٩ . ٣٨ ـ النّار@

ٕالzم@: خطاباً السورة نزلت الّذين ب�الكفّار من والقاَدُة الرؤساء هم الطاغون

قبِلهم ِمن أهلكنا كم وِشقاق@, ِعّزة
ã
| كَفروا اّلذين بل @كر@, الذ) ِذيى والقرآِن ص

َقرن@/ من

الكفّار هؤ6ء ٕا� راجعة رّبنا@: قالوا ـ rأن بكم ـ rأن بل ـ معكم ـ
ã
| والÊÉير

للتابع�@: خطاباً ويعضون ـ wم َمرحباً 6 ـ bلة عن يبون ÔN الرؤساء فٕاّن التابع�@,

ã
| التابع�يقولون ٕاّن

Ø
j لنا@/ النار هذه rوقّدم متبوع� وجعلتمونا قّدمتمونا بأ@نّكم

ا6̀يات@/ راجع ـ@ عذاباً فِزده َلنا هذا قّدم َمن @َربHنا ـ اعاÎÈم جواب

ٕاشارًة ربHنا@, قالوا ـ التابع� قول ع� عطف َلنا@: ما وقالوا ـ تعا� قوله وأمّا
انxوا الطاغ�الّذين عن واتّباعهم الرجال@, هؤ6ء عن وميلهم واLرافهم ضG5م, ٕا�

مآب@/
Ø
Ì¾ ٕا�

أّن والظاهر الكرZـة@, ا6̀يات هذه تفسـ	
ã
| Ìين

Ù
اXف« كلFت اضطربت وقد
فzا@/ فتدّبر ـ ا¡ّق هو ما@ذ@كرناه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٢٣ قدح

قدح@:

وا6̀خر ء@/
ã
Ï¿ال@

ã
زم@| ÒGكا ء

ã
Ï¾ ع� أص5ن@صحيحان@يدّل@أحدYا قدح@: ـ مقا

يقع تأ@كٌّل والقَْدح@: ء@/
ã
Ï¿ال قدَحت ٕاذا فِعلُك القَْدح@: ـ فا6ّٔول ء@/

ã
Ï¾ َغْرِف ع� يدّل

َنسـبه@:
ã
| قَدح قوGم ومنه الشجرة@, تأ@كل ودة الد� والقاِدحة@: وا6ٔسنان@/ َجر الش\ ã|

أو به يُقَدح بذلك يى Ùd وكأ@نّه قَُذذ@, و6 نَْصل ب5 ال«Îم وهو الِقدح@: الباب ومن طَعن@/
ح Sقُد الباب ومن ع�التشبيه@/ وهذا ,@Ì»يÒXا ِقداح من الواحد والِقدح به@/ القَْدح Zكن
غارت@, :@ Ôالع� َحت قد\ الباب ومن الِقدح@/ مثل يص	 Øح� ُضّمر ٕاذا تقدJاً@: الفرس
ـ ا6̀خر وا6ٔصل الفاسد@/ ماءها أخرجُت :@ Òالع� وقدحُت الناَر@, وقدحُت وقَدَحْت@/

فzا@/ ما َغرفُت الِقدَر@: وقدحُت هد@, ÔPفُيغرف الِقدر أسفل ã| يب� ما القَد´@:

ومعه واقتدحها@, الزند من الناَر وقَدَح ا6ٔقداُح@/ واُِديرت الِقداح اُِجيلت ـ أسا
ا6ٔسنان@/

ã
و| العود

ã
| الدوُد وقَدح وحديَدُته@/ القَدح حجُر أيى قَدحة@: ßXوا القَّداحة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن نقيصة@/ يوجب ء
ã
Ï¾

ã
| تأث	 هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

النار@/ وقَدح الشجر@/
ã
و| ا6ٔسنان

ã
| الدود وقَدح والتعييب@, النسب

ã
| القَدح

وهكـذا العمل@/
ã
| مؤثّريِن Fuكو باعتبار :@Ì»يXا وِقدح ال«Îم ع� ويطلق

واòرق@/ وبالثقب الع� وغور الفرس تضم	
ã
| تأث	

ء@/
ã
Ï¾ من به ا6ٔخذ اُريد ٕاذا الفارغ

ã
اòا� ع�القََدح ويطلق

/@٢ . ١٠٠ ـ ُصْبحاً غ�اِت ÔXفا َقْدحاً وِرياِت ÔXفا َضْبحاً والعاِدياِت
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اòمسة ٕا�اXراحل ٕاشارة فzا الكرZة ا6̀يات هذه أّن غ	@: عدو@, ـ
ã
| مّر قد

ا¡Çّد فـوق ع
Ø
Ì»بت والتوّجه الس	 يكون أن 6زم ا6ُو� اXرحلة

ã
ف� السلوك@, من

النـور وÇIصيل النـار ÇHريج
ã
| عمل ـ الثانيـة

ã
و| الروحانّيـة@/ nعا ٕا� اXعمول
ا6ٔعFل@/

ã
واXراقبات| بالعبادات

فـيه النار باخراج ء
ã
Ï¿ال

ã
| تأث	 والقَدح النار@/ ٕاخراج وا6ٕست	اء@: وا6ٕيراء

ÇIقّق عـ� ويدّل ا6ٕيراء@, من أخّص فالقَدح وا6ٕنارة@/ وبا6ٕضاءة ا¡ـرارة وٕاNاد
ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| ا6شتعال ٕاخراج

حصول هو والطاعات العبادات مرحلة
ã
| اXنظور أّن التعب	: هذا من ويستفاد

النفسـانيّة وال¿Îوات وا¦اي5ت ية SادXا التعلّقات اُصول بٕاحراق وا¡رارة@, النورانيّة
النفس@/

ã
|

الّذين وهم اللقاء@, ٕا� السارع� السالك� النفوس ٕا� راجعة اXراحل وهذه
وجّل@/ عّز ا  سبيل

ã
| م Øuفٕا wم@, Ë»الق يليق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قّد@:

يقـولون@: يسـتعار@,
Ø
j طو6ً@, ء

ã
Ï¿ال قطع ع� يدّل صحيح أصل قّد@: ـ مقا

ã
| التقطـيع أيى القـّد@, حسن هو ويقولون أقّده@, طو6ً قطعـته ٕاذا قَّداً ء ãÏ¿ال قددُت
هوي غ	 واحد كّل هوي كان ٕاذا الناس من والِفرقة الطريقة والِقّدة@: قامته@/ امتداد
اXسافر وقد\ ها@/ Øñوم دّبرها ٕاذا ا6ُموَر@, ف5ن ٕاقتّد فيقولون@: هذا يستع	ون

Ø
j@صاحبه
اXفازَة@/

قددته فيقال الباء@, فيه وتزاد طو6ً@, شققته قتل باب من قّداً@: قددته ـ مصبا
َصف@به@الن\عل@ويكون@غ	@مدبوغ/@و¡م@قَديد: ÔO Ö	 الس\ ل, Òa@وزان والقَّد: بنصف�@فانقّد@/
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حدة@/ ع� واحد كّل هوي كان ٕاذا الناس من والفرقة الطريقة والقَّدة@: طوا6ً@/ ح
Ø
Ì¿م

اXفازة@/ اXسافر وقد\ أقّده@, وغ	ه Ö	 الس\ قددُت تقول طو6ً, ّق الش\ القَّد: ـ صحا
والكث	 أقُّد@, القليل وا�مع اXاعزة@, السخلة جلُد أيضاً@: والقَّد ا6نشقاق@/ وا6نقداد@:
القوم@: وتقّدد َلق@/ Òòا والثوب اXقّدد اللحم والَقـديد@: والتقطيع@/ القامـة والقَّد@: ِقداد@/

/@ اXستويى اXكان وهو القاع قّد@: ÒXوا تفّرقوا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

طو6ً@/ ء
ã
Ï¾ شّق مصاديقه@/ ومن طو6ً@/ تقطيع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

الطـويل والطريق مقطّعاً@/ الطول بلحاظ ء
ã
Ï¿لل والقامة بالطول@/ وسيع مكان ّ وطيى
غ	ها@/ أو ¡م أو جلد

ã
| وتقطيع اXقّطع@/

ا6ُمور تدب	
ã
| Fك Vازاً@, منه قريبة

ã
æمعا

ã
| تستعمل ا6ٔصل هذا و]ناسبة

عـ� أطلقت ٕاذا الفرقة ونظ	ه مستقيمة@, تص	 ا Øu@كأ وتفريقها تقطيعها ٕا� بالنظر
وهكذا@/ وا6ٔصناف@/ ا6ٔفراد باعتبار أو نف«Îا

ã
| متقطّعة bاعة

فصَدَقْت@/// ُقُبل من Hُقد eيُصه كان ٕان ُبر@/// ُد من وَقّدتeيَصه الباَب واسَتبَقا
/@٢٥ . ١٢ ـ ُدبُر من Hُقد eيُصه كان وٕان

ع� يدّل القّدام ومن اòلف@, جانب من اجتذاب عن كاشف بر الد� من فالقّد
نف«Îا@/ وعن نف«Îا

ã
| وخ5فها دفاعها

ã
|

Ø
Dس و6 ا�ّر فٕاّن بالطول@, وقطعاً خرقاً يوجب ا�ذب فٕاّن بالقّد@: والتعب	

طول وهو السافل@, ٕا� عال جانب من اللباس ٕا� ا�اذبة قّوَة يورد بلباسه شخص
اللباس@/
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/@١١ . ٧٢ ـ ِقَدداً طَرائَق كنّا ذلك دوَن ومنّا وَن ß¡الّصا ِمنّا وأ@نّا

ÍÈب والط\رق طريقة@, bع والطرائق ا�ّن@/ سورة
ã
| ا�ّن مقو6ت من هذا

والتـثّبت@, ا¡الة هذه فzا ما فالطريقـة كالطبع@/ Uصوصة حالة ع� ء
ã
Ï¾ وتثبيت

والِقَدد معّينة@/ وحا6ت ذاتيّة وخصوصيّات Uصوصة ع�طبايع أيى طرائق وكوuم
مقّطعة@/ قطعاتUصوصة أيى طو6ً@, التقطيع من ]ع
نوع ع�ِفعلة ِقّدة bع

جبلت وقد بيyم@, Dف طبيعيّة واخت5فات تنّوع وجود ع� تدّل ا6̀ية وهذه
بيyم@/ Dف وتنّوعهم الطبقات Ø�تك Øويتج� فzم@, الّص5ح اخت5ف يظهر وwذا علzا@,

أو التوقع أو التقليل ع� وتدّل اXاّدة@, هذه من eشتقّة بالتخفيف@: قَد ـ وأمّا
التقريب@/ أو التكث	 أو التحقيق

مدلول ÏÉو]قت اL6ٔاء من بنحو والتقطّع التقطيع ٕا� مyا واحد كّل ومرجع
مواردYا@/ واخت5ف واXستقبل@,

ã
ÏÈاXا من مدخوله

التقطّع 
مع أيضاً ففيه فعل@, Ëºٕا
ã
يك� أو حسب 
]ع اسـتعمل ٕاذا وكذلك

أ@ك�@/ اشتقاق وب�قّط@: وبينه والتحّقق@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قدر@:

Ëº6ٕوا ,@
]ع وقّدرته@تقديراً ÍÈب@وقتل,
ã
èبا من قدراً ء

ã
Ï¿قَدرُت@ال ـ مصبا

هذا يقال َمبلغه@, لغة@: الدال وفتح ء
ã
Ï¿ال وقَْدر ضّيقه@/ يقِدره@: الرزق ا  وقَدر القََدر@,

]قداره أيى حقّه بقدر وأخذ حرمة@ووقار, أيى قَدر عنديى له وما اِثله@, ÔW أيى هذا@, قدر
قيل َء

ã
Ï¿ال ء

ã
Ï¿ال وافق وٕاذا تعا�@, ا  يقّدره الّذيى القضاء والقََدر@: ُيساويه@/ ما وهو

التصغ	
ã
| اGاء علzا يلحق وGذا مؤّنثة@, وهيى يُطبخ@فzا آنية والِقدر: ع�@قََدر@/ جاء
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ء
ã
Ï¿ال ع� وقدرت يسار@, أيى ومَقدرة قُدرة ذو ورجل ُقدور@/ وbعها قديرة@, فيقال
وقدير, الُقدرة@,@والفاعل@قادر :@Ëº6ٕمنه@,@وا عليه@و[ّكنت قويت من@بابÍÈب@: أقِدر

عليه@/ مَقدور ء ãÏ¿وال

ء
ã
Ï¿ال وقَدرت وuايته@/ وكyه ء

ã
Ï¿ال ع�مبلغ يدّل صحيح أصل قدر@: ـ مقا

ع� ا6ٔشـياء تعا� ا  قضاء والقَْدر@: ره@, Sواُقد وقّدرتـه التقدير@, من وأقُدره أقِدره
وهو اòيل@, من ا6ٔقدر الباب ومن أيضاً@/ القََدر وهو Gا@, أرادها

ã
الّ� وuاياtا مَبالغها

Çfعناُه رزقـه@: عليه قُدر ومَن تقديراً@/ قّدره ذلك كأّن يديه@, مَواقع رج5ه تقع الّذيى

الّذيى باXبلغ ٕايتاؤهم خليقته@: ع� ا  وقُدرة يس	@/ بقَدر ذلك اُعطيى أ@نّه وقياسه ,@ ßقُ
وُيريده@/ يشاؤه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ@نّه 
]ع وتركه@, الفعل ٕايتاء اختيار
ã
| القّوة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

معنوّية@/ أو يّة Sماد يفعل@, n يشأ n وٕان wا فعل شاء ٕان قّوة

والِقدر@/ والقََدر@, والقَْدر@, التقدير@, ا6ٔصل@: ومن

ٕاظهار فٕاّن ع�اXتعل\ق@, اòارج
ã
| وتعلّقه القدرة ع�ٕاجراء فيدّل التقدير@: أمّا

ي5زم 
اXع وهذا وOـتاره يريده الّذيى النّحـو ع� وظهوره العمل فعلّية هو القدرة
اXفهوم@/ مطلق قبال

ã
| وا¤دوديّة Øالتع�

العمل باختـيار oوتصم وتصويب حكم أيضاً فهو القضاء@: 
]ع القََدر وأمّا
التقدير@/ يكون

Ø
j القدرة@, Iقّق بعد Øع�Xا

من يتحّصل ما وهو مصدر@, Ëºٕا فهو :@ Øع�Xا واÒXبلغ اXقدار 
]ع القََدر وأمّا
القدرة@/ وٕاظهار التقدير
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التقدير@/ لوازم من فهو التضييق@: 
]ع القَْدر وأمّا

اXظروف Iـديد ي5زم فٕانّه الغـذاء@: فيه يطبخ الّذيى الظرف 
]ع الِقدر وأمّا
مقداره@/ وتعي�

مباحث@: ففzا ا�Fل@: صفات من القدرة وأمّا

هذا من ع Òðويُن يفعل@, n يشأ n وٕان يفعل شاء ٕان wا قّوة القدرة ٕاّن قلنا ـ ١
Øمعـ� فعل انتخاب هو ا6ختيار فٕاّن ا6ختيار@, ت5زم فالقدرة ا6ختيار@, صفة 
اXع

وقصد@/ توّجه مع

الوجود, @قبال@اFXت@,@وتساوق
ã
ا¡ياة@| فٕاّن صفة@ا¡ياة, من عة Òðمن القدرة ـ ٢

طبيعيّاً تكون فzا فالقوة النباتات@, ã| Fك ّ طبيعيى ٕامّا وا¡ياة حياته@, هو ء ãÏ¾ فوجود
اختيارّية@/ ٕاراديّة فzا تكون القدرة فقّوة ا¡يوانات@, أنواع ã| Fك ّ ٕاراديى وٕامّا قهريّاً@/

تكون فzا وا¡ياة فوجودها وVمعها@: القوي كّل وحدtا@
ã
النفس| كان وØXا

القوي@/ وسائر القدرة قّوة منشأ

الوجود ٕا� تنxيى أن ٕا� الوجود@, مراتب اخت5ف Mسب Hتلف ا¡ياة ـ ٣
Tدودي غ	 أيضاً فzا القدرة فتكون متناه@, غ	 وهو له حّد 6 الّذيى والنور اXطلق
ـ قدرته سلطة Iت خاضعٌة اXوجودات من وكّل اXطلق@, القادر وهو متناهية@, وغ	

قدير@/ ٍء
ã
Ï¾ ع�كل) وهَو

فيه القدرة فتكون أبديّاً@, أزليّاً وواجباً ذاتيّاً وجّل عّز ا  ã| ا¡ياة كان ا@ ØX ـ ٤
وكFل صـفاته@, ع� ذاته بل ذاتـه@, ع� تعا� صفاته فٕاّن أبدّية@, وأزليّة ذاتيّة أيضاً
وا6ٔرض@/ ال«Êوات نور ا  ذاته@, غ	 صفة و6 هو فهو عنه@, الصفات

ã
ن� توحيده

الوجوب من@لوازم هيى ا Ø̂ ٕا فا6ٔزلّية@وا6ٔبدّية@والدZومّية@والبقاء@والثبوت@اXطلق@:
/@
ã
الu5ّا� وا¡ياة

ã
çالذا
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والنفور m5ما@ي ٕا�اXيل@ٕا� مرجعها وا6ختيار@: والكراهة واXشيّة ا6ٕرادة ـ ٥
6@ي5_ه@,

Ø
Fع وينفر م5_ه جانب ٕا� Zيل ء

ã
Ï¿ال فٕاّن ,@ ّ طبيعيى أمر وهذا ,@m56@ي Ø

Fع
يكره@/ أو ويريد وOتار يطلب

Ø
j

أو كـانت يّة Sماد والقيـود ا¡ـدود انتفاء ٕا� والطلب@: واXشـيّة اXيل ومرجع
والقـيود ا¡دود وبازدياد شديداً@, الطلب كان قليلة ا¡ـدود كانت Fّفكل روحانّية@,

الكراهة@/ وتك� الطلب دائرة تضيق

مقام
ã
| ومشيّته فٕارادته :@ ÓDرح مدّبراً ÓDحك عاXاً اXتعال القادر ا  كان ØXا ـ ٦

الرÇaة من الذاتيّة الصفات هذه ÏÉقت[ تتحـقّق ا Ø̂ ٕا والك@, والفعل القادرة ٕاظهار
والتدب	@/ والعلم وا¡gة

ينبعث ا Ø̂ ٕا h5ٕا�م وا¦ايل ,@m5ما@ي ٕا� ا¦ايل من تنبعث ا Ø̂ ٕا ا6ٕرادة ٕاّن وقلنا
وحgته غضَبه@, رaته سبقت اXتعال وا  الذاتية@, واXقتضيات الداخلية الصفات من

ثانوّية@/ ومقتضيات بعناوين يظهران ا Ø̂ ٕا تعا� منه والقهر فالغضب قهَره@, ولطفه

القـادر أّن :@Fyبي والفرق والقدير@, القادر اXتعال@:  
ا¡س اÊº6ٔء من ـ ٧
القدرة@: به يقوم من ٕا�مطلق فيه والنظر بالفاعل@, ا¡دث قيام Vّرد فيه ي5حظ

. ٣٦ ـ@ مثَلهـم@ لَق ÒO ع�أن بقـادٍر وا7ْٔرَض وات ـمى Hالس َخَلَق اّلذيى أَولَيَْس
/@@٨١

/@٨ . ٨٦ @ـ َلقاِدر ع�َرْجِعِه ٕانُّه
اòالقّية@/ Vّرد ٕا� فالنظر

6 الثبوت جهة ٕا� فيه فالنظر للذات@, ا¡دث ثبوت فيه في5حظ القدير@: وأمّا
القيام@:

/@٢٠ . ٢ ـ قدير ء
ã
Ï¾ ع�كّل ا1َ Hٕان
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/@٧٠ . ١٦ ـ َقدير
Õ
oعل ا1 Hٕان

/@١٤٩ . ٤ ـ َقديراً َعفّواً كان ا1َ@ Hفٕان

من فا¡كم القاطع@, وا¡كم ا6[ام 
]ع القضاء والتقدير@: والقََدر القضاء ـ ٨
القَـَدر وأمّا بابه@/ ã| ء وسيجيى القضاء@, عليه فيطلق ÏÉوانق Øk ٕاذا تعا� ا  جانب
وIقّقه ا¡كم تعلّق عن عبارة وهيى القضاء@, مرتبة بعد مرتبة فيه في5حظ والتقدير@:
حيث من القاطع ا¡كم جهة ٕا� القضاء

ã
| فالنظر خارجّية@, Rصوصيّات اòارج ã|

معّينة@: Rصوصيّات ه Ûñ]و Iق�قه جهة ٕا� التقدير ã|و هو@/

/@١٨ . ٧٤ ـ ر Hقد كيَف ُقِتَل Øj ر Hقد كيف فُقِتَل وقّدر@/ فكَّر ٕانُّه

/@٢ . ٢٥ ـ َتقديراً ره Hفقد ٍء
ã
Ï¾ Hكل وخَلق

/@٢٠ . ٧٣ ـ ار Úyوال اللHيَل ر ُيقد) وا1

فٕاّن :@ Øع�Xا واXقدار اÒXبلغ 
و]ع التضييق 
]ع القَدر التقدير@: مصاديق ومن
واXقدار ع�التضيّق 6تدّل فاXاّدة ويقابل@ا6ط5ق@والتوسعة, ما ي5زم@تضييقاً التقدير

مشتقّاtا@: bيع
ã
| Tفوظ وا6ٔصل أثره@,

ã
و| التقدير ظّل

ã
| بل ,@ مستق5ًّ Øع�Xا

/@٦٢ . ٢٩ ـ له وَيقِدر ِعباده من َيشاء Xن زَق الر) َيبسُط ا1ُ

/@٧ . ٦٥ ـ ا1 آتاه ا ØWفلُينِفق رزُقه عليه ُقِدر وَمن
/@٩١ . ٦ ـ َقْدره حّق ا1َ قَدروا وما

/@٣ . ٦٥ ـ َقدراً ء
ã
Ï¾ لكّل ا1ُ َجَعل قد أمره بالُغ ا1َ ٕاّن

وحدود Iت@خصوصيّات ء
ã
Ï¾ وجعل التقدير هو اXوارد@: @bيع@هذه

ã
| فاXراد

حدود Iت وNعله يشـاء@, Xن الّرزق يبسط تعا� ا  ٕاّن :@
واXع ملحوظة@, معيّنة
ا
Ø
W وليُنفق يضطرب ف5 معيّنة حدود Iت رزقه َعل ÔN ومن يشاء@/ Xن منظورة وقيود
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لكّل ا  جعل وقد التقدير@/ حّق تعا� ا  شأن روا Sيُقد أن يستطيعون وما له@/ قّدر
ا�هات@/ bيع من معيّناً مضبوطاً تقديراً ء

ã
Ï¾

وتعلّقه الفعل وقوع ع� يدّل التقـدير فٕاّن التقدير@: دون بالقَْدر التعـب	 وأمّا
حدوث Vّرد فيه فالنظر مصـدراً القدر 5Rف ا�هة@/ هذه ٕا� فيه والنظر باXفعول@,

اXذكورة@/ ا6̀يات
ã
| Fك يناسبه@, مورد

ã
| Fyم كّل فيستعمل الفعل@,

ã
و| التفّكر

ã
| قدرة له فيقال وا6ٔقوال@, وا6ٔعFل با6ٔفكار تتعلّق القدرة ـ ٩

أو يعمل أو يتفّكر يشأ ٕان أ@نّه 
]ع اXوارد@, هذه
ã
| قادر وهو اXنطق@,

ã
و| ا6ٔعFل

ينطق@:

/@٧٤ . ٢٢ ـ@ َقْدره@ حّق ا1 قَدروا وما
وقو6ً@/ فكراً أيى

مأخوذ ٕانّه وب�ا6ٔصل@, بينه تناسب ٕا� مضافاً الطبخ@: ]ع
ظرف الِقدر وأمّا
/@
ã
تطبي� فرهنگ

ã
| Fك ـ@ وا6̀رامّية@ ال«Ìيانيّة من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قدس@:

اXقّدسة@: وا6ٔرض الط�هر, هو @Hفيف@,
ã
æالثا وٕاسكان بضّمت�, القدس@: ـ مصبا

وهيى الكوفة@, بقرب موضع والقاِدسّية@: القُّدوس@, وهو ه@, Øت� ا @: وتقّدس اXطّهرة@/
العراق@/ سواد وأّول العرب أرض آخر

يدّل وهو ,@ ّ ا6ٕس5ميى ّ ال¿Ìعيى الك5م من وأظنّه صحيح@, أصل قدس@: ـ مقا
القدس@, َحظ	َة ا�نّة وتسّمي اXطّهرة@, هيى اXقّدسة ا6ٔرض ذلك ومن الط�هر@/ ع�
ا  صفة

ã
و| واحد@/ معناه ذلك وكّل الُقدس@, روح الّس5م عليه وج�ئيل الط�هر@/ أيى
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والولد@/ والصاحبة وا6ٔنداد ا6ٔضداد عن ه Øم� 6ٔ@نّه ,@
اXع ذلك وهو القّدوس@, تعا�

ويـقال س@, اÇXقَد\ القُّدوس اXتقّدس وهو تعا�@, ا  ت�يـه التقديس@: ـ لسا
مفتوح فهو فَّعول ع� Ëºٕا كّل ثعلب@: قال الطهارة@/ وهو القُدس من فَّعول القَّدوس
اXبالغة@/ أبنية من وهو والقُّدوس@, بّوح الس� ٕا6ّ وتَنّور, ور Ø Òdو وكَلّوب َسفّود مثل ا6ّٔول
والتـقديس@: الُقـدس@/ َحظ	ة للجّنـة@: قيل ومنه ومصدر@, Ëºٕا والُقدس@: والقُُدس
الذنـوب@/ من به يتطّهر الّذيى اXكان أيى قِْدس@, ÒXا بيت هذا ومن والت�يك@/ التطه	

س@/ مُقد\ للراهب@: ويقال /@ ØãÏº ومُقد\ Øã
Ïºمَقد والنسبة الشام@/ اXقّدسة@: وا6ٔرض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXعـنوّية@, الطّـهارة أيى واXباركة@, القداسـة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
/@ ّ واXعنويى ّ الظاهريى من أعّم والط�هر

فراجع@/ السبح
ã
| ب�مادفاtا Dف الفرق سبق وقد

وطُهر تباَرَك وقُُدساً@: قُْدساً يقُدس قَُدس يقال@: مصدران@, والقُُدس@: والقُْدس
معنوّية@/ طهارة

/@٨٧ . ٢ الُقُدسـ بُروح وأّيدناه البّيناِت Òhمر Ïابَن
Ò
عي« وآَتينا

/@١١٠ . ٥ ـ ْهد ÒX ا
ã
النّاس| ُتكل)م الُقُدِس بُروِح أّيدتَُك ٕاذ

/@١٠٢ . ١٦ ـ با¡ّق ربّك من الُقُدس روُح نّزله ُقل

وح@ٕاËºمصدر والر� , ã Ùالتج� اللطيف@وظهور ]ع
ا�ريان مصدراً ْوح ٕاّن@الر\ قلنا

ã
Ù�Q ع� تدّل وح@ٕا�القُُدس: الر� وٕاضافة ا�ارية@/ ا6ٕفاضة وظهور ã

Øالتج� مَظهر وهو
عنه@/ وا5òف الضعف اُزيل أن بعد والتبارك القداسة بعنوان القلب

ã
| وظهوره الروح
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كدورة ّ أيى بزوال وا¡ضور@, وا6نكشاف الطمأنينة حالة القلب ã| فيتحّصل
وترديد@/ واضطراب وظلمة

س@/ ومقد\ س Sمقد وهو فتقّدس@, قّدسه يقال@: ُقدس@, ذا ء
ã
Ï¾ جعُل والتقديس@:

/@١٢ . ٢٠ ـ ُطوي س HقدXا بالواِد ٕانّك نعلَيْك فاخَلْع

/@٢١ . ٥ ـ سة HقدXا ا7ٔرَض دُخلوا اُ قوم يا

ثانوّية@/ بعوارضوعناوين ُقدس@, ذا ُجعل الّذيى ا¤يط يراد

/@٣٠ . ٢ ـ لك س وُنقد) ُنسب)حMمدك وLُن

قبال@:
ã
| وهذا النفوس @, وتقديس التسبيح يراد

فzا@/ ُيفِسُد َمن فzا أQَعُل

كَيىْ :@
ã
| Fك وقّدسه@, سب\حه يقال@: وجّل@: عّز ا  وتقديس التسبيح اُريد وٕاذا

ال5ّم@/ Mذف ـ@ كث�اً ُنَسب)َحك

به واXتّصف القُدس صـاحب 
]ع ,@
س Ô¡ا ا6ٔسـFء من فهو القّدوس@: وأمّا
وعـيب ونقص ضعف كّل وعن القدس Oالف

Ø
Fع ه Ø�Xوا ا¡قّـة اXعنويّة وبالطّهارة

ذاته@/
ã
و| بذاته ا�هات bيع من مطلق قّدوس فهو وفقر@, وTدوديّة

/@٢٣ . ٥٩ ـ الُقّدوس ِلُك ÒXا هو ٕا7ّ ٕالىه 7 اّلذيى ا1ُ هَو

/@١ . ٦٢ ـ الُقّدوس ِلك ÒXا ا7ٔرِض
ã
| وما مواِت Hالس

ã
| ما 1ِ ُيسب)ح

وا�ور يى Sالتعد مظنّة اXطلقة اXالكيّة فٕاّن اXلك@, Ëºٕا بعد Ëº6ٕا هذا ذ@كر وقد
Oالف ]ا واXقابلة والضعف

ã
çالذا الفقر هو ا Ø̂ ٕا ا6ُمور هذه ومنشأ والتحميل@, والظلم

Øوالتك� Øالتج� من الصفات رذائل من Ìºيرته
ã
| ما وظهور وسلطته@, ملكه جريان

والطمع@/
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سـواه ما وbيع ولذاته@, بذاته وفقر وضعف نقص ّ أيى عن ه Øم� اXتعال وا 
/@ Ø ã�الغ هو وا1 ـ Tتاجون Uلوقون

كـدورة ّ أيى يـعيه 6 الذاتـّية@, وقداسته طهارته ã
| مطلق مالك تعا� فهو

اُموره@/
ã
| oوا¡ك بذاته العزيز وهو ـ وضعف

صفاته
ã
و| والضعف@, والتناهيى ا¡ّد عن ه Øبالت� ذاته ã

| قداسته له تعا� فا 
ه Øوالت� واُموره@بالعدل@وا6ٕحسان@والفضل أفعاله ã|و وا�5ل@, ا�Fل بصفات باتّصافه

والظلم@/ الطغيان عن

قداسـة له يكون أن الصـفة@: wذه واتSصافه Ëº6ٕا هذا من العـبد حّظ وأمّا
6يشوبه Mيث وآدابه@, أعFله

ã
و| وأخ5قه@, صفاته

ã
و| وعقائده@, أفكاره

ã
| وطهارة

ظاهره
ã
عيب@واLراف| كّل عن هاً Øم� ويكون الث5ثة@, اXراتب هذه ã

| خلل@وانكدار
وباطنه@/

اXرائـ� من فهو ويتقّدس@:
ã
وُيرا� الظاهـرة أعFله

ã
القدس| يُظهر من وأمّا

ومكائدهم@/ ¾Ìورهم من با  نعوذ اXنحرف�@,

من م Øuفٕا واÌ¿Xك�@, الكفّار ¾Ìور من أشّد واXسلم� ل5ٕس5م هم ØÌ¾ فٕاّن
منه باطyم

ã
ليس| ما ويّدعون ا¡قيقة@,

ã
| اXعاندين واXنافق� اÌ¿Xك� مصاديق

ا¡ّق عن وهم 6@يعلمون@, ما ويقولون خ�@, منه قلوwم
ã
ليس| ما ويراؤون أثر@,

بَعدون@/ ÔX
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قدم@:

أيى hقـد وعيب ,@hقد فهو حدث@, خ5ف ِقَدماً@: ØËÉبال ء ãÏ¿ال قدم ـ مصبا

ã
| قََدمه ووضع أقدام@, وا�مع اُن�@, وهيى معروفة@, ا6ٕنسان من والقََدم زمانه@/ سابق
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ع�العيب وأقدم قّدامَك@/ قّدمتَه ما القدم@: وأصل فzا@/ وأخذ علzا أقبل ٕاذا ا¡رب@:
سبقxم@, القوَم@: وتقّدمت مثله@/ تِعب@: باب من يقَدم وقِدم به@/ الرضا عن كناية ٕاقداماً@:
م@/ Ôxتقّدم مثل قتل@: باب من قَْدماً القوم وقَدمُت الكتاب@, ا�يشومقّدمة مقّدمة ومنه

يقاربـه@/ ما منه ُيفـّرع
Ø
j وَرعف@, سـبق ع� يدّل صحيح أصل قدم@: ـ مقا

قوGم وأصله سالفاً@, زمانه كان ٕاذا ,@hقد ء
ã
Ï¾ ويقال ا¡دوث@/ خ5ف الِقَدم يقولون@:

الرحـل@: وقادمة قَُديِدZاً@/ القُّدام صّغروا ا Ø[ور /@ ßîين nو ج Sُيعر n قُُدماً@: ف5ناً ÏÉم ـ
ا�بل@: وقَيدوم َحَسن@/ أثر من متقّدم ء

ã
Ï¾ أيى صدق@, قَدُم ولف5ن آِخرته@/ خ5ف

والقُّدام@: اXقَّدم@/ هو اXلك 6ّٔن صحيح@, قياس وهذا اXِلك@, والقُّدام@: منه@/ يتقّدم أنف
للتقّدم آلة ا Øu@6ٔ بذلك سـمSيت ولعلّها معروفة@, ا6ٕنسان@: وقََدُم سـفر@/ من القادمون

ُينحتwا@/ ا¡ديدة الَقدوم@: ا6ٔصل@: هذا عن شّذ ا
Ø
Wو والسبق@/

أوجه@/ ع�أربعة والتقّدم والتأّخر@/ اعت�التقّدم وبه ا7ٔقدامـ وُيثب)تبه ـ مفر
يـصّح 6 Xا وٕامّا بال¿Ìف@, وٕامّا الزمان�@, باعتـبار ٕامّا وذلك :@hوقد حديث ويقال

Ò
hقد يا ـ ورد وقد العـدد@/ ع� متقّدم الواحـد كقولك ـ بوجـوده ٕا6ّ غ	ه وجود
تعا�@/ ا  وصف

ã
| hالقد الصحيحة وا6̀ثار القرآن من ء

ã
Ï¾

ã
| يرد nو ا6ٕحسان@,

الزمان@/ باعتبار hالقد يستعمل ما وأ@ك�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يتصّور والتقّدم التقّدم@/ أيى التأّخر@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
أنواع@: ع�

:@
ã
| Fك@ ـ الّزمان@

ã
| تقّدم

/@٣٤ . ٧ ـ َيستقِدمون و7 ساعًة َيستأِخرون 7 أجُلهم جاء فٕاذا
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:@
ã
| Fك ـ اXرتبة

ã
| وتقّدم

/@٣٧ . ٧٤ ـ َيتأّخر أو َيتقّدم منكمأن شاَء ْن ÒX Ì¿ للبَ َنذيراً

:@
ã
| Fك ـ Fyبي

Ø ã
نس� وتقّدم

/@٢ . ٤٨ ـ تأّخر وما ذَنبك ِمن تقّدم ما ا1ُ لك لِيَْغِفر

/@١٣ . ٧٥ ـ وأّخر م Hقد ]ا يومئٍذ ا7ٕنسان ُينّبـؤ

له الذنب من ر SتأخXا كان وٕان ر@, Sللمتأخ و6 منه م Sللمتقد خاّص وجه يب� ف5
ٕاليه@/ والعود التكّرر بسبب زائدة@, مسؤولية

Jتاج العمل فٕاّن اXوت@: بعد ]ا الذنب أو العمل من ر SتأخXا تفس	 يصّح و6
عنه@/ انفصال دون من j6̀ا يتبع ما والّذنب /@Ì¾مبا ٕا�عامل

ا6̀يت� ومثل الطرف�@, ب� النسبة عن عبارة اXورد@: هذا
ã
| والتأّخر فالتقّدم

تعا�@: قوله

/@٥ . ٨٢ ـ َرْت Hوأخ مت Hقد ما نفٌس َعلَمْت ْت Ò ßبُع� القبوُر وٕاذا
رة@/ Sومتأخ مة Sمتقد ا6ٔعFل ٕامتداد يراد

فراجعه@/ ـ@ ا6ُو� ا6̀ية
ã
| للمغفرة توجيه أّخر@: ـ

ã
| وسبق

يطلق اXناسبة وwذه متأّخر@, وال5ّحق م@, مقد\ منه فالسابق ا�ريان@: ã| وتقّدم
ا6ٕنسان فٕاّن اXتعّقب@, اXقابل ع�ا�انب واòلف ا6ٕنسان@, يُواجهها ع�جهة القُّدام

متأّخراً@/ اòلف جانب فيكون بعده@, اXستقبَل الزمان ٕا� دا_اً ا¡ركة
ã
|

/@٢٣ . ٢٥ ـ َعَمل ِمن عِملوا ٕا�ما وَقِدمنا
/@١٨ . ٥٩ ـ ِلَغد َمْت Hقد ما نفٌس ولَتنظُر

/@٢٤ . ٨٩ ـ
ã
çيا¡ قّدمُت

ã
� ليتَ يا
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الغد ٕا� أو عملهم جانب ٕا� وس	ه ا6ٕنسان حركة باعتبار hوالتقد فالقدوم
ا6ٔبدّية@/ وا¡ياة ا6̀خرة nعا جانب ٕا� أو

اXتقّدم ا�انب
ã
و| لنا قّداماً تكون ٕالzا@: وحركتنا س	نا ٕا� بالنسبة فا6̀خرة

ٕاذا وهكـذا مـتأّخرة@/ وا6̀خرة متقّدمة الدنيا تكون ٕالينا@: حركxا ٕا� وبالنسبة منّا@/
آخرة@/ ورائها Dف ا¡ياة فتكون اÎ¿Xودة@: ا¡اÍÈة الدنيا ا¡ياة ٕا� بالنسبة لوحظت

جريان باعتـبار وهذا :@
ã
ÏÈاXا السابق الزمان

ã
| ما ع� فيطلق :@hالقد وأمّا

وهذه وقدZاً@/ ماً Sمتقد منه وسبق ÏÉم ما فيكون ا6ستقبال@, ٕا� ãÏÈاXا من الزمان
مصـطلحات من فهو ا¡ـادث@: قبال

ã
| hالقد وأمّا هـذا@/ من بأزيد 6@تدّل الكلمة

أيى ا¡Çادث@, مطلق قبال ã| hالقد مفهوم مطلق يراد أن ٕا6ّ والف5سـفة@/ اXتكلSم�
حادثاً@/ يكون ما قاطبة عن اXطلق اXتقّدم

ومتحّر@كة ومتقّدمة قادمة ا Øu@أ بلحاظ ا6ٔصل@,
ã
| صفة ٕاËºأو فهو القََدم@: وأمّا

السبق@/ شأuا من فهيى القّدام@, جانب ٕا�

من ا Øuفٕا واXأخوذّية@, باXزلّة أو ـدق@, Sوالص بالتثّبت توصف ا6عتـبار وwذا
والسبق@: ا¡ركة شأuا

قدام@/ وا7ٔ
ã
Ï¼بالَنوا فيؤَخُذ َقَدٌم@, Hل

ß
Òðف ِصدق@, َقَدم أقداَمنا@, وثب)ت

ـ ٕاليه راجعة اُخر oومفاه التقّدم@, هو اXاّدة@: موارد bيع
ã
| ا6ٔصل أّن فظهر

فzا@/ فتدّبر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قدو@:

أيى قُدوة وف5ن ـياً@, Sتأس فعله مثل فعل ٕاذا به اقتدي من Ëºٕا القُدوة ـ مصبا
الفروع@/ منه يتشّعب الّذيى ا6ٔصل القُدوة ٕاّن ويقال ,@Ì»الك أ@ك�من ØËÉوال ُيقتدي@به@,



قدو ٢٣٨

ء
ã
Ï¿ال

ã
| ومقاَدرة واهتداء@, ء

ã
Ï¿بال ع�اقتياس يدّل صحيح أصل قدو: ـ مقا

قِـدوة وف5ن ِقيُسه@/ أيى ُر·@, ِقَدي هذا قوGم ذلك من لغ	ه@/ مساوياً به ãçيأ Øح�
قَدواً@, ذلك يى Ùd ا Ø̂ وٕا 	ة@, Sالس Òïَس لزم ٕاذا فرُسه به يَقدو ف5ن الباب ومن به@/ يقتدي
ويقال استقامة@/ ع� سـ	ة سار ٕاذا داّبته@, ع� ف5ن وتَقّدي /@ Ö	 الس\ ã| تقدير 6ٔ@نّه

عليك@/ يطرأ من أّول وهم الناس@, من قاِديٌة أتتنا

ت½Íيف منه ينشعب الّذيى البناء أصل القَْدو@: الليث@: قال ـ ٢٤٤ . ٩ الxذيب
وقِدوة قُدوة بك

ã
� يقال@: :@

ã
الكسا� عن به@/ يُقتدي Xا وقُدوة@: قِدوة ويقال@: ا6قتداء@/

السفر, من القدوم الَقدو@: :@
Ø ã
èا6ٔعرا ابن ِحذوة@دارك@وُحذوة@وِحَذته@/ داريى مثل وِقَدة@,

	ة@/ Sالس Òïَس به يلزم أيى فرُسه@, به يتقّدي ãè َمّر الليث@: بالقرب@/ والقَْدو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عمل أو قول من غ	ه
ã
| ]ا Øïوالتس التبعيّة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن

ِس	ة@/
وا6تSباع Øïالتس هو اXلحوظ كان ٕاذا والقرب@, السفر@, من القدوم ذلك@: ومن

أمر@/ عن

ã
æمعا

ã
| Fyم واحد كّل واستعمل ـ قدي قدو@, اXاّدت�ـ

ã
æمعا اختلطت وقد

با6̀خر@/ Uصوصة

Fك زائدة@, واKفاضواستكانة وتثّبت انكسار الياء@: ]ناسبة ـ قدي ـ ماّدة
ã
و|

استقرار/ ٕا�@Tّل يصلوا ٕا�@أن الس	
ã
وٕاÌºاع@| بلوغ@الطعام@ٕا�@ا6دراك@والطيب@/ ـ

ã
|

والكفاية@/ والنيابة التناسب وIقّق /@ Øمع� وبرنا¶ ع�س	ة والتثّبت

أ@ك�@/ اشتقاق حسب@: 
]ع ÓÊºٕا قد قود@, قدي@, قدو@, ـ وب�كلFت



٢٣٩ قذف

/@٢٤ . ٤٣ ـ ُمقَتدون ع�آثارِهم وٕانّا ع�اُّمٍة آباَءنا َوَجدنا ٕانّا

/@٩٠ . ٦ ـ اقَتِده دvم Ô{ف ا1ُ َهَدي اّلذيَن ولئك اُ

وانتخبوا اختاروا افتعال@ويدّل@ع�@اختيار@ا6تSباع@بالّطوع@والّرغبة@,@فٕاذا ا6قتداء

ã
| ]عتمدين ليسوا الّذين آبائهم آثار ع� كا6قتـداء باط5ً@ ضعيفاً برناVاً 6ٔنف«Îم
وا6تSباع ا6قتداء وO@6تارون وا¡ّق النور عن م@يغفلون Øuفكيف@ٕا أفكارهم@وأعGFم@:
اXبلSغون ع�اòلق@وُرُسله ا  اXعصومون@وحجُج ا  وهم@أنبياء هدvم@ا  الّذين عن

م@/
Ø
wر رسا6ت

وكيفيّة الرسـالة وظائف كلّيات ã
| عyم با6قتداء HصJ ا  رسـول اُمر وقد
النّاس@/ من بغ	ه فكيف والدعوة@: وا6ٕب5غ السلوك

Jصـل وبه ال5ّزمة@, اXسـائل أهّم من القُـدوة انتخاب
ã
| والدقّة والتحـقيق

من مرحلة أّول وهذا والسعادة@, اGداية طريق
ã
| والّض5ل اL6راف عن ا6ٕطمينان

ا¡ّق@: ٕا� السلوك مراحل

/@٧٧ . ٥ ـ كث�اً وأضّلوا@ قبُل من ضّلوا قوم أهواَء تّتِبعوا و7
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قذف@:

رماها ا¤صنَة@: وقذف wا@/ رمي بابÍÈب@: من قَْذفاً با¡جارة قَذف ـ مصبا
و6 تدّبر غ	 من تكلّم بقوله@: وقذف ,@rالشـ وهيى القبيحة@, والقذيفة@: بالفاحشة@,
مثل الِقـذاف Ëº6ٕوا أÌºع@/ عدّوه@:

ã
الفرس| وتقاذف تقيّأ@, ء@: ã�بال وقذف تأمّل@,

ب«Ìعة@/ جري اXاء@: وتقاذف الس	@/ Ìºعة وهو @كتاب@,

ٕاذا قذفاً@: يقذفه َء
ã
Ï¿ال قَذف يقال@: والطرح@, ع�الرميى يدّل أصل قذف@: ـ مقا



قذف ٢٤٠

أيى وَقذيف@, قََذف وم�ل بالسفر@/ تامي لُبعدها طروح أيى قَذوف وبلدة به@, رمي
الباب@: ومن الس	@/ Ìºعة والِقذاف@: به@/ ُرميت ا Øu@كأ باللحم@, مقذوفة وناقة بعيد@/

/@ ُيرميى ء ãÏ¿ال والَقذيفة@: القََذف@/ الواحد نواحيه@, ا�بل@: أقذاف

َيسلكها@/ ]ن تُقاذف بعـيدة أيى أيضاً@: وقُُذف قََذف وف5ة قََذف نيّـة ـ صحا
ا�بال@/ رؤوس من ما@أ¾Ìف وكذلك ف@,

Ò
Ì Û¿ال وهيى القَُذف@والقَُذفات: والقُذفة@واحدة

wا@/ الرميى با¡جارة@: والقذف باللحم@/ قُذف كأ@نّه اللحم@, كث	 أيى مُقَذف@: ورجل

وبلدة وقذيف@, قََذف م�ل قيل فيه البُعد و6عتبار البعيد@, الرميى القذف@: ـ مفر
والعيب@/ rللش واستع	 بعيدة@/ َقذوف@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن وIق	@/ طعن مورد
ã
| رميى هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن

ã
| والرعب اÇòوف وقذف القبيح@/ بالك5م وقذف ا¤صنة@/ وقذف با¡جارة@/ قَْذٌف

ء@/
ã
ال� وقذف البحر@/ ع� ء

ã
Ï¾وقذف ع�الباطل@/ ا¡ّق وقذف العدّو@/ قلب

اXاء جريان
ã
| والتقاذف البعيدة@, ا�بال ورؤوس البعيدة@, البلدة ا£از@: ومن

حيث ا6ٔمواج
ã
| Fك Fxحرك

ã
| يقذفان والفرس اXاء فكأّن وَعدوه الفرس س	

ã
|

با¡جارة يُقذف ]ن تشبzاً مقذوفة@: وناقة مقذوف ورجل بعض@/ ٕا� بعÎÉا يقذف
بدنه@/ فيتوّرم

/@٢٦ . ٣٣ ـ ْعَب الر8 قلوwم
ã
وقَذف|

/@١٨ . ٢١ ـ فَيْدمُغه الباطِل ع� با¡ق) نَقِذف بل

/@٣٩ . ٢٠ ـ
Ù Ò
oال

ã
| فاقِذفيِه



٢٤١ قرء

/@٨ . ٣٧ ـ جاِنب كل) ِمن ويُقَذفوَن

والتحق	@/ الطعن مورد
ã
| الرميى يراد

التحق	وا6ٕعراض @مورد
ã
| ا Øuفٕا :@

Ø
oالتابوت@وال

ã
|@HعJ@Ïºمو @ٕالقاء

ã
| والتعب	

ÇMيث وا6نكسار والضعف العجز حالة
ã
| كان من أّن ٕا� وٕاشارة با6ضطرار@/ ولو

ã
| وخليفة رسو6ً ويبعثه وJفظه ويربّيه وجّل عّز ا  كيفOتاره ,@

Ø
oال

ã
| اُمّه تقذفه

ع�اòلق@: ا6ٔرضوحّجة

/@٦ . ٩٣ ـ فأْغ� عاِئ9ً وَوَجَدك فَهدي ضا7ًّ وَوَجَدك فآوي ÓDيت دَك
ß
ÒN nأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرء@:

أقراء@, ع� وNمع
Ø
ËÉوال قروء@, وbعه الفتح لغتان@: فيه والقرء قري@: ـ مصبا

اجتمع الدم كأّن الطاهر اXرأة أّن وذلك للط�هر@, ٕانّه ويقال وا¡يض@, ع�الط�هر ويطلق

فهيى طهرت@, ٕاذا وأقرأت حاضت@, ٕاذا وأقرأْت للحيض@/ ٕانّه ويقال وامتسك@, بدuا
ã
|

Ø
j وُقـرءاناً@, قراءة وبالباء@, بنفسـه يتعّدي الكتاب@, وباُّم الكتاب اُّم وقرأت مُقرٔي@,
الّس5َم زيد ع� وقرأت وقاِرئون@/ وُقّراء وَقرَأة قارٔي والفاعل ,@ ÓÊºٕا القرآن استعمل

قراءة@/ عليه أقرؤه

قرأت ما يقولون@: ز ÔY وٕاذا واجBع@/ bع ع� يدّل صحيح أصل قري@: ـ مقا
بـذلك يى Ød كأ@نّه القرآن@, ومنه قالوا قّط@/ aلت ما ا Øu@أ يراد كأ@نّه ,@ Óس� الناقة هذه
َعْت Òb قد ا Øu@كأ اXرأُة@: أقرأت فأمّا ذلك@/ وغ	 والقِصص ا6ٔحكام من فيه ما �معه
ٕا� حيض أو حيض@, ٕا� طهر من خروجها ٕاقراؤها ا Ø̂ ٕا ويقـولون جوفها@,

ã
| دمَها
طهر@/



قرء ٢٤٢

ا�اريَة@: وقرأُت قرء@/ ذات صارت وأقرأت@: الدم@, رأت اXـرأة@: قرأت ـ مفر
ÓÊºٕا كان وØXا طهر@, ا¡يضعن

ã
| للدخول Ëºٕا ا¡قيقة

ã
| والُقرء بالقرء@/ است�أtا

للحيض و6 Vّرداً للطهر ÓÊºٕا القرء وليس ,@Fyم ع�كّل@واحد أطلق ل5ٔمرين: جامعاً

ã
الّ� ا¡ائض وكذا قرء@, ذات Gا يقال 6 الدم أثر تر n ٕاذا الطاهر أّن بد6لة Vّرداً@,
ٕا� بعÎÉا والكلFت ا¡روف

Ø
ËÈ والقراءة ذلك@/ Gا يقال 6 والنفساء الدم wا استمّر

والقرآن bعxم@, ٕاذا القوم قرأت يقال و6 bع@, لكّل يقال وليس التيل@,
ã
بعض|

مصدر@/ ا6ٔصل
ã
|

وَقـراءة َقرءاً اقرؤه وأنا القرآن قرأُت يقال@: ,@
ã
æاللّحـيا ـ ٢٧٤ . ٩ الxذيب

ومنه ٕاقراًء@, اُقِرئُه غ	يى وأقرأت وقارئ�@, وَقَرأة ُقّراء قوم من قارٔي وأنا وُقرءاناً@,

أيى ,@ ãأه� من وأقرأت ان½Íفت@/ أيى ,@ سـفريى من أقرأت ويقال قِرٔي@/ ÔXا ف5ن قيل
حبسه@/ أيى وأقرأه@, بعÎÉم@استأخر@/ وقال دنا, أمرك: حاجُتك@وأقرأ وأقرأت دنوت@/

تفّقهت@/ وتقّرأت@: ناسكاً@/ ¼Íت وتقّرأت@: وقرأت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً /@Í½بالب مكتوبة
ã
æمعا وضبط تفّهم هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

معنويّاً@/

بألفاظ ثبxا عن عبارة والكتابة مقصودة@/ مفاهoومطالب عن عبارة
ã
æعاXوا

اللّـوح
ã
| أو أنفسـيّة أو خارجيّة صفحات ã

| مناسـبة وصور نقوش أو وحروف
أو باطنيّة بص	ة أو Tسوسة قّوة يكون أن من أعّم Í½والب تعا�@/ ا  عند ا¤فوظ

¼Íفة@/ روحانيّة

بالقلب oفاهXا ٕا� التوّجه وأمّا اòصوصيّات: هذه تتحقّق 6زم@أن القراءة ãف�



٢٤٣ قرء

القراءة@/ مفهوم مصاديق فليسمن أخري@: Mاّسة أو بالسمع ضبطها أو

Vازاً@/ وا�مع والتفقّه القرب ع� اXاّدة تطلق اXناسبة وwذه

من يتحّصل ]ع
ما مصدر@, Ëºٕا كالغُسل القرء فٕاّن ]ع
ا¡يض@: الُقرء وأمّا
وجـريان حاt6ا اXرأة قراءة نتيجة

ã
| تتحّصل ا Ø̂ ٕا وزماuا ا¡يض وحالة القراءة@,

Ø	وتتغ والعرفيّة ال¿Ìعيّة الوظائف من Gا ما Øتتع� wا ٕاذ أيّامها@, وIّو6ت اُمورها

ã
| Fك وأيّامها@, أوقاtا Øñتتم وwا الطبيعّية@, اُمورها Vاريى وتتبّدل ال5ّزمة تكاليفها

ã
| العّدة حساب

ã
و| العبادات وٕاقامة والنظافة الطهارة وبرنا¶ ا6ٔعFل خصوصيات

وغ	ها@/ معيّنة اُمور عن وا6جتناب والط5ّق النكاح

با£اورة@/ Qّوزاً ٕا6ّ بصحيح فليس ع�الط�هر الُقرء ٕاط5ق وأمّا

ã
| ا1ُ خَلق َيكتمنما Gّنأن ّل ÒJ7ُقروءو ث9ثَة بأنُف«Îّن َي�بHْصن واXطلHقاُت

/@٢٢٨ . ٢ ـ أرحاِمهّن

والبّص جريان@أيّامهّن@وحساب@قروئهّن
ã
| مطالعة@أحواGّن@والدقّة ف5زم@Gّن

قروء@/ ث5ثة تنxيى Øح�

الكـتابة هذه تقرأ
Ø
j نقيّة صافية صفحات

ã
| وتكتب Iدث الكتابة أّن Fوك

أن ف5بّد ا�ارية@, ا6ٔصيلة الطبيعيّة الطهارة أيّام صفحات ã
| Iدث ا¡يض @كذلك

علzا@/ وا¡ساب والقراءة الضبط يكون

القرطاس@/
ã
كتبت| ـ

ã
| Fك اòارجيّة ا6ٔلواح ã| ٕامّا الكتابة ٕاّن Øj

ã
كانت| سواء خارجّية@, وحوادث جريانات Mدوث الطبيعيّة ا6ٔلواح ã| وٕامّا

الطهر@/ íم
ã
ا¡يض| حا6ت تثّبت

ã
| Fك ,@nعا

ã
| أو

Øã
Ï½شخ موضوع

وا6ٔفكار@/ الصفات من فzا تنتقش ]ا ا6ٔنفس@, ألواح
ã
| وٕامّا



قرء ٢٤٤

ويُقّدر@/ ã
ÏÉيَق ما فيه يضبط تعا�@, ا  عند ا¤فوظ اللوح ã| وٕامّا

ا6ٔربعة@: اXكتوبات wذه تتعلّق أيضاً فالقراءة

:@
ã
| Fك ـ@ فا6ّٔول@

/@٩٣ . ١٧ ـ َنقرؤه كتاباً علينا ل Ù	 تُ Ø
ح
:@
ã
| Fك ـ

ã
æوالثا

/@٢٢٨ . ٢ ـ قروء ثلثَة بأنف«Îّن َي�ّبصَن
:@
ã
| Fك ـ@ والثالث

/@١٤ . ١٧ ـ َحسيبا عليَك اليوَم ك�بنفسك كتابَك ٕاقرء
:@
ã
| Fك ـ@ والرابع

/@٧٧ . ٥٦ ـ مكنون كتاب
ã
| hكر لقرآن ٕانّه

بلحاظ التسمية وهذه ,@HصJ
Ø ã
للن� ا�Xل للكتاب ÓÊºٕا جعل مصدر والقرآن

هـذه له تكـون غـ	ه ء
ã
Ï¾وليس النـاس@: ويـقرأه الّرسـول ويقرأه ا  يقرأه أ@نّه

الث5ثة@: اòصوصيات

تعا�@: فيقول وجّل@, عّز ا  قراءة أمّا

/@١٨ . ٧٥ ـ ُقرآنَه فاّتبع َقَرأناُه فٕاذا

/@٢١ . ٨٥ ـ فوظ ÒTَلوح
ã
| يد ÒV ُقرآن هو َبل

فيه الظاهر اللوح وهو تعا�@, ا  عند Tفوظ لوح
ã
| اXرتبة هذه

ã
| فالقرآن

القرآن Ìها
Ø
يف« ا¤يط ا  علم من لوحة وهو وا¡قايق@, ا6ٔحكام من ويقّدر

ã
ÏÉيق ما

ا6ٔ@كرم@,
Ø ã
الن� قلب لوح ع� ي�ل وهو وجّل@, عّز ا  هو Gا والقارٔي فيه@, Øوتتج�

وحضور@/ ¾Îود رؤية ويراه بقلبه ويأخذه



٢٤٥ قرء

تعا�@: فيقول ـ ا6ٔ@كرم
Ø ã
الن� قراءة وأمّا

/@١٩ . ٦ ـ بَلغ وَمن بِه 7ُنِذَر@كُم الُقرآُن هذا Ú ãٕا� واُوحيىَ

/@١ . ٢٧ مب�ـ وكتاب القرآن آياُت تلَك

/@١٠٦ . ١٧ ـ ع�ُمكث ع�النّاس لتقرأه َفرقناه وُقرآناً

مشـاهدة وشـاهده ا6ٔ@كرم
Ø ã
النّ� قلب ع� ونزل اُوحيى قد ا£يد القرآن فهذا

ÏÉوتق تقّدر
ã
الّ� وظائفهم ٕا� ليتوّجهوا ع�الناس@, وقراءته بت5وته يؤمر

Ø
j حضور

الناس@/ ع� ليقرأه HصJ
Ø ã
ع�الن� نازل تعا� ا  من فالقرآن تعا�@, ا  جانب من

تعا�@: فيقول النّاس@, قراءة وأمّا

/@٢٠ . ٧٣ ـ القرآن Ìمن
Ú
تَي« ما فاقرءوا

ا¡ياة
ã
| 	òوا

Ø
وال� والgال السعادة ٕا� النّاس Gداية نزل قد القرآن فٕاّن

منه@ما@ُيرشدهم@ٕا�@ف5حهم@وص5حهم@/ الّدنيا@وا6̀خرة,@فواجب@Gم@أن@يقرءوه@ويتعلّموا

ٕالzا@: نش	 أن 6زم مطالب هنا فيتحّصل

غ	ه ء
ã
Ï¾ و6 القري@, من 6 القراءة@, ماّدة من مأخوذة القرآن كلمة ٕاّن ـ ١

ÇXفهوم فيه خصوصية و6 ومعانzا@, بألفاظها ذ@كرناها@,
ã
ال� ]رات}ا بالقراءة يتّصف

والتجّمع@/ القري

فـٕانّه ٕاليـنا@, وجّل عّز ا  جانب من نازل اòصوصيات wذه القرآن ٕاّن ـ ٢

بالوحيى منه ي�ل Øj ,@ ّ اG6ٕيى Ø ãæالروحا اللوح ã|ويثبت ا @, جانب من ويقّدر ×
ÏÉيُق

ع� HصJ الرسول يقرأه
Ø
j ,@ ّ ا¡ضوريى بالعلم قلبه ã| فيشاهده HصJ

Ø ã
النّ� قلب ٕا�

ا6ٔلواح@/
ã
| فيضبطونه الناس@,

وفzا والتقدير@, بالقضاء وا¡gة العلم ظهور مرتبة هو ا¤فوظ اللوح ٕاّن ـ ٣



قرء ٢٤٦

]ا الذات نور
ã
| ا¡ياة من يظهر ما هو ّ اG6ٕيى العلم فٕاّن ا6ُمور@, خصوصيّات Øتتب�

به اقن ٕاذا العلم وذلك ء@,
ã
Ï¾ علمه عن يعزب و6 ء

ã
Ï¾ بكّل فيحيط 6@@يتناهي@,

ا6ٔحكام خصوصيّات وتتحّصـل اُمـور Øيتبـ� والتقـدير@: والقضاء وا¡gة ا6ٕرادة

Ø
j فzا@, Øوتتع� ـية ×G6ٕا التقديرات وJفظ يضبط فzا مرتبـة وهذه واXوضوعات@,

وأراد@/ وقّدر شاء ما اòارج
ã
| Tدودًة مyا تظهر

نازل مفاهيمه وPزئيات وحgاً 
ومع لفظاً خصوصـياته Pميع القرآن ـ ٤
ويكتب ويضبط وتقديره@, حgته طبق ع� ا¤فوظ اللوح هذا

ã
| وجّل عّز ا  من

وع� و¾Îوده اّتصاله@بالّلوح@وحضوره ا6ٔ@كرم@]قدار
Ø ã
الن� ع�قلب منه ل Øي� Øj فيه@,

ويريد@/ شاء ما

هـذا وٕا� جزئياته@, نزول قبل عليه نازلة مفاهيمه وٕاbال كليّاته كانت وٕان
تعا�@: اXع
يش	قوله

/@١ . ٩٧ ـ الَقْدر َلْيلَِة
ã
| أنزلناُه ٕانّا

/@١٨٥ . ٢ ـ الُقرآن فيِه اُنِزَل اّلذيى رمضاَن ¾Îُر

/@١١٤ . ٢٠ ـ وحيُه Ïٕاليَك ÒÉيُق أن قبِل ِمن بالقرآِن َتْعَجْل و7

/@٦ . ٢٧ ـ oعلoحك َلُدن من القرآَن Ø� لُتلَ ٕانّك

/@٢ . ٣٦ رَسل�ـ ÔX ا ن ß ÒXٕانّكoا¡ك والقرآِن

/@٧٧ . ٥٦ ـ َمْكُنون ِكتاٍب
ã
| Õhكر لقرآٌن ٕانّه

/@٢٣ . ٧٦ ـ ت	ي9ً القرآن عليك نّزلنا Lُن ٕاّنا

/@٢١ . ٨٥ ـ ُفوظ Ö ÒT لَْوٍح
ã
| يٌد ÒV قرآٌن هو بل

/@١٠٦ . ١٧ ـ ع�ُمكث ع�النّاِس ِلتقرأُه ْقناُه َفَر وقرآناً



٢٤٧ قرء

/@٣ . ٤١ ـ آياتُه لت ُفص) @كتاٌب

اXعتقد فللمسلم تعا�@: ا  جانب من ناز6ً و]عانيه بألفاظه القرآن كان ØXا ـ ٥
معانيه@,

ã
التحقيق@| Nب@له Fك التحقيق حّق ا6ٔلفاظ Iقيق@تلك

ã
| xNد اXقتدي@به@أن

Iصيل كذلك لنا@: 6زم القرآن
ã
| وا6ٔحكام واXعارف

ã
æعاXا حقائق Iصيل أّن Fوك

تعا�@, ا  جانب من معجزاً نزل hالكر القرآن فٕاّن القرآنّية@, ل5ٔلفاظ ا¡قيقيّة ãæعاXا
وأحقّه لفظ وأدّق كلمة أحسن وا¡كم واXعارف ا¡قائق التعب	عن مقام

ã
وانتخب|

,@
ã
æللمعا

ã
ومرا� قوالب الكلFت فٕاّن اXطلوبة@,

ã
æعاXا ع�تلك د6لة وأخّصه وأبينه

ٕاراءة من وتستكشف ا6ٔلفاظ علzا يدّل أن 6@بّد
ã
æـعاXا

ã
| كانت خصوصيّة ّ وأيى

الكلFت@/

معانzا
ã
| ٕا6ّ استعملت ما القرآنيّة الكلFت ٕاّن الكتاب مقّدمات ã

| قلنا وقد
تعي�

ã
| وترديداً واضطراباً َوْهناً يوجب التجّوز فٕاّن القرآن@Qّوز@,

ã
وليس| ا¡قيقيّة,

ع� ا  ك5م أحد كّل Ì
Ø
ويف« ا¡ّق@, Øتب� عن وض6ً5 اLرافاً يوجب وقد بل اXراد@,

فهمه@/ يوافق ع�ما ومتشاwه شخصمشكله كّل ويؤّول رأيه@, طبق

معارفه سطح ل Øويت� ا6ٔفهام@, يوافق ما ع� hالكر القرآن Ì Ú»يف حينئذ نعم
أّن مع واعتقاداtم@, ع�آرائهم ينطبق فالقرآن الناس@, أفكار يطابق ع�ما وحقائقه

عليه@/ ا6̀راء تطبيق ال5ّزم

ا¡ّق@ومُبينه: ا¡ّق@وا¡قيقة@بألفاظه@ومعانيه,@وهو@مُظهر مñان هو فالقرآن@ا£يد

/@١ . ٢٧ ُمب�ـ وكتاٌب القرآِن آياُت ِتلك

:@
ومع لفظاً Ì¿للب معجز hالكر القرآن ٕاّن قلنا ـ ٦

ـ ]ثله يأتون 7 القرآن هذا ]ثل يأتوا ع�أن وا�ّن ا7ٕنُس اجتمَعْت ل قل
/@٨٨ . ١٧



قرء ٢٤٨

]عانzا وأشباهها مادفاtا ب� من انتخبت قد فzا@, كلمة كّل فٕاّن لفظاً@: أمّا
مكـاuا@, أخري كلمة وضع يصّح و6 فzا@, خصوصيات مع اXطلوب ع� ا¡قيقيّة
خصوصيّة Gا ادفاتXا من كلمة كّل 6ّٔن فيه@, منظورة خصوصيّة لطف يفوت فٕانّه
كلمة كّل خصوصيّة ٕا� الكتاب

ã
| أ¾Ìنا وقد غ	ها@,

ã
| ليس Uصوص وامتـياز

مورده@/
ã
| wا التعب	 وٕا�لطف

كلمة كّل hوتقد ا¢تلفة@, الصيغ ب� من Uصوصة صيغة كّل انتخاب وهكذا
الب5غة@/ علوم

ã
| اXذكورة اòصوصيات وسائر وتأخ	ها

مقطوع حّق جهة@: ّ أيى ã|و موضـوع كّل ã
| فيه يذكر ما كّل فٕاّن :@

Ó

مع وأمّا

ريب@/ و6 وهن يعيه 6 Mيث ا¡ّق عن ويكشف الواقع يوافق مسلّم

Jتاج الرعاية@,@فٕانّه حّق يراعzا أن Z6كن@6ٔحٍد واòصوصيات ا6ُمور وهذه
اXتكلSم ذهن

ã
| واXعـنويّة اللفظيّة وا6متيازات اòصوصيّات هذه bيع حضور ٕا�
/@Ì¿للب Wكن غ	 وهذا بكلمة@, فيه يتكلّم واحد آن

ã
| يراها Mيث

تعا�@: قوله حقيقة وهذا

َظه�اً@/ لبعض بعÎÉم كاَن ولَو ثله
ß
[ يأتوَن 7

ا6ٔدبـيّة العـلوم ã| ا�امع ّ ا6ٔوحـديى ٕا6ّ اXعرفـة حّق 6@يعرفـه 
اXع وهذا
ا¡ّقة@/ والعرفانيّة وا6جBعيّة وا6ٔخ5قيّة

اXتعال ا  جانب من ي�ل ع�ما ويطلق كالغفران@, مصدر القرآن ٕاّن قلنا ـ ٧
ويقرأه الرسـول ويقرأه ا  يقرأه فٕانّه مبالغة@, ,@HصJ ا  رسـول ع� ومعناه بلفظه
أو ك5ًّ القرآن مطلق قبال

ã
| ا6ٕط5ق وهذا عدل@, زيد

ã
| Fك قراءة@, فكأ@نّه الناس@,

جزءاً@/

السور Vموع ع� وهكذا قرآن@, ا Øu@أ سورة@: أو نزلت@, آية ع�كّل فيصدق



٢٤٩ قرب

اXدّونة@: وا6̀يات

/@١ . ٧٢ ـ َعَجباً قرآناً عنا ßd ٕانّا فقالوا

/@١١٤ . ٢٠ ـ وحيُه Ïٕاليك ÒÉيُق قبلأن ِمن بالقرآن َتْعجل و7

/@١ . ١٥ ُمب�ـ وقرآٍن الكتاِب آيات تلك

/@٣ . ١٢ ـ القرآن هذا ٕاليك أوَحْينا الَقَصص]ا عليكأحسَن نَقص8 Lن

هو والكتابة ,@Í½بالب يكتب ما وضبط تفّهم 
]ع مصدر القرآن ٕاّن قلنا ـ ٨
تعا�@: قوله حقيقة يظهر ا6ٔصل وwذا غ	ها@, أو بألفاظ ء

ã
Ï¾ثبت

كاَن الَفْجِر قرآَن ٕاّن الَفْجِر وقرآَن الّليل َغَسق ٕا� الّشمِس لُدلوك الّصلوةَ أِقم
/@٧٨ . ١٧ @ـ@ َم¿Îوداً

هـذه وتفّهم ا6ُفق@,
ã
| انشقاق ونقش الفجـر أثر من يثبت ما ضبط فاÇXراد

الكتابة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرب@:

اXكان
ã
| القـرب ويقال ,@

Ó
èوُقر وُقربـة وَقرابة ُقرباً منّا ء

ã
Ï¿ال قُرَب ـ مصبا

ُقربة تعا� ا  ٕا� به ُيتقّرب ÇXا وقيل الرحم@,
ã
| والقرابة èوالقر ا�Xلة

ã
| والقربة

قّربته@, فيقال بالتضعيف ويتعّدي وقربان@, ُقَرب وا�مُع @ل5تباع@,
Ø
ËÉوال الراء@, بسكون

مثل والُقربان البعيد@/ يستقرب وهو بعض@, من بعÎÉم َقُرب وتقاربوا@: دنا@, واقب@:
واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى والقريب قرباناً@, ا  ٕا� وقُربت القراب�@, وا�مع القربة@,

وا�مع@/

ُقـرباً@, يقُرب َقُرب يقال الُبْعـد@, خ5ف ع� يدّل صحيح أصل قرب@: ـ مقا



قرب ٢٥٠

:èوالُقر والُقربة /@
ã
قراب� @وذو

ã
قري� وف5ن اً, ßaمنك@َر من@يقُرب وهو :

ã
ذو@قراب� وف5ن

nو تُشامّه n ٕاذا أقَربه@: و6 ا6ٔمر هذا قِربت ما وتقول ا6ٔمر@, مقاَربة والِقراب@: القرابة@/
لي5ً@/ اXاء الطالب والقارب@: اXاء@/ ا6ٕبل ورود ليلة وهيى الَقَرب الباب ومن به@/ تلتبس
وزراؤه وَقرابينه@: اXلك وُقربان غ	ها@/ أو نَسيكة تعا�من ا  ٕا� ب Sُقر ما والُقربان@:

وجلساؤه@/

وهـو واقبوا@, وتقاربوا@, وقاربـه@, فتقّرب@, وقّربتـه وٕاليه@, منه قُرب ـ أسا
وَقرابة@, èم@ُقربة@وُقرyوبي قريباً, ونزل ومن@َقريب@, ُقرب من وتَناوله البعيد, يستقرب

وُقراب@/ قريب نسب وبيننا ,@
ã
وقراب�

ã
èوأقار

ã
أقربا� وهم ,@

ã
وقراب�

ã
قري� وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى من أعّم وهو البعد@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
أنواع@: ع� يستعمل فالُقرب

:@
ã
| Fك@ @ـ

Ø ã
æمكا ُقرب

/@٢٨ . ٩ ـ@ عاِمهم@ بعد ا¡راَم اXسجَد َيقربوا ف9
:@
ã
| Fك ـ@ @ ّ اُخرويى مكان ã

وُقرب|

/@٤١ . ٥٠ @ـ@ قريب مكان ِمن اXناِد ُيناِد يوم
/@٥١ . ٣٤ ـ@ قريب@ َمكان من واُِخذوا

:@
ã
| Fك@ @ـ

Ø ã
æزما وقرب

/@٨١ . ١١ @ـ@ بقريب بُح الص8 أليَس
/@٧٧ . ٤ ـ@ قريب@ ٕا�أجل



٢٥١ قرب

/@Ì¿الن من قريٌب
Ô
Ì¿¡ا ـ@ قولنا

ã
| Fك :@ ّ اُخرويى زمان ã

وُقرب|

:@
ã
| Fك@ ـ

Ø ã
æروحا وُقرب

/@١٨٦ . ٢ @ـ الّداع دعوةَ اُجيب َقريب
ã
Øæ فٕا

/@١١ . ٥٦ @ـ اXقّربون ولئك اُ الّساِبقوَن والّساِبقوَن
:@
ã
| Fك ـ@ النسب

ã
وُقرب|

/@٢١٤ . ٢٦ ـ@ ا7ٔقَرب� عش�تَك وأنِذر
/@٨ . ٤ ـ@ واليتامي èالُقر ولوا اُ Íالِقسمة ÒÉح وٕاذا

:@
ã
| Fك ـ@ الصفات

ã
وقرب|

/@١٦٧ . ٣ ـ@ لZ9ٕان مyم أقرُب يومئٍذ للكُفر هم
/@٢٤ . ١٨ ـ@ @ َرَشداً هذا ِمن 7ٔقرَب

ã Ø
èر ديِن Ö Òv أن

قرب@: ذا ء
ã
Ï¾ ]ع
جعل للتعدية تفعيل@: والتقريب

/@٥٢ . ١٩@ ـ يّا@ ß ÒS وَقّربناه
/@١١٤ . ٧ ـ@ ب�@ Hقر ÔXا ن ß ÒX وٕاّنكم

وا6ختيار@: للمطاوعة ـ@ ٕافتعال وا6قاب

/@١ . ٢١ @ـ@ م Ô Ôwِحسا للنّاس َب Ò
Ò�ٕاق

/@١ . ٥٤@ ـ الّساعُة@ اق�َبِت

ّ الطبيعيى وبا�ريان وبالتدريج تقربان@بالطّوع@وا6ختيار ا¡ساب@والساعة @كأّن
الناس@/ ٕاليه يتوّجه أن دون من

:@
ã
| Fك بالُبعد@, القرب عن الyيى تفس	 ويصّح الُبعد@, خ5ف الُقرب أّن فظهر

/@١٨٧ . ٢ ـ@ تقربوها@ ف9 ا1 ُحدوُد تلَك



قرب ٢٥٢

/@٢٢٢ . ٢ ـ@ َيطُهرن@ Ø
ح Hَتقربوهن و7

/@٣٤ . ١٧ ـ@ أحسن@ هيى
ã

 بالّ اليتoٕا7ّ ماَل َتقربوا و7

اXوضوع@/ ]ناسبة مyا كّل
ã
القرب| ومفهوم عyا@/ البُعد يراد

الصفات
ã
ع�@ن� ويتوقّف , ّ قرب@معنويى فهو عّز@وجّل@: ا  من العبد قرب وأمّا

التاّمة@, الكامل@والعبوديّة التسلoال½Íف@والفناء ا6ٔنانّية@وحصول ãا¢الفة@ون� الرذيلة
ا @: لقاء رسالة

ã
| عنه وMثنا والسلوك الس	 كتب

ã
| مقّرر هو Fك@

١٨ ـ أحداً َرب)ه بعبادِة ك
ß
Ì¿ يُ و7 صا¡اً عم9ً فلَيْعمل َرب)ِه ِلقاَء يَرجو كاَن ن Òf

/@١١٠ .

/@١٩ . ٩٦ ـ ْب
ß
Ò�و�ْق و�ْسُجد ُتِطْعه 7 @ك9ّ

القرب يتحقّق العبد@:
ã
| والعبوديّة واòشوع السجود مقام يتحّصل مقدار ّ فبأيى

تعا�@/ ا  من

بوجه@, له حّد و6 متناه غ	 مطلق نور تعا� فٕانّه وجّل@: عّز ا  قرب وأمّا
أمره ونفوذ وجوده نور عن Oلو و6 موجود كّل ع� وقيّوم ء ãÏ¾ بكّل Tيط وهو

حّد@/ Jّده و6 حاجب وJ@6جبه ء
ã
Ï¾ وسلطته

جـهة ومن العبد جانب من فهو وس وحجاب وحّد مانع من يري ما وكّل
وظاهره@: باطنه

ã
واLراف| وعصيان خ5ف

/@١٨٦ . ٢ ـ َقريب
ã
Øæ فٕا

ã
Ø�ع عباديى سأ@لَك وٕاذا

/@١٦ . ٥٠ ـ الَوريد َحْبل ِمن ٕاليه أقرُب وLُن
/@٨٥ . ٥٦ ـ Íون ß½ُتب 7 ولكن منكم ٕاليه أقرُب وLُن

ã
| Fك ,@ ّ حضوريى وعلم ٕاحاطة اXوجـودات bيع ع� القاهـر نوره فٕاحاطة
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وعض5ته وعروقه وأعصابه وجوارحـه أعضـائه bيع ع�
Ø ã
æا6ٕنسا الروح ٕاحاطة

وجلده@/ وعظامه

الروح ٕاحاطة وفوقها ماّدية@, ظاهريّة ا6ٕنسان بدن ع� الوريد حبل فٕاحاطة
ع�bيع ا¡ّق نور ٕاحاطة وفوقها والوسائط@, بالوسائل 6 حضوريّة معنويّة بٕاحاطة

اXوجودات@/ طبقات

عـ� التـامّة وٕاحاطته ßnالعـا حضور عن عبارة ا¡ضوريّة وا6ٕحاطة فالعلم
الوجـود nعـوا Çbيع ع� وقاهر ونافذ Tيط وجوده نور ٕاّن وقلنا ا¤اط@, اXعلوم

وباطناً@/ ظاهراً

وا¤اط@/ ب�ا¤يط القرب مراتب
Ø
kأ وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرح@:

أش}ها@, ما أو Pراح nأ ع� يدّل أحدها صحيحة@, اُصول ث5ثة قرح@: ـ مقا
َقرح الَقرح@: ـ فا6ّٔول ء@/

ã
Ï¾ع�استنباط وا6̀خر َشوب@, من ء

ã
Ï¾ ع� يدّل وا6̀خر

والقـر´@: َجَرحه@, ٕاذا قَرحه@: يقال تؤXه@, ُقروح من Oرج ما والقرح@: رح@/ Ô ßP ا�لد
6يشوبه الّذيى الَقراح اXاء ـ ã

æالثا وا6ٔصل الُقروح/ خرَجْت@به الّذيى والَقِرح@: ا�ر´,
رجـل الباب@: ومن ء@/

ã
Ï¾ ا

Ò
wترا لط ÒO 6

ã
الّ� البة الطيّبة الَقراح@: وا6ٔرض غ	ه@/

الَقـراح@/ مـثل والِقرواح مرض@/ و6 ّ ُجَدريى يُصـ}م n ٕاذا ُقرحانون@: وقوم ُقرحان
القرJة@, جيّد ف5ن يقال ولذلك الب�@, من ُيستنبط ما أّول وهو الَقرJة@, ـ والثالث

العلم@/ استنباط به يراد

وقَرحته قروح@/ به خرجت تِعب@: باب من َقِرح فهو َقَرحاً الرجل قِرح ـ مصبا



قرح ٢٥٤

قر´ وهو ا¡جاز@, لغة واXفتوح
Ø
ËÉبال الُقرح Ëº6ٕوا جرحته@, نَفع@: باب من َقْرحاً

شجر@, و6 بناء فÇzا ليس
ã
الّ� اXزرعة والَقراح@: وتكث	@/ مبالغة وقّرحته ومقروح@,

يـقَرح ا¡Çاِفر ذو وقَرح مثال@/ سبق غ	 من ابتدعـته واقحـته@: أقرحة@/ وا�مع
قارح@/ فهو أسنانه@, انxت بفتحت�ُقروحاً@:

من أثره والُقرح@: خارج@/ من يصيبه ء
ã
Ï¾ من ا�راحة من ا6ٔثر الَقرح@: ـ مفر

يقال وقد َقرح@/ به خرج وقِرح@: جرحته@/ Lو قرحته يقال وLوها@/ كالبَ�ة داخل@,
وا6ُن� نابه@, طلوع من أثر به ظهر ٕاذا قاِرح@: وفرس /@n5ٔل والُقرح للجراحة@, الَقرح

ركوبه@/ ٕابتدعت ا�مَل@: واقحُت قارحة@/

وجه
ã
| والُقرحة القروح@/ به خرجت ٕاذا َقرح@: فهو يقَرح جلُده قرح ـ صحا

ليس
ã
الّ� اXزرعة والَقراح@: بيضاء@/ نُّوارة فzا َقرحاء@: وروضة الُغّرة@/ دون ما الفرس@:

شجر@/ فzا و6 بناء علzا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فهو بـدن@/ íم
ã
| جراحة أثر

ã
| يوجد ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا6ٔصل أّن

ا�Çراحـة@, غ	 اُخر عوامـل أثر
ã
| يكون وقد منـه@, ل Sومتحص رح Òا� عن متأخSر

الظاهرة@/ @كالبثور

اXتحّصل وهو والُغسل@, رح Ôكا� مصدر Ëºٕا والُقرح ْرح@, Òكا� مصدر فالَقْرح

ã
| اXتحّصلة اXتكّونة ع�البثور يطلق اXناسبة وwذه ,@n6ٔع�ا فيصدق الَقرح@, من

وَجرح@/ عمل دون من نف«Îا

و6 بنـاء فzا ليس
ã
الّ� وا6ٔرض شـوب@, فيه ليس الّذيى اXاء oمفاه وأمّا

سابقة@: دون من وا6بتداع وا6ستنباط الناب@, وظهور الفرس@, وجه
ã
| والُغّرة شجر@,
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ã
| ا¢لوط غ	 كاXاء Gا@, Uالفة ء

ã
Ï¾ íم

ã
| ظهورها ]ناسبة Vازّية@,

ã
æمعا فهيى

Tّل
ã
| ا6ٔرض من وقطعة وغ	Yا@, والكافور كالسدر ء

ã
Ï¿ب اòلط

ã
ÏÉيقت مورد

من ء
ã
Ï¾ واستخراج ناب@, وظهور متلّون@, جلد

ã
وبياض| الزراعة@, أو البناء

ã
ÏÉيقت

íم
ã
حدثت| قروح ا6ُمور هذه فكأّن البديع@/ والركوب ا6نتظار@, الب�ع�خ5ف

ا¤ّل@/ اقتضاء خ5ف ع�

قرح اختيار ا6قاح 
fع اXاّدة@, استعFل موارد
ã
| رعايxا 6زم القيود فهذه

ا¤ّل@/
ã
| وانتظار اقتضاء خ5ف ع� أمر أو

/@٣@.١٤٠ مثلُهـ القوَم@َقرح Hَسْسُكم@َقْرٌح@فقدَمس Ö ÒZ ٕان زنوا@/// ÒI@7و ُنوا
ß
Òt7و

/@١٧٢ . ٣ ـ الَقرُح م Òwأصا ما بعِد من والّرسوِل 1ِ استجابوا اّلذيَن

ÇMدوث ال5ّزمة بوظائفه العمل
ã
| يxاون و6 Jزن 6 اXؤمن أّن ٕا� يش	

/@nمؤ وجريان م5_ة غ	 حادثة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرد@:

وع� وأقراد ع�@ُقرود وNمع@الّذ@كر حيوان@خبيث@,@وا6ُن�@ِقْرَدة@, الِقرد ـ مصبا
ل5ٕنسان@/ كالقّمل وهو بالبع	وLوه@, يتعلّق ما والُقراد@: ا6ُن�ِقَرد@/ وbع أيضاً@, ِقَرَدة

السحاب ذلك من تقّطع@, مع ء
ã
Ï¾

ã
| Qّمع ع� يدّل صحيح أصل قرد@: ـ مقا

هذا@, من الُقراد يكون أن وWكن بعضاً@/ بعضه يركب ال«Êء أقطار
ã
| اXنقطع الَقِرد@:

سكت@/ وقِرَد@: ُذّل@/ أو فزع با6ٔرضمن لصق الرجُل@: وأقَرد َخلقه@/ لتجّمع

ٕاذا الرجُل وأقَرد وا6ُن�ِقْردة@, معروف@, الِقْرد@: الليث@: قال ـ ٢٦ . ٩ الxذيب
الَقِرد@/ بالَوَبر يُشب\ه الوهم ã| انعقاد شبه وجهه ã

| تراه الّذيى السحاب من والَقِرد ذّل@/
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وأصله@: متلطSفاً@, خادعه ٕذا ف5ناً@: ُيقّرد وف5ن أطرافه@/ انعقدت الّذيى الَقِرد@: والَشعر
يستأنس@/ Øح� الُقراد منه في�ع ل	كب ٕا�ا6بل الرجل ء Nيى

يـتعلّم الفـهم Ìºيع ّ ذ@كيى مليح قبيح معروف@/ حيـوان ِقرد@: ـ ا¡يوان حياة
شديدة غ	ة ذو والّذ@كر ,@Ì¿ع

ã

وا6ٕث الع¿Ìة الواحدة البطن

ã
| تلد والِقْردة الصنعة@/

ويـطرب يضحك فٕانّه حا6ته غالب
ã
| با6ٕنسان شبيه ا¡Çيوان وهذا ا6ناث@, ع�

ويـقبل وأظافر@, أنامل ٕا� مفّصلة أصابع وله بيده@, ء
ã
Ï¿ال ويتناول وJكيى ويقعي

يس	اً@/ حيناً ع�رجليه
ã
Ï¿Zو بالناس@, ويأنس oالتلق�والتعل

ماده@/ بوزينه ـ@ @ِقْردا@ ـ @
ã
æياÌº@ ـ @

ã
تطبي� فرهنگ

/@ شيى @گنه ـ قاردا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã�تطبي فرهنگ

شدن@/ @پرا@كنده ـ قاِرد@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا¡يوان Hميمون و Jبوزينه اXعروف ا¡يوان هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

مـن وال�ع التعلّق شـّدة Fyبي وا�امع ال«Ìيانّية@, من مأخوذة واللغة Hشـ J@گنه
من مأخوذ الُقراد وكأّن حيـلة@, ّ بأيى واÍÈ6ٕار وا6ٕغفال وا6حتيال له ا ØW ا6ٕنسان

والتعّلق@/ واÍÈ6ٕار ا6ٔخذ
ã
| استمرار ع� يدّل وا6ٔلف الِقرد@,

واòدعة والذّل التجّمع@والتفّرق@والّلصوق@والّسكوت oمفاه أن@تكون والظاهر
/@ ّ ا6نðاعيى ا6شتقاق من فهيى Qّوزاً@/ ا¡يوان صفات من مأخوذة


اXع وهذا بنّية@/ اòاّص ]ع
التجّمع العربّية@: اXاّدة
ã
| ا6ٔصل كون يبعد و6
اXاّدة@/ استعFل موارد

ã
| موجود
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شيئاً@/ ويأخذ Jيل
Ø
j يتجّمع فٕانّه أيضاً@, ا¡يوان

ã
| اXع
منظور وهذا

/@٦٥ . ٢ خاِسئ�@ـ@ @ِقَرَدة كونوا Gم فقلنا بت Hالس
ã
| منكم اعَتدوا اّلذيَن

الّطـاغوت وَعَبد واòنازير الِقرَدة مyم وَجعل عليـه وغِضَب ا1 َلعـنه َمن
/@٦٠ . ٥ @ـ@ مكاناً

Ø
Ì¾ُأولئك

/@١٦٦ . ٧ @ـ@ خاِسئ� ةً ِقَرَد كونوا@ Gم قلنا عنه وا Ôu ØFع عَتوا @ ØFفل

ببعض وكذلك مذمومة@, أو Tمودًة النفسـانيّة بالصفات النفس صورة Iّوُل

ّ خارجيى ّ طبيعيى ء ãÏ¾ كّل أّن Fك فzا@, ريب 6 ّ طبيعيى أمر النفس@:
ã
| اXؤثSرة ا6ٔعFل

ذاته@/
ã
| اXؤثّرة الدخيلة صفاته بتحّول Ø	ويتغ يتحّول

شـديداً@, والتأّثـر Ìºيعاً فيه التحـّول يكون لطيـفاً ظريفاً ء
ã
Ï¿ال كان Fّوكل

ا�Fدات@/ من وأÌºع أشّد Ø	والتغ التأّثر تقبل فاXايعات

ء@,
ã
Ï¿ال

ã
مؤّثرة@| حادثة بعلل@خارجّية@وعوارض وI6ّول@ٕا6ّ Ø	و6يتحّصل@تغ

اXؤثSرة اòاجيّة العوارض وسائر وال�ودة با¡رارة الذاتيّة صفاته تتحّول اXاء أّن Fك@
ومواّده@/ وصفائه وطعمه لونه

ã
|

الظـريف اللطيف
ã
الصا| الطاهر وهو الطبيـعة@, nعا وراء ا

Ø
W ا6ٕنسان ونفس

وٕادبار@/ ٕاقبال وكّل عارضة@, حالة كّل فيه فيؤّثر ا£ّردات@, nعا ومن ذاته@,
ã
|
Ø ã
الن�

حالة@/ حدوث ٕا� ينxيى وعمل نيّة فكّل

Iت واقع أعضائه بBم والبدن البدن@, Wلكة
ã
| وسلطان ونافذ حا@كم والنفس

وسكناته@, حركاته
ã
| ء

ã
Ï¾ عنه 6يعزب Mيث وٕاحاطته@, الكاملة وسلطته التاّم نفوذه

ومـتأّثراً فانياً البدن Qعل مرتبة ع� فيه وتأث	ه وحكومته البدن
ã
النفس| ونفوذ

ا�هات@/ bيع من وتابعاً ¼Íفاً
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النفسوIّوله أّن Fك النفس@وIّوGا, خصوصيّات ã
| تؤّثر وا¡ا6ت فا6ٔعFل

مـنكدرة صورة ٕا� أو جالبة نورانيّة صورة ٕا� وتبّدGا البدن صورة Iّول يوجب
الراسخة@/ ع�مقتÏÉالصفات ظلFنّية@,

البص	ة@/ لذويى Tسوسة مسلّمة ومطالب م¿Îودة اُمور ãæعاXا وهذه

صورة وفق ع� البـدن صورة
ã
| كامل وIّول تاّم ظهور عن عبارة فاXسخ@:

فيه@/ حيوانيّة صفات رسوخ جهة النفسمن

بٕارادة يتحـقّق ا Ø̂ ٕا HسـخXا@J الكامل ّ الظاهريى التحّول من 
اXع هذا وIـقّق
ِقَردةً@/ كونوا@ ـ@ @ ّ ٕاG×يى وأمر تكوينيّة

وسـ�يد وا6سـتحقاق@,
Ø ã

الباط ا6قتضاء وجود بعد يصدر Çا Ø̂ ٕا ا6ٔمر وهذا

مسخ@/ ـ
ã
| اXوضوع هذا

ã
| التوضيح

من بوجه القّوة@, ٕا� الفعليّة تبّدل ]بحث له ربط 6 اXوضوع هذا أّن �O و6
جهة من فzا اXوضوع ي5حظ أن و6زم Uصوصة@, Tدودة ضابطة أ@نّه مع الوجوه@,

هو@/ حيث من اXوضوع ذات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قّر@:

فا6ّٔول [كّن@/ ع� وا6̀خر َبرد@, ع� أحدYا يدّل صحيحان أص5ن قّر@: ـ مقا
ِقّرة والِقّرة@: يِقر@/ يومنا َقر\ وقد وَقّرة@, قاّرة وليلة وَقّر@, قاّر ويوم د@, Ö Òال� وهو الُقّر@, ـ
الباب@, هذا من ٕانّه قوم زعم عينه@: ا  أقّر وقوGم وتكس	اً@/ فَة Gا Nد ح� ّمي Ô¡ا
ا  أسَخن عليه يُدعي Xن يقال ولذلك حاّرة@, دمعة وللغّم باردة@, َدمعًة لل«Ìور وأّن
واسـتقّر@, قّر يقال ا¦كّن@, ـ ا6̀خر وا6ٔصل به@/ يُغتسـل البارد اXاء والَقرور@: عيَنه@/
صّب والَقّر@: ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| اXاء صّب الَقّر@: الباب ومن النساء@/ َمرا@كب من َمركب والَقّر@:
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ومن الِقدر@/
ã
| استقّر ء

ã
Ï¾ كأ@نّه الِقدر@, بأسفل يلðق ما والُقرارة@: ا6ُذن@/

ã
| الك5م

الدعاء@:
ã
وقال@قوم@| أقّره@َقراره@/ Mّق@فقد أقّر وذلك@أ@ّنه@ٕاذا حود@, Ôا� ضّد ا6ٕقرار الباب

يستقّر يوم الَقّر@: ويوم فوقه@/ ٕا�من تطمح ف5 عينه تقّر Øح� أعطاه أيى عينه@, ا  أقّر
النحر@/ يوم غداة وذلك ,@
الناس]

وقاٌع الَقرار@, Ëº6ٕوا باXكان@, ٕاستقّر ÍÈب@: باب من َقّراً ُء
ã
Ï¿ال قر\ ـ مصبا

ع� وقاّر باXصـدر@, تسمية َقّر فهو الُقّر@, Ëº6ٕوا برد@/ َقّراً@: اليوُم وقّر مسـتٍو@/ َقرقر@:
أخري لغة الكّل

ã
و| بردتÌºوراً@/ @وُقروراً@:

Ø
ËÉبال قّرة Ôالع� وقّرت @بارد@/ ا6ٔصل@أيى

اعف ء@:
ã
Ï¿بال وأقّر التعدية@/

ã
| ٕاقراراً وغ	ه بالولد الع� ا  وأقّر تِعب@/ باب من

قاّراً@/ تركته عمله@: ع� العامل وأقررت به@/

وهو د Òال� وهو الُقـّر من وأصله جاِمداً@, ثبـوتاً ثبت ٕاذا مكانه@:
ã
| قّر ـ مفر

أصله وقيل بيـوتكّن@,
ã
| @وِقْرَن ـ وقُرٔي ا¡ـركة@/

ã
ÏÉيقت وا¡Çّر السكون@,

ã
ÏÉيقت

/@r فَظلْ Lو Hفيفاً@, الراءين ٕاحدي فحذف ٕاقِررن@,
برودة@/ @HقّرJ ـ قع
بارد@/ @HقارJ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ت5حظ وا6ٕقرار@: وتثّبت@/ استمرار مع [كّن هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

ã
و| اXفعـول@/

ã
| والتثبيت الوقـوع جهة التقـرير

ã
و| بالفاعل@/ الفعل قيام جهة فيه

الطلب@/ جهة ا6ستقرار

وا6نتـظار ا6ضطراب رفع جهـة fن عيـَنه@: ا  أقّر
ã
| ال«Ìور 
معـ وأمّا

الع� اXوجب@لسكون وا6ستقرار النفس ا6ٕطمينان@وسكون حالة وتثّبت والتشّوش@,
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/@ Øطم�Xا الدقيق والنظر

العـ�
ã
| والقرار الطمأنينة فٕاّن العـ�@, ٕا� الفعل أسند ٕاذا يصّح 
اXع وهذا

البدن
ã
| ا6سـتقرار 5Rف وا6ضطراب@, Ø	التح حالة لرفع اXوجبـة هيى ونظرها@:

/@ Ø	التح ع�رفع يدّل 6 فٕانّه وسكونه@:

/@٤٠ . ٢٠ ـ زن ÒI7و ا Ôyعي Hتَقر كيى ٕا�اُم)ك فرَجعناك

/@٥١ . ٣٣ ـ زّن ÒJ و7 ّن Ôyأعي Hتَقر ذلكأدæأن

@الع�,@و6يري@فzا@سكون@وطمأنينة@/
ã
@واضطراب@| Ø	I@فٕاّن@ا¡زن@يوجب@حالة

الع�@: به َتقّر ]ع
ما كاللقمة@: فُعلة والُقّرة

/@٩ . ٢٨ ـ ولك
ã
� Öَع� ةُ ُقّر فرعون امرأةُ وقالت

/@١٧ . ٣٢ أع�ـ ُقّرة من Gم
ã
اُخ� ما نفٌس َتعلُم َف9

عنه@/ وا6ضطراب Ø	التح برفع الع�به تقّر ما يراد

Øح� ,@ Ø	والتح وا6نتظار ا6ضطراب حالة بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا 
اXع هذا أّن فظهر
الع�@/

ã
| والطمأنينة والتثّبت ا6ٕستقرار يصدق

القاموس عن نقلـناه Fك العـ�يّة اللغة من مأخوذ فهو ال�ودة@: مفهوم وأمّا
التـجّمع تـ5زم ال�ودة فٕاّن ا6ٔصل@, وب� بينه وتناسب ارتباط ٕا� مضافاً ,@ ّ الع�يى
اòارج@/

ã
| والعمل ا¡ركة عن وZنع السكون ي5زم البارد فاليوم وا¦ّكن@وا6ستقرار,

ما 
]ع وا�اسوس@, كالفاروق اXبالغة صيغ من فاعولة فهو القارورة@: وأمّا
ء
ã
Ï¾ظروفXوا الظرف فكأّن مبالغة@, ء

ã
Ï¾ فzا يستقّر آنية ع�كّل فيطلق فيه@, يقّر

مستقّر@/ قاّر وهو واحد@,

/@١٥ . ٧٦ ـ قواريرا كانت وأ@كواٍب ِفّضة من بآنيٍة علzم وُيطاف
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/@١٦ . ٧٦ ـ تقديرا روها Hقد ِفّضة من َقواريَر

من تكون أن من وأعّم ,@
ã
æا6ٔوا من نوع ّ أيى من أعّم القـوارير أّن ع� تدّل

ع� مقّدرة وهيى ومظروفاً@, ظرفاً ثابتة مستقّرة قاّرة وهيى غ	ها@, أو فّضة أو زجاج
معّينة@/ أقدار

/@٤٤ . ٢٧ ـ َقواريَر من ّرد Ò ÔW Íٌح Ò¼ ٕانّه قال َح@/// ÖÍ Ú½ال
ã
ادُخ� قيلGا

ã
و| والتـطويل@/ والتسـوية التـجريد وا¦ريد@: اXرتفع@/ Ùتب�Xا البناء ÍÚح@:

ال½
وأل� الزجاج من للFء Uازن Í½الق

ã
| 
ب قد ٕانّه ويقال كب	ة@, كث	ة قوارير ال½Íح

وÇTّل سلDن جلوس بيِت أو Íح
Ú
ال½ صحن

ã
| وهكذا البحـر@, حيوانات من فzا

Ìºيره@/

الزجـاجة فٕاّن الكلمة@, مصاديق أب� من الزجاجة من القارورة أّن �O@6و
فzا@/ ما ٕا6ّ الناظر يشاهد و6 القاّر ا¤توي

ã
| 
تف

/@٣٣ . ٣٣ ـ ا7ُو� ا�اهليّة َج Ûت� جَن Øَت� و7 ُبيوتكّن
ã
| وَقرَن

فتحة ويتحّول الرائ� ٕاحدي Iذف ٕاقَرْرن@, وا6ٔصل يعَلم@, كَعِلم َيَقّر قّر من
ظلَـلْن@/

ã
| Fك الوصل@, Yزة وتسقط القاف ٕا� الراء

@وا6ستع5ء@@وجلب ن@التظاهر@@وا6ٕج5ء@O6ّن@وtبيو@
ã
يراد@@لزوم@استقرارهّن@|

النفوس@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرش@:

قريش وقيل /@
Øã
Ï¾بقر فليس يلده n ومن ِكنانة@, ÍÖÉبن الن\ هو قريش@: ـ مصبا

ٕاذا وتقّرشوا ا�مع@, الَقرش وأصل قريش@/ من فليس يلده n ومن مالك بن ِفهر هو
الرجـل@, يى Ùd وبه البحـر@, تسكن دابّة قريش وقيل قريش@, يت Ùd وبذلك Qّمعوا@,
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/@
Øã
Ï¾قر فيقال الياء قريشMذف ٕا� وينسب

Qّمعوا@, ٕاذا تقّرشوا يقال والتجّمع@, ع�ا�مع يدّل صحيح أصل قرش@: ـ مقا
يضّمـون النّـاس 6ّٔن الَمْحل@, ـنة الس\ شـة@: Sقر ÔXوا بذلك@/ يت Ùd@ قريشـاً ٕاّن ويقولون

بعض@/
ã
| بعÎÉا تداخل ٕاذا ا¡رب@,

ã
| الرماح تقارشت ويقال مَواشzم@/

Øã
Ï½ُق ها¾Ëبن بن عبداXّطلب بن عبدا  بن Tّمد ـ ١ . ١ هشام 6بن الس	ة
بن ِكنانة ÍÖÉبن الن\ بن مالك بن ِفهر بن غالب بن ّ لُؤيى بن َكعب بن ة ُمر\ بن ِك5ب ابن
بن م Sمُقو بن اَُدد بن َعْدنان بن مََعّد بن ِنزار بن ÍÒÉ مُ بن ٕالياس بن مُدِركة بن ُخَزZة
ن ×aالّر خليل oٕابراه بن ٕاÊºعيل بن نابت بن َيشُجب بن َيعُرب بن ح Ò Ö	َت بن ناحور

ناحور@/ بن تارح ابن

فهر ويقال@: ,@
Øã
Ï¾قر فهو ولده من كان fن قريش@, :@ÍÉالن ـ ٩٦ ص

ã
| ويقول

,@
Øã
Ï¾بقر فليس ولده من يكن nومن ,@

Øã
Ï¾ُقَر فهو ُولده من كان fن قريش@, ابن@مالك@:

Çيت Ød ا Ø̂ ٕا ويقال@: وا6@كتساب@/// التجارة والتقّرش التقّرش@, من قريشاً يت Ød ا Ø̂ وٕا
التقّرش@/ للتجّمع ويقال تفّرقها@, بعد لتجّمعها قريشاً

يقول@: @ص٦٣
ã
و| ٕا�اَُدد@, الس	ة@///

ã
| Fك@ ـ ا  رسول نسب ـ ١١٧ اXعارف

ثوم ÒJ بن اَُدد بن عدنان هو عدنان@فقال@بعÎÉم@: @نسب
ã
الناس@| اختلف َعدنان@: نسب

ٕا»@/ م@/// Sمُقو ابن

فقيل أبzم Ëºٕا علzم غلب ِكنانة من قبيلة قريش@: بنو ـ ٣٦٤ ا6ٔرب uاية
أّن ٕا� آخرون@: وذهب ا6ٔصّح@/ وهو النّساب�@, bهور ٕاليه ذهب ما ع� قريش Gم
قريشاً ٕاّن قيل قد بل ُولده@, من كان Xن ٕا6ّ ف5@يقال ,ÍÖÉ الن\ مالك@بن بن ِفهر هو قريشاً
بن

Øã
Ï½ُلق وقعت ا Ø̂ ٕا التسـمية هذه أّن د@:

Ø
�Xا وزعم عليه@/ لقب فهر وٕان لِفهر@, Ëºٕا

ã
| كان ÍÖÉ الن\ ٕاّن عبّاس@: ابن عن فرويى قريش@, تسمية سبب

ã
اختلف|

Ø
j @ِك5ب@/
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السـفينة أهل فخافها قريش@, Gا يقال البحر دواّب من دابّة علzم فطلعت سـفينة
من أخـذاً وقيل@: القـبائل@/ سائر وقهرهم قريش لغلبة وقيل فقتـلها@/ ب«Îم فرماها
وسّد ا¤تاج حاجة عن لقر¾Îم وقيل تفّرقهم@/ بعد 6جBعهم التجّمع@, وهو التقريش
عّدة ا6ٕس5م زمن

ã
قريش| من صار وقد التجارة وهو التقاريش من وقيل خّلته@/

قبائل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من Ì¿ع
ã
æالثا ا�ّد وهو ِكنانة@, بن ÍÉ نَ جّدهم ٕا� تنتسب قريش قبيلة أّن

بن مالك بن فهر زمان
ã
| bـعهم وتشكّل وتظاهر Qّمع وقد ا6ٔ@كرم@,

Ø ã
النّـ� أجداد

بيyم@/ Dف القبائل تفّرق حصل بعده
Ø
j ,@Ì¾العا ا�ّد وهو ,@ÍÉالن

كنانة
ã

ب من اختار

Ø
j ِكنانة@,

ã

ب ٕاÊºعيل

ã

ب من واختار ـ المذيى ورواية

ذ@كرناه@/ ما يؤيّد ـ قريشاً

رسول ع¿Ìمن
ã
æالثا ا�ّد كنانة ٕا�نÍÉبن فالقريش@تنتسب حال ّ وع�@أيى

/@Ë¾ها
ã

ب مyم واختار ,@HصJ ا 

/@١ . ١٠٦ ـ يف Hوالص تاء الش) ِرحلَة ٕاي9ِفهم ُقريش 7ٕي9ِف

6ٕيـ5ف مأ@كول@: كَعْصف وجعلُُهم الفـيل 6ٔصحاب الواردُة ا6ُمور هذه أيى
يدZوا Øح� اجBعهم ã| وفراغ أمن وIـقّق اُمورهم ã| والتئام تأ@لّف ٕاNاد أيى قريش
ورفـع وعافيٍة أمٍن

ã
| جعلهم الّذيى البيـت رّب ويعبدوا معا¾Îم@, لتأم� رحt5م

أعدائهم@/ كيد عyم

فة@/
Ø
Ì¿Xا مكّة بلدة bعيّة شكّلوا الّذين هم اXتنّوعة بطوائفه وقريش

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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قرض@:

واÇßXقراض باXقراض� قطعـته ÍÈب باب من قرضاً ء ãÏ¿ال قرضت ـ مصبا
وقرض العاّمة@/ تقول Fك مقراض@, Fyبي bعت ٕاذا يقال و6 ِمقراض@, وا�مع أيضاً@,
Êل/@وقرضت Ù¿م@ذاَت@ال

Ô
Î ÔÈكان:@عدلت@@عنه@ـ@تَقِر Xأ@كله@/@وَقرضت@ا الثوب@قرضاً: الفار

6ٔ@نّـه قريض@, فهو نظمته@, الشـعر@: وقرضت مات@/ ف5ن@: وقرض ُجزتـه@/ :@ َ الواديى
وهو قروض@, وا�مع لُتقضاه@, اXال من ك

Ò
غ	 تُعطيه ما والَقرض@: الك5م@/ من اقتطاع

وقارضه أخذه@/ واقض@: القرض@/ طلب واستقرض@: ٕاقراضاً@/ اXال أقرضته ٕاËºمن
اXضاَربة@/ وهو ِقراضاً@, اXال من

من ا6ٕنسان تُعطيه ما والقرض القطع@/ ع� يدّل صحيح أصل قرض@: ـ مقا
صاحب وكأّن التجارة@,

ã
والِقراض| مالك@, من قطعته قد ء

ã
Ï¾ وكأ@نّه لُتقضاه@, مالك

وفـ5ناً ف5ناً ٕاّن ويقال فzا@/ ليّتجر مُقاِرَضـه وأعطاها طائفة ماله من قطع قد اXال
صاحبه@/ ع� Fyم واحد أث
كّل ٕاذا الثناء@, يتقارضان

بـالقرض@, سقط ما والُقراَضة@: قطعه@/ ضـه@: وقر\ قرضاً@, يقِرضه َقرضه ـ لسا
اòيّاط@/ يقطعها ã�ّال الثوب ُقراضات وكذلك الفأر@, يقرض وما الذهب@, ُقراضة ومنه
ِعرَض اقض ومن ويتقاضـونه@/ بيyم النـاس به يتجازي ما والِقرض@: والَقرض
درجوا القوم@: وانقرض مات@/ رباَطه@: وَقرض عليه@/ والطعن بالغيبة قطعه أيى مسلم@,
Çنة ÒZ عـدل َقرضاً@: يقِرض س	ه

ã
| وقرض عر@/ Sالش والَقريض@: أحد@/ مyم يبق nو

عن وتكهم وتقطعهم اوزهم ÔQو 6ًÊ¾ لSفهم ÔH أيى ـ Êل Ù¿ال ذاَت تَقرÎÈم ـ ويَ«Ìة
ذاَت قرضتُه اXسؤول@: فيقول كذا@؟ ]كان مررَت هل لصاحبه الرجل ويقول ¾GÊا@,

وتنّكبه@/ عنه عدل اXكان@: وقرَض ا¨�لي5ً@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ومـن قِـطعًة@/ قِطعًة وٕابانـة قِطعة ع� قطع هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا6ٔصل أّن
الثوب وقرض منه@/ أجزاء بٕابانة الذهب وقرض شعر@/ بقِطعة الك5م فرض مصاديقه
من Øمع� مقدار وٕاقراض ء@/

ã
Ï¿ال من الفأر وقرض منه@/ الزوائد وٕاسقاط اòياطة

ã
|

العرض@/ وقرض باXوت@/ الفؤاد رباط وقرض لغ	ه@/ وٕابانته اXال

واÒXسـ	 اXكـان من قِطعة قطع 
]ع الس	@: ã|والقرض اXكان قرض وأمّا
اXبانة@/ كالقِطعة عنه اXعدول فيكون عyا@, بالعدول والس	

تَقِرÎÔÈم َغَرَبْت وٕاذا اليَمين ذاَت َكهِفهم عن تَزاوُر َطلَعْت ٕاذا الّشمَس وَتري
/@١٧ . ١٨ ـ ا1 آياِت ِمن ذلك منه َفجوٍة

ã
| وهم Êل Ù¿ال ذاَت

ا�نوب ٕا� اÌ¿Xفة ا�هة
ã
| ظاهراً@, hالقد الروم جبال

ã
| كان الكهف هذا

فٕان و¾GÊا@, اÌ¿Xقة الشمس Zـ� جانب وال¿Êل@: ا¨� ذات من واXراد /@
Ø ã
èالغـر

ٕا� بالنسبة و¾Êله جانب�Zالكهف في5حظ الكهف@, ٕا� الشمس ٕا¾Ìاق ٕا� النظر
اÌ¾6ٕاق@/ خّط من ٕاليه يُواجه من

من
ã
ÏÉ] أن ٕا� ذاتZينه الكهف جانب ٕا� ويُ¿Ìق يتوّجه الشمس فشعاع

الغروب@/ ٕا� يساره ذات جانب ٕا� يعدل
Ø
j ساعات@, الyار نصف

نورها ويصل داخلـه@, ٕا� وتُ¿Ìق الكهف@, باب تقابل اÌ¾6ٕاق� وسط
ã
و|

ونورها الشمس حرارة من يستفيدون وبذلك أبداuم@, وفzا منه@, اXتّسعة ٕا�الفجوة
اعتداله@/ زمان

ã
|

يBيل النّور فٕاّن فَجوة@: ã| وهم َتقرÎÔÈم@, َتزاور@, ـ بكلFت التعب	 لطف وهذا

Ø
j الفجوة@, يقابل ٕا�ما يصل الزوال بعد

Ø
j ا¨�@, ٕا�جهة الشمس بارتفاع وينحرف



قرطس ٢٦٦

الغرب@/ جانب وهو الكهف@, من اليسار جانب ٕا� HمÎÈتقرJ أبداuم عن ينحرف

عـ� اÌ¾6ٕاق Iقّق ع� يدّل واL6راف@: اXيل دون القرض ]اّدة والتعبـ	
ا¡ركة@/ جريان امتداد

ã
| قطعها يصدق Øح� الفَْجوة@, ã| ا6ٔبدان

/@٢١٥ . ٢ ـ َحَسناً قرضاً ا1َ ُيقرُض اّلذيى ذا@ َمن
/@١٢ . ٥ ـ َحَسناً قرضاً وأقرضrا1َ
/@٢٠ . ٧٣ ـ َحَسناً قرضاً ا1َ وأقرضوا

له@/ ا6ٕنفاق
ã
و| سبيله

ã
| ماله من قِطعة ٕابانة يراد

أو ا¦ليك وأمّا أمواله@/ bلة عن وٕابانxا اXال من قِطعة ع�قطع فالقرضيدّل
اòارجّية@/ القرائن من تفهم ا Ø̂ وٕا اXاّدة@, علzا تدّل ف5 له@: يُعطَي الّذيى أو ا6ٕباحة

ي5حظ وهذا وٕابانxا قِطعة قطع القرض فٕاّن ين@: والد\ الَقرض ب� الفرق وأمّا
معّينة@: ومقّررات برنا¶ قبال انقـياد وهو ين@: الد\ وأمّا اÇXقـِرض@/ اXعطيى جانب من

اXستقرض@/ جانب من في5حظ

وا6ٕقراض الَقرض فٕاّن ا6سـتقراض@/ دون وانقياد@, خضوع حالة ين الد\
ã
ف�

له@: ويضاَعف صاحبه يُثاب صا¬ عمل

/@١٧ . ٦٤ ـ لكم ويَغفر لكم ُيضاِعفه َحَسناً َقرضاً
ين@/ الد\ دون اXورد ã| باXاّدة التعب	 لطف وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرطس@:

ã
| Fك للتخفيف ياء اXضـع\ف� أحد اُبدل ِقّراط@, أصله يقال الق	اط@: ـ مصبا
خـرنوب َحبّة اليونان لغة ã| الق	اط ّسـاب@: Ô¡ا بعض قال َقراريط@/ وا�مع دينار@,



٢٦٧ قرطس

ا6ٔشياء ـمون Sيقس وا¡ّساب حّبة@, ع¿Ìة ٕاثنـتا عندهم والدرهم دانق@, نصف وهو
غ	 من وثلثصحيحات ونصف وربع \ن له عدد أّول 6ٔ@نّه ق	اطاً@, وع¿Ìين أربعة
والِقـرطاس@: وِقرطـة@/ أقِرطة وا�مـع ا6ُذن@, َشـْحمة

ã
| يُعلّق ما والُقرط@: /@Ì»ك@

فـيه@/ لغــة جعفر وزان والَقرطَس ضّمها@/ من أ¾Îر القـاف Ì»وك فيه@, ما@@ُيكَتـب
َقْرطسًة@, َقرطَس قيل الراميى أصابه فٕاذا للنSضال ُتنصب hأد من قِطعة والقرطاس@:

ُمقرِطس@/ والفاعل

من والِقرطاسÍÈب /@Í½[ يكون ّ بَرديى من يتّخذ معروف الِقرطاس@: ـ لسا
والِقـرطس والُقـرطاس والِقـرطاس للنSضال@/ ُينصب hأد والِقرطاس@: /@Í½م ُبرود
القامة@: اÒXديدة البيضاء للجارية ويقال فzا@, يكتب الثابتة الصحيفة كّله@: والَقرطاس@,

ِقرطاس@/

مَدرك@/ كاغذ@, َقرطيسا@:@ ـ@ @
ã
æياÌº @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

مَدرك@/ كاغذ@, گرتيس@:@ ـ@ @
ã
æيونا@ @ـ

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والكـلمة للكـتابة تصنع الرقيقة الصحيفة هو الكلمة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

/@
Ø ã
æيونا وأصلها ال«Ìيانّية@, من مأخوذة

ُيقرِطس قرطَس فيقال انðاعيّاً@, اشـتقاقاً َدحرج باب وزان ع� ويسـتعمل
َقْرطسًة@/

ٕالياس@/ ـ راجع ـ اليونانيّة اللغة ã| بالس�كث	 متأّخراً الوزن وهذا

وا6ٔشجار النباتات بعض ومن القصب أنواع ومن القطن من يصنع والِقرطاس



قرع ٢٦٨

Ø
j وÇHم	ها@, وتـطحيyا تدقيقها بعد ,@éوالت البالية اXنسوجات ومن ا¡رير ومن

وترقيقها@/ وبسطها تسويxا

وwذا اFXلك@, سائر
ã
شاعت|

Ø
j بالص�@, معمولة كانت الصنعة هذه ٕاّن ويقال

ببلدة اليوم يسّمي الص� ¾Êل
ã
| البلدة وهو باِلق@, خان قرطاس اشxر قد اللحاظ

الص�@/ عاصمة ـ ـ@@پِكَن

/@٧ . ٦ ـ بأيدvم فَلَمسوه ِقرطاٍس
ã
| كتاباً عليَك نّزلنا ولَو

َقراطيَس علونه ÒQللنّاس وُهدًي بهموÏºنوراً جاء اّلذيى الكتاَب ُقلَمنأنزَل
/@٩١ . ٦ ـ كث�اً فون ÔHو ُتبدوuا

هذه بعض وتبـدون مyا بعضـاً Hفـون متشـتSتة قراطيس
ã
| تضبـطونه أيى

تشxونه@/ ع�ما القراطيس

ا¡Çجاز
ã
| به ومعمو6ً متداو6ً كان القرطاس أّن ع� تدّل الكرZة وا6̀يات

وا6ٔحجار والعظام ع�ا�لود الكتابة كانت وٕان غ	Yا@, أو صينيّاً أو م½Íيّاً يومئٍذ,
متداولة@/ أيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرع@:

اÎ¿ÇXور@/ هو والسكون لغتان@, وفتحها الراء بسكون اXأ@كول@, قرع@: ـ مصبا
اً
ß
مُش} وأحسبه دريد@: ابن قال /@ Ø ãèبعـر القرع ليس ويقال الدباء@, وهو الكتـب

ã
و|

ٕاذا تعب@: باب من الرأس قَرع مصدر وهو لع@, الص\ بفتحت�@: والَقَرع ا6ٔقرع@, بالرأس
فساد عن عيبJدث وهو بالتحريك@, الَقَرعة اXوضع ذلك Ëºوٕا شعر@, عليه يبق n
الفحُل وَقَرع النعـم@/ من خ5 ٕاذا أيضاً@: تعب باب من قرعاً ا�Xَل وقِرَع العضو@/

ã
|

وقرعت َطر@/ Òòا والَقَرع@: أصابه@/ ٕاذا القرطاس@: ال«Îُم قرع ومنه@: نفع@, باب من الناقة



٢٦٩ قرع

ٕاقـراعـاً@: بيyم وأقرعت wا@/ ÍÈبته قرعـة@: ßXبا وقرعته طرقتـه@/ 
]ع قرعاً الباب
ء@/
ã
Ï¾ ع� للقرعة هيّأtم

ومقاَرعـة ÍÈبتـه@, ء@:
ã
Ï¿ال قرعت ء@,

ã
Ï¿ال ÍÈب الباب معظم قرع@: ـ مقا

كأ@نّـه ء
ã
Ï¾ Çا Øu@6ٔ ة@, ÒYساXا هيى واXقاَرعة@: وا6ٕقراع بعضاً@/ بعÎÉم َقْرع ا6ٔبطال@:

من الشديدة والقاِرعة@: دونه@/ الُقرعة
ã

أصابت أيى فقرعته@, ف5ناً وقارعت ب@/ ÒÍÉ يُ

الناس وُتصيب تÍÉب ا Øu@6ٔ القيامة@, والقارعة@: الناس@/ تقرع ا Øu@6ٔ الدهر@, شدائد

ã
| بكـ5م قُرع أ@نّه ذلك 
ومع اÔXش	@, مشورة يَقبل كان ٕاذا َقِرع@: ورجل بٕاقراعها@/
عليه يُعّول 6ٔ@نّه السّيد@, والَقريع@: ُيقَرع@/ 6 ف5ن قيل@: يقبلها 6 كان فٕان فقبله@, ذلك
أعـطاه ف5ناً@: ف5ن وأقرع فيه@/ به ويستعان يسأل ما بك�ة يُقرع فكأ@نّه ا6ُمور ã|

النوائب@/
ã
| عليه يُعّول ُقرعته@, اXال وخيار ماله@, خ	

الَشعر@/ ٕاLسار والَقَرع رأسه@/
ã
| كان لَقَرع ا6ٔقرع@: وُلّقب ـ ٢٣٩ ا6شتقاق

يـقال معروفة@, قرعة@: ßXوا فzا@/ نبت 6 أرض وكّل بنجد@, معروفة أرض والَقرعاء@:
به@/ ه ØRو ٕاذا بكذا@: ف5ناً ف5ن وقرع بالعصا@/ قرعه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فيه@, يؤّثر Øح� بشّدة ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾بÍÈ هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
كوبيدن@/ ـ بقوGم بالفارسيّة عنه Øويع�

مقصود@/ برنا¶ ع� طرق وهو الÍÉب الضعيفة@: مرتبته 
اXع وهذا

بشّدة@/ ÍÈب وهو القرع@:
Ø
j

Uصوصة@/ وكيفيّة حالة ع� وتثبيت ÍÈب وهو الطرق@: Øj

انكسار@/ Jصل وفيه :@Ì»الك
Ø
j



قرع ٢٧٠

كانت@/ صورة ّ بأيى عمران ٕاخ5ل مطلق وفيه التخريب@: Øj

اXتوّقعة@/ ا¡الة وٕافناء النظم وٕازالة اGيئة Ì»ك وهو ا¡طم@:
Ø
j

وا¡طم@/ التخريب من آ@كد وهو ٕاسقاط@, مطلق وهو اGدم@:
Ø
j

مستوياً@/ وNعلها وتشّخصه وجوده صورة يُزيل قرع وهو الّدّك@:
Ø
j

oفاهXا وهذه والطاِرق Êُء
Ø
وال« القاِرَعة@, ما القاِرَعُة َجر@, Ò¡ ا ِبَعصاك ÍÈب ٕا

َصواِمُع َمت د) ÔG ُسلDُن, ِطمّنكم Ö ÒJ7و خراwا,
ã
| وَسعي@ ,Ì»فانك Ìالعوَد

Ò
وك« ـ

ã
| Fك@

ة@/ واِحَد َد@كًّة فُد@ّكتا وِبَيع@,

اXقروعة ا6ٔرض مصاديقها@: معنوّية@,@ومن ماّدّية@أو تكون من@أن والقارعة@أعّم
والقرع باطنّية@/ ظاهرّية@أو كانت علّة ّ ا6ٔقرع@بأيى والرأس هواء@/ أو ماء من تضيّق من
اشxائه@/ مقهورة@Iت الناقة @Nعل Øح� الفحل وقَرع @يذهب@wاؤه@/ Øح� بالتوبيخ@والّذّم

الّذيى والقريع نزوGا@/ بشّدة تقرع ã�ّال والقاِرعة وحّدة@/ بشّدة وÍÈبه البـاب وقَرُع
ومساءلxم@/ الناس مزاaة ك�ة من ُيقَرع

فرهنگ ـ
ã
| Fك ال«Ìيانّية@, اللغة من مأخوذ فهو باء@: Sوالد اXأ@كول مفهوم وأمّا

قع@/ ـ ّ الع�يى القاموس
ã
| Fك الع�ّية@,

ã
| موجود أيضاً اXاّدة وأصل /@

ã
تطبي�

وانتظار وتوقّع واشـxاء [ايل كّل ُيقَرع بالُقرعة فٕاّن واXقاَرعة@: الُقرعة وأمّا
النافذ@/ القاطع كا¡كم وهو واخت5ف@,

كالَفراِش@اXبثُوِث يكوُن@النّاُس@ القاِرَعُة@يوَم@ وما@أدريىك@ما@ القاِرَعُة@ القاِرَعُة@ما@
/@١٠١ ـ اXنُفوش كالِعْهِن ا�باُل وتكون

ا�بال وتكون اXبثوث@, كالَفراش الناس@ويكونوا فتقرع تأث	القارعة أثر هذا
اXواجهة@/ وا6ٔهوال ا6ٔفزاع شّدة من اXنفوش@, @كالِعهن



٢٧١ قرف

هِلكوا فـاُ عـاٌد وأّما بالطاِغيِة هِلكوا فاُ \وُد فأّما بالقاِرَعِة وعاٌد @كّذبت\ـوُد
/@٤ . ٦٩ ـ عي ÖÍ Ò¼ فzا القوَم ي Ò�ف بر´@///

معنوّية@/ أو الدنيا@, ا¡ياة
ã
و| ماديّة تكون أن من أعّم القارعة ٕاّن قلنا

نافذاً@, باقياً قادراً ÓFحا@ك نفسه يري ولذائذها بالدنيا وُحجب
Ø
اغ ٕاذا وا6ٕنسان


مع وهذا ا6̀خرة@, حياتـه
ã
| و6 الدنيـا@, حياته امتداد

ã
| قارعة عروض 6@يري

ا¡يوانّية@/ اXاّدية حياته Tيط فوق النافذة الغيبيّة باليد أيى بالقارعة@, التكذيب

Ø
ح داِرهم من قريباً ّل Ô ÒI أو قاِرعة َصنعوا ]ا م Ô Ô{ُتصي َكَفروا اّلذين يَزاُل و7
/@٣١ . ١٣ @ـ ا1 وعُد Ò ã

çيأ

الدنيوّية@/ حياtم امتداد
ã
| قارعة ٕاصابة يراد

ã
| عمـلوا ]ا Tالة 6 عقـوبات تصي}م الكـفّار أّن ع� تدّل الكرZة وا6̀ية

ا6̀خرة@/
ã
| Vازاtم قبل الدنيا@,

بعظمة وتظاهروا استك�وا قوم
ã
| ٕا6ّ مورد

ã
6@تصيب| القارعة أّن �O@6و

تقرعهم@/ Øح� وعاد@, كثمود تشّخص أو @كا�بل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرف@:

وِقرافاً مقاَرفة وقاَرفتـه ق¿Ìته@, ÍÈب@: باب من قرفاً ء
ã
Ï¿ال قرفُت ـ مصبا

الذنب@: واقاف ا�Fع@/ عن كناية واقفxا@: اXرأة وقارفُت قاربته@/ قاتل@: باب من
أيضاً@/ اقافاً واقف ا@كتسَب@, 6ٔهله@: وقرف فعله@/

واّدراعـه@, بـه وا6لتباس ء
ã
Ï¿ال Uالَطة ع� يدّل صحيح أصل قرف@: ـ مقا

يُعمل ُجلود من يُعمل ء
ã
Ï¾ الَقرف@: الباب ومن ,@Ì¿َق كّل وهو الَقرف@, ذلك وأصل



قرف ٢٧٢

اòلع@/ هذا
ã
| ُيفّرغ

Ø
j تَوابل فيه عل ÔNو فيُطبخ اللحم يؤخذ أن لع Òòوا لع@, Òòا فيه

فـ5ن قـوGم@: وكذلك رعه@/ واد\ 6بَسه وكأ@نّه ا@كتسبته@, َء@: ãÏ¿ال اقفت الباب ومن
له ضاع ٕاذا الرجل يقول الِقرفة@/ با6ٔمر@: م Øxُي للّذيى ويقال به@/ ُيرمي أيى بكذا@, ُيقَرف
اòطيئة@: ف5ن وقارف الظSّنة@/ ألبسـه قد كأ@نّه مه@,

ß
Øtأ الّذيى أيى ,@ ãِقرف� ف5ن ء@: ãÏ¾

خالطها@/

Çا@/ Òtنكأ ٕاذا قرفاً@: أقِرفها الَقرحـَة َقرفُت مصدر الَقرف ـ ١٠٢ . ٩ الxذيب
قرفت السّكيت@: ابن الِقرفة@/ وٕاËºا�لدة َتقّرف@, Ìقد Ø¿تَق ٕاذا للُجرح يقال أبو@عبيد@:
ف5ناً@: ف5ن وقرف عليه@/ بَغي ٕاذا عليه@: قرف :@ ّ ا6ٔصمعيى به@/ رميتَه ٕاذا بالذنب@: الرجَل
ِقـ¿Ìها@, شـجرة كّل وِقرُف ,@Ì¿الِق والِقرف@: ,@Ì Ö¿َالق الَقْرف@: وأصل فيـه@/ وقع ٕاذا
شيئاً يديى أقرَفْت وما ا@كتسب@, أيى اقف ويقال@: واحد@/ 
]ع والظروف والُقروف
غـ	ها@/ أو ب«Ìقة Çمه Øtا ٕاذا ف5ناً@: ف5ن وقرف قاربت@/ وما دانت ما أيى تكره ا ØW
5ط@/ ßòوا Fع ßا� والِقراف@: وفَعله@/ أتاه ذنباً@: واقف به@/ @ُير{ أيى وف5ن@ُيقَرف@بسوء@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@Ì Ø¿التـق مصاديقه@: ومن وا6ٕحاطة@/ القرب هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

الxمة وٕاحاطة وتقري}ا@/ ا6ٔموال وٕاحاطة علzا@/ بٕاحاطة وا5òط الذنب@/ وٕاحاطة
وهكذا@/ /@ البغيى وٕاحاطة ا¤يط@/ والظرف والظّنة@/

,@ والبـغيى وا¢الطـة@, ء@, ãÏ¿ب والّرميى واXقاربـة@, ا6@كتساب@, ـ@ oمفاهـ وأمّا
وا6ٕحاطة@/ القرب القيدين@: ¡اظ من ف5@بّد والوقوع@:

وا6قتناص@: وا6@كتساب وا6قتناء وب�ا6بتغاء بيyا والفرق

وا6ٕحاطة@/ القرب جهة فيه ي5حظ ا6قاف@: أّن



٢٧٣ قرف

الشديد@/ الطلب جهة فيه ي5حظ وا6بتغاء@:

وا�لب@/ ا�مع جهة فيه ي5حظ وا6قتناء@:

وا6ٔخذ@/ الطلب جهة فيه ي5حظ وا6@كتساب@:

ا6صطياد@/ جهة فيه ي5حظ وا6قتناص@:

/@٢٣ . ٤٢ ـ ُحسناً فzا له نَِزد َحَسنًة ْف
ß
يَق� وَمن

وٕاحاطxا@/ ا¡سنة قرب اختار من أيى

/@١٢٠ . ٦ ـ فون
ß
يَق� كانوا ]ا سيُجَزْون Òj7ٕا َيكِسبون اّلذين ٕاّن

هـم ما وليَق�فوا َضوه Ö Òول� خرة Ð7با يؤمنـون 7 الHذين أفئـدةُ ٕاليه ولَتْصَغي
/@١١٣ . ٦ ـ فون

ß
مق�

/@٢٤ . ٩ ـ كساَدها شون ÒH وQارةٌ فتموها Ò�اق وأمواٌل

ا6@كتساب@, بعد Jصل ا Ø̂ ٕا فا6قاف كسبوا@, ]ا وا6ٕحاطة القرب @Oتارون أيى
ا6@كتساب@/ من وكاملة متأّخرة مرتبة

ã
| وهو

ُزخرَف ٕا�بعض Îم ÔÉبع �يوحيى ُغروراً ع� عطف وِلَتصغي@: ـ تعا� وقوله
و6ٔن خارجّية@, اُمور بتأث	 فzم الغفلة حالة وحصول لغرورهم أيى �ُغروراً القول
قوGم@, من الزخارف هذه ٕا� ا6̀تية@, ا6ٔزمنة

ã
| بعدهم يؤمنون@, 6 الّذين أفئدة [يل

يشـاءون ما قرب باختيارهم Oـتاروا أيى مقـفون@, هم ما ويقـفوا ول	ضوها
به@/ وا6ٕحاطة

الشكـوك بـرفع ا¡ــقائق وانكشاف ا¡ّق أهل تثّبـت يوجب 
اXعـ وهذا
ومبحث ّ علميى موضوع كّل ã| ّ طبيعيى أمر وهذا السخيفة@, وا6عاضات والوساوس

:@ ّ نظريى دقيق



قرن ٢٧٤

. ٨ ـ عليـم لسميٌع ا1َ وٕان بي)نة عن Hحيى َمن يي Ö ÒJو بي)نة َعن َهلَك َمن ِلك Ö Òzل
/@٤٢

غ	ها@: دون باXادة اق�فتموها@, وأمواٌل ـ تعا� قوله
ã
ا6̀يت�و|

ã
| والتعب	

wا@/ Tيطاً با6ٔموال قلبه يتعلّق Mيث التاّم وا6@كتساب الشديد التعلّق ٕا� ٕاشارة

ÇOتارون Çم Øu إ أيى وا6ختيار@, اXطاوعة ع� يدّل ا6فتعال@: بصيغة والتعب	
والرغبة@/ بالطوع القرف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قرن@:

Çbع ÍÈب@: باب من لغة
ã
و| قتل@: باب من والعمرة ا¡ّج ب� َقَرن ـ مصبا

له bع ٕاذا للسائل الشخُص قرن من مأخوذ كأ@نّه الِقران@, Ëº6ٕوا ا6ٕحرام@,
ã
| Fyبي

ُقرون@/ bعه والبقرة@, الشاِة وَقرُن لغة@/ بفتحت� والَقَرن ا¡بل@, وهو ِقران@,
ã
| بع	ين

ٕاّن الزّجاج@: وقال سبعون@, وقيل سنة@, \Çانون قيل الناس@, من ا�يل أيضاً@: والَقرن
ك�ت@/ أو السنون قّلت سواء العلم@, أهل من طبقة أو

Ø ã
ن� فzا كان مّدة كّل الَقْرن@أهل

/@ ÓFعظ يكون وقد الغليظة@, كالُغّدة الفرج
ã
ينبت| ¡م وهو العفلة@, فلس@: مثل والَقْرن

Sد@/ أهل ميقات أيضاً@: وَقْرن

وا6َ̀خر ء@/
ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾ ع�bع أحدYا يدّل صحيحان@: أص5ن قرن@: ـ مقا

بـه ُيـقرن ا¡بل والِقران@: الشـيئ�@, ب� قارنت ـ فا6ّٔول وشّدة@/ بقّوة يَنشأ ء
ã
Ï¾ ـ

ã
مثلك| والَقرن@: الّشجاعة@/

ã
| ِقرنُك والِقرن@: التقيا@/ ٕاذا ا¡اجب�@:

ã
| والَقَرن شيئان@/

6ّٔن له@, مُطبق أيى لكذا@, ُمقرن وف5ن /@Fتأ@كله Çرت� Ò] ب� َتقِرن أن والِقران@: الِسّن@/
وقرينة تقارنا@/ قد F Øu@كأ ا6ٕنسان@, نفس والَقرينة@: له@/ ِقرناً يكون أن Nوز أ@نّه معناه
يسّمي وبه ,@ ّ قويى Ñçنا وهو وغ	ها@, للشاة الَقرن ـ ا6̀خر وا6ٔصل امرأته@/ الرجل@:



٢٧٥ قرن

الناس@/ من ا6ُمّة الَقرن@: الباب� هذين عن شّذ ا ØWو ُقروناً@/ الذوائب ع�مع
التشبيه

الشاة َقرن والَقرن@: الصغ	@, بيل Ôا� الَقرن@: السّكيت@: ابن ـ ٨٧ . ٩ الxذيب
أّن فتأويلـه ا6قان@, من الَقرن اشـتقاق ا Ø̂ وٕا الناس@/ من والَقرن وغ	Yا@/ والبقر
آخر@/ اقان ذوو بعدهم من يأتون والّذين الوقت ذلك

ã
| مقن� كانوا الّذين القرن

الَقـَرن@/ وهو مانع@, فرجها
ã
|

ã
الّ� النساء@: من والَقرناء عر@/ الش\ من صلة Ôòا والَقرن@:

كاروان@/ معّرب وان@: Ö	َوالق قومه@/ ع� موÏºفبغي قوم من رج5ً كان وقارون@:

/@
ã
æعاXا مع
من

ã
| أشياء أو شيئ� اجBع كونه

ã
| كا6زدواج ا6قان ـ مفر

وÇbعه ا�5دة@,
ã
| وِقرنه وقرينه الو6دة

ã
| ف5ن ِقرن وف5ن التكث	@/ ع� وقّرنته

ُقرون@/ وbعه واحد@, زمن
ã
| اXقنون القوم والَقرن@: ُقرناء@/

والبقر@/ الشاة َقْرن 
]ع ع�يّاً@: قِرن@, ـ ã
تطبي� وفرهنگ قع@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كّل استق5ل مع آخر ء
ã
Ï¾جنب ء

ã
Ï¾ وقوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

ا6ّٔول� فٕاّن والزواج@: والقرب ا�مع مواّد عن تفـق 
اXع وwذا نفسـه@/
ã
| Fyم

و[Çايل التيام ع� يدّل والزواج والقرب@/ ا�مع من مرتبة ّ أيى ع� يشم5ن عامّان
/@Fyبي وركون وانعطاف

الشـاة
ã
æقر وب� البع	ين@/ وب� والعمرة@/ ا¡ّج ب� التقارن مصاديقه@: ومن

ا¡Çاجب�@/
ã
و| اÇXرأة@/

ã
| الذوابت� وب� اXعيّن�@/ الزمان�

ã
| ا�يل� وب� والبقر@/

ã
| أو السّن جهة من القرين وهكذا الشجاع�@/ الرجل� وب� واXدخل@/ العفلة وب�

غ	Yا@/ أو الزواج



قرن ٢٧٦

ã
بي� ليَت يا قال قرين@/// له فهو شيطاناً له نُقي)ض ن ×aالّر ِذ@كر عن يَعُش وَمن

/@٣٧ . ٤٣ ـ القرين اÌ¿Xق�فِبَس ُبعَد وبينَك

/@٣٧ . ٤ ـ قريناً فساَء قريناً له الشيطاُن يكن وَمن

ض9ل
ã
كان| ولكن أطغيته ما رّبنا قرينُه قال َعتيد@/// H َلديى ما هذا قرينُه وقال

/@٢٤ . ٥ بعيدـ

اهتداء@, أو ض5ل
ã
| علّة يكون أن دون جنبشخصمن

ã
| يكون من القرين

تامّاً@/ واختياراً استق6ً5 Fyم لكّل فٕاّن

اXصاحب الرفيق
ã
| Tرز هو Fيقارنه@ويصاحبه@,@ك @فيمن ّ طبيعيى للقرين@أثر نعم

سوئها@, أو النيّة حسن ÏÉقتÇ[ هو ا Ø̂ ٕا والرفيق القرين اختيار أّن ٕا6ّ اً@, ØÌ¾ أو خ	اً
وبقاًء@/ حدوثاً فيه Uتار فهو

َسـواء ا¡ّق@, عن واXنحرف وا6لتواء ٕا�العوج اXائل هو الشيطان أّن وسبق
الرأفة فيه Øيتج� من الّرaن فٕاّن الّرaن@, ويقابله جّن@, أو ٕانسان أو حيوان

ã
| @كان

وص5ح@/ خ	 ٕا6ّ منه و6@يظهر والشفقة

ّ طبيعيى أمر أيضاً وانتخابه القـرين وجود كذلك طبيعيّاً@, أثراً للقرين أّن Fوك
حـاله يقتضيه ما ٕا� Zيل فرد كّل فٕاّن وا6ٔعFل@, والصفات ا¡ا6ت اقتضاء Mسب

ã
| ن ×aور والعوج@/ اL6راف مورد ã

| شيطان فهو عملـه@, ويوافقه مقامـه ويناسبه
الرaة@: مورد

/@٣٦ . ٥٠ ـ َبطشاً مyم أشّد هم َقرن من قبَلهم أهَلكنا وكم

/@١٣ . ١٠ ـ ظلُموا ا ØX قبلكُم من @القروَن أهلكنا وَلقد

/@١٧ . ١٧ ـ نوح قوم بعد من الُقرون من أهلكنا وكَْم



٢٧٧ قرن

عرÎÈم@,
ã
| أو طوGم

ã
| آخرين bعـيّات جنب

ã
| متطاولة bعـيّات يراد

\ود@/ قوم جن}م
ã
و| عاد@, من @كا�معيّة


مع فهو خاّصة bعيّة أو قوم بامتداد اXمتّد الزمان ع� القرن ٕاط5ق وأمّا
حيوانان@/ فيه اXشدود ع�ا¡بل كٕاط5قه ,@ ّ Vازيى

من فيكون آخر@: Wـتّد زمان جنب
ã
Uص,وص| Wتّد زمان لوحظ ٕاذا نعم

ا6ٔصل@/ مفهوم مصاديق

زمان� صاحب الرجل كون بلحاظ اعتبارات@, ع� فيطلق القرنَ�@: ذو وأمّا
مـتقابل� مكـان�

ã
| مِلكاً أو والعجم@, كالعرب ÇUتلفت� طائفت� ملِك أو Wتّدين@,

والغرب@/ @كال¿Ìق

الس5ط�@: من ع�رجال اللقب هذا أطلق وقد

قبل ـ ٣٢٣ سنة يونان@, من باXقدونيّة أبيه بعد ملك فيليپ@, بن ا6ٕسكندر ـ ١
واGند@/ وم½Íوٕايران سوريّة وفتح اXي5د@,

مـن غـ	ه أو بـا¨ن@, التبابعة ملوك من ا¡ارث بن الصعب القرن� ذو ـ ٢
العاربة@/ العرب من وهم اXي5د@, قبل ـ التبابعة

اXي5د@/ قبل ـ ٥٢٩ سنة Ø|توXا اÒGخامنشيّ�بٕايران@, من كوُرش ـ ٣

/@6ًBاح Ì¿ع `سة من يقرب ما تعيينه
ã
| ويقال

وهو الشمس@, مغرب بلغ ٕانّه ـ فأّو6ً توصيفه@:
ã
| hالكر القرآن ح ØÍ¼ ما وأمّا

بلغ ٕانّه ـ وثالثاً الشمس@/ م¿Ìق بلغ ٕانّه ـ وثانياً غرباً@/ وأوروبا أفريقيا
ã
ÏÈأرا أواخر

ومتوّجهاً ا  جانب من مؤي\داً كان ٕانّه ـ ورابعاً سّداً/ فzا الص�@وجعل من ال¿Êل جهة
ٕاليه@/



قرن ٢٧٨

ã
الّ� القدZـة ا6ٔزمنـة

ã
| فرد ع� تطبيقها يشكل ا6ٔربعـة@: ا6ٔوصاف وهذه

فzا@/ به Øيطم� قاطع سند لنا وليس التار±@, J@6قّقها

مفيدة@/ يقينيّة فائدة ينتج 6 فيه فالبحث

ب� اXتوّسطة اFXلك
ã
أها� من القرن�كان ذا أّن الكرZة@: ا6̀يات من ويستفاد

يصدق@: Øح� والغرب@, ال¿Ìق

الّشمس@/ َمطِلَع الّشمس@/// َمغِرَب بلغ ٕاذا Ø
ح َسَبباً فأتبع

/@٨٤ . ١٨ ـ راجع يقارuا@, وما واليونان وٕايران كا¨ن وهذا

ٕا� البلوغ بقرينة والغرب@, ال¿Ìق bعيّة القرن�@: مفهوم من اXراد أّن والظاهر
الطـبيعة مـñان عن بعـيد فٕانّه الرأس@,

ã
æبقر التفسـ	 و6@يصّح واÌ¿Xق@, اXغرب

كث	ين ع� يصدق 
اXع هذا فٕاّن السّن@, جهة من بالزمان� و6 ا¡ّقة@/ والضوابط
القدZة@/ ا6ٔزمنة

ã
|

Ø
Dس و6

قارون وهو له@, عّم ابن كان ٕانّه ويقال HعJÏºمو أقارب من فهو قارون@: وأمّا
أعـFله

ã
| يعاونه لفرعـون وزيراً وكان يعقوب@, بن 6ويى بن قاهث بن ـر ÔÎ½ يَ ابن
الشداد@/ الرجال ع� مفاتيحها aل يثقل كنوز ا6ٔموال من له وكان ومظاXه@,

ـُه Ò ßIمفا ٕاّن ما الُكنوِز ِمن وآتيناُه علzم موÏºفبَغي قوِم من كاَن قاروَن ٕاّن
/@٧٦ . ٢٨ ـ القّوة

ã
اُو� بالُعْصبَِة َلَتنوُء

فقالوا وقاروَن وهاماَن مب�ٕا�ِفرعوَن وُسلطان بآياتنا Ïºمو أرسلنا وَلقد
/@٢٤ . ٤٠ ـ كّذاب ساحٌر

فرعون@/ قرين كونه باعتبار التسمية وجه يكون أن وZكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٩ قري

قري@:

هيى والَقرية@: الَقراء@/ Ëº6ٕوا ِقرًي@, َرمي باب من أقريه الضيف قريت ـ مصبا
كظَبية ِفعال ع� Nمع اXعتّل من فَعلة 6ّٔن قياس@, غ	 ع� ُقري@, وا�مع الضيعة@,

قياس@/ ع�غ	 ّ َقَرويى ٕالzا والنسبة وِظباء@,

6جـBع القـرية ذلك من واجBع@, Çbع ع� يدّل صحيح أصل قري@: ـ مقا
وbع ,@ ّ َقِريى ا£موع اXاء وذلك bعـته@, قـراة@: ßXا ã| اXاء قريت ويقال فzا@, الناس
Xا أو علzا@, الضيف 6جBع فنة Òا� قراة@: ßXوا /@ÏÒ

وكُ« كُسوة ع� جاءت ُقَري الَقرية
ا6ٕبل@/ َترده oالعظ ا¡وض عند Wدود معروف حوض والَقرو@: طعام@/ من فzا ع Ôb

واحدة@/ طريقة ع� ء
ã
Ï¾ كّل وهو الَقرو@: الباب ومن

مـصدر الَقرو الليـث@: قال والواو@/ الياء ذوات من قرا@: ـ ٢٦٧ . ٩ الxذيب
وقروُت القََدح@/ والَقـْرو@: ء@,

ã
Ï¿ال Lو القصد وهو َقـْرواً@, أقرو ٕالzم قروُت ـ قولك

بـقوله ف5ناً يَقيى وف5ن َقـْرواً@/ أقروها فأنا ناس@, بعد ناسـاً تتّبعَت ٕاذا ا6ٔرض@,
ٕاذا وَيـقروها@: ويستقرvا أرضاً يقيى وا6ٕنسان يّتبعه@/ أيى ويقروه@, سبي5ً ويقيى

وأمرها@/ حاGا ينظر فzا سار

ã
| ويستعمل الناسوللناسbيعاً@, فيه Nتمع الّذيى للموضع Ëºٕا الَقرية ـ مفر

/@Fyم واحد @كّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالياء@: أو باGمزة أو بالواو ٕامّا اXاّدة أّن

واستقري بالر·@, ٕاليه قروت يقال وعمل@, ٕاقدام مع قصد ع� يدّل :@ ّ فالواويى



قري ٢٨٠

تتّبعه@/ ا6ٔمر@: واقي

بالبص	ة@/ أو Í½بالب مكتوبة معان وضبط تفّهم ا Øuٕا سبق وباGمزة@:

وتكفّل أداره ٕاذا الضيف قري يقال وانتظام@/ تشكّل مع bع ع� يدّل :@
Ø ã
واليا�

ع� تطلق والقرية@: وانتظام@/ تشكّل ٕاNاد مع عFرات أو أفراد bع :@ والقَريى اُموره@,
عامرة@/ أرض أو ا�معيّة تلك

مفهوم بعد مرتبته فالقري واKفاض@/ ع�تثّبت الدال ]قتÏÉالياء 
اXع وهذا
القرو@/ قبل مفهومه القرء أّن Fك القرو@/

ã
| اXواّد تشتبه وقد والتفس	@, اللغة كتب

ã
| اXواّد هذه

ã
æمعا اختلطت وقد

بالقرائن@/ التشخيص من و6@بّد الصيغ@, بعض

ع� يدّل وبالواو@: والضبط@/ التفّهم طلب ع� يدّل اXهموز@: من فا6سـتقراء
اللغويّ�يذكرون أّن مع /@oوتنظ طلبbع ع� يدّل وبالياء@: ٕاقدام@/ ã| القصد طلب

/@
Ø ã
اليا� هو واXناسب بالتتّبع@, Ìوuا

Ø
ويف« الث5ث@, اXواّد من كّل ذيل

ã
| الكلمة

ã
æمعا من والتجّمع ا�مع أّن مع مyا@, كّل ذيل

ã
| ا�مع مفهوم يذكرون وأيضاً

/@
Ø ã
اليا�

Vتمعة أيى التجّمع@, من واحدة هيئة 
]ع للمّرة@, فَعلة فع�وزان القرية@: وأمّا
ورد

ã
و| والعFرات@, ا6ٔبنية مورد

ã
| hالكر القرآن

ã
استعملت| وقد متشّكلة@, واحدة

معاً@: موردYا
ã
و| وا�Fعات@, ا6ٔفراد

:@
ã
| Fك ـ@ فا6ّٔول

/@٥٨ . ٢ ـ Ôr ِشئْ حيُث مyا فُكلوا الَقريَة هذه �دُخلوا ُقلنا وٕاذ

/@٢٥٩ . ٢ ـ Îا ß¾ع�ُعرو خاِوية وهيى ع�قرية َمّر كاّلذيى أو
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/@٣١ . ٢٩ ـ القريِة هذه أهِل ُمهِلُكوا ٕانّا
:@
ã
| Fك ـ@

ã
æوالثا

/@٤ . ٧ ـ قاِئلون هم أو اتاً بَيَ بأُسنا فجاَءها أهلكناها قريٍة ِمن وكَم
/@٤٨ . ٢٢ ـ ظاXة وهيى Gا أمَلْيُت قريٍة من وكأي)ن

:@
ã
| Fك ـ@ والثالث

/@٤٦.@٢٧ ـ يَْرجعون لعلHهم ياِت Ð7ا ْفنا ÚÍ Ò¼و الُقري ما@َحولكُممن أهلكنا وَلقد
/@٥٩ . ٢٨ ـ َرسو7ً اُّمها

ã
| َيبعَث Ø
ح الُقري ُمهِلَك ربّك كاَن وما

من ا¤دودة القِطعة هو سبق@: Fك البلد أّن واXدينة@: والقرية البلد ب� والفرق
مطلقاً@/ عامرة غ	 أو عامرة ا6ٔرض

النـاس@, من أفراد
ã
| أو عFرة

ã
| كان سـواء التجّمع فzا ي5حظ والقريـة@:

وجه@/ وخصوصمن عموم Fyوبي

والتدب	@/ والنظم ا6ٕقامة مفهوم فzا ي5حظ واXدينة@:

القرية قبال
ã
| HصJ

Ø ã
النّ� وٕارسال وا6ٕنذار وا6ٔخذ ا6ٕه5ك يطلق هذا وع�

ã
æعاÇXا هـذه تقابل و6@يناسـب العFرات@, من أو الناس أفراد من Qّمع ع� الدالّة
هذه ُتناسب 6 وهكذا البلد@/ أهلكنا أو البلد@, ٕا� الّرسول أرسلنا يقال@: ف5 بالبلد@,

وتدب	@/ نظم وفzا مدينة ا Øuٕا حيث من باXدينة
ã
æعاXا

أهَلكناها@/ َقْرية ِمن وكم َمّيت@/ ِلَبلد ُسقناه

Ï Ò½أق ِمن وجاَء رَسـلون@/// ÔX ا جاَءها ٕاذ القريـِة أْصـحاَب مث9ً@ م ÒGب
ß
ÍÖÈو�

/@٢٠ . ٣٦ رَسل�ـ ÔX ا اّتِبعوا قوِم يا قال َيسعي رُجٌل اXدينة

مقام
ã
و| ا6̀ية

ã
| عyا Øيع� Øj وأصحاwا@, القرية اXرسل�ٕا� ٕارسال فينسب
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باXدينة@/ الرسل@: لتأييد اXؤمن الرجل ء Vيى

أو نظم ٕا� نظر دون من التجّمع مطلق فيه ي5حظ مورد
ã
| القريـة فٕاط5ق

عرف
ã
| اXتفاهم هو Fك متّسعاً@, أو Tدوداً ا¤ّل كون أيضاً فzا ي5حظ و6 تدب	@,

القرآن
ã
أطلقت| قد القرية أّن مع Tدودة@, صغ	ة ع�بُليدة القرية فيطلقون الناس@,

واXدنّية@/ الصحيح النظم عن خلت ٕاذا كب	ة متّسعة ع�مدينة hالكر

/@٣٤ . ٣٤ ـ فوها Ò Ö�ُم قاَل ٕا7ّ َنذيٍر ِمن قريٍة
ã
| أرَسلنا وما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قسور@:

يقال والقهر@, الغلبة :@Ì»َالق ذلك من بشّدة@, وغلبة قهر ع� يدّل :@Ì»ق ـ مقا
لقـّوته ا6ٔسـد@, والقَسورة@: ُصلب@/ :@ ّ قَيْ«Ìيى Õ	وبع اقتساراً@, واقت«Ìته Ìاً Ö»َق ق«Ìته

وغلبته@/

Ìه
Ò
وقَ« وقهره@, غلبه واقت«Ìه@: Ìه ß»يق Ìه Ò»ق الُكره@/ ع� القهر :@Ì»الق ـ لسا

وا�Çمع َيـقهره@, أيى غ	ه@, Ì»يقت العزيز والقسورة عليه@/ أ@كرهه ق«Ìاً@: ا6ٔمر ع�
والقسورة@: ماة@, الر� القَْسورة@: :@ Ø ãèا6ٔعرا ابن الصائد@/ وقيل ,@ الراميى والَقسور@: َقساور@/
الشـجر@/ من ÍÈب والقسورة@: الليل@/ أّول والقسورة@: الشجاع@/ والقسورة@: ا6ٔسد@,
القسورة يقول@: عبّاس ابن وكان ماة@/ الر� َقْسورة@: من ْت Hفر ـ تعا� قوله

ã
| ـ الفّراء

العظام@/ ا6ٕبل :@Ì ßºوالقَيا شديد@/ كّل وقيل@: وأصواtم@/ Îم Ø»ِح يريد الناس@, ُنكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جـريان
ã
| يكون Øح� مقهـوراً ء ãÏ¾ جعل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
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فيه@/ والنفوذ القدرة باظهار Tدوداً عمله

الشـجاع@/ ّ القويى والرجل العامل@/ والصائد اXصيب@/ الراميى مصاديقـه@: ومن
ا�سيمة@/ القويّة وا6ٕبل

ا¡يوانات@, ع�@bيع مسلّطاً قاهراً غالباً لكونه @مصاديق@اللفظ@,
Ø
kمن@أ وا6ٔسد

ٕاليه@/ اللفظ ين½Íف هذا وع�

أن اختار أيى واقت«Ìه عمله@/ ã
| Tـدوداً جعله Mيث قهـره أيى ق«Ìه يقال

يَق«Ìه@/

الواو زيَد فَْعَولة@, وهو الصـوت@, جه	 
]عـ ا�هر من هورة Òكا� والقَْسورة
الفعل@/

ã
| ع�مبالغة ليدّل

ْت Hفر ُمسَتنِفرة ٌر Ô Ôa م Øu@كأ ُمعِرض� التHذكرة عن م ÒG fا َسَقر@///
ã
| َسَلككم ما

/@٥٠ . ٧٤ ـ@ َقْسَورة@ ِمن

التدب	والدفاع, وعدم وا�هل بالب5دة م¿Îور وهو ار, ßa bعا م	 Ò¡وا ُمر Ô¡ا
وتدب	@/ فكر دون من والوحشة اòوف مورد

ã
| ويفّر فينفر

مصا¬
ã
| و6@يتفّكر اُموره عواقب

ã
| 6@يتدّبر الّذيى اa6ٔق ا�اهل فالرجل

فيتوّحش ÍÈره@, ع� هو له@, وتذكرة ودعوة نداء كّل Jسب وكFله@: وسعادته نفسه
ا6ٔسد@/ من كفراره عنه@, وينفر ويفّر منه


اÇXع وهذا مسلّطاً@, قاهراً غالباً كونه ٕا� ٕاشارة بالقَْسورة@: التعب	 أّن فظهر
الشجاع الرجل أو الصائد @أو بالراميى التفس	 و6يصّح بفطرته@ووجدانه@/ ا¡Fر يدركه

ا¡Fر@/ يدركها 6 ا Øuفٕا غ	ها@: أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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قّس@:

�Çانب تغليباً والنون بالواو وNمع النصاري nعا :@Ì»بالك الِقّسيس ـ مصبا
كُفلوس@/ قُسوس وbعه فيه@, لغة والقَّس اd6ّٕية@,

ٕاّن وقوGم وطلبه@/ ء
ã
Ï¿ال تتـبّع القَّس@: ء@/

ã
Ï¿ال تتـبّع بابه معظم قّس@: ـ مقا

أصواَت وتقّسسُت يَقُّس قّس َيُنّمه@/
Ø
j الك5َم يتتبّع 6ٔ@نّه هذا@, من هو ا§يمة@, القَّس

بالك5م@/ آذيxم القوم@: وقسسُت ا@/ Òxتتبّع ٕاذا باللّيل القوم

@كشيش@/ = َقّسيسا@ قَّسا@, ـ@ @ آراميى ـ@ @ ã�تطبي فرهنگ

كشيش@/ @= َقّسيسا@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ	اً كان نيّة ّ بأيى ء ãÏ¾ عن والتحقيق التتبّع هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
اً@/
Ø
Ì¾ أو

كتـب فٕاّن ,@
Ø ã
æياÌ»وال ّ ا6̀راميى من fأخـوذة والقَـّس@:@ الِقّسيس @كلمة وأمّا

ّ الع�يى ٕا� Øj ,@ Ø ãæياÌ»وال@ ّ ا6̀راميى @ُترbت@ٕا�
Ø
j ,@

Ø ã
æاليونا نت@باللسان Sدو ا6ٔناجيل@قد

وغ	ه@/

بالع�ّية@/ ُدّونت قد ا Øuفٕا التوراة كتب 5Rف وهذا

أو ا6̀رامـيّة أو اليـونانيّة من مأخوذ ا�ديد@: العهد ã| ا6صط5حات فأ@ك�

ã
أها� لسان وكان ,@5ًaو وتلفّظاً لغة اXتقاربة الساميّة اللغات من وهيى ال«Ìيانّية@,

wا@/ والفلسط� السوريّة
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ا6ُو�: @القرون
ã
ال«Ìيانيّ�@وا6̀راميّ�من@اXسيحيّ�@| @لسان ã| القَّسيسا فكلمة

وكلمة بالعربّية@, الِقّسيس كلمة عyا وتؤخذ ,@
Ø ã
æالروحا nالعا 
]ع مستعملة @كانت

بالفارسّية@/ @كَشيش

من nالعا فٕاّن اXاّدة@,
ã
| الواحد وا6ٔصل الكلمة مفهوم ب� التناسب �O@6و

والتتّبع@/ التحقيق شأنه

/@٨٢ . ٥ ـ َيْسَتك�ون 7 م Øu@وأ هباناً وُر Òيس� ِقس) ِمyم بأّن ذىلَِك

هـبة@: الر\ آثار ومن راهب@, bع هبان والر� ,@hمسـتد مسـتمّر خوف هبة@: الر\
الصا¬@/ والعمل والتوّجه والدقّة العبادة

واXعرفة@/ ين Sالد مسائل ã
| ا¤قّق nالعا هو والِقّسيس@:

ع� واXعرفة العلم مقام رفعة ع� يدّل الصّحة@: bع وbعه الِقّسيس hوتقد
ا6ستكبار@/ وعدم واòشوع اòضوع حالة حصول

ã
| ويشكان والعبادة@/ اòوف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قسط@:

من فهو أيضاً@, وعـدل جار@, وقُسـوطاً ÍÈب باب من قَْسطاً قَسط ـ مصبا
وقّسط أقساط@/ وا�مع النصيب@, والِقسط@: الِقسط@/ Ëº6ٕوا عدل@, وأقسط: ا6ٔضداد@/
اñXان, والقسطاس: معروف@/ Rور والُقسط: معلومة/ جعله@أجزاء ٕاذا اòراج@تقسيطاً:
وك«Ìها@/ القاف

Ø
ËÉب معّرب@, ّ روميى وقيل العدل وهو القسط@, من مأخوذ Ø ãèعر قيل

فالِقسط@: واحد@/ والبناء ع�معني�متضاّدين@, يدّل صحيح أصل قسط@: ـ مقا
يقال ا¡ّق@, عن العدول والُقسوط@: ا�ور@/ والَقسط@: ُيقسط@/ أقَسط منه ويقال العدل@,
ـ ا6ّٔول البـاب ومن جل�@/ Sالر ã| اعوجاج والَقسط@: قَسطاً@/ َيقِسط جار@, ٕاذا قَسط
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بيننا@/ ء
ã
Ï¿ال وتقّسطنا النصيب@, الِقسط@:

ـ ا¡ديث
ã
و| العادل@/ وهو قِسط@, ÔXا :@
س Ô¡ا تعا� ا  أÊºء ã| قسط@: ـ لسا

ا  ره Sيُـقد Xا [ثيل وهو وَيرفعه@/ الِقسط فض ÒO ينام أن له و6@ينبغيى 6@يَنام ا  ٕاّن
وتَقّسطوا قسَطه@/ ال¿Ìكاء من كّل@واحد يقال@أخذ ا¡ّصة@والنصيب@, والِقسط@: ويُ�له@/
كعدل@, wا@ اXوصوف اXصـادر من وهو واء@/ والس\ العدل ع� تقّسموه بيyم@: ء ãÏ¿ال
عدل@, 
مع

ã
| قَسط جاء فقد ِقسط@/ ومَوازين ِقسط@, ومñانان قسط@, مñان يقال

:@HرضJ
Ø ã
ع� @حديث

ã
و| لغة@واحدة@قسط@/ ور Òا� ã|و قَسط@وأقَسط@/ لغتان@: العدل ãف�

جـاروا م Øu@6ٔ ِصـفّ� أهل والقاسطون ـ واXاِرق� والقاِسط� النا@ِكث� بقتال اُِمْرُت
فّرقه@/ ء@:

ã
Ï¿ال ط وقس\ ها@/ Øق تقسيطاً ع�عياله النفقة ط وقس\ وَبَغوا@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

TلSه@/ ٕا� ا¡ّق وٕايفاء مورده ٕا� ء
ã
Ï¾ ٕايصال هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

اòارج@/
ã
| وٕاعFله العدل ٕاجراء مقام

ã
| يتحقّق ا Ø̂ اXع
ٕا وهذا

oوتقس ا¡صص@/ oوتقس العيال@/ ع� وتفريقها النفقة ٕايصال مصاديقه@: ومن
اòراج@/ وQزئة ب�ال¿Ìكاء@/ اXال

با�ور عyا Øفيع� وٕا6ّ@: بالعدل@/ عyا Øيع� وحقّاً عد6ً كانت ٕاذا اXوارد وهذه
عنه@/ والعدول ا¡ّق عن واL6راف

كالعادل والقاسط مصدر@, Ëºٕا Ì»بالك والِقسط مصـدر@, كالÍÉب فالَقسط
جـهة فـيه يـ5حظ والتقسيط بالفاعل@, القـيام جهة فيه ي5حظ وا6ٕقساط@: صفة@,

والتعّلق@/ الوقوع
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/@٢٩ . ٧ ـ بالِقسط
ã Ù
èَر ُقلأَمَر

/@١٣٥ . ٤ ـ بالِقسط Òَقّوام� @كونوا

/@١٢٧ . ٤ ـ بالِقسط للَيتامي َتقوموا وأن

الصحيح@/ التقّسط ٕاقامة يراد

/@٥ . ٣٣ ـ ا1 عند أقسُط هو بائهم Ð7 اُدعوهم

. ٢ ـ ا1 ِعند أقسُط ذلكم ٕا�أَجلِه كب�اً@ أو صغ�اً@ َتكتبوه أن تسأموا و7
/@٢٨٢

وأحسن@/ أحّق ٕا�مورده وٕايصاله صاحبه ٕا� ا¡ّق جهة@ٕايفاء من هذا ٕاّن يراد

قسطاً@/ وأفضل ا6ٔع�تقّسطاً وهو للتفضيل@, فا6ٔقسط

/@٤٢ . ٥ قِسط�ـ ÔX ا ّب ÔJ1ا ٕاّن بالِقسط بيyم فاحكُم حgَت وٕان

ا1 ٕاّن وأقِسطوا بالعدل Fyبي فأصِلحوا اقَتتلوا@/// اXؤمن� من طائفتاِن وٕان
/@٩ . ٤٩ اXقِسط�ـ ّب ÔJ

ا¡قـوق ٕايفاء أيى التقسـيط@, مفهوم حفـظ مع وا¡كم ا6ٕص5ح يكون بأن
ا¡قوق@/ وتضييع والظلم ا�ور

ã
ينت� Øح� علzم Gم ما وٕايصال

بعده@, ويتحقّق العدل يغاير ا6ٕقساط أّن العدل@: بعد ا6ٕقساط ذ@كر من ويظهر
وٕاجراؤه@/ اòارج

ã
| العدل تطبيق فٕانّه

طاَب ما فانِكحوا الَيتاَمي
ã
| ُتقِسطوا ِخفrأ@7ّ وٕان م@/// ÒGأموا الَيتاَمي وآتوا

/@٣ . ٤ ـ الن)ساء من لكم

ماGا بتقسـيط نفوسـكم Øتطم� nو وbال@, مال ذات يتيمة حÍÉت ٕاذا أيى
عyا با6ن½Íاف فعليكم منـه@: وا6ٔ@كل ماGا وتضـييع علzا ا�ـور rوخف وحّقها@,
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اÍÈ6ٕار@/
ã
ون� ا¡قوق وٕايفاء بالتقسيط ا6ٕطمينان حيث من لكم طاب ما وتزويج

حقوقها@/ تضييع
ã
| الوقوع من أهون وتركها عyا ا6ن½Íاف فٕاّن

ومـنّا اXسـِلمون منّا وأ@نّا فقالوا@/// ا�ّن ِمن نََفر اسَتـَمع أ@ّنـه Ú ãٕا� اُوحيىَ ُقل
. ٧٢ ـ َحَطبا Úsه� فكانوا القاِسطون وأّما َرشداً وا Hر ÒIفاُولئك أسلَم القاِسطونfن

/@١٤

وفـّوض لربّه أسلَم من واXسلم اXسلم@, قبال
ã
| واقع اXورد هذا

ã
| القاِسط

ا¡ّق oالتسل مرتبة فٕاّن وتقسيطه@, وعدله وتقديره وقضائه gMه
ã
ÏÈور ٕاليه أمره

عـ� وا¡Çقوق ا6ٔمـوال من له ما بتقسيط والتعلّق والرضا@, التفويض مراتب فوق
وماله لنفسـه وTّب متوّجه فهو والنفس@, بالدنيا التعلّق من شديدة مرتبة هو نفسه@:

وجّل@/ عّز وا¤بّة  التوّجه مقابل ã|

قبال
ã
| ذ@كر ا ØX أ@نّه ٕا6ّ ,@

Ø ã
ا¡قي� معناه

ã
| مستعمل الكرZة ا6̀ية

ã
| فالتقسيط

وا�ور@/ وا6عوجاج ا¡ّق عن والعدول اL6راف مفهوم منه يستفاد :@oالتسل

ã
| ا6ٕنفاق فٕاّن لنفسه@: له ما و¼Íف والبخل ع�الناس@, ا6ٕنفاق

ã
| Fك وهذا

مذموم@/ نفسه
ã
و| الناسWدوح@,

وعـدله وقـدرته بعلمه وجّل عّز ا  فٕاّن :@
ا¡س ا6ٔسـFء من قِسط ÔXا وأمّا
Ò|يو Mيث علzا@, موجود كّل ٕاليه Jتاج وما ا6ٔرزاق ُيقسط التاّم@, ونفوذه وٕاحاطته
أو bاد@, من ء@,

ã
Ï¾ كّل ع� قِسط ÔXا فهو حّقه@, عن ء

ã
Ï¾ َرم ÔJ و6 MقSه@, ء

ã
Ï¾ @كّل

حّقه@/ وعن ء
ã
Ï¾ عن يغفل ف5 العلوّية@, nالعوا من أو ٕانسان@, أو حيوان@, أو نبات@,


اXع وهذا مسـتحّقه@, ٕا� ا¡ّق ٕايفاء هو اXاّدة
ã
| الواحـد ا6ٔصل أّن فظهر
استعGFا@/ موارد bيع ع� ينطبق



٢٨٩ Ë»ق

وغ	ها@/ واL6راف وا�ور العدل مورد
ã
| اXاّدة و6@تستعمل

كانوا وأصحابه معاوية فٕاّن والقاِسط�@: النا@كث� بِقتال اُِمْرُت ـ حديث وأمّا
ا  رسـول

Øã
Ï¼و عن ومعرض� منحرف� أنف«Îم@, ع� وآثارها ا5òفة يُقسطون

حّقه@/ ٕايفاء ومانع�عن HصJ

التعدية@, 
مع فيه ا6ٕفعال فٕاّن القاسط@: ـ ا£ّرد بصيغة اXورد
ã
| التعرب	 وأمّا

Vّرد ع� يدّل فهو Vّرداً@, القاسط 5Rف وهذا غ	ه@, ٕا� ء
ã
Ï¾ ٕايصال ع� ويدّل
والتقّسط@/ القسط ٕاNاد

ã
| Fك ـ وال«Ìيانيّة اليونانيّة اللغة من مأخوذة الكلمة فهذه الِقسطاس@: وأمّا

/@HانñXاJ ترازو @= @
ã
تطبي� فرهنگ

ٕالياس@/ ـ@ راجع ـ@ الكلمة بآخر الس� حرف ¡وق ويؤّيدها

يكون ا Ø̂ ٕا الظاهر
ã
| ا¡قوق ٕايفاء فٕاّن مناسبة@, أيضاً القسط ماّدة وب� وبيyا

اñXان@/ بوسيلة

ـ وباليـونانيّة ـ ِقستوس ِديقاْسـتوس@, ـ بال«Ìيانيّة القِسـطاس عن Øويعـ�
ِكسِتيس@/ ِديكاسِتيس@,

شاه�@/ هو وقيل وأقومها@/ اXوازين أعدل والقُسطاس القِسطاس ـ لسا
ã
و|

العدل@/ مñان هو والقِسطاس القبّان@/ هو وقيل الَقَرسطون@/ هو وقيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë»ق

Ë ß»مَق واXوضع فانقسـم@/ أجزاًء فرزته ÍÈب@: باب من ÓÊ Ö»َق قَسمته ـ مصبا
ع� اُطلق

Ø
j ,@Ì»بالك Ë»الِق Ëº6ٕوا مبالغة@/ وقَّسام@: ,@Ëºقا والفاعل َمسجد@/ مثل
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Ëº6ٕوا بيyم@, اXال واقتسموا أقسام@/ وا�ميع ,@ ِقسميى هذا فيقال والنصيب@, ا¡ّصة
وقـاdته له@/ حـلفت وقاdته@: /@Ë

Ò
ِق« وbعها أيضاً@, النصيب ع� وأطلقت الِقسمة@,

بـا  Ë»أقـ من Ëºٕا :@Ë
Ò
والقَ« /@

ã
Ï»جلي مثل فاعل 
]ع فعيل قسـيميى وهو اXال@,

القتيل@/ أولياء ع� Ë
Ò
تُق« أZان والَقسامة@: حلف@/ ٕاذا ٕاقساماً@:

Qزئة ع� ـ وا6̀خر وحسن@/ bال ع� يدّل صحيحان@, أص5ن :@Ë»ق ـ مقا
Çbال@/ ذو أيى الوجه@, Ë Ú»مق وف5ن وا�Fل@, ا¡سن وهو الَقسام@, ـ فا6ّٔول ء@/ ãÏ¾
قسمت مصدر :@Ë

Ö
القَ« ـ ا6̀خر وا6ٔصل ا6ٕنسان@/

ã
| ما أحسن وهو الوجه@, والقَِسمة:

مـن ذلك أصل اللغـة@: أهل قال /@Ë
Ò
فالقَ« ا¨ـ� فأمّا /@ ÕË»ِق والنصيب /@ ÓÊ Ö»َق ء ãÏ¿ال

به@/ موهم Øtا ع�ناس مَقتوGم دم عوا اد\ ٕاذا أZان@, اXقتول ع�أولياء Ë Ò»تُق الَقسامة@,

Ë
Ö
والقَ« مَقسوم, ء ãÏ¿وال ,Ëºقا فأنا , ÓÊ Ö»َء@أقِسمه@ق ãÏ¿ال قسمُت ـ ا6شتقاق@٦٢

Ë»يُق Ë Ò»أق ا¨�@, :@Ë Ò»َوالق ِشئت@/ الِقسم� ّ أيى ُخذ يقال@: النصيب@, Ë»والِق اXصدر@,
oَوســ رجل ويقال@: فعل@, له ف ÚÍ½ 6@يَتَ ا¡ّر شّدة والَقسـام@: /@Ë ß»مُق فهو ٕاقساماً@,

bي5ً@/ كان ٕاذا Ë
Ú
مُق« ورجل /@oقَس

ب�ال¿Ìكاء ء
ã
Ï¿ال قسمت ويقال جّزأه@/ مه@: وقس\ ,@Ë»فانق ء ãÏ¿ال ÒË»ق ـ لسا

ونظر قّدره :@ ÓÊ
Ö
قَ« أمره Ë

Ò
وق« نصيبه@/ وَقسيمه@: وِقسمه ِمقَسمه ¾Ìيك كّل وأعطيت

فيه@/ يعمل كيف ينظر وُيدّبره يُقّدره أيى أمره Ë ß»يَق وهو يفعل@, كيف فيه

قطَع@/ نقَش@, َت@, ÒL ـ@ @HË
Ò
ºقاJ ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من وي5حظ ويُقّدر@, ُيدّبر ما Mسـب Qزئة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
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ÇÎºم@, ـ راجع ـ أخري جهات ٕا� أو Gا Ë»يق موارد ٕا� نظر دون من هو حيث
فرج@/

النصيب@/ ا¡ّصة@, التقدير@, ع� تطلق اXع
قد هذا و]ناسبة

زائـدة@, خـصوصيّة ٕا� النـظر كان ٕاذا ا6ٕط5ق فيصّح وا�Fل@: ا¡سن وأمّا
قسيمة امرأة فيقال العاّم ا�ريان ع� زائداً للجميل اُعطيى ونصيب قّدرت قد ا Øu@كأ@

الوجه@/ oقس ورجل وقسيمة@, الوجه@,

اXعنيان وهذان الَقسـام@/ كلمة من اXسـتفادة ا¡رارة شّدة :@
اXع هذا ونظ	
اXناسبة@/ بع5قة Vازان

فرهنگ ـ@
ã
| Fك وال«Ìيانّية@, ا6̀راميّة اللغة من مأخوذ فهو مع
ا¡لف@: وأمّا

لف@/ Ò¡ا@ = قسام@ ,@Ê»قي ـ@
ã
تطبي�

رaَة َيقِسمون َعظoأهم
ß
الَقريت� من رُجل ع� القرآن هذا ل نُز) َلو7@ وقالوا

َدَرجاتـ بعض فوَق Îم ÒÉبع وَرفعنا نيا الد8 ياة Ò¡ا
ã
| م Òxمَمعيش Òyبي َقسمنا ربّكLُن

/@٣٢ . ٤٣

اÇòلق أفراد ومعيشة والتقدير@, التدب	 
مب ع� تكون أن 6@بّد القسمة فٕاّن
Øح� القادر@, nالعا ا¡كoا¤يط اòالق جانب من تنتظم أن 6زم وتقديرها وتدب	ها

ã
و| اXعنويّات ã| فكيف الدنيوّية@, اXاّدية ا6ُمور

ã
| هذا ,@nالعا

ã
| والعدل النظم

Ø
rي

كالنبّوة@/ الروحانيّة ا6ُمور

توَعدون ا@ Ø̂ @ٕا Êت@أمراً
Ù
ق« ÔXفا@ «Ìاً @فا�ارياِت@يُ @فا¡اِم9ِت@ِوقراً رواً ذَ والّذارياِت@

/@٤ . ٥١ ـ َلصاِدق

الثقيل@/ ا¡مل والِوقر@: Ì¿\الن مع ا6ٕثارة رو@: الذ\

اXن	ة@, السيّارة الكوا@كب ع�bيع اXاّدة nعا
ã
فتنطبق| مطلقة@, الكلFت هذه



Ë»ق ٢٩٢

ã
| وتن¿Ìها أنوارها تثـ	 ا Øuفٕا الواقع@,

ã
| والسيّارة ظاهراً الثابتـة الشموس ومyا

Ë
Ø
وتق« منتظمة@, اXعيّنة أف5@كها

ã
| وQريى ا¡رارة@, من ثقي5ً 5ًa وIمل منظوماtا@,

جري@/ ـ راجع ـ والنور ا¡رارة

ا¡قائق Ì¿بعوث�لنXرسل�اXا ا6ٔنبياء bيع ع�
Ø ã
æالروحا nالعا

ã
| وتنطبق

Pذبة ا  ٕا� والسائرين تعا�@, ا  علّمهم ما اXودعة العلوم ا¡امل�من واXعارف@,
وسعة استعداده حسب ع� ك5ًّ اXستعّدة النفوس واXعط� ٕاليه@, تسوقهم ٕاG×يّة وTبّة

الذرو@/ راجع ـ@ وجوده

ÇPريان رÇaة Ì¿ن
ã
| اXأمورين واXوكّل� ا5Xئكة bيع ع� أيضاً وتنطبق
الطبقات@/ واخت5ف اXقتضيات حسب ع� ويقسمون Îºل

مقام الواصل�ٕا� الصا¡� وأوليائه أرضه@,
ã
| ا  خلفاء ع� تنطبق وهكذا

اG6ّٕية@/ وا6ٕفاضات ا6ٔوامر ٕاب5غ
ã
| اXأموريّة

قال التجزية@, وطلب oالتقس واختيار اXطاوعة ع� ويدّل افتعال وا6قتسام
تعا�@:

جعلوا@/ ع�اXقتسم�اّلذين @أنزلنا Fك@

ِعض�@/ ـ@ راجع

اXفهوم هذا
ã
و| اXشتقّات@, أ@ك� اXاّدة من فيستعمل ]ع
ا¡لف@: Ë

Ö
القَ« وأمّا

وفصل قاطعيّة وفيه وتقطيع وتعّهد الðام هو ا¡لف فٕاّن ,@oالتقسـ 
مع مع تناسب
غ	ه@/ عن فيه Ë»يُق موضوع

/@٥٥ . ٣٠ ـ ساعة Òغ� َلِبثوا ما Ëالُمجِرمون ß»يُق

/@٢١ . ٧ النّاِصح�ـ ن ß ÒX gا لَ
ã
Øæ ٕا Fه Ò Òdوقا
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تقيّد ب5 Ë»ق Vّرد Ë»والق ,@Ë»الق مع الðام عن عبارة ٕانّه حلف@: ـ@
ã
| وسبق

با6لðام@/

عـظمة اÇXتكلّم عـند له ما بذكر يذكر ما oكI فهو :@Ë»الق موضـوع وأمّا
Oتّص و6 ٕانشائه@, أو ٕاخباره مقام

ã
| وذ@كره ذلك توسيط Ë»فالق Uصوص@, واعتبار

والعهد@/ با6ٕنشاء

ã
| واسـطة وجعله وج5له@, وعظمته ]قامه يعتقد ما بذكر اòلق من Ë

Ò
والقَ«

]قاله@/ السامع Øليطم� ٕانشائه أو خ�ه

به Ë»فالق تعا�@, ا  وعند ا¡ّق مقام
ã
| وشأن عظمة له ما بذكر اòالق@: ومن

ٕا� التوّجه وÍÈورة وجّل عّز ا  عند مقامه وعلّو الواقع
ã
| شأنه عظمة يكشفعن

/@
اXع أو اòلق nعا
ã
| موقعيّته

:@
ã
| Fك ـ واXاّدة اòلق nعا

ã
| فالعظمة

َيغشـاها ٕاذا والّلـيِل َج9ّها ٕاذا اِر Øyوال َت9ها ٕاذا والقمِر وُضحاها والّشمِس
خلَق وما Ø� ÒQ ٕاذا اِر Øyوال Ï¿يَغ ٕاذا والّليل َطحاها@, وما وا7ٔرِض َبناها وما Êِء

Ú
وال«

ذاِت Êِء
Ø
وال« والَوتر@, والّشفِع Ì¿َع وَلياٍل والفجِر البلد@, wËذ ß»اُق 7 وا7ُن�@, الّذ@كَر

ا7ٔم�@/ البلِد سين�وهذا وطوِر والّزيتون
ß
� والت) وج@, Ôال�

البحث سبق وقد اXاّدية@, ا¤سوسة الظاهريّة معانzا الكلFت هذه من اُريد ٕاذا
مواضعها@/

ã
| عyا

اXعيشـة ٕادامة
ã
و| والشخصّية@, ا6جBعيّة ا¡ـياة نظم ã| تأث	 له مyا فكّل

ا6ٕنسان@/
ã
| الروحانيّة تأم�جهة ã|و النباتات@, نشوء ã|و بل وا¡يوانّية@, ا6ٕنسانيّة

:@
ã
| Fك ـ@ اXعنويّة الروحانيّة العظمة وأمّا
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Ë ß»اُق ف9 Íون@, ß½ُتب 7 وما Íون ß½ُتب ]ا Ë ß»اُق ف9 با1@, أقَسموا اّلذين أهؤ7ء
ا@/ ×vَسّو وما ونفٍس الِقيامة@, بيَوم ÔË ß»اُق 7 غارب@, ÒXوا شارق ÒXا برب)

وهكذا@/

بـه Ë
Ò
يُق« ]ا Ë»الق عظمة ٕا� ٕاشـارة :@Ë»اُق 6 ـ@ ã

النّـ� بصيغة التعبـ	 وأمّا
Ë»الق ٕا� Tتاج غ	 اXورد أّن 
]ع عليه@, Ë

Ò
يق« الّذيى اXوضوع قبال ã

| واعت5ئه
اXورد@/ عن به Ë»قXا مقام لرفعة به@,

:@
ã
| Fك ـ Øالب� وثبوته اXوضوع وضوح جهة من

ã
الن� يكون وقد

/@٤٠ . ٧٠ ـ لقاِدرون ٕانّا واXغارب اXشارق Ëبرّب ß»اُق ف9
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï»ق

والقسـوة فعيل@, ع�
Øã
Ï ß»َوق قاٍس فهو واشتّد@, صُلب ٕاذا يقسو@: قسا ـ مصبا

منه@/ Ëºٕا

غلظ والقسوة@: ,@
ã
Ïºالقا ا¡جر ذلك من وص5بة@, شّدة ع� يدّل :@Ï»ق ـ مقا

معا�ة اXقاساة@: الباب ومن الباردة@/ الليلة والقاسية@: ا¡جر@/ قسوة من وهيى القلب@,
يعا�ه@/ الّذيى ا6ٔمر أق«Ïمن أ@نّه يُظهر 6ٔ@نّه القسوة@, من وهذا الشديد@/ ا6ٔمر

قاسية@: وليلة ء@,
ã
Ï¾ كّل

ã
| الص5بة القسوة الليث@: قال ـ ٢٢٥ . ٩ الxذيب

تنبت 6 قاسية@: وأرض /@
Ø
Ì¾ أو حرب من الشديد وهو

Øã
Ï»َق ويوم الظلمة@/ شديدة

غلُظت اللغة@:
ã
| َقَست تأويل قلوُبكم@, َقَست ـ تعا� قوله ٕاسحاق@: أبو قال شيئاً@/

والرaة@/ الل� ذهاب القلب@:
ã
| القسوة وتأويل ت@/ وعس\ وَيِبست

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
,@ ّ معنويى أو ماّديى من أعّم وهو ص5بة@, شّدة هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن

اللينة@/ ويقابله

مع الرخاء@, يقابل الشّدة فٕاّن اليبس@: أو الغلظة أو الشّدة مطلق 
]ع وليست
صفة@/ كّل من عالية درجة الشّدة أّن

الرّقة@/ فتقابل الغلظة@: وأمّا

الرطب@/ يقابل واليبس@:

6@يناسـبه مث5ً القلب قساوة فٕاّن الكلمة@, ع�
ã
æعاXا هذه تطبيق و6@يناسب

غ	 يابساً أو رقيـق@, غ	 غليظاً أو رخـوة@, ذات غ	 شديداً القلب بكون التفس	
/@ Øل� غ	 ُصلب 
]ع بل رطب@/

/@٧٤ . ٢ ـ ةً َقْسَو أشد8 أو جاَرة ß¡كا فهيىَ ذلك َبعِد من قلوُبكم َقَست Øj
/@٢٢ . ٣٩ ـ ا1 ِذ@كر من م Ôwقلو للقاسيِة فويٌل

لينة 6 ص5بة فيه ا¡جر أّن Fك فيه@, لينة 6 الّذيى لب الص� 
]ع ã
Ïºالقا فالقلب

تعا�@/ ا  ذ@كر عن قلبه يصُلب اللSينة بفقدان وهو فيه@,

رطب@/ غ	 يابس و6 رقيق@, غ	 غليظ ٕانّه يقال 6 أيضاً ا¡جر
ã
ف�

تعا�@: وقال

/@٢٣ . ٣٩ ـ ا1 ٕا�ِذ@كر م Ôwوقلو جلوُدهم Ôَتل� Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قشعر@:

فتحذف َقشـاِعر@, وا�مع ُمقشعّر@, فهو ٕاقشعراراً@, الرجل جلد ٕاقشعّر ـ صحا



قشعر ٢٩٦

ُقشعريرة@/ أخذته يقال زائدة@, ا Øu@6ٔ oXا

ٕاقشعّرت اXّس@/ اòشن والُقشاعر@: ا�لد@/ واقشعرار الرعدة الُقشعريرة@: ـ لسا
ُيصب n ٕاذا ا�لد@والنبات@: واقشعّر تقّبضت@وQّمعت@/ واقشعّرت: الَمْحل@/ ا6ٔرضمن

َريّاً@/

/@oالغـ انقشع ومنه فف@/ Ö ÒN اللحم مثل قِشع@, فقد خّف ء ãÏ¾ كّل قشع@: ـ مقا
/@oالغ انكشاف بعد تب� السحاب من القِطعة والِقشعة@:

والِقـ¿Ìة@: وLـوه@/ كاللباس ء
ã
Ï¿ال ويكون ء

ã
Ï¿ال تنحـية ع� يدّل ـ Ì¿ق

ا6ٕنسان@/ لباس :@Ì¿والِق اXقشورة@/ ا�لدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذه وظاهره@/ ء
ã
Ï¿ال جلد

ã
ا6نقباض| هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا6ٔصل أّن

والقمر@: القمط من مأخوذ القمطر أّن Fك ,@Ì¿والق القشع
ã
كلم� من مأخوذة الكلمة

والبياض@/ ]ع
الك�ة والقمر ]ع
الشّد@, والقمط الشديد@/ اXتقبّض ]ع
اXتجّمع

والقدس@/ القدم من اXأخوذ السّيد@, hالقد
القُدموس]ع وهكذا

الذاتّية@/ الد6لة من الكلFت خلّو عدم من ع�مبنانا وهذا

شون ÒO اّلذيَن ُجلوُد منه تَقشِعّر Ò ãæَمثا اً
ß
wُمتشا ِكتاباً ا¡ديِث أحسَن نَّزل ا1
/@٢٣ . ٣٩ ـ م Ôwوُقلو ُجلوُدهم Ôتل� Øj م Øwَر

وتتأّثر وتتجّمع ا�لود تنقبض Fك أبداuم@, ظواهر وتتأّثر @تنقبضجلودهم أيى
بالتوّجه تل�

Ø
j ,@m5م غ	 ء

ã
Ï¾بلمس أو موحشة@, أو مأنوسة غ	 أخبار ب«Êع

معانيه@/ ٕا� والتعّمق والتفّكر



٢٩٧ قصد

5Rف والظاهر@, ا�لد
ã
انقباض| فٕانّه فقط@, ا�لود ٕا� ا6ٕقشعرار نسب وقد

والباطن@/ بالظاهر تتعلّق ا Øuفٕا اللينة

من ّسون ÔJ5ف قلوwم@:
ã
| ورؤيxا اòشية وفقدوا م

Ø
wر شون ÒO 6 الّذين وأمّا

تعا�@: قال Fك وألفاظها@, الكلFت ظاهر غ	 شيئاً Êºعه

/@٢٢ . ٣٩ ـ ا1 ِذ@كر من م Ôwقلو للقاِسية َفويٌل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قصد@:

ع� وا6̀خر وأمSه@/ ء ãÏ¾ ٕاتيان ع� أحدها يدّل ث5ثة@, اُصـول قصد@: ـ مقا
أصابه ٕاذا ال«Îم أقَصده الباب: ومن ومَقصداً, قصداً قصدته فا6ٔصل ء@/ ãÏ¿ال ã| ا@كتناز
ء
ã
Ï¿ال من القِطعة والِقصدة@: ك«Ìته@/ ء@:

ã
Ï¿ال قصدت ـ ا6̀خر وا6ٔصل مكانه@, فقُتل

,@ ÓFÇ¡ اXمتلئة اXكت�ة القصـيد@: الناقة ـ الثالث وا6ٔصل ِقَصـد@/ وا�مع ,@Ì
Ø
تَك« ٕاذا

تامّة ٕا6ّ أبيـاtا و6@تكون أبياtا@, لتقصيد قصيدة ـعر Sالش من القصيدة سـمSيت ولذلك
ا6ٔبنية@/

وٕاليه بعينه@, طلبته ÍÈب@: باب من مقَصداً وٕاليه وله ء
ã
Ï¿ال قصدت ـ مصبا

ع� القصد bع الفقهاء وبعض الصاد@/ Ì»بك مقِصد اXكان Ëºوٕا /@ وقصديى مقَصديى
بلفظه جنس@وا�نس@يدّل 6ٔ@نّه وN6مع@, Ø
6يث اXؤكSد اXصدر النحاة@: وقال قصود@/
كالÍÉبات عدداً اXصدر كان فٕان ا�مع@,

ã
| فائدة ف5 الك�ة@, من ا�مع عليه دّل ما

ع� فيجمع اXقصد وأمّا وأنواع@/ وحدات ا Øu@6ٔ ذلك@, جاز وا6ٔعFل @كالعلوم نوعاً أو
ع�قصد وهو ا¡ّد@/ Nاوز nو ا6ٔسّد وطلب توّسط قصداً@: ا6ٔمر

ã
| وقصد مقاصد@/

Lوه@/ أيى قصَده@, وقصدت Îºل@, أيى قصٌد@, ã�وطري رشد@/ أيى

العود@: وقصدت Lوه@/ Lوت قصَده@: وقصدت ء@/
ã
Ï¿ال ٕاتيان الَقصد@: ـ صحا



قصد ٢٩٨

والقاِصد@: أقصـاد@/ وُر· Ìت@,
Ø
تك« ماح@: Sالر وتقّصَدت الُر·@, وانقصد يقال @ك«Ìته@,

ُبطء@/ و6 فيه َتَعب 6 السـ	 هيّنة أيى قاِصدة@, ليلة اXاء وب� بينـنا يقال القريب@,
َمْشـِيك@/

ã
| و�ْقِصْد النفقة@,

ã
| مقتِصد ف5ن يقال والتقتـ	@, اÌº6ٕاف ب� والَقصد@:

العدل@/ والقصد@:

دون بفعله Uتّص القاصد قصَد أّن وا6ٕرادة@: القصد ب� الفرق ـ ١٠٣ الفروق
الفعل ٕارادة أيضاً والقصد ا6̀خر@, دون الفعل� بأحد Uتّصة غ	 وا6ٕرادة غ	ه@, فعل
أن يصـّح 6 أ@نّه تري أ6 قصـداً@,

Ø
Ë»ي n بأوقات تقّدمته وٕاذا فقط@, ٕاNاده حال

ã
|

غداً@/ أزورك أن قصدت تقول@:

Lوته يقال واحد@, وجه من ء
ã
Ï¿ال قصد النحو أّن والنحو@: ب�القصد والفرق

واحد@/ وجه من قصدته ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مرحلة فهو عمل@,
ã
| وٕاقدام عمل ٕا� توّجه هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

العمل@/ من قريبة ا6ٕرادة من أخ	ة

]ناسـبة وغ	ها@, والرشـد والقرب والعدل Ì»والك القتل
ã
| Qّوزاً وتستعمل

مقامّية@/ أو مقاليّة أو حاليّة بقرائن مyا كّل ويستفاد ٕا�عمل@, وا6ٕقدام التوّجه مفهوم

ا6ٔصل من@لوازم اXذكورة
ã
æعاXوا التوّجه@ٕا�عمل@وٕاقدام@/ من ما@ذ@كر فا6ٔصل

عليه@/ تّبةXا آثاره ومن

/@١٩ . ٣١ ـ َصوتك من واغُضض َمشيك
ã
| واقِصد

/@٩ . ١٦ ـ جائر ومyا بيل Hالس َقصُد وع�ا1ِ

التوّجه هذا وأثر اXبا¾Ìة@, من مرحلة@قريبة
ã
| توّجه@ٕا�موضوع قَصداً@: قَصد



٢٩٩ قصد

والنظم@/ وا6ستقامة والتعديل ا6ٕص5ح اXبا¾Ìة@: من قريباً الدقيق

Mسب خصوصيّاته نظمه@ورعاية الدقيق@ٕاليه@يوجب @والتوّجه ãÏ¿Xا ã| والقصد

ã
ÏÉيقت قد اXـقام فٕاّن ا6عتدال 
وليس]ع وا6عتدال@, والبطء ال«Ìعة من اXوارد

Ìºعة@/ أو بطأً

من ويُرَسـل ـتّد ÔZ ما وهو السـبيل ٕا� تعا� ا  من الدقيق والتوّجه والقصد
اL6راف من Tفوظاً ساXاً ÓDمسـتق كونه يوجب ال«Îل@: الطريق وهو مقصودة نقطة

وا6ٕعوجاج@/

ما السبيل جنس من أيى جائر@: ومyا للجنس@, وهو ويؤّنث@, يذّكر والسبيل
يكون Øح� تعا� ا  من نظر ودقّة بتوّجه يكون أن ف5زم جانب@, ٕا� ماي5ً يكون

ا6ٔبدّية@/ وٕا�السعادة ا¡ّق ٕا� وسائراً اXنحرفة الطرق عن Tفوظاً السالك

/@٤٢ . ٩ ـ 7ّتبعوك قاِصداً وَسَفراً قريباً َعَرضاً كاَن لو

هو السفر@: من والقاصد منه@/ مرأًي
ã
و| الناظر معرض

ã
| يكون ما الَعَرض@:

وا¡ركة@/ ا6قدام ٕا� واXتوّجه ف
ß
Ì¿Xا

هذا
ã
و| وا�ريان@/ ٕا�ا¡ركة متوّجه السفر فكأّن للمبالغة@, بالقاصد والتعب	

كذلك@/ أيضاً بالعرض التعب	 أّن Fك القرب@, كFل ٕا� ٕاشارة

/@٣٢ . ٣٥ ـ با�òات ساِبق ومyم مقَتِصد ومyم لنفِسه Õ ßnظا yßfم

عمل@/ ٕا� وا6ٕقدام التوّجه ع�اختيار ويدّل افتعال ا6قتصاد

بالك لنفسـه nبظا ليس فهو العمل@, ٕا� ويتوّجه ا6ٕقدام يريد من فاXقتصد
السابق�باò	ات@/ من و6 وا6ٕعراض@,

تعا�@: قوله
ã
| 
اXع يراد وهكذا



Í½ق ٣٠٠

/@٦٦ . ٥ ـ ُمقتِصدة اُّمٌة ِمyم

الشعر@, من ا¢صوصة وا6ٔبيات اXمتلئة الناقة فكأّن والقصيدة@: القصيد وأمّا
Uصوص@/ وٕاقدام توّجه مورد

ã
| وقعتا قد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½ق

ã
الّ� العالية اللغة هيى هذه قتل@, باب من ق½Íاً ومyا الص5ة ق½Íت ـ مصبا
لغـة

ã
و| مقصورة@/ فهيى الص5ة ½Íßت وقُ الّص9ة@/ ِمَن تق½Íوا أن ـ القرآن wا جاء

بّيضته@/ ق½Íاً@: الثوب وق½Íت tÍا@/
Ø
وق½ أق½tÍا فيقال والتضعيف@, باGمزة يتعّدي

قعـد@: باب من قُصـوراً ء
ã
Ï¿ال عن Íت

Ò
وق½ القَّصار@/ والفاعل الصناعة@, والِقصارة@:

النفقُة@: بنا وق½Íت يبلغه@, n ٕاذا قُصوراً@: اGدف عن ال«Îُم Í
Ò
ق½ ومنه عنـه@, عجزت

عليه@/ القدرة مع أمسـكته ء@:
ã
Ï¿ال عن وأق½Íت للتعدية@, والباء مقصَدنا@, بنا تبلغ n

Í
Ô
½ وقَ مyا@/ ا¡جرة الدار: ومَقصورة َمقصورات@/ ُحور حبسته@,@ومنه ته@ق½Íاً: ÖÍ Ò

وق½
بالتضعيف@/ ويتعّدي ِقصار@, وا�مع قص	@, فهو طال@, خ5ف Íاً@:

Ò
ِق½ ء

ã
Ï¿ال

وuايته@/ مداه ء
ã
Ï¿ال يبلغ ع�أ@6ّ يدّل أحدYا صحيحان, أص5ن :Í½ق ـ مقا

يقال الطول@/ خ5ف :@Í
Ò
الِق½ ـ فا6ّٔول متقاربان@/ وا6ٔص5ن ا¡بس@/ ع� ـ وا6̀خر

ق½Íته@: ـ وا6ٔصل@ا6̀خر توانيت@/ ا6ٔمر:
ã
Íت|

Ø
وق½ الثوب@وا¡بَل@تقص	ًا@, Íت

Ø
ق½

Iبس ا Øu@كأ بعلها@, ٕا�غ	 [ّده 6 الط\رف@: قا¼Íة وامرأة مقصور@, وهو حبسته@, ٕاذا
نفسك وحبست عليه اقت½Íت ما ُيراد كأ@نّه كذا, الباب@قُصاراك@أن@تفعل ومن طرفها@/

فهيى علzا اُحيط ٕاذا الكبـ	ة الدار من ناحية وكّل مقصورة@, bع :@Í¼قا ÒXوا عليه@/
اخت5طه@/ الظ\5م@: Í½ وقَ مقصورة@/

/@Í½ق@ = قاسا@ قا¼Íا@,@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ



٣٠١ Í½ق

/@Í½ق@ =@ @قا¼Íا ـ @ آراميى ـ@ @ ã�تطبي فرهنگ

/@Í½ق @= كاسون@ @ـ@
ã
æيونا@ @ـ

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا6متداد@, جهة
ã
| ا¤دوديّة من الطول ما@يقابل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن

كيف@/ أو كّم
ã
| معنوّية@, أو ماّدية

والقصب القصد@, ومواّد اXاّدة ب�هذه Dف ا6ٔ@ك� وا6شتقاق التناسب �O@6و
التداوم@/ وعدم وا¤دوديّة ا6نقطاع بيyا وا�امع والقصف@/ والق½Ëوالقصل

ã
| ال«Îم وقصور ٕا[امها@/ وعدم الص5ة فعل

ã
| Í½الق ا6ٔصل@: مصاديق ومن

Í½وق ا6ٕبصـار@/ جهة
ã
| امتـداده وعدم النظر Í½وق سـ	ه@/

ã
| اGدف ٕا� البلوغ

وعـدم النفـقات ٕانفاق
ã
| Í½والق اXكان@/ سـعة جهة

ã
| وIديده وحبسـه شخص

ã
| وتوانيه وقصـوره وٕاعGFا@/ القدرة ٕاظهار عن وعجـزه ا6ٕنسان وقصور توسعته@/

العمل@/

/@ كوتاهيى ـ@ بكلمة بالفارسيّة عنه Øيع� ما اXوارد هذه bيع
ã
| فا6ٔصل

من وهيى وا6̀راميّة ال«Ìيانيّة اللغة من مأخوذ فهو البـناء@: 
]ع Í½ القَ وأمّا
كاسون@/ ـ@ اليونانيّة

/@
ã
@فرهنگتطبي�

ã
| Fك من@ال«Ìيانيّة, مأخوذ فهو ]ع
@التبييض: Í½الق وهكذا

قبال
ã
| مقصورة بناء Í½الق فٕاّن اXعني�@: وب� ا6ٔصل ب� تناسب ٕا� مضافاً

/@
ã
اXتعا� اXرتفع البناء هو ال½Íح فٕاّن ا6ٔسباَب@, أبلغ

ã
Ùلَع� حاً@ ÖÍ Ò

¼
ã
� ابن ـ@ ح ÖÍ Ú

ال½
مرتفعاً@/ ليس الّذيى الكامل ا¤كم القص	 البناء هو Í½والق



Í½ق ٣٠٢

وشّدة@/ ع�استحكام ويدّل وا�هر@, الشّدة حروف من :Í½ق@
ã
القاف@| وحرف

وٕارسـال ٕاسبال ع� ويدّل والرخاوة@, اGمس حروف من ¼Íح@:
ã
| ا¡اء وحرف

وارتفاع@/

ويدّل وا�هر@, الشّدة حروف من الدال فٕاّن :@Í½والق ب�القصد الفرق وكذلك
ع� ويدّل والرخاء@, الشّدة ب� Dف حروف من والراء العمل@/

ã
| والتوّجه الدقّة ع�
/@Í½وق وانكسار

ã
æتوا

Zنع فكأ@نّه منه@: الدنس ويُزيل اللباس ويُطّهر يَغسل الّذيى وهو القَّصار وأمّا
عـنده@, ]ا Í½ويقت به ويقنع جديد@, لباس وtيئة اللباس بتجديد العمل امتداد من

ا@كت�@/ اقت½Íأيى يقال

/@٤٥ . ٢٢ ـ Íَمشيد Ö½وَق ُمَعطHلة
à
وب� Îا ß¾ع�ُعرو خاِويٌة فهيى

/@٧٤ . ٧ ـ ُبيوتاً بال
ß
ا� وَتنِحتون ُقصوراً ÎوGا

Ô
ºمن تتHِخذون

/@٣٢ . ٧٧ ـ ُصفر الة
ß
b Íكأ@نّه Ö½كالَق ر

Ò
Ì Ò¿ب تَرميى ا Øuٕا

للجنس@, Í½والق وهو النار@, من يتطاير ما ر@:
Ò
Ì Ú¿وال رفع@/ مع ٕاحكام يد@: والش\

العظمة@/
ã
| الyاية بلغ ما وهو للَجَمل bعاً Fلة ßبا� يشب\ه Øj ضم	ه يفرد هذا وع�

ã
| والضم	 فعل@/ منه يستعمل n اXشيد@: ]ع
البناء Í½ القَ كلمة أّن �O و6

وهيى اXعنوّية@, الث5ث الشعب وباعتبار شعب@, ث5ث ذيى ٕا�ظّل يرجع :@ ترميى ا Øuٕا ـ
تعا�@, ا  ٕا� التوّجه عن Iجب الث5ثة وهذه الغفلة@, بالدنيا@, التعلّق النفس@, رؤية

Ìر@/ Ø¿بال ترميى وهيى والّلهب@, العذاب مواجهة عن و6@[نع

ا6̀خرة@, وعن ا¡ّق عن الغفلة الدنيا ٕا� التوّجه فٕاّن :@Í½بالق ال¿Ìر وتشبيه
من تتّخذون ـ بالدنيا التعلّق نتيجة فٕانّه اXشيد@, Í½الق بصورة الدنيا ا¡ياة ã| Øيتج�

قُصوراً@/ ا ßGوÎ
Ô
º



٣٠٣ قّص

القصور@/ بصورة Ë
Ø
يتج« يومئذ فال¿Ìر

/@٤٨ . ٣٧ ـ الطHْرف Íاُت ß¼قا وعنَدهم

/@٧٢ . ٥٥ ـ يام ßòا
ã
| ُمقصوراٌت ُحور

وتكرZاً Gم ٕاعزازاً وهذا تعيّ¿Îم@, وTّل Xسكyم و6 لطرفهم@, امتداد 6 أيى
Tاّل

ã
| Iفظ ا¥ينة ا�واهر أّن Fك ص5حهم@, وباقتضاء حياtم وفق ع� ,@ ÓDوتعظ

ا6ٔع�اòائنة@/ عن صوناً معيّنة

واXهلكة@, اXزلّة
ã
| الوقوع عن صوناً طرفه@: Í½ويق ه ÒÍ½ب ا6ٕنسان يغّض وقد

والوسوسة@: اòطأ عن وحفظاً

/@٥٦ . ٥٥ ـ َجان� و7 َقْبَلُهم ٕانٌس Hَيطِمُثُهن nْرفHالط Íاُت ß¼قا Hنzف
/@٢٠٢ . ٧ ـ Íون ß½يُق 7 Øj الغيىّ

ã
| م Òuّدو Ô ÒZ م Ôuوٕاخوا

/@٢٧ . ٤٨ ـ Íين Ù½وُمق رؤوَسكم Òل)ق� ÔT Òآِمن�

والتقص	 بالفاعل@, الفعل قيام جهة ٕا� النظر كان ٕاذا ويستعمل ٕافعال ا6ٕقصار
بالفاعل يرتبط Dف فا6ٕقصار الفعل@, وقـوع جهة ٕا� النظر كان Dف ويستعمل تفعيل

عر@/ الش\ وهو باXفعول يرتبط Dف والتقص	 صفاته@/ ومن

/@١٠١ . ٤ ـ 9ة Hالص من Íوا Ô½تَق أن ُجناُح عَليكم فليَس
قص	ة@/ بصورة وتتّموها آخرها ٕا� [ّدوا أن أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قّص@:

قّصصته@, وا6ٔصل مبالغة@, وقّصيته قطعته@, قتل@: باب من قَّصاً قصصته ـ مصبا
وقصصت القـلم@/ وهو وLوه الظفـر قّصيت وقيل للتخفيـف@, ياًء أحدها من فأبدل



قّص ٣٠٤

تتّبعـته@, ا6ٔثـر@: وقصصت القََصص@/ Ëº6ٕوا وجهـه@, ع� به حّدثـت قّصاً@: اòـ�

ã
| ين الد\ فجعلت عليك له ما مثل دين عليه لك كان ٕاذا وِقصاصاً@: مقاّصة وقاصصته
القاتل قتل

ã
الِقصاص| استعFل غلب

Ø
j ا6ٔثر@, اقتصاص من مأخوذ الدين@, مقابلة

ف5ن@: من وأقّصـه قوداً@, قتله ٕاقصاصاً@: ف5ناً وأقّص القاطع@, وقطع ا�ارح وجرح
وا�مع شأنك@؟ ما أيى قّصتك ما يقال وا6ٔمر@, الشأن والقّصة@: جرحه@/ ما مثل جرحه

ا�}ة@/ حذاء تُقّص الط�ّرة@, والُقّصة@: ِقَصص@/

اقتصصُت قوGم ذلك من ء@,
ã
Ï¿ال تتـبّع ع� يدّل صحـيح أصل قّص@: ـ مقا

والقََصص@, الِقّصة الباب ومن أثره@, اقتّص فكأ@نّه الِقصاص@, ذلك ومن تتّبعته@, ا6ٔثر@:
عظم كّل كأّن العظام@, متساويى 6ٔ@نّه القَّص@, فهو الصدر وأمّا فيذكر@/ يتتبّع ذلك @كّل
ب� سّويَت فقد قصصتَه ٕاذا ٕانّك وذلك عر@, الش\ قصصُت الباب ومن ل5̀خر@/ يُتبع مyا

واُخxا@/ شعرة @كّل

قطعت ما واßXقّص@: قطعـه@/ قَّصاً@: ه يقص� والظفـر والصوف عر الش\ قص\ ـ لسا
ويقال معروفة@/ والِقّصة@: الِقَصص@/ قَّص ٕاذا القاّص فعل القَّص@: الليث@: به@/ وقصصَت

وقص\ القََصص@, وهو ,@�Çòا والِقّصة@: فشيئاً@/ شيئاً أثره تتّبعَت ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال قصصُت

وا¡ديث@, ا6ٔمر والِقّصة@: قصوص@/ ÒXا اòـ� والقََصص@: أورده@, يقّصـه@: خ�ه
Ú ã
ع�

رويته@/ ا¡ديث@: واقتصصت

قطف@/ ,@oتقل قّص@, قطع@, HِقصيصاهJ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسيلة ّ بأيى مضبوطة جاريـة واقعة رواية هو اÇXاّدة@: ã| الواحـد ا6ٔصل أّن



٣٠٥ قّص

الواقع@/ طابق ع�ما Êºعاً@, أو قراءة @كانت@,

التـتّبع@, الرواية@, ا6ٔمـر@, ا¡ديث@, اòـ�@, ـ oمفاه يرجع ا6ٔصل هذا وٕا�
الذكر@/ الشأن@, ا6ٔثر@, ا6ٕيراد@,

الع�ّية@/ من مأخوذ فهو والقلم@: القطع مفهوم وأمّا

فيكّرر وقع@, Fك وجناية وجرياٍن واقع أمر حكاية فهو القصاص@: مفهوم وأمّا
اXعت�@/ ليعت� ,@

ã
æع�ا�ا

وا7ُذَُن با7ٔنف وا7ٔنف بالع� Òوالَع� بالنHفِس النHفَس أّن فzا zم علَ وكَتبـنا
/@٤٥ . ٥ ـ ِقصاٌص روَح Ô� وا ن) بالس) Hن والس) با7ُذِن

/@١٧٩ . ٢ ـ َحياة الِقصاِص
ã
| ولكُم

فـاعَتدوا عليكم اعَتدي fن ِقصاص ُرمات Ô¡وا ا¡رام Îِر Ø¿بال ا¡رام Îر Ø¿ال
/@١٩٤ . ٢ ـ عليكم اعَتدي ما ]ثِل َعلَيه

ا�راحة@, وٕاحداث والسّن@, وا6ُذن وا6ٔنف الع� وٕازالة النفس@, قتل أّن يراد
وقعت

ã
الّ� اXعيّنة اXوارد هذه

ã
| ا¡رمات@, رعاية وعدم ا¡رام@, ال¿Îر

ã
| واXقاتلة

و]ثله@/ جريان@, قبال
ã
| وعمل وحكاية Gا تكرير أيى قصاص@, جناية@:

عنـه حكاية كأ@نّه و]ثله@, جريان@, قبال
ã
| ثانياً يقع ما ع� القصاص فيطلق

ونقيصة@/ زيادة دون من بعينه

ٕا� ٕاشـارة الكلمة
ã
| فٕاّن اÇXوارد@, هذه

ã
| بالكلمة التعب	 لطف يظهر وwذا
ونقيصة@/ زيادة دون من ا�ناية ]ثل Vازاة

/@٢٥ . ٢٨ ـ الَقَصص عليه Hوقص جاَءه ØFفل

/@٥ . ١٢ ـ ع�ٕاخوتك رؤياك َتقُصص 7 Ø ã
� بُ يا



قصف ٣٠٦

/@١٠٠ . ١١ ـ عليك ه َنقص8 الُقري أنباِء ِمن ذلك

/@١١١ . ١٢ ـ ِع�ةٌ َقَص½Îم
ã
| كان لَقد

/@٧٨ . ٤٠ ـ عليك نقُصص nَمن وِمyم َعلَيك َقَصصنا َمن مyم

/@٧٦ . ٢٧ ـ تِلفون ÒO فيه هم اّلذيى Òائيلأ@ك�Ìºٕا
ã
ع�ب� يَُقّص القرآن هذا ٕاّن

/@١٣٠ . ٦ ـ
ã
çآيا عليكم َيُقّصون منكم ُرُسٌل يأِتكم nأ

/@٥٧ . ٦ ـ ا¡ّق يَُقّص 1ِ ٕا7ّ ا¡كُم ٕان

والروايـة والقول ا6ٕخبار مواّد دون اÇXوارد@, هذه
ã
| باXاّدة التعب	 أّن فظهر

اòارجيّة ع�@ا�ريانات@والوقائع ا6ٔقوال ٕاشارة@ٕا�@أّن@هذه والنقل@وا¡ديث@وغ	ها@:
تغي	@/ دون من ومثلها

وwا ا6ٔباطيل من ا¡ّق يفصل وwا والواقع@, ا¡ّق عن وا¡ا@كيى ا¡ّق هيى فهذه
الضعيفة@/ اXتخالفة وا6̀راء ا6ٔقوال من الصحيح والقول اòالص ا6ٔمر ينكشف

/@١١ . ٢٨ ـ ُجُنب َعن به ْت ÒÍ Ô½فب يه ُقص) 7ُخته وقالت

اXراقـبة بعد اXاء@,
ã
| قذف أن بعد Ïºمو جريان

ã
Ï½اقُص 6ُختـه قالت أيى

ا6ضطراب@/ ويرتفع القلب Øليطم� أمره@, ومشاهدة والدقّة

Oتلفون@, ا¡ّق@, با¡ّق@, ـ الكرZة ا6̀يات
ã
| القرائن اXاّدة@:

ã
| ا6ٔصل ويؤيSد

وٕا� القـرآن وٕا� وجـّل عّز ا  ٕا� ينتسـب القّص أّن ٕا� مضافاً Íت@/
Ô
فب½ بعلم@,

بعÎÉا@/
ã
| بقرائن@, يقن أن دون من اXذكورة@, اXوارد

ã
| ا6ٔنبياء@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قصف@:
ا Ø[ور ,@
ومع وزناً Ì»فانك ك«Ìته مثل فانقصَف@, قَصفاً العود قَصفُت ـ مصبا



٣٠٧ Ë½ق

الرعُد وقصف تركه@/ ء@:
ã
Ï¿ال عن وانقصف فقصف@, قصفته فقيل أيضاً 6زماً استعمل

واللعب@/ اللهو والقصف@: ت@/ صو\ قَصيفاً@:

يقال القياس@, هذا لف ÔO@6و ء@,
ã
Ï¿ل Ì»ع�ك يدّل صحيح أصل قصف@: ـ مقا

والقصيف@: ا6نكسار@, ال«Ìيع والقَِصف: قاِصف@, ور´ البحر,
ã
| السفينة Ố الر قصفت

قاِصف@, ورعد مستعار@, وهو تركوه@, ٕاذا عنه@: انقصفوا ـ قوGم ومنه الشجر@, oهش
بأسنانه@/ البع	 Íيف

Ò
القَْصف¼ ومنه بشّدته@, ا6ٔشياء يَقِصف يكاد كأ@نّه شديد@, أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باخت5ف Oتلف 
اXع وهذا ,@Ì»الك
ã
| الشّدة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

اشـتقاق القَصل@: ,@Ë½ القَ الَقصب@, ـ مواّد وب� وبيyا /@ ّ معنويى أو ماّديى ã
| اXوارد@,

أ@ك�@/

انكسار@, حصول مع عنه@, وا6ٕعراض ا¦ايل
ã
| شّدة ء@:

ã
Ï¿ال عن وا6نقصاف

العمل@/ wذا نفسه ّقر ÔJو أمره جريان Ì»يك ال5ّهيى القاِصف وكذلك /@ Øn@وتأ

ـ الّر´فُيغرَقكم من قاِصفاً عليكم سَل Ôاُخريف� تارةً فيه ُيعيَد@كم أن Ôrأِمن أم
/@٦٩ . ١٧

فيغرقكم وغ	ها وأهلها السفينة
ã

وتف يقابلها@, ما

Ô
Ì ß»تك شّدة فzا رJاً أيى

البحر@/ ماء وPريان اGائلة ا6ٔمواج وبتمّوج الر´ ]واجهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë½ق

:@Ë
Ò
½ والقُ /@ ÓÊ½ قَ ء

ã
Ï¿ال قصمت يقال ,Ì»ع�@الك يدّل صحيح أصل :Ë½ق ـ مقا



Ë½ق ٣٠٨

/@
ã
َل� ما طم ÒJ الرجل

وقوGم /@Ë
Ø
فانق½Ëوتق½ فأَبْنُته@, ك«Ìته بابÍÈب@: من الُعوَد قصمُت ـ مصبا

نبات من والَقْيصوم@: موته@/ قّرَب وقيل وأذّله@, أهانه معناه قيل ا @: قصَمه ـ الدعاء
ã
|

البادية@/

كان ٕاذا الث\ـنّية@, Ë½أق ورجل يَب�@/ Øح� ك«Ìتَه ٕاذا َء@: ãÏ¿ال قصمُت ـ صحا
الثنيّة تأنيث ٕا� به ُيذهب Êء@: Ö½ القَ جاءتكم يقال ,@Ë½ القَ Øب� النصف من Ìها ß»مُنك
الَقرن@/ اXكسورة عـز@: ÒXا من ½Êء والقَ الفـم@]

ã
| اXقّدم ا6ٔسـنان @= الث\ـنايا@ [@وا�مع

:@Ë ß½ قَ ورجل السـواك@/ ِقصمة عن ولو اسـتغنوا ا¡ديـث@: ã|و الِك«Ìة@, والِقصمة@:
ا6نكسار@/ Ìºيع

:@Ë½ القَ ِسـيده@: ابن ظهـره@/ اُ  Ë Ò½ق :@nللظا يقال ء@, ãÏ¿ال َدّق :@Ë½ القَ ـ لسا
يب�@/ Øح� الشديد ء ãÏ¿ال Ì»ك@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وOتّل أجزاؤه تب� Mيث ونظم صورة Ì»ك هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

Ì»والك ,@Ë½الف من أشّد القصف أّن Fك القصف@, مفهوم من اXع
أشّد وهذا تشّكله@,
مyا@/ أعّم

ا�Çهر حروف من القاف فٕاّن فzا@: ا¡روف مواّد من تسـتفاد اXراتب وهذه
والرخاوة@/ ب�الشّدة ا¡روف واoXمن اGمس@والرخاوة, حروف من والفاء والشّدة,

/@١١ . ٢١ ـ قوماً بعَدها وأنشأنا ظاXًة كانت قريٍة من َقَصْمنا وكَْم
وتشّكلهم@/ حياtم اختّلت Mيث عي¿Îم نظم ك«Ìنا أيى

ã
| أو عFرات

ã
| كان سواء وانتظام تشكّل مع bع القرية أّن قري@:

ã
| وسبق



٣٠٩ قصو

القري@/ خ5ف فيكون ذ@كرناه@, الق½Ëالّذيى مفهوم يناسب 
اXع وهذا أشخاص@/

التأدية وعدم وا¡قوق ا¡ّق ٕاضاعة الظلم فٕاّن الظلم@, هو :@Ë½الق هذا ومنشأ
والتشكّل@/ النظم اخت5ل فتوجب ,@ هيى Fك@

من اXوت@: وتقريب وا¡طم والدّق وا6ٕه5ك وا6ٕهانة ا6ٕذ6ل ـ oمفاه ٕاّن
Ø
j

وآثاره@/ ا6ٔصل لوازم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قصو@:

الُبعد@, الَقصا@: ذلك من وٕابعاد@/ بُعد ع� يدّل صحيح أصل :@ يى ـ قصو ـ مقا
أحاطونا @ناحيته@/@ويقال ف5ن,@أيى باXكان@ا6ٔق½Ï@والناحية@الُقصوي,@وذهبت@قَصا وهو
ء
ã
Ï¿ال Jوط ء

ã
Ï¿كال Tيطون@بنا م Øuأ غ	 والقريب البعيد ب� منّا وقفوا أيى الَقصا@,

أيى ُترَكب@, و6 َهد ÔQ 6 الكرZة اXودوعة ا6ٕبل من والقَِصيّة أبعدته@/ وأقصيته@: Jفظه@/
ا6ُذن@/ فاXقطوعة الَقْصواء@: الناقة فأمّا Gا@/ ÏÒٕا@كراماً

تُق½

قاصـية@, وب5د قاص@, فهو بُعـَد@, قعـد@, باب من قُصّواً@: اXكان قصا ـ مصبا
:@
ã
Ï¼وا6ٔقا

ã
æوا6ٔدا Sد@/ أهل لغة والقُصيا العالية@/ أهل لغة هذه القُصوي@, والناحية

وا6ٔباعد@/ ا6ٔقارب

وَقصّية@/ قاصية وأرض ,@
Øã
Ï ß½َق فهو َبُعـد@, قُصـّواً@: يقصو اXكاُن قصا ـ صحا

مَقصّو يقال Çا Ø̂ وٕا Ï½أق bل و6@يقال َقصواء@, وناقة َتباعدت@/ القوم@: عن وقصوت
تكن nو َقصـواء@, تُسّمي ناقة HصJ ا  لرسول وكان القـياس@, فيه تركوا ,@

Øã
Ï½ومَق

ا6ُذن@/ مَقطوعة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قرب فٕانّه الدنّو@, قبال
ã
| وهذا علّو@, مع البعد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن



قصو ٣١٠

ã
æا6ٔدا ـ اللـغة

ã
| الكـلمتـ� تقابل @:@
اXعـ هذا ع� ويدّل التسـفّل@/ سـبيل ع�

:@hالكر القرآن
ã
و| /@

ã
Ï¼وا6ٔقا

/@٤٢ . ٨ ـ الُقصوي بالُعدوة وهم نيا الد8 بالُعدوة rأن ٕاذ@

مyم بعيد مرتفع
ã
عا� Tّل

ã
| كانوا م Øuوٕا متسفّل@, Tّل

ã
| مكاuم كون يراد

ا6ٔسفل فٕاّن ـ منكم أسفَل والّر@كُب ـ بعدها ما bلة 
اXع هذا ويؤيّد wم@, وTيط
مyم@/ أسفل الركب يكون Øح� فيكم@, اXسلم�ـ ã| تسفّل ع�وجود يدّل

/@٢٠ . ٣٦ ـ َيسعي َرجٌل اXدينة أقصا ِمن وجاَء
/@٢٠ . ٢٨ ـ َيْسعي اXدينِة أقصا من َرجٌل وجاَء

قالوا بكم@/// نا Øتط� ٕانّا قالوا ـ القرية
ã
| اXرسل� دعوة مورد

ã
| ا6ُو� ا6̀ية

يؤّخر وع�هذا الّرسل@, يؤيّد رجل ء Vيى ٕا� هنا فالنظر ـ kذ@كّر معكمأئن طائركم
الرجل@/

عـند ظـهر الّـذيى الرجل ٕا� ا6ُو� اXرتبة ã| النظر كان ـ الثانية ا6̀ية
ã
و|

بَك يأ[Çرون 9ٔÇX ا ٕاّن قـال ـ الرجل hبتقد Øفعـ� ء@, ا£يى ٕا� 6 ٕاليه@, وجاء Ïºمو
الناصح�@/ من لَك

ã
Ùæ ٕا فاخُرج لَيقتلوك

اّلـذيى Ï½ا7ٔق ٕا�اXسجِد ا¡راِم اXسجِد من لي9ً بعبِده Ìي
Ö
ºأ اّلذيى ُسبحاَن

/@١ . ١٧ ـ آياِتنا من يُه Ôل� حولُه باَر@كنا

ليـ5ً@, عبده@, أÌºي@, ُسبحاَن@, ـ@ بقرائـن الكرZة ا6̀ية أّن :@ ال«Ìيى ã| سـبق
nالعـا ÇTدودة

ã
|
Ø ã
æالروحـا السـ	 ع� تدّل آياتنـا@: باركنا@, ,@Ï½ا6ٔق اXسـجد@,

البدن@/ wذا تعلّقه
ã
| وعروجه الروح س	 أيى Ø ãæÊ»ا�

اXسجد فٕاّن اÇXقّدس@: البيـت
ã
| وباXسجد اXاّديى بالس	 التفسـ	 و6@يصّح

مسـجد ٕا� الس	 ٕا� ا6̀يات ٕاراءة
ã
| حاجة و6 وأع5ها@, اXساجد أ¾Ìف ا¡رام



٣١١ قضب

وا6̀ية ا6ٔرض@, قطعات bيع
ã
موجودة@| ا¤دودة يّة SادXا ا¤سوسة ا6̀يات فٕاّن آخر@,

وأجزائـه وقواه وأعضائه جوارحه بBم ا6ٕنسان نفس وجود اXاّدة nعا
ã
| الك�ي

وت¿JÌه@/ وتشكيله ونظمه

ف5 ّية@: ×G6ٕا والصفات اÊº6ٔء حقائق ومشاهدة الروحانيّة اXعقولة ا6̀يات وأمّا
ا¢صوصة وا6ٔمكنة الظاهريّة وا¡واس البدنيّة التقوي وٕاعFل البدن س	 ٕا� Iتاج
وحصول وسجود@, كامل وانكسار تاّم خضوع ÇIقّق ع� يّتب بل ّية@, Sماد واُمور
ومنxي السجود اòضوع@وحقيقة مقام@حّق ٕا� @يصل Øح� أنانّية@, ¼Íفة@وTو عبوديّة

/@Ï½ا6ٔق اXسجد ـ@ والفناء ا6نكسار درجة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قضب@:

قَضباً@/ ء
ã
Ï¿ال قَضبت يقال ء

ã
Ï¿ال قطع ع� يدّل صحيح أصل قضب@: ـ مقا

ا6ٔرضون قاِضب@: ÒXوا ُتقَضـب@, ا Øu@6ٔ يت Ød ْطبة@, الر\ والَقضـب@: الُغصـن@/ والَقضيب@:
وقُضابَة ل5ُمور@, قَطّاع قَّضابة@: ورجل قَطّاع@/ وَقضيب@: قاضب وسيف الَقضب@, ُتنبت
ارQله@, ٕاذا ا¡ديَث@, اقتضب الباب@: ومن ُقضب@/ ٕاذا أطرافه من يتساقط ما الَكْرم@:

روّية@/ غ	 عن اقتطعه @كأ@نّه

الك5م@: واقتضاب ء@,
ã
Ï¿ال من إقتطعته واقتضبـُته@: قطعه@, أيى قَضـبه ـ صحا

والقَضبة ٕانقطع@/ ء@:
ã
Ï¿ال وانقَضب مقتَضب@, وكتاب مقتَضب شعر هذا يقول ارQاله@,

َمقَضـبة@/ فيه تنبت الّذيى واXوضع بالفارسـّية@, ا6ٕسِفسـت وهيى طبة@, الر\ والَقضب@:
وقّضبت بالَقضيب@, ÍÈبه قَْضباً@: وقضبَه ا6ٔغصان@/ وهيى الُقضبان@, واحد والَقضيب

الربيع@/ أيّام أغصانه قطعَت ٕاذا تقضيباً@, الَكْرم

الَقضيب قَضبك ء@/@والَقْضب@:
ã
Ï¿ال من اقتطعته القطع@/@واقتضبته@: الَقضب@: ـ لسا



قضب ٣١٢

ِقسـيّاً@/ أو Îºاماً مyا لتتّخذ أغصاٍن من قضبَت ما ع� يقع Ëºٕا والَقضب@: وLوه@/
ويقال مكانه@/ من الكوكب وانقضب انðعته@واقتطعته@/ هو ا Ø̂ ٕا ا¡ديَث@: اقتضبت ومنه
وطـالت َسِبطت شجر كّل الشـجر@: من الَقضب الليث@: وِمقضاب@/ ِمقضب للِمنَجل

َغّضاً@/ اXقتَضْب النّبات من اُ@كل ما والَقضب@: أغصانه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن منه@/ وا6نðاع وقطعه ء
ã
Ï¾ من ا6ٔخذ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

ا¡Çديث وانðاع مyا@/ وا6نðاع وقطعها وغ	ه الكرم أغصان من ا6ٔخذ مصاديقه@:
وهكذا اXقاتل�@/ ا6ٔعداء من وقبضه أخذه باعتبار القاضب والسيف ا6ٔحاديث@/ من
ÇXا يـقال اللـحاظ وwذا الكوا@كب@/ ب� من وقبض انðع وكأ@نّه الكوكب انقضاب

اßXنجل@/ وهو قضب ßXا به يُقبَض

فـيكون القـيود@, هـذه بلحاظ بل القطع@, مطلق 
]Çع ليست اXاّدة أّن فظهر
Qّوزاً@/ ا6ٔصل موارد غ	

ã
| استعGFا

وَقـْضباً وِعـَنباً حبّاً فzا فأنَبْتـنا َشّقاً ا7ٔرَض شَقْقنا Øj
اً َصبّ اXـاَء َصَبـْبنا أ@نّا
/@٢٨ . ٨٠ ـ 9ً ÒKو وَزيتوناً

واسطة@/ ب5 أو بواسطة ا6ٔرض من وبروزها اXوضوعات هذه Iّصل يراد

من تنبت وشـجراً نبـاتاً كوuا بلحاظ والنخل@: والزيتـون والَقضب فالِعنـب

ã
وسبق| بواسطة@, تتحّصل ّب@: Ò¡كا أ\اراً كوuا وبلحاظ واسطة@/ ب5 Iصل ا6ٔرض@:
من وع�كّل ع�ا£موع وتطلق وا¥ر الشجر Vموع ع� تدّل ا Øuٕا والعنب@: الزيتون

وا¥ر@/ الشجر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣١٣ قّض

قّض@:

ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| ُخشـونة وا6ِ̀خر ء@/

ã
Ï¿ال ّ هُويى أحدها ث5ثة@: اُصول قّض@: ـ مقا

الطائر@: انقضاض ومنه وقع@, ا¡ائط@: انقّض قوGم@: ـ فا6ّٔول ء@/
ã
Ï¿ال

ã
ثقب| وا6َ̀خر

وأصله بعد@, تنسحق n اXّس خشنة قَّضاء@: ِدرع قوGم@: ـ
ã
æوالثا ط	انه@/

ã
| ُهِويّه

ك«Ìا¡جارة@, والَقَضض@: ,@íم جان}ا وٕا� رمل تراwا أرضمنخفضة وهيى الَقّضة@,
و¡م الفراش@, يعلو تراب والقَّض@: َقضقاض@, أسد يقال ك«Ìالعظام@, القَضقَضة: ومنه

ثق}ا@/ ٕاذا Îا@: ØÉ أقُ اللؤلؤة قَضْضُت ـ الثالث وا6ٔصل /@
Øã
Ï¿ال عند تِرب ٕاذا قَّض@,

البكارة@, وهيى الِقّضة ومنه ثقبxا@, قتل@: باب من قّضاً اòشبة قَضْضت ـ مصبا
ء@:
ã
Ï¿ال وانقّض ط	انه@/

ã
| هوي الطائر@: وانقّض ِقّضxا@/ أزلت ٕاذا اقتَضْضxا@: يقال

يسـقط@, nو تَصّدع ٕاذا انقّض يقول وبعÎÉم سقط@, ٕاذا ا�دار@: انقّض ومنه ,@Ì»ٕانك
ّور@/ Òtو ٕاuار قيل سقط فٕاذا

انت¿Ìت@/ اòيُل@: علzم وانقّضت أرسـلها@, Îا@: ØÉيَق اòيَل علzم قّض ـ لسا
ٕاذا هو وقيل الوقوع@, يريد ط	انه

ã
| وهوي اختات :@ÏØÉوتق وتقّضَض الطائر وانقّض

ء@/
ã
Ï¾ ع� ليسقط ط	انه من هوي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| يقع Øح� ارتفاع أو قيام حالة من اLدار هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن

السفل@/
ã
| أو ا6ٔرض

صفة
ã
| واLـدار واسـتقامته@/ قيامه حالة من ا¡ائط اLـدار مصاديقه@: ومن

جانب ٕا� ط	انه اسـتقامة
ã
| الطائر ّ وهويى وا6نكسار@/ الضعف ٕا� وا¡جارة العظم



ÏÉق ٣١٤

البكارة@/ بٕازالة أو بالثقب ء
ã
Ï¾ [اميّة ã

| اLدار واختيار واقتضاض غ	ه@/ أو صيد
حالة من اòيل وٕارسال والصفا@/ اòلوص بعد من والتلّوث ا6نكدار حالة وحصول

وهكذا@/ ا6نتشار@/ حالة ٕا� والتجّمع النظم

/@٧٧ . ١٨ ـ فأقاَمه َينقّض ُيريدأن ِجداراً@ فzا َفَوَجدا@

ا6ٔرض@/
ã
| يقع Øح� ا6ستقامة حالة من اL6دار يريد أيى

فأقاَمه@/ ـ@ بقوله اXاّدة مقابلة ع�ا6ٔصل ويدّل

حالته قرب ٕا� ٕاشارة اختيار@: مع طلب ا6ٕرادة أّن مع ُيريد@, ـ بقوله والتعب	
اL6دار@/ ¾Ìف

ã
| فكأنّه اL6دار@, من

ã
| Fك والطبيـعة@, بالتكوين أو بقصـد يكون أن من أعّم وا6ختـيار والّطلب

اXتوجه@/ كالقاصد ا6ٔعFل هذه
ã
| فيكون وغ	Yا@, والتسبيح السجود

بالضعف طبيعة@ٕا�اL6دار,@فكأّن@طبيعته ا6قتضاء فيه@ٕاشارة@ٕا�وجود وأيضاً
اL6دار@/ يطلب وا6نكسار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÏÉق

�Çهته@/ وٕانـفاذه وٕاتـقانه أمـر ٕاحكـام ع� يدّل صحيح أصل ـ ÏÉق ـ مقا

ã
ÏÈالقـا يى Ùd ولذلك واحكم@, اصنع أيى ـ قاٍض أنَت ما فاْقِض ـ@ ا¡كم والقضـاء@:
آدم ابن

ã
| يُنفَـذ أمر 6ٔ@نّه قضاء اXنـيّة يت Ødو وُينِفذها@/ ا6ٔحكام ِكم ÔJ 6ٔ@نّه قاضياً@,

/@
اXع Ø	تغ ز Ø ÔY فٕاذا اòلق@, من وغ	ه

ونلت@/ بلغته :@ وطَريى وقضيُت حgت@/ :@Fzصم�وعلòب�ا قَضْيت ـ مصبا

ã
| القـضاء العلFء واسـتعمل أّديته@/ ين@: والد\ ا¡ّج وقضيت كذلك@/ ا¡اجة وقضيت
واستقضيته@: الكّل@/

ã
| مصدر والقَضاء ¾Ìعاً@/ ا¤دود وقxا خارج تفعل

ã
ال� العبادة



٣١٥ ÏÉق

حا@كمته@/ وقاضيته@: أخذت@/ :@
ã
Ø�ح منه واقتضيت قضاَءه@/ طلبت

جاءت ا ØX الياء أّن ٕا6ّ قضيت من 6ٔ@نّه ٌ قضايى وأصله ا¡كم@, القضاء@: ـ صحا
فَـعا�@, ع� القضايا وا�مع مثله@, والقضـيّة ا6ٔقضـية@, وا�مع زت@, ØY ا6ٔلف بعد
عليه ÏÉفق وÍÈبه ,@

ã
حاج� قضيت تقول الفراغ@, 
]ع يكون وقد فعائل@/ وا6ٔصل

تقول واu6ٕاء@, ]ع
ا6ٔداء يكون وقد قاتل@/ أيى قاٍض@,
Ø
Ë
Ò
ºو منه@, فرغ كأ@نّه قتله أيى

القضاء ومنه Êواٍت@,
Ò
º سبَع فَقضاهّن ـ والتقدير نع ]ع
الص� يكون وقد ,@ ã
دي قضيت

قاضياً@/ Ø	ُص أيى ف5ن@, ãÏÉاستُق ويقال والقدر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕا� والبلوغ ]ع
ا6[ام عمل@, أو قول
ã
| اu6ٕاء اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

/@Fzف الyاية

اXقصود ٕا�منxي والبلوغ ء@/
ã
Ï¾ ّ أيى ã| الفاصل القاطع ا¡كم مصاديقه@: ومن

وٕا[Çام وا¡ّق@/ الدين وتأدية وٕا[امها@/ والص5ة والعبادة ا¡ّج وأداء ا¡اجة@/ رفع
ã
|

آخره@/ ٕا� والبلوغ العمل

ا6ٔصل@/ آثار fن ا6ٕنفاذ@: القتل@, الفراغ@, oمفاه وأمّا

ٕا� وٕاب5غه عمله وٕا@كFل الواجب ٕا[ام فٕانّه الفائتة@: للعبادة القضاء مفهوم وأمّا
ذّمته@/ تفرغ Øح� ع�اXكلّف الواجب ا¡ّد

موضوع@, ّ أيى ã| ا¡كم جهة ã
| وٕا[ام ٕاuاء هو فالقضاء والتقدير@: القضاء وأمّا

وآخره@/ كFله ٕا� اXورد
ã
| ا¡كم ينxيى Øح�

وحدود ع�قيود اòارج@,
ã
| والتحقيق التطبيق مقام

ã
| بعده يتحقّق والتقدير
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قدر@/ :@
ã
| سبق Fك ـ@ Uصوصة

واu6ٕاء@/ ا6ٕ[ام جهة ٕا� القضاء
ã
| النظر فٕاّن وا¡كم@: ب�القضاء الفرق وأمّا

والَبّت@/ ا6ٕحكام جهة ٕا� ا¡كم
ã
و|

:@
ã
| Fك ـ@ ا¡كم

ã
| فالقضاء

من �ةُ ßòا Gم يكوَن أن أمراً ورسولُه ا1ُ Ï ÒÉق ٕاذا مؤمنٍة و7 Xؤمٍن كاَن وما
/@٣٦ . ٣٣ ـ أمرهم

/@٧٨ . ٢٧ ـ gÔMه بيyم
ã
ÏÉيَق ربّك ٕاّن

/@٢٣ . ١٧ ـ ٕايّاه ٕا7ّ َتعُبدوا 7 Ïرب8كأن ÒÉوق

ِكم ÔJو يyُيى وهو اختلفوا@, Dف gMه قاطعاً Ør يُ وهو ,@ Økو حgه انxي ٕاذا أيى
ٕايّاه@/ ٕا6ّ 6@تعبُدوا بأن حgه

وتأخ	 ع�@مغايرة@ب�@ا¡كم@والقضاء, م@gÔMه�@تدّل Òyبي@
ã
ÏÉيَق� الثانية@ فا6̀ية

فٕاّن والقاطعّية@, والبتّـيّة ا6ٕحكام وهيى ا¡كم@, ã| زائدة خصوصيّة ع� يدّل ا¡كم
تعييناً التقدير

ã
| فٕاّن القضاء@, بعد القدر يذكر هذا وع� مفهوماً@/ أعّم وا6ٕ[ام اu6ٕاء

وIديداً@/ وتطبيقاً

:@
ã
| Fك@ ـ العمل

ã
| والقضاء

/@١٠ . ٦٢ ـ Ìوا ß¿ فانتَ لوةُ Hالص ُقضَيْت فٕاذا
/@٧٢ . ٢٠ ـ الّدنيا ا¡ياةَ هذه

ã
ÏÉتَق ا Ø̂ ٕا قاٍض أنت ما فاقِض

/@١٤ . ٣٤ ـ ع�َمْوِته م ØGَد ما اXوَت عليه قَضْينا ØFفل
/@٢٠٠ . ٢ ـ َمناِسَككم r َقَضيْ فٕاذا

اXوت@/ وٕا[ام فzم@, والعقوبة العمل وٕاuاء الص5ة@, ٕا[ام يراد



٣١٧ ÏÉق

:@
ã
| Fك ـ@ الزمان

ã
| والقضاء

/@٢ . ٦ ـ Ïأج9ً ÒÉق Øj
/@٢٩ . ٢٨ ـ بأهله وساَر ÏموÏºا7ٔجَل ÒÉق ØFفل

:@
ã
| Fك ـ@ وال�نا¶ القصد

ã
| والقضاء

/@٣٧ . ٣٣ ـ َوطَراً مyا زيٌد Ï ÒÉق ØFفل
/@٢٣ . ٣٣ ـ ينتِظر َمن ومyم بَه ÒL Ï ÒÉق َمن yfم

أجل@, ٕا� زمان امتداد فٕاّن ٕا�العمل@, Fمرجعه الزمان
ã
وكذلك| القضاء وهذا

وبلحاظه@/ العمل باعتبار كلّها تعّهد@: Iقّق أو وحاجة@, بغية حصول أو

:@
ã
| Fك ـ اXطلق والقضاء

/@٤٥ . ٤١ ـ م Òyبي
Òã
ÏÉ لُق رب)َك ِمن سبَقْت @كلمٌة ولو7

/@٣٩ . ١٩ ـ ا7ٔمُر
Òã
ÏÉ ُق ٕاذ Ìة

Ö
» Ò¡ا يوَم وأنِذرهم

/@Fuزما وانxاء والعمل ا¡كم انقضاء مطلق يراد

:@
ã
| Fك ـ@ تعا� ا  من والقضاء

/@٣٥ . ١٩ ـ فيكون كُن لُه يقوُل ا Ø̂ ٕا Ïأمراً ÒÉ َق ٕاذا سبحانه
/@٢٠ . ٤٠ ـ با¡ّق

ã
ÏÉيَق وا1ُ

/@٤٧ . ١٠ ـ ُيظَلمون 7 وهم بالِقسط م Òyبي
Òã
ÏÉ ُق رسوGم جاَء فٕاذا

/@٧٨ . ٤٠ ـ با¡ّق
Òã
ÏÉ ُق ا1 أمُر جاَء فٕاذا

/@٤٢ . ٨ ـ َمفعو7ً كان أمراً@ ا1ُ
ã
ÏÉلِيق ولكن

ا6ستع5ء مع ء
ã
Ï¾طلب وا6ٔمر عمل@/ أو حكم

ã
| وٕا[ام ٕاuاء القضاء ٕاّن قلنا

ومـطابقاً ثابتاً يكون ما وا¡ّق مطلوب@/ وهو للطلب متعل\ـقاً يكون ما ع� ويطلق



ÏÉق ٣١٨

مورده@/ ٕا� ء
ã
Ï¾ ٕايصال هو والقسط للواقع@/

فيوَجد كُن له فيقول طلبه@: وأ@كمل أمره
Ø
kوأ أÇuي ٕاذا تعا� ا  ٕاّن ـ وثانياً
تعا�@: قال Fك وهذا اòارج@,

ã
| ويتحقّق

/@@٨٢ . ٣٦ ـ فيُكون كُن لُه يقوَل أن َشيئاً أراَد ذا@ ٕا أمُرُه ا@ Ø̂ ٕا

ا6ٔمر ٕاuاء مرتبة
ã
| كالقضاء وهو ا6ختيار@, مع الّطلب عن عبارة ا6ٕرادة فٕاّن

والطلب@/

اFXت ِقبال
ã
| ا¡ياة فٕاّن ا¡ياة@, صفة من منðعة ا Øuٕا القدرة

ã
| سبق ـ وثالثاً

ّ حيى فهو Tدود@, وغ	 متناه غ	 وهو تعا�ع�وجوده@, وحياته الوجود@, وتساوق
الضعف عن ه Øم� @ي5زم@الضعف@,@وهو ا¡ّد@والتناهيى لقدرته@,@فٕاّن و6@حّد مطلق, وقادر

والفقر@/

ـ بقوله طلبه ويُظهر يقول شـيئاً@: واختار وطلب أراد ٕاذا تعا� فهو ـ ورابعاً
أن دون من اòارج@,

ã
اXطلوب| ذلك فيوجد موضوع@: ّ أيى ã|و كان@, ء ãÏ¾ أيى @كُن@,

زمان@/ أو ¾Ìط أو ء
ã
Ï¾ ٕا� يتوقّف

وÇLن شاء@, ٕاذا ويك القـدر شاء ٕاذا يفعل wا ذاتيّـة صفة أو قّوة فالقدرة
ومواّد وسائل ٕا� القدرة ٕاعFل مقام

ã
| Lـتاج ذواتنا@:

ã
| والتقيّد ا¤Çدوديّة بلحاظ

الضـعف ويرتفع الكاملة@, والسببيّة العلSيّـة [اميّة نستgل Øح� ومقّدمات@, و¾Ìائط
واXوانع@/

يشاء ما فيفعل وحاجة@: وفقر وضعف وقيد حّد ّ أيى عن ه Ø�Xا القادر ا  وأمّا
ماّدة ّ أيى ٕاNاد ã| الكامل والسبب التامّة العلّة هيى الفعليّة فٕارادته يشاء@, كيف يشاء ]ا

ء@:
ã
Ï¾ أيى تكوين ã|و وصورة@,

/@٤٥ . ٢٤ ـ َقدير ٍء
ã
Ï¾ ع�كّل ا1َ ٕاّن َيشاء ما ا1ُ لُق ÒO



٣١٩ قطر

/@١٤ . ٢٢ ـ ُيريد ما َيفعل ا1َ ٕاّن
/@٤٠ . ٣ ـ يشاء ما َيفعل ا1ُ @كذلك

ã
ÏÉيق و6 قسطاً ٕا6ّ يريد ف5 :@oرح nعا oحك قادر تعا� ا  ٕاّن ـ وخامساً
آخرين@, حقوق ٕا� عدوان الظلم فٕاّن وعدوان@, ظلم حقّه

ã
| Zكن و6 با¡Çّق@, ٕا6ّ

ã
| Tدود وغ	 مطلق

Ø ã

غ تعا� وهو وا¡اجة@, والضعف والنقص الفقر ي5زم وهو

ا  تعا� ولغو@, وعبث وجهل وفقر نقص تعا� منه فالظلم قدرته@, و6@تنxيى غناه
ذلك@/ عن

/@٢٧ . ٦٩ ـ القاِضية كاَنت ا@ Òx لَيْ يا ِحسابَيْه ما وnأْدِر

ليxا فيا وا¡ساب@, بال¿Êل الكتاب وٕايتاء والبعث اXوت من التحّو6ت أيى
/@
ã
Ï¿عي صفحات Xنxي وخا[ة

ã
çيا¡ متّمة @كانت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قطر@:

وقال يتعّدي@, و6 يتعّدي وقطرته@, وقََطراناً قتل باب من قَْطراً اXاُء قَطر مصباـ
قََطرات@, وا�مع النقطة@, والقَْطرة@: أقَطْرته@/ فيقال با6ٔلف بل بنفسه يتعّدي 6 زيد@: أبو
/@
]Çع كلّها وقّطرتـه@: وأقطرتـه ا¡لق

ã
| اXاء وقطرت قطرة@, قطرة سال وتقاَطر@:

ِفعال وهو وُكُتب@, كتاب مثل قُُطر وا�مع واحد@, نسق ع� عدد ا6ٕبل@: من والقِطار
وقـّطرtا مَقطورة@, فهيى قِطاراً@, جعلxا ا6ٕبل@: وقطرت الِبسـاط@, مثل اXفعول 
]ع
وا�مع والناحية@, ا�انب والُقطر@: ذاب@/ ÔXا ا¡ديد ويقال النحاس@, والِقطر@: مبالغة@/
Ì» ßوا� عليه@, للعبور ع�اXاء Ò
ما@يُب والقَنْطرة@: قَْطرة@/ اXطر,@الواحدة والقَطر: أقطار,
ا6ٕبـل بـه ويط� اw6ل شـجر من يتحلّل ما والقَِطران بناء@/ وغ	 بناء 6ٔ@نّه أعّم@,
والقِنطار الطاء وسكون القاف Ì»وك الطاء@, Ì»وك القاف فتح لغتان@: وفيه وغ	ها@,



قطر ٣٢٠

هو وقيل دينار@/ آ6ف أربعة هو ا Ø̂ وٕا العرب@, عند وزن له ليس بعÎÉم قال ِفنعال@:
الكث	@/ اXال

فالقُطر ا6ُصول@: متبائنة وكَِلُمُه ع�قياس@, غ	موضوع باب هذا قطر@: ـ مقا
وYا ُقطريه@, أحد ع� ألقاه أيى فقط\ـره@: طعـنه يقال ا�وانب@, وا6ٔقطار@: الناحية@,
مـعناه 6ّٔن اÇXوضع@, هـذا

ã
| يَنقاس باب وهذا وغ	ه@, اXاء قَطر والَقطر@: جانباه@/

أن Wكن والقَِطران@: يقُطر@/ بوله الّذيى القاِطر@: والبع	 ا6ٕبل@/ قِطار ذلك ومن التتابع@,
قََطر وقوGم النحاس@/ الِقطر@: القياس هذا ليسمن ا

Ø
Wو يقُطر@/ ا

Ø
W 6ٔ@نّه بذلك@, يسّمي

ذهب@/ أيى ا6ٔرض@,
ã
|

وأقَطر وقََطراناً وقُطوراً قَطراً يَقُطر يّال الس\ من Yا Ô
وغ	 والدمع اXاُء قَطر ـ لسا

من وÍÈب الذائب@, النحاس والِقطر@: قطرًة@/ قطرًة ٕاسالته ء@:
ã
Ï¿ال وتقط	 وتقاَطر@,

الفرس@: وأقطار ق\�@, Sالش والقُطرين@: ,@القُ وكذلك وا�انب@, الناحية والُقطر@: ال�ود@/
ورائحته@/ به@, ُيتبّخر الّذيى والعود ونواحيه@, منه أ¾Ìف ما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ء@,
ã
Ï¾ وانفصال Tـدودة@, قطعات تتابع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

غ	ه@/ أو مايع
ã
| الكّل@,

من يّشح ما وسـي5ن اÇXطر@/ من أو اXاء من قََطرات تتابع مصاديقه@: ومن
وسيع@, مكان من تنفصل وقطعة آخر@/ فلّز أو Lاس من ويذوب يسيل وما شجر@/

ء@/
ã
Ï¾ من متجلّياً أو متظاهراً ي5حظ وما ء@/

ã
Ï¿ل جانب ويعت�من ينفصل وما

ما مyا كّل
ã
| ي5حظ مصادر واXقاَطرة@: والتقاطر والتقط	 وا6ٕقطار فالقَطر

والتعّلق@, الوقوع وجهة بالفاعل@, قيامه وجهة ا¡دث@, ظهور من صيغها@, من يستفاد



٣٢١ قطر

التداوم@/ وجهة

من كالسي5ن الَقطر@, من Uصـوص وشكل خاّص نوع فيه ي5حظ والِقطر@:
ال�ود@/

ã
| والتنّوع غ	ه@, أو ذائب Lاس

غ	ه@/ أو وسيع مكان عن وينفصل يُقَطر ما فيه ي5حظ والُقطر@:

الكـلمة وهذه مال@, أو كيل أو وزن من وسـيع مقدار فيه ي5حظ والِقنطار@:
أيضاً القَِطران كلمة أّن Fك ,@

ã
تطبي� فرهنگ

ã
| Fك ـ وال«Ìيانيّة ا6̀راميّة من مأخوذة

فراجعه@/ اللغت�ـ من مأخوذة

/@٧٥ . ٣ ـ ٕاليك ه يؤد) بِقنطار تأَمنْه ٕان َمن الِكتاِب أهِل ومن
/@٢٠ . ٤ ـ شيئاً ِمنه تأُخذوا ف9 ِقنطاراً ٕاحداهّن Ôrوآتي

َهب Hالذ ِمن ِة َقنطََر ÔX ا
ß
والَقناط� Òوالَبن� الن)ساِء ِمن واِت

Ò
Î Ú¿ال ُحب8 للنّاس ُزي)ن

/@١٤ . ٣ ـ مة Hسو ÔXا ْيِل Òòوا ة Hوالفض

ا6ٔمن بقرينة ,@ Øمع� وزن أو بكيل التفس	 يصّح و6 عرفاً@, الكث	 اXال يراد
به يتعلّق 6 الوزن أو الكيل فٕاّن والفّضة@, والذهب وا¤بوبيّة وا6ٔخذ وا6ٕيتاء والتأدية

اXال@/ أيى واXكيل@, ع�اXوزون تتعلّق بل ,@ ãæعاXا هذه

ـ نيا الد8 ا¡ياِة َمتاُع ذلك ـ الدنيويّة حياtم ã
للناس| زينة ا

Ø
ُح} ا6ُمور فهذه

فنفس /@ ّ معنويى أو ماّديى ã| عرضيّة أو ذاتيّة ء ãÏ¿ال ظاهر ã
| حسن عن عبارة والزينة

Çا Øuفٕا اXشxيات@, من اXاّدية ا6ُمور 6 الدنيوّية@, ا¡ياة جريان
ã
| زينة ُجعل ا¡ّب

مشقّة توجب ا6ُمور هذه ٕاّن وأيضاً الزينة@, علzا يصدق و6 منفصلة@, خارجيّة اُمور
الباطنيّة ا6لتذاذات من فهو wا@: والتعلّق ا Ø{ح وأمّا ا¡ياة@, ã| وزaة وابت5ء وكدورة

الدنيوّية@/ ا¡ياة جريان
ã
والتعيّشات|

وعي¿Îا@/ الدنيا ا¡ياة
ã
| زينة ويكون ,@

Ø ã

باط

Ø ã
قل� أمر فا¤بّة



قطر ٣٢٢

/@٣٣ . ٥٥ ـ وا7َْٔرض موات Hالس أقطاِر ِمن َتنُفذوا �ْسَتطَعrأن ٕان
/@١٤ . ٣٣ ـ الِفتنة ُسِئلوا Øj أقطاِرها من علzم ُدِخَلْت ولو

Tدودة @قطعة ّ من@أيى أو Êوات@وا6ٔرض@,
Ø
ال« من منفصلة من@قطعات@Tدودة أيى

مyا@/ نقطة ّ أيى ومن ي�ب من

ã
ال� النـقاط أّن ٕا� ٕاشارة غ	ها@: أو النواحيى أو ا�وانب دون wا والتعب	
مفروضة صغ	ة Tدودة نقاط الكّل@: عن ومسـتثناة منفصلة ا Øu@أ مع مyا@: ينفذون

بُسلطان@/ ٕا7ّ َتنُفذون 7 ـ أيضاً مyا النفوذ يستطيعون 6 هذا ومع ع�تصّورهم@,

/@٩٦ . ١٨ ـ ِقطراً عليه اُفِرغ
ã
æقالآتو ناراً َجَعلَه ٕاذا Ø
ح

. ٣٤ ـ الِقـطر Òَعـ� له وأرَسلنا ¾Îٌر وَرواُحها ¾Îٌر ُغدّوها Ò́ الر) ولُسلDَن
/@١٢

له اختصاص و6 الفلّزات@,
ã
| وهو السي5ن من اòاّص للنوع الِقطر ٕاّن قلنا

ُزَبـَر
ã
æآتـو ا¡ديد@, ُزبر من بكونـه حة ØÍ½Xا ا6ُو� ا6̀ية عليه ويدّل بالنحاس@,

ا6̀ية
ã
| فالِقطر ـ ناراً جعله ٕاذا Ø
ح انُفخوا َدق�قال Hالص Òب� ساوي ٕاذا Ø
ح ا¡ديد

ا¡ديد@/
ã
| وَذَوبان سي5ن ع� يدّل

من واXراد ع�@/ أَسلنا@, اُفِرغ@, انُفخوا@, ـ بقرينة ذوبان@: ع� ا6̀يت�د6لة
ã
و|

اXعدن@/ من نُبوعه القطر@: ع� ٕاسالة

Ï¿وَتـغ َقِطـراٍن من Ìابيُلهم
Ò
º ا7ْٔصفاِد

ã
| Òن� Hُمقر َيومئٍذ الُمْجِرمـين وَتري

/@٥٠ . ١٤ ـ اُر النّ وجوَههم

وكون مyا@/ تّشح أو ا6ٔشجار بعض من مستخرجة ُدهنيّة عصارة القَِطران@:
ال«Ìبال@/ @راجع ـ أ¨اً اً ØX@وتأ شديداً احاقاً يوجب منه والثياب القمص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢٣ قّط

قّط@:

قططُت يقال عرضاً@, ب«Ìعة ء
ã
Ï¿ال قَطْع ع� يدّل صحـيح أصل قّط@: ـ مقا

البـاب ومن يقطعها@/ كأ@نّه ـَقق@, Ô¡ا يعمل الّذيى اòّراط والقَطّاط@: قطّاً@/ أقُطّه َء ãÏ¿ال
ٕانّه فيقال الِقّط@: وأمّا قَطّاً@/ ُقّط كأ@نّه ْبِط@, الس\ خ5ف ي�ويى الّذيى وهو الَقَطط@, عر الش\

]Çع َقـّط فأمّا عليه@, اXكتوب ã| الّذيى التقطـيع جهة من فلعلّـه با�ائزة@, ّك الص\

]ع قَطاِط ويقولون قّد@, وا6ٔصل ا6ٕبدال من ذاك ا Ø̂ ٕا الباب@, هذا فليسمن حسب@:

/@
ã
حس�

والِقّط@: َبْريه@/
ã
| عرضاً رأسه قطعُت قتل@: باب من قَطّاً القلم قطَطُت ـ مصبا

والِقّط@: قطوط@/ وا�مع الكتاب@, والِقّط@: وِقَطط@/ قِطاط وا�مع ا6ُن�@, والقِطّة ّر@, ßGا
عودة@, Ôا� شديد أيضاً@: وقََطط َقّط وَشعر كذلك@, وامرأة وَقَطط@, َقّط ورجل النصيب@,
وَقْط /@

ã
ÏÈاXا الزمان

ã
| أيى ,@ َقط� فعلتذلك وما /@ الزSيى شعر الَقَطط@: ـ الxذيب ã|و

هـنا ومن ,@
ã
َحْس� أيى ã


قَطْ تقول ء@,
ã
Ï¿بال ا6@كتفاء وهو حسب@, 
]ع بالسكون@:

وغ5@/ ارتفع قتل@: باب من قَطّاً عر Sالس وَقط\ فقط@/ مّرة رأيته يقال

وقيل وLوها@, قّة Ô¡كا لب الص� ء ãÏ¿ال قطع هو وقيل عاّمة@, القَطع الَقّط@: ـ لسا

ã
| والِقّط /@ قط\ ط توس\ وٕاذا قد\ َع5 ٕاذا كان ٕانّه :@HعJ Ø ãع� عن وُرويى عرضاً@, القطع هو
بِصلة ل5ٕنسان الصحيفة وأصله النصـيب@, والِقّط@: ا¡Çّظ@, وهو ّك الص\ العرب@: @ك5م
وِصكاك ِرقاع

ã
| مكتوبة رج ÔH ا Øu@6ٔ يت Ød وا6ٔرزاق@, ا�وائز wا وأراد wا@/ يوَصل

الليل@: من ِقّط ÏÉوم عربّية@/ أحس}ا 6 ـ دريد ابن قال ّنور@, Sالس والِقّطة@: مقطوعة@/
ساعة@/

اXكتوب@/ مدرك@/ و نوشته @= گيتا@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ



قطع ٣٢٤

ّرة@/ ßGا ماده@/@ گربة @@= گوتو@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ã�تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقـه@: ومن وتشّخص@, Øتعـ� مع قطع هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا6ٔصل أّن
اXشّخصة@/ وا�ايزة َبريه@/ عند ال5ّزم هو ع�ما ت ÔLو قُطع ٕاذا والقلم / Øع�Xا النصيب
وTدوداً@/ معيّـناً به يُكتَـ� وما Ìاح@/ Ú»وال الرخصـة قبال ã

| وارتفع غ5 ٕاذا عر Sوالس

ã
ÏÈاXا بالزمان وHصيصه العمل وIديد ا6سسال@/ قبال

ã
| اXتجّمع ا£ع\د عر والش\

/@ Øتع�Xا

Uصوصة قاطعيّة فيه الِقّط أّن ٕا� مضافاً ال«Ìيانّية@, من fأخوذة ّرة@: ßGا وأمّا
أعFله@/

ã
|

/@١٦ . ٣٨ ـ ساب ß¡ا يوِم قبَل نا@ Hِقط لنا@ ل عج) ربHنا وقالوا
والعذاب@/ ا£ازاة من ويتّع�لنا يُقطَع ما أيى

قيد فيه ي5حظ ا¡ّظ فٕاّن والقسمة@: وال«Îم والنصيب ا¡ّظ دون به Øع� وقد
شخص ٕا� النسبة ال«Îم@:

ã
و| شخص@/ مقابل

ã
| النصب النصيب@:

ã
و| ا6ستفادة@/

ال«Îم@/ راجع ـ@ ا6نقسام القسمة@:
ã
و| /@ Øمع�

اòارج@/
ã
| Øوالتع� القطع جهة من مبالغة الَقّط

ã
ف�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قطع@:

وانقطع احتبس@, الغيث@: وانقطع انقطاعاً@, فانقطع قَطعاً@, أقطُعه قطعتُه ـ مصبا
قطعة له وقطعت ِقَطع@, وا�مع ء@,

ã
Ï¿ال من الطائفة والِقطعة@: ُحبس@, أو َجّف الyر@:



٣٢٥ قطع

قطيعة@, عبده ع� السيSد وقطع أخذtا@/ قطعة@: ماله من واقتطعت قّررtا@/ اXال@: من
منعـته@/ حقSـه@: عن وقطعـته هجرتـه@/ الصـديق@: وقطعت والÍÉيبة@/ الوظيفة وهيى
قطع@: ÒXوا القطع@/ آلة قطع@: ßXوا أبطلxا@/ الص5َة@: ا¡ديُث وقطع ُجزته@/ :@ الواديى وقطعت
:@sالغـ من والقطـيع طرقـه@/ ٕاليه ينxيى حيث ء@: ãÏ¿ال ومنقطَع ء@, ãÏ¿ال قطع موضع

الفرقة@/

قـطعت يقال ء@,
ã
Ï¾ وٕابانـة Íم

Ò
¼ ع� يدّل واحـد صحيح أصل قطع@: ـ مقا

ِقـطعة@/ كأ@نّه اللّيل@, من الطائفـة والِقطع@: اGجـران@/ والقطيعة@: قَطعاً@/ أقطُعـه َء
ã
Ï¿ال

الِقصار@/ الثياب واXقط\عات@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جهة من ا6ٔجزاء ب� وحيلولة مطلق فصل هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد ا6ٔصل أّن

أم بينونة حصل سواء معقولة@, أو Tسوسة معنوّية@, أو ماديّة وا6رتباط@, ا6تSصال
/@6

والقرض@: والقّط والفلق والفرق الفصل ومواّد ب�اXاّدة والفرق
/@Fyبي الفصل

Ø
j أّو6ً ب�شيئ� الوصل فيه ي5حظ الفصل@: أّن

/@Fyبي التفرقة
Ø
j ب�شيئ� ا�مع فيه ي5حظ والفرق@:

بينونة@/ حصول مع ء
ã
Ï¾

ã
| انشقاق هو والفلق@:

وTدودّية@/ Øتع� حصول مع انقطاع هو والقّط@:

ع�قطعات@/ وٕابانة قطع والقرض@:

وwذا ب�ا6ٔجزاء@, وا6تSصال ا6رتباط
ã
| وفصل حيلولة ٕاNاد مطلق فالقطع

ا£يد@/ ا  ك5م
ã
| استعt6Fا موارد

ã
| وباXواّد باXاّدة التعب	 لطف يظهر



قطع ٣٢٦

ا¤سوس@: ّ يى SادXا فالقطع

/@٥ . ٥٩ ـ ِلينَة قطَْعrمن ما
/@٣٨ . ٥ ـ جزاًء F Òvأيد فاقَطعوا والّساِرقُة والّسارُق

:@ ّ اXعنويى واXعقول

/@٢٧ . ٢ ـ يوَصل بهأن ا1ُ أمَر ما وَيقَطعون
/@٢٢ . ٤٧ ـ أرحاَمكم وُتقط)عوا ا7ْٔرِض

ã
| ُتفسدوا أن

ٕابانة@: مع والقطع

/@٤ . ١٣ ـ متجاِورات ِقَطع ا7ْٔرِض
ã
و|

/@٧١ . ٢٠ ـ ِخ9ف من وأرجلكم أيديكم ف9ُقِطعّن
ا6ُخروّية@: nالعوا

ã
| والقطع

/@١٩ . ٢٢ ـ نار من ِثياٌب ُقط)عتGم
/@١٥ . ٤٧ ـ َفَقطHعأمعاَءهم ÓD Òa ماًء وُسقوا
/@٤٥ . ٦ ـ َظلموا اّلذين القوم داِبُر فُقِطع

/@٧٢ . ٧ ـ كّذبوا اّلذين دابَر وقَطْعنا
/@٧ . ٨ ـ الكافرين دابَر وَيقطع

نتيجة ب5 آخره انقضاء عن عبارة وقطعه منه@, يتأّخر وما آخره ء
ã
Ï¾ كّل دابر

الواقع@: ا¡ّق خ5ف ع� كان ٕاذا أمر جريان فٕاّن حياته@, جريان وانقطاع مطلوبة@,
والتكذيب@: سا¡ّق@, والكفر@: ,أب فيكون استقرار, و6 فيه 6@ثبات مðلز6ً يكون

ا¡ّق@/ عن Qاوز والظلم@: ا¡ّق@, Uالفة

/@٣٢ . ٥٦ ـ وW7نوعٍة َمقطوعٍة 7 كث�ٍة وفا@كهٍة اليَمين@/// وأصحاُب



٣٢٧ قطف

اXناسب اXوافق والغذاء الطّيب الرزق عن عبارة ا�نّة ã| ا Øu@أ الفا@كهة ã| تقّدم

فهيى Wنوعة@, و6 غ	مقطوعة كث	ة متنّوعة ا�نّة ã| فالفوا@كه /@nالعا تلك سنخ ومن
منع@/ و6 غ	انقطاع من ا6ٔوقات bيع

ã
| موجودة

/@٣٢ . ٢٧ ـ دون
Ò
Î¿ تَ Ø
ح أمراً@ قاِطعًة @ُكنُت ما أمريى

ã
|
ã
æأفتُو

ب¿Îادتكم@/ ٕا6ّ أجزمه وما ا�ارية ب�ا6ُمور من أمراً ل Sاُفص ما أيى

ء
ã
Ï¾ قطع وهو ,@
اXع هذا من مأخوذ اليقـ�@: 
]ع اXصطلح القطع وأصل

وا6ٔشياء@/ ا6ُمور من وفصله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قطف@:

ذلك@, يسـتعار
Ø
j شجرة@, من \رة أخذ ع� يدّل صحيح أصل قطف@: ـ مقا

ِقطافه@/ دنا الَكرُم@: أقطََف ويقال الُعنقود@/ والِقطف@: قطفاً@, أقِطفها ا¥رة قَطفت فتقول@:
كأ@نّه قَطوف@, وهو الدابُّة قطَف فيقال ذلك ويستعار القُطوف@/ من يسقط ما والقُطافة

شيئاً@/ ا6ٔرض من يَقِطف قوا_Òه نقله Ìºعة من

القطاف زمان وهذا قطعته@, وقتل@: ÍÈب
ã
èبا من وLَوه العنَب قَطفت ـ مصبا

ابـن وقـال ء@/ البـطيى وغ	ها@: الدواّب من القَطوف :@ ãèالفارا وقال /@Ì»والك بالفتح
`ل@/ له دثار والقَطيفة@: طو@, Òòا تقارب مع س	ه أعجَل الدابُّة@: قَطف القطاع@:

ا¥ر@, من قُِطف ما والِقطف@: قطعه@/ وقِطافاً@: وقَطافاً وقَطَفاناً قَطفاً قطَف ـ لسا
قُطوف@/ وا�مع يُقطف@, ساعة العنقود أيضاً وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕانّه سبق القضب أّن Fك ا¥ر@, من وا6ٔخذ القطع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن



قطم ٣٢٨

يقِطف كأ@نّه
Ô
يس	 دابّة ع� يطلق الدابّة من والقَطوف ء@/ ãÏ¾ ّ أيى من والقطع ا6ٔخذ
ب�اXنسوجات@/ من مقطوفة لطيفة \رة ا Øu@كأ والقطيفة@: ا6ٔرض\رة@/ من

/@٢٣ . ٦٩ ـ دانية ُقطوفها عاليٍة َجنٍّة
ã
|

/@١٤ . ٧٦ ـ َتذلي9ً ُقطوُفها ّللت وذُ ا ÔG9ِظ علzم ودانيًة

اXقطوف@, ا¥ر وهو قِطف bع والقُطوف التسفّل@/ سبيل ع� القرب هو الدنّو
ٕا� ٕاشارة وفيه مبالغة@, اXقطوف ع� ويطلق القطف@, من نوع ع� يدّل أصله ولعّل

Gم@/ َهواٍن اقتطافَها وأّن يس	@, قريب وتناوGا Îºل دان قَطفها أّن

ٕا�نفس Fxنسب وأو�من أنسب ٕا�ا6قتطاف والذلّة الدنّو نسبة و�O@6أّن
أّن 6 وهوان@, وÎºولة دنّو

ã
| وكونه ا6قتطاف جهة ٕا� النظر فٕاّن واXقطوفات@: ا¥ار

مطلوبة@/ غ	 فzا والتسفّل واGوان الذلّة فٕاّن ودانية@, وهيّنة ذليلة ا6ٔ\ار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قطم@:

الِق¿Ìة والقِطم	@: قطَعه@/ أو وذاقه ه عض\ ÍÈب@: باب من ÓFْقَط قطََمه ـ مصبا
ع�النواة@/

ã
الّ� الرقيقة

النواة@/ بطن
ã
| ا¡بّة القِطم	@: ـ مقا

وهيى النواة ã| ã
الّ� الفوقة الصحاح@:

ã
و| النواة@/ شّق والقِطFر@: القِطم	 ـ لسا

مyا تنبت
ã
الّ� النواة ظهر

ã
|

ã
ال� البيضاء النكتة هيى ويقال@: وا¦ر@/ ب�النواة الِق¿Ìة

النخلة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كّل@/ عن اXنفصل اXلحق ا¢بوء ا¡ق	 ء
ã
Ï¿ال هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن



٣٢٩ قعد

= والقطم الكّل@, عن ا6نفصال = والقَطر اòبأ@, = الطمر ـ@ مواّد من مأخوذة والكلمة
والقطع@/ العّض

والنكتة@/ النواة@, بطن
ã
| وا¡بّة ع�الق¿Ìة@, اللفظ فيصدق

/@١٢ . ٣٥ ـ ِقطم� من لكوَن ÒZ ما ُدونه ِمن َتدعوَن واّلذين

تـابع حـق	 ء
ã
Ï¾و قـطم	 ع� ولو بوجه مالكيّة و6 سلطان ليسGم أيى
حوائجكم@/ ويقضوا دعوتكم يستجيبوا أن يستطيعون فكيف Uبوء@,

/@١٨٩ . ٣ ـ َقدير ء
ã
Ï¾ ع�كّل وا1ُ وا7ٔرِض موات Hالس ُملُك و1ِ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قعد@:

كـان وٕان ا�لوس@, ُيضـاهيى وهو لف@, ÔO@6 منقاس مّطرد أصل قعد@: ـ مقا
اXّرة والقَعدة@: قُعوداً@/ يقُعد الرجل قَعد يقال با�لوس@, فzا 6@يتكلّم مَواضع ã| يُتكلّم
القعود كث	ة ُضَجعة@قَُعدة@: ورجل القعود@/

ã
قبيحة@| حسنة@أو ا¡ال والِقعدة@: الواحدة@/

والّنفاس@, ا¡يض عن قاِعـد وامرأة امرأته@/ الرجـل@, قَعيدة والقَعيدة@: وا6ضطجاع@/
مـن فيه تقعد العرب كانت ¾Îر القَعدة@: وذو فادع@/ الض\ قَعدات@: ÔXوا َقواعد@/ وا�مع

ا6ٔسفار@/

قواِعـد وا�مع قاعدة@, واXرأة ُقعـود@, وا�مع قاعـد@, والفاعل قَعد@, ـ مصبا
مَـقاعد ومـنه القـعود@, موضع قَعد@: ÒXوا أقعـدته@, فيقال باGمزة ويتعّدي وقاِعدات@,
عن اXـرأة وقعَدت له@/

Ø
rاه ل5ٔمر@: وقََعد عyا@/ تأّخر حاجته@: عن وقََعد ا6ٔسواق@/

واُقِعد@: 6تشxيه@/ فهيى الزوج وقعدتعن قاعد, فهيى حيÎÉا, أسّنتوانقطع ا¡يض:
وقواعد الزمن@أيضاً@/ وهو ُمقَعد@, فهو ,@

ã
Ï¿للم ا¡ركة ف5@يستطيع جسده

ã
| داء أصابه



قعد ٣٣٠

الضابطة@/ والقاِعدة@: أساسه@/ البيت@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| أو قيام عن جلوس وهو القيام@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

bاد@/
ã
| أو معنويّاً أو ماّدياً قيام@, موقعيّة

:@
ã
| Fك ـ@ ا¤سوس يى SادXا فالقعود

/@١٩١ . ٣ ـ وع�ُجنوwم وُقعوداً ِقياماً ا1َ َيذكروَن اّلذيَن

/@١٢ . ١٠ ـ قا_اً أو قاِعداً أو ْنبه Ò� دعانا ÛÍ ÔÉال ا7ٕنساَن Hمس وٕاذا

/@٦٨ . ٦ الظّا�Xـ القوِم مع الّذ@كري بعَد تقُعد ف9

:@
ã
| Fك ـ@ ّ اXعنويى والقعود

/@٥٥ . ٥٤ ـ ُمقتدر مليٍك عنَد ِصدٍق َمقعِد
ã
|

/@١٧ . ٥٠ ـ َقعيد Êل Ù¿ال وعن اليَمين عن ياِن تلق) ÔX ا Øَيتل� ٕاذ

:@
ã
| Fك ـ@ ا�Fد

ã
| والقعود

/@١٢٧ . ٢ ـ البيت ِمن القواعَد
Ô
oٕابراه يَْرفُع وٕاذ

/@٦٠ . ٢٤ ـ ِنكاحاً يَرجوَن 7
ã
ç9ّال الن)ساء من والَقواعُد

نكاحاً@/ و6@يرجون اXزاوجة اُمور عن قعدَن
ã
ç5ّال النساء أيى

مـزاجـاً مـتحّو6ت كوuـّن ٕا� ٕاشارة القاعـدات@: دون بالقـواعد والتعبـ	
التكس	@/ bع صيغ

ã
| Fك وٕاقتضاًء@, حا6ً ات Ø	ومتغ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٣١ قعر

قعر@:

كناية بيته@: قعر
ã
وجلس| ُقعور@, وا�مع أسفله@, uايُة ء@:

ã
Ï¿ال َقعُر ـ مصبا

ا5Xزمة@/ عن

هذا يقال ُسف5ً@, ذاهب ء
ã
Ï¿ال

ã
| َهزم ع� يدّل واحد@, صحيح أصل قعر ـ مقا

وانقعرت شّدق@/ ك5مه@:
ã
| الرجل وقّعر قع	ة@/ قَْصعة وهذه ا6ٕناء@, وقعر الب�@, قعر

انقلعت@/ الشجرُة@:

قَع	ة@, وقَصعة ُمقّعرة@, أيى َقعران@, وقَدٌح ُعمقها@, وغ	ها@: الب� َقعُر ـ صحا

Øح� نزلت أيى البـ�@, قعرت ـ@ ã
الكسـا� أصلها@/ من أقلعxا َقعراً@: الشجرة وقعرت

وأقعرت قعره@, ٕا� انxيت Øح� فيه ما ¾Ìبت ٕاذا ا6ٕناء@: وكذلك قعرها@, ٕا� انxيت
التعميق@/ والتقع	@: قعراً@/ جعلتGا الب�@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قعـر مصاديقه@: ومن ء@,
ã
Ï¾

ã
| العمق منxي هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

الشجر@/ قعر الك5م@/ قعر ا6ٕناء@/ قعر الب�@/

التسفّل@/ ذلك منxي والَقعر@: ء@,
ã
Ï¿ال تسفّل

ã
| جهة فالُعمق@:

والَقلع@: والَقعر والُعمق فر Ò¡ب�ا الفرق وأمّا

وIقّق ا¡فر وبعد سفل@/
ã
و| ُحفرة ذا ء

ã
Ï¾ جعل جهة ٕا� ا¡فر@:

ã
| فالنظر

منxي وهو القعر Jصل
Ø
j العرضوالطول@/ قبال

ã
| تسفّل العمق@وجهة فل@Jصل الس�

ء@/
ã
Ï¾ نزع فهو القلع@: وأمّا العمق@/ ذلك



قفل ٣٣٢

Çم Øu كأ@ الّنـاُس 	ُع تَ ُمسـتِمّر ٍس Ö
ÒL يوم

ã
| ¼Íاً ÖÍ Ò¼

ِرJاً علzم َسـْلنا أْر ٕانّا
/@٢٠ . ٥٤ ـ ُمنَْقِعر ٍل Ö ÒK أعجاُز

واُصـول شديد وتعلّق Tكم مستقّر Gم كان ولو مسا@كyم@, عن ت�عهم أيى
اXستقّر@/ الثابت كالنخل راسخة@,

جهة ومن واستحكاماً استقراراً ا6ٔشجار أشّد لكونه النخل@: بأعجاز والتشبيه
التعّلق ٕا� Tتاجة أعجاز فهيى اُصوله@: ã| النافذ التعّمق هذا ومع اُصوله@, ã| التعّمق
غ	ه أو بتقّعر مستقّرها عن انقطعت فٕاذا الثابت@, وا6ستقرار والاب باXاء الشديد
عاجزة ضعيفة Kلها@:

ã
| ا6ستقامة@وا6ستحكام مع@تلك فهيى فzا@/ 6@حياة تب�@يابسة

Tتاجة@/
/@٨ . ٦٩ ـ خاوية Kل أعجاز م Øu@كأ عي ÖÍ Ò¼ فzا القوَم ي Ò�ف

ضعفاء عاجزين ٕا�كوuم وبا6ٔعجز: تعّلقهم@/ ٕاشارة@ٕا�شّدة فالتعب	بال�ع@:
وا6ٕستقامة@/ والتعلّق الرسوخ هذا مع

فٕاّن قعره@: ويُري يظهر Mيث قعر ذا ص	ورته وهو با6نقعار النخل وتوصيف
oومستق Tكم فرع Gا كان وٕان والضعف@, العجز غاية

ã
| تص	 ا¡الة هذه

ã
| اُصوله

وحادثة@/ ر´ ّ بأيى ت�ع فهيى ظاهراً@, مرتفع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قفل@:

باGمزة ويتعّدي واËº6ٕ@قَفَل@, رجع@, باب@قعد@: من سفره@قُفو6ً من قفَل ـ مصبا
ع� القافلة وتطلق قَوافل@, القافلة وbع قافلة@, وا�مع قاِفل@, والفاعل أقفلته@, فيقال
يقال بل غلط@, فقد فقط@: السفر من الراجعة القافلة قال ومن :@

ã
èالفارا قال الرفقة@/

وأقفلت أقفال@, وا�مع معروف@, والقُفل بالرجوع@/ Gا تفاؤ6ً أيضاً بالسفر للمبتدئة



٣٣٣ قفل

مُقفَل@/ فهو الباَب@,

ع� ـ وا6̀خر سفر@/ من أْوبة ع� أحدYا ع� يدّل صحيح أصل قفل@: ـ مقا
للذاهب� يقال و6 السفر@, من الرجوع وهو الُقفول@, ـ فا6ّٔول ء@/

ã
Ï¾

ã
| وشّدة ص5بة

القُفل@, ومنه اليابس@, اòشب وهو فالقَفيل@: ـ ا6̀خر ا6ٔصل وأمّا يرجعوا@/ Øح� قافلة
هو للبخيل@: ويقال مُقفَل@, فهو الباَب@, أقفلت يقال وِشّدًة@, شّداً فيه 6ّٔن بذلك Çيى Ød

َضواِمر@/ قَواِفل@: وَخيل يبس@, ُء@:
ã
Ï¿ال وقَفِل اليدين@/ مُقفَل

أقفلته وقد ا6ٕقفال@, وفعلُه معروف@, القُفل@: الليث@: قال ـ ١٦٠ . ٩ الxذيب
مقتِفلة@/ وامرأة خ	اً@, ب�يديه من رج ÔO 6 الّذيى الناس@: من واÔXقتفِل فاقتَفل@,

بست@/ @قفل@, = قوف5@ @ـ@
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

بست@/ @قفل@, =@ قوف5 @ـ@ @آراميى @ـ ã�تطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله الغلق@, من أخّص وهو بٕاحكام@, سّد هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

/@ ّ واXعنويى اXاّديى من أعّم وهو ا6ٕنفتاح@,

واليبس@, اليابس@, واòشب السـفر@, من الرجوع ع� تطلق ا6عتـبار وwذا
والبخيل وذهاباً@/ ٕاياباً السفر برنا¶ فzا ويُطمأّن يتعّهد القافلة فٕاّن والقافلة@: والبخل@,
والرجوع وا¡ياة@/ واÍÉòة ا§ّو باب فيه يُسّد واليبس ا6ٕنفاق@والبذل/ فيه@فتح يُسّد

السفر@/ به rO السفر من

/@٢٤ . ٤٧ ـ ا ÔGأقفا ع�قلوٍب القرآنأم يتدبHرون أف9

ضم	ها@: ٕا� ا6ٔقفال وٕاضافة منكرة@, قلوب ا Øu@كأ للتحقـ	@, القلوب تنك	



قفو ٣٣٤

Gا@/ و6زمة wا ومتعلّقة جعلتUصوصة قد ا Øu@كأ ا6ٔقفال هذه أّن ٕا� ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قفو@:

أتبعته بف5ن@: أثره ع� وقّفيُت تبعته@, قال@: باب من قفواً أثره قفوت ـ مصبا
وع� أقفية@, التذك	 ع� وbعه ويؤّنث@, ويذّكر العنق@, مؤّخر مقصوراً@: والقفا ٕايّاه@/

ُفلوس@/ مثل
Ø ã
ُق� ع� Nمع وقد أقفاء@, التأنيث

يـقال القـفو@, ذلك من ء@,
ã
Ï¿ل ء

ã
Ï¾ اتّباع ع� يدّل صحيح أصل ق�@: ـ مقا

القفا@/ والقافية@: تتلوه@/ أيى الك5م@, سائر تقفو ا Øu@6ٔ البيت@, قافية يت Ødو أثره@, قفوت
قبيحاً@/ ك5ماً أتبعه كأ@نّه بفجور@, قذفته ٕاذا الرجَل وقفوت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:


اXعـ وهذا آخر@/ ء
ã
Ï¾ عقيب ء

ã
Ï¾ وقوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

الظهر@: اòلف@, العقب@, التابع@, ـ مواّد يفارق

أم بعده وقوعه كان سواء فكر@, أو عمل
ã
| ا6تّباع جهة فيه ي5حظ التابع فٕاّن

فيه@/ منظوراً
Ø ã
æكاXا أو

Ø ã
æالزما التأّخر وليس ,@6

به@/ متّص5ً ء
ã
Ï¾خلف الوقوع فيه ي5حظ والعقب@:

كيفّية@/ أو مكاناً أو زماناً ء
ã
Ï¾ ظهر الوقوع فيه ي5حظ لف@: Òòوا

ا¡يوان@/ من يظهر وما الظهور@, جهة فيه ي5حظ والظ\هر@:

ي5حظ و6 فقط@, مكان أو زمان جهة من والتأّخر التبعيّة فيه ي5حظ فالقفو@:
عمل@/ أو رأيى عن ا6تSباع فيه



٣٣٥ قلب

وقفوت وآخره@/ الشعر عقب
ã
| يقع ما والقافية الوجه@/ عقيب يقع ما فالقفا

هـذه
ã
| نـظر ف5 ك5ماً@/ عقبه

ã
| جعلت أيى الرجَل وقفوت بعده@/ وقعت أيى أثره

فكر@/ أو عمل
ã
| التبعيّة جهة ٕا� اXوارد

عـنه كاَن اُولئك ُكّل والفؤاَد ÒÍ½والب الّسمع ٕاّن ِعلٌم به لَك ليَس ما َتقُف و7
/@٣٦ . ١٧ ـ َمسئو7ً

بالفارسيّة 
اXع هذا عن Øويع� لك@, ليس]علوم ما عقب نفسك Qعل 6 أيى
/@H Jپ	ويى بكلمة

ã
| ا6قتفاء هو ا6تSباع فٕاّن و6@تّتبع@: ـ بكلمة التعب	 أو التفس	 يناسب و6
وهو اXطلق وا6قتـفاء ل5تSبـاع@, قابل غ	 ليس]علوم وما وا£هول ,@ رأيى أو عمل

ظنّاً@/ و6 ÓFعل
ã
ÏÉ6@يقت ء

ã
Ï¾عقب الوقوع

/@٤٦ . ٥ ـ Òhمر بعي«Ïابِن ع�آثاِرهم وَقّفينا
/@٢٧ . ٥٧ ـ Òhمر بعي«Ïابِن وقّفينا

/@٢٧ . ٥٧ ـ بُرسلنا ع�آثاِرهم قّفينا Øj
بعدهم@/ أيى آثارهم@, عقب ã

و| قافية hمر وعي«Ïابن الّرسل جعلنا أيى

ã
| Gم تابعاً يكن n HعJÏ»عي فٕاّن أتبعنا@: ـ التعب	بكلمة التفس	أو Nوز و6

الّرسل@/ أ@ك� وهكذا وأعGFم@, ¾Ìيعxم

بعث 6 التقفـية@, جهة ٕا� النظر فٕاّن :@Hبالّرسل ,@Ï»بعيJ به اXفعـول وتأخ	
والتشخيص@/ للتأ@كيد الباء وذ@كر الّرسل@, أو Ï»عي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قلب@:
ء@و¾Ìيفه@,@وا6̀خر

ã
Ï¾@ع�@خالص :@أص5ن@صحيحان@,@يدّل@أحدYا ـ@@قلب@ مقا



قلب ٣٣٦

6ٔ@نّه يى Ùd وغ	ه@, ا6ٕنسان قلب القلب@, ـ فا6ّٔول جهة@, ٕا� جهة من ء
ã
Ï¾ رّد ع�

قلبت ـ ا6̀خر وا6ٔصل قلبه@/ وأ¾Ìفه ء
ã
Ï¾ كّل وخالص وأرفُعه@, فيه ء

ã
Ï¾أخلص

َء@:
ã
Ï¿ال وقلبت أقلب@/ وصاح}ا َقلبـاء@, وهيى الّشفة@, انق5ب والَقَلب@: قلباً@/ الثوب

Ø
Fفل أرضاً كانت ا Øu@6ٔ تُطوي@, أن قبل البـ� والقليب@: تقليباً@/ بيديى وقلّبـته @كببته@,

/@ ّ الط\ِويى فهيى ُطوَيْت فٕاذا قِلَب كأنّه تراwا صار ُحفرت

م½Íوف مقلوب@: وك5م وجهه@, عن حّولته باب@ÍÈب: من قلبته@قلباً ـ مصبا
ل5بـتياع@: ء

ã
Ï¿ال وقلبت أسـفله@, أع5ه وجعلت حّولته الرداء@: وقلبت وجهه@, عن

بالتشديد: ظهراً@@لبطن:@اخت�ته,@وقلبت@ا6ٔرض@للزراعة@وقّلبت وقلبت@ا6ٔمر تصّفحته@/
الفؤاد@: والَقلبمن ُقُلب@/ وا�مع مذّكر@, وهو الب�@, والَقليب@: وتكث	@/ الكّل

ã
| مبالغة

من ومyم وغ	ه@, اòّف قاَلب والقاَلب@: قلوب@/ وbعه العقل@, ع� ويطلق معروف@,
يك«Ìها@/

عقل@/ أيى قلٌب@, لُه كاَن Xن العقل@, عن به Øيُعـ� وقد الفـؤاد@, القلب@: ـ صحا
ف@/ ÒÍ Ò

اXن½ مكاناً@ويكون@مصدراً@مثل نَقَلب@يكون ÔXوا انكّب@/ ء@فانقلب,@أيى ãÏ¿وقلبت@ال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو
Ø ã
æزما ,@ ّ معنويى أو ماّديى ã

| اXطلق التحّول هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

موضوع@/
ã
| أو صفة

ã
| أو حالة

ã
| أو

Ø ã
æمكا

حالة@/
ã
| تبّدل التحّول@:

ã
| وي5حظ

به@/ وتعقيبه آخر مقام ء
ã
Ï¾ ٕاقامة التبديل@:

ã
و|

جهة@/ ّ أيى ã| وغ	ه سويه ٕا� متحّو6ً ء ãÏ¾ جعل التغي	@: ã|و



٣٣٧ قلب

كان@/ Lو ّ بأيى ء ãÏ¿ل والّرد ال½Íف Vّرد الت½Íيف@: ã|و

مطلقاً@/ ء
ã
Ï¾

ã
| شديد Iّول التقليب@:

ã
و|

:@
ã
| Fك ـ@ ّ يى SادXا فالقلب

/@١٨ . ١٨ ـ Êل Ù¿ال ا¨�وذاَت ذاَت م Ô{ وُنقل)

:@
ã
| Fك ـ@

Ø ã
æوالزما

/@٤٤ . ٢٤ ـ اَر Úyوال اللHيَل ا1ُ ُيقل)ُب

:@
ã
| Fك ـ@

Ø ã
æكاXوا

/@١٢ . ٤٨ ـ واXؤمنون الّرسوُل َينقلَب لَن أن Ôrظنن َبل

:@
ã
| Fك ـ@ ا6ٔحوال جهة

ã
و|

/@٣٧ . ٢٤ ـ وا7ٔبصار القلوُب فيه تتقّلب يوماً افون ÒO

:@
ã
| Fك@ ـ ّ واXعنويى

/@١٢٥ . ٧ ـ منقِلبون ٕا�َرب)نا ٕانّا

:@
ã
| Fك ـ@ اXوضوع

ã
وتقّلب|

/@٤٤ . ٢٤ ـ ار Úyوال اللHيَل ا1ُ ُيقل)ب

/@٥٠ . ٢٦ ـ ُمنقِلبون رب)نا ٕا� ٕانّا Ò Öَض� 7 قالوا

الرجوع 5Rف با6نق5ب@, م5زماً الس	 يتحقّق مورد
ã
| الكلمة هذه ٕاط5ق

ٕاليه@/ الس	 Vّرد ٕا� فيه النظر فٕاّن ـ راجعون ٕاليه ٕانّا ـ

منه الدم يُرسل الصدر@, ا6ٔي«Ìمن ا�انب
ã
| ّ صنوبريى عضو فهو الَقلب@: وأمّا

فهو ٕاليه@, ا6ٔعضاء من با6ٔوردة يعيده j بال¿Ìاي�@, وأجزائه البدن أعضاء bيع ٕا�



قلب ٣٣٨

با6ٔصالة تقّلب
ã
| يكون البدن أعضاء من ء

ã
Ï¾ و6 وتقّلب@, وبسط قبض

ã
| دا_اً

بالقلب@/ يسّمي وGذا مثله@,

البدن@, Wلكة
ã
رئيس| وهو ا¡يوان@,

ã
| وا¡ياة وا¡ركة ا�ريان يتحّصل وبه

ا¡ياة@/ تتوقّف وبتوقّفه ,@
ã
æا6ٕنسا الروح يتعلّق وبه

وا¡ركة@/ للحياة اXنبع
Ø ã
æالبد العضو هذا هو ّ الظاهريى اXاّديى فالقلب

يتحقّق وبه ,@ Ø ãæالبد بالقلب اXتعلّق ا£ّرد الروح هو :@ Ø ã
الباط Ø ãæالروحا والقلب
والبدن@/ القلب

ã
| وا¡ياة والعمل ا¡ركة

ã
| وهو ا6ٕنسان@, حقيقة وهو اXريدة@, اXدركة الناطقة النفس هو الروح وهذا
bيع أّن Fك الروح@, من Øوتتج� تنشأ ا Ø̂ ٕا والصفات القوي وbيع القوي@, كّل وحدته

بالقلب@/ حياtا يتقّوم ا Ø̂ ٕا ا6ٔعضاء

ã
| Jكـم ا Ø̂ وٕا الروح@, هو وباطناً@: ظاهراً ا6ٕنسان وجود

ã
| اXطلق فا¡ا@كم

القلب@/ بواسطة البدن
ã
و| واسطة@, بغ	 الروحانيّات

Øيّتصف@بصفات@كالس5مة@والتك� @القلب:
ã
ا¢تلفة@| التقّلب@والتحّو6ت وباعتبار

والعـمي والزيـغ والغـفلة واÇXرض وا6ٕطمينان j6ٕوا وا6ٕنابـة والغلظة وا�بّارية
وغ	ها@/ واòشوع والقساوة

Øُمـطم وقـلبُه قلبُه@, ßjآ ُمنيب@, بقلٍب ار@, جبّ Øمتك� قلٍب وكّل ,@oَسل بقلٍب
قلوُبكم@/ َقْست َفريق@, قلوُب َيزيغ باZ7ٕان@,

عارضة Iّو6ت باعتبار Uتلفة@, موارد
ã
يستعمل@| ا Ø̂ وٕا مع
@واحد@, فالقلب@له

اòصوصّية@/ ٕا�تلك النظر فيكون له@,

ا6ّٔول@,
ã
والتشّخص| الشخصيّة ¡اظ باعتـبار فيطلقان والّروح النّفس وأمّا



٣٣٩ قلد

فراجع@/ ـ@
ã
æالثا

ã
|
Ø ã
æالروحا ّ اXعنويى وا�ريان

يناسبه@: مورد
ã
| مyا كّل ويطلق واحد@, 
]ع والّروح والنّفس فالقلب

/@٤ . ٣٣ ـ َجوِفه
ã
|
ß
َقلب� ِمن لرجٍل ا1ُ َجعَل وما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قلد@:

به@/ وليّه ء
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ ع�تعليق أحدYا يدّل صحيحان أص5ن قلد@: ـ مقا

عنقها
ã
| يُعل\ق أن وذلك البََدنة@, تقليد التقليد@, ـ فا6ّٔول ونصيب@/ حّظ ع� ـ وا6̀خر

فتلته@, ٕاذا قَلداً@: أقِلده ا¡بَل قَلدت يقال الفَتل@, الَقلد@: وأصل ,@ ٌ هَديى ا Øu@أ ليُعلَم ء@, ãÏ¾
]ا هجاه ٕاذا َسوء@: ق5ِدة ف5ناً ف5ن قل\د ويقال@: السيف@/ وتقلّدت وَمقلود@/ قَليد وَحبل

هيى فيقال ـقاليد@: ÒXا فأمّا اXاء@/ من ا¡ّظ الِقلد@: ـ ا6̀خر وا6ٔصل َوسـُمه@/ عليه يب�
وIوزها@/ Iفظها أيى ا6ٔشياء@, صن ÔI ا Øu@6ٔ بذلك يت Ød ولعلّها اòزائن@,

الق5ِدة جعلت تقليداً@: اXرأة وقلّدت َق5ئد@/ وا�مع معروفة@, الِق5دة@: ـ مصبا
أ@نّـه ليُعلَم جلد من قطعة البعـ	 بعنق يُعل\ق أن وهو ,@ اÒGديى تقليد ومنه عنقها@, ã

|

Zانّية@, لغة اXفتاح@, وا6ٕقليد@: عنقه@/
ã
| ق5دة جعل كأ@نّه توليته العامل@: وتقليد /@ هَديى

اòزائن@/ واXقاليد@: أقاليد@/ وا�مع اقليدس@, بالروميّة وأصله معّرب@, وقيل

ِق5ده@/ @= ِقُلدا@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الق5دة تعليق مصاديقه@: ومن عقد@/ مع تعلّق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

ا¡بل وفتل للعامل@/ وعقدها وظيفة وتعليق /@ للَهديى وعقده ء ãÏ¾ وتعليق وعقدها@/



قلد ٣٤٠

ا¡Çّظ وتعليق سـيئة@/ بنسـبة والتعليق بالسيف@/ والتقلّد ء@/
ã
Ï¿ل ويُشّد يُعـقَد @كأ@نّه

وهكذا@/ وعقده@/ وتطبيقه والنصيب

Qّوزاً@/ فيكون وٕا6ّ القيدين@, ¡اظ من ف5@بّد

فالنظر ء@/
ã
Ï¾ به ويُسّد يُعقد ما أيى اXفتاح@, مقابل ã| فهو قاليد@: ÒXوا ق5د ßXا وأمّا

باXفتاح@: فتفس	اXق5د والغلق@/ العقد جهة ٕا� ق5د ßXا ã|و الفتح@, جهة ٕا� اXفتاح ã|
به@/ يفتح أ@نّه Fك أيضاً به ويُعقد يُغلق اXفتاح أّن باعتبار

عـقدها يـلزم ء
ã
Ï¾و مُـغلَقة Çا Øu@أ باعتبار اòزائن@: ع� قاليد ÒXا ٕاط5ق وأمّا

وحفظها@/ وbُعها

ٍء
ã
Ï¾ بكل) ٕانّه وَيقدر َيشاُء Xن الّرزَق َيبُسُط وا7ٔرض واِت ـمى Hالس َمقاليُد له

/@١٢ . ٤٢ ـ oَعل

وا7ٔرِض واِت ـمى Hالس َمـقاليُد له وكـيٌل ء
ã
Ï¾ ع�كل) وهو ء

ã
Ï¾ كل) خالق ا1ُ

/@٦٣ . ٣٩ ـ Ìون ßºاòا ُهم ولئَك اُ ا1ِ بآياِت َكَفروا واّلذيَن@

يشاء@/ وا6ٔرضفيمن Êوات
Ø
ال« مت\َسعة ã

| والتضييق والعقد ا6ٕغ5ق بيده أيى

وكَفروا@, يقِدر@, تعا�@: وقوله ا6̀يت�الكرZت�,
ã
| اXورد :
اXع ع�هذا ويدّل

وظهورYا@/ Fxسع
ã
وا6ٔرض| وال«Êوات Ìون@, ßºاòوا

تعا�@: قال Fك والغيب@, والس اXضيقة مورد
ã
| يكون الفتح فٕاّن

/@٥٩ . ٦ ـ هو ٕا7ّ َيعلُمها 7 الَغْيب Ô ß³مفا وعنَده
/@٦١ . ٢٤ ـ َصديقكم َملكrمفاIهأو ما أو

/@٧٦ . ٢٨ ـ َمفاIه ٕاّن ما الكنوِز ِمن
وظهر@/ فتح ما دون اXفتاح@, ٕا� Jتاج بابه غلق وما اXستور الغيب فٕاّن



٣٤١ قلع

/@٢ . ٥ ـ الَق9ئَد و7 َ ديى ÒGا و7 ا¡رام Îَر Ø¿ال و7 ا1 َشعائر ّلوا ß ÔI 7

ـ والَق9ئَد َ ديى ÒGوا ا¡راَم Îَر Ø¿وال للنّاس ِقياماً ا¡رام البيَت الكعبَة ا1ُ َجَعَل
/@٩٧ . ٥

ويشّد ُيربط ما واXراد ,@
واXع اللفظ جهة من باطة Sكالر الِق5دة@: bع الَق5ئد
ع� ويشـّد يعلّق ما ويشمل وغ	ه@/ الزاد من ا¡ّج سـفر

ã
| وا6ٔنعام اXرا@كب ع�

من أيضاً ا Øuفٕا الق5دة@, ذات اGديى وع� ومطلوبّية@, قيمة له كان ٕان ل5ٕع5م@, اÒGديى
الرباط@/

واXناسك@, الشـعائر ٕاح5ل ف	اد والش,ّد@/ والّربط العقـد قبال
ã
| وا6ٕح5ل@:

ويُعقد يُعلّق ما وٕاح5ل الكعبة@, ٕا� دي Ô
v ما وٕاح5ل ا¡رام@, ال¿Îر حرمة وٕاح5ل

/@
Xا
ã
| لقربان Øويتع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قلع@:

تركه@/ ٕاق5عاً@: ا6ٔمر عن وأقلَع فانقلع نزعته قَلعاً@: موضعه من قلعته ـ مصبا
ا�مع@/ bع فهو قَلَع bع والقُلوع وِق5ع@, قَلَع وا�مع جبل@,

ã
| Wتنع حصن والَقَلعة@:

الَقَلعة@/
ã
| ا6ٕسكان Nوز 6 دريد@: وابن الِسّكيت ابن قال

ما منه يفـّرع
Ø
j ء@,

ã
Ï¾ من ء

ã
Ï¾ انـðاع ع� يدّل صحـيح أصل قلع@: ـ مقا

يكن n ٕاذا ُقلعة@, م�ل وهذا مَقلوع@, وهو قالع@, فأنا قلعاً@/ ء ãÏ¿ال قلعُت تقول يقاربه@,
والَقـَلعة@: عزول@, ÒXا ا6ٔم	 قلوع@: ÒXوا ِرحلة@, أيى ُقلعة@, ع� والقوم استيطان@, موضع

العظيمة@/ السحابة تشبّه وبه َمراُمها@, يصُعب منفردة جبل عن تتقلّع صخرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



قّل ٣٤٢

والتحقيق@:

باق@/ منه 6@يب� ÇMيث أصله من ء
ã
Ï¾ نزع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

ومقامه@/ Tلّه من ا6ٔم	 وقلع أساÎºا@/ من الصخرة وقلع أصلها@/ من الشجرة @كقلع
بBمها@/ البدن من ا¡ّمي وقلع

مكانه من ء
ã
Ï¾ جذب أيى وTّله@, ء ãÏ¿ال مكان من القلع ال�ع@: ã| وي5حظ

ا6ٔصل@/ من ا�ذب ي5حظ و6 آخر@, ء
ã
Ï¾ داخل من أو

/@٤٤ . ١١ ـ اXاُء وِغيَض أقِلعيى Êºُء ويا ماَءِك ابلَعيى أرُض يا وقيَل

بتبخ	 جاذبة وسيلة ّ ٕا�ا6ٔرضبأيى منِك نزل الّذيى ماءِك ã
èواجذ@ انزعيى أيى

ا6ٔرض@/
ã
| ء

ã
Ï¾ اXاء ذلك يب�من 6 Øح� غ	ه أو

التفاس	@/
ã
| يقال Fك وليس]ع
ا6مساك

من اXاء ع�ٕانزال قادر أ@نّه Fك تعا� ا  أّن ٕا� وٕاشارة التعب	لطف هذا
ã
و|

ٕالzا@/ وجذبه ع�قلعه قادر ال«Êء@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قّل@:

ع�خ5ف ـ وا6̀خر ء@,
ã
Ï¿ال ع�َنزارة أحدYا يدّل صحيحان, أص5ن ـ مقا

والقُّل@: قليل@, فهو قّلة@, يقِّل ء
ã
Ï¿ال قّل قوGم@: ـ فا6ّٔول ا6نزعاج@/ وهو ا6ستقرار@,

ٕاذا القوم استقّل ويقال ٕا�قُّل@/ ك�فٕانّه @ٕان ـ ا¡ديث
ã
و| ّلة@/ Sوالذ ّل كالذ� وذلك القّلة@,

ا6ٔصل وأمّا واستقلّوه/ Ò	الس استخفّوا م Øu@كأ ا6ٕق5ل@أيضاً, وذلك@من ÒXس	هم, مضوا

ã
| قَِلق اÊ»Xر@: وتَقلقَل مكان@,

ã
| يثُبت n ٕاذا وغ	ه@: الرجل تَقلقَل فيقال@: ـ ا6̀خر

موضعه@/



٣٤٣ قّل

Øيع� وقد فقّل@, وقلّلته أقللته فيقال والتضعيف@, باGمزة ويتعّدي قّل@: ـ مصبا
الكب	ة كا�ّرة ٕاناء والقّلة@: يفعله@/ يكاد 6 أيى ,@	òا قليل فيقال العدم@, عن بالقلّة
ا6ٔرض@: عن وأقللته @Jملها@/ أيى @يُقلّها, ّ القويى الرجل 6ّٔن يت@قُلّة Ød ا Øuكأ ا¡ّب@, شبه

رفعته@/

والصـغر الِعـظم أّن Fكـ ا6ٔعــداد@,
ã
| يسـتعم5ن والك�ة القلّة قّل@: ـ مفر

ل5̀خر@/ مyا واحد كّل يستعار
Ø
j ا6ٔجسام@,

ã
| يستعم5ن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عدداً ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã
| الكث	 يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

مكان@/ أو زمان
ã
| أو ّ خارجيى موضوع ã| الكيف@, ã| أو مقداراً

قلي5ً@/ ء
ã
Ï¿ال جعل أيى باXفعول@, التعلّق جهة فيه ي5حظ والتقليل@:

كون أيى الصدور@, جهة ٕا� فالنظر بالفاعل@, القيام جهة فيه ي5حظ وا6ٕق5ل@:
ٕاليه@/ وبالنظر الفاعل بلحاظ قلي5ً ء

ã
Ï¿ال

ـ
ã
تطبي� فرهنگ

ã
| Fك ال«Ìيانّيـة@, من مأخوذ فهو ا�ـّرة@: 
]ع القُلّة وأمّا

بزرگ@/ @كوزه = @قولتا@ @ـ
ã
æياÌº

اòارج@/
ã
| ما ٕا� بالنسبة قليل Tدود ء

ã
Ï¾ القلّة

ã
| ما أّن ٕا� مضافاً

ا6ٕق5ل@/ ]ناسبة Vازيّة ã
æعاf والرفع@: ا¡مل oمفاه وأمّا

ُسقناه ِثقا7ً سحاباً أقلHت ٕاذا Ø
ح رaِته ب�َيديى ¿Ìاً بُ الّرياَح ُيرِسل اّلذيى وهو
/@٥٧ . ٧ ـ

سوقه@/ ع� تقدر Mيث وقدرtا قّوtا قبال
ã
| قلي5ً الّرياُح َتريُه أن ٕا� أيى



قّل ٣٤٤

قوله m5ي 6 ـ@ فأّو6ً مناسـب@, فغ	 الرفع@: أو با¡مل الكلمة تفسـ	 وأمّا
وا6ٕجراء السوق ونسبة وقدرته تعا� ا  عظمة ٕاظهار ٕا� النظر فٕاّن ُسقناه@, ـ تعا�
Fكـ ا6ٕق5ل كلمة حقيـقة خ5ف ع� التفسـ	 هذا ٕاّن ـ@ وثانياً ياح@/ Sالر ٕا� 6 ٕاليه
ل½Íاحة ا6ٕق5ل@, أو�من يكون حينئذ الرفع أو با¡مل التعب	 ٕاّن ـ@ وثالثاً ذ@كرناه@/
ٕا� وٕاشارة لطف الثقال@, بالسحاب ا6ٕق5ل كلمة تعلّق

ã
|@ ـ ورابعاً دونه@/ Fzف 
اXع

السحاب@/ ثقاَل أقّلت ا Øuٕا Mيث ونفوذها تعا� ا  جانب من اXرسلة ياح Sالر تسّلط

:@
ã
| Fك ـ@ اXعنويّة القلّة وأمّا

/@٨٥ . ١٧ ـ قلي9ً ٕا7ّ الِعلم من Ôrاوتي وما
:@
ã
| Fك ـ@ اòارجيّة اXوضوعات ã| والقلّة

/@١٤ . ٥٦ ـ ِخرين Ð7ا من وقليٌل
:@
ã
| Fك ـ ا6ٔعداد

ã
و|

/@٨٦ . ٧ ـ كم Øفك� كنrقلي9ً ٕاذ واذ@كروا
:@
ã
| Fك ـ@ الزمان

ã
و|

/@٢ . ٧٣ ـ قلي9ً ٕا7ّ الّليَل ُقم
:@
ã
| Fك ـ@ اXكان

ã
و|

/@٥٨ . ٢٨ ـ قلي9ً ٕا7ّ َبعدهم من ُتسكَن n م Ô Ôyَمسا@ك فِتلَك

:@
ã
| Fك ـ@ اXقدار

ã
و|

/@٣٤ . ٥٣ ـ وأ@ْكدي قلي9ً وأْعطَي

:@
ã
| Fك ـ@ الكيف

ã
و|

/@٨ . ٣٩ ـ قلي9ً بكُْفِرَك [تHْع



٣٤٥ القلم

ا6ٔمر قبال
ã
| الوقوع وي5زمه القّلة@, طلب أيى كا6ٕق5ل@, فهو ا6ستق5ل@: وأمّا

الضعف@/ ورفع ا¡مل وÎºولة الفّع أيى القليل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

القلم@:

منه@/ طال ما أخذت الظ�فر@: وقلمت قطعته@/ بابÍÈب@: من ÓFقَل قلمته ـ مصبا
به@, ُيكتب الّذيى والَقَلم@: وتكث	@/ مبالغة وقّلمت الظفر@/ طرف عن قلومة ÒXا والُق5مة@:
قصبة@/ هو وقبـله ,@ ال�يى بعـد ٕا6ّ ÓFقل و6@يسّمي واòبط كا¡فر مفعـول 
]ع فََعل
معروف@, :@oوا6ٕقل ا6ٔق5م@/ وعاء قلمة@: ßXوا يُ�ي@/ أيى 6ٔ@ّنه@ُيقلم@, ,@ ÓFم@قلÎ»ال ويسّمي

ا6ٔرض@/ من قطعة وهو

الِقداح@/ هاهنا ا6ٔق5م الزّجاج@: قال أق9َمهمـ ُيلقوَن ٕاذ ـ ١٨٠ . ٩ الxذيب
مّرة@/ بعد مّرة قُلم 6ٔ@نّه ÓFَقَل يى Ød ا Ø̂ وٕا قلمته@/ فقد ء ãÏ¾ بعد شيئاً منه قطعت ما وكّل
:@
Ø ã
èا6ٔعـرا ابن وعن بريتـه@/ ء@:

ã
Ï¿ال قلمت الليث@: وقال قـ5م@/ ßXا للِمقراض ويقال

اXرأة@/ أZة طول والَقَلم@: مقل\Fت@/ ونساء ,@nقا والواحد الرجال@, من الُعّزاب الَقَلمة@:

هذا ومن وٕاص5حه@, َبْريه عند ء
ã
Ï¾ ع�تسوية يدّل صحيح أصل َقلم@: ـ مقا

من ذ@كرناه ا ØX يى Ùd قلم@, فقيل به الِقدح شبّه Ø
j منه@, يُقلم 6ٔ@نّه ,@ ÓFقل القلم يى Ødالباب

وَبريه@/ تسويته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسيلة يكون Øح� والعمل والxيئة يى Ö Ò

ال� هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

معنويّاً@/ أو ماّدياً ونظمه وٕاحداثه أمر ضبط

ا6ٔغصان من ي�ي وما للكتابة@/ قصبة أو شجرة من ي�ي ما مصاديقه@: ومن



القلم ٣٤٦

قرعة@/ أو eار أو Tاربة
ã
| Îم@,

Ø
لل« أو للر· اليابسة

واستعارة@/ Qّوزاً أو حقيقة العزب@: الرجل ع� وتطلق

:@
ã
| Fك ـ@ ا¤سوس ّ اXاّديى فالقلم

نِفَدْت ما ر ÔMَسبعُةأ َبعده ِمن ّده Ô ÒZ والبحُر شَجَرةأق9ٌم ا7ٔرِضمن
ã
| ما ولوأّن

/@٢٧ . ٣١ ـ ا1 @كلFُت

تعا�@/ ا  كلFت لكتابة أق5ماً@, ا6ٔشجار bيع يصنع بأن أيى

:@
ã
| فgا ـ القرعة مقام

ã
| اXستعمل ]ع
ال«Îم اXاّديى والقلم

ٕاذ َلـدvم كنَت وما@ مريـَم َيكُفُل ـم Øv@أ أق9َمهم ُيلُقـون ٕاذ َلدvم كنَت وما
/@٤٤ . ٣@ @ـ تِصمون ÒO

وخصوصيّات وأسـباب بوسائل ٕاÌºائيل@, ã
ب ã| wا معمو6ً القرعـة وكانت
جزئياtا@/ ا6̀ن لنا مكشوفة غ	 Uتلفة@,

:@
ã
| Fك ـ@

Ø ã
æالروحا والقلم

/@١ . ٦٨ ـ جنون Ò[ربّك بنعمة أنَت ما َيسُطروَن وما والَقلِم ن

وا6ٔرض@, Êوات
Ø
ال« نور ن@: ـ Mرف يراد أن اXناسـب أّن @سطر@: ـ

ã
| سبق

النور@/ آية
ã
| اXباركة الشجرة وبالقلم@:

النـور@, Øويتج� الفيض يبسـط به ما ٕا� ٕاشارة الكرZة@: ا6̀ية هذه
ã
| فالقلم

وانتظامها@/ وQلzّا الفيوضات تلك ظهور هو والسطر@:

التاّم اXظهر فٕانّه ا6ٔ@كرم@,
Ø ã
الن� هو ّية@: ×G6ٕا الفيوضات ظهور مصاديق

Ø
kأ ومن

والروحانّية@: والنعمة للرaة

جنون@/ Ò[ َرب)َك بنْعَمِة أنَت ما
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وا¡gÇة العـلم نور Øيتج� به ٕاذ القلم@, مصـاديق من آخر@: باعتـبار
Ø ã
والنّ�

والنـظم الضبط
ã
| ا6صـطفاف يتحقّق وبه القلوب@,

ã
| والنورانيّـة واXعرفة والرaة

للمؤمن�@/ وا6ستفاضة

وسيلة القلم أّن باعتبار أيضاً@, ا¤سوس القلم يشمل القلم@: من
Ø ã
Øالك� واXفهوم

البسط أيضاً@: السطر من اXراد فيكون اXقصود@, وٕاجراء اXطلوب وٕاظهار العلم Ì¿لن
الظاهرّية@/ والكتابة

ا7ٕنساَن ٕاّن ك9ّ َيْعَلم@ Òn ما ا7ٕنسـاَن َعلHم بالَقلَِم َعلَّم اّلذيى ا7ٔ@كَْرم َوَرب8ك ٕاقرأ
/@٤ . ٩٦ ـ َلَيطْغي

وسـيلة الواقـع
Ø ã
æالروحـا القلم خصوص ع� تدّل أيضاً الكرZة ا6̀ية هذه

ã
æالفا ا£ّرد ّ اG6ٕيى والروح اXباركة كالشجرة وهو واسطة@, ب5 وجّل عّز ا  oلتعل

واG6ٕامات@/ بالوحيى اXرتبط اXبعوث Ø ãوالن�

فالعلوم حال ّ أيى وع� بواسطة@, أو واسطة ب5 يتحّصل ٕامّا ل5ٕنسان فالتعلّم
وروحانيّته نورانيّته

ã
قلب| ازداد وما تعا�@وٕافاضته@/ بتعلo@ا  Iّصلت ا Ø̂ واXعارف@ٕا

عن خارجة الروحانيّة واXعارف العلوم فٕاّن يقيناً@, علمه ويزداد ٕا6ّ وارتباطه@, وQّرده
وٕافاضته@/ ا  oوبتعل مهّذبة صافية بقلوب تدرك ا Ø̂ وٕا اXاّدة@, Tيط

والك5ميّة الفلسـفيّة وا6سـتد66ت با6حتجاجات بالعقـول يُدَرك ما وأمّا
واXعارف مربوطة@با¡قائق@الواقعيّة @Tدودة@العقول@وا6ٕدرا@كات@وغ	 ã| فهيى والعقلّية@:

اXاّدة@/ nعا وراء
Ø
Fع هيى ã

الّ� اG6ٕ×يّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Pق

وق5َّء ق�@/ ßXا ã| ا6ٕنضاج وقتل@: بابÍÈب من قلواً وقلوتُه قَلياً قليته ـ مصبا
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لغة@/ تِعب باب ومن أبغضته@, رمي@: باب من الرجل وقليت كالنّجار@/ فاعل

اòفيف@, ا¡Fر الِقلو: من@ذلك ع�خّفة@وÌºعة@, يدّل صحيح أصل قلو@: ـ مقا
البغض@, وهو الِق�@, البـاب@: ومن به@, تقّدمت ٕاذا قَلواً@: برا@ك}ا الناقـة قَلت ويقال@:
عنه@/ وذهاب ء

ã
Ï¿ال عن Qاٍف والِق�@: أق5ه@/ قليته قالوا وقد /@

Ó
ِق� أقليه قليته يقال@:

ق5َّء@, والرجل مَقلّو@, فهو وقلوت ,@ Ø ãمَق� فهو والسويق@, اللحم قليت ـ صحا
مددت@/ القاف فتحت فٕان الُبغض@, والِق�@:

غاية وكرهته أبغضته وَمقلية@: ِق�وق5ًَء قليتُه ِسيده@: ابن البغض@/ الِق�@: ـ لسا
فكته@/ الكراهة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف 
اÇXع وهـذا والتشـديد@, التـضييق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

واXوضوعات@/ اXوارد باخت5ف

اÇXركب وتضييق والكراهـة@/ والبغض وشـي�ه@/ اللحم ٕانضاج مصاديقه@: ومن

ã
والتجا| والك العمل@/

ã
| وشّدة ضيق

ã
| وقع ٕاذا وا¡Fر وا¡مل@/ الّس	

ã
| لرا@ك}ا
للتضييق@/

Qّوزاً@/ فيكون وٕا6ّ القيدين@, اعتبار فال5ّزم

٢٦ �ـ القالِ لَعمِلكممن
ã
Øæ ٕا منا¢َرج�قال لتكونَّن لوُط يا َتنتِه n لَ قالوا

/@١٦٨ .
/@٣ . ٩٣ ـ � َق وما رب8ك ودHعك ما َسَجي ٕاذا والليل حي والض8

الشديد بالÇyيى العمل@, هذا جهة ã
| عليكم وشّددوا ضيّقوا قد الّذين من أيى

ا6ُو�@/
ã
| مستمّرة@, ومبارزة أ@كيدة وUالفة
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جهة من وزaة شّدة
ã
| Nعـلك nو عليك ضي\ق وما تركَك ما تعا� ا  وٕاّن

الثانية@/
ã
| ,@ الوحيى نزول ã| الفصل وقوع

العمل@, مقام
ã
| كراهة ع� د6لة ففzا اXوردين@,

ã
| باXاّدة التعب	 لطف فظهر

الكرZت�@/ ا6̀يت� مضمون يناسب 
اXع وهذا

اXوردين@/ يناسب و6 فيه@, لطف ف5 والكراهة@: البغض Vّرد وأمّا

ينxيى البغض شّدة فٕاّن الشديد@, بالبغض بعÎÉم تفس	 ا6ٔصل@: من وقريب
واللسان@/ اXفردات

ã
| Fك هذا العمل@/ مقام ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eح@:

وهو الشارب@, من اXاء ¾Ìب عند تكون صـفة ع� يدّل اُصيل eح@: ـ مقا
منه@/ امتناعاً ال¿Ìب عند ا6ٕبل من رأسـه الرافع وهو القا·@, ذلك من رأسـه@, رفعه
ا6ٔصل@: هذا عن شّذ ا

Ø
Wو ريّاً@/ ال¿Ìب ترَكت أيى انقمَحْت@, Øح� ُرِوَيْت ويقولون@:

منه@/ فاك م5ٔ ما اXاء@: من والقُمحة ,@
Ø Ô
ال� وهو القَْمح

ح� ٕا� ا6ٕنضاج لدن من السنبل
ã
| جري ٕاذا

Ø Ô
ال� الَقمح@: اòليل@: قال ـ مفر

Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال لَسـّف الرأس رفع والَقمح@: حة@, Òe منه اXتّخذ السويق ويسّمي ا6@كتناز@,

خلف@/ ٕا� رأسه شددت البع	@: ْحُت Òeوأ eح@, كان Fكيف الرأس لرفع يقال

طَح�@/ دقيق@, Hح Ò ÒeJ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الدابّة رأس كرفع به@, يُوظ\ف ØFع الرأس رفع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن
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منه@, الرأس ُيرفع ما كالل�قمة@: والقُمحة فانقمح@/ رأسه أeحت فيقال اXاء@/ ¾Ìب عن
رأسه@/ مرتفعاً السنبل

ã
| كونه باعتبار

Ø Ô
ع�ال� ويلطق منه@/ فوه 5ٔ ÔZ ما وهو

Ø Ô
ال�

ã
| واسـتعمل الع�ّية@/ من مأخوذ والطح� الدقيق مفهوم أّن ٕا� مضافاً

السنبل@/
ã
الرأس| برفع لتناسبه

/@٩ . ٣٦ ـ ُمقَمحون فهم قاِن ٕا�ا7ٔذْ فهيىَ أعناِقهمأغ7ً9
ã
| َجعلنا ٕانّا

قبال
ã
| Hضع 6 أعناقهم أّن ٕا� ـ ا6ّٔول أمرين@: ٕا� ٕاشارة التعب	 هذا

ã
و|

ا6ٔغ5ل تلك أثر
ã
| م Øuأ ـ

ã
æوالثا ة@/ Øمتج� مفّعة دا_ة وهيى عليه@, تعطف و6 ا¡ّق

oأل وعذاب شديد ابت5ء وهذا جانب@, ٕا� رؤوÎºم يلوا ÔZو ّر@كوا ÔJ أن يستطيعون 6
كب	ة@/ وTدوديّة

أيى جعـلنا@, ٕانّا ـ@ تعا� قوله ليناسـب Vهـو6ً@: ا6ٕفعال بصيغة التعبـ	 وأمّا
غفلxم@: نتيجة وهذا حّق@, ٕا� Z@6يلون منقمح� وجعلناهم

يؤمنون@/ 7 فهم ع�أ@ك�هم القوُل حّق لقد غافلون فهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eر@:

القمر@, ذلك من منه@, غ يفر\ Øj ء ãÏ¾ ã
ع�بياض| يدّل صحيح أصل eر@: ـ مقا

تقّمرته@: ويقال ,@	 Ôe والتصغ	 أبيض@, أيى أeر@, وaاٌر لبياضه@, eراً يى Ød ال«Êء@, eَر
يـنضج@, أن قبل ح5وته فذهبت ال�د ÍÈبه ٕاذا وأeر@: الت\مر ر ß Òeو الَقْمراء@, ã| أتيته
من والِقFر@: eراً@, يقِمر eَر قوGم وأمّا الَقمراء@/ ã| الصيد يطلب خرج ٕاذا ا6ٔسد@: وتقّمر

منه@/ هو آخرون وقال ذ@كرناه@, الّذيى ا6ٔصل عن شاّذ هو قوم فقال اXقاَمرة@,

اراً ße وقامرته بيضاء@, أيى ُمقِمرة@, وليلة لبياضه@, بذلك يى Ùd ال«Êء ر Òe ـ مصبا
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الِقFر@/
ã
| غلبتُه وÍÈب@: قتل

ã
èبا من راً Òe فقمرتَه

أضاءت@/ ليلتنا@: وأeرت كُدرة/ وقيل@بياضفيه ٕا�اÍÉòة, لون القُمرة: ـ لسا
وقال لبياضه@/ eراً يسّمي ال¿Îر@, آخر ٕا� ال¿Îر من الثالثة الليلة

ã
| يكون والَقَمر@:

باللّيل@:
Ò
والطّ	 الظSباَء الصيّاد تقم\ر وأصله وخَدعها@, ِغّرtا طلب رها@, َتقم\ :@ ّ ا6ٔصمعيى

يقال داع ßòا من مأخوذ الِقFر وكأّن فُتصاد@/ أبصارها فَتْقمُر القمر@, ضوء ã
| صادها

ã
| ب½Íه حار يقَمر@: الرجل ر ß Òeو الثلج@, الب½Íمن Ø	I والَقْمر@: فقَمره@/ داع ßòبا قاَمره

/@Í½يُب فلم الثلج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشمس من ء
ã
ÏÉسـتXا ,@ ّ ال«Êويى الكوكب هو اXاّدة@: ã| الواحـد ا6ٔصل أّن

كـلFت مـنه يشـتّق
Ø
j ا�ملة@,

ã
| الظلمة ويرفع ليـ5ً@, ا6ٔرض ٕا� نوره وينعكس

/@ ّ ا6نðاعيى با6شتقاق

تـقّمر@: القـمر@/ ÇGم ظهر القوُم@: وأeَر أضاء@/ ر@: Òeوأ ٕابيّض@/ يقَمر@: ر ß Òe فيقال@:
ابـيّض@/ واÇeاّر@: واeر\ راء@/ Òe ليلة ã| صاده الصيَد@: وتقّمر ونور@/ eر فzا ليلة اختار

كالقمر@/ أبيض أeر@: وجه اÍÉòة@/ من قريباً أو البياض@, والُقمرة@:


اXع وهذا ,@Ì»يXوا اXراهنة عمل ٕادامة فٕانّه واXقاَمرة@: اXع
الِقFر ذلك ومن

ã
الليا�

ã
| واقعاً كان قد القFر فٕاّن القمراء@, الليلة

ã
| الصيد طلب أيى بالتقّمر@, شبيه

الناس@/ عن Øللتس اXضيئة@,

س ßc فيقال أيضاً@, الشمس كلمة
ã
| جارية ا6نðاعّيـة@: ا6شـتقاقات وهذه

الشمَس@/ عبَد الكافر@: س Úcو شاِمس@ومشمس@/ فهو ظهرت@الشمس@, اليوم@: س Òcوأ
الشمس@/ ذو والَشِمس@: الشمس@/

ã
| قعد تشّمَس@:
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اXستعملة@: اXوارد من كّل
ã
| مyا كّل ي5حظ ولوازم آثار وللقمر

وغ@: Ôال�
/@٧٧ . ٦ ـ بازغاً القمَر رأي ØFفل

النور@:
/@٥ . ١٠ ـ نوراً والقَمر

/@١٦ . ٧١ ـ نوراً فzّن القمَر وجعَل
سبان@: Ô¡ا

/@٩٦ . ٦ ـ ُحسباناً والقمَر والشمَس
التسّخر@:

/@٢ . ١٣ ـ 7ٔجل Nريى كّل والقمر الشمَس وسّخر
اXنازل@:

/@٣٩ . ٣٦ ـ منازَل رناه Hقد والقمَر
ا6نشقاق@:

/@١ . ٥٤ ـ القمُر Hو�نشق الّساعُة اق�بت
اòسوف@:

/@٨ . ٧٥ ـ القمر الب½Íوخَسف برَق فٕاذا
ا�مع@:

/@٩ . ٧٥ ـ والقمر الشمُس ع Ôbو
ا6تSساق@:

/@١٨ . ٨٤ ـ اّتسق ٕاذا والقمِر
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التلو@:
/@٢ . ٩١ ـ ت9ها ٕاذا والقمِر وُضحاها والشمِس

مورده@/
ã
| عنه مبحوث اXوضوعات هذه من وكّل

وIصيل الروحانّية@, للحياة مقّدمة ا¤سوس@: اXاّديى nالعا ã| النظام أّن وليعلم
ـ القمر

ã
| النظام Iقّق ّ يى ÒXالعا النظام bلة ومن اòلق@, من اXقصودة العبوديّة مقام

ونسبِته ا¡ركة@, خصوصيات
ã
و| حركة@, نوراً@, ودافعة@, جاذبة مقداراً@, شك5ً@, ماّدة,

به@/ اXربوطة ا6ُمور وسائر اòسوف@, خصوصيّات ã
و| وا6ٔرض@, الشمس ٕا�

:@ اXاّديى nالعا باخت5ل Oتّل النظام وهذا

/@١ . ٥٤ ـ القمر Hوانشق الّساعُة اق�َبت

/@٨ . ٧٥ ـ والَقمر الّشمُس ع Ôbو القمُر وخسَف ÔÍ½الب برَق فٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eص@:

ع� وا6̀خر فيه@/ وا6نشيام ء
ã
Ï¾ع�لُبس يدّل أحدYا أص5ن@, eص@: ـ مقا

Ø
j لبسه@, ٕاذا تقّمَصه@, يقال@: معروف@, ل5ٕنسان@, القميص فا6ّٔول وحركة@/ ء

ã
Ï¾ نزو

الو6ية@/ وتقّمص تَقّمصا6ٕمارة@, فيقال@: ا6ٕنسان@, فيه دخل ء
ã
Ï¾ @كّل

ã
ذلك| يستعار

البع	يقِمُص Òeَص قوGم من القَْمص@, ـ ا6̀خر وا6ٔصل ص@/ Ô Ôeو صة ßeأ القميص وbُع
ـ@@eَص هذا ومن برجليه@/ ويعجَن معاً Fيطرحه

Ø
j يديه يرفع أن وهو اصاً@, ßeو Öصاً Òe

بع	يَقِمُص@/ ا Øu@فكأ باXوج@, حّر@كها ٕاذا بالسفينة البحر

وÒeص فتقّمصه@/ ألبسته يصاً@: Òe وØeصته ص@, Ô Ôeو صان Ôe bعه القَميص ـ مصبا
معاً@/ Fويضعه معاً يديه أن@يرفع وهو ÍÈب@وقتل@,

ã Ò
èمن@با الركوب عند البع	وغ	ه



eص ٣٥٤

فـيؤّنث@/ الدرع به
ã

يعـ وقد مذّكر@, معـروف ُيلبس@, الّذيى القميص@: ـ لسا

ã
| 6@يسـتقّر أن والِقFص@: القلب@/ غ5ف والقَميص@: eيصاً@/ منه قطع الثوب@: وØeَص
الِقFص@/ أخذه قد للقَِلق ويقال ص�@, غ	 من مكانه من فيثب يقمص تراه موضع
اXاء@/ فوق صغار ُذباب والقََمص@: /@ Øíاس البع	@: وeص الَوْثب@/ والقFُص@: والِقFص

آب@/ با6يى ح¿Ìات صا@: Ö Òe ـ آراميى ,@ ãæياÌº ـ ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو القميص له ويقال ا�لد@, يس ما لُبس هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن
ا6ٕنسان@/ جلد يس لباس

والوثو ا¢صوصة ,@كا¡ركة ّ معنويى باستي5ء Jيط@البدن@ولو Dف ويستعمل@Vازاً
للبع	@/ وا6ستنان للبدن@, شكله

ã
اXستو�

ا Øuكأ باXاء Iيط ا Øu@أ ٕا� مضافاً ال«Ìيانّية@, من fأخوذ الصغار@: باب الذ� وأمّا
eيصيسه@/

من ُقّد eيُصه كان وٕان ُقبل@/// من ُقّد eيُصه كان ٕان بر@/// ُد من eيَصه وَقّدت
/@٢٥ . ١٢ ـ ُدبر من ُقّد رأيeيَصه ØFفل فكذبت@/// ُدبر

/@١٨ . ١٢ ـ بَدم eيِصه ع� وجاُءوا

/@٩٣ . ١٢ ـ هذا
ã
Ï½بقمي ذهبوا ٕا

ي5زمه دا_اً وهو ويسـه@, بالبدن يلصق فٕانّه الثـياب@: من القميص انتخاب
وأعFله@/ ال5ّبسوخصوصيّاته حا6ت ع� قاطعة د6لة ففيه ويلبسه@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٥٥ eع eطرير@,

eطرير@:

,@
للمع تأ@كيداً وكّررت الراء@, فيه زيدت ا
Ø
W وهذا الشديد@, الَقمطرير@: ـ مقا

لق@/ Òòا Vتَمع ْطر@, Ò ße بع	 قوGم ومنه ا�مع@, معناه وأّن eط@, وا6ٔصل

عبيد@: أبو اشـتّد@/ يومنا@: واeطر\ شديد@, أيى طرير@, Òe ويوم اِطر Ôe يوم ـ صحا
الِقربَة@: طرُت Ö Òeو نف«Îا@/ وbعت ذن}ا عطفت ٕاذا العقرب@: واeطّرت ا£تمع@/ قمِطر@: ÔXا

بالِوكاء@/ شددtا ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع�شّد يدّل القمط فٕاّن ,@hستدXا اXتجّمع الشديد هو فيه@: الواحد ا6ٔصل أّن
ا6ستدامة مع 
اXع

ã
| وزيادة تأ@كيد ع� تدّل ا¡رف

ã
| والتكرير والزيادة وbع@,

وا6متداد@/

/@١٠ . ٧٦ ـ َطريرا Ö Òe َعبوساً يوماً رب)نا ِمن اف ÒK ٕانّا
ا¡زن@/ مع اXنقبض والَعبوس@: فيه@/ والشّدة التجّمع Zتّد متجّمعاً شديداً أيى

اليوم@/ ذلك
ã
| ا6ُمور وVاريى والوقائع ا¡وادث باعتبار وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eع@:

له@/ تُعمل أداة
ã
| مائع ء

ã
Ï¾ نزول ـ أحدها صحيحة@: ث5ثة أصول eع@: ـ مقا

يقال معروف@, الِقَمع@: ـ فا6ّٔول ا¡يوان@/ من جنس ـ والثالث وقهر@/ ٕاذ6ل ـ وا6̀خر
Çeعته@: ـ ا6̀خر وا6ٔصل كّله@/ ¾Ìبته ٕاذا قاء@: Sالس ã| ما ٕاقتمعُت ويقولون@: ع@/ Ö ßeو ٌع Ò ße

باب@/ الذ� الَقَمع@: ـ ا6̀خر وا6ٔصل قمع@/ ßXبا ÍÈبته ٕاذا eعته ومنه أذللته@,



eع ٣٥٦

wا يÍÉب خشبة وهيى قمعة@, ßXبا ÍÈبتـه وeعته@: أذللته@, عاً@: Ö Òe eعته ـ مصبا
أيضاً والقَمع به@/ تتعلّق وLوها ا¦ر ع� ما والَقمع@: وvان@/ ليذّل ع�رأسه ا6ٕنسان

أeاع@/ وا�مع وLوه@, الزيت فzا ويصّب السقاء فم
ã
| Qعل آلة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الÍÉب قيدان@: فيه وي5حظ ٕاذ6ل@/
ã
ÍÈب| هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

وا6ٕذ6ل@/

ٕاذا والقهر@, وا6ٕحراق@, والرّد@, وال½Íف بأع�رأسه@, الÍÉب مصاديقه@: ومن
وٕاذ6ل@/ بÍÉب مyا كّل @كان

الوجوه@/ من بوجه مناسبة موارد
ã
| ويستعمل ]ناسبته ويتجّوز

ا¦ر أطراف
ã
| والذباب القربة@, فم

ã

وث بأداة@, فيه ء

ã
Ï¾ صّب ـ oمفاه وأمّا

الظرف
ã
| والتذلّل وا6نكسار اXقهوريّة حصول فباعتبار الشديد@: وال¿Ìب وغ	ه@,

واXاء@/ والذباب

/@٢٣ . ٢٢ ـ َحديد من َمقاِمُع وGم لوُد Ô� وا ُبطوuم
ã
| ما ر

Ò
Î½ يُ

الشخصّية@/ Ì»وك والقهر ل5ٕذ6ل به يÍÉب ما وهو ِمقمع@, bع

Jيي@/ و6 اXقموع الشخص Zوت 6 Mيث ٕاذ6ل قامع ÒXبا والÍÉب

وا¡ديد@, الÍÉب وهكذا معنويّاً@, أو ياً Sماد يكون@, شكل ّ القمع@بأيى قمع@آلة ßXوا
تكون مyا@: يراد مفهوم ّ وأيى ا6̀خرة@, nلعا التناسب من و6@بّد ا¡ّدة@, من ا¡ديد فٕاّن

سنخها@/ ومن Gا متناسبة متعلّقاtا

والنـ	ان اXقامع هذه قبال
ã
| مقاوم جنس من البدن يكون حال@, ّ أيى وع�



٣٥٧ eل

وا6ٕذابة@/ Îر
Ú
وال½ ا¤رقة الناريّة الثياب وسائر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

eل@:

والقُـّمل@: حـق	@/ أيى ,@ Ø ã�Ò Òe رجل وeاءة@/ حقارة ع� تدّل كلFت eل@: ـ مقا
بالقُّمل@/ شبّه ذلك كأّن صغاراً@, ورقه بدا ٕاذا مث@: Sالر وأÒeل الدبا@/ صغار

ضخم@/ بطـنه@: وeَل رأسـه@, ل ß Òe وقد لة@, Ö Òe الواحدة معروف@, القَْمل@: ـ صحا
يركب مyا أصغر ا Øu@أ ٕا6ّ الِقردان@, جنس من دويبة والقُّمل@: ا¡ق	@/ الرجل :@

Ø ã
والقََم�

ـل@/ Øe وbعها كا�راد@, تط	 أخري فدويبة الزرع ـلة Ø Ôe وأمّا زال@/ ÔGا عند البع	

يُروي وهذا له@/ أجنحة 6 الّذيى Ø ãè الد\ القُم\ل@: الفّراء@: قال ـ ١٨٦ . ٩ الxذيب
من الصغار وهيى ا�نادب@, القّمل@: ِعكرمة@: عن ّ ا6ٔنباريى ابن وقال عبّاس@/ ابن عن
را@كـع مثل قاِم5ً القُّمل واحد يكون أن Nوز الفـّراء@: وقال ـلة@/ Ø Ôe واحدtا ا�راد@,

مyا@/ أصغر ا Øu@أ ٕا6ّ الِقردان جنس من صغار دواّب القُّمل@: الليث@: وقال وُر@ّكع@/

شپش@/ @= كلمتا@ َقلمتا@, ـ@ @
ã
æياÌº ,@ @آراميى ـ @ ã�تطبي فرهنگ

أصاب ٕاذا والوسخ العرق من يتولّد اXعروف القَمل ـ ٤٤٩ . ٢ ا¡يوان حياة
ا6ٕنسان كان ا Ø[ر ا�احظ@: قال عفناً@/ يص	اXكان Øح� شعراً أو ريشاً أو بدناً أو ثوباً
والزب	 عوف بن ن ×aلعبد@الر عرض Fك الثياب@, وبّدل وتعّطر تنظّف وٕان الطباع eل

فيه@/ FG فأذن ا¡رير لُبس
ã
| HصJ ا  رسول استأذنا Øح� عّوام ابن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حيوان@, أو ٕانسان بدن
ã
| وسخ من يتولّد ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن



قنت ٣٥٨

ويتكّون@/ يتولّد مقّدمة ّ بأيى يشاwه ما أو

م¿Îود القُّمل جنس
ã
| 
اXع وهذا وضخامة@, ع�حقارة يدّل مyا واXشتّق

أنف«Îا@/ ٕا� بالنسبة

بالنسبة ا¡ق	الضخم
Ø ã
èالد هو والقامل طالب@, كُطّلبbع قاِمل bع والقُّمل

القمليّات@/ أنواع فيشمل ووجوده@, بدنه ٕا�

مَفّص9ٍت آياٍت والدَم فادَع Hوالض والُقّمـَل وا�راَد الطوفاَن َعلzم فأرَسـْلنا
/@١٣٣ . ٧ ـ وا Òفاسَتك�

أّن :@ÏÉق
ã
| سبق ـ فيُكون كُْن له يقوَل أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ø̂ ٕا ـ تعا� قال

وماّدة مقّدمة ٕا� وJ@6تاج وتكّونه@, Iقّقه
ã
| علّة يكون ا6ُمور من أمر ّ 6ٔيى ٕارادته

اXتظاهرة@/ وا�راد الطوفان
ã
الناس| 6ٔ@ك� مشاهد هو Fك وهذا أخري@, وعلّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قنت@:

الص5ة@,
ã
| القيام ع� ويطلق الدعاء@, قعد@: باب من مصدر الُقنوت@: ـ مصبا

السكوت ويسّمي القيام@, دعاء أيى القنوت@, ودعاء القنوت طول الص5ة أفضل ومنه
قاِنت�@/ 1ِ وقوموا@ ـ تعا� قوله ومنه قنوتاً@, الص5ة

ã
|

الباب@/ هذا يعدو 6 دين@,
ã
| وخ	 طاعة ع� يدّل صحيح أصل قنت@: ـ مقا

الديـن طريق
ã
| استقامة كّل ي Ød Ø

j قُنوتاً@, يقُنت قَنت يقال@: الطاعة@, فيه وا6ٔصل
علzا وا6ٕقبال الص5ة

ã
السكوت| ي Ødو قنوت@, الص5ة ã| القيام لطول وقيل قنوتاً@/

قنوتاً@/

قـوله@:
ã
| Fyمـ واحد بكّل Ì

Ø
وف« اòضوع@, مع الطاعة لزوم القنوت@: ـ مفر



٣٥٩ قنت

قاِنت�@/ 1ِ وقوموا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو اòضـوع
ã
| وقلنا طاعـة@, مع خضوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد ا6ٔصل أّن

القـنوت
ã
ف� وخضوع@/ رغبة مع بالوظيفة العمل هو الطاعة

ã
و| /@oتسل مع مواضع

/@Fyم أشّد خضوع

الص5ة@, اòشوع@, الطاعة@, ـ oمفاه وأمّا اÇXاّدة@, ã| القيدين ¡اظ من ف5بّد
طول ا6نقياد@, اòضوع@, ا6ٕمساك@, الدعاء@, السكون@, ا6نقياد@, الذّل@, القيام@, العبادة@,

Qّوزاً@/ فيكون وٕا6ّ القيدين@, وجود من ف5بّد التواضع@: والطاعة@, القيام

:@ ّ ٕاراديى ّ وت¿Ìيعيى ,@ Ø ã
تكوي القنوت ٕاّن Øj

:@
ã
| Fك ـ@

Ø ã

فالتكوي

/@١١٦ . ٢ ـ قاِنتون له كل� وا7ٔرِض مواِت Hالس
ã
| ما لَه بل ُسبحانه

/@٢٦ . ٣٠ ـ قاِنتون له كّل وا7ٔرِض مواِت Hالس
ã
َمن| وله

العق5ء@: مورد
ã
| ا6̀ية فٕاّن مَن@: ـ بكلمة الثانية ا6̀ية ã| والتعب	

َمن@/// ولَه رجون ÒH rأن ٕاذا ا7ٔرض ِمَن َدعوةً َدعا@كم ٕاذا Øj

بصيغة التعب	 وأمّا وا6ٔرض@/ Êوات
Ø
ال«

ã
| ما مطلق

ã
| ا Øuفٕا ـ ا6ُو�× 5Rف

م Øuفكأ الشـعور@, ع� الداّل القنـوت مفهوم فبلحاظ قاِنتون@: ـ العاقل nالسـا bع
عملهم@/

ã
| متوّجهون شاعرون

:@
ã
| Fك ـ ّ ا6ٕراديى ّ والت¿Ìيعيى

/@٢٣٨ . ٢ قاِنت�ـ 1ِ وقوُموا@



قنط ٣٦٠

/@٩ . ٣٩ ـ وقا_اً ساجداً الّليل آناَء قانٌت هَو ن Hأم

/@٣٥ . ٣٣ ـ والقانتات Òوالقانت� واXؤمنات Òؤمن�Xوا

/@٤٣ . ٣ الّرا@ِكع�ـ مع واركعيى واسُجديى لربِّك
ã

 اقنُ Ôhمر يا

بعد وهذا وركوع@, وسجود قيام بصورة طاعة@,
ã
| اòضوع حالة Iصيل يراد

اZ6ٕان@/ Iقّق

والعبادة@: العمل ص5ح
ã
| و¾Ìط اZ6ٕان@, بعد 6زم فالقنوت

/@٥ . ٦٦ ـ قانتاٍت مؤمناٍت مسلFٍت

/@٣٤ . ٤ ـ للغيب حافظات قانتاٌت فالّصا¡اُت

ا¡الة هذه Iصل n ومادام الطاعة@,
ã
| اòضوع حالة حصول اZ6ٕان فنتيجة

والعبادة@/ الطاعة و6 اZ6ٕان ينفع 6
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قنط@:

وقِنط يقِنط@, قَنط يقال ء@,
ã
Ï¿ال ع�اليأسمن تدّل صحيحة كلمة قنط@: ـ مقا

يقَنط@/

وتعب@, ÍÈب
ã Ò
èمن@با من@رaة@ا @تعا�@,@وقنط@يقنط ا6ٕياس الُقنوط@: ـ مصبا

باGمزة@/ ويعّدي قعد@, باب من ثالثة لغة :@ ا�وهريى وحكي وَقنوط@, قانط وهو

من اليأس أشّد وقيل /@	òا من اليأس الxذيب@:
ã
و| اليأس@/ الُقنوط@: ـ لسا

اXصدر@/ والُقنوط@: ء@/
ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٦١ قنع

والتحقيق@:
القاف حرفا ع�الشّدة ويدّل الشديد@, اليأس هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

والياء@/ الس� 5Rف وا6ستع5ء@/ والضغط والشّدة ا�هر حروف من F Øuفٕا والطاء@,
اGمس حروف من والس� والرخاوة@وا6ستفال@والسكون@/ ا�هر حروف من فالياء

والسكون@/ وا6ستفال والّرخاوة

:@
ã
اليأس| بعد ذ@كره ـ القنوط خصوصيّة ع� أيضاً ويدّل

/@٤٩ . ٤١ ـ َقنُوط فيَُؤوٌس ÛÌ Ø¿ال ه Hَمس وٕان

فـهو الطمع@, يقابل اليأس فٕاّن له@, وجـه ف5 الرaة@: أو باòـ	 التقييد وأمّا
]ا غالبـاً يتعلّق والطمع الرجاء كان وٕان كان@, ء

ã
Ï¾ ّ أيى عن والطمع الرجاء انقطاع

اò	ّية@/ ا6ُمور
ã
| يُقصد

/@٥٣ . ٣٩ ـ ا1 َرaِة من َتقَنطوا 7
/@٥٥ . ١٥ القاِنط�ـ ِمن َتكن ف9 با¡ق) Ìناك Ø¿ بَ قالوا
/@٢٨ . ٤٢ ـ َقنطوا ما بعِد من الَغيَث ُل Ø	 يُ اّلذيى وهو
/@٥٦ . ١٥ ـ الّضاّلون ٕا7ّ َرب)ه رaِة من َيقَنط وَمن

والتوّقع@/ ا6نتظار ذلك انقطاع فالقنوط مقصود@, ¡صول توقٌع الرجاء أّن Fوك
ض5ل@/ أعظم وهذا واòالق@, ب�العبد Dف ا6رتباط ينقطع وبالقنوط

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قنع@:

Hتلف
Ø
j ء@,

ã
Ï¿ع�ال ع�ا6قبال يدّل أحدYا صحيحان@, أص5ن قنع@: ـ مقا

ا6ٕقناع@: ـ فا6ّٔول ء@/
ã
Ï¾

ã
| اسـتدارة ع� يدّل ـ وا6̀خر القياس@/ اتّفاق مع معانيه



قنع ٣٦٢

الدعاء@, عند اليد مّد وا6ٕقناع@: ٕاقناعاً@/ يُقنع له أقنَع يقال@: ء@, ãÏ¿ع�ال بالوجه ا6ٕقبال
اXنحدر@/ للFء ا6ٕناء ٕامالة يده@ٕالzا@/@وا6ٕقناع@: @Zّد

ã
ع�ا�هة@الّ� ٕاقباله عند @بذلك يى Ùdو

يسـأله@/ من ع� 6ٕقباله قانعاً يى Ùdو سأل@, ٕاذا قنوعاً@, يقنع الرجل قنع الباب@: ومن
راضياً@/ له الّذيى ء ãÏ¿ع�ال يُقبل 6ٔ@نّه قناعة يت Ødو ,@ ãÏÈر ٕاذا قناعة@: قنع ويقولون@:
من مسـتدير وهو فالِقنع@, ـ ا6̀خر وأمّا لل¿Ìب@/ اXاء ٕا� رأسه البعـ	 مّد وا6ٕقناع
ا Øu@6ٔ معروف@, اXرأة@: وقِناع اGدّيـة@/ عليه دي Ôt طبق شـبه والِقناع@: والِقنع الرمل@/
ا
Ø
Wو له@/ كالقِناع جعله كأ@نّه ÍÈباً@, بالسوط رأسه قنّع منه@: اشتّق ا ØWو برأÎºا@/ ُتديره
ثـالثاً أص5ً هذا عل ÔN أن Zكن وقد تصـّوب@, فيه ليس ء

ã
Ï¾ إرتفاع ا6ٕقناع@: شّذ@:

Îم@/ ßºُرءو ُمهِطع�ُمقِنعيى ـ تعا� بقوله فيه وJتّج

فالقانع@: ـ Ú�ْعـ ÔXوا القاِنَع وأْطِعُموا سأل@/ قُنوعاً@: بفتحـت� يقنَع قنَع ـ مصبا
رضيت@, وَقناعة@: من@باب@َتِعب قنعاً وقِنعت@به @يطيف@و6يسأل@/ الّذيى :@ ØواXع السائل@/
ُكتب@, مثل قُنُع bعه اXـرأة وقِناع /@

ã

أقنع فيقال باGمزة ويتعّدي وقَنـوع@, قَِنع وهو

به@/ يُقنع أيى جعفر@, مثال مَقنع شاهد وهو الِقناع@/ لبست وتقّنعت@:

يقنَع قِنع يقال ٕالzا@, ا¤ـتاج ا6ٔعراض من باليس	 ا6جðاء القـناعة@: ـ مفر

ã
| يُلّح 6 الّذيى السائل هو القانع بعÎÉم@: قال سأل@/ وقَنع@: /@ ãÏÈر ٕاذا وقَنَعاناً@: قَناعة

يأتيه@/ ]ا ÏÈوير السؤال

وقنيع قَِنع�@/ قوم من وقَِنٌع قُـن\ع قوم من قانٌع ورجل /@
ã
ÏÈر بنفسه@: قِنع ـ لسا

الَعدل ال¿Îود من قنع@: ÒXوا قنائع@, نسوة من وقنيعة قنيع وامرأة قَنيع�وُقَنعاء@, قوم من
والقُنوع@: َمرضيّـ�@/ كانوا ٕاذا@ وقُنعان مَقاِنع ورجال وقضائه@/ برأيه ÏÈوُير به يُقنَع

سأل@/ وقيل@: للسؤال@, ذّل وقَنع@: للمسألة@, والتذلّل السؤال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٦٣ قنع

والتحقيق@:

ب�يديه ع�ما حياته أمَر يُطبّق Øح� تنازل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
يدعو ومن به@/

ã
يكت� بشاهد والرضا يأتيه@/ ]ا الرضا مصاديقه@: ومن ٕامكاناته@/ من

/@oوالتسل الرضا حال
ã
| ربّه

يقصده@, ما ٕا� الوجه وٕاقبال باطناً@, الفقر وحالة السؤال الرضا@, مطلق وأمّا
ويـضبطه@, وÇJفظه الرأس ÇNمع ما ولُبس أرض@, أو ماء جانب ٕا� الرأس وٕامالة
ا6ٔصل لوازم fن هدّية@: وفيه وت�يله طبق hوتقد @الرمل,

ã
| وQّمع وحصول@انضباط

وآثاره@/

/@٣٦ . ٢٢ ـ Ø Ò�عXوا القانَع وأطِعموا ِمyا فُكلوا ا Ôwُجنو َوَجَبْت فٕاذا

وهو ّ ظاهريى Øn@وتأ اضطراب دون من له çوأ tيّأ ]ا ã
ÏÈور تنازل من أيى

]ع
السائل@,
Ø
القانع@و6@اXع وليس العاجز@/ اXعتّل الضعيف هو :

Ø
واXع عفيف@وقور@/

ا6ٔغلب
ã
| والسائل منه@/ وا6حسان ا6طعام ٕا� وحاجة فقراً أشّد

Ø
واXع القانع فٕاّن

أّن Fك ـ ر Öy تَ ف9 الّساِئَل وأّما للسـائل@: والّزجر ر Øyال يكره نعم Tـتاجاً@, 6@يكون
حراماً@/ يكون وقد مكروه@, أيضاً ع�سؤاله ا6ٕعانة

ٕالzم 7َيرتد8 ُرؤوÎºم ُمقِنعيى Òُمهِطع� ا7ٔبصاُر فيه تَشَخُص ليَوم رهم نؤخ) ا Ø̂ ٕا
/@٤٣ . ١٤ ـ َطرفُهم

و6 ومتحقSرين@, متذلSل� اòفض ٕا� رؤوÎºم
ã
ومBي� مقبل�@, ع�

ß
Ì»م أيى

ا¡	ة@/ من طرفهم يرتّد

ا6ٕعت5ء من مBي5ً الرأس جعل الرأس@: وإقناع قانعاً@/ ء
ã
Ï¾ جعل فا6ٕقناع@:

اليوم@/ ذلك أهوال من يري ]ا تذل5ًّ سفل ٕا�



قنو ٣٦٤

ذلك
ã
| والشدائـد وا66̀م ا6ٔهوال من يري ما ع� حاt6م تنطبق فهؤ6ء

والذّلة@/ ع�اGوان رؤوÎºم ويُقنعون اليوم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قنو@:

وِقناء 
ع�قَ الكّل مع ÔNو ا¤فورة@, والقناة الظهر@, وقناة الر·@, القناة@: ـ مصبا
قـتل بـاب من قَنـواً أقنوه ء

ã
Ï¿ال وقنوت ٕاحتفرtا@/ القـناَة@: وقّنيت وقُنّو@/ وقَنَوات

قُـنواٍن ومال قّيدوه@, هكذا للتجارة@, 6 قنية
ã
Ï»لنف ذته ØHا واقتنيته@: bعته@/ وِقنوة@:

وا�مع قيس@, @لغة
Ø
ËÉوبال الكباسة, ل: ßa@وزان والِقنو أعطاه@وأرضاه@/ وأقناه: وِقنياٍن@/

وُقنوان@/ ِقنوان

ã
| ارتفاع ع� وا6̀خر وUالطة@/ م5زمة ع� أحدYا يدّل أص5ن قنا@: ـ مقا
الباب@: ومن غ	ه@/ آخر لوناً

ã
æُيقا كاللون خالطه@, ٕاذا قاناه قوGم@: ـ فا6ّٔول ء@/

ã
Ï¾

قنيت ومنه قنيته@, يتّخذ قنيان@: ومال للتجارة@, 6 له معّداً كان ٕاذا واقتناه ء
ã
Ï¿ال 
قَ

من اÒXقـناة الباب ومن لشجرته@/ م5زم 6ٔ@نّه عليـه@, ]ا الِعذق والِقنو@: لزمتـه@/
ã
çحيا

الظـّل 6ّٔن بـذلك Çيى Ød ا Ø̂ وٕا الشمس@, تُصيبه 6 مكان وهو مزها@,
Ò
v 6 فيمن الظّل

,@
Ó

قَ

ã ß

قَ والفعل ا6ٔنف@,

ã
ٕاحديداب| الَقنا@: ـ ا6̀خر وا6ٔصل يفارقه@/ يكاد 6 م5ُزمه

قَـنا ÇQمع ا Øu@6ٔ واو@, وألفها وُترَفع@, ُتنصب ا Øu@6ٔ هذا@, من القَناة تكون أن وZكن
والتشـبيه عربّية@, اXاء قَناة كانت ٕان القـناة@, wذه ة

Ø
مُشـ} عندنا اXاء وقَناة وَقَنوات@/

كُعوب ا@ Øu6ٔ القـناة@, هذه ا Øu@فكأ وآباٌر Ômكظا هيى ولكن ارتفـاع@, جهة ليسمن wا
وأنابيب@/

القريبة للك«Ìة ياء الواو قلّبوا الِكسبة@/ والُقنية@: والِقنية والقُنوة القِنوة ـ لسا



٣٦٥ قنو

قَنية فجعلوا الكوفيّون وأمّا الب½Íيّ�@, قول هذا MاGا@/ الياء فاُِقّرت ُقنية@: وأمّا مyا@,
ذtا@/ ØHا وقنوtا@: كسبته@/ ء@:

ã
Ï¿ال وقنوت لغت�@/ وقَنوة

خَلق@/ امتلك@, ا@كتسب@, أحرز@, اشي@, HقاناهJ ـ قع

ذراع@/ عصا@, خñرانة@, قصبة@, HقاِنهJ

/@
ã
æ ,@ نايى نñه@, = قاِنه :@ ع�يى قانيا@/ :@ ãæياÌº قانيا@/ :@ آراميى ـ ã

فرهنگتطبي�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن النفـس@/ لدي bع مع اذ ØHا هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

وُعنقود@/ ِقنوان بصورة الشجرة لدي ار ß\ وQّمع النفس@/ لدي اّدخار bع@/ ا@كتساب@مع

الدوام@/ اXوافقة@, اللزوم@, اòلط@, آثاره@: ومن

والع�ّية@/ ال«Ìيانيّة من fأخوذة والَقَصبة@: والَعصا لْق Òòوا · الر� ãæمعا وأمّا

أ@ك�@, باشـتقاق مyا مشتقّة متفّرعة واليائيّـة ا6ٔصل@, ã| واويّة اXاّدة وهذه
وتدّل@ع�@ثبوت@ولزوم@ودوام@زائدة@بالياء/@وحينئذ@تستعمل@من@باب@ÍÈب@,@6ختصاصه

/@
Ø ã
اليا� بالناقص

داِنية ِقنواٌن َطْلعها من النHْخِل وِمن م�ا@ِكباً َحبّاً منه رُج ÔK Íاً ßÉَخ منه فأخَرْجنا
/@١٠٠ . ٦ ـ

بـا¡ّب شـبيه والِقنوان حالّيـة@, وا�ملة النخـل@, من خ�ه@: مبتـدأ وقنوان
ا@كب@,ÇXا ا¡ّب بـ� مـعضة أو عقيـبه@/ ذ@كر وGذا بعض@, فوق بعضه ا@كبXا

ا¡ّب@/ بتناسب أعناب@, من وا�نّات

مـن النـخل لدي اXتجـّمع وهو والِكباسـة@/ الِعذق وهو ِقنـو@, bع والِقنوان



قنو ٣٦٦

لنف«Îا@/ ذtا ØHا ا Øu@كأ أ\ارها@,

/@٤٨ . ٥٣ ـ Ò�وأق Ò�هوأغ وأ@نّه ا7ُخري الّنشأةَ عليه وأّن

طلب أيى لنفسه@, وbع اذ ØHا وهو القنا ويقابله والفقر@, ا¡اجة فقدان الغ
هو

ã

البـاط الفـقر ٕا� القـنا حقيقة ومرجع ٕالzا@, للحاجة لديه وbعها اُمـور وIصيل
وٕان

ã
الغ
القل� هو الغنا حقيقة أّن Fك وثروة@/ مال ذا الظاهر

ã
| كان وٕان وا6حتياج@,

لل�وة@/ فاقداً @كان

التكوين جهة من ٕامّا واXعنويّة معنوّية@, أو ماّدية جهة ã
| ٕامّا الغ
والقنا@: ٕاّن Øj

/@
Øã
ÏÈعر ّ ثانويى باعطاء أو والذات@,

ما Iصـيل
ã
| دا_اً xNد مقتنياً أو غنـيّاً@, Nعل الّذيى هو صورة@, ّ أيى وع�

واXعنوّية@/ اXاّدية ا6ُمور من ٕاليه Jتاج

خـلَق وأ@نّـه اÇXاّديى اÇòلق بـعد �النشأة عليه �وأّن ا6ُخري النشأة وذ@كر
/@ ّ واXعنويى للFّديى oالتعم هذا ع� يدّل وج�@: الز\

مصـدر@, Ëºٕا عريى Sوالش ,@ عريى Sالش ُرّب هو وأ@نّـه الكرZة@: ا6̀ية بعد يذكر Øj

الغ مرتبـة ٕا� يبلغ ما منه

ã
العا� وا¡ّد مراتب@, وله الدقيـق@, ا6ٕدراك هو عور والش�

وا¡قائق@/ اXعارف ٕادراك
ã
|
Ø ã
æالّروحا

اXتعال@/ ا  من وهو ا6ٔصيل@, الغ
والق
ومنشأYا مبدأ عور فالش�

حا6ته@, bيع
ã
| ويعبده فضله@, ويستع�من لرّبه@, وOشع Oضع فل5ٕنسان@أن

والعبادة@/ بالسجود ويأمر السورة@, آخر
ã
| تعا� يقول Fك@

Íفzا@/
Ø
فتب½ اXقام@,

ã
| وتفس	اً لغة ا¡قيقة اشت}ت وقد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٦٧ قهر

قهر@:

مقهوراً@, وجدته وأقهرته@: مبالغة@, وقَّهار قاهر@, فهو غلبه@, قهراً@: قهره ـ مصبا
فzا@/ ُيقَهر حال ٕا� صار وأقَهر@:

وأقهر قهراً@/ يقهره قهره يقال@: وعلّو@, ع�غلبة تدّل صحيحة كلمة قهر@: ـ مقا
ماؤه@/ يَسيل Øح� طُبخ اللحم@: ُقِهر الباب@: ومن فzا@/ يذّل حال ٕا� Ù	ُص ٕاذا الرجُل@:

خلفه@/ ٕا� رجع ٕاذا القَهقَريى ذلك@: عن شّذ ا ØWو

/@Fyم واحد كّل
ã
| ويستعمل معاً@, والتذليل الغلبة القهر@: ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا6ٕجـراء مـقام
ã
| الغـلبة أيى الغـلبة@, ٕاعFل هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن

قدرة@/
ã
| تفّوق هو الغلبة أّن وسبق والعمل@/

ِمن وهم َتغلب@, ف5
Ò
oاليت فأمّا يقال@: ف5 ا6̀خر@, مقام ã| أحدYا يستعمل و6

اXتحقّق أّن Fك القهر@/ دون ,@oع�اليت موجودة ثابتة الغلبة فٕاّن سيقهرون@/ َقهرهم بعِد
مقهوريxّم@/ 6 مغلوبيxّم هو الروم Tاربة ã

|

وتفّوقه وعلّوه قدرته Qريى الّذيى وهو والقَّهار@: القاِهر :@
ا¡س ا  أÊºء ومن
يكون من غ	ه من وليس Tيط@, نافذ مهيمن حا@كم وهو خلقه@, bيع ع� وغلبته
حgه Iت Tكومون مقهورون سويه ما فكّل uاية@, و6 حّد ب5 ع�ا6ط5ق قاهراً

وقهره@/ وسلطانه

شديدة@/ وحكومة أ@كيد قهر ع� يدّل اXباِلغة@: صيغِته ]ناسبة والقّهار

الرّب سيطرة Iت ا¡ا6ت bيع
ã
و| دا_اً مقهوراً كونه ٕا� يتوّجه أن فللعبد



قاب ٣٦٨

ضعيف@, Tدود 
غ أو فيه ظاهرة قدرة بظهور يَطغي و6 وحgه@, وتسخ	ه القاهر
القاهر@/ الغالب القيّوم ا¤يط الرّب قدرة عن يغفل و6

/@١٨ . ٦ ـ اòب�
Ô
oا¡ك وهو ِعباِده فوَق القاهُر وهو

/@٣٩ . ١٢ ـ القّهار الواحُد ا1ُ أم Õخ� قون متفر) أرباٌب َء
/@١٦ . ٤٠ ـ القّهار الواحد 1 اليوَم اXلُك ن Ò ßX

/@١٦ . ١٣ ـ القّهار الواحُد وهو ء
ã
Ï¾ كل) خالُق ا1ُ قل

فـا  الواحد@, ا  هو اXطلق القّهار أّن ٕا� ٕاشارة الواحد@: ا  بعد ذ@كره
ã
و|

وا¡كم@/ اXلك وله ء
ã
Ï¾ كّل خالق القّهار وهو غ	ه ٕاله 6 واحد تعا�

/@٩ . ٩٣ ـ َتقهر َف9
Ò
oاليت فأّما

ã
| تـفعل بأن والعلّو@, التفّوق وٕاجراء القدرة بٕاعFل غلبة عليه تغلب ف5 أيى

تعا�@: قوله
ã
| اXراد هو وهذا تشاء@, ]ا وأمواGم أنف«Îم

/@١٢٧ . ٧ ـ قاِهرون فوَقهم وٕانّا نساَءهم وَنستَحييى

ا6ٔصل@/ آثار من القاهر@:
ã
| والعلّو اXقهور@,

ã
| التذلّل أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قاب@:

ولكـّل َية@, Sوالس القوس مَقبض ب� ما القاب ويقال@: القـدر@, القاب@: ـ مصبا
قابان@/ قوس

ا6ٕبدال@: فأمّا وقلب@, ٕابدال معنيان@: فzا الكلمة أّن وعندنا القدر, القاب@: ـ مقا
بـ� ما القاب ويقال@: القيد@/ وا6ٔصل ياء@, من منقلبة وا6ٔلف دال@, من مبدلة فالباء

والِسَية@/ قِبض ÒXا



٣٦٩ قاب

ٕاذا قَوباً@: يقوب وقاب التقوير@, ِشية ُحفرة أو أرضاً تَقوب أن الَقوب@: ـ لسا
قـوٍس وقاد قوس@, وقيب قوس قاُب Fyبي وتقول قرب@/ ٕاذا الرجل@: وقاب هرب@/
قوله

ã
| بعÎÉم وقال ية@/ Sوالس اXقبض ب� ما والقاب@: قوس@/ قدر أيى قوس@, وقيد

الفّراء@: قوس�@/ طول وقيل@: فقلبه@, قوس@,
Ö ã Ò
èقا أراد :@ Öقوَس� قاَب فكاَن عّز@@وجّل

قوس�@/ قدر أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من مشـتقّة الكلمة وهذه Wتّد@/ عميق تأث	 هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

أثر فيه يري ا
Ø
W وغ	ها واGرب@, الفلق@, ا¡فر@, ومنه العميق@, التأث	 وهو القوب@,

خاّص@/ Lو ع� التأث	والعمل من

اXعمول@/
ã
| امتداد ع�وجود يدّل فيه@: ا6ٔلف بوجود والقاب

الطول@/ اXقدار@, ـ@ oمفاه موارد
ã
| الكلمة اXع
تستعمل هذا و]ناسبة

اXعمول@/
ã
| نافذ عميق ع�تأث	 يدّل فيه@: الياء بوجود والقيد

/@٩ . ٥٣ ـ æأد أو
ß Ö
َقوَس� قاَب فكاَن Øفَتَد� َدنا Øj

ã
Ùوالتد� معنويّاً@/ أو ياً Sماد التسفّل@واL6طاط ع�سبيل القرب هو الدنّو ٕاّن قلنا

أمر@/ جريان
ã
انعطاف| هو والقوس اLدار@/ مع ا6سسال هو

وقـد العالية@, الروحانيّة اXراتـب من ا6ٔع� ا6ُفق ã| HصJ الرسـول ٕاّن أيى
ا6ُفق كان Øح� وَمنّيته@, تشّخصاته [ام عن واLدر متسف5ًّ@, خاشعاً متواضعاً تقّرب

منه@/ أقرب أو قوس�@, قاَب اXتعال وب�ا  بينه Dف

ا6ٕمكانّية@, الذاتيّة ا¡دود عن@ا¡ّدين@حّد عبارة القوس�@اXمتّدين@: وجود وأمّا
وغ	Yا@/ واXكان الزمان من ا�«Êنيّة اòارجيّة ا¡دود وحّد



قوت ٣٧٠

وكFله@, بلوغه uاية ٕا� بلغ ولو كان@, Ì¿ب ّ للب¿Ìأيى مت5زمان ا¡ّدان وهذان
واللقاء@: والبقاء الفناء مرتبة Ï½أق له وحصل

/@١١٠ . ١٨ ـ Ú ãٕا� يُوَحي مثلكُم
Õ
Ì¿ب أنا ا Ø̂ ٕا ُقل

/@ الوحيى راجع

ã
و| الوجود نور

ã
Ø�Q عن ٕاLناًء Fzف فٕاّن بالقوس�@: ا¡ّدين التعب	عن وأمّا

القيدين@/ هذين حصول بسبب اXنبسط@, الفيض جريان

الكرZة@/ ا6̀ية
ã
بالكلFت| التعب	 لطف فظهر

مرحلة
ã
و| قوس�@, قاَب صاَر أيى كان@راجع@ٕا�ا6ُفق@, ضم	 أّن أيضاً وظهر

القـلوب أبصاُر Hِرَق Øح� :@ Øk6ٔا بالنـور يلحق Øح� وا¡جاب� القيدين رفع يريد
قُدسك@/ Sبعز مَُعلّقًة أرواُحنا Ò	وتَص العظمة مَعِدِن ٕا� فتَِصَل النّور ُحُجَب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوت@:

من ء@/
ã
Ï¿ال ع� وقدرة وحفـظ ٕامساك ع� يدّل صحيح أصل قوت@: ـ مقا

أراد@/ ما ع� وقادراً عليه وشاهداً له حافظاً أيى ,@ ُمقيتاً ء
ã
Ï¾ ع�كّل ا1 وكان ذلك@:

والقَْوت@: ته@/ وقو\ البدن ِمساك 6ٔ@نّه قوتاً يى Ød ا Ø̂ وٕا مق@, الر\ سك ÔZ ما القوت الباب: ومن
الُقوت@/ Ëº6ٕوا قَوتاً@, قُتّه يقال الَعْول@,

من قَوتاً يقوته وقاته أقوات@/ وا�مع مق@, الر\ سك Ô̈ يؤكل ما القوت@: ـ مصبا
وا¡افظ اXقتدر قيت: ÔXوا يتقّوت@بالقليل/ وهو أ@كله@, واقتات@به: قُوتاً, أعطاه قال: باب

والشاهد@/

والِقـيتة والِقيت القوت ِسيده@: ابن الرزق@/ من مق الر\ سك ÔZ ما الُقوت@: ـ لسا



٣٧١ قوت

الُبـلغة@/ وهيى ا6ٕنسان@, بدن به يقوم ما الصحاح@: ã|و زق@/ Sالر من اÔXسكة والقائت@:

يُعطيى الّذيى هو قيل قيت@: ÔXوا القوت@/ سأله واستقاَته@: يقوت@/ قات مصدر والَقوت@:
قوته@/ أعطاه ٕاذا ُيقيته@, أقاته من وهو ا5òئق@, أقوات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرزق@, من أخّص وهو حيوان@/ به يتغّذي ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

]قدار كان سواء ا¡ّية@, اXوجودات وسائر ا¡يوان حياة تدوم به ٕانعام هو الرزق فٕاّن
تعا�@: قوله

ã
| Fك /@6 أو 6زم قوت

ُينِفقون@/ رَزقناهم ا ØWو زقنا@كم@, َر ما طّيباِت ِمن @ُكلوا

ا¡ياة@/ hويُد ا¡اجة سك ÔZ مقدار هو والقوت

القوت ٕايتاء 
]ع ٕافعال وا6ٕقاتة مصدر@, Ëºٕا
Ø
ËÉوبال مصدر@, بالفتح فالقَوت
منه@/ ٕاËºفاعل قيت ÔXوا وٕاعطاؤه@,

ا6ٔصل@/ آثار fن وا6ٔ@كل@: وا6ٕمساك والبُلغة ا¡فظ ـ oمفاه وأمّا

ـ أيّام أربعِة
ã
| ا Òtأقوا فzا ر Hوقد فzا وباَرك َفوقها من

Òã
Ïºَروا فzا وَجعَل

/@١٠ . ٤١

له يكن سي)ئة َشفاعَة َيشفع وَمن مyا نصيٌب له يكن َحَسنة َشفاعة َيشفع َمن
/@٨٥ . ٤ ـ مقيتاً ء

ã
Ï¾ ع�كّل ا1ُ وكاَن مyا @ِكفٌل

فتأم�القوت ا¡دوث@, بعد البقاء امتداد
ã
| ٕاليه وJتاج ا¡ياة hيُد ما فالقُوت
البقاء@/ Iقّق

ã
| 6زم واN6ٕاد التكوين بعد

والُقوت@Oتلف@باخت5ف@أنواع@اXوجودات@Mسب@اقتضائها@وتناس}ا@واحتياجها@,



قوس ٣٧٢

الرزق@/
ã
| قلنا Fك معنويّاً@, أو ماّدياً

كان@, صنف ّ أيى من موجود كّل تعا�يعطيى فٕانّه :@
ا¡س اÊº6ٔء من واXقيت
الوجـود نعمة وينتج

Ø
rي Øح� وجوده@, واستمرار بقاؤه Jصل به الّذيى وقوته رزقه

عبثاً@/ التكوين و6@يكون وٕابقاء@, ٕاحداثاً

واXاء كاGواء ا�سـFنيّة ا6ٔغذية من هو ا Ø̂ ٕا اXادّية@: اXوجودات ã| والقوت
مyا@/ يّكب وما وا¡يوانات والنباتات وا�Fدات

الروحانيّة ا6ُمور من اXاّدة@: nعا وراء ا ØW nالعوا من الروحانيّة اXوجودات ã|و
واXؤانسات والعقليّة القلبيّة واXشاهدات الروحانيّة وا6ٕدرا@كات اXعنويّة @كا6لتذاذات
اG6ٕيّة اÊº6ٔء حقائق وQلّيات الغيبيّة با6ٔنوار وا6رتباطات بالروحانيّات والتعلّقات

ا¡ّقة@/ ا�Fليّة وا�ذبات ال5ّهوتيّة والصفات

وألوان أنواع ع� ا6ٔشياء خلق وتدب	ه@: وحgته علمه ÏÉقت[ سبحانه فهو
ذواtا@/ ع�اقتضاء قوtا مyا لكّل Øوع� قّدر Øj Uتلفة@,

مقصـود@, لتحصـيل بآخر قّوة أو ء
ã
Ï¾ ٕا¡اق عن عبارة الشـفاعة ٕاّن وقلنا

النتيجة@/ Iصيل
ã
| يشكان وwذا ا6ٔمر@,

ã
| مشاركة نوع فيتحقّق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوس@:

واوه فُتقلب ف ØÍ½ يُ Øj ء@, ãÏ¿ب ء ãÏ¾ تقدير ع� يدّل واحد أصل قوس@: ـ مقا
اXذروع@, wا يقّدر 6ٔ@نّه بذلك يت Ødو الذراع@, فالقوس@: واحد@/ bيعه

ã
| 
واXع ياء@,

ذراع�@/ أراد التفس	@: أهل قال ـ قوس� قاَب ـ عyا ُيرمي
ã
الّ� القوس يت Ùd وwا

وبينه
ã

بي ويقال@: قوس@/ كأ@نّه ,@
Lا الشيخ@: قّوس وقد الظ\هر@/

ã

اXنح وا6ٔقوس@:

وbع مقياس@/ واXقدار ء@,
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال تقدير وهو القياس ومنه قدره@, أيى ُر·@, ِقيس



٣٧٣ قوس

منه@/ القياس أصل وأّن ْبق@, الس\ القَْوس@: أّن بعÎÉم@: وحكي وأقواس@/
Øã
Ï ß»ِق القوس

الواو@/ كلّه ذلك وأصل

وا�مع ُقويسة@, قيل التأنيث ع� صّغرت وٕاذا ويؤّنث@, يذّكر القوس@: ـ مصبا
وقياس@/ أقواس وع� ُفعول@, ع� وا6ٔصل القلب ع� وهو ,@

Øã
Ï»ِق

وه Ø	فص ع�فُعول قُووس
Øã
Ï ß»ِق وأصل وِقياس@,

Øã
Ï ß»ِق وا�مع قوس@, ـ صحا

ã
| ا¦Çر بقيّة أيضاً والقَوس قوساً@, الذراع وا Ød ا Ø[ور ياء@/ الواو قلّبوا Øj فلوع@, ع�
ع� قّدرته ٕاذا فانقاس@: وِقياساً قَيْساً أقيس غ	ه وع� بغ	ه ء

ã
Ï¿ال وِقست ّلة@/ Ôا�

القياس,
ã
جاريته@| ف5ناً@ٕاذا وقايست وِقياساً/ ُقسته@أقوُسه@قَوساً وفيه@لغة@أخري مثاله,

سبيله@/ يسلك أيى بأبيه@, ويقتاس يقيس@, أيى يقتاس وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن جانب@/ ٕا� ء
ã
Ï¾

ã
| اLـناء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

ã
و| ا6ٕنسان@, َظهر

ã
و| ُقَزح@, وقوس الدائرة@, وقوس ال«Îم@, قوس

ã
| واقع اLناء

ء@/
ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ مقايسة وكذلك الذراعان@, اّتصلت ٕاذا دائرة من قوس فٕانّه الذراع

ء
ã
Ï¾ ت�يل

ã
| Fك اL6ناء@,

ã
| وانطباق ووقوع ع�Iقّق يدّل بالياء@: والقيس

ã
| اÇLناء Iقّق اXقايسة حقيقة فٕاّن والقياس@, اXقايسة 
مع وهذا ء@,

ã
Ï¿ب وتقديره

آخر@/ ء
ã
Ï¾ ٕا� مBي5ً ء

ã
Ï¾

ٕاذا والسـبق وا6نـعطاف وا6قـتداء التقدير
ã
| تستعمل 
اXع هذا و]ناسـبة

وا6ٕشتداد@/ التبخ وكذلك النظم عن اLناء أوجب

Qّوزاً@/ فيكون وٕا6ّ ا6ٔصل@, قيود ¡اظ من ف5@بّد



قوع ٣٧٤

/@٩ . ٥٣ ـ æأد َقوس�و قاَب فكاَن Øفَتَد� َدنا Øj ا7ٔع� با7ُُفق وهو

ا  وب� بينه Dف قوس� قاب امتداد ٕا� ا6ٔع� ا6ُفق بلغ Øح� Øفتد� دنا أيى
,@
Ø ã
çذا حـّد واLناء ,@

ã
æÊ»ج اLناء اLناءين@, من أثر ٕا6ّ يبق n أيى اXتعال@, العـزيز

وهـو ا6ٕمكـان@, لوازم مـن
ã
æوالثا ,@Ë»وا� اXـاّدة nعا من بالرحلة يرتفع وا6ّٔول

Wكن@/ لكّل الثابت ا¡جاب

اXطلق@/ الوجود نور جريان
ã
| ٕاLناء ا¡ّدين هذين أّن قاب@:

ã
| وسبق

ا¡ّق وب�نور بينه يبق nيثM ,@
ã
اXتعا� مقامه ٕا�رفيع التعب	ٕاشارة هذا

ã
و|

يديه@/ ب�
Ø
Fع ا¡جب bيع وارتفع ذاتيّان@, حجابان ٕا6ّ ا�ليل العزيز

كّلت مقام وهذا أيضاً@, Fwا¡جاب�واضطرا تزلزل ٕا� ٕاشارة :@æأد كلمة
ã
و|

عرفانه@/ عن أفكارنا وعجزت ٕادرا@كه@, عن أفهامنا

عبادتك@/ حق\ عبدتك وما مَعرفتك حق\ عرفتك ما :@HصJ قال فقد هذا ومع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوع@:

وا6ٔلف ْلساء@, ÒXا ا6ٔرض القاع@: ذلك من مكان@,
ã
ع�تبّسط| يدّل قوع@: ـ مقا

فيه يبسط الّذيى اßXسطح القَوع@: دريد@: ابن قال التصغ	ُقويع@/ ã| يقال واو@, ا6ٔصل ã|
من 6ٔ@نّه الباب هذا من فليس الناقة@: الفحل ÍßÈاب وهو والقَوع أقواع@/ وا�مع ا¦ر

قعو@/ وأصله اXقلوب@,

والقيعة@: ينبت@, 6 الّذيى فارس@: ابن وزاد ا6ٔرض@/ من اXستويى القاع@: ـ مصبا
ساحxا@/ الدار@: وقاعة وِقيعان@/ وأقُُوع أقواع وbع مثله@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٧٥ قول

والتحقيق@:

العFرة عن اòالية اXستوية اXتّسعة ا6ٔرض هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

وا6ٔشجار@/ والزراعة

والسكون ل5ستفال والع� والل�@, للمّد ا6ٔلف حرف :@
اXع هذا ع� ويدّل
وا6نفتاح@/ مت والص\

Fك وانطباق@, ووقوع Iقّق ع� ويدّل والل�@, للمّد فالياء بالياء@: الِقيعة وأمّا
والِقيب@/ والقاب والِقيس@, القوس

ã
| قلنا

/@١٠٦ . ٢٠ ـ َصْفَصفاً قاعاً فَيذُرها بال@///
ß
ا� عن ويسألونك

/@٣٩ . ٢٤ ـ ماءاً الظHمآُن سبُه ÒJ بقيعٍة Ìاب
Ò
ك« م ÔGFأع كَفروا واّلذيَن

ويـفّرقها يَـنسفُها فـقُل القيامة@: يوم جرياuا وعن ا�بال عن ويسألون أيى
مسـتوية أرض

ã
| ك«Ìاب الكافرين وأعFل صافية@/ متّسعة مستوية أرضاً فيذرها

مّتسعة@/

5Rف الِقيعة@/ بكلمة Øع� خارجيّاً@: معيّناً قاعاً الثانية@, ا6̀ية ã| اXراد كان ا ØXو
ا6ٔصل@/ مفهوم مyا ف	اد ا6ُو�@: ا6̀ية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قول@:

يقول قال النطق@, من القول وهو كَِلمُه@, يقّل صحيح واحد أصل قول@: ـ مقا
الَقول@/ كث	 وقَّوال@: قُولَه ورجل اللسان@/ قول@: ßXوا قَو6ً@/

مصدران@, 6 منه ٕاÊºن والقيل@: والقال ومَقالًة@/ ومَقا6ً قَو6ً يقول قال ـ مصبا



قول ٣٧٦

ُجع5 ماضـيان فع5ِن ا6ٔصل
ã
| Yا ا6ٕنصاف@:

ã
| وقال العوامل@/ Mسـب وُيعَربان

ما عليه ويدّل عليه@, كانا ما ع� ليدّل Fفتحه
ã
واُب� اÊº6ٔء استعFل واستعم5 ,@�dٕا

ã
| وقاوله /@

ã
Ø
اXغ والقَّوال@: بالفتح@/ وقاَل@, قيَل عن HصJ ا  رسول uي ا¡ديث@:

ã
|

الرئيس@/ قول@: ßXوا /@
ومع وزناً جادله مثل مقاَولة أمره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان@/ وسيلة ّ بأيى وٕانشاؤه القلب ã| ما ٕابراز هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

Uصوص غ	 فالقول التفهo@والتفاهم@/ جهة الطرف�من باخت5ف Oتلف 
اXع وهذا
والعقول ال5ّهوت nعوا من ومرحلة مقام ّ أيى ã|@ بل@Nريى با6ٕنسان@وبا6ُذن@واللSسان@/

الطبيعيّات@: وسائر وا¡يوان وا6ٕنسان وا5Xئكة

:@
ã
| Fك ـ@ اXتعال ا  من فالقول

/@٣٠ . ٢ ـ جاِعٌل
ã
Ùæ ٕا للم9ئكة ربّك قال ٕاذ
:@
ã
| Fك ـ@ ا5Xئكة ومن

/@٣٢ . ٢ ـ عّلمتنا ما ٕا7ّ َلنا ِعلَم 7 ُسبحانك قالوا
:@
ã
| Fك ـ@ ا6ٔنبياء ومن

/@٣٧ . ٢٨ ـ دي ÔGبا جاء ]ن أعلم
ã Ù
èرÏºمو وقاَل

:@
ã
| Fك ـ@ ا¡يوان ومن

/@١٨ . ٢٧ ـ دُخلوا اُ ا§ُل ا Øv@أ يا قالت^لٌة

:@
ã
| Fك@ ـ الطّ	 ومن

/@٢٢ . ٢٧ ـ َسبأ من وجئتك به ط ß
ÔI n ]ا أحطُت فقال



٣٧٧ قول

:@
ã
| Fك ـ@ ا�ّن ومن

/@١ . ٧٢ ـ عجباً ُقرآناً dعنا ٕانّا فقالوا@

:@
ã
| Fك ـ@ ٕابليس ومن

/@٧٦ . ٣٨ ط�ـ من وخلقتَه نار من
ã
� خلقتَ ِمنه Õخ� أنا قال@

Jصل فقد الطرف�@, باخت5ف Oتلف التفاهم Jصل Øح� الضم	 ã| ما فٕابراز
Uصوصة Mالة أو Uصوص بصوت أو بٕارادة أو بٕاGام أو بوحيى أو بٕالقاء أو منطق

:@
Ø ã

تكوي أمر بٕاNاد أو معيّنة Mركة أو

/@٣٤ . ٢ ـ دَم Ð7 اسُجدوا للم9ئكِة ُقلنا
/@٣٥ . ٢ ـ ا�نّة وزوُجَك أنَت اسكُن آدُم يا قلنا

/@٦٠ . ٢ ـ ا¡َجَر بَعصاَك ب
ß
ÍÖÈ� فقلنا

/@٦٥ . ٢ ـ ِقَرَدة كونوا م ÔG فقلنا
/@٦٩ . ٢١ ـ بَْرداً ãæكو ناُر@ يا قلنا

/@٣٠ . ٥٠ ـ َمزيد ِمن هل وتقول امت9ِٔت هل Øsه� نقوُل يوَم
/@١١٧ . ٢ ـ فيكون كُن له يقول ا Ø̂ فٕا Ïأمراً ÒÉق وٕاذا

,@oالتفه جهة
ã
| الطرف حال يناسب نوع ّ بأيى يتصّور العزيز ا  من فالقول

بٕاشـارات أو باXنطق ا6ٕنسان@:
ã
و| وا6ٕلقاء@/ باG6ٕام وا5Xئكـة@: ا£ّردات nعا

ã
و|

صنف كّل
ã
| Vبولة حالة أو حركة أو فبصوت ا¡يوان@:

ã
و| @ا6ٔخرس@/

ã
| Fك متداولة

منه@/

/@٤٥ . ٦٩ �ـ Ò̈با منه 7َٔخْذنا قاويل ا7ٔ بعَض عَلينا ل Hتََقو ولَو

تكـلّفاً@, وأظهره قو6ً ٕاختار أيى واختـيار@, مطاوعة ع� ويدل تفّعل التقّول



قوم ٣٧٨

تعا�@/ ع�ا  ُيرّد ّ معنويى أو ّ لفظيى قول كّل ويشمل أقوال@, bع وا6ٔقاويل

/@
Ø ã
Øك� أو

Ø ã
جز� قول ّ أيى cول ٕا� ٕاشارة ا�مع@: bع بصيغة والتعب	

التقّول فٕاّن اXوضوع@, عظمة uاية ٕا� ٕاشارة ا6ٔ@كرم@: الرسول من اXؤاخذة
ã
و|

وهذا وشأنه@, ومقامه ¡قّه وتضييع ٕاهانة تعا�@: عليه وا6فاء ا�ليل العزيز ع�ا 
وا6ٔرض@/ ال«Êوات Iتمله 6 ما

قوٌم هؤ7ء ٕاّن رب) يا وِقيِلِه يؤَفكون Øæفأ ا1ُ ليقولُّن خَلَقهم َمن سألxم  ولَ
/@٨٨ . ٤٣ ـ 7@يؤِمنون

Iقّق فيه قول والقيل@: والقاب@/ والقوس القاع
ã
| قلنا Fك ٕاÊºن والقيل القال

:@
ã
| Fك وانطباق@,

/@١٢٢ . ٤ ـ ِقي9ً ا1 ِمن وَمنأصَدُق

/@٦ . ٧٣ ـ ِقي9ً وأقَوُم وطأً أشد8 هيى الّليَل ناشئَة ٕاّن

والتدقيق@/ ع�التحقيق تدّل فالصيغة

وٕاليـه الساعِة علُم �وعنَده
ã
| الســاعة ع� عاطفة @وِقيله@: ـ

ã
| الواو وأمّا

�له ا6̀يـة Çwذه يرتبطان Fyبي Dف وا6̀يتان رّب@, يا قوله علم وعنده أيى �تُرجعون
وات@/ مى Hالس ملك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوم@:

قوامه وهذا ا6ٔمُر@, واستقام ,@mوقا قّوام فهو قياماً@, به يقوم با6ٔمر قام ـ مصبا
وينتظم@, به يقوم الّذيى عFده أيى الك«Ìة@: مع جوازاً ياًء الواو وتقلب ,@Ì»والك بالفتح
العدل والَقوام@: القوت@/ من ا6ٕنسان oيق ما والِقوام@: /@Ì»الك ع� Í½يقت من ومyم



٣٧٩ قوم

وقـام /@
Ò
oالِق وا�مع الث\من@, والقيمة@: قيمته@/ تعّدلت بكذا@: اXتاع وقامت وا6عتدال@/

وأقـاَم@: قام@, ÔXا واXوضع ٕاقامة@, وأeتُه اXّرة@, والقَومة قام@, ÒXا واXوضع انتصب@, يقوم@:
جعلت اXتاع@: وقّومت فتعّدل@/ ]ع
عّدلته فتقّوم تقوZاً وقّومتُه /@oمُق فهو وطناً@, اHذ
غـ	 من رجل الواحد امـرأة@, فzم ليس الرجال bاعة والقـوم@: معلومة@/ قيمة له

أظهره@/ ال¿Ìَع@: وأقام ت@/
Ø
FهXوا mبالعظا لقيامهم بذلك وا Ød لفظه@,

ã
| استع	 ا Ø[ور ناس@, ع�bاعة أحدYا يدّل صحيحان@, أص5ن قوم@: ـ مقا
و6 امـرٔي@, bع يقولون القوم@, ـ فا6ّٔول عزم@/ أو انتصاب ع� ـ وا6̀خر غ	هم@/
قوم ويقولون نساٍء@/ ِمن نساٌء و7 ـ قوٍم من قوٌم َيسخر 7 ـ للرجال ٕا6ّ ذلك يكون

]Çع قـام ويكـون انتصب@/ ٕاذا قياماً@, قام ـ ا6̀خر وأمّا bع@/ bع وأقاِوم وأقوام@,

العزZة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العمل@, وفعليّة ا6نتصاب أيى القعود@, يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد ا6ٔصل أّن
معنويّاً@/ أو ماّدياً

أو عمل@, أو ,@ ّ خارجيى موضوع ã| اXوضوعات@, باخت5ف Oتلف 
اXع وهذا
Mسبه@/ مyا كّل

ã
| والفعليّة فا6نتصاب ,@ ّ معنويى أمر

:@
ã
| Fك@ ـ اòارجية اXوضوعات

ã
| فالقيام

/@١٠٢ . ٤ ـ َمَعك مyم طائفٌة فلتَُقم
:@
ã
| Fك ـ@ العمل

ã
و|

/@٢٧٧ . ٢ ـ @كاة Hالز وآتوا 9ةَ Hالص وأقاُموا
:@
ã
| Fك ـ@ ّ اXعنويى ã|و



قوم ٣٨٠

/@١٢٧ . ٤ ـ بالِقسط للَيتامي َتقوموا وأن

:@
ã
| Fك ـ@ ا6̀خرة nالعا

ã
و|

/@١٤ . ٣٠ ـ يتفّرقون يومئٍذ الّساعُة تَقوُم ويوَم

:@
ã
| Fك@ ـ الروحانيّات ã|و

/@٣٨ . ٧٨ ـ صّفاً وا9Xئكُة وُح الر8 يقوُم يوَم

وٕاقـامة الصـ5ة@, كـٕاقامة بـالفاعل@, القيام جهة فيه ي5حظ ٕافعال@: فا6ٕقامة
ال¿Îادة@/ وٕاقامة ا¡دود@, وٕاقامة التوراة@, وٕاقامة ا�دار@,

تـعلّق جـهة ٕا� النظر يكون أيى فيه@, الوقوع جهة ي5حظ تفعيل@: hوالتقو
:@
ã
| Fك اXفعول@, ٕا� الفعل

/@٤ . ٩٥ ـ hتقو أحَسِن
ã
| ا7ٕنساَن َخلقنا لَقد

قام فقد قيمته@: Øتع� ٕاذا ء
ã
Ï¿ال فٕاّن ء@,

ã
Ï¿لل تعي�القيمة أيى :@hالتقو ذلك ومن

وركوده@/ ٕاwامه ويرتفع وجوده@, وتشّخص وانتصب

وليس]ع
التعديل@/ ومنتصباً@, قا_اً ء
ã
Ï¿ال ]ع
جعل hفالتقو

:@
ã
| Fك للمكان@, م@, قو\ ÔXوا قام ÔXوا قام ÒXب�ا الفرق ظهر وwذا

/@١٢٥ . ٢ ـ Øُمَص�oٕابراه َمقام ِمن

/@٦٦ . ٢٥ ـ وُمقاماً ُمستَقّرًا ساءت ا Øuٕا

/@hللتقو م@: قو\ ÔXوا ل5ٕقامة@/ مكان قام@: ÔXوا للقيام@/ مكان قام@: ÒXفا

عم5ً@, أو طبيعيّاً أو ٕاراديّاً ا6ٔمر ã| قيام ع�طلب ويدّل استفعال@: وا6ستقامة
:@
ã
| Fك@



٣٨١ قوم

/@١١٢ . ١١ @ـ معك تاَب وَمن اُِمْرَت Fك فاْستَِقم

/@٣٠ . ٤١ ـ استقاموا@ Ø Ôj1ا َرب8نا قالوا اّلذيَن ٕاّن

/@٧ . ٩ ـ م@ ÒG فاسَتقيموا لكم اسَتقاموا ا Òf

ا6ٔمر@, ذلك
ã
| نفسـه وَينصَب وفعليتُه ا6ٔمر يدوم أن وٕارادة القيام طلب يراد

العهد@/
ã
و| التوحيد@, قول

ã
و| با6ٔمر@, العمل

ã
| أيى

/@oستقXا Íاط Ù½ال :@
ã
| Fك@ ـ ّ الطبيعيى والطلب

/@١٨٢ . ٢٦ ـ @oستقXا الِقْسطاس

بالطبع@/ انتصابه ويدوم الفعليّة اقتضاء فيه الّذيى ال½Íاط يراد

اXطاَوعة فٕاّن وا£ّرد@: التفّعل صيغة من اXقصود
ã
| أبلغ الصيغة هذه وانتخاب

Ø
kأ ّ الطبيعيى وا6ستدعاء الّطلب أّن Fك ا£ّرد@/ ã|وكذلك واستدعاء@, طلب فzا ليس

/@ ّ ا6ٕراديى من وأبلغ

ا¡قيقة@/ لوازم من وا6ستمرار ا6ستدامة أّن فظهر

وٕامّا وقَيُْووم@/ قَيِْوم Fوأصله وَفْيعول@, فَيِْعل ãæع�وز ٕامّا Fفه الَقّيوم@: Ù
o القَ وأمّا

القلب@وا6ٕع5ل Fقه¡ صورة@: ّ وع�@أيى قوh@وقَّووم@/ Fوأصله @فَعيل@وفَع�ول, ã Òæع�@وز
/@Fتلفّظه

ã
للتخفيف|

القيام@/ من ومأخوذان للمبالغة@, والقيّوم صفة@, Ù
o فالقَ

وكّل أمر وكّل ء
ã
Ï¾ ع�كّل اXطلق mالقا وهو ,@
ا¡س ا  أÊºء من والقيّوم

متناه@وغ	 غ	 قيّوم وهو ء@, ãÏ¾ عن@قيّوميّته 6يغيب وتدب	ونظم@, أمر وبكّل عمل@,
قّيومّيته@/

ã
| ّ أبديى Ø ãأز� Tدود

bيع منشـأ هو الّذيى ـ ّ ا¡يى ـ Ø ãçالذا ا6ٔصيل Ëº6ٕا آثار من الصـفة وهذه



قوم ٣٨٢

فراجعه@/ ـ فيه سبق Fك الثبوتّية@, الصفات

/@٢٥٥ . ٢ ـ نَوم و7 ِسنَة تأخذه 7 الَقيّوُم ا¡يى8 هو ٕا7ّ ٕالَه 7 ا1ُ

/@١١١ . ٢٠ ـ القيّوم للحيىّ الُوجوُه وعَنِت

وهيى ا¡ياة@, من ثانويّة مرتبة القيّوميّة أّن ٕا� ٕاشارة :@ ّ ا¡يى بعد القيّوم فذكر

Ø
Fع مسـتغنياً وا6ٕفاضة والتكوين للعمل القيام ومقام وا6نتصاب الفعليّة Iقّق مقام
ـ أمر وبكّل ء

ã
Ï¾ ع�كّل بنفسه mقا ولذاته@, ذاته

ã
و| بذاته مطلق قيّوم فهو سويه@,

له@/ الُوجوُه عَنِت

و6 مفتقر و6 منحرف وغ	 ومنتصباً قا_اً نفسه
ã
| يكون ما فهو :@

Ù
oالق وأمّا

الّدين@: به اتّصف وقد ناقص@,

/@٣٦ . ٩ ـ Ùoالق يُن الد) ذلَك

/@٤٣ . ٣٠ ـ Ùoالق يِن للد) وجَهك فأِقم

/@١٦١ . ٦ ـ Ó ØD َق مستقoِديناً Íاط ß¼ٕا�
ã Ù
èَر

ã
æَهدا

ã
� ٕانّ ُقل

برنا¶@/ Iت وا6نقياد اòضوع هو والدين

ل5ٕنسان@/ سلوك وأفضل انقياد وأ@كمل خضوع وأحسن ,@
Ù
oق ين Sالد فهذا

ِمن أنَفقـوا@ و]ا ع�بعٍض Îم ÒÉبع ا1ُ ل Hَفض ]ا الن)سـاِء@ Òَع� َقّواموَن جاُل الر)
/@٣٤ . ٤ ـ م ßGأموا

مع الث5ث الواوات اجBع فٕاّن قّيوم@,
ã
| Fك ياء الواو يقلب nو مبالغة@, صيغة
القَّوام@/ دون وم@, قَو� ã|القلب أوجب الضّمة

استناد دون من فعليّته مقام
ã
| منتصباً نفسه

ã
| قا_اً كونه

ã
| بالغ من فالقّوام

احتياجاtا@/ ورفع اُمورها تدب	
ã
| ع�اXرأة يُ¿Ìف فهو غ	ه@, ٕا�



٣٨٣ قوم

أن قابليّة جهة من أيى ا�هة@, هذه من علzا له ع�فضيلة تدّل الكرZة وا6̀ية
يده

ã
و| ماله@, من يُنفق أ@نّه ٕا� مضافاً ذاتاً@, باُمورها ومدّبراً وم¿Ìفاً متوّجهاً يكون

بيده@/ والتدب	 اÌ¾6ٕاف يكون أن
ã
ÏÉيقت وهذا نفقxا@,

والعمل@, بالتدب	 أنف«Îم ع� ف�
ß
Ì¿م قا_� bاعة ع� فيُطلق الَقوم@: وأمّا

,@
ã
تطبي� فرهنگ

ã
| Fك والَقّيوم@,

Ù
oكالق ال«Ìيانيّة من مأخوذة الكلمة ٕا�كون مضافًا

6 تغليب بالرجال والتفس	 والنساء@/ الرجال من قا_� bاعة ع� تشمل والكلمة
Hصيص@/

/@٧ . ١٣ ـ هاٍد َقوم وِلكّل ُمنِذٌر أنَت ا Ø̂ ٕا

/@٢ . ٤١ ـ َيعلمون لِقوٍم َعربيّاً@ ُقرآناً

/@٢٤ . ٢٧ ـ للّشمِس َيسُجدون وقوَمها ا Ôtوَجد

والنساء@/ الرجال تعّم بل بالرجال@, Uتّصة غ	 والسجدة والقرآن فا6ٕنذار

:@
ã
| Fك ,@�Xالعا لرّب فzا اòلق قيام فباعتبار القيامة@: وأمّا

٨٣ العا�Xـ لرب) النّاُس يَقوُم َعظoيَوم لِيوم َمبعوثون م Øu@اولئكأ َيظن8 أ7
/@٧ .

/@٣٩ . ٧٨ ـ َصّفاً وا9Xئكُة الّروُح يَقوُم يوم

آثار@: للقيامة وُيذكر

/@٨٥ . ٢ ـ العذاب ٕا�أشد) ُيرّدون القيامة ويوَم

/@١١٣ . ٢ ـ تلفون ÒO فيه @كانوا Dف القيامة يوَم بيyم كُْم ÒJ فا1ُ

/@١٧٤ . ٢ ـ zم ُيزك) و7 القيامة يوَم ا1ُ ُيكّلمهم و7

/@٥٥ . ٣ ـ القيامة ٕا�يوم كَفروا اّلذيَن فوَق اّتبعوك اّلذين وجاعُل



قوم ٣٨٤

/@٨٧ . ٤ ـ فيه َريَب 7 القيامِة ٕا�يوِم َلَيجمعنHكم
/@٩٧ . ١٧ ـ وُصّماً اً Ög وبُ ُعْمياً ع�ُوجوِههم القيامِة يوَم Ìهم Ô¿ ÖLو

/@١٦ . ٢٣ ـ ُتبَعثون القيامة يوَم ٕاّنكم Øj
/@١٣ . ١٧ ـ منشوراً يلقاُه كتاباً القيامة يوَم له ِرُج ÔKو
/@٩٨ . ١١ ـ اَر النّ فأورَدهم القيامِة يوم قوَمه َيقُدم

/@٣٢ . ٧ ـ القيامة يوَم خاِلَصًة نيا الد8 ا¡ياة
ã
| آمنوا لّلذين هيىَ ُقل

/@٦١ . ٢٨ ـ الُمحَضرين من القيامة يوَم هو Øj
/@٢٥ . ٢٩ ـ بعضاً بعُضكم وَيلعُن ببعٍض بعُضكم َيكفر القيامة يوَم Øj

/@٦٧ . ٣٩ ـ القيامة يوَم قبضتُه bيعاً وا7ٔرُض

والقمر الّشمُس ع Ôbو القمر وَخَسف ÔÍ½الب بَِرق فٕاذا القياَمة يوُم أيّان َيسأل
/@١٠ . ٧٥ ـ اXفّر أين يومئٍذ ا7ٕنساُن يقول

/@١٥ . ٦٩ ـ الواقعُة وقعت فيومئٍذ واحدة@/// نَفخًة ور الص8
ã
| ُنِفَخ فٕاذا

/@٧١ . ٢٨ ا1ـ Ôغ� ٕالىٌه من القيامِة ٕا�يَوم مداً
Ö
Ì
Ò
º الليَل عليكم ا1ُ جعَل ٕان

Øã
Ï½الشخ باXوت فٕاّن اXوت@, غ	 ا6ٔصيلة القيامة أّن ع� ا6̀يات هذه فتدّل
للـناس كـم ÔJ و6 العاّمة@, القيامة يوُم يقوم 6 ال�زخ@, nعا ٕا� ّ الفرديى وبا6نتقال
والبعث Ì¿والن Ì¿¡وا ا�مـع فيه يصدق و6 ,@oجح أو جنّـة ٕا� بالرّد بأbعهم

وغ	ها@/ الصور ونفخ وا5Xئكة الناس وقيام

يومئذ@: نظمه Oتّل اXاّديى nالعا أّن الكرZة ا6̀يات وظواهر

وٕاذا ْت Òانـت� الكوا@كُب وٕاذا ْت@, Hانشـق Êُء
Ø
ال« ٕاذا زلزاGا@, ا7ْٔرُض زلزلت ٕاذا

Ìاباً@/
Ò
ºفكانت ا�باُل ت Ùوُس� رت@, كُو) الّشمس ٕاذا رت@, ُفج) الِبحاُر



٣٨٥ قوي

ألطف آخر nعا ويتظاهر ونظمه@, وأجزاؤه يى SادXا nالعا يتبّدل القـيامة فبقيام
وآ6مها@/ ولّذاtا ا6ُخرويّة با¡ياة متناسباً

معرفxا@/ ٕا� لنا طريق و6 خصوصيّاtا@, ٕادراك لنا Zكن و6
َسَيعلمون@/ ك9ّ َتلفون ÔU فيِه ُهم الَعظoاّلذيى الّنبأ َعِن َيتساَءلون Hَعم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قوي@:

القَُوي@, وا�مع القُّوة@, Ëº6ٕوا أقوياء@, وا�مع ,@ ّ قويى فهو يقَوي@, قِويى ـ مصبا
بالَقواء@/ صار وأقوي@: القفر@, والَقواء@: طاقة@/ أيى قّوة@, به له وليس ا6ٔمر ع� وقويى

خلت@/ الداُر@: وأقَوت

ـ وا6̀خر ضعف@/ وخ5ف ع�شّدة أحدYا يدّل متباينان أص5ن قوي@: ـ@ مقا
:@ قِويى ÔXوا الضعيف@/ خ5ف :@ ّ والقَويى القّوة@, ـ فا6ّٔول خ	@/ وع�قلّة هذا ع�خ5ف
وا6ٔصـل اòلق@/

ß
Ìºأ شديُد أيى القوي@, شديد ورجل أقوياء@/ وٕابله أصحابه الّذيى

معه@/ زاد 6 الّذيى الرجل :@ قِويى ÔXوا wا@/ أهل ا6ٔرض6 القَواء ـ ا6̀خر

ء
ã
Ï¿ال ع� يقدر الّذيى هو ّ القويى أّن :@ ّ والقويى القادر ب� الفرق ـ ٨٦ الفروق
وGذا لغ	ه@, فضل قدرته

ã
| كان ٕاذا عليه@: قِويى ٕانّه يقال ا Ø̂ وٕا منه@, أ@ك� هو وع�ما

أّن والشّدة@: ب�القّوة والفرق عليه@/ يقدر Dف العظoالشأن القادر :@ ّ القويى بعÎÉم@: قال
القدرة@, قبيل من هو وليس ص5بة@,

ã
| ء

ã
Ï¿ال وصف

ã
| مبالغة هيى ا6ٔصل ã| الشّدة

القدرة@/ قبيل من والقّوة شديد@/ 6@يقال  وGذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـبدأ وهو العمل@, من ا¡يوان يتمكّن به ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن



قوي ٣٨٦

Øح� الشديد 
وليست]ع ,@Fwتتّصف فالقّوة والضعف@, الشّدة ã|مراتب وله الفعل@,
الضعيف@/ يقابلها

بالقدرة فتفس	ها يك@, أو شاء ٕان يفعل wا قّوة ا Øuفٕا القدرة@, مصاديقها ومن
مساTة@/ أيضاً

حصول@القّوة@باòلّو فباعتبار والقفر: اXطر وا�وع@واحتباس مفاهo@اòلّو وأمّا

ã
| بتشكّل أو الشبع حال

ã
| الواقع� وا6نفعال الفعل عن أو السكنة أو النبات عن

ٕالقاء 
]ع ء
ã
ال� ماّدة من أيضاً مأخوذة ا Øuأ ٕا� مضافاً السحاب@/

ã
| اXطر ماء Qّمع

أ@ك�@/ اشتقاق Fyوبي ما@@فيه@,

الضعف@: فيقابلها مyا@, الشديدة ع�اXرتبة ا6ٕط5ق عند تطلق القّوة ٕاّن
Ø
j

/@٥٤ . ٣٠ ـ وَشيبًة َضعفاً قّوة َبعد ِمن جعَل Øj قّوة َضعٍف بعِد ِمن َجَعَل Øj

العمل@/ يتحقّق wا قّوة فقدت ا Øu@كأ الضعف من مرتبة ٕا� ينxيى أيى

/@ ّ اXعنويى ومن ا¤سوس اXاّديى من أعّم والقّوة

:@
ã
| Fك ـ@

Ø ã
æالروحا ّ فاXعنويى

/@١٩ . ٤٢ ـ العزيز 8 الَقويى وهو ه@/// بعباِد لطيٌف ا1ُ

/@٧٤ . ٢٢ ـ عزيز ّ لقويى ا1َ ٕاّن َقْدره حّق ا1 َقدروا ما

/@٥٨ . ٥١ ت�ـ ÒXا القّوة ذو الّرّزاق هو ا1َ ٕاّن

/@١٦٥ . ٢ ـ يعاً Òb 1ِ القّوة أّن العذاَب يََرْون ٕاذ

/@٣٩ . ١٨ ـ با1 ٕا7ّ ةَ قّو 7 ا1ُ شاَء ما

دائـرة وسعت Fّوكل ا¡ياة@, آثار من الروحانّية@: النفسانيّة القّوة أّن �O و6
ا 

ã
| ا¡ـياة كانت ا@ ØXو شـديدة@, القّوة تكون الذات@,

ã
| وIّققت وتأّصلت ا¡ياة



٣٨٧ قوي

وسائر فيه@, ضعف مَت�6 مطلق ّ تعا�قويى فهو Tدود@: وغ	 uاية ب5 ذاتيّة اXتعال
رaته عطايا ومن وجوده@, حياة Qلّيات ومن ٕافاضاته آثار من القُوي@: من يُري ما

bيعاً@/ فالقّوة  وبقاًء@, حدوثاً به يقوم وجوده@,

دونه@, من ٕا� بالنسبة
ã
اXستع� ق SتفوXا هو العزيز فٕاّن بالعزيز@: توصيفه وأمّا

وظهور وا6ستع5ء التفّوق فعليّة مقام ٕا� يش	 ّ القويى Ëºٕا بعد hالكر Ëº6ٕا وهذا
حيث من وMقيقxا بنف«Îا اXطلقة القّوة وجود فيه ي5حظ ّ القويى فٕاّن القّوة@, مفهوم

/@ هيى

للطمأنينة@ولرفع ا6ٔم�@Iصي5ً يوصف@بصفة عّز@وجّل@: ع�@غ	ا  أطلق وٕاذا
وا6ضطراب@: الوحشة

/@٢٦ . ٢٨ ا7ٔم�ـ 8 الَقويى �ْستأَجْرَت خ�َمن ٕاّن

:@
ã
| Fك@ ـ يات SادXا ã| القّوة وأمّا

/@١٣ . ٤٧ ـ قّوة أشد8 هيى َقريٍة ِمن وكأي)ن

:@
ã
| Fك ـ@ اXطلق وأمّا

/@٦٠ . ٨ ـ قّوة ِمن Ôrْسَتطْع� ما Gم وأِعّدوا

ٕا� والنسـبة الصـدور جهة ٕا� النظر فيه وي5حظ ٕافعال@, فهو ا6ٕقواء@: وأمّا
قّوة@: وذا قويّاً النفس جعل أيى الفاعل@,

/@٧٤ . ٥٦ ـ للُمْقِوين وَمتاعاً تذِكَرةً َجعْلناها Lُن ُتورون@///
ã

 الّ اَر أفرأيrالنّ

أو نفسـه جعل وا6ٕقواء@: لعائلxم@/ أو 6ٔنف«Îم ا6ٕقواء@, وظيفxم الّذين أيى
لطبخ النار فيستعمل غ	Yا@, أو برد أو جوع من وا¡اجة الضعف ورفع قويّاً غ	ه
wا@/ ويتقّوي وا¡اجة الضعف يرتفع Øح� اGواء@, حرارة ã

و| اXاء وٕاسخان الطعام



قيض ٣٨٨

وتب½Íة@, تذكرة النار فٕاّن القفر@:
ã
| النازل� أو ]ع
اXسافرين الكلمة وليست

ã
æعاXا هذه أّن ٕا� مضافاً ,@ÍÉح أو سفر

ã
| حرارة@, أو ٕا�ٕاسخان Tتاج لكّل ومتاع

الكلمة@/
ã
| الواحد ا6ٔصل عن خارجة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قيض@:

عوضاً عاوضـته به@: وقايضـته وقايَضـه@, قّدره أيى كذا@, له اُ  قيّض ـ مصبا
بعوض@/

مث5ن َقْيضان@: وYا عاوضته@, بكذا@: وقايضتُه سوء@, قريَن له ا  قيّض ـ أسا
الَقـْيض@, من خ	 البيـض Û Ô·و ا6̀خـر@/ من عوضاً يكون أن Fyم واحد كّل يصلح

وُمنقاضة@/ مَقيضة وبيضة فانقاضت@, البيضَة الطائر وقاض

ماؤها@/ أو فرخها خرج
ã
الّ� وقيل@: اليابسا6ٔع�@, ِق¿Ìالبيضة الَقْيض@: ـ لسا

لف5ن@: ف5ناً ا  وقي\ض وتشق\قت@/ تصّدعت وانقاضت@: Ìت@/ Ø»تك البيضُة@: وتقّيضت
وقال J@6تسـبه@/ حيث من وسـبّبه هيّأه قريناً@: له ا  وقيّض له@/ وأتاحه به جاءه
نزع ٕاذا وتقي5ًّ@: تقي�ضاً وتقي\له أباه ف5ن وتقيّض /@

Ø
Ì¿ال

ã
| ٕا6ّ قيّض 6@يكون بعÎÉم@:

َبه@/ الش\
ã
| ٕاليه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التعويضمع مصاديقه@: ومن نزع@/ مع تقدير هو اXاّدة@:
ã
| والواحد ا6ٔصل أّن

فzا لوحظ ٕاذا ٕاتاحة أو تكس	 أو tيئة أو وتسبيٌب تقدير@, مع وشّق وصدٌع نزع@,
القيدان@/

التناسب من والقيص@: والقيس والقوس والقوز العوض مواّد ب� ما �O@6و
أ@ك�@/ اشتقاق وهو /@
ومع لفظاً



٣٨٩ قيل

/@٢٥ . ٤١ خلَفهمـ وما ب�أيدvم ما Gم @فزّينوا ُقَرناء Gم وَقّيضنا
/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين له فهو شيطاناً له نُقيّض الّرaِن ِذ@كر عن يَعُش وَمن

وا�ّن@/ شياط�ا6ٕنس من سوء قرناء وKرج ون�ع نقّدر أيى
أمران@: íيZالكر ا6̀يت� من فيستفاد

لرفيقه@, ا6̀خرة واُمور الدنيا اُمور تزي� السوء@: القرين m5ع من أّن ـ ا6ّٔول
ا6ٔعFل@/ سوء من فيه وIس�ما ونواقصه@, عيوبه وٕاخفاء

العبد أعرض وٕاذا مورد@,
ã
| Nتمعان 6 ن@, ×aالّر قبال ã| الشيطان أّن ـ ã

æالثا
الشيطان@/ حكم عليه استو� ن@: ×aالّر جانب عن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

قيل@:

ابن قال والقال@: والقيل لّلفظ@/ هاهنا ُكتب ا Ø̂ وٕا الواو@, كَِلمه أصل قيل@: ـ مقا
هذا عن شـّذ ا

Ø
Wو Iّكم@/ ٕاذا ف5ن@: ع� واقتال مصدران@, 6 ٕاسـFن Yا السّكيت@:

أباه@: ف5ن تَقيّل وقوGم الyار@/ نصف نوم والقائلة الyار@, نصف ¾Ìب القَيل ا6ٔصل
ضاد@/ من مبدلة وال5ّم تقّيض@, ا6ٔصل ا Ø̂ ٕا ه@,

Ò
أش}

وقد القيلولة@, وقت والقائلة@: الyار@/ نصف نام وَقيلولة@: قي5ً يَقيل قال ـ مصبا
البـيع@,

ã
| ا6ٕقالة ومنه سقوطه@/ من رفعه ٕاذا َع�ته@: ا  وأقالَه القيلولة@/ ع� تطلق

سواء@/ واXعاوضة واXبادلة واXقايَلة لغة@/ باع باب من قَي5ً وقاله العقد@/ رفع ا Øu@6ٔ

الظه	ة@/
ã
| النوم وهيى ]ع
القيلولة@, تكون وقد الظه	ة@, القائلة@: قيل@: ـ لسا

ا¡ّر ¡شتّد ٕاذا الyار نصف ا6ساحة قيل@: ÒXوا العرب عند والقيلولة منصور@: أبو قال
قيّله يقال :@ ّ ا�وهريى فzا@/ نوم 6 ا�نّة أّن ع�ذلك والدليل نوم@, ذلك مع يكن n وٕان
البيع فسخا ٕاذا وتقاي5َ ٕاقالة@, يُقيله أقاله ويقال ف¿Ìب@/ الyار نصف سقاه أيى فتقيّل@,



قيل ٣٩٠

ا  أقاَل ويقال والعهد@/ البيعة
ã
| ا6ٕقالة وتكون كY5ا@, أو أحدYا ندم قد كان ٕاذا

عنه@/ ]ع
الصفح ع�ته@: ف5ناً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن تضّيـق@/ وزوال ابتـ5ء رفع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد ا6ٔصل أّن

حرارة ساعة
ã
وال¿Ìب| والّضعف@/ الّتعب حال يرتفع Øح� غ	ه أو بنوم ا6ساحة

با6ٕقالة@/ منه وÍÈر تضـيّق ظهر ٕاذا العقد وفسخ القلـب@/ حرارة يرتفع Øح� اليوم
أحسن@/ ٕا� تبدي5ً كان ٕاذا@ واXعاوضة واقع@/ وخطأ ع�ة عن والّصفح

والقيل الضم	@/
ã
| ما ٕابراز مطلق القول فٕاّن أ@ك�@, اشتقاق القول وب� وبيyا

من فٕانّه الياء@, حرف يناسـب 
اXع وهذا يرفعـه@/ بعمل وابت5ء تضيّق فيه ما ٕابراز
وا6تفال@/ ا6عت5ل حروف

/@٤ . ٧ ـ قاِئلون هم أو@ َبياتاً@ بأُسنا فجاَءها أهلكناها@ َقرية ِمن وكم
/@٢٥ . ٢٥ ـ َمقي9ً وأحسُن ُمستقّراً Õخ� يومئذ ا�نّة أصحاُب
واXضيقة@/ والضعف التعب من والفراغة ا6ٕساحة حال

ã
| أيى

ã
ذلك| وكان ع�ِنعمه@/ ونشكره ا£ّلد@, هذا ٕا[ام

ã
| علينا مَّن الّذيى وا¡مد 

فة@/
Ø
Ì¿Xا قم ببلدة ,@٢٧@.@١٢@.١٣٦٢

خ	 ٕانّه والتأييد@, التوفيق ونسأله وال5ّم@, الكاف
ã
حر|

ã
| Ì¾العا ا£لّد ويتلوه

موفSق@/



٣٩١ ا£ّلد هذا ã| عyا اXنقولة الكتب أساميى

الكتب> <أساميى

د> ا£لّ هذا ã| عyا <اXنقولة

ه@/ ١٣٧٢ ,@Í½م ط مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م ط ,@ للزÌ¿Uيى الب5غة أساس @= أسا@

ه@/ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع دريد@, 6بن ا6شتقاق
م@/ ١٩٦٦ Vلداً@, ١٥ ,@Í½م ط ,@ ل5ٔزهريى اللغة ã|ذيبxال

ه@/ ١٣٣٠ Vّلدان@, ,@Í½م ط ,@ للدم	يى ا¡يوان حياة
بريطانيا@/ طبع التوراة@, من اòروج سفر

ه@/ ١٣٥٥ Vّلدات@, ٤ ,@Í½م ط هشام@, 6بن الس	ة
ه@/ ١٢٩٨ ٕايران@, طبع ,@

ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ه@/ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة صحاح @= صحا@
ه@/ ١٣٥٧ Vّلدان@, للمشكور@, ,@ ساميى ولغات ã

èعر
ã
تطبي� فرهنگ

ه@/ ١٣٥٣ قاهرة@, ,@Í½م ط ,@ للعسكريى اللغويّة الفروق
قع@/ = م ١٩٧٠ لقوbان@,

Ø ã
èعر ـ ّ ع�يى قاموس

بالفارسّية@/ ب	وت طبع ها@كس@, اXقّدسXس الكتاب قاموس
ه@/ ١٣٦٠ حيدرآباد@, ط Vّلدات@, ٣ قطاع@, 6بن ا6ٔفعال @كتاب

ه@/ ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب	وت@, ط منظور@, 6بن العرب@, لسان @= لسا@
ه@/ ١٣١٣ ,@Í½م ط ,@ للفيّوميى اللغة@, مصباح @= مصبا@

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م ط عكاشه@, ثروت بتحقيق قتيبة@, 6بن اXعارف



ا£ّلد هذا ã| عyا اXنقولة الكتب أساميى ٣٩٢

ه@/ ١٣٦١ ,@Í½م ط ,@
ã
للجوالي� ,@ ّ ا6ٔعجميى الك5م من اXعّرب

ه@/ ١٣٢٤ ,@Í½م ط القرآن@, غريب
ã
للراغب| اXفردات @=@ مفر

ه@/ ١٣٩٠ ,@Í½م ط Vّلدات@, ٦ فارس@, 6بن اللغة@, مقاييس @=@ مقا
ه@/ ١٣٧٨ بغداد@, طبع ,@ للقلقشنديى ا6ٕرب@, uاية



٣٩٣ مهّمة موضوعات فهرس

[ [@فهرس@

<موضوعاتمهّمة>

ك� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Øتك�Xوا الكب	 ـ Ëºٕا حقيقة
كّر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومقداره الُكّر 
مع

ã
البحث|

Øã
Ïºكر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Øã
Ïºوالكر العرش مفهوم حقيقة

كرم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كِرم ÔXوا hالكر Ëºٕا
مع
كره / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره الكراهة
كعب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الوضوء

ã
| ع�الكعب� مع
اXسح

كفت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا6ٔرض
ã
مع
الِكفات|

كفل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هو@؟ مَن ,@
Ø ã
الن� الكفل ذو

كلف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / به يتعلّق وما التكليف
كلم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والك5م والتكوينيّة اللفظيّة الكلمة
كمه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا6ٕعجاز حقيقة
كهيعص / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كهيعص

ã
ٕاشارات|

لطف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕاËºاللطف/ حقيقة
لّف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بالساق الساق التّفت
ل� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السلوك ِمن اòامسة اXرتبة
Gب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Yا@؟ مَن وامرأته@, Gب أبو
Gم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومعناه اG6ٕام



مهّمة موضوعات فهرس ٣٩٤

لوح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والتوراة ا6ٔلواح
لوط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / HصJ

Ø ã
النّ� لوط حياة من خصوصيّات



٣٩٥ أدبيّة موضوعات فهرس

[ [@فهرس@

<موضوعاتأدبّية>

كأيّن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كم @كأيّن@,
كود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXقاِربة ا6ٔفعال
كون / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناِقصة ا6ٔفعال

كيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناصبة ا¡روف
كيف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ã
æللمعا تابعة ا6ٕعراب

لعّل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ëº6ٕا
ã
و| ا¡رف

ã
| مع
الّجيى

Øn / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاشتقاقها Øا ÒXو Òn

لن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وعمله وٕاشتقاقه لَن
لو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ال¿Ìط وحروف لَو
لو6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتركّبه لَو6
ليت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ة

ß
اXش} وا¡روف ليت

ليس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ليس
ã
Mث|



تعا�× ُهو
وتأييده وتوفيقه ]ن�ه
Ì¾العا ا�زء يتلوه
الكاف حرف وأّوله



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

Ëºالقا
ã
èأ النّبي�� kخا سي�دنا ع� والّس�ُم والّص�ُة ,@�Xالعا رّب � ا¡مُد

الطاهرين@/ وآله Tّمد

/@ أمريى
ã
� Ì

Ø
وي« َصدريى

ã
� ا¾Ìح رب�

فيه نبدأ ـ hالكر القرآن كلFت
ã
| التحقيق ـ كتاب العا¾Ìمن ا�زء هو فهذا

الكاف@/ Mرف

ونسأله ,@ÏÈوير يشـاء ما ع� الكتاب ٕا[ام
ã
| ونستمّده تعا� ا� ونستع�

/@oالعظ
Ø ã
الع� با� Dّٕا قّوة Dو حوَل Dو عنده@, من Dّٕا Í½الن وما ّبه@, ÔJ Xا التوفيق

/@�Xالعا رّب يا علينا ل
Ù
Îº ,@Ì

Ù
تُع« Dو Ì Ù»ي رب�

اXعصوم�@/ بيته وأهل Tّمد ع� صل� اللّىهّم

اXصطفويى حسن



بابحرفالكاف

@كأس@:
ال¿Ìاب@, من فيـه ]ا اDٕناء والكأس@: بـيً�@/ ÒSَز ِمزاُجها كاَن كأٍس ِمن ـ مفر
wا

ã
يعـ� طي�ـبة@, وكأٌس كأساً@, ¾Ìبت يقال كأساً@, بانفـراده Fyم واحد كّل يى Ødو

/@mقوا ع�ث�ثة مشت ٕاذا تكؤس@: الناقة وكأَست مَع�@/ من وكأٍس ـ قال ال¿Ìاب@,
القرJة@/ َجودة والكَيْس

ال¿Ìاب@, مـن Wلوء القدح Hفيفها@: وNوز سـا@كنة@, wمزة الكأس@: ـ مصبا
أفلُس مثل وأ@كؤس كُؤوس وا�مع مؤّنثة@, وهيى ¾Ìاب@, وفzا Dّٕا كأساً وD@تسّمي

Îام@/ ßº مثل وِكئاس وُفلوس@,

قدح@/ @كأس@, =@
ã
æياÌºو bكوس@c الع�يى ـ فرهنگ ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذ وهذا القدح@, هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

¾Ìاب@, فيه ومادام ¾Ìاباً احتوائه حيث من ع�قََدح تطلق الكأس ٕاّن وقالوا
وVّرداً@/ خالياً ع�اDناء يطلق والقدح

النخل تكاوَس فيقال: @الَكوس@والكَيس,
ã
çاّدة@وب�ماّدXالتناسب@ب�ا �ODو



@كأس ٨

وجيّد العاقل والَكي�س@: بعض@/ ع� بعضه وسقط وك	 التّف ٕاذا والعشب@: والشجر
والُكباس@: الطّم@/ وهو الَكْبس@, وهكذا واDحتواء@/ اDمت�ء مفهوم فيجمعها القرJة@,

اللحم@/
Ñ
اXمت�

ب� الفرق هو وهذا كالصينّية@/ منبسطاً@ يكون ما الَصْحفة أّن الصحف
ã
وسبق|

والصحفة@/ والقدح الكأس

/@٤٥ . ٣٧ َمع�ـ من بكأٍس م ßzعل ُيطاُف

/@٥ . ٧٦ ـ كافوراً ِمزاُجها@ كان كأٍس من بوَن ÒÌ Ö¿ يَ

/@١٧ . ٧٦ ـ َزSبي� مزاُجها كان كأساً@ فzا@ وُيسَقون

/@٣٤ . ٧٨ ـ ِدهاقاً وكأساً

ع�حضور تدّل ال¿Ìب@: ,@
ã

الس ِدهاق@, ِمزاج@, مَع�@, ـ بقرينة الكُؤوس هذه

من مزاجه م¿Ìوب ومن صاف@, لطيف ماء من Uتلفة@, م¿Ìوبات ع� Tتوية آنية
م¿Ìوبات ومن ال�ودة@, يدفع الزSبيل من حاّر طبيعته م¿Ìوب ومن بارد@, @كافور

ِدهاق@/ اُخر

وتسكينه@, مزاج ولتعديل الطبع@,
ã
| برودة أو حرارة لدفع اÌ¿Xوب ويستعمل

القلب@/ اقتضاء باخت�ف

nالعـا وباخت�ف Mسبه@, nعا كّل
ã
ف� ,@nالعوا باخت�ف Oتلف أيضاً والقلب
وماّدًة@/ كيفاً اÌ¿Xوب أنواع Oتلف أيضاً والقلب

و¾Ìاب طعام يناسبه والروحانّية@: اòلوص من اDٕنسان يكون مرتبة ّ أيى
ã
و|

كفر@/ مع�@, ـ راجع ـ ومزاجه Uصوص]قتÏÉحالته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩ @كأي�ن

@كأي�ن@:

ã
| هيى

ã
الّ� ّ أيى ع� دخلت التشـبيه كاف كأي�ن@: الكنايات@: ـ

ã
ÏÈالر ¾Ìح

ß Öم}َمـ� ا£روَريِن كون
ã
| كذا@, مثل فكأيّن اDٕضافـة@, عن قطعت ٕاذا اwDٕام غاية

اX}م@, للعدد فٕانّه ّ أيى �Rف اXتكل�م@, ذهن
ã
| ٕا�ما ٕاشارة ذا

ã
| أّن Dّٕا السامع@, عند

اDٔصل
ã
| كان ّ وأيى رجً�@/ ِمثلك ـ

ã
| Fك ,@ ّ وأيى ذا عن D الكاف عن بعدYا ñوا¦ي

]ع� مفرد Ëºكٕا ا£موع وصار ,@ اDٕفراديى معناYا ا�زءين عن ٕا^حي لكنّه معرباً@,
[كّن@, تنوين D سا@كنة نون آخره السكون ع�

Ø ã
مب� Ëºٕا كأ@نّه فصار ا�òّية@, @كم

كاِئن@/ فقيل فيه@, ف ÙÍ Ô
½ تُ أيضاً ال�كيب وDٔجل نون@, الياء بعد يكتب فلذا

,@ � كأيى لغتان@: وفzا واDٕستفهام@, �òا
ã
| كم مع� معناها كائن@: ك�@: ـ لسا

,@ ّ كأيى لغاtا وأ¾Îر :@اDٔث ابن قال كم@/ مثل واDٕستفهام �òا
ã
| وتستعمل @كائن@/

بعدها النكرة فتخفض ,@التكث به تريد رأيت@, قد رجل من � كأيى :@�òا
ã
| وتقول

وأجود@/ النصبwا أ@ك	من ّ كأيى بعد ِمن@, وٕادخال ن@,
ß
[

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيّاً أّن سبق وقد م}م@, مطلق بأمر التشـبيه هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

والكاف اXـوارد@,
ã
| القرائن من تسـتفاد فيه اُخر وقيود م}م@, مطلق أمر ع� يدّل

ã
| ليس وضعف وهن الفرع

ã
و| تفريع@, التشبيه فٕاّن زائد@, ٕاwام ع� ويدّل للتشبيه@,

اDٔصل@/

كّ�@/ ,@Fك كأّن@, كذا@, @:@
ã
| Fك وهذا@



@كّب ١٠

داّبة@/ وكأي,نمن قرية@, وكأي,نمن آية@, وكأي,نمن ,@ Ø ãن� @كأي,نمن

قيـد أو خصوصيّة ٕا� توّجـه دون من اXوضـوعات هذه مطلق ٕا� فالنـظر
Çwا@, تـتعلّق عـوارض أو صفات أو أعFل أو أحكام ٕا� النظر ا Ø̂ وٕا معّينة@/ وأفراد

للقرية@/ وا�Gك والطغيان للداّبة@, والرزق ية@, �Dع�ا واXرور ,@
Ø ã
الن� مع @كاXقاتلة

منه@, أعّم وكأيّن ,@bّية Øgالc والعدد باXقدار Oتّص كم أّن َكم@: وب� بينه والفرق
/@ ّ أيى

ã
| قلنا Fك@

ٕاجراء
ã
| وتثبيت ا¡كم

ã
| تشديد ٕا� ٕاشارة ففيه :@ ÓF{م اXوضوع ذ@كر وأمّا

اXوضوع@/
ã
| ب¿Ìط مقيّد غ فٕانّه واللوازم@, ا�Dثار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كّب@:

ا ßX يقال ء@, ãÏ¾ منه D@يشـّذ وQّمع@, bع ع� يدّل صحيح أصل كّب@: ـ مقا
اDٔمر ع� ف�ن وأ@كب� كَبّاً@/ أ@كُب�ه لوجهه َء ãÏ¿ال كببت ومنه ُكباب@/ الرمل من Qّمع
ٕاذا ُء

ã
Ï¿ال يتَدْهور أن والَكْبَكَبة@: داء@/ أو ُهزال من Íعت

Ô
¼ ٕاذا اDٕبُل@: وَتكّبَبت يفعله@/

مُعَظمه@/ وهو اXاء كوكب الباب ومن الكّب@/
ã
| ترّدد فكأ@نّه يستقّر@, Ø�ح ُهّوة

ã
|

ã

اُل

حام@/ الز� والَكب�ة@:

أيضاً@: كَبّاً زيداً وكببُت ع�رأسه@/ قلبته قتل@: باب من كَبّاً اDٕناء كببُت ـ مصبا
والكُبّة ا@/

Ø
zرباع Í

Ô
½ وقَ ا

Ø
zث�ث تَعّدي

ã
ال� النوادر من وهو فأ@كّب@, وجهه ع� ألقيته

من ا�Fعة والَكّبة@: ُكب�ة@/ جعلته الَغزَل@: وكببُت ُغَرف@, مثل ُكَبب وا�مع الغزل@, من
النّاس@/

كب� يقال ¼Íَعه@, أيى فانكّب@, لوجهه وكب�ه قلبه@/ وَكْبَكَبه@: َء
ã
Ï¿ال كب� ـ لسا



١١ @كبت

بعضه قَلب َء@:
ã
Ï¿ال وكبَكَب عمله@/ أيى الكَباب وكّب أ@كّب@/ اXسلم�وDيقال عدو� ا�

بعض@/ ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
واDعت�ء@/ اDنط�ق قبال

ã
و| ّ هُويى ã

| Qّمع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

وQّمعهم@/ وا�Fعة الرمل وانكباب اDٔرض@/
ã
| ع�الوجه اDنكباب مصاديقه@: ومن

Íع
Ú
وال½ للكـباب@/ اللحم وQّمع وقلبه@/ اDٕناء وانكباب انبساطه@/ بعد الغزل وQّمع

ومطالعة@/ قراءة
ã
| والتجّمع مكبوباً@/

/@٩٠ . ٢٧ ـ النّار ã| وجوُههم فُكّبت ي,ئِة بالس6 جاَء@ وَمن

. ٦٧ ـ oُمْستَِق Íاٍط ß¼ع� َسِويّاً ãÏ¿ ÒZأْهَديأم6ن ع�َوجِهِه ُمِكبّاً ãÏ¿ ÒZنfأ
/@٢٢

الصـفات
ã
| أو اDٔفكار

ã
| يكون ما يشمل جنس ا¡سـنة@: قبال

ã
| السي�ئة

وجـهه يكون بالسـي�ئة@: مستشعراً اDٕنسان كان فٕاذا@ واDٔقوال@, اDٔعFل أو النفسانيّة
النار@,

ã
vوي| أن فيستحّق ,@mم�وغ وظلمة سوءاً ٕاليه@, ويُتوّجه منه ُيَري ما وهو

واDعتدال@/ واDعت�ء اDنط�ق عنه ويسلب

جهة ٕا� فيه النـظر فٕاّن بالفاعل@, ا¡دث قيام ع� ويدّل ٕافعال@, واDٕ@كباب@:
صدور بلحاظ نفَسه أ@كّب واXع� اللزوم@, ]ع� وليس والتعّلق@, الوقوع D الصدور
واعت�ء اهتداء له وليس ويه@,

Ô
vو وجهه ع� نفَسـه ُيكّب فهو الفاعل@, من ا¡دث

وانط�ق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كبت@:
كبت يقال ء@/

ã
Ï¿ال عن وال½Íف اDٕذDل من وهيى واحدة@, كلمة كبت@: ـ مقا



@كبت ١٢

ُكِبَت@/ Fك ُكِبتوا وَرسولَه اَ? اّدون ÔJاّلذين ٕاّن ـ وأذلّه ¼Íفه ٕاذا يكبته@: العدو� ا�

وÇLو لوجهه عه ÒÍ Ò
¼ أيى لوجهه ا� كبته عبيدة@: أبو ـ ١٥٢ . ١٠ الxذيب

قبلَهم ]ن نزل Fك ُغِلبوا بأن بالعذاب واُِخذوا اُِذلّوا ُكِبتوا@, مع� الزّجاج@: قال ذلك@/
وٕاخزاؤه@/ الرجل Ì»ك والوقم@: الَكْبت :@ ّ اDٔصمعيى وقال ا�@/ حاد� ن

Ø
W

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حالة ٕانّه اÇòزيى

ã
| وسبق الشديد@/ اDٕخزاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

والعذاب@/ الشديد اDٕبت�ء عقيب حاصلة

كانت ٕاذا ,@Ì»الك زن@, Ô¡ا بالعذاب@, اDٔخذ ال½Íع@, اDٕذDل@, مصاديقه@: ومن
حدودها@/

ã
و| اDٔصل قيود مع

Íع@,
Ú
ال½ أو Ì»بالك م@: Òxيكب أو ُكِبت@, @Fك ُكِبتوا@ ـ@ ا�Dيات تفسـ وD@يصّح

اDٕنق�ب Dّٔن معناه@/
ã
| أو خائب�@, فينقِلبوا ـ@ ا�Dيت� بعد ما mت�@D

ã
æعاXا هذه فٕاّن

واDٕفناء@/ واDٕه�ك Ì»الك Iقّق مع D@يصّحاِن Íف
Ú
وال½

اDٔصل@/ آثار من Íف
Ú
وال½ اXطلق ا¡زن أّن يظهر وwذا

أ@ك�@/ ٕاشتقاق والكأد@: والكأب والكبد والَكّب وب�اXاّدة

/@١٢٨ . ٣ خائب�ـ فَينقلبوا م Òxَيكب أو َكَفروا اّلذين من طَْرفاً ِليقَطَع

/@٥ . ٥٨ ـ قبلهم اّلذينمن ُكِبت @Fك ُكِبتوا@ ورسولَه اَ? اّدون ÔJاّلذين ٕاّن

وجّل@/ عّز با� والكفر ا¤اّدة نتيجة
ã
| الشديد ٕاخزاؤهم يراد

من له D@بّد ا�ـليل@: القادر القاهر العزيز ربّه الفق الذليل العـبد Uالفة فٕاّن



١٣ @كبد

والسقوط@/ والذلّة اòزيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كبد@:

وهيى الكَبَد ذلك من وقّوة@/ ء
ã
Ï¾

ã
| شّدة ع� يدّل صحيح أصل كبد@: ـ مقا

مشّقة@/
ã
قاسيُته@| اDٔمَر: وكابدت مشّقة@/ أيى كَبَداً, اDٔمر هذا من ف�ن

ã

َل يقال اXشقّة,

موضُع د
Ò Ò
u الّذيى واDٔ@كبد@: لتكّبدها@/ كِبداً يت Ø Ôd معروفة@, وهيى الَكـِبد@, الباب ومن

وهو اDٕنسان كِبد من مسـتعاٌر القوس@: وكِبُد كِبـَده@/ أَصبت الرجَل@: وكِبدت @َكِبده@/
وسطها@/ ال«Êء@: وكِبُد مَقبÎÉا@/

وتـؤّنث@, ُتذّكر الفـّراء@: وقال اُن�@, وهيى معروفة@, اDٔمعاء من الكَِبد ـ مصبا
اDٔرض@: وكِبُد قليً�, وكبُود وا�مع@أ@كباد الباء, التخفيف@بك«Ìالكاف@وسكون وNوز

ã
| وقالوا وسـطها@/ من يسـتَقبلك ما ال«Êء@: وكبُد وسـطه@/ ء@:

ã
Ï¾ كّل وكِبُد باطyا@,

:@ ّ اDٔزهريى قال القلب@, ُسويداء قالوا Fك قياس@, غ ع� ال«Êء كُبيداء هذه تصغ
فعله@/

ã
| اXشاّق Iّمل وهيى ء@,

ã
Ï¿لل اXكابََدة من اXشّقة@, والَكَبد@: /@FGثالث Dو

يسّمي ظاهٍر من وموضعها معروفة@, الكِبد الليث@: قال ـ ١٢٥ . ١٠ الxذيب

ã
و| الظاهر@/ من جنبه ع� وضعها ا Ø̂ وٕا ـ ع�كبديى يده وضع ـ ا¡ديث

ã
و| @كِبداً@/

زيد@:
ã
èأ عن الكنوز@/ من بطyا

ã
| ُدفن ما أيى ـ @كِبدها أف�َذ اDٔرُض

ã

وتُل ـ حديث

:@
ã
| الزّجاج وقال وُكليته@/ كِبده أصبَت ٕاذا أ@كِليه@: وكلَيته أ@كبدته @كبَدته

َكَبد@/ ã| اIٕنساَن َخَلقنا َلَقد

معاناة اDٔمر ومكابَدة وا�Dخرة@, الدنيا
ã
| أمره يُكابد أيى ,@Ë»الق جواب هذا



@كبد ١٤

ومشّقته@/ اDٔمر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والتعـب@/ بالنصـب والعمُل اXشـقّة Iـّمل هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اDٔصل أّن

اDستمرار@/ ع� ويدّل مفاعلة واXكابَدة

لعضـو ٕاسـم وهو زaـة@, وIّمل ومشـقّة تعب
ã
| يكون ما كخشن@: والكِبد

فوق اZDٔن ا�انب
ã
| واقع وهو دا_اً@, منه وي�ّشح الصفراء@, ُيفرز ا¡يوان من

Ø ã
داخ�

َكِبدا@/ ـ وال«Ìيانيّة الع�يّة
ã
و| اXعدة@/ جهاز

/@
Ó
ومع� لفظاً والكبت@: والكّب والكأد الكأب مواّد اXاّدة من وتقرب

/@٤ . ٩٠ ـ َكَبد ã| اIْٕنساَن َخَلْقنا@ َلَقد

باXشّقة@/ والعمل للتعب ]ع�التحّمل مصدر كالت�َعب الكَبَد

رّكب خاّصة ع�كيفيّة Uلوق اDٕنسان فٕاّن كَبد@:
ã
| اDٕنسان خلق كون وأمّا

ٕا�مقامات العروج استعداد وله الروحانّية@, nعا من نفخة ومن الطبيعة nعا مواّد من
عالية@/

اXراتب ٕا� البلوغ ومقتضيات كثة@, ء
ã
Ï¾

ã
| اDستعداديّة القُوي كانت Fّوكل

ا£اهدة من الفعلّية@, مراتب وIصيل الgال ٕا� الس مقام
ã
| ف�@بّد قوّية@: الgاليّة

وا¡ادثة@/ اXوجودة اXوانع رفع
ã
| اXشاّق وIّمل البليغ والسعيى

البدنّية@, ا¡وائج جهات تأم� ٕا� احتياجه لٕ�نسان@: اXستمّرة اXكابدة ومن
اDٕئـت�ف توجب جهات ورعاية واعتدال نظم من ف�بّد Dزمة@, روحانيّة وجهات

ا�انب�@/ حقوق وتأدية Fyبي



١٥ @ك�

:@
ã
| اXع�يشار هذا وٕا�

/@٦ . ٢٩ ـ لنْفِسه اِهُد@ ÔN ا@ Ø̂ فٕا جاَهَد وَمن

/@٦ . ٨٤ ـ �ِقيه Ôf َكْدحاً@ ٕا�رب,َك كادٌح ٕانَّك اIٕنساُن ا Ûv@أ يا

/@١٥ . ٤٢ ـ أْهَواَءُهم تّتبع Iو اُِمْرَت Fك واْستَِقم فادُع فلذلَك

الروحانّية@, الgاDت مراتب Ï½أق ٕا� البلوغ هو حياته@:
ã
| اDٕنسان fس

]ركب Ì
Ø
ويتي« يتحّصل ا Ø̂ ٕا الس وهذا ّية@, ×GDٕا وا¡قائق اXعارف كسب ٕا� والنيل

ã
| اDٔيّام ¼Íف وD@يصّح اXقصد@, ٕا� للسلوك وسيلة وقواه البدن عل ÔN بأن البدن@,
اXقصودة واXرحلة الس عن والغفلة والوسيلة@, اXركب هو الّذيى

ã
æالفا البدن تأم�

اDٕنسانّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@ك�@:
وbعه ,@كب فهو اً@, Òوِك� اً

ß
مَك� تِعب باب من Òيك� وغه

Û ã
الص� ك� ـ مصبا

وbعها الكُ�ي@, وهيى اDٔ@كابر@, وbعه اDٔ@ك�@, هو التفضيل
ã
و| واDُن�كبة@, @ِكبار@,

من ء
ã
Ï¿ال Ôوك� كبات@/ أيضاً وجاء كبائر@, وbعها ,@jDٕا والكبة@: يات@/

Ò
وكُ� Ò�ُك@

Õ
وِك� معَظمه@/ وك«Ìها@: الكاف

Ø
ËÉب ء

ã
Ï¿ال وكُ� أيضاً@, كَب فهو عُظم@, قُرب@: باب

ك�اً@/ والذنب اDٔمر Ôك� من Ëºٕا الِك� القوطّية@: ابن وقال /@ Øالتك� من Ëºٕا Ì»بالك
ووِرثوا استعظمته@/ ٕا@كباراً@: وأ@ك�ته وعاندته@/ غالبته مكاَبَرة@: وكابرته مثله@/ والك�ياء
تقول ,@]ع�كب أ@ك� ويكون ¾Ìيف@/ كب عن ¾Ìيفاً كباً أيى كاِبر@, عن كاِبراً ا£د

/@والصغ الكب أيى واDٔصغر اDٔ@ك�

وكُبّار@/ وكُبار كَب هو يقال َغر@, الص� خ�ف ع� يدّل صحيح أصل ك�@: ـ مقا
القوم أقعُد به يراد للكُ�@, الَوDء يقال@: الُقعدد@, فهو الكُ�@: فأمّا اDٔمر@/ مُعظم والِك�@:



@ك� ١٦

:@
Ô
والِك� َرم@/ ÒGا وهو ,@ Òالِك� الباب@: ومن اDٔ@ك�@/ اDٔب ٕا� اDٔقرب وهو الن�َسب@, ã

|

العَظمة@/

الك	ة جهة من يكون العظoقد أّن :@ب�العظoوالكب الفرق ـ ١٥٠ الفروق
/@كث بأ@نّه يوصف n وٕان ,@oعظ بأ@نّه تعا� ا� يوصف ولذلك الك	ة@, غجهة ومن

هم
Ò
وكب تدبهم@,

ã
ي� الّذيى هو سّيدهم أّن وكبهم@: القوم ب�سيّد والفرق

يكون أن فيجوز ـ كب�هم بلفعلَه تعا�@: قال ال¿Ìف@, أو السّن
ã
| يفضلهم الّذيى هو

مـن اXمتنع الشأن الكب هو تعا�@: ا� أÊºء
ã
| والكب بالفضل@/ أو بالسّن الكب

وZكن بالتجزئة@, لٔ�صغر مساواته Zكن الّذيى الشخص :@والكب له@/ اDٔصغر مساواة
تعا�@/ ع�ا� Nوز D wذا والصفة بالتضعيف@, له اDٔصغر مساواة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@ا¡ق يقابل oالعظ أّن Fك الصغر@, يقابل ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

ٕا�ما بالنسبة صغاً يكون أن Zكن فالكب نسبيّان@, متقاب�ن أمران َغر والص� Òوالِك�
منه@/ أ@ك� هو

ã
| ÇNتمعان Dو Yا حيث ومن FÎ»أنف

ã
| في�حظان :@وا¡ق oالعظ وأمّا

هو حيث ومن نفسه بلحاظ يكون قد والكب الصغ من وكّل ضّدان@, F Øuوٕا مورد
حقاً@/ أو ÓDعظ

,@oوالعـظ الكـب �ÇRف اÇXعنويّات@, ã| Dّٕا يسـتعمل D فهو ا�ليل@: وأمّا
واXعنويّات@/ الروحانيّات ã|و واXاّديات@, اDٔجسام

ã
| فيستعم�ن

:@
ã
| Fك ـ اXاّديات

ã
| Òفالِك�



١٧ @ك�

/@١٢١ . ٩ ـ واِدياً وI@َيقطعوَن كب�ةً Iو صغ�ةً نََفقًة وI@ُينفقوَن

/@٢٣ . ١٧ ـ ا ÔYِك� أو ا ÔYأَحُد Ò Òالِك� عندَك َيبلُغن6 ٕاّما

:@
ã
| Fك ـ اXعنويّات ã|و

/@١٨ . ٥٣ ـ ي Öالُك� رب,ِه آياٍت رأيمن َلقد

:@
ã
| Fك ـ@ تعا� ا�

ã
و|

/@٣٤ . ٤ ـ كب�اً عليّاً@ كان ا? ٕاّن

:@
ã
| Fك ـ@ اXطلق Òوالِك�

/@٥٣ . ٥٤ ـ ُمْسَتطٌَر àوَكب� àَصغ� Vوكل

uاية Dو لك�ه حّد D الّذيى الكباXطلق وهو ا¡س�@: ا� أÊºء فالكبمن

ã
و| وبذاته ذاته

ã
| الكب وهو والصغر@, الضعف من أثر وجوده

ã
وليس| لك�يائه@,

قريناً ا£Çيد القرآن
ã
| ذ@كر وقد اXطلق@, العلّو مفهوم من يقرب اXع� وهذا صفاته@,

موارد@: ستة
ã
| واXتعال

Ø ã
بالع�

/@٣٠ . ٣١ ـ الَكب� Ø ãالع� هو اَ? وٕاّن

/@١٢ . ٤٠ ـ الَكب� Ù ãالع� ?ِ كُْم Ô¡فا

/@٩ . ١٣ ـ تعال ÔXا Ôالَكب� ِة Îاَد Ú¿وال الَغْيِب Ônعا

,@ Òالِك� مفهوم ذ@كر اXع� هذا بعد ويناسب اXطلق@, بالعلّو اXتّصف هو
Ø ã
فالع�

واDستمرار اDستمرار@, ع� تدّل والتفاعل اXفاعلة فٕاّن العلّو,
ã
| اXستمر هو واXتعال

قبله@/ D ,@الكب Ëºٕا ذ@كر بعد ذ@كره يناسب العلّو
ã
|

ـ ّ فاDٕراديى /@ ّ طبيعيى أو ّ ٕاراديى ٕامّا والطلب ,@ Òالِك� طلب فهو اDٕستكبار@: وأمّا



@ك� ١٨

:@
ã
| Fك@

/@٧ . ٧١ ـ اسِتْكباراً وا@ Òواسَتْك� وا ÛÍ¼وأ م Òwثيا واْسَتغَشوا

/@٦٠ . ٤٠ ـ ãçِعباد عن َيستك�وَن اّلذين ٕاّن

:@
ã
| Fك ـ ّ والطبيعيى

/@٣٤ . ٢ ـ Òواستك� Òèٕابليَسأ Iّٕا

أيى التفعيل@, قبال
ã
| واDٕظهار@, واDٔخذ اXطاوعة ع� ويدّل تفّعل@, :@ Øوالتك�

واختياره@/ نفسه الك�من ٕاظهار

/@١٣ . ٧ ـ فzا Øَتتك� أن لَك يكوُن fا

/@٣٥ . ٤٠ ـ جبّار à Ùمتك� قلٍب ع�كل, اُ? يطبُع @كذلَك

اÇXملوك الذليـل العبد فٕاّن اòبيثة@, الصفات رذائل من العبد
ã
| الصفة وهذه

/@ Øيتك� أن له ينبغيى D الضعيف ا¤دود الفق

]قتÏÉعظمته ينبغيى فٕانّه اXتعال, العزيز اXالك
Ø ã
الغ� القادر الرّب �Rف وهذا

وحّد@, وضعف بصَغر ُيشعر ما منه يَظهر أن له يصّح Dو اً@, Òك� يُظهر أن بذاته@: وج�له
واضطراباً@/ خلقه عقائد

ã
| ٕاLرافاً ويوجب ا¡ّق خ�ف هذا فٕاّن عنه@, سبحانه@وتعا�

/@٢٣ . ٥٩ ـ Ùتك�Xا اُر ا�بّ العزيُز اXهيِمُن اXؤِمُن �ُم الس6

ã
| وأمّـا ا�Çبّار@, Ëºٕا بعد يذكر الرّب توصيف مقام

ã
| Øتك�Xا أّن �O Dو

قبله@: فيذكر العبد توصيف

/@٣٥ . ٤٠ ـ جبّار à Ùمتك� قلٍب ع�كل, اُ? َيطبُع @كذلك

,@mم� غ Øالتك� صفة بعد اXع� وهذا النافذ@, الغالب القاهر هو ا�بّار فٕاّن



١٩ @كبكَب

ا¡Çقوق وٕاضـاعة التـعّديى ٕا� يبلغ :@ Òالكـ� ٕاظهار بعد والغالبيـة والقهر النفوذ فٕاّن
والقهر@/ الك�ُيصلح@ا�بّاريّة ٕاظهار فٕاّن ا�بّاريّة: بعد الك�ياء ذ@كر �Rف وا�ابريّة,

عّز مقام رفيع ٕا� والسلوك العبوديّة مقام ã
| الواجبة العبد وظائف من ٕاّن

Ø
j

والعـبوديّة والفقر الذّل حالة hويُد وOضع Oشع أن وا�Fل@: ا��ل وقرب الرّب
التجليل@/ حّق وNلّله ويعظّمه وجّل عّز ا� Øيك� وأن التاّمة@,

/@٣ . ٧٤ ـ Ùوربّكفك� فأنِذر ُقم

/@١١١ . ١٧ ـ َتكب�اً ُه Ùوك� ّل Vالذ من Ø ãو� له يكن nو

معرفة ع� متوقّف للعـبد والعبوديّة وا¡قارة الذّل حالة Iـقّق أّن �O@Dو
والفقر الذّل رؤية يزيد الرّب ك� معرفة شّدة فبمقدار وك�يائه@, وعظمته الرّب ج�ل
حالة حصول له Zكن D اXعرفة@: تلك له تتحّصل n ومادام ولنفسه@, العبد نفس

ã
|

العبودّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كبكَب@:

الزّجاج@: قال ّوة@/ ÔGا
ã
| الرميى والَكبكبة@: قَلَبه@/ وكبكَبه@: يَكُبّه َء ãÏ¿ال كّب ـ لسا

اللغة@:
ã
ذلك| وحقيقة ُدهِوروا@, اللغة@: أهل وقال بعض@/ ع� بعÎÉم ُطرح ـ @كُبِكبوا

َء@:
ã
Ï¿ال وكبكَب فzا@/ يستقّر Ø�ح مّرة بعد مّرة ينكّب

ã

اُل ٕاذا كأ@نّه اDٕنكباب@, تكرير

شديد@/ اòلق Vتمع ُكْبُكب@: ورجل بعض@/ ع� بعضه قلب

واDٕعـت�ء@/ اDٕنطـ�ق قبال
ã
و| ّ هويى

ã
| Qـّمع ٕانّه الكّب@:

ã
| سبق ـ أقول

ã
| Fك اXاّدة@, مع�

ã
| واسـتمرار تكرير ع� يدّل فيه التضعيف باعتـبار والَكبكبة@:

اXوارد@/ سائر



@كتب ٢٠

/@٩٤ . ٢٦ ـ ٕابليَسأbعون وُجنوُد والغاُوون هم فzا فُكبِكبوا

/@ ّ اGويى
ã
| يتجّمعوا Ø�ح فzا@, التقّلب حالة ٕاستمرار يراد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كتب@:

صناعة ا Øu@Dٔ الِكتابة@, ËºDٕوا قتل@, باب من وِكتاباً وِكتبًة كَتباً كَتَب ـ مصبا
Mلقة حياها خرزت البغلَة@: وكتبت خرزته@, كتباً@: السقاَء وكتبت والِعطارة@/ @كالتجارة
وكَتَب@: اXكتوب@/ ع� والِكتاب الِكتبة وتطلق علzا@/ الوثوُب ¨تنع صفر أو حديد
الكـتابة@/ عـلّمته وكـّتبته@: الكـتابة@/ oتعل موضع كتب@: ÒXوا وأوَجب@/ ÏÒÉوق حكَم

كتائب@/ وا�مع ا�يشVتمعًة@, من الطائفة والَكتيبة@:

ذلك من ء@,
ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾ bـع ع� يدّل واحـد صحـيح أصل كتب@: ـ مقا

الفرض@, وهو الكتاب الباب ومن كَتباً@/ أ@كتُبه الكتاب كتبت يقال والكتابة@, الكتاب
ع� سـي�ُده يُكاِتبه العـبد كاَتب@: ÔXوا الكتاب@/ للقَـَدر ويقال الكتاب@/ للحكم ويقال

نفسه@/

وأصل حروفَـه bع ٕاذا كتباً@: يكتُـبه الكتاَب كتب وقد ـ ١٩٦ . ١ ا�مهرة
Çرزة@: Ôòوا ا@, Òtخـرز ٕاذا وغـها@: زادَة ÒXا وكتبت ء@/

ã
Ï¿ال ٕا� َء

ã
Ï¿ال ضم�ك الَكتـب

الُكَتب@/ وا�مع الُكتبة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بأسـباب اòارج
ã
| وتثبيته يُنوي ما تقرير هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ا¡روف بواسطة القلبـيّة واDٕعتقادات والعهـود والدعاويى العلـوم كتثبيت يناسبه@/



٢١ @كتب

تثبيـت وهكذا اXاّدة@/ من اXتـفاهم اXتداول هو اXعـ� وهذا وا�م�ت@, والكلFت
اòرزة@/ بسبب النقص برفع الساXة الصحيحة وحالxا ع�وضعها وغها زادة ÒXا

تقريراً مyا كّل
ã
| فٕاّن واNDٕاب@: والفرض والتقدير والقضاء ا¡كم ذلك ومن

فـهو ا�Çهة@: wذه وي�حظ التثبيت به اُريد ٕاذا مyا فكّل وُيقصد@, يُنوي Xا وتثبيتاً
@كتابة@/

والتـقدير والقـضاء ا¡كم من أقوي التثبيـت ع� أ@كيدة دDلة الكـتابة
ã
ف�

اXواّد@/ راجع ـ@ واNDٕاب والفرض

فيقال@: الّ�زم@, التثبيت ٕا� فzا النظر يكون موارد
ã
| باXاّدة Øيع� هذا وع�

هذا@/ ُكتب وقد كتاب@, وهذا مكتوب@, هذا

التثبيت@/ اDٕظهار@, قيدان@: اDٔصل
ã
| في�حظ

:@
ã
| Fك ـ@ الكلFت بكتابة فالتثبيت

/@٢٨٢ . ٢ ـ بالعدل كاِتٌب بينكم وْليكُتْب
/@٧٩ . ٢ ـ ا? عنِد ِمن هذا يقولوَن Øj بأيدvم الِكتاَب َيكُتبوَن لّلذيَن فويٌل

/@٢٨٣ . ٢ ـ فِرهاٌن كاِتباً دوا@ ß ÒQ nو كنrع�سَفر وٕان
:@
ã
| Fك ـ با¡كم والتثبيت

/@١٧٨ . ٢ ـ الَقت� ã| الِقصاُص عليُكم @ُكِتَب
/@١٨٣ . ٢ ـ قبلكم ُكتبع�اّلذينمن @Fك@ ياُم الص, عليكُم @ُكِتَب

:@
ã
| Fك ـ بالتقدير والتثبيت

/@٢١ . ٥ ـ لكم ا? كَتَب ã	 الّ قّدسَة ÔXا اIْٔرَض دُخلوا اُ

/@١٢١ . ٩ ـ Gم @ُكِتَب Iّٕا وادياً َيقَطعون Iو



@كتب ٢٢

:@
ã
| Fك ـ وبالذات بالطبع والتثبيت

/@١٢ . ٦ ـ َة Öa الر6 ع�نفِسِه @كتَب

/@١٤ . ١٧ ـ َحسيباً َعليَك اليَْوَم بنْفِسَك Ò
ك كتاَبك@ ٕاقرأ@

الذات@/ وباقتضاء ذاته
ã
| طبيعيّة بكتابة عليه والتثبيت ع�النفس الكتابة يراد

:@
ã
| Fك ـ كان Lو ّ بأيى والنظم وا�مع بالضبط والتثبيت

/@٦ . ١١ كتابمب�ـ ã| كّل وُمْستوَدعها ها ُمستَقر6 وَيعلم

/@٤ . ٤٣ ـ oحك Þ ãلَع� َلدينا الكتاِب اُم, ã| وٕانّه

/@٤ . ٥٠ ـ حفيظ كتاٌب وعنَدنا

ويتحّقق@/ Nريى أمر كّل فيه اXضبوط ا¤فوظ
Ø ã
æالنورا اللّوح يراد

/@٦ . ٣٣ ـ َمسطوراً الكتاِب ã|ذلك @كان

َفظ ÔJو مع ÒNو َيضبط ما كّل وهو ,@ ّ واXعنويى اXاّديى من أعّم الكتاب أّن فظهر
معنويّاً@/ أو ماّدياً اُمور@, فيه

فكأّن الكتابة@, ٕا� النظر فٕاّن مبالغة@, فيه يكتب ع�ما يطلق مصدر والِكتاب
,@
Ø ã
عر| أمر وهذا اXكتوب@/ بصورة الكتابة Ø�Q وقد غملحوظ@, اXكتوَب@فيه اللوح
دون من اÇòارج

ã
| Øويتج� ويوجـد يظهر ما ع� اXصـدر فيطلق كثة@, ونظائره

والّص�ة@/ مع@, والس� َعْدل@, زيد
ã
| Fك Tّله@, ٕا� توّجه

ع� اُنزل ع�ما والتبيان@, واÔGدي والفرقان والقرآن الكتاب ٕاط�ق ذلك ومن
ا�هات@/ هذه ٕا� النظر فٕاّن اDٔ@كرم@,

Ø ã
النّ�

وÇIقّق مفاهيـمه وتثّبت أحكامـه تثبيت ٕا� ٕاشـارة بالكتاب@: التعبـ
ã
و|



٢٣ rك@

اXع�@: هذا يؤكّد ]ا بعده يذكر هذا وع� ريب@, يع�يه D Mيث ومضامينه Tتوياته

/@٢ . ٢ ـ فيه َرْيَب I الِكتاُب ذلك

/@١٤٤ . ٢ ـ ا¡ّق أ@نّه َليعلمون الكتاَب اُوتوا اّلذين وٕان

/@٢١٣ . ٢ ـ با¡ّق الكتاَب معهم وأنزَل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@rك@
ÓBَك ا¡ديث كتمُت ذلك من وَس�@, ٕاخفاء ع� يدّل صحيح أصل :@rك ـ مقا
اXاء@/ يَنضح D :@oكَت وَخرز فيه@/ رعد D :@ ßrمكت وَسحاب َكتوم@, ناقة ويقال وِكBناً@,

ُتِرّن@/ D َكتوم@: وقوس

مفعـول�@, ٕا� يتعّدي وِكBناً@, قتل@, باب من ÓBَك ا¡ديَث زيداً كتمت ـ مصبا
الدار@, ِبعته مثل ا¡ديَث@, زيد من كتمُت فيقال اDّٔول@, اXفعول

ã
| ـ ِمن ـ زيادة وNوز

به@/ وOتضب بالوdة Oلط aرة فيه نبت :@ Òr والكَ َمكتوم@/ وحديث الدار@/ منه وبعت

هيى َكتوم@: وناقة اDٕع�ن@, نقيض الِكBن@: الليث@: قال ـ ١٥٥ . ١٠ الxذيب
ُر@كبت@/ ٕاذا@ bت تُصو� Dc َترغو D

ã
الّ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| يكون ما ٕاخـفاء وهو اDٕبداء@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

والقلب@/ الضم

وغها@/ واDٕخفاء والس� الكBن ب�مواّد الفرق الس�@:
ã
| وسبق



rك@ ٢٤

/@٣٣ . ٢ ـ َتكُتمون rُكن وما ُتبدون ما وأعلُم

فيكون /@ ّ القهريى Øالب� الظهور هو والبَدو قصد@, دون من اDٕظهار هو اDٕبداء@:
ء@/
ã
Ï¾ منه يظهر D Ø�ح الضم

ã
| اDٕخفاء هو الكBن@:

/@١٤٠ . ٢ ـ عنده Îادةً Ò¾ Ò Òrك ن ØW وَمنأظلُم

/@٧١ . ٣ ـ َتعلمون Ôrوأن ق6 Ò¡ا وَتكُتمون

/@٢٨ . ٤٠ ـ ٕاZانَه Ôrَيك

/@١٧٤ . ٢ ـ الكتاب من اُ? أنَزَل ما يكُتموَن اّلذيَن ٕاّن

ٕابدائها@/ قبال
ã
| ,@الضم

ã
| ا� أنزل وما واZDٕان وا¡ّق ال¿Îادة ٕاخفاء يراد

اDٕخفاء@, أو اXواراة أو التغطية أو بالس� التعب اXوارد@: هذه
ã
| يناسب Dو

من أو جانب الس�من واXواراة التغطية
ã
و| بساتر@/ اXستوريّة فيه الس�ي�حظ فٕاّن

rالك
ã
| والنظر كان@/ وسيلة ّ بأيى خفاء

ã
| ء

ã
Ï¿ال كون مطلق اDٕخفاء

ã
و| جوانب@/

/@الضم
ã
| خفاء ٕا�

تعا�@: قوله
ã
| القيد wذا ح ØÍ¼ وقد

/@٢٨٣ . ٢ ـ قلبُه ßjآ فٕانُّه يكُتمها وَمن ةَ Îاَد Ú¿ال َتكُتموا Iو

وقع ا Ø̂ ٕا العصيان هذا أّن ع� ويدّل فيه@, واDٕبطاء التأخ هو القلب
ã
| jDٕفا

وبالقلب@/ القلب
ã
|

وقد اDُمور@, قبائح من Dزمة@: وظيفة ٕابداؤه كان ٕاذا ا¡ّق كBن أّن �O Dو
عليه@/ ومعاقباً Tّرماً يكون

اُمور وأÌºار ا¡Çّقة@, اZDٕانية اÌºDٔار
ã
| Fك مستحسناً@: الكBن كان ٕاذا@ وأّما



٢٥ @كثب

معنويّاً@: أو ماّدياً لغه أو لنفسـه ÍÈراً@ أو اً@
Ø
Ì¾ ٕابداؤه يوجب وما بالنّاس@, متعلّقة

تعا�@: قال واجب@/ أو Wدوح فهو

/@٢٨ . ٤٠ ـ ٕاZانَه Ôrَيك فرعوَن ِمنآل مؤِمٌن رجٌل وقاَل

الروحـانيّة واDُمور الغيبيّة واÌºDٔار واXعارف ا¡قائق كBن الباب هذا ومن
وفساداً@/ وكفراً ٕانكاراً Dّٕا Gم يُنتج Dو الناس@, D@يتحّملها

ã
الّ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كثب@:

الُكثبة@, ذلك من ُقرب@/ وع� Qّمع ع� يدّل واحد صحيح أصل كثب@: ـ مقا
الرمـل@/ كثيب ومنه DجBعها@, بذلك يت Ød قالوا ا¦ـر@, ومن éّالل من القِطعة وهيى
وأ@كثَب َكواثـب@/ وا�مع الفرس@, ِمنسج من ارتفع ما والكاِثبـة@: ا�امع@/ والكاثب
معروف@/ جبل والكاِثب@: القرب@/ وهو الَكَثب من وهذا نفسه@, من أمكن ٕاذا الصيُد:

تبدل وقد و[كّن@, ُقرب من أيى َكَثب من َيرميى وهو القرب@, الَكَثب@: ـ مصبا
bعxم@, م@: Ôxوكثب اجتمعوا@, ÍÈب@: باب من القوُم وكثب /@ Òq كَ من فيقال ,@ ÓDم الباء

اجتمع@/ ء@:
ã
Ï¿ال وانكثب وD@يتعّدي@, يتعّدي

أن بعـد غه أو طعام من bعته Fّكل عبـيد@: أبو قال ـ ١٨٤ . ١٠ الxذيب
فـوق بعَضه ن	َت ٕاذا فانكثب@: ال�اَب كثبُت الليـث@: وقال ُكثـبة@/ فهو قليً� يكون
القوَم@: وكاثبُت واحد@/ وYا اً@, Ö	َن ون	ته كَثباً أ@كثُبُه الطعام كثبت أبو@زيد@: وقال بعض@/

مyم@/ دنوُت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



@ك� ٢٦

والتحقيق@:
زمان عن متشكّل أيى قريب@, عن قليل Qّمع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

قريب@/ مكان أو

أ@ك�@, ٕاشتقاق :@qوالك والكثف والكثب@والكثج@والك	والكثع الكثأ وب�مواّد
التجّمع@/ وNمعها

/@١٤ . ٧٣ ـ َمهيً� @كثيباً باُل ß� ا وكانت باُل ß� وا تَرُجفاIٔرُض يوَم

مستوي ع� القليلة اXتجّمعة كالرمال الُكَثب@, صور ع� ا�بال تتحّول أيى
فzا@/ واDٕندكاك الرجفة شّدة أثر

ã
| وهذا اDٔرض

رقيقًة@/ ليّنة تكون Ø�ح أيى ليّناً@, رقيقاً دقيقاً يكون ما واÒXهيل@:

نوع@/ ّ أيى العظoمن ء
ã
Ï¿ال هو بل Òا� أّن وسبق

ÓDوعظ كباً ي�اءي ما وانبساس اXاّدة nعا اندكاك ٕا�@: الكرZة با�Dية ويشار
وÌºائرها@: وانكشاف@حقائقها @بواطyا

ã
ما@| ٕانسان,@وظهور أو من@bاد عاn@الطبيعة

ã
|

Ìائر@/ Ú»ال Ò� ُتبْ يوَم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@ك�@:

عبيد@: أبو قال خطأ@/ هو ويقال@: والكَ«Ìقليل@, كَ	ًة@, Ô	يك ء
ã
Ï¿ال Ô	ك ـ مصبا

ته Ø	ك فيقال واGمزة@, بالتضعيف ويتعّدي واحد@, والكَث الكُ	 يقول@: زيد أبا dعت
اDٔ@كل من أ@ك	ت النّاس@: وقول فعله@/ أ@ك	َت ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال من واستك	ت وأ@ك	ته@/

مذهب ع� للبيان يكون أن وJتمل الكوفيّـ�@, مذهب ع� الزيادة Jتمل وLوه@:



٢٧ @ك�

ه@/
Ò
أش} ما وكذلك اDٔ@كل@, من الفعل أ@ك	ت ـ والتقدير Tذوف@, واXفعول الب½Íيّ�@,
Ò	وأ@كـ وكثة@, كث ونساء وكثة@, كث رجال ويقال كثاً@/ عـددته واستك	ته@:

/@الكث العدد والكوَثر@: /@كث كاِثر@: وعدد ماله@/ ك	 الرجُل@:

وقد ,@الكث ُء
ã
Ï¿ال ذلك من القّلة@, خ�ف ع� يدّل صحيح أصل ك	@: ـ مقا

من فَوَعل وهو عطاء@, ßXا جُل الر� الَكوَثر@: فيقال@: النعت@,
ã
| للزيادة فيه ُيزاد

Ø
j ,@

Ò
Ô	ك@

بذلك يى Ød الغبار@, والكوَثر@: /@الكث òا أراَد قالوا@: ا�ّنة@/
ã
| uر والَكوثر@: الك	ة@/

وثََورانه@/ لك	ته

ء@,
ã
Ï¿ال

Ò
Ô	ك تقول@: العـدد@, اء Ò̂ الكـ	ة@: الليـث@: قال ـ ١٧٦ . ١٠ الxذيب

ِمكثار@: وامرأة ِمكثار ورجل أقّله@/ وُقل�ه@: أ@ك	ه@/ ء@:
ã
Ï¿ال

Ô
وكُ	 فك	ناهم@/ وكاَثرناهم

اXعروف@/ ٕاليه يَطلب مَن Ô	ك ٕاذا عليه@, مَكثور ورجل الك�م@/ يى Ò
كث كانا ٕاذا

ويـقال كاDٔعداد@, اXنفصلة يّة Ùgال
ã
| يُستعم�ن والقلّة الك	ة ٕاّن ك	@: ـ مفر

والعّز@/ اXال ك	ة
ã
| التباريى والتكاثر@: واXكاثَرة زائد@/ وكاِثر@: وكُثار كَث عدد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الÇÙgيّة

ã
| استعGFا وأ@ك	 القّلة@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

فيـه ي�حظ واDٕ@كثار@: والنوفَل@/ ِمكسال Lو للمبالغة@, كثار@: ßXوا والَكوَثر واXقدار@/
اÇXفعـول@/ ٕا� والنسـبة الوقوع جهة فيـه ي�حظ :@والتكثـ بالفاعـل@/ الفعل قيام

Xطاوعته@/ والتكاُثر اDٕستمرار@/ جهة فيه ي�حظ واXكاَثرة@:

كالقّلة@/ اXوارد@, باخت�ف Oتلف
Ø ã
نس� مفهوم والك	ة

:@
ã
| Fك ـ واDٔشخاص اDٔفراد

ã
| فالك	ة



@ك� ٢٨

يؤِمنون@, I الّنـاِس Ò�أ@ك َيعلمون@, Iالنّاس Ò�أ@ك َيشُكرون@, I الّنـاِس Ò�أ@ك
أ@ك�هم َيعِقلون@, I هم Ô�وأ@ك كاِرهون@, للحق, أ@ك�كُم ولكّن فاِسقون@, أ@ك�كُم وأّن

كاِذبون@/ وأ@ك�هم الكاِفرون@, وأ@ك�هم هلون@, ÒN

والتوّغل والغفلة ا�هل هو واقتضاَءها@: الدنيا ا¡ياة
ã
| ّ الطبيعيى ا�ريان فٕاّن

واتّباع والتوّجه واXعرفة اZDٕان وأمّا اXاّدة@/ nعا ]اوراء اDٕرتباط وعدم ¾Îواtا
ã
|

النّفس وtذيب والعبـوديّة oستقXا ال½Íاط
ã
| والسـلوك بالعقل واDٕهـتداء ا¡ّق

من رجهم ÔH Ø�ح روحانيّة وقّوة ومؤّثر Tّرك ٕا� فيحتاج النفسانّية@: الgاDت وسائر
والروحانّية@/ والنور اGداية ساحة ٕا� ماّدية ظلFت غمرات

هذا وع� والغفلة@, وا�هل الكفر هو الدنيـا@: ا¡ياة Tيط
ã
| اDّٔول فاDٔصل

اGدايات@, وبأنواع بيّنات وشواهد وآيات باُمور ويُنـب�ه الكتب ل Ò�ُوي الّرسل ُيبَعث
/@
Ø ã
ٕاضا| وتنبيه ّ خارجيى ك Tر� ٕا� الدنيا ا¡ياة ٕا� ا¦ايل Jتاج Dو

:@
ã
| Fك ـ القول

ã
| والك	ة

/@٩١ . ١١ ـ @تَقول ا ØW @كث�اً@ نَفقُه ما ُشعيُب يا قالوا

/@٣٢ . ١١ ـ ِجداَلنا فأ@ك�َت لَتنا جاَد قد نوُح يا

:@
ã
| Fك ـ العمل

ã
| والك	ة

/@٨٢ . ٩ ـ َكث�اً ولَيْبكوا@ َقليً�@ فلَيْضَحُكوا@

/@٢٢ . ٤١ ـ َتعملون ا ØW كث�اً@ َيعلم I اَ? أّن Ôrَظنن ولكن

:@
ã
| Fك ـ واDٔجناس اXال

ã
| والك	ة

/@٧ . ٤ ـ Ô� كَ أو منُه @قل6 ا ØW واIٔقربوَن الولداِن َترَك ا ØW

/@٢٤٥ . ٢ ـ @كث�ة أْضعافاً له فُيضاِعَفُه



٢٩ @كدح

ء
ã
Ï¾ ّ أيى

ã
| أو اXال

ã
| أو العمل

ã
| أو القول

ã
| أو العدد

ã
| الكيفيّة و�O@Dأّن

فاقدة كانت ٕاذا تفيد D ية Øgال زيادة فٕاّن ية@, Øgال من وأقوي أهّم :@ ّ معنويى أو ماّديى
اXؤّثرة@/ لل¿Ìائط

/@٦٥ . ٨ مائت�ـ َيغِلبوا صابرون ِع¿Ìوَن ِمنكُم َيكُن ٕان

والعبادات@/ الطاعات
ã
| وهكذا

/@١ . ١٠٢ ـ اXقاِبر Ôkُزر Ø	ح الّتكاثُر أGيىكُُم

و¾Îوات وِملك مال من الدنيـويّة التعلّقات
ã
| الك	ة حصول اسـتمرار أيى

تعا�@: قال وقد وغها@, وعناوين

ـ واIٔوIد اIٔمواِل ã| وَتكاثٌر بينكُم وَتفاُخٌر وِزينٌة و ÒGو َلِعٌب نيا Vالد ا¡ياةُ ا Ø̂أ
/@٢٠ . ٥٧

/@١ . ١٠٨ ـ الكَْوثَر أعَطْيناَك ٕانّا

كّل ويشمل مطلق@, ومعناه اXع�@,
ã
| واXبالغة الزيادة ع� وتدّل الواو زيدت

ومن معنويّاً@, أو ماّدياً ã
والتعا� للفوز ووسائل خوص�ح كّل من مقامه@, يناسب ما

رّب وخـلفاء الطاهرين اDٔ_ة واُّم �Xالعا نساء سيّدة الّزهراء فاطمة ٕابنته مصاديقه
وانت¿Ìت@/ النبّوة آثار Qّلت وwا أbع�@, الناس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كدح@:

ٕاذا حـه@: وكد� كَدحـه يقال ء
ã
Ï¾

ã
| ع�تأث يدّل صحيح أصل كدح@: ـ مقا

يَكَدح َكسب ٕاذا@ كَدح القياس@: هذا ومن ُمر@/ Ô¡ا عّضَضتْه قد ح@: مُكد� وaار خَدشه@/
كاِدح@/ فهو @كَْدحاً



@كدح ٣٠

الَكدم@/ استعFل يُستعمل وقد والَعناء@/ الّسعيى الكَْدح@: ـ مفر

لنفسه اDٕنسان عمل والَكدح@: دش@/ Òòوا والكسب والّسعيى العمل كدح@: ـ لسا
يَسـعي ]ع� لنفسـه@: يَكدُح ]شـّقة@/ ا@كتسابه وهو Dٔهله@: وكَدح /@

Ø
Ì¾ أو خ من

الدنيا باب
ã
| العمل

ã
| ؤوب والد� رص ß¡وا الّسعيى الَكدح@: ٕاسحاق@: أبو قال لنفسه@/

يكّد@/ أيى كذا@,
ã
| يَكدح هو ويقال@: ا�Dخرة@/ وباب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

شّدة@/ فيه والكَّد@: استمرار@/ مع تعب
ã
| َجْهد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

وأتعب ْهده Ò� متعل�قاً جعله ٕاذا كَدَحه@: يقال@: أ@ك�@/ ٕاشتقاق وبيyا /@تأث فيه والكَْده@:
طريق

ã
| نفسه وأتَعب اجxد ٕاذا ٕاليه@: وكَدح فيه@/ التأث هو اXع� هذا وDزم فيه@,

كاِدٌح@/ فهو ٕاليه@, الوصول

اDٔصل@/ لوازم من والعمل@: ؤوب والد� رص ß¡وا والكسب دش Òòفا

/@٦ . ٨٤ ـ �قيه Ôf َكدحاً ٕا�ربّك كاِدٌح ٕانّك اIٕنساُن ا Ûv@أ يا

كافراً أو مؤمناً قهريّة وحركة ّ طبيعيى Ìºيى تعا� الرّب لقاء ٕا� السـ فٕاّن
وعن اXاّديى nالعا هذا عن والتعّريى

ã
Øالتخ� من له Dبّد اDٕنسان فٕاّن غافً�@, أو متوّجهاً

ّ برزخـيى لباس
ã
| وهو روحـه له 
ويب وجهازاته@, أعضـائه وعن

Ø ã
æا�سدا البدن

لطيف@/

أمره وحقيقة اDٔمر حقيقة اDٕنسان فيشاهد القيامة@, ٕا�قيام nالعا هذا يدوم
Ø
j

له وما وأحواله أعFله Í½يُب فهو وا�سدانّية@, اXاّدية ا¡جب وترتفع ومقامه@, وشأنه
حديد@/ اليوم فب½Íه وعليه@,



٣١ @كدر

تعا� الرّب Øويتج� نفسه@,
ã
| ما ÏÉمقت ع� كل� رّبه@, اDنسان 
يَل فيومئذ

ٕا� فيتفّرقون قهر@, أو بلطف النفسانّية@, وصفاtم وأعGFم أحواGم Mسب بأÊºئه Gم
أحداً@/ ربّك يظلم Dو ال¿Êل@, وأصحاب ا¨�@, وأصحاب السابق� شعب@: ث�ث

ومن اDٕنسان به يتّصف ا
Ø
W الرّب لقاء أّن ٕا� ٕاشارة الصـفة@: بصيغة والتعب

ٕانساناً@/ كونه لوازم

حياته
ã
| اDٕنسان شأن من أّن ٕا� ٕاشارة الكدح@:

ã
| والصفة باXصدر والتعب

فـيختلف ,@ Øمـتع� غـ مـطلق الكدح ذلك أّن Dّٕا اللقاء@, مسـ
ã
| الكادحيّة هو
اDٔفراد@/ باخت�ف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كدر@:

كُدورة@, وكُدر كِدٌر@, فهو صفاؤه@, زال تِعب@: باب من كََدراً اÇXاء كِدر ـ مصبا
فـيقال بـالتضعيف ويتعّدي ]ع�@, كلّها وتكّدر وقتَل@, ُصعوبة صُعب

ã
èبا من وكَدر

أ@كـدر@, والذكـر الكُدرة@, ËºDٕوا تِعب@, باب من كََدراً وغه الفرُس وكِدر @كّدرته@,
وتصغاDٔ@كدر لغة@, َقُرب باب من وكُدر أaر@, باب من كُدر وا�مع واDُن�كَدراء@,

/@ يى Ùd وبه @َكيدر@, اُ

ـ فاDّٔول حركة@, ع� يدّل َخر �Dوا فو@, الص� خ�ف ع� يدّل أصل كدر@: ـ مقا
كُدر@, ما وَدع صفا ما ُخذ ويقولون@: وكُدر@, اXـاُء كِدر يقال فو@, الص� خ�ف الكََدر@:
وأمّا كُدرة@/ اللون ذلك

ã
| Dّٔن القَطا@, :@ ّ والكُدريى عيشـه@/ كِدر فيقال@: هذا ويستعار

انكَدَرْت@/ النّجوُم وٕاذا ـ ع
Ò
Ìºأ ٕاذا انكَدر@, فيقال ـ َخر �Dا اDٔصل

كَِدٌر@, أ@كدُر عيش يقال فا@, الص� نقيض الكََدر@: الليث@: ـ ١٠٧ . ١٠ الxذيب



@كدي ٣٢

:@ ّ اDٔصمعيى واXاء@/ العيش
ã
| والكدورة خاّصة@, اللون

ã
| والكُدرة كِدٌر@/ أ@كدُر وماء

صّبه@/ ٕاذا كَْدراً@: يكُدره َء
ã
Ï¿ال كَدر يقال ّب@, الص�

ã
| Dّٕا كَدر يقال Dو وكُدر@, اXاُء @كِدر

علzم@/ انصبّوا Ø�ح Dًأرسا جاؤوا ٕاذا القوم@: علzم انكَدر الليث@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ماّدياً ء

ã
Ï¾

ã
| والصفا اòلوص يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

وا¡الِة ّ الطبيعيى ا�ريان عن اòروج وNمعها Mسبه@, ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| واDٕنكدار معنويّاً@,

والتـضّيق@, باDٔحزان اXق�ن والعيش شوب@, ÒXا ا¢تلط اXاء
ã
| Fك ء@,

ã
Ï¿لل اòالصة

حالة بتحّول والتكّدر ðWجاً@, أو مَشوباً بل خالصاً لونه يكن n ٕاذا اللون
ã
| والكُدرة

ا�Çريان خ�ف ع� وحركة واDٕنصباب واÌºDٕاع والغضب@, اDغتـياظ ٕا� الصفا
اòالصة@/ اXتوقّعة وا¡الة ّ الطبيعيى

/@٢ . ٨١ ـ ت Ùُس� باُل ß� ا وٕاذا انكَدَرْت النّجوُم وٕاذا َرت كُو, الّشمُس ٕاذا

ونورها @حركاtا@ونظامها
ã
@ضوابطها@,@وعروض@اخت�ل@|

ã
| حصول@انكدار يراد

النجم@/ راجع ـ@ وصفائها وحرارtا

الدنيا@, ا¡Çياة نظام وانقضاء اXاّدة@, nعا اُمور ٕاخت�ل ٕا� تش اDُمور وهذه
اXاّدة@/ وماوراء ا�Dخرة nعا وٕاقبال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كدي@:

فالُكدية@: عليه@/ يقاس
Ø
j ء

ã
Ï¾

ã
| ص�بة ع� يدّل صحيح أصل كدي@: ـ مقا

للرجل يقال
Ø
j الُكدية@, ٕا� وصل ٕاذا فأ@كَدي@: حَفر يقال@: اDٔرض@,

ã
| تكون ص�بة



٣٣ @كدي

بطيئة@, أيى كادية@, أرض ويقال الُكدية@/ والُكداَية@: أ@كَدي@/ قَطع@:
Ø
j يساً أعطي ٕاذا

قال اÇGمز@/ أصله وليَس مز
Ô
v الّذيى الباب من فيكون هذا ز

Ø Ô
Y ا Ø[ور هذا@/ من وهو

عن رددته ٕاذا ٕا@كداًء@: اُ@كِديه أ@كديتُه ويقال د@/ Òال� وهو كادئة@, أصابتزروَعهم اòليل@:
ء@/
ã
Ï¿ال

بأسفل موضع يى Ùd وبا�مع كَُدي@, وا�مع لبة@, الص� اDٔرض الُكدَية@: ـ مصبا
ع� الياء جازت ياء Dمه كانت ٕان اXقصور Dّٔن باDٔلف@, وNوز بالياء@, وُيكتب مّكة@,

القلب@/ ع� اDٔلف وجاز اDٔصل@,

وقَـطع@, العطـيّة من أمَسك أ@كَدي@: والزّجـاج@: الفّراء ـ ٣٢٣ . ١٠ الxذيب
وأ@كـدي مَنع@/ وأ@كَدي@: اXسألة@/

ã
| Ú¬أ أيى أ@كدي ويقال الب�@/

ã
| ا¡فر من وأصله

وهـو الكُـدا بلغ ٕاذا وأ@كدي@: أجَدب@/ ٕاذا العاُم@: وأ@كدي د@/ Òال� من Í
Ô
ق½ ٕاذا النبُت@:

افتقر أ@كدي@: :@
Ø ã
èعراDٔا ابن الُصخور@/ وهيى الكُدي@, فبلغ حَفر ٕاذا وأ@كدي@: حراء@/ الص�

/@
Ó
ِغ� بعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل ما والص�بة معنويّاً@, أو ماّدياً الص�بة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

ã
و| واDٕعطاء@, البذل

ã
| كالص�بة اXوضوعات@: باخت�ف Oتلف اXع� وهذا الل�@/

ã
و| العـام@,

ã
| واÇ\Dٔار الزراعة رخاء

ã
و| ونشوئها@, النـباتات ^ّو

ã
و| البـ�@, حفر

ã
| الص�بة وظهور السؤال@, مقام

ã
| اللينة من واòروج غه@, أو بفقر ا¡ياة جريان

الصحراء@/
ã
| Fك اDٔرض ساحة

وص�بة كَدي ذا ]ع�صار وأ@كَدي كالل�قمة@/ به يُكَدي ]ع�ما فُعلة والُكدية@:
أمره@/ جريان

ã
| أو عمله

ã
|



@كذب ٣٤

تتعّدي@/ Dو وتتعّدي وباGمزة@, وواوّية@, يائيّة تستعمل واXاّدة

/@٣٤ . ٥٣ ـ وأ@كَدي قليً� وأعطَي Øتَو� اّلذيى أفرأيَت

عمله@/
ã
وتصّلب| ص�بة ذا صار

Ø
j اDٕعطاء مقام

ã
| واست�ن قليً� أعطي أيى

واDنقياد@, مرجعها@ٕا�@اòضوع @دينه@وطاعته@:
ã
تعا�@و| ا�

ã
اللينة@| أّن �ODو

والعصيان@/ التخلّف ٕا� مرجعه الكَدي أّن Fك@

قـال Fك له@, اXطيع� عباده قبال
ã
و| ربّه قبال

ã
| والعمل لق Ôòا Øل� واXؤمن

تعا�@:

/@٢٩ . ٤٨ ـ م Òyبَي@ اُء Òaُر َع�الكُّفاِر أِشّداُء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كذب@:

الذال@/ وسكون الكاف Ì»بك التخـفيف وNـوز كَِذباً@, يكِذب كَذب ـ مصبا
واسطة Dو واòطأ@, العمد فيه سواء هو@, ما �Rف ء

ã
Ï¿ال عن اDٕخبار هو فالِكذب

كَذب@, بأ@نّه اع�ف ا@:
Ò
wوكّذ نفَسه وأ@كذَب العمد@, يتبع jDٕوا والِكذب@, دق الص� ب�

الِكذب@/ ٕا� نسبته تكذيباً@: وكّذبته كاذباً@, وجدته زيداً@: وأ@كذبت

وِكذاباً وكَِذبة وِكذبَة وِكْذباً كَِذباً يَكِذب كَذب دق@, الص� نقيض الكَِذب@: ـ لسا
وكَيَذبان@/ وكَْذبان وكَُذبـة وكَذوبـة وكَذوب وِتكذاب وكّذاب كاِذب ورجل وِكّذاباً@/
:@
Ø ã
الكسا� بالكَِذب@/

Ò
أخ� الرجُل: وكَذب َكذوب@, والكُُذبbع كاِذب@/ بbع والكُذ�

:@ ّ ا�وهريى قال تفعيً�@/ العرب من وغهم ,@Dًِفّعا فّعلُت@: مصدر Nعلون ا¨ن أهل
وع� ِفّعال@, وع� التفعيل@, ع� ء Nيى قد مصدره Dّٔن اXشّدد@, مصادر أحد @ِكّذاباً@,



٣٥ @كذب

تكلّف ٕاذا ف�ن@: وتَكّذب ق@, ز� ÔW كّل قناهم وَمز� مثل مُفع�ل@, وع� توصية@, مثل تَفِعلة
الِكذب@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الواقـعيّة Oالف ما فهو ـدق@, الص� يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

ã
| أو قول

ã
| ٕامّا وهذا واقعّية@/ وع� حّق ع� يكون ما هو الصدق أّن Fك وا¡ّق@,

وحّق@/ ع�واقعيّة اDٔمر كون عدم وا�امع ,@ ّ معنويى أو ّ خارجيى أمر
ã
| أو عمل

:@
ã
| Fك ـ القول

ã
فالكذب|

/@٧٥ . ٣ ـ َيعلمون وهم الكِذب ع�ا? ويقولون

/@٥ . ١٨ ـ كَِذباً Iّٕا َيقولون ٕان أفواِههم من رُج ÒH كلمًة ت Ôَك�@

:@
ã
| Fك ـ العمل

ã
و|

/@١٦ . ٩٦ ـ خاطئة كاذبٍة ناصيٍة بالنّاصيِة َلَنْسَفَعْن يْنتِه Òn � لَ

الواقعّية@/ خ�ف وع� كاذب وعمله وجوده شخُص أيى

:@
ã
| Fك ـ ّ خارجيى موضوع

ã
و|

/@١٨ . ١٢ ـ كَِذب بَدٍم يِصه Òe ع� وجاُءوا

:@
ã
| Fك ـ

Ø ã
æروحا أمر

ã
و|

/@١١ . ٥٣ ـ َرأي ما الفؤاُد كَذَب ما@

:@
ã
| Fك ـ الكذب مطلق

ã
و|

/@٣ . ٢٩ ـ Òالكاِذب� وَلَيعلَمّن صَدقوا اّلذين ا? َفلَيعلمن6



@كذب ٣٦

/@٤ . ٣٩ ـ كَّفار كاِذٌب ُهَو َمن ِديى Òv I اَ? ٕاّن

موضـوع ّ أيى
ã
الكذب| فٕاّن وضـ�ل@, اLراف كّل مبدأ@ الكذب أّن Oـ� Dو

ã
| وا¡قيقة@, ا¡ّق درك عن ا¤روم هو فالكاذب والواقعّية@, ا¡ّق قبال

ã
| هو @كان

النتيجة بلوغ عن Tروم فهو كذلك كان ومن مطلقاً@, أو قوله
ã
| أو عمله

ã
| أو اعتقاده

دا_اً@/ ض�ل
ã
| وهو واXقصود@,

ب� واسطة Dو بالÍÉورة@/ اXطلوب لتحصيل التاّم ال�نا¶ هو الصدق أّن Fك@
والباطل@/ ب�ا¡ّق واسطة D أ@نّه Fك والكذب@, الصدق

من الكذب صفة ٕا�نفس النظر كان ٕاذا Dزماً يستعمل الصدق
ã
| Fك والكذب

اَطب ÔO ٕا�مَن النظر كان ٕاذا واحد ٕا�مفعول ومتعّدياً كاذب@/ هو فيقال@: هو@, حيث
وكذبتك@/ كَذبه@, فيقال@: ٕاليه@, الفعل يتعلّق من أو

/@٩١ . ٩ ـ وَرسولَه اَ? كَذبوا اّلذين وَقعَد

فيقال@: به@, ويتعلّق ٕاليه الفعل يتعلّق ٕا�من النظر كان مفعول�ٕاذا ٕا� ومتعّدياً
ا¡ديث@/ @كذبته

/@١١ . ٥٣ ـ َرأي ما الفؤاُد كَذب ما@
نفسه@/ أو أحداً أيى ٕاليه@, ا¡اجة لعدم Tذوف اDّٔول واXفعول

:@
ã
| Fك ـ@ ع� Mرف متعّدياً استعمل وٕاذا

. ٣٩ ـ ع�ا? كَذبوا م@, Ùwع�ر كَذبوا ع�أنف«Îم@, كَذبوا ا?@, @كَذبع�
:@٦٠

رابطته@/
ã
و| باXوضوع يرتبط Dف الكذب ع�وقوع يدّل

ومدخوGا@, ع� كلمة بقرينة اXـورد ذلك
ã
| Tذوفان اXفعـول� أّن والظاهر



٣٧ @كذب

ã
| شـايع ا¡ذف من النوع وهذا ا�@, رابطة

ã
| Øعـ�Xا اDٔمر ف�ناً كَذب ـ والتقدير

جائز@/ يُعلَم ما وَحذُف ـ اXكاXات

الواقعيّة قبال ã| وعمل Vاهدة فٕانّه الظلم أب�مصاديق من الكذب أّن وليُعلَم
با� مرتبطاً يكون ما الكذب أفحش الفاحشبل الكذب ومن للباطل@,

Õ
Ì¿ون وا¡ّق
رابطته@/

ã
و|

/@٣٢ . ٣٩ ـ كَذبع�اِ? ن ÚW نأظلُم Òf

/@٦٠ . ٣٩ ـ ةٌ ُمسود6 وجوُههم ع�ا? كّذبوا اّلذين َتري الِقيامِة ويوَم

/@٢ . ٥٦ ـ @كاِذبة لَوقعxا ليَس الواقعُة َوقعت ٕاذا

غـ واDٕنكار وحقيـقة@, واقعيّة Gا
ã
الّ� الوقعة تلك خ�ف ع� القـول يراد

فٕاّن ية@/ �Dا ُرج6تاIٔرُض@/// ٕاذا ـ بعُد تفسها بقرينة الك�ي القيامة واXراد الكذب@/
ومكـاناً زماناً القيامة حقيقة يفهم أن Dٔحد سبيل Dو اXوضوع@, تعقّل فرع الكذب

Oالفها@/ ما يقول Ø�ح اòصوصيّات@, وبسائر وكيفاً

تعا�@: كقوله وهذا

/@٦٥ .@١١ َمْكذوبـ @ Ôَغ� َوْعٌد ذلَك ثَ�ثةأيّام داِركم ã| ت6عوا Ò] فقاَل َفَعَقروها@

الغيب@, nعا من واط��ع ارتباط له من Dّٕا فيه@, يَكذَب أن أحد D@يستطيع أيى
الغيب@/ nعا من خ�ووعد وهذا

ٕانكار@, هو التكذيب فٕاّن ا£ّرد@: بصيغة اXوردين
ã
| التعب لطف اXع� وهذا

أمر@, كّل
ã
و| أحد كّل يتم¿ÏØمن وهو موضوع@,

ã
| صّحة عدم دعوي هو واDٕنكار

/@ ّ وجوديى أمر والكذب ,@ ّ عدميى أمر وهو باطً�@, أو حقّاً

ُعّدة وهو حياته@, جريان
ã
| ويُدهن اُموره

ã
| يxاون من شؤون والتكذيبمن



@كذب ٣٨

وهو خ�فهم@, برنا¶ جريان يُدZون وبه ون يتقو� به Gم ورزق الضالّ�@, للمنحرف�
تعا�@: قال ا�òف@, مقام

ã
| وأهونه ء

ã
Ï¾ أÎºل

/@٨١ . ٥٦ ـ بون ُتكذ, ِرزَقكُمأ@ّنكم عُلوَن Ö ÒQو ُمْدِهنون Ôrأن ا¡ديِث ذا ß{أف

مع�@: يظهر وwذا

م Øu@أ وَظنVوا@ ُسل Vالر اسَتيأس ٕاذا Ø	َح ///@ نوحيى Iًِرجا Iّٕا قبِلَك ِمن أرَسْلنا وما
/@١١٠ . ١٢ ـ نا ÔÍ½ نَ جاءُهم كُِذبوا قد

وظنّوا ٕا�ا¡ّق@, سوقهم الناسوعن هداية عن اXرَسلون استيأس أن ٕا� أيى
وهـم بصـدق@, ليس Gم وبيعـxم ٕاس�مهم وأّن أقواGـم@,

ã
| كَذبوهم قد قومهم أّن

الدعوة@/ نتيجة عن فيئسوا @كاذبون@,

تعا�@: قال كاذباً@, شخص جعل فهو التكذيب@: وأمّا

/@٧ . ٩٥ ـ ين بالد, َبْعُد بَُك ُيكذ, ا Òf

قبال واDٕنقياد اòضوع هو والّدين بالّدين@, كاذباً جعلك يوجب الّذيى fا أيى
برنا¶ قبال تنقاد ا Øuفٕا سليمة@, الفطرة كانت ٕاذا ّ فطريى وأمر حقيقٌة فالّدين مقّررات@,

صحيح@/ مقّرر

تعا�@: وقال

بآياِت Ò�Xالظا ولكّن بونَك ُيكذ, I م Øuفٕا َيقولون اّلذيى لَيَْحُزنك ٕانّه َنعلُم َقد
/@٣٣ . ٦ ـ َحدون Ö ÒN ا?

من منظورهم وليس ا�@, آيات جحـود هو ومقصدهم نظرهم منxي ٕاّن أيى
ا� آيـات وٕا� الّدين ٕا� دعوtم جهة من يبارزونك فهم اXع�@, هذا Dّٕا تكذيبك



٣٩ @كذب

ذاتاً@/ لك Uصوصة عداوة Gم وليس تعا�@,

تعا�@: وقال

بان@/ ُتكذ, ا Ôg رب, آIِء , فبأيى

ٕا@كFل قبال
ã
| مyا كّل مـورداً@, ٣١

ã
| الّرaـن سـورة

ã
| ا�Dية ذ@كرت وقد

وهو العطوفة@, وٕاب�غ القدرة وظهور البلوغ ]ع� ٕانّه أ�@,
ã
| وسبق ورaة@/ عطوفة

غها@, أو عدل ٕاجراء
ã
| أو نظم

ã
| أو ّ معنويى أو ماّديى موضوع

ã
| كونه من أعّم

ã
| اÇXؤثّرة اXتعال ا� جانب من البالغة اD�Dء هذه من كّل ٕا� نتوّجه أن لنا ف�زم

وباطناً@/ ظاهراً اُموره ونظم وسعادته اDٕنسان حياة

ã
| سا@كـن عقل ذيى كّل واDٔنام واDٕنس@, ا�ّن باعتبار فzا@: التثنـية وصيغة
نوع�@, بعÎÉا يذكر وقد الثق�ن@, مyا يستفيد اD�Dء وهذه جّن@, أو ٕانس اDٔرضمن
وحاجة Dًوحا Uتلف�ذاتاً FÎ¿عي وجريان Ftحيا وكون اقتضاء@وجودYا@, ]ناسبة
اXلكوت من وهو ا�سـدانّية@, من ألطف ماّدة من ا�ّن فٕاّن ونعمة@, وجزاًء وTيطاً

السف�@/

ُيرَسل واIٕنس@, ا�ّن Ì¿مع يا الثق�ن@, أيَّة الَبْحـَرين@, َمَرَج , ßق�Ì¿ÒXا Vرب
فا@ِكَهٍة كل, ِمن ريان@, Ö ÒQ َعْيناِن أفنان@, ذواتا تان@, َجن6 جاّن@, Iو ٕانٌس ذَنبِه عن عليgا@,

السورة@/ آخر ٕا� َزوجاِن@///

تعا�@: قوله وأمّا

ـ َلكاِذبون Òنافِقـ� ÔX ا ٕاّن ا?@/// َلرُسـوُل أ@نَّك ُد ÒÎ Ö¿ نَ قالوا ناِفقوَن ÔX ا جاَءَك ٕاذا
/@١ . ٦٣

وُيبحث يقال Fك ا?@, َلرسـول أ@نّك ـ قوGم
ã
| D ¾Îادtم@,

ã
| لكاذبون أيى



@كرب ٤٠

/@التفاس
ã
| عنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كرب@:

أيى ُمكـَربة@, مفاصل يقال@: وقّوة@, شّدة ع� يدّل صحيح أصل كرب@: ـ مقا
َعرقَُوة

ã
| طرفُه َعل ÔN لو الد� ِرشاء ã

| غليظ َعقد وهو الَكَرب وأصله قوّية@, شديدة
والَكريبة@: الشديد@, الغّم وهو الَكْرب@, الباب ومن َوثيقاً@/ ِرباطاً ِثنايته يشّد

Ø
j لو الد�

فأمّـا ُمكِرب@, فهو أ@كَرب يقال@: الَعْدو@,
ã
| الشّدة واDٕ@كراب@: الشدائد@/ من الشديدة

قُرب@, بالقاف قالوا م Øyلك القرب من هذا Dّٔن الباب@, من فليس دنا@, ء@:
ã
Ï¿ال @كَرب

وهـم الُكروب@, من فَعوليّون الَكروبّيون@: وا�Xئكة واحد@, واXع� كَرب@, وبالكاف
/@
Ñ
ت� ÒZ أن كَرب َكْرباُن@: وٕاناء للَمغيب@, دَنْت الشمس@: كَرَبت يقال بون@, اXقر�

َقَصب مثل َكَربـة الواحدة معها@, تقطـع
ã
الّ� ـَعف الس� اُصول الَكَرب@: ـ مصبا

من الشمُس كَربت يقال له@, حاَن أيى يُقطع@, أن وكرب يبس Dٔ@نّه بذلك يى Ød وَقَصبة@,
النخل@: وكربت للحرث@/ قلبxا ِكراباً@: اDٔرَض وكَرْبُت للَمغيب@/ دنت ٕاذا قتل@: باب
منه@/ Ëºٕا والُكربة@: َمهموم@, َمكروب@: ورجل عليه@/ شّق كرباً@: اDٔمر وكربه شذبته@/

اDٔمر وكَربه ُكروب@, وbعه بالنفس@, يأخذ الّذيى والغّم زن Ô¡ا الَكْرب@: ـ لسا
لذلك@: وا@ك�ب كاِرب@, وأمر وَكريب@, َمكروب فهو عليه@, اشتّد َكْرباً@: يكُربه والغّم
وأ@كـرَب كَرب@/ فقـد دنا ء

ã
Ï¾ وكّل َكريبـة@/ الواحدة@: الشـدائد@, والكرائب@: ,@

Ø
rٕاغ

أÌºَع@/ الرجُل@:

حرث@/ كرب@, bكاَرْب@c ـ قع

ُزرعت@/ أرض أرضTروثة@, bِكراب@c ـ قع



٤١ @كرب

َم�ك@/ bِكروب@c ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصـاديقه@: ومن القلب@/

ã
| الشديدة اXضيقة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

الشديدة@/ للمضيقة موجبة كانت ٕاذا اXشّقة@, الشّدة@, الغّم@, ا¡زن@,

ٕاذا واDٕ@كراب غروwا@/ مسافة ضاقت ٕاذا الشمس
ã
| الكرب الباب@: هذا ومن

اDٕمت�ء@/ من وقرب ضاق ٕاذا َكْربان وٕاناء فيه@/ السومضيقة
ã
| أوجبÌºعة

الع�ّية@/ اللغة من fأخوذان وا�Xئكة@: رث Ò¡ا مفهوما وأمّا

ا¤دوديّة وحصول فzا للتضيّق موِجباً للحرث@: اDٔرض قلب ٕا�كون مضافاً
آفة@/ كّل عن ووقايxا وحفظها رعايxا لزوم يوجب Mيث

تقّرwم جهة من وTدوديّة مضيقة
ã
| م Øuفٕا ا�Xئكة@: من اXقّرب�

ã
| وهكذا

الوظائف@/ من بالواجب وتقّيدهم وتعّبدهم وتطّوعهم

كَرٍب ُكل, وِمن ِمyا يكم ُيَنج, اُ? ُقل والَبْحر@/// Ù Òال� Fِت ُظلُ ِمن يكم ُينج, َمن ُقل
/@٦٤ . ٦ ـ كون ßÌ¿ تُ Ôrأن Øj

. ٢١ ـ oالَعظ الكَرب ِمن وأهلَه فنّجيناُه له فاسَتَجْبنا قبُل ناَديِمن ٕاذ ونوحاً
/@٧٦

/@١١٥ . ٣٧ ـ oالَعظ الكَْرِب وَقوَمهF@ِمن يناYا ØSو

Mيث وأمثاGا بالظلFت للناس شديدة مضيقة Iّصل مورد
ã
| اDُو� فا�Dية

جهة من لنوح
Ø ã
الباط� التضيّق شّدة مورد

ã
| والثانية شـديد@, حرج

ã
| قلوwم تقع

تضيّق قد F Øuٕا حيث موÏºوهارون مورد
ã
| والثالثة وكفرهم@, وخ�فهم قومه عداوة



@كّر ٤٢

وأتباعه@/ فرعون بعداوة Fwقلو

oوتسل ÏÈر
ã
| اDٔنبياء فٕاّن الغّم@: أو با¡زن فzا الكلمة تفس يناسب Dو

اوذوا@/ Dف حزن Dو غّم يغشاهم Dو وتبليغاtم@, رساtDم مراحل
ã
| وص�

/@٦٢ . ١٠ ـ َزنون Ö ÒJ ُهم Iو م ßzعل َخْوٌف I اِ? أولياَء ٕاّن Iأ

الرسالة جهة
ã
| يكن فلم :@xزن Ô¡ا من َعيناه ْت yفابيض6 bعc يعقوب حزن وأمّا

جريان وهذا َبنـيه@, من وتقص منه قصور جهة من خاّصاً ابت�ًء كان بل والتبليغ@,
مذموم@/ غ ّ طبيعيى

بدواعيى ويزول@, يرتفع أو القلب
ã
| ويوجد Jصل ا

Ø
W الغّم أو ا¡زن ٕاّن وأيضاً

جانب من التنجية ٕا� Iتاَج Ø�ح عارضة خارجيّة باُمور وليست نفسانّية@, باطنيّة
/@ ّ اòارجيى والتضيّق كالظلFت علzا@, وتتوقَّف تعا� ا�

تضّيق@/
ã
َقُرب| fعناه اXقاربة@: أفعال من كَرب وأمّا@

مـراتب الشديد للتضيّق فٕاّن والثالثة@: الثانية ا�Dية
ã
| بالعظيـم توصيفه وأمّا

سواه@/ ع�ما القّوة
ã
| يتفّوق ما oوالعظ وا¡قارة@, العظمة بلحاظ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كّر@:

رجوعك وذلك َكررُت@, من@ذلك ع�bع@وترديد, يدّل صحيح أصل كّر: ـ مقا
قواه@/ لتجّمع بذلك يى Ø Ôd َحبل والَكّر@: ذ@كرناه@/ الّذيى ال�ديد فهو اDُو�@, اXّرة بعد ٕاليه
والَكـرَكرة@: الناس@/ من ا�Fعـة والِكرِكَرة@: ِكرار@/ وbعـه اXاء@, من

Ôã
Ï» ß¡ا والُكّر@:

حَبسته@/ ء@:
ã
Ï¿ال عن وَكرَكْرتُه تفّرق@/ بعد ٕايّاه وbعها السحاب ياح الر� ت½Íيف



٤٣ @كّر

ٕاذا قتل@: باب من َكّراً الفارُس وكر� أ@كرار@/ وا�مع معروف@, كَيل الُكّر@: ـ مصبا
ومنه اُخري@, بعد مّرًة عوُدYا أيى ار@: Øyوال الليل كر� وأفناه للقتال@, عاد

Ø
j للَجَوDن فر�

/@
Ó
ومع� لفظاً الّرجعة والَكّرة: الّتكرار/ ËºDٕوا ِمراراً, ٕاعادته وهو ء,

ã
Ï¿ال تكرير اشتّق

مصدر والَكّر يتعّدي@/ Dو يَتعّدي بنفسه@, وكّر ه كر� يقال الرجوع@, الَكّر@: ـ لسا
ورجل العدّو@, ع� وَكر� رجع@/ عنه@: وَكّر عطف@/ وَتكراراً@: وُكروراً َكّراً َيُكّر عليه @كّر
والَكّرة@: اُخري@/ بعد مّرة أعاده وَكرَكره@: َء

ã
Ï¿ال ر وكر� الفرس@/ وكذلك وِمَكّر@, @َكّرار

والُكّر@: ُكرور@/ وbعه ع�النخل@, به يُصعد الّذيى ا¡بل والَكّر@: الَكّرات@/ وا�مع اXّرة,
قَـفñاً@, ستّون العراق أهل عند وهو aار@, أوقار ستّة والُكّر@: العراق@/ Dٔهل ِمكيال
كّل ع¿Ìَوْسقاً@, ٕاثنا ا¡ساب هذا من والُكّر :@ ّ اDٔزهريى وقال أيضاً@/ ُكر� ã

Ï»للِح ويقال
صاعاً@/ ِستّون َوْسق

يَسوخ أن من نعه Ò] ُصلبة أرض Iته َرمل
ã
| ماء :@

ã
Ï» ß¡ا ـ ١٥٨ . ٢ ا�مهرة

وٕاذا أحساء@, وا�مع اXاء@, نبع الرمَل ثَت ÒM فٕاذا موم@, والس� الشمس من الّرمل ويقيه
أخري@/ ت Øb َدلٌو منه اسُتقيت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| اوِجد ما مثل أخري مرتبة

ã
| أمر اÇNٕاد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ٕاليـه الرجـوع فٕاّن اDّٔول@: ٕاعـادة وغ اDٔول ٕا� الرجـوع غ وهذا اDُو�@/ اXّرة
ٕاNاد فzا والَكّر واDٔفعال@, اDٔقوال

ã
| Wكن غ اDّٔول ٕاعادة أّن مع ٕاNاده@, D@ي�زم

تقّدم@/ ما ]ثل ّ ثانويى

أّن Dّٕا أخري@, مّرات
ã
| بعيyا ٕاعادtا فيمكن اòارجّية@: اXوضوعات

ã
| وأمّا



@كّر ٤٤

عود@/ ـ@ راجع ـ @لٔ�ّول عوداً وليس ,@ ّ ثانويى عمل اDٕعادة فعل

السـحاب@: �مع الرياح وت½Íيف الناس@, من وا�Fعة اXفتول@, بل Ò¡ا وأمّا
اGبوب@/

ã
و| الناس أفراد

ã
و| ا¡بل أجزاء

ã
| اXثل تكّرر فباعتبار

ã
Ï» ß¡مع�ا

ã
| يذكر ما

Ø
Dس Dو كان@, سبب ّ بأيى ُيَكّر ]ع�ما وهو الُكّر@: وأمّا

ã
ÏÈأرا

ã
| وجارياً Dًمعمو اXع�@كان وهذا ,bأخري عت Ôbت@و Ø Ôb منه@َدلٌو اسُتقيت cٕاذا

عيون Gم تكن nو بار@, �Dا من أو اDٔحساء@, تلك من استقوا م Øuفٕا وأطرافها@, ا¡جاز
غالباً@/ اDٔمطار من اXاء Qّمع

ã
| كاDٔحساء أيضاً بار �Dا وكانت جارية@,

ٕاذا قدراً اXاء يبلغ بأن ]�لته ما أو اXع�@, هذا هو الكّر
ã
|
Ø ã
اDٔص� فاXـناط

عرفاً@/ نقصان فيه يري D مه
ã

اسُت

عن تكشف معّرفات ا Øuفٕا الكّر@, Iديد
ã
| الروايات اخت�ف ينكشف وwذا

عرفاً@/ الكّريّة ã| الّ�زم اXقدار Iقّق

/@٥٨ . ٣٩ ـ الُمْحِسنين ِمَن فأ@كوَن ةً@ كَّر @ ã� أّن لَو

/@١٠٢ . ٢٦ ْؤِمن�ـ ÔXا ِمَن @فنكوَن ةً كَّر َلنا@ أّن فلو

من نكـون Ø�ح سـبق@, ما ]ـثل الدنيـويّة ا¡ياة من لنا يوجـد أن ليت أيى
اDٕض�ل@/ مورد

ã
و| الض�ل مقابل

ã
| ا Øuفٕا باXؤمنـ�@: الثانية

ã
| والتعب اXؤمن�@/

اDٕحسان@/ فيناسبه التقوي@, وترك ا� جنب
ã
| التفريط مورد

ã
| ا Øuفٕا اDُو� �Rف

منشأ أّن عن غفلوا قد م Øuفٕا ا¤جوب�@, الدنيا Dٔهل اDٕشـتباهات من وهذا
الراسخة الرذيلة ا¡يوانيّة الصفات من الباطن

ã
| ما هو ا Ø̂ ٕا طا¡ة@, أو صا¡ًة اDٔعFل

قلبه اص�ح بعد Dّٕا خالصاً صا¡اً عمً� يعمل أن أحد يتمكّن Dو ا¡ياة@, طول
ã
|

¾Îواtا ٕا� و[ايٌل الّدنيـا حب� فيه راسخاً قلبه كان fن الباطنّية@, وصـفاته ونيّـته



ãÏºكر@

حـقيقة عـن وغافً� والروحانّية@, ا�Dخرة nبعوا التعلّق عن وخالياً الرياسة@, وحب�
اقتضته ما خ�ف طريقة Oتار أن يستطيع كيف ا�@:

ã
و| � وا¡ّب واòشوع العبوديّة

ا�هالة@/
ã
| اXنغمسة الكدرة الظلFنيّة طبيعته

تعا�@: مع�قوله وهذا

/@٢٨ . ٦ ـ َلكاِذبون م Øuوٕا عنه وا@ Ôu ا@ ßX @َلعاُدوا@ ُرّدوا ولَو

vتدون@/ Dو ا¡ّق سبيل عن طبيعxم ضّلت فقد

تـري ولذا وعـقيدtم@, بـاطyم يتحّول n مادام عذاwم يدوم اللحاظ وwذا
ٕا� يبلغوا أن ٕا� أعFرهم طالت وٕان الدنيا@, ا¡ياة

ã
| ماداموا ال¿Îوات

ã
| انغFرهم

سنوات@/ آDف

ارجع Ø Ôj ُفطور ِمن َتري Íَهل Ò½ البَ فارِجع َتفاُوٍت ِمن الّرaن َخلِق ã|َتري ما
/@٤ . ٦٧ ـ خاِسئاً ÔÍ Ò½ البَ ٕاليَك َينقِلْب ßت� Íكَر6 Ò½ البَ

بعد وكّرًة مّرت� Í½الب رجوع يتحقّق Ø�ح ـ Í
Ò
½ البَ فارِجع ـ ٕا� راجعة ة الَكر�

ٕا� ٕاشـارة وهذا الرaن@, خلق
ã
| تفاوت من يَري وما خاسئاً Í½الب ينقلب @كّرة@,

oا¡ك الصانع ع�وجود برهان وأقوي دليل أدّل وهو الرaن@, خلق
ã
| التاّم النظم
اXتعال@/ القادر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãÏºكر@

والُكّراسة@: وQّمعه@, ء
ã
Ï¾ فوق ء

ã
Ï¾ ع�تلبّد يدّل صحيح أصل كرس@: ـ مقا

بعض@/ فوق بعÎÉا ورق

الكاف
Ø
ËÉب :@

Øã
Ïºوالُكر السطح@/ أع�

ã
| الكنيف ِفعيال@, الِكرياس@: ـ مصبا



ãÏºكر@ ٤٦

واحده كان ما كّل السّكيت@: ابن قال Oّفف@/ وقد مثقّل@, وا�مع ك«Ìها@, من أ¾Îر
عه@/ Òb ٕاذا ه@:

Ò
وغ ا¡طَب ف�ن وَتكّرس خّففت@/ شئَت وٕان ُشّددتbُعه@, مشّدداً

ابن قال غقول@: فيه واتواIْٔرَض@: مى الس6 ُكرسيُّه َوِسع ـ ٥٣ . ١٠ الxذيب
واDٔرض@/ ال«Êوات سك ÔZ wا

ã
الّ� قدرته كرسّيه@: قوم@: وقال علمه@/ كرسّيه@: عبّاس@:

اXلوك@,
Ø ã
Ïºَكرا من العرب تعرفه ما :@

Øã
Ïºالكر قال@: ٕانّه ثعلب عن عمرو أبو وروي

قلبه@/ ع� علمه ازَدحم ٕاذا الرجُل@: كِرَس :@
Ø ã
èعراDٔا ابن أيضاً@/

Øã
Ïºِكر ويقال

/@
Øã
Ïºكر @= كوِرِسيا@ ـ@ آراميى ـ@

ã

تطبي فرهنگ

/@
Øã
Ïºكر @= كوِرِسيا@ ـ@

ã
æياÌº ـ@

ã

تطبي فرهنگ

/@
Øã
Ïºكر @bِكِسآ@c ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهيى به@, وُيستقّر عليه لَس ÔN الّذيى ال«Ìير هو الكلمة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

التجّمع وب�مفهوم بيyا ٕا�تناسب مضافاً ا�Dرامّية@وال«Ìيانّية@والع�ّية@, من مأخوذة
وVالَس اDٔرَض يعلو Ø�ح متجّمعة متلبّدة مواّد من يُصنع ال«Ìير ٕاّن حيث والتلّبد@,

عليه@/ ال«Ìير صاحُب ويستقر� الناس

ع� اXلك يُ¿Ìف Ø�ح طبقات@, له مرتفعاً يكون أن اXلوك Ìºير
ã
| واXعمول

wم@/ وJيط علzم ويعلو ا�لساء

اXعلوم اXتعارف اXع� هذا ع� بناء ,@hالكر القرآن
ã
| الكلمة استعملت وقد

اXعروف@/



ãÏºكر@

وشكله ماّدتـه خصوصيّات وأمّا شـخص@, عليه يسـتقّر ما حقيقته
Øã
Ïºفالكر

واDٔشـخاص اXوارد باخت�ف وHتلف مفهومه@,
ã
| مأخوذة فغ جزئيّاته@: وسائر

العرفّية@/ واDٕقتضاءات

صغاً ويُصنع ,@Fxقيمـ بأضعاف م يقـو� ا ØW أو ذهب أو فّضـة من يعتمل فقد
ا�هات@/ سائر وهكذا �Fعة@, وكباً واحد برجل Oتّص

والسـعة العظمـة جهة من يكـون وأن D@بّد اXتـعال@: � اXناسـب
Øã
Ïºفالكر

يُ¿Ìف Ø�ح خلقـه@, من Fyبي وما واDٔرض ال«Êوات bيع Jيط ]قـدار واDٕرتفاع
ونفوذه@, وأمره وحgه وقيّوميّته سلطته Iت bيعاً اòلق ويكون wم وJيط علzم

ء@/
ã
Ï¾ عنه يعزب D Mيث

nعوا وراء ا
Ø
Wو الّ�هوت nولعا له مناسباً يكون أن ف�@بّد اXاّدة@: جهة من وأمّا

ا��وت@/ nعا وراء ومن بل وا�«Êنّية@, اXاّدة

عن وض�ل اLراف عظمت@: وٕان يقارuا وما با�«Êنيّات
Øã
Ïºالكر فتفسـ

ا¤اط@/ اXربوب ]�لة ا¤يط القيّوم الرّب ت�يل بل ا¡قيقة@,

اòلق@, وجود بعد يتصّور ا Ø̂ ٕا
Øã
Ïºالكر فٕاّن والعرش@:

Øã
Ïºالكر ب� الفرق وأمّا

السلطة استمرار وٕا� اòلق@, ٕا� واDٕحاطة والتوّجه اÌ¾Dٕاف جهة ٕا� فيه والنظر
علzم@/ وا¡كومة

تكويناً اòلق
ã
| أمره يدّبر Ø�ح عليه@, اDٕستواء جهة فيه ي�حظ والعرش@:

وٕابقاًء@/ وتقديراً وٕاNاداً

تعا�@: بقوله العرش
ã
| Øيع� هذا وع�

/@٣ . ١٠ ـ اIْٔمَر ُيدب,ُر اْسَتويع�الَعْرِش Øj

/@١٥ . ٨٥ ـ الَمِجيد العرِش ذو
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تعا�@: بقوله
Øã
Ïºالكر

ã
و|

/@٢٥٥ . ٢ ـ رَض َIٔوا واِت مى الس6 ُكرسيVه َوِسَع

ٕا� العرش نسبة أّن ورد وقد ,@
Øã
Ïºالكر ع� باسـتوائه ـ التعب يناسب Dو

فzا@/ وقعت حلقة ٕا� ف�ة كنسبة
Øã
Ïºالكر

ا¡Çياة صفات وQمعها الذاتيّة الصفات
ã
Ø�Q عن عبارة ٕانّه العرش@:

ã
| وقلنا

العرش@/ راجع ـ واDٕرادة والقدرة والعلم

ويؤيّد اDٕحاطة@, هو العلم حقيقة فٕاّن ا¤يط@, العلم هو :@
Øã
Ïºالكر من واXراد

قبله@/ اXع�ما هذا

َوِسَع ـ شاَء ]ا Iّٕا ِعلِمه ِمن ء ãÏ¿ب يطوَن ÔJ Iو َخلَفهم وما أيدvم Òب� ما َيعلُم
واIٔرَض@/ واِت مى الس6 @ُكرسيVه

Dف ذ@كرت
ã
الّ� والعلم@, والقيّوميّة اDٕحاطة خصوصيّة ٕا� دDلة

Øã
Ïºالكر

ã
ف�

bيع ع� وعلمـه وٕاحاطته قيّوميّته سـعة ٕا� ٕاشارة :@
Øã
Ïºالكر سعة

ã
و| ية@, �Dا قبل

واDٔرض@/ ال«Êوات

oوتنظ حياtم hوتدو اòلق حفظ
ã
| وٕاحاطته علمه ع� يستقّر تعا� فهو

علzم@/ ¾Îيد وهو أعGFم@, جريان
ã
| واXراقبة اُمورهم

/@
Ø ã
æÊ»ج باستقرار وليس الّ�هوت@, nعا يناسب اDٕستقرار وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كرم@:

واDُن� وُكَرماء@, ِكرام وا�مع ,@hكر فهو وعّز@, نفَُس َكَرماً@: ء
ã
Ï¿ال كُرم ـ مصبا
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ٕا@كراماً@, وأ@كرمته وِخيارها@, نفائ«Îا اDٔموال mوَكرا ,@mوَكرا كرZات وbعها @َكرZة@,
وكّرمته ع�الصفح@/ الَكَرم ويُطلق الرجل@/ يى Ø Ôd وبه الباب@, ع� ُمكَرم اXفعول Ëºوٕا

العنب@/ والَكْرم@: الت�كِرمة@/ ËºDٕوا تكرZاً@,

ٌف
Ò
Ì Ò¾ أو نفِسـه ء

ã
Ï¿ال

ã
| ٌف

Ò
Ì Ò¾ ـ أحدYا بابان@: له صحيح أصل كرم@: ـ مقا

ٕاذا الرجُل@: وأ@كرَم /@hكر ونبات hكر وفرس hكر رجل يقال اDٔخ�ق@/ من ُخلق
ã
|

وأرض بـالغيث@/ çأ السحاُب@: وكُرم كرZاً@/ ِعلقاً ذ ØHا واسَتكرم@: ِكرام@/ بأوDد çأ
َذنب عن فح الص� هو يقال لق Ôòا ã| والَكَرم النبات@/ جيّدة كانت ٕاذا للنبات@, َمكُرمَة
ـ ا�Dخر واDٔصل اXؤمن�@/ عباده ذنوب عن فوح الص� hالكر هو تعا� وا� اXذنب@/

ّب@/ Ò¡ا منظوم َعب الش� Vتِمع Dٔ@نّه أيضاً@, فالعنب الَكْرم وأمّا الِق�دة@/ وهيى الَكْرم@,

Çaيد hكر فا� مد@, ÔJ ما لكّل جامع Ëºٕا :@hوالكر ـ ٢٣٤ . ١٠ الxذيب
َكَرم@, رجل فيقال اXوصـوف@, مُقام يُقام ومصـدر Tمودة@, صفة الَكَرم وٕاّن الِفعال@/
اÒXنعوت مُقام oاُق ولذلك َكَرم@, ذو واXع� َكَرم@, وامرأة َكَرم@, ورجال َكَرم@, ورج�ِن

و\رته@/ شجرته بَكَرم ُوصف Dٔ@نّه َكْرماً@, يى Ø Ôd والَكْرم فُخّفف@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الذّلة@, يقابل ما العّزة أّن Fك اGوان@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

الصغر@/ يقابله ما والك�

العـّزة
ã
| فيعـت� وان@, ÒGا �Rف منـه@, أع� هو من بٕاذDل َهوان هو والذلّة

اDٕ@كرام@/ �Rف والتفّوق@, اDٕستع�ء مفهوم

ٕا� بالنسـبة اسـتع�ء فيه ي�حظ Dو ء
ã
Ï¿ال نفس

ã
| وتفّوق عـّزة فالكرامة
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دونه@/ هو الغالّذيى

وكون ه@, Úوال� والِعَظم@, فح@, والص� والسخاء@, واDٕعطاء@, ا�ود@, ـ oمفاه وأمّا
ومن الكرامـة آثار fن :@oلئ غ أو مَصوناً أو حسناً وكونه Tموداً@, مرضيّاً ء

ã
Ï¿ال

لوازمه@/

ا� ٕاّن يقال D هذا وع� ,@ ّ ماّديى وٕامتياز علّو
ã
| استعFله فأ@ك	 ال¿Ìافة@: وأمّا

¾Ìيف@/ تعا�

تعا�@: قوله ع�اDٔصل ويدّل

/@١٨ . ٢٢ ـ ُمكِرم ِمن لَُه ا Òf اُ? ِن ß Ôvوَمن

مورد@/
ã
| Nتمعان D Mيث اDٕ@كرام@, قبال

ã
| اDٕهانة فجعل

واXوارد@: اXصاديق باخت�ف Hتلف الكرامة وخصوصيّات

:@
ã
| Fك@ ـ اòارجية اXوضوعات

ã
| فالكرامة

/@٢٩ . ٢٧ ـ hكَر @ِكتاٌب

/@١٠ . ٣١ ـ hكر َزوج ُكل, ِمن

/@٥٨ . ٢٦ ـ hكر وَمقام وُكنوٍز

:@
ã
| Fك@ ـ اDٔقوال

ã
و|

/@٢٣ . ١٧ ـ كرZاً @Iًقو F ÒGوُقل

:@
ã
| Fك ـ@ اDٕنسان

ã
و|

/@٧٠ . ١٧ ـ آدم ãب كّرمنا وَلقد

/@١٣ . ٤٩ ـ ا?أتقيىكم عنَد أ@كرَمكم ٕاّن
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/@١٥ . ٨٩ ـ أ@كَرَمن ã Ùèر فيقوُل

:@
ã
| Fك ـ@ ا�Xئكة

ã
و|

/@١١ . ٨٢ كاِتب�ـ @ِكراماً@@

:@
ã
| Fك ـ@ وجّل عّز ا�

ã
و|

/@٤٠ . ٢٧ ـ hكر @ Þ ãغ ã Ùèَر فٕاّن

/@٦ . ٨٢ ـ hالكر برب,ك ك َغر6 ما

/@٣ . ٩٦ ـ اIٔ@كَْرُم وربVَك ِاقَرْء

دون من ء
ã
Ï¿ال ذات

ã
| عّزة وهو واحد@, اXوارد هذه

ã
| ا�امع

ã
Øالك� واXع�

/@الغ ٕا� بالنسبة استع�ء

uاية وب� قيـد ب� الكرامـة مطلق فيه في�حظ اXتـعال@: ا�
ã
| الكرامة وأمّا

ومبدأ الكرامة وكّل الكرامة حقيقة تعا� ففيه وضعف@, َهوان أقّل فيه Dيتصّور Mيث
والفيض الكرامة مبدأ ٕانّه كذلك والتكوين الوجـود مبدأ ٕانّه Fوك ومنxاها@, الكرامة

جانبه@/ من Dّٕا كرامة وD@يوجد والرaة@,

/@١٨ . ٢٢ ـ ُمكِرم ِمن لَُه ا Òf اُ? ِن ß Ôvوَمن

مرحلة
ã
| ٕا�الغ كرمه ٕا�تعلّق النظر كان وٕاذا ا¡س�@, أÊºئه من :@hفالكر

ُمكِرم@/ ٕانّه فيقال اDٕفاضة@:

اÎ¿Xور@/ هو Fك ّ والسخيى وا�واد ليس]ع�اXعطيى hالكر أّن فظهر

آية@: وأمّا

/@٢٧ . ٥٥ ـ واIٕ@كرام �ل Òذو@ا� ربVك وَيب�وجُه فاٍن zا َعلَ َمن @ُكّل



@كرم ٥٢

ووجـه البـقاء@/ ويقابله اDٕنعـدام قبل وهو ء@,
ã
Ï¿ال قوام به ما زوال الفـناء@:

وُيواَجه@/ منه يقابَل ما ء@:
ã
Ï¿ال

واDٕقـبال@: اXواجـهة وٕاليه وQل�يـه ظهوره وفيه الرّب � ÒV الوجـه كان ا@ ØXو
اتّصف اDٕعتـبار وwذا بالذات@, Ì

Ø
يف« قد هذا وع� ء@,

ã
Ï¿ال نفس من أ@نّه في�حظ

ٕالينا@, بالنسبة لوحظ ٕاذا وتوّجه مواجهة جهة الوجه فٕاّن واDٕ@كرام@, ذو@ا��ل بقوله
والتجليل@/ اDٕ@كرام فيلزم

آية@: �Rف وهذا

/@٧٨ . ٥٥ ـ واIٕ@كرام �ل Òا� ذيى رب,ك ÔËºا َتبارَك

وليس ليّــة �Dوا اXرآتيّـة جهة فيه ËºDٕا فٕاّن ,@Ëº�ٕل D للرّب صـفة فجعل
كالوجه@/ بنفسه ٕاليه هاً ومتوج� بذاته ملحوظاً

Ëºٕا وهو أّوGا وب� السورة آخر
ã
| الكرZة ا�Dية هذه ب� التناسب �O Dو

الرÇaة@, ظـهور مـوارد ٕا� واDٕشـارة الرaة مصاديق لبيان السـورة فٕاّن الرaن@,
الّرaن@/ وهو الرّب Ëºٕا

ã
| وسعة ]زيد اDٕخبار السورة آخر

ã
| فيناس}ا

وبلحاظ اDٕعتبار wذا وهو وبذاتـه@, نفسـه
ã
| وعظمة ج�ل ذو هو والرّب

والكرامة@/ بالعّز ونذكره ُنكرمه أن لنا Nب الواسعة@: رaانيّته

ذاته حيث من وجّل عّز ا�
ã
| وي�حظ الذات@, صفات من ا��ل ٕاّن وأيضاً

الكرامـة �Rف وهذا وQليل@, oتعظ ٕا� Jتاج Dو ا��ل@, بكلمة Øفع� ذاته@,
ã
و|

اDٕ@كرام@/ بصيغة Øفع� ع�التفّوق@, الدالّة

اÇXاّدية والذلّة اÇGوان عن ه Øيت� أن الكرZة@: الصفة هذه من العبد حّظ ٕاّن
Ø
j

Dّٕا يتحّصل Dع�Xا وهذا باطنه@,
ã
| وعزيزاً نفسه

ã
| متفّوقاً يكون وأن والروحانّية@,
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�ٔXبا وبالتعلّق اXاّدية@, والتعلّقات الع�ئق بتقليل وجّل@, عّز ا� من ّ اXعنويى بالتقّرب
اDٔع�@/

/@٢٧ . ٢١ ـ َيعملون بأمِره وهم بالَقول َيسِبقونَه I ُمكَرمون ِعباٌد@ َبل

Gم يبـق n مقام
ã
| صاروا م Øuٕا حيث للمكَرم�@, اXمـتازة mالع� من وهذا

اُمروا@/ ما خ�ف عمل Gم وليس ا�@, أمرهم ما غ حياtم
ã
طلب|

/@٢٧ . ٣٦ كَْرم�ـ ÔXا ِمَن ãوَجَعل ã Ùèَر ã� َغفَر ]ا َيْعَلُموَن قوميى لْيَت يا

ِرزق فيقال@: وضعف@, هوان له ليس نفسه
ã
| متفّوقاً يكون ما hالكر أّن فظهر

/@hكر أجر ,@hكر زوج ,@hكر رسول ,@hكر مَقام ,@hكر@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كره@:

كِرهت يقال وا¤ّبة@/ الرضا خ�ف ع� يدّل واحد صحيح أصل كره@: ـ مقا
تُكل�ف أن والَكْره@: اXشـّقة@, الُكره@: بل ويقال@: /@ËºDٕا والُكره َكْرهاً@/ أ@كَرهه ء

ã
Ï¿ال

ã
| الشـّدة والَكـرvة@: والكراِهـّية@/ الَكراِهيَة الُكره من ويقال كاِرهاً@, فتَعمله ء ãÏ¿ال

الرأس@/ الشديد ا�مل الَكْره@: ٕاّن ويقولون@: ا¡رب@,

وزناً قبيح@, فهو قَباحًة@, قبُح مثل كريه@, فهو كراَهًة@, واXنظُر اDٔمر كُره ـ مصبا
فهو أحببته@, ضّد وفتحها@: الكاف

Ø
ËÉب كرهاً تِعب باب من أ@كَرُهه وكِرهتُه ومع�@/

:@
Ø
ËÉوبال اDٕ@كراه@, بالفتح@: وقيل القهـر@/ :@

Ø
Ë ØÉوبال اXشـّقة@, بالفتح@: والَكـره َمكروه@/

ٕا@كراهاً@, أيى َكرهاً فعلته يقال قهراً@, عليه aلته ٕا@كراهاً@: اDٔمر ع� وأ@كرهته اXشـّقة@/
ب�الضّدين@/ فقابل ـ@ َكرهاً أو طَْوعاً@ ـ تعا� قوله وعليه
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ã
ÏÈاXا يف الس� الكرvة@: وذو وَمكروه@/ َكريه ء

ã
Ï¾ فهو َء@,

ã
Ï¿ال كِرهُت ـ صحا

تكرvاً@: َء
ã
Ï¿ال ٕاليه وكّرهُت عليه@/ أ@كرهَك ٕاذا َكْره@: ع� ف�ن

ã
وأقام� الÍÉيبة@/

ã
|

ٕاليه@/ حبّبته نقيض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع طلـب هو واDٕرادة اDٕرادة@, يقـابل ما هو اXـاّدة@:
ã
| الواحـد اDٔصل أّن

والقيود@, ا¡دود أثر
ã
| تتحّصل ا Ø̂ ٕا الكراهة ٕاّن الرود@:

ã
| وقلنا واDٕنتخاب@, اDٕختيار

ٕا� تنxيى أن ٕا� واDٕختيار@, اDرادة وقويت الكراهة@, وضعفت قّلت ا¡ّد قّل Fّوكل
وقيد@/ وقهر وج� كراهة فzا@@ ليس مطلقة ٕارادة

يكون خارجة@: عارضة Mدود كانت ٕان الكراهة@, لتحقّق اXوجبة وا¤دوديّة
فهو عاّمة@: طبيعـيّة وباُمور وجوده

ã
| كانت وٕان اXفعـول@/ بصيغة ُمكَرهاً الشخص

@كاِره@/

يـتعلّق اDٕرادة وسـعة اDٕخـتيار و]Çقدار مـراتب@, له
Ø ã
نسـ� أمر والكراهـة

تعا�@: مع�قوله وهذا التكليف@,

/@٢٨٦ . ٢ ـ ُوسَعها Iّٕا نفساً اُ? ُيكل,ُف I

اDٔمرين@/ Òب� اDٔمُر بل تَفويَض Dو Ò Ò
َج� D ـ حقيقة وهذا

:@
ã
| Fك ـ باDٕعتقاد تتحصل ما ا¤دوديّة ومن

/@٣٣ . ٩ ـ كون ßÌ¿ÔXا كَِره ولَو ُكل,ه ع�الّديِن ِلُيظِهَره

:@
ã
| Fك ـ النفسانية الصفات جهة من أو

/@١٤ . ٤٠ ـ الكاِفرون كِره ولَو الّدين له Òِلص� ÔU اَ? فادُعوا
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:@
ã
| Fك ـ اDٔعFل

ã
| أو

/@٣٣ . ٢٤ ـ @ٕان ع�الِبغاء َفَتياِتكُم ُتكِرهوا@ Iو

:@
ã
| Fك ـ الطبيعيّة ا¡دود بلحاظ أو

/@١١ . ٤١ ـ كَْرهاً أو@ طَْوعاً ائتيا@ ولٔ�رض ا ÒG فقاَل

الطبيعّية@/ اòصوصيّات من Gم ما باقتضاء الكراهة يراد

أو تكـوين
ã
| يوجـد@, جهة � أيى

ã
و| يكون سـبب � بأيى والتقـيّد فا¤دوديّـة

وا¤دوديّة التضيّق يوجب خارجّية@: أو داخليّة جهة ã
| ,@ ّ معنويى أو ماّديى

ã
| ت¿Ìيع@,

النسبة@/ wذه اDٕختيار وسلب الكراهة Iقّق مع� هو وهذا العمل@, دائرة
ã
|

اُموراً@: ينتج العبد
ã
| وا¤دوديّة الكراهة هذه وIقّق

وفكـره نـظره يكون والعارضة@: الذاتيّة ا¤دوديّة هذه ÏÉقت[ العبد ٕاّن ـ ١
وجـوده سـعة ]قدار Dّٕا اDُمور يعرف أن وD@يستطيع Tدوداً@, وتدبه وتشخيصه

ٕامكاناته@/ ودائرة علمه ونفوذ

/@٢١٦ . ٢ ـ َلكُم Õخ� وهو شيئاً َتكَرهوا@ Ïأن Ò»وَع

/@١٩ . ٤ ـ كث�اً خ�اً@ فيه اُ? عَل ÒNو شيئاً تكرهوا@ Ïأن Ò»َفَع

ويقّدر ويدّبر وا¤يط@, ]قتÏÉعلمه وJكم التاّم@, حgه تعا�يُنفذ ا� ٕاّن ـ ٢
وخـ�ف كراهة ّ وأيى مانع أيى حgه ٕاجـراء عن وZ@Dنع القاطع@, ا¡ّق هو ما ع�

وكفر@/ وجهل

/@٨ . ٨ ـ ا£ِرموَن @كَِرَه ولو الباِطَل وُيبِطَل ا¡ق6 ِلُيِحّق

/@٨ . ٦١ ـ الكاِفرون @كَِرَه ولَو نوِره Û ßrُم واُ?
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/@٩ . ٦١ ـ كون ßÌ¿ÔXا كَِرَه ولو@ ُكل,ه ع�الّديِن لُيظهَره

فٕاّن نفسه@,
ã
| كراهة ٕا� يتوّجه Dو رب�ه@, ر ويُقد� Jكم ]ا ÏÈير أن للعبد ـ ٣

,òوا بالص�ح ]قتÏÉعلمه Dّٕا وJ@Dكم اDُمور, بعواقب nالعا ا¤يط هو تعا� ا�
وحقّاً@/ Dًعد Dّٕا يريد Dو

الّ�زم@/ وتدبه القاطع ا� حكم قبال
ã
| له أثر D وخ�فه كراهته أّن مع هذا

/@١٥ . ١٣ ـ وكَْرهاً طَْوعاً واIٔرِض مواِت الس6 ã|َمن َيسُجُد وِ?

يـوجب وتـقديره@: قـضاَءه وفـاقه وعدم وخ�فه العبد كراهة أّن ٕا� مضافاً
وفضله@/ رaته وسلب ا� سخط

/@٩ . ٤٧ ـ م ÒGFفاحَبَطأع اُ? أنزل ما كِرهوا م Øu ذلكبأ@

/@٢٨ . ٤٧ ـ ِرضوانه وكِرهوا اُ? أسَخَط ما اّتبعوا م Øu ذلكبأ@

الكراهة هذه منشأ ٕا� أمراً@, كِرهوا ٕاذا النظر بدقيق يتوّجهوا أن وللعبيد ـ ٤
اXاّدية اDُمور جريان يقتضيه ما أو ا�هل@, هو هل توِج}ا@, Uصوصة Tدوديّة من
وعقائدهم أفكارهم واLراف أخ�قهم وسي�ئات وذنوwم أعGFم بسبب أو الطبيعّية@,
برفع الكراهُة ُترفع Ø�ح علzم@, Tدوديّة توجب

ã
الّ� اDُمور من بغها أو اXظلمة@,

منشئها@/

آثار من فهيى وا¤ّبة@: الرضا خ�ف القباحة@, الشديد@, اXشّقة@, ـ oمفاه وأمّا
ء
ã
Ï¿ال وهذا يرÏÈبه@, Dو قهراً Jبّه D فهو شيئاً@: Oتار Dو يريد D من فٕاّن اDٔصل@,
واDٕختيار الطلب

ã
ن� هو فاDٔصل وIّمل@/ ومشقّة شّدة قبوله

ã
و|

Øã
ÏÈمر غ عنده

ء@/
ã
Ï¿ل

ـ اXوارد بعض
ã
| mي� D وا¤بّة الرضا وخ�ف القباحة مفهوم أّن ٕا� مضافاً
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:@
ã
| Fك@

/@١٥ . ٤٦ ـ ُكرهاً ووضَعتْه ُكرهاً ه Vاُم َلتْه Ò Òa

/@٢٨ . ٤٧ ـ ِرضوانَه وكِرهوا اَ? أسَخَط ما اّتَبعوا

تعا�@, ا� رضوان يُبغضون D م Øuٕا وكذلك والوضع@, ا¡مل تبغض D اDُّم فٕاّن
واDٕختيار@/ الطلب عدم اXراد بل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كسب@:
وكسب كذلك@, وأ@كسـبته رMته@, ÍÈب@: باب من كَْسباً Dًما كسبُت ـ مصبا
ٕا� بـنفسه ويتعّدي Iّمله@/ وا@كتسبه@: jDٕا وكسب اXعيشة@, طلب وا@كتسب@: Dٔهله
يـقول@: وكـلّهم ثعلب@: قال أنلتـه@, أيى ,@ ÓFوعل Dًما زيداً كسبُت فيقال ثان@, مفعول
جعلته العـبد@: واسَتكسبُت أ@كسبَك@/ يقول فٕانّه

Ø ã
èعراDٔا ابن Dّٕا خاً@, ف�ن @كسبَك

للطلب@/ الس� وأصل يكتسب@,

مـن فالَكْسب وٕاصابة@, وطلب ابتغاء ع� ويدّل صحيح أصل كسب@: ـ مقا
خاً@/ أهلَه كَسب ويقال@: ذلك@,

ف�ن تقول@: زق@, الر� طلب الَكْسب@: الليث@: قال كسب@: ـ ٧٩ . ١٠ الxذيب
أÊºء من وكَساِب@: ئب@/ للذ� Ëºٕا وكَساِب@: قال@: َكسوب@, ورجل خاً@, أهلَه َيكسُب

الِك�ب@/ ٕاناث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو وا¡صول /@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ء
ã
Ï¾ Iصيل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن
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حيث من أو لنفسه كان سواء وثابتاً حاصً� ء
ã
Ï¾ جعل والتحصيل حادثاً@/ الثبوت

اختيار Iت در و آوردن cبدست لنفسه ء
ã
Ï¾ Iصيل فيه فيعت� الكسب وأمّا هو@/

/@bíگرف@

وأمّا الكسب@/ مصاديق fن اXعيشـة@: طلب بح@, الر� زق@, الر� طلب ـ oومفاه
مفهوم فzا لوحظ ٕاذا الكسب من فتكون واDٕصابة@: والطلب واDٕبتغاء والنيل التحّمل

لنفسه@/ وكونه التحصيل

من قلـنا ما هو واDٕصابـة@, واDٕبتغاء الطلب ـ قوله من مقا@:
ã
| اXـراد ولعّل

Vموعاً@/ ٕاليه واDٕصابة ء
ã
Ï¿ال وطلب اDٕبتغاء

:@
ã
| Fك ـ اXعنويات

ã
فالكسب|

/@٢٢٤ . ٢ ـ قلوُبكم كسَبْت ]ا يؤاِخُذ@كم ولكن

الفاسدة@/ واDٔفكار الن�يّات من القلوب
ã
| Iّصل ]ا أيى

:@
ã
| Fك ـ والسي�ئات والذنوب

ã
Ï¼عاXا

ã
و|

/@١١١ . ٤ ـ ع�نفِسه يكِسبُه ا Ø̂ فٕا ٕا\اً َيكِسْب وَمن

/@٢٧ . ١٠ ـ ]ثلها سي,ئة جزاُء الّسي,ئاِت كَسبوا واّلذيَن

/@٤١ . ٣٠ ـ النّاس كَسَبتأيديى ]ا والبَحِر Ùال� ã| الَفساُد َظهَر

:@
ã
| Fك ـ اتòا

ã
و|

/@٢٨٦ . ٢ ـ ا@كَتَسَبْت ما zا وَعلَ َكَسَبْت ما@ ا ÒG

:@
ã
| Fك ـ الكسب مطلق

ã
و|

/@٢٥ . ٣ ـ َكَسَبْت ما@ نفٍس Vكل وُوّفيت
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لنـفسـه@/ ء
ã
Ï¾ Iصـيل مطلق الكسب أّن واDٕ@كتساب@: الكسب ب� والفرق

موارد
ã
يستعمل| وع�هذا Uصوص@, وقصد ع�اDختيار واDٕ@كتساب@ٕافتعال@ويدّل

وتعـّمل وا�òف العصـيان موارد
ã
| Fك زائد@, Uصوص واختـيار قصد ٕا� Jتاج

Uصوص@/

/@٢٨٦ . ٢ ـ ا@كتسَبْت ما zا وعلَ كسَبْت ما@ ا ÒG

/@١١ . ٢٤ ـ jIٕا ِمن ا@كتسَب ما مyم امرٔيٍ ِلكّل

/@٣٢ . ٤ ـ Ò Öéا@كتَس ا@ ØW َنصيٌب وللن,ساِء ا@كَتَسُبوا ا ØW َنصيٌب جاِل للر,

وٕا\اً تاناً Ôw احتَملوا فَقد ا@كَتسبوا بغ�ما واXؤمناِت Òؤمن�Xا ُيؤذوَن واّلذين
/@٥٨ . ٣٣ ـ ُمبيناً

ع� زائد وتعّمل Uصوص وقصد اختيار ٕا� Jتاج اXوارد هذه
ã
| فالكسب

اXتعارف@/ اXعمول هو ما

نـظر كـان وٕان ÍÈر@,
ã
| أو خ

ã
| يكون أن من أعّم الكسب أّن �O@Dو

فعً�@/ ونظره بتصّوره أو ظاهراً أو واقعاً نفعه
ã
| أيى لنفسه@, أمر Iصيل ٕا� الكاسب

/@٨٢ . ٤٠ ـ َيْكِسبون كانوا ما@ م Ôyَع Òأغ ا Òf

اً@/
Ø
Ì¾ أو خاً أمر ّ أيى Iصيل ع�مطلق يدّل اُطلق وٕاذا

/@١٣٤ . ٢ ـ Ôrَكَسب ما وَلكم َكَسَبْت ما ا ÒG َخَلْت َقد اُّمٌة تلَك

صلته مع اXوصول أيى كسبت@, ما وbلة لكم@, وكذلك مقّدم@, خ� ا ÒG ـ قوله
واXع�أّن النفع@, مفهوم دون فقط ع�اDختصاص ا�òيدّل

ã
| والّ�م مؤّخر@, مبتدأ

/@
Ø
Ì¾

ã
| أو خ

ã
| كسباً wم@, Uتّص كسبوا وما بكم@, Uتص rكسب ما

الزائد@/ ع�اDختصاص يدّل أيضاً �òا hوتقد
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آية@:
ã
| وهكذا

ا@كتسَبْت@/ ما zا وعلَ كَسَبْت ما@ ا ÒG

غه@/ للنفس@,@وD@ُينسب@ٕا�@أحد الكسب ع�اختصاصمطلق فٕاّن@الّ�م@يدّل

اXعمول عن خارج Uصوص وقصد بتعّمل عملت ما أيى ا@كتسبت@, ما وأمّا
اDستع�ء@/ ع� ع�تدّل كلمة فٕاّن قهراً@, علzا

ã
يستع�ويستو� فهو اXتعارف@:

يستفاد قد نعم التحقيق@, عن خارج وع�للÍÉر@: للنفع الّ�م ٕاّن بعÎÉم وقول
اDٕستع�ء@/ من والÍÉر اDٕختصاص@, من النفع

وا�òف الكفر موارد
ã
| استعFله من يسـتفاد والسوء

Ø
Ì¿لل الكسب أّن Fك@

والنفاق@/ والعصيان والظلم والفسوق

/@٤١ . ٣٠ ـ النّاِس أيديى كَسَبْت ]ا@ والبَْحِر Ùال� ã| الَفساُد َظَهر

/@٢٢ . ٤٢ ـ @كَسبوا ا ØW ُمشِفق� Ò�Xالظّا َتري

/@٨ . ١٠ ـ َيكِسبون كانوا ]ا@ اُر النّ مأواهم ولئَك اُ

مقّدماtا ا@كتساب ع� يتوقّف أ@نّه Fك اXاّديـة الدنيا ا¡ـياة تأم� أّن وليعلم
وعي¿Îا ا�Dخرة ا¡ـياة تأم� كذلك معيشxا@:

ã
| ٕاليه Jتاج وما ولوازمها وأسباwا

/@oالسل والقلب الðكية من ا¡ياة@, تلك نظام ويتقّوم يتحّصل به ما ٕا�ا@كتساب Jتاج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كسد@:

كَسَد ذلك من فيه@/ D@ُيرَغب ون الد� ء ãÏ¿ع�ال يدّل صحيح أصل كسد@: ـ مقا
َكسيد@/ ُدون وكّل وَكسيد@, كاِسٌد فهو كساداً@, ء

ã
Ï¿ال
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ويَتعّدي الرغبات@, لقلّة يَنفق n كَساداً@: باب@قتل من ء@يكُسد
ã
Ï¿ال كَسد ـ مصبا

باGاء@/ الxذيب
ã
و| بغهاء@, كاسد فهيى السوُق@, وكَسدت ا�@/ أ@كَسده فيقال باGمزة

الفساد@/ الكساد وأصل

السوق@: وكَسدت بائرة@/ كاِسدة: وُسوق ونقيُضه@, الن�فاق خ�ف الَكساد@: ـ لسا
َتنفق@/ n

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من رغبـة عـدم جهة من ء

ã
Ï¿ال

ã
| توقف هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن
كانت@/ جهة � بأيى فيه@, الناس

ء
ã
Ï¿ال يكون وقد فيه@, الناس برغبة وا�ريان واح ]ع�الر� الن�فاق خ�ف وهو
ء
ã
Ï¿ال وكون الكساد مفهوم ب� م�زمة ف� رائجاً@/ ٕاليه وا¡اجة فيه بالرغبة ون الد�

ُدوناً@/

الكساد@/ ٕادامة آثار من والفساد والضعف ْون الد� يكون قد نعم

بل وD@يدون@, D@يفسد وق الس� فٕاّن وُق@: الس� كَسَدت ـ قوGم ع�اDٔصل ويدّل
وَرواجه@/ جريانه يتوقّف

ٕاليكُم اأحب6 Òuتَرَضو وَمسا@ِكُن َكساَدها َشوَن ÒH ارةٌ@ ßQو @ُكم@/// آباُؤ كاَن ُقلٕان
/@٢٥ . ٩ ـ وَرُسوله اِ? ِمَن

ولكنّكم توّقفها@/ من وHشون وَرواج@, جريان
ã
| بكوuا والتعلّق التوّجه أيى

وظائف وجريان واDٕرتباطات العهود من عّز@وجّل وب�ا� ما@بينكم كساد H@Dشون
اXعنوّية@/ اDٔرباح وا@كتساب الروحانيّة وتأم�ا¡ياة العبوديّة
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ã
| يس من ب� ا�Xلت� ñي]

ã
| مñان

Ø
kأ الكرZة@: ا�Dية هذه أّن �O Dو

ا�Dخرة@/ ا¡ياة سبيل
ã
| ي«Ìيى ومن الدنيا@, ا¡ياة مس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كسف@:

ابـن وقـال القـمر@/ وكذلك كُسوفاً@, ÍÈب باب من الشمُس كسَفت ـ مصبا
Dو يَتعّدي أيضاً@, كَْسفاً ا� وكَسفها ت@/ Øتغ والوجُه@: والشمُس القمُر كَسف القوطّية@:
مـثل مُـطاِوعاً@, ÇNعله فبعÎÉم الشمُس@, انكسَفت ونقل@: فارق@/ واXصدر يتعّدي@,
وقيل /@غ D هيى فكسَفْت كسفxا ويقول غلطاً@, Nعله وبعÎÉم ,@Ì»فانك @ك«Ìته

الكّل@/ ذهاب واòسوف البعض@, ذهاب الكسوف@:

قطع وع� ,@ ب� Ò ÔJ D ما ٕا� ء
ã
Ï¿ال حال

ã
| Øتغ ع� يدّل أصل كسف@: ـ مقا

الوجه@, كاِسف ويقال@رجل زوال@ضوئه@, وهو خسوف@القمر, ذلك من ء@/
ã
Ï¾@من ء

ã
Ï¾

الُعرقوَب كَسف فيقال@: القَطع@: وأمّا ا¡ال@/ سئّي أيى البال كاِسف وهو عاِبساً@, كان ٕاذا
:@oالَغ من القِطعة والِكسفة@: الثوب@/ من الطائفة والِكسفة@: َيكسُفه@/ كَْسفاً@, بالسيف

ساِقطاً@/ Êء Ú»ال ِمن ِكَسفاً يََروا@ وٕان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن انقـطاع@/ مع ء

ã
Ï¿ال ظاهـر

ã
| Iـّول هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

الكّل نظام عن منقطعـة Çا Øuكأ وجـه@, أو eر أو cس عن ضـوء ذهاب مصاديقه@:
حالة سوء

ã
و| ُعبوسه@,

ã
و| الوجه@, اسوداد

ã
| وهكذا Uصوصة@/ صور ٕا� لة متحو�

صورة@/
ã
| Øتغ

ã
و| للشخص@,
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ِكَسف@/ وا�مع الكّل@, عن اXتحّولة القِطعة النوع@: لبناء والِكسفَة

,@
ã
Øالك� النظام وعن الطبيعيّة اDٔصيلة الصورة عن التحّول اDٔصل@:

ã
| ويعت�

والُعبوس@, الضوء@, وذهاب كاDٕسوداد@, قهراً@, مطلوبة غ صورة ٕا� DًّوI فيكون
ا¡ال@/ وسوء

وع� بالكّلية@, وصورته ء
ã
Ï¿ال أثر ينمحيى Mيث ُغؤور فهو اòسوف@: وأمّا

ذاته@, من وليس الشمس من ضوءه فٕاّن القمر@, ضوء ÇIّول
ã
| اòسوف يطلق هذا

الشمس@, كسوف �Rف وهذا صورته@, وتتحّول بالكلية ضوؤه ينمحيى اòسوف
ã
و|

ف� وبيyا بيننا حائل بوجود ظاهراً Iّول ا Ø̂ وٕا حال@, ّ أيى ع� Gا ثابت ضوءها فٕاّن
ضوءها@/ نشاهد

/@١٨٧ . ٢٦ الّصاِدق�ـ ِمَن كنَت ٕان Êء Ú»ال ِمن ِكَسفاً عَلْينا@ فأسِقط

/@٩ . ٣٤ ـ Êء Ú»ال ِمَن ِكَسفاً علzم ُنْسِقط اIْٔرَضأو wم ِسْف Ö ÒK َنشأ@ ٕان

/@٩٢ . ١٧ ـ ِكَسفاً عَلينا زعمَت Fك Êَء@ Ú»ال ُتسِقَط أو

/@٤٨ . ٣٠ ـ ِخ�له ِمن الَوَدقOُرُج ي Òف� ِكَسفاً@ علُه ÒNو

Wتنع@, بأمر الكفّار من تعليق Êَء@: Ø»ال ُتسِقَط أو ـ بقوله الثالثة ا�Dية
ã
| التعب

�ئكة@/ ÒXوا باِ? Ò ãçتأ أو ـ @كقوGم

السحاب@: ٕا� راجع الرابعة@:
ã
| والضم

فَيبُسطه@/ فُتث�َسحاباً

الّـذين فٕاّن Êء@:
Ø
ال« مَن الِكَسف ٕاسقاط بصورة اDُو�

ã
| اXعجزة طلب وأمّا

نصيب@, اGDٕ×يّـة والعلوم وا¡قائق اXعارف من Gم وليس الدنيـا@, ا¡ـياة
ã
| توّغلوا

ٕا� يتوّجهون Dو اXاّدة@, nعا
ã
| Tجوبون م Øuفٕا ربّانية@: بفيوضات قلوwم تتنّور nو
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Tيط
ã
و| عاXهم سنخ من تكون أن Dبّد اXعجزة أّن وJسبون الطبيعة@, ماوراء nعوا

ا¤دودة@/ أفهامهم

من الطبيعة@, نواميس خ�ف معجزات وظهرت خارقة اُمور صدرت قد نعم
التاّمة@: اXعجزة أن Dّٕا اòاّص@والعاّم, الناسمن ع�@كافّة للحّجة ٕا[اماً العظام, اDٔنبياء
اXعارف وظهور وارتباط@قلوwم@بالغيب@, وخلوصÌºيرtم, @روحانّية@وجودهم, هيى
واDٕخ�ص العبوديّة بgال الناس سائر عن وامتيازهم مyم@, اليقينيّة ا¡قّة اGDٕيّة

والنورانّية@/

/@١ . ٢٥ ـ نذيراً Ò�Xللعا ليكوَن َع�عبِده الُفرقاَن نَّزل اّلذيى َتباَرَك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كسل@:

كَِسـلة وامـرأة أيـضاً@, وكَْس�ن تعب باب من كَِسل فهو كََسً� كِسل ـ مصبا
أو ضعفاً يُ�ل n ٕاذا الُمجامع@: وأ@كسل وفتحها@/ الكاف

Ø
ËÉب Òكسا� وا�مع ,@ Òوكَْس�

غه@/

عنه@/ أو ٕا[امه عن والقُعود ء
ã
Ï¿ال عن التثاقل وهو صحيح أصل كسل@: ـ مقا

فَحل
ã
| ذلك ويقال يُ�ل@/ Dو أهله الرجل الط ÔO أن واDٕ@كسال@: الكََسل@/ ذلك من

أيضاً@/ اDٕبل

عنه@/ يُتثاقَل أن D@ينبغيى
Ø
Fع التثاقل الكََسل@: الليث@: قال ـ ٦٠ . ١٠ الxذيب

وامرأة الكَسل@/ وجوه كاِسل@: ÒXا تُكِسله D ف�ن ويقال@: كََسً�@/ يَكَسل كِسل والفعل@:
مyا@/ ُخلع ٕاذا الن�ّداف قوس َوَتُر كَسل@: ßXوا Vل«Îا@/ تَ�ح تكاد D

ã
ال� وهيى ِمكسال@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
تكّلف@, أو بتخيّل كان وٕان وفتور ضعف ٕاظهار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

هو@/ حيث من الفتور ظهور ٕا� فzا فالنظر

والشّدة@/ ا¡ّدة بعد والضعف السكون حالة حصول هو والفتور

الكَسل@/ آثار fن ء@:
ã
Ï¿ال عن والقعود التثاقل وأمّا

Òُكسا� قاموا@ �ة الص6 ٕا� قاموا وٕاذا خاِدُعهم وهو اَ? اِدعوَن ÔO Òناِفقـ�Xا ٕاّن
/@١٤٢ . ٤ ـ النّاَس يُراءون

/@٥٤ . ٩ ـ كاِرهون وهم Iّٕا ُينِفقون Iُكسا�و وهم Iّٕا �ة الص6 يأتوَن Iو

باZDٕان@/ اXتظاهرين مورد
ã
| والثانية اXنافق�@/ مورد

ã
| اDُو� ا�Dية

الضـعف ٕاظـهار مفهوم تناسـب والَكره@: والرياء واÇòدعـة النفاق وعناوين
والتكّلف@/ والتظاهر والفتور

قـبال
ã
| هـو ا Ø̂ ٕا والذّم والتوبيخ بالكسل@, توبيخهم اXعـ�@: هذا ع� ويدّل

ومرض البدن ضعف
ã
| Fك واقعيّة, طبيعيّة حاDت@وصفات

ã
| D اDٕختيارّية@, اDٔعFل

فzا@/ جراحة أو ا�وارح
ã
ونقص| فيه

حصول وعدم تعا�@, با� اZDٕان@واDٕعتقاد ضعف الَكَسل@هو منشأ و�OD@أّن
ا�Dخرة با¡ياة

Ø ã
الباط� والكفر اXاّدة@, ماوراء nوعوا والبعث اليق�@واDٕطمينان@با�زاء

ا¡قيقّية@/ الروحانيّة والسعادة

الدينيّة بالوظائف العمل
ã
|

ã
æوالتوا الكَسل ازداد اZDٕان@: ضعف اشتّد Fّوكل

ٕاZانه ضعف ]ن بل وأمثاGم@, باXنافق� Uصوصاً الكَسل وليس اGDّٕية@, والتكاليف
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هو فالكَسل ضعفه@, ودرجة مرتبته Mسب كّل ا�@, وٕا� ا�
ã
| وحبّه وشوقه وتعلّقه
للضعف@/ القاطع اñXان

وٕاظـهار لٕ�رتـباط
Ø
kDٔا اÇXظهر هو الص�ة فٕاّن بالص�ة@: الكَسل تقييد وأمّا

اZDٕان@: ضُعف فٕاذا اXتعال@, ا� ٕا� اXؤمن معراج وهو واòشوع@, oوالتعظ العبوديّة
والشـوق اDٕقـبال عدم أيى الكَسل@, بصورة الرابطة العـبادة هذه

ã
| Dًأّو أثره يظهر

وا¡رارة@/

oوالتعظ الشوق أثر فٕاّن يأتون@: Iو قاموا@, وٕاذا تعا�@: بقوله التعبـ وأمّا
مقّدماtا@/

ã
و| ٕالzا ا¡ركة مرحلة

ã
| يظهر ا Ø̂ ٕا والتوجه

Dًقو اZDٕان يُظهر واXنافق النفاق@, يناسب القيام فٕاّن :@التعبـ اخت�ف وأمّا
اXتظاهرين ا¢الف� �Rف وصفوفهم@/ امعهم ÒV

ã
و| اXؤمن� اجBع

ã
| وهو وعمً�@,

مyم@/ ُكرهاً والص�ة اXساجد يأتون فهم وا�òف@, والعناد بالفسق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كسو@:

والكسوة@: كسوة@, ذو أيى كاٍس ورجل ,@Ï»وا@كت أ@كسوه@, ثوباً كسوته ـ مصبا
أ@كسية وا�مع معروف@, والكساء َدي@, مُِ مثل ,@Ï

Ò
ِكُ« وا�مع ,@Ì»والك

Ø
ËÉبال اللباس

Yز@/ ب�

مَـعاٍن وÇGا اللـباس@, والكُسوة@: الِكسوة الليث@: قال ـ ٣٠٩ . ١٠ الxذيب
لِبس ٕاذا ف�ن Ï»َوا@كت ِثياباً@, أو ثوباً ألبسته ٕاذا أ@كسوه ف�ناً كسوُت تقول@: Uتلفة@:
موضوع@/ Ëºٕا والِكساء@: به@/ تَغّطت ٕاذا بالنبـات@, اDٔرُض ا@كتَست ويقال@: الِكسوَة@/
الكَساء أبو@بكر@: /@ ّ وِكساويى

Ø ã
كسا� ٕاليه@: والنسبة وِكساواِن@, وكساءاِن ِكساء ويقال@:
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ٕاذا كاٍس@, فهو Ï
Ò
يَك« ف�ن

Òã
Ï ß»ك ويقال@: والرفعـة@/ Ìف Ú¿وال الَمْجـد واXـّد@: بالفتح

الكثة@/ الثياب لِبس ٕاذا َبَصلة@, Ïِمن
Ò
أ@ك« ف�ن ويقال@: ,@Ï»َا@كت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Ø�والتس التغط�يى مطلق والل�بس الثوب@/ لُبس هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ء
ã
Ï¾ رجـوع مطلق والث�وب ٕانسـاناً@/ غّطت ٕاذا واòلط الش}ة ع� ويطلق ء@,

ã
Ï¿ب

فالثوب بصاحبـه@/ اXرتبط اللباس ومنه به@, وارتباطه آخر ء
ã
Ï¾ ٕا� اDٔجر بعنوان

يـطلق Dو بصاحبه@, اÇXرتبط باللباس Uصوص وهو والكساء@, الل�باس من أخّص
ساتر@/ ع�كل�

ع�ما يطلق والكُسوة@: والِكساء wا@, Ø�والتس الثياب بلُبس Uتّص فالَكْسو@:
اDّٔول شكـله غ وشكل ثانوية صورة تتشكّل وبالل�باس عرفاً@, به Ø�ويُتس يُلبَس

وكساء@/ لباس ٕانّه ساتر لكّل يقال ف� ,@ ّ الطبيعيى

به@/ اòاّص مورده
ã
| اXواّد@, هذه من التعببكّل لطف يظهر وwذا

وا@كُسوهم فzا وارُزقوهم ِقياماً لكم اُ? جعل ã	 الّ أمواَلكم َفهاَء Vالس ُتؤتوا Iو
/@٥ . ٤ ـ

سواء فهم@واختيارهم@فعً�@, ØÍ½ت Iت @تكون
ã
والّ� ظاهراً اXملوكة اDٔموال يراد

ٕادامة يوجب x@ًقياما لكم ا? yجَعل القيد وهذا ,@D أم أيضاً الواقع
ã
| Gم Dًأموا @كانت

Ø�ح وحلم عقل ٕا� السـفاهة بتبّدل اXوضوع يتبّدل أن ٕا� علzا القّواميّـة وظيفة
فzا@/ والقيام ف ØÍ½الت ã| يتمكّنوا

ومن منافعها من أيى اDٔمـوال@, هذه رابطة
ã
| Gم والكَْسو الرزق يلزم ٕانّه

Ø
j
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عنده@/ Tفوظة اDٔموال 
تب Ø�ح مyا@, حصلت أرباح

/٢@.٢٣٢ ْعروف@ـ@ ÒXّن@با Ôtوِكْسَو ِرزُقهّن@ ولوِد@لَه@ ÒX والواِلداُت@يُرِضعَن///@وع�@ا

مأو Ôtِكسو أهِليكمأو ُتطِعموَن ما أوسِط ِمن Òَمسا@ك� Ìة Ö¿َع ٕاطعاُم فكَّفارتُه
/@٨٩ . ٥ ـ َرَقبٍَة ريُر ÒI

واDٕطعام@/ الرزق رتبة
ã
| الِكسوة أّن ع� تدّل الث�ث ا�Dيات هذه

/@١٤ . ٢٣ ـ آَخر َخلقاً أنشأناُه @ Ú Ôj @ ÓF Ö Ò¡ الِعظاَم فكَسْونا

/@٢٥٩ . ٢ ـ ÓF Ò¡ نكسوها Új ُننِشُزها كيَف الِعظام ٕا� واُنظر

Gا@/ لباساً ويكون يغطzّا للِعظام كالكُسوة ا¡يوان
ã
| فاللحم

وتنشأ تتكّون ا Ø̂ ٕا ا¡يوانيّة واDٔعضاء اDٔجزاء وسائر العظم@واللحم أّن �ODو
,@Ëºوِپُرتوِپ� ومركز غشـاء من ترّكٌب فيه ِسلّول وكّل واحد@, bِسلّولc Í½عن من
ٕا� ذلك تفصيل

ã
| راجع ا¡يوانّية@, اDٔجزاء تتكّون مyا Uتلفة مواّد وِپُرتوِپ�Ëºفيه

الت¿JÌّية@/ الكتب

العجيب@: وتشكّلها تكّوuا وكيفيّة ا¡يوانيّة واDٔعضاء اDٔجزاء خلق نظام
ã
و|

ة@/ Øمتح كليلة اDٔفكار وNعل العقول يَ}ر ما

الكُسوة وwذه العـظام@, تشكّل بعد يتكّون اللحم أّن ع� دDلة ا�Dيتـ�
ã
و|

وباDٕنقباض العـظام@,
ã
| والتحريك واDٕرQاع اDٕنقباض حاDت تتحـقّق اللحمـيّة

البدن@/
ã
| ا¡رارة تتحّصل والتحريك

قال هذا وع� الروح@, لتعلّق يستعّد البدن@:
ã
| وا¡رارة ا¡ركة Iّصلت وٕاذا

آَخر@/ َخلقاً أنشأناُه Øj تعا�@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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@كشط@:

عـن لَد ßا� كَشَط يقال وكشـفه@/ ء
ã
Ï¿ال تنحـية ع� تدّل كلمة كشط@: ـ مقا

ذهب@/ ُروُعه@: وانكَشط بيحة@/ الذ�

يَت ØL ٕاذا الشاة@, سلخُت مثل ÍÈب@, باب من كَشطاً البع كَشطُت ـ مصبا
يُته@/ ØL كَْشطاً@: ء

ã
Ï¿ال وكَشطُت ِجلَده@/

ã
و| فطُِويت@, ُنِزعت

ã
يع� الفّراء@: قال ُكِشَطْت@/ Êُء Ú»ال وٕاذا ـ ٦ . ١٠ الxذيب

والُقْسـط والكافور@, القافور تقول@: والعرب واحد@, واXع� ُقِشطت@: ـ عبدا� قراءة
ـ مع� الّزّجاج@: وقال اللغات@/

ã
| تَعاقبا الَمخرج

ã
| ا¡رفان تقارب وٕاذا والُكْسط@,

عن شـيئاً َرفُعك الَكشط@: الليث@: وقال ـقف@/ الس� يُقلع Fك ُقِلَعْت وُقِشطت@: @كُِشطت
وٕاذا سلوَخة@, ÒXا وعن نام الس� عن ا�لُد ُيقَشط Fك فوقه@, من وغِشيَه َغطّاه قد ء

ã
Ï¾

ِكشاطاً@/ ا�لُد يى Ù Ôd زور Òا� عن لُد ßا� @ُكِشَط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ماّدياً به@, أحاط

Ø
Fع وكشفه ء

ã
Ï¾ تنحية هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

وقلبه@/ ُروعه عن والَفَزع ْوع الر� وكَشط وِغطاءه@/ ِجلده كَشط يقال@: معنويّاً@/

والَقشط@: والكشأ والكَشع Ì¿َوالك والكَشف الكَشح مواّد اÇXاّدة من وتقرب
الكشع

ã
و| اDٔسـنان@/ عن الكشف Ì¿َالك

ã
و| الزوائد@/ تنحـية الكَشح

ã
| وي�حظ

بشّدة تنحية القشط
ã
و| وٕازالته@/ ا�لد تنحية الكشأ

ã
و| القتيل@/ أطراف عن التفّرق

والضغط@/ واDٕستع�ء ا�هر حروف من فٕانّه القاف@, بوجود وجهر@, واستع�ء
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ÔoحÇ Ò� ا وٕاذا ُكِشَطْت Êُء Ú»ال وٕاذا ْت ÒÌ ß¿ نُ ُحُف Vالص وٕاذا َرْت@/// كُو, الّشمُس ٕاذا
/@١٤ . ٨١ ـ ْت ÒÍ ÒÉأح ما نَفٌس َعِلَمْت زِلَفْت اُ نُّة Òا� وٕاذا َرْت ُسع,

السورة ابتداء
ã
ذ@كرت| قد اXاّدية Êء

Ø
ال« فٕاّن ,@

Ø ã
æالروحا معناها Êء

Ø
ال« من يراد

Ì¿ونـ اXعنويّة بال«Êء التوّجه ٕا� مقّدمة وIّوGا النجوم@, وانكدار الشمس بتكوير
أحÍÉت@/ ]ا واXعرفة العلم وحصول ا�نّة وٕازDف Øsجه وتسع الصحف

للنفس Zكن Ø�ح ا�Dخرة@, nعا لطافة تناسـب ا Ø̂ ٕا ا¡ادثة اDُمـور هذه فٕاّن
آثـار من النفس

ã
| بقيت وما النفسـانيّة والصفات اDٔفكار من أحÍÉت ما ¾Îوُد

اللطيفة@/ اXتناسبة بالصور اDٔعFل

قـد الروحـانيّة العـالية اXراتب فٕاّن ال«Êء@: بانطواء واDٕنكشاف يى التنح� وأمّا
¾Îود لنـا Zكن Dو wا@, ومسـتورون Tجوبون وLن عليـنا@, وTيطة مُغط�ية صارت
بالنسـبة كانت وٕان فوقها@,

Ø
Fع حاجبة مرتبة كّل فٕاّن فوقها@,

Ø
Fع واDٕطّ�ع ورائها ما

درجة وال�تيب@, بالتدريج Dّٕا العالية اXراتب ٕا� الوصول لنا Zكن ف� Tجوبة@, ٕاليه
درجة@/ بعد

اXرتبة وهذه ومقامه@, مرتبته Tيط Dّٕا ي¿Îد Dو يعرف Dو يري D والسالك
الyاية@, @ٕا�غ الروحانّية@تنxيى اXراتب وهذه ما@ورائه@, ¾Îود حجابعن ا¤يطة@له
والعلم اXعرفة كFل ٕا� البلوغ

ã
و| مسه

ã
| uاية ف� متناه@, غ وجّل عّز ا� فٕاّن

وا�Fلّية@/ ا��ليّة وصفاته

. ٢٠ ـ ÓFِعل ãæِزد َرب, وُقل َوحيُه Ïٕاليك ÒÉيُق قبلأن ِمن بالقرآِن َتعَجْل Iَو
/@١١٤

سائر حال يكون فكيف النبيّ�@, kوخا واXرَسل� اDٔنبياء أ¾Ìف حال هذا



٧١ @كشف

السالك�@/ من الناس

فـاXعرفـة ٕاليه@, الوصـول بعد Dّٕا م�لتـه فوق مقام ّ أيى السـالك يعرف ف�
اXقام@/ سعة ]قدار هو ا Ø̂ ٕا اGDٕ×يّة واXعارف للحقائق وال¿Îود

/@١١٦ . ٥ ـ الُغيوب عّ�ُم ٕانّكأنَت َنفِسك ã| ما وIأعلَُم ãÏ»نَف ã| ما َتعلَم

سبيله
ã
| وسلك جاَهد وٕان بلغ@, ما بلغ وٕان العبد من يتحقّق اòطاب وهذا

سنة@/ ألف آDف

/@٧٦ . ١٢ ـ oَعل ِعلم ِذيى كل, وَفوَق َنشاُء َمن َدَرجاٍت َنرَفُع

أّول مقام ٕا� الوصول به يراد ا Ø̂ فٕا اXعرفة@: أهل ب� اXصطَلح الوصول وأمّا
ا¡Çجب وبكشف والطبيعة@, اXاّدة مراتب nعوا عن بالتخلّص اDٕرتباط@, من درجة

النور@/ م�ل ٕا� وبالبلوغ اXاّدية@, الظلFنيّة

متـناه غ فهو فيه@: ما وكشـف
Ø ã
æالروحا

Ø ã
æالنورا nالعـا هذا

ã
| السـ وأمّا

و¾Îوده@/ علمه Tدود وغ ُبعده@,

/@٥٩ . ٦ ـ هو Iّٕا َيعَلُمها I الَغيِب Ô ß³َمفا وِعنَده

أحÍÉت@/ النفس]ا علم Ì
Ø
يتي« Ø�ح ال«Êء@, َكشط حقيقة ٕاbال فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كشف@:

اÌ»Lمقّدم الّذيى واDٔ@كشف@: فانكشف@, بابÍÈب من كشفاً كشفتُه ـ مصبا
معه@/ ُترس D أيضاً@: أ@كشُف ورجل الَكَشفة@/ واXوضع رأسه@,

ي
Ò
Ì»ُي كالثوب ء@,

ã
Ï¿ال عن ء

ã
Ï¿ال Ìو

Ò
º ع� يدّل صحيح أصل كشف@: ـ مقا



@كشف ٧٢

واXع� ال«Êَء@, مَٔ� ٕاذا ال�ُق وتَكّشف أ@كِشفه@/ وغه الثوَب كشفُت ويقال البدن@, عن
بارز@/ ف اXتكش� Dّٔن صحيح@,

ويُـغطيه@, يواريه
Ø
Fع شيئاً رفُعك الكشف@: الليث@: قال ـ ٢٦ . ١٠ الxذيب

َمل ÔJ أن والِكشاف@: قلت@: حامل@/ وهيى الفَحل يwÍÉا
ã
الّ� اDٕبل@: من والكَشوف

Ø�ح شفتُه فانقلبت ضِحك ٕاذا ٕا@كشافاً@: الرجُل أ@كَشَف وقيل@: ِنتاِجها@/ بعد الناقة ع�
َدراِدُره@/ تبدو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

íم يظهر Ø�ح ء
ã
Ï¾ عن وٕازالتـه غطاء رفع هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

معنويّاً@/ أو ماّدياً ء@, ãÏ¿ال

وغها@/ والتوضيح والبيان ال¿Ìح ـ وب�مواّد بيyا الفرق :@Ì»ف
ã
| وسبق

مطلوب غ كان سـواء مطلوب@, غ أمر تغطية موارد
ã
| تسـتعمل واXاّدة

:@
ã
| Fك ـ وغها والسوء ØÍÉوال والرجز كالعذاب نفسه@,

ã
| أو ظاهراً@,

/@٥٤ . ١٦ ـ عنكُم ÚÍ ÔÉال َكَشَف ذا@ ٕا Øj
/@١٣٤ . ٧ ـ ْجَز الر, عّنا ل�َكَشْفَت

/@٩٨ . ١٠ ـ ْزيى ßòا َعذاَب م Ôyَع @َكَشْفنا
/@٦٢ . ٢٧ ـ وَء Vالس وَيْكِشُف

/@٢٢ . ٥٠ ـ ِغطاَءك عنَك فكَشْفنا هذا@ من َغْفلٍَة ã| كنَت لَقد
:@
ã
| Fك ـ فعً� غمطلوب يكون ما وأمّا

/@٤٤ . ٢٧ ـ ساَقzا عن وكَشَفْت ًة Ú Ô� َحِسَبتْه رأته ØFفل



٧٣ @كشف

اÇXاء@, ÇIته اُجريى زجاج من وصحنَه سلDن Íَح
Ò
¼ ِبلقيس دخلت

Ø
Fفل أيى

ساقzا عن فكشفت عyا, فzا@والعبور الورود وأرادت اXاء, فzا متمركزاً ًة Ø Ô�@حِسبته
اللباس@/ برفع

اسـتعملت وٕاذا الغطاُء@/ عنه اXكشوف يراد عن@: Mرف استعملت ٕاذا واXاّدة
ُتكشف@/

ã
ال� اDٔغطية مطلق يراد حرف@: ب� متعّدية

اXكشوف كF@أّن اXكشوف@, الغطاء وn@يذكر عنه, اXكشوف ية@هو �Dا@
ã
فالساق@|

:@
ã
| مذكور

/@١٥ . ٤٤ ـ َقليً� الَعذاِب كاِشفو@ ا@ ٕانّ
عنه@/ اXكشوف يذكر nو العذاب@, وهو

/@٢٢ . ٥٠ ـ ِغطاَءك عنك فَكشفنا هذا من َغفلٍة ã| كنَت َلقد
اXكشوف@/ هو والغطاء عنه@, اXكشوف هو اòطاب فضم

الغطاء فٕاّن الغطاء@, رفع ع� دDلة فيه الكشف أّن مع بالغطاء@: ´Í½الت وأمّا
اDٔغطية دون واDٕحاطة@, والس� الغطاء مفهوم مطلق هو الكشف@: مادة من اXستفاد

اXوارد@/
ã
| ا¢صوصة

الكشف@, مفهوم من جزءاً ليس غطاء ٕانّه حيث من الِغطاء أّن ذلك@: وتوضيح
عن نا Øفع� غمطلوب@, وهو ويَس�شيئاً يُغط�يى ما مطلق مصاديق من واحد هو بل
نافعة@, وغ مطلوبة غ جهة

ã
| شيئاً وJيط يس� الّذيى بالغطاء

ã
Øالك� اXع� هذا

الكشف@/ لكلمة Dًمدلو ليس نفسه
ã
| اXلحوظ

ã
Øع�الك�Xا وهذا

/@٤٢ . ٦٨ ـ جود Vالس ٕا� وُيدَعوَن ساٍق عن ُيكَشُف يوَم

ّ ٕا�أيى والس� وق الس� به ما الساق وأّن الكرZة@, مع�ا�Dية الساق
ã
| سبق قد



@كظم ٧٤

مسه حقيقة عن فيُكشف ,@ ّ معنويى أو ماّديى طريق
ã
و| الض�لة أو اGداية من جهة

ا¡ّق@, قبال
ã
| والسجود اòضوع ٕا� يُدَعون

Ø
j الض�ل@, ٕا� wا Ï¿م

ã
ال� وأقدامه

قلوwم@/
ã
رسخت| قد وا�هل واDٕستكبار الغواية فٕاّن يستطيعون@, ف�

nعا أستار فيه وترتفع ال«Ìائر فيه تُكشف nعا هو ا�Dخرة nعا أّن �O Dو
ا¡قائق@/ وظهرت اXاّدة@, nعا ا^حي وقد الطبيعة@,

والبدنّية@/ اXاّدية والقيود ا¡دود وتزول والبصائر@, اDٔبصار عن ا¡جب ف�فع

/@٢٤ . ٢٤ ـ َيعملون كانوا ا@ ß[ وأرُجُلهم وأيِدvم م Ô Ôx ألِسنَ zم علَ ¿Îُد تَ يوَم

عبارة وال¿Îادة ء@,
ã
Ï¾ ّ أيى عن ا¡قائق وظهور اDٔستار كشف مع� هو وهذا

اXعلوم@/ عند ا¡ضور عن

وDزم علÇzا@, فعً� باDٕحاطة يتحـقّق ا Ø̂ ٕا اDٔعFل@: عند اDٔعضـاء وحضـور
وظهوره@/ اXعلوم وضوح هو والعلم@: اDٕحاطة

¾Îوده ٕا� فيه@: وال«Ìيرة ا¡قيـقة وظهور الساق عن ا¡جب كشف fرجع
اXسلك Øتب� هو ال¿Îود@: هذا ونتيجة منه@/ وظهر صدر ما لدي وحضوره وٕاحاطته

ã
| آثاره رسوخ هو :@ Øالتبـ� هذا ونتيجة الدنيـوّية@/ حياته

ã
| سلكه الّذيى والطريق

النفس@/

َيستطيعون@/ @ف� جوِد Vالس ٕا� ُيدَعوَن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كظم@:

ء@,
ã
Ï¿لل وا�مع اDٕمساك وهو ع�مع�واحد@, يدّل صحيح أصل كظم@: ـ مقا

جوفه@/
ã
| الكاظم Nمعه وكأ@نّه ٕابدائه@, عن واDٕمساك الغيظ اج�اُع الكظم@: ذلك من



٧٥ @كظم

الن�ـَفس@, رج ÒU والكََظم@: ّرة@/ ßا� عن البعـ ٕامساك والكُظوم@: السكوت@, والكُظوم@:
Oرج@/ أن نفسه منع كأ@نّه بكََظمه@, أَخذ يقال@:

نفسك
ã
| ع�ما أمسكَت وكُظوماً@: بابÍÈب من ÓFكَظ الَغيَظ كظمُت ـ مصبا

oكَظـ فأنا@ الغيـُظ
ã
وكظَم� الغيـظ ع� كظمُت قيل ا Ø[ور غيـظ@, أو صفح ع� منه

/@
Ø
� ÒN n :@البع وكظَم ومَكظوم@/

رّده :@ ÓFكَظ يكِظمه كظََمه اج�عه@/ ٕاذا غيَظه@: الرجُل كَظم الليث@: كظم@: ـ لسا
ٕاذا أ@كِظمه@: الباب كَظمُت الxذيب@:

ã
و| مَكظوم@/ والغيُظ ,@oكَظ رجل فهو وحَبسه@,

أو باب أو ماء ري ÒV من ُسـّد ما وكّل غك@, ء
ã
Ï¿ب أو بنفسك فَسددته عليه َت Ôe

حـبل والِكظامة@: به@/ ُسّد ما داَدة@: والس� والِكظامة باXصدر@/ يى Ø Ôd كأ@نّه كظٌم@, طريق
حلقة أو اللسان@, فيه يدور الّذيى م«Êره اXـñان@: وِكظامة /@البع َخطم به يكِظمون

اòيوط@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يبدو@, أن عن الباطن

ã
| وحبسه ء

ã
Ï¾ ضبط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

واDٕبت�ء@/ والغيظ والغّم @كا¡زن

مطلوب@/ غ ٕاظهاره يكون Dف وتستعمل

اDٔصل آثار fن والسـّد@: والرّد والسكوت واDٕجـ�اع ا�مع ـ oمفاه وأمّا
ولوازمه@/

ـّرة@, ßا� عن وٕامسا@كه وغه البعـ
ã
| اDٕج�ار عمل عن النفس ضبط وأمّا

وٕاذا الباب@/ مصاديق من فيكون مطلوب@: غ وٕابداءه اDج�ار يُري
ã
الّ� اXوارد

ã
|



@كظم ٧٦

Qّوزاً@/ اDٕستعFل يكون اDٔصل@: قيود فقدت

:@
ã
| Fك ـ القلب

ã
| الكامن الشديد الغضب وهو الغيظ فكَظم

/@١٣٤ . ٣ ـ النّاِس َعن Òوالعاف� الغيَظ Òوالكاِظم�
:@
ã
| Fك ـ زن Ô¡ا وكظم

/@٨٤ . ١٢ ـ oَكظ فهَو زن Ô¡ا ِمن َعيناه ْت و�بَيض6
:@
ã
| Fك ـ والتوّحش اDٕضطراب وكظم

ـ o Òa للظّا�Xمن ما Òكاِظم� ناِجِر Ò¡ ا َلَدي الُقلوُب ٕاِذ ِزفة ÐIا يَوَم وأنِذرهم
/@١٨ . ٤٠

:@
ã
| Fك ـ واXضيقة اDٕبت�ء وكظم

/@٥٨ . ١٦ ـ oَكظ وهو ُمْسَوّداً وجُهُه باIُن�َظل6 أَحُدُهم ÒÌ Ù¿ بُ ذا@ وٕا

واDٕستضاءة بالتنّور ÇJصل ا Ø̂ ٕا واDٕبيضاض اDٕبيضاض@, قبال
ã
| واDٕسوداد

يتحّصل وهو اDٕسوداد ويقابله له@/ باDٕستعداد اGDٕيّة اDٔنوار وانعكاس واDٕستفاضة
ا¡يوانـيّة الصفات آثار وظهور Øوالتجـ� Øوالتكـ� والتشّخص واDٔنانيّـة با¤جوبيّة

والنفسانّية@/

بعد@: Dف تعا� قوله اXع�ـ هذا ويؤيّد

/@٥٩ . ١٦ ـ ع�ُهوٍن ِسكُه ÔZبهأÌ Ù¿ بُ ما ُسوء ِمن الَقوم َيتواَريِمن

Ø�ح باطن
ã
بَس| ÔJو ُيضـبط من وهو اXكظوم@: وهو مyا اXفعـول Ëºٕا وأمّا

D@َيبدو@/

/@٤٨ . ٦٨ ـ َمكظوم وهَو ناَدي ٕاذ ا¡وِت كصاِحب َتكُن Iو

وخروجه@/ بُدّوه عن وZنع بطنه
ã
ا¡وت| حبسه أيى



٧٧ @كعب

الكظم@/ عليه يقع وما الكظم@, متعل�ق يكون من فاXكظوم@:

ا¡دث قيام ع� بصيغته يدّل الكاِظم فٕاّن :@oوالكَظ الكاِظم ب� الفرق وأمّا
به واتّصاف ا¡دث ثبوت ع� يدّل oوالكَظ والثالثة@/ اDُو� ا�Dية

ã
| Fك وحدوثه@,

والرابعة@/ الثانية
ã
| Fك واستمراره@,

ٕاذا وقبيح@: نفسه@/
ã
غمطلوب| ء

ã
Ï¿ال ٕابراز كان ٕاذا حسن@: الكظم أّن فظهر

نفسه@/
ã
| ومطلوباً حسناً ٕاظهاره @كان

به@/ اDُن�والتضيّق تولّد كظم �Rف حسن@, مطلوب للغيظ والكظم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كعب@:

الَكعب@: ذلك من ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| وارتفاع نتّو ع� يدّل صحيح أصل كعب@: ـ مقا

ا� بيـت والَكعبة@: والساق@/ القدم 
مُلت عند الساق
ã
َطَر| َعظم وهو جل@, الر� @َكعُب

ٕاّن ويقال به@/ يطوفون وكانوا لربيعة@, بيت الَكَعبات@: وذو وتربيعه@/ لنُتّوه يى Ø Ôd تعا�@,
ُمكـع�ب@: وثوب ا@/

Ô
vثَد نتأ ٕاذا كاِعب@: وهيى َكعابـة@, اXرأة وكعَبت الُغرفـة@/ الكعبة@:

اُنبوبمن الَقَصب@: من والَكعب مرب�ع@/ Ï¾َو فيه ُمكّعب@: وُبرد اDٕدراج@/ شديد ّ مَطويى
كذلك@/ · الر� وكعوُب ب�الُعقَدت�@/ ما

الَع�ء بن عمرو أبو فقال اللغة@, أ_ة فيه اختلف اDٕنسان@: من الَكعب ـ مصبا
فيكون مُلت
@الساق@والقَدم, عند القدم جانب

ã
| الناشز العظم هو @وbاعة@: ّ واDٔصمعيى

,@Fyبي اÒXفِصل هو وbاعة@:
Ø ã
èعراDٔا ابن وقال ويُ«tÌا@/ نxا ÔZ عن كَعباِن قدم لكّل

وأنكره القدم@, َظهر
ã
الَكعب| أّن ٕا� الشيعة وذهبت وِكعاب@/ وأ@كُعب كُعوب وا�مع

الغرفة@/ والَكعبة@: ب�العقدت�@, اDُنبوبة الَقَصب@: من والَكْعب اللغة@/ أ_ة



@كعب ٧٨

ِرجله@, ٕا� ثعلب فأومأ الكعب@؟ عن ُسئل الكعب�@:
ã
| الناس واختلف ـ لسا

/@
Ø ã
èعراDٔا وابن اXفض�ل قول هذا قال@, عليه@, بّابة الس� فوضع بَسبّابته@, مyا اÒXفِصل ٕا�
أصاب@/ قد وكّل قال@, ,@ ّ واDٔصمعيى عمرو

ã
èأ قول هذا وقال@: الناتئـ� ٕا� أومأ

Ø
j

ما اDٕنسـان@: وَكعب للِعـظام@/ مَفِصل كّل والَكعـب أربع@/ ذيى لكّل الَعظم والَكعب@:
العظم هو وقيل قَدمه@/ فوق الناشز الَعظم هو وقيل قدمه@, عند ُرسغيه فوق أ¾Ìَف

الَقدم@/ ظهر
ã
| ٕانّه الناس قول ّ اDٔصمعيى وأنكر والقدم@/ الساق 
مُلت عند الناشز

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

متّصً� فيه وانتفاخ توّرم أيى ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| النتّو هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ã
| العظام من نتأ وما القصب@/ من الناتئة اDُنبوبة مصاديقه@: ومن /@ ّ معنويى أو ّ يى ماد� ã

|

والبـناء /@
Ø ã
æالروحا وا£Çد وال¿Ìف /@ كالث�ديى اDٔعضاء@, من وارتفع نتأ وما فِصل@/ ÒXا

والغرفة@/ كالكعبة باطناً أو ظاهراً اXرتفع

حاصل فالكعب@: كّعب@, ÔXوا الَكعب الرياضيات
ã
| اصطلح قد اXناسبة@: وwذه

َكّعب@: ÔXوا /@٣٤٣ هو فَكعب@٧ من@ÍÈبه@فيه@مّرة@ثانية@, ا¡اصل
Ø
j@مثله

ã
| ÍÈب@عدد

متساوية@/ سطوح ستّة له اXربّع هو

ب� Dف واقع وهو جل الر� ã| ع�الَعظم الَكعب فيطلق ,@´Ì¿الت علم
ã
| وهكذا

القصـبة عظَميى فٕاّن الَقَصـبة@, وعظم القـدم@, ف�من الس� ا�هة
ã
| الواقع الَعْقب عظم
الكعب@/

ã
| يستقّران

Iّدب أسـفله
ã
| سانتيم�ات@, ٧

ã
| اXكّعب من شكله يقرب الكعب وعظم

رأسا Yا القـدم
ã
طر|

ã
| والناتئان القصبة@, مَفِصل أعـ�ه

ã
و| الَعقب@, ع� يسـتقّر



٧٩ @كعب

القصبت�@/

راِفق ÒXٕا�ا وأيدَيكم ُوجوَهكم فاغِسلوا لوِة rٕا�الص6 Ôe ٕاذا اّلذينآَمنوا ا Øv@ياأ
/@٦ . ٥ الَكْعب�ـ ٕا� وأرُجَلكم برؤوِسكم وامَسحوا

لطيفة@: تعبات الكرZة ا�Dية هذه
ã
|

الص�ة@/ وقت عند Nب الوضوء أّن ٕا� ٕاشارة :@ Ôr Ôe ٕاذا ـ ١

/@ واDٔيديى با�Fعة اXقابلة باعتبار ا�مع ٕا�اXرافق@: ـ ٢

ã
|

ã
الرأس@يك�

ã
اXسح@| ٕا�@أّن وفيه@ٕاشارة للربط@, حرف@الباء برؤوِسكم@: ـ ٣

الرأس@/ bيع ع� وDيلزم@اXسح الرأس, @رابطة
ã
اXسح@| عنوان صدق Iّققه@ووجوبه:

والتقييد @اDٔرجل,
ã
النصب@| أرجَلكم@ٕا�@الكعب�, @وامسحوا أيى وأرُجَلكم@: ـ ٤

باDٔرُجل اXسح تعلّق فٕاّن جل@, الر� َظهر [ام ع� اليد بBم ع�اXسح يدDّن بالكعب�@:
ع�اXتفاهم جل الر� َظهر [ام ع� اXسح ع�@لزوم يدّل الربط@: حرف دون@واسطة من

تعا�@: قوله
ã
| Fك ,@

Ø ã
العر|

ُوجوَهكم@/ فاغِسلوا@

عرفاً@/ اXتفاهم هو ع�ما الوجه [ام غسل يراد

الكـعب@, وعظِم القصبت� 
مُلت ã
| القدم

ã
طر|

ã
| الناتئان Fفه الكعب�@: وأمّا

القصبت�@/
ã
طر| جهة من بنتوء

اليد كّف بBم اXسح ينxيى Mيث جل@, الر� ظهر منxي
ã
| يقعان الكعبان وهذان

/@Fzٕال عليه@,

التـعب لطـف وهذا ,@FÇzٕال جل الر� بَظهر اXسح لينxيى أيى :@� الَكْعبَ ٕا� ـ ٥



@كعب ٨٠

وٕاط�ق والقدم@, الساق مَفصل
ã
| الناتئان هذان اÇXراد فٕاّن الُكعوب@, دون بالكعب�

باXفِصل الكعب� تفس يصّح Dو اDٔصـل@, Iقيق
ã
| قلنا Fك حقيقـة Fzعل الَكعب

جهة من Dّٕا وارتفاع نتوء فيه ليس نفسـه
ã
| اÒXفِصـل فٕاّن القـدم@, فوق وD@@بالناشز

اDٕرتفاع وكذلك حقيقًة@/ الكعب مفهوم عليه يصدق ف� ,@
ã
}�Xا العظم طرف

ã
| نتّو@

الكعب عظم من اLدار بل وانتفاخ بنتّو ليس فٕانّه الرجل@, َظهر
ã
| Í½ا¢ت ا¤سوس

كعب@/ بل تثنية@, بكعب� ليس صّح@: ٕان أ@نّه ٕا� مضافاً ,@
ã
الزور{ ٕا�العظم

ظهر [ام ع� الكّف بBم يكون أن Dزم الوضوء
ã
| جل الر� مسح أّن فظهر ـ ٦

عرفاً@/ اXتفاهم هو ع�ما الكَعب�@, ٕا� الرجل

فهو اXفِصل@: من يقرب ما ٕا� ينxيى Ø�ح باDٔصابع اXسح بكفاية القول وأمّا
الكرZة@/ ا�Dية ´Í¼ خ�ف

ع�القدم� اXسح عن سـئل ٕانّه bعc الرضـا عن الصحيح
ã
| ال�نطيى وروي

فقلُت@: القـدم@, ظاهر ٕا� الكعبـ� ٕا� fسحها اDٔصابع ع� كفّه فوضع هو@؟ @كيف
بكـّفه@, Dّٕا ,@D فـقال@: هكذا@؟ أصابعه من بٕاصبع� قال رجً� أّن لو فداك@, ُجِعلت

يعقوب@/ بن Tّمد عن بٕاسناده الشيخ ورواه

جل�@/ الر� ع� اXسح باب
ã
| الوسائل

ã
| رواه

بعض قول قبال
ã
| فهو بالنصـب@: D با�ّر أرجلكم أّن من ورد ما وأمّا ـ ٧

وجوَهكم,@فيحgون فاغِسلوا@
ã
| ع�وجوهكم@, العاّمة@,@حيث@يقولون@بالنصبعطفاً

جل�@/ الر� غسل بوجوب

قبيح@/ بل جايز غ ا¡كم@: وتبّدل السابقة ا�ملة [اميّـة بعد العطف أّن مع
اXسح بتمديد ح ØÍ¼ حيث ية@, �Dا ظاهر خ�ف ٕانّه Dًفأّو ع�رؤوسكم@: العطف وأمّا
النصب ـ وثانياً مطلقاً@/ جل الر� رابطة ã

| اXسح بلزوم ا¡كم
ã
ينا| وهذا الكعب�@, ٕا�



٨١ @كعب

ٕاعادة دون من ا£Çرور ع� العطف ـ وثالثاً ٕالينا@/ وصلت
ã
الّ� الصحيحة القراءة هو

الغاية@:
ã
| Tدوداً كونه مع مطلقاً جل الر� ظاهر ]سح ا¡كم ـ ورابعاً مرجوح@/ ا�اّر

جل@/ الر� عن وكثافة خباثة رفع Dو نظافة أثر ينتج Dو فيه@, لطف D

موردين@:
ã
| الكلمة هذه وردت فقد الَكْعبة@: وأمّا

/@٩٥ . ٥ ـ الَكْعبِة باِلـَغ َهْدياً

/@٩٧ . ٥ ـ للنّاِس ِقياماً ا¡راَم البيَت الَكْعبَة اُ? جَعل

وانتسابه م�لته و¾Ìافة مقامه إرتفاع باعتبار ا¡رام@, ا� بيت ع� فأطلقت
زرع@/ غذيى واٍد

ã
| مرتفعاً وكونه الناس@, ب� Dف حرمته ولزوم تعا� ا� ٕا�

وهو والعمل ]ع�اDنتصاب مصدر وقياماً مفعول@ثان@, الكرZة ا�Dية
ã
والبيت@|

وأحكام@, معيّنة حدود وفيه حرمة ذا Tفوظاً بيتاً الكعبة جعلنا أيى Dٔجله@, مفعول
وكسب@اXقامات@اXعنويّة@والفيوضات وهذا@@Dٔجل@قيام@الناس@لتحصيل@معا¾Îم@ومعادهم@

الروحانّية@/

ا� جانب من ]جعول ليس القـيام فٕاّن ثانياً@, Dًمفعو القيام كون يناسب Dو
Gم@/ اDٕختياريّة العبيد أعFل من هو بل تعا�@,

الكعبة جعل هو اXناسب أّن مع ,@Dًمفعو D تابعاً البيت يكون أن أيضاً ويلزم
حراماً@/ لكونه علّة فالقيام للقيام@, حراماً بيتاً

/@٣٣ . ٧٨ ـ وَكواِعَبأتراباً وأعناباً َحداِئَق للُمت6ق�َمفازاً ٕاّن

الروحانيّة جهة من شأناً اXرتفع
ã
]ع�اXتعا� كاعبة@: كالط�والبbع الَكواعب

اòضوع غاية
ã
| متواضعة الرفيعة@, اXرتبة تلك ومع ا¡ال ذلك

ã
| وهيى والنورانّية@,

كاDٔتراب@/ واKDٕفاض



@كفء ٨٢

الكلمة وهذه واKDٕفاض@, اòضوع له َتِرب]ع�من@ثبت اDٔترابbع وكلمة
الَكواِعب@/ من اXذكور ع�اXفهوم قرينة

تعي�
ã
| القرينة وجود لزوم ٕا� مضافاً مناسب@, فغ ثدياً@:

Ñ
çالنا مفهوم وأمّا

للذات مطلق مفهوم فهو :@
Ø ã
æالنورا

ã
اXتعا� اXرتفع الذات مفهوم وأمّا اXصاديق@, أحد

خصوصّية@/ دون من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كفء@:
اXيل ع� وا�Dخر الشيئ�@,

ã
| التساويى ع� أحدYا يدّل أصل كفء@: ـ مقا

اXثل@, والِكفء@: َصنيعه@/ ]ثل قابلته ٕاذا ف�ناً@, كافأُت ـ فاDّٔول واDٕعوجاج@/ واDٕمالة
ر مؤخ�

ã
| ُيرَدحان

Ø
j باDُخري ٕاحداYا تُنَضح ُشقّتان والِكفاء@: /@ التساويى والت�كافؤ@:

قلبُته@, ء@:
ã
Ï¿ال أ@كفأت ويقال@: أملَته@/ ٕاذا ء@,

ã
Ï¿ال أ@كفأُت ـ فقوGم ـ ا�Dخر وأمّا اòباء@/

أيضاً@/ وكَفأُت

ء
ã
Ï¾ وكّل غه@, عن به اDٕستغناء حَصل ٕاذا :@

ã
يك� ء

ã
Ï¿ال Òك� ك�@: ـ مصبا

واXسلمون هذا@/ من الناس ب� واXكافَأة له@/
Ñ
مُكا| فهو مثلَه صار Ø�ح شيئاً ساوي

والُكفء@: والكَفوء ء
ã
الَك� ومنه والقصـاص@, الدية

ã
| تتساوي أيى دماؤهم@, تتكافأ

]ع�اFXثل@/ @كلّها

أمراً واستكفيته باDٔمر@, قام ٕاذا ,@
ã
يك� Òك� الليث@: قال ـ ٣٨٤ . ١٠ الxذيب

كُفْؤاً@, كُفُؤاً@, ـ بث�ثة مyا الِقراءة ـ أحد ُكُفواً تعا�@: قوله
ã
| الزّجاج@: وقال فَكفانيه@/

ِمثلُها ٕانّه الرجال@للمرأة@, من الكُْفء ومنه جّل@وعّز@/ � ِمثً� وn@يكن@أحد ومعناه@: @ِكفْأً,
وأ@كفأُت أملَته@, ٕاذا َء

ã
Ï¿ال وأ@كفأت كببَته@, ٕاذا اDٕناء كَفأت :@

Ø ã
الكسا� عن َحس}ا@/

ã
|

ا@/ Òuوألبا أوباَرها له جلعَت ٕاذا ف�ناً@:
ã
ٕاب�



٨٣ @كفء

wا فيُجل�ل باDُخري تُنَضح لشقّة الِكفاء ومنه والَقدر@, ا�Xلة
ã
| الكُْفء@: ـ مفر

البيت@/ مؤّخر

اÇòيط@/ والن�ضح@: غه@/ أو ثوب من ُشّق ما ,@Ì»والك Ë ØÉبال الشّقة@: أقول@:
التغطية@/ والتجليل@: اòيمة@/ باء@: ßòوا الَبسط@/ دح@: والر�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقال: واòصوصيّات@/ الصفات من@جهة اFXثلة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أّن@اDٔصل

ساواه@/ أو قابله أو جازاه أيى الرجَل@, وكافأَ ومثله@/ نظه أيى كُفؤه هذا

من مأخوذة فهيى والرجوع@: والطرد واDٕن½Íاف والقلب اDٕمالة oمفاه وأمّا
/@
ã

تطبي وفرهنگ قع

ã
| Fك ـ وا�Dراميّة الع�يّة

عَكس@/ َقلب@, صّد@, ,@ رد� أ@كره@, ـ bكافاه@c ـ قع

و[اثل@, mت� ما ٕا� ترّد ا Øu@كأ والعكس@: واDٕ@كراه والقلب الرّد أّن ٕا� مضافاً
/@mي� D وما ا�òف عن

القـيام فـٕاّن ومعنوّية@, لفظيّة ومناسبة ٕاشتقاقاً يائيًّة@: والك� اXاّدة ب� أّن Fك@
عنه@/ يُقام ومن باDٔمر يقوم ب�من ا¦اثل وجود ي�زم به واDٕستغناء باDٔمر

/@٤ . ١١٢ ـ أَحٌد @ُكُفؤاً لَُه َيكُن Ònَو يوَلد Ònَو َيلد Òn

وُيكافئه@/ اثله ÔZوجوداتXا من أحد ليس أيى الناقص@, خ�للفعل

ã
| Fzونف ومولوداً@, والداً كونه

ã
ن� بعد منفيّاً@, بكونه اXقصود فٕانّه ,@�òا وقّدم
عرضه@/

ã
| الكفو

ã
ون� اXفروض@, الزمان طول امتداد



@كفت ٨٤

يكون أن ف�بّد بوجه@: له حّد Dو له u@Dاية حيّاً أزليّاً تعا�نوراً ا� كان ا ØXو
ÇTدوديّة ي�زم الصفات هذه

ã
| Wاثل وجود فٕاّن Wتـنع@, وهذا كذلك@, أيضاً @كفؤه

من الصفات وهذه وضعيفاً@, متناهياً وكونه قباله@,
ã
| ال¿Ìيك وجود بسبب الواجب

اDٕمكان@/ لوازم

كفو@/ له D@يكون أن D@بّد وبذاته@: لذاته الواجب فالوجود

/@
Ø ã
Øالك�

ã
ع�الن� يدّل وهو ,@

ã
الن� بعد نكرة اDٔحد يذكر هذا وع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كفت@:

َء@,
ã
Ï¿ال كفت� ـ قوGم ذلك من ,@

Ø
ËÈو ع�bع يدّل صحيح أصل كفت@: ـ مقا

ٕاليكـم ُضـّموهم
ã
يع� ِصبيانكم@, وا@كِفتوا :@bصc ا� رسـول قال ٕاليك@, َضممـتَه ٕاذا

ٕاّن ـ قـوGم وأمّا فيه@/ َعل ÔN شـيئاً يُضي�ع D َكفيت@: وِجراب البيوت@/
ã
| واحبسوهم

عن يضّمه Dٔ@نّه صحيح@, فهذا َيرجع@: أيى فَيكِفت@, وجهه عن ء
ã
Ï¿ال ¼Íفُك الَكْفت

Îا@/ ÔÉيَقِب يقال Fك ويَسوقها ضّماً اDٕبل
Ø
ËÉي Dٔ@نّه الشديد@, وق الس� والَكفت@: جانب@/

هذا@/ من Ìºيع@, أيى َكفيت@,
Õ
وَس

أيى وجِهه@, عن وكفَتَه نفِسك@/ ٕا� ضممتَه ٕاذا كَفتاً@: أ@كِفته َء
ã
Ï¿ال كفت� ـ صحا
ع@/

Ò
Ìºأ وكَفَت@: Íَفه@/

Ò
¼

الفـّراء@: قال وأْمـواتاً@, @أْحـياًء ِكفاتاً اIْٔرَض َعل Ö ÒS nأ ـ ١٤٦ . ١٠ الxذيب

أيى بطyا@,
ã
| أمواتاً م

Ô Ô
xوتَكِف ومَنازGم@, ُدورهم

ã
| ظهرها ع� أْحياًء م Ôxتَكِف ُيريد

bفعوليّةXبا cأيى عليه@, الِكفات بوقوع وأمواتاً أحياًء ونصبُه قال@: وIِرُزهم@/ فَظَُهم ÒI
تَكِفتُه وجهه@, عن ء

ã
Ï¿ال ¼Íفُك الَكْفت@: الليث@: وقال ا�@/ قبضه أيى اُ� كفَته ويقال@:



٨٥ @كفت

وانكفت لَظهر@/ وبَطناً لبطن َظهراً ء
ã
Ï¿ال تقليُب والَكْفت@: راجعاً@/ يرجع أيى فينكِفُت@,

انَقلبوا@/ أيى مَنازGم@, ٕا� القوم

/@íبس زدن@, @گره = @
ã
æياÌº ,@ @آراميى =@ @ِكَفت ـ

ã

تطبي فرهنگ

رَبَط@/ قي�َد@, bكاَفت@c ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قبضPذب@, ومن@مصاديقه@: ا�مع@, ا�ذب@مع هو @اXاّدة@:

ã
أّن@اDٔصل@الواحد@|

عن ء
ã
Ï¿ال ¼Íف ولوازمه@: آثاره ومن ٕاليه@/ يقبضه Ø�ح

ã
Ø|والتو نفسـه@, ٕا�

Ø
ËÈو

والفجأة@/ واXوت@, اXسارع@, والصاحب با�ذب وجهه

Qّوزاً@/ ]ناسبة اُخر
ã
æمعا

ã
| وتستعمل

ـ@٧٧@.٢٧@/ اٍت ßUشا ÒãÏºا@َرواzف @وَجَعلنا ِكفاتاً@أحياًء@وأمواتاً َعِل@اIٔرَض ÒS@nأ
مي�تاً@/ أو حيّاً يكون من كل� Qذب أيى

والتعبـ به@, مفعـول واDٔحياء Wـتّداً@, وا�مع ا�ذب ]ع� مصدر فالِكفات
اXع�@/

ã
| والتأ@كيد والشّدة اXبالغة ٕا� ٕاشارة الذات@: Ëºٕا مورد

ã
| باXصدر

كـرة
ã
و| الكرات

ã
| العامّة ا�اذبة القـوة ٕا� ٕاشارة فzا الكرZة ا�Dية وهذه

الثقل@/ قّوة ٕا� ومرجعها اDٔرض@,

كان فٕاذا Tيطه@, ٕا� بالنسبة ء
ã
Ï¿ال

ã
| ي�حظ ,@

Ø ã
نس� أمر الثقل أّن �O Dو

وZيل الثقل@, يتحقّق به@: ا¤يط الفضاء قبال
ã
| شديداً اDٔجزاء ب� والضغطة التجّمع

قبال
ã
| البخارات صعود

ã
| Fك العلّو@, جهة ٕا� Zيل بالعكس كان وٕاذا التسفّل@, ٕا�

مانع@/ Zنع أن Dّٕا ا�وامد@, قبال
ã
واXايعات| اXايعات@,
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فوق بعÎÉا طبقات Gا فٕاّن مركزها@, ٕا� ء
ã
Ï¾ كّل Qذب جاذبة فzا فاDٔرض

تلك
ã
| يدرك ف� اGواء@, عن

ã
اòا� الفضاء ٕا� تنxيى أن ٕا� واòفّة اللطافة

ã
بعض|

ثقل@/ الطبقة

تستقّر الكرات bيع
ã
| بل اDٔرض

ã
| اXوجودة اXودعة ا�اذبة هذه وبوجود

واDٕضطراب ا¡ياة اُمور ويدفع@اخت�ل اXعاش@وتتحّصل@الضوابط, اُمور ا¡ياة@وتنتظم
النظم@/

ã
|

اGواء@, من أو البخار من أو اXايعات كون@اDٔرضمن@جنس يفرض ٕاذا Fك هذا
حياتنا@/ hند وأن فzا نستقّر أن حينئذ نتمكّن فكيف

Nريى Fّوكل والنبات ا¡يوان موارد
ã
| يطلقان وYا ا¡ياة@, يقابل اXوت ٕاّن

Ø
j

والتحّول@/ وا§ّو والسكون التحّرك فيه

/@١٦٤ . ٢ ـ موtا بعَد اIٔرَض بِه فأحيا
/@٤٩ . ٢٥ ـ َميتاً َبلدة به لنُحييى

/@٢٨ . ٢ ـ فأحيا@كم وُكنrأمواتاً با? َتكفرون @كيَف

اDٔرض@, جاذبة حكومة Iت ومضبوط Vذوب ومي�تاً حيّاً ء
ã
Ï¾ كّل أّن فظهر

اXاّدية@/ الطبيعة نظام وIت

وجيه@/ غ وميّته اDٕنسان اDٕنسان ّ فالتخصيصMيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كفر@:

َجحـدها@/ أيضاً@: وبالنعمة النعمة وكفر وُكفـراناً@, ُكفراً َيكُفر با� كفر ـ مصبا

أيى البـذر@, يكفر Dٔ@نّه كاِفر@, للفَّ�ح ويقال سـ�ته@/ وكفرته@: منه@/ أ
Ø
ت� بكذا@: وكفر



٨٧ @كفر

بالتشديد@: وكف�ره قتل@/ باب من والصواب ÍÈب@, باب من غّطيته@, وكفرته@: يس�ه@/
ا Øu@Dٔ الكفّارة@, ومنه Tاه@/ نَب@: الذ� عنه ا� وكَفر كفرَت@/ له قال أو الكفر@, ٕا� نسبه
النخل ِكّم والكافور@: الُكفر@/ ٕا� أ�أته أو كافراً@, جعلته ٕا@كفاراً@: وأ@كفرته الذنب@/ تكفر

جوفه@/
ã
| ما يس� Dٔ@نّه

يقال والتغطية@, السـ� وهو واحد@, مع� ع� يدّل صحيح أصل كفر@: ـ مقا
َمغيب الكافر@: ويقال البحـر@, الكافر@: ويقال ِدرعه@/ كَفر قد بثوب@: ِدرعه غطّي Xن
Dٔ@نّه سـّميى اZDٕان@, ضّد والُكفر@: كاِفر@/ للزارع ويقال كافر@, oالعظـ والyر الشمس@/
أن قبل العنب ِكّم والكافور@: وَس�ها@/ ُجحودها النعمة@: ُكفران وكذلك ا¡ّق@/ تغطية
النّاس من بَُعد ما اDٔرض@: من والَكْفر َغطّاه@/ أيى الَوليَع@, كَفر Dٔ@نّه كافوراً يى Ødو يُنّور@,

أحد@/ به ّر ÒZ Dو يَ�له D@يكاد

أLاء: ع�أربعة وهو نقيضاZDٕان@, الُكفر@: الليث@: قال ـ ١٠@.@١٩٣ الxذيب
بقلبه َيعرف أن حود@: Ôا� وكفر نفاق@/ وُكفر معانَدة@, وكفر ُجحود@, وكفر ٕانكار@, @كفر
وكفر يَقبل@/ أن èويأ بلسانه وُيقّر بقلبه يعرف أن اXعانَدة@: وكفر بلسانه@/ يعرف Dو
غطّي الُكفر Dّٔن كافراً@, الكاِفر يى Ø Ôd الليث@: وقال بلسانه@/ وُيقّر بقلبه يكفر أن النفاق@:
دعاه فقد توحيده ٕا� وعّز جّل ا� دعاه Xا الكاِفر أّن وذلك آخر@: وقول كّله@/ قلبه
بٕابائه@/ Gا مُغطّياً أيى ا� نعمة كافراً كان ٕاليه@: دعاه ما رّد

Ø
Fفل عليه@, wا يُنعم نعمة ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,@ يى Ù
الت� ء@/@ومن@آثاره@:

ã
Ï¿ب وعدم@اDٕعتناء الرّد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@اDٔصل

التغطية@/ ا¤و@,
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اDٕعتناء وعدم الرّد واDٕحسان@, باDٕنعام اDٕعتناء وعدم الرّد مصاديقه@: ومن
ٕالzا@/ واDٕعتـناء التوّجه عن البعيدة واDٔرض كان@/ مرتبة ّ أيى

ã
| ا¡ّق ٕا� والتوّجه

برجـاء ويرّدها الزراعة
ã
| يلزم وما والبذر باXاء

ã
يعت� D والفّ�ح الكافور@/ وهكذا

الغـيبة ٕا� يرّدها الشمس وَمغيب واجب@/ من الذمّة ã| ما ترّد والكـفّارة ا¤صول@/
بعضاً@/ بعضه يرّد الyر

ã
| الكث واXاء والس�@/

جـهة ومن وضعفاً@, شّدة الرّد نفس بلحاظ ودرجات@: مراتب له اXع� وهذا
مراتبه@/ واخت�ف اXردود خصوصيات

تعا�@: قال الكفر@, أعظم وهو وجّل@: عّز ا� بذات اDٕعتناء وعدم فالرّد

/@٦ . ٢ ـ ُيؤِمُنون I ُتنِْذرُهم Òn مأم Ô Òtأ@أنَذْر علzم َسواٌء كَفُروا اّلذيَن ٕاّن

/@٥٥ . ٨ ـ َكَفروا اّلذيَن اِ? عنَد واب, الد6 ÚÌ Ò¾ ٕاّن

تعا�@: قال والعلم@: واXشيّة اDٕرادة َمظاهر وهم بُرُسله@, اDٕعتناء وعدم والرّد

. ٤ ـ وُرُسـله ا? Òبـ� قوا يُفر, أن وُيريدوَن وُرُسلِه باِ? َيكُفروَن اّلذيَن ٕاّن
/@١٥٠

/@٨٩ . ٢ ـ الكاِفرين Òَع� ا? فَلْعنة به كَفروا عَرفوا ما جاَءهم ØFفل

تعا�@: قال والربوبّية@: والعظمة القدرة
ã
Vا� هيى

ã
الّ� بآياته والكفر

/@٦١ . ٢ ـ Òالنبّي� وَيقُتلوَن ا? بآياِت َيكُفروَن كانوا م Øu@بأ ذلَك

/@٤ . ٣ ـ َشديد َعذاب بآياتا?Gم َكَفروا ال6ذين ٕاّن

اòلق ٕاNاد ونتيجة والنظم@, العدل ٕاجراء
Ø
r مُ هيى

ã
ال� والقيامة بالبعث والكفر

تعا�@: قال Fك ا¡ّقة@, وا¡كومة ا¡gة وتثبيت ,@nالعا وتكوين
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ـ َبعيداً @Iًَض� َضل6 َفَقد ِخر ÐIا واليَوِم وُرُسِله وُكُتِبه وَم�ئكِته با? َيكُفْر وَمن
/@١٣٦ . ٤

ـ وِلقاِئه م Ùwبآياتر كَفروا اّلذيَن اولئَك نيا@/// Vالد ا¡ياة ã|م Ô Ôzَسع َضل6 اّلذيَن
/@١٠٥ . ١٨

ترجع هيى
ã
الواجبة@وتوحيده@تعا�@,@الّ� الذاتيّة اDُلوهّية@وصفاته Mقيقة والُكفر

تعا�@: قال Fك تعا�@, با� الكفر ٕا�

/@٤٢ . ٤٠ ـ ِعلٌم به ã� ليَس ما ِبه َك ßÌ¾ واُ باِ? Iٔ@كُفَر ã َتدعونَ
/@١٢ . ٤٠ ـ تؤِمنوا بِه ك ÒÌ Ö¿ يُ وٕان Ôkكََفر َوحَده اُ? ُدِعيىَ ٕاذا بأ@نّه ذلكم

نظام وصورة للخلق@, ا� خلق برنا¶ هو الّذيى ا� بدين اDٕعتناء وعدم والرّد
التكوين@, اDٔس�من اXنxي@والغرض واXوِصل@ٕا�اXقصد الدنيوّية@واDُخرويّة, ا¡ياة

تعا�@: قال Fك@

/@١٤ . ٤٠ ـ الكاِفرون كَِرَه ولو يَن الد, لَُه Òِلص� ÔU اَ? فادُعوا

الّ�هوت
ã
Ø�Q@ع� هيى ا Ø̂ ٕا :@nومب�@العا اòلقة@وأصل@التكوين نِظام و�OD@أّن

وٕانّا � ٕانّا ,@nللعا اXبدأ هو الّذيى ا¡ّق ٕا� وانxائه وبا¡ّق ع�ا¡ّق ظهوره وجريان
راجعون@/ ٕاليه

Dو واحد@, ٕا� ومرجعه واحد مبدأه فٕاّن مرتبط@, واحد شكل له النظام وهذا
يكون أن وDزم وجّل@, عّز ا� من وجه له النظام هذا من وكّل تعا�@, ٕاليه Dّٕا مرجع
والّرسـل التوحيد

ã
| Tفوظ الوجه وهذا الوجـه@, هذا حفظ ع� وا�ريان السـ

بيyا@/ اخت�ف Dو وا�Dيات@, وا�Xئكة النازلة والكتب ين والد�

وسلوك واXنxي@, باXبدأ كفر النظام@: وطبقات اXراتب هذه من بواحد فالكفر
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ا� أراد الّذيى
ã
التكوي� واXس ا¡Çّق مقابل

ã
| وس ,@

Ø ã
çالّ�هو الوجه خ�ف ع�
فzا@/ يسلكوا أن اòلق من

ولئَك اُ Fت الظVلُ ٕا� ـوِر Vالن ِمَن م Òuِرجو ÔO الطّاغوُت أولياؤهم َكَفروا واّلذيَن
/@٢٥٧ . ٢ ـ خاِلدون فzا ُهم النّار أصحاُب

تعا�@: قال الّ�هوت@, سلسلة نظام ]جموع يكون أن Dزم فاZDٕان

ببعض وَنكُفـر ببعٍض نؤمـُن وَيقولون وُرُسـله اِ? Òب� قوا يُفر, أن وُيريدوَن
للكـافريَن وأْعـَتدنا حّقاً الكافرون هم اولئك َسبيً� ب�ذلك يّتخذوا أن وُيريدون

/@١٥١ . ٤ ـ ُمهيناً @ عذاباً

أمـر نظام
ã
| اXؤث�ـرة اDٔجـزاء أو الّ�زمة ال¿Ìائط ببعض أخّل ٕاذا Fك@ وهذا

تعا�@: قال ـ اXقصود يتحّصل Dو اDٕنتاج Zكن ف� غYا@, أو كينة ÒXا أو @كاÒXعمل

/@٤٤ . ٣٠ ـ َهدون ÒZ فٔ�نف«Îم اً ß¡صا َعِمَل وَمن ُكفره َفَعلَيه كََفر َمن

/@٨ . ١٤ يدـ Òa Ø ãلَغ ا? فٕان6 اIٔرِضbيعاً ã|وَمن Ôrأن َتكُفروا وقالموÏºٕان

Iّٕا ِمنكُم ذلك َيفعُل َمن جـزاُء@ fا ببعٍض وَتكُفرون الِكتاب ببعِض أفتؤمنوَن
/@٨٥ . ٢ ـ الَعذاب ٕا�أشد, ُيرّدوَن القيامة ويَوَم نيا Vالد ياة Ò¡ا ã| ِخزيى

DًFوك قّوة Dّٕا له يزيد Dو لصاحبه@, Dّٕا اً
Ø
Ì¾ Dو خاً Dيؤّثر الكفر فاZDٕان@أو

Dّٕا يريد Dو متعال@,
Ø ã
غ� تعا� وا� وTرومّية@, وشـقاوة ضعفاً أو ورaة@, وسعادة

العباد@/ ص�ح

وجّل@: عّز با� فالكفر الكفر@: متعل�ق آثار عن Tروميّـة يوجب الكفر ٕاّن
Ø
j

:@bصc بالرسـول والكفر اòاّص@/ ولطفه وفضله وفيضه رaته عن Tروميّة يوجب
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ال«Êوّية@/ ّية@والقوان�الت¿Ìيعيّة ×GDٕا اXعارف@وا¡قائق@واDٔحكام عن يوجبTرومية
اXنطوية وال�كات اتòوا والسعادات اXصا¬ عن يوجبTروميّة بالّدين والكفر
النـعم ٕادامـة عن Tروميّة يوجب بالنعم@: والكفر ا¡ّقـة@/ وال¿Ìيعة ين الد� برنا¶ ã|

ومزيدها@/

والنار العذاب من علzا@, اX�تّبة ولوازمها بآثارها عyا Øيع� ا¤روميّة وهذه
وأمثاGا@/ واÌ»òان وا¡بط oوا�ح

يطٌة Ô¤ Ò Øsجَه وٕاّن ا?@, َلعنُة zم َعلَ اولئـَك كّفاٌر وهم ,@oأل عذاٌب وللكاِفريَن
بالكاِفرين@/

ع� Ìيدّل
Ú
اXك« أّن :@Ì

Ú
مك« bَع وب�الكفّار ,@nسا bَع ب�الكافرين والفرق

القـيام جهة فيه ي�حظ nوالسا الكفر@/ نفس Dّٕا فيه ي�حظ Dو الكفر
ã
| تثبّتوا الّذين

بالذات@/ ا¡دث وحدوث

/@١٦١ . ٢ ـ اِ? لعنُة علzم ولئَك اُ كُّفاٌر وُهم وماتوا َكَفروا ال6ذيَن ٕان6

/@٤٨ . ٣٣ ـ أذاهم وَدْع Òنافق� ÔX وا الكاِفريَن ُتِطع Iو

به@/ واتّصف الُكفر له ثبت ]ع�من لول@: كالذ� صفة فهو الكَفور وأمّا

/@٢٧ . ١٧ ـ َكفوراً لرب,ِه يطاُن الش6 وكاَن

واليـابان@, الص� من الكافور شجر أصل التذكرة@: ٕاحياء
ã
ف� الكافور@: وأمّا

للزينة عادة ويزرع يزيد@, وقد م�اً Ì¿ع `سة ٕا� ع¿Ìة من عادة ٕارتفاعه ويبلغ
من واXستعمل للحمـرة@, ضارب أبيض لون ذو مَت�جّداً@, وخَشـبه الذباب@, ولَطرد
ياح@, للـر� وطارد للتشنّج مضاّد وهو أخشابه@, من يقطر منجمد طّيار زيت الكافور
وال½Íع@/

ã
Ï»ا�ن ياج ßGا جنون حاDت

ã
| ويستعمل ا�نسّية@, للقّوة مُضعف أو ُمهبط
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كاپ�ورا أيى القدZـة@, اGـنديّة السنسكريتـيّة اللّغة من مأخـوذة الكلمة ٕاّن
Ø
j

ٕا� فلاجع أصـناف@, وله والصـ�@, اGـند من الكافـور كون ويؤي�ـده ,@Kappura
وغه@/ كا¢زن الطبّية اXفردات

من مأخوذ هر@: بالز� Jيط الّذيى الغ�ف ]ع� الكافور تفس
ã
| اDٔ@كFم وأمّا

يشبه ّ مع�Vازيى أنه أو هر@/ الز� هو واXنظور به@,
×
D@يعت� مردوداً كونه باعتبار اDٔصل

الشجر@/ من خارجاً كونه
ã
| بالكافور

/@٥ . ٧٦ ـ كافوراً ِمزاُجها كاَن كأٍس ِمن بوَن ÒÌ¿ يَ اIٔبْراَر ٕاّن

اÇXمتلئـة الكأس تكون أيى ¾Ìاباً@, Jـتويى قدح ع� تطلق الكأس ٕاّن قلنا
وبطبيعته@/ بالكافور بال¿ÌابWزوجة

حالة فيناسب¾Ìابه وا¡رارة@: للِهياج ومسك�ناً داً
Ø
وم� بارداً الكافور كان وØXا

وال�ودة الضـعف حـالة يناسـب الزSبيل أّن Fك الشوق@/ والxاب ا¡رارة هيجان
ا¡رارة@/ ٕا� ي�ج Ôzل والرخاوة@,

اXاّدة@/ ماوراء nعا تناسب ال¿Ìاب هذا وخصوصيّات

/@١٠ . ٦٠ ـ الَكواِفر Ë Ò½بِع ِسُكوا Ô] Iو

كـوuّن ٕا� وٕاشـارة ÇIق الصيغة هذه
ã
و| للكافرة@, تكسـ bع الَكواِفر

الكافرات@/ كلمة دون فقط@, الصفة هذه بلحاظ ٕالzّن والنظر الكفر@,
ã
متثبّتات|

عقد من اDٔزواج@, وب� بيyا Dف الكافرات به Ë½تَعت ما ِعصمة@: bع Ë
Ò
والِع½

غها@/ أو ِصلة أو تعّهد أو

برنا¶
ã
| الورود تقبل Dو ولوازمه@, بالكفر تعّلقت كافرة مورد

ã
| ا¡كم وهذا

ورايته@/ نظامه Iت تستقّر Ø�ح وعقيدة@, عمً� اDٕس�م



٩٣ @كّف

عyا م½Íوفة وQعلها خ�ف@, ع� وقعت DًFأع ترّد اُمور فهيى الكَفّارة@: وأمّا
الصوم@/ إفطار

ã
| كالكفّارة wا@, يُعت� D

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كّف@:

:@ ّ اDٔزهـريى وأ@كُّف@/ كُفوف وbعها اُن�@, وغه@: اDٕنسان من الكّف@: ـ مصبا
الرجل وتكفَّف البدن@/ عن اDٔذي تكّف ا Øu@Dٔ بذلك يت Ød اDٔصابع@, مع الراحة الكّف:
من ء

ã
Ï¿ال عن وكف� بكّفه@/ ء

ã
Ï¿ال أخذ وقيل باXسألة@, النّاس ٕا� كفّه مَّد واستكّف@:

اñÇXان وكـفّة يَـتعّدي@/ Dو يَتعّدي هو@, فكف� منعته@, كفّاً@: وكفَفتُه تركه@, قتل@: باب
,Ì»بالك فهو مستدير كّل : ّ اDٔصمعيى قال لغاñXان: الكفّة وأمّا @لغة@/

Ø
ËÉوال ,Ì»بالك

,@
Ø
ËÉبال وكّل@مستطيل@فهو ِحبالته@/ وهيى الصائد وكفّة مyا, ما@اLدر اللّثة@وهو ِكفة Lو
ياطة ßòا خاطَه الثـوب@: اòيّاُط وكف� الرمل@/ وكُفّة حاشـيته@, وهيى الثوب كُفّة Lو
Dٔ@نّه بذلك@: يى Ød نقص@, Dو زيادة غ من حاجته مقدار أيى َكفاف@, وقُوتُه الثانية@/
وجـاء َمكفوف@/ فهو ,@ عميى ٕاذا ه@: ÔÍ½ب وكُف� عyم@/

ã
ويُغ� الناس سـؤال عن يكّف

كذلك@/ Dّٕا يُستعمل D Dزماً نصباً ع�ا¡ال منصوب قيل كاّفة@: الناس

لٕ�نسان@, الكّف ذلك من وانقباض@, قبض ع� يدّل صحيح أصل كّف@: ـ مقا
َء@:
ã
Ï¿ال واستكففُت وَكفَكْفُته@/ اDٔمر@, عن ف�ناً كففت تقول@:

Ø
j ء@/

ã
Ï¿ال تَقبض ا Øu@Dٔ

هل ء
ã
Ï¾ ٕا� ينظر الشمس@, من يَستظّل كالّذيى حاِجبَـيْك ع� يَدك تَضع أن وهو

يراه@/

كّف هذه تقول@: والعرب اليد@/ كّف الكّف@: الليث@: قال ـ ٤٥٤ . ٩ الxذيب
نواحيه@/ وِكفاُفه@: حاب الس� وكُفّة الث�غر@/ ع�اُصول مyا اLدَر ما الل�َثة@: وكُف�ة واحدة@,



@كّف ٩٤

الَكفاف@: نفقتُه :@ ّ اDٔصمعيى وقال مكسوران@/ كالطوق@, Nعل بالة ß¡ا وِكفّة اñXان وِكفّة
وGذا اXنع@, الكَّف وأصل ,@Ì¿يَنت أن نعه Ò] ا Øu@Dٔ الثوب كُفّة يت Ødو فضل@/ فzا ليس
وقوله@: اDٔصابع@/ مع الراحة وهيى البدن@, سائر عن يُكَّف@wا ا Øu@Dٔ كّف اليد قيل@لطرف

كاّفًة@/ @ Òك� ßÌ Ö¿ÔXا وقاِتلوا

Nوز Dو والعاقبة@, كالعافية ع�فاعلة@, مصدر وهو منصوبع�ا¡ال@, @كاَفًة
خاّصة@/ وكذلك عاّمة@, قاِتلهم قلَت ٕاذا Fك مع@, ÔN Dو Øيُث� أن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن والتحّقق@/ الفعليّة من يقرب هو
Ø
Fع منع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

اXتوقّع اDٔذي ودفع ظهوره@/ يقرب
Ø
Fع وامتناع النفس@/ تشxيى

Ø
Fانقباضع مصاديقه@:

أمر@/ جريان عن شخص ومنع والفقر@/ ا¡اجة ودفع باXوجود والقنوع حصوله@/

ما نع ÔZ wا ٕاذ اليد@, وهو اXاّدية@, اDُمور به يُكّف ع�ما مصدراً الكّف ويطلق
وفعلّيته@/ ظهوره يُدفع أن يلزم

اختار أيى فيقال@تكّفف@واستكّف@, مشتقّات@, ٕانðاعاً تشتّق اXع�: هذا و]ناسبة
حاجبيه@/ ع� ووضع كفّه طلب ٕاذا واستكففت@, ء@,

ã
Ï¾ أخذ

ã
| أو سؤال

ã
| @كفّه

اXذكورة@/ القيود فzا مأخوذة فاXاّدة

فراجع@/ عوق@, ـ
ã
| يرادفها وب�ما بيyا الفرق سبق وقد

/@١١ . ٥ ـ َعنكم م Òvأيد فَكف6 م Òvأيد ٕاَليكم َيبُسطوا أن قوٌم َهّم ٕاذ

/@٢٤ . ٤٨ ـ مكّة ببطِن عyم وأيدَيكم َعنكم م Òvأيد كف6 اّلذيى وهو



٩٥ @كّف

/@٨٤ . ٤ ـ َكَفروا اّلذيَن بأَس َيُكّف أن َع«Ïاُ?

/@٣٩ . ٢١ ـ اَر النّ ُوجوِههم َعن َيُكفVون I Òح� َكَفروا ال6ذين َيعلَُم لو

والبأِس ا�Dخرين@, ٕا� اDٔيديى بسط منع ا�Dيات@: هذه
ã
| الكّف ماّدة من يراد

الوجوه@/ عن وعذابه والناِر الكفّار@, من والشّدة

مورد
ã
| الرابعة وا�Dية والفعلّية@, التحـقّق من قريبـة باُمور تعلّق قد فالكّف

اXاّدة@/ nعا ما@وراء

اXاء ٕا� كَف6يه كباِسـِط @@Iّٕا ٍء ãÏ Ò¿ب م ÒG َيسَتجيبوَن I ُدوِنه ِمن َيدعوَن وال6ذيَن
/@١٥ . ١٣ ـ فاه لَيبُلَغ@

/@٤٢ . ١٨ ـ فzا أنَفَق ع�ما كَف6يه ُيقل,ُب فأصَبَح بَثَمره واُحيَط

ã
و| قريب أمر وقوع عن اXنع مورد

ã
| استعGFا أّن Dّٕا اليد@, مyا يراد الكّف

النفع@/ جلب مورد
ã
| تستعمل واليد الÍÉر@/ دفع مورد

باDٔ\ار@/ ا¤ـيطة ا�Dفـة دفع وٕا� العطش@, دفع ٕا� النظر يكون ا�Dيتـ�
ã
و|

من القّوة@, وٕاعFل القدرة وٕاظهار العمل ٕا� Fzف النظر فٕاّن السابقت�@: ا�Dيت� �Rف
والغلبة@/ والبسط السلطة

Gم ونفوذ ٕاقتدار ليس Gم اXدعّوين أّن ٕا� َيستجيبون@: D ـ bلة
ã
| ويُشار

اDٕجابة@: من يتمكّنوا Ø�ح

ماًء@/ الظ6مآن َسبُه ÒJ ِبِقيَعة Ìاٍب Ò»ك@

اXطلوب@/ وحصول الدعاء
ã
| والنفوذ التأث طلب واDٕستجابة@:

النفوس ومعناها للتأنيث@, فاعل Ëºٕا صيغة اDٔصل
ã
| فهيى كاّفة@: كلمة وأمّا



@كفل ٩٦

ات@/ ØÍ ÒÉÒXوا ال¿Ìور من ٕالzم يتوّجه ما ويدفعون أنف«Îم عن يكفّون الّذين وا�Fعة

والرهـط@, وا�FÇعة والطائفة كالقوم ا�مع Ëºٕا ]ع� تستعمل الكلمة وهذه
واXنع@/ الكّف مفهوم فzا ملحوظاً

/@٣٦ . ٩ ـ كاّفة ُيقاتلونكم Fك كاّفًة@ Òك� ßÌ¿ÔXا قاِتلوا@

/@١٢٢ . ٩ ـ كاّفًة ِلَينِفروا اXؤمنوَن كاَن وما@

/@٢٨ . ٣٤ ـ وَنذيراً بَش�اً للنّاِس كاّفًة @Iّٕا أرَسلناك وما

ع�ا¡الّية@/ والنصب

ا�Fعة@, القيدين@: وجود لزوم ٕا� ٕاشارة اXوارد@:
ã
| الكلمة هذه انتخاب وأمّا

هم@/ ØÍÉي ØFكافّ�حافظ�مانع�ع وكوuم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كفل@:

الِكـفل@: ذلك من ء@/
ã
Ï¿لل ء

ã
Ï¿ال تضم�ن ع� يدّل صحيح أصل كفل@: ـ مقا

كبه Òل البع َعُجز ع� َطَرفاه يُعقَد ِكساء هو ويقال@: /@البع َسنام حوَل يُدار @ِكساء
ته
Ø
Y ا Ø̂ ٕا ا¡رب آخر

ã
| يكون الّذيى وهو ِكفل@, بان Òا� للرجل ـ قوGم فأمّا الرديُف@/

Dو
ã
Ï¿م ع� يَقدر D Tمول ٕانّه أيى ذ@كرناه@, الّذيى بالِكفل شبّه ا Ø̂ ٕا فهذا اDٕحجام@,

الكَفيل@, ـ ذ@كرناه الّذيى القياس يُصّحح وهو ـ الباب ومن بالِكفل@/ وه
Ø
ش} حركة@,

َلها وكف6 ـ يَعوله ٕانساناً @يكفُل الّذيى والكاِفل@: َكفالة@/ يكفُل كفَل@به تقول@: الضاِمن@, وهو
والِكفل@: الّلحم@/ من Nمع Xا يى Ø Ôd الَعُجز@, والكَفَل@: ٕايّاه@/ ضّمنتُه اXاَل@: وأ@كفلتُه ا@, زكريّ

اDٔجر@/ من عف الض�



٩٧ @كفل

واDٕسـم أيضاً@, Dًوكُفـو قتل@, باب من كَفً� وبالنفـس باÇXال كفلت ـ مصبا
القَطّاع@: ابن وحكي وقُرب@/ تِعب

ã
èبا من العرب@: من Êعاً

Ò
º زيد أبو وحكي الَكفالة@/

واGمزة@/ بالتضعيف ثان مفعول ٕا� ويتعّدي به@, Iّملت ٕاذا وعنه@: به وكفلت @كفلته
لَغـرZه@/ عنـه وكفلُت َكفالة@, به وكفلت /@

ã
Ï»نف وألزمته به الðمت باXال@: وتكّفلت

عليه@/ ويُنفق ٕانساناً يَعول الّذيى هو والكافِل الضامن@, الكَفيل وقال@: الليث وفّرق

ã
| الِكـفل الزّجـاج@: وقال ّظ@/ Ò¡ا الِكفل@: الفّراء@: قال ـ ٢٥٠ . ١٠ الxذيب
ع�موضع أو ع�َسنامه أردَت ٕاذا ,@البع ا@كتفلُت ـ قوGم ِمن اُخذ النصيب@, اللغة@:
ٕانّه qيGا

ã
èأ عن ّ اÔXنذريى

ã
æوأخ� ِكفل@/ له قيل ا Ø̂ وٕا عليه@, ورِكبت ِكساًء َظهره من

íَم ع� يثبت D الّذيى والِكفل@: يوم@/ كّل ركعة ]ئة كفَل Dٔ@نّه الِكفل@, ذا يى Ø Ôd قال@:
بأمر تكفّل Dٔ@نّه ËºDٕا wذا يى Ø Ôd الِكفل ذا ٕاّن الزّجاج@: وقال أ@كفال@/ وbعه الفرس@,
ما ويقال@: به@/ فقام صا¬ رجل بعمل تكفّل وقيل@: فzم@/ Nب ]ا فقام اُمّتـه

ã
|

Ø ã
ن�

ِمث�ن@/ أيى اDٔجر@, من ِكف�ن له الرجل وٕاّن ِمثل@/ له ما أيى ِكفل@: لِف�ن

كّرر@/ ÍÒÈب@, طَوي@, ضاَعف@, bكافَْل@c ـ قع

Ìºين@/ @=@ كَف� @ـ@ hالقد ّ الع�يى ال�جوم@, ـ
ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
فعً�@/ ومعاشـه شخص اُمـور بتأم� التعّهد هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن
فقط@/

Ø ã
قل� تعّهد هو Êن ÙÉوال

غهم/ عائلته@أو @ألزم@نفَسه@بتأم�معيشة الكَفيل@والكافِل@الّذيى ومن@مصاديقه:
ا�Dن@/ من ذمّـته ٕا� ينتقل فهو يـه يؤد� بأن والðامه ٕانسان من غرامة أو دين وكَفالة



@كفل ٩٨

الّذيى والِكفل النصيب@/ لذيى كاٍف مـورده
ã
| مؤم�ن فٕانّه اXثل أو النصيب أو وا¡ّظ

له@/ وحافظ لرا@كبه مؤم�ن وهو البع ظهر ع� 
يُل

باDٔمر mوالقا ]ع�@اXؤم�ن لح, ßXيف@واÌ Ú¿كال اDٔصل
ã
صفتان@| فالكَفيل@والِكفل

وا¡افظ@/

العُجـز مفهوم أّن Fك العـ�ّية@, من fأخـوذ والتكّرر@: التضاعف مفهوم وأمّا
القدZة@/ الع�يّة ال�جوم من مأخوذ ¡يوان

التأم�@/ لتحقّق والتضاعف التكّرر فٕاّن اDٔصل@: وب� Fyبي تناسب ٕا� مضافاً
وQّمع@/ وزيادة تضاعف العجز

ã
و|

/@٤٠ . ٢٠ ـ َيكُفلُه ع�َمن َهلأُدلVكم فتَقول اُختُك ãÏ¿ Ò] ٕاذ

/@٤٤ . ٣ ـ Ò Òhَمْر َيكُفل م Ûv@أ أق�َمهم ُيلقوَن ٕاذ م Övَلَد ُكنَت وما@

/@٣٧ . ٣ ـ َز@كَِريّا وكّفَلها َحَسناً َنباتاً ا Òx وأنبَ حَسن بَقبوٍل ا Ûwر فَتَقب6لها

حيث hمر بكفالة والثالثة والثانية موÏºصغاً@/ بكفالة مربوطة اDُو� ا�Dية
زكريّا@/ @كفّلها

ã
| باDُمـور والقـيام اXعاش تأم� اXراد أّن ع� تدّل اXـوردين

ã
| فالكَفالة

ا¡ياة@/ برنا¶

جهة ٕا� التفعيل
ã
| والنظـر واGمزة@, بالتشـديد يان متعد� واDٕ@كفال والتكفيل

حياtا@/ باُمور وقا_اً Xعا¾Îا @كافً� زكريّا جعل@ا�@تعا� أيى @كَفّلها,
ã
| Fك الفعل, وقوع

:@
ã
| Fك الفاعل@, من الّصدور جهة ٕا� اDٕفعال

ã
و|

/@٢٣ . ٣٨ ـ طاب ßòا ã| ãæوَعّز أ@كِفْلِنzا َفقاَل ةٌ واِحَد نَعجٌة Ò ãو�



٩٩ @كفل

اòصم�@/
ã
| داود قضاء Pريان مربوطة وا�Dية

ا¦ليك@/ ٕا� والنظر اُمورها@, ويكفل ¨لكها له نعجته Ë½òا جعل يراد

له َيكُن سي,ئة َشفاعة يشفع وَمن مyا َنصيٌب لُه َيكُْن َحَسنَة َشفاعة َيشفْع َمن
/@٨٥ . ٤ ـ ِمyا @ِكفل

نفسـه يُلحق فالشفيع مطلوب@, غرض لتحصيل بآخر ء
ã
Ï¾ ٕا¡اق الشفاعة@:

الشخص@/ ذلك قّوة ٕا� منضّماً وقدرته نفوذه ويكون ويقّويه ليؤيّده بآخر

يكون اDّٔول@:
ã
ف� سئّي@/ قبيح مورد

ã
| أو حسن@, Wدوح مورد

ã
| ٕامّا فع والش�

أمر ٕا� اDٕنسان لينال وُينصب Øيتعـ� ما النصيب أّن الرزق@:
ã
| وسـبق نصيب@/ له

فقط@/ òا مورد
ã
| يستعمل ا Ø̂ ٕا وا¡ّظ مكروه@/ أو Tبوب

ذيى لعمل وحافظاً مؤمّناً يكون ما الِكفل فٕاّن بالِكفل@: السيّئة الشفاعة
ã
| Øوع�

ما وهو النصيب �Rف وهذا ونقيصة@, زيادة دون من عمله طبق ع� ونيته الكفل
العبد@/ من العمل ُحسن موارد

ã
| اXتعال ا� من والفضل العمل ع�طبق Øيتع�

/@٩١ . ١٦ ـ كَفيً� عليكُم اَ? Ôrجعل وقد ///@kعاَهد ٕاذا ا? بَعهد وأوُفوا

ما أحسن ع� حوائجكم وبتأم� باُموركم ويقوم معيشتكم يكفُل تعا� فٕانّه
تعا�@: وقال Zكن@/

عْل ÒNو َرaِته من Öِكفَل� يؤِتكُم ِبَرسوله وآِمنوا اَ? اّتقوا آَمنوا اّلذين ا Ûv@أ يا
/@٢٨ . ٥٧ ـ @ نوراً لكُم

بصيغة çأ Ö�َمثل ع�مقدار تعي�ا�زاء أراد ا ØXو مضاعفة, مكّررة رaًة يراد:
ما مطلق النصيب فٕاّن النصيبَ�@, أو بالنصيب التعب يناسب Dو الِكفل@, من التثنية

اXقصود@/ يوافق ف� وتثنية@, مفرداً Øمع� غ وهو ُينصب@,
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اDٔنبياء عداد
ã
| تعا� ا� ذ@كره وقد العظام@, اDٔنبياء من فهو الِكفل@: ذو وأمّا

واXرسل�@:

/@٤٨ . ٣٨ ـ اIٔخيار ِمن وكل� الِكْفِل وذا والَيَسَع ٕاÊºعيل واذ@كُر
/@٨٥ . ٢١ ـ الّصاِبرين ِمن كل� الِكفِل وذا وٕادريَس وٕاÊºعيَل

ã
ب� من وهو ِذ@كراً@, وهب نقله Dف له أجد فلم الِكفل ذو وأمّا ـ ٥٥ اXعارف
با�ّنة@, له وتَكفّل ٕا�اZDان فدعاه َكنعان@, له@: كان@فzم@يقال ٕا�ملك ُبعث ٕاÌºائيل@,

الِكفل@/ ذا يى Ù Ôdو ِلك@, ÒXا ذلك فآمَن وجّل@, عّز ع�ا� حق� ِذ@ْكِر كتاَب له وكتب

وقيل يوشـع@, وقيل ٕالياس@,
ã
يع� الكفـل@: وذا ـ ٨٥ . ٢١ آية ـ البيضاويى

زمانه أنبياء عمل ِضعف له أو منه@, تكفٍّل أو ا�@, من حظ� ذو Dٔ@نّه به@: يى Ød زكريّا@,
وثواwم@/

أّيـوب@, بـن Ì¿بـ أو يسـع@, عّم قيل الكفل@: وذا ـ ٤٨ . ٣٨ آية
ã
| وقال

ولقبه@/ نبّوته
ã
واختلف|

ã
| وٕانّـه والصـابرين@, واDٔخيار اDٔنبـياء من كونه اXسلّم اXقطوع من أقول@:
تعي� ع� والتوار± اDٔحاديث من شاهد Dو والَيَسع@, وٕادريس ٕاÊºعيل بعد مرتبة

حياته@/ وخصوصيات زمانه

ناظراً كونه يرّجح اXع� وهذا ,@
Ø ã
الن� زكريّا حّق

ã
| ذ@كر فقد الِكفل@: صفة وأمّا

Gا@/ شاهد ف� اDُخر@: اDٔقوال وأمّا ٕاليه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@ك�@:

غه@, عن اDٕستغناء به حصل ٕاذا كاٍف@: فهو كفاية@,
ã
يك� ء

ã
Ï¿ال ك� ـ مصبا
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به@/ قنعت أو به استغنيت به@: وا@كتفيت

كفاك يقال@: فيه@, مُسðاد D الّذيى ْسب Ò¡ا ع� يدّل صحيح أصل كفا@: ـ مقا
,@
Ó
ُك� وا�مع ,@

ã
الكا| القُوت والُكفَية@: باDٔمر@/ قام ٕاذا كفاية@: � كَ وقد يكفيك@, ء

ã
Ï¿ال

وكافيك@/ رجل من زيد َحسبُك ويقال

واستكفيته باDٔمر@/ قام ٕاذا كفاَية@:
ã
ك�يَك� الليث@: قال ـ ٣٨٤ . ١٠ الxذيب

وما ,@ اً وليّ وك
با? :@
ã
| الزّجاج وقال رجل@/ من كافيَك رجً� ورأيت فكفانيه@/ أمراً

واحدtا اDٔقوات@, :@ Òالُك� :@
Ø ã
èعراDٔا ابن وعن التوكيد@/ الباء مع� القرآن@:

ã
| أش}ه

يومه@/ Òُك� Zلك D ف�ن ويقال@: @ُكفَية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وأمّا مقداَرها@/ يعادل وما ا¡اجـة يرفع ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

ولوازمها@/ اDٔصل آثار fن اDٕستغناء@: به Jصل وما والقنوع@, باDٔمر@, القيام ـ oمفاه

مصاديق من يكون ع�مقدارها@: ا¡اجة رفع مفهوم مyا @كّل
ã
لوحظ| نعم@ٕاذا

وا�وع@/ ا¡اجة يرفع كالقوت اDٔصل@,

فٕاّن الكّف@: وب� Fyبي وكذلك أ@ك�@, ٕاشتقاقاً والكفء@: الكفاية ب� أّن وسبق
ا¡اجة@/ يرفع ]ا قنوعاً الكّف

ã
|


با? وكَ ,@ ÓDعل 
با? وكَ 
با?نص�اً@, وكَ َوليّاً@, 
با? وكَ حسيباً@, 
با? وكَ
عبَده@/ بكاٍف اُ? أليَس وَنص�اً@, هادياً 
برب,َك وكَ َو@كيً�@, 
با? وكَ Îيداً@, Ò¾

فيلحق بالفاعل الفعل قيام جهة
ã
| ٕامّا فيه والتأ@كيد الربط@, لتأ@كيد الباء حرف
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ا�Çهة هذه
ã
| وكفايتُـه العبد رابطـة

ã
| تعا� ف¿Îادته ـ Îيداً Ò¾ 
باِ? كَ ـ بالفاعل

مؤكّدة@/

بعبده@, كافياً ا� أليَس ـ باXفعول فيلحق والكفايِة@: الفعل تعلّق جهة
ã
| وٕامّا

اXفعول@/ م�لة نازل فٕانّه الناقص@, الفعل با�òمن ¡وقه منه وقريب

/@٣٦ . ٣٩ @ـ عبَده بكاٍف اُ? أليَس

تأ@كيد ٕا�
ã
æالثا

ã
و| الفعل@/ منه الصادر الفاعل

ã
| تأ@كيد ٕا� اDّٔول

ã
| فالنظر

باXفعول@/ اXتعل�ق الفعل تأ@كيد ٕا� الثالث
ã
و| الفعل@/ عليه الواقع اXفعول

:@
ã
| Fك ـ حرف بدون يستعمل جهة ّ أيى من اDط�ق ٕا� النظر كان وٕاذا

/@١٣٧ . ٢ ـ oالَعل ميُع الس6 وهَو اُ? فَسَيكِفيَكُهُم

/@٩٥ . ١٥ اXسxزئ�ـ َكفيناك ا@ ٕانّ

/@Dًومفعو وفاعً� فعً� الكفاية ٕا�مطلق فالنظر

لقدرته حّد Dو نوره Dيتناهي ÍÈحا Tيط فٕاّن@ا�@تعا� الكفاية@: حقيقة وأمّا
فكيف Tدود@, غ ّ أبديى

Ø ã
أز� وهو واختياره@, ٕارادته

ã
| ضعف Dو ونفوذه@, وعلمه

الكفاية@/ مقام
ã
| يعجز

/@٥٣ . ٤١ ـ Îيد Ò¾ ٍء ãÏ¾ ع�كّل برب,كأ@نّه َيكِف n أَو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@ك4ٔ@:

نبات@/ ع� يدّل آخر وأصل ونظر@/ مراقبة ع� يدّل صحيح أصل كٔ�@: ـ مقا
فظ@, ß¡ا وهيى فالِك�ءة@: واXراقبة@: النظر فأمّا يستعار@/

Ø
j اDٔعضاء@, من عضو والثالث
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أحد ميكم ÒJ Dع�[ منه@, Jفظكم مَن أيى َيكْٔ�@كُمـ َمن حفظه@, أيى ا�@, كَٔ�ه تقول

ã
الكـا� عن ي Òu ـ ا¡ديث ومنه ورَقبه@/ ٕاليه نظر حفظه ٕاذا Dٔ@نّه اXراقبة@, وهو منه@,
ين الد� صاحب Dّٔن الكُٔ�ة من الباب هذا ٕاّن قلنا ا Ø̂ وٕا بالنسيئة@, ]ع�النسيئة ,@

ã
بالكا�

ويقال@: مyم@/ ٕاح�سُت أيى القوم@, من ٕا@كتٔ�ُت ويقال@: َدينه@/ ّل ÔJ م� وJَفظ يرُقب
يقال الُعشب@, وهو الكٔ�@, ـ ا�Dخر واDٔصل فيه@/ دته رد� ٕاذا ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| ب½Íيى أ@كٔ�ت

مـعروفة@, وهـيى الُكلية@, ـ والثالث وَرطبه@/ يابُسه وسواء كٔ�@, ذات ُمكِلئة@: أرض
زادة@/ ÒXا كُليَة الُكلية@: فيقال وتُستعار

أ@ك�ه@, كلَيـتُه فيقال التخفيف وNوز حفـظه@, ِك�َءًة@: يَكلَؤه ا� كَٔ�ه ـ مصبا
بالياء@/

Ø ã
مَك� أ@ك	من بالواو مَكلّو م@قالوا Øyلك لغة@لقريش@, َتِعب باب من أ@ك�ه وكِليته

وقال /@
ã
ÏÈالقا مثل فيصـ Hفيـفه وNوز ,@

Ñ
كا� فهو تأّخر@, :@ كٔ�ً يكٔ�@ الّديُن وكٔ�

Ì»بالك وك� والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي Yزه@/ وN@Dوز
ã
ÏÈالقا مثل هو : ّ اDٔصمعيى

الرجل�@/ ك� فيقال@قام , Øٕاضافته@ٕا�مث� ويلزم , Øمث� ومعناه مفرد, ٕاËºلفظه :Í½والق

Yَز تركَت ولو مهموزة@, هيى الفّراء@: قال يكٔ�@كُمـ َمن ـ ٣٥٩ . ١٠ الxذيب@,
ويقال@: سـا@كنة@/ بألف ويك�@كم سـا@كنة@, بواو يكلوكم لقلَت القـرآن@: غ

ã
| مثله

الُعُمر@, أ@كٔ� بك اُ� بلَغ ويقال@: /@التأخ والن�سيئة@: َنسيئة@/ استنسأَت ٕاذا كَ�ءة تكّ�ٔت
ٕا� كٔ�ُت يقال@: هذا ومن به والوقوف ٕا�اXكان التقّدم والت�كِلئة@: وأبعَده@/ آِخَره

ã
يع�

فيه@/ ونظرُت تأّملُت أمرك@:
ã
| كّ�ُٔت ويقال ٕاليه@/ تقّدمُت اDٔمر@:

ã
| ف�ن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وا¡راسـة وا¡Fية والنظر حفظ@/ مع مراقبة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن
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لوازمه@/ من والوقوف@: والتأمل النظر وترديد

اDٔمر@,
ã
| عاً

Ø
Ì»وت تقّدماً

ã
ÏÉيقت قد وا¡فظ اXراقبة فٕاّن والتأّخر@: التقّدم وأمّا

وتوقّفاً@/ تأّخراً
ã
ÏÉيقت وقد

تـدوم Dو وا¤افظة@, اXراقبة ٕا� احتـياجه لشّدة الُعشـب@: ]ع� الكَٔ� وأمّا
باXراقبة@/ قوامه فكأّن ,@

ã

والس با¡راسة Dّٕا نضارته

ء@/ وسيجيى ـ اليائيّة fن وِك�@: الكُليَة وأمّا

لٔ�صل@, اXصداقيّة تتحقّق Ø�ح القيدين@, وجود هو مهموزًة@: اXاّدة
ã
| واDٔصل

التجّوز@/ من فتكون Dّوٕا

. ٢١ ـ aِن الر6 ِمَن ار Úyوال بالليِل َيكَلؤكُم َمن ُقل َسِخروا@/// بال6ذيَن َفحاَق
/@٤٢

ٕان وٕارادته@, ونفوذه سلطانه من وJفظكم اُموركم ُيراقب أن يستطيع مَن أيى
قبلكم@/ باXسxزئ�من حاق Fك يأخذكم وأن جزاًء بكم أراد

وأخـذه ونـفوذه وٕارادته ا� قدرة قبال
ã
| واXراقبة ا¤افظة هذه أّن �O@Dو

وكفؤه@/ مثلَه واXقامات الصفات هذه
ã
| يكون ن

Ø
W DّٕاÏØ¿تتم D وجزائه@:

فـيه يسـتوليه ليل له Wكن Uلوق كّل أّن ٕا� ٕاشارة والyار@: بالليل والتعب
واDٔزمنة@, ا¡اDت bيع

ã
اXراقبة@| فكيفZكن@له الظلمة@وا¤دودّية@والضعف@والعجز,

غضبه@/ رaته سبقت قد رaن تعا� ا� أّن مع

يريد Dو ثانوّية@, عارضة بعلل وغضبه أخذه أّن ٕا� ٕاشارة ٕاËºالرaن@: وذ@كر
تعا�@: وقال ـ الظاXون هم م Øuٕا بل لكم@, والص�حòا Dّٕا
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ُمعِرضون@/ م Ùwر ِذ@كِر َعن ُهم َبل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كلب@:

ِك�ب الكَلْبة وbع ا�مع@, وأ@كاليبbع وِك�ب@, أ@كُلب الَكلبbعه ـ مصبا
وكـِلَب أيضاً@/ وكُّ�ب ُمكل�ب والفاعل الصيَد@, علّمته تَكليباً@: وكلّبتُه وَكَلبات@/ أيضاً
النّاَس@, فَيعِقر يأخذه ا�نون يُشِبه داء وهو تِعب@, باب من َكِلٌب@, فهو كَلَباً@, الكلُب
يـوم الِك�ب ويوم موضع@/ والُك�ب@: /@

Ò
كَلْ� وا�مع أيضاً@, َكِلب يعقـره Xن ويقال

اَهروا ÒQ تَكالُباً@: القوُم وَتكاَلب عداوته@/ أظهر مكاَلبة@: وكالَبه العرب@, أيّام من م¿Îور
القيادة@/ والَكَلب@: َيتواثبون@/ أيى كذا@, ع� يتكالَبوَن وهم بالعداوة@,

وشّدة شّدة
ã
| ء

ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال ع�تعلّق يدّل صحيح واحد أصل كلب@: ـ مقا

بلحوم َيكَلب الّذيى الَكِلب@: والَكْلب وَكليب@/ ِك�ب وا�مع الكلب@, ذلك من جذب@/
شّدته@/ وَكَلبه@: الزمان الباب@كُلبَة ومن /@

Ò
َكِلٌب@ورجال@كَل� يقال@رجل عَقر فٕاذا الناس@,

كأنياب صار يَِبس ٕاذا Dٔ@نّه ذلك قيل Çا Ø̂ ٕا فَيِبس@, ربّاً ا Ôtنبا د ß ÒJ n ٕاذا َكِلبة@, وأرض
وبراِثyا@/ الك�ب

وهو الوفاء@, كث الرياضة شـديد حيوان والَكْلب ـ ٤٨٢ . ٢ ا¡يوان حياة
ألف ما السـبعيّة طباع له

Ø
k لو Dٔ@نّه اXرّكب لق Òòا من كأ@نّه Ø�ح يمة

Ò
w Dو D@سبُع

تفتح ف� ُعمياً جراَءها وتَضع ا¡يوان@/ ¡م أ@كل ما ال}يميّة طباع له
Ø
k ولو الناس@,

ليس ما الرائحة
Ø
Ë¾و اDٔثر اقتـفاء من الكلب

ã
و| يوماً@/ Ì¿ع

ã
ٕاث� بعد Dّٕا عيوuا

ã
| وَيرجع العذرة ويأ@كل الَغريض@, اللحم من ٕاليه أحّب وا�يفة ا¡يوانات@, من لغه
حـرمته ميى ÒJو ربّه رس ÒJ أ@نّه طبعه ومن شـديدة@, عداوة الضبع وب� وبينه َقْيئه@,
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حاجته وقت
ã
| عيناً ا¡يوان أيقظ وهو ويقظاَن@, نا_اً وغافً�@, ذا@كراً وغائباً@, شاهداً

من أdع نومه
ã
| وهو ا¡راسة@, عن استغنائه عند uاراً نومه غالب ا Ø̂ وٕا النوم@, ٕا�

طباعه عجيب ومن نومه@/ òفّة وذلك يُطبقها@, Dو عينيه أجفان Ì»ك نام وٕاذا فرس@,
طريقه عن حاد ا Ø[ور مyم@, أحداً وD@يَنبَح الوجاهة وأهل النّاس من اDٔجلّة ٕاّنه@ُيكرم
بفتح الَكَلب له وَيعرض ا¡ال@, والضعيف الثياب ِنس والد� الناس من اDٔسود ويَنبَح

ا�نون@/ يُشبه داء وهو الّ�م@,

للَكلب@, َيعرض جنون الَكَلب الَكِلب@: الَكلب عّض
ã
| ـ ٣٢٦ أسباب ¾Ìح

من وÇZتنع لذلك@, يّة Ød لعابه
ã
| وJدث ّية@, Ød خبيثة سوداويّة ٕا� مزاجه واستحال

واDٕنسان جّداً@/ والباردة جّداً ا¡اّرة واDٔوقات الب�د
ã
يكلب| وأ@ك	ما اXاء@, ¾Ìب

Ø�ح مزاجه@, ٕا� مزاجه واستحال فيه السّميّة تلك يَ«Ìيى ا Ø[فر َكِلب كلب َعّضه ٕاذا
اDٕنسان@/ ع�عّض أيضاً هو Ì»N

@الكراهة@الشديدة@والنجاسة,
ã
@الzود@|

ã
ا¡يوان@كان@| هذا سگ: ـ قاموس@كتاب

النّـاس بعض Oاَطب اXقّدسـة@: الكتب بعض
ã
و| ّرة@, ßGكا يعبدونه اÍ½ßXيّ� ولكّن

وا¡يوانّية@/ التوّحش ٕا� ٕاشارة أو وحر¼Îم@, غرورهم ٕا� ٕاشارة بالكلب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا¡يوان ذلك وباعتـبار اXعروف@, ا¡ـيوان هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

ا�Çيفة ٕا� وا¦Çايل وا¡Çرص والغرور والتنازع الوحشـية من الشاخصة وصفاته
ÇOتّص داء فيه أيى َكِلب ٕانّه فيقال@: مشتقات@, ّ ٕانðاعيى باشتقاق تشتّق والكثافات@:

كالك�ب@/ عملوا أيى تكاَلبوا@, والرجال الرجُل@, كَلب وقد بالكلب@,



١٠٧ @كلب

ٕا�اIٔرِض أخـَلَد ولكن6ه ِمyا@/// فانَسَلخ آياِتنا آتيناه اّلذيى َنبأ zم َعلَ واتُل
/@١٧٦ . ٧ ـ َيلَهْث @كْه Ôَت� أو َيلَهْث علَيه ِمْل ÒI ٕان الَكْلِب كَمَثل ثلُه Òf َهويىه واّتبَع

ومن ومأ@كوtDا@, ولّذاtا بالدنيا الشديد التعلّق من الكلب
ã
| صـفات هذه

ِك�ب@@ـ@@/ ا@
Ô
وطال} ِجيفٌَة نيا الد� ـ@@فٕاّن الّدنيا جيفة اXستّفلة@وا¦ايل@ٕا� @ٕا�العيشة ّ اGويى

كّل ع� والتعـب التضيّق يُظهر فٕانّه ,@ Ø ãالباط� والتعـب والتضيّق الشـّدة ومن
ا¡وادث@/ قبال

ã
| وIّمل ص� له يوجد Dو حال@,

وا¡رارة@/ والتعب العطش من اللسان ٕاخراج الل�ْهث@: فٕاّن

/@١٨ . ١٨ ـ بالَوصيد ِذراَعيِه باِسٌط م Ô{ وَكلْ

وXا لصاحبه ا¡راسة وهيى له@, أخري صفات ٕا� ٕاشارة اXورد هذا
ã
| ويذكر

وقنوعاً بطاعته وعمً� بوظيفته وفاء داره@, بفناء وسكونه وتثبّته عنه ودفاعه به يتعلّق
عنه@/ Zيل Dو غه ٕا� يتوّجه D منه@, يرزق ]ا

َعـل6مكم ا Ø ßW ّن Òuُتعل,مو Òُمكل,ب� وارِح Ò� ا َعل6مrِمَن وما الطّيبات لكُم اُِحل6 ُقل
/@٥ . ٥ ـ ا?

لكم عوامل عل�مة ÔXا ا�وارح فٕاّن ولكم@, منكم صيداً صيده Jاسب Mيث أيى
تـتعلّق و¾Ìائـط اُمور والذباحة الصـيد أبواب

ã
| وتذكر تريدون@, ما ع� يعملون

باXورد@/

وهيى صفاتـه@,
ã
| له ومَظهراً الكلب بصفات متّصفاً حيوان جعل والتكليب@:

وهذه ويصيد@, ليحمل الصيد مقام
ã
| ٕارساله واXراد والقهر@/ واDٔخذ والوثوب ا¡ملة
تعا�@: قال حيث تعليمه بعد فيه اXتجلّية الصفة

ُمكل,ب�@/ وارح Òا� عل6مrمن وما



@كلح ١٠٨

مقـام
ã
| ا�ارح ا¡يوان جعل مفهوم يناسـب وارح@: Òا� بعد التكليب وذ@كر

الوثوب@/ شأنه من الّذيى الكلب

لعابfه@,
ã
| وهو الَكَلب مرض يعرضه قد الكلب أّن Dًاbٕا ذ@كرنا ا

Ø
W وظهر

بنجاسـته ا¡كم علل من وهذا كا�òير@, وا�يـف الكثافات ٕا� [ايله ٕا� مضافاً
بال�اب@/ سؤره وتغسيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كلح@:

وهو الكُلوح ذلك من الوجه@/
ã
| وَشتامة ُعبوس ع� يدّل أصل كلح@: ـ مقا

َك�ح@/ الُمجِدبة@: للّسنة قالوا ا Ø[ور /@ ß¬كا وَدهر الرجل@, كلَح يقال@: الُعبوس@/

كلَح وقد الُعبوس@, عند اDٔسـنان بُدّو الُكلوح@: الليث@: ـ ١٠٢ . ٤ الxذيب
أسنانه@/ عن شفته قَلصت قد الّذيى :@ ß¬الكا ٕاسحاق@: أبو قال اDٔمر@/ وأ@كلَحه @كُلوحاً@,

حواليه@, وما الفم به يراد َكَلحَته@, أقبَح وما ُعبوس@,
ã
| Ì Ø¿تك الُكلوح@: ـ صحا

شديد@/ أيى ß¬كا وهو

ã
| وكـلح عَبسه@/ وجَهه وكلَح الُعبوس@, من أسنانه بَدْت الرجل@: كلَح ـ أسا
أقـبََح وما ُك�ح@/ وأصابÇxم ,@ ß¬كا َدهر ا£از ومن فزعه@/ ٕاذا وا£نون@,

Ø ã
الص� وجه

@َكَلحَته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اDٔسنان
ã
كشف| :@Ì Ø¿والتك /@Ì Ø¿تك ُعبوس@مع هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@اDٔصل

والرفع@/ اDٕنقباض والُقلوص@: غه@/ أو ضحك
ã
| وبدّوها
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فzا وُهم النّاُر وجوَههم َتفَلُح Ìوا@/// ß»َخ ال6ذيَن ولِئَك فاُ َمواِزيُنـه ْت َخف6 وَمْن
/@١٠٥ . ٢٣ ـ ون ß¡كا@

كثة وأوزاره خفيفة وموازينَه خاÌºاً نفسه القيامة يوم
ã
| اDنسان رأي ٕاذا

ومضيقة@/ بشّدة وTاطاً وابت�ء وضعف وهن
ã
| نفسه فيجد مواجهة@ٕاليه@: والناَر ثقيلة,

وتنكشف اDٕنقباض@مع@ا¡زن, وهو @وجهه@,
ã
ا¡الة@يصٕا�ُعبوس| @تلك

ã
ف�

وابت�ء يبت�بشّدة فيمن ّ طبيعيى عارض وهذا وfه@, شفتيه
ã
| بقلوصوانفتاح أسنانه
وأعصابه@/ مزاجه

ã
| ووهن

وابت�ء@, شّدة توّجـه قبال
ã
| واDٕختيار القدرة سلب عن يكشف فالُكلوح@:

والوهن@/ الضعف ظهور غاية وهذا

وغها@/ Ì Ø¿والتك واDٕنقباض العبوس دون باXاّدة التعب لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كلف@:

الَكَلف@, ذلك من به@/ وتعلّق ء
ã
Ï¿بال ع�إي�ٍع يدّل صحيح أصل كلف@: ـ مقا

تَلَفاً@/ بغُضك Dو كَلَفاً حبّك يكن D ويقولون@: كَلَفاً@, يَكلَف باDٔمر@, كِلَف قد تقول@:
الباب ومن َيعنيه@/ D Xا الِعّريض تكل�ف@: ÔXوا حّق@/ أو نائبة من يُتكل�ف ما والُكلَفة@:

ب¿Ìَته@/ Øفيُغ الوجَه يَعلو ء ãÏ¾ الَكَلف@:

ËºDٕوا به@, وأولعُت أحبَبْته َتِعب@: باب من َكِلف@, فأنا كَلَفاً@, به كِلفت ـ مصبا
َكـَلف@/ ق@:

Ò Ò
لل} ويقال َع�ه@/ بلون بَ¿Ìتُه ت Øتَغ أيضاً@: كَلَفاً الوجُه وكِلف الَك�فة@/

اÒXشاق والتَكاليف ُكَلف@/ وا�مع ع�@مشّقة@, ما@تكل�فه والُكلفة@: @أسفع@, أ@كلُف@أيى وخد�
ٕا� ويَتعّدي َمشّقة@, ع� aلته تِعب@: باب من اDٔمر وكِلفُت َتكِلفة@/ الواحدة أيضاً@,



@كلف ١١٠

ومع�@/ وزناً فتحّملَه aلتُه مثل فَتكل�فه@, اDٔمر كل�فتُه فيقال@: بالتضعيف@, ثان مفعول

وكِلف َسواد@/ الطها ÔO@رة Ôa وهيى الُكلَفة@, Øب� أ@كلُف@: وبَع َكَلف@, بوجهه ـ أسا

أيى هذا@,
ã
| كُلفة عليه وليَس شديداً@, كَلَفاً باXرأة وكَِلف تكل�فه@, ٕاذا به@: وكِلف اDٔمَر

َلف@/ الز� ٕا� يَِصل nع�الكُلَف
ß
يص� Òn مَن وتقول@: مشّقة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ�ف ع� مشقّة فيه وعروٌض ء
ã
Ï¿ب أمر تعلّق اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ع�ه@/ لَون أو بكُدورة الوجه
ã
| Øتغ مصاديقه@: ومن معنويّاً@/ أو ماّديّاً ّ العاّديى ا�ريان

ا� جانب من اDٔفراد ٕا� اXتوّجهة والتكاليف ومشّقة@/ كُلفة فيه بٕانسان أمر وتعلّق
رسوله@/ جانب تعا�ومن

لفـظاً الكلف من قريبة َكلع@: َكلح@, كٔ�@, كَّل@, ,@� كَ كَفن@, كفل@, ُكفر@, ـ ومواّد
والتعّلق@/ العروض مفهوم وNمعها ومفهوماً@,

/@٤٢ . ٧ ـ ُوسَعها Iّٕا َنفساً ُنكل,ُف I اِت ß¡الّصا وعِملوا آَمنوا وال6ذيَن

/@٢٨٦ . ٢ ـ َكَسَبْت ما@ ا ÒG ُوسَعها Iّٕا َنفساً اُ? ُيكل,ُف I

. ٦٥ ـ آتاها ما Iّٕا نفساً ُيكل,فاُ? I اُ? آتيه ا Ø ßWفلُينِفق ِرزُقه َعلَيه ُقِدَر وَمن
/@٧

/@٨٤ . ٤ ـ Òؤمن�Xا ِض نفَسكوحر, Iّٕا ُتكل6ُف I اِ? سبيِل ã|فقاِتل

ٕالzا@: نش اُمور الكرZة ا�Dيات هذه من يستفاد

ٕاليه أمر بتوجيه ُكلفة@, ذا شخص جعل وهو الُكلفة@, من تفعيل التكليف ـ ١



١١١ @كلف

والقبول@/ للمطاوعة والتكلّف وTدودّية@/ مشقّة
ã
| Nعله

اXنxي وأثره عمل نتيجة كانت ٕان ا Øuفٕا وسوء@: Ø
Ì¾ عن تكشف D واXشقّة

مـقّدمة كانت وٕان وTَتواه@/ ومنxاه مقّدمته
Ø
Ì¾ عن وتكشف وسوء

Ø
Ì¾ فهيى ٕالzا@:

تلك ٕا� ليصل العقل ٕالzا يرغب مطلوبة تكون أيضاً فهيى حسـنة@: مطلوبة لنتيجة
النتيجة@/

أو الّدنيا ا¡ياة
ã
| وسعًة وف�حاً وسعادًة DًFك يوجب ما bيع القبيل هذا ومن

الوصول
ã
| الرياضات وIّمل واXعارف@, العلوم Iصيل

ã
| اXشاّق كتحّمل ا�Dخرة@:

اÇXقامات@, وكسب النفس لðكية والشدائد الطاعات ع� والصـ� اXعـنويّات@, ٕا�
وهكذا@/ والعنوان@, اXال Iصيل

ã
| اXستمّرة وا£اهدات

@تعالo@روحانّية@وتربية@لٕ�نسان@ليصل@ٕا�@كFله@وسعادته ا@هيى Ø̂ ّية@ٕا ×GDٕفالتكاليف@ا
تعا�@: قال ٕانسانّيته@/ وحقيقة

ا@كَتَسَبْت@/ ما zا وَعلَ َكَسَبْت ما@ ا ÒG

جهة@, ّ أيى من وأحسyا التـقادير أ@كمل ع� قُّدرت ا Ø̂ ٕا اGDٕ×يّة التكاليف ـ ٢
وٕانتاجها خصوصيّاtا كيفيّات جهة ã

| والص�ح@,òا جهات bيع فzا لوحظ وقد
ا�وانب@/ قاطبة

ã
| الروحانّية@, وا¡ياة الدنيويّة وتأم�ا¡ياة ,@

ã
æعاXا Uتلَف

ã
|

وضيقاً@, سعًة القلوب ٕا�@حدود النظر @نظام@التكليف@:
ã
| التقدير حسن ومن ـ ٣

ذاته
ã
| و]قتÏÉما ظرفيّته حّد

ã
و| ٕاستعداده ع�مقدار ٕانسان بكل التكليف فيتعلّق

والضيق@/ السعة من

وٕامكاناته@, قدرته من وبأ@ك	 النفس سعة من بأزيد التكليف تعلّق Zكن Dو
الظرف@/ ظرفيّة من وأزيد أ@ك	 اXظروف قّدر ٕاذا Fك والفساد@, اللغو ٕا� ينxيى فٕانّه



@كلف ١١٢

عليه@تكويناً@, @خلقت الّذيى عن@اDٕستعداد عبارة النفوس
ã
والسعة@والضيق@| ـ ٤

ال�بية@/ بسوء ينقص أ@نّه Fك وا£اهدة@, والعمل بال�بية
Ø ã
çالذا اDٕستعداد يتّسع وقد

آتاها@/ ما Iّٕا تعا�@: بقوله الثالثة ا�Dية
ã
| اXع�اُش هذا وٕا�

Mسب يكلّف
Ø
j ا¤ّل@,

ã
| اDٕقتضاء ويوجد اDٕسـتعداد

ã
çيؤ وجّل عّز فا�
وباقتضائه@/ اDٕستعداد ذلك

ã
| أو اÇXاّديّـة اDُمور خصـوص

ã
| يكون أن من أعـّم التكليف ٕاّن

Ø
j ـ ٥

ã
و| اÇòلق أّول

ã
| يكـون أن من أعّم واDٕسـتعداد السعة ٕايتاء أّن Fك اXعـنويّات@,

@اXراحل@اXتأّخرة@ع�@ما@يقتضيه@الص�ح@والتدب@وا¡gة/
ã
| أو الغالب@, التكوين,@وهو

oتقس وحقيقة للنفوس@, الّدنيا ا¡ياة
ã
| اXعيشـة تقدير حقيقة اXعـ� وهذا

التكويَن@/ الت¿Ìيُع ليطابق منه@, مرتبة فرد كّل وإعطاء اDٔفراد@, مراتب Mسب اZDٕان

وينتج وا¡ّق@, العدل عن واLرافاً ÓFظل يوجب اDٕخت�ف هذا أّن يُظّن Dو ـ ٦
أو دنيويّة باطنّية@, أو ظاهريّة نعمة أو رaة

ã
بعض| وكوَن بعض@,

ã
| وفقراً Tروميّة

اُخروّية@/

ã
| حـّد منxي ٕا� عَلْت وٕان مرتبة فكّل نسبيّان@: أمران والضيق السعة فٕاّن
له uاية Dو اXنxي@, وجّل عّز ا� وٕا� فوقها@, ما ٕا� بالنسبة متضيّقة فهيى التوّسع@,

تنxيى Ø�ح دوuا@, ما ٕا� بالنسبة متوّسعة فهيى سفلت وٕان مرتبة كّل وهكذا تعا�@/
بالكّلية@/ الوجود نور ٕانتفاء ودونه ال½Íف@, ا�Fد ٕا�

ناحية ٕا� والسوق لل�بية اقتضاء وفzا الوجود@, نور من حّظ Gا مرتبة فكّل
النـور مراتب من آتاها ما Dّٕا نفسـاً ا� يُكل�ف Dو ذاtا@, حّد

ã
| والسـعادة الgال

والرaة@/ والفيض
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ورائها@,
Ø
Fع مسـتغنية نف«Îا@,

ã
| وعيشة وسعادة وهداية نور Gا مرتبة فكّل

òا من مyا يتظاهر وما أعGFا Mسب وعقاب وثواب ذاtا@, حّد
ã
| تكاليف وGا

Mسبه@/ كّل والفساد@,

مـوارد
ã
| Fك فذلك النفسـانّية@: السـعة Tـدودة

ã
| التكليف تعلّق وأمّا ـ ٧

ٕامكاناته ]قدار wا ويعمل مyا يأخذ ا Ø̂ اXكلّف�ٕا من فكّل واXطلقة@, العامّة التكاليف
والقرب@/ والروحانيّة واXعرفة التقوي Iصيل

ã
| Fك قلبه@,

ã
| واقتضاء وجوده وسعة

وتـزكية ا¤Çّرمة@, اDُمور وترك الواجبة الوظائف وٕاتيان والعـبادة بالطاعة وكاDٔمر
� وا£اهدة wا@, والتعلّق الدنيا وترك اXتعال@, ٕا�ا� والتوّجه القلب وtذيب النفس

ا�@/
ã
و|

اXال ]قدار والزكاة قا_اً@, أو قاعداً الص�ة
ã
| Fك ا¤دود@: التكليف Øيتع� وقد

وغها@/ العائلة@, Tدودة
ã
والكسب| واDٔنعام@,

/@٨٧ . ٣٨ تكل,ف�ـ ÔX ا ِمن أنا وما ِمنأجٍر عليه أسألكم ما ُقل

وقد مذموم@, نفسـه
ã
| اDٕظهار وهذا تكليف@, قبال

ã
| الط�وع ٕاظهار التكلّف

التكلّف يكون قد بل اòالص@, التكليف وخ�ف غمطلوب كالرياء اDٕظهار يكون
نفسه@/ قبل من متصنّع تكليف قبال

ã
|

تعا�@: قال Fك به@, ا� كلّفه ما غ وهو عمل أو ٕاظهار ّ أيى
ã
ن� ٕا� والنظر

يوحي@/ َوحيىٌ Iّٕا ُهَو ٕان وي ÒGا َعن َينِطق وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كّل@:

يدّل ـ
ã
æوالثا ّدة@/ ß¡ا ع�خ�ف يدّل فاDّٔول ِصحاح@, ث�ثة اُصول كّل@: ـ مقا



@كّل ١١٤

وَكل�ة@/ Dًكُلو يَِكّل الّسيف كَل� فاDّٔول@: اDٔعضاء@/ من عضو والثالث ء@/
ã
Ï¿ب ع�ٕاطافة

والط�رف اللسان وكذلك أيضاً@/ كَ�لَة اXصدر قالوا ا Ø[ور ه@/ حد� يَِكّل السيُف والكليل@:
واDٕ@كـليل@: Dٕدارته@/ بذلك يى Ùdو ,@oاليتـ الكَّل@: ويقال@: الِعـيال@/ والكَّل@: الَكلي�ن@/
عليه@, تعطّف أيى الن�سب@, تَكل�له من مصدر هو الَك�لة@: فأمّا باXكان@/ يدور السحاب
ٕاسـم فهو كُّل@: فأمّا@ متقاربـة@/ Dًأقوا الكَ�لة

ã
| يقـولون والعلFء باXصـدر@/ فسّميى

فـخطأ@, الكـّل@: وقام الكّل ـ وقوGم بعـده@/ ما ٕا� أبداً مضـاف لٕ�حاطة موضوع
تعرفه@/ D والعرب

ÍÈب@: باب من كَّ� الرجل وكل� العيال@/ والكَّل@: الثقل@/ بالفتح@: الكَّل ـ مصبا
واÇXؤّنث اXذّكر Nمع العرب وبعض وغه@, الواحد ع� الكَّل ويُطلق كذلك@/ صار
من يِكّل كّل منه@: يقال والد@, Dو له ولد D الّذيى والكَّل@: ,@oاليت والكَّل@: ُكلول@, ع�
استحقاق عن بل عرض عن كَ�لًة يرثه n العرب@: وتقول بالفتح@, كَ�لة ÍÈب باب
النسب@/ ذويى من ذلك وLو أخ أو أب أو ولد يرثه nمّيت كّل الكَ�لة وقيل@: وقرب@/
اDٔقرب اXي�ـت بنسب Dسـتدارtم وا Ød والوالد@, الولد خ� ما الكَ�لة الفّراء@: وقال
العـّم بنو الَك�لة@: :@

Ø ã
èعـراDٔا ابن وقال به@/ اسـتدار ٕاذا ء

ã
Ï¿ال تكل�له من فاDٔقرب@,

]ع� تستعمل كلمة وكُّل@: باDٔلف@/ ويَتعّدي وأعيا@, تعب َك�لة@: يِكّل وكل� اDٔباعد@/
وNوز تقديراً@/ أو لفظاً مضافاً Dّٕا يستعمل Dو ,@]ع�الكث يستعمل وقد اDستغراق@,
ÍÒÉح القـوم كُل� فيـقال@: اُخري@, اÇXعـ� وع� تارة@, اللفظ ع� الضمـ يعود أن

فأ@كرمه@/ زيد أتاك Fّكل Lو عليه@, ما بدخول التكرار ويُفيد وحÍÒÉوا@,

من الروح الثقيل والكَّل /@ Òsالَص الكَّل@: :@
Ø ã
èعراDٔا ابن عن ـ ٤٤٦ . ٩ الxذيب

تَـوكّل@/ ٕاذا :@ وكَل� اُتعـب@/ ٕاذا الرجُل@: وكَل� الوكيل@/ والكَّل@: /@oاليتـ والكَّل@: الناس@/



١١٥ @كّل

عنه سَقط مَن الَك�لة@: أبو@العبّاس@: صاحبه@/ ع� وثِقل ِعيال هو الّذيى الكَّل@: الليث@:
جابر وحديث اDٔصل@/ ع� Dًِعيا أيى وَك�َلة@, كَّ�ً فصار وولده@, أبوه وYا َطَرفاه@,
َوَرَثِته@, كَ�لة فهو ولَد@: Dو له والَد Dو ماَت مَن فكّل الوارث@/ وأ@نّه الكَ�لة Ìلك

Ø
يُف«

َموروِثه@/ كَ�لة فهو له@: ولٍد Dو Xّيت بوالد وليس وارث وكّل

/@ ّ العيى التعب@, ـ@ @bكالَل@c ـ @ ع�يى ـ قع@

كُّل@/ ـ@ @bكول@c ـ @
ã
æياÌº ,@ آراميى ,@ ع�يى فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| استعGFا وأ@ك	 شخص@, ع� مل ÔJ ثقل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

sوالص أمره@/ Øيتو� ع�من واليتoكَّل ع�الرجل@/ كَّل الِعيال فيقال@: /@ ّ اXعنويى الثقل
ع�اXّيت@/ والكَ�لة ع�اXوك�ل@/ والوكيل عابديه@/ ع� @كَّل

ا¡ّدة@/ يقابل وما ,@ ّ والعيى التعب@, آثاره@: ومن

وال«Ìيانّية@/ الع�يّة اللغة من مأخوذة فهيى كُّل@: كلمة وأمّا

ٕا� بـالنسبة الثـقل مـن وفيه والشخص@, ا�زء قبال
ã
| الكّل أّن ٕا� مضافاً

/@�O D ما الشخص

I ُيوج,هه ÒCأي ع�َموIه َكل� وهو ء ãÏ¾ ع� َيقِدُر I أبكُم أحُدYا ßَرُجل� َمثًَ�
/@٧٦ . ١٦ ـ �R يَأِت

موDه@/ ٕا� خ منه يصل أن دون من موDه@, يتحّمله أن يلزم ثقل أيى

/@١٢ . ٤ ـ اُخٌت أو أٌخ وله امرأةٌ أو@ َك�لًة يوَرث رجٌل كان وٕان



@كّل ١١٦

/@١٧٦ . ٤ ـ وَلد له ليَس هلَك امرؤ ٕان الَك�لَِة ã| ُيفِتيكُم اُ? ُقل َيْسَتفتونَك

اسـتمرار@, وGا َمل ÔI ثقـالة أيى اDسـتمرار@, ع� يدّل اDٔلف وجود الَك�لة@:
تأم� فٕاّن اDُو�@, الطبقة من والولد الوالد سوي اDٔقرب�ما اXع�ع� هذا وينطبق
�Rف وهذا بوجه@, فيه كلفة D للرجل ومطلوب ع�قة مورد اDُو� الطبقة معاش

والك�لة@/ بالتكلّف فيحصل اDُخري الطبفة

,@Dًما ف�ناً وأورَث ,@Dًما الرجَل ث ور� يقال وارثاً@, شخص جعل واDٕيراث@:
تعا�@: وقال ماثاً@, له جعله أيى

يشاء@/ َمن يوِرثها ?ِ اIٔرَض ٕاّن م@, ÒGوأموا ودياَرهم أْرÎÒÈم وأْوَرَثكُم

بأن ٕاليه وانتقاله آخر ٕا� شخص من غه أو مال صورة واDٕرث@: والَورث
/@
ã
æللثا لفه ÔOو اDّٔول ي�ك

بعده مَن كان ٕاذا اختيار غ من يوِرث اXوِرث فكأّن ا£هول@: بصفة والتعب
اDُو�@/ غالطبقة من الوّراث من

ـ واÇXع� الفاعل@, مقام oاُق أّول مفعول الرجل وضم به@, مفعول فالكَ�لة
ك�لًة@/ له لف ÔOو يوِرث ا� كان وٕان

ا�Dية
ã
و| اُخت@, وله ولد له ليس ـ الك�لة ]صداق ح ØÍ½ي الثانية ا�Dية ã|و

اُخت@/ أو أخ وله ـ يقول أيضاً اDُو�

الوّراث@, اDُو�من الطبقة سوي ما هو الك�لة@لغة@وقرآناً: من اXفهوم أّن فظهر
ع�اXّيت@/ مل ÔI ثقالة وفzم ك�لة وهم

الّ�م شّددت ا Ø̂ وٕا النافية@, Dو التشبيه كاف من مركّبة ا Øuٕا يقال كَّ�@: كلمة وأمّا
والزجر@/ ع�الردع ويدّل بسيط حرف ا Øuٕا ويقال وال�كيب@/ للتقوية



١١٧ @كلم

ع� يتوّجـه
ã
الّ� الثـقالة ]عـ� الكَّل ماّدة من مأخوذ Ëºٕا الكلمة أّن وا¡ّق

اسـتعمل
Ø
j ,@ كَّ�ً كّل أيى فعله منه Tذوفاً مصدراً أصله يكون أن وDيبعد شخص@,

باDٔلف@/ الوقف ع�صورة منفرداً

اDٕعتدال عن وخروجه سبق ما ثقالة ٕا� اDٕشارة مقام
ã
| الكلمة وتستعمل
تعا�@: قال ـ وا¡ّق واñXان

كَّ� Ø Ôj سـَيعلموَن كَّ� تِلُفون ÔU فيـِه ُهم اّلذيى oالعظ الّنـبأ َعن َيَتساَءلوَن َعم6
/@٥ . ٧٨ ـ سَيعَلمون

وثقيل ا¡ّق عن خارج أمر oالعظ النبأ
ã
| وترّددهم اخت�فهم أّن ٕا� فيشار

ا¡قيقة@/ قبال
ã
| فيه يتكلّف

جـهة من وهذا الكاف@, بوجـود الضـعيف
ã
الن� ع� دDلة أيضاً الكلمة

ã
و|

أمر وهو Tفـوظ والتناسب الذاتّيـة@, من قريبة اللفظ دDلة فٕاّن اللفظ@, خصوصيّة
,@Dc كَّ� الكَّل@, ـ اXاّدت� oمفاه الكلمة

ã
| فيعت� ,@

ã
æعاXوا اDٔلفاظ ب� Dف ّ طبيعيى

/@bوالكاف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كلم@:

أصل
ã
| والك�م وكلFت@/ كَِلم وbعها الك�م@, ËºDٕوا ,@ ÓDتكل كلّمته ـ مصبا

تَر@ّكبمن Xا Ëºٕا النحاة@: اصط�ح
ã
و| Xع�مفهوم@, متتابعة أصوات عن عبارة اللغة

ã
| ا� اتّـقوا :@bصc وقـوله اÇXتكّلم@/ فعل عن عبارة هو وليس ٕاليه@, ومسنَد مُسنَد
تعا� قوله اDٔمانة@: ا�@/ بكلمة فروَجهّن rواستحلل ا� بأمانة أخذ[وهّن ا Ø̂ فٕا النساء
حسن بك�م وتكلّم النكاح@/

ã
| ٕاذنه والكلمة «Ì´بٕاحسان@/ تَ أو عروٍف Ò[ فٕامساٌك ـ

ك�م@,
ã
Ï»نف

ã
| يقال Dٔ@نّه بالنفس@, mع�القاXا هو ا¡قيقة

ã
| والك�م حسناً@/ وك�ماً



@كلم ١١٨

تعا�@: وقال

أنف«Îم@/ ã| يقولون

عـبارة جعله ومن بالنفس@, mالقا اXع� Dّٕا اXراد ليس وغه@: ا�Dمديى قال
من ÓFكَل وكلَمته اDٕصط�ح@/

ã
| مَشاحة Dو ٕاصط�حيى فاط�ق اللسان@:

ã
| وحقيقة

ع� ع Ôbو رح@, Ôا� ع� اXصدر أطلق
Ø
j لغة@, ÍÈب باب ومن جرحته@/ قتل@: باب

وِك�م@/ @كُلوم

فاDّٔول ِجراح@/ ع� وا�Dخر ُمفِهم@/ ع�نطق يدّل أحدYا أص�ن@: كلم@: ـ مقا
يتّسعون

Ø
j كّلمَته@, أو كلّمـك ٕاذا@ كَليميى وهو ,@ ÓDتكل اُ@كل�مه كلّمـتُه تقول الك�م@, ـ

ÓFوكَِل كلFٍت الكلَمة وNمعون كلمة@, والقصيدة كلمة@, فِهمة ÔXا الواحدة اللفظة فيُسّمون
والِكـ�م@: ا�ÇÇÔرح@, وهو الكَلْم ـ ا�Dخر واDٔصل َمواِضعـه@/ عن الَكِلم فـوَن ر, ÔJ ـ
أرض هيى فيقال الُكـ�م@: وأمّا َجْرحي@/@ أيى َكلمي@, وقوم oكَل ورجل راحات@, ßا�

غليظة@/

وتقـول ُكلوم@, وا�ميع ـْرح@, Òا� الَكْلم@: الليث@: قال ـ ٢٦٤ . ١٠ الxذييب
الفّراء@: قال ُتَكل,ُمُهمـ اIٔرض من دابًّة ـ مَكلوم وهو ßnكا وأنا ÓFْكَل أ@كِلُمه وأنا @كلَْمتُه
وكذلك راح@, ßا� والِك�م@: َرُحهم@, ÒQ Ì

Ø
وفُ« َتكِلُمهم@, قُرٔي ٕانّه ا¤ّدث� بعض

ã
حّدث�

لغـة والكَِلَمة [يمّية@/ لغة والِكْلَمة@: معروف@/ والكَ�م ُحهم@/ ر� ÔQ ـ تُكل�ُمُهم ـ د شد� ٕان
واحدة ع�لفظة وتقع اGجاء@, حروف من الواحد ع�ا¡رف تَقع والكَلمة حجازّية@/
والقرآن بgاGا@,@وُخطبة@بأÌºها@/ ع�@قصيدة وتقع مَع�@, حروف@Gا bاعة من مؤلّفة

الك�َم@/ سُن ÔJ ِتك�مة ورجل ا�@/ وكلمة ا�@, وكلFت ا�@, وكِلم ا�@, @كَ�م

السمع Mاّسة مُدرك فالك�م ا¡اّست�@, بٕاحدي اÔXدَرك التأث الَكْلم@: ـ مفر



١١٩ @كلم

كُجرح اللسان وُجرُح ها@,
Ô
تأث باَن ِجراحة َجرحتُه وكَلْمُته@: /@Í½الب Mاّسة والكَلْم

اليد@/
رح@/ Òا� ـ@ زدن@ زخم ـ@ @ Ònكا@ ـ @ @ع�يى @ـ

ã

تطبي فرهنگ

ٕاهانت@/ زدن@, زخم ـ@ @ِكَلم@ ـ @ @آراميى @ـ
ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واÇXنويّات@, اDٔفكار من الباطن
ã
| ما ٕابراز هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

واXوارد@/ اDٔشخاص باخت�ف Oتلف وهو كان@, وسيلة ّ بأيى

وا�Dرامّية@/ الع�يّة من مأخوذ فهو رح@: Ôا� مفهوم وأمّا

اÇXفرد@/ اللـفظ وهـو واحد@, ٕابراز ع� تطلق الوحدة@: تاء ]ناسـبة والكَلْمة
عـ� وينطبق اسـتمرار@, فيه وٕابراز كلمة ع� يطلق اDٔلف@: توّسط ]ناسبة والكَ�م

اXصطلح@/ الك�م

ٕاّن ـ ٢٣ ص الفـروق
ã
| قال ا¢اطب@, قبال

ã
| الكـ�م ]عـ�ٕابراز :@oوالتكل

ليس ك�م كّل أّن وذلك الكـ�م@, من أخّص فهو با¢Çاطب@, الكـ�م تعليق oالتكل
/@للغ خطاباً

با¢اطب@/ التعليق فيه ي�حظ D والتكّلم@:

:@
Ø ã
æاللسا ّ اللفظيى فالك�م

/@٢٦ . ١٩ ـ اً ٕانسيّ اليوَم @كل,َم اُ فلَن

اXتعال@: ا� من والك�م



@كلم ١٢٠

/@١٦٤ . ٤ ـ ÓDتكلÏºمو اُ? وكل6َم

البدن@: بأعضاء والتكلّم

/@٦٥ . ٣٦ ـ أيِدvم ُمنا@ وُتكل,

ا�@: بٕارادة والتكلّم

/@٤٦ . ٣ ـ وَكهً� هد ÒXا ã| النّاَس وُيكل,ُم

:@ بالوحيى والتكلّم

/@٥١ . ٤٢ ـ َوْحياً Iّٕا اُ? ُيكلُّمُه أن àÌ Ò¿ ِلبَ كاَن وما@

التكوينّية@: والكلمة

/@٤٥ . ٣ ـ اXسيح ُه Ôdا منُه بكلمٍة Ìِك Ø¿ُيب اَ? ٕاّن

:@ ّ اòارجيى والك�م

/@٧٥ . ٢ ـ فونه ر, ÔJ Ø Ôj اِ? ك�َم َيسَمعوَن

للغة خصوصية Dو الباطن@, عن ز
Ò
�ÔXا هو اXوارد@: هذه ب� ا�امع فاXفهوم

فيه@/ لٕ�نسان Dو واللسان للفم Dو

ã
| ع�ما يدّل

Ø ã
تكوي� ّ خارجيى وجود بظهور الباطن

ã
| ما ٕابراز يكون قد بل

ا� صفات ومظهر ا¡ّق مرآة فٕانّه ,@bعc Ï»عي كوجود والنيّات@, الصفات من الباطن
عليه@/ تدّل وكلمة وجّل عّز

اÇXراد ظهـور وحقيقته تعا�@, � الثبوتيّـة الصفات من التكلّم أّن Oـ� Dو
تبي� فٕاّن ,@nالعوا باخت�ف Oتلف واDٕبراز اDٕظهار وهذا وتبيينه@, ٕاظهاره أو وبيانه@,
التـناسب وباقتضاء ا¢اطب حال وفق ع� يكون أن D@بّد oوالتفهـ ,@oللتفه اXراد
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واللغات@, واDٔلسنة nالعوا اخت�ف مراتب@الفهم@واDٕدراك@ومن من واòصوصيّات@فيه@,
ٕادرا@كه@/ باقتضاء Uاطب ولكّل Mسبه nعا كّل

ã
|

ã
Ùالتـج� مـفهوم ٕا� يرجـع كان@: Lو ّ بأيى اXراد تبيـ� مطلق ]عـ� فالتكلّم

الذات@/ صفات من ويكون والتكوين@, واNDٕاد

وكل6م تعا�@: قوله
ã
| Fك الفعل@, صفات من يكون للمخاطب�@: التبي� و]ع�

/@ ÓDتكلÏºمو اُ?

باDٔصوات ظاهريّاً ك�ماً من@الك�م@, اXراد يكون ا�هة@ب�@أن هذه
ã
| فرق ف�

Øã
Ï»بالنف عنه Øع�Xا ّ اXعنويى الك�م فٕاّن ,@ ّ اXعنويى الك�م وهو ,@

ã
æعاXبا أو واDٔلفاظ@,

واXعنوّية@/ الروحانيّة nعوا باقتضاء بنفسه أو اDٔلفاظ@, بواسطة يتحّصل ٕامّا

فراجعه@/ ـ Ì¿ع ا¡اديى الباب ¾Ìح
ã
البحث| ذلك أوضحنا وقد

ـ Iًرسو ُيرِسَل أو ِحجاٍب وراِء@ ِمن أو َوْحياً Iّٕا اُ? ُيكل,مُه أن àÌ Ò¿ لبَ كاَن وما
/@٥١ . ٤٢

مراتب@: ث�ث للتكلّم أّن ٕا� فيش

لٕ�لتقاء استعّد ٕاذا وذلك ,@Ì¿ٕا�الب اXع�اXراد وٕالقاء بالوحيى تكليمه ـ اDّٔول
واDٕستفاضة@/ لٕ�رتباط واستخلص

Ø ã
æالروحا

يتحـقّق وهذا ا¢اطب@, لغـة طبق ع� واDٔلفـاظ بالكلFت oالتكل ـ
ã
æالثا

حق�ـه
ã
| Zكن Dو Wكن@, غ اXتعال با� ومقابلتـه Ì¿الب مواجهة فٕاّن با¡جاب@,

شـاء@, وسـيلة ّ بأيى اòارج
ã
| الك�م يوجد تعا� فهو واDٔعضاء@, باللسان اXكاXة

حجاب@/ وب�العبد تعا� وبينه

واXواجهـة ,@
Ø ã
æالروحا اDٕرتـباط بانتـفاء اDُو�@, عن متأخ�رة اXرتبـة وهذه
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فzا@/ وال¿Îود القلبيّة الباطنيّة

أو بوحيى يكل�مهم وجّل عّز ا� ٕاّن حيث اDٔنبـياء@, بواسطة oالتكل ـ الثالث
مyم@/ فيسمعوuا الناس@, ٕا� يبلّغوuا وهم @ك�م@,

ورؤية كامل ولقاء زائد قرب ٕا� ا ÒGوو شوقاً تعا�يوجد ا� ك�م اسBع ٕاّن
Ø
j

بالقلب@/ تامّة
/@١٤٣ . ٧ ـ@ ٕاليك أنظُر ãæأِر رب, قال ربّه وكل6مه يقاِتنا ßX Ïºمو جاَء ØFفل

اXطلق oالتكل فانتفاء اXراد@, وتبي� اDٕرتباط من مرتبة أّول اXطلق oفالتكل
التاّمة@/ ا¤روميّة وIقّق اDٕرتباط قطع يوجب

/@٧٧ . ٣ ـ@ zم ُيزك, Iو القيامِة يوَم zم ٕالَ َينظُُر Iو ا? ُيكّلُمُهم Iو

/@١٤٨ . ٧ ـ@ َسبيً� ِدvم Òv Iو ُيكل,مهم I أ@نّه َيروا nأ

ف ÒÍ½ تُ Ø�ح اXرِشدة التامّة ا� كلFت Iريف وُخ«Ìاناً@: Tروميّة منه وأشّد
والغواية@/ الض�ل ٕا� وهدايxا حقيقxا عن

/@٧٥ . ٢@ ـ ّرفونَه ÔJ Øj?ا ك�َم َيسَمعون

/@١٣ . ٥ ـ@ َمواِضعه عن الَكِلَم ّرفون ÔJ

/@٤٠ . ٩ ـ@ الُعليا هيى ا? وكلمُة Òف� Vالس َكَفروا ال6ذيَن كلمَة وَجَعَل

وغ متـناه غ وجّل عّز ا� فٕاّن متناهية@, غ تعا� ا� كلFت أّن �O@Dو
وظهور الباطن

ã
| ما وٕابراز الضم

ã
| ما Òتبي� ك�مـه كان ا ØXو وصفة@, ذاتاً Tدود

يتناهي@/ Dو Tصور غ أيضاً ك�مه فيكون ونيّاته@: أفكاره

ولَو ã Ùèَر كلFُت َتنَفد أن قبَل البحـُر َلنِفَد ã Ùèَر لكلFِت ِمداداً@ البحُر كاَن لَو ُقل
/@١٠٩ . ١٨ ـ@ َمَدداً ثِلِه ß[ ِجْئنا
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اXتناهية@/ غ الصفات تلك
ã
Ø�Qو وا¡gة والعلم اDٕرادة مَظهر الك�م فٕاّن

ã
و| حّق ع� أيضاً كلFته تكون ا¡ّق@: وهو حّق وع� حقّاً صفاته كانت وØXا

بوجه@/ باطل يع�vا Dو حّق

/@٨٢ . ١٠ ـ الُمْجِرمون كرَه ولو بكلFِتِه ا¡ق6 ا? Vق ß ÔJو

/@١١٥ . ٦ ـ Iًوَعْد ِصْدقاً ربَّك كلمُة ت Ø]و

/@٦٤ . ١٠ ـ ا? ِلكلFِت َتبديَل I

غـ أو بـاطل ء
ã
Ï¿ب تبديله Zكن D والثابت اXتحقّق الثابت هو ا¡ّق فٕاّن

ا£يد@: القرآن شأن
ã
| قال Fك حّق@, كّل لوازم اXع�من وهذا ثابت@,

ب�َيَدْيه@/ ِمن الباطُل يأتيه I
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@ِك4@:
ٕاضافته ويلزم ,@ Øمث� ومعناه مفرد فٕاËº@لفظه :@Í½والقÌ»بالك ِك� وأمّا ـ مصبا
فاDٔفصح ضم عليه عاد وٕاذا ,@Fzكل ورأيت ,@ ßالرجلـ� ِك� قام فيقال@: ,@ Øمثـ� ٕا�
آتت@, Fyم واحدة واXع�كّل @كَلها@, آتتاُ ßا�ن6ت� كلتا Lو قام@, ك�Yا Lو اDٕفراد@,

معروفة@/ اDٔحشاء من والكُلية قاما@/ فيقال التثنية وNوز

َلّينت ٕاثن�@: ٕا� كُّ�ً أضافت ٕاذا العرب :@qيGا
ã
èأ عن ـ ٣٥٨ . ١٠ الxذيب

فجَعلت واòفض@, والنصب الرفع
ã
| بيyا سّوت

Ø
j التثنية@, ألف معها وجعلت Dمها

كان أخويك ِك� فقالت واحد@, عن ْت
Ò
وأخ� ٕاثنـ�@, ٕا� ا Öxَوأضاف باDٔلف@, ٕاعراwا

قا_اً@/

به ش}ه لشّدة Øث�Xا ٕاعراب فأعرب ِك�@: وأمّا ـ ١٣ ص
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح
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ذلك وُخّص اXع�@/ Øمث� بكونه
Ó
ومع� اDٕضافة@, عن ينفّك Dو ألفاً@, آخره بكون لفظاً

كونه واDٔغلب وك�نا@, وك�Yا Fك�@ك Lو أشياء ث�ثة وهو ٕا�اXضمر@, ٕاضافته Mال
معرباً@, @أن@يكون Øث�Xا الرج�ن@ك�Yا@,@وأصل

ã
æجاء Lو له@, @تأ@كيداً Øث�Xع�ا جارياً

اDٕعراب@/
ã
| Xتبوعه موافقاً جعله فاDٔو�

دو@/ دو@, هر ـ@ @ ِك�يى ـ@ @ ع�يى ـ@ @
ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كُّل@/ ـ
ã
| قلنا Fك الع�ّية@, اللغة من مأخوذة وهي ع�اDثن�@, تدّل الكلمة أّن

من أيى اXاّدة من يؤخذ وِك� واDٕحاطة@, ع�الثقل تدّل كانت كَّل ماّدة أّن ٕا� مضافاً
/@qيGا

ã
èأ عن نقل Fك ـ التثنية هيئة ع� فيه ف ØÍ½بت الكُّل@,

/@٢٣ . ١٧ ـ َتُقل َف� ا ÔYِك� أو أَحُدYا Ò Òالِك� ِعنَدَك َيبُلغن6 ٕاّما

/@٣٣ . ١٨ ـ @ُكَلها اُ آَتْت ßن6ت� Ò� ا @ِكْلتا

فقط@: التثنية دون تثنية@, ٕا� وٕاضافxا ِك� بالكلمت�كلمة التعب أّن �O Dو
ا¡كم بيان

ã
| وشّدة وٕاحكام ع�مبالغة يدّل وهذا فzا@, واDٕحاطة ٕا�الكل�يّة ٕاشارة

وا�معّية@/ الكلّيّة حيثيّة وفzا اXوضوع@, وتعي�حدود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كمل@:
الذوات

ã
| ويستعمل واËºDٕالgال@, قعد@, باب من Dًكُمو ء

ã
Ï¿ال كَمل ـ مصبا

كمل أيى ال¿Îر وكمل Tاسـنه@, وكَملت أجزاؤه ت Ø] ٕاذا@ كَمل يقال@: الصـفات@,
ã
و|

لكّن لغـات@, أيضاً وتِعب ب ÒÍÈو قُرب أبواب من وكمل وا@كتمل@, وتكامل َدوره@,



١٢٥ @كمل

به@, يتكلّم هكذا الليث@: قال وافياً@, كامً� أيى كََمً� اXال وأعطيته أردؤها@/ تِعب باب
والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي نعت@, Dو وليس]صدر والوحدان@, ا�مع

ã
| سواء وهو

فهو وكُمل@, ء
ã
Ï¿ال كََمل يقال@: ء@,

ã
Ï¿ال [ام ع� يدّل صحيح أصل كمل@: ـ مقا

أنا@/ وأ@كملته تاّم@, أيى @كامل@,

ذلكfعناه كُمل قيل فٕاذا منه@, الغرض فيه ما حصول ء@:
ã
Ï¿ال كFل كمل@: ـ مفر

منه@/ الغرض هو ما حصل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¦ام أّن سبق وقد اDٔجزاء@/ [اميّة بعد مرتبة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

[Çاميّة بعد يتحـقّق الgال وأّن الكيفـيّات@, ã| والgال يّات@, Ùgال
ã
| غالباً يستعمل

ا¦امّية@/ بعد مرتبة فهو اُخر@, وTّسنات خصوصيّات ٕالzا اضيفت ٕاذا اDٔجزاء

/@٣ . ٥ ـ ã	ِنعم عليكم وأ[مُت ِديَنكم لكم أ@كملُت اليوَم

[Çاميّته بعـد ين الد� ٕاّن حيث النعـمة@:
ã
| وا¦ام يـن@, الد� ã

| الgال فاستعمل

Ø ã
النّـ� بعد اòليفة وتعي� بالوDية أ@كمله ّية@: ×GDٕا اXعارف وبيان وا�Dداب باDٔحكام

الدين@/ ٕادامة
ã
| Gم مرجعاً ليكون ,@bصc

الط�ـيب ]ع� نعـم@, ÒXوا بالفتح الن�عمة ومصدرها للنـوع فالصيغة النعمة@: وأمّا
معنويّاً@/ أو ماّديا العيش وسعة

@والص�ح,òهتداء@ٕا�@ا¡ّق@واDٕم@باzعل @نعمه
Ø
kسلم�@وأXع�ا أنعم@ا� وقد

اDٔمن@والوحدة@واDُخّوة@والعطوفة اDٕنسانّية@والسعادة@والف�ح,@وحصول وسلوك@مس
ٕا� والتـوّجه اDٔخ�ق@, وتزكية السّيئة@, والعادات الشنيعة اDٔعFل وترك بيyم@, Dف
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اXاّدية@/ الدنيويّة ا¡ياة ã| التوّسع ٕا� مضافاً ّية@, ×GDٕا واXعارف العلوم

اليـوم هذا
ã
| Iقّق قد النعمة وٕا[ام الّدين ٕا@كFل أّن ع� تدّل الكرZة فا�Dية

جريانه
ã
| وعامّة خاّصة طرق من متواترة روايات ووردت ية@, �Dا فيه نزلت الّذيى

وغه@/ ا¡قائق راجع ـ وخصوصيّاته

ديyم@, فيه وجّل عّز ا� أ@كمل حيث للمسلم�@, اDٔعياد أعظم من اليوم فهذا
النعم@/ علzم

Ø
kوأ والروحانّية@, ا�«Êنيّة حياtم برنا¶ وهو

Ø ã
æروحا موضوع

ã
| وٕامّا وقـواه@, كالبدن ماّديى موضوع

ã
| ٕامّا الgال ٕاّن

Ø
j

اDٕنسان@/ @كنفس

وا�هازات@/ وا�وارح اDٔعضاء جهة من بتقويتـه يتحّصل ا Ø̂ ٕا البدن فتgيل
الظاهرّية@/ وا¡واّس البدنيّة والقوي

الصفات وخبائث الرذائل عن والðكية بالxذيب يتحقّق ا Ø̂ ٕا الروح@: وتgيل
ا¡يوانيّة, عن@قيود ه Øويت� واXلكوت@وا��وت@, @ٕا�عاn@التجّرد Ø}�ي@ Ø�ح النفسانيّة,

النفسانّية@/ الع�ئق عن ويتخلّص

/@١٠ . ٩١ ـ َدّساها َمن خاَب وَقد اها َز@كّ َمن أفَلَح قد

/@٤٤ . ٧٩ ـ xاها ُمنْ ٕا�رب,َك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كّم@:

:@
Ø
ËÉبال ة Ø Ôgوال ِعَنبة@/ مثال وِكَمَمة وا�مع@أ@كFم معروف@, للقميص الكُّم ـ مصبا
الن�ـور@, وِغـطاء الط�لع ِوعاء :@Ì»بالك والِكّم الرأس@, تُغط�يى ا Øu@Dٔ اXدّورة@, القلنسوة
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أ@كّمة@/ ام ßgال وbع مثله@, بك«Ìها@: امة ßgوال ام ßgوال وأaال@, ل ßa مثل أ@كFم وا�مع
البع فم به يُكّم ما أيضاً@: امة ßgوال أطلعت@/ وكُموماً@: قتل باب من Ó

Ø
Fَك النخلة وكّمت

غّطيته@/ :@ Ó
Ø
Fَك ء

ã
Ï¿ال وكممُت /@ ْعيى الر� Zنعه

القَلنسوة@, وهيى ة Ú Ôgال ذلك من وغطاء@/ ع�غشاء يدّل واحد أصل كّم@: ـ مقا
الباب ومن /@� كُم� له جعلت أيى كَممتُه ذلك ومن gكم@/ وتَ الرجُل م Øg تَ مyا ويقال

اòلق@/ ا£تِمع كام@: Ö Ògال

@آست�@/ = كوم@ ـ@ @كومتا@ @ـ
ã
æياÌº ,@ آراميى :@

ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن وJفظه@/ ء
ã
Ï¾ ع� يدور ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

وهيـئة /@ عيى الر� عن ¨نعه البعـ فم ع� يدور ما الط�لـع@/ وعاُء اXـدّورة@/ القلنسوة
اللباس@/ من اليد ومَدخل ا£َتمع@/

ال«Ìيانّية@/ من مأخوذة واللغة

من مأخوذة كوuا ٕا� مضافاً وخ�اً@: ٕاستفهاماً والعدد للمقدار كَم كلمة وأمّا
ا£تمع@/ هيئة

ã
| Fك وا¡فظ@, اDٕدارة مفهوم تناسب ال«Ìيانّية@,

/@التعب ¡ن من Fyم كّل فيستفاد :@�òوا اDٕستفهام وأمّا

/@٤٧ . ٤١ ـ أ@كFِمها من راٍت Ò Ò\ِمن ُرج ÒH وما الّساعة ِعلُم يَُرّد وٕاليه

للثمرات@/ ا¡افظة اXدّورة اDٔوعية يراد

ا
Ø
W بعده وما اXوت ومراحل بالساعة يتعلّق ما ِعلم بأّن الكرZة ا�Dية ح ØÍ½وت



@كمه ١٢٨

ٕادرا@كـها Zكـن D nالعـوا تلك خصوصيّات فٕاّن اXتعال@, ا� ٕا� يرّد ا Ø̂ ٕا اXاّدة وراء
موجودة@/ ومقّدماتTدودة وأسباب بقوًي تعقّلُها Dو البدنّية@, ا�«Êنيّة با¡واّس

/@١١ . ٥٥ ـ اIٔ@كFم ذاُت والن6خُل فا@ِكهٌة فzا لٔ�ناِم وَضَعها واIْٔرَض

وهـذه النخـل@, شجرة النخل من واXراد والنخـل@, للفا@كهة صفة ذاٍت @كلمة
وأقشار@/ ألياف من أ@كFم Gا كالفوا@كه الشجرة

ِمن الن6ْخِل وِمن ـ
ã
| Fك ويؤّنث@, ُيذّكر فٕانّه للنخل@, صفة تكون أن وD@يبعد

مyا@/ يستفاد كا¥رة اDٔ@كFم وكأّن ِقْنوان@, َطْلِعها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كمه@:

يكون وقد اDٕنسان@, به يولَد الَعَمي وهو ه Ò Ògال وهو واحدة كلمة كمه@: ـ مقا
َيعِرض@/ َعَرض من

وÇaراء@, أaر مثل َكْمهاء@, واXرأة أ@كمه فهو تِعب@, باب من كََمهاً ِكِمه مصبا
عرض@/ من كان ا Ø[ور اDٕنسان@, عليه يولد الَعَمي وهو

ابـن /@Í½ب بعد حادثاً ويكون خلقة يكون ه Ò Ògال أّن اللغـة@: أهل ذ@كر ـ لسا

الّذيى اDٔ@كمه :@qيGأبو@ا وقال يُب½Íبالليل@/ Dو يُب½Íبالyار الّذيى اDٔ@كمه@: :@
Ø ã
èعراDٔا

ٕاذا ار@: Øyال وكِمه أعمي@/ اُمّه تلده الّذيى اDٔ@كمه@: ٕاّن ويقال@: وي�ّدد@/ Øفيتح Í½يُب D
ُغ�ة@/ cسه

ã
اع�ضت|

ومنكدر@/ ضعيف ـ@ كاَمه@ ـ@ @ ع�يى ـ@ @ آراميى ـ@ @
ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٢٩ @كمه

والتحقيق@:
اً@/ ØI ا�Xزم البا¼Íة وفقدان الشديد الَعَمي هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ويستعار اً@/ ØI ا�Xزم الشديد ا¡ادث والعمي الوDدة@/ أّول من الَعَمي مصاديقه ومن
لٕ�نكدار@/ اXوجبة الغ�ة

ã
و| الyار@/ ضوء

ã
| Dّٕا تري D Mيث للبا¼Íة الضعف

ã
|

أ@ك�@/ ٕاشتقاق والعمه وب�العمي وبيyا

/@٤٩ . ٣ ا?ـ وçبٕاذن ÒXا واُحييى واIٔبرَص اIٔ@كَمَه واُبِرٔيُ

/@١١٠ . ٥ ـ ãæبٕاذçو ÒXا رج ÔH وٕاذ ãæبٕاذ واIٔبرَص اIٔ@كَمَه وُت�ٔيُ

البـا¼Íة فقدان واXوت الgه فٕاّن ع�جـه@, Zتنع ا
Ø
W واXوت ص

Ò Ò
وال� ه Ò Ògال

Wكن غ الداخل
ã
| ونافذاً مزِمـناً كان ٕاذا ص Òوال� /@Fأصله من ا¡يوانيّـة وا¡ياة

القدZة@/ اDٔزمنة
ã
|

Ø
Dس Dو الع�ج@,

أو بقدرته استمسك سواء مثله@, ٕاتيان الب¿Ìعن َيعجز الّذيى اDٕعجاز هو وهذا
Wكنة@/ أخري بوسائل

غـ مـن اDٔشـياء يوِجد به الّذيى وجّل عّز ا� ٕارادة هو اDٕعجاز@: وحقيقة
فناء بلحاظ فهو مَلك@: أو Ì¿ب بوساطة اDٕعجاز وقع وٕاذا وسيلة@, أو ماّدة ٕا� حاجة
فٕاّن وجّل@, عّز ا� هو اXريد والنافذ اXؤّثر يكون Mيث موDه@, ٕارادة

ã
| العبد ٕارادة

Ø�ح وعظمة@, ج�ل نور وغلبة وسلطان@, سطوة وظهور
Ø ã
æروحا ارتباط كFل الفناء

ومشّيته@/ ا� بٕارادة ومشيّته ٕارادته ويكون نوره@, نفوذ Iت وفانياً مقهوراً نفسه يص

هيى أيضاً العبوديّة حقيقة أّن Fك العبيد@, أفعال
ã
| تعا� ا� ٕاذن حقيقة وهذا

/@
ã
مث� أجعلَك Ø�ح

ã
أِطع� عبديى ـ اXع�حقيقة وهذا اXع�@, هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



@كند ١٣٠

@كند@:

كَـنداً@/ يكـنُده ا¡بَل كنَد يقال القطـع@, ع� يدّل واحـد صحيح أصل ـ مقا
الباب ومن يَقطعه@/ أيى الشكر@, يكند Dٔ@نّه اDّٔول@, من وهو للنعمة@, الكَفور والَكنود@:
وفارقه@/ أباه كنَد Dٔ@نّه زعموا@, Dف ِكندُة@: يى Ùdو D@ُتنبت@/

ã
الّ� وهيى الَكنود@, اDٔرض

َثور@, وٕاdه ,@ � ِكنديى وهو ِكندة@, َكه�ن@: بن زيد قبائل ومن ـ ٣٦٢ اDٕشتقاق
كَفرها@/ أيى وجّل@, عّز ا� نعمة كنَد قوGم من وِكندة

بالنعمة@/ لكَفور ـ
Ø ã
الكل� قال َلَكنود@: لَرب,ِه اIٕنسان ٕاّن ـ ١٢٢ . ١٠ الxذيب

وَكنود@, كُنُد امرأة :@ ّ اDٔصمعيى وعن ويَن«Ïالن�َعم@/ اXصائب يَعّد لربّه لَّوام ا¡سن: وقال
للمواصَلة@/ كَفور أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اDٕعتناء وعدم أمر ٕا� والشوق التوّجه فقدان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

به@/ واDٕهBم

واللوم@/ ونسياuا@, بالنعمة@, الكفران آثاره@: ومن

/@٦ . ١٠٠ ـ َلَكنود لَرب,ِه اIٕنسان ٕاّن ///@ َضبحاً والعاِديات

Ø
j جّدهم@, بBم ا�

ã
| ا£xدين ا� السالك�ٕا� بالنفوس وجّل عّز ا� Ë»أق
رّبه@/ لقاء ٕا�

Ø
rv Dو يشتاق D متوّجه غ اDٕنسان ولكّن يقول

الدنيا وا¡ياُة ا�«Êنّية@, وقواه ببدنه اXاّدية الّدنيا هذه
ã
| يعيش اDٕنسان فٕاّن

هو فzم القاهـر
ã
Øتج�Xوا ا¡ا@كم والظاهر wم@, Tيطة و[اي�tا وزخارفها وزينxا



١٣١ @ك�

nٕا�عوا واDٕشتياق اXتعال ا� ٕا� والسلوك الروحانيّة اXراحل وأمّا /@ اXاّديى ا�ريان
اDٕنسان

ã
و| اDٕنسان@, بنفس ويرتبط اXاّدة nعا وراء Dوف الدنيا باطن فهيى ا�Dخرة@:

وشوق@/ واهBم توّجه ٕا� Jتاج ولكنّه السلوك@, ذلك استعداد

ٕا� النّاس نَظر ٕاذا الّدنيا ٕا�باطن نَظروا الّذين هم ا� أولياَء ٕاّن :@bعc
Ø ã
ع� قال

بعاِجلها@/ النّاس اشتَغل ٕاذا بآِجلها واشتَغلوا ظاهرها@,

ٕاليه@/ وٕا�السلوك الرّب جهة ٕا� يتوّجه Dو
Ø
rv D الّذيى هو للرّب@: فالكَنود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@ك�@:

ã
| ا¦Çر وك�ت واّدخرته@, bعته ÍÈب@: باب من ك�اً اXال ك�ت ـ مصبا
وحكي بالفتح@, Dّٕا يُسَمع n السّكيت ابن قال الَكـناز@, زمن وهذ أيضاً@, ك�اً وعائه
كـنوز@, وا�مع باXصدر@, تسمية اXدفون@, اXال والكـ�@: /@Ì»والك بالفتح اDٔزهريى

وامتٔ�@/ اجتمع وا@كت�@:

اللحم@, كَناز ناقة ذلك من ء@,
ã
Ï¾

ã
| Qّمع ع� يدّل صحيح اُصيل ك�@: ـ مقا

ابـن قال الَكناز@/ زمن هو ا¦ر@: ك�
ã
| ويقولون ه@/ ßأ@ك� الك� ت Òوك� Vتِمعه@, أيى

بالفتح@/ Dّٕا يُسمع n السّكيت@:

للFل Ëºٕا والكَ� ه@, ßيك� Dًما اDٕنسان Òك� الليث@: قال ـ ٩٨ . ١٠ الxذيب
ñوكـن اللحم ßمكت� ورجل فا@كت�@, راب ßا�

ã
|
Ú Ô
ال� ك�ت يقال وعاء@,

ã
| اُحرز ٕاذا

وأوعية@/ Íß¼قوا ã
| للشتاء يُكتَ� ا¦ر :@ñوالكن اللحم@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



@ك� ١٣٢

والتحقيق@:
ومـن وٕابـقاؤه@/ وحـفظه Tّل

ã
| ء

ã
Ï¾ bع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ٕانسان@/ أو ناقة
ã
| اللحم وا@كتناز راب@/ ßا�

ã
|
Ø Ô
ال� ك� /@Íß¼قَوا ã

| ا¦ر ك� مصاديقه@:
أمن@/ Tّل

ã
| اXال وك�

هـو واDٕ@كتناز وٕابقاؤه@/ ء
ã
Ï¾ bع هو الك� أّن واDٕ@كتناز@: الك� ب� والفرق

للمطاوعة@/ اDٕفتعال فٕاّن اXع�@, هذا اختيار

rُكـن@ ما فذوقوا Iٔنُفسكُم Ôk Ò� كَ ما@ هذا والِفّضَة@/// هَب الذ6 وَن ß� يكْ واّلذيَن
/@٣٥ . ٩ ـ ون ß� َتكْ

/@٨٢ . ١٨ ـ Yا Òك� وَيْستخِرجا@ ///@FG Õك� Iتَُه وكان

/@٧٦ . ٢٨ ـ لَتنوُء ه ßIَمفا ٕاّن ما الُكنوز من وآتيناه

/@٨ . ٢٥ ـ َجنّة له َتكون أو Õك� ٕاليه Òُيل� أو

Fوك ,@
Ø Ô
وال� ك�ا¦ر

ã
| Fك وحفظ@, وضبط bع Dٔ@نّه مستحسن@, نفسه

ã
| الك�

تعا�@: قال

/@٨٢ . ١٨ ـ Yا Òك�@ وَيستخِرجا Yا أشد6 َيبُلغا أن

خارجّية@: عارضة Pهات موارد القاعدة هذه ويستث�من

النّاس@, ب�أيديى Dف يتداول أن Nب ا
Ø
W ,@FGوأمثا والفّضة الذهب ك� ٕاذا Fك@

من الواجبة الوجـوه Hريج
ã
| أقّل Dو فzم@, وينفق حوائجهـم@, رفع

ã
| وي½Íف

ية@/ �Dا ـ ون ßيك� واّلذين ـ واòمس الزكاة

حاجة@شديدة@وفقر@ومسكنة مع نفوس@, اDٔموال@Uتّصة@بنفس@أو ك�ت ٕاذا Fوك



١٣٣ @كنس

ا Ø̂ وٕا عياله@, والناس ا¡ّق@, اXالك وهو � اXال فٕاّن النّاس@, سائر ã
| ومضيقة وٕابت�ء

عياله@/
ã
| لينفق فرداً يُعطيى

وهذا به@, حياtم يقوم وما واDٔ\ار ا¡بوب من الناس أرزاق ك�ت ٕاذا Fوك
معا¾Îم@/

ã
| مضيقة يوجب اDٕ@كتناز

ا¡اجة شّدة جهة من اXوارد@, باخت�ف وحgاً موضوعاً Oتلف اXع� وهذا
واقتضاء اXـوارد اخت�ف Mسب

ã
ÏÈالقا Jكم ا Ø̂ وٕا الن�ـّية@, سوء ومقدار وضعفها@,

اXوضوعات@/ خصوصيّات

وأوجبت الناس جامعة ت ØÍÈأ ٕاذا اDٕنسان أعFل أقبح من العمل هذا ٕاّن
Ø
j

والعدوان@/ والطغيان الظلم مصاديق أشنع من ٕانّه حيث معا¾Îم@,
ã
| وابت�ء مضيقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كنس@:

يُكنَس ما والُكناسة@: لة@, �Dا كنسة@: ßXا قتل@, باب من البيت@كنساً كنست ـ مصبا
كنوساً

ã
الظ� وكنس بيته@, :@

ã
الظ�� وِكناس /@

Ó
]ع� والكُساحة باطة والس� الزبالة@/ وهيى

متعـبّد ع� أيضاً وتطلق الzـود@, مُتعـب�د والَكنيسـة@: ِكناسـه@/ دخل نزل@: باب من
هودج@/ والكنيسة@: معّربة@/ النصاري@,

وجـه عن ء
ã
Ï¾ َسـفر ع� يدّل ـ أحدYا صحيحان@, أصـ�ن كنس@: ـ مقا

وهو البيت كَنس ـ فاDّٔول استخفاء@/ ع� يدّل ـ ا�Dخر واDٔصل كشفه@/ وهو ء@,
ã
Ï¾

ã
الظ�� والكاِنس@: ,@

ã
الظ� بيت الِكناس ـ ا�Dخر واDٔصل أرضه@/ وجه عن ال�اب َسفر

ِكناÎºا@/
ã
| الظ�باء تَدُخل Fك ُبروجها@,

ã
تَكِنس| الكوا@كب والُكن�س@: ِكناسه@, يدخل

فـيه Øíيكـ الشـجر
ã
| موضعه وهو ِكناَسه@, يدخل

ã
الظ� الكاِنس@: ـ صحا



@كنس ١٣٤

القFُمة@/ والُكناسة@: مثله@/ وتَكنّس ,@
ã
الظ� كنَس وقد ويست�@,

كردن@/ جاروب ـ@ كاَنس@ ـ@ @ @ع�يى ـ @
ã

تطبي فرهنگ

كردن@/ جاروب كردن@, bع ـ@ ِكَنش@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @ آراميى @ـ@

ã

تطبي فرهنگ

كليسا@/ معبد@, اجBع@, جايى ـ@ كنيشتا@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @ آراميى ـ@ @

ã

تطبي فرهنگ

ُكِنش@/ وهكذا vودان@/ معبد آتشگده@, ُكِنشت@: ـ@ قاطع@ برهان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وس�ه قطعة وجه عن وٕابعاده ء

ã
Ï¾ٕاذهاب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

آخر@/ Tّل

تعّبدهم Tّل
ã
| الناس وتكنّس /@

ã
الظ� وتكنّس البيت@/ كنس مصاديقه@: ومن

اGودج@/
ã
والتكنّس| معبودهم@, من ولٕ�ستعانة التجاء

والفارسّية@/ وال«Ìيانيّة الع�ية من مأخوذة اللغة أّن ٕا� مضافاً

أ@ك�@/ ٕاشتقاق الكنف@: الكنع@, الك�@, الكّن@, ـ وب�مواّد وبيyا

ٕان6ُه َتنّفس ٕاذا ـْبِح Vوالص َعْسَعس ٕاذا والّليِل الُكن6س ـوار Òا� ن6ِس Ôòبا ÔË ß»اُق َف�
/@١٩ . ٨١ ـ hكَر َرسوٍل لََقول

والكُن�سbع اDٕنبساط@/ شأنه من وكان واDٕنقباض التأّخر هو نس Òòا ٕاّن قلنا
والبحر والشمس ال«Êء بقرينة الكنّس اòنّس من ويراد طالب@/ bع كالط�ل�ب @كاِنس
يـري Mيث ومتأّخرة متقّدمة الفضاء

ã
| ا�ارية السيّارة الكوا@كب والصبح@: والليل

Ø�حـ ببعض@, بعÎÉا وارتباط ونظمها السيّارات حركات Mسب وتقّدماً تاّخراً فzا



١٣٥ @كّن

/@ كّ�ً أو ا�ملة
ã
| واستتار اختفاء Tّل ٕا� تنxيى

ã
| وعمل حركة العسعسة فٕاّن نس@, Òòوا الكَنس يناسبان والتنفّس والَعْسعسة

الظ�م@/ ينكشف أن ٕا� ظ�م

هـو ا Ø̂ ٕا Ë
Ò
فالق« وا¡قيقة@: باXع� التفس وأمّا الكلFت@/ ظواهر Mسب هذا

م Øuفـٕا الgال@, مراحل ٕا� السائرين اXشتاق� واDٔرواح ا� ٕا� السالك� بالنفوس
تارة ويتقّدمـون الظلFنّية@, الرذيلة الصفات عن وتزكيxا أنف«Îم tذيب

ã
| Nاهدون

وتـتثّبت ال½Íاط
ã
| يسـتقيموا أن ٕا� وانبسـاط انقـباض فzم ويُري ويتأّخرون@,

اDٔنانّية@/ ورفع اòالص oوالتسل الفناء ٕا� الوصول مرحلة ٕا� ويسوا أقدامهم

ٕا� ٕاشـارة وا�ÇÒريى السـلوك@/ مراحل من أّوليّة مرحلة ٕا� ٕاشارة Çنس Òòفا
اDٔخة@/ اXراحل ٕا� ٕاشارة والكَنس اXراتب@/

ã
| اXتوّسطة اXراحل

والفناء@/ واDٕطمينان اDٔمن مقام ٕا� وصول الكَنس
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كّن@:
ٕاذا ِكّنة@:

ã
| ء

ã
Ï¿ال كننُت يقال@: َصون@, ع�س�أو يدّل واحد أصل كّن@: ـ مقا

البـاب ومن القياس@/ وهيى اXعروفة@, والِكنانة أخفيُته@/ وأ@كننته@: وُصنته@/ فيه جعلته
Dٔ@نّه الكانون الباب ومن �ة@/ كالس� وهو حائطه@, من الرجل رجه ÔO كا�ناح الُكّنة@,

Iته@/ ما يس�

وأ@كننته@: �ة@, الس� وهو Ì»بالك ِكنّة ã
| س�ته قتل@: باب من أ@كُنّه كننته ـ مصبا

ء
ã
Ï¿ال Øíوا@ك bيعاً@/ الس�واDٕخفاء

ã
| لغتان ّ @والرباعيى

Ø ã
الث�~ وقال@أبو@زيد@: أخفيته@/

والِكنانة@: أغِطية@/ مثل أ@ِكنّة وا�مع ومع�@, وزناً الغطاء والِكنان@: است�@/ واستكّن@:



@كّن ١٣٦

أدم@/ من ال«Îام جعبة

والفعل وِكنانة@, ِكنّة فهو شيئاً Ò}و ء
ã
Ï¾ كّل الليث@: قال ـ ٤٥٢ . ٩ الxذيب

ã
و| الكّن@,

ã
| وأ@كننـته ء

ã
Ï¿ال كننت زيد@:

ã
èأ عن ِكّن@/

ã
| جعلته أيى ء

ã
Ï¿ال @كننت

والظ�لّة البيت@, يديى ب� تكون فّة كالص� ّدة والس� الكُنّة عمرو@: أبو وقال مثلها@/ النفس
امرأة والَكّنة@: الناس@/ من حياء وجهها س�ت ٕاذا اXرأة@: وا@كتّنت الدار@/ بباب تكون

الَكنائن@/ وا�مع اDٔخ أو اDبن

برادر@/ زن ,@Ì»پ زن عروس@, ـ@ َكلتا@ ـ@ @
ã
æياÌº ,@ آراميى ـ@ @

ã

تطبي فرهنگ

برادر@/ زن ,@Ì»پ زن عروس@, @ـ@ ِك�ه @ـ@ @ع�يى @ـ
ã

تطبي فرهنگ

گفíپوشيده@/ @سخن @ـ آ ِكنا ,@ آراميى كاناه@, ـ@ @ @ع�يى @ـ
ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دين@: ـ
ã
| سبق وقد قيدان@, وفيه حافظ@, س� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

فراجع@/ ـ الغطاء اòمر@, ,@Ï¿الغ اDٕخفاء@, الس�@, وب�مواّد بيyا الفرق

به@, وJفظ Ò�يُس ]ع�ما فُعلة والكُنّة بالس�@/ حفظته أيى وأ@كننته@, كننته فيقال
� الس� من نوع به اُريد ٕاذا والِكنانة@: �ة@/ كالس� للنوع@, ِفعلة والِكنّة البيت@/ ُسّدة

ã
| Fك@

لل«Îام@/ كا�عبة وهذا اXّد@, ألف بزيادة وذلك استدامة@, مع

. ٢ ـ أنُفِسكم ã| rأ@كَنن أو الن,ساء ِخطبة ِمن ضrبه عر6 Dف عليكم ُجناَح Iو
/@٢٣٥

/@٧٤ . ٢٧ ـ ُيعلنون وما صدوُرهم ُتِكّن ما َلَيعلُم ربّك وٕاّن

اÌºDٕار قـبال
ã
| واDٕعـ�ن واDٕعـ�ن@, التعريض قبال

ã
| اDٕ@كنان ذ@كر قد



١٣٧ @كّن

وَمنظر@/ َمرأي
ã
| ء

ã
Ï¾ جعل والعرض واDٕخفاء@/

وباقياً@/ Tفوظاً قلوwم
ã
| ضَمر ÔXا كون ٕا� ٕاشارة الكَن ]اّدة التعب

ã
و|

/@٢٥ . ٦ ـ َيفقهوه أن أ@ِكن6ًة ع�ُقلوwم وَجعلنا

ا¡افظ@/ الساتر أيى واDٔغطية@, ]ع�الِغطاء والِكنان@, الِكّن bع اDٔ@كنّة

ومن
ã
Ï¼عاXا آثار من يتحّصل

Ø ã
æروحا أمر القلوب

ã
| الغطاء أّن Oـ� Dو

اDٕدراك عن النفس فيحجب الفاسـدة@, واDٔعFل الن�ـيّات سـوء من ا¡اصلة الظلFت
اGDّٕية@/ واXعارف ا¡قائق و¾Îود

/@٧٩ . ٥٦ ـ رون َطه6 ÔX ا Iّٕا ُه Vس ÒZ I َمكنوٍن ِكتاٍب ã| Õhكر لَقرآٌن@ ٕانّه

,@Í½بالب مكتوبة
ã
æمعا وضبط التفّهم ]ع� اDٔصل

ã
| مصدر القرآن أّن سبق

ويقرؤه تعا� ا� فيقرأه ومعـناه@, بلفظـه وجّل عّز ا� جانب من نزل Xا Ëºٕا وهو
أو يّاً ماد� اòارج

ã
| ينـوي Xا وتثبيت تقـرير الكتابة وأّن الناس@/ ويقـرؤه الرسول

س�
ã
| أيى مكنون والكتاب اُمور@/ فيه وNمع يضبط ع�ما الكتاب ويطلق معنويّاً@,

ا� طّهره من Dّٕا ومعرفة و¾Îود تفّهم مّس Zّسه D الناس@, قبال
ã
| وغشاء وحفظ

اDٔرجاس@/ من

ومعارف ضبطت قد وحقائَق ثبتت قد اُمور
ã
| القرآن ٕاّن أيى والظرفّية@معنوّية@,

عاّمة@/ أفكار عن وحفظت س�ت قد

تعا�@: مع�قوله وهذا

للمتّق�@/ هدًي فيه َريَب I

/@٤٩ . ٣٧ ـ َمْكنون بَيٌض ّن Øuِع�كأ الط6ْرف Íاُت ß¼قا وعنَدهم

/@٢٣ . ٥٦ ـ كنون ÒXا اللؤلؤ ِع�كأمثال وُحوٌر



@كهف ١٣٨

/@٢٤ . ٥٢ ـ َمْكنون لؤلٌؤ م Ô Øu@كأ م ÔG Fٌن ِغلْ علzم وَيطوُف

بَيضاء bع ور Ô¡وا والِع� والبيض وغه@/ كالدّر Dٔ�ٔت ما ا�واهر من اللؤلؤ
وَحوراء@/ وَعيناء

من وأقرwا وأ@كملها اDٔلوان أحسـن والبياض وتٔ�لؤها@, لوuا بيـاض يراد
مضـبوطاً@, وTفوظاً مستوراً أو متٔ�لئاً كان ٕاذا

Ø
Dس Dو الظلمة@, من وأبعدها النـور
وغهم@/ اòَونة أيديى ٕاليه D@تصل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كهف@:
يُلجأ Dٔ@نّه َكهف@, وف�ن ُكهوف@, وا�مع ا�بل@,

ã
| منقور بيت الكهف@: ـ مصبا

ع�اDستعارة@/ كالبيت ٕاليه

جبل@/
ã
| غار وهيى واحدة@, كلمة كهف@: ـ مقا

غـار@/ فهو صُغر فٕاذا مyا@, أوسع أ@نّه Dّٕا ا�ـبل@,
ã
| كاÒXغارة الكهف@: ـ لسا

ف�ن ويقال@: ذلك@/ مثل فzا صار الب�@: وتكّهفت كهوف@/ فيه صارت ا�بل@: وتكّهف
به@, يلوذون كانوا ٕاذا َيب@, الر� أهل كهف ف�ن يقال@: :@ اDٔزهريى َملجأ@/ أيى ف�ن @كهف

موضع@/ ف@:
Ö
zَواُ@ك Gم@/ ومَلجأ َوَزراً فيكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يشتّق القيد هذا و]ناسبة ٕاليه@, @يُلجأ الّذيى الغار هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن
تكّهف@/ فيقال@: أفعال@, مyا



١٣٩ @كهل

كهـِفهم عن تَزاوُر الَكْهِف@/// ٕا� فأُْووا اَ? Iّٕا َيعـُبدوَن وما لتُموهم Òðاع وٕاِذ
/@١٧ . ١٨ ا¨�ـ ذاَت

/@٢٥ . ١٨ ـ Òِسن� Aئٍة َثلَ َكْهِفهم ã| وَلِبثوا

الِفتيَُة أَوي ٕاذ َعَجباً@ آياِتنا ِمن كانوا@ oق والر6 الكهِف أصحاَب أّن َحِسبَت أم
/@١١ . ١٨ ـ َعَدداً Òِسن� الَكْهِف ã| م ßuع�آذا Íْبنا ÒÉف الَكْهِف@/// ٕا�

فراجع@/ وأصحابه الكهف wذا يتعلّق ما الرقم
ã
| سبق قد

م
Ù
wبر مؤمن� ِفتية كانوا الكهف أصحاب أّن الكرZة@: ا�Dيات هذه من يستفاد

هدًي@/ ا� زادهم

عن خوفاً عyم اعðلوا الفتـية وٕاّن آGـة@, ا� دون من يعـبدون قومهم وكان
الكهف@/ ٕا� فأووا وظلمهم@, أذvم

تسعاً@/ سن�وازدادوا ث�\ائة الكهف
ã
| ولبثوا

يصل فلم ومدينـxم@: وكهفهم وحياtم وحاtDم زماuم خصوصيّات وأمّا
قاطع@: سند مyا ٕالينا

tم@/ بِعد6 أعلم ã Øèر ُقل ـ بالغيب َرbاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كهل@:

الكاِهل@: ذلك من ِجِبّلة@, اجBع أو ء
ã
Ï¿ال

ã
| قّوة ع� يدّل أصل كهل@: ـ مقا

كَهل@, الشيب@: وَخطه ٕاذا ا£ـتِمع للرجل ويقولون لقّوته@, بذلك يى Ød الكتف�@, ما@ب�
الكَْهل@/ بالرجل تشبيه هو ا Ø̂ فٕا ا@كxل@, للنبات@: قوGم وأمّا َكهلة@/ وامرأة



@كهل ١٤٠

اDٔربعـ�@, بلغ من وقيل الشـيب@, الث�ث�ووَخطه جاوز من الكَهل@: ـ مصبا
َصْعبة مثل للصفة@, ¤Çاً اGاء@, بسكون كَْه�ت وا�مع َكْهلة@, واDُن� ُكهول@, وا�مع
مـقّدم والكاهل@: وسَجدات@/ سجدة مثل اdDّٕية@, �انب تغليباً وبفتحها وصعبات@,
هو :@ اDٔصمعيى وقال فقرات@/ سّت وفيه اDٔع�@, الثلث وهو العنق

ã
ي� ا

Ø
W أع�الظهر

تزّوج@/ ٕاذا الرجل@: وكاهََل العنق@/ مَوصل

ã
| العنق َمعِرز وهو والداّبة@/ اDٕنسان كاِهل من كاِهل وٕاشتقاق ـ ١٧٩ اDٕشتقاق
استحكم@/ ٕاذا النبت@: ا@كxل ومنه سّنه@/ استحكم ٕاذا وكاِهل@, كَهل رجل ويقال الظ�هر@/

بأمرهم@/ يقوم كَهل أيى كاهل@, ِمن أهلك
ã
| هل ا¡ديث@:

ã
و|

والتصّلب@/ اDٕشتداد والَعَرز@: الَشعر@/ سواد الشيب Uالطة الَوخط@: أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفكـر@,
ã
و| وقـواه البدن

ã
| قّوة ٕا� البلوغ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

يتقّوي Ø�ح غه ومن طبيعته من ا¦ّهد مقام
ã
| وهو اXهد@,

ã
| @كان ٕاذا الطفل ويقابل

ويبلغ@/

سنة@/ ث�ث� من قريب حّد ٕا� بالبلوغ يتحّصل ا Ø̂ اXع�ٕا وهذا

عن وخلّوه وعلّوه استحكامه فباعتبار الظهر@: أع� ع� الكاهل ٕاط�ق وأمّا
اللطيفة@/ اDٔعضاء

وَكْهً� ْهِد ÒX ا ã| النّاَس وُيكل,ُم بكلمٍة@/// Ìك Ù¿ُيب اَ? ٕاّن Ôhَمر يا ا�Xئكُة قالت ٕاذ
/@٤٦ . ٣ �ـ ß¡الّصا وِمن



١٤١ @كهن

/@١١٠ . ٥ ـ وَكْهً� ْهد ÒX ا ã| النّاَس ُتكل,ُم الُقُدِس بُروِح أّيدتَُك ٕاذ

مكاXة@, Dو عمل ع� يقدر D اXهد
ã
| ضعيف صغ هو من قبال

ã
| الكَهل

bصc
Ø ã
النـ� فٕاّن الناس@, وهداية واDٕب�غ اDٕرشـاد مقام ٕا� ٕاشارة اXكاXة@: وذ@كر

بـعث قد الّس�م عليه Ï»عي فكأّن والدعوة@, باDٕرشاد تعا� ا� جانب من مأمور
تعا�@: قوله ظاهر عليه ويدّل الوDدة@, يوم أّول من بالنبّوة

/@٣٠ . ١٩ ـ اً نبيّ ã وَجَعلَ الكتاَب ãæآتا اِ? عبُد ã Ùæ ٕا قال

ٕا� اXهد
ã
و| صبيّاً تعا� ا� ٕا� وُيرشدهم النّاس يكلّم

Ø ã
ن� الّس�م عليه فهو

والقدرة@/ الكهولة ٕا� يبلغ أن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كهن@:
مثل وكُّهان كََهنة وا�مع كاهن@, فهو َكهانة@, قتل باب من يكُهن كَهن ـ مصبا
كَُهن@/ قيل وغريزة@: طبيعة له الكَهانة صارت فٕاذا مثله@/ وتَكه�ن وكفّار@, وكفَرة @كافر

الصناعة@/ والِكهانة@:

واDٔخـ وتكـهيناً@, تكّهناً وتَكّهن كَهانة وكُهن ويكُهن يكَهن له كَهن ـ لسا
بالغيب@/ قÏÉله نادر@:

قّس@/ كاهن@, bكوِهن@c ـ قع

غيبگو@/ @=@ كاْهنا ـ@ @ آراميى كوِهن@/ ـ@ @
ã
æياÌº @ـ@

ã

تطبي فرهنگ

هارون هو :@
ã
العا� اXنصب نصبwذا من أّول ـ أعظم كاهن ـ كتاب قاموس

دام ما ثابتاً مقاماً كان اXنصـب وهذا ,@
ã
عي� زمان ٕا� أوDده

ã
|

ã

ب

Ø
j عمران@, ابن

عن ياثار أبا وعزل القانون@, هذا أنقض
Ø ã
الن� سلDن أّن Dّٕا ا¡ياة@,

ã
| اDٔعظم الكاهن



@كهن ١٤٢

هذا وصار أدوينا@/ جانب ٕا� [ايل ياثار أبا Dّٔن مقامـه@,
ã
| صادوق ونصب مقامه

وينصبون يشاءون@, من Oتارون ا¡كّام باختيار معل�قاً اXقّدسة الكتب نزول بعد اXقام
ملّخصاً@/ ترbته ٕانxي ـ Oتارون من ويعزلون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اÇXع� هذا وكان وا�Dرامّيـة@, وال«Ìيانيّة العـ�يّة من مأخوذة اللغة هذه أّن
زا@كـية نفس وله نبيّاً كان أخاه هارون فٕاّن ,@bعc Ïºمو زمان من بيyم Dف Dًمتداو
Dٔخـيه تابعاً ال¿Ìيعة

ã
| وكان Dهوتّية@, روحانيّة بقّوة ويعمل يتكلّم ٕاGّية@, قدسيّة

عضده@/ ويشّد ويعينه

اXقام به ويراد مقام@الكهانة@, قهراً حائزاً كان الروحانّية@: اXرتبة هذه بسبب فهو
النورانّية@/ هذه أشّعة عنه اXتجلّية بالغيب@, اXرتبط

Ø ã
æالروحا

يشxر nو كاهن ٕانّه قيل :@bعcÏºمو من والرسالة النبّوة نور كان@Iتظّل وØXا
نسله@/

ã
| اXطلق

Ø ã
Øالك� العنوان هذا

ã

ب

Ø
j بالنبّوة@,

أهـل بـ� يتداول الناس@, ب� رdيّاً ومنصباً عرفيّاً أمراً العـنوان هذا وصار
ا�ايرة@/ ا¡كومات بتأييد مّدع كّل يّدعيه ,Dًأّو كان

Ø
Fع وIّول @ٕاÌºائيل,

ã
القرون@وب�

. ٥٢ َن�بُّصبهـ شاِعٌر َيقولون أم نوٍن ÒVIربّكبكاِهنو بنعمِة أنَت فذك,رfا
/@٣٠

قليً� كاِهن بَقوِل Iتؤِمنونو ما قليً� شاِعر بَقول هو كَرhوما َرسول لََقول ٕانّه
/@٤٢ . ٦٩ ـ َتذّكرون ما

له الشاعر فٕاّن Vنون@: أو كاهن أو شاعر ٕانّه حق�ـه
ã
| قوGم عن جواب هذا



١٤٣ @كهيعص

ويتّـبعه ,@oـ
Ò
v واد كّل

ã
| وٕانّه ,@

ã
والقـوا| اXوازين وترتيب الكلFت oتنظ

ã
| ذوق

تعا�@/ ا� من كلFت بل بشعر ليس hالكر والقرآن الغاوون@/

من باطً�@, أو حقّاً ومقّدمة وسيلة ّ بأيى بالغيب@, ارتباطاً يّدعيى من والكاهن@:
يعمل ا Ø̂ ٕا فالكاهن غه@/ أو ا¡كّام@, جانب من ّ رdيى نصب أو رياضة@, أو توارث@,
ا£يد القرآن �Rف وهذا واDٕ@كتسابّية@/ الذاتيّة قواه حدود ã

| ويتكلّم نفسه Tدودة
ã
|

وجّل@/ عّز ا� من ومعناه بلفظه النازل

Øñ ÔZ D وهو وأفعاله@, وأقواله اُموره
ã
| نظم له وليس عقله ُس� من وا£نون

الفساد@/ من والص�ح
Ø
Ì Ø¿ال منòا

كـّل فوق حgة Nدها :@bصc كلFته
ã
| اDٕنسان نظر فٕاذا :@bصc

Ø ã
الن� وأمّا

Dو يَديه ب� من الباطُل يأتيه D ـ اGDٕيّة واXعارف ا¡قائق من ومشحونة حgة@,
َخلفه@/ من

الرسالة مقام باعطاء عليه تعا� ا� أنعم وقد يقولون@: ما ع� يكون فكيف
وال¿Ìافة@, اXرسل�باòا[يّة ب�اDٔنبياء من واصطفاه بالنبّوة@, ب�الناس من وانتخبه
جهات وفzا كهانة@, أو شاعريّة أو �نون وموجباً سـبباً تعا� ا� ٕانعام يكون ف�

والروحانّية@/ والتقوي والgال والعمل العقل حيث من ونقصان ضعف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كهيعص@:
ما ط�ه@: ـ ال�ر ـ م ح� ـ Ðnا ـ

ã
| وقلنا السور@, أوائل

ã
| اXقطّعة ا¡روف من هذا

ا¡روف@/ wذه يتعلّق

تعا�@/ ا� عّرفها من Dّٕا يعرفها Dو القرآن@, رموز من وهذا



@كهيعص ١٤٤

وجوه@: فيه يقال أن وZكن

وينقص ,@١٩٥ ـ عدد يطابق ا¡روف هذه أعداد فٕاّن العدد@: جهة من ـ اDّٔول
وهذا النبوّية@/ اGجرة أّول من ١٨٢ عدد 
ويب واGجرة@, اXي�د ب� ما ١٣ عدد منه

/@bعc جعفر موÏºبن اDٕمام حياة آخر سنة يطابق

وتـص وقاطعيxّا@, ونفوذها استق�Gا عن اDٕمامة Hرج السـنة@: هذه وبعد
ومقهورّية@/ مضيقة

ã
و| ا�ايرة ا¡كومات Iت واقعة

مبحوثة موضوعات ٕا� تش ا¡روف هذه فٕاّن ا¡روف@: جهة من ـ
ã
æالثا

عن والبحث زكريّا@/ الكفر@, الك�م@, الكتاب@, ,@ Òالِك� عن كالبحث السورة@,
ã
| عyا

والبحث /@
Ø ã
الن� Jيي والبحثعن اGّز@/ ا�G@كة@, اGدي@, هارون@, ,@ Ø�Gا الوهن@, اGبة@,

الصوم@, ,@
Ø ã
الص� عن والبحث الَعظم@/ العزل@, العصا@, العبد@, العهد@, العقر@, ,@Ï»عي عن

ع� ا�ملة
ã
| اXوضوعات هذه ترتيب وZكن الصـ�@/ الصلوة@, الصدق@, ال½Íاط@,

ا¡روف@/ ترتيب

يا ـ ال¿Ìيفة اDٔدعية
ã
| ورد وقد سـ�@: Ô¡ا اÊºDٔء ٕا� ٕاشـارة كونه ـ الثالث
صادق@/ يا ,@nعا يا ,@

Ø ã
و� يا ,@ هاديى يا ,@

ã
كا| يا أيى @كهيعص@,

النـائب بفوت الصغري@, الغيبة وانxاء الك�ي الغيبة ٕا� ٕاشارة كونه ـ الرابع
الرابع النائَب ّ السمريى Tّمد بن

Ø ã
ع� ا¡سن أبا الشيخ فٕاّن ,@mالقا ا¡جة لٕ�مام الرابع

ã
| ال¿Ìيف التوقيع

ã
| Fك التاّمة@, الغيبة ووقعت ,@٣٢٩ سنة مات اDٔربعة النّواب من

وغه@/ للصدوق الّدين ٕا@كFل

ـ وهيى ملفوظًة@, حاسبxا ٕاذا اXذكورة@, ا¡ـروف أعداد يعادل العـدد وهذا
ابـتداء تطابق السنة وهذه سنة@, ١٣ Ì»ك بعد ,@٣٣٠ = صاد ع�@, يا@, ها@, @كاف@,

الك�ي@/ الغيبة



١٤٥ @كوب

فالكاف الط�ّف@, وقعة جريان ٕا� ٕاشارة ا¡روف هذه أّن من ورد ما ـ اòامس
الص�@/ @= والصاد@ العطش@/ @=@ والع� يزيد@/ @=@ والياء ا�Gك@/ @= واGاء@ كرب�@/ @=

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كوب@:

أ@كواب@/ وا�مع له@, ُعروة D القََدح الكُوب وهيى واحدة@, كلمة كوب@: ـ مقا
لل�عب@/ الط�بل الكُوبَة ويقولون@:

D الّذيى الرأس اXسـتدير الكوز الُكوب@: الفـّراء@: قال ـ ٤٠٠ . ١٠ الxذيب
الُعـنق دقّـة والكََوب@: بالُكوب@, ¾Ìب ٕاذا يكوب@: كاب :@

Ø ã
èعراDٔا ابن عن له@/ اُذن

الرأس@/ وِعظَم

دسته@/ بدون جام :@
ã
æياÌº ,@ آراميى ـ كوبآ ـ

ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ليس أيى والكأس@, الكـوز بـ� Dفـ ٕاناء هو الكلمة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن

عروة@/ ذا @كاDٕبريق Dو مضيّقاً@, كالكوز Dو أع�ه@, وسيعاً @كالقدح

Dو ا¡Çركة@, عند اXاء عنـه يفيض Ø�ح كالقدح ليس بأ@نّه Oتّص والكوب
fه@/ بضيق منه واDٕستفادة ال¿Ìب يصعب Ø�ح @كالكوز

/@٧١ . ٤٣ ـ وأ@كواٍب ذََهٍب من ِبصحاٍف علzم وُيطاُف

/@١٨ . ٥٦ ِمنَمع�ـ وكأٍس وأباريَق بأ@كواب Uل6دون ِولداٌن zم َعلَ َيطوُف

/@١٥ . ٧٦ ـ َقواريرا كانت وأ@كواٍب ِفّضة من بآنية علzم وُيطاُف



@كَْود ١٤٦

/@١٤ . ٨٨ ـ وأ@كوابَموضوعة َمرفوعة ر ÔÌ Ôº فzا

ومـا والكأس واDٔباريق والِولدان ر
Ô
Ì
Û
وال« واDٔ@كواب حاف الص� أّن وO@Dـ�

قياÎºا يصّح Dو اللطيفة@/ ا�Dخرة nبعوا ومتناسبة متجانسة كوuا من Dبّد wا@: يتعلّق
اXتضايق@/ اðXاحم اXتكاثف اXاّدة nعا ]وضوعات

والروحانّيـة@: والنور اللطف جهة من ا�Dخرة nعوا من nعا Tيط اشتّد Fّوكل
له@/ متناسبة وموضوعاته اُموره قاطبة تكون

Mسب Ï½I D ومنازل مقامات FهلهDٔو كثة@, درجات والنار للجنّة فٕاّن
وأعGFم@/ ذواtم وصفات معارفهم مراتب

Hتلف وبتناسب@اDٔطعمة النفوس, مراتب والتذاذاtم@وأطعمxم@HتلفMسب
فراجعه@/ باXقام يتعلّق ما الكأس@:

ã
| وسبق ,@

ã
æواDٔوا الظروف

خصوصيّاtا: وأمّا@البحثعن @عاn@ا�Dخرة,
ã
|@

ã
æواDٔذه@اw@ما@يتعّلق هذه@كلّيات

ٕاليه@/ لنا سبيل D Dٔ@نّه التحقيق@, مقام عن فخارج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كَْود@:

يكود كاد يقولون العناء@, ببعض ء
ã
Ï¾ع�ا¦اس تدّل ا Øu@كأ كلمة كود@: ـ مقا

فأمّا مَكادة@/ Dو D ٕاعطاءه@: تريد ف� شيئاً منك يطلب ÒXن ويقولون ومَكاداً@/ @كَوداً
تقول ء

ã
Ï¿ال ذلك يقع فلم Vّردة كاد وقعت وٕاذا قارب@, fعناه كاد@, اXقاربة@:

ã
| قوGم

ـ فَعله فقد يفعله كاد ما قلَت ٕاذا وقع@, فقد ُقرنتPَحد وٕاذا يُفَعل@/ n فهذا يفعل@, @كاد
َيفَعُلون@/ كادوا وما@ وها ÔMفَذ

وكاد كيدة@/ ÒXا ËºDٕوا به@, ومكر خدعه باع@: باب من كَيداً كاده كيد@: ـ مصبا



١٤٧ @كَْود

عند معـناه أفعُل ِكدُت اللغوّيون@: قال الفعل@/ قارَب تِعب@: باب من يكاد كذا يَفعل
يكون وقد ٕابطاء@/ بعد فعلت معـناه أفعُل@: ِكدُت وما أفعل@, nو الفعل قاربت العرب@:

قربت@/ ]ع�ما أفعُل ما@@ِكدت

سيبويه وحكي يَفعل@, nو قارب أيى ومَكادًة كَوداً يكاد كذا يفعل كاَد ـ صحا
ِزيَل وما كذا@, يَفعل زيد ِكيَد ويقولون@: الكاف@/

Ø
ËÉب كذا أفعل كُدت العرب بعض عن

فـعلُت@/
ã
| نقلوا Fك فَعل

ã
| الكاف ٕا� Ì»الك فنقلوا وزاَل@, كاَد ُيريدون كذا@: يفعُل

وقد الواو@/ من فجعلها كَْوداً@, Dو ذاك أفعُل D العرب من dع أ@نّه اDٔصمعيى وزعم
/@bيزول أن cأيى َصحا@/ ÒZ أن الِب� طول من كاد قد بعي«Ïـ تشبzاً أن عليه يُدخلون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الفعل@/ وقع ا ØXو فعل@, ع� واÌ¾Dٕاف القرب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

فيقال اDٕع�ل يلحقه
Ø
j يكَود@, كِوَد وأصله يتَعب@, تِعب باب من @وهو الواويى

ã
| هذا

خوفاً@/ خافOاف
ã
| Fك كَوداً@, يكاد @كاد

من قريب اXع� وهذا كيدة@, ÒXا ]ع� فهو يبيع@: باع باب من وهو
Ø ã
اليا� وأمّا

حّق
ã
| والعمل عمل@, وIقّق وقوع ع� يدّل الياء و]ناسـبة العمل@, ع� اÌ¾Dٕاف

اXكيدة@/ من يقرب ٕاليه وبالنسبة شخص

الفاعليّة ع� اDّٔول اXعمول رفع أّن طفق@,
ã
| سبق فقد اXقاربة@: أفعال وأمّا

ã
ÏÉيقت فقد اDٕستعFل@: وموارد اDٔفعال ]قتÏÉمواّد فهو

ã
æالثا نصب وأمّا ب�@خ�ف@,

أو اÇòافض@, ب�ع Dًمفعو أو مفعول@, شبه وهو خ�اً أو ,@Dًحا كونه واÇXقام اXع�
تأ@كيد ]جّرد اXقاربة أفعال من الفعل يذكر ا Ø̂ وٕا مبتدأ@, خ� وهو التقدير

ã
| مرفوعاً

فراجع@/ ـ الربط



@كَْود ١٤٨

اDٔفعال سائر
ã
| Fك ]قتÏÉمفاهيمها@, فتعمل تاّمة@: اDٔفعال هذه كانت ٕاذا وأمّا

ياً@/ ومتعد� Dزماً

ã
| Fك وتأ@كيده الربط £ّرد استعGFا صورة

ã
| هيى ا Ø̂ ٕا اDٔفعال هذه فخصوصيّة

بوجه@/ فzا امتياز ف� التامّة وأمّا الناقصة@, اDٔفعال

صبح@/ ـ@ ماّدة الناقصة اDٔفعال عمل Iقيق
ã
| راجع

ء@, ãÏÉُيـ ا Ôx َزيْ َيكاُد @أْخِفzا@, أ@كاُد م@, ß Öz ٕالَ َتركُن ِكدَت َلَقد ,@ ãَيقُتلون وكادوا
باIٔبصار@/ َيذَهُب َبرقه َسنا َيكاُد

فاً
ß
Ì¿ُم وكنُت الركون@, من قريباً وكنَت القـتل@, ع� فاً

ß
Ì¿ُوم قريباً كانوا أيى

واDٕذهاب@/ اDٕضاءة من قريباً ويكون اDخفاء@, ع�

ـ
ã
ع�اDثبات|

ã
الن� ودDلة أفعُل@/ ِكدت ـ

ã
|

ã
ع�الن� اDٕثبات دDلة ٕاّن

Ø
j

الدDلة@,
ã
تنت� وقد الðامّية@, دDلة بل لّلفظ@, اXطابقّية بالدDلة ليس أفعُل@: كدُت ما

ا¢الف@, جهة ٕا� نظر دون من هو حيث من واÌ¾Dٕاف القرب هو اXاّدة مفهوم فٕاّن
:@
ã
| Fك اDٕثبات@, أو

ã
الن� ذلك

ã
| سواء

/@٧٨ . ٤ ـ َحديثاً َيفَقهون َيكادوَن I الَقوِم ؤIِء ßG fا

/@٩٣ . ١٨ ـ Iًَقو َيفقهون َيكادون I َقوماً F ßuُدو ِمن وَجد

/@١٥ . ٢٠ ـ اُخفzا أ@كاُد@ آتيٌة الّساعة ٕاّن

�موضوع ÔO أن من اDٔمر وٕا�@قرب Dيفقهون, كوuم ٕا�Vّرد فzا النظر فٕاّن
/@
ã
ن� أو ٕاثبات من جانبUالفها ٕا� فzا نظر Dو الساعة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٤٩ @كور

@كور@:

يقال ور@, الد� الَكور@: ذلك من وQّمع@, َدور ع� يدّل صحيح أصل كور@: ـ مقا
من فيه ع�ما يدور Dٔ@نّه قع@, الص� والكُورة@: َدورها@/ العFمة@: وكَور دار@, ٕاذا يكور@, @كار
عتbعاً@, Ôb ا Øu@كأ رت@, كُو, الشمُس ٕاذا Vتمعاً@/ ألقاه ٕاذا فكّوره@, طعنه ويقال@: قُرًي@/
اDٕبـل من قِطعة والكَور أ@كوار@/ وا�مع ,@البع بغارب يدور Dٔ@نّه حل@, الر� والُكور@:
مَ�كها@/ ã

استدارت| اجتمعت ٕاذا ا Øu@Dٔ بعيداً@, قياسه وليس ومائة@, `سون ا Øu@كأ@

َدور وكـّل رأسه@, ع� أدارها قال@: باب من كَوراً العFمة الرجل كار ـ مصبا
جهة ع� لفّقته ٕاذا ء

ã
Ï¿ال كّورت يقال ومنه مبالغة رها وكو� باÇXصدر@, تسمية @َكور@,

قَـول مـثل والكَور جّل@/ الس� ّ كَطيى طُِويت واÇXع� َرت@, كُو, الّشمُس ٕاذا ـ اDٕستدارة
ويُروي الزيادة@, بعد النقص من أيى الَكور@, بعد ور Ò¡ا من با� ونعوذ الزيادة@/ أيضاً@:

ب@/ معر� الط�@: من
Ø ã
اXب� للحّداد والكُور الكون@/ بعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه: /@ومن Øدود@@مع�T@يطT@
ã
ء@|

ã
Ï¾ إدارة هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@اDٔصل

Tدودة
ã
و| ع�نقطة تدور ا Øu@كأ

ã
ÏÈأرا أو ٕابل من ودائرة الرأس@/ ع� العFمة @كَور

ء@/
ã
Ï¿ب يط ÔJ وانطواء وغارwا@/ الدابّة ظهر ع� أدارت ٕاذا والَرحل معّينة@/

قع@/ ـ
ã
| Fك الع�ّية@, من مأخوذ فهو ّداد@: Ò¡ا كُور وأمّا

ã
| زيادة ع� يتوقّف اDٕدارة فٕاّن اDٕدارة@, لوازم من فهو الزيادة@: مفهوم وأمّا

الدوران@/ فيه Zكن Ø�ح ء
ã
Ï¿ال طول



@كور ١٥٠

كور@/ D كرو@, ماّدة من فهو الُكَرة@: وأمّا

ا�ريان عن اòروج هو ور Ò¡فا الَكور@: بعَد ور Ò¡ا من باِ� نَعوذ ـ قوGم وأمّا
َوران الد� Iقّق بعد واLDٕراف اòروج من واXع�@نعوذ حالة@ٕا�غها@/ عن والرجوع

معروفة@/ ودائرة معلوم خّط
ã
|

عـ� اَر Úyال ُر ويكو, ار Úyع�ال الل6يَل ر ُيكو, با¡ّق واIٔرَض واِت ـمى الس6 َخَلَق
/@٥ . ٣٩ ـ الل6يل

نوره ليس Êºويّة كرة كّل
ã
و| اDٔرض

ã
| وهذا خر@, �Dع�ا Fyم كّ�ً @يدّور أيى

ا¡Çركة
ã
|

Ø
Dسـ Dو الظـلمة@, وعروض عنه الضـياء ٕاLراف توجب فحركته ذاتيّاً@,

اDٔرض@/
ã
| Fك الوضعيّة

فzا يتجـّدد مyا حركة كّل
ã
ف� وضعّية@: حركة وGا مدّورة الكرة كانت فٕاذا

الُكرة@/ ع�تلك دا_اً ويدوران يتعاقبان Fفه ظلمة@, أو نور

اُخر@/ مواّد من يرادفها ما دون باXاّدة التعب لطف وهذا

النور بعد توجد ا Ø̂ ٕا والظلمة ثابت@, أصل النور فٕاّن الليل@: تكوير hتقد وأمّا
الثـوابت@, مـن اXكـتسب للنور اDّٔولية اDٔصيلة فالدائرة Dحقـة@, ثانويّة بعوارض

والدوران@/ ا¡ركة أثر
ã
| تتحّصل Ø�ح التكوير ٕا� الظلمة فتحتاج

/@١ . ٨١ ـ ت Ò Ùُس� باُل ß� ا وٕاذا انَكَدَرْت النVجوُم وٕاذا َرْت كُو, الّشمُس ٕاذا

فـصارت فلكها عن واLرفت منظـومxا إدارة وعن نظمها عن خرجت أيى
منكدرة النجوم تص وبذلك اòارج@, عن ومنقطعة ذاtا

ã
| ومتكّورة بنف«Îا ملتفّة

الشمسّية@/ اXنظومة
ã
| والدافعة ا�اذبة

ã
çقّو واخت�ل الضياء بزوال ة@, Øمتس وا�بال



١٥١ @كوكب

ونظمها@/ مسها عن اòروج أيى اXع�@, هذا هو الشمس وتكّور
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كوكب@:

Xا يقال ء@,
ã
Ï¾ منه D@يشـّذ وQّمع@, bع ع� يدّل صحيح أصل كّب@: ـ مقا

من ا�Fعة والَكبَكبة@: مُعَظمه@/ وهو اXاء@, َكوكب الباب ومن ُكباب@/ الرمل من Qّمع
كوكب@, وضة الر� لنَور قوGم فأمّا القـياس@/ هذا من كوكباً يسّمي والكوكب@: يل@/ Òòا

الضياء@/ باب من ع�التشبيه فذاك

معَظمه@, ء
ã
Ï¿ال وكوكب وكوكبة@, َكوكب يقال النجم@, الكوكب@: ككب@: ـ صحا

َكوكب@, كّل Iت القوم ذهَب عبيدة@: أبو َكوَكب@/ وقد وتوّقده@, بريقه ا¡ديد@: وكوكب
تفّرقوا@/ أيى

/@
Ø ã
�Cس Sم Sمة@, Sم@, كوكب@, ـ bكوكاب@c ـ قع

كاوكابتا كاِوِكبا@, ـ
ã
æياÌº كوِكبا@/ ـ آراميى كوكاب@/ ـ ع�يى ـ

ã

فرهنگ@تطبي

ستاره@/ ـ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو عظمة@, أو بضياء متظاهراً ويكون Qّمع ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

حسن@/

بيyا تناسب ٕا� مضافاً وا�Dرامّية@, وال«Ìيانيّة الع�يّة من مأخوذة اللغة وهذه
التجّمع@/ ]ع� كّب وب�ماّدة

ضياء من بعظمة التظاهر بلحاظ يطلق الكوكب أّن النجم@, وب� بيyا والفرق



@كوكب ١٥٢

والسّن والقرن النبُت م ÒS فيقال ء@,
ã
Ï¾ ظهور مطلق بلحاظ يطلق والنجم غه@/ أو

وظهر@/ طلع أيى والكوكب@:

/@٧٦ . ٦ ـ كوَكباً رأي الل6يُل َعلَيه َجّن ØFفل

/@٦ . ٣٧ ـ الكوا@ِكب بزينٍة نيا Vالد Êَء Ú»ال زي6نا ٕانّا

/@٢ . ٨٢ ـ ْت Ò�انت الكوا@كُب وٕاذا

/@٣٥ . ٢٤ ـ ّ يى ُدر, كوكٌب ا@ Øu@كأ جاجة Vالز

/@٤ . ١٢ ـ َكوَكباً Ì Ò¿ع أحَد رأيُت ã Øæ ٕا

واXوجب الليل@,
ã
|

ã
Ùتج�Xا الضياء باعتبار اXوارد هذه

ã
| استعملت فالgلة

اXنّورة@/ كالزجاجة وأ@نّه ليً�@, ال«Êء
ã
| الزينة ¡صول

ا¤يطة@/ والظلمة س�الليل قبال
ã
استعملت| قد اDُو� ا�Dية

ã
ف�

ويستفاد الليل@,
ã
| متٔ�لئة بكوuا ال«Êء

ã
| زينة كوuا مورد

ã
| ـ الثانية

ã
و|

الظاهر@/
ã
| زينًة كوuا حدود

ã
| مyا

ال«Êء وانشّقت الشمسّية@, اXنظومة اختّلت ٕاذا انتثارها مورد
ã
| ـ الثالثة

ã
و|

النجوم@/ وانكدرت

ّية@/ در� كوuا
ã
| اXصباح فzا

ã
الّ� الزجاجة wا تشبّه ـ@ الرابعة

ã
و|

الّس�م@/ عليه يعقوب
ã
ب� ٕاخوانه عن wا يستعار ـ@ اòامسة

ã
و|

وزينة@/ وعظمة وضياء تٔ�لؤ اXوارد هذه من كّل
ã
ف�

وغه@/ النجم دون اXوارد هذه
ã
| wا التعب لطف يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٥٣ @كون

@كون@:
]رفوع@,

ã
فتكت� تامّة وتستعمل وانقطع@, قيام منه وقع أيى قا_اً@, زيدا كان ـ مبا

]ع�
ã
çتأ وقد حصل@/ وٕان أيى ع«Ìة@, ذو كاَن وٕان ـ ووقع حدث أيى اDٔمر كان Lو

/@oحك oعل وا� أيى ,@ ÓDحك ÓDعل اُ? وكاَن صبيّاً@, اXهِد ã| كاَن َمن كقوله زائدة صار
وا�مع َمكانة@, فيقال باGاء ويؤّنث قليً�@, وأمكُن أمِكنة ع� فيجمع ُيذّكر واXكان

صّوره@/ مثل فتَكّون@, الولَد وكّون أوجده@, أيى فكان@, ء
ã
Ï¿ال ا� وكّون مكانات@/

أو ماض زمان
ã
| ٕامّا ء@, ãÏ¾حدوث عن اDخبار ع� يدّل أصل كون@: ـ مقا

كـان قـد ويقولون ,@ÍÉوح وقع ٕاذا كَوناً@, يكون ء
ã
Ï¿ال كان يقولون@: راهن@, زمان

ã
| كان ذلك أّن يريد أماً@, زيد كان فقولنا :@

ã
ÏÈاXا وأمّا /@ÍÉوح جاء أيى الشتاء@,

أصليّة oXا ت ÙYتُو ك	
Ø
Fفل يكون@, كان من اشتقاقه اXكان قوم@: وقام ساِلف@/ زمان

الك�م من تكون أن لعلّها كلمة الباب
ã
و| سكَن@/ Ò] اßXسك� من قالوا Fك كّن@, Ò] فقيل

َعِلمه@/ مَن بُدروج َدَرج الّذيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| Fك فاعل ٕا� فتحتاج والوقوع@, التحقّق هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اDٔصل أّن
الّ�زمة@/ التامّة اDٔفعال سائر

ÇIّول@: وع� حالة ع� الكون أيى الذات@,
ã
| حالة ع� دالّة تسـتعمل وقد

مـقام قـا_اً أو خ�اً وتسّمي ٕالzا@, اXنxـية ا¡الة ذ@كر ع� مدلوله [اميّـة فتتوقّف
صبح@/ ـ راجع ـ حال أ@نّه ا¡ّق ولكّن اXفعول@,

الناقصة@/ اDٔفعال bيع
ã
| اXع�جاٍر وهذا



@كون ١٥٤

ـ ِللكاِفرين Vَعدو اَ? فٕاّن وميكال وِج�يَل وُرُسِله وَم�ئكته ? عدّواً كاَن َمن
/@٩٨ . ٢

/@٢١٣ . ٢ ـ واِحدة ًة اُم6 النّاُس @كاَن
/@٦٧ . ٣ ـ اً وديّ Òv Ôoٕابراه كاَن ما@
/@١٧ . ٤ ـ ÓDحك ÓDعل ا? وكاَن

/@١٠٩ . ١٨ ـ ã Ùèَر لكلFِت ِمداداً@ البحُر كاَن لَو

ع� تدّل وليست اXوضوعات@,
ã
| واقعة حاDت ع� دDلة اXوارد هذه

ã
ف�

اXوضوعات@/ نفس
ã
| Iقّق

اDٔفعال كسائر تامّة فهيى اXوضوع@: نفس
ã
| ووقوع ٕا�Iقّق النظر كان نعم@ٕاذا

:@
ã
| Fك بالفاعل@, مفهومها

Ø
rوي التاّمة@,

/@٢٨٠ . ٢ ـ ةٌ@ فَنِظَر ةٌ ÒÌ Ö»ُع ذُو كاَن وٕان

/@١٧ . ٣٠ ـ ُتصِبحون Òوح� سوَن Ô] Òِح� ا? فُسبحان

/@٦٨ . ٤٠ ـ فَيكون كُن لُه يقوُل ا Ø̂ فٕا Ïأمراً@ ÒÉق فٕاذا@

وا¦كّن@, اXكَن ماّدة من فهيى اXكانـة@: وأمّا كان@/ ÒXا اXاّدة@: من اXكان Ëºوٕا
تانة@/ ÒXوا كالس�مة مصدر وهيى

ء@/ وسيجيى اXع�ـ هذا wا يراد الكلمة wذه الواردة وا�Dيات

/@١٣٥ . ٦ ـ عاِمل ã Ùæ ٕا َمكانتكم ع� اعَملوا َقوم يا ُقل

شيئاً@/ ا� ُتعجزوا فلن وع�ٕامكاناتكم وتستطيعون تتمكّنون ع�ما أيى

حاDته@,
ã
| أو اXوضوع نفس

ã
| مطلق ووقوع Iقّق ع� تدّل اXاّدة أّن فظهر

معنويّاً@/ أو ماّدياً



١٥٥ @كوي

عزيزاً@/ اُ? @كاَن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كوي@:
,@ ّ الكَيى واء الد� آخر ويقال هو@, فا@كتوي كويته وقد معروف@, ّ الكَيى كوا@: ـ صحا
لذعته@/ العقرب@: وكََوتْه النظر@/ عليه أحّد ٕاذا بعينه@: وكواه /@ ّ الكَيى الداء آخر تقل Dو
ِكواء وا�مع البيت@, ثقب والكّوة@: اXيسـم@/ كواة@: ßXوا شـا[َته@/ ٕاذا الرجَل@, وكاويُت

ع�كُوي@/ وNمع لغة والكُّوة وِكَوي@,

والكّوة كوي@نفسه@/ وا@كتَوي@: الَكّية@, وهيى من@باب@رمي@, كَيّاً بالنّار كواه ـ مصبا
غنافذة كّوة كّل وقيل اßXشكاة@, ا¡بشيّة بلغة والكّوة ا¡ائط@/

ã
| الثقبة :@

Ø
ËÉوت تفتح

مشكاة@/
/@ ّ بالكيى ªعا كَوي@, أحَرق@, bِكّواه@c ـ قع
منفذ@/ ,@ الرميى فتحة كُّوة@, bكَّواه@c ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اح�ق, الشديدة@تقرب@من@اDٕحراق@وØXا ا¡رارة هو @اXاّدة:

ã
| أّن@اDٔصل@الواحد

يش}ها@/ ]ا أو بنار كانت سواء

تأثاً يؤّثر Mيث النظر وIديد واللذع@/ /@bادنu cداغ ّ الكَيى مصاديقها@: ومن
باللسان@/ اXؤّثر rوالش الطرف@/

ã
| نافذاً

فzا@/ Qعل نار أو Ìºاج باعتبار به@, يُكَوي ]ع�ما فُعلة والكُّوة@:

ِبَعذاٍب Ìُهم Ù¿َفب اِ? سـبيِل ã| ُينفقوuا Iو َة والِفض6 الذَهَب ون ßَيك� واّلذيَن
ما هذا وُظهوُرهم م Ôwوُجنو ِجـباُههم فُتكَويwا Øsجه ناِر ã| علzا َمي ÔJ يوَم àoأل



@كوي ١٥٦

/@٣٧ . ٩ ـ Iٔkنُفسكم Òك�@

وحرارته العذاب يشتّد أيى العذاب@, يرجع@ٕا� مي ÔJ@
ã
| الضم ٕاّن @aي:

ã
| قلنا

جباُههم@/ wا فتكوي ا¢زونة@, والفّضة الذهب ع�تلك Øsجه نار
ã
|

توضيحها@: يلزم مطالب الكرZة ا�Dية
ã
و|

مستحسن @نفسه
ã
| وهو @Tّل@وحفظه@وٕابقاؤه,

ã
| ء

ã
Ï¾ bع الك�هو قلنا@ٕاّن ـ ١

أيـديى ب� Dف يتداول أن Nب ا
Ø
W النقدين ك�

ã
| Fك استثنائّية@, عارضة Pهات Dّٕا

ã
| الناس ٕاليه Jتاج ا

Ø
W FGوأمثا النقدين فك� حوائجهم@, قضاء

ã
| ف ÒÍ½ ليُ النّاس

ا� أوعد
ã
الّ� الكبة

ã
Ï¼عاXا ومن وعرفاً ¾Ìعاً Wنوع قبيح وابت�ئهم@: فقرهم رفع

النار@/ علzا

bيع اDُو�ويقّوم اXرتبة
ã
| الرائجة النقود من F Øuفٕا والفّضة@: الذهب ذ@كر ـ ٢

ما وطبقاtم الناس عموم ب� Dف والعنوان اDٕعتبار من FGو ,@Fw واDٔمتعة اDٔموال
حقّها

ã
| يصّح ا

Ø
W F ÒGوأمثا النقدين يناسب الك� مفهوم أّن ٕا� مضافاً لغYا@/ ليس

Uصوص@/ Tصور Tّل
ã
| واDٕبقاء وا¡فظ ا�مع

ا�انب وتقوية الشخصيّة وجلب العنوان لتحصيل هو ا Ø̂ ٕا النقدين ا@كتناز ـ ٣
عنه@: ّ مÇyيى وهو ا¡ـّق خ�ف ع� اDٕ@كتناز هذا كان وØXا ا¡ـياة@, مستقبل وتأم�

أبداuم@/ wا عذابJميى ع�صورة فيص

جهة
ã
| يقع ما هو والظ�هـر ا�Çانب@/ هو وا�نب الشـخصّية@/ مظهر وا�}ة

اXتناسب@/ العذاب من النوع هذا اDٕ@كتناز فينتج اòلف@/

مصا¬ وعن ا¡ّق عن معرض� Dٔنفسكم@, ا@كتنازكم انعكاس هذا Gم@: فيقال
فقرائهم@/

ã
| اDٕنفاق وWسك�عن العباد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٥٧ @كيى

:@ @كيى
يكون كَيى فتقول كذا@, فعلَت Ò ßn لقوGم فجواب Uفّفًة كَيى وأمّا كوي@: ـ صحا
وكيَت@, كيَت اDٔمر من كان ويقال@: اXستقبل@/ الفعل وَتنصب كال�م@, للعاقبة وهو @كذا@,

هاء@/ فzا التاء وأصل فتحت@, شئت وٕان التاء ك«Ìت شئت وٕان

يقال@: الغابر@, الفعل ُينَصبwا
ã
æعاXا حروف من :@ كَيى ـ ٤١٨ . ١٠ الxذيب

حَذفوا ا Ø[ور فاتكم@, ع�ما تأَسوا لكي� ـ علzا الّ�م اُدخلت ا Ø[ور يَرتدَع@/ كيى به أد�
بالّ�م@/ وا@كتفوا @كيى

]ع� فقط جّر حرف تكون تارة مشـ�ك حرف ا Øu@أ اDٔصّح :@ كيى ـ @كليّات
وينصب@/ Nّر واحد حرف ا Øu@Dٔ اXضارع@, تنصب Dًموصو حرفاً تكون وتارة الّ�م@,

ومعناها ا�ّنة@, أدخل كيى أسلمت مثل :@ وكيى ـ ٢٥٤
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

وانتصاب جّر@, حرُف استعtDFا bيع
ã
| كيى أّن اDٔخفش مذهب أّن ٕاعلم السببّية@/

اُ@كرمَك@/ أن لكيى العرب@: عن الكوفيّون حكي Fك يظهر وقد أن@, بتقدير بعدها الفعل
أن@/ ناصبسوي D أ@نّه وهو ع�مذهبه بناء بعدها مضمر الناصب أّن اòليل@: وعند
الب½Íيّ�@: وعند أن@/ مثل ناصبة حرف استعtDFا bيع

ã
| ا Øu@أ الكوفيّ�@: ومذهب

أن@/ بعدها مضمراً وجاّرة كأن@, بنف«Îا ناصبة تكون قد

كيف@, من Uت½Íاً ÓÊºٕا تكون أن أحدها أوجه@: ث�ثة ع� :@ كَيى ـ اللبيب
ã
مغ�

َسوَف@/ يريد أفعُل@, َسْو بعÎÉم قال Fك ـ كيف أيى َسْلم@؟ ٕا� نحون ÒQ كيى ـ @كقوله
اDٕستفهامّية@, ما ع� الداخلة وهيى وعمً�@,

Ó
مع� التعليل Dم ]�لة تكون أن

ã
æالثا

مع� اXصدريّة أن ]�لة تكون أن الثالث Òْه@/ ßX ]ع� كَيْمه العّلة@: عن السؤال
ã
| @كقوGم
وعمً�@/



@كيى ١٥٨

/@ كَيى Dٔن@, Dٔجل@, بسبٍب@, @ـ@ b c@ِكيى ـ قع

اينجا@/ @= @ كايى كا@, ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã

تطبي فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـفهومها والتسـبيب@, التـعليل ع� وتدّل الع�ّية@, من مأخوذة الكلمة أّن
مفهوم انðاع

ã
| مثلها اÇXع�

ã
| ا Øu@فأ اXضـارع نص}ا وأمّا Dٔن@/ ـ كلمة من قريب

من وهذا اXع�@,
ã
| واقتضاء خصوصيّة تابع اDٕعراب ٕاّن مراراً وقلنا مyا@, اXصدريّة

/@
ã
æعاXوا ب�اDٔلفاظ ّ الطبيعيى التناسب

¼Íف@, اّدعـاء وهـو ظاهراً@, منه العمل هذا ُيَر فلم جّر@: حرف كوÇuا وأمّا
اّدعاء Zكن نعم يُّدعي@/ ما يثبت D وغه اDٕستفهام كحرف مبنيّة ع�كلمة ودخوGا

ã
| ع�سببيّة تدّل أيضاً كيف كلمة فٕاّن ,@

Ó
ومع� لفظاً كيف@, ـ وب�كلمة بيyا التناسب

¾Ìط@/ أو استفهام

/@٣٣ . ٢٠ ـ كث�اً ُنسب,َحك كَيى أمريى ã| كْه ßÌ¾وأ

/@٤٠ . ٢٠ ـ ا Ôyَعي تقر6 كَيى ٕا�اُّمك فرَجعناك

والُقّرة@/ التسبيح يتحقّق Dٔن أيى

فكأّن عملها@, Dو معناها Øيتغ Dو الفعل@, وب� بيyا ,@D كلمة تع�ض وقد
وب� وVروره@, ب�ا�اّر أيضاً تع�ض ا Øu@أ Fك كاXثَبت@, واحدة كلمة

Ø ã
اXن� مع

ã
الن�

َتفعلوه@/ D وٕان للناس@, يكوَن ولئّ� ٍء
ã
Ï¾ D ِمن غضب ٕانّه فيقال@: وVزومه@, ا�ازم

يكوَن@/ I لكَيى َيعلََم@, I لكيى زُنوا@, Ö ÒI ِلكي�@



١٥٩ @كيد

والَكون@/ والعلم ا¡زن Dنتفاء وموجب سبب الكلمة هذه قبل fا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كيد@:

وكلّه الباب@, يتّسع
Ø
j بشّدة ء

ã
Ï¿ل معا�ة ع� يدّل صحيح أصل كيد@: ـ مقا

فأنت تُعا�ه ء
ã
Ï¾ وكّل قالوا@: اXعا�ة@/ الَكيد@: اللغة@: أهل قال اDٔصل@/ ٕا�هذا راجع

بنفسه@, يكيد هو ويقولون كيداً@, اXكر يسّمون
Ø
j الباب@,

ã
| اDٔصل هو هذا َتكيده@/

رج ÔO أن والَكيد@: هد@/ ÒP الغراب ِصياح والَكيد@: لتخرج@/ يعا�ها كأ@نّه wا Nود أيى
ا¡رب@/ والكيد@: كيداً@, ا¡يض وا Ø Òd ا Ø[ور ء@,

ã
Ò
أل والَكيد@: وشّدة@/ بُبطء الناَر نُد الز�

يفعل وكاد كيدة@, ÒXا ËºDٕوا به@, ومكر خدعه باع@: باب من كَيداً كاده ـ مصبا
الفعَل@/ قارب تِعب@: باب من يكاد @كذا

ورأيت مَكيدة@, كاده وقد اXكيدة@, من الكَيد الليث@: قال ـ ٣٢٧ .@١٠ الxذيب
هد@/ ÒP الغراب ِصياح الكيد@: قال@:

Ø ã
èعراDٔا ابن ِسياقاً@/ يسوق أيى بنفسه@, يكيد ف�ناً

والكيد@: حّق@/ أو بباطل التدب والكيد@: ء@/
ã
Ò
ال والَكيد@: الناَر@/ ند الز� ٕاخراج والَكيد@:

ا¡رب@/

خ�فَه ينطق ما ٕاظهار هو دع Òòا أّن والَكيد@: دع Òòب�ا الفرق ـ ٢١٣ الفروق
تري Dأ وفكر@, ونظر تدّبر بعد يكون أن

ã
ÏÉيقت Dو ÍÈر@, دفع أو نفع اجت�ب أراد

غ من الشبع عند الفم من cصوتOرج ُجشاء من غّشه ٕاذا البيع
ã
| خدعه يقال أ@نّه

Dّٕا يكون D والكيد ونظر@/ فكر غ من بدvة ذلك كان وٕان اDٕنصاف@, ه
Û
Yو bقصد

ٕاه�@كه@, وٕارادة التدبع�العدّو الكيد العربّية@: أهل قال وGذا ونظر@, وفكر تدّبر بعد
تكون ا Øu@Dٔ َمكائد@, أعدائهم ٕاه�ك بقصد ا¡روب أصحاب يفعلها

ã
الّ� ا¡يل يت Ødو



@كيد ١٦٠

ودّل أردنا@, أيى ـ ليوسف ِكْدنا كذلك ـ اDرادة ]ع� الكيد ء وNيى ونظر@/ تدّبر بعد
وقـوَع ُتقّرب

ã
الّ� ا¡يلة الكيد@: يقال@: أن وNوز ا?@/ يشاء أن Iّٕا ـ بقوله ذلك ع�

ٕاّن يقال@: أن وNوز قرب@/ أيى كذا@, يفعل كاد قوGم من وهو اXكروه@, من به اXقصود
ا� Çي Ødو اXعاملة@,

ã
| اòديعة ومنه قهر@, غ من بالغ اXكروه لفعل Ëºٕا دع Òòا

كيداً@/ مكّة الفيل أصحاب قصد

تـدّبر مع Dّٕا يكون D أ@نّه
ã
| الكيد مثل اXكر أّن واXكر@: الكيد ب� والفرق

يتعّديMرف@, واXكر يَتعّدي@بنفسه@, أ@نّه والشاهد اXكر, أقوي@من أّن@الكيد Dّٕا وفكر,
واXكـر أقوي@/ بنفسه يَتعّدي والّذيى َمكره@, وD@يقال به@, ومكر يكيده@, كاده فيقال@:
Ëºٕا والكيد به@/ يُعلمه n ٕاذا َمكراً يكون ا Ø̂ وٕا به@, يُفَعل أن الغمن ÍÈر تقدير أيضاً

فسّميى ,@
ã
æيُكايد ف�ن قولك والشاهد /@D أو علم سواء قهراً بالغ اXكروه Dٕيقاع

ã
Ïºيُقا أيى لنفسه@, يكيد ف�ن يقال ومنه اXشقّة الكيد وأصل به@, علم وٕان كيداً فعله

اXشّقة@/ من فيه ما Dٕيقاع الكيد ومنه اXشّقة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÍÈDار مورد
ã
| عمل @يعقّبه Ø�ح وفكر تدب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

اÍÈDٕار@/ مورد
ã
| وكونه والعمل@, ,@التدب ث�ثة@: قيود ففيه /@ع�الغ

آثار fن اXكروه@: وإيقاع وا�هد@, واDٕرادة@, والشّدة@, ة@, Òعا�Xوا اXشّقة@, وأمّا
ولوازمه@/ اDٔصل

/@١٦ . ٨٦ ـ َكيداً وأ@كيُد َكيداً َيكيدون م Øuٕا

/@٤٢ . ٥٢ ـ كيدون ÒXا هم َكَفروا فاّلذين َكيداً ُيريدون أم



١٦١ @كيد

/@١٨ . ٨ ـ الكافرين كيَد موِهُن ا? وأّن ذلكم
/@٥٢ . ١٢ اòائن�ـ كيَد@ ديى Òv @I ا? وٕاّن

ر@/ يُقد� وا� ُيدب�ر العبد ٕاّن ـ ورد وقد

تعا�@: خلقه
ã
و| Ònالعا

ã
| وتقديره ا� قضاء يوافق n ٕاذا ونظره تدبالعبد فٕاّن

والص�ح
Ø
kDٔا النظام ع�وفق ما@يكون هو ا�@تعا� وتقدير موهون@وغمنتج, فهو

يأتzا D
ã
الّ� اGDٕ×يّـة واDٕرادة وا¡gـة العلم ÏÉمقتـ ع� وهو ,@nالعـا

ã
| الكامل

خلفها@/ من Dو ب�يدvا من الباطل

وقد ساقط@, مغبون مقهور فهو وخالفه@: وخاصمه تعا� ا� تقـدير نازع fن
تعا�@: ا¢الف�بقوله هؤDء تدب عن Øع�

اòائن�@/ وكيد الكافرين@, @كيد

ا¡ّق@/ النظام قبال
ã
و| ا¡ّق قبال

ã
| يكيد من وكيد

ã
| يكون الّذيى الثابت التاّم تقديره وفق ع� تدب هو تعا� ا� من فالكيد
يذكر

Ø
j اDُو�@, اXرتبة

ã
و| Dًأّو مyم الكيد ذ@كر تري هذا وع� وبعده@, كيدهم قبال

تعا�@/ ا� من الكيد

اDٕخت�ل@, حدوث عن واXانع ,@nللعا اDٔصلح للنظام اXتّمم هو تعا� ا� فكيد
اòائن�@/ مكايد اXبطل والدافع

/@٦٩ . ٢٠ ـ çحيثأ الّساِحُر ُيفلُح Iو ساِحٍر كيُد صَنعوا@ ا Ø̂ ٕا

/@٢٥ . ٤٠ ـ َض�ل ã| Iّٕا الكافرين كيُد وما@

/@١٢٠ . ٣ ـ َشيئاً َكيُدهم @كم ØÍÉ يَ I وتّتقوا وا ßَتص� وٕان

/@٤٦ . ٥٢ ـ Íون Ò½ُين هم Iو شيئاً كيُدهم عyم ãيُغ I يوم



@كيد ١٦٢

الربّانّية@, القاهرة اDٕرادة وع�خ�ف ,@ ّ النظام@اGDٕيى ع�خ�ف َمكايدهم فٕاّن
خسار

ã
| Dّٕا كيـدهم يكون Dو Íون@,

Ò
يُن½ Dو كيدهم عyم

ã
يُغ� Dو ُيفلحون@, ف�

وض�ل@/

يأتـيه D اÒXت� ا¤كم الثابت فهو مشّيته@: وٕاجراء لتقديره اXتم�م ا� كيد وأمّا
الباطل@:

/@٤٥ . ٦٨ َمت�ـ كيديى ٕاّن م ÒG ãواُم�

الكيد عنوان ٕا�مطلق النظر فيكون اXفعول@: ذ@كر بدون يستعمل قد الكيد
Ø
j

خـصوصيّات بـاخت�ف خصوصيّاته وHتلف منـه@, والصادر الفاعل ٕا� اXنتسـب
اòائن�@/ كيد ـ الفاعل

وقّوة ع�شّدة فيدّل حرف@: واسطة ب� ومتعّدياً باXفعول متعل�قاً يستعمل وقد
الكيد@: Iقّق

ã
|

أصنامكم@/ Iٔ@كيدن6

اXفعول ذلك رابطة
ã
| الفعل ع�وقوع فيدّل الّ�م@: Mرف متعّدياً يستعمل وقد

:@
ã
| Fك به@/ يتعلّق Dوف

/@٥ . ١٢ ـ َكيداً لَك فيكيدوا رؤياكع�ٕاخوتك َتقُصْص I

التعب هذا
ã
و| به@/ يتعلّق Dوف حياته يرتبطPريان Dف مyم الكيد ظهور يراد

عـنوان من به يتعلّق ]ا بل بنفسه@, وكيده بٕاÍÈاره يرضون D ٕاخوته أّن ٕا� ٕاشارة
وغها@/ وشخصيّة ومقام ومال

ã| أخـاه ليأُخَذ كاَن ما ليوُسَف ِكدنا كذلك أخيه@/// ِوعاِء قبَل بأوعيxم فَبَدأ
/@٧٦ . ١٢ ـ ِلك ÒXا ِدين



١٦٣ @كيف

اXرتبط اXتعل�ق الكيد ويراد بيوسف@, التدبمرتبطاً@ومتعل�قاً هذا بٕالقاء @ِكدنا أيى
بٕاخوته@/

باDخوة اXتعلّق الكيد هذا أّن واXع� ل�ختصاص@, الّ�م ٕاّن نقول أن وZكن
ولنفعه@/ بيوسف Uصوص اXقام

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كيف@:
ويـراد زيد@, كيف يقال وصفـته@, ء

ã
Ï¿ال حال عن wا يُسـتفهم كلمة ـ مصبا

والتـوبيخ للتعّجـب
ã
çوتأ ذلك@, وغ ويُ«Ìه وُع«Ìه وسـقمه صّحته عن السؤال

حـاله ء
ã
Ï¿ال وكيفـيّة /@

ã
الن� مع� يتضـّمن وقد سؤال معه ليس وللحال@, واDٕنكار

وصفته@/

فكـلمة كيف@: فأمّا الثوب@/ من الِكشفة الِكيفّية@: يقولون@: كلمة@/ كيف@: ـ مقا
اDٕنسان@/ حال عن wا يستفهم موضوعة

التــقاء مـن ِفراراً الفـاء وُنصـب أداة@, حرف كيَف@: ـ ٣٩٢ . ١٠ الxذيب

ã
| استفهام كيف ـ وُكنrأْمواتاً با? َتكُفرون كيَف ـ

ã
| ٕاسحاق أبو وقال السا@كن�@/

الكيفّية@/ مصدره
ã
| وقيل وللمؤمن�@/ للخلق هو ا Ø̂ ٕا التعّجب وهذا التعّجب@, مع�

ع� ويستعمل َسْو@/ سـوف
ã
| يقال Fك ,@ كَيى فzا ويقال كيف@: ـ اللبيب

ã
مغ�

Vزوم�@, واXع�غ اللفظ
ã

فعل�متّف

ã
ÏÉفيقت ¾Ìطاً يكون أن ـ أحدYا وجه�@:

أجلْس لْس ÒQكيف Dو باّتفاق@, أذهُب كيفQِلُس Nوز Dو أصنَُع@/ تَصنُع كيف Lو
اق�اuا ب¿Ìط Nوز وقيل والكوفّيون@/ قطرب ذهب وٕاليه مطلقاً Nوز وقيل@: با�زم@/
غه أو زيد@, كيف Lو حقيقيّاً ٕامّا ٕاستفهاماً@, يكون أن فzا الغالب وهو ـ

ã
æوالثا ]ا@/

يُستَغ�عنه@, D ما قبل خ�اً ويقع التعّجب@, رج ÒU اُخِرَج فٕانّه با�@, كيف@تكُفرون Lو



@كيف ١٦٤

زيد@/ جاء كيف Lو عنه@, يُستغ� ما قبل Dًوحا كنَت@/ وكيف أنت@, كيف Lو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| تستعمل ع�الفتح@, مبنيّة والكلمة الكيفّية@, هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

بالقرائن تستفاد ا Ø̂ وٕا مفهومها, من جزءاً
ã
æعاXا هذه وليست مقام@اDٕستفهام@وال¿Ìط@,

نظائرها@/
ã
| قلنا Fك اòطاب@, ¡ن ومن

مـورد
ã
| لفظ اُطلق فٕاذا اXقصودة@,

ã
æعاXا تابع اDٕعراب ٕاّن طفق@,

ã
| وقلنا

ال¿Ìط الفـعل� جزم اXع� ذلك
ã
ÏÉفيقت ا�ّديى اDٕنشاء مقام

ã
و| وا£ازاة ال¿Ìط

ٕارادة عدم عن يُستكشف الفعل�@: ورفع العمل فقدان مورد
ã
| شاهدنا وٕاذا وا�زاء@/

أصنُع@/ تَصنُع كيَف فيقال@: وا�زاء@, ال¿Ìط

وا�Çزاء@/ ال¿Ìط بـ� Dفـ واتّفاق الكيفـيّة ã| Wاثلة ع� تدّل الكلمة fاّدة
و]قتضاYا وا�زاء@, اDٕستفهام oمفاه ع� تدّل واDٕستعFل التعب ¡ن وخصوصيّة

اDٕعراب@/ Oتلف

ويعتور واDٕستفهام@, ال¿Ìط Mروف فzا لشبه اXبنّية@, اÊºDٔء من الكلمة ٕاّن
Ø
j

وا�òّية@/ وا¡اليّة اXفعوليّة من Uتلفة معان علzا

:@
ã
| Fك فاDٕستفهام

/@٨١ . ٦ ـ افون ÒH IوrكÌ¾أ ما أخاُف وكيَف

/@٦٨ . ١٨ ـ ُخ�اً طبه ß ÔI n َع�ما Ô ßَتص� وكيَف

/@٢٩ . ١٩ ـ صّبياً هد ÒXا ã| كاَن َمن ُنكل,م @كيَف



١٦٥ @كيل

:@
ã
| Fك ّ الظاهريى واDٕستفهام

/@١٦ . ٥٤ ـ ونُُذر ãèعذا كاَن فكيَف

/@٨٦ . ٣ ـ َكَفروا َقوماً@ ا? ديى Òv @كيَف

:@
ã
| Fك وا¡ال

/@٤٣ . ٥ ـ الت6وراة وعنَدهم ونَك Øg ÔJوكيف

:@
ã
| Fك به واXفعول

/@١٥٤ . ٣٧ ـ ون Ôg Ö ÒI كيَف لكُم ما

:@
ã
| Fك �òوا

/@١٣٧ . ٣ ب�ـ كذ, ÔXا عاِقبَُة كاَن @كيَف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@كيل@:
الّ�م وتدخل ٕا�مفعول�@, يتعّدي باع@, باب من كَيً� الطعام زيداً ِكلت ـ مصبا
يكال ما واXكيال@: ,@Ì»بالك الِكيلة ËºDٕوا الطعاَم@, له ِكلت فيقال اDّٔول ع�اXفعول
أخذَت ٕاذا وعليـه@: منـه وا@كتلت أ@كيال@, وا�مع مثـله والكَيل مَكاييل@, وا�مع به@,

بنفسك@/ الكيل وتوّليت

الطعام@, كيل الكَيل@: فاDُو�@: بعضاً@/ بعÎÉا يُشبه D كلFت ث�ث كيل@: ـ مقا
ند الز� كاَل ـ الثانية والكلمة منه@/ أخذت عليه@: وا@كتلت أعطيxا@/ الطعام@: كلُت يقال

ا¡رب@/
ã
| الصّف مؤّخر الَكّيول@: ـ الثالثة والكلمة ناراً@/ رج ÔO n ٕاذا يكيل@,

وLوه@,
Ø Ô
ال� كَيل الكَيل@: الليث@: قال الياء@: ذوات ومن ـ ٣٥٦ . ١٠ الxذيب



@كيل ١٦٦

وقال ُمكال@/ ردّية@: ولغة َمكول@, أسد
ã
ب� ولغة َمكيول@, القياس

ã
| وNوز مَكيل@, ُبّر

ا@كتالوا اس@: ع�النّ ا@كتالوا وٕاذا خَشباً@/ أو كان حديداً به يُكال ما كيال@: ßXا الليث@:
أهل ِمكيال كيال@: ßXا :@bصc

Ø ã
النّ� عن ورويى Gم@/ كالوا كالوهم@: وٕاذا Dٔنف«Îم@, مyم

من ء
ã
Ï¾ لكّل أصل ا¡ديث هذا ٕاّن عبيد@: أبو قال مّكة@/ أهل مñان واñXان اXدينة@,

سائر
ã
| ذلك Øتغ وٕان اXدينة@, وأهل مكّة بأهل فzا الناس

Ø
kيأ ا Ø̂ ٕا والوزن@, الكيل

ناراً@, رج ÔO nو كَبا ٕاذا يكيل@: الزنُد كال من فَيْعول العرب@: ك�م
ã
| والكَيّول اDٔمصار@/

الفرس الليث@: وقال يقاتل@/ يكاد D فيه كان من Dّٔن به@, ا¡رب ُصفوف مؤّخر فُشبّه
له يكيل ما مثل َجريه من له يكيل كأ@نّه وباراه@, عارضه ٕاذا :@ ا�ريى

ã
الفرس| يُكايل

به@/ ِقسته ٕاذا بف�ن@: ف�ناً ِكلُت غه@: وقال خر@/ �Dا

@پDنه@/ = كي�@ ـ@ @
ã
æياÌº ِكيّل@, @ـ@ آراميى ـ@ @

ã

تطبي فرهنگ

مقياس@/ معايرة@, قياس@, bكَيل@c ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لذلك@/ معّدة بآلة وكّميته ء
ã
Ï¿ال مقدار تعي� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اDٔصل أّن

ال«Ìيانيّة من مأخـوذة واللغة واXعارضة@/ اXقايسة موارد
ã
| تطلق اXناسـبة وwذه

والع�ّية@/

ا¡Çجم@/ جهة من ء
ã
Ï¿ال مقـدار تعي� الكيل أّن والوزن@: الكيل ب� والفرق

الثقل@/ جهة من تعي�مقداره والوزن

أخـذ أيى واDٔخذ@, اDختـيار ]ع� ٕافتـعال واDٕ@كتيال كالبيع@, مصدر فالكيل
تعا�@: قال Fك ـ الكيل



١٦٧ @ك�

ـ Ìون ß» ÔO وزنوهم كالوهمأو وٕاذا َيسـَتوفون النّاس Òَع� �@كتالوا ذا@ ٕا اّلذيَن
/@٢ . ٨٣

/@١٥٢ . ٦ ـ بالِقسط واñßXان الكيَل وأوفوا
/@٨٥ . ١١ ـ بالِقسط واñßXاَن كياَل ßX ا وأوفوا

/@٨٤ . ١١ ـ واñXان كيال ßXا َتنُقصوا Iو

اDُو�@, ا�Dية
ã
| باñXان الكيل وٕارداف النقص@/ ويقابله العمل@, ٕا[ام اDٕيفاء@:

أيضاً اXكيال
ã
| يستعمل وقد مع�اXكيال@, فيه ي¿Ìب مصدر اDٔصل

ã
| الكيل فٕاّن

مبالغة@/
تعا�@: اXعني�قوله وJتمل

/@٦٥ . ١٢ ـ َيس� كيٌل ذلَك àبَع� @كيَل وَنزداُد

والصاع ,@bصc
Ø ã
الن� بصاع صاعاً ستّون الَوْسق وهو aله مقدار :@البع @كيل

/@Dًمثقا تسعون طل والر� وُثلث@, أرطال `سُة

Ø
j ّ اXصدريى معناه ٕا� الكيل

ã
|
Ø ã
اDّٔو� النظر أّن واXكيال@: ب�الكيل والفرق

مورده@/
ã
| Fyم التعببكّل لطف يظهر وwذا بالعكس@/ اXكيال

ã
و| اXكيال@/ ٕا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

@ك�@:
فأمّا ُكيون@/ وا�مع به@, يضيق اXرأة أعضاء من عضو

ã
| ٕانّه يقولون كَ�@: ـ مقا

منه@/ ِفعلة الكون@, فأصله َسوء@, Mال أيى َسوء@, بكينة ف�ن بات قوGم@:
ã
| الِكينة

أبو جعله وذّل@, خضع الرجل@: واستكان اXرأة@/ فرج داخَل مة Ò¡ كَ�@: ـ لسا
تعليل ذلك من ولكّل اXسكنة@, من افتعل Nعله وغه الباب@/ هذا من استفعل

ã
ع�



@ك� ١٦٨

عليه وأدخل استكان Ø�ح أخضعه ٕا@كانة@: يُكينه اُ� أ@كانَه سعيد@: أبو بابه@/
ã
| مذكور

الَكفالة@/ والَكينة@: أ@كانه@/ ما ّل الذ� من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الياء@/ بوجود وذلك وتسفّل@, انكسار مع كون هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اDٔصل أّن

أ@ك�@/ ٕاشتقاق الكَون وماّدة وب�اXاّدة والذّل@/ مع�اòضوع وهذا

يقال الكون@,
ã
æمعا من فالكفالة اXاّدت�@: من واXشتقّات

ã
æعاXا اختلطت وقد

ء فيجيى اDٕستكانة@: وأمّا ع�اُموره@, وeت به تكّفلت أيى كَوناً@, أ@كون ع�ف�ن @كنُت
والثـبوت التحـقّق طلب ]ع� واDّٔول اDٕسـتفعال@, باب من الكَ� ومن الكَون من
باب من السكون من أخذه يصّح Dو والذّل@, اòضوع ]ع�طلب

ã
æوالثا والطمأنينة@/

ألف@, ماضيه
ã
وليس| ٕاستكاناً@, يستكن ٕاستكَن ـ ع� ف ØÍ½ي حينئذ فٕانّه اDٕفتعال@,

اDٔصل@/ خ�ف والزيادة ٕاستكاَن@, يقال ف�

/@١٤٦ . ٣ ـ استكانوا وما َضُعفوا وما اِ? سبيِل ã| م Òwأصا ا@ ßX@ َوهنوا ا Òf

/@٧٦ . ٢٣ ـ عون ÚÍÉَيت وما م Ùwلَر اْسَتكانوا@ fا@ بالعذاِب وَلَقدأَخْذناهم

والذّل@/ ع�مع�اòضوع يدDّن ع ØÍÉوالت الضعف

وأنسب@/ أو� الكَ� ماّدة من الصيغة فأخذ

٥.@٨@.١٣٦٣
ã
|
Ø
k وقد الّ�م@, حرف ويتـلوه الكاف@, حرف باب آخر هذا

تعا� ا� ونسأل فة@/
Ø
Ì¿Xا قم ببلدة ق ه ـ ١٤٠٥ سنة صفر من

ã
æالثا يطابق ه@@/@ش@,

موّفق@/ خ ٕانّه والتسديد@, التوفيق



بابحرفالّ�م

لؤلؤ@:

الفّراء@: قال /@
Ñ ß
� � �وال الل�ؤلؤ وا�مع ة@, ر� الد� والل�ؤلؤة@: ع@/ ÒX ال�ُق@: ٔ�َ@تَٔ ـ صحا

آء@/ ٔ�َ والقياس آل@/ ٔ�َ الل�ؤلؤ لصاحب تقول العرب dعت

ا Øu@�ٔ وسـم+يت الل�ؤلُؤة@, تٔٔ�ت ذلك من وبريـق@, صـفاء ع� يدل :@ ّ�ٔ ـ مقا
wا@/ َعت Ò ÒXو حّر@كت ما أيى ـ بأذناwا الفُوُر َ�ٔٔ�ت ما أفعله � ـ تقول والعرب /@�ٔتٔ

ٔ�آل اXسموع aزة@: ابن قال وَ�ٔ�ء@/ ؤ�آء َ�ٔآل وبايعه ّرة@, الد� الل�ؤلؤة@: ـ لسا
والقمر النجم ٔ�َ@وتٔ شاّذ@/ ؤ�آل فَّعال@, ّ الّرباعيى من

×
يُب� � ٔ�@نّه ,@ ّ لؤلؤيى والقياس

اضطربت@/ النار@: وتٔٔ�ت َبريقه@/ اضطرب وقيل@: ع@/ ÒXو أضاَء :@ َ�ٔ وَ�ٔ وال�ق@, والنار
الظ+باء@/ والُفور@: الفور@, @َ�ٔت ٔ�َ ما آتيك � ـ اXثل

ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يري ضياء ع� ويطلق اضطراب@, مع عان ÒX هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

وIّرك@/ اضطراب مع كان ٕاذا غ�ها@, أو ال�ق أو النار أو القمر أو النجم أو ّرة الد� من
وَتدحَرج@/ َدحَرج مثال الرباعيّة أ�فعال من وهو



لؤلؤ ١٧٠

/@٢٤ . ٥٢ ـ َمكنون لؤلٌؤ م Øu كأ ِغلFٌن@ علzم وَيطوُف

/@٢٣ . ٥٦ ـ اXكنون الل�ؤلؤ ِع�كأمثال وُحوٌر

/@١٩ . ٧٦ ـ َمنثوراً لؤلؤاً م Òxحِسب م Òxرأي ٕاذا Uل%دون ِولداٌن وَيطوفعلzم

منّظم@/ غ� متفّرقاً وطرحه ء
ã
Ï¾ رميى هو والن� ا¡فظ@/ مع الس	 هو والكَّن

َحوراء bع ور Ô¡وا /@
واُ�ن الذكر ع� ويطلق يتوّلد@, ما وهو الوليد bع والِولدان
@ويتحّول@ٕا�@حالة@Uصوصة@@مطلوبة@/@والِغلFن ّ ما خرج@عن@ا�ريان@اòارجيى @كالَبيضاء@:

إ�شxاء@/
ã
| إ�عتدال عن اòارج وهو غم@, bع

n مكنونة
ã
لئا� ا Øu@كأ والضياء وا�ذبة وإ�بيضاض الصفاء جهة من فهؤ�ء

ا�البة@/ اXنثورة وكالدراريى أحد@, Zس«Îا

ã
| ويستخدمها wا ا�نّة أهل يستأنس والولدان وا¡ور الغلFن من وهؤ�ء

الشخصّية@/ اُمورهم
ã
| ويستعيyا حوائجهم@,

لطفاً فðيدها اللطيفة@, اÇXلكوت ومن اXاّدة nعوا ماوراء nعا سنخ من ا Øuوٕا
صفاء@/ ع� وصفاء ع�لطف

Gم MيثHضع ا�ّنة@, أهل مقامات ٕا�علّو ٕاشارة يطوف@: التعب�بكلمة
ã
و|

اXشتاقة الطاهرة اXتٔلئة اللطيفة وا¡ور الغلFن هؤ�ء علzم وتطوف ٕالzم وتBيل
الزا@كية@/ النفوس ٕا�

/@٢٣ . ٢٢ ـ ولؤلؤاً ذهٍب من أساِوَر من فzا ل%ون ÔJ

ٕاشارة تكون اXعنوية والتحلية دستوار@/ من معّربة وار الس+ أّن السور
ã
| سبق

والعمل@/ القدرة بأيديى ظهرت
ã
الّ� الصا¡ة أ�عFل Ëمن

Ø
يتج« ما ٕا�

وIيط أيدvم@, عملتwا
ã
الّ� من@أعGFم Ë

Ø
ما@ينعكس@ويتج« ويتضّوأ �ٔفيتٔ



١٧١ لّب

كأ�سورة@/ سواعدهم بأطراف

/@٢٢ . ٥٥ ـ رجان ÒXوا اللؤلؤ Fyم رج ÒO َيلتقيان@/// البحرين َمرج

شفّاف Ë»ج كّل واللؤلؤ@: واXرجان@/ اللؤلؤ من Fyم يُستخرج ما ٕا� ٕاشارة
وغ�Yا@/ والصدف |مرواريد} كالدّرة @

Ñ
�متٔ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لّب@:

وا�مع جوفه@,
ã
| ما وLوYا@: واللّوز وز Òا� وُلّب قَلْ}ا@, الن�خلة@: ُلّب ـ مصبا

العقل, والل�ّب: وُلبابه@مثله@, خالصه, ء
ã
Ï¾ كّل وُلّب ُغراب@لغة@فيه@, واللباب@مثل ُلبوب@,

قُرب@, باب من لغة
ã
و| تعب@, باب من أ@َلب� ولِببُت وأقفال@/ قفل مثل ألباب وا�مع

وا�مع َلبيب@, والفاعل ُلّب@, ذا ¼Íت لَبابًة@: اللغة@, ع�هذه اXضاعف
ã
| نظ�له و�

لغة قتل باب من لَبّاً ولّب أقام@, ٕالباباً@: باXكان وألب� Lره@/ موضع البع�@: ولَبّة ألِبّاء@/
مزم أنا أيى وسعديك@, لَبّيك وقيل ا¢اطب كاف ٕا� مضافاً اXصدر هذا

ã
Ø�ُوث فيه@,

ß�ّلَب لَبّيك@: وأصل التأ@كيد@/ ع�جهة ثنّوه م Øuٕا اòليل@: وعن لزوم@/ بعد لزوماً طاعتك
به يتّصل مفرد Ëºٕا بل Øمثـ� غ� ٕانّه يونـس@: وعن لٕضافة@/ النون فحذفت لك@,
خرجت ا Ø[ر الفّراء@: وقال كذلك@/ @با¡ّج:

Ø
ولَ قال@لبّيك@, تلبيًة@ٕاذا الرجل

Ú
ول الضم�/

اXّيت@/ ورثأت با¡ّج@, لبأت فقالوا ]هموز@, ليس ما زوا
Ø
Y Ø�ح م

Ô
xفصاح wم

وجـودة@/ خلوص وع� وثبـات@, لزوم ع� يدّل صحـيح أصل لّب@: ـ مقا
�زمـه@/ ٕاذا أ�مـر@: wذا َلب� ورجل ٕالباباً@/ ُيلّب به@, أقام ٕاذا باXكان@, ألّب ـ فأ�ّول
الباب ومن أبداً@/ وّده ع� ثابتة ا Øu@أ ومعناه لزوجها@, بّة ÔT َلّبة@: امرأة الفّراء@: وحكي

ã
Ø�ُوث اXصدر@, ع� ونصب طاعتك@, ع� oمق أنا معناه@: قالوا لَبّيك@, قوله وهو التلبية



لّب ١٧٢

وهو ء@,
ã
Ï¾ كّل من الل�ّب ـ واXع�ا��خر :@

ã Ø
اXل واللبيب@: ٕاجابة@, بعد ع�مع�ٕاجابة

كّل وخالص عاقل@, أيى َلبيب@, ورجل لُبّاً@, العقل يى Ød ولذلك منه@, � يُنتَ وما خالصه
خالص@/ اXكان وذلك الصدر@, من القدة موضع وهو الل�ّبة@, الباب ومن ُلباُبه@/ ء

ã
Ï¾

مركز@/ ضم�@, جوهر@, ُلّب@, قلب@, |ِلب} ـ قع

خرد@/ ,@ آدميى جوهر ـ لِبا @:@
ã
æياÌº ,@ @آراميى @ـ

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Oتلف اXع� وهذا ء@/

ã
Ï¾من �وخلَص يُنتَ ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

اXوضوعات@/ باختف

الغشاء@, من وخلص Fجوفه من ما@Oتار واللّوز وز Òا� وُلّب قل}ا@/ الن�خلة فُلّب
من اòـالص والفهم العقـل وهو وجـوده من وخلَص يُنتـ� ما إ�نسان من والل�ّب
�òوا واXفاسد ب�اXصا¬ Øñوم وخلص صفا ٕاذا الروح مراتب من ومرتبة الشوائب
مyا/ ما@خلص من@أ�شياء والل�ّب أنواع@ا¡يوان@/ سائر من إ�نسان Øñيتم وwا ,

Ø
Ì¿وال

لشخص@, وإ�طاعة ء,
ã
Ï¿وا¤ّبة@والتعّلق@ب بأمر, زمةXوا @مقام,

ã
إ�قامة@| وأمّا

مـفهوم فـيه ويؤخذ أ�صل@, من مأخوذ فكلّها القدة@: وموضع النحر Tّل وتعي�
واòلوص@/ وإ�ختيار إ�نتقاء

اختيار واòلوص@,@أيى إ�نتقاء القيدين محظة استعFل@اXاّدة@: موارد
ã
| ف@بّد

الشوائب@/ من خالص Tّل أو موضوع

/@١٩٧ . ٢ ـ ا6ٔلباب
ã
اُو� يا واّتقوِن

/@٧ . ٣ ـ ا6ٔلباب اُولو ٕا6ّ @ك%ُر يذ% وما



١٧٣ لبث

/@١٩٠ . ٣ ـ ا6ٔلباب
ã
يات6ُو� Ð6

/@١١١ . ١٢ ـ ا6ٔلباب
ã
6ُو� ِع�ةٌ

/@٥٤ . ٤٠ ـ ا6ٔلباب
ã
وِذ@كري6ُو� ُهدًي

ÇGم للّذين تتحّصل ا Ø̂ ٕا وإ�ّتقاء@: وإ�هتداء والتذّكر إ�عتبار ـ اُ�مـور فهذه
غ� والقلوب اÇXتحّجبة اXشوبة للعقول تتحّصل و� باطyم@,

ã
| واòلوص إ�نتقاء

غشاء@/
ã
|

ã
الّ� اòالصة

استعFله يصّح � فٕانّه إ�لباب وهكذا والقلب@/ العقل مطلق ]ع� ليس فالل�ّب
Tّل@/

ã
| إ�قامة مطلق مورد

ã
|

قيد Fzف فيحظ إ�قامة@, من أخّص إ�لباب وهكذا العقل@/ من أخّص فالل�ّب
والصفاء@/ اòلوص واختيار إ�نتقاء

]ع� لبّيك قوGم ومنه وانتقاء@, وٕاخص اختيار ]ع� مصدر فهو الل�ّب@: وأمّا
اXفعول مقام

ã
| مصدراً والكلمة@مفرد @قبالك@/

ã
جنابك@و|

ã
مقام@خالص@ومنت�@| اختيار

اXطلق@/

اضيف@ٕا�@ضم�اòطاب@زيدت@الياء@ل«Îولة@التلّفظ,@وللد�لة@ع�@ا�متداد وٕاذا
ولّبيت لّببت فيقال اXاّدة نفس

ã
| Fك بالياء@, اXضاعف

ã
| Xؤانسة

Ø
Dس و� وا�دامة@,

ã
| Fك التلّفظ@, Îºولة

ã
| بالياء وسابقه اُنس أيضاً له اòطاب وضم� تلبية@, ولبّأت

وٕاليك@/ عليك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لبث@:

للتخفيف@, السكون اXصدر
ã
| وجاء تعب@, باب من لبثاً باXكان لِبث ـ مصبا
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بالفتح@, والل�باث
Ø
Ë ØÉبال اللبث Ëº�ٕوا والنـوع@, اGيئة :@Ì»بالك والل+بثة اXّرة@, والل�بثة

ولّبثته@/ ألبثته فيقال والتضعيف@, باGمزة ويتعّدي ]عناه@, وتلّبث

أقام@/ باXكان@: لِبَث يقال [ّكث@, ع� يدّل حرف لبث@: ـ مقا

ٔ�ّن قـياس@, غ� ع� لَبْـثاً يلَبث لِبث وقد كث@/ ÒXا والل�باث@: الل�ْبث ـ صحا
أيضاً@, و�ِبث لِبث فهو تََعباً@, تِعب مثل يتعّد@, n ٕاذا التحريك قياسه فَِعل من اXصدر

أحقاباً@/ 6ِبث�فzا وُقرء@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ـ oمفاه وأمّا قهراً@/ فzا ما@كثاً حالة ع� كون هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

قلناه@/ ما وأ�صل أ�صل@/ لوازم fن التأّخر@: ا¦ّكث@, إ�قامة@,

/@١٤ . ٢٩ ـ عاماً Òس� Ò̀ ٕا6ّ سنٍة ألَف فَلِبثفzم

/@١٤٤ . ٣٧ ـ ُيبَعثون ٕا�يوِم َبطنه
ã
سبEح�َللِبث| ÔX ا من كان أ@نّه فلَو6

/@٢٥٩ . ٢ ـ يوماً لِبثُت قال لِبثَت كم قال بعثَه Øj عاٍم مائَة Jا فأماتَه

/@٤٠ . ٢٠ ـ َمديَن أهل
ã
| Òِسن� فلبثَت

/@١٨ . ٢٦ ـ Òِسن� ُعُمرك من فينا ولِبثَت

/@٢٣ . ٧٨ ـ أحقاباً فzا Ò6ِبث� ِللطّاغ�َمآباً

ا¦ّكث موارد
ã
| اسـتعملت قد اXاّدة هذه أّن ع� تدّل الكرZـة ا��يات هذه

ا¡Çوت@, بطن
ã
| يونس و[ّكث وا¢الف�@, قومه ب� Dف نوح [ّكث

ã
| Fك ,@ ّ القهريى

أج�اً@, سن� Ì¿ع مَدين
ã
| موÏº|ع} و[ّكث ا�@, فأماته قرية ع� مّر مَن و[ّكث

/@طفً فرعون بيت
ã
| أّوً� و[كّثه
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أو قعود أو قيام صورة ع� بكونه يقيّد و� مطلق الّلبث أّن ع� أيضاً وتدّل
غ�ها@/ أو موت أو نوم

فÇR قـهراً � ÇUتاراً وٕابطاء تأخ� اXكث أّن واXكث@: اللبث ب� والفرق
/@ ّ قهريى تأّخر فٕانّه اللبث

مواردها@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف يظهر وwذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لبد@:

ذلك من بعض@, فوق بعِضه ء
ã
Ï¿ال تكّرس ع� تدّل صحيحة كلمة لبد@: ـ مقا

ٕاذا لُـبَداً@: عليه الناس وصار اXطـر@/ وَلّبدها أ�رُض@, وتَلبّدت معروف@/ وهو الل+بد@,
ألبَـد من فَُعـل@, وزن ع� أيضاً ولُبَـداً ,@ ِلَبداً عليه@ يكونون كادوا@ ـ@ عليه@, Qّمـعوا
يَلُغ ã�ّال الدماء لك�ة عليه تَتلبّد قَطيفته أّن وذلك لِبْدة@, ذو وأ�سد أقام@/ ٕاذا باXكان@,

م�له@/ يُفارق � الرجل والل�َبد@: به@/ أقام باXكان@: ألبَد الباب@: ومن فzا@/

منه@, أخّص والل+بدة@: صوف@, أو َشـعر من يتلبّـد ما ل ßa وزان الل+بد ـ مصبا
تلبيداً@: ء

ã
Ï¿ال لبّدت فيقال بالتضعيف ويَتعّدي لصق@, تِعب]ع� باب من ء

ã
Ï¿ال ولَِبد

Ø�ح كذلك وLوه ّ Rطميى َشعره ا¡اّج ولَِبد كالل+بد@, صار Ø�ح ببعض بعضـه ألزقت
به@/ أقام به@: وألبد للمطر@/ يُلبَس ما تُفّاحة@: مثل والل�بّادة �@يتشّعث@/

ب� اX	ا@كب عر الش� وهيى لِبدة أ�سد لُزبرة وقيل الل�بود@, واحد الل+بد ـ صحا
عليه شددَت ٕاذا ُملَبـد@: فهو الفرَس وألبدُت ِلَبد@/ وا�مع لِبدة@, ذو وأ�سـد @ِكتفيه@,
بذنبه ÍÈب ٕاذا البع�@: وألبَد وأوبارها@/ ا Òuألوا الربيُع أخرَج ٕاذا إ�بُل@: وألبدت الل+بد@/

وبوله@/ ثَلطه من لِبدة عُجزه ع� فتص� وبال عليه َثلط وقد عُجزه ع�
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اXأخوذ@/ Ø�£ا َعر الش� والقَطيفة@: وإ�نقباض@/ التجّمع التكّرس@: ـ أقول

َبـَعره أل� البـع�@: وَثَلط التفّرق@/ والتشّعث@: بلسانه@/ ¾Ìب ُولوغاً@: يلَغ ولَغ
رقيقاً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو َشعر تلبّد مصاديقه@: ومن التصاق@, مع Qّمع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

ã
| وQّمع تراب@/

ã
| والتلبّد بعض@/ فوق بعضه التصق ٕاذا ا¡يوان من عضو

ã
| ُصوف

ببعض@/ أ�جزاء بعض وٕالزاق يفارقه@/ � مكان أو م�ل
ã
| وٕاقامة نقطة@/ ع� الناس

نزول
ã
| إ�نسان wا يتجّمع

ã
الّ� والل�بّادة البع�بَذنبه@/ وٕالباد إ�بل@/ أوباَر الربيع وٕالباد

اXطر@/
Qّوزاً@/ فيكون وٕاّ� القيدين@, اعتبار من ف@بّد

/@٧ . ٩٠ ـ ُلَبداً ما6ً أهلكُت يَقوُل أَحٌد َعلَيه َيقِدَر لَن أن سُب ÒJأ

مقاصد
ã
و| مفيدة غ� موارد

ã
| بعض فوق Îا ÒÉبع bعxا أمواً� أنفقت أيى

صاح}ا@/ تنفع � دنيويّة

خالصاً كان ٕاذا ينفع إ�نفاق ٕاّن حيث ينفعه@, � ٕانفاقه فٕاّن بإ�هك@: والتعب�
ا�@/

ã
و| �

/@١٩ . ٧٢ ـ ِلَبداً عليه يكونون كادوا َيدعوه Jا عبُد قام ا Ø ÒX وأ@ّنه

موارد bيع
ã
| ربّه يدعو عبوديّته ÏÉقت[ والعبد بالفطرة@, عبد إ�نسان فٕاّن

ã
| بتوّغلهم الناس أّن ٕاّ� ,@ ّ طبيعيى أمر وهذا والعرضّيـة@, واòارجيّة الذاتيّة حاجاته
,@ ّ الطبيعيى ا�ريان خف العمل هذا أّن ظنّوا النفسانّية@, با¦ايت وIّج}م اXاّديات
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آثاره@/ وٕاطفاء وعداوته خفه ع� وعزموا مyم تعّجباً عليه@, وQّمعوا

وازدحام التجّمع
ã
| ع�شّدة تدّل ا Øuفٕا اXوردين@:

ã
التعب�باXاّدة@| لطف فظهر

بعض@/ فوق بعÎÉا والتصاق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لبس@:
ُيلَبس@, ما واللباس@: Ì»بالك والل+بس لُبساً, من@باب@تعب الثوب لِبست ـ مصبا
فيقال ثان@, مفعول ٕا� باGمزة ويُعّدي ُلُبس@, وا�مع كذلك@, واGودج الكعبة ولِباس
أ�مر ولَبست َمِبس@/ وbعه اللباس@, مثل والباء oXا بفتح لبَس ÒXوا الثوب@, ألبستُه

أيى وُلبسة@,
Ø
ËÉبال لُبُس أ�مر

ã
و| مبالغة@/ والتشديد خلطته@/ ÍÈب@: باب من لَبْساً

كث�اً@/ يُلبس الثوب والل�بيس@: ]ع�@خالطته@/ و�بسته أشكل@/ أ�مر: ٕاشكال@,@والتبس

لِبست ذلك من ومداخلة@, Uالطة ع� يدّل واحد صحيح أصل لبس@: ـ مقا
لَبست يقال أ�مر@, اختط والل�بس@: الفروع تتفّرع ومنه أ�صل@, وهو ألَبسه@, الثوب
يقال الظ�م@, اختط والل�بس@: بواضح@/ ليس أيى َلبسة@, أ�مر

ã
و| ألِبُسه@/ أ�مر عليه

كّل والل�بوس@: لباÎºا@/ والزوج الرجل@, امرأة وهيى اللباس الباب ومن أ�مَر@, �بست
ِدرع@/ أو ثياب من يُلبَس ما

مصدر بالفتح والل�بس ألَبس@/ الثوب لِبست قولك مصدر
Ø
ËÉبال الل�بس ـ صحا

قوله@: من خلطت@, ألِبس@: أ�مر عليه لَبست قولك

يلِبسون@/ ما علzم ولَلبْسنا

الل�بس@/ @= لِِبس ـ@
ã
æياÌº ِليبيس@, ـ آراميى �َبس@, ـ ع�يى ـ

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
لباس مصاديقه@: ومن ا¡Çفظ@/ بعنوان الس	 هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

خر �ل وحافظ ساتر الزوج� من وكّل اGودج@, ع� يُلبس ما الكعبة@, لباس البدن@,
/@Ftحيا

ã
|

]ع�ا�ختط و�بسُت@أ�مر, عليه@أ�مَر من@قوGم@لَبست ما@يقال ومن@الباب:
إ�شتباه وٕاNاد وإ�شكال اòلط ٕا� مرجُعه واقع@, أمر ع� إ�لباس فٕاّن وا�شتباه@:
ويدّل مقابله@,

ã
| وليست اXوارد@, هذه

ã
| الس	 لوازم من

ã
æعاXا فهذه ا¡ّق@, وس	

اÇXتعل�ق@, وخصوصيّة ع�@, حرف ومyا بقرينة@,
ã
æعاXا هذه

ã
| اXاّدة استعFل عليه

ا�ستمرار@/ ع� الدالّة اXفاعلة باب من الصيغة واستعFل

/@٤٢ . ٢ ـ ا¡ّق وتكُتموا@ بالباطل ا¡ق% َتلِبسوا و6

/@٨٢ . ٦ ـ بُظلم ٕاZاuم َيلِبسوا nو آمنوا اّلذين

/@١٣٧ . ٦ ـ م Òyدي علzم ولَيلِبسوا ُدوهم Ôل�

أّن ع� قرينة الكرZة ا��يات هذه
ã
| والدين واZ�ٕان ا¡ّق وهو اXتعل�ق ذ@كر

الس	 مصاديق ومن ٕالباس اXع�نوع وهذا الش}ة وٕاNاد التخليط من@إ�لباس: اXراد
ء@/
ã
Ï¿ل

ما وخلط س	ا¡قيقة يزم ظلم@: أو بباطل والّدين واZ�ٕان ا¡ّق ٕالباس فٕاّن
إ�شكال@/ وٕاNاد بالباطل ا¡ّق هو

/@٩ . ٦ ـ يلِبسون ما علzم وَلَلَبسنا Vًرج َعلناه Ò� َمَلكاً جَعلناه ولو

أ�مر لبّسوا م Øuفٕا وس	وه@, لبَسوه الّذيى النبّوة ومقام ا¡ّق علzم لَلبَسنا أيى
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وتلبي«Îم ٕاشكاGم لعاد رجل@: بصورة
Ø ã
الن ُجعل وٕاذا َملَكـ عليه اُنِزل لَو6 ـ بقوGم
تعا�@/ ا� ٕا� التلبيس ينسب وحينئذ ا¡ّق@,

/@٦٥ . ٦ ـ ِشَيعاً َيلِبَسكم أو ///@ عذاباً عليكم َيبعَث ع�أن القادُر هو ُقل

حال@, والكلمة والشيوع@, إ�تّساع من نوع ]ع� ِفعلة ع� شيعة bع يَع الش+
درك لكم ويُشكل أ�مـور عليكم Oّلط Ø�ح قلوبكم وJجب بصائركم يسـ	 أيى
وشـيوع ÇUتلفة فرق ٕا� Iّولكم بسبب وهذا حياتكم@, جريان

ã
| وا¡ّق الصح

بينكم@/ اXتفّرقة أ�حزاب

يبعث ا
Ø
W بأساً وأقوي ابتء أشّد وهو ا�معّية@, داخل من ينشأ عذاب وهذا

مyم@/ اòارج� التحت من أو الفوق من

/@١٥ . ٥٠ ـ جديد َخلق من َلبٍس
ã
| هم بل ا6ّٔول لق Òòبا أفَعيينا

خـلطهم قد Tجوبون فهم ا�ديد@, باòلق اXعرفة من وس	 حجاب
ã
| أيى

اXاّدة@/ nعا ماوراء عن أبصارهم وعميت ووسوسة@, اشتباه

:@ ّ واXعنويى اXاّديى من أعّم اللباس ٕاّن
Ø
j

:@
ã
| Fك ّ الظاهريى فاللباس

Fك خ�@/// ذلك التقوي ولباُس وِريشاً َسوءاِتكم ُيواريى ِلباساً عليكم أنزلنا
/@٢٦ . ٧ ـ F

ß
tَسوآ @F Òv ß

Ôل� @FÎ
Ò
ºلبا @Fyع ُع

ß
� يَ نّة Òا� من أبويكم أخرَج

يـواريى ما اللباس ومن وJفظـه@, البدن يسـ	 ما ّ الظاهريى اXاّديى فاللباس
البدن هذا ٕا� بالنسبة لطيفاً ÓÊ»ج كان ٕاذا والبدن البدن@, أعضاء من فقط السوءات

آدم@/ جنّة ã
| Fك له@, مناسباً أيضاً اللباس يكون

وا¡Çفظ الصـيانة ]ع� التقوي ـ الّتقوي وِلباُس ـ
ã
| Fك ّ اXعنـويى واللباس
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راسـخة وملكة قّوة إ�تّقاء هذا من حصلت وٕاذا وال¿Îوات@, ا¦ايت عن للنفس
والرذائل@/ السوءات عن ويس	ه Jفظه للنفس ّ معنويى لباس فهيى للنفس@:

:@
ã
| Fك ا��خرة@, nعا يناسب ]ا واللباس

/@٥٣ . ٤٤ ـ ُمتقاِبل� �ق واستَ ُسنُدس ِمن يلَبسون

/@٢٣ . ٢٢ ـ حرير فzا Îم
Ô
ºولبا

وا��خرة@, ا�نّة nعا تناسب وا¡رارة والدقّة واللينة اللطافة جهة من فا¡رير
دقيق@/ لطيف هو ما وJفظهم فيس	هم

واXوارد اXوضـوعات باختف Oتلف وهو ا¡افـظ@, السـاتر هو فاللباس
والشّدة@: البأس مورد

ã
| فيقال وا�هات@,

/@٨٠ . ٢١ ـ بأِسكُم من لُتحِصَنكم َلبوسلكم َصنعَة

إ�حصان@والس	
ã
�ت+صافها@| ا¡روب

ã
@تلبس@|

ã
الّ� ع�@الدروع الصيغة تطلق

فzا@/ بالثبوت

اXعيشة@: وسائل وتأم� العيش وٕادامة ا¡ياة جهة
ã
و|

/@١٨٧ . ٢ ـ لباسGّن rوأن ِلباسلكم هّن

حوائجه@/
ã
| له ومع� وحافظ ا��خر ضعف جهات ساتر Fyم واحد كّل فٕاّن

السأم ورفع إ�سـ	احة تأم�
ã
و| وا¡يوان لٕنسان ا¡ـياة ٕادامة جهة

ã
و|

الوجود@: وحفظ الفائتة القوي وQديد

/@١٠ . ٧٨ ـ معاشاً اَر Øyال وَجَعلنا ِلباساً الل%يَل وَجَعلنا

@فيه@لٕس	احة@ورفع@@الكلة /
ã
حيث ٕاّن@ الّليل@ساتر@@للحيوان@يست	@ بظلمته@وOت�



١٨١ éل

والفقر@: وإ�ضطراب الوحشة جهة
ã
و|

/@١١٢ . ١٦ ـ @َيْصَنعون كانوا ]ا@ ْوِف Òòوا وِع Ôا� ِلباَس @Jُا فأذاَقها

وتلبَ«Îم@/ وتغشاهم حياtم جريان وتس	 wم Iيط واòوف والفقر فا�وع

Tفوظ مع�أ�صل ٕاّن حيث ا¢تلفة@: اXوارد هذه
ã
| التعب�باXاّدة لطف فظهر

Ø
Ì¾

ã
| أو خ�ونفع

ã
كانت| أو معنوّية@, أو ماّدية موارد

ã
كانت| سواء فzا@, ومنظور

وÍÈر@/

ا¡فظ@/ الس	@, القيدين@: ¡اظ من و�@بّد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@éل

لبَنـته يقال اÌ¿Xوب@, Òé�الل وهو كلFت@, منه يتفّرع صحيح أصل :@éل ـ مقا
الكث� :@

ß
éلـ ÔXوا تامر@/ يقال Fك ,@éل عنده أيى �ِبن@, وفن ,@ Òé�الل سـقيته ٕاذا ألِبنه@:

éل ذات كانت وٕان ,@
ß

éمُل فهيى ÍÈعها
ã
| لبyا نزل وٕاذا غزيرة@/ َلِبنة@: وناقة /@é�الل

ا
Ø
Wو /@éالل ¾Ìب ك�ة عن سِفه ٕاذا َملبون@: ورجل بكيئة@/ أو كانت غزيرًة لَبون فهيى

ذلك بـه كان ٕاذا
ß

éَل رجل يقال الِوسادة@, من الُعنق وجع :@ Òé�الل الباب هذا عن شّذ
الط�@/ من الل+بنة ومنه الوجع@/

هو يقال ضاع@, كالر+ والل+بان ألبان@, bعه وا¡يوانات@, ّ ا��دميى من Òé�الل ـ مصبا
يُ¿Ìب@/ الّذيى هو é�الل فٕاّن اُّمه@, éبل يقال و� السّكيت@: ابن قال اُّمه@, ِبلبان أخوه
ٔ�ّن بذلك يت Ød َلبون@, بنت 
واُ�ن الثالثة@, السنة

ã
| يدخل الناقة ولد الل�بون@: وابن

بنات يقال |أيى اللبون@, بنات كإ�ناث الذكور وbع ,@éل Gا فصار غ�ه ولدت اُمّه
يقال وGذا ,@éمُل فهيى الناقة ÍÈع

ã
| éالل نزل وٕاذا واXؤّنث}@/ اXذّكر bع

ã
| الل�بون



éل ١٨٢

:@é+والل ا¡اجة@/ والل�بانة@: الكندر@/ والل�بان@: الصدر@/ والل�بان@: /@éمُل ابن أيضاً ولدها
ã
|

الط�@/ من Òيُب� ما

ماست@/ ش�@, @=@ �بان ـ@ @ آراميى �بان@/@ ـ @ ع�يى ـ@ @
ã
تطبي� فرهنگ

/@ سفيديى Pهت كندر @= ِلبونتاه@ @ـ@ آراميى ِلبوناه@/@ @ـ@ ع�يى ـ@ @
ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا¡يـوان ÍÈع من اòارج أ�بيض السيّال هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ�صل أّن

وما الكندر مفهوميى أّن Fك وا��رامّية@, الع�يّة من مأخوذة اللغة وهذه الطفل@/ لتغّذيى
/@Fyم مأخوذان أيضاً |خشت} الط� يُب�من

Ö
Òn
à Ò
éَل ِمن وأuاٌر@ آِسـٍن

ß
غ� ماٍء@ @ِمن أuاٌر فzا ـُقوَن ت% ÔX ا ُوِعَد

ã
	 اّل ن%ِة Òا� َمَثُل

/@١٥ . ٤٧ ـ Ó Ø
ُمَص َعَسٍل ِمن وأuاٌر Òللّشاِرب� ٍة لَّذ ٍر Ö Ò̀ ِمن وأuاٌر طَْعُمُه Ö Úَيتغ�

صافية واللéماّدة وحيوان@/ نبات من حياة ذيى تشكّل@كّل ا¡ياة@وبه ماّدة اXاء

Ø
j باòمر@/ يتحّصل وهو تلّذذ@, ٕا� Jتاج ا�نسان تقّوي ٕاذا وبعده أ�صيل@/ للتغّذيى
من فzا وGم ـ والفوا@كه با¥رات التنفّل وبعده بالعسل@/ وا¡رارة الذوق تقوية يلزم

وَمغفرة@/ الث%َمرات @كّل

الربّـانيّـة التوّجهات اXاء فيناسـب الروحانّيـة@:
ã
| وأمّا اXاّدة@, nعـا

ã
| هذا

اXعارف Iّصَل éوالل ا¡ياة@/ مظهر اXاء فٕاّن اXستمّرة ا�ارية اG�ٕيّة وا�رتباطات
والعسل الروحانّيـة@/ واللّذات وا¡ا�ت ا�ذباِت واòمر ال¿Îودّية@/ ا¡قّة والعلوم

/@
Ø ã
الباط� والتحّرك وا¡ّب اòلوص

أ�عFل عن وحفـظه للنفس التقـوي Iـقّق بعد تتحّصـل ا Ø̂ ٕا اXراحـل وهذه
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ال¿Îوّية@/ وا¦ايت ا¡يوانيّة

خاِلصاً َلبناً وَدٍم ب�َفْرٍث ِمن ُبطوِنِه
ã
| ا ØW ُنْسقيكُم ةً Ò Öَلِع� ا6ٔنعاِم ã| لكُم وٕان%

/@٦٦ . ١٦ ـ للّشارب� ساِئغاً

أن قبل الغذاء
ã
| Jصل اختل والفرث الدم@/ ٕا� الفرث يتحّول أن قبل أيى

الكامل@/ ËÉGا وقبل بالكليّة Øيتغ�

أ@نّه ٕا� الثانية@: ا��ية
ã
و| /@ Øيتغ� � لبناً كونه بعد أ@نّه ٕا� اُ�و�@: ا��ية

ã
| فيشار

دماً@/ يص� أن قبل الغذاء من يتكّون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

�أ@:
�أت يقال ٕاليه@, يُلتجأ اXكان لجأ@: ÒXوا اللجأ@, وهيى واحدة كلمة �أ@: ـ مقا

والتجأت@/

ٕاليه@: والتجأ وتِعب@, نفَع
ã
èبا من مهموز �أً@: وغ�ه ا¡صن ٕا� �أ ـ مصبا

وأ@كرهته@/ اضطررته أته@باGمزة@والتضعيف: Øٕاليه@و� وأ�أته ملجأ, صن ß¡وا اعت½Ë@به@,

وأ�أت أً@, Ö Òو� وءاً Ô� ٕاليه أ�أُ فأنا اXكان ٕا� �أت ـ ١٩٢ . ١١ الxذيب
خف باطنه أمراً

ã
çتأ أن يُلجئك أن الت�لِجئة@: :@qيGا أبو َملجأ@/

ã
| حّصنته ٕاذا َء

ã
Ï¿ال

فيه
ã
� ما ويقال@: الزوجـة@/ والل�َجأ@: فن@؟ يا أ Ò Ò� ألك يقال@: ُشـميل@: ابن ظاهره@/

حاجة@/ فيه
ã
� ما أيى لَوجاُء@, و� َحْوجاُء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العوذ@:

ã
| وقلنا نفسه@/ ليحفظ ء

ã
Ï¿ب اعتصام هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن
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ا�عتصام@/ ٕا�Vّرد @اللجأ
ã
| فالنظر مواجه@له@/

Ø
Ì¾ من ء@واعتصام@به

ã
Ï¾ ٕا� التجاء ٕانّه

سوء@/ أمر من ا�عتصام ٕا� العوذ
ã
و|

معنويّاً, أو Tّل@ماديّاً ã
| ا�ستقرار ٕا� ا¡ركة@والقصد جهة اXأوي:

ã
ويحظ@|

ا�عتصام@/ ٕا� فيه نظر و�

اعتصـام مورد
ã
| ء

ã
Ï¾ جعل ٕا� fرجـعها وإ�@كراه@: إ�ضطرار oمفاه وأمّا

وIّفظ@/
/@١١٩ . ٩ ـ ٕاليه ٕا6ّ Jا ِمن َملْجأ@ 6 أن وَظن�وا Îم Ô»أنُف علzم وضاَقْت

يومئٍذ َملجأ من َلكُم ما Jا من لُه َمرّد@ 6 يوٌم
ã
çيأ أن قبِل لربEكُممن اسَتجيبوا

/@٤٧ . ٤٢ ـ

/@٥٧ . ٩ ـ ٕاليه @لََوّلوا@ Vًَخ ُمد% أو َمغاراٍت أو َملجأً دون ÒN لو

وهو مكان Ëºٕا الَغور@, من غارة@: ÒXوا مطلقاً@, وا¡فظ إ�عتصام مورد لجأ@: ÒXا
مطلق فيه ويحظ مورد@,

ã
| دخول Tّل َخل@: واXد� ء@/

ã
Ï¾ قعر

ã
| والورود الغور Tّل

ء@/
ã
Ï¾

ã
| الدخول

مالكيّته فٕاّن الدين@, يوم مالك وهو اXتعال@, ا�
ã
| Í½منح القيامة

ã
| لجأ ÒXوا

أ�يديى
ã
اُو�

ã
يف� يوم القيامـة@, يوم Øيتج� اXطلق النافذ وسلطانه التامّة وحكومته

تعا�@/ منه ٕاّ� حكم و� نفوذ ي	اءي و� والقّوة@,

Çbيع
ã
| قدرته أّن Fوك اXطلقـة@, النافذة التامّة قدرتـه يتبع تعا� وملجأيّته

اXطلقة@, ملجأيّته كذلك مؤّثرة@, قدرة و� نفوذ قباGا
ã
| وليس حا@كمة سارية nالعوا

اليوَم َك ÔÍ Ò½فب ـ القيامة يوم ترتفع وا¡جب الّدنيا@, هذه
ã
| Tجوب إ�نسان أّن ٕاّ�

َحديد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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:@ Øª
وجة Òو� وج@, Ò� فهو اجة@, Òو� اجاً Òو� تعب باب من جاً Ò Ò� أ�مر

ã
|
Ø
ª ـ مصبا

اختلطت@, أ�صوات@: والتّجت لغة@, ÍÈب باب ومن وواظبه@, ء
ã
Ï¿ال �زم ٕاذا مبالغة@:

ترّدد@/ صدره@:
ã
| وتَلجلَج معَظمه@/ اXاء@: ـة Ø Ôو� ملتٍج@, والفاعل

ء@,
ã
Ï¿ال وترديد ع�@بعض@, بعضه ء

ã
Ï¿ال ع�@ترّدد يدّل صحيح أصل :@

Ø
ª ـ مقا

Û
Ôªالباب ومن اجاً@/ Òو� جاً Ò Ò� ع�َفِعلَت جَت ß Ò� وقد يلَّج@,

Ø
Òª يقال الل�جاج@, ذلك ومن

البـحر التّج يقال بعض@, ع� بعضـه ي	ّدد ٔ�@نّه ته@, Ø Ô� وكذلك قاموسه@, وهو البحر
بلُـّج فشب+ه أمره فُّخم كأ@نُّه التشـبيه@, ع� هذا ا Ø̂ وٕا اً@, Ø Ô� يسّمي والسـيف ٕالتجاجاً@/

دها@/ رد� ٕاذا فيه@:
ã
| اXضغة الرجل لج Ò� ويقال البحر@/

أ�مر
ã
|
Ø
ª وقد عنه@, اXزجور الفعل تعاطيى

ã
| والعناد ا¦اديى الل�جاج@: ـ مفر

اللـيل ة Ø Ôو� أمواجه@, ترّدد
Ø
ËÉبال البحر ة Ø Ôو� ترّدده@, أيى الصوت ة Ø Ò� ومنه اجاً@/ Ò�

الكم
ã
| ال	ّدد والل�ْجَلجة@: البحر@, ة Ø Ô� ٕا� منسوب ّ يى Ù Ô� Mر

ã
| قال َظمه@, ترّدد

ã
و| قائله قول

ã
| oيستق � أيى َلج@, Ò� والباطل أبلُج ا¡ّق وقيل@: الطعام@/ ابتع

ã
و|

فيه@/ ي	ّدد بل فاعله فعل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ميل يوافق � مورد
ã
| وٕادامته عمل تكرار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن
Xيله@/ Uالفاً ويكون يقابله@,

لوازم fن ال	ّدد@: الِعَظم@, إ�ختط@, اXواظبة@, زمة@,Xا العناد@, oمفاه وأمّا
القيدين@/ ¡اظ من و�@بّد أ�صل@,
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اXستمع@/ انزجار الكم@بعد وتكرير عنه@/ الyيى بعد عمل ٕادامة مصاديقه@: ومن

ã
| وهكذا ا¡ّق@/ قبال

ã
| الباطل وترّدد ا¡اÍÈين@/ قبال

ã
| البحر [ّوج

ã
| والتداوم

متداوماً اXتنـّوعة أ�صوات واختف عنده@/ ÍÉح Xن خفاً الفم
ã
| الطعـام مضغ

و[ّوج أ�عداء@/ قبال
ã
| ا¤اربة صفوف

ã
| و[ّوجه السيف وحركة السامع@/ قبال

ã
|

للناظر@/ اللّيل
ã
| الظ�م

عمل@, تكّرر فيه يكون ما أيى به@, يُلَّج ما ]ع� كالل�قمة فُعلة الل�ّجة أّن فظهر
السيف@/

ã
و| للهواء@, الظلمة

ã
و| اXاء

ã
| @كا¦ّوج

غ�Yا@/ أو اXعظم أو العمق ]ع�ذيى وليس

/@٧٥ . ٢٣ ـ م
ß
uُطْغيا

ã
| وا َلَلج� @ ØÍÔÈممنw@ @ما وكشفنا ناُهم Ö ßa َر ولو

/@٢١ . ٦٧ ـ وُنفور mُعتو ã
| وا@ Û Òَبل� ِرزَقه ٕانأمَسَك يرُزقكم اّلذيى هذا أم%ن

والُعتّو@/ الطغيان مراحل
ã
| ا¢الفة أعGFم وكّرروا أداموا أيى

الصـفة وهذه بالوظائف@, يرتبط Dف والعصيان فÇòا تكّرر يزم فالل�جاج

ã
| واòضوع oوالتسل إ�طاعة

ã
æمعا وفقدان النفس@,

ã
| العجب وجود عن تكشف

ا¡ّق@/ قبال

/@٤٤ . ٢٧ ـ ة Ø Ô� َحِسَبتْه رأتُه ØFفل َح ÖÍ Ú½ال ãادُخ� ا ÒG قيَل

/@٤٠ . ٢٤ ـ موج فوقه من َموٌج َيغشاُه يىّ Ù Ô� Mٍر ã
كُظلFت| أو

ويدّل السا@كن@/ الرا@كد اXاء قبال
ã
| وهذا كّرة@, بعد كّرة اXاء

ã
| [ّوج ظهور يراد

اُمور@: ا��يت�
ã
| اXع� هذا ع�

وكَشَفْت ـ تعا� قوله Oالفه اXعظم@: أو العميق ]ع� كانت ٕاذا الل�جة أّن ـ ١
عميق@/ غ� كونه ع� يدّل فzا للورود والxيّؤ الساق كشف فٕاّن ا@, Özساَق عن
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العمق@/ فقدان عن يكشف ال½Íح
ã
| اللّجة وقوع ـ ٢

البحر@, مفهوم
ã
| خصوصية يزداد ف :@oوالعظ ]ع�العميق ّ يى الل�ج+ كان ٕاذا ـ ٣

مّتسعة@/ أرض
ã
| الكث� اXاء هو البحر فٕاّن

موضوع
ã
| زائدة ظلمة يوجب ف مائه@: وك�ة البحر عمق اXراد كان ٕاذا ـ ٤

جـهة ٕا� الظلFت
ã
| النظر أّن

Ø
Dس و� فيه@, وا¦ـّوج إ�ضطراب فR البحـرّية@,

ã
| يـزيد :@ Øمطم� غ� متمّوجاً نفسه

ã
| البحر كان وٕاذا والشّدة@, والدهشة الوحشة

فٕاّن له@, تفسـ� موج} فوقـه من موج |يَغشاه بعـده ما وا�ملة والشّدة@, إ�ضطراب
فوقه من ّ الثانويى واXوج البحر@, íم

ã
| ذلك فيكون ا¡لول@, مع إ�ستيء هو

ã
Ï¿الغ

اXاء@/ سطح
ã
| يكون

فهذه@الظلFت@ماّدية@Tسوسة@متحّصلة@من@الشّدة@وإ�ضطراب@والدهشة@ا¡اصلة
بعض@/ فوق بعÎÉا ا¦ّوجات هذه من

متحّصلة@من@الكدورات ا¤سوسة@, ا¦ّوجات هذه فأعFل@الكافرين@كظلFت@من
هذه íوم موج@, فوقه من موج يَغشاه ـ السوء أعFل من كدوراٌت ويعلوها الباطنّية@,

الفاسدة@/ وإ�عتقادات أ�فكار هو اXنكدرة ا¦ّوجات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¡د@:
أ¡اد@, وbعه لغة والل�حد ود@, Ô¡ وا�مع الق�@, جانب

ã
| الشّق الل�ْحد@: ـ مصبا

وأ¡دته@: اXّيت دت Ò¡و حفرته@, ٕا¡اداً@: وأ¡دته نفع@, باب من داً Ò¡ الل�ْحد و¡دُت
عبيدة@: أبو وقال طعن@/ ٕا¡اداً@: وأ¡َد داً Ö Ò¡ الّدين

ã
| الرجل د Ò¡و الل�ْحد@/

ã
| جعلته

موضع@/ Ëºٕا واXلَتحد@: وظلم@/ جار د@: Ò¡و وماَري@/ جادل ٕا¡اداً@: أ¡َد

عن مال ٕاذا الرجُل Çد Ò¡أ يقال ٕاستقامة@, عن ميل ع� يدّل أصل ¡د@: ـ مقا
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¡دت يقال ا�ـَدث@,
ã
جان أحد

ã
| مائل ٔ�@نّه الل�ْحد يى Ødو واZ�ٕان@, ا¡ّق طريقة

ٕاليه@/ Zيل الّجيى ٔ�ّن بذلك يى Ød لجأ@, ÒXا واXلَتحد@: وأ¡دُت@/ اXي+َت

وق�مَلحوٌد الق�@, عرض
ã
| ُحفر ما الل�ْحد@: الليث@: قال ـ ٤٢١ . ٤ الxذيب

ã
| ا�¡Çاد ومع� وناحيته@/ َحرفه ء@:

ã
Ï¾ كّل د Ö Ò¡و داً@, Ö Ò¡ له دوا Ò¡ وقد وُملَحد@, له

ومال به اُِمر Dف القصد ترك ٕاذا ا¡رم@,
ã
| أ¡د الليث@: وقال القصد@/ عن اXيل اللغة@:

|الطريق باً
Ö
Ì
Ò
º و� مَلجأً أيى ـ ُملَتحداً دونه ولَنأِجدمن ـ

ã
| الفّراء@: وقال ٕا�الظلم@/

وجادلُت@/ ماريُت وأ¡دُت@: وِملت@/ ُجرت دُت@: Ò¡ عبيد@: أبو ٕاليه@/ أ�أ والوجهة}

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXنظور@/ ال�نا¶ íم عن خارجاً عمل أو أثر هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

اGدف خارج ال«Îم وٕاصابة اXنظور@, الق� حفر íم
ã
| الل�ْحد حفر مصاديقه@: ومن

منحرفاً وقول عنه@/ برنا¶@الّدين@باL�ٕراف عن خارجاً فكر وعمل@أو عنه@/ باL�ٕراف
با£ادلة@/ اXكاXة مـقام

ã
| ا¡ّق عن منحرفاً وMث خفها@/ وع� ال¿Îادة íم عن

ع� ء
ã
Ï¾ أو ٕا�شخص والتجاء حرمته@/ باستحل َرم Ò¡ا برنا¶ خف ع� وعمل

عنه@/ باòروج اXنظور ال�نا¶ خف

مطلق
ã
| اXاّدة استعFل وأمّا إ�ستعFل@/ موارد

ã
| رعايxا �زمة القيود وهذه

Qّوزاً@/ فيكون :@
ã
æعاXا هذه

/@٤٠ . ٤١ ـ عَلينا فون Ö ÒO6 آياِتنا
ã
| ُيلِحدوَن اّلذيَن ٕان%

/@١٨٠ . ٧ ـ أÊºِئه
ã
| ُيلِحدوَن @اّلذيَن روا وذَ wا فادعوُه Ò�ْس Ô¡ا اÊº6ُٔء ِJِو

مواضعها عن ت½Íيفها فzا وإ�¡اد التكوينّية@واللفظّية@, ا��يات ا��يات@تشمل



١٨٩ ¡د

حقائقها@/ عن وتأويلها مفاهيمها عن وIريفها

يشـاءون ما وفق ع� وتفسـ�ها حقائقها
ã
| ف ØÍ½الت اÊº�ٔء@:

ã
| وإ�¡اد

علzا@/ هيى
Ø
Fع باL�ٕراف الباطلة@, أفكارهم ٕا� وٕارجاعها

وهذا ٕاليهأعجميىّ ُيلحدون ال%ذيى ِلسان ÕÌ¿ بَ ُيعلّمه ا Ú̂ ٕا َيقولون م Øu@َنعلمأ وَلَقد
/@١٠٣ . ١٦ ـ@ ُمب� Ø ãèعر لساٌن

النسـبة هذه أّن ٕا� ٕاشارة وإ�سـناد@: النسبة من غ�ه دون بإ�¡اد التعب�
فٕانّه ا¡ّق@, اXوضـوع عن خارج هو ما ٕا� وَسوقه حقيقـته íم عن القرآن ٕاخراج

ومع�@/ لفظاً ]ثله إ�تيان عن Ì¿للب اXعجز ا� @كم

/@٢٢ . ٧٢ ـ ُملَتحداً دونه من ولَنأِجَد اJأحٌد ِمن
ã
æ Ò� ÔNلَن

ã
Ùæ ٕا ُقل

/@٢٧ . ١٨ ـ ُملَتحداً دونه من ولَنQَد لكلFته ل Eمبد 6

واXلتَحد اXقصود@, ال�نا¶ íم عن خارجاً عمل اختيار ]ع� ٕافتعال إ�لتحاد
به@/ أو ٕاليه يُلتَحد ما ]ع� مفعول@, أو مكان Ëºٕا

واLرافه خفه @مورد
ã
ٕاّن@إ�نسان@| يراد مع@التسفّل, الغ� ٕاّن@الدون@]ع� وقلنا

غ�ه من مقاماً Nد � وجّل عّز ا� جانب من والغضب للسخط تعّرض ٕاذا وعصيانه

ã
| Í½الن منه ليطلب برناVه Tيط عن خارجاً جانبه ٕا� ويلتجأ ٕاليه يتوّجه تعا�

ابتئه@/ @كشف

¡فظ إ�عتصام@]قام Fzحظ@في عاذ ÒXوا اXلجأ أّن والفرق@ب�اXلجأ@واXلتَحد:
وهذا الثابت@/ ال�نا¶

ã
و| oستقXا ال½Íاط

ã
| يتحقّق اXع� وهذا /@mي �

Ø
Fع نفسه

عن باL�ٕراف ٕاليه وتوّجـه اXنظور ال�نا¶ خارج
ã
|

ã
| مقام فٕانّـه اXلتَحد فR

ال�نا¶@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



¡ف ١٩٠

¡ف@:
يلتحف@/ بالل+حاف ٕالتحف يقال ومزمة@, اشBل ع� يدّل أصل ¡ف@: ـ مقا

/@ Ú¬أ وأ¡َف@: �زمه@/ و�حَفه@:

به@, يُتغطّي ثوب كّل والل+حاف@: اXرأة@/ wا تلتحف
ã
الّ� ءةXا لحفة@: ßXا ـ مصبا
/@ Ø¬أ السائل@: وأ¡َف ف@/ Ô Ô¡ وا�مع

ِدثار من الل+باس سائر فوق الّذيى الل+باس لحفة@: ßXوا لحف ßXوا الل+حاف ـ لسا
بـه@, يُلتَحف ما Ëºٕا والل+حاف@: به@, التحفت فقد به تغّطيت ء

ã
Ï¾ وكّل وLوه@, ال�د

ã
| إ�¡اح شّدة وإ�¡اف@: غّطيَته@/ ٕاذا

ã
يع� ذلك به فعلَت ٕاذا ُفه@, Ò¡أ الرجَل فُت Ò Ò¡و

قال أ¡َف@, فقد درYاً أربعون وله سأل من |ص}@:
Ø ã
النّـ عن حديث

ã
و| اXسألة@,

ٔ�@نّه اشتقاقه هذا من واللحاف عyا@, مستغن وهو باXسألة ل ß Òc أيى ا�¡اف@: ومع�
التغطية@/

ã
| إ�نسان يشمل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مزمة@/ مع وتغطيته ء

ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ انطباق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

استيء وإ�حداق الرعاية@/ مع استيء هو إ�حاطة أّن والشمول@: ا¡وط
ã
| وسبق

الو�يـة@/ بـقيد وإ�سـتيء الطواف@/ بقيد وإ�طافة الدوران@/ بقيد وإ�دارة بالنظر@/
إ�نطباق@/ بقيد والشمول

مع والسؤال البدن@/ ع� اXنطبق اXشتمل اللباس أو الل+حاف مصاديقه@: ومن
اختياره@/ ويسلب الطرف فكر Jيط Mيث وإ�¡اح إ�¼Íار

وإ�¼Íار@/ إ�¡اح من أخّص اXع� وهذا



١٩١ ¡ق

ٕا¡افاً النّاَس َيسألوَن بسDُهم6 تَعِرُفهم ///@Jا سبيِل
ã
| وا ÔÍ ß½اُْح ال%ذيَن ِللُفقراء

/@٢٧٣ . ٢ ـ

َدراهـم
Ú ã
ع� له ـ

ã
| Fك ٕا¡افاً@, يُلحفون أو ٕا¡اف@, سؤال أيى مطلق@, مفعول

ٕاع	افاً@/ ٕاع	ف أيى ـ ٕاع	افاً

م Øuع�ٕاXا فيكون ا¡ال@, ع�ذيى اXنطبق الوصف هو ا¡ال فٕاّن وليسMال@,
يسألون@/ � السؤال

ã
| بإ�¼Íار ومتّصفاً إ�¡اف حال

ã
|

ولزوم واضطرار وظيفة عن كان ٕان سؤاGم أّن ٕا� ٕاشارة بإ�¡اح@: والتعب�
توجب � ¾Ìعيّة أو عقليّة الوظيفة فٕاّن اXتوّسط@, السؤال حّد عن يتجاوز ف :@

Ø ã
عق�

تعا�@/ با� واZ�ٕان اXؤمن عّز Oالف Ø�ح ا¡اجة@, وعرض التذّكر مقدار عن أزيد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¡ق@:

مـثله@, وأ¡قته أدركته@, اقاً@: Ò¡ تعب باب من ق Ò¡أ به قت ß¡و قتُه ß¡ ـ مصبا
عذابك ٕاّن ـ الدعاء

ã
و| أيضاً@/ ق Ò¡وأ هو فلِحق ٕايّاه@, أتبعـته بعمرو@: زيداً وأ¡قت

ٔ�ّن ٕاËºمفعول بالفتح وNوز �حق@, ]ع� بالك«ÌٕاËºفاعل Nوز ملحق@@ـ بالكفّار
لشـبه ٕابنه@, بأ@نّه أخ� بأبيه@: الولد القائف وأ¡ق wم@/ ي�له أيى بالكفّار@, أ¡قه ا�
اللزوم@/ لزمه ,@فالل�حوق ¡وقاً@: ا¥ن و¡قه اّدعيته / ء@:

ã
Ï¿ال واستلحقت له / يظهر Fyبي

إ�دراك@/ والل�حاق

فُـن ق ß¡ يقال غ�ه@, ٕا� وبلوغـه ء
ã
Ï¾ ٕادراك ع� يدّل أصل ¡ق@: ـ مقا

ٕاليـه@/ وصلت وأ¡قته@: اّتبعته@, قته@: ß¡ قالوا@: ا Ø[ور ]عـناه@/ وأ¡َق �حق@, فهو فناً
ُيصيبه@/ داء ا¦ر@:

ã
| والل�َحق لَصق@/ ÔXا � عيى الد� لَحق@: ÔXوا



¡ق ١٩٢

النبات من به أ¡قتَه أو شيئاً ¡ق ء
ã
Ï¾ كّل الل�حق@: الليث@: ـ ٥٦ . ٤ الxذيب

أخÍÉقّل يكون ء
ã
Ï¾ بعضه

ã
| Oرج

Ø
j وُيثِمر@, ُيرِطب أن وذلك النخل@, ل Òa وِمن

من واللَحق قاً@/ Ò¡ يسّمي الَكْرم
ã
| ذلك Lو ويكون الشتاء@, يُدركه Ø�ح ُيرطب ما

لّحق bعاً أو مصدراً@, يكون أن Nوز واللَحق م@/
Ø
zمُض بعد بقوم يَلحقون قوم الناس

سقط ما به فتُلِحق منه الفراغ بعد بالكتاب يُلَحق ما واللَحق@: وَخَدم@/ خادم يقال Fك@
أ¡اقاً@/ وQمع عنه@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وقد ,@منفصً كان أن بعد ء
ã
Ï¾ ٕا� الوصول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

خلف وا¡ركة القفو هو إ�تّباع ٕاّن وقلنا غ�ها@, وب� بيyا الفرق ردف@: ـ
ã
| سبق

أو أمر
ã
| اتّباع ٕا� الطاعة

ã
| النظر أّن Fك فكر@/ أو عمل

ã
| ّ معنويى أو ماّديى ء

ã
Ï¾

/@ uيى

أ�صل@: مصاديق ومن Qّوزاً@/ إ�ستعFل فيكون وٕاّ� القيدين@, ¡اظ من و�@بّد
يَلحق وما القائف@, النسبMكم

ã
| وٕا¡اق بعده@, إ�تّباع وهكذا الفصل@, بعد إ�دراك

الفراغ@/ بعد بالكتاب يُلَحق وما الداء@, من ا¦ر

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى
ã
| يكون أن من أعّم فأ�صل

:@
ã
| Fك فاXاّديى

/@٣ . ٦٢ ـ wم َيلحقوا ا ØX مyم وآَخريَن

عطف وا�ملة القيامة@/ يوم ٕا� يلحقون
Ø
j البعث@, زمان

ã
| wم يلحقوا n أيى

n الّحق� فٕاّن آياته@: ع� اُ�مّيّ�و� ع� عطفها يصّح و� يزكzّم@,
ã
| مفعول ع�

الثابتة@/ الباقية با��يات يزكzّم بل ا��يات@, علzم يتُل nو فzم الّرسول ُيبَعث



١٩٣ ¡م

من أ َلْتـناهم وما م Ô Òx ي% Eذُر م ß
w ـْقنا@ Ò¡ أ بٕاZاٍن م Ô Ôx ي% Eذُر م Öxواّتبََع آَمُنـوا وال%ذيَن

/@٢١ . ٥٢ ـ ء
ã
Ï¾ِمن َعَمِلِهم

wم@/ أ¡قناها واZ�ٕان@: الطاعة
ã
| اXؤمن� باء ا�� اّتبعت ٕاذا يّة الذر+ ٕاّن يراد

ا� Øص� الّرسول ذّريّة مقام عظمة ع� ¼JÍة د�لة الكرZة ا��ية هذه
ã
و|

واZ�ٕان@, بالعمل Gم تابع� كانوا ٕاذا الّسم علzم اXعصوم� أ�_ة يّة وذر+ وآله عليه
باء@, �ل وQليً ÓDتعظ وهذا صا¡�@, وكانوا اتّبعxم ٕاذا اXؤمنـ� سائر يّة ذر+ وهكذا

والتحّزن@/ Øn@التأ عن وصوناً قلوwم@, ل	ضية وIصيً

:@
ã
| Fك ّ واXعنويى

/@٢٧ . ٣٤ ـ Ìكاَء Ô¾ به Ôrأ¡ق ال%ذيَن
ã
æُقلأرو

يُّدعي ¾Ìيك كّل وتشمل ال¿Ìكاء@,
ã
| اعتقادهم ع� للعقء الّذين ـ وكلمة

جهة من ٕا�ا�¡اق والنظر غ�ها@/ أو ٕانسان أو عقول أو مئكة من ¾Ìكه@, ويُعتقد
غ� وجّل عّز با� ّ ماّديى أمر ٕا¡اق فٕاّن والربوبّيـة@, اG�ٕ×يّـة ومرتبة ّ اXعنويى اXـقام

معقول@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¡م@:
يُنسج ما الثوب@: مة Ò¡و ام@/ ß¡و Fن Ô¡وم@و Ô¡ وbعه ا¡يوان, من الل�حم ـ مصبا
ما وهيى والصـقر البازيى مة Ô¡و لغـة@/ والفتح القرابة@, والل�حمة@: لغة@/

Ø
ËÉوال عرضاً@,

القـتال@/ لحمة@: ÒXوا واختلط@/ اشـتَبك القـتال@: والتَحم لغـة@/ والفتح صاد@, ٕاذا يطعمه
تلتحم@/

Ø
j اللّحم تشّق

ã
الّ� الشجاج من واXتaة

بعضـه متداخل هو الّذيى كاللحم تداخـل@, ع� يدّل صحيح أصل ¡م@: ـ مقا
الناس@: تحم أحدYا Xعنـي�@: َملحمـة@, ا¡رب يت Ù Ôdو الل�حم@/ ذلك من بعض@,

ã
|



¡م ١٩٤

ورجل القتيل@/ :@oوالل�ح /@ Òل� ÔXا كاللحم القَت� أّن وا��خر بعض@/
ã
| Îم ßÉبع تداخلهم

فن@, ِعرض وأ¡متُك تامر@/ يقال Fك اللحم عنده من والحم@: اللحم@/ كث� :@o Ò¡

الشـيئ� بـ� �aُت ويقال يأ@كلها@/ مًة Ô¡ له جعلَت كأ نّك بَشـتمه@, منه مكّنـتَه ٕاذا
اللحم@/ يى Òxمش م@: ß Ò¡ ورجل ]ع�@/ و�ءمت@:

تن@/ گوشت گوشت@, @ـ@ م ß ß¡ @ـ@ ع�يى @ـ@
ã
تطبي� فرهنگ

خورا@ك@/ غذا@, نان@, @= م@ ß Ò¡ ـ@ @
ã
æياÌº ,@F Ò¡ ـ@ @ آراميى ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومصقة@/ ء@يوجب@تؤماً
ã
Ï¾ íم

ã
ما@يكون@| هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@أ�صل

أجزاء
ã
| وإ�شتباك التؤم يتحّصل wا

ã
الّ� ا¡يوان بدن

ã
| اللحوم مصاديقه@: ومن

ب� القرابة وحقيقة بيyا@/ mوت دي الس� تُصق
ã
الّ� اXنسوجات

ã
| والل�ْحمة البدن@/

ا¤اربة@/
ã
وإ�ختط| إ�شتباك يتحقّق به وما بيyم@/ mت

ã
الّ� وهيى أ�رحام@, ذويى

ذلك@/ وغ� م@, ß Ò¡و �حم@, رجل فيقال@: مشتقّات@, ٕانðاعاً اللحم من ويشتّق

إ�نقباض يتحّصل wا
ã
الّ� العضت عن عبارة ا¡يوان بدن

ã
| اللحم ٕاّن

Ø
j

العظاَم وتصق mت مíالبدن
ã
| واقعة وهيى البدن@, أعضاء

ã
| وإ�نبساط@والتحّرك

ٕاشارة Qيئها ح� وذلك تعمل@بتأث�إ�رادة@, مyا إ�راديّة والعضت ببعض@, بعÎÉا
وعمل@/ Iّرك ٕا� أ�عصاب جانب من

/@٢٥٩ . ٢ ـ ÓF¡ َنكسوها Øj ُننشُزها كيف الِعظام ٕا� وانظُر

/@١٤ . ٢٣ ـ ÓF¡ العظاَم فكَسونا ِعظاماً ضَغة ÔXا فخَلقنا

Ø�ح Gا@, لباسـاً وتكون تغط+zا للعـظام كالكُسوة ا¡يـوان
ã
| الل+حام فتكون



١٩٥ ¡م

أ�عضاء@/
ã
| وإ�نبساط وإ�نقباض ا¡ركة وتتحقّق تتشكّل

/@١١٥ . ١٦ ـ به Jِا
ß
Öِلَغ� اُِهل% وما يِر Ö� ßòا َم Ö Ò¡و َم والد% ْيتَة ÒXا عليكُم م حر% ا Ø̂ ٕا

/@١٤٥ . ٦ ِرْجسـ فٕانُّه ِخ�ير م Ò Ò¡ أو

والُمْنَخِنقُة بِه Jِا
ß
Öِلغـ� اُِهل% وما يِر Öـ� ßòا ُم Ö Ò¡و والدُم ْيـتُة ÒX ا َعلْيكُُم َمْت Eُحر

وأن ع�الن�ُصِب ذُِبَح وما Ôr ذَ@كّيْ ما ٕا6ّ ُبُع الس% أ@َكَل وما والن%طيحُة يُة Eد�Xوا وقوذةُ ÒX وا
/@٣ . ٥ ـ ِفْسٌق ذلكُم با6ْٔز6ِم َتْستْقِسُموا

ا�òير@, من اللحم وهو اللحوم@, من ُحّرم ٕا�ما ٕاشارة الكرZة ا��يات هذه
ã
|

مات وما وغ�ها@, أ�صنام من تعا� ا� لغ� ذMه
ã
| الصوت ُيرفع وما اXيتة@, ومن

وما الن�صب@, ع� وبالذبح السبع@, وبأ@كل وبالنطح@, وبالسقوط@, وبالÍÉب@, باòنق@,
بأ�ز�م@/ Ë»يُق

الكتب ٕا� فzا ا¡رمة وعلل وأحكامها اXوضوعات هذه ¾Ìح
ã
| ول�اجع
اXفّصلة@/ اXربوطة

ـ فكِرهُتموه َميتاً@ أخيـِه ¡َم يأ@كَل أَحـُد@كُمأن أJب� بعضاً@ و6@َيغَتببعُضكم
/@١٢ .@٤٩

اXؤمن@/ أ�خ @من ّ معنويى كذلك@أ@كل@¡م مكروه@للنفس@, اXّيت أّن@أ@كل¡م فgا

Ø ã
الباط� والشكل والعنوان وإ�عتبار والشخصيّة الوجاهة عن عبارة ّ اXعنويى واللحم

ã
| والتصق والتشكّل التؤم يتحّصل به ما لٕنسان اللحم فٕاّن للمؤمن@,

Ø ã
æالروحا

وعنوانه@/ الباطنيّة وجهته وهو ,@
Ø ã
الباط� ّ اXعنويى الوجود íم به ويشبّه الوجود@, íم

وOتلط Oتّل السوء@: وذ@كر بالغيبة كذلك واللحم@, الطعام َضغ ÔZ بأ�@كل أّن Fوك
الباطنّية@/ والوجهة والشخصيّة العنوان



¡ن ١٩٦

عن يتمـكّن Ø�ح له اطّع و� اختـيار � الغائب فٕاّن ميّـتاً@: كونه قيد وأمّا

الّذيى كاXّيت اXقام ذلك
ã
| وهو Iقيق@, دون من

Ø ã
èغيا حكم عليه فا¡كم الدفاع@,

نفسه@/ عن الظلم دفع �@Zكنه

أن فيلزم تعا�@, ا� عبيد كلّهم والناس اXؤمن@, أخ اXؤمن فٕاّن أ�خ@: ذ@كر وأمّا
والتعاطف@/ بال	احم بيyم يعاملوا

كأ�عضاء كوuم ٕا� ٕاشارة فٕانّه :@ بعضاً بعضكم ـ تعا� بقوله التعب� وهكذا
بيyم@/ والتواصل التعاون يتحقّق أن و�زم بدن@, من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¡ن@:
باGمزة ويتعّدي ٌن@, ß Ò¡ والفاعل الفطنة@, تِعب@: باب من مصدر الل�َحن ـ مصبا
زيد@, من أ¡ن وهو الفهم@, Ìºعة وهو ففطن@, أفطنته أيى فلحن@,

ã
Øع� أ¡نته فيقال

بلحن و¡نت العربّية@,
ã
| أخطأ نفع@: باب من ¡ناً كمه

ã
| ن Ò¡و منه@, ÓFفه أسبق أيى

]ع�@/ ومَعاريضه وفحواه كمه ¡ن من وفهمته بلغته@, تكّلمت أيضاً@: ¡ناً فن

ا��خر ويدّل جهته@/ من ء
ã
Ï¾ ٕامالة ع� أحدYا يدّل بناءان@: له ¡ن@: ـ مقا

يقال العربّية@,
ã
| الصحيحة جهته عن الكم فٕامالة الل�ْحن@: فأّما @كاء@/ والذ� ع�الفطنة

العاربة العرب
ã
| يكن n Tَدث اللحن ٔ�ّن اXوّلد@, الكم من عندنا وهذا ناً@/ Ò¡ ن Ò¡

يقرأ وهو اللحـن@, طّيب هو قوGم الباب هذا ومن السليمة@/ بطباعهم تكلّموا الّذين
والنقصان بالزيادة الصحيحة جهته عن ء

ã
Ï¿ال أزال كذلك قرأ ٕاذا أ@نّه وذلك بأ�¡ان@,

وهذا ـ الَقْول ن Ò¡
ã
| م Øyوَلتَعرف ـ ومعناه الكم فحوي الل�ْحن@: أيضاً ومنه ه@/ Ø̂تر

ã
|

الل�َحن@, ـ ا��خر وأ�صل والظهور@/ إ�ستقامة جهة عن اXزال به ي اXور� الكم هو
ناً@/ Ò Ò¡ يلَحن ن ß¡ يقال الِفطنة@, وهيى



١٩٧ ¡ي

ن Ø¡و ون@/ Ô¡و أ¡ان وbعه اXوضوعة@, اXصوغة أ�صوات من الل�ْحن@: ـ لسا
�Oو عنه يفهمه قوً� قال ٕاذا يَلَحن@: ن Ò Ò¡و بأ¡ان@/ فzا وطّرب غّرد ٕاذا قراءته

ã
|

فهو الرجل@, ن ß¡ قوGم@: ومنه اXفهوم@/ الواضح عن بالتـوِرية يله ÔZ ٔ�@نّه غ�ه@, ع�
جهة عن اXيل الل�حن@: أ�ثـ�@: ابن قال غـ�ه@/ له يفطَن � Xا وفِطن فهم ٕاذا ٌن@, ß¡

إ�ستقامة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن اXعمول@/ اXتعارف اñXان عن اòروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

عن الصوت وخروج الصحيحة@/ والقواعـد الضوابط عن الكم خروج مصاديقـه@:
بزيادات اXعمول جريانـه عن واXكاXة القول

ã
| وخروج /@ Øl	ال

ã
|
Ø ã
العر| اXـñان

النـاس@/ ٕاليه �@يتوّجه Xا والتفطّن ّ العاديى اñXان عن الفهم وخروج فzا@/ ونواقص
إ�ستقامة@/ عن واòروج

َيعلُم@أعFلكُم @@Jُوا الَقْوِل@ ِن@ Ö Ò¡ @
ã
| م@ Úyض///@ولتَعِرَف م@َمَر

ß ß
wقلو @

ã
| اّلذيَن@ َحِسَب@ أم@

/@٣٠ . ٤٧ ـ

كلtFم زوايا@ من وأقواGم@, مكاXاtم
ã
| تظهر خصوصيات

ã
| م Øyولتعرف أيى

مقا�tم@/ وأطراف

ي	ّشح الباطن
ã
| وما اXنطق@, زوايا

ã
| تظهر ومكنوناtا القلوب ÊÈير فٕاّن

اللسان@/ فلتات من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

¡ي@:
ء/
ã
Ï¾ Ì¿ق وا��خر من@أ�عضاء/ عضو أحدYا صحيحان: أصن ¡ي@: ـ مقا

,@ ّ Çويى Ò¡ ٕاله والنسـبة وغ�ه@, إ�نسان من الل+حـية عليه تنبت الّذيى العظم ـ فأ�ّول



¡ي ١٩٨

الل+حاء ـ ا��خر @وأ�صل ٌ يى Ô¡أ وأصله /@
à
أ¬ الل�حي وbع ًي@, ß¡ وbعها الشعر, والل+حية@:

اللـوم
ã
| فأمّا ا@/ Ôtو¡و ¡اءها@, ق¿Ìَت ٕاذا العصا@, ¡يت يقال الشجرة@, Ì¿ِق وهو

كاXشا[ة@/ َحيةÔXوا ق¿Ìه@, يريد كأ@نّه ذاك@, قياس وهو فلحيت@,

والل�حي@: نبتت@¡يته@/ الغُم@: والتَحي ع�الذقن@/ النازل عر الش� الل+حية@: ـ مصبا
والل+حا والل+حاء@: أع�@وأسفل@/ وهو الشعر, حيث@ينبت إ�نسان من وهو ا¡نك@, عظم

ق¿Ìته@/ و¡يته@: ¡واً@, العوَد و¡وت ِق¿Ìه@, من العود ع� ما لغة@,

ع�
à
أ¬ وثثة يان@, Ò¡ وYا وغ�ه@, إ�نسان من الل+حية َمنِبت الل�حي@: ـ صحا

قبيلة@/ أبو ياُن ß¡و ُفعول@, ع� ّ يى Ô¡ والكث� الياء@, لتسلم ا¡اء ك«Ìوا م Øu@أ ٕاّ� أفُعل
ا¡نك@/ Iت العFمة تطويق :@ ّ يى والت�لح+ الل+حية@/ oعظ :@

Ø ã
æيا ß¡ ورجل معروفة@/ والل+حية

نازعَته@, ٕاذا اًء@, ß¡و مُحاة و�حيتُه /@ ّ مَلِحيى فهو ته@, ÔX ٕاذا ياً Ò¡ أ¡اه الرجَل يت Ò¡و
تنازعوا@/ ٕاذا وتَحوا

العوَد ¡يت قوGم من والل�ْحيى /@ الل�ْحيى من يان ß¡ واشتقاق ـ ١٧٦ إ�شتقاق
Çْيت Ò¡ يقال ,@rالش من الل�حاء اشتقاق ومنه ,@Ì¿َالق والل+حاء@: ق¿Ìته@/ ٕاذا و¡Çوُته@,

معروفاِن@/ وإ�نسان البع� يا Ò¡و اXشا[ة@/ حاة@: ÔXوا شتمته@/ ٕاذا و¡وته@, الرجل

كندن@/ درخت پوست @=@ ا ß¡ ـ@ @
ã
æياÌº ح@, ß¡ ـ@ @ @ع�يى ـ @

ã
تطبي� فرهنگ

ريش@/ @= ُلوحا@ @ـ@ آراميى ,@ ْ يى Ò ß¡ ـ@ @ ع�يى ـ@ @
ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأ�صـل وا��رامـّية@/ وال«Ìيـانيّة الع�يّة اللغات من مأخوذة اللغة هذه أّن
/@Ì¿الق هو ّ الواويى

ã
| أ�صل أّن Fك والذقن@/ الوجه شعر هو يائيّاً@, ـ ¡ي ـ

ã
| الواحد



١٩٩ لّد

العربّية@/ استع�Fت
ã
| اXاّدت� oمفاه واختلفت

/@Ì¿الق مفهوم ٕا� راجعة واللوم@: وال�اع rوالش

/@٩٤ . ٢٠ ـ
ã
Ïºبرأ و6

ã
	 بلحيَ 6@تأُخذ اُم% يابَن قاَل

اليـاء من اXنقـلبة وهيى ا¤ـذوفة@, أ�لف ع� تدّل الفتحـة اُّم@, يابن وقوله@:
/@ اُمّيى ابن يا وأ�صل@: للمتكل+م@,

َمَفّر@/ � عم+ يابن اُّم يابَن
ã
| ٕاستمّر الياء وحذُف Ì»والك والفتُح

ã
الّ� أ�عضاء Vموع هو والرأس الذقن@/ فR باليد@, تؤخذ

ã
الّ� هيى واللحية

بغ�Yا@/ أو باُ�ذن أو عر بالش� وتؤخذ العنق@, فوق

ـ
ã
يقتلون� وكادوا

ã
æاسَتضعفو القوَم ٕاّن اُم% ابَن قال ٕاليه ه ر� ÒN برأسأخيه وأَخذ

/@١٥٠ . ٧

والصا¡�@, وأ�ولياء سï@أ�نبياء من أ�زمنة@ٕا�@آخرها @أّول
ã
واللحية@كانت@|

حلق الصا¡� ا� عباد من أو اXرسـل� من واحداً أّن تار± أو حديث
ã
| يذكر nو

¡يته@/
رعايxا@/ وجوب ع� تدّل موثّقة كث�ة روايات عليه ويدّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لّد@:

ع�ناحية يدّل وا��خر ع�@ِخصام@/ يدّل أحدYا صحيحان@: أصن لّد: ـ مقا
جانبا والل�ديدان@: لُّد@/ وقوم رجل@ألّد يقال اòصومة@, شّدة وهو فأ�ّول@الل�َدد وجانب@/
�ًÊ¾و ÇÇZيناً التفت ٕاذا تلّدد@: يقال ولذلك جانباه@, :@ الواديى ولَديدا وصفحتاه@/ العنق
والتددت لُّد@, وقد دواء@/ من وجهه

ã
Øِش� أحد

ã
| إ�نسان

ã
ُس� ما والل�دود@: اً@/ Øمتح�



لّد ٢٠٠

عنه@/
Ø
Ì¿بال يَعدل كأ@نّه اُدافع@, أيى عنك@, اُ�ّد ما@ِزلت الباب ومن أنا@/

لَّداء@, واXرأة ألّد@, فهو خصومته@, اشتّدت تِعب@: باب من لََدداً يلّد لد� ـ مصبا
لَّداً خصمه الرجل ولّد قاتل@/ باب من ولِداداً@, مُّدة و�ّده أaر@, باب من لُّد وا�مع

باXصدر@/ تسمية لَّد فهو خصومَته@, شّدد قتل@: باب من

كّل اُ�ذنـ�@, دون العنـق صفحتا والل�ديدان@: /@ الواديى جانبا الل�ديدان@: ـ لسا
Ë½òا وأ�لّد@: َلديد@/ شديد ورجل حبسـه@, لّداً@: أ�مر عن ولَّده َلديد@/ Fyم واحد

خصمته@/ ولددته@: ا¡ّق@/ ٕا� يزيغ � الّذيى الشحيح ِدل Òا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاذا اòصومة مصاديقه@: ومن الدفع@, مع اXنع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

والدفع اXنع بصفة كان ٕاذا@ ء
ã
Ï¾ وجانب طفة@/Xوا اXرافقة عن ودفعاً منعاً أوجبت

قبوله@/ عن
ã Ø
èتأXا ا¡ّق عن الدافع اXانع ا�ِدل والرجل أمر@/ جريان عن

أ�صل@/ لوازم fن واXنع@: والناحية اòصومة مطلق ـ oمفاه وأمّا

/@٩٧ . ١٩ ـ ُلّداً قوماً به اXّتـق�وُتنِذَر به
Ò
Ì Ù¿لُتب

عyا@/ والدفع واXنع والرذائل@, ا¤ّرمات عن النفس وحفظ الصون هو التقوي
wم@/ واXقابلُة ا¡قيقة وأهِل ا¡ّق عن والدفع اXنع هو والل�َدد

التقوي أّن Fك وٕادرا@كه@, ومعرفته ا¡ّق ٕا� الوصول عن مانع أعظم هو فالل�دد
اG�ّٕية@/ اXعارف ٕا� الوصول

ã
| وسيلة أعظم هو

/@٢٠٤ . ٢ ـ صام ßòا @ ألد� وهو َقوُله@/// ُيْعِجبَُك َمن النّاِس وِمن



٢٠١ لدي لدن@,

واòصومة ب�اòصوم@, من @دفعه
ã
إ�سم@و| عن@قبول

ã Ø
èالتأ جهة

ã
| @أشّد أيى

وا�دال@/ والعداوة اXنازعة يشمل ما

ã
| ÇIقيق دون من ا£ـيد@, الكتاب آيات عن اللغة اُخذت

ã
الّ� اXوارد ومن

أّن مع اòصومة@, ]ع�شّدة اللغة كتب
ã
| اللغة Ìت

Ø
ف« حيث اXورد@, هذا هو معانzا@,

يرجع والضم� ,Ë½ع@للَخb صام ßòوا أ�لّد, من � اòصام كلمة من اòصومة@تستفاد
الباطن@/

ã
| وراّده إ�سم عن

ã Ø
èتأXا وهو قوُله@, اXعِجب اXوصول ٕا�

اÇXع�
ã
| ظرفاً اòصام يكون أن ٕاّ� مصدراً@, يكون أن اòصام

ã
| و�@يصّح

اòصومة@/ مقام
ã
| أيى ,@

ã
| ]ع� إ�ضافة وتكون

والباطن@, الظاهر
ã
| والعداوة وا�دال ال�اع

ã
ÏÉتقت اòصومة شّدة أّن �Oو�

قوله@/ ويعجبك ا�@, ويُ¿Îد ـ قوله mي � وهذا

عن Øèيتأ من فR وهذا اòصومة شـّدة مورد
ã
| عبث ا�نذار ٕاّن وأيضاً

أن البـاطن
ã
| تأبّيه

ã
ينا| و� والتنبيه@, إ�نذار ينفعه أن فيمكن ويرّده@, ا¡ّق قبول

الوفاق@/ يظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لدي@: لدن@,
,ÍÈا¡ا

ã
| �يستعمن@ٕاّ� F Øu@أ ٕاّ� مكان@]ع�عند, ظرفا ولََدي: لَُدن ـ مصبا

من أيى رسول@, لدنّا من وجاء كذلك@, مال@, ولديه حاÍÈاً@, كان ٕاذا مال@, لدنه يقال@:

ã
ب� لغة

ã
أ�لف| تقلب n ٕا�مضمر اُضيفت وٕاذا الزمان@/

ã
لَدي| يستعمل وقد عندنا@,

تقل}ا العرب وعامّة ولداك@, لداه فيقال واXضمر الظاهر ب� تسوية كعب@, بن ا¡رث
بنفسه �يستقّل اXضمر بأّن واXضمر الظاهر ب� فّرقوا م Øu@كأ لديك@ولديه@, فتقول@: ياًء

ã
| له حّظ � جامد Ëºٕا ولَدي الضم�@, به ليتّصل فتقلب به@, يتّصل ما ٕا� Jتاج بل

وعليك@/ وعليه وٕاليك ٕاليه Lو ا¡رف فأشبه وإ�شتقاق@, الت½Íيف



لدي لدن@, ٢٠٢

عليه تلّدن يقال@: ا¦ّكث@, والتلّدن@: ,@
Ø
ËÉبال لُدن وِرماح لُدن ُر· َلدن@: ـ صحا

عنَد@, ]�لة متمكّن غ� ظرف وهو الغاية@, هو الّذيى اXوضع ولَُدن@: عليه@/ تلكّأ ٕاذا
بعدها@/ ما Hفض مضافة وجاءت ا�ّر@, حروف من وحـدها ِمن عليه أدخلوا وقد

ولَُد@/ ولََدي لَُدن لغات ثث لدن
ã
و|

َلدنـة@, 
واُ�ن ُخُلق@, أو َحبل أو عـود من ء
ã
Ï¾ كّل من Ù�الل الل�ْدن@: ـ لسا

ور· ة@, اXَهز� ليّنة لَْدنة@: وقَناة لي�نه@, نه@: ولد� وُلدونة@, لَدانة لَُدن وقد وُلدن@, لِدان وا�مع
وتلّبث@/ [ّكث أ�مر@:

ã
| وتَلَّدن ناعمة@/ الشباب َريّا َلدنة@: وامرأة ُلدن@, ورماح لَْدن@,

Ø ã
æومكا

Ø ã
æزما ظرف كّله@: Tّولة@, ولَدي مyا@, Tذوفة ـ ولَُد ولَِدٌن ولُْدٌن ولُدٌن ولَُدن

عنديى القول هذا تقول ٔ�@نّك عند@, [كّن كُّن Ò] � لَُدن ٕاسحاق@: أبو قال عند@/ معناه
عـنك@, غائب واXال oعظ مال عنديى وتقول صواب@/

ã
Øæلد هو و�@تقـول صواب@,

مكاناً أقرب أ@نّه ٕاّ� عند ]ع� مكان ظرف لَُدن@: الليث@: قال غ�@/ � يليك Xا ولَُدن

أيى مال@, فن عند
ã
� تقول وغ�ه@, اXكان ع� تقع عند فٕاّن منه@, وأخّص عند من

لدن@/
ã
| ذلك يقال و� ذّمته@,

ã
|

َعُضد مثل ولَُدْن@: ولَْد@/ ولََدْن ولَْدِن ولَُدِن لَدي ومyا ـ
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

,@oحك لَُدن ومن َصباٍح لُدن Lو مكان@, أو زمان غاية أّول ومعناها اÎ¿Xورة@, هيى
اXكان ظروف أّن تقّدم Xا للزمان@, [ّحضت ٕا�ا�ملة اُضيفت فٕاذا ِمن@, تفارقها Fّوقل
مع� يلزمها ولغاtا لَُدن أّن ٕاّ� ولََدي]ع�لَُدن@, حيث@/ ٕاّ� مyا ٕا�ا�ملة تضاف �
]ع�عند فهو لََدي@: وأمّا مقّدرة@, أو أ�غلب وهو ظاهرة ٕامّا ِمن يلزمها ولذا ا�بتداء@,
ÍÈا¡ا

ã
| يسـتعمل عند ٔ�ّن لدي من فاً ØÍ½ت أعّم وعند ا�بتداء@, مع� يلزمه و�

البعيد@/
ã
| يستعمل � فٕانّه لدي فR بعيداً@, كان وٕان حوزك

ã
| هو Dوف القريب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠٣ لّذ

والتحقيق@:
اXتّصل@, بالقرب لدن وOتّص ,@hXا القرب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

من قريب ومعناه اXنفصل بالقرب Oتّص فهو لَدي@: وأمّا بالشخص@/ mقا مقام فكأ@نّه
اXفهوم

ã
| غالباً يستعمل لدن أّن Fك /@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى من أعّم وهو الَمحضر@, مفهوم

قبله ما ف�بط إ�رتباط@, مطلق ع� للد�لة يطلق ٕانّه سبق فقد عند@: وأمّا /@ ّ اXعنويى
ٕاليه@/ ويشّده ٕاليه يضاف ]ا

َلُدنك من ,@ ÓF علْ َلُدنّا من أجـراً@, َلُدنّا ِمن َولّيـاً@, َلُدنك ِمن رaـًة@, َلُدنك ِمن
َلُدنه@/ من شديداً بأساً نص�اً@, ُسلطاناً

تعا�@/ به قا_ة صفات من أيى
Ø ã
çهوالّ اXقام من وتظهر تنشأ ا Øu@أ يراد

َلدvم@, كنَت وما@ َعتيد@, َرقيب َلديه ٕا6ّ@ Íون@, ÒÉT َلدينا bيٌع كتاب@, وَلَدينا@
َلدvم@/ وأحاط]ا ,@ ّ َلديى Hتِصموا 6

الَمحضر@/ مفهوم يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لّذ@:

وَلذيذ@, لَّذ فهو Îيّاً@, Ò¾ صار ولَذاذاً@: لَذاذًة تِعب باب من يَلّذ ُء
ã
Ï¿ال لّذ ـ مصبا

]عـ�@, وتلّذذُت بـه والتذذت و�@يتعـّدي@, يَتعـّدي كذلك@, وجدتـه أ@لَّذه@: ولِذدتـه
لّذات@/ وا�مع ,@Ëº�ٕا والل�ّذة لَذيذاً@/ عددته واستلذذته@:

الل�ّذة ذلك من ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| طعم ِطيب ع� يدّل واحد صحيح أصل لّذ@: ـ مقا

ا¡ديث@/ َحَسن الل�ّذ@: الرجل الفّراء@: قال النوم@/ والل�ّذ@: ء@/
ã
Ï¿ال طعم ِطيب والل�ذاذة@:



لّذ ٢٠٤

به@: والتّذ والتّذه لَّذاً يلَّذ به ولّذ ه لذ� الّلذات@, واحدة ,@n�ٔا نقيض الل�ّذة@: ـ لسا
وال¿Ìب أ�@كل كلّه والل�ذَوي@: والل�ـّذة لَذيذاً@/ وجدتـه ء@:

ã
Ï¿ال ولِذذت لذيذاً@, عّده

والل�ّذ ء@,
ã
Ï¿ال بذلك لِذذت وكذلك اسـتلذذته@, ٕاذا ه@: أ@لَذ� ء

ã
Ï¿ال ولِذذت وكفاية@/ بنَعمة

لذيذة@, أيى ـ للّشارب� لَّذة ر Ò̀ ِمن ـ وقوله النعت@,
ã
| واحداً رًي ÒV ريان ÒN والل�ذيذ@:

لَذيذة@/ لَّذة@: وكأس ولَذيذ لَّذ و¾Ìاب لّذة@, ذات وقيل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يوجب Mيث الطبع وب� ء

ã
Ï¿ال ب� التؤم هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

واللـّذة والل�ـّذ اللّذة@/ طلب وإ�سـتلذاذ@: اللّذة@/ اختـيار وإ�لتذاذ للنفس@/ ارتياحاً
بالل�ذاذة@/ ذاتاً يتّصف ما ]ع� مش}ة صفة والصعبة@: @كالَصْعب

/@٧١ . ٤٣ ـ خاِلدون فzا Ôrوأن Ô Ôا6ْٔع�@ وَتلَذ� ا6ٔ نُْفُس يِه Òxتَْش ما وفzا

التلّذذ فٕاّن غ�ه@, وهو بعـده يتحّصل ا Ø̂ ٕا التلّذذ أّن ع� يدّل إ�شـxاء hتقد
وIقّق الفعليّة مرتبة هو اXع� وهذا للنفس@, إ�رتياح وحصـول ءمةXا Iقّق هو

اòارج@/
ã
| ي ÒxشXا

ã
| بالطيب التفس� وهكذا وللتقريب@/ Tلّه غ�

ã
| ¾Îيّاً بكونه الل�ذاذ فتفس�

بعـد Jصل وهو النفس صفات من والتلّذذ اXأ@كول@, للطعام صفة الطيب فٕاّن الطعم@:
الطيب@/

ا Ø̂ ٕا اXعـ� وهذا ي_ه@, ما ٕا� النفس من الشديدة الرغبة هو إ�شxاء ٕاّن
Ø
j

به@: أ�ع� تلّذ ما وأمّا الذهـن@/
ã
| سابقة له Dف يتحـقّق ا Ø̂ ٕا وهو النفس@, ٕا� ينسب

يشxه@/ n أو النفس اشxاه ا
Ø
W أعّم فهو



٢٠٥ لّذ

النـعم
ã
| Fك زواGا@ وعدم النعـم هذه دوام ٕا� ٕاشارة بعـدYا@: اòلود وذ@كر

مستمّر@/ ّ دا_يى هناك فالتلّذذ الدنيوّية@,

/@٤٧ . ٣٧ ـ للّشارب� لَّذة َمع�َبيضاء بكأسِمن

غ�ه@, أو ¾Ìاباً ا¤تويى القدح هو والكأس للكأس@/ صـفتان واللّذة البيضاء
ع� د�لة اللّذيذ

ã
و| اللّذيذة@, من للثـبوت د�لة وأبلغ أشّد وهيى كالصعبة واللّّذة

استمراراً@/ � كيفاً الصفة
ã
| الشّدة هنا واXطلوب الياء@/ جهة من ا�ستمرار

صفة@/ اللّذة كون ع� قرينة وهيى أ�بيض@, مؤّنث والبيضاء

/@١٥ . ٤٧ ـ للّشارب� لّذة ٍر Ò̀ من وأuاٌر

مؤّنثة@/ ذ@كرت هذا وع� اXع�@,
ã
| وفzا أuار من كونه باعتبار للخمر صفة

الس	 هو فيه وأ�صل مصاديقه@, من اXسكر وال¿Ìاب
ã
Øك� مفهوم له واòمر

Pهات أو ُمسكراً كونه جهة من الس	 هذا كان سـواء وا¢الطـة@, إ�تّصال بطريق
البليغ@/ وا¡ّب الشديد كالل�ذاذ أخري

فٕاّن اXاّدة@, وراء ما nالعـوا
ã
|

Ø
Dس و� صحيح@, غ� باXسكر اòمر فتفسـ�

فzا ليس
ã
الّ� ا��خـرة

ã
| Nاز فكيف ,@ونقً عقً قبيح مذموم نفسـه

ã
| إ�سكار

العقل@/ Oالف مذموم قبيح أمر و� نَصب

ا��خرة@, nعا
ã
| Fك منقطع@, غ� خالداً مستمّراً يكون ما التاّم إ�لتذاذ ٕاّن

Ø
j

فzا@, خلود � باقية غ� اXاّدة فٕاّن Tالة@, � زائلة فهيى الدنيويّة اXاّدية اللذائذ وأمّا
وتوابعها@/ الروحانيّات

ã
| واòلود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



لزب ٢٠٦

لزب@:

باليـد يلزق �زب@: وط� اشـتّد@, قعـد@: باب من ُلزوباً ء
ã
Ï¿ال لَزب ـ مصبا

�شتداده@/

هـذا وصار �زب@, لّزم يقال ولزومـه@, ء
ã
Ï¾ ثبوت ع� يدّل لزب@: ـ مقا

َلْزبات@, وا�مع الشديدة@, نة الس� والل�زبة@: ُيفارق@/ يكاد � أيى �زٍب@, ÍÈبَة ء
ã
Ï¿ال

فzا@/ ثبت القحط @كأّن

وماء الضـّيق@/ الطريق والل�ْزب@: ضي+ق@/ َلِزب@: وعيش يق@, الض+ الل�َزب@: ـ لسا
وسـنة ِلَزب@/ وbعها الشّدة@, والل�زبة@: القحط@/ والل�زوب@: ِلزاب@/ وا�مع قليل@, لِزب@:
وأ�زبة وأ�زمة الَقْحط@/ وهيى السنة شّدة

ã
يع� َلْزبة@, أصابxم ويقال@: شديدة@, َلْزبة@:

َلزباً يلُزب ولَزب صفة@, ٔ�@نّه بالتسك� الل�ْزبات وا�Çمع واحد@, ]ع� كلّها والل�زبة@:

أيى �زب وط� وصُلب@/ لِصق ولُزب@: الط� ولَزب بعض@,
ã
| بعضه دخل وُلزوباً@:

الثابت@/ زب@: �وال و�ِزب@/ �زٍم بÍÉبة هذا ليس تقول@: والعرب �ِزق@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هذين وجود من و�بّد الصبة@/ مع التصق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

القيدين@/

مع بعض
ã
| أ�جزاء بعض دخول وكذا ُصلباً@, كان ٕاذا لصوق مصاديقه@: ومن

تصق@/ مع ثبوت أو ولزوٌم التصق@,
ã
| حصلت ٕاذا وشّدٌة الشّدة@,

والقحط@/ والتقلّل الضيق أ�صل@: لوازم ومن



٢٠٧ لزم

أ@ك�@, ٕاشتقاق واللّز@: واللزوم واللزوج واللصوق اللزوق ـ مواّد وب� وبيÇyا
والشّدة@/ والتصق التجّمع مفهوم وNمعها

/@١٢ . ٣٧ ـ 6ِزب
à
ِط� ِمن َخَلْقناُهم ٕانّا خَلْقنا َمن أم َخْلقاً أشد� مأهم ß

xفاستَْف

يقبل Ø�ح ُصلباً صار ٕاذا باXاء ا¢تلط ال	اب وهو ُصلب@, متصق ط� أيى
وغ�ها@/ الظروف منه يصنع Fك التشكّل@,

Iصيلها
ã
| حاجة و� الطبيعة@,

ã
| وأرخ½Îا وأوسعها اXواّد أوفر اXاّدة وهذه
وTّل@/ نقطة كّل

ã
| موجودة وهيى وزaة@, مؤونة ٕا�

مَن@: ـ والتعب�بكلمة أّوً�@, خلق فيمن اòلق شّدة
ã
| التعليل مقام

ã
| وا�ملة

وا�مع@/ اXفرد ع� ويطلق العقء@, ذويى لتغليب

Uلوقة وهيى وأ�رواح@, والعقول ئكةXوا ا�ّن من العلويّة nالعوا خلقه ن
Ø
Wو

السلفّية@/ اXاّدة هذه وراء Wا مواّد من

أشّد@/ أهم ـ قوله من حاليّة فا�ملة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لزم@:

يقال@: دا_اً@, ء
ã
Ï¿بال ء

ã
Ï¿ال ع�مصاحبة يدّل صحيح@, واحد أصل لزم@: ـ مقا

للكفّار@/ زمXا العذاب والل+زام@: يلَزمه@/ ُء
ã
Ï¿ال لِزمه

أيى ألزمته@, فيقال باGمزة@, ويتعّدي ودام@, ثبت ُلزوماً@: يلَزم ُء
ã
Ï¿ال لِزم ـ مصبا

قـطع وهو حÇgه وجب الطق@: ولزمه عليه@, وجب اXال@: ولزمه وأدمتـه@, أثبتّـه
ألزمه ولزمته مزمة hالغر و�زمت فالðمه@, وغ�ه والعمل اXال وألزمته الزوجّية@,
ب� Xا يقال ومنه ملðم@, فهو اعتنقته@, والðمته@: كذلك به ولزمت به@, تعّلقت أيضاً@:



لزم ٢٠٨

صدورهم@/
ã
| يضّمونه أيى يعتنقونه@, الناس ٔ�ّن اXلðم@, أ�سود وا¡جر الكعبة باب

مزمة و�زمـه ملـزوم@, به واXعفول �زم@, والفاعل معروف@, اللزوم@: ـ لسا
لَو6 يفارقـه@/ ف َء

ã
Ï¿ال يلزم ُلَزمة@: ورجل فالðمـه@, ٕايّاه وألزمه والðمـه@, وِلزاماً@,

�زماً عذاباً أيى لِزاماً@, يكون بrفسوَف كذ% فقد ٕا�ا�سم ٕايّا@كم دعاؤه ُدعاؤكمأيى
م@, كالس� َلِزم مصدر بالفتح واللزام �َزم@/ مصدر والِلزام@: /@فيصً أبو@عبيدة@: قال لكم,
غ�ه@: وقال ,@فيصً ِلزاماً كاَن قوله من ء@,

ã
Ï¿ال فصل والل�َزم@: bيعاً@/ Fw قرٔي وقد

كزب@/ �زم ÍÒÈبة ء
ã
Ï¿ال وصار اللزوم@/ من هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الدوام عـ� آخـر ء
ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾ انضـFم هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ�صل أّن

Gا oفاهXا هذه فٕاّن مساTة@, والوجوب والثبوت باXصاحبة التعب�
ã
و| والوجوب@/

والدوام@/ الوجوب ع�سبيل آخر ٕا� مقارنة هو واللزوم أنف«Îا@,
ã
| استقل

أو
Ø
ËÉال oمفاه مطلق وأمّا والوجوب@/ إ�نÊÉم@, ـ القيدين وجود من ف@بّد

Qّوزاً@/ فيكون الثبوت@: أو الوجوب

ودام انÊÉمه ثبت ٕاذا ء
ã
Ï¿ال فٕاّن أ�صل@, آثار fن والتعّلق@: الفصل مفهوم وأمّا
ٕاليه@/

Ø
ËÉين ما ٕا� تعلّقه ووجب الغ�@, عن انفصاله Iقّق فقد

منه@/ أشّد اللصوق أّن Fك منه@, أخّص إ�تّصال أّن :@
Ø
ËÉال

ã
| وسبق

عليكُم يت Eفُعم عندِه ِمن ًة Öaَر
ã
وآتَي�

ã Ù
èر ِمن ع�َبيEنٍة كنُت ٕان Ôrأرأي قوِم يا

/@٢٨ . ١١ ـ كاِرُهون ا@ ÒG Ôrوأن أُنلِزُمgوها



٢٠٩ لزم

اXعنويّة واGداية الروحانيّة والفيوضات اG�ٕيّة واXعارف ا¡قائق هيى والرaة
عyم خفيت قد ا¡قايق وهذه ا¡ّقة@/ والgا�ت إ�نسانيّة السعادة تتحقّق wا

ã
الّ�

وٕالزامهم ٕا@كراههم ا¡الة هذه
ã
| فكيفNوز Gا@, وكرهوا عyا إ�ستفادة عن وُحرموا

علzا@/

وكانوا الّتقوي كلمَة وألَزمهم Òؤمنـ� ÔX وع�ا رسولِِه ع� سكينتَه Jا فأنزَل
/@٢٦ . ٤٨ ـ wا أحق%

,@عمً واXيل الشوق وIقّق إ�قتضاء وجود ]ناسـبة اXورد هذا
ã
| فإ�لزام
wا@/ أحّق وكانوا

بأ�عFل@, أو باللسان كان سواء الباطن
ã
| ما ٕابراز عن عبارة الكلمة أّن وسبق

لعبده وجّل عّز ا� من التوفيق كFل وهذا @قوGم@وفعلهم@,
ã
التقوي@| حقيقة ظهور ف�اد

اXؤمن@/

/@١٤ . ١٧ ـ ِكتاباً الِقياَمِة يَوَم لَُه ِرُج Ö ÔKو ُعنُِقِه ã
| طائَرُه ألَزْمناُه ٕانساٍن وكل%

وخّفة@, ب«Ìعة غ�Yا أو عمل من@كم@أو انت¿Ìوسطع ما هو الطائر أّن سبق
عنقه@/

ã
| كالقدة فيكون

عليه والتسّلط ضبطه عن يغفل Mيث ب«Ìعة إ�نسان من الظاهر الطائر فهذا
الدقّة وذلك]قتÏÉكFل به@, Jاسب أن ٕا� عنه ينفّك � بعنقه ا¤يطة كالقدة يكون

وغفلة@/ واLراف اختل أقّل ا¤اسبة
ã
| يري ف ا¡ّق@, رعاية

ã
| والعدالة

الُقرون@/// ِمن قبَلُهم أهَلْكنا كم بآيات@/// يؤمن nو َف
Ò
Ìºَمنأ زيى ÒSوكذلِك

/@١٣٠ . ٢٠ ـ ُمسم%ي وأَجٌل لِزاماً َلكاَن ربEَك سَبَقتِمن كلمٌة وَلو6@

/@٧٧ . ٢٥ ـ لِزاماً يكون فسوَف Ôrكّذب فقد ُدعاؤكُم لَو6
ã Ù
èَر بكُم َيعبؤ ما ُقل



لسن ٢١٠

ٕا�يوم تؤّخر و� تفارقهم � Gم مزمة والتكذيب @كةGوا ا�زاء يكون أيى

ã
| اXوجود والتدب�

Ø
k�ٔا النظام ولكّن تأخ�@, دون من بأعGFم َزون ÔN بل القيامة@,

ذلك@/ عن [نع ا��جال
ã
| والتقدير اòلق

يxيّأ ما أيى الدعوة@/ والدعاء@: نافية@/ وما واXبا�ة@/ والxيؤ الxيئة ]ع� والعبأ

ã
| ا� من لطـف موضوع لو� بأمركم

ã
يبا� و� ٕاليكم والتوّجـه وا¢اطبة باXقابلة

فسوف الدعوة@, هذه rوكّذب rخالف ولكنّكم والسعادة@, والgال الفح ٕا� دعوتكم
Gم@/ مزمة والتكذيب ا¢الفة هذه تكون

ã
| فالدوام ا�ستمرار@, ع� يدّل الباب وهذا اXفاعلة@, من مصدر الل+زام ٕاّن

Ø
j

الدوام@, يـزم الوجـوب أّن ٕا� مضافاً وصيغxا@, الكلمة هيئة من يسـتفاد الكلمة
الوجوب@/ آثار من فالدوام

ا£يد@, القرآن تفاس� من مأخوذ هو ا Ø̂ ٕا بالعذاب@: الل+زام تفس� أّن �O و�
دون مـن اXوارد بتناسـب القرآنية الكلFت Ìون

Ø
يف« Ìين

Ø
اXف« أّن كراراً ذ@كرنا وقد

مورد كّل
ã
| اXوارد@, باختف Uتلفة

ã
æعا[ واحدة كلمة Ìون

Ø
يف« ولذا فzا@, Iقيق

اXقام@/ ذلك اقتضاء حسب ع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لسن@:

أّنث ومن ألِسنة@, ع� bعه ذ@ّكر fن ويؤّنث@, يذّكر العضـو@, اللسان@: ـ مصبا
واللسان مذّكر@/ كلّه القرآن

ã
| وهو أ@ك�@, والتذك� :@kحا أبو قال ألُسن@/ ع� bعه

أو لغـته أيى وفصيح@, فصيحة لسـانه فيقال لفظ@, أ@نّه باعتبار يذّكر وقد مؤّنث@, لغة
وأÔZن � ÒZ Lو أفُعل ع� ع Ôb مؤنّثاً بالتحريك فعال أو فَعيل كان وٕاذا قالوا@: نطقه@/
رغيف Lو أفِعلة bع مذّكراً كان وٕان وأعُنق@, وَعناق وألُسن ولِسان وأعُقب وُعقاب



٢١١ لسن

وألَسُن@/ لِسٌن فهو فصح@, تعب@: باب من لََسناً ولِسن وأغِربة@/ وُغراب وأرِغفة

أو عضو
ã
| بائن@, غ� لطيف طول ع� يدّل واحد صحيح أصل لسن@: ـ مقا

أ�لسنة@/ فهيى ك� فٕاذا ألُسن@, وا�مع مذّكر وهو معروف@, اللسان@, ذلك من غ�ه@,
حينـئذ@/ فيؤنث اللسان عن بالرسالة Øيعـ� وقد بلسانك@/ أخذته ٕاذا لَسـنته@, ويقال
لغـة@/ أيى لِسـن@, قوم لكّل يقال اللغة@, والل+سن@: والفصاحة@/ اللسان َجودة والل�َسن@:

اللسان@/ صورة ع� نة@: ُملس� ونَعل

زبان@/ @= ِليسان@ ِلسان@, ـ@ @ @آراميى ـ @
ã
تطبي� فرهنگ

زبان@/ @= ِليسان@ ِلسون@, @ـ@
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يشتّق

Ø
j النطق@, آلة وهو ا¢Çصوص العضو هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

مقام
ã
| هذا ال«Ìيانّية@, من مأخوذة واللغة ,@ ÓÊºوٕا فعً مشتقّات اXع� بتناسب منه

النقل@/

أيى �َسنه يقال@: اXفاعلة@, من مصدر أ�صل
ã
| الل+سان ٕاّن نقول@: أن يبعد و�

ا¢صوص العضـو
ã
| استعمل

Ø
j ولّسَنه@/ وألَسنه@, كّلمه@/ لَسناً@: يلُسنه ولسنَه ناطقه@,

باعتبار ÓÊºوٕا مصدراً يستعمل فٕانّه Í
Ò
½ البَ ã| Fك وهذا مستمّرًا@/ نطق آلة كونه بلحاظ

با¼Íاً@/ @كونه

آلة كـونه جـهة فيه يحظ ا¢صوص@: العضو به مراداً الل+سان استعمل فٕاذا
/@Í½الب ٕاطق

ã
| Fك بالقّوة@, نطق وفيه تكلّم

ولسـان اñXان كلسان الل+سان@, بصورة موضوعات ع� الل+سان ٕاطق وأمّا



لسن ٢١٢

فتجّوز@/ وغ�Yا@: النار

/@٩ . ٩٠ ـ
ß
وَشَفَت� وِلساناً

ß
َعيَن� لَُه عل ÒS nأ

/@١٦ . ٧٥ ـ ِبه ِلَتعَجَل ِلسانََك ِبِه ك Eر ÔI6

/@٢٤ . ٢٤ ـ وأرُجلهم وأيدvم م Ôxألِسن علzم ¿Îُد تَ يوَم

نطق@/ وسيلة كونه بلحاظ الل+سان ٕا� اXوارد هذه
ã
| فالنظر

:@
ã
| فgا والتكّلم@, النطق به مراداً الل+سان ٕاطق وأمّا

/@٤ . ١٤ ـ قومه بلسان ٕا6ّ َرسول ِمن أرَسلنا وما

/@١٠٣ . ١٦ ـ مب� Ø ãèعر لسان وهذا ٕاليهأعجميىّ ُيلحدون اّلذيى لساُن

/@٨٤ . ٢٦ ـ اÐ6خرين
ã
ِصدق| لساَن

ã
واجعل�

والتكّلم@/ اللغة فاXراد

تعلDت من ا¡ّق تطابق
ã
ال� واòطابات الكلFت الصدق@: اللسان من واXراد

Dف رون اXتأخ+ مyا ويستفيد أ�زمنة@, آخر تب�ٕا� دينية ومعارف حقّة وأحكام ٕاGيّة
بعد@/

و�
Ø ã
æنفسا أمر اXع� هذا فٕاّن ألسنxم@,

ã
| وا¦جيد الذكر حسن اXراد وليس

/@
Ø ã
æالروحا اòالص النظر يطابق

تعا�@: قوله اXع� هذا ع� ويدّل

/@٥٠ . ١٩ ـ اً َعِليّ ِصدق ِلساَن م ÒG وجعلنا َرaتنا ِمن Gم ووَهبنا

وصدقاً@/ حقّاً و�ينطقون@ٕاّ� الصدق@ومتكّلمون@با¡ّق مّتصفون@باللسان @فهم أيى

اللسان@:
ã
| الكذب ويقابله



٢١٣ لطف

/@٦٢ . ١٦ ـ الكَِذب م Ôxألسن وَتِصُف َيكرهون ما Jِ علون ÒNو

Jع�ا وا Ò�لتَف حرام وهذا حVٌل هذا الكِذب ألِسـنُتكُم َتِصف ا ßX َتقولوا و6
/@١١٦ . ١٦ ـ ُيفلحون 6 الكَِذَب Jع�ا يَف�ون اّلذين ٕاّن الكَِذَب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لطف@:
الضخامة, ضّد جسمه,@وهو صغر لطيف@من@باب@قُرب: فهو ء

ã
Ï¿لُطف@ال ـ مصبا

Ëº�ٕوا بنا@, لطيف فهو بنا@, َرفق طلب@: باب من لُطفاً بنا ا� ولطَف الل�طافة@, Ëº�ٕوا
Hّشعت@/ وتلّطفت@: به@, ترّفقت ء@:

ã
Ï¿بال وتلّطفت الل�طف@,

الرفق فاللطف ء@,
ã
Ï¿ال

ã
| صغر ع� ويدّل رفق@, ع� يدّل أصل لطف@: ـ مقا

ٕاذا للبع�@, إ�لطاف الباب@: ومن رفيق@, رؤوف أيى بعباده@, لطيف هو يقال العمل@,
ã
|

له@/ فاُلِطف الÍÙÉاب Xوضع vتِد n

بـه ت«Îل فعل هو الل�طف أّن والتوفيـق@: الل�طف ب� الفـرق ـ ١٧٩ الفروق
�òا من فيه لطف هو ما وقوع فاعله قصد مع ٕاّ� لطفاً يكون و� العبد@, ع� الطاعة
قـبل Jدث لطف التوفيـق ٕاّن وأيضاً الطاعة@/ معه تتّـفق ما فعل والتوفيق خاّصة@/
يس�ة@, بأوقات الفعل يتقّدم قد واللطف وقته@/

ã
| Gا كاXصاحب فهو بوقت@, الطاعة

توفيقاً@/ لطف كّل وليس لطف@, توفيق فكّل كث�ة@, بأوقات يتقّدمه أن Nوز و�

لطيف@, وكم لطيف@, عود ا£از@: ومن /@ ليسPاف� لطيف@: ء
ã
Ï¾ لطف@: ـ أسا

ورفقاً@/ موّدة أريته ٕاذا به@: ألطف وأنا به@, رفقت بفن@: ولَطفت ا�وا²@, لطيف وهو

ٕاليك يوصل الّذيى اللّطيف@: عمرو@: أبو قال ا�@/ أÊºء من Ëºٕا اللّطيف@: ـ لسا
يلطُف وله به لطَف يقال@: والعصمة@/ التوفيق تعا�@: ا� من واللّطف رفق@/

ã
| أربك



لطف ٢١٤

لفن فن لطَف :@
Ø ã
èأ�عرا ابن ودّق@/ صُغر يلطُفfعناه لَطُف وأمّا به@, رفَق ٕاذا لُطفاً@,

والل�َطف@: والل�طف برفق@/ Iّب ما ٕاليك أوصل أيى لك@, ا� لطف ويقال رفق@, يلُطف@ٕاذا
بالتحريك@, واËº�ٕالل�طَف ه@به@, بر� أIفته@وأIفه@بكذا وألطفته: /@

ã
Øوالتكرمة@والتح�

Ø Ò
ال�

َهدية@/ أيى فن من لَطَفة جاءتنا يقال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن واòشونة@/ الغلظة ويقابله رفق@, مع دقّة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

ٕا� والتوّجه والتخّشع وإ�هداء والرأفة واXوّدة والتكرمة
Ø Ò
ال� وآثاره@: أ�صل لوازم

ا�زئيّات@/

يرادفها@/ ما خصوصيات والرفق@: الرحم
ã
| سبق وقد

والرطب@/ الك� Fفيقابله والصغر@: ا�اّف وأمّا

ا�
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا اللطافة وكFل والرفق@, الدقّة جهة من مراتب له اللطف ٕاّن

Ø
j

منبسط نور وهو بوجه@, خشونة و� غلظة فيه يتصّور � تعا�لطيف فهو وجّل@, عّز
ا¡ّق@/ اXطلق اللطيف وهو ورفقه@, دقّته

ã
| uاية و� ء@,

ã
Ï¾ و�@Jجبه

والرأفة ا�زئيّات@وإ�حاطة@بالدقائق التوّجه@واXعرفة@ٕا� ا¡قيقة@يزمها وهذه
وإ�حسان@/

Ø Ò
وال� والعطوفة

/@١٩ . ٤٢ ـ َيشاء َمن َيرزُق بعبادِه لطيٌف Jُا

/@١٠٠ . ١٢ ـ oك Ò¡اoالَعل هو ٕانُّه يشاء Xا لطيٌف
ã Ù
èَر ٕاّن

يزم :@أصً عنه واòشونة الغلظة وانتفاء تعا� ذاته
ã
| والرفق الدقّة فBميّة

ورأفxم@/ وتكرمxم وٕانعامهم اòلق@, قبال
ã
| وجرياuا وQلzّا الصفة هذه ظهور



٢١٥ لطف

اُ�و�ٕا�
ã
| النظر فٕاّن بالّم@: الثانية

ã
و| الباء@, Mرف اُ�و� ا��ية

ã
| والتعب�

فاللطف ثاقب@, تام وتوّجه دقّة
ã
| ا�انب بل� معهم واXعاملة بالعباد اللطف تعلّق

wم@/ ومتعلّقاً العباد رابطة
ã
| يتحقّق

اللـطف ٕاجراء فzا يشاء Xوارد اللطف اختصاص بيان ٕا� النظر الثانية@:
ã
و|

لٕختصاص@/ والّم النظام@, وتدب� ا¡gة ÏÉمقت ع�

الثـانية
ã
و| العـزيز@/ ّ القويى وهو يشاء من َيرزق اُ�و�@:

ã
| يذكر هذا وع�

وحgته@/ علمه ويذكر اXتعل�ق Jذف

/@١٠٣ . ٦ ـ اòب� الّلطيُف وهو ا6ْٔبصاَر ُيدِرُك وهو

/@٦٣ . ٢٢ ـ خب� لطيٌف Jَا ٕاّن ة ØÍ ÒÉ ÔU ا6ْٔرُض فُتصبُح

/@٣٤ . ٣٣ ـ خب�اً لطيفاً كاَن Jَا ٕاّن

/@١٤ . ٦٧ ـ اòب� الّلطيُف وهو خَلَق َمن َيْعلم أ6

ã
| أو واِت مى الس% ã| أو َصْخَرٍة ã

فتكُن| َخرَدٍل ِمن َحبٍّة ِمثقاَل تَُك ٕان ا Øuٕا Ø ã� بُ يا
/@١٦ . ٣١ ـ خب� لطيٌف Jَا ٕاّن Jُا wا يأِت ا6ْٔرِض

ٕا�ا�حاطة فzا النظر فٕاّن خب�اً@, تعا� كونه بصفة ا��يات
ã
اللطيف| يتّصف

والدقّة الرفق Iقق تناسب وا�Ôòة فإ�حاطة وخب�اً@, عاXاً تعا� وكونه وإ�طّع
الكرZة ا��يات

ã
| اللطيف Ëºٕا ذ@كر أّن Fك اXنظورة@, معانzا ل Øg وتُ اXوارد هذه

ã
|

اXذكورة@/ اُ�مور
ã
| ال�هان ولبيان للتعليل

/@١٩ . ١٨ ـ أحداً بكم ُيشِعرن% و6 وليتلط%ْف هذه@/// بَوِرِقكم أحَد@كم فابعثوا

جريان
ã
| وأخذه اللطف اختيار والتلط�ف الفّضة@/ من اÍÉXوبة السكّة الوِرق@:



لظي ٢١٦

يتوّجـه � Ø�ح واXذا@كرات@, اXعاملة جريان
ã
| الدقّة مع الرفق ٕاجراء ]ع� أ�مر@,

مyم@/ ÍÈر ٕالzم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لظي@:

ين½Íف@, � معرفة النّار@, أسـFء من Ëºٕا أيضاً ولَظَي النار@, الل�َظي@: ـ صحا
تلّه}ا@/ وتلظzّا ٕالxاwا النار والتظاء

م½Íوف@, غ� Øsجهـ Ëºٕا ولَظَي اòالص@/ الل�هب وقيل النار@, الل�ظي@: ـ لسا
النار والتظاء الن�ان@/ أشّد ا Øu@�ٔ بذلك يت Ødو والتأنيث@, للعلميّة تنّون � معرفة وهيى
فأنذرتكم ـ الت�يل

ã
و| والتظت@/ لَظًي النّار لِظَيت وقد تلّهـ}ا@, وتلظzّا@: ٕالxاwا@,

توقّد ٕاذا فن@: ع� يتلظّي فن يقال@: وتتوّقد@, تتوّهج أيى تتلّظي@, أراد تلظّي@, ناراً
اّتقدت@/ راُب@: ß¡ا والتظت ّر@/ Ò¡ا شّدة الل�ظي الرمة ذو وجعل الغضب@/ شّدة من عليه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فالتلّهب /@ ّ معنويى أو ماّديى
ã
| الشديد التلّهب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

بالغضـب@/ القلب
ã
| شـديد الxاب

ã
| Fك ّ واXعنويى ا¤سوسـة@/ النار

ã
| Fك اXاّديى

فzا@/ اXتلظّي العذاب
ã
و| ا��خرة@,

ã
| اXتلظ+ية النار

ã
| Fك ا��خرة nعا

ã
| والxّلب

/@١٤ . ٩٢ ـ Òا6ٔش ٕا6ّ zا َيصلَ @َتلظ%ي6 ناراً فأنذرُتكم

ليس ظي اللـ� أّن ع� تدّل فا��ية ا��خرة@/ nعا سنخ من اُ�خرويّة النار يراد
تلّه}ا@/ ]ع� بل النار@, ]ع�



٢١٧ لعب

ـ وي للش% َلظَينّزاعًة ا Øuٕا Vّك بَبنيه@/// ِمنعذابيومئذ َيفتديى لَو الُمجرُم َيوّد
/@١٦ . ٧٠

� تقع@,
ã
ال� والواقعة ا�ريان أيى واليـوم@, العذاب Vموع ٕا� راجع الضم�

ع� د�لة صيغته ÏÉالتلّهب]قت
ã
| أّن ٕاّ� التلّهب@, ]ع� مصدر واللّظي ,@Fyم بواحد
النار@/ بعد ذ@كره بتناسب وهو وإ�ختيار@, اXطاوعة

للَشوي@, ـ
ã
| Fك ا��يات@, أواخر ولتوافق الوقف@, ]ناسبة التنوين حذف وأمّا

منوعاً@/ جزوعاً@, َهلوعاً@, فأوَعي@, ,@ Úتو�

وغ� Ëºٕا الل�ظي أّن وزعموا Ìين@,
Ø
اÇXف« ع� اXع� هذا واخت� اشـتبه وقد

nو اللغة@, أهل عرف عند تثبت وأن �بّد اd�ٕيّة أّن مع التنوين@, يدخله � من½Íف
العرب@/ ٕاستع�Fت من يظهر Fك @لساuم@بعنوان@اd�ّٕية@,

ã
| الكلمة تثبت@بل@وn@تستعمل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لعب@:

والت+لعابة@: معروف@/ الل�ِعب ـ ٕاحداYا كلFت@/ يتفّرع Fyم كلمتان لعب@: ـ مقا
مyا@, اXّرة والل�عبة@: الل�عب@/ من اللون والل+عبة@: الل�ِعب@/ مكان لعب@: ÒXوا الل�ِعب@/ الكث�
الل�ـعاب@: ـ اُ�خري والكلمة طائر@/ ِظّله@: وُمِعب الل�عـبة@/ ÒXن يقـولون@: م Øu@أ ٕاّ�
العسـل@/ النـحل@: ولُعاب ُلعابه@, سال يلَعب@: الغـم ولَعب ,@

Ø ã
الّص فم من ما@يسيل

الباب أصل ٕاّن وقيل العنكبوت@/ نسج كأ@نّه الّذيى هو وقيل Ìاب@,
Ò
ال« الشمس@: ولعاب

استقامة@/ غ� من الذهاب هو

ابن قال العـ�@, وسكون الّم Ì»بك Hفيفه وNوز لَِعباً@, يلَعب لِعب ـ مصبا
من فرغ يقال@: ٕاËºمنه@, والل�عبة السكون@/ مع الّم فتح التخفيف

ã
| يسمع nو قتيـبة@:



لعب ٢١٨

للـحال الل+عبة@, حسن وهو وال�د@, الشطر� مثل ُلعبة@, فهو به ُيلَعب ما وكّل ُلعبته@,
fه@/ من لعابه سال يلَعب@: ولَعب علzا@/ إ�نسان يكون

ã
الّ� واGيئة

ولِعب يلَعب@/ لَعب وقد السائل@, اق Ôال� وهو الل�عاب الكلمة أصل لعب@: ـ مفر
ولُعاب تلّعب@/ ذو َتلعابة@: ورجل صحيحاً@, مَقصداً به قاصد غ� فعله كان ٕاذا فن@:

العنكبوت@/ كنَسج ا�ّو
ã
| يُري ما الشمس@: ولُعاب للعسل@/ النحل

سَخر@/ هَزأ@, أهان@, |�َعب} ـ قع

لعاب@/ @= لوُعبنا@ @ـ@
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

من لكّل ويقال وتلع�ب@/ وتَعب ولع�ب لِعب ّد@, ßا� ضّد والل�ْعب@: الل�ِعب ـ لسا
ع� تدّل صيغة اللِعب@, والت�لعاب@: �ِعب@/ أنت Çا Ø̂ ٕا نفعاً@: عليه ِديى ÔN@� عمً عمل

أ�مر@/ غالب ع� الفعل
ã
| كفع�ل اXصدر@, تكث�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عقً مفيد منظور منه يقصد � عمل أو قول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

ٕا�مناسبة مضافاً ال«Ìيانّية@, من fأخوذ الل�عاب@: مفهوم وأمّا العاقل@/ ٕاليه َيرغب و�
وقصد جّد دون من يظهر كقول أو كعمل الفم من السائل ال�اق فٕاّن اXعنيـ�@: ب�

مفيد@/ أثر فيه ليس ا
Ø
W وهو

أظهر من وهو فيه@/ فائدة و� العاقل@, ٕاليه يرغب �
Ø
Ff والسخر@: اGزء وأمّا

أيضاً@/ والقبح الÍÉر من فيه Xا اللعب@, مصاديق

/@٦٥ . ٩ ـ وَنْلَعب Kوُض كنّا ا Ø̂ ٕا ليقولُّن م Ô Òxول�سأل

/@٨٣ . ٤٣ ـ وَيلعبوا وضوا ÒO َفَذْرُهم



٢١٩ لعّل

/@٩١ . ٦ ـ يلَعُبون م
ß
Î ßÈخو ã

| ذَْرُهم Øj Jُا ُقل

كان فٕاذا@ ,@
Ø
Ì¾و فسـاد فيه ء

ã
Ï¾

ã
| إ�نغFس عن عـبارة اòوض أّن سـبق

وغرض اسxداف و� س�ه@,
ã
| جّد له يُري و� الل�ِعب@,

ã
| ومنغمساً خائضاً إ�نسان

أ�خ«Ìين@/ من فهو أعFله@:
ã
|

/@٣٢ . ٦ ـ و ÒGو َلِعٌب ٕا6ّ نيا الد� ا¡ياةُ وما

يىَ ÒG خرةَ Ð6ا الّداَر وَلِعبوٕاّن و ÒG ٕا6ّ نيا الد� ا¡ياةُ هذِه وما َيعقلون بلأ@ك�ُهم6
/@٦٤ . ٢٩ ـ َيْعَلُمون @كانوا@ لو َيوان Ò¡ ا

/@٣٦ . ٤٧ ـ و ÒGو َلِعٌب نيا الد� ا¡ياةُ ا Ø̂ ٕا

/@٢٠ . ٥٧ ـ وتفاُخر وزينٌة وGٌو لِعٌب نيا الد� ا¡ياةُ ا Ø̂ أ@ اعلموا

ٕا� نظر دون من به وتلّذذ ء
ã
Ï¾ ٕا� [ايل فيه يكون ما اللّهو أّن العبث

ã
| سبق

استمرار ويتحّقق@بعد يتأّخر ا Ø̂ ٕا ا¦ايل,@فهو وهو ع�@الّلِعب زائد فيه@قيد فاللهو نتيجة,
اللعب@/

الدنيويّة, ا¡ياة من اXنظورة ا¡اصلة ٕا�النتيجة فzا فالنظر الثانية@: ا��ية وأمّا
الدنيا@/ ا¡ياة هذه ـ بقوله التعب� عليه يدّل اXع� وهذا اللعب@, ع� اللّهو فيقّدم

اÇXاّدية@, الدنيويّة اُ�مور
ã
| م½Íوفة حياته تكون ما هيى الدنيا ا¡ياة ٕاّن

Ø
j

جريان وهذا ال�نا¶@, بذلك مشغولة إ�نسان@وأعFله@وحركاته@وحواّسه وتكون@أفكار
دوام@/ و� له بقاء � Tدود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لعّل@:

أفعل
ã
Øلَع� ويقال زائدة@, أّوGا

ã
| والّم عّل@, وأصلها شّك@, كلمة لعّل@: ـ صحا



لعّل ٢٢٠

/@
Ó
]ع� أفعل

ã
ولعلّ�

وYا وف@, ÒU أو Xرجّو التوقّع ومعناYا وٕاشفاق@, طمع :@ ولََعل+ ولََعل� عّل@: ـ لسا
حرفاً Fفجعله سيبويه وأمّا عّل@/ هو ا Ø̂ وٕا مؤك+دة الّم@زائدة النحويّ�@: بعض قاَل , @كعل�

ã
| مواضع Gا ولعّل منطلق@/ زيٍد لَعل+ ُعقيل لغة ٕاّن زيد@: أبو وحكي مزيد@/ غ� واحداً
ـ كقولك ظنّاً@, وتكون تّتقون@/ كَيى أيى تّتقـون@, لعّلكم ـ قوله ذلك من العـرب@, @كم
يقوم@, ا� عبَد لعّل ـ كقولك ,@Ï»ع�ع[ وتكون سأُحّج@/

ã
أظنّ� أيى العاَم@, أُحج�

ã
Øلَع�

Ï»وع فاُعاقبَك@/ ã
تشتُم� لعلّك ـ ]ع�ا�ستفهام@كقولك وتكون ا�@/ ع«Ïعبُد معناه

ã
عل�� قالوا ا Ø[ور أفعل@,

ã
Øولع� أفعل@,

ã
Ùوَع� تَفعل@, علّك ويقال@: Iقيق@/ ا� من ولعّل

/@
ã
ولَعلّ�

ã
ولعن��

ترّجيت@, مع� لعّل@:
ã
و| ّنيت@/ Ò] مع� ليت@:

ã
و| ـ ٣٠٠

ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

أّن وهيى فقط@, واحدة جهة من Fyبي الفـرق ٔ�ّن ,@ يى ال	ج+ ماهيّة غ�
ã
Ø�¦ا وماهيّة

ã
Ø�¦ا ماهيّة ٔ�ّن اXمكن@,

ã
| ٕاّ� �يستعمل وال	ّجيى وا¤ال@/ اXمكن

ã
| يستعمل

ã
Ø�¦ا

ء
ã
Ï¾ٕارتقاب وال	ّجيى /@� حصوله@أو وت	ّقب كنت@تنتظره سواء ء

ã
Ï¿ال حصول Tبّة

تغرب@/ الشمس لعّل يقال �
Ø
j fن Mصوله وثوق �

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بعدها,
ã
الّ� @ا�ملة

ã
| ال	ّجيى ع�@ٕاNاد الد�لة هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

يدّل و� غ�ه@,
ã
| مع� أوَجد ما ا¡رف فٕاّن بالفعل@, ة

ß
اXش} الستّة ا¡روف من وهيى

حيث من اXفهوم ّ اXصدريى ]عناه كال	ّجيى ,@Ëº�ٕا فR وهذا نفسه@,
ã
| مع� ع�

مكروهاً@/ أو Tبوباً ء
ã
Ï¿ل التوقّع أيى يى ال	ج+ مطلق واXراد نفسه@/

ã
و| هو



٢٢١ لعّل

من قريبـة أ�مر ظاهر
ã
| ا Øuفٕا يلzا@: الّذيى Ëº�ٕا ا¡روف هذه نصب وأمّا

مفعول@/ بعدها ما فكأّن أ�فعال@,
ã
æمعا

Xبتدأ خ� أ@نّه أو عليه@, هو ع�ما باق فٕانّه فع�أ�صل@, :�òا
ã
| الرفع وأمّا

وإ�ستفهام والظّن التعليل oمفاه وأمّا /@mقا هو :@mقا زيداً لعّل
ã
| والتقدير Tذوف@,

الكم@/ التعب�ومن@¡ن من@كيفيّة وتفهم أ�صل, آثار fن والطمع@وإ�شفاق@وغ�ها@:

/@١٧ . ٤٢ ـ َقريب الّساعَة لعّل ُيدِريَك وما

/@١ . ٦٥ ـ أْمراً ذلَك بعَد ِدُث ÔJ Jَا لعّل َتدريى 6
/@٤٤ . ٢٠ ـ Ï¿ Ö ÒO أو@ يتذكُّر َلَعلّه

/@٣ . ٨٠ ـ يّز@كّي لعلُّه ُيدريَك وما
/@٢٦ . ٧ ـ يّذ@ّكرون َلَعّلُهم

ع�@Vري@اXكاXة@العرفيّة, @جارية فهيى @كلFت@ا�@تعا�:
ã
|@ بال	ّجيى التعب� وأمّا

النظر دون من هو حيث من اXورد
ã
| ال	ّجيى مفهوم موقعيّة تناسب ع� وللد�لة

اXتكّلم@/ وخصوصية القائل ٕا�

/@١١١ . ٢١ ـ ٕا�ح� وَمتاع لكم ِفتنة َلعلّه أدِريى وٕان
/@٦ . ١٨ ـ ا¡ديثأَسفاً wذا يؤمنوا n ٕان نفَسكع�آثارهم باِخٌع فَلعلّك

/@١٢ . ١١ ـ صدُرك وضائقبه ٕاليك يوَحي ما بعَض تارٌك فَلَعلّك

الواقع@/
ã
| غ�منتظرة وهيى mت �

ã
الّ� اُ�مور هذه وينتظر يتوّقع أيى

اُ�مور هذه فٕاّن :@ ع�ال	ّجيى تدّل بكلمة@لعّل@وهيى اXوارد هذه
ã
| التعب� وأمّا

ã
| كالنتيجة الوجوه@, بعض ع� مرجّوة كوuا تناسب ا Øu@أ ٕاّ� غ�م_ة@, كانت وٕان
ما ورعاية الصدر وضيق تعا�@/ با� اZ�ٕان حّب ع� الداّل الشديد والتأّثر الفتنة@/



لعن ٢٢٢

تعا�@: قوله
ã
| Fك وهذا أ�مر@/ ظاهر ع� وصح خ� هو

/@٤٢ . ٦ ـ ُعون ØÍÉَيت َلَعّلُهم اِء ØÍ ÚÉوال بالبَأساِء فأَخذناهم

لعّلهم@يّذ@ّكرون@ـ@@١٣٠.٧/ الث%مرات@ ونَقٍص@من @ Òن� Eبالس آَل@فرعون@ وَلَقدأخذنا

النتيجة باعتـبار بالعذاب@: أ�خذ مورد
ã
و| ا��يتـ�

ã
| لعّل بكلمة فالتعبـ�

والتذّكر@/ ع ØÍÉالت وهيى منه اXتحّصلة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لعن@:
ولعن وَملعون@, لع� فهو سّبه@, أو وأبعده طرده نفع@: باب من لعناً لَعنه ـ مصبا
اXلعونة@: والشجرة :@ ّ الزÌ¿Uيى قال لَّعان@/ والفاعل لعنة@ا�, عليه ابتداًء قال ٕاذا نفَسه@,
ضـاّر@: طعام لكّل تقول والعرب :@ الواحـديى وقال ولعyا@/ كرهها ذاقها من كّل هيى
لعن موضع لَعنة@: ÒXوا خر@, ا�� واحد كّل لعن وتعنوا@: ولِعاناً@, مَعنة و�عنه ملعون@,
اXاّرون يقرعه الّذيى أعه |أيى ثهم@, ومتحد� الطريق كقارعة هناك@, يؤذvم Xا الناس
و�َعن عن@,ÒXا وا�مع للحديث@واXكاXة} @Nلسون@فيه الّذيى اXوضع وكذا بأرجلهم@/

بالفجور@/ قذفها زوجته@: الرجُل

عن أبعده الشيطان@: ا� ولعن وٕاطراد@, ٕابعاد ع� يدّل صحيح أصل لعن@: ـ مقا
يلعنه بالسكون@: لُعنة ورجل لَع�@, الّطريد والرجل لَع�@, للذئب ويقال وا�ّنة@/ �òا

َعنة@/Xا والل+عان@: الل�عن@/ كث� وُلَعَنة@: الناس@/

ومن ا�@, من وإ�بعاد الّطرد وقيل@: اòـ�@, من والطرد إ�بعاد الل�عن@: ـ لسا
اÇXطرود@, والل�ـع�@: وَلَعنات@/ لِعان وا�مع ,@Ëº�ٕا والل�عـنة@: والدعاء@, السّب اòلق
والل�ع�@: التعذيب@/ والل�عن@: به@/ الذئب شبّه الناس@, عن مُنتِبذاً �يزال الل�ع� جل والر�



٢٢٣ لعن

اتّـقوا ا¡ديـث
ã
و| اXباَهلة@/ عنة@/Xوا ال«Êء@/ من ُطرد ٔ�@نّه غالبة صـفة الشيطان

جانب أو الناس@, ي�Gا الشجر وِظل الطريق جواّد ِعن@:ÒXا الن�بل@/ وا وأِعد� ِعنÒXا
فاعله@/ لَعنوا الناس مّر فٕاذا الyر@,

مرير@/ ء
ã
Ï¾ @مرارة@, =@ |لَعناه} ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
السـخط بعنوان والعطوفة �òا عن إ�بعاد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

ا� رÇaة عن ٕابعاد الناس ومن ولطفه@/ رaـته عن ٕابعاد تعا� ا� من وهذا عليه@,
عليه@/ وغضبه بسخطه ا� من واXسألة عليه بالدعاء تعا�

فيكون واòـ�@: الرaة وعن ا¡ّق جهة عن الطرد هو اللعن مفهوم كان ا ØXو
ٕا� الراجع الطرد يراد أن ٕاّ� Qّوزاً@, بيyم Dف وٕابعادهم الناس طرد

ã
| اXاّدة استعFل

عّز ا� عن بعداً عyم البعد يكون الّذين وأ�ولياء أ�نبياء طرد
ã
| Fك تعا�@, ا� طرد

وجّل@/

أو طعام ع� أو كالذئب Uصوص حيوان ع� أو الرجل ع� اللع� فٕاطق
تـعا�@, ا� جانب من وغضب سـخط مورد

ã
| كونه ٕا� النظر كان ٕان آخر@, ء

ã
Ï¾

واستعارة@/ Qّوز فهو وٕاّ� حقيقة@, فهو الرaة@: عن
Ø ã
تكوي� Hلّف أو ظلم أو بعصيان

:@
ã
| Fك ـ وجّل عّز ا� من فاللعن

/@٥٢ . ٤ ـ َنص�اً لُه َد
ß
Qَفلَن Jُا َيلعِن وَمن Jُا لََعyم اّلذيَن ولِئَك اُ

/@٨٩ . ٢ ـ الكافرين اJع� فَلعنُة به كفروا عَرفوا ما جاَءُهم ØFفل

/@١٦١ . ٢ ـ Jا َلعنُة م
ß
zعل ولئَك اُ كُّفاٌر وهم وماُتوا كَفُروا اّلذيَن ٕاّن



لعن ٢٢٤

/@٧٨ . ٣٨ ـ ين Eالد ٕا�يَوِم ã	َلعن عليَك وٕاّن

واسطة@, دون من وجّل عّز ا� جانب من الصادر وهو اللعن@, أنواع أشّد وهذا
عن نفسـه وJرم باللعن يستعّد بنفسه الكافر فٕاّن تعا�@, با� الكفر مورد

ã
| ويتحقّق

تعا�@/ منه اللعن فيشمله الرaة@,

:@
ã
| Fك ـ الناس ]سألة واللعن

/@٦١ . ٣ ـ الكاذب� اJع� لعنَة فَنجعل ْل
ß
Òx َنبْ Øj

. ١١ ـ �Xع�الظّا Jِا لعنُة مأ6
ß Ù
wع�َر كَذبوا ال%ذيَن هؤ6ء اÎ¾6ٔاُد ويقوُل

/@١٨

م Ô Öyوألَع الَعذاِب من ßِضْعَف� م ß ßtآ َرب%نا Vالّسبي فأضّلونا اَءنا Òوُك� ساَدَتنا أطْعنا
/@٦٨ . ٣٣ ـ كب�اً َلْعناً@@

علzم@, والظلم بيyم@, ما
ã
| كالكذب الناس@, حقـوق ٕا� راجعة اXوارد هذه

اللعن@/ بذلك فيستحقّون ا¡ّق@, سبيل عن وٕاضGم

ومُضلّ�@/ ضالّ� كوuم ]ناسبة العذاب@: عف�من والض+

:@
ã
| Fك ـ bيعاً ا¢لوق ومن ا� جانب من والل�عن

م Ô Ôyويلع Jُا م Ô Ôyَيلع ولئك اُ دي@/// ÔGوا الَبيEنات من أنَْزْلنا ما يكتموَن اّلذيَن ٕاّن
/@١٥٩ . ٢ ـ الVِّعنون

لعنة علzم أّن نات@/// Eالَبي وجاءهم حّق الّرسول أّن دوا ßÎ¾و م ß
uاZٕا بعد @َكَفروا

/@٨٧ . ٣ ـ والنّاِسأbع� واVXئكة Jا

هو وهذا وبّيناته@, آياته وكBن وجّل عّز ا� حقوق ٕاضاعة فÇzا اXوارد هذه



٢٢٥ لعن

ا¡ّق@/ عن واLرافهم الناس لضل اXوجب

فٕاّن الناس@, ولعن ئكةXا ولعن ا� لعن يوجب الّذيى هو وIريفه وس	ا¡ّق
ا¡ّق@/ ٕاجراء

ã
و| nالعا نظم

ã
| �ًٕاخ ذلك

ã
|

هـذه
ã
| وأتبعناهم Íون Ò½ُين 6 القيامِة ويوَم النّار ٕا� َيدعون أ_ًة وَجَعلناهم

/@٤٢ . ٢٨ ـ قبوح� ÒXا من هم القيامة ويوَم لعنًة الّدنيا

َعنيد اٍر جـبّ كّل أمَر وات%بعوا ُرُسـلَه وَعصوا م ß Ùwَر بآياِت َجحدوا عاٌد@ وتلَك
/@٦٠ . ١١ ـ كفروا عاداً ٕاّن القيامةأ6 ويوَم لعنًة الّدنيا هذه

ã
| تِبعوا واُ

هـذِه
ã
| تِبعوا واُ اَر@/// النّ فأورَدهم القيامـة يوَم َيقُدم برشيد فرعوَن أمُر وما

/@٩٩ . ١١ ـ القيامة ويوَم لعنًة

٢٤ ـ خرة Ð6وا الّدنيا
ã
| ُلِعنوا اXؤمناِت الغافVِت ا¤َصناِت َيرمون اّلذيَن ٕاّن

/@٢٣ .

اُ�مـور
ã
| �ًوٕاضـ الدنـيويّة اُ�مور

ã
| �ًٕاخ يوجب ما فzا اXوارد هذه

والنواهيى أ�وامر وترك والعصيان فòوا النّار ٕا� كالدعوة واُ�خروّية@, الروحانيّة
الّرسـل وعصيان اG�ٕ×يّـة ا��يات وجحوِد اُ�و�@/ ا��ية

ã
| Fك الدينّيـة@, والتكاليف

سبيل خف السالك� وقوِمه وفرعوَن الثانية@/
ã
| Fك عنيد@, جبّار كّل عن وإ�تّباع

Fك وا��خرة@, الدنيا
ã
| وسعادtم لدعوtم اXبعوث

Ø ã
الن أعداء وهم ورسوله@, اGداية

ÍÈر oوعظ خسارة@, شديد يوجب وهو الغافلة@, ا¤َصنة اXؤمنة ورميى الثالثة@/
ã
|

تعا�@: يقول الرابعة@/
ã
| Fك ووجاهة@, وحيثيّة ¾Ìف وٕازالة ,@

Ø ã
ودي� ّ دنيويى

الّدنـيا
ã
| oعذابأل م ÒG آمنوا اّلذين

ã
| الفاِحشـُة تشيَع أن ّبوَن ÔJ اّلذيَن ٕاّن

/@١٩ . ٢٤ ـ خرة Ð6وا



لعن ٢٢٦

/@٥٧ . ٣٣ ـ ِخَرة Ð6وا نيا الد� ã| Jُا م Ô Òyلَع ورسولَُه Jَا يُْؤذوَن اّلذيَن ٕاّن

وا��خرة@/ الّدنيا
ã
| لعناً توجب اُ�مور فهذه

:@
ã
| فgا ـ كان عنوان ّ بأيى اòارج

ã
| ملعوناً يكون ما وأمّا

الُقـرآِن
ã
| اXلعونََة ةَ والّشَجَر للّنـاِس ِفتنًة ٕا6ّ أَريناَك

ã
	 الّ ْؤيا الر� َجَعـْلنا وما

/@٦٠ . ١٧ ـ @َكب�اً ُطْغياناً ٕا6ّ يزيُدُهم fا فُهم Eو ÔKو

اضطراب مع اختل والفتنة@: اXنام@/
ã
| يُري ما ]ع� فُعلَة وزان ع� الرؤيا@:

ماوراء
ã
| وهيى غصون@, منه وظهرت وع ^ا ما والشجرة@: إ�ختبار@/ يتحّصل وبعده

بأ�نانّية@/ النفس
ã
| ويتظّهر يعلو ما اXاّدة

اختلفت جزئيّان أمران اXعلونة@: الشجرة وهكذا |ص}
Ø ã
الن رآها

ã
الّ� والرؤيا

والشـجرة واحدة@, جزئيّة قضيّة فالرؤيا كان@: معـ� ّ أيى وع� ,@Fyتعيي
ã
| أ�قوال

الرؤيا@/ تلك
ã
| منطوية كانت اXلعونة

مّية@اّلذين@كانوا@@متظاهرين@بالتشّخص @اُ
ã
@اòارج@ع�@بيت@ب�

ã
وهذا@اXع�@ينطبق@|

واXسلم�@/ |ص} ا� رسول قبال
ã
| وأ�نانيّة

عاشوراء@: يوم الزيارة
ã
| ورد ما اXع� هذا ع� ويدّل

آَل ا� ولعن أيضاً@: ورد وما معاوية@, بن ويزيد ومعاوية سفيان أبا الَعن اللّهّم
قاِطبة@/ اُميّة ãب� ا� ولعن مرواَن وآَل زياد

تعا� ا� من مقرّواً كونه باعتبار القرآن أّن سبق القرآن@:
ã
| ـ تعا� قوله وأمّا

ã
و| تعا�@, ا� عند هو ملعونة كوuا أّن واXراد الناس@, ب� Dوف |ص} رسوله ومن

وٕاظهاره@/ قراءته



٢٢٧ لغب

ا Òxرأي
ã
الّ� الرؤيا ٕاّن أيى الرؤيا@, ٕا� راجع للنّاس@: فتنة ٕا6ّ ـ تعا� قوله وأمّا

وامتحاuم@/ الناس �فتتان ووجودها اòارج
ã
| فتحق�قها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لغب@:
تعب@, باب من لََغباً@: ولِغب وأعيا@/ تِعب لُغوباً@: قتل باب من لَغباً لَغب ـ مصبا

لغة@/

Ø�ب َلْغب رجل تقول وَتَعب@, ضعف ع� يدّل واحد@, صحيح أصل لغب@: ـ مقا

ã
èكـتا جاءته لَغوب فن يقول@: أعرابيّاً سـمعت عمـرو@: أبو قال والل�غوبة@/ الل�غابة
çوأ واXشّقة@/ وإ�عياء الت�َعب والل�غوب@: اa�ٔق@/ قال@: الل�غوب@؟ ما قلت@: فاحتقرها@/

ُلغوب@/ من نا مس% وما ـ تعا� قال تِعباً@/ جائعاً أيى �ِغباً ساِغباً

أيى َلْغب ورجل أنصبـُته@, أيى أنا وألغبتُه وإ�عـياء@/ التعب الل�غوب@: ـ صحا
:@
Ø
ËÉبال والل�غاب منه@/ البُطنان مثل الفاسد@, الريش أيضاً@: والل�غب الل+غابة@/ Ø�ب ضعيف

والتلّغب@: علzم@/ أفسدت لَْغباً@: :@Fzف بالفتح ألَغُب القوم ع� ولَغْبت الل�ؤام@/ خف
الط�رد@/ طول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ثقيلة@/ حوادث أو شاقّة أعFل قبال

ã
| ضعف هو@: اXاّدة

ã
| الواحد أ�صل أّن

تعب@/ مع كلة هو :@ ّ العيى أّن وسبق

شخص@/ ع� Jمل ثقل والَكلة@:

الراحة@/ يقابله والتعب@:



لغب ٢٢٨

القدرة@/ يقابله والعجز@:

وقوام@/ إرتفاع والنصب@:

فيكون وٕاّ� القيدين@, ¡اظ من اXاّدة
ã
| و�@بّد اXـواّد@, هذه ب� الفرق فظهر

لوحـظ وٕاذا ,@ ّ والعيى والكلة@, واXشّقة@, والفساد@, التعب@, أ�صل@: آثار ومن Qّوزاً@/
بلغت ٕاذا ّ والعيى واXشقّة والفساد كالتعب أ�صل@, مصاديق من تكون القيدان@: فÇzا

_ة@/Xا غ� ا¡وادث هذه قبال
ã
| الضعف ٕا�

ـ لُغوب فzا ـنا Zس� و6 َنَصٌب فzا نا س� ÒZ 6 َفْضِلِه ِمن قامِة ÔXا داَر أَحل%نا ال%ذيى
/@٣٥ . ٣٥

كا§ّو معنوّية@, أو ماّديّة إ�عتدال عن خارجة وهيى ٕاقامة
ã
| رفعة هو الن�َصب

من mت � ا
Ø
W واXواجهـة وكا¡ادثة وتأّثر@/ وغّم هّم

ã
| والشـّدة ومرض@, داء

ã
|

إ�عتدال@/ عن خارجة وهيى إ�نسان@, تصيب اòارج

ثقيلة وأعFل اُمور قبال
ã
| يتحّصل إ�نسان نفس

ã
| ضعف فهو اللغوب@: وأمّا

م_ة@/ غ� حوادث ومن

مطّهرة فzا وأ�جسام متكاثفـة@, غ� لطيفـة فzا وما ا�نّـة nعا كانت ا@ ØXو
وا¤بّة والعطوفة الرaة علzا وتغلب الكثيفة@, اXاّدة هذه عوارض عن هة Øم� صافية
Øوتتج��Xالعا رّب مالكيّة Iت مقهورة اُ�مور وتكون اG�ّٕية@, الروحانيّة وا¡ا�ت

واGموم _ةXا غ� وا¡وادث وأ�مراض والتناقضات التخالفات ف	تفع حكومته@:
لغوب@/ و� نصب Îم

Ø
»Z ف ـ والشدائد وإ�بتءات والغموم

/@٨٩ . ٥٦ ـ oنَِع وَجنُّة اٌن ÖJوَر فَرْوٌح

/@٣٢ . ١٦ ـ َتْعمُلون Ôrُكن ]ا ا�نَّة ادُخلوا َعَليكُم َسVٌم



٢٢٩ لغو

ـ لُغوب ِمن نا مس% وما أيّام ستّة ã
| F Òyبي وما وا6ٔرَض واِت مى الس% َخَلقنا وَلقد

/@٣٨ . ٥٠

ال«Êوات من الكب� nالعـا وخلِق ,@oالعظـ العمل هذا قبال
ã
| ضعف من أيى

Ï½I �
ã
الّ� ا¢تلفة بأنواعها اòلق مراتب من بيyا وما وأ�رض واXعنويّة اXاّدية

عدداً@/

عن عبارة وهو الوصل@, من مرتبة أقّل فٕانّه اXوارد@: هذه
ã
| باXّس والتعبـ�

وجوده@/ سطح
ã
و| بذاته ء

ã
Ï¾سX

أيضاً@: اُ�و� ا��ية
ã
| وبالتنك� التبعيض@, ع� الداّل من Mرف والتعبـ�ات

منه@/ مرتبة وأقّل منه جزء أيى اXع�@, ع�ذلك يدّ�ن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لغو@:

بالل�غو@, تكلّم الرجـل@: ولغا بطل@/ قال@: باب من لغواً يلغو ء
ã
Ï¿ال لَغا ـ مصبا

أسقطته@/ العـدد@: من وألغيته أبطلته@/ وألغيته@: به@/ تكلّم به@: ولغا الكم@, أخط وهو
يَعقد � ما ا¨ـ�@:

ã
| والل�غو ويُبطل@/ ُيسقط أيى اXكَره طق يُلغيى عبّاس ابن وكان

الفـرق ومن لغو@/ ذات الكلمة والّغيـة@: الل�غو@, مثل مقصـور والل�غي عليه@/ القلب
تغر ء

ã
Ï¿ل كم والكذب@: شأنك@/ من ليس ء

ã
Ï¿ل كم الل�غط@: اòليل@: قول اللطيف

n ء
ã
Ï¿ل كم والل�غو@: منتظم@/ ء

ã
Ï¿ل كم :@oسـتقXوا ء@/

ã
Ï¾ لغ� كم وا¤ال@: به@/

وحذفت من@ذلك@, اللغة ٕاشتقاق ويقال Gج@به@, من@باب@تِعب@: يلَغي @بأ�مر ولغيى ُتِرده@/
اختف أيى لغاtـم@, وdعت ُغرفـة@, مثال لُغـوة وأصلها اGاء@, عyا وعّوض الّم

@كمهم@/



لغو ٢٣٠

وا��خر به@/ يُعـتّد � ء
ã
Ï¿ال ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أصن لغو@: ـ مقا

هو والل�غا الدية@/
ã
| إ�بل أو�د من به يعتّد � ما الل�غو@: ـ فأ�ّول ء@/

ã
Ï¿بال ع�الل�َهج

به@/ Gج ٕاذا بأ�مر@, لغيى ـ
ã
æوالثا بقلوبكم@/ تَعقدوه n ما اZ�ٕان@:

ã
| واللغو بعينه@/ الل�غو

ع� منه َصل ÔJ و� وغ�ه كم من به يعتّد � وما َقط الس� والل�غا@: الل�غو ـ لسا
عليه@, معقود

Ò
غ� الكم من كان ما والل�غَوي@: والل�غا الل�غو الxذيب@: نفع@/ و� فائدة

فاحشـة@, �غية@: وكلمة تكّلم@/ ٕاذا لَغا من لُغوة وأصلها الناقصة اÊº�ٔء من والل�غة@:
�ماtا كلّها وُثَبة@, وقُلَة كُكَرة والل�غة /@ ÓBش Vاهد@: وقال ومأ\اً@, باطً أيى قتادة وقال
:@
Ø ã
èأ�عرا قال@ابن عنه@, مال ٕاذا الطريق@, الصواب@وعن عن فٌن لَغا الxذيب: واوات@/

ا��خرين@/ هؤ�ء لغِة عن فيه مالوا بكم تكلّموا هؤ�ء ٔ�ّن هذا من اُخذت واللّغة
َتنغم@/ أيى بأصواtا@, تلَغي والط� أصواtا@, الط�@: ولَغوي النطق@/ والّلغو@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وفكـر@/ رويّـة دون من ويقع به يعتّد � ما هو اÇXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

ما واللّهو Iـّقق@/ و� له ثبات � ما وهو ا¡ّق قبال
ã
| الباطل أّن عبث@:

ã
| وسبق

نتيجة@/ ٕا� توّجه دون من به وتلّذذ ٕاليه [ايل لك يكون

مصاديقه@: ومن /@ ّ خارجيى موضوع عمل@أو كم@أو
ã
| يكون من@أن أعّم واللّغو

اللجاج أو الغضب أو اòطأ صورة
ã
| Fك oوتصم قلب عقد دون من وقعت ٕاذا ا¨�

فهو Gو أو باطل وكّل نفع@/ عليه ي	ّتب n ٕاذا والعمل اXفيد@/ غ� والكُم وغ�ها@/
لغو@/

� آخرين وملل أقوام عند لغو ا Øuفٕا بقـوم@, Uصوصة لغة كّل أ�صل@: ومن



٢٣١ لغو

وٕان Çbاعة@, wا يتكلّم لغة كّل ع� اللغة تطلق إ�عتبار وwذا شيئاً@, مyا يفهمون
عندهم@/ متفاYة @كانت

ناقصاً يسَمع@, ع ßd باب من يلغي لغيى ماّدة من اللغة كلمة تكون أن يبعد و�
اXاّدت�@/

ã
æمعا اختلطت

Ø
j اللهجة@, ]ع� يائيّاً@,

هيى بل لنا@, مفهومة غ� أصواtا فٕاّن الط�@, بلَغوي الكلمة تناسب �O و�
للناس@/ Uتلفة لغات مyا اُخذت

Ø
j كاللغو@, عندنا@

مyا@: أخذها يبعد و� الع�ّية@, من قريبة الكلمة أّن ٕا� مضافاً

أجنبّية@/ لغة = |َلَعز} ـ قع

أجنبّية@/ لغة تكلّم = |�َعز} ـ قع

الغـ� وحرف اXتفاYة@, الغ� الل�غويّة مفهوم من قلنا ما يؤيّد أ�جنبيّة وقيد
الع�@/ بصورة ويكتب وال«Ìيانّية@, الع�يّة اللغة

ã
| موجود غ�

الّلـغِو َعـن ُهم وال%ذيَن خاِشـُعون م
ß
tVَصـ

ã
| ُهم ال%ذيَن ؤمنـوَن ÔX ا أفَلَح قد@

/@٢ . ٢٣ ـ ُمْعِرضون@

أحكامه ÏÉع�مقت ويعمل تعا�@, ا� دين برنا¶ Iت حياته hيد هو اXؤمن
ع�@, طرفة عبوديّته وظائف عن يغفل � Xو�ه@, مطيع عبد وهو ونواهيه@, وأوامره
خ� من ذّرة مثقال يعمل وما كمه@, ويسمع مقامه يري وجّل عّز ا� بأّن معتقد وهو

ا��خرة@/
ã
و| الّدنيا

ã
| أثره ٕاليه ويصل ٕاّ�

Ø
Ì¾ أو

بوظائف العمل وعن ٕاليه التوّجه عن يشغله بلغو يشـتغل أن له Zكن فكيف
رّبه@/ وب� بينه حاجباً ويكون عبودّيته@,

وبيوم با� اXؤمنون بل اXسـلم�@, من باXؤمنـ� Uصوص غ� اXع� وهذا



لغو ٢٣٢

العـقليّة اXسـائل من أ�مر هذا فٕاّن مثلهم@, أيضاً الكـتاب أهل من وا�زاء القيامة
وتعا�@: تبارك ا� يقول هذا وع� والوجدانّية@, وأ�خقيّة

الل%ـغو سـِمعوا@ ذا@ وٕا ذا@/// وٕا يؤمنون بِه هم قبلـِه ِمن الكتاَب آتيناهم اّلذين
. ٢٨ ا�اِهل�ـ 6@َنبتغيى عليكُم سVٌم ولكمأعFلكم َلناأعFلنا وقالوا@ َعنه أعَرضوا

/@٥٥

من وعلzم م ÒG ]ا جاهلون م Øuفٕا مصاحبxم �@ينبغيى الِّغ� بأّن حون ØÍ½في
أ�بدّية@/ السعادة وعن العبوديّة وظائف وعن م

Ø
wر عن وغافلون ,@

Ø
Ì¾و خ�

¾Îادة ذ@كر اُ�و�بعد اXرحلة
ã
| ذ@كره اللغو@: عن إ�عراض يّة ØYأ ع� ويدّل

تعا�@: ا� ٕا� والتوبة الزور

وَر الز� ¿Îدون يَ 6 واّلذيَن َمتاباً Jٕا�ا َيتوب فٕاّنـه اً ß¡صا وعِمَل تاَب وَمن
/@٧٢ . ٢٥ ـ @ِكراماً َمّروا بالل%غو َمّروا وٕاذا

اللغو عن مرورهم ٕاّن يراد اGوان@, قبال
ã
| والكرامة ِكرام@, ع� Nمع hالكر

Iقّق بعد التقوي مرتبة أّول وهذا والسـقوط@, اGوان عن وحفظGم ٔ�نف«Îم@, hتكر
والتوبة@/ الس�

ã
| وإ�ستقامة oوالتصم ا�ّد آية وفيه اXتعال@, ا� ٕا� التوبة

ا�نّة أهل وأّن ا�ّنة@, أهل صفات من كونه اXوضوع@: يّة ÙYأ ع� أيضاً ويدّل
لغواً@: فzا يَسمعون �

/@٢٥ . ٥٦ ـ ÓDتأث و6 فzا لغواً@ َيسمعوَن 6
/@٣٥ . ٧٨ ـ ِكّذاباً و6 فzا لغواً@ َيسمعوَن 6

عـمل
ã
ينا| وهذا تعا�@, الرّب ومالكيّة العبوديّة حقيقة Øتتج� ا�نّة

ã
| فٕاّن

الل�غو@/



٢٣٣ لفت

/@١١ . ٨٨ ـ 6ِغية فzا َتسمُع 6 عالِيٍة َجنٍّة ã
|

اللّغو يقوم ما أيى وا�ملة@, الكلمة باعتبار والتأنيث ذاهبة@, وزان ع� �غية
به@/ الذهاب يقوم ]ع�من الذاهب أّن Fك به@,

Tّله@/ غ�
ã
| وغ�ه@: باXصدر وتفس�ها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لفت@:
اXستقيمة@, جهته عن ء

ã
Ï¿ال Íِف

Ò
و¼

Ø ã
Úال� ع� تدّل واحدة كلمة لفت@: ـ مقا

وهو ,Ì»أ�ع الرجل @ْلفُت@: وأ�َ ¼Íفته@/ عن@رأيه: فناً ولفّت لويته@, َء:
ã
Ï¿ال منه@َلفت�

Gا لفوت@: وامرأة تُلوي@, أيى ُتلَفت ا Øu@�ٔ العصائد@, من الغليظة والل�فيتة@: الباب@/ قياس
بوجهك@, تَعدل أن وهو إ�لتفات@, ومنه ولدها@/ ٕا� تلفت فهيى غ�ه من ولد وGا زوج

ق¿Ìته@/ الشجرة@: عن الل+حاء ولفت� بكر@: أبو قال التلّفت@/ وكذا

ذات ٕا� ¼Íفه ÍÈب@: باب من لَفتاً ولَفته ويَ«Ìة@, نة ÒZ بوجهه التفت ـ مصبا
نبات :@Ì»بالك والل+فت عنه@/ ¼Íفته ٕاذا لَفتاً@, رأيه عن لفت�ه يقال@: ومنه ال¿Êل, ا¨�@أو
/@� أم

Ø ã
èأعر أدريى و� ثقة من أdعه n :@ ّ أ�زهريى وقال سلجم@, له ويقال معروف

¼Íف ٕاليه@: والتفَت ء
ã
Ï¿ال ٕا� وتلّفَت ¼Íفه@/ القوم@: عن َوْجَهه لَفت ـ لسا

ولفَت فَتلفُته@/ إ�نسان ع�عنق تَقبض Fك جهته@, عن ء
ã
Ï¿ال

Û ã
Ò� والل�فت@: ٕاليه@/ وجهه

ã
يُبا� و� ُيرسله أيى لَفتاً@, الكم يلِفُت يقال@: مقلوب@, وهذا لواه@, ٕاذا وفتله@, َء

ã
Ï¿ال

ولِفتاه: ِشّقه@, ء:
ã
Ï¿وِلفُت@ال اXستقيمة@/ الطريقة عن ء

ã
Ï¿ال

Ø ã
Òوأصل@الل�فت� جاء@, @كيف

هيى لَفوتاً@, َجن� �@تðَو� ا¡ديث@:
ã
و| التلّفت@/ تك�

ã
الّ� النساء: من والل�فوت شقّاه@/

عَصده لَفتاً@: يلِفـته َء
ã
Ï¿ال ولَفت ٕاليه@/ تلتفت �تزال فهيى آخر@, زوج من ولد Gا

ã
الّ�

َلفيتة@/ العصيدة يت Ød وبه كالفتل@, الل�فت وقيل وغ�ه@/ ْمن بالس� الدقيق ُيلَفت Fك@



لفت ٢٣٤

والتحقيق@:
ميً أخّف اXع� وهذا جهة@/ ٕا� وميل توّجه هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

بـBم اÇL�ٕراف وبعده البدن@/ بBم كاXيل جانب@, ٕا�
ã
Øك� ٕاLراف

Ø ã
Úال� فٕاّن ,@

Ø ã
Úال� من

أخري@/ جهة ٕا� جهة عن إ�ن½Íاف بعده
Ø
j اXيل@/

الل�فوت واXرأُة أخري@/ جهة ٕا� رأيه عن وٕامالته الرجل َلفت مصاديقه@: ومن
ويطبخ@/ ويلفت الدقيق@ُيلّت@بالسمن والَعصيدُة@وهيى اXتعّلقة@بقل}ا@ٕا�@ولدها@/ اXتوّجهة

جانب@/ ٕا� الوجه وَلفُت

Qّوزاً@/ يكون القيدان انت� وٕاذا

/@٧٨ . ١٠ ـ آباَءنا عليه وَجدنا ØFع ِلتلِفتنا أِجئَتنا قالوا

أخري@/ جهة ٕا� ونتوّجه آبائنا س�ة عن يل Ô] ٔ�ن أيى

التعب� أّن Fك Iقيق@, دون من ٕا�التقليد ٕاشارة عليه@: وجدنا ـ بقوله والتعب�
ليس فzم وإ�رشاد التبليغ تأث� أّن ٕا� ٕاشارة وغ�Yا@: والرّد ال½Íف دون باللفت

الضعيف@/ اللفت ٕاّ�

/@٦٥ . ١٥ ـ أحداً منكم يلتِفْت و6 أدباَرهم واّتِبْع

/@٨١ . ١١ ـ منكُمأحٌد يلتِفت و6 الليل ِمن بِقطع بأهلك
ß
Ìºفأ

اXس�@/ ماوراء ٕا� والتوّجه واXيل اللفت اختيار ع� ويدّل ٕافتعال إ�لتفات

دون
Ø
Fع وإ�نقطاع ا�ازمة والن+يّة القاطعة ٕا�التصمoوإ�رادة ٕاشارة هذا

ã
و|

ُيصيب ما يشمله � Ø�ح وحgه@, بقضائه والرضاء ٔ�مره Íف
Ù
والتسلoال½ تعا� ا�

العذاب@/ من القوم



٢٣٥ لفح

هو الّزم أّن ]ع� ,@ الyيى شّدة ٕا� ٕاشارة الل�فت@: دون بإ�لتفات التعب�
ã
و|

الكامل ا�نزجار ع� د�لة هذا
ã
و| واللفت@, العمل قبل مرتبة وهو ا�ختيار@, ترك

وعملهم@/ القوم عن

ا¢الف� قبال
ã
| التاّم والتنّفر والتشّدد التصّلب لزوم ٕا� ٕارشاد أيضاً هذا

ã
و|

وهم الدنيا@, ا¡ياة وغّرtم هزواً ا� أحكام ذوا ØHا الّذين وأعدائه وجّل عّز ا� لدين
@كافرون@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لفح@:

حّرها أصابه ٕاذا موم@: والس� Mّرها النّار لفَحتْه يقال واحدة@, كلمة لفح@: ـ مقا
فيه أ�صل فٕاّن خفيفة@, ÍÈبة به ÒÍÈ لفحًة@: بالسيف لفَحه قوGم وأمّا وجهه@/ Úفتغ�

النون@/

من كان ما :@ ّ أ�صمـعيى قال أحرقـته@/ Mّرها@: موم والس� النار لَفحـته ـ صحا
َبْرد@/ فهو نَفٌح الرياح من كان وما َحّر@, فهو لَفٌْح الرياح

أعـظم الن�فح أّن ٕاّ� وجَهه@, أصابت ولَفَحاناً@: لَفحاً تلفَُحُه النار لفَحـتْه ـ لسا
ابن وقال وجَهه@/ قابلْت لَفحاً@: الَسموم ولفَحتْه إ�نساَن@, تَلفح موم والس� منه@/ تأث�اً

بارد@/ لكّل والنفح حاّر@, لكّل الل�فح :@
Ø ã
èأ�عرا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وم Òd ر´ أو cس أو نار من ا¡رارة مواجهة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

السيف@/ لفح استع� ومنه لد@/ ßا� سطح
ã
| تؤّثر Ø�ح ا Ôxوٕاصاب غ�ها@, أو برق أو



لفظ ٢٣٦

يدّل وهو وحركxا@, هبوwا بسبب شّدة النفح
ã
| أّن والنفح@: اللفح ب� والفرق

برودة@/ أو حرارة
ã
| كان سواء ضعيف@, وIّرك هبوب ع�

ون ß¡كا وهمفzا   النّاُر وجوَههم َتلَفُح خاِلدون Øsجه@
ã
| َموازيُنه/// ْت وَمنخف%

/@١٠٤ . ٢٣ ـ

تؤّثر أيى أسنان@/
ã
| كشف :@Ì Ø¿والتك ,@Ì Ø¿تك مع ُعبوس هو الكُلوح أّن سبق

كا¡ون@/ إ�بتء شّدة من وهم @وجوههم@وجلودهم@,
ã
| ومواجهxا النار حرارة ٕاصابة

Oالف وإ�فناء إ�فناء@, يوجب إ�حراق فٕاّن إ�حراق@: دون اللفح ]اّدة Øوع�
النار@/

ã
| اòلود

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لفظ@:

من يكون أن ذلك وغالب ء@,
ã
Ï¿ال طرح ع� تدّل صحيحة كلمة لفظ@: ـ مقا

ويقال@: الديك@, والِّفظة@: /@ fيى من ء
ã
Ï¿ال ولفظُت لفظاً@, يلِفظ بالكم لَفظ تقول الفم@/

الِفظة@/ من ُجوداً فأجوُد ـ قوله Ì
Ú
يف« وع�ذلك والبحر@/ ,@ حيى الر�

دابّـًة@: البحُر ولفظ به@, رمي ÍÈب@: باب من لفظاً وغ�ه ريقَه لفَظ ـ مصبا
بـه@, تكلّم حسن@: بقول ولفَظ قذفته@/ اXّيـَت@: أ�رُض ولفَظت الساحل@, ٕا� ألقاها

ألفاظ@/ ع� وbع ,@ ÓÊºٕا اXصدر واستعمل كذلك@/ به وتلّفظ

و]ع�اXفعول, ,@ ]ع�الرميى مصدر أصل@اللغة
ã
| هو اللفظ: ـ @البقاء

ã
èكلّيّات@أ@

ã
و| /@مستعمً أو مهمً وأ@ك�@, واحد حرف هو وما وحرفاً@, صوتاً يكن n ما فيتناول

Nريى أو أ@ك� أو واحداً ا¡رف من الفم من يصدر أن شأنه من ما النحاة@: اصطح
واستتارها@/ ٕاÊÈرها Nب

ã
الّ� كالÊÉئر أحكامه@, عليه



٢٣٧ لفظ

وَلفيظ ولُفاظ لُفاظة ء
ã
Ï¿ال وذلك فيك@/

ã
| كان ء

ã
Ï¿ب َترميى أن اللفظ@: ـ لسا

يعنون �ِفظة@, من أسخي ـ اXثل
ã
و| ٕا�ا��خرة@/ فzا تلفظ]ن �فِظة والدنيا وَلفٌظ@/

يعنون وقيل للمبالغـة@/ واGاء وا�واهر@, العنـ� من فيـه ما بكّل يلفـظ ٔ�@نّه البحر
تطحُنه@/ ما تلفظ ا Øu@�ٔ حيى الر� وقيل جاج@/ الد� ٕا� فيه

ã
| ]ا يلفظ ٔ�@نّه الديك@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فم فٕاّن كالفم@, هو
Ø
Fع أو الفم من ء

ã
Ï¾ طرح هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

اX	ا@كم اXتحّرك كاXوج الباطن, من كاÒXدخل@وا¢رج وهو بتناسب@وجوده@, ء
ã
Ï¾ @كّل

/@ حيى الر� ã| وهكذا الساحل@/ ٕا� شيئاً خله من ويطرح رج ÔO

Qّوزاً@/ فيكون اòصوصيّات@: هذه تحظ n وٕاذا

َرقيٌب لَديِْه ٕا6ّ َقوٍل من َيلفُظ ما َقِعيد Êل Ù¿ال وَعن ß
ا¨� َعن ياِن Eتلق ÔX ا Øَيتل ٕاذ

/@١٧ . ٥٠ ـ َعتيد

يـراقـبه مراقب منه قريب
ã
و| ٕاّ� قوً� منه رج ÔO و� fـه من يطرح ما أيى

عنده@/ ÍÈحا ومxي+ٔي

ÇJيط الّذيى وروحه إ�نسان نفس هو منه@: اXشاهد اXسلّم العتيد@: والرقيب
يظهر وقول وعمل حركة من وما القوي@, كّل وحدته

ã
| ٕانّه بل وحواّسه@, وقواه ببدنه

ã
الّ� كال¿Ìيطة وهو لدvا@, ÍÈوحا ٕالzا ومتوّجه wا Tيط ونفسه ٕاّ� إ�نسان من
من يصـدر ما bيع ُتضبط النفس صفحة

ã
و| خصـوصيّاtا@, بBم أ�صوات تضبط

الن+ـيّات@/ Ø�ح إ�نسان



لّف ٢٣٨

شأنه@, جّل اXتعال ا� هو وقدرًة@وحضوراً@وضبطاً@: ونفوذاً النفس@ٕاحاطة وفوق
ريد@/ الَو َحبِل ِمن ٕاليِه أقرُب وLُن ـ@ يقول تعا� وهو

|ٕاذ} الظرف فيكون ا�ملة@, هذه بعد الكرZة ا��ية ذ@كر اXع� هذا ع� ويدّل
ل�@/ ـ راجع ا�@, ٕا� راجع والعتيد الرقيب

ã
| والضم� أقرب@, بكلمة متعلّقاً

ذ@كـرا قد هذا وع� اXتعال@, ا� وهو واحد لشخص صفتان العتـيد والرقيب
/@Fyبي واٍو وساطة بدون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لّف@:

ء
ã
Ï¿ال لففت يقال ء@,

ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ تلّويى ع� يدّل صحيح أصل لّف@: ـ مقا

مَن أيى َلّفهـم@, لّف ومَن القـوم جاء ويقال ,@
ã
Ïºرأ ع� العFمة ولففت لفّـاً@, ء

ã
Ï¿بال

لَفٌَف@, لسانه
ã
و| التّف@/ قد لسانه كأّن ,@ ألف� + لِلَعِييى ويقال wم@/ التّف كأ@نّه ٕالzم تأّشب

F Øu كأ نه@, Ò ßd من فِخذاه Òæتدا الّذيى وأ�لّف@: ببعض@/ بعضـه يَلتّف الشجر وأ�لفاف@:
قبائل من الناس من اجتمع ما واللفيف@: ,@ ألف� ء البطيى الثقـيل للرجل ويقال التّفتا@/

جناحه@/ Iت رأَسه الطائر والف� ثيابه@,
ã
| رأَسه الرجل وألف� /@ Ø�ش

اختلط ببعض@: بعضـه النبات والتّف فالتّف@, قتل باب من لَفّاً لففـته ـ مصبا
وا�Çمع وغ�ها@, جل الر+ ع� يُلّف ما والل+فافة@: به@, اشتمل بثـوبه@: والتّف ونشب@/

َلفائف@/

ã
| وتلفّف منعه@/ أيى حق�ه@, ولفّه للمبالغة@/ شّدد ولفّفته لَفّاً ء

ã
Ï¿ال لففُت ـ صحا

جنسـ� من Uلوطاً كان ٕاذا َلفيف@: وطعام ك�ته@, النبت@: والتفاف بثوبه@/ والتّف ثوبه
صديقه@/ أيى فن لفيف وفن فصاعداً@/



٢٣٩ لّف

التعّلق@/ والن�شوب@: وإ�ختف@/ إ�ختط التأّشب@: أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ÇQّمع مـصاديقه@: ومن التـواء@/ مع Qّمع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

والتواء والتجّمع@Iت@ثوب الناس@واختطهم@/ وQّمع ببعض@/ بعÎÉا والتواء أ�شجار
موضـوع

ã
و| الطعام@/

ã
و| والنطـق@, الل+سان

ã
و| جل�@, الر+ ã

| إ�لتـفاف وهكذا به@/
اÇXع� وهذا ن¿Ìه@, وعدم ضبطه ا¡Çّق@: ولف� وأ�خق@/ اXعـ� جهة من الصديق

الناس@/
ã
| الّزمة ا¡قوق تأدية عن اXنع يلزمه

إ�شBل@/ التعّلق@, إ�ختف@, إ�ختط@, أ�صل@: آثار ومن

/@١٦ . ٧٨ ـ ألفافاً وجنّاٍت وَنباتاً َحبّاً به لنُخِرج

متجّمعاً يكون ما الل+ّف@: وأ�لفافbع الكث�ة@/ مغطّاة@بأ�شجار حديقة ّنة@: Òا�
جالبة@/ َمناظر Gا ملتفّة حدائق نوِجد أيى وملتوياً@/

ـ ساُق ÒX ا يوَمئٍذ@ ربّك ٕا� بالّساق الّساُق والتّفت و@/// ã
ا{ Ú�ال بلغت ذا@ ٕا @Vّك@

/@٢٩ .@@٧٥

أو ماّدياً خلف من سـ� ع� حّث وهو وق@, الس� ]ع� ّ ميميى مصدر اÒXساق
اXع�

ã
و| القدمان@, الظاهر

ã
| وهو والس�@, إ�نسياق به يكون ما والساق@: معنويّاً@/

أو ّ دنيويى مقصـد ٕا� السـ� ٕا� والباعث ا¤ّرك هو ا¡ّب فٕاّن والشوق@, ا¡ّب هو
/@ ّ معنويى

,@
Ø ã
æروحـا أو مـاّديى Tـبوب ٕا� Fw يسـاق القدمان Yا الشـوقان وهذان

غلب Fyم ّ وأيى ,@Fوتنازعه القدم� هذين تقابل يواجـه ا�حتضار ح� وإ�نسان



ل� ٢٤٠

به@/ الس� يكون واستو�@:

نعم الدنيا@/ ا¡ياة أيّام ٕ�نقضاء وجّل@, عّز ٕا�ا� السوق من فيه �بّد يوم وهذا
استو� وٕاذا ا¡يوانّية@/ ا¡ياة جانب عليه استو� الدنيا@: حّب عليه الغالب كان ٕاذا

ّية@/ ×G�ٕا الروحانيّة العيشة جانب ٕا� يساق الروحانّية@: وحّب ا� حّب

بكُم ِجْئنا ِة ِخَر Ð6ا َوْعُد جاَء فٕاذا ا6ْٔرَض اسُكنوا ٕاÌºائيَل
ã
ِلب� بعِدِه ِمن وُقْلنا

/@١٠٤ . ١٧ ـ َلفيفاً

اXطيع� ب� Ùñـ^
Ø
j وملتّفة@, متجّمعة فرعون قوم مع القيامة يوم Ì¿Lكم أيى

والسّيئة@/ ا¡سنة أعFله Mسب ًكّ وSزيى والعاص�@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ل�@:

يقال َلفاء@, فهو حق� يسـ� ء
ã
Ï¾ وكّل ء@,

ã
Ï¿ال من اòسيس الل�فاء@: ـ صحا

Rَسه@, أيى حق�ه@, لَفّاه وتقول: @بالقليل,
ã
الوا| من@حق+ه أيى بالل�فاء, الوفاء من @فن

ã
ÏßÈر

تداركته@/ وَتفيُته@: وجدته@/ ء@:
ã
Ï¿ال وألفيُت

وغ� مهموزاً ويكون وكشفه@, ء
ã
Ï¾ع�انكشاف يدّل صحيح أصل لفا@: ـ مقا

العـظم@: عن اللحم ولفأُت أ�رض@, وجه عن السـحاَب Ố الر لفأت يقال@: مهموز@,
من

ã
ÏÈر :@مثً يقال أ�رض@, وجـه ع� والقFُش ال	اب والل�فاء@: ولفوته@/ @كشطته

ووجدته@/ لقيته وألفيُته@: بالقليل@/ الوافر حقّه من أيى بالل�فاء@, الَوفاء

القFش من أ�رض وجـه ع� ما وهو بالل�ـفاء@, الوفاء من
ã
ÏÈر َلفأ@: ـ أسا

انتقصه@/ ٕاذا حق�ه@, لَفأه من وهو وال	اب@,



٢٤١ ل�

بالعمل جاء وتقول@: ,@|يُت � أمر وهذا التقص�@, وتفيت كاذباً, ألفيته ول�@:
/@
ã
|بالت يتعقّبه n

Ø
j

ã
اXتنا|

من فََعلة اa�ٔق@, والل�فاة كلفأه@/ ق¿Ìه@, لَفواً@: العظم عن اللّحم لفا ـ لفا ـ لسا
وتداركه@/ افتقده وَتفاه@: وجده@/ ء@:

ã
Ï¿ال وأل� للمبالغة@/ واGاء الّلحم@, لفوت قوGم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اللغة@/ كتب

ã
| ومع� لفظاً اXاّدتان اختلطت وقد ومهموزة@, واويّة اXاّدة أّن

عن بق¿Ìه اللحم Iصيل مصاديقه@: ومن وإ�دراك@/ الوجدان ]ع� فالواوّية@:
وتدارك@/ وٕادراك Iصيل ]ع�

ã
|والت العظم@/

من نوع أيضاً اXعـ� هذا
ã
و| خسيس@/ حق� ء

ã
Ï¿ب الظفر ]ع� واXهموزة@:

وإ�دراك@/ الوجدان

أو ياًء@, الواو قلب عند
Ø
Dس و� اُ�خري@, مورد

ã
| اXاّدت� من كّل ويستعمل

/@
ã
æعاXا فتشتبه ألفاً@, اGمزة قلب

/@٦٩ . ٣٧ ـ � Eضال آباَءهم ألَفوا م Øuٕا
/@١٧٠ . ٢ ـ آباَءنا عليِه ألَفْينا ما َنّتبع َبل قالوا@

ّ @عموميى ّ طبيعيى باء@أمر والتبعّية@من@ا�� ع�@الضلة, باء@وٕادرا@كهم ا�� وجدان يراد
برنا¶ كان ٕاذا ٕاّ� عنواuم@, وحفظ Qليلهم ولزوم وجودهم وسبق م Øyس ك� بلحاظ

ّ أيى من وأجّل أعظم ا¡ّق فٕاّن والتحقيق@, ا¡قيقة Vري وع� ا¡ّق ٕا� س�اً ا¡ياة
ضلة ع� كانت ٕاذا الدنيويّة العناوين

ã
| مطلوبة نتيجة و� ,@ ّ دنيويى ّ ظاهريى عنوان

ا¡ّق@/ عن واLراف



لقب ٢٤٢

/@٢٥ . ١٢ ـ الباب َلَدي سيEَدها وألَفيا ُدبٍُر من eيَصُه ْت وَقد% الباَب واسَتبقا
الدار@/ باب لدي وأدركاه وجداه أيى

اللحم@وكشف Ì¿ة@اللفأ@@بقbسيس ,@وترòا ء
ã
Ï¿بال والل�فا الل�فو أّن@ترbة فظهر

Tّله@/ غ�
ã
| والوجدان@: السحاب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لقب@:
با6ٔلقاب@/ َتنابزوا َو6 ـ تلقيباً ولقّبته ,@ Ò��الن الل�َقب@: واحدة@, كلمة لقب@: ـ مقا

وقد بكذا@, ولقّبته أ�لقاب@, وا�مع عنه@, وuيى بالتسمية@, Ò��الن الل�َقب@: ـ مصبا
اXتقّدم� ـة Ø_�ٔا بعض تعريف ومنه حراماً@, يكون ف Ö�َن غ� من ÓFعل اللقب Nعل
Tض بل تنقيص@, و� Ö�َن بذلك يقصد � ٔ�@نّه وLوه@, وأ�عرج وأ�خفش بأ�عمش

به@/ اXسّمي رضا مع تعريف

لّقبت يقال@: به@, فتلّقب به لقّبه وقد به@, مسّمي غ� Ëºٕا ,@ Ò� الن� الل�َقب@: ـ لسا
�ÇÒْورب كـقولك الفعل@, من مثاً� له جعلت ٕاذا بالفعل@: Ëº�ٕا ولّقبُت تلقيباً@, فناً

فَْوعل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذّم@, أو Xدح شخص به يسـّمي الّذيى اللفظ هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

فقط@/ اXسّمي لتعي� فٕانّه ,@Ëº�ٕا فR ا�هة@, هذه ٕا� اللقب
ã
| فالنظر

ـ اÇZ6ٕان بعَد الُفسوِق
Ô
Ëº6ا ِبئَس با6ٔلقاِب َتناَبزوا و6 أنُفَسكُم َتلِمزوا و6

/@١١ . ٤٩



٢٤٣ لقح

مطلق واللَقب السئّي@/ اللقب هو :@ Ò��والن سوء@/ بلقب ]ع�الدعوة مصدراً Ö��الن
ذّم@/ أو Xدح

ويـوجد اÇZ�ٕان@, أهل ب� اختفاً يوجب للمؤمن� والتنقيص التعييب فٕاّن
لعباد وتقبيحاً وٕاهانة وbعيxّم@, وحدtم

ã
| �ًواخت اXؤمنـ�@, إ�خوة ب� تفرقة

ا�@/
والفردّية@/ إ�جBعيّة أ�خقيّة الضوابط أحسن من وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لقح@:

يشّبه@/ ما عليه يقاس
Ø
j ,@
ُ�ن َذ@كٍر ٕاحبال ع� يدّل صحيح أصل لقح@: ـ مقا

ورياح الرياح@/ فتُلقحه الشجر وأمّا ُذ@كراuا/ الن�عم@فتُلقحها أمّا َعم@والشجر/ الن� لِقاح منه
تلقح � ا Øyلك مُلِقحة لواِقح

ã
| وأ�صل الشجر@/ وتُلقح باXاء@, السحاب تُلقح َلواِقح@:

ولِقاحاً@, لَقحاً تلقَح الناقـُة لِقحت يقال �ِقحـة@/ الواحدة َلواقح@, نف«Îا
ã
| وهيى ٕاّ�

يتكلّموا nو أيضًا@, قيحÒXوا @بطوuا@أو�دها,
ã
إ�ناث| قح: ÒXوا �قح@وَلقوح@/ والناقة

البطون@/
ã
|

ã
الّ� ِقحÒXوا بواحد@/ wا

فـهيى للـمفعول@, بالبناء بالولد فُلِقحت أحَبلها@, الناقـة@: الفحُل ألقَح ـ مصبا
فالولد يقال أن وأ�صل فُجّن@, ا� أجن�ه مثل الزيادة@, قبل الفاعل أصل ع� مَلقوحة
قح@: ÒXوا �ِقح@/ فهيى اXطاوعة@,

ã
تِعب| باب من لَقَحاً لِقحت أيضاً@: ويقال به@/ ملقوح

بالفتح اللـقاح Ëº�ٕوا ألَقحها@, من مفعـول Ëºٕا مُلقَحة الواحدة ا¡ـوامل@, إ�ناث
مثله@/ ولّقحت أَبرُت@, النخل@: وألقحُت /@Ì»والك

وا¡Çرُب Çaَلْت@, ولِـقاحاً@: لَقاحاً الناقـُة لِقحت ـ ١١٨ . ٣ أ�فعال @كتاب



لقط ٢٤٤

الفروع@/ أنبتت والشجرُة@: سكون@, بعد هاجتا والعداوة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Çل@, Òa ذات أيى لِقاح ذات ء
ã
Ï¿ال ص�ورة هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ�صل أّن

aلت@/ الشجرة@: أو اXرأة ولِقحت �قح@/ فهيى aل@, ذات صارت الناقُة@: لِقحت يقال
حاملة@/ أو لقاح ذات جعلها وألقحها@:

الر´وفzا وtّب Qريى وقد اGواء@, جريان هيى الر´ فٕاّن الر´@:
ã
| الل�قح وأمّا

فيتولّد السحاب@, ع�شكل Vتمعة البخارات وتص�تلك وRارات@, مائيّة رطوبات
اXطر@/ منه

/@٢٢ . ١٥ ـ فأْسَقْينا@كموه ماًء Êِء
Ú
ال« من فأنَْزْلنا لواِقح ياَح Eالر َسْلنا فأْر

والريـاح مولود@, لتولّد ماّدة يكون ء
ã
Ï¿ل ا¡املة وهيى �قحة@, bع الل�واقح

@تتجّمع@هذه@اR�ٔرة@والرطوبات
Ø
j مائّية@ورطوبات@متصاعدة, @aلت@أRرة

ã
الّ� اللواقح:

اXطر@/ ٕا� تتبّدل
Ø
j م	ا@كمة@,

وأRرة رطوبة Iمل �
ã
الّ� الشديدة ´ الر+ وهيى ,@oالعق Ố الر+ هذا@: قبال

ã
و|

مطر@/ نزول و�@تنتج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لقط@:

nو بغتة رأيته قد أ�رض من ء
ã
Ï¾ أخذ ع� يدّل صحيح أصل لقط@: ـ مقا

ما والل�قْطـة@: أش}ه@/ وما Ï½Ò¡ا َلقُط منه أيضاً@/ وقصد ٕارادة عن يكون وقد ُتِرده@,
العرب من قوم الل�قيطة@: وبنو ُيلَقط@/ اXنبوذ والل�قيط@: ضائع@/ مال من إ�نسان التقطه



٢٤٥ لقط

ء@/
ã
Ï¾ من التقطَت ما والل�َقـط@: بـدر@/ بن حذيفة التقَطها كان اُمّهـم ٔ�ّن بذلك وا Ø Ôd

الرجـل الل�ـقيطة@: wذا@: يشـبّه ا
Ø
Wو وغ�ه@/ كٔ من بغتة شيئاً توافق أن وإ�لتقاط@:

ولُقاطة اXتفّرقون@/ القليل الناس@: من وأ�لقاط �ِقطة@/ ساقطة لكّل ويقولون اÒXه�@/
َحصاده@/ بعد َحّب من ُلِقط ما الزرع@:

� حيث من أ�خذ وأصله أخذته@, قتل@: باب من لَقْطاً ء
ã
Ï¿ال لقطت ـ مصبا

لقطُت قيل@: هنا ومن كذلك@, والتقطته مفعول@, ]ع� فَعيل وَلقيط ملقوط@, فهو ّس@, ÔJ

من العـلم ولقطت bعـته@, ء@:
ã
Ï¿ال والتقطُت الكّف@, دون بالقطع أخذtا ٕاذا أصابعه

التقطت ما والل�قاطة@: اXنبوذ@/ ع�اXولود اللقيط غلب وقد مyا@/ أخذته لَقْطاً@: الكتب
ع� وÇbاعة

ã
èوالفارا فارس ابن Í½واقت كذلك@/ والل�قْطة والل�قاط ضايع@, مال من

لُقاطة أ�صل أّن ذلك@: ووجه العوام@, ¡ن من السكون يعّد من ومyم القاف@, فتح
ألسنxم wا فتلّعبت ذلك@, وغ� والغارات ب Øyال

ã
| يلتقطون ما لك�ة علzم فثقلت

خفاء � فٕانّه يذكروه n وٕان وهذا أخري@, وأ�لف مّرة اGاء فحذفوا بالتخفيف@, ٕاهBماً
�قـط@, فهو ا¡ب� الطائر وَلَقط واحد@/ بتفس� الثثة Ìوا

Ø
ف« م Øu@�ٔ التأمّل@, عند به

مبالغة@/ ولَقّاط

ولُقاطاً وألقاطاً كث�اً لَقَطاً والتقطوا وتلقَّطه@, والتقطَه ه
Ò
وغ� Ï½Ò¡ا َلَقط ـ أسا

ما وهيى الل�قاطات@, من لُقاطة وهذه ,@Ì¿نتXا وا¦ر السنبل من ُيلتقط ما وهو ولِقاطاً@,
أخذه@/ شاء مَن مطروحاً @كان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

به@/ يعت� � ا
Ø
W كاXنبوذ أو منبوذ ء

ã
Ï¾قبض هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن



لقف ٢٤٦

طـفل ولقـط به@/ يعت� � وما Ï½¡ا وَلقط حق�@/ ضايع مال لقط مصاديقه@: ومن
مـتفّرقات وَلقط ب«Ìقة@/ ا¡رمة عن ساقطة أصابع ولقط عنـه@/ اُعرض قد م	وك
ماGم@/ وتركوا ا¤اربون ُغلب ٕاذا الغارات

ã
| ُيلتقط وما وbعها@/ العلوم من متشتّتة

له@/ قيمة � مطروحاً يكون ما وقبض أ�رض@/ وجه ع� ا¡بوب من الطائر ولقط

/@١٠ . ١٢ ـ ارة الّسيّ بَعُض َيلتِقطْه Eب Ôا� َغياَبِت
ã
| وألقوُه

عنه@/ اُعرض قد منبوذاً طفً شاهدوه ٕاذا أيى

ويقبضونه@, ٕاليه يتوّجهون السيّارة أّن ٕاّ� م	وكاً@, كان وٕان الغم أّن يريدون
وغّم@/ هّم جهته من لنا يكون و�

. ٢٨ ـ وَحَزناً عدّواً Gم ليكوَن فرعوَن آُل فالَتقطه ///@
ã
ا| ÒH6و

Ø Ò
oال

ã
| فألِقيه

/@@٨
/@
Ø
oال

ã
|
Ó
مل� منبوذ وهو قبضه أيى

وجه قيد وأمّا اXنبوذ@/ ء
ã
Ï¿وال القبض@, القيدان@: فيه يحظ أ�صل أّن فظهر

من ليست ا�مع@: ّس@, ÔJ � حيث من اXه�@, إ�رادة@, عدم بغـتة@, الرؤية أ�رض@,
أ�صل@/ قيود

ليستقّر ء
ã
Ï¾ bع هو القبض فٕاّن أ�خذ@: من أنسب التعب�بالقبض و��O@أّن

أعّم@/ وأ�خذ تسلّطه@/ Iت

اللقط@/ اختيار ع� ويدّل ٕافتعال@, فهو إ�لتقاط وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لقف@:

ثَقْف رجل يقال ب«Ìعة@, تناولته أيضاً@: وتلقّفته لَقفاً ألقَفُه ء
ã
Ï¿ال لِقفت ـ صحا



٢٤٧ لقف

من ر ـو� Òt أيى ا¡وض لِقف وقد ا¡ائط@, سـقوط والل�َقف@: حاذق@, ضعيف أيى لَقْف
مثله@/ والل�قيف َلِقف@, وحوض واّتسع@, أسفله

الل�قف@: فلقفته@/ تلقيفاً
ã
لق�ف� تقول@: ٕاليك@, به ُيرمي ء

ã
Ï¿ال تناول الل�ْقف@: ـ لسا

وَتلّقفه@: والتَقفه ولَقَفاً لَقفاً يلقَفه لِقفه باللسان@/ أو باليد إليك به ُيرمَي Xا أ�خذ Ìºعة
ٕاذا

ã
الّ� الّلقوف@: َصيود@/ لَقوف ٕانِّك �مرأة@: قال ا¡ّجاج حديث

ã
و| ب«Ìعة@/ تناوله

أخذته ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال لِقفت ّكيت@: الس+ ابن أخذtا@/ أيى Ìºيعاً@, يَده لِقفت الرجل Îا

Ø
م«

الّذيى هو ولقيف@: لِقف حوض :@ ّ أ�صمعيى قال إ�بتع@/ والتلّقف@: ابتلعته@, أو فأ@كلته
أسافله@/ من تلّجف ا¡وض@: وتلقَّف فيyار@, أسفله من يتلّجف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن صـورًة@/ أو ذاتاً وٕافـناؤه ء
ã
Ï¾ أخذ هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ�صـل أّن

أسفل
ã
| واÇuدام اXاء@, يبتلع البـ� أو ا¡وض أسـافل

ã
| واuدام tّور مصاديقه@:

رجً اXرأة وجذب صـورته@/ وٕاTاء وأ@كله طعام وتناول فيه@/ ٕافناًء يوجب ا¡ائط
مزاجه Zيل الّذيى النحيف الضعيف والرجل عنه@/ إ�ختيار وسلب ٕارادtا وجعله@Iت

ا�uدام@/ ٕا�

اT�ٕاء@/ أ�خذ@, القيدان@: فيه يحظ فأ�صل

اُخذا قد اXفهوم� ولعّل أ�صل@, آثار fن ٕاليه@: الرميى أو ال«Ìعة@, قيد وأمّا
/@hالكر القرآن

ã
| الكلمة استعFل مورد من

/@٦٩ . ٢٠ ـ صَنعوا ما َتلَقْف يِنَك ÒZ
ã
| ما وألِق

/@٤٥ . ٢٦ ـ يأِفكون ما َتلقُف هيىَ فٕاذا@ فألموÏºَعصاُه



لقم ٢٤٨

الساحرون@/ صنعه ما ب«Ìعة تلقُف وهيى عصاً وٕالقاء رميى ا��يات
ã
ف�

أ@ك�@/ ٕاشتقاق واللقم واللقط اXاّدة وب�

مواردها@/
ã
| مyا التعب�بكّل لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لقم@:
عليـه@, يقاس

Ø
j للفم@, باليـد طعام تناول ع� يدّل صحيح أصل لقم@: ـ مقا

الل�َقم@: الباب ومن اللقم@/ كث� ِتلقامة@: ورجل والتقمته@, وتلقّمته ألقَمه الطعام ولِقمت
فيه@/ مر� مَن لِقم كأ@نّه التشبيه@, ع� الطريق مyَج

مّرة@,
ã
| رع ÔN Xا Ëºٕا رعة@: Ôكا� مّرة@,

ã
| يُلقم Xا Ëºٕا :@�òا من الل�قمة ـ مصبا

والتضعيف@, باGمزة ويعّدي ب«Ìعة@, أ@كلته والتقمته@: تعب@, باب من ÓFلَق َء
ã
Ï¿ولِقمت@ال

الواضح@/ الطريق والل�َقم@: /@ ÓFّتلق فتلقّمه ٕالقاماً ٕايّاه وألقمته ÓDتلق لقّمته فيقال

سددت :@ ÓFلَق ألقَُمه الطريق
Ò
وغ� الطريق لِقمُت الفّراء@: ـ ١٨٠ . ٩ الxذيب

بفـيك@/ ا Òtأخذ ٕاذا ألَقمها@: الل�قمة لِقمت ه@:
Ô
وغ� الطريـق@/ معظم Tّرك@: والل�قَم fه@/

الطريق بلَقم عليك تقول@: منفَرجه@, الطريق@: لَقم الليث@: فلِقمها@/ لُقمة غ�يى وألقمت
أ@كلت تقول@: ]ّرة@/ أ@كلها والل�قمة@: لٕلتقام@/ إ�نسان vيّئه Xا Ëºٕا والل�قمة@: فالزمه@/

بلَقمت�@/ لُقمة

ُمهلة@/
ã
| ا Òxابتلع ٕاذا الل�قمَة@: والتقمُت ٕاليه@/ واXبادرة أ�@كل Ìºعة الل�قم@: ـ لسا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قيدان@: ففيه البلع@/

Ø
j للفم وأخذه طعام تناول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن



٢٤٩ لقم

البلع@/ الفم@, تناول

الّلقم@/ ٕاختيار وإ�بتع@: للبلع@/ يُتناول ما والل�قمة@:

Qّوز@/ فهو وانxاؤه@: ا¡ركة
ã
| ال¿Ìوع ]ع� الطريق لَقم وأمّا

أيى ,@١٤٢ . ٣٧ ـ oُمـل وهو ا¡وُت دَحضـ�فالَتقمـُه ÔX ا ِمن َفكاَن َفساَهم
وابتلعه@/ ا¡وُت فأخذه

وأ�@كل والتناول والبلع وأ�خذ واللقف اللقط دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
مyا@/ واحد كّل فراجع وغ�ها@/

ذلك
ã
| وفكر وانتخاب اختيار Iقّق ٕا� ٕاشارة الل�قم@: دون بإ�لتقام والتعب�

يعمل أن وإ�نسان ا¡يوان ٕا� يوحيى Fك تعا�@, ا� من بوحيى يتحّصل وهذا العمل@,
وجّل@/ عّز يريده ما

تعا�@: فقال

/@٦٨ . ١٦ ـ ذيى ß ØHا أن الن%حِل ٕا� ربَّك وأوَحي

لقFن@: وأمّا

فأعتقه @ٕاÌºائيل,
ã
ب� من لرجل حبشيّاً عبداً لقFن وكان ـ ٥٥ اXعارف

ã
| يقول

ã
| نبيّاً يكن nو ثاران@, أبيه Ëºوٕا الّسم@, عليه

Ø ã
الن داود زمن

ã
| وكان ماً�@, وأعطاه

قال خيّاطاً@/ Ø ã
الن لقFن كان قال@: أ@نّه اXسّيب بن سعيد عن ورويى الناس@/ أ@ك� قول

منه@, أحسن الناس@كماً n@يسمع باب@, ع¿Ìة@آ�ف من من@حgته@Lواً قرأت وهب@:
ورسـائلهم@, خط}م

ã
| به واستعانوا كمهم

ã
| أدخلوه قد الناس فرأيت نظرت

Ø
j

بغاtم@/ به ووصلوا

وٕاذ و@/// لنفسـه َيشكُر ا Ø̂ فٕا َيشكُر وَمن Jِ اشكُر أن ا¡gَة لُقFَن آتينا وَلَقد



لقم ٢٥٠

/@١٣ . ٣١ ـ oَعظ َلُظلم Ìَك Ù¿ال ٕاّن Jبا ك
ß
Ì¿ تُ 6 Ø ã

� بُ يا َيعظُه وهو 6بنه لُقFُن قال

صاوون@, بن مربد بن عنقاء بن لقFن وهو :@oا¡ك لقFن ـ ٣٤ . ١ اXروج
ã
و|

الّسم@, عليه داود ملك من سن� Ì¿ع ع� ولد ,@Ì»ح بن للق� مو� نوبيّاً وكان
مظهراً أ�رض

ã
| باقياً يزل nو با¡gة@, عليه وجّل عّز ا� fّن صا¡اً@, عبداً وكان

/@ Ø�م بن يونس أيّام ٕا� nالعا هذا
ã
| والزهد للحgة

عـبّاس ابن عن نبيّاً يكن nو ÓDحك كان ٕانّه فقيل فيه واختلف ـ البيان Vمع
,@
ã
والشـع يى د+ والس� عكرمة عن نبيّاً كان ٕانّه وقيل Ìين@/

Ø
اXف« وأ@ك� وقتادة وVاهد

مشقوق شافر ÒXا غليظ حبشيّاً أسود عبداً كان ٕانّه وقيل بالنبّوة@/ هنا ا¡gة Ìوا
Ú
وف«

ابن كان وقيل وهب@/ عن أيّوب اُخت ابن كان ٕانّه وقيل |ع}@/ داود زمن
ã
| جل� الر+

مقاتل@/ عن أيّوب خالة

ذ@كرها
ã
الّ� وحgته لقFن عن |ع} عبدا� أبا سألت ـ لقFن قّصة ـ Mار@أ�نوار

بسط و� أهل و� مال و� Mسب ا¡gة لقFن
ã
çاُو ما وا� أما فقال@: وجّل@؟ عّز ا�

عميق مسكيناً@, ا�@,
ã
| متوّرعاً ا�@, أمر

ã
| قويّاً رجً كان ولكنّه و�@bال@, Ë»ج

ã
|

ع� أحد يره nو قّط@, uاراً sي n بالع�@, مستغنياً النظر@, حديد الفكر@, طويل النظر@,
يضحك nو أمره@,

ã
| وIفّظه نظره وعمق ه Ø	تس لشّدة ٕاغتسال@, و� غائط و� بول

ٕان ء
ã
Ï¿ل يفرح nو قّط@, ٕانساناً Zازح nو قّط@, يغضب nو ,@j�ٕا Uافة قّط ء

ã
Ï¾ من

ا¡ديث@/ قّط@/// ء
ã
Ï¾ ع� مyا َحزن و� الدنيا أمر من أتاه

يكون ما أيى كم@, Ô¡ا من Uصوص نوع عن عـبارة ا¡gة أّن سبق ـ أقول
اXسّلمة@/ الواقعيّة وا¡قائق القطعيّة اXعارف ٕا� راجعاً

¾Îود Iقّق ع� تتوقّف النبّوة فٕاّن النبّوة@, مقام ¡وق اقتضاء فيه اXع� وهذا



٢٥١ ل�

ورفع الباطن وتزكية الxذيب مراتب Iّصل بعد الواقعيّة وأ�حكام اG�ٕ×يّة اXعارف
أ�نانّية@/

وٕابغ اXنـكر عن والyيى باXعروف أ�مر تكليف يتوّجـه اXراتب هذه وبعد
ونصاJه ومواعظه كلFته عليه يدّل اXع� وهذا اòلق@, وٕارشاد وجّل عّز ا� أحكام
ا¤قّق�من بعض bعها وقد التوار±@, كتب

ã
و| الروايات

ã
و| ا£يد القرآن

ã
| البليغة

ٕا� ٕاشارة [ 6بنه@///@ لقFن قاَل [@وٕاذ الثانية ا��ية
ã
و| Uصوص@/ كتاب

ã
| أصدقائنا

ا� كتاب
ã
| الكلFت هذه حكاية وٕاتقاÇuا@: ٕاحكامها ع� ويدّل اXعـ�@, هذا Iقّق

أبواب البحار@, راجع ـ اXعصوم� أ�_ة عن اXعت�ة@, الواردة الروايات
ã
و| ,@hالكر

بأ�نبياء@/ يتعلّق ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ل�@:

اXّد مع ولِقاًء Ó
وُل� ُفعول@, ع� وأ�صل لُِقيّاً@, تعب@, باب من ألقاه لِقيته ـ مصبا

استقباله@, وهو البيت لِقاء ومنه لقيه@, فقد صادفه أو شيئاً استقبل ء
ã
Ï¾ وكّل ,@Í½والق

أمليته عليه@: وألقيت أبلغـته@, وبالقول@: القول ٕاليه وألقيت طرحته@, ء@:
ã
Ï¿ال وألقيت

Òل� ÔXا ء
ã
Ï¿ال العصـا@: مثل Ò� والل� وضعته@/ الداّبـة@: ع� اXتاع وألقيُت ,@oكالتعل وهو

الوجه@/ ُيصيب داء والل�قوة@: وغ�ها@/ كالل�قطة اXطروح@,

شـيئ�@/
ã
توا| ع� وا��خر ِعَوج@/ ع� يدّل أحدها ثثة@: اُصول ل�@: ـ مقا

, مَلقو� ورجل منه@, يَعوّج الوجه
ã
| يأخذ الل�قوة@داء ـ فأ�ّول ء@/

ã
Ï¾ ع�طرح وا��خر

معها@, شالت أخري وارتفعت الب�
ã
| أرسلxَا ٕاذا

ã
الّ� الدلو والل�قوة@: إ�نسان@,

ã ß
وُل�

الل+قاح@/ ال«Ìيعة الناقة والل�قوة@: منقارها@/
ã
| �عوجاجها wا يت Ù Ôd الُعقاب@, والل�قوة@:

واحدة مّرة أيى لَقوة@, ولقيته متقابل�@, إ�ثن�
ã
وتوا| قاةXا الِلقاء@: ـ ا��خر وأ�صل



ل� ٢٥٢

ـ ا��خر وأ�صل /@
Ó
ُل� وا�مع الل+قاء@, من فُعلة والل�قـية ولُقياناً@/ لُِقيّاً ولقيـته ولِقاءة@,

أتوا ٕاذا كانوا العرب من قوماً أّن وأ�صل ,@
Ó
َل� الطر´ ء

ã
Ï¿وال ٕالقاًء@/ نبذتـه ألقيته@:

ل� ÔXا ذلك فيسّمي فليقوuا@, فzا ا� عَصيْنا ثياب
ã
| نَطوف � قالوا للطّواف البيت

/@
Ó
َل�

:@ Ò� والل� أ�وجاع@/ :@ Ò� والل� الطيور@/ :@ Ò� الل� :@
Ø ã
èأ�عرا ابن ـ ٢٩٨ . ٩ الxذيب

أشداقـها@/ لسعة لِقوًة الُعقاب يت Ù Ôd عبيد@: أبو ا¡ـيوان@/ bيع من الل�قح ال«Ìيعات
لِقاًء فناً فن

ã
ل� الليث@: الل+قوة@/ من أفصح الّم بفتح والناقة اXرأة

ã
| والل�قوة قلت@:

كّلها@/ أ�شـياء من لقيه فقد صادفَه أو شيئاً استقبل ء
ã
Ï¾ وكّل واحدة@, ولَقية ولُِقيّاً

التـ� ٕاذا عائشة@: عن وُرويى لَِقيّان@/ Fفه صاحبه@, أحدYا يَل� ء
ã
Ï¾ كّل والل�ِقيّان@:

واحدة ولِقيانة ولُقيّاً ولُقياناً لقاء لقيته السّكيت@: ابن وعن الُغسل@/ وجب فقد تاناِن ßòا
عربّية@/ بفصيحة ليست مولّدة ا Øuفٕا لَقاًة تقل و� واحدة@, ولِقاءة واحدة ولَقية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

القيدين@/ وجود من ف@بّد ارتباط@, مع مقابلة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

أ�صل@/ آثار fن :@
ã
والتوا| واXواجهة والرؤية التصادف oمفاه وأمّا

/@
Ø
Ì¾و خ�

ã
و| ,@ ّ ومعنويى ماّديى أمر

ã
| اXع�يستعمل وهذا

من تستفاد ا Ø̂ فٕا إ�مء@: أو إ�بغ أو الوضع أو النبذ أو الطرح مفهوم وأمّا
أو ء@,

ã
Ï¿ال ألقـيت ـ قولنا

ã
| Fك اXوارد@, تلك بتناسب متعّدية اXاّدة استعFل موارد

فتعدية عليه@/ أو ٕاليه@, مقابً أو آخر@, ء
ã
Ï¾ مقابل

ã
| جعلته أيى عليه@, أو ٕاليه@, القول

التنحية@/ مع� وهذا نفسه@, لقاء عن خارجاً آخر مقابل
ã
| ء

ã
Ï¾ ع�جعل يدّل اللقاء
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ع�ا�ستعء ع�يدّل وMرف ٕاليه@/ وإ�نxاء ع�السوق Mرف@ٕا�يدّل @استعFله
Ø
j

اXقابلة@/
ã
|

التنحية@/ هو والصحيح مساTة@, والطرح@: بالنبذ التعب�
ã
و|

� الواويّـة اXاّدة من فهيى :@Fyم يقـرب وما والداء ا�عـوجاج oمفاه وأمّا

ã
| أو صورة استقامة

ã
| أو مزاج صّحة

ã
| إ�عتدال@, عن اLراف ع� وتدّل اليائّية@,

عمل@/ جريان

:@
ã
| Fك ـ@ ماّدياً واللقاء

/@١٤ . ٢ ـ قالوا آَمنوا@ اّلذين َلقوا وٕاذا

/@٧٤ . ١٨ ـ فقَتله غVمًا@ لِقيا ذا@ ٕا Ø	ح فانَطلقا

/@٤ . ٤٧ ـ قاب Eالر فÍÉَب كَفروا لقيrاّلذين فٕاذا

اXاّديّ�@/ أ�مرين
ã
| اللقاء فيتحقّق

:@
ã
| Fك ـ

Ø ã
æالروحا واللقاء

/@١١٠ . ١٨ ـ صا¡اً Vًفلَيْعملعم ربّه ِلقاَء يَرجو كاَن ن Òf

بالروحانّية@/ يتحّصل ا Ø̂ ٕا وجّل عّز ا� لقاء فٕاّن

:@
ã
| Fك ـ ا��خرة nعا

ã
| واللقاء

/@٤٥ . ٥٢ ـ ُيصَعقون فيه اّلذيى يوَمهم ُيVقوا Ø	ح فَذْرهم

اليوم@/ ذلك بتناسب اللقاء فٕاّن

:@
ã
| Fك ـ

Ø
Ì¿ال ولقاء

/@٦٨ . ٢٥ ـ أثاماً يلَق ذلك َيفعل وَمن
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الgال@/ ٕا� الس� مراحل
ã
| والتأخ� البطء هو وأ�ثام

والتقارب التناسب Iقّق ع� يتوقّف إ�رتباط Iقّق مع اXقابلة أّن �O و�

ّ أيى من أمر ّ بأيى إ�رتباط اسـتعداد له وإ�نسان معنويّاً@, أو ماّدياً ٕامّا اXتقي� ب�
تعا�@/ � اللقاء واستعداد إ�رتباط قّوة وله بل ,@nوعا مقام

ã
| ومراحله وجّل عّز ا� لقاء ٕا� والسلوك الس� خصوصيّات أوضحنا وقد

فراجعها@/ عليه مزيد � ]ا ا�@, لقاء رسالة

مقابً شخص جعل ]ع� التضعيف@, أو باGمزة فتعّدي التلقية@: أو إ�لقاء وأمّا
التفعيل

ã
و| ٕا�الفاعل@/ الفعل ونسبة الصدور جهة يحظ إ�فعال

ã
و| إ�رتباط@/ مع

:@
ã
| Fك وأ�ّول اXفعول@/ ٕا� الفعل ونسبة الوقوع جهة يحظ

,@ Òhٕا�مر ألقاها وكلمتُه ,@ ÒãÏºا6ٔرضروا
ã
|وأل وألا6ٔلواَح, فألَعصاه@,

/@Vًثقي عليكقو6ً
ã
سُنل م@, ÒGِحبا فألَقوا وجهه@, ع� ألقاه

هذه ٕا� والنظر الفاعل@, من Fجعله أيى وإ�رتباط@, اXقابلة هذه صدور واXراد
ا�هة@/

:@
ã
| Fك

ã
æوالثا

ٕا6ّ ُيلَّقاها و6 ,@oعلoحك َلُدن من القرآَن Ú لُتلَ وٕانّك Ìوراً@, Ôºو ÍÉةً نَ ولَّقاهم
الّصابرون@/

Nعل تعا� ا� أّن واXع� اXفعول@, ٕا� اللقاء جعل تعلّق جهة فzا فيحظ
وبأنواع وبالقرآن@, وال«Ìور@, بالنÍÉة اXؤمن�@والّرسول@والّصابرين@مقابل�@ومرتبط�

الثواب@/

غ�Yا@/ أو النبذ أو بالطرح بتفس�Yا اXوارد هذه تناسب و�
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:@
ã
| Fك وقبوGا@, وأخذها التلقية Xطاوعة فهو :@

ã
Øالتل� وأمّا

/@١٧ . ٥٠ ـ َقعيد Êل Ù¿ال وعن ß
ا¨� عن اXتلّقياِن Ø َيَتلَ ٕاذ

/@٣٧ . ٢ ـ َكِلFٍت َربEِه ِمن آَدُم Øفَتل
وقِبله@/ ا�عل ذلك وأخذ فطاوع ومرتبطاً مقاِبً جعله أيى ,@ Øفتل� لقّاه يقال

ويدّل مفاعلة قاةXا أّن Fك اللقاء@/ اختيار ع� ويدّل ٕافتعال إ�لتـقاء@: وأّما
Xطاوعته@/

ã
}والت ٕاستمرار@/ ع�

/@١٦٦ . ٣ ـ معاِن Ò� ا Òالت يوَم أصابكُم وما

/@١٣ . ٣ ـ لتقتا ٕا
ß
ِفَئت�

ã
| آية لكُم كاَن قد@

قاة@/Xا ٕاختيارYا يراد

/@٢٤٩ . ٢ ـ Jا ُمVقو م Øu أ@ يظّنوَن ال%ذيَن

/@١٥ . ٤٠ ـ التVِق يومَ  لُينِْذرَ 

الل+قاء@/ ٕاستمرار يراد

و]عناه@/ قاةXا من مصدر الل+قاء أّن �O@و�

/@٥ . ٧٧ ـ ِذ@كْراً فالُمْلِقيات ///@ ُعْرفاً ْرَسVِت ÔXوا

وإ�رشاد إ�بغ مقام وهيى السلوك@, مراحل من خامسة مرحلة ٕا� ٕاشارة
بقوله الفرقان@ويش�ٕالzا مرتبة اXرحلة@بعد وهذه عّز@وجّل@/ ا� الناس@ٕا�@ذ@كر ودعوة
أن ٕا� والðكية@, الxذيب بعد إ�نسانيّة حقيقة فzا Øñتتم حيث ـ َفْرقاً فالفارقاِت ـ
راجع ـ وأ�نانيّة النفسانية والشوائب الكدورات عن ويتخلّص ا�@,

ã
| الفـناء يبلغ

الفرق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Xح@:
ÇXعا@/ ٕاذا ¤Çاً@, والنجم ال�ق Xح يقال ء@,

ã
Ï¾ ع ÒX ع� يدّل أصيل Xح@: ـ مقا

واضحاً@/ أمراً أيى با¼Íاً@, اً Ò¤ ُ�رينّك ويقولون@: ال�ق@/ ة Ò¤ ورأيت

وأ¤ته /@Í½الب باختس ٕاليه نظرت نفع@: باب من ¤اً ء
ã
Ï¿ٕا�ال ¤ُت ـ مصبا

ء@/
ã
Ï¿ال ٕا� امتّد :@Í½الب وXح ٕاليه@, سّويته :@Í½بالب و¤ته لغة@,

من ة Ò¤ فن
ã
و| الل�ْمحة@, Ëº�ٕوا خفيف@/ بنظر أب½Íه ٕاذا ه@: Ò¤وأ ه Ò¤ ـ صحا

أبيه@/ من Ô ß·مَ فيه وقالوا النوادر@, من وهو لفظه@, غ� ع� فجمعوا مَشابُه@, أيى أبيه@,

وأ¤ه نظر@, ح ÒX بعÎÉم@: وقال النظَر@/ اختلَس ح@: ÒXوأ اً Ò¤ يلَمح ٕاليه ح Ò ÒX ـ لسا
ُتلَمح@/ أن من أمكنت ٕاذا ٕاXاحاً@, وجهها من اXرأُة أ¤ت : أ�زهريى أصّح@/ وأ�ّول هو,

/@Í½بالب كَخطفة :@Í½بالب كلمح الفّراء@: بالعجلة@/ النظر والل�محة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| أو Í½الب

ã
| كان سواء ّ فوريى Ìºيع

ã
Ø�Q هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

ٕانسان@/ اسن ÒT
ã
| أو النجم نور

ã
| أو ال�ق

كإ�ختس@, نقطة ٕا� خاطف Ìºيع نظر نظر أيى وبب½Íه@: ب½Íه َح ÒX يقال@:
اXرأة@: Tاسن و¤ت كاختس@/ نوره Ø�Q النجم@: وXح ب«Ìعة@/ Ø�Q ال�ق@: وXح

آن@/
ã
| ب«Ìعة Qّلت

آن@/
ã
و| ال«Ìيع ,@

ã
Øالتج� قيدان@: فيه فأ�صل

وغ�ها@/ والنظر اXطلق
ã
Øوالتج� اللمع وب� بيyا الفرق فظهر
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/@٧٧ . ١٦ ـ أقرُب هو أو
ß
Í Ò½ البَ َكَلْمِح ٕا6ّ@ الّساعة أمُر وما@

/@٥٠ . ٥٤ ـ Í Ò½ بالبَ @َكَلْمِح واحدةٌ@ ٕا6ّ أمُرنا وما@

وعـدم اللّـمح عمـوميّة ع� يدّل Í½الب وذ@كر الطلب@, مع ا¡كم هو أ�مر
والفورّية@/ ال«Ìعة جهة من التشبيه ع�أّن يدّل أقرب كلمة وذ@كر /Í½اختصاصه@بالب

الكرZة@: ا��ية من قريب وهذا

/@٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكون @كُن لُه يقوَل أن شْيئاً @أراد@ ٕاذا أمُره ا Ø̂ ٕا

كُن@/ قول
ã
| كإ�رادة وال«Ìعة@: الفوريّة جهة الب½Íمن Xح فٕاّن

الدنيويّة العئق عن وإ�نقطاع اXوت مرحلة هو الساعة@: من اXراد أّن وسبق
اXاّدة@/ nعا ماوراء ٕا� والورود

الفاعل@, ٕا� الثانية
ã
و| اXفعـول@, ٕا� اُضيف اُ�و� ا��ية

ã
و| مصدر@, فأ�مر

وأ�وامر@/ اُ�مور bيع يشمل مطلق وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Xز@:

Øاز ÒX ورجل زاً@, ÒX يلِمز ز Ò ÒX يقال@: العيب@, وهو الل�مز وهيى واحدة كلمة Xز@: ـ مقا
عيّاب@/ أيى َزة@, ÔXو

لغة@, قتل باب ومن السبعة@, wا وقرأ عابه@, ÍÈب@: باب من Xزاً Xَزه ـ مصبا
وLوها@/ بالع� إ�شارة وأصله

يعيبك َزة@: ÔX ورجل ,@
Ø ã
خ� بكم بفيك تلمزه الوجـه@,

ã
| كالَغْمز الل�ْمز@: ـ@ لسا

يغـتاب الّذيى الل�مزة اÔGمزة الزّجاج@: وقال بالغيب@/ يعيبك َزة@:
Ò Ô
Y ورجل وجهك@,

ã
|
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Yزتُه يقال@: :@
Ø ã
الكسا� قال /@Fyبي يفّرق nو ّكيت الس+ ابن قال وكذلك Îم@, ØÉالناس@ويَُغ

العيب@/ والن�قس@: والل�قس واXرز والل�مز اGمز الفّراء@: وقال دفعته@/ ٕاذا وGزته@, وXزته
وÍÈبـه@/ دفـعه ٕاذا Çزاً@: ÒX يلمزه ÇÒXزه ويقال@: الن�ّمام@/ ز@: ØF�والل ز

Ø
FÒGا :@

ã
æاللحـيا وقال

/@
Ø ã
خ� كم مع والشفة والرأس بالع� إ�شارة وأصله الوجه@,

ã
| العيب والل�مز@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الغمز فٕاّن الغمز@:
ã
| مّر Fك الغمز@, من يقرب ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

والل�مز والتضعيف@/ التعيـيب مقام
ã
| ع� أو حاجب أو Pـفن ء

ã
Ï¾ ٕا� ٕاشارة هو

بالغيب@/ بل اXواجهة غ�
ã
| تعييب هو اGمز أّن Fك اXواجهة@,

ã
| @كالغمز

/@
Ø ã
فتقري والدفع@: وا§يمة بالعيب اXاّدة تفس� وأمّا

/@١ . ١٠٤ ـ َده وعد% ما6ً َع Ò Òb ال%ذيى َزة Ò ÔX زة ÔY ِلُكّل َويٌل

فR بالغيب@أخّف@وأÎºل, التعييب فٕاّن أنسب@: الّلمز بعده
Ø
j أّوً� اGمز ذ@كر

أ�خّص ذ@كر
Ø
j أّوً�@, وأ�خّف أ�عّم وذ@كر وأقوي@, أشـّد فهو مواجهة@, التعيـيب

وأو�@/ أنسب وأ�شّد

الشديدة وا¤بّة الدنيويّة باُ�مور التعلّق هو واللمز@: اGمز
ã
| الباعث كان وØXا

ف فعر� جزءاً@: أو ًكّ فzا ا¤روميّة عن والوحشة وإ�ضطراب اXاّدية واللّذات باXال
ده@/ وعد% ما6ً َع Ò Òb ال%ذيى ـ بقوله وXزوا زوا

Ò
Y الّذين

الل�مز@: Iقّق موارد من يذكر ما اXع� هذا ع� ويدّل

/@٥٨ . ٩ ـ َرُضوا مyا اُعُطوا فٕان َدقات الص% ã|َيلمزك َمن ومyم
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Òؤمن�Xا ع�من EطّوXا َيلِمزون ال%ذيَن وا@/// ل% وتََو به لوا ß ÒR َفضِلِه من آتzم ØFفل
/@٧٩ . ٩ ـ َدقات@ الص% ã|

اXال@/ ٕاعطاء
ã
و| الصدقات oتقس مورد

ã
| وقع ا Ø̂ ٕا ا��يت�

ã
| فالّلمز

بال¿Îوات ا¦ايل وتزييد ا¤بّة تشديد يوجب الدنيويّة باُ�مور التعلّق ٕاّن نعم
وأ�حكام الدينيّة بالوظائف العمل

ã
| اY�ٕال وينتج ولّذاtا@, ا��خرة

ã
Ï»ويُن اXاّدّية@,

مyم@/ ويسخرون اXتطّوع� اXؤمن� يبغضون وهم أيضاً@, الوجدانيّات
ã
| بل اG�ّٕية@,

من واXواجهة ا¡ضور
ã
|

Ø
Dس و� ا�@, عباد وتنقيص التعييب أّن ٕا� مضافاً

Uتلفة@, حيوانيّة صفات عن تنبعث
ã
الّ� الرذيلة أ�خق وأشّد السيّئة أ�عFل أعظم

قال وقد بالّدنيـا@, والتعلّق وجّل عّز ا� عن والغفلة والطمع وا¡سد والبخل @كالك�
اXع�@: هذا

ã
| تعا�

@با6ٔلقاب َتناَبزوا و6 أنُفَسكُم َتلِمزوا و6 َقوم@/// َيْسَخر 6 آَمنوا ال%ذيَن ا Ûv ياأ
/@١١ . ٤٩ ـ

بالل+سان ´Í½ت فٕانّه بأ�لقاب@, التنابز وبعده الّلمز@, بعده
Ø
j مورداً أعّم السخر

كالّلمز وليس وٕادامتـه@, العيب تثبيت الل�قب فٕاّن كا¡ضور@, أو حضوراً التعيـيب
ã
|

ومكاناً@/ زماناً الّلمز ]حيط ا¤دود

بل واحدة@, وكنفس ٕاخوان اÇXؤمن� أّن ٕا� ٕاشارة أنفَسكم@: ـ بقوله والتعب�
ا¡ظوظ

ã
و| العبودّية@,

ã
| يش	كون عباده كلّهم والناس ,@�ِ عبٌد الناس من فرد @كّل

ات@/ ØX@والتأ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Xس@:

تلّمست تقول@: أيضاً@, ومَسيسه ء
ã
Ï¾ع�تطّلب يدّل واحد أصل Xس@: ـ مقا
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ك�
Ø
j ء@,

ã
Ï¿ال مّس لُيعَرف باليد أصله الل�مس دريد@: ابن بيدك@/ تطلّبتَه ٕاذا َء@,

ã
Ï¿ال

أو ـ �ِمس ماّس وكّل قالوا َمِسسَت@, ٕاذا ست ÒXو ملتِمساً@/ طالب كّل صار Ø�ح ذلك
مسةXوا اللمس وأّن سيس@, ÒXا أ@نّه ٕا� قوم وذهب ا�Fع@/ به اُريد ـ النEساء Ôr6َمْس

�ِمٍس@/ يَد نع ÒZ � ويقال@: وا¡اجة@, الط�ِلبة والل�Fسة@: bاع@/ بغ� يكون

كناية امرأَته@: َس ÒXو باليد@, أفÏÉٕاليه وÍÈب@: قتل
ã
èبا من ساً ÒX Xَسه ـ مصبا

اساً@/ ßXو ممَسة و�مَسه ا�Fع@, عن

ا�Fع@/ عن به Øويك� ويلُمسه@, يلِمسه ÒXَسه وقد باليد@, اXّس اللمس@: ـ صحا
يقول@: أن وهو َمسة@,Xا بيع عن يى Ôuو أخري@/ بعد مّرة الطلب والتلّمس@: وإ�¦اس

بكذا@/ بيننا البيُع وجب فقد اXِبيع Xسَت ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظاهر اXّس@, قيدان@: ففيه البدن بظاهر اXّس هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن

البدن@/

معنويّاً@/ أو ماّدياً وباطنه البدن ظاهر من أعّم فهو اXّس@: وأمّا

ٕا� والوصول ا¦اّس طلب أيى اللمس@, اختيار ع� ويدّل افتعال وإ�¦اس@:
اXطلوب@/

تدّل والصيغة البدن@, بظاهر اXّس فهو النساء@: من اXقاربة ]ع� مسةXا وأمّا
كناية@/ التعب� فيكون ا�ستمرار@, ع�

/@٧ . ٦ ـ بأيدvم فَلمسوه ِقرطاٍس
ã
| كتاباً عليَك لنا@ نز% ولو
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اللمس@/ مفهوم عموميّة ع� يدّل wا اللمس وتقييد أ�يديى ذ@كر

/@٤٣ . ٤ ـ ماءاً ُدوا
ß
ÒQ فلَم النEساَء Ôr6َمس أو

منه واُريد ,@
ã
ا¡قي� معناه

ã
| الفعل استعمل وقد كنايـة@, وا�Fع اXقاربة يراد

كناية@/ الّزم اXع�

/@٨ . ٧٢ ـ باً
Ô
Î Ô¾و شديداً ُمِلئتَحَرساً جدناها فَو Êَء

Ú
ال« سنا ÒX وأ@نّا

و� السف�@, اXلكوت من ا�ّن فٕاّن اXاّدة@, وراء
Ø
Fع

ã
æالروحا ال«Êء Xس يراد

لنا@/ ا¤سوس ّ اXاّديى ال«Êء Î»Xم يناسب

ا¡اّدة وأ�نوار الروحانيّة القوي اXورد@:
ã
| wا اXراد أّن ال¿Îب@:

ã
| مّر وقد

يراقـبون الّذين َرس@: Ò¡ا من اXراد أّن Fك ,@nالعـا ذلك
ã
| اXتجلّية الصادعـة النافذة

ال«Êء@/

فلم«Îم@بظواهر@أبداuم@ا�«Êنّية@ا¢صوصة@Gم/@ويكون@اXراد@من@ال«Êء@اXلموس
ـف� الس� اXلكوت من بكوuم فا�ّن ئكة@,Xا nعا وهو الُعـليا@, اXلكوت nعا Gم@:

ٕالzا@/ الصعود يستطيعون و� ئكة@,Xا nعا
ã
| الورود من وخارجاً تكويناً نعون ÔZ

م Òyبي ب ß
Í ÔÉف نوراً سـوا ß¦فا وراَء@كم ارِجعوا قيَل نوركم من َنقتِبْس نظرونا اُ

/@١٣ . ٥٧ ـ بُسور

وتـقوية الÇgال@, اشتّد النور مراتب اشتّدت Fّوكل والgال@, الشّدة هو النور
سـوء من تنشأ وهيى والكدورة@, الظلمة أسـباب بتضعيف يتحّصل ا Ø̂ ٕا النور جانب
النورانيّة أّن Fك ال¿Îوات@, اتّباع ومن أ�عFل فساد ومن النفسانيّة والصفات أ�خق
اÇGوي وÇUالفة وجّل عّز الرّب وٕاطاعـة العمل وتطه� القلب تزكيـة من تنشأ ا Ø̂ ٕا

النفسانّية@/ وا¦ايت
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جهة من والظلFت الكدورات برفع النور Iقّق هو أ�صيل اXقصود كان وØXا
نوراً@/ سوا ß¦فا ـ بالنور ا��ية

ã
| Øع� أ�عFل@: وٕاصح الصفات تزكية

النـور سألوا النّار أهل فٕاّن ـ نوركم َنقتِبسمن ـ بقوGم التطبيق ٕا� مضافاً
النور فٕاّن ـ نوراً سوا ß¦فا َوراءكم ارجعوا ـ بقوGم واُجيبوا ا�ّنة@, أهل من اÎ¿Xود

أ�عFل@/ وٕاصح القلوب بðكية الّدنيا ا¡ياة
ã
| يتحّصل ا Ø̂ ٕا

ومّسه@/ النور من القرب اختيار النور@: وا¦اس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øn

ٕاذا َشـَعثه@: ÇXمت يـقال@: ومـضاّمة@, اجBع ع� يدّل صحيح أصله :@ Øn ـ مقا
متسديرة@, ُصلبة أيى ُمَلمَلمة@, صخرة ويقال منت¿Ìاً@, متشع+ثاً حاله من كان ما ضممَت
الل�َمم@: وأمّا ته@, ÒWوضا به نزلَت ٕاذا ٕاXاماً@, بالرجل أXمُت الباب ومن أيضاً@/ ومَلمومة
ا�ّن من أصابت ويقال@: عنه@, ينحجز

Ø
j مقاربته هو ا Ø̂ وٕا نب الذ� ليس]واقعة فيقال@:

قارب كأ@نّه اُ�ذن�@, َشحمة جاوز ٕاذا ـَعر الش� ة@: الل+م� الباب ومن كاXّس@/ وذلك ة@, Ø ÒX
النازلة ِلّمة@: ÔXوا قنب@/ ßXٕا�ا فzا قنب ßXا واجتمع عددها ك� َملمومة@: وكتيبة /@ Ö�َنِكبÒXا
�ّمة@, قيل بالسامّة ُقِرنت ØXا مُلّمة أ�صل فيقال@: الّّمة@: الع� فأمّا الدنيا@/ نَوازل من
قياس � أ�دوات وهذه ,@� أصلها يقال أداة@, هيى :@ Òn فأمّا بالسوء@/ ُتصيب

ã
الّ� وهيى

Gا@/

�
Ø
j الصغ�ة فعل هو وقيل الصغائر@, هو وقيل الذنب@, مقاربة الل�َمم@: ـ مصبا

م@, Ò ÒX وبه مَلموم وهو قتل@, باب من إ�نسان@, يلُّم جنون من طرف أيضاً والل�َمم يعاود@/
بالذنب@: Ønوأ عرفه@, ٕاذا باXع�@: Ønأ قيل ومنه wم@, ف�ل أتاهم @الرجُل@بالقوم@ٕاXاماً@: Únوأ
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ØXاً@: َء
ã
Ï¿ال وXمت تشّعث@/ ما حاله من أصلحت قتل@: باب من Øاً ÒX َشَعثه وXمت فعله@/

غ�ه@/ لوقوع وقع ظرفاً وتكون جزم@, حرف تكون ا@: Ø ÒXو ضممته@/

Xا
ã
ن� حرف :@ Ö Ònو اُموره@/ من تفّرق ما وbع أصلح أيى َشـَعثه اُ� Ún ـ صحا

قال جازمة@/ وهيى الزمان@, من ÏÉم Dف منـه يكن n أيى ذلك يفعل n تقول ,@ÏÉَم
يـقع nو يفعل لقولك

ã
ن� و� سـيفعل@, لقولك

ã
ن� ولَن فَعل@, لقولك

ã
ن� n سـيبويه@:

يقول فَعل@, قد لقولك
ã
ن� وØXا الفعل@, حال

ã
| كان ٕاذا يفعل هو لقولك

ã
ن� وما الفعل@,

موقع يقع وهو ما عليه اُدخل ,@n أصله ا ØXو Zت@, nو ØXا فتقول فن مات قد الرجل
ÍÈبته تقول يقع@, n ا ßXو وقع ا ßX وسبباً جواباً فيكون ,@n مع� عن معناه Øيتغ� وقد /@n
اXكان قاربت تقول بعده الفعل َذف} ÔJو |يُقتطع ðل ÔO وقد يذهب@/ n وØXا ذهب ØXا

/@n بعد Nوز و� أدُخْله@, وØXا ُتريد ا@, ØXو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ملحوظة القيود فهذه وضّمها@/ تفّرق ما اجBع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

اXاّدة@/
ã
|

الصخرة
ã
| Qّمع الرأس@/ من الشعور bع َعث@/ الش� Øn أ�صل@: مصاديق ومن

النـوازل ونزول العسـكر@/ كتيبة
ã
| وQّمع قة@/ اXتفر+ الصغائر الذنوب وbع لبة@/ الص�

ٕالzا@/ وٕاصابxا ٕا�نقطة التوّجهات و[ركز منضّمة@/ اXتفّرقة

/@٣٢ . ٥٣ ـ الل%َمم ٕا6ّ والَفواِحَش
ß

Öj6ٕا @كباِئَر@ تِنُبوَن Ö ÒN ال%ذيَن

كان ما@ الفواِحش من واللّمم , Ù�الب القبيح والفاحشة@: الفواحش@, من إ�ستثناء
من وتص� اُ�خـري ٕا� مyا كّل

Ø
ËÉين Ø�ح جزئيّة متشـتّتة متفّرقات من متجّمعاً

Gا@/ مصداقاً أيى الفواحش@,
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الصغائر wذه اXكلّف Jاَسب و� العمل@, بعد وقع ا Ø̂ ٕا وإ�نÊÉم التجّمع فهذا
الكبائر@/ من فتكون Ìºيرته@ونّيته@, وبسوء باختياره

Ø
ËÉا�مع@وال كان ٕاذا@ قة@,@ٕاّ� اXتفر+

وهكذا مyا, غ�قابلة@لٕستثناء ا Øuفٕا ,j�ٕا من@كبائر @ا��ية
ã
| إ�ستثناء وليس

وغ�ها@/ واXّس اXقاربة ]ع� و� والقليلة@, الصغ�ة ]ع� اللمم ليس

واXّس@: والقرب وإ�صابة وإ�صح وإ�تيان والتصّلب ال�ول oمفاه وأمّا
موارده@/

ã
| أ�صل آثار fن

/@١٩ . ٨٩ ـ اً Ø ÒX @Vًْأ@ك اَث Ô�ال وتأ@ُكلوَن

Ø�ح اXتفّرقة@, أ�موال من جزء ّ أيى ومن مورد ّ أيى من ا�مع بنحو أ@كً أيى
ٕا� وتوّجه تقوي ورعاية واحتياط غ�دقّة من ويأ@كلها@, أ�جزاء تلك

Ø
ËÉوي Nمعها

معاملة دون من آخر ٕا� أحد من ينتـقل ما وال	اث@: وباطل@/ وحّق وحرام حل
وعقد@/

ع� الداّل ما وكلمة والتحّقق@, التثّبت ع� الداّل الّم من مركّبة ا@: Ø ÒXو Òn وأمّا
هو اXع� هذا و�زم الواقع@, اXتحقّق الثابت

ã
الن� ع� يدّل اXفهوم� وانÊÉم ,@

ã
الن�

/@
ã
ÏÈاXا الزمان

ã
| أ�لف ويسقط ا¤ّقق@,

ã
الن� استمرار ع� يدّل وأ�لف الشتديد باعتبار وØXا

إ�ستعFل@/ وك�ة للتخفيف n

الدالّـة القرينة وجود عند وذلك إ�ستفهام@: أو الّذيى ]ع� ما@: يستعمل وقد
الكم@/ ¡ن من اXفهوم أو عليه

ـ Hفيفاً حذفها أو أ�لف ثبوت مع عليه@, اXكسورة الّم دخول القرائن ومن
فيقال@:
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/@٢ . ٦١ ـ َتْفَعلون 6 ما َتقولوا أن Jِا ِعنَد َمقتاً Ò Ôَك� َتْفَعلوَن@, 6 ما تقولوَن Ò ßn

ما ـ
ã
الن� قبل ذ@كره آخرها

ã
و| اXكسورة@, الّم ¡وق ا��ية صدر

ã
| فالقرينة

َتْفَعلون@/ 6
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َلن@:

ã
| النصب وعملها العوامل@, ا¡روف من وهيى لَن@: ـ

ã
æمّا للر� ا¡روف

ã
æمعا

هذا اللفـظ@, حيث من بأن لشـ}ها َنصبت ا Ø̂ وٕا اXسـتقبل@,
ã
لن� وهيى خاّصة@, الفعل

حذفتHفيفاً@, اGمزة أّن ٕاّ� أن@, � ٕا�@أّن@أصلها فذهب اòليل: فأمّا سيبويه@/ مذهب
السا@كن�@/ �لتقاء وأ�لف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
النـ� تأبـيد ٕا� الد�لة wا اُريد وØXا ,@

ã
للنـ� � من مشـتقّة الكلمة هذه أّن

للتخفيف@/ أ�لف وحذفت النون@, بآخرها أ¡قوا وتشديده@:

مyا واحد فا¡اق السبعة@, صفاtا
ã
| مش	كة والنون oXوا الّم أّن وليعلم

ا�Çهة هذه من Ònو لَن فكِلمـتا واXبالغة@, للتأ@كيد اXوجب كالتضعيف يكون با��خر
شبzتان@/

وللد�لة للتأ@كيد oXا به ا¡ّق ,
ã
للن� � أصل@n@أيضاً نقول: أن �يبعد وع�هذا

فـٕانّه oXا فR الّم@, من Uرجـه قريب النـون فٕاّن /@
ã
ÏÈاXا

ã
ن�

ã
| التأ@كيد ع�

/@
ã
الن�

ã
| وIقّق زائد تثّبت ففيه الشفة@, ٕا� اللسان من ا�نتقال ٕا� وJتاج ّ شفويى

التأث� يتبع وهو اللفظ
ã
| تأث� العمـل فٕاّن اXضـارع@:

ã
| النصب عمل وأمّا
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ã
بن� اXناسـب أّن Fك القطع@, ع� الداّل ا�زم هو

ã
ÏÈاXا

ã
بن� فاXناسـب اXع�@,

ã
|

òّفته@/ النصب هو اXستقبل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Gب@:

يقاربه@, ما عليه يقاس
Ø
j النار@, لسان ارتفاع وهو صحيح أصل Gب@: ـ مقا

Xعاناً وXع ضوؤه ٕارتفع ء
ã
Ï¾ وكّل ٕالxاباً@, ٕالxبت تقول@: النار@, ب Ò ÒG الل�َهب@: ذلك من

كأّن إ�ستعارة@, ع�جهة وهذا بان@, ÒG للعطشان@: ويقولون فيه@/ ذلك يقال فٕانّه شديداً
أيضاً@/ فاسـتعارة صّح فٕان الساطع@, الغبار الل�َهب@: ويقولون@: تلxب@/ جوفـه حرارة

الغبار@/ أثار ٕاذا ُملِهب@, فرس ويقال@:

النـاُر والxبت �Fله@, Gب أبو
ã
Ùوك� لساuا@, وهو النّار ب Ò ÒG الل�َهب@: ـ صحا

ورجل Òباً@, ÒG يلَهب ب ßG وقد العطش@/ والل�ْهبة: أوقدtا@/ وأGبxا: @اّتقدت@, أيى وتلّهبت@,
والل�هاب@/ الل�هيب وكذلك النار@, اتّقاد والل�َهبان@: ,@

Ò
Ö ÒG وامرأة بان@, ÒG

والل+هب: للط+�, العرب@وأْزجرهم وهم@أعيُف ب@, ßG@بنو ومyم ـ ٤٩١ إ�شتقاق
معروف@, ي}ا ÒGو النار ب ÒGو وب@/ ÔGو أGاب وا�مع ا�ـبل@, أع�

ã
| ي+ق الض� عب الش+

هذا من Ëºٕا بان@: ÒGو َعدوه@,
ã
| يلxب كأ@نّه ُملِهب@, وفرس سواء@/ والxاwا ي}ا ÒGو

اشتقاقه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الغـليان@/ شّدة أثر
ã
| وQلّيه اÒGيجان ظهور هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

Mسبه@/ موضوع كّل
ã
| اXع� وهذا
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أ�عضاء باطن
ã
| وهيجان ا¡رارة@/ شّدة أثر

ã
| @النّار

ã
اشتعال@| ومن@مصاديقه@:

الفرس
ã
| الَعدو وشّدة متصاعداً/ وعلّوه وارتفاع@النور العطش@/ شّدة @أثر

ã
| وأ�حشاء

الباطن@/
ã
| هيجان أثر

ã
| الكم

ã
| وحّدة باطنه@/

ã
| وعصبيّة وحّدة حرارة أثر

ã
|

ّ اXاّديى من أعّم وا¡رارة با¡رارة@, يتحّصل ا Ø̂ ٕا والتحّرك اGيجان أّن �O@و�
متزمتان@/ وا¡ركة ا¡رارة فٕاّن ,@ ّ واXعنويى

/@٣١ . ٧٧ ـ الل%َهب من
ã
يُغ� و6 َظليٍل 6 ُشَعٍب ثVَِث ذيى mٕا�ِظل انطِلقوا

�يغنzم وأمّا@أّن@الظّل الظ+ّل@والشعب@, مواّد
ã
الثث@| َعب الش� عن البحث مّر قد

من أعّم أيضاً الل�َهب أّن ٕا� مضافاً ,@ ّ ماّديى � ّ معنويى أمر الظّل ذلك فٕاّن الل�َهب@: من
وهذا والوحشة@, إ�بتءات ك�ة من الباطن

ã
| شديد وهيجان تلّهب أو نار تلّهب

النّار@/ الxاب من ]راتب اً ØX@تأ أشّد إ�لxاب

ـ ب Ò ÒG ذاَت ناراً Òسَيْص� َكَسب وما@ مالُُه عنُه Ò�أغ ما َوَتب% ٍب Ò ÒG
ã
èأ يدا تب%ْت

/@٣ . ١١١

من العذاب شّدة
ã
| آ@كد التعب� وهذا للنار@, يكون التلّهب بأّن ´Í½ت ا��ية

ã
|

بالل�َهب@/ أو بالنار التعب�

Ø ã
الن ُعمومة من هو ,@Ë¾ها بن عبداXطلب بن ي عبدالُعز� فهو ب@: Ò ÒG أبو وأمّا
وقيل أحول@, وكان Gب@, أبو فقط عبداXطلب من وولدها ُخزاعة من Òلُب� واُمّه |ص}
مـن وكان الكعبة َغزال سارق وهو ]ّكة@, fات الَعدسُة وأصابته �Fله@, Gب أبو له
اُمّية@, بن حرب بنت يل Òb اُّم واُمّهـم وبنـات@/ وُمعت+ب@, وُعتيبة ُعتبة وولده@: ذهب@,

معاوية@/ وعّمة حرب@, بن سفيان
ã
èأ اُخت وهيى ا¡طب الة Øa

وُعتيـبة يطل+قها@, أن Gب أبو فأمره رقّية@, |ص} ا� رسـول بنت زّوج وُعتبة
اXعارف@/

ã
| Fك ـ وفارقها كلثوم اُّم اُ�خري بنته زوج
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ميّتاً وُترك معدودة@, بأيّام بدر َوقعة بعد بالَعَدسة Gب أبو مات :@ البيضاويى
ã
و|

دفنوه@/ Ø�ح السودان بعض استأَجروا
Ø
j ,@ ßíاُن Ø�ح ثثاً

الطاعون@, جنس من البدن من مواضع
ã
| Hرج العدس تشبه بَ�ة والَعَدسة@:

غالباً@/ صاح}ا تقتل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Gث@:

والل�هاث@: العطش@, من لسانه الكلب يَدلَع أن وهيى واحدة@, كلمة Gث@: ـ مقا
الكلب@/ شأن من ذ@كرناه ما ع� مَقيس هو ا Ø̂ ٕا وهذا العطش@/ َحّر

ث ßG وقد ,@Ï¿الَعط اXرأة :@ Ò
الل�ْه العطشان@, والل�ْهثان@: العطش@, الل�َهثان@: ـ صحا
التعب من لسانه أخرج ٕاذا بالفتح@: الكلُب ث ÒGو العطش@, َحّر والل�هاث@: اثاً@/ ÒGو Öثاً ÒG
ٕاذا ٔ�@نّك َيلهث@: عليه مْل ÒI ٕان ـ تعا� وقوله أعيا@, ٕاذا الرجل وكذلك العطش@, أو
مُقبً نفَسه فُيتِعب ونبح@, عليك شد� تركتَه وٕان هارباً@, Úوو� نبح الكلب ع� aلَت

اللسان@/ ٕاخراج من العطش عند يع	يه ما ذلك عند فيع	يه عنك@, ومدِبراً عليك

ث ßGو الكلب ث ÒG ِسيده@: ابن ا�وف@/
ã
| العطش حّر والل�هاث@: الل�َهث ـ لسا

الطائر@/ وكذلك وا¡ّر@, العطش شّدة من لسانه دلَع Öثاً@: ÒG Fzف يلَهث@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والفم, @اللسان

ã
| @الباطن,

ã
التلّهب@| من ما@يظهر هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

كان@, حيـوان ّ أيى
ã
| والن�َصـب@, بالتعـب أو بالعطش يتحّصل أن من أعّم والتلّهب

والن�ْبح@: والل�َهب وب�الَعطَش بيyا والفرق الكلب@/ خصوص
ã
| غالـباً ويستعمل
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اXاء@/ ٕا� فzا ا¡يوان يشتاق حالة العطش@: أّن

غ�ه@/ أو بعطش غ�ه أو حيوان
ã
| وQلّيه اGيجان ظهور والل�َهب@:

والفم@/ اللسان
ã
| اGيجان من يظهر ما والل�هث@:

الكلب@/ بصوت Uصوص والن�ْبح@:

مْل ÒI الَكلبٕان َكَمَثل َثلَه Òf مyا@/// فانسَلخ آياِتنا آتيناه ال%ذيى َنبأ علzم واتُل
/@١٧٦ . ٧ ـ َيلهْث @كْه Ô�َت أو َيلَهْث عليه

واضطراب هيجان باطنه
ã
| ويتحّصل قلبه يتلّهب عليه aلت ٕاذا الكلب فٕاّن

اللسان@, وٕاخراج بالدلع أو والنُباح بالصوت وfه لسـانه
ã
| ذلك أثر ويظهر شديد@,

ã
| فـيلهث والنـباح@, اGيجان هذا أيضاً وظاهره ولسـانه باطنه

ã
| يبـ� تركتَه وٕاذا

ا¡الت�@/

فهو :@ ّ ظاهريى عنوان أو بعلم وتعلّق وأ�نانيّة اGوي
ã
| استغرق من مثَل وهذا

لنفسـه@, والتفاخر والتشّخص الك� ويُظهر وعنواناً@, مقاماً نفسـه
ã
و| لنفسه يّدعيى

كالكلب عنه@: أدبرت أو واجهتَه سواء حال@, كّل ع� فهو للغ�@, والتحق� وإ�هانة
وينبح@/ يضطرب

وا¡رص والغرور التـنازع الشاخصة@: صفاته من أّن الكلب@:
ã
| سـبق وقد
ا�يفة@/ ٕا� وا¦ايل

كان وٕان كلب@, الباطن وبلحاظ ا¡قيقة
ã
| فهو الصفات@: wذه متّصفاً كان ومن

ولباسه@/ بظاهره � بباطنه وحقيقته ء
ã
Ï¿ال شيئيّة فٕاّن ٕانسان@, بصورة

الكرZة@/ ا��ية
ã
| بالكلب وا¦ثيل التعب� لطف يظهر وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Gم@:

ٕالxم العرب@: تقول عليه@, يقاس
Ø
j ء@,

ã
Ï¾ ع�ابتع يدّل صحيح أصل ـ مقا

والÇxم فالxمه@/ الروع
ã
|

ã
اُل� ء

ã
Ï¾ كأ@نّه اG�ٕام@, الباب هذا ومن ٕالتقمـه@, َء@:

ã
Ï¿ال

:@oوالل�َه أ�رض@/ يلxم كأ نّه َسبّاق@, Òّم@: ßG وفرس اسَتوفاه@/ اُّمه@: ÍÒÈع
ã
| ما الفَصيُل

ا�واد@/ جل الر� الل�هموم@: الباب ومن الل+َهّم@: :@
ã
الكا| oللعظ ويقولون الداهية@/

الغـزيرة النوق@: من والل�هموم ابتلعه@/ ٕاذا ـمه@: ß ÒG وقد إ�بتع@, الل�ْهم@: ـ صحا
العطاء@/ كث� Òّم@: ßG ورجل ء@,

ã
Ï¾ كّل كأ@نّه الكث�@, ا�يش والل�هام@: /@éّالل

تعا� ا� جهة من كان ]ا ذلك وOتّص الروع@,
ã
| ء

ã
Ï¿ال ٕالقاء اG�ٕام@: ـ مفر

|ع}@: كقوله وع@, الر� ã| وبالن�فث لَك@, ÒXا بلَم�ة عنه Øُع� ما Lو وذلك أ�ع�@, ٔXا وجهة
من وأصله /@ َروعيى

ã
نَفث| القُدس روح ٕاّن |ع}@: وكقوله ة@/ Ø ÒX وللشيطان ة Ø ÒX للَملَك ٕاّن

ابتعه@/ وهو ء
ã
Ï¿ال الxام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً وجوفه@, ء
ã
Ï¾ ٕا�باطن ء

ã
Ï¾ ورود هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

معنويّاً@/

اXأ@كول@/ والتقام éالل الxام
ã
| Fك :@ ّ فاXاّديى

القلب@/
ã
| وٕايقاعها اXعارف ٕالقاء

ã
| Fك :@ ّ واXعنويى

مبالغة@/ مع مyا قريبة
ã
æمعا

ã
| فتستعمل ,@oXا فzا ويزاد
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َمن خاَب َوَقد اها َز@ك% َمن أفَلَح َقد وَتقواها ُفجوَرها َمها ÒGفأ اها َسو% وما ونفٍس
/@٨ . ٩١ ـ اها َدس%

ما مطلق ع� للد�لة مَن@: كلمة دون ما بكلمة التعب� أّن الطحي@:
ã
| سـبق

وطحي السـFء بناء
ã
| وكذلك واعتـداله@, وIّصـله وجوده

ã
| ووسيلة سـبباً يكون

لٔسباب@/ اXسّبب وهو تعا� ا� ٕا� ترجع كلّها أ�سباب كانت وٕان أ�رض@,

والتكوين@/ اN�ٕاد دون والتسوية@, والطحي بالبناء التعب� عليه ويدّل

ا¢لوقات@, من اXوضوعات wذه القََسـم ٕا� ا��يات هذه
ã
| النظـر ٕاّن وأيضاً

هذه عظمة ٕا� والتنبـيه إ�شارة وبلحاظ فzا@, النورانيّـة وانعكاس النظم جهة من
فzا@/ والتدب� اXوجودات

التـقوي@, يقابل وهو مصدر والفُجور منـه@, ء
ã
Ï¾ ظهور مع ٕانشقاق والَفجر@:

والعدوان@/ الفسق بصورة يتحقّق فإ�نشقاق

ã
| أو ٕانسان قلب

ã
| علم وإيقاع اXتعال ا� جانب من ٕالقاء فهو اG�ٕام@: وأمّا

معّينة@/ موارد
ã
| أو تكويناً ٕانسان غ� باطن

ã
| واسـطة@, بغ� أو بواسطة كان@, صورة بأيى التلق� فٕانّه الوحيى غ� وهذا

غ�ه@/ أو ّ طبيعيى بتلق� غ�Yا@, أو حيوان أو ٕانسان

ٕا� FاطهÍ¼و والتقوي الفجور عمل ٕالقاء الكرZة@: ا��ية
ã
| اG�ٕام من واXراد

والقداسة@, التقوي ¼Íاط وتُشّخص تعرف فالنفس بتسويxا@, ومقارناً تكويناً النفس
حضوريّاً ÓFعل تعرف ا Øu@أ Fك وبذاtا@, تكوينـيّاً عرفاناً والفسـوق@, الفجور وطريَق

وIّو�tا@/ بذاtا يرتبط ما كّل وجدانياً@ وعرفاناً

اXفهوم الثابت لٔصل مصداقاً يكون ما والوحيى اG�ٕام من اXراد Oـ�أّن و�
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الكلمت�
ã
| مطلقاً الرdيّة والفنون العلوم

ã
| يصطلح ]ا التفس� يصّح و� لغة@, Fyم

/@ الوحيى راجع ـ العلوم Mدوث حادثة Qّوزات إ�صطحات فٕاّن غ�Yا@,
ã
و|

والطهارة@, القدس nعا ومن اXاّدة ماوراء nعا من إ�نسان نفس أّن ليعلم
Ø
j

والطهارة القداسة هيى وذاtا حضوريّاً, ÓFعل علمها@بذاtا فيكون , ّ اG�ٕيى النفخ بل@ومن
عyا@/ واòروج الفجور ويقابلها التقوي@/ وحاصل التقوي حقيقة هيى

ã
الّ� والروحانيّة

من كّل كليّات وعّرفه الفجور@, وطريق التقوي ¼Íاط إ�نسان ا� أGم وقد
سلك من السعيد فاXفلح ,@

Ø
Ì¿وال �òوا والفساد@, والصح والباطل@, ا¡ّق السبيل�

قد ـ oستقXا ال½Íاط عن واLرف ضّل من Ìºاòا واòائب والصح@, ا¡ّق سبيل
اها@/ َز@ك% َمن أفَلَح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Gو@:

ء@/
ã
Ï¿بـ ء

ã
Ï¾ عـن ُشغل ع� يدّل ـ أحدÇYا صحيحان@: أصن Gو@: ـ مقا

فـقد ء
ã
Ï¾ عن شغلك ء

ã
Ï¾ كّل وهو اللهو@: ـ فأ�ّول باليد@/ ء

ã
Ï¾ نبذ ع� وا��خر

Øتغ� وٕان واحد والقياس لغ�ه@/ تركته ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال عن وGيت اللهو@/ من وGوُت أGاك@/

باللهو Øيك� وقد به@/ تشتغل و� اُتركه أيى ـ عنه ٕالَْه ـ ا¡ديث
ã
و| /@ Øتغ� æأد اللفظ

قوم@: وقال اXرأة@, باللهو أراد وقتادة@: ا¡سن قال ـ Gواً نتِّخَذ أن أردنا لَو ـ غ�ه عن
حي الر� ثقبـة

ã
| الطاحن يطرحه ما وهو فالل�هوة@, ا��خر أ�صل وأمّا الولد@/ به أراد

فهيى الل�هاة@: فأمّا الل�َهي@/ كث� هو فقيل@: وًة@, ÔG العطاء يى Ød وبذلك ي@, Ò ÔG وا�مع بيده@,
الَرحي@/ بثقبة ت

Ø
ش} ا Øu@كأ الفم@, Ï½أق

ع� وأ�صل ـيّاً@, ß ÔG أGو عنه Gوُت Sـد@: أهل تقول معروف@, الل�هو ـ مصبا
السلوان ومعـناه تِعب@, باب من أÒGي عنه يت ßG العالية@: وأهل قعد@, باب من فُعول
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ء@:
ã
Ï¿ال

ã
æاÇGوأ أيضاً@/ به وتلّهيت به أولعت قتل@: باب من Gواً به وGوت وال	ك@/

ا¡لق@/ ع� اÌ¿Xفة الل�حمة والل�هاة@: /@
ã
شغل�

عن وGيت بكذا@, Gوُت يقال ه@, م� Ô
vو يَْعنيه Ø

Fع إ�نسان يَشـغل ما الل�هو@: مفر
باللّهو أراد قال ومن باللهو@/ استمتاع به ما كّل عن Øويع� بلهو@, عنه اشتغلت @كذا@:

أيى م@, Ôwقلو 6هيًة ـ وقوله الدنيا@/ ا¡ياة زينة هو ما لبعض فتخصيص الولد@: أو اXرأة
فيه@/ يُطرح ا ØW حي الر� به يُشغل ما والل�هوة@: �@يعنzا@/ ]ا مشتغلة ساهية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
نظر دون من به وتلّذذ ٕاليه [ايل فيه يكون ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

وغ�ها والباطل واللغو اللعب وب� بيyا الفرق عبث@:
ã
| وسبق نتيجة@/ حصول ٕا�

فراجع@/

والعـيال@, ونبذه@, ء
ã
Ï¾ وترك ء@,

ã
Ï¾ عن أو ء

ã
Ï¿ب إ�شـتغال ـ oمفاه وأمّا

أ�صل@/ آثار fن وإ�ستمتاع@: والولع@, والولد@,

وتلّذذ@/ و[ايل Gو
ã
| شخص جعل واG�ٕاء@:

فم
ã
| يُلهي ما ]ع� والل�هية والل�هوة حي@, الر� ã| حبوب القاء ]ع� اG�ٕاء وأمّا

اللـغتان@, اختلطت
Ø
j اليائيّة اXاّدة من أ�صل

ã
| ا Øu@أ والظاهر يُعطي@: ما أو الرحي

ويائّية@/ واويّة الناقصة أ�فعال
ã
|

Ø
Dس و� اللغة@,

ã
| كث� هذا ونظ�

والصّب ا�لقاء مع� ويناسبه واL�ٕطاط@, لٕنكسار الياء أّن اXع� هذا ويؤيّد
قصد@/ ب أو التحق� بقصد وإ�عطاء إ�لقاء كان ٕاذا

Ø
Dس و� وإ�عطاء@,

قلنا وٕاذا الّلهو@, مع� من فيقرب نتيجة@: ٕا� نظر له وليس قصد ب كان وٕاذا
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اXوارد@/ هذه
ã
| تستعمل أن ف@بّد الواوّية@: من باشتقاقها

ال	ك ]Çع� ي@, ÒGأ عنه يت ßG ـ العاليـة أهل تقـول ما أيضاً@: قلـنا ما ويؤيّد
يائّية@/ الكلمة كون القول وظاهر والسلوان@,

Uتلفة@: موارد
ã
| hالكر القرآن

ã
| ذ@كر قد اللّهو ٕاّن

Ø
j

:@
ã
| Fك ـ ا¡ديث

ã
| اللّهو ـ ١

/@٦ . ٣١ ـ Jا سبيل عن ِلُيضل% ا¡ديث َو ÒG النّاسَمنيش�يى وِمن

وهـو اللهو@, ا¡ديث خذ ومنـه جريان@,
ã
| وأخذه ء

ã
Ï¾ Iصـيل إ�شـ	اء

مفيدة@/ نتيجة Gا تكون أن دون من مyا يُلتّذ ã
الّ� وا¡كايات والروايات أ�حاديث

:@
ã
| Fك ـ القلب

ã
| اللّهو ـ ٢

/@٣ . ٢١ ـ الن%جوي وا ØÌ Òºوأ م Ô Ôwقلو 6ِهيًة م@/// Ô Ôwِحسا للنّاس ب Ò
Ò�اق

فائدة تفيد � Gواً بقلبه يرتبط وما ونيّاته أفكاره تكون الّذيى هو الّهيى القلب
صحيحة@/ نتيجة و�

Ø ã
�عق غرض فzا يحظ و� مطلوبة

:@
ã
| Fك ـ التجارة مع استعFله ـ ٣

من Õخـ� Jا عنَد ما ُقل قا_اً@/ وَتركوك ٕالzا انَفّضـوا Gوًا أو Qارةً رأوا وٕاذا
/@١١ . ٦٢ ـ خ�الّرازق� Jُوا التجارة ومن الّلهو

ا�هة@, هذه من جالبة وتكون الربح@, فzا يراد معاملة كّل عن عبارة التجارة
ا� رسول عن من½Íف� كوuم ٕا� فيه النظر فٕاّن ية@, ا�� صدر

ã
| قّدمت هذا وع�

الربح@/ لتضّمنه اللّهو من أقوي والتجارة واللهو@, التجارة Pاذبة له@, تركهم وٕا� |ص}
ا� عند ما كون

ã
| أ�مر حقيقة ٕا� فيه النظر فٕاّن الكرZة@: ا��ية آخر فR وهذا
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أيضاً@/ اòاّصة التجارة ومن بل العاّم اللهو من خ�اً أيى والتجارة@, اللّهو من خ�اً

الدنيا@/ ا¡ياة مورد
ã
و| ديyم مورد

ã
| الّلعب@: مع استعFله ـ ٤

:@
ã
| Fك ـ ين الد+

ã
| أما

/@٥١ . ٧ @ـ الّدنيا ا¡ياةُ م Öt @وغر% وَلِعباً واً ÒG م Òyدي ذوا Ò ØHا اّلذين

/@٧٠ . ٦ ـ نيا@ الد� ا¡ياة @وغّرtم واً ÒGو َلِعباً م Òyدي ذوا Ò ØHا اّلذيَن ِر وذَ

تلّذذ مورد كونه وهو زائد قيد اللّهو
ã
و| مفيد@, منظور فيه �@يقصد ما الّلعب

تلّذذ فيه Gواً ين الد+ اHاذهم جهة ٕا� فzا النظر فٕاّن اُ�و� ا��ية
ã
| فتقّدم و[ايل@,

و[ايل@/ تلّذذ دون من ديyم
ã
| �عب� كوuم وهو هذا@, فوق بل و[ايل@,

ال	ك وتأ@كـيد انـتـقادهم ٕا� فzا النظر فٕاّن الثانيـة@: ا��ية
ã
| التأخ� وأمّا

الصواب@, عن وأبعد أقبح هو ما حا�tم من يذكر أن فاXناسب عyم@, وإ�عراض
فيه@/ [ايل و� تلّذذ و� نتيجة ٕا� نظر فيه ليس الّذيى الّلعب وهو

:@
ã
| Fك ـ ا¡ياة

ã
| وأمّا

/@٣٢ . ٦ ـ و ÒGو َلِعٌب ٕا6ّ نيا الد� ا¡ياةُ وما

/@٢٠ . ٥٧ ـ وزينة وGٌو َلِعٌب نيا الد� ا¡ياةُ ا Ø̂ أ ٕاعلموا

/@٦٤ . ٢٩ ـ وَلِعب ٌو ÒG ٕا6ّ نيا الد� ا¡ياةُ هذِه وما

أّوً� يـذكر أن به واXناسب الدنيا@, ا¡ياة مطلق تعريف
ã
| أ�وليان فا��يتان

بوجه@/ تلّذذ فيه الّذيى اللهو يذكر
Ø
j بوجه@, فيه فائدة � وما أقبح ما@هو

هذه ـ قـوله بقرينة اòارج@,
ã
| الدنيا ا¡ياة مصداق مورد

ã
| الثالثـة وا��ية

بالوضوح@, اòارج
ã
| التثّبت يوجب ما يذكر أن �زم ّ اòارجيى التحقّق

ã
و| ـ ا¡ياة
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جلّية@/ مؤكّدة و¼Íاحة زائد قيد فيه واللهو

:@
ã
| Fك ـ أ�موال

ã
| اللهو وأمّا

/@١ . ١٠٢ ـ الّتكاثُر أGا@كُُم
/@٩ . ٦٣ ـ Jا ِذ@كر عن أو6ُد@كم و6 أمواُلكم ُتلِهكُم 6

وتكـث�ها@: وٕادارÇtا بتدب�ها وإ�شتغال wا والتعلّق وأ�و�د أ�موال فٕاّن
wا وتعلّق وتلّذذ شديد [ايل ع� يعمل ال�نا¶@, هذا

ã
| و�هياً Gو

ã
| صاح}ا Nعل

حّقة@/ مفيدة نتيجة ٕا� يتوّجه أن دون من

آية@: والتسبيح الذكر أهل صفات
ã
| يذكر هذا وع�

/@٣٧ . ٢٤ ـ لوة الص% وٕاقاِم Jِا ِذ@كِر عن َبيٌع و6 Qارةٌ ُتلِهzم 6 ِرجاٌل

Çم Øu@أ ٕاّ� وعـرفاً@: ¾Ìعـاً ومطلوب� مسـتحبّ� كانا وٕان والبيع التجارة فٕاّن
/@Fw ويشتغلوا الذكر عن ُيعرضوا بأن اللهو@, طريق

ã
| FuعلوN@�

� أوقـاtا
ã
| الصــة ويقيمون وألسنxم بقلوwـم ا� يذكرون دا_اً م Øuفٕا

له@/ والعبادة ٕاليه التوّجه عن بيع و� Qارة تشغلهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ال4ّت@:
مؤّنثات@, وهيى Gم كانت أصنام ومَناة@: والعّزي الّ ـ النجم سورة ـ الكّشاف
لَوي@, من فَعلة وهيى قريش@, تع}ا بنخلة كانت وقيل بالطائف@, لثقيف كانت فالّت
وقرٔي يطوفون@, أيى علzا@, يلتوون أو للعبادة@, ويعكفون علzا يلوون كانوا م Øu@�ٔ
ويطعمه بالزيت السمن عنده يلّت كان برجل ُسـم+يى أ@نّه وزعموا بالتشديد@, الّّت
قـ�ه ع� يعكفون وكانوا بالطائف السـويق يلّت رجل كان Vاهـد@: وعن ا¡اّج@/
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أ�عّز@/ تأنيث وأصلها dرة@, وهيى لغطفان كانت والعّزي وثناً@/ فجعلوه

يلّت رجل عندها كان َصخرة اللغة@, أهل من قوم زعم Dف والّت لّت@: ـ لسا
وكان ذلك@/ صّحة ما أدريى و� ِسـيده@: ابن قال ُعبدت@/ مات

Ø
Fفل للحاّج السـويق

اXصحف اتّباع قياس@,@وأ�جود وهذا أبو@ٕاسحاق@: قول ع�الّه@باGاء@, @يقف
Ø ã
الكسا�

من Nعلها n أ@نّه ع� يدّل
Ø ã
الكسـا� وقول منصـور@: أبو قال بالتاء@/ علzا والوقوف

ٕافكهم@/ عن ا� تعا� ا�@, Ëºٕا بٕاdها عارضوا عبدوها الّذين اÌ¿Xكون وكان اللّت@,

صـخرة وكانت مَـناة@, من أحدث وهيى بالطائف والّت ـ ١٦ ص أ�صنام
السويق@/ عندها يلّت ّ vوديى وكان مربّعة

وÇbيع قريش وكانت بناًء@, علzا بنـوا قد وكانوا ثقيـف@, من َسدنxا وكان
اليوم@/ اليُ«Ìي الطائف مسجد منارة موضع

ã
| وكانت تعّظمها@, العرب

ُشعبة بن اXغ�ة |ص} ا� رسـول فبعث ثقيف@, أسلمت Ø�ح كذلك تزل فلم
بالنار@/ وحّرقها فهدمها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والنظر العّزة@, من الُعّزي أّن Fك إ��ه@, من مأخوذة عّز@:

ã
| سبق Fك الكلمة أّن

wذه فعارضوا اXتعال@, العزيز ا� ٕا� والعبادة التوّجه قبال
ã
| أ�صنام هذه جعل ٕا�

وس�يد ,@
Ø ã
والكسا� ّ أ�زهريى منصور أبو قال Fك تعا�@, ا� أÊºء وأ�صنام اÊº�ٔء

تعا�@/ ا� شاء ٕان اXوضوع هذا
ã
| Mث كث� م�

ã
|

ا6ُخري الثالثَة ةَ وَمنوى والُعّزي أفرأيrالVّت �ي, الكُ رّبه آيات رأيمن َلَقد
Ø�
Ò] ما لVٕنسان أم وآباؤكم@/// rأن يتموها Ø Òd ٕا6ّأÊºٌء هيى ٕان ا6ُن�@/// ولُه @كَُر الذ% ألكم

/@١٩ . ٥٣ ـ
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والقلوب للبصائر مشاَهد وهو الك�ي@, من@آياته يشاَهد عّز@وجّل بأّن@ا� يراد
أ�عراب عند تُعبد

ã
الّ� الثثة أ�صنام هذه تعا� قباله

ã
و| الطاهرة@, الصافية الزكيّة

أÊºء ٕا6ّ هيى ٕان ـ وا¡قيـقة والقّوة القـدرة عن عاريـة كوuا مع للحـوائج@, وتُدعي
يتموها@/ Ød

يعاَرض أن يصّح فكيف أنف«Îم@, tوي و]ا بالظّن وقالوا بأÊºء@, وها Ød نعم
اÊº�ٔء@/ wذه العزيز اXدّبر اXلك الرّب

ÇØة Ô\
ã
| تزاد Fك التاء علzا زيدت ليس ]ع�

ã
ن� كلمة ا Øuٕا فيقال �َت@: وأمّا

ليس@/ ]Çع� واستعمل الل�وت من نقص ]Çع� ماض فعل ا Øuٕا ويقال للتأ@كيد@, وُربّة
أ�ّول@/ القول هو وا¡ّق

ع� دخلت وٕاذا عمله@, وتعمل بليس اXش}ة � هيى أ�صل
ã
| الكلمة فهذه

:@
ã
| Fك وهذا منصوباً@/ �òا ويب� معلوماً كان ٕاذا ٕاdه Jذف

Ø ã
æزما ظرف

/@٣ . ٣٨ ـ َمناٍص Òح� و6َت فناَدوا َقرٍن من َقبلهم ِمن أهَلكنا @كَم

ملجٍأ@/ زمان الزمان يكن nو أيى

وتثبيت@, ع�@تأ@كيد @تدّل وهيى زيدت@التاء, Xعلومّيته@بالقرائن: Ëº�ٕحذف@ا وٕاذ
أيضاً@/ الكم سسة وفzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لوح@:

يلوح@, ء
ã
Ï¿ال �ح يقال: الل�معان@, مقاربة@باب معظُمه صحيح أصل لوح@: ـ مقا

أومض@/ ال�ق@: وأ�َح به@, ÇXع بسـيفه@: أ�ح ويقال@: اللوح@/ واXصدر ع@/ ÒXو Xح ٕاذا
ÇXن �ح بُعد من Ø�ح وسّوده حّرقه ٕاذا :@ ر� Ò¡ا حه لو� الباب ومن أ�بيض@/ والل+ياح@:
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أيضاً وهو السـفينة@/ ألواح من الواحـد والل�وح الِكتـف@/ الل�وح@: الباب ومن أب½Íه@/
ال«Êء ب� اGواء وهو الل�وح الباب ومن يلوح@/ ٔ�@نّه لَوحاً وُسـم+يى عريض@, عظم @كّل

العطش@/ الل�وح@: شّذ@: الّذيى وِمن وأ�رض@/

كّل والل�وح@: /@�ٔتٔ وأ�ح@: كذلك@/ النجم و�ح بدا@, يلوح@: ء
ã
Ï¿ال �ح ـ مصبا

خ ما عظمه ا�سد@: ولَوح ألواح@/ وا�مع عليه@, كتب ٕاذا وكتف خشب من صفيحة
عرض@/ فيه عظم كّل ا�سد ألواح والرجل�وقيل اليدين قصب

ُيكتب وما ,@Ì
Ô
ºوُد ألواٍح ع�ذاِت لناُه Òaو ـ السفينة ألواح واحد الل�وح ـ مفر

ُرويى ما بقَدر ٕاّ� علينا
×
�H فكيفيّته ُفوظ@: ÖT َلوٍح ã| ـ وقوله وغ�ه@, اòشب من فيه

كتاب@/
ã
| ذلَك ٕاّن ـ قوله

ã
| بالكتاب عنه Øع�Xا وهو أ�خبار

ã
| لنا

جدول@/ لوحة@, ,@
Ø ã
خش لوح |لُوَح} ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| السيف بدّو مصاديقه@: ومن تصّفح@/

ã
| بدّو هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

من أو عظم أو خشب
ã
| وتصفّح بياض@/ بدّو

ã
و| ال�ق

ã
| وهكذا وتصّفحه@/ امتداده

البـاطن
ã
| العطش وظهور عريضاً@/ اGواء وظهور عريضة@/ بدت ٕاذا السفينة ألواح

والوجه@/ الظاهر
ã
| أو متصفّحاً@,

الشمس لّوحه قيل وٕاذا اللوح@, وبصورة متصفّحاً ء
ã
Ï¾ جعل فهو التلو´@: وأمّا

وWتازاً با¡رارة@وظاهراً متأّثراً أيى متصفّحاً, ا¡رارة @تأث�
ã
ص�ورته@| fعناه ا¡ّر: أو

خاّص@/ وشكل لون ع� ا¡رارة أثر
ã
| ووجهه صورته

وغ�ها@: والعطش وإ�سوداد والتحريق وإ�بيضاض الل�معان ـ oمفاه وأمّا
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موارده@/
ã
| أ�صل آثار fن

معنويّاً@/ أو ماّديّاً والتصّفح@/ البدّو@, قيدان@: أ�صل
ã
ف�

/@١٤٥ . ٧ ـ َموعظًة ء
ã
Ï Ò¾ كّل ِمن ا6ٔلواح

ã
| لُه بنا وكَتْ

/@١٥٠ . ٧ ـ ٕاليه ه ر� ÒN برأِسأخيِه وأَخَذ وألا6ٔلواَح

/@١٥٤ . ٧ ـ ا6ٔلواَح Ïالَغضُبأخُذ
Ò
ºَعنمو سكَت ا Ø ÒXو

ã
| تعا� ا� جانب من النازلة ا� كلFت وفzا صافية صفائح كانت أ�لواح

وأ�حكام@/ وا¡قائق اXعارف

من أو خشب من أو فلّز من أو أملس حجر من كانت الصفائح هذه أّن وأمّا
ف كانت@: وكّميّة كيفيّة ّ بأيى اُ�خري وخصوصيّاtا وتعدادها مقدارها وأّن غ�ها@!

علzا@/ قاطعاً لنا سند

ُهدًي ُنسخxا
ã
�و| ا�Xلة التـوراة عن عبارة كانت أ�لواح هذه أّن والظاهر

مyا@/ بعضاً أو ورaة�

شّك ف بالتوراة@: والمسّماة موÏº|ع} ٕا� اXنتسبة اXوجودة الكتب هذه وأمّا
التثنية@] العدد@, الّويّ�@, اòروج@, [@التكوين@, اÊº�ٔء wذه يت Ød قد Vعولة ا Øu@أ

ã
|

Vازاً@/ اXتأّخرة أ�زمنة
ã
|

حا�ت Vاريى
ã
| وهيى الّسم@, عليه Ïºمو وفاة بعد كتبت قد الكتب وهذه

اòامس السفر آخر
ã
و| فوتـه@, بعد اُ�مـور Vاريى من بل وأصحابه@, Ïºمو

Ø ã
الن

عينه تكّل nو مات@, ح� سنًة وع¿Ìين ِمئة موÏºابَن وكان اXؤّلف@: يقول |التثنية}

ã
|

Ø ã
نـ بـعُد يَقُم nو يوماً@/// ثث� Ïºمو ٕاÌºائيل بنو فبكي نضـارته@, ذهبت و�

لوجه@/ وجهاً الرّب عّرفه موÏºالّذيى ِمثُل ٕاÌºائيل
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الغرض أّن ٕاّ� عالية, عن@أحكام@وأخقيّات@ومعارف أ�سفار هذه �Hلو نعم
وليست |ع}@, Ïºمو

Ø ã
الن أتباع من النّاس بأيديى مؤلّفة الكتب هذه كون ومقصودنا

قطعاً@/ اXتعال ا� من لة Ò�Ô[

َلوٍح
ã
| ـيٌد ÒV ُقْرآٌن هو بل يط ÔT ورائهم ِمن Jُوا تكذيب

ã
| َكَفروا ال%ذين َبل

/@٢٢ . ٨٥ ـ فوظ ÒT

@اòَونة, ات@ومن@أيديى Øالثابت@ا¤فوظ@من@التحّو�ت@والتغ�@
Ø ã
æالّلوح@الروحا يراد

فيه@: قيل الّذيى فيه@,
ã
æوالفا ا� وجه هو الّذيى وفؤاده |ص} ا� رسول قلب واXراد

/@١٨ . ٥٣ ـ �ي الكُ ربEِه آياِت رأيمن َلقد رأي@/// ما الفؤاُد كَذَب ما@

علمه وخزينة وحيه وَمهبِط وجّل عّز ا� علم بصفيحة عنه Øيع� أن ويصّح
وتبارك@/ تعا� الرّب ووجِه مئكته وUتلَف

يضبط الّذيى الصفيحة íم ٕا� اللوح
ã
| النظر أّن والكتاب@: اللوح ب� والفرق
وُيضبط@: يكتب ما ٕا� الكتاب

ã
و| فيه@/ ويكتب

/@٧٧ . ٥٦ ـ َمْكُنون كتاٍب
ã
| Õhكر@ لَقرآٌن ٕانُّه

وجّل@/ عّز ا� عند ا¤فوظيّة هو ا¤فوظ@: اللوح من لنا اXفهوم والتعب�ا�امع

الّـذيى الثـابت ّ أ�بديى
Ø ã
أ�ز� ا� علم

ã
| ا¤فوظيّة هو ا¡ّق

ã
اXتعا� أ�دّق والتعب�

يط@/ ÔT وراِئِهم ِمن Jُوا ـ ء
ã
Ï¾ بكّل وJيط ء

ã
Ï¾ عنه �@يعزب

ألواٍح ذاِت ع� ْلـناُه Òaو ُقِدر قد ع�أمٍر اXاُء Ò فالتَ ُعيوناً ا6ٔرَض وفّجرنا
/@١٣ . ٥٤ ـ بأعُيننا ريى ÒQ Ì

Ô
ºوُد

ويَدفع يَطعن ا
Ø
Wو عريضة أخشاب أيى ألواح من تتشكّل

ã
الّ� السـفينة يراد

الدفـع Ìº والد� وغـ�ها@/ ]سـام� أ�جزاء وربط باستحكام جـه و[و� اXاء جريان
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وغ�ها@/ ط
Ô
Ì Û¿وال كاXسام� هو ما ع�كّل ويصدق ِدسار@, bع Ì

Ô
º والد� والط�عن@,

قويّة كاملة رdيّة كسـفينة تكن n ا Øu@أ ٕا� ٕاشارة السفينة@: دون wا والتعب�
ضعيفة@/ مصنوعة هيى بل علzا@, يُعتمد

/@٢٩ . ٧٤ ـ Ì Ò¿ للبَ لَّواَحٌة تََذر و6 ã ß
ُتب 6 َسَقُر ما أدَراك وما

متصفّحة وتظهر Gم تبدو فالسَقر متصفّحاً@, البدّو ]ع� مصدراً اللّوح ٕاّن قلنا
uاية@/ ٕا� وبلوغ بشّدة عريضة

بصورة وبُدّوها وتعّرض تصفّح
ã
| وشّدة مبالغة ٕا� ٕاشارة بالل�ّواحة@: والتعب�

عريضة@/ لوحة

أيضاً@/ البدّو مفهوم فzا فٕاّن اXع	ضة@: دون باللّواحة Øوع�

صـفة@/ أو لون
ã
| اً Øتـغ� توجب Mيث الشديدة ا¡رارة هيى السـقر ٕاّن وقلنا

اللّواحة@/ من � مyا يفهم ا Ø̂ ٕا والتحّول Øفالتغ�

الصورة
ã
| والطقة ا�نبساط ]ع� فٕانّه ية@: ا��

ã
| Ì Ò¿الب كلمة انتخاب وأمّا

اللّواحة@/ قبال
ã
| التغي� يناسب وهذا تكويناً@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لوذ@:

إ�لتجاء@/ وهو التثليث@: وحكيى ,@Ì»بالك لِواذاً يلوذ با�بل الرجل �ذ ـ مصبا
و�ذ طافwم@/ ]ع� مَُوذة@: wم و�َوذ /@Fzف لغٌة وأ�َذ اXداناة@, وهيى بالقوم@: و�ذ

اتّصل@/ وأ�َذ@: بالدار الطريق

اً@, Ø	ومتس به مستعيذاً ء
ã
Ï¿بال إ�نسان ع�ٕاطافة يدّل صحيح أصل لوذ@: ـ مقا



٢٨٣ لوذ

منكم َيتَسّللون ـ طمع أو خوف من به عاذ ٕاذا وذلك لِياذاً@, و�َذ لوذاً@, يلوذ �ذ يقال@:
بغ�ه �َذ@ ا�@|ص} رسول Vلس مفارقة مyم الواحد أراد ٕاذا اXنافقون وكان ـ ِلواذاً
كان ولو صحيحاً@, مصدره وجعل �َوذ@, ِمن ٔ�@نّه لَِواذاً@, قال@: ا Ø̂ وٕا uض@,

Ø
j اً Ø	متس

لِياذاً@/ لقال �َذ من

وما ا�بل جانب أيضاً والل�ـوذ به@/ وعاذ ٕاليه �أ ولِياذاً@: لَوذاً به �َذ ـ صحا
ببعض@/ م

Ô
Î ÔÉبع �ذ أيى ولِواذًا@: مَُوذة القوم و�َوذ ألواذ@/ وا�مع به@, يُطيف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لتحّصل به واللحوق ء
ã
Ï¾ جانب ٕا� ا¡ركة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

/@ Ø�مع مقصد

نفسه@/ ليحفظ ء
ã
Ï¿ب اعتصام الل�ْجء@:

ã
| ويحظ

له@/ مواجه
Ø
Ì¾ من به اعتصام العوذ@:

ã
و|

أو خـوفاً قوم ا� و¡وق لغرض@/ جبل ٕا� ووصول حركة مصاديقه@: ومن
@Xقصد@/ Iصيً أو به اً Ø	متس ء

ã
Ï¿بال ومداناة مyم@/ أو فzم طمعاً

Qّوز إ�ّتصال@: أو الطواف@, أو اXداناة ]طلق أو بالَعوذ أو بالل�جأ فتفس�اXاّدة
وللتقريب@/

وٕايصاله ء
ã
Ï¿ب النفس ٕا¡اق إ�فعال من وإ��ذة ودنّو@/ ¡وق Vّرداً والل�وذ

اللحوق@/ ٕاستمرار وذةXوا به@/

ـ أمِره عن الفوَن ÔO اّلذيَن فلَيحذر ِلواذاً@ منكُم َيتسـّللوَن اّلذين Jا يعلُم َقد
/@٦٣ .@@٢٤



لوط ٢٨٤

ٕاسـتمرار والل+ـواذ برنا¶@/ أو Tيط عن واòروج التحّصل اختيار هو التسلّل
لغرض@/ bاعة أو ء

ã
Ï¿ب اللحوق

ومقّرراتـه@, الدين برنا¶ Iت وعن اXسلم� bاعة عن Oرجون الّذين يراد
لغرض@/ اXسلم� Oالفون بالّذين ويلحقون

التفّعل فٕاّن مyم@, وقصد باختيار خروجهم أّن ع� للد�لة بالتسلّل@: والتعب�
فٕاّن مستمّراً@, يكون واتّصاGم ¡وقهم أّن ع� للد�لة وبالل+واذ@: ا�ختيار@/ ع� يدّل

اXفاعلة@/ من مصدر والل+واذ ا�ستمرار@, ع� يدّل اXفاعلة

وليس برنا¶@, عن باòروج Iّصل هو لّة الس� أّن واòروج@: ب�التسلّل والفرق
وحركة معنويّاً أو ماّدياً نقطة عن بروز هو واòروج@: مبدأ@/ من حركة ٕا� فيه النظر

اُخري@/ ٕا�نقطة

التسـلّل وأمّا الل+واذ@, من يستفاد ا Ø̂ ٕا ا��ية
ã
| wا واللحوق نقطة ٕا� وا¡ركة

ء@/
ã
Ï¾ من واòروج التحّصل Vّرد ع� فيدّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لوط@:

لِصق@/ ٕاذا ,@
ã
بقل ء

ã
Ï¿ال �ط يقال@: اللصوق@, ع� تدّل كلمة لوط@: ـ مقا

فعلها Fك الفاحشة فعل :@
ã
èالفارا ذ@كره هكذا لِواطًة@, يلوط الرجل �ط ـ مصبا

لِصق@/ ء@:
ã
Ï¿بال و�ط |ع}@/

Ø ã
الن لوط قوم

ا¡ديث:
ã
و| ولَيطاً/ @لَوطاً

ã
بقل ء

ã
Ï¿ال واشتقاقه@من@�ط ٕاËºعلم, لوط: ـ مفر

فن ط تلو� وقوGم به@/ ملَطته بالط�@: ا¡وض ولُطت بالكبد@/ ألصق أيى ألوط@, الولد
عن الناهيى لوط لفظ من اشتّق فٕانّه إ�شتقاق@, طريق fن لوط@: قوم فعل تعاطَي ٕاذا



٢٨٥ لوط

اXتعاِط�@/ لفظ من � ذلك

قوم عمل عمل أيى و�َوط@, لِواطاً الرجل و�ط |ع}@,
Ø ã
الن Ëºٕا وُلوط@: ـ لسا

فاشتّق ما@أحدثوا@, وأحدثوا فكّذبوه ٕا�@قومه ا� بعثه نبيّاً كان لوط الليث@: قال لوط@/
والتعريف العجمة مع ين½Íف Ëºٕا ولوط@: قومه@/ فعل فَعل Xن فعً ٕاdه من الناس
أحـَد خـفّته فـقاومت سا@كن@, أوسطه أحرف ثثة ع� Ëº�ٕا ٔ�ّن نوح@, وكذلك
وك@/ Øوخ� اXؤّنث

ã
ال½Íف| م@n@يلزموا Øu@أ ٕاّ� ودعد, هند

ã
القياس@| وكذلك السبب�,

سنًة@, Ìَة Ö¿َع وِتسع ِمئًة تاَرَح ولَد بعدما ناحوُر وعاش ـ ١١ أصحاح التكوين
هاراُن وولَد وهاراَن@, وناحوَر أبرام وولَد َسبع�سنة تارُح وعاش وبناٍت@, Ò�بن وولَد
تارُح وأخذ الكلدانيّ�@/// اُور

ã
| ميده أرض

ã
| أبيه تارَح قبل هاراُن ومات لوطاً@,

اُوِر من معاً فخرجوا ٕابنه@, ٕابرام امرأَة كن�ته َ وسارايى ٕابنه ابن هاران بن ولوَط ٕابنه أبرام
ِمئت�و`س تارَح أيّام وكانت ٕا�حاران@, فأتوا كنعان ٕا�أرض الكلدانيّ�ليذهبوا

ومات@/ سن�

وسـبع� `س ابَن أبراُم وكان لوُط معه وذهب أبراُم فذهب ـ ١٢ أصحاح
حاراَن@/ من خرج ØXا سنة

بـاب
ã
| جالسـاً لوٌط وكان مَساًء@ َسـدوَم ٕا� @كاِن ÒXا فجاء ـ ١٩ أصحاح

اXدينة رجاُل بالبيت أحاط اضطجعا Fوقبل ///@FGستقبا� قام لوٌط رآYا
Ø
Fفل َسدوَم@,

من لوط وصِعد ٕاليك@/// دخ اللذاِن الرجن أين وقالوا لوطاً فناَدوا سدوم@/// رجال
بضعف ُيشعر عجباً أمراً Qد ا�ريان بقيّة راجع ـ معه وٕابنتاه ا�بل

ã
| وسكن صوَغر

ا£عول}@/ |التوراة السفر هذا مطاويى

صـبغة وهيى اòمس وقراها َسـدوَم ٕا� لوطاً ا� وأرسل ـ ٢٦ . ١ اXروج



لوط ٢٨٦

Ëº�ٕا وهذا اXؤتفكـة@, أصحاب هم لوط قـوم وٕاّن وبالع@, وصبوغ وأدماء وعمرة
اُ�ردن

ã
ي� ا

Ø
W وا¡جاز الشـام Hوم ب� بد وهذه الكذب@, وهو إ�فك من مشتّق

فzم فأقام هذا@, وقتـنا ا� مبقاة وهيى الشـام@, Ùñح
ã
| ذلك أّن ٕاّ� فلسط�@, وبد

يؤِمنوا@/ فلم ا� ٕا� يدعوهم سنة وع¿Ìين ِبضعاً لوط

غطاء@/ غف@, |لُوط} ـ قع

أخ�@/ َغّطي@, ,@ لف� |�ط} ـ قع

سدوم@/ ¾Îر پيغم� @ـ@
ã
æياÌº ,@ ع�يى @ـ@ لُوط ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الع�ّية@/ من مأخوذة واللغة اللصوق@,
ã
| اللّف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

ب¿Ìب تارOيّة جريانات بعد التكوين
ã
| وصفه قد ا�ليل ه Ø�Xا

Ø ã
الن وهذا

/@٢١ . ١٩ التكوين ـ كر والس� والفحشاء اòمر

ٕاbاً�@: نرويى ما تعريفه
ã
| ف	ي ا£يد القرآن وأمّا

ويونس ٕاليـاس اXرسـل�@, عـداد
ã
| عـّد قد رَسـل�@:@ ÔX ا Xَن لوطاً وٕاّن ـ ١

تعا�@: يقول السورة آخر
ã
و| وغ�هم,

/@١٨١ . ٣٧ ـ رَسل� ÔX ا Òع� وَسVٌم

ويونس@: واليََسع ٕاÊºعيل عداد
ã
| عّده وقد :@� ÒXالعا ع� ا� فّضله وقد ـ ٢

/@٨٦ . ٦ ـ � ÒXَع�العا لنا َفض% @ ًVُّوك وُلوطاً ويونَس والَيَسَع وٕاÊºعيَل

ئكة@:Xا عليه اُنزلت قد ُسل@: الر� جاءه قد ـ ٣



٢٨٧ لوط

/@٧٧ . ١١ ـ wم وضاَق wم َء
ã
Ï ßº @ُلوطاً ُسُلنا ُر جاَءْت ا Ø ÒXو

/@٣٣ . ٢٩ ـ ُلوطاً ُسُلنا ُر جاَءْت أن ا ØX

ئكة@/Xا علzم نزلت الّذين أ�نبياء من فهو

بإ�بغ@: واُمر قوم ٕا� اُرسل قد ٕانّه ـ ٤

/@٢٨ . ٢٩ ـ منأحد wا سَبقكم ما الفاِحشة َلتأتون ٕاّنكُم لَِقومه قاَل ٕاذ@ ولوطاً

ا¡كـم اُوتوا الّذين أ�نبياء رديف
ã
| عّد قد والعلم@: كم Ô¡ا

ã
çاُو قد ٕانّه ـ ٥

والعلم@:
/@٧٤ . ٢١ ـ ْيناه Ø ÒSو ÓF وِعلْ اً Ögُح @آتيناُه ولوطاً

لوط@: قوم تكذيب ـ ٦

رسـوٌل لكُم
ã
Ùæ ٕا تّتقون أ6 لوٌط أخوُهم م ÔG قاَل رَسل�ٕاذ ÔX ا لوٍط قوُم @كّذبت

/@١٦٠ . ٢٦ ـ أم�

العذاب@: ونزول القوم هك ـ ٧

/@١٧٣ . ٢٦ ـ نَذرين ÔXا َمطَُر فساَء َمطراً م
ß
zعل وأْمطَْرنا

ِمن ِحجارة علzم وأمَطرنا ساِفَلها ا Òz عالِ ق�فجَعلنا ßÌ¿م يحُة الص% فأخذtم
/@٧٤ . ١٥ ـ ِسجEيل

امرأته@: ٕاّ� وأهله ا� فنّجاه أهله@: مع Sاته ـ ٨

/@١٧٠ . ٢٦ ـ الغاِبرين
ã
| َعجوزاً وأهلَهأbع�ٕا6ّ فنّجيناه

اُمور@: التكوين عن نقلنا ا
Ø
Wو الكرZة ا��يات هذه من فيظهر

ِسفر من مأخوذاً نسبه فيكون |ع}@, oٕابراه
Ø ã
الن أخيى ابن كان لوطاً أّن ـ ١



لوم ٢٨٨

بن عاِبَر بن
Ò
Òªفا بن َرُعَو بن Ìوَج

Ò
º بن ناحور بن تاَرَح بن هاراَن بن لوُط التكوين@:

Ø ã
النّ oٕابراه أخو هاران ٕاّن وقلنا الّسم@/ عليه نوح بن ساَم بن أرفَكشاَد بن Ò¬شا

|ع}@/

جانب
ã
| وهيى حياته@, من أ�خ�ة السنوات

ã
َسدوم@| بلدة سكن لوطاً ٕاّن ـ ٢

ومن لوط قوم مدائن من تعّد وهيى البحر@, من �ًÊ¾ أو جنوباً اُ�ردن من لوط Mر
Ëºبٕا يى Ødو منه@, قريباً اXّيت جنوبMر

ã
لوط| وMر بالبء@, انقلبت

ã
الّ� اXؤتفكات
|ع}@/

Ø ã
الن لوط

من اXسافر طريق من قريبة اُ�ردن@, من ا�نوب
ã
| كانت اXدائن هذه ـ ٣

أثر@/ مyا يبق nو انقلبت وهيى ا¡جاز@, ٕا� ن
Ø
Fَع

ومـBيلة بـالقوم ومتعلّقة لزوجها@, Uالفة باطyا
ã
| كانت لوط امرأة ٕاّن ـ ٤

فـٕاّن النبـّوة@, بيـت أهل من كانت وٕان ه@كها@, أوجب
ã
القـل ا¦ايل وهذا ٕالzم@,

أحّبه@/ من مع إ�نسان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لوم@:

ا�بطاء@/ ع� وأ�خري والعذل@/ الَعتب ع� ٕاحداYا تدّل كلمتان لوم@: ـ مقا
يستحق الّذيى :@oل ÔXوا َملوم@/ والرجل لَوماً@, Xتـه تقول@: الَعذل@, وهو الل�وم ـ فأ�ّول
وهو التلّوم@, ـ أ�خري والكلمة الناَس@/ يَلوم لَُومة@: ورجل مة@/Xا والل�وماء@: الل�وم@/

إ�نسان@/ عليه يُم أ�مر الَّمة@: ٕاّن ويقال@: ا¦ّكث@/

,@m� والفاعل النقص ع� مَلوم فهو عَذله@, قال@: باب من لَوماً �مَه ـ مصبا
َموم@/ وا�مع مة@, ÒXا Ëº�ٕوا ,@oمُل والفاعل ُمم@, فهو لغة@, وأ�مَه م@, لُو� وا�مع
تلّوماً@: م وتلو� الّلوم@/ عليه يستحّق ما فعل ٕا�مًة@: الرجل وأ�َم مة@/ ÒXا مثل والّ_ة



٢٨٩ لوم

الكرم@/ ضّد :@oلئ فهو لُؤماً اGمزة ËÉب ولَؤم [ّكث@/

موقـع ع� الفاعل تنبـيه هو اللّوم أّن والّلوم@: الذّم ب� الفرق ـ ٣٩ الفروق
ع� كاللّوم ا¡سن الفعل ع� اللّوم يكون وقد فيه@, طريقته وtج� فعله

ã
| الÍÉر

يواَجه قد والذّم لوُم@, ÒXا به يواَجه أيضاً واللّوم ع�القبيح@/ ٕاّ� �@يكون والذّم السخاء@/
ذWته@/ أو الطعام هذا aدت تقول دونه@, ويكون اXذموم به

اXوّدة حقوق تضييع ع� اòطاب هو العتاب أّن والّلوم@: العتاب ب� والفرق
ٕاّ� العتاب و�@يكون ذلك@, يشا@كل وما اXعونة وترك بالزيارة إ�خل

ã
| والصداقة

بّينة@/ مفارقة للّوم مفارق فهو wا@, Zّت مَواّت له ن
Ø
W

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وٕان مشافهة@, واقع عمل أو حالة عن انتقاد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

العامل@/ صح خف وع� صا¬ غ� اXنتِقد بنظر ٕانّه ٕاّ� حَسناً الواقع
ã
| @كان

اXشافهة@/
ã
و| مطلق@, انتقاد قيدان@: ففيه

والذّم@/ العتاب دون الَعذل@, ماّدة مyا وقريب

فٕاّن ا¦ّكث@, مع� وهذا ومطاوعتـه@, اللوم أخذ ]عـ� تفّعل فهو التلّوم@: وأمّا
وا¦ّكث التـلّبث وهو عليه@, يم الذيى العمـل

ã
| التوقّف يزم وقبـوله الل�وم أخذ

وإ�بطاء@/

/@٥٤ . ٥ ـ ßm6 َلومَة افوَن ÒO6و Jِا سبيِل
ã
| اِهدوَن ÔN

وُلوموا
ã
æَتلومو Vف

ã
� rفاسَتجب َدعوُتكم أن ٕا6ّ ///@

ã
ÏÉ ُق ا ØX الّشـيطان وقال

/@٢٢ . ١٤ ـ خكُم
ß
Í Ö½Ô[ أنا ما أنفَسكم



لوم ٢٩٠

/@٣٢ . ١٢ ـ راودتُه ولقد فيه
ã
� ُتـن% ÔX اّلذيى فذِلكُن% قاَلت

و� م@, ÒGFأعـ ينتقذ مَن انتقاَد وأعGFم اG�ٕيّة Vاهـداtم
ã
| Oافون و� أيى

وHالفهم@/ الناس [ايل ٕا� يتوّجهون

ا¡ياة طول
ã
| والدعوة دعوتكم@, أن ٕاّ�

ã
جان من يتحقّق n الشيطان ويقول

التسّلط ]Çع� وليست وشـيطانّية@, روحانيّـة ا�هات@, Uتلَف من إ�نسان يواجهها

الداعيى وأعرضrعن الباطلة@, الدعوة k	ٕاخ بأنكم أنفسكم فلوموا والعّلّية@, والنفوذ
ا¡ّق@/

وتنتقدن@/ ٕايّايى فيه كنrتلُمن الّذيى قبالكم
ã
| يوسف وهذا

/@٢ . ٧٥ ـ اللّّوامة بالنّْفِس ÔË ß»اُق و6 الِقيامِة بيَوِم ÔË ß»اُق 6

:@FG وQليً ÓDتعظ
ã
الن� بصورة الل�ّوامة وبالنفس القيامة بيوم تعا� ا� Ë

Ò
أق«

طول
ã
| وا¡ركات أ�عFل bيع آثار Øتتج� فيه ويوم ا¡ياة نتيجة هيى القيامة فٕاّن

التقص� من ي	اءي ما دا_اً ولَومها وانتقادها النفس ]راقبة ا¡ياة قاربت وٕاذا العيش@,
والسعادة@/ �òا كFل ويتحّصل سعيداً@, إ�نسان فيكون العمل@,

ã
|

/@٣٠ . ٦٨ ـ ع�بعضَيتVَومون Îم ÔÉبع فأقبَل

ã
| اسـتمرار ع� ويدّل مفاعلة وهو َومة@,Xبا وأخذ طَوع ع� يدّل التوم

حرثهم@/ ع� البء نزول مورد
ã
| وهذا اللوم@,

/@٤٠ . ٥١ ـ oُمل وهو
Ø Ò
oال

ã
| فنَبذناهم وُجنوَده فأخذناه

/@١٤٢ . ٣٧ ـ oُمل وهو وُت Ô¡ا فالتَقمه رَسل�@/// ÔX ا ن ÒX يونَس وٕاّن

الصدور جهة ٕا� فيه فالنظر بالفاعل@, الفعل قيام فيه ويحظ ٕافعال إ��مة@:

ا¤Çييى اXعّز ا£يب اXبدأ تعا�@: هو يقال@: هذا وع� الوقوع@, جهة ٕا� فيه نظر و�



٢٩١ لون

هيى حيث من منه وصدورها به والصفات أ�فعال هذه قيام ٕا� فzا فالنظر اXميت@,
والوقوع@/ التعلّق جهة ٕا� نظر دون من

فهو به@, قيامها حيث من الصفة wذه ويتّصف به الل�وم يقوم من أيضاً oل ÔXفا
ذلك@, صفته ومن شأنه من فكأّن أمره@, وبرنا¶ بنفسه يتعلّق ء

ã
Ï¾ � وأيى نفسه يلوم

وبرناVه@/ فكره وبطن أعFله قبا´ ٕا� يتوّجه فٕانّه

يوجب عمً يعمل بأن �_اً@, ا��خر جعل اXع� فيكون للتعدية@: جعلناه وٕاذا
يُم ما çأ ]ع� أ�َم ٕاّن يقال@: ما يرجع اXع� هذا وٕا� ,@�_ال جانب من ملوميّته

�_ة@/ ذا صار أو عليه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لون@:
فيقال@: ذلك@, وغ� وا¡مرة والسواد البياض من ا�سد صفة الّلون@: ـ مصبا
قال ا¦ر@/ من جنس واللّون أخقه@/ اختلفت فن@: وتلّون ألوان@, وا�مع أaر@, لونه

والعجوة@/
ã
æال� خ ما أ�لوان كلّه النخل يسّمون اXدينة وأهل بعÎÉم@:

ذلك من ولينه}@, ء
ã
Ï¿ال هيئة |أيى ء

ã
Ï¿ال َسحنة وهيى واحدة كلمة لون@: ـ مقا

واللـون@: أخقه@/ اختلفت فن@: تلّون ويقال والسواد@, كا¡مرة ء
ã
Ï¿ال لَون الل�وُن

ِلينة@/ قطَعrمن ما ـ واو فzا الياء وأصل النخلة@, والل+ينة@: ا¦ر@/ من جنس

وفـن النوع@, والل�ون فتلَّون@/ ولّونته وا¡مرة@/ كالسواد هيئة الل�ون@: ـ صحا
النضج@/ أثر فيه بدا ٕاذا تلويناً@, Ì»ُالب ولّون واحد@/ ُخلق ع� يثبت � كان ٕاذا متلّون@,

Ò
Ì
Ò
انك« Xا ولكن ِلينة@, واحدته أ�خفش قال النخل@/ من ÍÈب وهو قَل@, الد� والل�ون@:

لِ�@/ وا�مع ياًء@, الواو انقلبت قبلها ما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



لون ٢٩٢

والتحقيق@:
Mاّسة أّوً� أ�جسام ظواهر من ي	اءي ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ�صل أّن

ã
| ا¤سـوسة كأ�لوان ا¤سوسـة@, الكيفيّات من وهو معنـوّية@, أو ظاهريّة با¼Íة
الباطنّية@/ بأ�خق أو بأ�نواع عyا Øويع� اXعنويّات@,

ã
| اXعنويّة وأ�لوان أ�جسام@,

مـن فيه وبدّوه الل�ون حصول باعتـبار ا¦ـر@: من جنس ع� اللون وٕاطق
النوع بناء ع� والل+ينة الل+ونة ٕاطقهم وكذا ,@Ì»ُالب لّون قوÇGم@: عليه ويدّل النضج@,

النخل@/ من ع�نوع

ã
| غالباً يصـدق اXع� وهذا فيه@, واXطاوعة اللون أخذ ]ع� تفّعل والتلّون

اXتحّولة@/ اXعنويّة أ�لوان

. ٢ ـ فاقٌع@ َصفراُء ةٌ بََقَر ا Øuٕا يَُقوُل ٕانُّه قاَل ا Ôuَلْو ما َلنا Ö Ùُيب� َرب%َك لنا ادُع قالوا
/@٦٩

صـفراء@, لوÇuا بأّن الل�ون عن سؤال عن وNاب ا¤سوسـة@, أ�لوان
ã
| هذا

فاقع@/ صفراء وقيل@: اòارج
ã
| معروف هو ما ع� بالتطبيق الل�ون Ì

Ø
فيف«

/@٢٧ . ٣٥ ـ ا Ôuألوا تِلفاً@ ÔU راٍت Ò\ بِه فأخرجنا
/@١٣ . ١٦ ـ ألوانُه تِلفاً@ ÔUا6ٔرض

ã
| لكم ذََرأ@ وما

من باطنيّة وألواناً ظاهرّية@, Tسوسة ألواناً تشـمل مطلقة ا��يت�
ã
| أ�لوان

بغـ� Tسوسة كانت سـواء اòصـوصيّات@, وسائر واòواّص والطعـوم اXواّد جهة
مyا@/ اXتحّصلة واòواّص ثار ا��

ã
| Fك باطنّية@, Mواّس أو البا¼Íة

/@٢٧ . ٣٥ ـ ا Ôuألوا تِلٌف ÔU ٌر Ôaو ِبيٌض ُجَدٌد باِل
ß
� ا وِمَن

جـهة من وUتلفة وaر@, بيض عظيمة معدنيّـة وذخائر داخليّة خطوط أيى



٢٩٣ لوي

أيضاً@/ والنوع وا�نس اXواّد

. ٣٠ ـ وألوانكم ألِسنتكُم واختVُف وا6ْٔرِض واِت مى الس% خلُق آياتـِه وِمن
/@٢٢

ع�ا�طق@: oا¡ك اXدّبر nالعا القادر ٕا�ا� wا @يوَصل
ã
الّ� اُ�مور @ومن أيى

اللغات جهة من أ�لسنة واختف ونظمها@, تدب�ها مع وأ�رض Êوات
Ø
ال« تكوين

والصفات@/ بالنوع والباطنيّة ا¤سوسة الظاهريّة أ�لوان واختف ا¢تلفة@, واللهجات

وهو ,@oا¡ك العزيز ا� ٕارادة Iت كلّها فهيى الظاهرّية@: والعلل أ�سباب وأمّا
اُ�مور bيع يتحقّق وبتدب�ه أ�يديى فوق ويده اُ�مور أزمّة وبيده أ�سباب مسّبب

والوقايع@/

ÙñÇ Ô] Ø�ح Gا عقل و� اختيار و� شـعور � أنف«Îا
ã
| أ�سـباب ٕاّن وأيضاً

النـظام
ã
| أحسن هو وما وعدً� ÓFنظ وُتدّبر ,@�òوا وا¡ّق أ�صلح هو ما اختيار

/@ ّ العاXيى
تعا�@: قال النحل@:@ وأ�سباب العلل ذلك ومن

/@٦٩ . ١٦ ـ ألوانُه Uتلٌف Ìاٌب Ò¾ ا
ß
uُبطو من رُج ÒO حل@/// الن% ٕا� َربَّك وأوَحي

البـاطنيّة وألوانـه والصـفرة@, والسـواد بالبياض الظاهـريّة ألوانه Hتلف أيى
والتنّوع@/ بالتلّون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

لوي@:

لَيّاً@: واليَد ا¡بل ولويت مََطَله@/ أيضاً@: ولَيّاناً رمي باب من لَيّاً بَدينه لَواه ـ مصبا
ع� يلويى � ومّر ا�عراض@/ ]ع� Nعل وقد أماله@/ وبرأسـه@: رأسـه ولوي فتلته@/



لوي ٢٩٤

دون وهو َعَلُمه@, ا�يش@: ولِواء به@/ ذهبت به@: وألويت ينتظر@/ و� يقف � أيى أحد@,
ألوية@/ وا�مع الراية@,

ولوي يلوvا@/ يده لوي يقال@: ء@/
ã
Ï¿لل ع�ٕامالة يدّل صحيح أصل لوي@: ـ مقا

والل+وي وماَل@/ التَوي ذبَل ٔ�@ّنه@ٕاذا @لَويّاً يى Ù Ôdو البقل@, من ما@ذبَل :@ ّ والل�ِويى أماله@/ برأسه@:
ا¡اÍÈين@, لغ� طعام من ُذِخر ما والل�ِوّية@: رTه@/ ع� يُلَوي ٔ�@نّه يى Ù Ôdو معروف@,
ء@:
ã
Ï¿بال وLوه@/@وألوي كاليد به أشار ٕاذا ء@,

ã
Ï¿وألوي@بال عyم@ٕا�غ�هم@/ اُميل @كأ@نّه

كأ@نّه كذلك@, �يزال اXنفرد@, ا£تنب الرجل وأ�لوي@: نفسه@/ ٕا� أماله وكأ@نّه ذهب@به@,
عن مالت ا Øu كأ ال«Êء@, من البعيدة أ�رض والل�ـيّاء@: الوحدة@/ ٕا� لساء Ôا� عن مال
الواضح :@ ّ فا¡يى /@

Ø ã
وال� ّ ا¡يى من أ@ك�َت ويقولون@: مُنقََطُعه@, الرمل@: ولَِوي اXاء@/ uج

له@/ تدي
Ô
v � الّذيى :@

Ø ã
Úوال� الكم@, من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ء
ã
Ï¿ال نـفس

ã
| كـان سواء الفتل مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

غ�ه@/ ٕا� بالنسبة

:@
ã
والث� وا¡ويى والطويى وب�الفتل بيyا والفرق

الطول@/ جهة
ã
و| نفسه

ã
| ء

ã
Ï¿ال بنفس Uصوص

Ø ã
� الفَتل@: أّن

مطلقاً@/ � والبسط Ì¿الن قبال
ã
| ء

ã
Ï¾ bع :@ والط�ويى

واستيء@/ وانÊÉم باشBل bع :@ وا¡ويى

وال½Íف@/ إ�نعطاف هو :@
ã
والث�

مضاعفاً اللّو وأمّا لََوي@: فيقال@: الّم@,
ã
و| الع�

ã
| أيى

Ø ã
واليا� ّ الواويى

ã
| هذا



٢٩٥ لوي

Ì»لك ياء الّم واو ويقلب ع@, ßd باب من وهو وا�حـود@, ا¢الفة ]ع� فهو واويّاً@:
ومع�@/ لفظاً اللغتان اختلطت وقد ما@قبله@,

/@٧٨ . ٣ ـ الِكتاب من لَتحسبوُه بالكتاب xم ألسنَ َيلُوون َلفريقاً ِمyم وٕاّن
/@٥ . ٦٤ ـ م

Ô
Î
Ò
ºُرءو وا لَو% Jِا َرُسوُل لكم يستغفُر َتعاَلوا Gم قيَل وٕاذا

ٕا� Zيلوuا أو اُصوGا عن Gا Iريفاً الكتاب كلFت
ã
| وZيلوuا يفتلوuا أيى

منه@/ الوارد ا¡ّق الصحيح هو ]ا يتلفّظون ف الكتاب@, من ليست تbو @كلFت

Ø�ح فòوا النفاق عن وتوبوا ا� رسـول ÍÉTمن ٕا� تعالوا Gم قيل وٕاذا
Îم@/

Ò
ºرؤو وا لو� لكم@: يستغفر

والتـعلّق الوقوع جهة ٕا� النظـر فيه يحظ التفعـيل فٕاّن بالتلوية@: والتعب�
الرؤوس@/ وهو باXفعول@,

اÇXفكّرة القـوي فـيه الرأس فٕاّن وغ�ه@: ا�انب دون بالرؤوس التعب� وأمّا
منه@/ واGداية الدعاء وطلب ا� رسول ٕا� إ�قبال يناسب وهذا والعاقلة@, واXتخيّلة

:@
ã
| فgا ـ اXطلق التلّويى وأمّا

تُعِرضوا أو َتلُووا وٕان أنفسكم@/// ع� ولو J Îداَء Ô¾بالِقسط َقّوام� @كونوا
/@١٣٥ . ٤ ـ َخب�اً َتعملون ]ا كان Jَا فٕاّن

وإ�عـراض يكون@/ شكل ّ بأيى م
Ò
وجوان} وألسنxَم Îم

Ò
ºرؤو يُفِتلوا وٕان أيى

والباطن@/ الظواهر Pميع ٕادبار فٕانّه ,@ التلّويى من أشّد

ْع Ò Ödو� وعَصْينا ْعنا ß Òd وَيقولوَن َمواِضعـِه عن الَكِلَم ُفوَن Eر ÔJ هاُدوا اّلذيَن ِمَن
ْع Ò Ödو� وأَطْعنا ْعنا ß Òd قالوا م Øu أ ولَو يِن Eالد ã| وَطْعناً م ß ßxبألِسن لَيّاً وراِعنا ُمْسَمٍع غ�

/@٤٦ . ٤ ـ @ خ�اً لكاَن و�نظُْرنا



لوي ٢٩٦

راجع والتحريف الكتاب�@/ من نصيباً �اُوتوا الzود بعلFء تتعلّق الكرZة ا��ية
اXواضـع من واXراد إ�سم@, وأحكام |ص} ا� برسول يتعلّق ا

Ø
W كتاwم

ã
| ما ٕا�

اXوارد@/ هذه

من Iريف@, غ� من الواقع ا¡ّق هو ما dع وعَصينا@: dعنا قوGم من واXراد
ا¡ّق@/ وUالفة بالتحريف العصيان

Ø
j وأ�حبار@, وأ�ولياء العلFء من أو ا� رسول

وإ�ع	اف القول هذا Êºع@رسول@ا�@|ص} مسَمع: غ� من@قوGم@واdع واXراد
والقول@/ العصيان wذا يُسِمعوه n م Øu@وكأ يسمعه@, n كأ@نّه عنه وغفلته تركُه

Ø
j مyم

وJفظهم ويراق}م ا� رسول ُيراعzم بأن وانتظار مyم طلب راِعنا@: وقوGم
رعي@/ راجع ـ دا_اً وعصيان خطأ ّ أيى عن

oصم عن يكن n مyم والتوقّع الطلب هذا أّن ٕا� ٕاشارة بألسنxم@: ليّاً وقوGم
الدين فٕاّن التديّن@, مقام

ã
و| با¡قائق وطعناً اللسان بالتواء بل باطنّية@, وعقة قلب

التديّن@/ يريدون � م Øuوٕا ,@ Ø�مع برنا¶ قبال
ã
| واòضوع إ�نقياد هو

Gم@/ اً Öَخ� لكاَن قالوا@/// م Ô Øu ولوأ تعا�@: وقوله

بكـلمة عـصينا لفظ ل يبد� أن |ص} ا� رسـول Uاطبة مقام
ã
| أ�نسب أيى

اُنظرنا@/ بكلمة راِعنا لفظ ويبّدل مسَمع@, غ� لفظ وJذف أطعنا@,

اòطأ وبيان وا��داب أ�عFل ٕا� والنظر التوّجه |ص}@:
Ø ã
الن وظائف من فٕاّن

/@
ã
Øوالتو� والرعاية ا¡فظ ٕادامة � والصواب@,

وÇLو إ�ستقامة عن ميل فيه ما فهو وإ�عتدال@, إ�ستقامة يقابله
Ø ã
Úال� ٕاّن

Ø
j

إ�ستقامة@/ عن وخروج إ�عوجاج من خاّص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩٧ لَْو

ْو@: لَ

ع� دخـل وٕان لٕسـتقبال فٕان@: ولو@, ٕان ال¿Ìوط@: حروف ـ الكافية ¾Ìح
ÍÈبُت@, ÍÈبَت لَو Lو ـ اXستقبل

ã
| دخل وٕان

ã
ÏÈFلل

ã
يع� عكسه@: ولَو ,@

ã
ÏÈاXا

أيضاً ÍÈبك
ã
Øم� وقع فقد

ã
ÏÈاXا

ã
|

ã
èÍÈ منك وقع لو أيى أÍÈب@, ÍÉْب تَ ولَو

فيه@/

ٕاذا ا Øu@أ لو وقاعـدة التقـدير@, مع�
ã
| تتقيان وليت لَو َلو@: ـ ٢٨٦ @كليّات

وع� أ@كرمته@/ و�
ã
æجاء fا ٔ�@كرمته

ã
æجاء لو تقول منفيّ�@, ع�ثبوت�كانا دخلت

يؤمن n لو تقول نفياً@, والثبوت ثبوتاً
ã
الن� كان وثبوت

ã
ن� وع� ثبوت�@/ كانا نفي�

دمه@/ ُيَرق nو آمَن أ@نّه فالتقدير دمه@, اُريق

مع� وفيه العوامل} قبال
ã
|| اÒGوامل ا¡روف من لو@: ـ ١٠١ ا¡روف

ã
æمعا

مضَمراً@/ أو مظهراً الفعل ٕاّ� يلzا و� غ�ه@, �متناع ء
ã
Ï¿ال إمتناع ومعناها ال¿Ìط@,

القـرآن@/ هذا لكان أيى باُل@,
ß
� ا بِه ت Ùُس� قرآناً أّن ولَو ـ Lو ا�واب@, حذف ا Ø[ور

ال¿Ìط مع� وفzا لو تعمل n ا Ø̂ وٕا قرآناً@/ أّن وقع لو أو قرآناً@, أّن كان لو وتقديره@:
/@مستقبً

ã
ÏÈاXا ترّد � ا Øu@أ وذلك ال¿Ìط@, حروف ¢الفxا

ã
æجاء لو Lو

ã
| اXستعملة لو ـ أحدها أوُجه@, `سة ع� لو@: ـ اللبيب

ã
مغ�

السببيّة عقد
ã
أع� ال¿Ìطّية@, أحدها اُمور@: ثثة اXورد} هذا

ã
| |أيى وتفيد أ@كرمته@,

إ�متناع@/ الثالث /@
ã
ÏÈاXا بالزمن ال¿Ìطية تفيد

ã
æوالثا بعدها@/ ب�ا�ملت� واXسببيّة

حرفاً تكون أن ـ وثالثها Qزم@/ � ا Øu@أ ٕاّ� اXستقبل
ã
حرف¾Ìط| تكون أن وثانzا

ةً@/ لنا@ كر% أّن فلو Lو@ ,@
ã
Ùللتم� والرابع@أن@تكون ُتْدِهُن@/ Lو َوّدوا لو ]�لة@أن@, مصدريّاً



لو% ٢٩٨

للَعرض@/ تكون أن واòامس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من فيسـتفاد إ�متناع@: وأمّا ,@
ã
ÏÈاXا

ã
والتعليق| لل¿Ìط أ�صل

ã
| الكلمة أّن

/@
ã
ÏÈاXا

ã
| والتعليق إ�ش	اط

¡ن من
ã
æعاXا هذه تستفاد ا Ø̂ فٕا والعرض@:

ã
Ø�¦وا واXصدريّة إ�ستقبال وأمّا
والتلّفظ@/ التعب� خصوصية ومن الكم

ã
| Çّد ßا� فـقد وٕاذا اXعـ�@,

ã
| وجّد وقطع جزم من Jصل ا Ø̂ ٕا ا�ـزم أّن Fك@

با£زومّية@/ اللفظ يتأّثر إ�ش	اط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Mلو

لو@, من مركّبة ا Øu@أ ذ@كر وقد اÒGوامل ا¡روف من وهيى ـ ١٢٣ ا¡روف
ã
æمعا

@ـ
ã
æوالثا /@َهّ أيى ـ زيداً أ@كرمَت لَو� ـ Iضيضاً أن@تكون أحدها موضعان@: وGا و�@/

بإ�بتداء@, يرتفع فزيد ـ ٔ�@كرمتك زيٌد لَو� ـ غ�ه لوجود ء
ã
Ï¿ال �متناع تكون أن

سيبويه@, مذهب هذا ذلك@, أشبه وما عندك أو با¡ÍÉة زيد لو� أيى Tذوف@, �òوا
ء@/
ã
Ï¾

ã
| زيد من وليس لو� جواب ٔ�@كرمتك وقولك

دخل وٕاذا غ�ه@, �متناع ء
ã
Ï¿ال �متناع أ�صل

ã
| لَو َلو�@: ـ ٢٨٨ @كليّات

غ�ه@/ لوجود ء
ã
Ï¿ال إمتناع وهو ٕاثباتاً@, أفاد � ع�

dيّة إ bلة ع� تدخل أن ـ أحدها أوجه@: أربعة ع� ـ لَو� ـ اللبيب
ã
مغ�

يكون أن ـ
ã
æوالثا ٔ�@كرمتُك@/ زيد لَو� اُ�و�Lو بوجود الثانية امتناع لربط ففعلّية@,



٢٩٩ ليت

Mّث طلب والتحضيض تأويله@/
ã
| ما أو باÇXضارع فتختّص والعرض@, للتحضيض

فتختّص hوالتند للتوبيخ تكون أن ـ والثالث وتأّدب@/ بل� طلب والَعرض وٕازعاج@,

ã
� أّخْرتَ لو6@ Lو@ إ�ستفهام@, ـ والرابع Îداء@/ Ô¾ بأربعِة عليه جاؤوا @لو6 Lو ,@

ã
ÏÈاXبا

قريب@/ ٕا�أَجٍل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
,@
ã
للن� فهو :@� وأمّا لو@, مع� آنفاً مّر وقد و�@, لَو

ã
حر| من مركّبة الكلمة أّن

مثبَتاً@/ فيكون ,@
Ø ã
اXن� ع�امتناع ويدّل ,@

ã
الن� ع� داخل لَو فحرف

تستفاد ا Ø̂ فٕا وإ�ستفهام@: hوالتند والتوبيخ والعرض التحضيض oمفاه وأمّا
الكم خصوصيّات Hتلف فيه اXقصود اXع� وباقتضاء الكم@, و¡ن القرائن من

باختفها@/ وHتلف ,@
ã
æللمعا مظاهر وا�مت أ�لفاظ فٕاّن والكلFت@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ليت@:
لِيتاِن@/ وYا العنق@, صفحة الل+يت@: ـ ٕاحداYا �@تنقاسان@: كلمتان ليت@: ـ مقا
ـ منأعFلكم َيِلْتكم 6 ـ نَقصـه يليـُته@: �تَه يقال@: النقص@, وهو الل�يت@, وأ�خري

/@
ã
Ø�¦ا كلمة وَليت@: َيليته@/ �تَه يقال Íف@,

Ú
ال½ والل�يت

ونصـب قيامـه@, [ّنيَت ٕاذا ,@mقـا زيداً ليت تقول ,@ [ـن� حرف ليت@: ـ مصبا

ã
و| باwا@/ bيع

ã
| اللغة Jكيى وبعÎÉم قا_اً@, زيداً ليت فيقال@: لغة@, معاً wا ا�زءين

وٕانّا قا_ًا@, كان زيداً ليت ـ والتقدير مَؤّول@, وهو منتِقمـ�@/ ا£رم� من ٕانّا ـ الشاّذ
منتِقم�@/ ا£ِرم� من نكون

ـ لَـيتاً له حـقّاً ونقصـه عنه ¼Íفه يليـته@: كذا عن �تَـه يقال@: ليت@: ـ مفر



ليت ٣٠٠

الليت@, رّد وأصله نقص@/ ]ع� وأ�َت �َت أعFلكم@, من ينقصكم � أيى َيِلْتكم@, @6
تُراباً@/ ُكنُت

ã
� َليتَ يا ـ و[ن� طمٌع وليَت@: العنق@/ صفحة أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
جانب ٕا� وإ�ستقامة إ�عتدال عن ال½Íف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

واXضيقة@/ النقص

وال½Íف عدالة@/ بغ� ا¡بس ُعمل@/ ما كBن ا¡ّق@/
ã
| النقص مصاديقه@: ومن

/@ ّ طبيعيى جريان
ã
| هو

Ø
Fع

أو Zيناً جانب ٕا� الوجه ان½Íاف مورد
ã
| تن½Íف ا Øuفٕا العنق@: صفحة وأمّا

/@�ß¡كا Gا@, ÓÊºٕا اXكسور فجعل يساراً@,

Ø ã
اليا�

ã
| أّن ٕاّ� اXذكورة@,

ã
æعاXا

ã
| يش	كان يائيّاً والليت واويّاً اللوت ٕاّن

Ø
j

شديداً@/ وان½Íافاً زائداً انكساراً

اÇXاّدت�
ã
æومـعا أ@ك�@, ٕاشـتقاق Fyبي والليت أ�لت أّن أ�لت@:

ã
| وسـبق

ا¢صوص@/ ٕا�النقص مرجعها

. ٥٢ ـ ء
ã
Ï¾ مـن َعمِلِهم من أ َلْتناهم وما م@/// Ôx يّ Eذر م Öxواّتبَع آَمُنوا واّلذيَن

/@٢١

واXع� إ�فعال@, باب من مزيداً �ت@, من أو Vّرداً@, أ@َلت من ٕامّا الكلمة هذه
يس�@/ باختف واحد

من َيِلـْتكم 6 وَرسـولَه Jَا ُتطيُعوا وٕان تؤِمُنوا@/// Òn ُقل آَمنّا ا6ْٔعراُب قاَلت
/@١٤ . ٤٩ ـ َشيئاً أعFِلكُم



٣٠١ ليت

من يُضيع و� وإ�نكسار@, النقص جهة ٕا� أعFلكم من شـيئاً �@ي½Íف أيى
شيئاً@/ أعFلكم

يََره@/ اً Öَخ� ٍة ذَر% ِمْثقاَل َيعمل ن Òf

مدخوله@,
ã
| وطمعاً [نّياً ويوجد بالفعل@, اXش}ة ا¡روف من فهو َليَت@: وأمّا

ويكـون اXع� عن كيى ÒJ فٕانّه ,@Ëº�ٕا فR غ�ه@,
ã
|

Ó
مع� أوجد ما ا¡رف فٕاّن

اòارج@/
ã
| اXسّمي ٕاحضار ]�لة اXع� ٕاحضار@

هو حيث من عنه كيى ÒJو مسّماه عن
Ñ
يُن فهو :@ اd�ٕيى لوحظ]عناه ٕاذا

ã
Ø�¦فا

اÇXع� N�ٕاد آلة مثً ليت فيكون :@
Ø ã
ا¡ر| ]عـناه لوحظ وٕاذا إ�ستقل@/ Lو ع�

مدخوله@/
ã
| وٕانشائه

]�لة بعدها وما مع�أ�فعال
ã
| ا Øuفٕا ا¡روف النصبwذه أّن لعّل@:

ã
وسبق@|

والتقدير مقّدر@, Xبتدأ خ� أ@نّه أو خ�ّيته@, ع� باق فٕانّه :@�òا ورفع wا@, اXفعول
/@mقا هو زيداً ليت

من ظهور وبل اقتضائه@, وع� للمع� تابع مراراً@, به أ¾Ìنا Fك إ�عراب فٕاّن
أو ٕاËºفعل أو صفة أو بفعل يكون Lو ّ بأيى منصوب فاXفعول ,@

ã
æعاXا خصوصيّات

بالفعل@/ مش}ة Mروف

وفيه وانكسار@, نقص جهة
ã
Ø�¦ا ã| فٕاّن الكلمة@: وهذه ب�اXاّدة التناسب وأمّا

وإ�عتدال@/ ا�ريان عن ان½Íاف وفيه اòارج@,
ã
| Øيتم� ما Iقّق عدم ع� د�لة

عليه@: الياء مع الوقاية ونون الÊÉئر وتتّصل

مُت@/ قد%
ã
� َلْيتَ يا ُكنُت@,

ã
� َلْيتَ يا كانت@, ا@ Òx ليْ يا@ نَُرّد@, لْيَتنا يا

ã
| ٕا�خصوصيّة نظر دون من باòطاب@, ع�ا�شعار يدّل فzا النداء وحرف



ليس ٣٠٢

ã
| كث� ونظ�ه بعده@/ ُيذكر ٕا�ما كان@, Uاطب ّ أيى ا¢اطب ٕا�تنبيه والنظر ,@ اXناديى

أخري@: موارد

الكتاب@/ ذا ßG ما ويَلتنا يا ,@�Xظا كنّا ا@ ٕانّ يَلنا َو يا ذ@, ØHأn
ã
� 	ليتَ َويلَ يا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ليس@:

زيـد ليس فـقولك ,@�òا
ã
ن� ومعناه ف@, ØÍ½يت � جامد فعل ليس@: ـ مصبا

خ�اً@/ وقع ما َنفيَت ا Ø̂ ٕا قا_اً@:

فُسكنت الياء Ì»بك لَِيس وأصلها ماض فعل وهيى
ã
ن� كلمة ليس@: ـ صحا

للحال@,
ã
ÏÈاXا بلفظ استعملت حيث من ف@, ØÍ½تت � ا Øu@�ٔ ألفاً تقلب nو استثقاً�@,

,@ Ôrولسـ ÔBولس لسُت ـ أ�فعال ف ØÍ½ت ف@: ØÍ½يت n وٕان فعل ا Øu@أ ع� يدّل والّذيى
أ�خبار@, وَتنصب اÊº�ٔء ترفع

ã
الّ� وأخواtا كان Lو أ�فعال@, عوامل من وُجعلت

فالباء ]نطلق@, زيد ليس تقول أخواtا@, دون وحدها خ�ها
ã
| تدخل الباء أّن ٕاّ�

مـن ؤ�ّن عنه@, يُستَغ� اXؤك+د ٔ�ّن تُدخلها � أن ولك ,@
ã
النـ� وتأ@كيد الفعل لتعدية

Nوز و� ٕاليك@, واشتقت اشتقتك Lو حرف@, بغ� ومّرًة جر� Mرف يتعّدي ما أ�فعال
ليس القوم

ã
æجاء تقول wا@, يُستث� وقد أخواtا@/

ã
| جاز Fك علzا خ�ها hتقد

خ�ها@/ وَتنصب فzا ٕاdها ُتضِمر زيداً@,

قـال ا�ملة@, مضمون
ã
لن� وليس ـ الناقصة أ�فعال ـ

ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ويوَم ,@
ã
ÏÈاXا

ã
| ِمثلُه ا�@, خلَق يقول@: مطلقاً ,

ã
للن� ليس@: اج@:

Ø
Ì»ال ابن سيبويه@وتبعه

:@
Øã
Ï»أ�ندل وقال ا¡ال@/

ã
لن� ا Øu أ ع� حاة النـ� وbهور عyم@/ م½Íوفاً ليس يأتzم

Jمل Fك ا¡ال ع� Jمل بزمان تقيّد n ٕان ليس خ� ٔ�ّن تناقض@, القول� ب� ليس



٣٠٣ ليس

به@/ قيّد ما ع� فهو أ�زمنة@: من بزمان قيّد وٕاذا ,@mقا زيد
ã
| عليه اN�ٕاب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نظر دون من ,@�òوا الفاعل ب� النسبة
ã
ن� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

ف@/ ØÍ½تXا ãÏÈاXا من صيغته لقرب والتأ@كّد التحقّق مع� وفيه مكان@, أو زمان ٕا�

حرف�@/ Fuكو مع النافيت�@, و� ما وب� بينه الفرق هو وهذا

:@
ã
| Fك ـ هو حيث ومن اXطلق

ã
فالن�

/@١٠ . ٢٢ ـ للَعبيد بظVّم ليَس Jَا وأّن

/@٤٦ . ١١ ـ ِمنأهِلك ليَس ٕانّه نوُح يا

/@٣٩ . ٥٣ ـ َسَعي ما ٕا6ّ لVٕنساِن ليَس وأن

/@٨ . ٩٥ ـ ا¡ا@ِكم� بأحكم Jُا أليَس

بقرائن الكلمة من يستفاد ا Ø̂ فٕا حال@: أو مستقبل أو ماض
ã
| اXقيّد

ã
الن� وأمّا

:@
ã
| Fك خارجّية@, أو مقاليّة

/@٥١ . ٤٣ ـ Qريى اu6ٔاُر وهذِه ÒÍ Ö½ِم ُملُك ã� أليَْس
ا¡ال@/

ã
| أيى

/@٣٢ . ٤٦ ـ ا6ْٔرض
ã
| ْعِجٍز Ô[ َفليَْس Jِا داعيىَ ْب ß

ÔN وَمن6
اXستقبل@/ ع� فينطبق ا�@, داعيى يب ÔN � ما بعد يراد

/@٩٤ . ٤ ـ ُمؤِمناً لْسَت الّسVَم ٕاليكُم ÒXنأل َتقولوا و6
ا¡ال@/ ٕا�

ã
ÏÈاXا زمان يراد



ليل ٣٠٤

Çا Ø̂ وٕا زمـان@, ٕا� نظر دون من هو حيث من
ã
النـ� مطلق ع� تدّل فالكلمة

القرائن@/ من الزمان يستفاد

الفـاعلّية@, ع� Ëº�ٕا ترفع الناقصة أ�فعال أّن والكون@: الصبح ـ
ã
| وسبق

تابعـة وأ�لفاظ الكم@, مفهوم من اXتفاهم هو وهذا ا¡الّيـة@, ع� اòـ� وتنصب
/@oللمفاه

مع� فٕاّن ع�التعدية@, � التأ@كيد@, ع�Vّرد تدّل خ�ه
ã
| الباء أّن يظهر وwذا

الباء@/ ¡وق بعد والتعدية باللزوم Oتلف � ا�ملة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ليل@:

غ� ع� اليـاء بزيادة
ã
اللّيا� وbـعه ليلة@, والواحدة معروف@, اللّيل ـ مصبا

بيضة مثل ليت وقياسbعها الفجر@, ٕا�طلوع الشمس غروب من واللّيلة قياس@,
و¾Îراً ¾Îراً أيى ومياومة@, مشاهرة مثل وليلة@, ليلًة أيى مُيَلًة@, وعاملته وبيضات@,

الظلمة@/ شديد أليل@: وليل ويوماً@/ ويوماً

ع� bع وقد ر@, Ò]و رة Ò] مثل ليلة وواحدته bع@, ]ع� واحـد اللّيل ـ صحا
فzا أ�صل كان ويقال ,@

ã
وأها� أهل ونظ�ه قياس@, ع�غ� الياء فzا فزادوا ,@

ã
لَيا�

ã
| شاعر شعر قولك مثل �ِئل@, ولَيل لَيء وليلة ُلَييلة@/ تصغ�ها ٔ�ّن فحذفت@, لَية

/@ Òلَيا� وا�مع امرأة@, Ëºٕا ولَي�@: التأ@كيد@,

اللّيل@, ظم واللّيل الÇyار@, ضّد اللّيل ـ الxـذيب الyار@/ عقيب اللّيل ـ لسا
كان ا Ø̂ ٕا بعÎÉم@: قال ويوم@/ ليلة قلت ا��خر من أحدYا أفردَت فٕاذا الضياء@, والyار
لكّل Ëºٕا واللّيل يوم@, لكّل Ëºٕا الyار :@qيGا أبو مقصوٌر@/ ليً بنائها تأسيس أصل
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يومان وتثنيـته يوم الyار واحد ا Ø̂ وٕا وَليـن@, ليل و� وuاران@, uار يقال � ليلة@,
أ�صل@/

ã
| لَية الواحد وكان لياٍل@, وbعها ليلة اليوم وضّد أيّام@, وbعه

الظاهر اXنفسح للضياء Ëºٕا الyار أّن واليوم@: ب�الyار الفرق ـ ٢٢٦ الفروق

ã
| هو وليس الyار@, حّد وهذا ضوئها@, معظم أو عيyا تري Mيث الشمس ¡صول
قال وGذا السنا@, هذا فيه يكون أ�وقات من Xقدار Ëºٕا واليوم الوقت@/ Ëºٕا ا¡قيقة
Ìºت قلت وٕاذا ومقـداره@, ذلك مبلغ تريد موق+ت فأنت يوماً Ìت ßº ٕاذا النحوّيون@:
و� ]ؤّرخ فلست الyار أو uاراً Ìºت قلت فٕاذا مؤّرخ@, فأنت ا�معة يوم أو اليوم
فـيقال اليوم@, ٕا� الyار يضاف وGذا اXنفسح@, الضياء

ã
| Ìºت اXع� ا Ø̂ وٕا ]وّقت@,

ا�ّو@/ ء
ã
ÏÉيست Ø�ح uار والسحر للغلس يقال و� ا�معة@, يوم uار Ìºت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

طلوع أّول من اXمتّد الزمان هو الyار فٕاّن الyار@, يقابل ع�ما يطلق الليل أّن

ã
| الشمس@, من الضياء انبساط بلحاظ الزمان ٕا� فيه والنظر غروwا@, ٕا� الشمس

الyار@/ يقابل فالليل النور@, Ï¿وغ أظلَم ٕاذا الليل قبال

ع� أو والyار@, الليل Vموع ع� يطلق وقد الyار@, من أعّم فهو اليوم@: وأمّا
اليوم@/ راجع ـ Ø�مع Wتّد وقت

يَلةXوا واÔXلي�ل وأليل �ئل ليل فيقال بإ�نðاع@, مشتقّات الكلمة من ويشتّق
وإ�ليال@/

كـذلك الضـياء@, وجـود خصوصيّة ٕاطقه موارد
ã
| يحظ الyار أّن فgا

الظلمة@/ مفهوم الليل ٕاطقات
ã
| يحظ
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/@٢٧٤ . ٢ ـ وَعVِنية اً
Ø
Ì ßº ار Øyوال بالل%يل م ÒGُينِفقونأموا اّلذيَن

/@٥٤ . ٧ ـ اَر Úyال الل%يَل
ã
Ï¿يُغ

/@٥ . ٧١ ـ اراً Òuو Vًلَي َقوميى دعوُت ã Øæ ٕا Eَرب

/@٦ . ٥٧ ـ الل%يل
ã
| اَر Úyال ªويو ار Úyال

ã
| الل%يَل Ôªيو

/@٢٩ . ٧٩ ـ ُضحاها وأخَرج ليَلها وأغطََش َفَسّواها َكها Òd رَفع

ã
Ï¿يُغ يقال@: أّن يصّح و� والضياء@, الظلمة ٕا� الكرZة ا��يات هذه

ã
| فالنظر

اليوم@/ ُضَحي وأخرج فيه@, ويو�ه اليوم@,
ã
| الليَل

اXظِلم@, الليل
ã
| إ�نفاق كرجحان منظورة@, خصوصيّة بلحاظ Fyم وتقدh@كّل

والتقّيد@/ الرياء من اXصونة ليً والدعوة

/@١ . ٩٢ ـ Ø� ÒQ ٕاذا ار ÚyوالÏ Ò¿يَغ ٕاذا والل%يِل

وسبب مقّدمة الليل فٕاّن � Ø	لَش سعَيكُم �ٕاّن والعمل السعيى مورد
ã
| الليل قُّدم

الفـائتة القوي �� وإ�س	احة لٕس	احة@, معّد الليل ٔ�ّن ,@ والسعيى العمل لظهور
/@ والسعيى بالعمل الyار

ã
| Iّصل الّذيى وإ�نكسار الضعف جهات وتأم�

مقّدم فالليل الليـل@,
ã
| وتوجد تتحّصل ا Ø̂ ٕا وا£اهدة للعمـل والxيّؤ فالقّوة

نافع@/ عمل منه يظهر أن ٔ�حد Zكن Xا ولو�ه ومنشأه@, القّوة Iّصل مبدأ لكونه

الyار@, ع� تقدZه وسبب وQليله به ا¡لف ووجه بالليل التعب� لطف فظهر
من

ã
Ùالتج� أّن Fك اللّيل@, لوازم من الغشـيان أّن ع� الكرZة ا��ية

ã
| التعبـ� ويدّل

الyار@/ لوازم

/@٩٦ . ٦ ـ َسَكناً الل%يَل وجَعَل
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/@٦٧ . ١٠ ـ Íاً ß½ ُمبْ اَر Úyوال فيه لَتْسُكنوا@ الل%يَل َلكُم َجَعَل اّلذيى هَو

/@٤٧ . ٢٥ ـ ُسباتاً والن%ْوَم ِلباساً الل%يَل َلكُم َجَعَل اّلذيى وهَو

القـوي لتـجديد به يغطّي لباس وهو وإ�س	احة@, للسكون الليَل ا� فجعل
/@ السعيى عن وانقطاعاً ٕاس	احة اليوم فّعالية بعد اليوم وجعل وتقويxا@,

القدرة ع� تدّل اXتعال@, الرّب آيات من آيتان والyار الليل أّن يظهر وwذا
التاّم@: والنظم وا¡gة

/@١٢ . ١٧ ـ
ß
آيت� اَر Úyوال الل%يَل وَجَعْلنا

/@٢٣ . ٣٠ ـ بالل%يل َمناُمكُم آياتِه وِمن

/@٣٧ . ٣٦ ـ اَر Úyال منُه َنْسلُخ الل%يُل Gم وآية

/@١٩٠ . ٣ ـ ياٍت Ð6 ار Úyوال الل%يِل واْختVِف وا6ْٔرِض واِت مى الس% َخلِق ã
| ٕاّن

وسلطانه وعظمته وعلمه وقدرته اXتعال الرّب حgة آيات من اُ�مور فهذه
حـgته آيات ومن عدل@,

Ø
kوأ تقـدير وأ@كمل نظام أحسن ع� اòلق Oلق التاّم@,

وإ�نسان@/ للحيوان والعيُش ا¡ياة نظام به
Ø
rلي وسباتاً@, َسكناً الليل جعل وتقديره@:

بـالعبادة إ�شتغال
ã
| مساعدته الروحانّية@: العظيمة وبركاته الليل آثار ومن

أ�عFل عن إ�نقطاع توجب الظلمة فٕاّن اXتعال@, با� وإ�رتباط والتوّجه واXناجاة
حالة لٕنسان ويتحّصل Tدودة@, فzا تكون الظاهريّة والقوي اòارجّية@, وا¡ركات

الروحانّية@/ nعوا ٕا� للتوّجه ويستعّد وإ�نقطاع@, اòلوة

/@١٧@.@٧٩ ـ ُموداً ÖT َمقاماً@ َرب�َك َيْبعثََك َع«Ïأن لَك ناِفلًَة بِه ْد@ ج% Òxف الل%يِل وِمن

/@٢٦ . ٧٦ ـ Vًطوي Vًلي وَسبEحُه لُه فاْسُجْد@ الل%يِل وَمن

/@٦ . ٧٣ ـ Vًِقي وأْقَوُم وطأً أشد� هيىَ الل%يِل ناِشئَة ٕاّن
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مقام وأنسب اòاّصة@, واXناجاة اòالص للتوّجه موقع أحسن اXظِلم فالليل
التاّم@/ والسجود والعبوديّة واòشوع باòضوع للقيام

وTو للتذلّل مقام وأرفع وإ�رتباط@, للقرب وسيلة أعظم بالليل الxّجد نعم
ا¤مود@/ اXقام ٕا� وإ�رتقاء أ�نانيّة

وأ�لطـاف والتوّجهات الّهوتيّة والتجلّيات الربّانيّة الفـيوضات وقعت وقد
:@
ã
الليا�

ã
| الرaانيّة

/@٣ . ٩٧ ـ Îر Ò¾ِمنألف Õخ� الَقدِر ليلُة

/@٢ . ٨٩ ـ والَوتر فِع والش% Ì¿َع وَلياٍل والَفجِر

/@٣ . ٤٤ ـ ُمباَر@كة َليلة
ã
| لناُه أنَز ٕانّا

/@١٤٢ . ٧ ـ Ì¿بع مناها Ò]وأ موÏºثVث�ليلًة وواَعدنا

/@١ . ١٧ ـ Vًْلَي بعبِدِه أÌºي اّلذيى ُسبحاَن

حـقائق ٕا� ووصوً� نفسانّية@, وسـعادة �ًFك طلب ٕاذا اÇGّمة
ã
العا� فالرجل

وذ@كره الليل قيام من يستفيد أن �بّد الروحانّية@: واXقامات اXراتب ورفيع اXعارف
ونوافله@/ وسجوده

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ل�@:

أليناء@, وا�Çمع Ø�ل وهو كتاب@, مثل الل+ـيان Ëº�ٕوا لِيـناً@, يل� �َن ـ مصبا
والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي

عيش@, من لَيان
ã
| هو ويقال اòشونة@, الل+�ضّد وهيى واحدة كلمة ل�@: ـ مقا

ا�انب@/ Ù�ل َملَيَنة@: وفن َنعمة@/ أيى
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وأليناء َلي+نون@, وقوم منه@, Uفّف Ö�َول Ø�َل ء
ã
Ï¾و اòشونة@, ضّد الل+� ـ صحا

من اXصدر والل�يان أفِعـء@/ ع� Nمع � فَعً ٔ�ّن فَيِعل@, وهو مشّدد@, Ù�َل bع هو

أيى وألينته@, ء
ã
Ï¿ال ولّينت وخفض@/ oنع

ã
| أيى العيش من لَيان

ã
| هو تقول@: الل+�@,

ينة@/Xا والل+يان@: وأطولته@, أطلته مثل النقصان@, ع� أ@لَنته أيضاً ويقال ليّناً@, ته Øص�
[ّلق@/ :@ Ø�وتَل لَيّناً@/ عّده واستنه@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الصعوبة@/ ضّد ال«Îل أّن رخو@:

ã
| وسبق لب@/ والص� شونة Ôòا يقابل الل+�ما أّن

القّوة@/ ضّد والضعف /@Ì»الُع ضّد Ì»ُوالي ّدة@/ الش+ يقابل والّرخو

مطلقة@/ ٕاbاليّة لينة oفاهXا هذه من كّل
ã
و|

جهة ٕا� نظر إ��نة
ã
و| الل�@/

ã
| استمرار ع� تدّل مفاعلة والل+يان@: يَنةXوا

الوقوع@/ جهة ٕا� التلي�
ã
و| الفعل@/ صدور

:@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى
ã
| والل+�يستعمل

:@
ã
| فgا ـ ّ يى اXاد+ أمّا

/@١٠ . ٣٤ ـ اعَمْل أن ديَد Ò¡ ا لُه وأ@َلنّا

فيه@/ للتأث�والعمل قابً ليّناً يده
ã
| ا¡ديد جعلنا أيى

خارق أمر صناعيّة وسـيلة دون من ا¡ـديد تلي� فٕاّن اXعـجزات@, من وهذا
/@ ّ الطبيعيى ا�ريان خف وع� للعادة@,

ـ اÇXورد
ã
| لَقيل الصناعّيـة@: الطبيعيّة بأ�سباب تلييـنه اXراد بأّن قلـنا ولو

ا¡ديد@/ تلي� له وعلّمنا
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:@
ã
| فgا ـ ّ اXعنويى وأمّا

/@١٥٩ . ٣ ـ م Ô ÒG ِلْنَت Jِا ِمَن رaٍة
ß
Eف

والصـحبة القول
ã
| اللينة

ã
ÏÉيقت وذلك خشونته@, قبال

ã
| القلب لينة فاXراد

والعمل@/

:@
ã
| فgا ـ القول

ã
| وأمّا

/@٤٤ . ٢٠ ـ َيتذكّر لعل%ه @َليEناً قو6ً له فُقو6
باòشونة@/ � Ù�ل بقوٍل gا رب+ ٕا� فادعواه أيى

:@
ã
| فgا ـ@ لود Ôا�

ã
| وأمّا

/@٢٣ . ٣٩ ـ Jِا ٕا�ِذ@كر م Ôwوقلو ُجلوُدهم Ôَتل� Øj

وقلوwم ,@oوالتسل وإ�سـBع والسـكوت بالتواضع أبداuم ظواهـر تل� أيى
واòشية@/ واòشوع بالتوّجه

:@
ã
| ]ع�النخل اللّينة وأمّا

/@٥ . ٥٩ ـ Jا فبٕاذن ا ßGع�اُصو قا_ًة َتركتموها أو ِلينٍة قطَعrمن ما

ع� وتدّل النوع@, لبناء ِفعلة@, ع� الل+ونة أصلها اللينة أن اللون
ã
| سبق فقد

النضج@/ حال
ã
| وبدّوه اللون حصول باعتبار Uصوص@, لون

ما
ã
|

Ø
Dس و� وغصyا \رها

ã
| النوع هذا

ã
| ل� فباعتبار الل�@: من اُخذ وٕان

النضج@/ بعد

ã
| واXراد الل�@, من نوع ع�مطلق وتدّل الل�@, من اللينة ٕاّن يقال@: أن وا¡ّق
غ� أو ًK أ�شجار يل�من ما هو أ�صل@, ع� وال	ك القطع بقرينة الكرZة ا��ية

الضخمة@/ اXرتفعة الصلبة أ�شجار تشمل و� ب«Îولة@, قطعه Zكن Ø�ح Kل@,
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بقطع وييبس وأل� ألطف فٕانّه أصدق@, الشاّب ا�ديد النخل
ã
| اXع� وهذا

الرأس@/ بقطع Zوت إ�نسان أّن Fك أعه@,

Qّوز@/ فهو النخل@: ع�مطلق ٕاطقها وأمّا

وقالوا والتفس�@, اللغة أهل ع� hالكر القرآن
ã
| الوارد اللفظ هذا اشتبه وقد
ا¡ّق@/ عن

ã
تغ� � Uتلفة أقاويل فيه

يقول صبة@, شّدة هيى والقساوة قساوته@, قبال
ã
| القلب

ã
| اللينة أّن وليلعم

تعا�@:

/@٧٤ . ٢ ـ َقْسوةً @ أشد� أو جاَرِة ß¡كا َفهيىَ ذلَِك َبْعِد من قلوُبكُم قَسْت Ø Ôj

وا¡وادث@: العوارض فيه يؤّثر و� ء
ã
Ï¾ من يتأّثر � لب الص� ا¡جر أّن Fوك

وإ�نذار@/ الدعوة فيه يؤّثر و� والتذّكرات@, اXواعظ من يتأّثر � ,@
ã
Ïºالقا القلب @كذلك

وفّقتنا ع�أن نشكرك ٕانّا اللّىهّم ذ@كرك@/ ٕا� راغبة ذا@كرة ليّنة قلوبنا  جعل اللّىهّم
اُ�و� ادي Ôb من الع¿Ìين

ã
وذلك| ال¿Ìيف@, الكتاب هذا العا¾Ìمن ا£لّد ٕا[ام

ã
|

بسا@كنxا@/ فة
Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
| @١٨.@١١@.١٣٦٣ ـ@ @١٤٠٥ سنة





٣١٣ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا الكتباXنقولة

ه@/ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة@, ٕاحياء
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى البغة@, أساس @= أسا@

ه@/ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع دريد@, �بن إ�شتقاق@,
Vّلد}@/ ٢٥| ٕايران

ã
æكمپا طبع ,@

ã
Ï»ا£ل للعّمة أ�نوار@, Mار

ه@/ ١٣٠٥ سنة ,@Í½م طبع ,@ تفس�البيضاويى
بريطانيا@/ طبع العربّية@, التوراة من التكوين

م@/ ١٩٦٦ Vلّداً@, ١٥ ,@Í½م ط ,@ لٔزهريى اللغة tذيب @= الxذيب@
ه@/ ١٣٤٤ Vّلدات@, ٤ حيدرآباد@, ط دريد@, �بن اللغة@, bهرة @= ا�مهرة@

ه@/ ١٣٣٠ Vّلدان@, ,@Í½م طبع للدم�يى ا¡يوان حياة
ه@/ ١٢٨٣ سنة طهران@, طبع حزم@,

ã
èأ بن

Ø ã
ع� تأليف أسباب@, ¾Ìح

ه@/ ١٢٩٨ ت�يز@, ٕايران@, طبع ,@
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ه@/ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة صحاح @= صحا@
م@/ ١٩٧٨ طهران@, طبع Vّلدان@, اللغات@,

ã
|

ã
تطبي� فرهنگ

ه@/ ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ العسكريى هل
ã
è�ٔ اللغوّية@, الفروق

بالفارسّية@/ ب�وت@, طبع ها@كس@, Xس	 مقّدس@, كتاب قاموس
م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@

Ø ã
èعر ـ ّ ع�يى قاموس @=@ قع

ه@/ ١٣٠٨ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ ّ للزÌ¿Uيى الكّشاف@,
ه@/ ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ الكفويى البقاء

ã
èأ @كليّات



الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٣١٤

ه@/ ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, طبع منظور@, �بن العرب@, @لسان =@ لسا
ه@/ ١٣٨٣ سنة ٕايران@, طبع Vّلدات@, ع¿Ìة ,@

ã
Ïºللط� البيان@, Vمع

ه@/ ١٣٤٦ ,@Í½م طبع ,@ ّ للمسعوديى الذهب@, مروج @= اXروج@
ه@/ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة@, مصباح @= مصبا@

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه ثروت من بالتحقيق قتيبة@, �بن اXعارف@,
القاهرة@/ ,@Í½م طبع عبدالفتّاح@, الدكتور بتحقيق ,@

ã
æللرمّا ا¡روف

ã
æمعا

ه@/ ١٣٢٤ Í½م طبع للراغب@, القرآن@, @مفردات = مفر@
ه@/ ١٣٩٠ Vّلدات@, ٦ ,@Í½م طبع فارس@, �بن اللغة@, مقاييس @= مقا@

ه@/ ١٣١٢ سنة ت�يز@, ٕايران@, طبع هشام@, �بن اللبيب@,
ã
مغ�

ه@/ ١٢٨٨ سنة Vّلدات@, ٣ طهران@, ٕايران@, طبع ,@
ã
للعام� الشيعة@, وسائل

والتار±@/ أ�دب كتب فأ@ك� التأليف
ã
| اXراجع وأمّا



٣١٥ مهّمة موضوعات

موضوعاتمهّمة

@كلFت مباحثمهّمة

فؤاد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاطقاته الفؤاد
فتح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الفتّاح Ëºٕا
فرعون / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وفرعون فراعنة
قرء فري@, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن ٕاعجاز
Ì»ف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن تفس� ¾Ìطا
فصل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وفصاله aله
فّض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والفّضة الذهب
فضل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والفضيلة الفضل
فطر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الفاطر Ëºٕا
فقر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والغ� الفقر حقيقة
فقه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والفقيه الفقه
ف� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومراتبه الفناء
ق� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقبور الق�
ق� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ã
æÊ»ا� اXعاد

قبس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ã
æوالروحا الظاهريى النور

قبض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والباسط القابض Ëºٕا
قبض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ء

ã
Ï¿ال وظّل الظّل



مهّمة موضوعات ٣١٦

قتل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXقاتلة
ã
| Iقيق

قدر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القدر
ã
| Iقيق

قدر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والكراهة إ�رادة
ã
| Iقيق

قدر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقادر القدير Ëºٕا
ÏÉق ـ قدر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقدر القضاء
قدس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القّدوس Ëºٕا
قرء / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Ó
ومع� لفظاً القرآن حقيقة

قرء / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¤فوظ اللوح
قرب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرب حقيقة
قرد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXسخ حقيقة
قرض / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأصحابه الكهف
قرن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ذو@القرن�
قسط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXقسط Ëºٕا
قلب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومعنياه القلب
قلم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القلم

ã
| بيان

قهر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقّهار القاهر Ëºٕا
قاب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / قوس� قاب
قوم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القيّوم Ëºٕا
قوم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القيامة
فرط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتفعيل ٕافعال صيغة



٣١٧ مهّمة موضوعات

موضوعاتمهّمة

١٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ùتك�Xوا الكب� ـ Ëºٕا حقيقة
٤٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومقداره الُكّر مع� البحث
٤٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Øã
Ïºوالكر العرش مفهوم حقيقة

٥٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كِرم ÔXوا hالكر Ëºٕا مع�
٥٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثارها الكراهة
٧٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الوضوء

ã
| الكعب� ع� اXسح مع�

٨٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أ�رض
ã
| الكفات مع�

١٠٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هو@؟ مَْن ,@
Ø ã
النّ الكفل ذو

١١٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / به يتعلّق وما التكليف
١٢١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والكم والتكوينيّة اللّفظيّة الكلمة
١٢٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / إ�عجاز حقيقة
١٤٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كهيعص

ã
| ٕاشارات

٢١٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٕاËºاللّطيف حقيقة
٢٣٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بالّساق الّساق التّفت
٢٥٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السلوك من اòامسة اXرتبة
٢٦٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Yا@؟ مَْن وامرأته@, Gب أبو
٢٧١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومعناه اG�ٕام
٢٨٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والتّوراة أ�لواح
٢٨٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |ص}

Ø ã
النّ لوط حياة من خصوصيّات



أدبيّة موضوعات ٣١٨

موضوعاتأدبّية

١٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / كم @كأي+ن@,
١٤٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXقاِربة أ�فعال
١٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناِقصة أ�فعال
١٥٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الناصبة ا¡روف
١٦٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ã
æللمعا تابع إ�عراب

٢٢٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ëºا�
ã
و| ا¡رف

ã
| يى ال	ج+ مع�

٢٦٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fواشتقاقه ا Ø ÒXو Òn

٢٦٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وعمله واشتقاقه لَن
٢٩٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ìط Ø¿ال وحروف لَو
٢٩٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتركّبه لَو�
٣٠٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ة

Ø
اXش} وا¡روف ليت

٣٠٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ليس
ã
| Mث



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

والصلوُة قربه@/ ٕا� والسلوك العمل
ã
| ووفّقـنا لدينـه@, هدانا الّذيى ! ا¡Çمُد

من اXعصـوم� الطاهرين وآله )ص& Tّمد بريّته وأ¾Ìف ُرُسله سي0د ع� والّس4م
ّيته@/ ذر0

كتاب ع¿Ìمن ا¡اديى ا�زء ã| ورaته@, وتأييده وقّوته ا! Mول فنبدأ وبعد@:
مع�@/ خ� فٕانّه Ôأستع� ومنه ,@oXا حرف وأّوله ,@hالكر القرآن كلFت

ã
| التحقيق

الوكيل@/ ونعم
ã
حْس� وهو ,@oالعظ

Ø ã
الع� با! Lّٕا

ã
توفي� وما

الدعاء@/ وdيُع بَص� لطيف ٕانّه ,@ هيى Fك ا¡قائَق وأِرنا ,@Ì Ø»تُع Lو Ì Ù»َي رّب

اXصطفويى حسن



oXبابحرفا

ما@:
`سة Gا كان ÓÊºٕا كانت فٕاذا وحرفاً@, ÓÊºٕا تكون وهيى ـ ٨٦ ا¡روف

ã
æمعا

أن ـ
ã
æوالثا يَعقل@/ مَن صفات وعن يَعقل L

Ø
Fع ٕاستفهاماً تكون أن ـ أحدها مواضع@:

تكون أن ـ والرابع زيداً@/ أحسن ما Lو تعّجباً@, تكون أن ـ والثالث ¾Ìطاً@/ تكون
لك@/ ُمعجٍب ]ا مررُت Lو موصوفة@, نكرة تكون أن ـ واòامس /@ ]ع	الّذيى خ
يّة
واLٕستقبال@, للحال نفياً تكون أن ـ أحدها مواضع@: `سة كانتGا حرفاً كانت وٕاذا
eت@, ما

ã
يعجب	 Lو اXصدر@, تأويل

ã
| الفعل مع يكون أن ـ

ã
æوالثا زيد@/ يقوم ما Lو

ع� مُسل0طة تكون أن ـ والرابع لغواً@/ أو كافّة زائدة@, تكون أن ـ والثالث قيامك@/ أيى
معـ	 تنقل ة Ùمغـ� تكون أن ـ واòامس زيد@/@ قام ا Ø[ر Lو اLٔفعال@, ع� الدخول

للتحضيض@/ فيكون زيداً@, أ@كرمَت ما لو Lو غ�ه@, ٕا� مدخوGا

كافّة ٕامّا@ ا Øuفٕا@] ا¡رفيّة L اdLٕيّة وما ـ اXوصوLت ـ للجاميى الكافية ¾Ìح
اشـ�يته@, ما عرفُت Lو موصـولة ÍÈبت@] ما Lو نافيـة وٕامّا قائـم@, زيد ا Ø̂ ٕا Lو
]Çع	 وتامّة وموصـوفة@, أصنع@, تصنع ما Lو و¾Ìطيّة عندك@, ما Lو واستفهاميّة
كذلك ومَن ما@/ ÍÈباً أÍÈبه Lو وصفة ,@ هيى Ø

Fفنع اXعّرفLو ء
ã
Ï¿ال أو منّكر ء

ã
Ï¾

والصفة@/ التامّة ã| Lّٕا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ما ٨

والتحقيق@:
واòصوصيّات oفاهXا وأمّا ء@, ãÏ¿ال مطلق هو اdLّٕية@, ã| الواحد اLٔصل أّن

وغ�ه@/ n
ã
| سبق Fك الك4م@, ¡ن التعب�ومن كيفيّة من تستفاد ا Ø̂ فٕا اLُخر@,

/@L مثل
ã
للن� فهيى ا¡رفّية@: وأمّا

اXسّمي عن
Ñ ß
ويُن� نفسه

ã
ع�مع	ملحوظ@| اËºLٕما@يدّل أّن ذلك@: وتوضيح

أمـ� قال Fك غ�ه@,
ã
| ومع	 خصـوصيّة يوجد ما فهو ا¡رف وأمّا عنه@/ كي ÔJو

غ�ه@/
ã
| مع	 أوَجد ما ا¡رف اXؤمن�)ع&@:

,@Ëºٕا فهيى اXسّمي@: عن وٕانباء حكاية وفzا نفسه
ã
| ع�مع	 تدّل كلمة فكّل

ٕاستفهام أو ¾Ìط مورد
ã
| كان سواء اXطلق@, ء

ã
Ï¿ال ع�مفهوم الدالّة ما كلمة

ã
| Fك@

غ�ها@/ أو تعّجب أو نكرة أو معرفة أو تأ@كيد أو موصوف أو صفة أو موصول أو

الك4م@, أداء
ã
| و¡نه وتعب�ه اXتكلّم بيان كيفيّة من تستفاد ا Ø̂ ٕا ãæعاXا وهذه

ع�اXتدّبر@/ �O L Fك@

ã
| ٕاسناد من يفهFن ا Ø̂ ٕا واLٕثبات

ã
الن� فٕاّن حرف@, فهيى النافية@: ما كلمة وأمّا

من الك4م اُطلق فٕاذا فيه@,
ã
الن� مع	 توجد بآLت باقـ�انه أو فيه وٕاط4ق الك4م

يـق�ن أن 4Rف اLٕثبات@/ منه يفهم الك4م ٕايراد من النحو فهذا وقرينة@: قيد دون
النسبة@/

ã
|

ã
مع	الن� توجد ا Øuفٕا ,@

ã
الن� بأداة الك4م

الكافّة
ã
| Fك بصحيح@, ليس للحرفيّة اXذكورة ãæـعاXا بعض أّن يظهر وwذا

, ّ اdLٕيى @الكاّفة@قريبة@من@مع	@ضم�الشأن@و]ع	@اXفهوم فٕاّن والتحضيض@واXصدرّية@:
غ�ها@/

ã
| وهكذا والتأ@كيد@/ للتنبيه ويذكر اXطلق@, ء

ã
Ï¿ال أيى



٩ مائة

اÇXع	 يتبع اLٕعراب ٕاّن وقلنا فراجعه@/ ليس
ã
| قلنا فgا :@Lو ما عمل وأمّا

اLٕعراب@/ وظهور تعي�اXراد
ã
| ظاهريّة آلة ّ الظاهريى والعامل اXراد@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مائة@:

من ومائة يّتسع@/ Øح مددتَه ٕاذا مَأياً@: ومأيته مأواً ا�لَد مأوُت مأي@: ـ صحا
ِمئون@, قلَت والنون بالواو Çbعَت وٕاذا الياء@, من عوض واGاء ِمأًي@, وأصله العدد@,
جائزاً@/ لكان ِمعات مثال ِمئات قلَت ولو اLٔخفش@: قال ,@

Ø
ËÉبال مُُؤون يقول وبعÎÉم

اLٕخفاء@/ وذلك ُيبينون@, Lو الرفع من شيئاً يُشّمون درهم@, مائة يقول@: العرب وبعض
آLف@, ث4ثة تقول Fك ِمئات@, أو مئ� يقولوا أن حقّه وكان ثلAئة يقال سيبويه@: قال

/@Ì¿ع بأحد وه
Ø
ش} م Øyولك

وقـيل طَلع@, مَأياً@: الشجر ومأي بالغت@/ مَأياً@: أمأَي ء ãÏ¿ال ã| مأيت ـ لسا

Øح ومددته وّسـعته ٕاذا قاء@: الس0 ومأيت مَأواً قاء والس0 لو zوالد ا�لَد ومأوُت أورق@/
العرب@/ عن مائة مع	

ã
| ِمئياً dعت أبو@ا¡سن@: قال معروف@, عدد ائة@: ßXوا يّتسع@/

ٕا� فأضافوا ثلAئة@, وقالوا ِمئية@/ ِمائة أصل ٕاّن أماليه@: بعض
ã
|

ã
èعراLٔا ابن وقال

أ@ك�ع�شذوذه@/ واLٕفراد ومئ�@, ِمئات ث4ث يقال وقد ع�ا�مع@, للدLلة الواحد

اGاء@, وعّوضعyا الكلمة Lم فحذفت aل@, ِم�وزان أصلها ائة@: ßXا ـ مصبا
وِمئات وسن�@, عزين نقصمثل Xا ج
اً ليكون مئ� الب½Íيّ�ث4ث عند والقياس
ا! كتاب

ã
و| بالتوحيـد@/ ث4\ائة أصـحابنا عند والقياس اLٔنباريى ابن قال أيضاً@/

فهو مئ�ومئات@: وأمّا قال@: اللغات@/ بأفصح نزل ا! وكتاب سن�بالتوحيد@, ث4\ائة
شاّذ@/ أصحابنا عند



مائة ١٠

قرن@/ مائة@, )مآه& ـ قع

صد@/ @= ِمآه@ ـ@ @ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

صد@/ ـ@ ِمآه@ ـ@ @ آراميى ,@ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن ويّتسع@/ أقصاه يبلغ Øح ء

ã
Ï¿ال

ã
| امتداد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ويطلع@/ يورق Øح والشجر النبات ^ّو
ã
| وامتداد ا�لد@/

ã
| والتوّسع اLٕمتداد ذلك

هذا وب� اLٔصل ب� تناسب ٕا� مضافاً الع
ّية@, من مأخوذ فهو اXأة@: وأمّا
وتتجّمع تتكّرر

Ø
j ٕاليه@, تنxيى ا Øuفٕا والع¿Ìات ا�Lحاد أعداد منxي اXأة فٕاّن العدد@,

اُخر@/ أعداد مyا

غ�
ã
| أخري@: كلمة أو اßXئية أو

ã
�ßXا هو اXاّدة أصل أّن ã

| البحث أّن فظهر
غ�ه@/ له أصل Lو الع
ّية@, من مأخوذ اللفظ فٕاّن Tّله@,

وث4\آت@, ث4\ائة@, Lو ل4ٔعداد اً ØñW وقوعـه صورة
ã
| وا�مع اLٕفراد وأمّا

يكون أن ف4بّد اXع	@,
ã
| bع الع¿Ìة ٕا� الث4ثة من العـدد ٕاّن قالوا ِمئ�@: وث4ث

العدد@, @يطابق@اXعدود Øح وا¦ر, كالرهط ٕاËºجنس ٕاb@Ëºع@أو أو bعاً أيضاً ها ØñW

والكث�@/ ع�الواحد يدّل جنس Ëºٕا واXأة

Ì
Ø
اXك« ا�مع بصيغة Ø
يع بالتكث�@: ´Í½والت اXبالغة ٕا� اLٕشارة اُريد وٕاذا

ã
| وللقلّة للعق4ء فٕانّه ,@nالسا bع بصيغة Ø
يع العقل@: أو القلّة اُريد وٕاذا ئات@, ßXا وهو

اLٔغلب@/

/@٢٥٩ . ٢ ـ بعثَه Ø Ôj عاٍم ِمائَة اُ� فأماتَُه



١١ متع

/@٢٦١ . ٢ ـ َحبّة ِمائَُة ُسْنُبلٍة �كل
ã
|

/@١٤٧ . ٣٧ ـ يزيدون أو ألٍف ٕا�ِمائة وأرسلناُه

مفرد وهو ها ØñW ٕا� مضـافة تكون Fعهbو Fxوتثني واLٔلف اXائة ٕاّن قالوا
حاجة Lو وغ�ه@, التنـوين Mذف أخّف الكلمة كون توجب اLٕضافة فٕاّن Vرور@,

عليه@/ ًLّدا العدد كون مع ا�مع ٕا�

دون من واXؤّنث اXذّكر
ã
| فتستعم4ن الع
ّية@: من اُخذا اXائة@واLٔلفØXا ٕاّن

Ø
j

استعملت باGاء: @الع
يّة ã|@كانت ا ØX Ì¿ٕا�@الع اLٔعداد أّن :Ì¿الع@
ã
| وسبق /@Fyفرق@بي

للفرق@/ اGاء التأنيثMذف
ã
استعملت|

Ø
j الصورة@, هذه ع� اXذّكر

ã
|

وَعلم عنكم اُ� خّفف ا.Ðن مائت�@/// َيغلبوا صاِبرون ِع¿Ìون ِمنكُم َيكُْن ٕان
/@٦٥ . ٨ مائت�ـ َيغلبوا صاِبرة مائة منكُم يكن فٕان ِضعفاً فيكم أّن

ع� الغلبة
ã
| اLٔقوي السـبب فٕاّن واZLٕان@, والتحّمل 
الص

ã
| الضعف يراد

واLٕستقامة@/ واZLٕان 
الص هو الظاهرّية@: ا¡ربيّة والوسائل القّوة ٕاعداد بعد العدّو

/@٢٤ . ٢ ـ َجلدة مائة Fyم واحد كّل فاجِلدوا@
ã
æوالّزا الّزانية

اXعمولة@, اLٔصليّة اLٔعداد ع¿Ìات ٕاليه تنxيى الكامل العدد هو اXائة ٕاّن قلنا
يوجب فٕانّه وجناية@, وعدواناً عصياناً الزناء عمل عظم ع� يدّل العدد wذا لد Òوا�
اLٕجBع, اُمور

ã
| الفحشاء وشيوع ا¡ياة@, @جريان

ã
| والفساد العائلة, @نظم

ã
اLٕخت4ل@|

والطمأنينة@/ اLٔمن ورفع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

متع@:

استمتعت منه خ�@,
ã
| مّدة وامتداد منفعة ع� يدّل صحيح أصل متع@: ـ مقا



متع ١٢

ويـقال به@/ تنتفع ا Øu@Lٔ ء@,
ã
Ï¿بال اXطلّقـة ومّتعت اXنفعـة@/ واXتاع@: واÔXتعة ء@,

ã
Ï¿بال

به@/ [ّتعت ما واÔXتعة طال@/ الyاُر@: ومتَع جّيد@/ ماِتع@: وحبل [ّتعت@/ ]ع	 ,@
ã
]ا� أمتعُت

ومتّع حوائجه@/ ã
| اLٕنسان به يستمتع ما واÒXتاع@: البيت وأمتعة هذا@/ من اXتعة ونكاح

من أحّب Dف به ليستمتع أبقاه أيى واحد@, ]ع	 ٕامتاعاً@, به وأمتَعه [تيعاً@, ف4ناً به ا!
التلّذذ@/ الباب

ã
| اLٔصل أّن ٕا� بعÎÉم التحـقيق أهل من وذهب واXنافع@/ ال«Ìور

]ا اLٕنتفاع واXتاع@: الyار@/ بتمتّع مشبّه ال«Ìاُب ومتَع بضيائه@/ يتمتّع Lٔ@نّه الyاُر ومتع
انتفاع واÒXتاع@: واLٕرتفاع@/ اLٕمتداد اLٔصل أّن ٕا� آخر مyم وذهب عاجلة@/ لّذة فيه

�ودته@/ يتمتّع به أيى أaر@, ماتع@: و¾Ìاب الوقت@/ Wتّد

اXتاع وأصل البيت@/ وأثاث Ø Òوال� كالطعام به ما@ينتفع كّل اللغة ã| اXتاع ـ مصبا
ومُـتعة أمتعة@/ وا�مع ذلك@, أعطيته ٕاذا مّتعـته@, من Ëºٕا وهو الزاد@, من به يتبلّغ ما
Ëºٕا واÔXتعة به@/ تنتفع ا Øu@Lٔ ٕايّاه@, أعطيxا ٕاذا بكذا اXطلّقة ومّتعت ذلك@, من الط4ق

الط4ق@/ ومُتعة النكاح ومُتعة ا¡ّج مُتعة ومنه ا¦تّع من

ومتَع ا¡مرة@/ شديد ماِتع@: ونبيذ aرته@/ اشتّدت مُتوعاً@: Zتَع النبيذ متَع ـ لسا
ومُتع@: الرجل ومتَع ماتع@/ الطويل للحبل ويقال الفتل@/ جيّد ماتع: وحبل اشتّد@/ ا¡بُل:
الغاية ا�ودة

ã
| البالغ ء@:

ã
Ï¾ كّل من واXاِتع مُتع@/ فقد جاد ما كّل وقيل@: وظُرف@/ جاد

كتابـه@, من مواضع
ã
| وا¦تيع واLٕستمتاع وا¦تّع اXتاع تعا� ا! ذ@كر وقد بابه@/ ã|

اLٔصل
ã
| اXتاع فأمّا :@ ّ اLٔزهريى قال واحد@/ أصل ٕا� راجعة اختلفت وٕان ومعانzا

الدنيا@/
ã
| عليه

ã
çيأ والفناء ويðُّود به ويتبلّغ به يُنتفع ء ãÏ¾ فكّل

Fك وقبيحة@, حسنة تكون اXنفعة أّن والنعمة@: ب�اXنفعة الفرق ـ ١٦١ الفروق
حسنة@/ Lّٕا تكون L والنعمة وقبيحة@/ حسنة تكون ة ØÍÉXا أّن



١٣ متع

لوجود ٕامّا وذلك اللّذة به تتعّجل الّذيى النفع اXتاع أّن واXنفعة@: ب�اXتاع الفرق
ا¡اجة@/ لوقت اXاء وت
يد الطعام ٕاص4ح Lو اللّذة معه يكون ]ا وٕامّا اللّذة

ÇZتّع كالّذيى وا¦تـيع الشكر@/ يوجب اLٕنعام أّن وا¦تـيع@: اLٕنعـام ب� الفرق
نفسه@/ ع� واLٕتيان ماله اغتصاب من فيتمكّن ليستنoٕاليه اLٕنسان@بالطعام@وال¿Ìاب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وت4ؤم التذاذ انتفاع@يوجبحصول ذا ء

ã
Ï¿ال كون اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

بـه@/ يـنتفع Øح ذاته
ã
| جودة حّد ٕا� ء

ã
Ï¾ بلوغ مصاديقه@: ومن حاجة@/ رفع أو

Fك ء
ã
Ï¿ال

ã
| وٕاحكام وشّدة وا¡بل@/ والعمر كالشجر منه يستفاد Øح وطول وارتفاع

ا¡بل@/ فتل
ã
|

والقوت@, الزاد@,
ã
| Fك ا¡اجة@, مورد

ã
| منه وينتفع به تع ÔZ ]ع	ما فُعلة واÔXتعة
البيت@/ أثاث ومن اXطّلقة@, ومتعة به@, يتمتّع وما

ذا ء
ã
Ï¿ال وكون اÔXتوع ]ع	 فاXصدر وصفة@, مصدراً وَجبان كَس4م واÒXتاع@:

به@/ ينتفع ]ع	ما والصفة ا¡اجة@/ مورد
ã
| انتفاع

به@, انتـفاع ذا ء
ã
Ï¾ جعل أيى التعدية@, مقام ã

| يسـتعم4ن وا¦تيع@: واLٕمتاع
به@/ ومتّعه به أمتعه يقال

البقاء@: اLٕمتداد@, اLٕرتفاع@, البلوغ@, ا�ودة@, الطول@, التلّذذ@, ـ oمفاه أّن فظهر
وآثاره@/ اLٔصل لوازم من

:@
ã
| Fك ـ صفة واÒXتاع

/@٨٠ . ١٦ ٕا�ِح�ـ وَمتاعاً أثاثاً وأشعارها وأوبارها أصوافها وِمن



متع ١٤

/@٥٣ . ٣٣ ِحجابـ وراِء من فاسئلوهّن َمتاعاً سأ¦وهّن وٕاذا

/@١٧ . ١٢ ـ َمتاِعنا عند يوسَف وَتركنا

ا¡وائج@/ رفع
ã
| ومُتوع ٕانتفاع ذا يكون ما يراد

مفهوم
Ø
Dس Lو واLٕمتداد@, واLٕرتفاع والطول التلّذذ oع�مفاه فzا دLلة Lو

وهذه به@/ يتلّذذ ما )ص&
Ø ã
الن� أزواج عن مع	للسؤال L فٕانّه الثانية@, ا�Lية

ã
| التلّذذ

السؤال لزوم ٕا� Jتاج ف4 Lّوٕا والكفّ�@, الوجه
ã
| ا¡جاب وجوب ع� تدّل ا�Lية

فراجعها@/ اXورد@,
ã
| الواردة اLٔحاديث وتؤيّده ا¡جاب@, وراء عن

:@
ã
| Fك ـ ]ع	اÔXتوع مصدراً واXتاع

/@٢٣٦ . ٢ باXعروفـ َمتاعاً َقَدُره
ß ß
ْق� ÔXوَع�ا َقَدُره ع�اXوِسِع ومت�عوهّن

/@٣ . ١١ ـ َحَسناً َمتاعاً ت�عكم ÔZ ٕاليه توبوا Ø Ôj

/@٦١ . ٢٨ ـ نيا Kالد ا¡ياِة متاَع مّتعناُه @كََمن

الفعل نتيجة أّن ٕا� ٕاشارة با¦تيع@: L ال4ّزم
Ø ã
الث4~ ]صدر اXصدر

ã
| والتعب�

ع�جعل يدّل فٕانّه ا¦تيع@, 4Rف وهذا سن@, Ô¡وا باXعروف اÔXتوع نفس حصول هو
من اXصدر يكون أن اXطلق اXفعول

ã
| يلزم Lو الفاعل@/ جانب من وIقيقه اXتوع

فراجع@/ ـ@ الفعل باب

:@
ã
| Fك بالباء@,

ã
æالثا اXفعول ٕا� يتعّدي ا¦تيع فٕاّن ع�اXصدرّية@: ويدّل

/@@٨٨ . ١٥ ـ مyم أزواجاً به مّتعنا ٕا�ما عينيَك َن Pد Ô Ò] .

:@
ã
| Fك@ ـ التعدية قبل اXوجود به اXنتفع هو

ã
æالثا واXفعول

من اّلذين اسَتمتع Fك Rقكم ÒR rفاستَمع بكفرك@, [تPْع ُقل بالُعمرة@, [تPَع ن Òf
Rقهم@/ ÒR قبلكم



١٥ متع

به اXنتفَع هو
ã
æوالثا وبا�عل@/ ا¡قيقة

ã
| اXاتع هو التعدية بعد اLّٔول فاXفعول

با¡رف@/ اXذكور

:@
ã
| Fك@ ـ الشمول أو اLط4ق ٕا� النظر كان ٕاذا اXفعول هذا وJذف

/@٩٨ . ١٠ ٕا�ِح�ـ ومّتعناهم
/@٤٤ . ٢١ ـ وآباءهم هؤ.ِء مّتعنا بل

مسّمي@/ أجل ٕا� يشxون Lو ّ وبأيى ا¦تيع من نوع 0 بأيى أيى

/@١٩٦ . ٢ ـ ديىِ ÒGا Ìمن
Ò
Yستي« fا ّج Ò¡ٕا�ا بالُعمرة fن[تPع rأِمن فٕاذا

اLٕقتضاء اòارجّية@وIقّق واXوانع Í½¡ا اLٔمن@والفراغ@وارتفع حصل @فٕاذا أيى
[تّعه ُوجد أيى العمرة@, [اميّة بعد حوائجه ويرتفع به يلتّذ ]ا انتفع fن الوقت@: وسعة

/@ اGديى استي«Ìمن ما فله للحّج@: أحرم أن ٕا� وبعده العمرة بتحقّق

اXتمـتzع هو والُعمرة ا¦ّتع@, Iقّق ٕا� ٕاشارة \fن[تPع]
ã
ÏÈاXا بصيغة والتعب�

منه@/ التقص� بعد Jصل ا Ø̂ ٕا وهذا ووجوده@, Iقّقه بعد يكون أن Lزم به واXتمتّع به@,
ٕا�ِح�@/ عناهم Pومت :@

ã
| Fك ا¦ّتع@, غاية ٕا� ٕاشارة ّج@: Ò¡ٕا�ا وقوله

عن متأخ0رة Fzف العمـرة ٕاّن حيث والقران@, اLٕفراد حّج قبال
ã
| ا�Lية وهذه

والعمرة@/ ا¡ّج [اميّة بعد Fzف فا¦تّع ا¡ّج,

/@Fyبي Dوف ا¦تّع حّج عمرة بعد ا¦تّع جواز ã
| قاطعة ¼JÍة وا�Lية

fا ُمسـافح� غ� Òِصـن� ÔT بأمواِلكُم َتْبـتغوا@ أن ذلكم وراَء@ ما َلكُم Pواُِحل
/@٢٤ . ٤ ـ فريضًة اُجوَرهّن فآتوهّن مyّن Yستمتَعrبه

اLٕحصان سبيل ع� مyّن ء
ã
Ï¿ب اLٕستمتاع موارد bيع تشـمل عامّة ا�Lية

المسّماة@/ اLُجور ٕاعطاء وب¿Ìط الدينيّة اXقّررات وع�طبق
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مـفهوم oتعم ٕا� ٕاشارة العق4ء@: ذويى غ� ã
| اXسـتعمل ما بكلمة والتعب�

اختصاص Lو wّن@, تتعلّق خصوصيّة ّ وبأيى عضو ّ وبأيى Lو ّ اLٕنتفاع@واLٕستمتاع@بأيى
فٕاّن اXرأة@, Xقام oوتعظ Qليل فيه وأيضاً وجودهّن@/ Vموع من واLٕلتذاذ باLٕنتفاع

واLٕلتذاذ@: واLٕنتفاع باLٕستمتاع ليستUصوصة هيى حيث من اXرأة

ةً Pَمَود َبينكُم وَجَعَل ٕالzا لَتْسُكنوا أزواجاً أنُفِسكُم ِمن لكُم َخلَق أن آياِتِه ومن
/@٢١ . ٣٠ ـ ة Òaور

ورعاية واXرأة للرجل الص4ح وحفظ مقـّررة ¾Ìائط ع� النكاح مُتعة وأمّا

Ø
Dس Lو العمل هذا من الناشئة واLٕبت4ءات ا¡رمة وهتك التوليد من اLُمور عواقب
ٕاشكال يب� Lو الكرZة@, ا�Lية مصاديق من فتكون Tدودة@: مّدة

ã
كانت| ٕاذا للمرأة

فzا@/

أهل عن الواردة وبالروايات )ص&@, ا! رسول زمان
ã
| م¿Ìوعيxّا أصل نعم

أهـل بعض كان وٕان مقطوعة@, مسلّمة الفريقـ� طرق عن علzم@, ا! س4م البيت
من و¾Îواtم [ايلهم طبق ع� اXورد هذا

ã
| عملوا قد ا¡يوانيّة وا¦اي4ت اGوي

وأضّلوا@/ فضلّوا اLٔمر عواقب يراعوا أن دون

ِعْلم@/
ß
بغ� أهواَءهم َظلُموا اّلذين Yّتَبع بل

ٕا� L الثانوّية@, ا�هة هذه ٕا� ناظر فلعلّه IرZها@:
ã
بعض| عن رويى ما وأمّا

فzا@/ شّك L ا
Ø
W م¿Ìوعيxّا فٕاّن اXطلق@, hالتحر

Pحكن ÙÌº واُ Pعكن�اُمت Òفَتعاَل� xا وزينَ نيا Kالد ياةَ Ò¡ ا تُِردَن Ú Ôíُكن ٕان ٔ.زواِجك ُقل
/@٢٨ . ٣٣ ـ Rًي Òb Ìاحاً

Ò
º
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به واXنتفَع ٕاط4قهّن@, Øj اXاّدّية@, والعطيّات واòـ� النفع وٕايصال ا¦تـيع يراد
اXفهوم وليس اLٔزواج@/ ٕا� راجع ا�مع وضم� ا¦تيع@, من نوع ّ أيى ويشمل Tذوف

مyّن@/ ا¦تّع وأخذ )ص&
Ø ã
الن� تلّذذ الكلمة@: من

اُمور@: واXتاع ا¦تّع موضوع ã
ا�Lيات| من ويستفاد

الدنيا ا¡ياة فٕاّن وكيفاً@, ومقداراً زماناً Tـدود ّ اXاّديى ّ الدنيويى ا¦ـتّع أّن ـ ١
Çwذه اLٕنتـفاع فيكون Tـدودة@, Tصورة ا�«Êنيّة البدنيّـة القوي وكذلك Tدودة@,
اLُخروّية@: الروحانيّة ا¦تّعات 4Rف Tدوداً@, أيضاً الدنيويّة اLُمور مورد ã

و| القوي

/@٣٦ . ٢ ٕا�ِح�ـ وَمتاٌع hُمْستَقر أ.ْرِض
ã
| ولكُم

/@٧٧ . ٤ ـ � نYتّ ÒX Õخ� خرة Ð.وا قليٌل نيا Kالد َمتاُع ُقل

/@٣٨ . ٩ ـ قليل ٕاّ. خرة Ð.ا
ã
| الّدنيا ا¡ياِة َمتاُع fا

والص4ح العاقبة وحسن السعادة ع� دLلة فzا ليس الدنيويّة ا¦تّعات ـ ٢
اLٕشـتغال فٕاّن والض4ل@, والعصيان والطغيان النسيان هو فzا اLٔغلب بل والف4ح@,
استغ	@: رآه أن ليطغي واLٕنسان الروحانّية@, ا�هة ٕا� التوّجه عن Zنع الدنيا بلّذات

/@٢٠ . ٥٧ ـ الغرور َمتاُع ٕاّ. نيا Kالد ا¡ياةُ وما

/@١٨ . ٢٥ ـ @ُبوراً قوماً وكانوا @كر �الذ َنسوا Øح� وآباَءهم م Òxمتّع ولكن

العـائلة حوائـج تأم�
ã
| Fك وهذا مسـتحبّاً أو واجباً ا¦تـيع يكون قد ـ ٣

تعا�@: قال والنسيان@, ٕا�الطغيان Nّر n ما والزوجة@, ع�اLٔوLد والتوسعة

ßقـ� ÔXوَع�ا َقَدره َع�اXوِسع Pعوُهن�وَمت ساء@/// �الن rطلّق ٕان عليكُم ُجناَح .
/@٢٣٦ . ٢ عروفـ ÒXبا متاعاً َقَدره



íم ١٨

ـ @Rًي Òb Ìاحاً@
Ò
º حوهّن

Ù
Ì
Ò
ºو ـعوهّن �fت طّلقتموهّن@/// Øjؤمنـات ÔXا Ôrنكْح ذا@ ٕا

/@٤٩ .@@٣٣

ـ Rًي Òb Ìاحاً@
Ò
º حكّن

Ù
Ìº واُ Pعكن��اُمت فَتعالَ وِزينxا نيا Kالد ا¡ياةَ تُِردن Øíكن ٕان

/@٢٨ . ٣٣

/@٦ . ٦٥ ـ ُتضاّروهّن و. ُوجِدكم َسكنrمن حيث من أسِكنوهّن

والعطايا ات
Ø

ÒXا وٕايتاء ا¦تيع بلزوم الكرZة ا�Lيات هذه

ã
| تعا� ا! فحكم

كان واLذا bيل@, Ìاح
Ò
وب« باXعروف ´Ì»الت يكون وبأن وحينه@, الط4ق قبل للنساء

التكليف يكون فكيف )ص&@,
Ø ã
ٕا�الن� بالنسبة Øوح بل الفراق زمان

ã
كذلك| اLٔمر

اLٕنس@/ حال
ã
و| الفراق قبل زمان

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@íم

صُلب ما اLٔرض@: واíÒXمن مَت�@/ فهو ,@ وقويى اشتّد َمتانة@: ء ãÏ¿ال@ Ôíم ـ مصبا
اÒXتـناِن@: فارس@: ابن وقال الظهـر@/ :@íXوا Îام@/ ßºو Îºم مثل ِمتان وا�مع وارتفع@,
ويؤّنث@/ ويذّكر �Zو¾Êل@, عن :@ ا�وهريى وزاد واللحم@, الَعَصب من لب الص� مُكتنفا

متنه@/ أصبت وقتل@: ÍÈب
ã
èبا من متناً الرجل ومتنت

منه وطول@/ امتـداد مع ء
ã
Ï¿ال

ã
| ص4بة ع� يدّل صحيح أصل :@íم ـ مقا

ٕا� يذهبون مَتنٌة@, ويقولون@: ِمتان@/ وا�مع وانقاد@, اLٔرضوارتفع صُلبمن ما :@íXا
ماطله@/ وماتنه@: بعيداً@/ شديداً Wاِتناً@: س�اً وسار الغاية@,

ã
| اXباعدة واFXَتنة@: اللحمة@/

بيتاً@/ وذلك بيتاً هذا قال ٕاذا الشاعَرين@: وWاتنة

ء@:
ã
Ï¾ ومíكّل وا�مع@ُمتون@وِمتان, َظهره@, ما@صلب ء:

ã
Ï¾ كّل اíXمن ـ لسا



١٩ íم

واسـتوي@, اLٔرض من ارتفع ما íـXوا البارز@/ وجهها زادة@: ÒXا íوم منـه@/ ظهر ما
اLٕقتدار ذو اÒXت�@: القّوة ذو ومع	 ُصلب@/ ّ قويى :@íَم ورجل وصُلب@/ ارتفع ما وقيل
يلحقه L الّذيى الشديد ّ القويى هو ابن@اLٔث�@: قال /@ ّ القويى صفة@ا!@: ã

واXت�@| الشديد@/
بالغ ٕانّه حيث من فهو والقّوة@, الشّدة ـتانة@: ÒXوا تعب@/ Lو كلفة Lو مشقّة أفعاله

ã
|

أقام@/ مُتوناً@: باXكان Òíوم مت�@/ القّوة شديد ٕانّه حيث ومن ,@ ّ قويى تامّها القدرة

خا¼Íة@/ )موتِن& ـ قع

بودن@/ ن�ومند و استوار ـ @ ع
يى ـ@ ـ @
ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والطول مفاهo@اLٕمتداد وأمّا مع@ثبوت@/ ٕاحكام هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@اLٔصل

آثار من كلّها واLٕنقياد@: والقدرة واLٕقامة والقّوة والشّدة والص4بة والبعد واLٕرتفاع
الثبوت@/ اLٕحكام@, قيدان@: فيه واLٔصل واXوضوعات@/ اXوارد بتناسب اLٔصل@,

ما
ã
و| ء@,

ã
Ï¿ال وجـه من البارز

ã
و| البدن@, َظهر

ã
| وثبوت ٕاحكام وباعتبار

اXستمّرة@, واLٕقامة اXشاعرة@,
ã
و| الس�اXمتّد@,

ã
و| اLٔرض@, وجه من وارتفع صلب

اXاّدة@/ علzا تطلق الشديدة@: القّوة
ã
و|

من أو ,@ ّ اLٕنðاعيى اLٕشتقاق من متنه@: ÍÈبت أيى الرجل متنت ـ قوGم وأمّا
التجّوز@/

/@٤٥ . ٦٨ َمت�ـ َكيديى ٕاّن Gم
ã
واُم�

ب�, @قبال@ا¢الف�اXكذ0
ã
العمل@| وهذا اÍÈLٕار, التدب�والعمل@بقصد هو الكيد

وL@تزلزل وثبوت@, ٕاحكام فيه كيده بأّن يتوّجهوا أن وLزم قبال@مكرهم@وكيدهم,
ã
و|
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نافذ@/ قاطع وهو بوجه@, فيه ضعف Lو tاون Lو

أن ريـُد اُ وما ِرْزٍق من مyم ريُد اُ ما ليعـُبدوِن ٕاّ. وإ.نَس Pن	ا َخَلْقُت وما
/@٥٨ . ٥١ ـ Ôت� ÒXا ِة القّو ذو الّرّزاق هو اَ� ٕاّن ُيطِعموِن

الفناء حقيقة ٕا�مقام والوصول العبوديّة حالة حصول Fخلقه
ã
|@ الغاييى فالنظر

اXطلقة@/ العظمة قبال
ã
| FÎ»أنف

ã
| و¾Îودها والذلّة

Øح موالzم@, قبال
ã
| للعبيد اXعمولة العرفيّة كالعبوديّة العبوديّة هذه وليس

اLقتضاء ع�طبق ٕانعام هو الرزق فٕاّن Rدماtم@, حوائجهم@وقاموا يطيعوهم@ويقضوا
وا¡اجة@/

اXطلق الرّزاق هو بل ورزق@, ٕاعانة ٕا� Jتاج Lو اXطلق
Ø ã
الغ	 هو تعا� وا!

اÇXت� وهو حاجاtم@, وطبق وجودهم اقتضاء ع� اòلق bيع رزق ع� ّ والقويى
ا¤كم@/ الثابت

اXفهوم@, Gذا
Ø ã
حقي� تاّم كامل مصداق تعا� وهو ا¡س	@: اÊºLٔء من فاXت�

اضطراب Lو تزلزل يع�يه L Mيث وجوده
ã
| ٕاحكام مع اXطلق ا¡ّق الثابت وهو

عجز@/ Lو تأّثر Lو حّد Lو فقر Lو حاجة Lو ضعف Lو Iّول Lو

ã
çالذا بالفقر متّصفة سويه ما bيع ٕاذ تعا�@, غ�ه

ã
| اXتانة حّق يتحقّق Lو

:@
ã
çالذا والفـقر ا¤Çدوديّة هذه لوازم ومن واLٕحتياج@, والضعف والعجز وا¤دوديّة

وحياtا@/ بقاؤها hويستد قوامها يستمّر به الّذيى الرزق ٕا� اLٕحتياج

والضعف@/ والتحّول واLٕضطراب الðلزل oمفاه اLٕحكام يقابل
Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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م�@:
م Lو وال¿Ìط@, اLسـتفهام

ã
| للزمان م ومyا ـ للجاميى الكافية ¾Ìح

يـوم أيّان ÇLو ,@م مثل ٕاسـتفهاماً للزمان أيّان ومyا أخرج@/ Hرج وم القتال@؟
يوم أيّان يقال ف4 وباXستقبل@, العظام باLُمور Uتّص أيّان أّن Fyبي والفرق الّدين@؟

/@Fw Uتّص غ� مفٕانّه 4Rف ا¡اّج@, قدم وأيّان زيد@؟ قيام

ã
| ويستعمل يُفعل@, أو فيه فُِعل زمان عن ٕاستفهاماً يكون ظرف :@م ـ مصبا
الشمس@/ مطلعت يقال ف4 ا¤قzق

ã
| L مزمانه@, أيى مالقتال@؟ فيقال اXمكن@,

الفعل ع� تقع Fّكل فقالوا ,@Fّكل وب� بينه وفّرقوا التكرار@,
ã
ÏÉيقت ف4 ¾Ìطاً ويكون

Fّكل قال فٕاذا التكرار@, يقبل L والزمان الزمان ع� تقع وم تكراره@, جائز والفعل
للتكرار@/ كانت ما@: علzا ِزيد ٕاذا النحاة بعض وقال دخلxا@/ َدخلة كّل fعناه دخلَت@:
/@
ã
الن�

ã
| للحال كانت وقعت¾Ìطاً وٕاذا التوكيد@/ غ� يفيد L الزائد Lّٔن ضعيف وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال¿Ìط مـفهوما وأمّـا الزمانّيـة@, الظرفيّة هو الكلمة@: ã| الواحـد اLٔصل أّن
وغ�ه@, ما كلمة

ã
| سبق Fك التعب�@, وكيفيّة الك4م ¡ن Fzعل يدّل ا Ø̂ فٕا واLٕستفهام@:

ال¿Ìط اُريد فٕاذا اXراد@, اXع	 من وظهور اXفهوم من أثر كاللحن اLٕعراب ٕاّن وقلنا
وهذا وا�زاء@, ال¿Ìط مورد

ã
| الواقعتان الكلمتان فتجزم ا�زم@, يناسبه الك4م من
واللحن@/ الك4م [ديد اXقتÏÉفيه اLٕستفهام 4Rف

التعب�@/ ¡ن من فيستفاد التكرار@: مفهوم وهكذا



مثل ٢٢

ع� الدالّتـ� ,@Xوا اXتو
ã
çماّد وب� الكلمـة هذه ب� التناسـب Oـ� Lو

مورد
ã
| اXستعملة ما@, وب�كلمة بيyا وهكذا ٕامتداداً@/ أيضاً الزمان

ã
| فٕاّن اLمتداد@,

واLٕستفهام@/ ال¿Ìط

/@٤٨ . ٣٦ صادق�ـ rكن ٕان الوعُد َم�هذا ويقولون
/@٢١٤ . ٢ قريبـ ا� ÒÍ½ن ٕاّن ا�أ. ÔÍ½َم�ن
/@٥١ . ١٧ ـ قريباً يكوَن Ïأن

Ò
َع« ُقل َم�هو

والفتح@/ ا�Lخرة وعد زمان عن اLٕستفهام مورد
ã
استعملت| قد

بالنظام ترتبط
ã
الّ اXستقبلة اLُمور موارد

ã
| كث�اً السؤاLت@تُري هذه وأمثال

ا¡Çوادث bيع وقّدر ]جارvا ÓFعل وJيط اLُمور مصا¬ يعلم ا! فٕاّن الدارين@,
ã
|

القـادر nالعـا وهو ء
ã
Ï¾ علمه عن يعزب Lو ا¡قيقيّة اXصا¬ ÏÉمقت ع� الواقعة

ا¤يط@/

gJون Lو ا¤دود@, الضعيف علمهم به أحاط ما Lّٕا يدركون L الناس ولكّن
اXصا¬ وٕا� nوالعا اòلق نظام ٕا� التوّجه Gم Zكن Lو عاج4ً@, منافعهم فيه ]ا Lّٕا
ٕاّ. الِعلم اُوتيrمن وما ـ واXعنويّة والغائبة اÎ¿Xودة واXستقبلة ا¡اÍÈة واXفاسد

/@Rًَقلي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مثل@:

أيى هذا@, ِمثل وهذا ء@, ãÏ¿لل ء ãÏ¿ال ع�مناظرة يدّل صحيح أصل مثل@: ـ مقا
أمثَل العرب@: تقول كشبيه@/ مَثيل قالوا Çا Ø[ور واحد@/ مع	

ã
| ثال@: ßXوا واßXثل نظ�ه@/

أيضاً@, اßXثل واÒXثَل@: فَعله@/ كان ما مثل به فعل أ@نّه واXع	 قََوداً@, قتَله ف4ناً@: السلطاُن
اXع	@/

ã
| ِمثله عن به موّرًي Lٔ@ّنه@ُيذكر هذا, من اÍÉXوب@مأخوذ واÒXثَل @كَشَبه@وِشبه@/



٢٣ مثل

العقوبات أيى أيضاً@, هذا من ـث4ُت ÒXوا أيضاً@/ هذا من هو نكّل@, ٕاذا به مثّل وقوGـم
انتصب@/ قا_اً@: الرجُل ومَثَل َمُثلة@/ وواحدها Lٔجلـه@, وقعت ما مثل عن َتزجر

ã
الّ

فوقه@, أو Iته ما Zاثل ء
ã
Ï¾ وهو مُثُل وا�مع الفراش@, ثال@: ßXوا أمِثلة@/ اßXثال وbع

وهؤLء ,@�òوا الص4ح Lٔهل Wاثل ٕانّه أيى للخ�@, أدناهم ف4ن@: ã
ب	 أمثل وف4ن

خيارهم@/ أيى القوم@, أماثل

ء
ã
Ï¿ال نـفس و]ع	 الشبيه@, ]ع	 أوجه@: ث4ثة ع� يستعمل اXثل@: ـ مصبا
وهّن وهم وYا وهيى هو فيقال وا�مع واXؤّنث اXذّكر به ويوصف وزائدة@, وذاته@,
ليس ـ تعا� قوله ع�هذا بعÎÉم وخّرج ِمثلنا@/ لب¿Ìين أنؤمن ـ الت�يل

ã
و| مثله@/

ع� ا Øu@Lٔ بالزيادة@, القول من أو� هذا وقال ء@,
ã
Ï¾ كوصفه ليس أيى ء@, ãÏ¾ @كمثله

أيى ا�ميل@, يعرف مَن مثلك يقال Fك ء@,
ã
Ï¾ كذاته اXع	ليس وقيل اLٔصل@/ خ4ف

]ثل آمنوا فٕان ـ الزيادة ومثال الّظلFت@/
ã
| مثله كَمن ـ قوله وعليه كذا@, تكون أنت

L أنت أيى زائدة@, مثل قالوا كذا@, يفعل L مثلك :@
ã
Ø	ج ابن قال ]ا@/ أيى آمنrبه@, ما

واÒXثيل واÒXثَل ل4ٔمر@/ أثبت ليكون كذا@, شأuم bاعة أنتمن ـ تأويله أّن Lّٕا تفعل@,
وصفاً@, أيى مَث4ًَ وÍÈب@ا! واXفتوح@]ع	الوصف@, ]ع	شبه@, اXكسور وقيل @كذلك@/

اXصّورة@/ الصورة والت0مثال@: شاwه@/ ٕاذا Wاثلة ماثله ٕاËºمن ثال@: ßXوا

يـقال غ�ه@, مثال ع� اXصّور واÔXمثzل@: اLٕنتصاب@, اÔXثول أصل مثل@: ـ مفر
فليَتبّوء الرجاُل له ثzل ÔZ أن zأحب مَن )ص&@: قوله ومنه ر@, zوتَصو انتصب ء@:

ã
Ï¿ال مَثُل

قول عن عبارة واÒXثَل@: تصّور@/ كذا@: ثّل Ò]و ر@, zصوXا ء ãÏ¿ال والت0مثال@: النار@/ من مَقعده
ويُصّوره@/ ا�Lخر أحدYا Øليب� آخر ء

ã
Ï¾

ã
| Lًقو يُشبه ء

ã
Ï¾

ã
|

واÒXثل الذات@/
ã
| تكافآ ما اßXثل� أّن واÒXثَل@: اßXثل ب� الفرق ـ ١٢٦ الفروق

ا�ّنة@/ صفة أيى وعد@, ã
� الّ ا	نّة َمَثل ـ الصفة بالتحريك@:



مثل ٢٤

صفاته أ@ك�
ã
| ء

ã
Ï¿ال يشـبه الّذيى هو الشكل أّن والشكل@: اXثل ب� الفرق

الصور@/
ã
| Lّٕا يستعمل Lو ,@Fyبي الفرق يشكل Øح

السواد شبه السواد فيقال يشاهد, Dيستعمل@ف الشبه أّن الفرق@ب�الشبه@واXثل@:
مثلها@/ يقال Fك القدرة@, يقال Lو

L@يكون واحد وجه من ء
ã
Ï¿بال يشبه ء

ã
Ï¿ال أّن التشبيه@واXثل: ب�@كاف الفرق

تشـبيه يفيد بالكاف والتشبيه لذاته@/ الوجوه bيع من أش}ه ٕاذا Lّٕا ا¡قيقة
ã
| مثله

ببعض@/ بعÎÉا الذوات تشبيه يفيد وباXثل ببعض@, بعÎÉا الصفات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXمـتازة الصـفات

ã
| ء

ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ مسـاواة هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن
تاّمة@/ مشاwة وهذا اXنظورة@,

الصورّية@/ الظاهريّة الصفات
ã
| مشاwة والشكل

معنويّة جهات من الظاهرّية@أو الصفات
ã
| جزءاً أو ك4ًّ مشاwة مطلق والشبه@:

متشاwات@/ واُخر ـ@

Wتازة@/ أصيلة صفات
ã
| شباهة واßXثل@:

العنوان@, هذا فيه ويثبت باßXثليّة يتّصف ما ]ع	 كحَسن مش}ة صفة واÒXثَل@:
¾Ìيف@/ ع�وزان @كاÒXثيل

واXشـاwة اXثليّة ã| وامتياز فضيلة له من وهو كاLٔعلم@, للتفضيل واLٔمثل@:
ا¦ثّل@/

ã
و| ء

ã
Ï¿ب

واLٕستمرار@/ التداوم جهة Fzف ي4حظ وا¦اثل@: واFXثلة



٢٥ مثل

/@١١٣ . ٢ ـ قوGم ِمثَل َيعلمون اّلذين. قال

/@١٣٧ . ٢ ـ اهَتدوا فقد بِه Ôrآمن ما ]ثِل آَمنوا@ فٕان

/@١٩٤ . ٢ ـ عليكم اعَتدي ما ]ثِل عليِه فاْعَتدوا عليكُم اعَتدي fن

/@٢٢٨ . ٢ باXعروفـ علzّن اّلذيى مثُل ّن ÒGو

/@٨٨ . ١٧ ـ الُقرآن هذا ]ثِل يأتوا ع�أن

/@١١٠ . ١٨ ـ مثلكُم
Õ
Ì¿ بَ أنا ا Ø̂ ٕا ُقل

@اZLٕان@واLٕعتداء@وغ�ها@/
ã
| @اòصوصيّات@اXمتازة,@وهكذا ã|@مGمشابه@قو يراد

/@١١ . ٤٢ ـ الَبص� ميُع Pالس وهَو ٌء ãÏ¾ كِمثلِه ليَس

بل مستقّل مع	 عن
Ñ
يُن� Lو غ�ه

ã
| مع	 ع� ويدّل تشبيه حرف الكاف

ليس أ@نّه واXع	 ما@, شباهة فيه وجد الّذيى باXثل يتعلّق ã�والن غ�ه@, ã
| مع	 يوجد

من وقريباً شبzاً شيئاً فٕاّن أو�@, ع�طريق اXثل انتفاء فيكون له@, كاßXثل وهو ء ãÏ¾
أو�@/ بطريق يكون اXثل نفس فانتفاء منفيّاً@, كان ٕاذا اXثليّة

بـل بزائـدة@, Lو الذات ]ع	 وليست ,@
Ø ã
ا¡قي� ]عناها مستعملة اXثل فكلمة

التعب� من أبلغ التعب� وهذا باXثلّية@, شباهة فيه وجد الّذيى اXثل ã�ن ã| التعب� لطف
نفسه@/ اXثل

ã
بن�

زيـادة فٕاّن الصفة@: ]ع	 اXثل أّن أو زائدة@, الكاف بأّن القول أيضاً وL@يصّح
اXمتازة@, الصفات

ã
| اXشابه معناه اXثل ٕاّن وقلنا معقولة@, غ� تعا� ا! ك4م

ã
| @كلمة

تعي�
ã
| ٕاشتباهاً وأوجب صفة@, بفتحت� اXثل صيغة من جاء قد الصفة مفهوم ولعّل

مع	اXاّدة@/ حقيقة

/@٧٥ . ١٦ ـ @Wلوكاً َعْبداً Rًََمث اُ� ÍÈَب



مثل ٢٦

/@٢٦ . ٢ ـ بَعوضًة ما@ Rًَمث يÍÉَب أن َيستحييى . اَ� ٕاّن

/@١٦ . ٥٩ ـ ا@كُفر لRٕنساِن @قاَل ٕاذ يطاِن Pالش @َكَمَثِل

/@٥ . ٦٢ ـ أْسفاراً مُل Ö ÒJ Fِر@ ß¡ا @َكَمَثِل

اÇXملوك فالعبد أمر@, ٕاراءة مقام
ã
| اÇXتمثّل وهو ِمث4ً بكونه يتّصف ما اÒXثَل@:

اÒXثل
ã
و| ٕاراءtا@/ يراد منظورة اُمور فzا Ë

Ø
يتج« أمثال والشيطان Fر ß¡وا والبَعوضة

اXقصودة@/ واòصوصيّات اXمتازة الصفات أهّم ي�اءي

/@١٧ . ٢ ـ ناراً اسَتوَقد اّلذيى َكَمَثل َمَثلهم

/@٥٩ . ٣ ترابـ ِمن خلَقه آَدَم َكَمَثل ا� عي«Ïعند َمَثَل ٕاّن

/@١٧٦ . ٧ الَكلبـ َكَمَثل َثله Ò Òf

ء
ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¿ال نفس تشبيه فٕاّن حيثYا@: اXوضوَع�من دون باÒXثل اÒXثل شبّه

اLٕش�اك يفيد Lو كالكلب@, وهو عي«Ïكآدم@, ٕاّن
ã
| Fك الذات@,

ã
| Fتوافقه يفيد آخر

فٕاّن له@, اÒXثَل عنوان تشـبيه 4Rف وهذا مقصودة@, خصوصيّة ã
و| الّصفات أهّم

ã
|

اXقصودة@/ اXمتازة صفاته من اXتمثّل هو ء
ã
Ï¾ كّل مَثَل

اXنظور فهو به@: ح ØÍ½وي الشبه وجه يذكر أن ٕامّا واÒXثل التعب�باßXثل ã| ٕاّن
Ø
j

تعا�@: قوله
ã
| Fك ,@ Øع�Xا ا¢صوص

يلهث@/ عليه Iمل ٕان تراب@, ِمن خلَقُه

به@, اXشبّه
ã
| Wتازة صفات bيع فيعّم Uصوص@: شبه وجه يذكر L أن وٕامّا

:@
ã
| Fك ع�اXشّبه@, ينطبق Øح

مثل َلنا ليَت يا و\ود@, عاد صاعقِة مثَل صاعقة أنذرتكُم مثلُكم@,
Õ
Ì¿ب أنا ا Ø̂ ٕا

مثلها@/ أو مyا
à
�Rنأت قارون@,

ã
çاُو ما



٢٧ مثل

وات مى Pالس ã| أ.ع� َثل ÒX ا ولُه عليِه وهوأهوُن ُيعيدُه Øj لَق Òò ا َيبدؤ اّلذيى وهَو
/@٢٧ . ٣٠ ـ oا¡ك العزيُز وهو وأ.ْرِض

واLٔرض ال«Êوات
ã
و| اLّٔول@, ٕا� بالرجوع ّ ثانويى عمل هو اLٕعادة ٕاّن قلنا

العظمي@, أÊºئه من ظاهرة وQلّيات ومقاماته تعا�وعظمته ا! صفات أع�من مَثل
النافذة@/ القاطعة وٕارادته ا¤يط ونوره وحgته وعلمه وقدرته حياته من

الباهرة@, صفاته وQلّيات العليا اLٔمثال هذا عن غفل من Lّٕا اLٕعادة ينكر ف4
واLٔرض@/ ال«Êوات

ã
| صنعه وعجائب وعلمه وحgته قدرته آثار ٕا� يتوّجه nو

طريقًة أمثُلهم يقول ٕاذ يقولون ]ا أعلُم Lُن َع¿Ìاً@ َلِبثrٕاّ. ٕان بيyم َيتخاَفتون
/@١٠٤ . ٢٠ ـ يوماً لِبثrٕاّ. ٕان

الوجدان طريق
ã
| تثبxّم جهة ã

ا£رم�@ومن@بيyم@| اXتمثّل@من هو اLٔمثل@هنا
الطريقة@/ جهة

ã
| اLٔمثل أيى واLٕنسانّية@, وال¿Ìف

ٕا�اLعتدال أقرب تكون ما طريقة@: اXث�واLٔمثل الطريقة ٕاّن طرق@:
ã
| وقلنا

صاح}ا@/ وكذا أخري@, طرق ٕا� بالنسبة وأعدل

ا¡ياة
ã
| منظّم صحيح معتدل برنا¶ من متّخذاً يكون ما الطريقة@: من واXراد

والروحانّية@/ ا�«Êنيّة

ã
| Ì¿الع اXراحل هو Ì¿الع من اXراد فلعّل َع¿Ìاً@: َلِبثrٕاّ. ٕان ـ قوGم وأمّا

Ø
j وا�Çن�@, الروح نفخ زمان

Ø
j النطفة@, تكّون حالة من ل4ٕنسان@,

Ø ã
التكوي	 الس�

,
Ø ã
æÊ»ا� ّ الروحيى ال
زخ Øj ,
الق زمان

Ø
j الكهولة,

Ø
j @الشباب@,

Ø
j ,ñا¦ي@

Ø
j الطفولة,

طولّية@/ وأزمنة IّوLت ع¿Ìة فهذه /@Ì¿¡وا البعث
Ø
j الصور@,

ã
| نفخ

Ø
j

البدء اXرحلت�ـ ٕا� ٕاشارة فلعلّه يوماً@: لبثrٕاّ. ٕان ـ طريقًة اLٔمثل قول وأمّا



مأجوج ٢٨

السابقة@/ ا�Lية
ã
| Fك والعود@,

التفعيل
ã
| أّن Lّٕا كالتفعيل وهو للتكث�@, مصدر داد@: Ú�كال بالفتح التzمثال وأمّا

واLستمرار@, ع�ا¦ديد التzفعال ã|و الفعل@, وقوع ع�جهة دLلة زيادة الياء, بوجود
اLٔلف@/ بوجود

وظهور@, ٕامتداد فيه Wاثِل ع� ويدّل بالفتح@, التzمثال بالك«ÌٕاËºمن والت0مثال
ا¦اثيل@/ وا�مع

/@٥٢ . ٢١ ـ عا@ِكفون Gا Ôrأن
ã
� الّ ماثيِل Pالت هذِه ما وقوِمه ٔ.بيه قال ٕاذ

/@١٣ . ٣٤ وابـ Ò	كا وِجفاٍن اثيَل Ò]و اريَب ÒTمن َيشاء ما لُه َيعملوَن
ا¦اثيل@/ هذه

ã
| 
وك وعظمة أYيّة ٕا� ٕاشارة الصيغة wذه فالتعب�

وتثّبت@/ واستحكام َربط فيه مفهوم
ã
| ٕاËºيستعمل والَعُضدة@: كالَعُضلة واÒXثُلة

Fك وحّدة@, شّدة فيه اXتمثّل ]ع	 فهو الثقيلة@, الضّمة ٕا� الفتحة من نقل بسبب وهذا
سيّئاً@/ اXتعقّبة العقوبة

ã
|

/@٦ . ١٣ ـ ثRُت ÒXا قبلِهم من خَلْت وقد ا¡َسنَة قبل بالّسي�ئة وَيستعجلونََك
اLٔعFل@/ سيّئات أثر

ã
عقوبات| أيى

واXساوية السي0ٔي العمل من اXتمثّلة هيى العقوبة أّن ٕا� ٕاشارة باÒXثلة والتعب�
عنه@/ اXنعكسة اXشاwة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مأجوج@:

عظيمتان اُمّتان ومأجوج ويأجوج توّقدت@/ أجيجاً@: تؤّج النار أّجت ـ مصبا
من مشتقّان وقيل ل4ٕناث@/ Ëºٕا ومأجوج للذكران@, Ëºٕا يأجوج@: وقيل ال�ك@/ من



٢٩ مأجوج

ومفعول@/ يفعول Fuووز أصل@, فاGمزة النار أّجت

بَنوَن Gم وُولد وياَفٌث وحاٌم ساٌم نوح@:
ã
ب	 مَواليد وهذه ـ ٢ . ١٠ التكوين

وِت�اُس@/ وماَشُك وتوباُل وياواُن ومادايى وماجوُج جوَمر ياَفث@: بنو الطوفان@/ بعد

رئيس ماجوج أرِض ع�جوج وجَهك اجعل آدَم ابن يا ـ ٢ . ٣٨ حزقيال
ياجوُج عليَك هىأَنَذا الرب� الّسيّد قال هكذا وقل عليه@, وتَنبzأ وتوباَل@, ماِشَك ُروٍش

رئيس@/

)مأجوج& ـ@ ـ هكذا@ وحزقيال العـ
يى التكوين ã|و
)جوج&@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Fك التوراة
ã
| اسـتعملت وقد الع
ّية@, اللغة هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

موÏº)ع&@/ زمان وال«Ìيانيّة الع
يّة ã| الكلمت� ع�وجود فيدّل نقلنا@,

كون اXسلّم من فٕاّن اLٔصل@,
ã
| الصينيّة من مأخوذة اللغة تكون أن وL@يبعد

Ø ã
}Ì¿ال ال¿Êل

ã
| اXعروف@باXنچوريى الص�@وهو من ال¿Êل

ã
مسكن@هات�الطائفت�@|

مربّعاً@/ كليوم� مليون من قريب وهو الص�@, Wلكة من

وتفصيل القطعة هذه تار± خصوصيّات ع� يدّل ما القدZة اXآخذ
ã
وليس|

اُمورهم@/ جريان وتوار± أهلzا حاLت

يِن Pد Pالس Òَب� بَلغ ٕاذا Øح� َسَبباً أتَبع Øj الّشمس@/// َمطِلع بَلغ Øح� َسَبباً أتَبع Ø Ôj
ومأُجوَج يأُجوَج ٕاّن

ß
الَقْرن� ذا يا قالوا َقْو.ً , َيفقهوَن .@َيكادوَن Fَقْوماً

ß
uمنُدو وَجَد

/@٩٤ . ١٨ ـ َخْرجاً لََك عُل Ö ÒS فهْل أ.رِض
ã
| ُمْفِسدوَن



مأجوج ٣٠

ومأجـوُج يأجوُج فتحت ٕاذا Øح� يَرجعون . م Øu@أ أهلكناها َع�َقرية وَحراٌم
/@٩٦ . ٢١ ـ َيْنِسلون َحَدٍب �كل من وهم

اُمور@: ا�Lيات من ويستفاد

فراجعه@/ القرن@,
ã
| القرن� ذيى عن البحث سبق ـ ١

وم¿Ìقها@/ الشمس ٕا�مطلع وصوله
ã
| كان ا�ريان هذا ـ ٢

جهة ٕا� كان ولعلّه ٕالzا@, وصوله وبعد اÌ¿Xق جهة
ã
| كان الس�الثانويى ـ ٣

الس� وهذا ومأجوج@, يأجوج اLُمّتان Fuدو ٕا�ب�جبل�ومن وصل ال¿Êل@ٕا�@أن
ٕا� يصل أن ٕا� واGند ٕايران خّط من كان مس�ه فٕاّن ,@ ّ الطبيعيى باXس� اLٔوفق هو

وسطه@/ أو الص� جنوب من جانب

الب4د@/ عرض من ث4ث�درجة من قريباً الس�ينطبق وهذا

الّذيى السّد غ� هو يكون@: مصداق ّ بأيى السّدين أّن ا�Lية من ويسـتفاد ـ ٤
ب�السّدين]@/ بلغ ٕاذا Øح�\ Fyبي بلغ أن بعد مستحدثاً كان Lٔ@نّه القرن�@, ذو جعله

فٕاّن َردماً ] وبيyم بينكم \ أجعل بالردم ّ اòارجيى العمل مقام ã
| Ø
ع قد ـ ٥

مورد
ã
| باXقام اXناسبة هيى الكلمة وهذه َخلل@, أو ثُلمة من يكون ما سّد هو الردم

العمل@/

ا�Çعل هذا بدء مورد
ã
و| َدف�@, zبالص وعمله@: السّد جعل مقام

ã
| Ø
وع ـ ٦

يتصّور ا Ø̂ ب�ا�بل�اXرتفع�ٕا السّد جعل فٕاّن بالسّدين@, ٕا�ا¤ّل@: البلوغ زمان
ã
و|

ã
الت4{ هو الصدف فٕاّن ,@Fyم L Fzوطرف Fzجانب من أيى ,@Fzصدف ب� يتحقّق بأن

ب�ا�بل�@/ بلغ ٕانّه ـ عرفاً فيقال البلوغ@: مورد
ã
| وأمّا جنب@/ عن

ا�بل كون جهة ٕا� النظر أّن ٕا� ٕاشارة ا�بل�@: دون بالسّدين التعب� وأمّا



٣١ مأجوج

اLٕستحكام@/ مع حاجزاً

¾Êل
ã
| السا@كنون ا�لود@, فر الص� من اُمّتان Fفه واXأجوج@: اليأجوج وأمّا ـ ٧

والتخريب@, من@اXفسدين@أهل@الطغيان@والعدوان وكانوا الص�@كاXغول@والتz�وغ�Yا,
¾Êل

ã
| السا@كن� الوحشيّة اLٔقوام ãأها� بقاطبة يومئذ العنوان هذا cول يبعد Lو

وغ�هم@/ واXغول ويوچانگ وتوانگو مانچو من منچوريى الص�ناحية

السّد بناء وزمان مشـّخصة ÇTلّهم وحدود اLُمّتـ� اُمـور خصوصيّات ـ ٨
راجع ـ اXقدار هذا من أزيد ٕا�التحقيق لنا سبيل Lو لنا@, Vهولة جريانه@: وجزئيّات

القرن@/ الردم@, السّد@,

سّدYا اLُمّت�واستحكام Tدوديّة أّن واLٔنبياء@: الكهف آيات من يستفاد ـ ٩
ويرفع السّد يفتح وانقÏÉا¡كم@: اXسّمي اLٔجل انxي وٕاذا معلوم@, وقت ٕا� تستمّر

ينسلون@/ حدب كّل من وهم ا¡ّد@,

فٕاذا
ã Ù
èر من رaـة هذا قال َنقباً@, له Yسَتطاعوا@ وما َيظهروه أن Yسطاعوا ا Òf

/@١٠٠ . ١٨ ـ َحّقاً
ã Ù
èَر وعُد وكاَن َد@كّاً جَعله

ã Ù
èر وعُد جاَء

زمان
ã
| مرتفع Tّل كّل من والنzسل ّد zالس ã| ّك zالد ع� ا�Lيات دLلة والظاهر

اXقّررة@/ الساعة من قريب

السادس
ã
ا£اورة@| اXغول@وaلxم@ع�اFXلك ع�@خروج ا�Lيات تطبيق وأمّا

ã
| النفخ قيد كان وٕان معلوم@, فغ� آسيا@:

ã
ÏÈأرا أ@ك� ع� استولوا Øح القرون@, من

ـ عاً Ö Òb فجَمْعناُهم وِر Kالص
ã
| وُنِفَخ بعٍض

ã
| وُج ÒZ يومئٍذ م ÔÎ ÒÉبع وترْكنا ـ ا�Lية آخر

والنقب@/ الظهور دون بال�ك يتعلّق

[ّوجهم ينxيى أن ٕا� بعض
ã
| بعÎÉم Zوج والنقب الظهور بعد تركناهم أيى



Vد ٣٢

النفخ@/ زمان ٕا� حياtم دائرة
ã
| وتوّسعهم

ثلث قريبمن وهو مليارد تقربمن هذا زماننا
ã
| الص� نفوس O�أّن Lو

اLٔرض@/ سكنة bعيّة

قطع ٕا� اXاّدية حياته
ã
| Jتاج أ@نّه Fك اLٕنسان أّن ٕا� نتوّجه أن Lزم ـ ١٠

قطع من الروحانيّة حياتنا ã
| لنا Nب كذلك Nاوره@: من جانب من يى والتعد0 النفوذ

يتمكّن Øح الباطن@,
ã
| والطمأنينة اLٔمن وIصيل الشياط� وٕاغواء الوسواس نفوذ

العبوديّة بوظائف العمل
ã
واLٕخ4ص| مقامه وترفيع نفسه tذيب ٕا� اLٕشتغال من

ّية@/ ×GLٕا والنواهيى واLٔوامر التكاليف من واLٕطاعة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Vد@:

ع� ا£يديّة واLٕبل ¾Ìيف@/ hكر ماجد@: ورجل وال¿Ìف@/ العّز ا£د@: ـ مصبا
التصغ�@/ لفظ

منه Tمود@/
ã
| Lّٕا يكون Lو الyاية@, ع�بلوغ يدّل صحيح أصل Vد@: ـ مقا

ماجد العرب@: وتقول كرمه@/ فوق كرم L ا£يد@, اXاجد وا! الكرم@/
ã
| الyاية بلوغ

قريباً نالت ا Øu@أ معـناه فقالوا@: وداً@: ÔV اLٕبل َدت
Ò
V ـ قوGم وأمّا فاخره@/ ف4ناً@: ف4ن

وغ�ه@/ طب الر� من ِشبَعها من

نيل ا£د ِسـيده@: ابن وال¿Ìف@/ الكرم وا£د@: والسخاء@/ اÔXروءة الَمجد@: ـ لسا
ده@:

Ú
Vو وأVَده خاّصة@/ ا�Lباء كرم ا£د وقيل@: باء@/ �Lبا Lّٕا يكون L وقيل@: ال¿Ìف@/

وا£د ال¿Ìف ّكيت@: الس0 ابن دهم@/ ÒV ذ@كروا بيyم: Dالقوم@ف و[اَجد عّظمه@وأث	عليه@,
@ال¿Ìف/@وا¡سب@والكرم

ã
متقّدمون@| له@آباء ¾Ìيف@ماجد: باء@,@يقال@رجل �Lيكونان@با



٣٣ Vد

ã
| وا£د للمبالغة@, فَعيل والَمجيد@: ¾Ìف@/ Gم آباء له يكن n وٕان الرجل

ã
| يكونان

[ُجد اLٕبُل وVَدت /@
ã
العا� الرفيع يريد ا£يد@: والقرآن الواسع@/ ال¿Ìف العرب@: @ك4م

ذلك وُعرف الشبع من قريباً الك4ٔ نالتمن وأVَدْت@: د@,
Ô Ô
Vو د

Ú
Vو مَواِجد وهيى وداً ÔV

أجسامها@/
ã
|

ٕاذا اLٕبل@, Vَدت قوGم من ا£د وأصل وا�4ل@/ الكرم
ã
| عة zالس ا£د@: ـ مفر

الفضل بذل
ã
| السعة Nريى أيى ا£يد@, ا!@: صفة ã

و| واسع@/ كث� َمرعًي
ã
| حصَلْت
به@/ ا¢تّص

بركة@/ منتقاة@, فا@كهة ,@�\ ء
ã
Ï¾ د&

ß ß
V( ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العـّزة آثـاره@: ومن وعلّو@/ سـعة

ã
| عظمة هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

والرفعة@/ والكرم وال¿Ìف

ا£د@/ صفة ثبوت ع� دLلة فعيل
ã
و| واXاجد@/ ا£يد ا¡س	@: ا! أÊºء ومن

ا£د@/ ع�قيام فاِعل@:
ã
و|

عظمة وLيتصّور قباله@,
ã
| Vد لغ�ه وليس ا£د@, ومطلق مطلق تعا�Vد وله

وعلّوه@/ عظمته سعة Iت وهو Lّٕا

اLّٔول وهو تناٍه@, Lو حّد وليسله مطلق ّ حيى تعا� وهو كذلك يكون Lكيف@
والباطن@/ والظاهر وا�Lخر

ـ يد ÒV يد Òa ٕانّه البيِت أهل عليكُم وبركاتِه اِ� َرaُة اِ� ِمنأمِر Òأتعجب� قالوا
/@٧٣ . ١١



Vد ٣٤

/@١٥ . ٨٥ ـ الَمجيُد الَعْرِش ذو الَودوُد الَغفوُر وهَو

الرÇaة تعلّق فٕاّن :@Fuمضمو يناسـب الكرZت� ا�Lيتـ�
ã
| ËºLٕا هذا ذ@كر

وسيعة عظمة وله ا£يد هو Lٔ@نّه ويتحّقق@, تعا�يتثّبت منه واXوّدة واXغفرة وال
كات
وهو والرaة@, واLٕفضال الكرم التاّمة@: عظمته آثار ومن ء@,

ã
Ï¾ كّل JيطVده رفيعة@,

اXوجودات@/ عن@مراتب عبارة والعرش اXطلق, ا¡مد العرش@وثابت@له تعا�@صاحب

وحgاً@/ ا�Lيت�موضوعاً ب�كلFت ما
ã
| فالتناسبTفوظ

ã
| وهو ومع	@, لفظاً oعظ فٕانّه :@hالكر القرآن ع� أيضاً ا£يد لفظ ويطلق
مثله@/ من بسورة

ã
çيأ أن Lٔحد Zكن L Mيث اLٕعجاز حّد يبلغ عظمته

ã
| وعلّو سعه

ٌء
ã
Ï Ò¾ هـذا الكاِفروَن فقاَل م Ôyم ُمنِْذٌر جاَءُهم أن َعِجبوا َبل ا£يِد والقرآِن ق

/@١ . ٥٠ َعِجيبـ

/@٢١ . ٨٥ ـ فوظ Ö ÒT لَْوٍح
ã
| يٌد ÒV ُقْرآٌن ُهَو بل

اLٕتيان عن يعجز اXع	حّداً
ã
و| اللفظ عظمة

ã
| بلغ القرآن أّن قرء@:

ã
| سبق

تعا�@: قال بل ,@Ì¿ب ّ أيى ]ثله

ـ ]ثِله .@يأتوَن الُقْرآِن هذا ْثِل
ß
[ يأتوا ع�أن Kن	وا إ.نُْس ل
Yجتمَعت قل

/@@٨٨ . ١٧

اXع	 بيان
ã
| دLلة

Ø
kوأ أنسب هو اX�ادفات@, ب� من لفظ ّ أيى انتخب نعم

ّ أيى ã| ريـب@, L@يعـ�يه الّذيى القاطع الواقع ا¡ّق هو ما ã
æـعاXا من Øب� وقد اXراد@/

,@ ّ ٕاجBعيى ,@ Ø ãæعرفا ,@ Ø ãèأد ,@ ّ فقهيى ,@ Ø ã�فلس ,@ Ø ãæروحا ,@ Ø ã}4أخ ,@ ّ طبيعيى وحكم@: موضوع
/@ ّ تارOيى

/@٤٢ . ٤١ ـ َخلِفه ِمن و. ب�َيَديِْه ِمن الباطُل يأتيِه .



٣٥ Vس

اXعنويّات@/ ã| ٕاستعGFا أ@ك� اXاّدة أّن �O@Lو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Vس@:

ا£وس, من صار و[ّجس: @كلمة@فارسّية@/ وهيى اُّمة@من@الناس@, ا£وس: ـ مصبا
Vوساً@/ جع4ه أبواه@: َسه

Ø
Vو Íوtّود@/

Ø
تن½ يقال Fك@

وبالفارسيّة / َمگوش,@مَگيى ب@من@الفارسّية@القدZة@ـ zمعر وس: ÒV فرهنگ@مع�ـ
من nالعا	ع[ ـ@ موبَد ـ كلمة اXاّدة هذه من اُخذ وقد ُمغو@/ أوستا

ã
و| َمغ@/ ـ اXعمولة

ا£وس@/

Vوس@/ موبد@, مغ@, مَگوگ@: ـ پهلويى فرهنگ
ماجوش@/ ـ آراميى وس@: ÒV ـ

ã
تطبي� فرهنگ

ما@گوشا@/ ـ
ã
æياÌº وس@: ÒV ـ

ã
تطبي� فرهنگ

ماغ@/ ـ ع
يى وس@: ÒV ـ
ã
تطبي� فرهنگ

لدين واòدمة ع�الكهنة يطلق ,@ ّ أوِمديى Ø ãæكلدا لفظ Vوس@: كتاب@: قاموس
معابدهم@/

ã
| وٕابقائه النار حفظ

ã
| اXراقبة وظائفهم ومن زردشت@/

َحرة zوالس الَمجوس كّل فوق أضعاٍف ع¿Ìة وَجدهم اÒXلِك ـ ٢٠ . ١ دانيال

ã
و| ـ@ ٢ . ٢ ـ اXِلك@/ لكورش اLُو� السنة ٕا� دانيال وكان Wلكته@, كّل

ã
| الّذين

َحرة@/ zوالس الَمجوس يُستَدعي بأن اXلِك فأمر ///@ÍÚ
½ نَ نَبوَخذ ِملك من الثانية السنة

ه�وُدس أيّام ã
| الzـوديّة م Ò¡ َبيت

ã
| يَسوُع ُولد وØXا ـ ١ . ٢ Øمَ ٕاSيل

الzود ملُِك اXولوُد هو قائل�أيَن
Ò
oٕا�اورشل جاؤوا قد اÌ¿Xق Vوسمن ٕاذاً اXلِك

له@/ لنسُجد وأتينا اÌ¿Xق
ã
| َمه ÒS رأينا فٕانّنا



Vس ٣٦

أصل� أثبتوا Øح با£وس@, اختّصت الثنويّة Øj ـ ٦٠ . ٢
ã
æرستاÎ¿لل اXلل

الظـلمة@,
ã
æوالثا النور أحدYا يسّمون ,@

Ø
Ì¿وال �òا يقت«Êن ,@�Zقد مدبّرين ٕاثن�

ـ ٕاحداYا قاعدت�@, ع� تدور كلّها ا£ـوس ومسائل وأهرمن@/ يزدان وبالفارسيّة
وجعلوا الظلمة@/ من النور خ4ص سبب ـ والثانية بالظلمة@/ النور ٕامðاج سبب بيان
أن ÇNوز L اLٔصل� أّن زعموا اLٔصليّة وا£وس معاداً@/ وا4òص مبدءاً اLٕمðاج

Tدثة@/ والظلمة
Ø ã
أز� النور بل أزليّ�@, �Zقد يكونا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من مأخوذة والكلمة زرادشت@, ع�دين اXلّة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

القدZة@/ الفارسيّة

ã
| مسـتعملة كانت الكلمة أّن :@ Øم وٕاSـيل دانيال

ã
| اسـتعÇGFا من ويظهر

/@Fuزما
ã
كانت| Vوس وملّة الزمان�@,

ã
| Ø|توXا بابل ملوك من وهو ,@&Í

Ú
½ نَ ت ÔR( ÍØ

½ نَ نَبوكُد زمان
ã
| كان ودانيال

أوائله@/ السابع القرن أيى اXي4د@, قبل ٦٠٥

/@ اXي4ديى السادس القرن قبل ظهوره فاXسلّم

وهو الفارسـّية@, من القدZة باللغة وكتابه وآذربيجان@, ٕايران ٕا� مبعوثاً وكان
بأوستا@/ اXسّمي

منظومة, ]ع	قطعات وگاتا بگاtا, يسّمي فصول@)١٧@فص4ً& من@أوستا وZتاز
زرادشت@/ كلFت أقدم وهيى

ّية@, ×GLٕا اXعارف من عال سطح
ã
| ا Øuفٕا زرادشت@, نبّوة مyا يستنبط ما وفzا



٣٧ Vس

تعا�@/ وأمره ا! عظمة قبال
ã
| وخشوعه وتذلّله خضوعه ع�كFل وتدّل

زرادشت ويَفدي يُقّدم ترbته@: ما ـ ص٤٩ ـ ٣٣ يسنا أهنودگات ـ @گاtا
ã
و|

قبال والصفاء@, اòلوص من Gا ما مع ا¡سنة@, وأقواله وأعFله فكره وخالص بروحه
الصدق@/ وِفناء َمزدا فناء ِفنائه

روح
Ú ã
ٕا� جاء ح� ا! يا أقّدسك أنا ـ ٦٧ ص ـ ٤٣ يسنا أشتودگات

ã
و|

موجباً الرسالة ٕا�
ã
بع� كان ولو اLُو�@, اXّرة

ã
| دينك من ÓFّمتعل و¼Íت الصدق@,

عمل@/ أحسن علمxا Lٔ@نّك الوظيفة@, هذه وأجريى أعمل ã Øæ@أ Lّٕا ,@ ã� واXشقّة للزaة

ٕا� أهورا َمزدا يُعطيى ما هو يوَجد@: ٕانعام أحسن ـ ١٤٣ ص ٥٣ يسـنا
ã
و|

العمل
ã
| اّتبع@دينه من بكّل وبكذا الدا_ة@, العالية السعيدة ا¡ياة من سپنBن@, زرادشت

الصدق@/ والقول

واّلذين والَمجوَس صـاري Pوالن Òوالّصـاِبئ� هاُدوا واّلذيَن آَمنـوا اّلذين ٕاّن
/@١٧ . ٢٢ ـ الِقيامة يوَم م Ôyبي َيفِصُل اَ� @ٕاّن أ¾Ìكوا

اLُو�من فاXرتبة ال¿Ìك@, ٕا� يصل أن ٕا� ومراتبه التوحيد بلحاظ ال�تيب
ا£وس@,

Ø
j النصاري@,

Ø
j الصائب�@, من ا¡نفاء

Ø
j الzود@,

Ø
j أسلموا@, للّذين التوحيد

وقـع
Ø
j ديانxم@, íم

ã
| موّحدين اòمس اLُمم كون ع� يدّل باÌ¿Xك� فاXقابلة

الكرZة@/ ا�Lية
ã
| الّذيى بال�تيب فzم ال¿Ìك ٕا� وا¦ايل اLLٕراف

nللـعا أّن اعتقدوا Mيث ال¿Ìك من قريب شديد ٕاLراف فzم وقع فا£وس

ã
تن� رأيت Fك زرادشـت كلFت أّن مع ,@

Ø
Ì¿وال �òا مبدأ وYا وظلمة نوراً أصل�

الباطلة@/ العقيدة هذه

وقرwم مرات}م Mسب بيyم الفصل ويتحقّق ا�Lخرة
ã
| Zتازون الفرق فهذه

اLٕخ4ص@/ تعا�ومن ا! توحيد من



Tص ٣٨

بفكريى ِفناءك واُقّدم ã
çآ أن أريد َمزدا@& )أيى ا! يا ـ ١١٥ ص ٤٩ يسنا

ã
و|

Øحـ فـيك@,
ã
çوغ�

ã
ونيّ اòالصـة ã

çوعباد الصـدق اتّبع الّذيى وروحيى الطاهر
ا!@/ يا

ã
� واحفظها اòالدة@, القّوة وشديد القدرة oعظ يا Iافظها@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Tص@:

صاً: ÒT وTَصه وتنقيته@/ ء
ã
Ï¾ليصH@ع� صحيح@يدّل أصل@واحد Tص@: ـ مقا

الذهب صت ÚTو ونقّاه@/ منه طّهره الذنب@: من العبد ا! وTَص عيب@/ كّل من خلّصه
وقياسه لق, Òòا الشديد يقولون@ٕانّه فرس@Wحzص, ـ وقوGم وب@/ zالش من خلّصته بالنار:
Øح ص ß ÔT ما واLٔوتار@: بال ß¡ا من الَمِحص وكذلك العيوب@/ من ء ال
يى أ@نّه عندنا

وLَن@/ زئ�ه ذهب

دَحـص@, مثل بِرجله اXذبوُح ص ÒTو َيعدو@, أيى Zَحص
Ô ã
�zالظ Tَص ـ صحا

واLٕختبار@/ اLٕبت4ء وا¦حيص@: يشوبه@/ ا
Ø
W خلّصتَه ٕاذا بالنار الذهب صت ÒTو

امتَحص@, وكذلك َشـديداً@, عدواً وعدا أÌºع َعـدوه@:
ã
|

Ô ã
الظ� Çص ÒT ـ لسا

واÒXْمحوصوالَمْحصوالَمحيص اòلق@, شّدة والَمْحص@: ذهب@/ اLٔرض@:
ã
ص| ÒTو

ء@/
ã
Ï¿ال خلوص والَمْحص@: اLٕبل@/ من الشديد هو وقيل@: اòلق@, الشديد ص@: zمحXوا

واSلت@/ الكسوف من ظهرت الشمُس@: أTَصت وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبـ� وبيyا والتثبيت@/ اLٕبقاء مع التخليص هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن

/@
أ@ك ٕاشتقاق وا¢ض@: ا¤ض مواّد



٣٩ Tق

وتطه� ـوب@/ zالش من الذهب وHليص وٕابقاؤه@/ ء
ã
Ï¿ال تنقـية مصاديقه@: من

وتثبيته@/ الدنس من ء
ã
Ï¿ال

ا4SLٕء@: لق@, Òòا ã| الشّدة اLٕختبار@, اLٕبت4ء@, العدو@, الذهاب@, ـ oمفاه وأمّا
ويوجب والتخليص@, التحّول حالة عن الذهاب ي4زم التثّبت فٕاّن اLٔصل@/ آثار fن

واLٕبت4ء@/ اLٕختبار ي4زم التخليص أّن Fك وانكشافاً@, وا4Sء شّدة

الكافرين حَق ÒZو آَمنوا اّلذيَن اُ� َص �وليُمح اس@/// النّ Òَب� ا@ ÔGُنداِو أ.يّاُم ِتلَك
/@١٤١ . ٣ ـ

يوجب@Hليص@اXؤمن�@وتثبيxم الدنيا ا¡ياة
ã
اLٔيّام@والتحّوLت@| تداول @ٕاّن أيى

وبقاءهم@/

فٕاّن ا¤ص@,
ã
| والبقاء التثّبت مفهوم ع� يدّل ا¦حيص@: قبال

ã
| ا¤ق وذ@كر

اL^حاء@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� نقصان فيه ا¤ق

/@١٥٤ . ٣ ـ قلوبكم
ã
| ما َص �ح Ô̈و ُصدوِركم

ã
| ما اُ� Ò ãولَيْبت�

الضعيفة@/ اLٕعتقادات من قلوبكم
ã
| ما ا! وليخلّص أيى

واLٕبت4ء اXصباح@, من كاXشكاة القلب من يستن� وهو القلب@, وعاء الصدر
والطمأنينة والزيغ ròوا وا¦حيص الصدر@, تناسب والتحّوLت وال¿Ìح واLٕختبار

الصدر@/ راجع ـ القلب تناسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Tق@:

ُوصف نقَص ء
ã
Ï¾ وكّل نقصه@, وÇTَقه@: نقصان@, ع� تدّل كلFت Tق@: ـ مقا

قوم وقال ب
كتـه@, ذهب ا!@: وTقه ا4Gل@/ [ّحق ٕاذا@ ال¿Îر آخر والَمحاق@: wذا@/



Tق ٤٠

ماِحُق وقوGم ا4Gل@, كمحاق لك
Ô
v أن اTLٕاق عمرو@: أبو وقال ء@, رديى وهو أTقه@:

به@/ ويذهب يوِبسه أيى النبات@, حق ÒZ ا¡ّر بشّدة ٕانّه أيى حّره@, شّدة يف@: zالص

ذهاب هو وقيل ال
كة@, منه وأذهب نقصـه نفع@: باب من Tقاً Tقه ـ مصبا

ã
| ليال لث4ث ا4Gل@, وا^حق الربا@/ ا! حق ÒZ ومنه أثر@, له يُري L Øح كلّه ء

ã
Ï¿ال

لغة@/ Ì»والك ,@
Ø
ËÉبال ا¤اق ËºLٕوا òفائه@/ ال¿Îر آخر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� ينxيى أن ٕا� ّ دفعيى أو ّ تدرNيى نقصان هو اXاّدة@: ã| الواحـد اLٔصل أّن

اLٕ^حاء@/ أو البط4ن

حُق ÒZ ـ@ ا�Lية
ã
| به قوبل وع�هذا زيادة@, مع انتفاخ وهو الربو@, @قبال

ã
| وهذا

َدقات@/ Pالص
ã
èوُيْر با �الر اُ�

اL^حاء@, ٕا� ينxيى أن ٕا� الشكل ã| ا4Gل نقصان اLٔصل@: مصـاديق ومن
زيادة@, اXأخوذ وهو الربا

ã
واLٕ^حاق@| ال¿Îر@/ @أواخر

ã
اòارج@|

ã
اXع	@يتحّقق@| وهذا

وجـود مع كان ٕاذا والذهاب مال@/
ã
| �òوا ال
كة وا^حاق وينمحق@/ ينقص فٕانّه

القيدين@/

/@٢٧٦ . ٢ ـ oأث كَّفاٍر Pُكل ّب ß ÔJ . واُ� َدقاِت Pالص
ã
èوُيْر َبوا �الر اُ� حُق ÒZ

/@١٤١ . ٣ ـ الكاِفرين حَق Ö ÒZو آَمنوا اّلذيَن اُ� َص �وليُمح

ب�يديه من الباطُل يأتيه L ثابت باق فهو ّية@: ×Gٕا ِوجهة وله ! كان ما ٕاّن نعم
وإ.@كرام@/ Rِل Ò	ذو@ا ربَّك ويب�َوْجُه فاٍن zا َعلَ َمن ُكّل خلفه@, من Lو

ا! سبيل
ã
| Lو ٕاG×يّة وجهة فيه وليس ا¡ّق خ4ف وهو عمل من وما والكفر



٤١ Tل

ثابت@/ غ� باطل فهو وبرضائه@:

والظـاهر وا�Lخر اLّٔول وهو تعا�@, ا! هو وبنفسـه نفسه
ã
| الثابت فا¡ّق

ّية@, ×Gٕا وجهة له ء
ã
Ï¾ فكّل زائل@, والباطل باطل@/ ا! خ4 ما ء

ã
Ï¾ كّل Lأ ـ والباطن@

ـ ببقائه@ باق فهو عم4ً@: أو موضوعاً

باق@/ اِ� عنَد وما َينفُد عندكُم ما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Tل@:

والَمْحل@: َجْدٌب@/ يكن n وٕان الشديد ا�وع والَمْحل@: الشّدة@/ الَمْحل@: ـ لسا
اXطر@/ احتباس والُقحوط@: الُمحول اLٔزهريى وأTال@/ ول ÔT وbعه صب@, ßòا نقيض
با¡يل@/ اLٔمر وَروم الكيد والِمحال@: حيـنه@/

ã
| اXطر يُص}ا n وَقْحط@: ل Ö ÒT وأرض

والِمحال التدب�@, الغضب@, والِمحال@: وُيدافع@/ ا@كر ÔZ أيى اLٕس4م@, عن احل ÔZ وف4ن
عاداه@/ :@Lًا ßTو Wاحلة وماَحله الَعداوة@/ الناس ومن العقاب@, ا!@: من

الوشاية ـ وا�Lخر ,@�òا قلّة ـ أحدYا معنيان@: له صحيح أصل Tل@: ـ مقا
با�مع@, ول ÔTأرض يقال@: الك4ٔ@, اLٔرضمن ويُبس اXطر انقطاع فا¤ل@: والسعاية@/
واXع	 ماحل@/ وزمان القوم@, وأTَل ِحل@, ÔW فهيى وأTَلْت اXواضع@/ ع� ذلك Jمل

به@/ سعي به@: ل Ò ÒT ـ ا�Lخر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن مطلقاً@/ والسعة النعمة جهة من التضيّق هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن

ã
ويُبس| تضيّق وجدب@/ وشّدة السنة

ã
| تضيّق والغذاء@/ الطعام ã| تضيّق مصاديقه@:



Tل ٤٢

وظهور الباطنيّة الصفات جهة من تضيّق اXطر@/
ã
واحتباس| تضيّق والنبات@/ اLٔرض

واXكر وا¡يلة بالكيد حياtم
ã
| وتشديد الناس عيش

ã
| وتضييق وا¡ّدة@/ الغضب

واXعاداة@/ والسعاية والعقاب السئّي والتدب�

كّل
ã
ف� اXوضوعات@, ٕاخت4ف OتلفMسب وهو ذ@كرنا@, ما اXاّدة

ã
| فاLٔصل

ووجوده@/ حياته خصوصيّة Mسب التضيّق يتحقّق ء ãÏ¾

تعا�@: قال التضييق@, استمرار ع� ويدّل اXفاعلة@, من مصدر والِمحال

َمن wا فُيصيُب الّصواِعَق ويُْرِسُل ِخيفتِه من واRXئكُة مِدِه ÒM الّرعُد وُيسب�ح
/@١٣ . ١٣ ـ الِمحال َشديد وهَو اِ�

ã
| اِدلوَن ÔN وُهم َيشاُء

واòصومة الغلبة مقام
ã
| الك4م oكI وهو ا�دل@, ٕادامة عن عبارة Vاَدلxم

الشديد@, الغالب القادر فٕانّه علzم@, ا! Wاحلة ا£ادلَة ويقابل ا¡ّق@, ظهور عن واXنع
معصوم�@, كوuم مع عظمته من ا4Xئكة وOاف بشّدته@, الرعد له يسّبح الّذيى وهو

يشاء@/ من يصيبwا أمره Iت والصواعق

اLستمرار ع� ويدّل ا£ادلة صيغة ليقابل الِمحال@:
ã
| اXفاعلة بصيغة والتعب�

واخـتياره وٕاحاطته وسلطته وقدرته نفوذه أّن ٕا� مضافاً اXستمّرة@, Vادلxم
ã
| Fك@

دا_ة@/ مستمّرة توسعة أو تضييقاً

مفاهoا�وع وهكذا اXاّدة@/ توصفwا بل اLٔصل@, من ليست الشّدة أّن فظهر
وغ�ها@/ والسعاية والعقاب

Iقّق بلحاظ يكون ا Ø̂ ٕا ا�دال فٕاّن اXورد@:
ã
| باXاّدة التعب� لطف أيضاً وظهر

ف4زم عليه@, التضييق حقيقة هو وهذا الطرف@, حّق ظهور عن واXنع والتفّوق الغلبة
التضييق@/ هذا

ã
| والتأ@كيد اXبالغة ٕا� ٕاشارة بالشّدة@: ويوصف ال@/ ß¤با يقابل أن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤٣ Tن

Tن@:

وامتحنه@/ وTنه اLٕختبار@, اLُو�الَمْحن@: ع�غ�قياس@/ ث4ث كلFت ـ مقا
ÍÈبه@/ َسوطاً@: نه ÒT ـ والثالثة أعطانيه@/ ما أيى شيئاً@, ã

ن	 ÒT fا أتيته ـ والثانية

الِمـحنة@, ËºLٕوا كذلك@/ وامتحنته اخت
ته@, نفع@: باب من ناً ÒT Tنه ـ مصبا
ن@/ Ò ßT وا�مع

فـذلك )ص&@: وقوله ودّبره@/ فيه نظر القوَل@: وامتحن 
ة@/ßòا الِمحنة@: ـ لسا
وخلّصxا صفّيxا ٕاذا الفّضة@, Tنت من ا¢لzص@, ب zهذXا Ú�صXا هو اXمتَحن@, ال¿Îيد
معناه كأّن م@,

Ò
wقلو ا! ¾Ìح ا!@: امتَحن وقيل@: اXذلzل@/ اXَوطzأ اXمتَحن@: وقيل@: بالنار/

الَعطّية@/ والَمْحن@: للتّقوي@/ قلوwم ا! وّسع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العمل@/
ã
| بالدأب@وا�ّد وIصيل@نتيجة اختبار هو اXاّدة@:

ã
| اLٔصل@الواحد أّن

كان@/ وسيلة ّ بأيى واLٕط4ّع 
Ôòا Iصيل فيه ي4حظ اLٕختبار أّن :@íف
ã
| وسبق

@يتحّصل@اXطلوب@والنتيجة@/ Øح ٕاخت4ل@واضطراب ي4حظ@فيه@ٕاNاد واLٕفتتان:

واختياره@/ والتقّلب@, ]ع	التحّول البلو من واLٕبت4ء@:

ã
æعاÇXا من كّل

ã
| وL@بّد اLٔصل@/

ã
| منظـوران بالدأب& ) اLٕختبار@, فالقيدان

مـطلق أو اLٕختبار@, مطلق
ã
| Fك Vازاً@, فيكون Lّوٕا القـيدان@, ي4حظ أن اXذكورة

التدب�@/ مطلق وكذا اختبار@, Iصيل ٕا� النظر يكون أن دون من الÍÉب



Tن ٤٤

fن والتوسـعة@: والxذيب وال¿Ìح والتذليل والنظر والتخليص التصفية وأمّا
ولوازمه@/ اLٔصل آثار

م Ô Òwقلو اُ� امتحَن اّلذيَن ولئَك اُ اِ� رسوِل عنَد م Òtأصـوا َيُغّضون اّلذيَن ٕاّن
/@٣ . ٤٩ ـ مغفرة للّتقويGم

ما فوق الصوت ورفع وقبيح@, مكروه كّل عن وحفظـه النفس وقاية التقوي
ٕاظهار وآية واXزاaـة@, ل4ٕيذاء وموجب اLٔدب@, عن خارج اÊºLٕع

ã
| ٕاليه Jـتاج

الطرف@/ مقام ٕا� اLٕعتناء عدم وفيه والشخصّية@, الوجود

للزوم وأسوأ@, أقبح تعا�@: ا! جانب من Lًورسو نبيّاً الطرف كان ٕاذا وهذا
ÍÉTه@/

ã
| واòشوع واLٕسBع السكوت

والÇxذيب اXراقبة وIقّق وارتياضه النفس تدريب ع� يتوقّف العمل وهذا
ا! عظمة يديى ب� اòشوع حالة وتتحقّق اLٔنانية وتزول التقوي ملكة Iصل Øح

)ص&@/ رسوله ومقام

عِلمتموهّن فٕاّن بٕاZاuّن أعلَُم اُ� Pفامتحنوهن مهاجراٍت اXؤمناُت جاَء@كم ٕاذا
/@١٠ . ٦٠ ـ ٕا�الكّفار Pتَرِجعوهن Rف مؤمناٍت

وÇJصل ٕاZاuّن@, يعلم Øح والدّقـة وا�هـد والتعب با�ّد ٕاختـبارهّن يراد
علzّن@/ واLٕعBد بقوGّن اLٕطمينان

شديد وجهد وIقيق دقّة لزوم ٕا� ٕاشارة اLٕختبار@: دون باLٕمتحان والتعب�
ٕا� ينجّر وقد وابتـ4ء@, وفساداً خل4ً يوجب أمثاله

ã
و| فيه التسا· فٕاّن اXورد@,

ã
|

:@
ã
| Fك وهذا@ ا�امعة@,

ã
| oعظ اخت4ل

Çهالٍة Ò ßP @ َقْوماً ُتصـيبوا@ أن @فتبيPنوا@ ِبَنبٍأ فاسٌق جاَء@كُم ٕان آَمُنوا اّلذيَن ا Ûv@أ يا



٤٥ Tو

/@٦ . ٤٩ ناِدم�ـ Ôrفعل ع�ما فُتْصِبُحوا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Tو@:
أزلته@/ لغة@: نفع باب من بالياء ياً ÒT وTيته قتل@, باب من Tواً Tوته ـ مصبا

أثره@/ ذهب ء@:
ã
Ï¿ال وا^حي

السـحاَب@: الر´ وTت ء@/
ã
Ï¿بال الذهاب ع� يدّل صحيح أصل Tو@: ـ مقا

Tواً@/ أTوه الكتاب وTوُت السحاب@/ [حو ا Øu@Lٔ وًة@, ÒT ال¿Êل وتسّمي به@/ ذهبت
امَتَحي@/ كذلك أثره@, ذهب ُء@:

ã
Ï¿ال ي ÚTوا

قـبلها مـا لك«Ìة ياًء الواو صـارت ,@ ّ حيى ÒWو حّو Ö ÒW فهو َلوَحـه@, Tا@ ـ صحا
الفعل@/ Lم هيى ã

الّ الياء
ã
فاُدغمت|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيyا الفرق العفو@:
ã
| وسبق زائ4ً@, ء

ã
Ï¾ جعل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

وغ�ها@/ وال�ك والعفر وب�العفو

معّينة@/ نقطة عن ء
ã
Ï¿ب الذهاب عن عبارة اLٕزالة@: ٕاّن

Ø
j

اLٕزالة@/ من أخّص وهيى منه@, جانب ٕا� ٕازالته التنحية@: أّن Fك@

ء@/
ã
Ï¿ال انعدام وهو البقاء@, قبال

ã
| وا4Gك@:

اLٕدبار@/ ع�سبيل نقطة عن ء
ã
Ï¾ حركة والذهاب@:

اL^حاء@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� ء ãÏ¾ ã
| نقصان وا¤ق@:



Tو ٤٦

وٕابـطال البـنية بنقض يكون قد ا4G@كة فٕاّن اLٕه4ك@, من أخّص واLٕعدام@:
اNLٕاد@/ قبال

ã
| فهو اLٕعدام وأمّا القوي@/

ٕاه4ك@, أو مكان@, عن بٕازالة يكون أن من أعّم وهو اLٕثبات@, قبال
ã
| وا¤و@:

Tق@/ أو ٕاعدام@, أو

١٧ ـ Íةً ß½ ُمبْ اِر Úyال آيَة وَجَعلنا اللPيِل آيَة َحونا Òf ß
آيت� ار Úyوال اللPيَل وَجَعلنا

/@١٢ .

ووسيلة اÇXقصود ٕا� السـ�
ã
| وقصد توّجه مورد يكون ما ا�Lية أّن سـبق

نظر الyار آية وٕابصار بالقلب@/ أو بالع� والعلم النظر واLٕبصار@: ٕاليه@/ wا للوصول
/@
Ø ã
تكوي	 ّ طبيعيى

الظ4م يرتفع أن ٕا� الظلمة و¾Ìوع الشمس غروب ابتـداء من وهو فالليل
وعلم وحgة وعظمة قدرة ع� تدّل آيات من وYا الyار@/ وهو اÌ¾Lٕاق

ã
وينج�

وربوبّية@/ ورaة وتدب�ولطف

وٕا¾Ìاق والقـمر اLٔرض حـركة
ã
| وتدب� نظم أثر

ã
| توجدان ا Ø̂ ٕا وا�Lيتان

Uصوص@/ Øمع� ع�مñان الشمس

يستفاد ما ع� مقدمة وهو ع�الyار@, بالطبع وسابق مقّدم ٕانّه الليل
ã
| وقلنا

والسكون@/ الظلمة وهيى الليل ٕا�آية ا¤و نسب وع�هذا الyار,
ã
| من@ٕابصار وينتج

َيشـاُء ما اُ� كتابZحو أَجٍل �ِلكل اِ� بٕاذِن ٕاّ. بآيٍة Ò ãçيأ أن لرسوٍل @كاَن وما
/@٣٩ . ١٣ الِكتابـ Kاُم وِعندُه وُيثبت

البـاطَل اُ� ُح ÒZو َقلبك rع� ÒO اُ� يَشأ فٕان كَِذباً ع�اِ� ي Òاف� يقولوَن أم
/@٢٤ . ٤٢ ـ بكلFته Pا¡ق ّق ÔJو



٤٧ Tو

مهّمة@: مطالب ٕا� الكرZت�ٕاشارات ا�Lيت�
ã
|

والرسول واXوافقة@/ ضاء الر0 مع اLٕط40ع هو اLٕذن أّن سبق ا�@: بٕاذن ٕاّ. ـ ١
)ص& ا! ورسول معّينة@, بوظيفة وموظّفاً أمر حامل وNعل يُنفَذ الّذيى اXبعوث هو
ٕارادتـه

ã
|

ã
æوالفـا عباده@, وب� بينه والواسطة اòلق ع� تعا� ا! من اòليفة هو

Lّٕا بعمل يعمل Lو بقول يتقّول Lو ا!@, يشاء أن Lّٕا يشاء ما Mيث ج4له@, وعظمة
ورضائه@/ وموافقته بٕاذنه

تعا�@, باËºا! عم4ً أو Lًقو آية ٕاتيان الرسول@: من والعمل القول ٕاظهار ومن

وحيىٌ ٕاّ. هو ٕان َوي ÒGا عن َينِطُق وما تعا�@: قال Fك عملّية@, ومعجزات قرآنية @كآيات
يوَحي@/

تعا� ا! علم
ã
| مقّدرة مضبوطة ل4ُمور ا�Lجال فٕاّن كتاب@: أجٍل �لكل ـ ٢

يقّدم@/ Lو يؤّخر L والص4ح@, والنظم ا¡gة ع�طبق

ٕا� Jتاج واNLٕاد اòلق فٕاّن وقّيومّيته@, وربوبيّته وحgته مقتÏÉعلمه وهذا
ل4ُمور@, ع�تعي�ا�Lجال اXع	يتوقّف وهذا وتدب�كامل, مضبوط وتقدير تاّم نظم

اLٕخت4ل@/ Jصل لئ4ّ

علمه ٕاحاطة
ã
| فرق Lو واLٔمكنة@, واLٔزمنة باLُمور Tيط علمه أّن �O Lو

وِسـع َخلفهم@/// وما أيدvم Òب� ما َيعلم ـ@ واXستقبل
ã
ÏÈاXوا ا¡ال ب� وحضوره
وأ.رض@/ واِت مى Pالس @ُكرسيKُه

Tدوديّة يوجب L وثبxا ا�Lجال ضبط أّن ٕا� ٕاشارة َيشاء@: ما ا� حو ÒZ ـ ٣
مO@LÏÉتلف Dجال@ف ل�4 علمه@وضبطه فٕاّن اXتعال, ا! عن اختيار وسلب واضطراراً
آثار حدوث يوجب العباد من اختياريّة أعFل حدوث أّن Lّٕا ,@ÍÈا¡ا بالفعل هو

Ø
Fع

وL@يوجب النظم O@Lالف بنحو الكتاب
ã
| ما@ُضبط

ã
| تغي�اً

ã
ÏÉيقت قد وهذا قهرّية@,
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/@Lً4ٕاخت

حgته Mسب التقدير@,
ã
| تغي�اً

ã
ÏÉتقت العـباد من وا¡وادث اLٔعFل فهذه
الكامل@/ واختياره النافذ وعلمه التاّم وعدله البالغة

أن دون من قاطعة وٕاحاطة ثابت وعلم
Ø ã
باط	 جامع تقدير عن يكشف وهذا

مرجعها والتدب�ات الضوابط فٕاّن @الكتاب@, اXع	@باُم0 هذا عن Ø
ويع فzا, تغي� Jصل
اLٔصيل@/ الكتاب وهو ٕاليه@,

صورت�@: ع� اXثَبت الضابط الكتاب وكذلك فالتقدير

جـهات فـيه ي4حظ أن دون من
Ø ã
اbLٕا� ّ الظاهريى اXطلق التقدير ـ اLّٔول

كتاب@/ أجٍل �لكل ـ بقوله عنه Ø
وع خارجّية@,

واòصوصيّات @اLٔصيل@الثابت@اXلحوظ@فيه@bيع@القيود
Ø ã
التفصي� التقدير @ـ

ã
æالثا

bيع ٕاليه يرجع الّذيى الِكتابـ Kاُم وعنَدُه ـ بقوله@تعا� عنه Ø
وع العارضة , اòارجيّة
والثانوّية@/ اLّٔوليّة التقديرات

واقعّية@, Lو له ثبات Lو ا¡ّق Oالف ما الباطل أّن سبق الباِطَل@: اُ� حو ÒZ ـ ٤
اقتضاء فيه ما ا¡ّق كان ا ØXو /@ رأيى ã

| أو قول
ã
| أو عمل

ã
| أو ّ خارجيى وجود

ã
|

فيه الباطل أّن Fك تعا�@/ ا! جانب من اLٕثبات حكم به فيتعلّق واقعّية@: وفيه الثبوت
ٕاّن ـ@ ا¤و حكم به فيتعلّق واقعّية@: Lو حقيقة فيه وليس واL^حاء@, الزوال اقتضاء

الباِطل@/ وُيْبِطل Pا¡ق لُيحّق َزهوقا@, كاَن الباِطلَ 

عـند اÇ×GLٕيّة الرaة وتعلّق الفيض ٕاعطاء ـّية@: ×GLٕا الكل0يّة الضوابط من نعم@,
تتعلّق العذاب@والسخط@والنقمة@واXضيقة أّن Fك الطرف@/

ã
| واLٕستعداد اLٕقتضاء Iقّق
اLُمور@/ تلك اقتضاء فيه ]ورد



٤٩ Uر

واLٕحسان والعفو واXغفرة واللطف الرaة توقّع أّن ٕا� نتوّجـه أن لنا ف4زم
والص4حّية@: اLٕقتضاء ٕاNاد وقبل النفس ٕاص4ح دون من وجّل عّز ا! من والفضل

والوجدان@/ العقل وخ4ف فيه حقيقة L وطلب موهون وانتظار باطل توقّع

من شيئاً طلب ومن سبيله@/ وسلك مقدماته وهيّأ له استعّد شيئاً طلب من فٕاّن
ا¡gاء@/ وسفّهه العق4ء ذمّه فقد اXوانع@: ورفع مقّدمات وtيئة وعمل حركة دون

مطلق قبال
ã
| فهو يشاء@: ما ]طلق اLُو� ا�Lية

ã
واLٕثبات| ا¤و تعليق وأمّا

كتاب]@/ أَجٍل �\لكل اLُمور
ã
| والقيد الضبط

خ4ف هو ]ا تتعلّق أن Z@Lكن اXطلق القادر oا¡ك ا! مشيّة أّن ٕا� مضافاً
والعقل@/ ا¡ّق

أمرين@: ع� يتوقّف oا¡ك العزيز ا! من اLٕثبات ا¤و أّن فظهر

Iصي4ً@/ أو تكويناً اXقتÏÉواLٕستعداد وجود ـ ١

باطل@/ أو حّق
ã
| وا¤و اLٕثبات كون ـ ٢

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Uر@:

شـّقته@/ راً@: ÒU اXاء السفينُة Uرت يقال@: وفتح@, شّق ع� يدّل أصل Uر@: ـ مقا
استقبلxا ٕاذا :@ Ò́ الر استمخرُت ويقال اXاء@/ فzا أرسلَت ٕاذا اLٔرَض@: Uرُت ويقال@:
انتقيت ٕاذا القوَم@: امتخرت وقوGم@: بأنفك@, الر´ تشّق كأ@نّك صحيح@, وقياسه بأنفك@,

الطويل@/ الرجل الَيمخور@: شّذ@: ا
Ø
Wو انتخبه@/ Øح ٕاليه الناس شّق كأ@نّه خيارهم@,

صوت@, مع تشّق@اXاء جَرْت ٕاذا وراً: ÔUو راً ÒU و[ُخر Uَرت@السفينُة@[َخر ـ صحا



Uر ٥٠

الّذيى والُمخرة@: والِمخرة /@ َجواريى ã
يع	 فيه@, َمواِخَر الُفلك وَتري ـ تعا� قوله ومنه

Hتاره@/

ã
| Ò́ الر استقبلت وقيل@: صوت@/ مع اXاء تشّق جَرْت السفينُة@: Uَرت ـ لسا
Çَر ÒUو بالرياح@/ الفُلك َجريى صوت هو َمواِخر@: الفّراء@: وقال ماِخرة@/ فهيى جريxا@,

ا@/ Òyبط شّق ٕاذا الشاة@: ئب الذ0 ر ÒUو للزراعة@, شقّها ٕاذا اLٔرَض@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حركة مصاديقه@: ومن ء@/

ã
Ï¾

ã
| شّق مع حركة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ء
ã
Ï¾ حركة أيى فzا@, واLٕستمخار وجرياuا الر´ وحركة اXاء@/ شقّها مع السـفينة
يشّق Øوحركة@الذئبح اLٔرض@/ وانشقاق اXاء

ã
| الزارع@أو

ã
| وجريان الر´@/ وUر

مyم@/ واLٕنتخاب قوم جانب ٕا� وحركة الشاة@/

اXوارد@/ بعض
ã
| اLٔصل آثار من فهو الصوت@: حدوث وأمّا

ا Òuتلبسو ِحلية منه وتستخرجوا طَِريّاً ÓF Ò¡ ِمنه أ@ُكلوا ِلتَ البحَر ر Pسخ اّلذيى وهو
/@١٤ . ١٦ ـ َفضله ِمن ولتبَتغوا فيه َمواِخر الُفلَك وَتري

@طـِريّاً ÓF Ò¡ تأ@ُكلـوَن كل� ومن ُفـرات@/// َعـْذٌب هذا@ البحـراِن َيْسـتويى وما
/@٣٥@.@١٢ ـ َفْضله @ِمن@ @لتبتغوا َمواِخَر فيه الُفلَك وَتري تلَبسوuا ِحلْيًة وَتستخِرجون

البـحر Tيط
ã
| حيواناته من اللحوم أ@كل من ـ Lًفأّو البحر@: من اLٕسـتفادة

بوسـيلة ـ وثالثاً Tيطه@/
ã
| البحر من اXستخرجة Ò� ß¡ا من ـ وثانياً عنه@/ وخارجاً

ملبوس أو مأ@كول من مyا نوع ّ أيى من الفوائد وابتغاء بالفلك, البحر ٕا�وسط ا¡ركة
غ�Yا@/ أو



٥١ Uض

تسخ� ذ@كر هذا وع� البحر@: من اLٕنسان ٕاستفادة مقام
ã
| ـ اLُو� وا�Lية

ã
الّ واخر ÒXا hبتقد فيه مواخر الفلك ورؤية منه@, واLٕستخراج منه@, وأ@كله له@, البحر
ـ قـوله ع� العاطفـة بالواو فضـله@, من اLٕبتغاء ÇIقّق وبعلّة اسـتفادة@, موارد تقع

لتأ@كلوا@/

ومطلق اللحم@, أ@كل مطلق فيذكر ٕاليه@: والتوّجه البحر تعريف مقام
ã
| ـ والثانية

من تبتغوا Øح البحر@, ٕا� الراجع )فيه& الضم� عن اXواخر لفظ ويؤّخر اLٕستخراج@,
منه@/ ع�اLستفادة L وخصوصّيته@, البحر نفس ٕا� النظر فٕاّن عاطفة@, بدون فضله@,

اLُو� ا�Lية 4Rف واLُجاج@, الفرات بنوعيه ا�Lية
ã
| البحر يذكر هذا وع�

مطلقاً@/ البحر فيذكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Uض@:

يستعار@/
Ø
j @وعائه@مائٍع@,

ã
| ء

ã
Ï¾ع�اضطراب يدّل صحيح أصل Uض: ـ مقا

Zخض كأ@نّه التشبيه@, ع� وهو البع�@, هدر والَمخض@: ضاً@/ ÒU اUُضه éالل ضت ÒUو
ع�مع	التشبيه@, أيضاً وهذا الطzلق@, wÍÈا ٕاذا ا¡امل واXاِخض: شيئاً@/ ِشقشقته

ã
|

َخِلفة@/ واحدtا ا¡وامل@, النوق والَمخاض: مائع@يتمّخض@/ ء
ã
Ï¾ جوفها

ã
|@ الّذيى @كأّن

/@L أم اُمّه لِقحت اض@, ÒU ابن اُّمه@: فzا
ã
الّ اLٕبل

ã
| الفَحل اُرسل الناقة@ٕاذا ويقال@لولد

ٕاذا ونفع@: ÍÈب
ã
èبا من لغة

ã
و| قتل@, باب من ضاً ÒU Òéالل Uضت ـ مصبا

مخَضة@: ßXوا فَعيل@]ع	مفعول@/ يض, ÒU فهو فيه@وIريكه@, اXاء استخرجت@ُزبده@بوضع
الوLدة@/ وجع والَمخاض@: خض@/ ÔZ حان@له@أن :éالل ض ÒUوأ خض@فيه@/ ÔZ@ الّذيى الوعاء
ماِخض@, فهيى الطzلق@, وأخذها وLدها دنا تعب@: باب من حامل وكّل اXرأة ضت ßUو
من َخِلفة الواحدة اض@, ÒU نوق قلت حامل@: ا Øu@أ أردت وٕان ضوَمواِخض@, Ú ÔU ونوق



Uض ٥٢

الثانية السنة
ã
| يأخذ الناقة ولد اض@: ÒU وابن ناقة@/ اLٕبل لواحدة قيل Fك غ�لفظها@,

ال4ّم@, بزيادة ا¢اض ابن يقال وقد اض@, ÒU بنات Fzف وا�مع اض@, ÒU بنت واLُن�
ا¡وامل@/ وهّن بالَمخاض و¡قت فحملت الفحل wÍÈا قد اُمّه Lّٔن بذلك يى Ød

غ�ها وكذلك الطzلق@, أخذها ضت@: Ú ÒUو اضاً@, ßUو اضاً ÒU اXرأُة ضت ßU ـ لسا
يض@: ÒUخوض@وW ث4ث@لغات@,@فهو @Zَخضه@وZِخضه@وZُخُضه@, Òéض@الل ÒUو /@mمن@ال}ا

ض@/ zخ] وقد ُزبَده@, أَخذ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومـن ء@/

ã
Ï¾ بـاطـن

ã
| وIّرك اضـطراب هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

البطن@/
ã
| ا�ن� للولد واضطراب وIّرك /@éل فيه وعاء داخل

ã
| Iّرك مصاديقه@:

الوجع أو الزبدة@, Lستخراج ا¢ض كون أو مايعاً@, ا¢يض كون oمفاه وأمّا
اLٕستعارة@/ fن ,@وغ�ه@: @رأيى ã|@والفكر كF@أّن@التدب� fن@لوازم@اLٔصل@وآثاره, للوLدة:

. ١٩ ـ ـْخلَة Pالن ٕا�ِجْذِع ا¢اُض فأجاَءها@ َقِصيّاً@ َمكاناً@ بِه فانَتبَذْت َفَحَمَلتُْه
/@٢٣

ا¡مل@/ ع�@قرب@وضع يدّل وهذا البطن,
ã
ا�ن�@وIّر@كه@| ٕاضطرب الَمخاض:

ع�التعدية لدLلته بالباء@, التعدية من أنسب وهو باGمزة@, تعّدي اLٕفعال من وأجاَء
oمستق عود ذع ßوا� ومصاحبة@/ ع�ارتباط يدّل فٕانّه الباء 4Rف واسطة@, دون من
اXع	يصدق وهذا بطن أو ظهر أو ع�يد ء

ã
Ï¾ مطلق@رفع مل: Ò¡وا النخلة@/ ساق من

ع� اXولود Iمل أن ٕا� الوضع من
Ø
j َفَحَمَلْته@, @= ا�ن� وضع ٕا� ا¡بل أّول من

ظهر@/ أو صدر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥٣ مّد

مّد@:

فzا جعلت قتـل@: باب من مّداً الدواة ومددُت به@, يكتب ما ـداد@: ßXا ـ مصبا
من ومددت للكتابة@, مّرة الدواة

ã
| القلم َغمس بالفتح@: واÒXّدة لغة@, ا Ôtوأمدد داد@, ßXا

Ø ã
الث4~ يستعمل ه@: zوأمد zوأمد ه@, zومد البحُر ومّد مyا@/ أخذت مyا@: واستمددت الدواة
باXصدر@, تسمية فكأ@نّه زيادة@, Lٔ@نّه :@ مَد  للسيل ويقال ومتعّدي�@/ Lزم� ّ والرباعيى
من ال
هة واÔXّدة@: وثلث@/ رطل وهو كيل واÔXّد@: انبسط@/ ء@:

ã
Ï¿ال وامتّد ُمدود@/ وbعه

واÒXَدد@: @الغثيثة@الغليظة/ القيح@وهيى واßXّدة: مَُدد@/ وا�مع ع�القليل@والكث�, الزمان@تقع
به@/ وقّويته أعنته وأمددته@: ا�يش@,

ã
| ء

ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ واتّصال طول

ã
| ء

ã
Ï¾ جّر ع� يدّل واحـد أصل مّد@: ـ مقا

فيه زاد أيى آخر@, uٌر ومّده ـُر@, Øyال zومد مَّداً@, ه أمد� َء ãÏ¿ال مددُت تقول@: اسـتطالة@,
ِمـّدة@, فيه صارت ـرح@: Ôا� zأمد ومنه دد@, Ò[ ا�يَش وأمددت مَّدته@/ فأطال وواصله
ومَّد به@/ [ّده ء

ã
Ï¿ب أو بالدقيق اXاء أسقيxا مّداً@: اLٕبل مددت ومنه Oرج@/ ما وهيى

من ـّد ÔXا الباب ومن باXاء@/ ّد ÔZ Lٔ@نّه به@, ُيكتب ما ـداد@: ßXوا امتّد@/ ٕاذا ٕارتفاعه الyار@:
مثله@/ باXكيل اXكيل Zّد Lٔ@نّه اXكاييل@,

ومددُت رح@/ Úا� وِمّدة اXمـتّد@, للوقت اÔXّدة ومنه ّر@, Òا� اXّد أصل مّد@: ـ مفر
اXكروه@/

ã
| واÒXّد ا¤بوب

ã
| اLٕمداد جاء ما وأ@ك� كذا@/ ٕا�

ã
عي	

وف4ن فتمّدد@/ ومّدده فامتّد به ومّد مّداً@, ÔZّده ه zمد واÒXطْل@/ ذب Òا� اXّد@: ـ لسا
وطّول أمهله أيى غيّه ã

| ه zومد اXّتصلة@/ الزيادة واXاّدة اذبه@/ ÔNو اطله ÔZ ايى ف4ناً@, اّد ÔZ
للمبالغة@/ اGاء فيه دخلت ما@Zّده@, ء:

ã
Ï¿ال وماّدة وَسّواها/ بَسطها اُ!@اLٔرض: ومّد له@/



مّد ٥٤

أمّدهم@/ أو به مدهم ما واÒXَدد@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�هات@/ bيع
ã
| أو جهة

ã
| خارج من بسط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

مع ء
ã
Ï¿ال نفس

ã
| ٕامتداد البسط فٕاّن البسط@, مفهوم عن اXاّدة [تاز القيدين وwذين

التسوية@/

واXعنوّية@/ اXاّدية اLُمور
ã
| تستعمل واXاّدة

:@
ã
| Fك ـ ّ اXاّديى اXطلق فاLٕمتداد

/@٣ . ١٣ ـ أ.ْرَض Pَمد اّلذيى هو

/@١٢ . ٧٤ ـ ُدوداً Ö ÒW ماً.@ لُه وَجعلُت

اLٕنبساط@/ مطلق يراد

:@
ã
| Fك ـ ّ اXعنويى اXطلق واLٕمتداد

/@٧٥ . ١٩ ـ َمّداً ُن Öa Pالر لُه فلَيمُدْد Rلِة Pالض
ã
| كاَن َمن ُقل

:@
ã
| Fك ـ ماّديّة جهة ã

| واLٕمتداد

/@١٣١ . ٢٠ ـ م Ôyم أزواجاً به متPعنا ٕا�ما عينيَك َن Pد Ô Ò] و.

:@
ã
| Fك ـ معنويّة جهة ã

| واLٕمتداد

/@٢٠٢ . ٧ ـ الَغيىّ
ã
| م Ôuّدو Ô ÒZ م Ôuوٕاخوا

:@
ã
| Fك ـ ومعنويّاً ماّديّاً العاّم واLٕمتداد

/@٤٥ . ٢٥ ـ سا@كناً َعلَه Ò Ò	 شاَء ولو Pالِظل Pمد كيَف ٕا�رب�َك تََر nأ



٥٥ مّد

نِفَدْت ما ر ÔMأ َسبعُة َبعِده ِمن ّده ÒZ والبَحُر أقRٌم َشَجَرة أ.رضِمن
ã
| ا Ø̂ أ@ ولَو

/@٢٧ . ٣١ ـ ا� @َكلFُت

ومّد اLٔق4م@/ عن عبارة اXعـ	
ã
| وهو اXوصول@, ٕا� راجع Zّده

ã
| الضم�

حاليّة بعده من وbلة الكتابة@/
ã
| وجّرها وٕاجرائها بسطها عن عبارة باLٔق4م البحر

البحر@/ عن

وغ� Tدودة غ� وحياته وحgته وٕاحاطته وعلمه وجّل عّز ا! نور كان وØXا
تنفد@: L متناهية غ� أيضاً علِمه

ã
| Xا اXظهرة كلFته فتكون متناهية@:

ولو
ã Ù
èَر كلFُت َتنفَد أن قبَل البحُر َلنِفَد

ã Ù
èَر @لكلFِت ِمـداداً البحُر كاَن لو ُقل

/@١٠٩ . ١٨ ـ @ َمَدداً ثله
ß
[ ِجئنا

ويصّح ٕاليه وينسب بالفاعل يقوم Lٔن صا¡اً يكون قد للمواّد@: oفاهXا ٕاّن
Ø
j

من يصدر Lٔن صا¡اً يكون وقد وذهب@/ ف
Ô
Ì¾و كُرم

ã
| Fك كذا@, ذا صار يقال أن

وقد وكتب@/ Í½ون ÍÈب
ã
| Fك كذا@, ذا جعلته يقال أن ويصّح بغ�ه ويتعلّق الفاعل

فيقال وحزنتـه@, وحزن ومّده مّد
ã
| Fك التعب�ان فيه ويصّح ل4ٔمرين صا¡اً يكون

تتعّدي الكلمة ٕاّن اللغة@: كتب
ã
| يقال مع	ما وهذا امتداد@, ذا وجعلته امتداد ذا صار

تتعّدي@/ Lو

جهة التفعيل
ã
و| فقط الصدور جهة اLٕفعال

ã
في4حظ| وا¦ديد@: اLٕمداد وأمّا

الوقوع@:

ã
Ùæأ آ.ٍف@, Çمسة ÒR ربKكم ِددكم ÔZ بفا@ِكهة@, وأمَدْدناهم ,@ Òوَبن� بأنعام أمّد@كم

اRXئكة@/ من بألٍف @كم Kد ß ÔW

ٕاليه@/ ونسبته تعا� الرّب من ا¡دث وقيام الصدور جهة ٕا� فzا فالنظر
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/@٦ . ١٠٤ ـ َدة Pد Ò ÔW َعَمٍد ã
| مؤَصدة علzم ا Øuٕا

الفاعل@/ ٕا� نظر Lو باXفعول@, وتعلّقه ا¡دث وقوع جهة ٕا� فالنظر

امـتداد فzا منبسـطة أعمدة بصورة ومتشـك4ًّ ظاهراً النـار توقّد كون يراد
أفئدtم@/ ع� تطّلع وهيى وبسط@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مدن@:
ومَّدنت مُُدناً@/ وNمعوuا ع�َفعيلة@, كانت ٕان مدينة@, Lّٕا فيه ليس مدن@: ـ مقا

مدينة@/

دان@, من ا Øu@Lٔ مَفِعـلة وقيل فعيلـة@, ووزuا ا�امع@, Í½Xا اXدينـة@: ـ مصبا
ع� Yـز وبغ� فعائل@, ووزuا oXا بأصالة القول ع� باGمز ومدائن مُُدن وا�مع

ã
| ونـظ�ها ٕاليه@, ف�د ا¡ركة

ã
| أص4ً للياء Lّٔن مَفاعل ووزuا oXا بزيادة القول

معايش@/ اLٕخت4ف

من مَفِعلة ٕانّه آخر قول وفيه اXدينة@, يت Ød وبه به@, أقام باXكان@: مَدن ـ صحا
مدينة ٕا� َنسبَت وٕاذا اLٔمصار@/ Í

Ø
م½ يقال Fك اXدائن ن zمد وف4ن َملكت@, أيى ِدنت

,@
Ø ã
َمدائ	 ِك«Ìي مدائن وٕا� ,@

Ø ã
مدي	 منصور مدينة وٕا� ,@

Ø ã
æمََد قلَت )ص& ا! رسول
قرية@/ ومَديَن Oتلط@/ لئ4ّ

اُصطُّمة
ã
| يُبـ	 ا¡صن واXدينـة@: ات@/ ÔW فِعل به@, أقام باXكان@: مَدن ـ لسا

ويقال بأمرها@/ nالعا َمدينة@: وابن ومُُدن@/ مدائن وا�مع ,@
Ø ã
مَدي	 والنسبة@ٕالzا اLٔرض@,

, ّ ٕاËºأعجميى ومَديَن@: مَدين@/ ويقال@للعبد مفعول@/ oم@oXوا Wلوكة@, َمدينة@أيى ل4ٔمة@:
ٕالzا والنسـبة أظهر@, وهو مَفع4ً يكون وقد زائدة@, فالياء العربيّـة من اشـتققته وٕان

/@
Ø ã
مَديَ	



٥٧ مدن

ِمِدينتا ـ@ @ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
مَدينه ِمِديتآ ـ@ @

ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

@ِمِديناه ـ @ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ِمديان ـ@ @ @ع
يى ـ @ ãتطبي� مَديَنفرهنگ
مَديان ـ @

ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
]ع	 ومَِدينة مَدين اشتقاق وأمّا وال«Ìيانّية@, الع
يّة من مأخوذة الكلمة أّن
ـ راجع ـ مقّررات أو برنا¶ Iت اòضوع وهو الّدين ماّدة fن وغ�Yا@: واLَٔمَة العبد

دين@/

Çfن وغ�Yا@: اXدينـة أهل بأخ4ق Hلّق أيى ن zو[د أقام@, ]عـ	 مََدن وأمّا
اXدينة@/ من اLٕنðاعيى اLٕشتقاق

كيلوم�اً ث4ثـ� من قريبة العـراق
ã
| ب4د Vتمع فzا مدينة كانت دائن@: ÒXوا

أصـحاب من ا¨ان بن وحذيفة
Øã
Ïºالفار سـلFن 
ق فzا بغـداد@, ¾Ìق

Ø ã
èجنو

ã
|

سنة
ã
وقّاص|

ã
èأ بن سعد فتحه طيسفون hالقد

ã
| مدائن Ëºوٕا )ص&@, ا! رسول

اGجرة@/ من ١٦

ا�Çنوب من قريبة تبوك من ال¿Êليّـة ا�هة ã| معمـورة فكانت مَْديَن@: وأمّا
شعب@/ ـ راجع ـ سينا من

ã
}Ì¿ال

/@١٨ . ٢٨ َي�قPبـ خاِئفاً دينِة ÒX ا
ã
| فأصبَح

/@٢٠ . ٢٨ ـ َيْسعي دينِة ÒX ا أقصا ِمن @َرِجٌل وجاَء
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/@٨ . ٦٣ ـ ٕا�اXدينة 
َرَجْعنا لَ َيقولون

الناس@/ أفراد
ã
| أو عFرة

ã
| التجّمع فzا ي4حظ القرية أّن قري@: ـ

ã
| سبق

اLٔرض من Tـدودة قطعة هو والبلَد واLٕقامـة@, والتدب� النظم فzا ي4حظ واXدينة
عامرة@/ غ� أو عامرة

اXدائن@: اXدينة وbع

/@٥٣ . ٢٦ ـ Ìين ß¾حا اXدائِن ã| ِفرعوَن فأرَسل
فيه@: تعا� قال فقد ومَديُن

/@٨٥ . ٧ ـ ُشعيباً أخاهم وٕا�َمديَن
/@٢٣ . ٢٨ ـ اُّمًة َعلَيه وَجد َمديَن ماء َوَرَد ا ØXو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرء@:
فيه Nريى للحلقوم ال4ّزق والكرش اXعدة رأس ,@hكر وزان ء@: اXريى ـ مصبا
نفسانيّة آداب روَءة@: ÔXوا وُبُرد@/ بريد مثل ُمُرؤ وbعه مهموز@, وهو وال¿Ìاب@, الطعام
َمُرؤ يقال العادات وbيل اLٔخ4ق Tاسن عند الوقوف ع� اLٕنسان مراعاtا مل ÒI
تشّدد وقد :@ ا�وهريى قال ُمروءة@, ذو أيى قريب@, فهو قرب مثل ء مَريى وهو اLٕنسان
ومِرٔي ء@, مَريى فهو َمراءة الطّعـاُم وَمُرؤ ِمراء@, وا�Çمع معروفة@, رآة ßXوا ُمرّوة@/ فيقال
َمـريئاً@, وجدته واستمرأته@: يتعّدي@/ Lو يتعّدي أيضاً Ì»بالك ومرئته لغة@, Ì»بالك
أفرد فٕاذا ل4ٕزدواج@, ألف@, بغ�

ã
æوَمرأ الطعام

ã
æهنّأ أيضاً@: ويقال الطعام@, ã

æوأمرأ
n فٕان لغة@, وضّمها ,@oXا بفتح الرجل@, ْرء@: ÒXوا /@

ã
æَمرأ يقول من ومyم ,@

ã
æأمرأ قيل

امرأة واLُن� لفظه@, غ� من رجال وا�مع وامرءاِن@, امرؤ قلت وال4ّم باLٔلف تأت
لفظها@/ غ� من ونسوة نساء وbعها رة@, Ò] وزان َمرأة أخري لغة وفzا وصل@, wمزة
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يكون فٕانّه ا�دال 4Rف اع�اضاً, Lّيكون@ٕاLو جادلته@, Wارة@وِمراًء: اُماريه وماريته
واع�اضاً@/ ٕابتداء

وقـوم وامـرآِن امرؤ يقال@: تنقاس@, L كلFت فيه صارت Yز ٕاذا مرأ@: ـ مقا
يُب	 Lو مشّددة@, مهموزة وهيى الرجولّية@, كFل ة@: zرو ÔXوا امرٔي@, تأنيث وامرأة ,@ امرٔيٍ

ُيستمرأ@/ الّذيى ء اÒXريى ء ãÏ¿ال مصدر راَءة@: ÒXوا فعل@/ منه

آقا@/ @مرد@, =@ ماري مار@, ـ@ @ @آراميى @ـ ãتطبي� فرهنگ
بانو@/ @= ماَرت@ ـ@ @ @آراميى ـ @ ãتطبي� فرهنگ

مرد@/ @= ُمرا@ ,@ ُمِريى ـ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
زن@/ @= ُمرتا@ ـ@ @

ã
æياÌº@ ـ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الطعام مُرؤ يقال الطعام@/ أ@كل

ã
| واÒGناء واغ zوالس الطيب هو@: الواحد اLٔصل أّن

ء@/ مَريى فهو َمراءة@, ومِرٔي ومَرأ

وا�Lرامّية@, ال«Ìيانيّة من fأخوذ منه@: واXؤنّثة الرجل ]ع	 واXرأة اXرء وأمّا
وا¦ّرؤ@/ ء واXريى ة zرو ÔXوا روَءة ÔXا فيقال ٕانðاعاً@, مشتقّات منه تشتّق Øj

/@
Ø ã
اليا� الناقص fن ]ع	ا£ادلة@: اFXراة وأمّا

اXرء@/ من L الرؤية ماّدة من فهو رآة@: ßXا وأمّا

@الرجال@من@الصفات@اXمتازة@ا¢تّصة@من@الغ�ة@والشجاعة
ã
|

Ø
Fع عبارة روءة@: ÔXوا

]ع	كون ّ ٕانðاعيى مصدر وهو وغ�ها@, واLٕستقامة اXشقّة وIّمل وا£اهدة والدفاع
اXرء@/ صفات ع� الرجل
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جريان وÎºولة اGناءة باعتبار وهو راءة@, ÒXا من اXعـدة@: رأس ]ع	 ء واÒXريى
اXعدة@/ قبل له Vري آخر وهو راه@, ÒV عن الطعام

قيد مع الرجل هو اXرء فٕاّن اGناءة@, ومفهوم الرجل ب� Dف التناسب �O Lو
اLُنوثيّة قبال ã| الذكورة Vّرد فيه اXلحوظ فٕاّن الرجل 4Rف وهناءة@, صفاء ذا @كونه

الرجل@/ راجع ـ

النظر كان فٕاذا اòصوصيّت�@, من كّل الكلمت�@: استعFل موارد
ã
| لوحظ وقد

اXرء@/ 4Rف بالرجل@, Ø
فيع هو حيث من @كر zالذ Vّرد ٕا�

هذا وع� مؤنّثاً كونه عليه يغلب التأنيث@: ع4مة دخول فباعتبار اXرأة@: وأمّا
أيضاً@/ الرجل قبال

ã
| يستعمل

/@١٢ . ٤ ـ ٕامرأةٌ أو َكRلًة يوَرث رجل كان وٕان
/@٢٨٢ . ٢ ـ وامرأتاِن فرُجٌل Öرُجَل� يكونا n فٕان

واLُنوثة@/ الذكورة Vّرد ٕا� فالنظر

/@١٠٢ . ٢ ـ وزوجه ب�اXرء به يُفّرقون ما
/@٢٤ . ٨ ـ وقلِبه اXرء Òب� ول ÒJا� أّن

/@٤٠ . ٧٨ ـ َيداه َمْت Pقد ما اXرُء َينظُر يوَم
/@٢٨ . ١٩ ـ َسْوٍء ٕامرَء أبوِك كاَن ما@

اXروءة@/ صفات وسائر واLٕستقامة واLٕستق4ل الشخصيّة oمفاه في4حظ@فzا

الرجل قبال
ã
| تذكر n ٕاذا اòصوصيات@: هذه فzا ت4حظ اXرأة كلمة وكذلك

:@
ã
| Fك منفردة@, بل

ã
çوامـرأ فرَعون@, ٕامرأةُ قالت لكهم@, Ò] ٕامرأة َوَجْدُت

ã
Ùæ ٕا العزيز@, ٕامرأةُ قاَلت
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عاِقر@/

/@ هيى حيث من اLُنوثيّة Vرد ٕا� فzا النظر فليس

اXرأة@: بعنوان معيّنة نسوة تسع ا£يد القرآن
ã
| ويذكر

عمران@: ٕامرأة ـ ١

. ٣ ـ
ã
Ù�م فتقـبPل راً Pر ÔT

ã
� َبطْ

ã
| ما لَك نََذرُت

ã
Ùæ ٕا �َرب ِعمراَن ٕامرأةُ قالت ٕاذْ

/@٣٥

اXطّهرة@/ hمر اُّم مyا يراد

العزيز@: ٕامرأة ـ ٢

/@٥١ . ١٢ ـ ا¡ّق َحْصَحَص َن Ð.ا العزيز ٕامرأةُ قالت
زليخا@/ وهيى يوسف@, اش�ي م½Íالّذيى عزيز ٕامرأة مyا يراد

َسبَأ@: ملكة ـ ٣

٢٧ ـ ء
ã
Ï¾ �كل واُوتَيتمن لكُهم Ò] ٕامرأةً وجدُت

ã
Ùæ ٕا
à
يق� بنبٍأ َسبٍَأ من وِجئتَك

/@٢٣ .

بلقيس@/ مyا يراد

فرعون@: ٕامرأة ـ ٤

/@١٠ . ٢٨ ـ َتقتلوه ولك.
ã
�
à
َع� ُقّرة ِفرَعوَن ٕامرأةُ وقاَلت

بيته@/
ã
| Ïºمو Øèر الّذيى فرعون ٕامرأة يراد

نوح@: ٕامرأة ـ ٥

من َعْبـَديِن Iَت كانتا لوط وٕامرأةَ نوح ٕامرأةَ َكَفـروا لّلذيَن Rًََمث اُ� ÍÈَب

/@١٠ . ٦٦ ـ Ö� Ò ß¡صا ِعبادنا
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لوط@: ٕامرأة ـ ٦

/@٣٢ . ٢٩ ـ@ الغاِبرين كانتِمن ٕامرأتُه ٕاّ. وأهلَُه ينPُه �َلُننج

:@oٕابراه ٕامرأة ـ ٧

ـ@@١١@. يَعقوَب ٕاسحاَق وراِء وِمن بٕاسحاق Ìناها Ú¿فب َفَضِحَكْت قا_ة وامرأتُه
/@٧١

سارا@/ مyا يراد

ب@: Ò ÒG
ã
èأ ٕامرأة ـ ٨

/@٤ . ١١١ ـ@ َطب Ò¡ ا الَة Ø Òa وٕامرأتُه

زكريّا@: ٕامرأة ـ ٩

/@٤١ . ٣@ ـ عاِقر
ã
çوٕامرأ Ô Ò�الِك

ã
بلغ� وقد

عن والبحث ا£ـيد@, القرآن
ã
| اXذكورات النساء ذ@كر من موارد تسـعة فهذه

ٕا� فل�اجع الكتاب@, هذا موضوع عن خارج حياtّن وتار± اُمورهّن خصوصيّات
اXربوطة@/ الكتب

َهنيئاً فُكلوه َنفساً ِمنه ء
ã
Ï Ò¾ َعن لكُم Òéِط فٕان لًة Ö ßL ّن

ß
tَصُدقا الن�سـاَء وآتوا

/@٥ . ٤@ ـ َمريئاً

التـامّة الصـادقة الصحيحة العطيّة ]ع	 ا¡جاز@, لغة
Ø
ËÉفال بالفتح ُدقة@: zالص

هـو ء@: واXريى نفس@/ طيب عن إعطاء والنzحل@: أهلها@/ ٕا� ٕايتـاؤها يلزم
ã
الّ ا¡قّة

السائغ@/ اòالص هو ء@:
ã
	ÒGا أّن Fك ا¤مود@, والطيب السائغ

اòالصالّذيى هو ء@:
ã
	Gا أّن ء@: واXريى ء ã	Gب�ا الفرق ـ ٢٤٤ الفروق

ã
| قال

يـفسـدها@/ ما علzا يع�ض n فائدة كّل
ã
و| الطـعام

ã
| ذلك ويقال فيه@, L@تكدير
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عافيته@/ ع�س4مة أ¾Ìفت أيى فعلَت@, ما ٌء مَريى يقال@: العاقبة@, ا¤مود ء@: واXريى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرت@:

اXروتة Øب� مرت@: ومكان الَقفر@: الف4ة ْرت@: ÒXا هيى واحدة كلمة مرت@: ـ مقا
مـنه@/ ماروت اشـتقاق أّن وبلَغنا وُمروت@/ أمرات َمرت وbع خ�@, فيه يكن n ٕاذا

َمرعاها@/ ينبت Lو َثراها Nّف Lأرض ْرت@: ÒXا ويقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

:@١٠٢ . ٢ آية
ã
ذ@كرت| قد ماروت كلمة أّن

Òـياط� Pالش ولكّن ُسلDُن كَفر وما ُسلDَن َع�ُملك Ôياط� Pالش َتتلو ما واتPبُعوا
وما وماروَت هاروَت �بباِبَل ـلكَ ÒX ع�ا اُنِزل وما ـْحَر �الس النّاَس ُيعل�مون @كَفروا
Òب� به قون �ُيفـر ما Fyم فَيَتَعّلمون َتكفْر Rف ِفتنٌة Lُن ا Ø̂ ٕا يَقو. Øح� أَحد ِمن Fِن ُيعلّ
و. هم ÛÍÉَيـ ما وَيَتعلPمون ا� بٕاذِن ٕاّ. أحـٍد من به بضـاّريَن هم وما وَزوجه رء ÒXا
Îم

Ò
أنف« به ْوا

Ò
Ì Ò¾ ما ولِبئَس َخRق ِمن ِخرة Ð.ا

ã
| لَه ما يه Òاش� ن Ò ÒX عِلموا وَلَقد َينفُعهم

/@١٠٢ . ٢ ـ َيعلمون كانوا@ لَو

ٕالzا@: نش� لطيفة ٕاشارات الكرZة ا�Lية هذه
ã
و|

الفرات جوار ع� واقعة الدنيا مدن أعظم من عظيمة مدينة كانت باِبل@: ـ ١
قبل ٢٠ قرن من ببغـداد@,

Ø ã
}Ì¿ال

Ø ã
èا�نو من كيلوم�اً ١٦٠

ã
و| ّلة@, ß¡ا من قريبة

اXكان@/
ã
| اليوم م¿Îودة وآثارها اXي4د@, من قريب زمان ٕا� اXي4د
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Í
Ú
½ نَ نَبوكد علzا ملك

Ø
j ا�Lشورّيون@, علzا تسّلط

Ø
j اLٔموّيون@, أّس«Îا وقد

Wلكxا عاصمة ٕاسكندر جعل
Ø
j كوروش@, سّخرها

Ø
j اXي4د@, السادسقبل القرن

ã
|

علzا@/

اLٔصنام ويعبدون النجوم علم
ã
و| الصنايع

ã
م�@| zمقد hالقد ã| بابل وكان@أهل

حر@/ الس0 ويتعلّمون ال«Êويّة واLٔجرام

وهذا والتواء@, اعوجاج مع ا¡ّق عن اXيل هو الشطن أّن سبق الشياط�@: ـ ٢
السف� اXلكوت

ã
| ويوجد العـليا@, اXلكوت

ã
| Lو العقل nعا

ã
| يتحـقّق L اXع	

اLٕنسان@: nعا
ã
و| ا�ّن

/@٣٠ . ٧ ـ ا� دون من الشياط�أولياء ذوا ØHا م Øuٕا

أمامه ء
ã
Ï¾ جعل هو والت�لّو ا�ّن@/ من أو ٕانساناً اXعوّج اXنحرف هو فالشيطان

الشياط� برنا¶ عن يتّبعون ا! كتاب اXعرض�عن هؤLء ٕاّن يراد خلفه@/ يكون وأن
ا¡ّق عن اXيل Lّٕا وبرناVه وليسمس�الشيطان /@

Ø ã
الن� سلDن ع�ملك كانوا الّذين

عن مالوا الشـياط� أّن Fك ا! كتاب وعن ا¡ـّق عن Zيـلون فهؤLء واLٕعوجاج@,
ا¡ّق@/ ٕا� يدعوهم سلDن أّن مع وكفروا وأحكامه هدايته وعن )ص&

Ø ã
الن� سلDن

سبق Fك أيضاً@ حر الس0 فٕاّن الشـيطنة@, حقيقة يناسب اLٔمر هذا حر@: الس0 ـ ٣
العـمل فـهذا والباطل@, ا4òف جانب ٕا� والواقع ا¡ّق هو

Ø
Fع ال½Íف عن عبارة

ب½Íف أو اÎ¿Xودات
ã
| اLٔبصار ب½Íف ٕامّا حر والس0 الشيطنة@/ مصاديق من يكون

ã
| بت«Ìيع أو وأدوية@, وآLت ووسائل بأسباب كان وسواء اXعقوLت@,

ã
| القلوب

واليد@/ والعمل ا¡ركات

ٕا�ا¡ّق وvدوuم الناس يدعون م Øuفٕا اLٔنبياء@, تعلDت قبال
ã
| oالتعل وهذا
/@ ّ الواقعيى الص4ح وٕا�



٦٥ مرت

ببابل Lلك�نزXا ع�أّن يدّل حر@, ع�الس0 عطف لك�@: ÒXع�ا اُنزل وما ـ ٤
وخـصوصيّة دفعه وكيفيّة حر الس0 حقيقة Gم يبي0نا Øح فzا حر الس0 شـيوع بواسطة

/@ Øوالتح� الض4لة عن Gم دفعاً عمله@,

ظـهور أّن ع� فيدّل اXـي4د@, قبل Ì¾العا القرن
ã
|

ã
Ø|تو سلDن أّن �O Lو

القرن@/ هذا قبل كان ببابل حر الس0

اLٔنبياء أّن Fك الّساحرين@, ٕاض4ل قبال
ã
| Gم وٕارشاداً لطفاً كان ال�ول وهذا

فيه@/ واGداية ا¡gة
ã
ÏÉتقت ع�ما Tيط كّل

ã
| يبعثون

منه مانع Lو Wكن أمر وبصورته Ì¿الب لباس ع� اXلك نزول لك�@: ÒXا ـ ٥
اXاضية@: اLٔمم

ã
و| السابقة اLٔزمنة

ã
| واقعاً وكان بوجه@,

/@٩ . ٦ ـ َيلِبسون ما zم َعلَ وَلَلبسنا Rًرج َعلناه Ò Ò	 َمَلكاً َجَعلناه ولَو
/@٧٥ . ٢٢ النّاسـ ومن Rًُرُس اRXئكة من

ã
َيصط ا�

/@٤٥ . ٣ ـ منه بكلمة Ìك Ù¿ُيب ا� ٕاّن Ôhمر يا اRXئكُة قالت ٕاذ
/@١٧ . ١٩ ـ اً َسويّ ¿Ìاً بَ فَتمّثلGا@ روَحنا ٕالzا فأرسلنا

/@٦٩ . ١١ ـ َسRٌم قال َسRماً قالوا Ìي Ö¿ بالبُ Òoٕابراه ُسلنا ُر جاَءْت وَلَقد
/@٦٢ . ١٥ ـ ُمنَكرون قوم ٕاّنكم قال اXرَسلون لوٍط آل جاَء ØF فلَ

ووسـائل وأسباب زمان ٕا� Tتاجاً Ì¿الب كٕاNاد فليس وَخلقه ٕاNاده وأمّا
ومقّدمات@: وتدب�

/@٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكون كُن لُه@ يقوَل أن شيئاً أراد ذا@ ٕا أمره ا Ø̂ ٕا

ببابل اXعمولة اللغة من ومأخوذتان ُمعّربتان الكلمتان وماروت@: هاروت ـ ٦
من أو العربيّـة من Fأصله بأّن قطعاً دلي4ً ÇSد nو ,@ اXي4ديى Ì¾العا قبل القرون ã|
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معّربتان فالكلمتان حال ّ وع�أيى القدZة@, الفارسيّة من أو ا�Lشوريّة من أو ا�Lراميّة
سـند لنا يكن n وØXا وناسوت@, وLهوت وجالوت طاغوت وزان ع� الصورة wذه
كالقول الضعيفة@, ا¤تم4ت البحثعن

ã
| فائدة ف4 الوجوه@: من Rصوص@وجه قاطع

وامرتات&@/ )هئوروتات ومرداد خرداد
ã
كلم من مأخوذان F Øu@بأ

وا¤بّة ]ع	الص
والتواضع :@
ã
آرم ص@٨١@: ـ ب�bة@پورداود گاtا ـ

ã
قال@|

ã
بكلم يومئذ Fyع Ø
ويع الوصول@والس4مة@والعافية@, ]ع	 وهروتات@: واLٕخ4ص@/

مرداد@/ خورداد@, ـ

اXلك�ع� هذين أÊºء ينطبق L@گارد@: يقول هاروت@: ـ
ã
تطبي� فرهنگ

ã
و|

أصـل من اُخذا قد اللفظ� هذين أّن مارگوليوت ويعتقد أوستا@/
ã
| ومرداد خرداد

/@ ّ آراميى

ã
| النـظر فٕاّن النّاس@, عن واLٕنتقاد الذّم مقام ã

| ا�ملة هذه فيتعّلمون@: ـ ٧
الض4ل عن وحفظهم وٕابطاله@, دفعه وتعلoكيفيّة حر الس0 حقيقة ٕا�@بيان اXلك�@: بعث

/@
Ø
Ì¿وال الفساد موارد

ã
| وٕاعFله منه اLٕستفادة وسوء حر الس0 Ì¿ن L واLLٕراف@,

Øحـ� أحٍد من Fِن �ُيعل وما ـ FGبقو oالتعل مقام
ã
| FهJÍ½ت تري هذا وع�

َتكُفر@/ Rَف ِفتنٌة ُن ÒL ا Ú̂ ٕا يَقو.

بأّن ل4ٕشـكال مورد ف4 وهدايxـم@, الناس ٕارشاد اXلكَـ� غرض أّن فظهر
ا4òف@/ وأعFل العصيان عن معصومون ا4Xئكة

واLٕمتحان قبل@اLٕختبار وهو مع@اضطراب@, Lً4اخت ما@يوجب وسبق@أّن@الِفتنة:
واLٕبت4ء@/

حر الس0 بأّن ´Í½ت ا�Lيـة ã| ا�@: بٕاذِن ٕاّ. أَحٍد ِمن به يَن �بضـار ُهم َوما ـ ٨
ا!@, بيد اLُمور فٕاّن وٕاذنـه@, تعا� ا! برضاء موافقاً يكون أن Lّٕا نفسـه

ã
| L@يؤّثر
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هو@/ Lّٕا الوجود
ã
| مؤّثر Lو

أثراً يفيد Lو النتيجة ¡صول موجباً يكون L وأمثاله حر الس0 ٕا�ٕاّن تنبيه ففzا
تعا�@/ ا! يشاء أن Lّٕا اòارج

ã
و| نفسه

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرج@:

ã
| Òkاòا ومِرج واضطراب@/ وَذهاب ء Vيى ع� يدّل صحيح أصل مرج@: ـ مقا
اضطربت وعهودهم@: القوم أمانات ومِرجت منه@/ كلّه الباب وقياس َقِلق@/ اLٕصبع@:
البَْحَريِن@: َمَرَج وقوله@: واّب@, zالد فzا رج Ò]نبات أرضذات أصله ْرج ÒXوا واختلطت@/

fِرجا@/ Fأرسلَه ثناؤه جّل @كأ@نّه

مرجاً الدابّة ومرجت ُمروج@, وا�مع نبات@وَمرعي@, أرض@ذات اXرج@: ـ مصبا
Lو يتعّدي اXرج@,

ã
| َترعي أرسلxا َمْرجاً@: ومرجxا اXرج@,

ã
رعت| قتل@: باب من

اللـؤلؤ@/ صغار هو وÇbاعة@: ّ اLٔزهريى قال واXرجان@: Uتلط@/ َمريج@: وأمر يتعّدي@,
شاهدنا وهكذا قال, الكّف@, كأصابع البحر من تطلع aر عروق هو :

ã
Ïºوقال@الطرطو

Lّٕا بالفتح فَع4ل الك4م
ã
ليس| فٕانّه زائدة@, فقيل النون وأمّا كث�اً@, اLٔرض ]غارب

/@ ّ رباعيى أم ã
أث4~ أدريى L :@ ّ اLٔزهريى قال لخال@/ Òòا اXضاعفLو

ã
|

الدابّة ومَرج الدواّب@/ فzا ترعي ك4ٔ ذات أرض وقيل@: القضاء@/ ْرج@: ÒXا ـ لسا
ومـَرج شاءت@/ حيث تذهب تركها وأمرَجها@: اXرج@,

ã
| َترعي أرسلَها ٕاذا رُجها@: ÒZ

فهو َمَرجاً اLٔمر ومِرج ترعي@/ وهيى Gا راعيى L كانت ٕاذا َمَرج@: وٕابل خ4ّها@, داّبَته@:
أسبابه@/ وقِلقت فَسد أيى الدين@: مِرَج ٕاذا rأن كيف واختلط@/ ٕالتبس وَمريج@: ماِرج
:@
Ø ã
èعـراLٔا ابن بذا@/ ذا L@يلتبس Fجعله

Ø
j خY4ّا وقيل ,@Fأرسله الَبْحـَرين@: َمَرج
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اLٕجراء@/ ْرج@: ÒXا

چمن@/ َمِرجا@: ـ@ @ @آراميى @ـ ãتطبي� فرهنگ

چمن@/ َمرجا@: ـ@ @
ã
æياÌº @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

مرواريد@/ َمرجونيتا@: ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

مرواريد@/ َمرَجنيتا@: @ـ@ @آراميى ـ @ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ء
ã
Ï¿لل ّ طبيعيى جريان ã

| وٕاط4ق ٕارسـال هو اÇXاّدة@:
ã
| الواحـد اLٔصل أّن

ã
| الدابّة وٕارسال اLٔرض@/

ã
| البحر ماء ٕاجراء مصاديقه@: ومن القيود@/ عن وتنحيته

والعهود اLٔمانات حفظ
ã
| واLٕط4ق تقييده@/ اLٕصبع@وعدم

ã
|@kاòا وٕاط4ق اXرعي@/

يشـتبه Øح Tدوداً مقيّـداً يكن n ٕاذا َمريج وأمر الوفاء@/ Rصوصيّات التقيّد وعدم
قـيد دون من نباتات تنبت

ã
الّ واLٔرض ا¤دود@/ غ� الواسع والفضاء ويضطرب@/

بالطبع@/ 4ّUة وٕابل برنا¶@/

اXاّدة ٕاستعFل مقام
ã
| ي4حظا أن Lبّد & ّ الطبيعيى اLٕط4ق )اLٕرسال@, فالقيدان

Vازاً@/ فيكون Lّوٕا ا¡قيقة@, Lو ع�

من تكون قد فهيى واLٕخت4ط@, واLٕلتـباس واLٕضطراب الفساد oمفاه وأمّا
واòصوصّية@/ القيد وفقدان اLٕط4ق آثار

أصل بأّن القول
ã
| مورد ف4 وال«Ìيانّية@, ا�Lراميّة من مأخوذة اXاّدة أّن وظهر

/@ ّ رباعيى أم Ø ã~4ث مرجان

ã
| اXتكّون وهو مرواريد@, وبالفارسيّة اللؤلؤ@, بالعربيّة له فيقال اXرجان@: وأمّا
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كّل ع� ويطلق الصدف@/ له ويقال داخله@,
ã
| ترّشحات أثر

ã
| ّ Mريى حيوان داخل

في�ّشح صغ�@, Ë»ج داخله
ã
| ورد ٕاذا ال�ّشح ويوجد ,@ ّ خارجيى صدف له حيوان

عنه@/ الدفاع بعنوان

/@٥٨ . ٥٥ ـ ْرجان ÒXوا الياقوُت ّن Øuكأ@

صـفائهّن
ã
| واÇXرجان كالياقوت ن Øuوٕا الّطرف@, قا¼Íات ٕا� راجع الضم�

وXعاuّن@/

وaرة الص4بة جهة الياقوت@:
ã
ف� :@Fw Uصوصة جهات التشبيه

ã
| وي4حظ

ص4بة الكرZة اLٔحجار أشّد الياقوت فٕاّن وثباته@, واستقامته وXعانه وصفاؤه اللون
وأbل@/ أحسن لونه أّن Lّٕا اXLٔاس@, بعد الص4بة

ã
| وهو وج4ًء@, ومقاومة

وتربيته اللطيف بال�ّشح وتغّذيه الصدف ب� Dف ا¤فوظيّة جهة اXرجان@:
ã
و|

وصفائه@/ وXعانه اòاّصة

ـ ْرجاُن ÒXوا الُلؤلؤ Fyم ُرج ÒO َيبغياِن@/// . َبرزٌخ F Ôyبَي َيلتقياِن البَْحَرين َمَرَج
/@٢٢ . ٥٥

اللمعان جهة ٕا� اLُو� ا�Lية
ã
و| والقدر@/ القيمة جهة ٕا� ا�Lية هذه

ã
| النظر
والصفا@/ واللون

]Çع	 دحـرج@, مثل ّ رباعيى فعل وهو LٔLٔ من الكلمة أّن اللؤلؤ@:
ã
| وسـبق

برق@, أو نار أو eر أو Sم أو ُدّرة من يري ضياء ع� ويطلق اضطراب@, مع اللمعان
والصدف ّرة كالد� Ñ�4ٔمت شـفّاف Ë»ج كّل واللؤلؤ@: وIـّرك@/ اضطراب مع كان ٕاذا@
@Hرج@من@البحر,@فل�اجع@ٕا�@الكتب@اXربوطة/ وهيى مرواريد يقال@Gا ّرة: والد� وغ�Yا,

وخّط نقطة ّ ٕا�أيى Fوٕاجرائه Fوٕاط4قه FGٕارسا عن البحرين@:عبارة َمَرَج وأمّا
آخر@, مقابل

ã
| Fyم كّل ص�ورة واللقاء@: واLٕنبساط@/ التوّسع اقتضاء Fzوف Zكن
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/@L أم واسطة مع كان سواء

الطلب هو :@ والبغيى وظهورها@/ الثانويّة ا�ديدة ا¡الة هو ال
زخ@: أّن وسبق
الشديد@/

البحـرين ب� Jصل أن ٕا� البحـر
ã
| وتوّسع وجريان انبساط هو واXع	@:

ÏÉقت[ Mر لكّل فٕاّن خر@, �Lبا أحدYا Oتلط لئ4ّ فاصل@, ظاهر بارز وTيط برزخ
Fyبي برزخ لزوم ٕا� مضافاً به@, Uصوصة مائيّة وحيوانات آثاراً وخصوصيّاته Tيطه

والرح4ت@/ للحركة

]ع	 ا�اّن ٕاّن فيقال العاّم@: معناه وأمّا /@ ّ الظاهريى معناه البحر من اُريد ٕاذا هذا
مغطّي اLٕنسان وراء ا

Ø
W يكون من كّل فيشمل ٕالينا@, بالنسبة ومُواراً مغطّي يكون من

ما واXاء [ّوج@/ وفيه الكث� اXاء فيه اXتجّمع الوسيع ا¤يط هو والبحر عنّا@/ ومستوراً
أيضاً@/ واXعنويّة الروحانيّة ا¡ياة به ما ويشمل ا¡ياة@, به

اLٕنسان حياة به ا
Ø
W البحران ا¢لوق�@: وا�اّن اLٕنسان بقرينة البحر من ف�اد

وبلحاظ ّ اXعنويى بالنظر اLٕرسال جهة وٕاط4قه البحر من@ٕارسال اXراد فيكون وا�اّن,
Fاقتضائه حسب ع� البحرين

ã
| ّ اXعنويى واLٕنبساط التوّسع فيتحّصل , Ø ãا�gالس�ال

البارز الظاهر وهو ال
زخ@, Fuودو س�Yا@, منxي
ã
| يتوقّفا أن ٕا� واستعدادYا@,

والس�@/ اLٕرسال استعداد هنا وليس البحرين@, ب� Dف

ã
| فيه استعداد Lو

ã
السف� nالعا من ا�ّن nعا هو البحرين@: هذين

ã
| فال
زخ
والتوّسع@/ الس�

ã Ø
èمر تعا� فهو موردYا@,

ã
| واXغرب اÌ¿Xق العا�Xيطلق هذين وباعتبار

والتgيل@, ال�بية مقام
ã
| والتوّجه والرaة الفيض ٕا¾Ìاق هو اÌ¿Xق فٕاّن ,@�Xالعا

,@ ّ الصعوديى القوس وهو اÌ¾Lٕاق مورد فاÌ¿Xق والس�@, اLٔجل انxاء هو واXغرب
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bيع ال�بية فيحيط ,@
Ø ã
ال�و� القوس وهو والس�ٕا�اLنxاء الرجوع مورد واXغرب

عاn@اXاّدة@بوسيلة@الشمس@وٕا¾Ìاقها,@وغروwا@/
ã
@القوس�,@|

ã
| F{ومرات@�Xمراحل@العا

وضبطه@/ وbعه ,@
Ø ã
æالروحا التوّجه وٕا¾Ìاق اXعنويّة اXع	باLٕفاضة nعا

ã
و|

واXغرب كاÌ¿Xق Uتـلفة@:
ã
æمعا ع� ا¡مل من وأو� أنسب oالتعم وهذا

بالصيف ينح½Íان L اLٕعتـبار واXغربwذا اÌ¿Xق فٕاّن وأق½Íها@, اLٔيّام أطول
ã
|

شخص@/ لكّل يشاهد ا
Ø
W وهذا ومغرب@, م¿Ìق فيه السنة من يوم كّل بل والشتاء

ã
ينت� Mيث ّ واLٕستعداديى Ø ãçالذا الطلب عدم فاXراد البحرين@: ابتغاء عدم وأمّا

ا¡ّد@/ عن اòارج واLٕرسال الزائد الس� ٕا� Fzف اLٕقتضاء

Mسبه@/ nعا كّل
ã
ف� واXرجان@: اللؤلؤ خروج وأمّا

/@١٥ .@٥٥ نار@ـ ِمن ماِرٍج ِمن Pان	ا وَخَلَق كالَفّخاِر َصلصاٍل ِمن َخَلَق@إ.نساَن

هو النار
ã
| واLٕط4ق قيود@, دون من وبسط وٕاط4ق ٕارسال فيه ما هو اXارج

فـفيه وقيد@, حّد يقـي0دها أن دون ومن هيى حيث من الصافية اòالصة اXطلقة النار
السارية@/ اللطيفة النار هو ا�ان تكّون مبدأ أّن ٕا� ٕاشارة

العامّة الرaة بسط تناسب الرaن سورة
ã
| اXكّررة اXرج ماّدة أّن �O Lو

السورة@/
ã
| اXنظورة

بيFy@بَْرَزخاً وجعَل اُجاج ِمْلٌح وهذا فراٌت َعذٌب هذا الَبْحريِن َمَرَج اّلذيى وهو
/@٥٣ . ٢٥ ـ @ جوراً Ö ÒT وِحْجراً@

البـحرين@, من اXطلق اXعـ	 ع� Iمل أن èتأ L أيضاً الكرZة ا�Lيـة هذه
ع� ينطـبق الفرات الَعذب فٕاّن ـ وجاِهدهم الكاِفريَن ُتِطع Rف ـ قبلها ما ]ناسـبة
عن وا4òف@والظلمة@والبعد ع�الكفر اLُجاج لح ßXوا والنورانّية@/ والروحانيّة اZLان
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Dفـ Fائهxوان البحـرين انقضاء بعد ويظهر ي
ز ما :@Fyبي ال
زخ من واXراد ا¡ّق@/
اXع	@/ جهة من Fyبي

عن واòارج القاطع@, اZLٕان عن ا¤روميّة هو Fyبي Dف البارز اXتوّسط nوالعا
وذاك@/ مذبذب�ب�هذا الكفر@, حّد

/@٥ . ٥٠ ـ َمريج أْمٍر
ã
| فُهم جاَءُهم ا ØX �بوا با¡ق Pكذ َبل

بل Iقـيق@, Lو تعّهد Lو حّد Lو قيد فيه ليس حياtم من برنا¶
ã
| م Øuفٕا أيى

Uصوص@/ بقيد تقيّد دون من وٕاط4ق ٕارسال
ã
|

والðلزل@/ وال�ديد اLٕضطراب حصول هو اLٕط4ق هذا آثار ومن

واLٕضطراب واLٕط4ق اLٕرسال دون اXوارد@, @هذه
ã
التعب�باXاّدة@| لطف فظهر

آثارYا@/ من واحد
ã
| أو Fyم واحد

ã
لطف| Lو اXاّدة@, ٕا�قيديى النظر فٕاّن وغ�ها@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرح@:

من أشّد وقيل ومع	@, وزناً فرح فهو فرح مثل مرح فهو مرحاً مرح ـ مصبا
الفرح@/

ÇZَرح@, ومِرح َطَرباً@, معها َيستقّر يكاد L ة
Ø
Ì»َم ع� يدّل أصل مرح@: ـ مقا

ويقال wا@, َعجباً رآها من Zَرح َمروح@: وقوس راح@/ ßXا ومنه وَمروح@, راح ßW وفرس
الدمع@, غزيرة راح@: ßW ع� ويقولون@: ال«Îم@/ ٕارساGا حسن من َمَرحاً wا كأّن

ã
الّ بل

وكذلك اLٕسـتقرار@/ قلّة من قلناه ما ٕا� فيه ذهبوا م Øu@Lٔ الباب@, قياس بعض وهذا
وٕاعجاب@/ تعّجب كلمة وَمْرَحي@: وتسيل@/ ب

Ø
Ì»لتت مt4ٔا زادة@: ÒXا مّرحت
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ËºLٕأمرَحه@غ�ه@,@وا وقد قدره@, @Nاوز Øح والنشاط الَفَرح شّدة َرح@: ÒXا ـ لسا
مِرح وقد والَبـَطر@/ Ì Ò¾Lٔا َرح@: ÒXا وقيل@: واLٕختيال@/ التبخـ� َرح@: ÒXا وقيل@: راح@/ ßXا
قـوم من ِسـكّ� مثل وِمّر´ وَمراحي@/ َمْرَحي قوم من َمِرح ورجل وِمراحاً@, َمَرحاً

راحة@/ ß] ِتلعابة ã Ùæأ النابغة@: ابن وزعم نِشط@/ َمَرحاً@: ومِرح /@�J ِمر0
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حرف ÏÉقت[ وهذا /@ Ø
وتك غلظة مع فرح هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

والرخاوة@, ب�الشّدة حروف من oXوا والرخاوة اGمس حروف من الفاء فٕاّن ,@oXا
الفرح@/ مفهوم

ã
| وغلظة شّدة ع�زيادة اXرح فتدّل

اLٔصـل@, آثار fن وغ�ها@: Ì¾Lٔوا واLٕختيال والبطر التبخـ� oمفاه وأمّا
/@
أ@ك ٕاشتقاق وبيyا

Çتاٍل ÔU Pُكل Kب ß ÔJ . اَ� ٕاّن َمَرحاً أ.ْرِض
ã
| ِش Ò] و. للّنـاِس َك Pَخد ُتَصع�ر و.

/@١٩ . ٣١ ـ َفُخور

ã
جان� وكأّن اXستطيل@, الشّق واòّد: جانب@/ العنق@ٕا� الوجه@أو ٕامالة التّصع�:
النـاظر@/ نظر قبال اLُو� اXرتبة

ã
| الظاهر وهو الع�@, لدمع مستطيل Vري اLٔنف

ا¡الة ومن الذهن@,
ã
| أو اòارج

ã
| Uصوصة حالة وهو يل Òòا اختيار واLٕختيال@:

آخرين@/ قبال
ã
| لنفسه Wتاز أمر دعوي والفخر@: والُعجب@/ والتبخ� Ø
التك اXنعقدة@:

عن الوجه صفحة وٕامالة اÇòّد تصـع� بعد وقع قد الكرZـة ا�Lية
ã
| َرح ÒXفا

حال
ã
| اLٔدب حسـن يذكر

Ø
j واXواجهة@/ اLٕقبال Oالف وهذا حالة@, ّ أيى ã|الناس

من متصنّعة Uصوصة حالة اذ ØHا وهو اXرح@, ب�ك مصاحباً أو مدبراً أو مقب4ً ء
ã
Ï¿Xا

اLٔنانّية@/
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تعا�@: بقوله َرح ÒXا Ì
Ø
يف«

Ø
j

َفخور@/ تال ÔU ُكّل ّب ÔJ ا�. ٕاّن

ã
| افتخار ع�وجود يدّل وهو ِرح@, ÒXا حالة من ي�اءي ما أّول اLٕختيال فٕاّن

اXرح@/ مفهوم حقيقة فالكلمتان باطنه@/

كلمة ضمن
ã
| L@يوجـد كلمة لكّل

Ø ã
ا¡قي� اXفهوم فٕاّن بالكلمت�@: Ø
ع ا Ø̂ وٕا

أو لفظان يذكر أن ا¡قيقة تعريف مقام
ã
| وLزم ا�هات@, bيع من م�ادفة@, واحدة

اللغات@/ تراجم
ã
| تري Fك ألفاظ@,

/@٣٨ . ١٧ أ.رضـ ِرق ÒHلَن ٕانّك أ.رضَمرحاً
ã
| ِش Ò].و

يدّل أ.ْرض@: رَق ÒH لَن ٕانَّك تعا�@: بقوله ورّده اXرح تضعيف مقام
ã
| التعب�

اLٕختيال بأّن يتوّجه أن وLزم الكلمة@/
ã
| واختيال وأنانيّة Ø
تك مفهوم وجود ع�

ا¡قيقة@/ عن واLرافاً جه4ً Lّٕا ليس وك
يائه اòلقة عظمة قبال
ã
| واLٕفتخار

]حروميّة اXوجبة اòبيثة ا¡يوانيّة الصفات@واLٔعFل من@أشّد اXرح وOL�@أّن
وع� اLٕنسانّية@, وحقيقة الgال ٕا� الس� وعن والسعادة@, �òا طلب عن اLٕنسان

تعا�@: قوله تري هذا

rُكن و]ا أ.رضبَغ�ا¡ّق
ã
كنrتَفرحون| ذلكم]ا الكافريَن ا� @كذلكُيضّل

/@٧٥ . ٤٠ ـ َرحون Ò]

ٕا� التوّجه وعن الgال طلب عن Zنعه عنده ]ا والرضا والنشاط الفرح فٕاّن

ã
ين� فٕانّه واLٕختيال اXرح مرحلة ٕا� انxي ٕاذا

Ø
Dس Lو وفقره@, نفسه ضعف جهات

الّرÇ×aن الّرّب جانب من واللطف والرaة الفيض بتوّجه
Ø ã
الباط	 ّ الطبيعيى اLٕقتضاء

/@oالّرح hالكر
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توّجه عن Zنع واXرح الضعف@/ رفع وعن النفس
ã
| الطلب عن مانع فالفرح
ّية@/ ×GLٕا اLٔلطاف وcول الفيوضات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرد@:
من يعلوه ما أو ق¿Ìه من ء

ã
Ï¿ال Qـريد ع� يدّل صحيح أصل مرد@: ـ مقا

¡اءه عنه أل� [ريداً@: الغصَن د zومر Zَرد@/ ومِرد ¡يته@/ تَبُد n الشاّب واLٔمرد@: َشَعره@/
َمراَدي@/ وا�مع فzا نبت L منبطحة رملة واXرداء@: َمرداء@/ شجرة ومنه أمرد@, ف�كه
َشعر L الّذيى اòيل@: من واLٔمرد /@�òا من Qّرد كأ@نّه ريد@, ÒXا وكذا /@

ã
çالعا واXاِرد@:

الشجرة يُشبه Vّرد كأ@نّه Lٔ@نّه الباب@, قياس وهو الطويل@, البناء د@: zمر ÔXوا ُثّنته@, ع�
واLٔصل اLٕبدال@, من هو الطعاَم@: مرد وقوGم أمرد@/

ã
ب� زماناً@: ف4ن و[ـّرد رداء@/ ÒXا

مرس@/

Zُرد ومَرد أمرد@/ فهو َتنبت¡يته n ٕاذا تِعب@: باب من َمَرداً الغ4ُم َمِرَد ـ مصبا
مرسته@/ قتل@: باب من الطعاَم ومردُت مارد@/ فهو عتا@, ٕاذا قتل@: باب من

وَمريد@, ماِرد فهو وَمرادة@, ُمروداً Zُرد ع�اLٔمر َمُرد /@
ã
çالعا اXارد: مرد@: ـ لسا

ذلك عليه ما bلة من Hرج
ã
الّ الغاية يبلغ أن رود@: ÔXا وتأويل وَعتا@, أقبَل د@: zر Ò]و

عليه@, رون ÔXا ء@:
ã
Ï¿ال ع� رود ÔXوا م0ـ�@/ ßòا مثل رادة@, ÒXا الّشـديد ّريد@: ßXوا نف@/ الص0

بوا@/ وُجر0 عليه َمرنوا يريد ع�الن�فاقـ مَردوا به@, L@يَعبأ عليه مَرن ع�الك4م@: ومَرد
َعر@, zالش من اòّدين نقاء َرد@: ÒXوا /@

ã
Ï¼عاXوا 
بالِك التطاول ْرد@: ÒXا :@

Ø ã
èعراLٔا ابن وقال

الورق@/ من الغُصن ونقاء

عصيان@/ @= َمرد@ ماِرد@, @ـ@
ã
æياÌº ,@ آراميى ,@ ع
يى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
ماّديّاً به يتلبّس أن شأنه من

Ø
Fع ء

ã
Ï¾ Qريد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

عن اòّد وQّرد ق¿Ìها@/ من أو أوراقها من الشجرة Qّرد مصاديقه@: ومن معنويّاً@/ أو
والص4ح@/ �òا عن@حدود الرجل وQاوز النبات@/ اLٔرضعن وخلّو َعر@/ zاللحية@والش

الث�ـّنة@/ وهو الفرس ِرجل مؤّخر
ã
| عر zالش وخلّو

أو بـه التلبّس شأنه من
Ø
Fع التجـريد@, القـيدين@: ÇIقّق من اLٔصل

ã
| ف4بّد

Qّوزاً@/ يكون ي4حظا n وٕاذا به@, اLٕتّصاف

والفساد@/
Ø
Ì¿ال طريق

ã
| ا¡ّد عن Vاوزة العتّو@: أّن وسبق

ء@/
ã
Ï¾ ّ أيى ã|تعارفXا ا¡ّد عن Vاوزة والطغيان@:

والتصقيل@: والتطويل والتجريد وا¦رين والك
والعصيان مفاهoالتطاول وأمّا
ولوازمه@/ اLٔصل آثار fن

/@٧ . ٣٧ ـ ماِرد َشيطاٍن �ُكل ِمن وحفظاً

بوظائفه@/ بالعمل يلðم L غ�متعّهد شيطان كّل نفوذ من حفظاً وحفظناها أيى
واLٕنس@/ ا�ّن من أعّم وهو عوج@/ وفيه واLٕستقامة ا¡ّق عن اXائل هو والشيطان

كّل
ã
| والدافعة ا�اذبة

ã
Òçقّو جهة من الشياط�@: نفوذ عن الدنيا ال«Êء وحفظ

موجودة ومواّد اGواء من فzا ا¡ياة وسائل خصوصيّات وباخت4ف الكوا@كب@, من
مyا@/ كّل

ã
|

/@٣ . ٢٢ ـ َمريد َشيطاٍن Pُكل ويتPبع بَغ�ِعلم ا�
ã
| اِدل ÔNالنّاسَمن وِمن

عن اLLٕراف يوجب متعّهد@: غ� وهو ا¡ّق عن اXائل الشيطان عن اLٕتّباع
هذا ونتيجة واXذا@كرة@, البحث مقام

ã
و| Lًوقو وعم4ً وأخ4قاً وفكراً عقيدة ا¡قيقة
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ا£ادلة@/ هيى اLLٕراف

. ـفاق �الن َع� َمَردوا اXدينـِة أهل وِمن ُمناِفقون أ.عراب ِمن َحوَلكُم ن ÚWو
/@١٠١ . ٩ ـ َتعلمهم

وخـالفوا Gم Nب
Ø
Fع وعتوا تعّهـداtم عن خرجوا أفراد اXدينـة أهل ومن

يعلمهم@/ وا! وا¦ّرد@, النفاق برنا¶ ع� وظائفهم@,

من جهات ففzم عyم@, ا¦ّرد هذا Iقّق ٕا� ٕاشارة :@
ã
ÏÈاXا بصيغة والتعبـ�

اXرود@/ ووقوع عليه@, واXرود النفاق@, ا4òف@:

وقـوم أيى Tذوف@, Xبتدأ صفة َمردوا وكلمة مؤّخر@, مبتدأ منافقـون وكلمة
أو ظرف وهو 
òا تقّدم ٕاذا جائز اXبتدأ وتنك� اXدينة@, أهل من ع�النفاق مردوا

استقّر@/ أو مع	كائن ناوين ـ جّر Mرف أو بظرف وأخ
وا Vرور@,

واللغات@/ اLٔلسنة [ام
ã
| شايعة واLٕيصال ا¡ذف هذا وأمثال

/@٤٥ . ٢٧ ـ قواريَر من د Pر ÔW Íٌح Ò¼ ٕانّه قال

ا¡Çّد عن خارجاً ُجعل ما د@: zمـرXوا /@ Øتبـ�Xا الظاهر Í½والق البـناء Íح
Ú
ال½

ال½Íح@/ راجع ـ وكيفاً Ó
Ø
Fك اXعمول هو

Ø
Fع وQاوز اXتعارف

ا¡ّد@/ عن ومتجاوزاً مارداً ُجعل ما د@: zمرXفا

والتجاوز@/ رود ÔXا به يقوم ما واXارد@:

ثبوت@/ وفيه مارداً بكونه يتّصف ]ع	ما فعيل ريد@: ÒXوا

يناسبه@/ مورد
ã
| مyا كّل فاستعمل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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مّر@:
ذهب@/ الّدهـُر@: ومّر اجðُت@/ Çّراً@: ÒWو وُمروراً َمّراً وعليه بزيد مررت ـ مصبا
شـديداً@, فت4 فتلته واòيط@: ا¡بل وأمررت وأمررته الشاة حلق ع� السكّ� zومر

وثبت@/ دام ء@:
ã
Ï¿ال واستمّر ع�اLٔصل@/ Wّر فهو

ع�خ4ف وا�Lخر ء,
ã
Ï¾

Øã
ÏÉع�@م يدّل@أحدYا صحيحان: أص4ن مّر: ـ مقا

وُمضّيه@/ ٕانسحابه السحاب@: وَمر� /@ÏÉم ٕاذا ّر@: ÔZ ء ãÏ¿ال zمر ـ فاLّٔول والط0يب@/ ا¡4وة
اÇÒXّر@, من مّرة لقيـته ويقولون مّر@, قد زمان عن عـبارة هو ا Ø̂ ٕا ومّرت�@, َمّرة ولقيته
منه ولقيت ُمّراً@/ صار ٕاذا وَمّر@: ّر ÔZ ء

ã
Ï¿ال zأمر ـ ا�Lخر واLٔصل ع�اXّر@/ اXّرة Nمعون

طي0ب@, غ� Lٔ@نّه اLٔمّر يى Ødو اGّم@واXرض@, واLٔمّران@: طّيبة@/ غ� شديدا أيى اLٔمّرين@,
وهو فتلته@, ا¡بَل@: أمررت يقولون@: البناء@, wذا وشديدة شّدة كّل ذلك بعد يت Ød Ø

j

النفس@/ عّزة ريرة@: ÒXوا منه@/ القّوة اXريرة@: وكذلك اXفتول@/ ا¡بل رير@: ÒXوا ّر@,
Ò Ô
W

ّر: ÔXوا ُمرارة@/ الواحدة شجر@, أيضاً@: رار ÔXوا شجرة@/ Ëºٕا ة@: zوُمر ـ ٢٢ اLٕشتقاق
قـّوته@/ اLٕنسان@: وِمّرة ل4ٕنسان@/ الطبايع أخ4ط أمشاج أحد ّرة@: ßXوا لو@/ Ô¡ا خ4ف

شديداً@/ فت4ً فتلتَه ٕاذا ا¡بَل@, وأمررت

تريد َمّرين@, أو َمّراً وجئتك َمّراً@, ّر Ô ÒZ َمّر معكوسه@: ومن رّم@: ـ ٨٨ . ١ ا�مهرة
ا¡بل, قوي من القّوة ّرة@: ßXوا معروفة@/ شجرة ّرة@: ÔXوا لو@/ Ô¡ا ضّد ّر@: ÔXوا مّرت�@/ أو َمّرة

صحيحها@/ اLٔعضاء oسل كان ٕاذا ِمّرة@: ذو ورجل ِمَرر@, وا�مع

توّجع@/ ,@ Øn@تأ ُمّراً@, صار )ماَرر& ـ قع

اXّرة@/ الصفراء@, )ِمِرراه& ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٩ مّر

والتحقيق@:

ã
| وي4حظ ا¡ال@/

ã
| ء

ã
Ï¾ ع� اLٕجتـياز هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

/@
وع Ìºي راجع ء@/
ã
Ï¾ ٕا� أو ء

ã
Ï¾ عن

Øã
ÏÉم التجاوز

واXرض ع�اGّم يطلق وبتناسبه الع
ّية@, عن fأخوذ لو@: Ô¡ا ضّد مفهوم وأمّا
شّدة النفسوكّل وعّزة القّوة وظهور ا¡بل فتل ومنه اXورد@,

ã
| m4غ�م يكون وما

الطرف@/ ٕا� بالنسبة

دون من ء
ã
Ï¾ ع� اXرور فٕاّن اXرارة@, ومفهوم اLٔصل ب� تناسب ٕا� مضافاً

ÇIقّق الفـتل@:
ã
و| وخ4فاً@/ مرارة ويوجـد ا4Xءمة عدم عن يكشف nوتسا توقّف

ع�اòيط@/ الفتل مرور

/@٢٥٦ . ٢ ـ ع�قرية َمّر كالPذيى أو

/@١٢ . ١٠ ـ ه Pمس ØÍÔÈ ٕا� َيدُعنا n @كأن Pَمر

/@٣٨ . ١١ ـ قومه من Rَٔم عليِه PَمرF Pوكل

/@١٠٥ . ١٢ ـ zا َعلَ ّرون Ô ÒZ آية@/// وكأيّنمن

علzا@/ اLٕجتياز يراد

/@٨٨ . ٢٧ الّسحابـ Pَمر ّر Ô Ò] وهيى جاِمدة ا Ô{س ÒI باَل Ù	 ا وَتري

أّن فgا اLٔرض@, جبال مصاديقه ومن بالفطرة@, ÓDعظ يكون ما ا�بل أّن سبق
ا�Çبال كذلك جوانبـه@, من اòارج ٕا� بالنظر Lّٕا حركxا تري L oالعظ السحاب
وHرج ٕا�مس�منظور@, وتتحّرك@وتضطرب@وتُساق يومئذ العظيمة@[ّر واXوضوعات

السابقة@/ براVها عن اXوجودات



مّر ٨٠

/@٢ . ٥٤ ـ ُمستَِمّر ِسحٌر وَيقولوا يُعِرضوا آية َيروا وٕان

فيه ما اXستمّر@: والسحر اLٕجتياز@/ اقتضاء وفيه اXرور طلب ]ع	 اLٕستمرار
مروراً@/ بنفسه يطلب وهو بتكرار@, الناظر ع� Nتاز أن اقتضاء

/@٨٠ . ٩ ـ م ÒG اُ� يَغفر َفلَْن ةً مّر Òَسبع� Gم َتستَغفْر ٕان

ة@, َمـّر أّول ـ تعا� قوله
ã
| اXع	 وهكذا مّرة@/ سبع� Gم استغفارك Zّر بأن

ثRثَمّرات@/ َمّرتاِن@, الّطRق

ا Ø̂ ٕا التكّرر أّن ع� دLلة فzا فٕاّن يرادفها@: ما دون بالكلمة التعب� أّن �O@Lو
ٕا� وثالثاً ثانياً Zّر اLّٔول

ã
| fا اòصوصيّات@, من اLُو� اXرتبة ã| يقع ما بع� يقع

آخرها@/

والدفـعة واÇXرتبة كال�لة اòصوصيّات من فzا ما ي4حظ ماّدة كّل ã
| فٕاّن

اX�ادفات@/ من وغ�ها

َفعلة@/ صيغة من يستفاد ا Ø̂ فٕا الوحدة@: مفهوم وأمّا

ع� اXرور من خاّص ع�نوع وتدّل النوع لبناء فالصيغة :@Ì»بالك ّرة ßXا وأمّا
وغ�ها@/ القّوة آثاره ومن ء@,

ã
Ï¾

/@٦ . ٥٣ ـ َدنا Øj أ.ع� باُ.ُفق وهو فاسَتوي ٍة ِمّر ذو الُقوي شديُد علPمه


ئيلPو القدس بروح عنه Ø
ويع اXتعال@, ا! جانب من
Ó
مُل� روٌح علّمه أيى

nعا من وهو والقدس@, العّزة Êºء من
ã
Ùتج�Xا

ã
æالفا ّ اXت�القويى الشديد وهو اLٔم�@,

ربّانيّة بقّوة قلبه حÍÉة ã
| Øويتج� ,@

Ø ã
çهوL

Ø ã
æروحا مرور نوع Zّر وهو ال4ّهوت@,

/@
ã
Øوالتج� اLٕرتباط هذا له ويستمّر قلبه@, ع� يستويى أن ٕا� نورانّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٨١ مرض

مرض@:

ã
| الصّحة حّد عن اLٕنسان به Oرج ما ع� يدّل صحيح أصل مرض@: ـ مقا
عليه القيام أحسن ومّرضه@: أعلzه@/ وأمرَضه@: ,@ÏÒÈَمر اXريض وbع كان@/ ء

ã
Ï¾ ّ أيى

وقالوا مطzرد@/ وقياسه مرض@, والنفاق م¿Ìقة@/ تكن n ٕاذا مريضة@: وcس مرضه@/
ã
|

فzا@/ عزمه يصّح nوÍ
Ø
ق½ ا¡اجة@:

ã
مّرض|

الطبع عن خارجة حالة واXرض تِعب@, باب من َمَرضاً ا¡يوان مِرض ـ مصبا
اXرض@/ أعراضعن واLٔورام اL�Lم أّن هذا من ويعلم بالفعل@/ ضاّرة

يقال يعقوب@: قال ا!@/ وأمرضه فـ4ن@, مِرض وقد السقم@, اXرض@: ـ صحا
اLٔمر:

ã
وا¦ريض@| سقام@/ ßXا الرجل مراض: ßXوا العاهة, ماله ã

وقع@| ٕاذا الرجُل: أمرض

أيى الرجُل وأمرَض به@/ وليس اXرَض نفسـه من يُريى أن وا¦ارض فيه@/ التضجيع
/@ الرأيى ã| اLٕصابَة قارب

اLّٔول وذلكÍÈباِن@: باLٕنسان@, اòاّص اLٕعتدال عن اòروج اXرض@: ـ مفر
éوا� كا�هل الرذائل عن عبارة

ã
æوالثا َحَرج@/ ريِض ÒXع�ا و. ـ ّ مرضجسميى ـ

والكفر النفاق ويشبّه مَمَرض@/
ß ß
wُقلو

ã
| ـ لقيّة Ôòا الرذائل من وغ�ها والنفاق والبخل

اÇXانع كاXرض الفضائل ٕادراك عن مانعة لكوuا ٕامّا باXرض@: الرذائل من وLوYا
النفس Xيل وٕامّا اLُخروّية@/ ا¡ياة Iصيل عن مانعة لكوuا وٕامّا ف@/ ØÍ½الت عن للبدن

ة@/ ØÍÉXا اLٔشياء ٕا� اXريض البدن ميل الرديئة اLعتقادات ٕا� wا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قبال

ã
النفس| أو اÇXزاج اعتدال

ã
| اخت4ل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن



مرض ٨٢

نبات@, أو حيوان أو ٕانسان
ã
| يكون أن من أعّم اXزاج من واXراد /@Fxوصّح Fxس4م

راض@/ ÔXا ا¥رَة وأصاب الناقة@, ومرضت الرجل@, مِرض فيقال@:

Vازاً@/ أو حقيقة أيضاً واLٔلفاظ ا�Fدات
ã
| تستعمل وقد

ÇLو ع� اLٕط4ق يكون اLٔصل@: قيود لوحظت ٕاذا اXوارد هذه من كّل
ã
و|

والتشبيه@/ ع�اLستعارة L ا¡قيقة

:@
ã
| Fك ـ اLٕنسان بدن

ã
فاXرض|

/@١٨٤ . ٢ ـ ع�َسَفر أو َمريضاً@ ِمنكُم كاَن ن Òf

/@٢٠ . ٧٣ ـ ÏÒÈَمْر ِمنُكم سيكوُن أن َعِلَم

اXزاج@/ واعتدال الصّحة
ã
| اخت4ل حدوث يراد

:@
ã
| Fك ـ والباطن الروح

ã
واXرض|

/@٢٠ . ٤٧ ـ ٕاليك ينظروَن َمَرٌض م
ß
wقلو

ã
الPذين| رأيت

/@١٠ . ٢ ـ َمَرضاً اُ� فزاَدهم َمَرٌض قلوwم
ã
|

/@١٢ . ٣٣ َمَرضـ م
ß
wقلو

ã
واّلذين| اXناِفقوَن يقول وٕاذ

ٕا� التـوّجه مس� ع� ويس� وصفائه روحانيّته ع� يب� أن الروح س4مة
ذاته@/ وتقوية والتgيل النور nعا

من الطبيعة nوعا اXاّديات من دونه ما ٕا� تعلّق ٕامّا للنفس أّن ذلك وتوضيح
وٕامّا والتجّرد@/ والنور اXلكوت nعا من فوقه ٕا�ما تعلّق وٕامّا و¾Îواtا@/ الدنيا لذائذ

الناس@/ ب� Dف واXقام والتشّخص العنوان من وفيه لَه ما وحفظ نفسه ٕا� تعلّق

ÇIصيل ٕا� والتـوّجه اXال حّب من ولوازمه آثاره يظهر اLّٔول@: الوجه
ã
ف�



٨٣ مرض

اLٕجxاد
Ø
j و¾Îواtا@, الدنيويّة واللّذات واXسكن واÌ¿Xب اXأ@كل

ã
| وا¦كّن الوسع

كان@/ طريق ّ بأيى واXزاحم اXعارض ودفع اXوانع رفع
ã
|

وسـوء والبـخل وا¡سد والتنازع والغضب والطمع ا¡رص ذلك من فيتولّد
خطيئة@/ كّل رأس الّدنيا حّب فٕاّن النّية@,

وحّب والرياء والتحق�واLٕهانة Ø
والتج Ø
التك منه Øيتج� الثالث@: الوجه
ã
و|

النفس@/ حّب اXؤمن قلب من Oرج ما آخر فٕاّن واXدح@, والشخصيّة والعنوان النفس

وسعادته كFله ٕا� ويس� الصحيح ع�مس�ه الروح يب� ـ
ã
æالثا الوجه

ã
و|

ã
| وNاهد وذاته مقامه وعلّو نفسه شؤون وJفظ وص4حه خ�ه Iصيل

ã
| وxNد

لقائه@/ وٕا� ا¡ّق وٕا� ا!

والروحـانّية@, والطهارة والنورانيّة والس4مة الصفاء له يتحقّق الوجه هذا ã
ف�

تعا�@: اXع	بقوله هذا ٕا� اُش� وقد الرذيلة@, الصفات عن ويزكّيه نفسه وvّذب

ا@/ ×zَدّس َمن خاَب َوَقد ا ×z َز@كّ َمن أفَلَح َقد

هو والتدسيس /@nالساíXا عن وٕاخراجه ليس]ناسب ما تنحية هيى فالðكية
اLٕستكراه@/ مورد

ã
| والس� اLٕخفاء

من كّل ظهور
ã
ف� والثالث@, اLّٔول الوجه

ã
| Jصل ا Ø̂ ٕا القلب مرض أّن فظهر

يتحّصل عن@روحانّيته@وس�ه@ٕا�كFله@: اXانعة@له اLٕنسان اXنافية@Xقام الرذيلة الصفات
خصوصيّات Mسب ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| والصّحـة اXرض فٕاّن ظاهر@/ وهذا وسقم@, مرض

وجوده@/

واLٕعتقاد@, بالقلب يتعلّقان ا
Ø
W F Øuفٕا اLٔمراض@: من Fuوكو والكفر النفاق وأمّا

حصول أّن@حقيقة@اZLٕان Fك القلب@/
ã
| ودّس Iّقق@ظلمة@وTجوبّية@وانكدار Fxوحقيق

فٕاّن النفسانّية@, الرذائل آثار من Fفه فيه@/ وس4مة وصّحة وصفاء ويق�وطمأنينة نور



مرو ٨٤

حّب من Jصل قد النفاق أّن Fك واLٔنانّية@/ النفس حّب من اLٔغلبJصل
ã
| الكفر

اLٔغلب@:
ã
| الدنيا

/@٤٩ . ٨ َمَرضـ قلوwم
ã
واّلذين| اXنافقوَن يَقول ٕاذ

/@٦٠ . ٣٣ ـ َمَرضواXرِجفون ُقلوwم
ã
| والPذيَن اXناِفقون َينتِه Òn 
ل

اXقابلة@/
ã
| فذكرا

ف4 القلب@,
ã
| موجودة صفات يتبـعان ا Ø̂ ٕا والكفر اZLٕان أّن قطعاً نعلم ا

Ø
Wو

Lو الصفات@, رذائل آثار من والنفاق الكفر أّن Fك الðكية@, بعد Lّٕا اZLٕان Iقّق Zكن
والنفس@/ الّدنيا حّب من Fمبدئه ٕازالة بعد Lّٕا والكفر النفاق ٕازالة Zكن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مرو@:
اXعروف ا�بل بالواحدة يى Ødو َمْروة@, الواحدة الِبيض@, ا¡جارة اXرو@: ـ مصبا
َمْرَوروذ@, ـ خر ول�4 الشاهجان@, مرو LٔحدYا يقال Rراسان@, بلداِن ْروان@: ÒXوا ]ّكة@/
قياس@, غ� ع� زايى بزيادة ّ َمْرَوزيى Øã

ÏºناLٔا
ã
| اLُو� ٕا� والنسبة عنكبوت@/ وزان

ع�لفظه@/ ّ مرويى الثوب ونسبة

واحدtا النار@, مyا وتُقدح النار فzا تكون بّراقة بيض حجارة ْرو@: ÒXا ـ لسا
]ّكة@/ اXروة يت Ød وwا مروة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العظيمة اLٔحجار من وYا ومقابله@, الصفا ارتفاع رديف
ã
| إرتفاع اXروة أّن

ارتفاعات ومن اXسـجد@, من وال¿Êل
Ø ã
}Ì¿ال

Ø ã
èا�نو

ã
| وواقعتان تشّكلتا@, الصلبة



٨٥ مرو

اXعّظمة@, مكّة من ا�بال æوأد
Ø ã
}Ì¿ال ا�نوِب ا�هة

ã
| هو الّذيى قبيس

ã
èأ جبل

ُقَعيِقعان@/ وجبل

جـوانب
ã
و| اXسـجد@, عن منفصلت� سابقاً وكانتا للحّجاج@, اÒXسعي Fyوبي

أّن Lّٕا وغـ�ها@, وا¡بوبات العطريّات من اLٔمتعة لبيع وحجرات حوانيت اÒXسعي
ٕا� Fولواحـقه واXسـعي اXسجد أبنية وبلغت اXسعي ٕا� واتّصل وّسع قد اXسجد
فواصـل

ã
| وبنيت رفيعة@, فوقانيّة مرتبة للمسعي وُجعلت ها@, Ø]وأ الوجـوه أحسن

ع� باXسجد ملحق عال بناء اXسجد@: أطراف دائرة من يعادGا وما واXسعي اXسجد
العاXّية@/ اXساجد أبنية أحسن من اليوم اXسجد وصار طبقات@, ث4ث أو طبقت�

باب ومن :@٨٦ ص الثامن القرن أوائل
ã
| اXؤلّفة رحلته

ã
| بطوطة ابن يقول

درجة ع¿Ìة وله@أربع ٧٦@خطوة@, ا¡رام@ٕا�الصفا أبواب@اXسجد أحد @هو الّذيى الصفا
درجـات@, `س وللمروة خطوة@/ ٤٩٣ واÇXروة الصفا وب� مسطبة@, ا Øu كأ علياهّن

خطوة@/ ١٧ Fxوسع كب�@, واحد قوس ذات وهيى

ص@١١٢@: الثامن القرن
ã
اXؤلzف@| اLٔبصار مسالك كتابه

ã
| فضل@ا! ابن ويقول

موضع آخر كُ«Ìبَدَرج@ٕا� قد @ُقبيس@,
ã
èجبل@أ أصل

ã
| oعظ أزرق فحجر الصفا أمّا

روة@: ÒXا وأمّا Lوها@/ أو درجة ع¿Ìة
ã
اثن ٕا� مyا الناس ينxيى ما وأ@ك� الوقوف@,

يقابل اXسجد ¾Êل ناحية من )وهو قَُعيِقعان Pبل متّصل جبل عظoٕا�أصل فحجر
ٕا� علzا َدَرج مyا يَب� فرجَة Fyبي وبقيت جزءين ع� Ë»انق قد كأ@نّه قُبيس& أبا

ذراعاً@/ ٧٨٠ واXروة ب�الصفا ما وbيع الوقوف@, آخر

أن عليه ُجناَح Rف اعتَمر البيـتأو َحّج ن Ò Òf ا� َشـعائر ِمن ْرَوة ÒXوا فا Pالص ٕاّن
/@١٥٨ . ٢ ـ Fwف PوPيط

حـول أو أمر حول والدّقة@, باللطف يُدَرك ما ]ع	 فَعيلة الشـع�ة أّن سبق



مرو ٨٦

تعا�@/ ا! عظمة

ع�@سبيل@الدوران@واLٕحاطة@الظاهرّية@, كان سواء ء
ã
Ï¾ حركة@حول والطواف:

:@
ã
| Fك حوله@, يدور كأ@نّه التكّرر@, وع�سبيل متداوماً ٕاليه حركة أو

دون@/ Pل ÔU ِولدان zم َعلَ وَيطوف

التوّجه وبلحاظ ,@Fyبي الّسعيى مقام ã
| منظورة خصوصيّات مع واXروة فالصفا

حول m4وع آيات من تكونان العمرة@: أو ا¡ّج
ã
| ا¤رم للساعيى آداب لطائف ٕا�

تعا�@/ ! والك
ياء العظمة

oشوع@والذّلة@والفناء@والتسلòل@اFك ع�@البيت@يُظهر وOL�@أّن@ا¡اّج@بالطواف
ويتحقّق وجّل@, عّز ! والتوّجه والربوبيّة القدرة ومظهر وا�4ل العظمة ã Ø�Q قبال

ã
|

@اòارج@بص4ة@الطواف@وباòشوع@التاّم@والركوع@والسجدة@والعبوديّة
ã
ال
نا¶@عم4ً@| هذا

اòالصة@/

ومنxي السالك مقامات وuاية اXؤمن كFل غاية اòالصة العبوديّة كانت وØXا
التفصيل سبيل ع� به والعمل ال
نا¶ هذا ٕاعFل

ã
| يبتدٔي أن ف4زم العارف@: مقصد

ب� السعيى هيى والسـ�@: ال
نا¶ هذا ã
| والتعّهد فيه ا£اهـدة هذه وآية والتحقيق@/

والنورانّية@/ الصفا Fyاللّت�باط الصلبة@, اLٔحجار العظيم�بل ا�بل�وا¡جرين

ب� Dف والس� والسلوك با£اهدة و¾Ìوعاً وعم4ً ٕاقداماً يعلن السعيى وهذا
صعب أمر ّ وأيى صلب موضوع ّ بأيى مواجهاً كان ولو شديدت�@, عظيمت� مرحلت�

شديد@/ m4م غ�

أن ٕا� واLٕياب والذهاب العمل hويد وا£اهدة السعيى ويكّرر Fyبي فيسعي
اXطلوبة@/ العبوديّة ٕا� ويصل اXقصود Jصل

الشدائد وا�بل�@ٕا�@اLٔمرين@من الك�ة@واLستمرار, السبع@فيه@ٕاشارة@ٕا� وعدد
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والباطنّية@/ الظاهريّة واLٕبت4ءات

السـلوك عن
Ø ã
ٕاbا� فهرس والتقصـ�@: والسعيى والص4ة والطواف فاLٕحرام

مراحل ٕا� وهداية
Ø ã
عم� oوتعل عّز@وجّل, وٕا�ا! ا!

ã
ا£اهدة@| منتخب@من وبرنا¶

اللقاء@/ ٕا� الس�

للسعادة وIصي4ً لقائه ٕا� وسلوكاً تعا� ا! ٕا� حّجاً نظره كان ٕاذا فللحاّج
ٕا� تفصي4ً ال
نا¶ هذا

ã
| وا�هاد بالعمل حّجه نتيجة

ã
| يصّمم أن والف4ح@: والقرب

اXقصود@/ وصول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ مريى
با�دال اُريد ٕاذا القول وتقّدم جادلته@, ومراًء@: Wاراة اُماريه وماريتـه ـ مصبا
للقائل, وتصغ�اً للقول تزييفاً قوله

ã
طعنت| ٕاذا أيضاً@: ماريته ويقال الباطل@/ أو ا¡ّق

ã
| وام�ي واع�اضاً@/ ابتداًء يكون فٕانّه ا�دال@, 4Rف اع�اضاً Lّٕا اXراء وL@يكون

رية@/ ßXا ËºLٕوا شّك@, أمره@:

ٕاذا وذلك النـاقة@, َمْريى :@ اXريى واستدرار@/ ء ãÏ¾ مسح ع� يدّل :@ مريى ـ مقا
حّر@كها ٕاذا الفرُس@بيده@, مَري يشّبه@wذا ا

Ø
Wو َمرياً, يقال@مريxا@أمرvا ُمسحت@للحلب@,

ت
ق@, حجارة واXرو@: /@éبالل وتدّر
Ñ
[ت�

ã
الّ العروق رايا@: ÒXوا كالعابث@, ع�اLٔرض

يقال الشّدة@, بعض فيه ك4م Lٔ@نّه هذا@, من الرُج4ن فيه يBَري ÇØWا راء ßXا أّن وعندنا
وWاراة@/ ِمراًء ماراه

رية@, ßXا وهيى ا@, Ôyلب zدر :@ هيى وأمَرْت لتِدّر@/ الناقة ÍÒÈع مَسح :@ ْريى ÒXا مرا@: ـ لسا
ما استخرج قد معناه ف4ناً@, ف4ن ماَري قوGم

ã
| :@ اLٔنباريى ابن أع�@/ ËÉبال رية ÔXوا

/@ zلتِدر ÍÈَعها مسحَت ٕاذا الناقة مريت قوGم من مأخوذ وا¡ّجة@, الك4م من عنده
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اللغة
ã
| وأصله والشّك@/ اLٕم�اء من أيضاً راء ßXوا وا�دل@, اFXراة راء@: ßXوا دريد@: ابن

مريت من وغ�ها@, اòصومة
ã
æومعا ك4ماً مناِظره من الرجل يستخرج وأن دال ßا�

لبyا@/ واستخرجت حلبxا ٕاذا الشاة

الناقة مريت من وأصله الشّك@, من أخّص وهو اLٔمر@,
ã
| ال�ّدد رية@: ßXا ـ مفر
للَحلب@/ ÍÈعها مسحَت ٕاذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لنفسه شيئاً منه يستخرج Øح ء
ã
Ï¾

ã
| Wارسة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@اLٔصل

معنويّاً@/ أو ماّدياً

/@
أ@ك ٕاشتقاق اXرص@: اXرز@, اXرث@, @اXرس@, وب�مواّد وبيyا

ليستخرج البحث@والك4م وٕادامة /@éالل الÍÉع@ليستخرج مسح ومن@مصاديقه@:
ع�اLٔرض وIريكه جل الر0 ومّس لنفسه@/ مفيداً ك4ماً كلFته ومن الطرف لسان من
ÇJّصل Øحـ ء

ã
Ï¾

ã
| واÇXزاولة وال�ّدد /@ ّ مـعنويى أمر ã

| ولو لنفسـه أمرًا ليحّصل
اطميناناً@/

أمر@/
ã
| ال�ّدد وهو اFXرسة من ع�نوع يدّل ِفعلة رية ßXوا

به@/ Zاَرس ع�ما ويدّل كالل�قمة فُعلة رية ÔXوا

اLستمرار@/ ع� دLلة Fzف واFXراة@: وا¦اريى

وٕارادته@/ اXرس ع�اختيار يدّل واLٕم�اء@:

/@
ã
æعاXا wذه أيضاً الع
يّة ã| تستعمل اXاّدة أّن �O Lو

/@٥٥ . ٢٢ ـ ِمنه ِمرية
ã
| َكَفروا اّلذين يَزال و.
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/@٥٤ . ٤١ ـ م
ß Ù
wَر ِلقاء ِمن ِمريٍة

ã
| م Ô Øuٕا أ.

ال�ّدد@/
ã
| Wارسة

ã
| أيى

/@٩٤ . ١٠ ـ ين Òم�Xا ِمَن تكونَّن Rف رب�َك ِمن Kا¡ق جاَءك َلَقد

هو الرّب من جاء ما فٕاّن الواقع@, ا¡ّق ليكشـف ال�ّدد واختـيار ا¦ايل أيى
ا¡ّق@/

والتوّجه فيه وLيصّح@ال�ّدد الرّب@تعا�, من@جانب يتحّقق@ويظهر ما@هو فا¡ّق
آخر@: أمر ٕا�

/@٦٠ . ٣ ـ ين Òم� ÔXا ِمن َتكن Rف رب�َك ِمن Kا¡ق

/@١٨ . ٤٢ ـ َبعيد َضRٍل
ã
 لَ الّساعِة

ã
| اروَن ÔZ اّلذيَن ٕاّن أ.

/@١٢ . ٥٣ ـ َيري َع�ما رونَُه ÔBرأيأف ما الُفؤاُد كَذَب ما@

ã
| ما يُستخرج Øح ال�ّدد بصورة واXكاXة البحث

ã
| ويزاولون Zارسون أيى

نيxّم@/

من وZاريى Oالف أن يصّح L شيئاً@, يشاهد Lو يري L من فٕاّن الض4ل@: وأمّا
ويشاهده@/ يريه

الرّب وجـود لوازم ومن التوحيد آثار من الّساعة فٕاّن الساعة@: أمر وكذلك
Lّوٕا اXيعاد@, Oلف L عادل oحك وهو وينذر Ì Ø¿ويب يكلّف ومن اLٕنسان وخالق

عبثاً@/ الروحانيّة الgاLت رابطة
ã
التكاليف| فتكون

أسـباب ٕا� Jتاج L الساعة
ã
| العود وكذلك وجّل عّز ا! خلق ٕاّن وأيضاً

أفعال وأمّا اXاّدة@/ nعا ã
و| أفعالنا

ã
| ٕالzا Tتاج اLٔسباب ا Ø̂ وٕا ومقّدمات@, ووسائل

ع�ٕارادته@: fتوقّفة وتكوينه تعا� ا!
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َفَيكون@/ كُن لُه يقوَل أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُره ا Ø̂ ٕا
تعا�@: اXع	قوله هذا ٕا� ويش�

@عليه أْنَعْمنا عبد ٕاّ. هو ٕان ون@/// َيِصّد منُه قوُمَك ٕاذا Rًََمثhَمر ابُن َب
ß
ÍÔÈ ا Ø ÒXو

/@٦١ . ٤٣ ـ wا Pن Ô� Ò]Rف للّساعِة َلِعلٌم وٕانّه ٕاÌºائيل@///
ã
لب� @Rًََمث وَجَعلناُه

@كر@: الذ0
ã
| Fك مبالغة@, ع�عي«Ï)ع& اXصدر اُطلق

أنزلناه@/ مباَرٌك ِذ@كٌْر وهذا ,@� ÒXللعا ِذ@كٌر ٕاّ. ُهَو وما

أّول من )ع& وجـوده فٕاّن العـلم@, يقوم به وجود أ@نّه L ِعلم@, وجـوده فكأّن
تنطبق Lو اXاّدة@, nعا وراء من وكأ@نّه الروحانّية@, Ë

Ø
»Q فيه حياته آخر ٕا� تكّونه

الطبيعة@/ nعا ضوابط عليه

خصوصيّات وسائر فوجوده اXعلوم@: عن اLٕحاطة@والكشف الِعلم@هو كان ا ØXو
الساعة@/ حقيقة ع� وٕاحاطة كشف فيه حياته جريان

فناء مع واLٕحياء@, واNLٕاد اòلق عود هو الساعة@: وقوع
ã
| اLٕستبعاد نعم

وحياته@: عي«Ï)ع& وجود وهذا واLٔسباب@/ اLٔبوين فقدان مع اLٕنسان وبعث اXواّد@,
طبيعّية@/ ضابطة ٕا� تستند L

و. ظـاِهراً ِمـراًء@ ٕاّ. م
ß
zف اِر Ô]Rف َقليٌل ٕاّ. َيعلُمُهم ما م

ß
t Pبِعـد أعلُم ã Ùèَر ُقل

/@٢٢ . ١٨ ـ أَحداً م Ôyم م ßzف َتْسَتْفِت

اُمور@: الكرZة ا�Lية هذه من يستفاد

ا�زئيّة اLُمور من اXوضوع فٕاّن ]ثله@, أو بوحيى ا! علّمه ن ØW قليل@: ٕاّ. ـ ١
الظاهـريّة با¡واّس اLدراك ٕا� لنا سبيل Lو والعقل@, بالنظر يدرك Lو اòارجّية@,

واXشاهدة@/
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نقل حيث فرد@, عددهم بل بزوج@, ليسوا م Øu@أ عّدtم@:
ã
| التعب� من والظاهر

سبعة@, عّدtم وأّن كل}م@/ بٕاضافة سبعة@, أو `سة أو ث4ثة كوuم
ã
| القائل� أقوال

وأيضاً شيئاً@, الثالث بعد يقل nو بالغيب@, َرbاً :@
ã
æوالثا اLّٔول القول� بعد قال حيث

الثبوت@/ ع� يدّل والعطف اLّٔول�@, دون بالواو@, الثالث
ã
الكلب| عطف

وخفاء@: ٕاwام فيه موضوع ّ أيى ã|و فzم راء ßXا أّن ع� يدّل فzم@: ار@ Ô]Rف ـ ٢
راء ßXفا ا¢اطب@/ ٕا� بالنسبة أو اFXريى ٕا� بالنسبة اwLٕام كان سواء صحيح@, غ�

ã
|

Ø
Dس Lو نفسـه@,

ã
| مستحسن غ� لنفسه@: ء

ã
Ï¾ Lستخراج واFXرسة ال�ّدد وهو

فيه@/ علم L موضوع

ٕاستخباراً كان ٕاذا@ يتحقّق أن Lزم اLسـتفتاء أّن ع� يدّل َتْستفِت@: و. ـ ٣
عنه@/ ّ مyيى فهو ا�اهل عن وأمّا يعلم@, عّمن

ء@/
ã
Ï¾ ّ أيى ã| ٕاستحكام عن عبارة ٕانّه ا�دل@:

ã
| وسبق

/@Fwربط Lو اXعني�@, هذين من مأخوذ اXصطلح َدل Òفا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@hمر
/@ Òhَمر @ـ@ ãæيونا :@hمر ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@ Òhَمر ـ@ @ ãæياÌº :@hمر ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ومن vودا@, سبط ومن اXسيح اُّم البا@كرة Ëºٕا طغيان@, :@hمر كتاب@: قاموس
داود@/ نسل

َج
ائيُل اُرسل َحبل@أليصابات& السادس)من ال¿Îر
ã
و| ـ ٢٦ . ١ لوقا ٕاSيل

بـيت من لرجل Uطوبٍة عذراَء ٕا� نا¼Íßُة ٕاdها ا�ليل من مدينٍة ٕا� ا! من ا4ÒXُك
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اÔXنَعم ا Ôxّأ@ي لِك س4ٌم وقال ا4ÒXُك ٕالzا فدخل ,@
Ô
hمر العذراِء

Ô
Ëºوٕا يوسُف ٕاdه داوَد

ما وفّكرت ك4مه من اضطربت رأته
Ø
Fفل النساء@,

ã
| أنِت مباركة معِك ألرب� علzا@,

نعمًة وجدِت قد Lٔ@نِّك hمر يا
ã
ا| ÒH L ا4ÒXك Gا فقال التحيُّة@, هذه تكون أن Ï»ع

كيف للَم4ك
Ô
hمر فقالت يَسوَع@/// وتُسم0ينه ٕابناً ستَحبَل�وتَلدين أنِت وها ا!@, عند

عليِك ّل ß ÒJالقُُدس الروُح Gا وقال 4ك ÒXا فأجاب رج4ً@, أعِرُف لست وأنا هذا يكون
لُِك@/ تُظلـ0

Ø ã ß
الَع� وقّوُة

ُحلٍم
ã
| ليوسَف ظَهر قد الرّب م4َك ٕاذا ان½Íفوا وبعدما ـ ١٣ . ٢ Øمَ ٕاSيل

ِه�وَدَس Lّٔن لك@, أقول Øح هناك وكن ÒÍ½ٕا�م واهُرب واُمzه Ú ã
الص� وُخذ قُم قائ4ً

وكان ,@ ÒÍ½ٕا�م وان½Íَف لي4ً واُمّه
Ú ã
الص� وأخذ فقام لكه@,

Ô
zل

Ø ã
� zالص يطلب أن ُمزِمٌع

ه�وُدَس@/ ٕا�وفاة هناك

عّز ا! بعث سـنة ع¿Ìة سبع عمران ٕابنة hمر بلغت ا ØXو ـ ٣٧ . ١ اÔXروج
وولدت hمر بن Ï»عي اXسيح بالسيّد فحمَلْت الروَح فzا فنفخ ج
يل ٕالzا وجّل

اXقدس@/ بيت من أميال ع� بيت¡م Gا يقال بقرية

تلَد L حنّة كانت عمران@, زوج حنّة اُمّها hمر ـ ٣٠ . ١ الورديى ابن تار±
فحملت اXقدس@, بيت َسَدنة من جعلته ولداً ُرزقت ونذرت@ٕان فدَعْت الولد, واشxت

Ø
j العـابدة@, معناه ,@hمر xØdا بنتاً فولدت حامل@, وهيى عمران زوجها وهلك حنّة
فتَنافَسوا اXنذورة هذه دونكم وقالت اLٔحبار, عند ووضعxا اXسجد aلxا@وأتت@wا
,@
ã
زوج خالxا Lّٔن wا@, أحّق أنا زكريّا فقال أ_xØم@, من وكان عمران بنت ا Øu@Lٔ فzا
أربع سنة بيت¡م

ã
| Ï»عي hمر وولدت خالxا@, ٕا�ايساع وضّمها زكريّا فأخذها

فريّا@, شيئاً جئت لقد hمر يا قالوا Iمله@, قومها به فأتت اLٕسكندر@, لغلبة وث4\ائة

Ø
j ف�كوها@, ِمنك}ا@,

ã
| معلّقاً اXهد

ã
| عي«Ïوهو فتكلّم ل�bوها@, ا¡جارة فأخذوا
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ماتان@, بن يعقوب ابن النّجار يوسف عّمها ابن مع Í½م ٕا� به وسارت hمر أخذته
سنة@/ ع¿Ìة

ã
ٕاثت	 هناك وأقاما ,@ ÓDحك اراً ØS وكان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرحلة والنسب الزواج جهة من hمر الطاهرة العذارء حياة خصوصيّات أّن
فzا@/ Uتلف والوضع وا¡بل

oالعل الرّب من النازل كلFته
ã
| القاطع hالكر القرآن

ã
| ما ٕا� نستند وLن

فنقول@: ا¤يط@, oا¡ك

ِعمران@: هو hمر
ã
èأ Ëºٕا ٕاّن ـ ١

/@١٢ . ٦٦ ـ عمراَن ابنَت Òhومر
هارون@: هو بالتجّوز أو نسباً أخzا Ëºٕا ٕاّن ـ ٢

/@٢٨ . ١٩ ـ َسوٍء ٕامرَء أبوِك كاَن ما هاروَن اُخَت يا
َسْوء@: سابقة FG تكن nو Ö� Ò¡صا كانا واُمّها أباها ٕاّن ـ ٣

/@٢٨ . ١٩ ـ اً بَغيّ ِك Kاُم كانت وما َسوٍء ٕامرَء أبوِك كان ما
اُّمها@: جانب من مطلَقة معتقة منذورة ا Øuٕا ـ ٤

. ٣ ـ
ã
Ø�مـ فتقبPل راً Pر ÔT

ã
َبط�

ã
| ما لََك نََذرُت

ã
Øæ ٕا �َرب ِعمراَن ٕامرأةُ قالت ٕاذ

/@٣٦
تعا�@/ ا!

ã
| وTبxّا نيxّا وخلوص اُمّها توّجه عن ويكشف

التوّلد@: بعد أمرها وجريان توّلدها كيفيّة ـ ٥

@َكـر Pالذ وليَس وَضَعْت ]ا وا�أعلُم Òاُن� ا Ôxَوَضْع
ã
Ùæ ٕا َرّب قاَلت ا Öxوضَع ØFفل
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/@٣٧ . ٣ ـ oج Pالر يطاِن Pالش ِمن ا Òx يّ �وذر بَك اُعيُذها
ã
Ùæ وٕا Òhَمْر ا Ôxي Ød ã

Ùæ @كاُ.ن�وٕا

,@oالّرجـ الشيطان من وذّريxّا با! وأعاذtا hمر xØdا قد اُمّها بأّن ح ØÍ½ف
اُّمها@/ مقام ع�قداسة أيضاً فيدّل

تعا�@: ! والعبادة اòدمة
ã
| ورودها كيفيّة ـ ٦

/@٤٥ . ٣ ـ Òhَمْر َيكُفل م Ûv@أ أقRَمهم ُيلقون ٕاذ َلدvم ُكنَت وما@

/@٣٨ . ٣ ـ َز@كريّا وكّفَلها َحَسناً نباتاً ا Òxوأنب

زكريّا@/ ـ راجع ـ Gا بالكفالة زكريّا وانتخب باLٕق�اع@, العبادة
ã
| كفيلها Øفتع�

وتربيxا@: وعبادtا نشوئها كيفيّة ـ ٧

راَب Ö¤ا َز@َكريّا zا َعلَ َدَخل F Pُكل ///@ َحَسناً َنباتاً ا Òxوأنب َحَسٍن بقبول ا Ûwَر فتقّبلها
/@٣٨ . ٣ ـ ا� ِعنِد ِمن قالتهو هذا لَِك Øæأ Õhَمْر يا قاَل ِرزقاً ِعنَدها َوَجَد

تعا�كان ا! ٕاّن Mيث تربية@, بأحسن ا! تربية ُرّبيتIت قد ا Øu@أ ع� فيدّل
الغيب@/ ومن عنده من يرزقها

ا!@: أعطاها وما تعا� ا! عند
Ø ã
æالروحا مقامها حقيقة ـ ٨

ِنسـاء ع� واصطفاِك َرِك Pوَطه اصطفاِك اَ� Pٕان Ôhَمـْر يا اRXئكـُة قالت وٕاذ
/@٤٣ . ٣ الّرا@كع�ـ َمَع وYْر@كَعيى وYْسُجديى لَرب�ِك ã� Yقنُ Ôhَمْر �يا ÒXالعا

الظاهريّة اLٔرجاس من وطّهرها اصطفاها تعا� ا! ع�أّن الكرZة ا�Lية تدّل
وهذا ,@�Xالعا نساء ع� تعا� ا! اصطفاها قد منتخبة صارت ا Øuٕا Mيث والباطنّية@,
ÇJصل اXقام هذا

ã
و| )ص&@, الرسـول بيت أهل شأن

ã
| النازلة التطهـ� آية نظ�

للعارف�@/ أع�مقام وهو السجود@, مقام
ã
| واقعة بكوuا اLقتضاء
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واقتضاء
ã
æالربّا الفيض وتعلّق اGLٕيّة للنفخة وجودها ã

| اLٕستعداد Iقّق ـ ٩
الروحانّية@: البشارة علzا يتوّجه أن

Òhَمْر عي«Ïابُن اXسيُح ُه Ôdٕا ِمنُه بكلمٍة ِك Ô
Ì Ù¿ُيب اَ� ٕاّن Ôhَمْر يا اRXِئكَُة قاَلت ٕاذ

/@٤٦ . ٣ ب�ـ PقرXا وِمن خرِة Ð.وا الّدنيا ã| وجzاً

َقْت Pوصـد ُروِحـنا من فيه فنَفخنا فرَجها أحصـَنْت
ã
� Pال عمـراَن ابنَت Òhوَمْر

/@١٢ . ٦٦ القاِنت�ـ وكاَنتِمَن وُكُتبِه ا Ùwر بكلFِت

ã
| صـفة فـهو ومـع	@, ظـاهراً النفس

ã
| والعفّة ا¡فظ هو صن Ô¡ا أّن سبق

قانتة@/ مصّدقة فهيى حفظه@, ã
ÏÉيقت ٕانفراج مطلق والفرج صاحبه@/

اòالص والتوّجه اLٔهل@, عن والتبتّل الناس عن اLٕنزواء حال حصول ـ ١٠
اXتعال@: ا! ٕا�

م
ß ß
uدو ِمن َذْت ØHفا قيّاً ÖÌ Ò¾ َمكاناً أهِلها Yنتبذتِمن ٕاذ Òhَمْر الكتاِب

ã
| وYذ@كُر

/@١٦ . ١٩ ـ ُروَحنا ٕالzا َسْلنا فأْر ِحجاباً

اLٕلقـاء اختارت فهيى ٕاليه@/ التوّجه وترك ء ãÏ¾ وٕالقاء طرح اختيار اLٕنتباذ@:

ã
| اXوجود ال
د تعب

ã
| تقع لئ4ّ

Ø ã
}Ì¾ Tّل ٕا� والقصَد وتركxم@, اLٔهل من والطرح

فzا لتكون دوuا ما وب� بيyا حجاب ÍÈب اختارت
Ø
j وحوالzا@, اXقدس بيت

منطلقة@/

البلد@/ خارج أو اÌ¿Xق@, جانب :@
Ø ã
}Ì¿ال اXكان من اXراد وليس

ã
| تشـاهده أن Gا Zكن Mيث عندها@,

Ø ã
çال4ّهـو اXقّدس وح الر� [ثّل ـ ١١

اòارج@:

/@١٦ . ١٩ ـ اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فتمثPَل ُروَحنا ٕالzا فأرَسلنا



hمر ٩٦

Ìºيرtا وصفاء قل}ا نورانيّة كFل عن يكشف عندها
Ø ã
çال4ّهو وح الر� و[ثّل

بص�tا@/ نفوذ وشّدة

فzا@: ونفخه وح الر� ٕالقاء ـ ١٢

. ٤ ـ ِمنه وُروح Òhٕا�َمْر ألقاها وَكِلمتُه اِ� رسوُل Òhَمْر عي«Ïابن اXسيُح ا Ú̂ ٕا
/@١٧١

َقْت Pوصـد روِحنا من فيه فنَفْخـنا@ فرَجها أحصَنْت
ã
� Pال ِعمـراَن ابنَت Òhوَمْر

/@١٢ . ٦٦ ـ ا ØwترFبكل

وبـ� بيyا التامّة السنخيّة ووجود Ø ã
çالذا اLٕسـتعداد كFل عن يكشف وهذا

بالوظائف مقابلته@وقبوله@وaله@والتسلo@لديه@والعمل تتمكّن@من Øح ,
Ø ã
çالروح@ال4ّهو

اòاّصة@/

باطل@: عن علzا وwتاuم hمر
ã
الناس| قول ـ ١٣

/@١٥٦ . ٤ ـ ÓDَعظ تاناً Ôw Òhع�َمْر وَقوGم وبُكفرهم
/@٢٧ . ١٩ ـ اً َفِريّ َشيئاً ِجئِت َلَقد Ôhَمْر يا

ÏÉع�مقت يكون ما Lّٕا يعتقدون Lو نظرهم يوافق ما Lّٕا يرون L الناس فٕاّن
الطبيعّية@/ ا�ريانات

لنظرهم@: ا¢الف ا�ريان عن الدفاع ـ ١٤

/@٢١ . ١٩ ـ ِمنّا ًة Öaوَر للنّاِس آيًة ولَنْجَعلَه Ùَه� Ú ãع� هو َربKِك قال

/@٣٠ . ١٩ ـ اً نبيّ ã� وَجَعلَ الكتاَب
ã
æآتا ا� عبد

ã
Ùæ ٕا قال ليه@/// ٕا فأشارت

معها وJ@Lتاج التكوينّية@, اLُمور كافّة
ã
| التامّة العلّة هيى تعا� ا! ٕارادة فٕاّن

فيكون@/ كُن لُه يقوَل أن ـ@ زائد أمر ٕا�
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ٕالzا@: بالنسبة اعتقادهم
ã
الناس| ٕافراط

Ø
j ـ ١٥

/@١٧١ . ٤ ـ واحد ٕاله اُ� ا Ø̂ ٕا لكم خ�اً وا Òxان ثRَثة َتقولوا و.
. ٥ ـ �Ç ×G ٕا يى �واُم ã

æذو ØHا للنّاس قلَت ءأنَت hمر عي«Ïابَن يا ا� قال ٕاذ
/@١١٦

/@hومر ,@Ï»عي ا!@, ث4ثة@: Gة �Lا ٕاّن قالوا حيث

مقامهم وراء ا
Ø
W تعا� ا! يكون أن مرتبة

ã
| هو با!@: معرفxم الناس ٕاّن نعم

ÇTيط عـن خارجاً أمراً ء
ã
Ï¾ من أو شـخص من رأوا فٕاذا عرفاÇuم@, Tيط وفوق

للتثليث@: الفلسفية الدقيقة
ã
æعاXا وأمّا تعا�@/ ا! هو ٕانّه يقولوا واقتدارهم@: أفكارهم

لقوGم@/ تأوي4ً ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان بعد حادثة هيى ا Ø̂ فٕا

القّديسة أمر جريان
ã
| ا£يد @القرآن

ã
| ما@ورد ع¿Ìٕاbال اòمسة اLُمور هذه

وهذه مقامها@, وعلّو وقداسxا طهارtا
ã
و| ا!@, روح وع�ٕابyا علzا ا! س4م hمر

اLٔناجيل@/
ã
| ورد ا

Ø
W مرات}ا تعريف

ã
| وأ@كمل وأbع أبلغ الكرZة ا�Lيات

ِنسـاء ع� واصطفاِك َرِك Pوطه اصطفاِك اَ� ٕاّن َمْريـُم يا اRXئكـُة قالت وٕاذ
/@٤٢ . ٣ �ـ ÒXالعا

غ� اXع	 وهذا ء@,
ã
Ï¾

ã
| الكدورة عن واòلوص الصفاء اختيار اLٕصطفاء@:

صافياً@/ ء
ã
Ï¾ جعل ٕا� اLٕصطفاء

ã
| فالنظر واLٕختيار@/ اLٕنتخاب

Fzعل ا! Øص� ا! رسول بنت فاطمة بأّن الواردة بالرواية غ�معارض وهذا
bيع

ã
| مyّن وأفضل خ�اً كوuا ي4زم L علzّن اLٕصطفاء فٕاّن ,@�Xالعا نساء خ�

ا�هات@/

بصيغة التعب� ويؤيّده اXوجودين@, ا¡اÍÈين �Xالعا نساء اXقطوع ٕاّن وأيضاً
التحّقق@/ ع� الداّل

ã
ÏÈاXا
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قبال
ã
| اصطفاء ٕا�

ã
æوالثا نف«Îا@,

ã
| اصطفاء ٕا� ٕاشارة اLّٔول واLٕصطفاء

النساء@/ سائر
الصفا@/ ـ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مزج@:
Zُزجه ال¿Ìاَب ومَزج بغ�ه@, ء

ã
Ï¿ال خلط ع� يدّل صحيح أصل مزج@: ـ مقا

شيئ� من نوع وكّل ¾Ìاب@/ كّل به َزج ÔZ كان Lٔ@نّه زج@: ÒXا يسّمي العسل وكأّن َمزجاً@/
لصاحبه@/ ِمزاج

طبايعه ا�سد: وِمزاج خلطته@, من@باب@قتل: َمزجاً ء@باXاء
ã
Ï¿مزجت@ال ـ مصبا

أمِزجة@/ وا�مع مyا@, يأتلف
ã
الّ

عسل, وِمزاجه جا@/ Òðوام ازجا Ò]و ومازجه فامðج@, باXاء ال¿Ìاَب مَزج ـ أسا
منه@/ ر� ÔXا وهو زيج@: ÒXا اللzوز@, ã|و Îد@/ Û¿ال وهو اÒXزج طعُم طعَمه وكأّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن مyا كّل يBيـز L أجزاء وتداخل خلط هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن

أعّم@/ واòلط اXايعات@,
ã
| Fك ا�Lخر

وغ�ها@/ والولوج وب�الدخل Fyبي الفرق السوط
ã
| وسبق

/@٥ . ٧٦ ـ @كاُفوراً ِمزاُجها كاَن كأٍس ِمن بوَن
Ò
Ì¿ يَ أ.براَر ٕاّن

/@١٧ . ٧٦ ـ Rًبي ÒSَز ِمزاُجها كاَن كأساً@ فzا@ وُيسَقوَن

والكأس وتصفية@وٕازالة@للعفونات وا¡¿Ìات@ذوات@السموم@/ فيه@ت
يد الكافور
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Mسـن يتّصف من وهو
Ø Ò

ال bع واLٔبرار ماء@/ فيه كالقدح اXظروف مع الظرف هو

واÇXعدة القلب ضعف
ã
| يفيد ّ عطريى نبات أصل والزSبيل الفجور@/ قبال

ã
| العمل

الرطوبات@/ ويرفع

الت
يد@والتسك�@للحرارة@والغليان @مورد
ã
يستعمل@| اFXَزج@بالكافور فال¿Ìاب

قبلها@: ما قبال
ã
| وا�Lية اXزاج@/ وتصفية

وَسع�اً@/ .ًRوأغ َسRِسَل للكافرين اعَتدنا ٕانّا

الشوق@: وهيجان الروحانيّة وا�ذبات وا¡ّب والتوّجه الصفاء أثر
ã
| فاLٔبرار

مـ4_اً داً
Ø

م ¾Ìاباً ي¿Ìبوا أن

ã
ÏÉفيقتـ والxاب@, شـديدة حرارة باطyم

ã
| يوجد

بالكافور@/ Wزوجاً ¾Ìاباً اXورد فيناسب مطبوعاً@,

القلب وتقوية الرطـوبة دفع مورد
ã
| يستعمل بالزSبـيل اXمزوج وال¿Ìاب

عباُد ا
ß
w ¿Ìُب يَ َعيناً ـ Tيط مورد

ã
| الثانية فا�Lية اXزاج@, وتعط� ا¡ال وٕاص4ح

ي¿Ìبوا @ا¤يط@أن
ã
ÏÉفيقت ـ ا ÔGRِظ علzم ودانيًة و.@َزمهريراً, cساً فzا .َيرون ا�@,

ال
ودة@/ وٕاص4ح الرطوبة لدفع به Wزوجاً ¾Ìاباً

¿Ìُب يَ َعيناً oَتسن ِمن وِمزاُجه اXتناِفسون فليَتناَفس ذىلَك
ã
و| ِمسٌك ِختاُمه
/@٢٧ . ٨٣ ـ بون Pقر ÔXا ا ßw

اLٔبرار مورد
ã
| واردة فا�Lية نفسه@/

ã
| وارتفاع علّو ذا ء

ã
Ï¾ جعل oوالتسن

وا¡ضور@/ القرب ٕا� Lّٕا نظر ليسGم اXقّرب�الّذين

الزSبيل أو بالكافور باXمزوج عyا ة Ø
اXع الروحانيّة اÌ¿Xوبات هذه ٕاّن
Ø
j

واحد لكّل مناسبة وتوّجهاتUصوصة وجذبات بن«Êت تطابق أن Lبّد :@oالتسن أو
واòصوصّية@/ اLٔثر

ã
| مyا



مزق ١٠٠

ظواهـر يطابق Lو وجيه@, فغ� ية@: ماد0 باُمـور الكرÇZة ا�Lيات تفسـ� وأمّا
اLٔبرار حاLت Lو ا�Lخرة nعوا خصوصيّات أيضاً يناسب Lو الكلFت@وL@حقائقها@,

ج«Êنّية@/ باُمور ي�فّعون Lو ماّدية لّذات ٕا� يتوّجهون L واXقّرب�الّذين

الطبيعة Tيط
ã
|@ هيى ا Ø̂ ٕا :Fبيل@ومنافعهSوالز الكافور خواّص من ما@يذكر @ٕاّن

Ø
j

اXاّدة@/ ماوراء nعوا
ã
| به يلتّذ L Fyم بواحد اXمزوج ال¿Ìاب وهكذا اXاّدة@, nوعا

الكلمت� خواّص من ما@يستفاد خ4صة وهو عاّم مفهوم اللفظ�@ٕامّا من فاXراد
@أ@ك�@الكلFت@اXوضوعة@للمع	اXش�ك@/

ã
| Fك , ّ @واXعنويى ّ يى ع�@اXاد0 اXنطبق وآثارYا

ã
اللفظ| ٕاستعFل فٕاّن حقيقة@/ فيكون بالكناية@, اXعنويّان اXفهومان اXراد أن أو

حقيقة@/ ي4زمه ما به مراداً ّ الظاهريى معناه

ية اXاد0 oفاهXا m4ت L والبعث ال
زخ nعوا فٕاّن :@ ّ اXاّديى اXفهوم انتفاء وأمّا
ٕا� Iـتاج Øح وسـقم@, ومرضوضعف وتعـب وتزاحم وتضيّق Tدوديّة فzا

ã
الّ

الزSبيل@/ أو بالكافور ¾ÌابWزوج ٕا� فتوّسل ومداواة@, ودفاع معا�ة

/@٣٥ . ٣٥ ـ@ لُُغوب فzا@ نا@ KسZ@.و َنَصٌب فzا@ نا Kس ÒZ @.
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مزق@:
ومّزقهم فتمّزق@, ومّزقته شققته@, ÍÈب@: باب من َمزقاً الثوب مزقت ـ مصبا

أثره@/ أذهب ملكه@: ومّزق الب4د@/ من وجه كّل
ã
| فّرقهم ق@: zزW كّل ا!

ّزقه@/ ÔZ ومّزقه Zِزقه@, ومَزقه ء@,
ã
Ï¾

ã
| Hّرق ع� يدّل صحيح أصل مزق@: ـ مقا

ِجلدها@/ عyا يتمّزق يكاد جّداً Ìºيعة ِمزاق@: وناقة اXمزوق@, الثوب قطاع َزق@: ßXوا
به@/ رمي بَذرقه@: الطائر ومَزق
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ا¦زيق@: خرقه@/ [ّزق@: فا^زق قه zومز مَزقه وLوها@/ الثياب شّق اXزق@: ـ لسا
أمـزاق وثوب وَمِزق@/ َمزيق وثوب الثوب@, من القِطعة زقة@: ßXوا والتقطيع@/ التخريق

وِمَزق@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ÇOتلف اXعـ	 وهذا تفـّرق@, مع تفّتـت هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

تفّرقها@/
Ø
j بدنه وأجزاء اLٕنسان @أعضاء

ã
تفّتت| ومن@مصاديقه@: اXوضوعات@Mس}ا@/

Øح وحياtم وجودهم
ã
وتفّتت| أفرادهم@/ وتفّرق وQّمهم القـوم تشكّل

ã
وتفّتت|

اÇXلك
ã
| و[ّزق شكله@/ وزال

ã
ب� ٕاذا الثوب

ã
| و[ّزق أجسـادهم@/ وتتفّرق لكوا

Ô
v

ا¡كومة@/ آثار وذهاب

ٕاشتقاق@/ واXذق@: واXضغ واXزع اXزاج ومواّد وب�اXاّدة

به@/ اXفعول ٕا� والنسبة والتحقّق الوقوع جهة ع� يدّل وا¦زيق

ã
 لَ ٕاّنكم ق Pز ÔW Pكل rق �ُمز ٕاذا ُينّبئكم َع�رجل َنُدّلكم َهل َكَفـروا الPذيَن وقاَل

/@٧ . ٣٤ ـ@ َجديد َخلق

ياتلكّل Ð.ذلك
ã
| ٕاّن ق PزW Pكل قناهم Pومز أحاديَث فجعلناُهم Îم

Ò
أنُف« وظَلموا

/@١٩ . ٣٤ ـ@ َشكور َصبّار

ويتأ@كّد به@, اXفعول ٕا� الفعل تعلّق
ã
| ومبالغة شّدة ع� ليدّل التعب�بالتفعيل

اXصدر@, L ٕاËºاXفعول بالتعب�بصيغة وهكذا ع�ا¦امّية@, كّل@ليدّل اXع	@بكلمة هذا
يدّل اXفعول Ëºوٕا ÍÈباً@, ÍÈبت كقولنا الفعل نفس

ã
| تأ@كيد ع� يدّل اXصدر فٕاّن

ã
| ا£هول وب�الفعل بينه تناسب ٕا� مضافاً الفعل@, به اXتعلّق اXفعول

ã
| تأ@كّد ع�
اLُو�@/ ا�Lية
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وع� أنف«Îم@, وظلموا ـ@ قوله نتيجة أحاديث@: فجعلناهم ـ@ تعا� قوله وأمّا
اLٔحاديث@/ �عل وتبي� توضيح هو الّذيى ع�ا¦زيق قّدم هذا

اLٔحاديث @بقاء
Ø
j الظا�X@وبوارهم@وفناؤهم, ه4ك جعلهم@أحاديث@: من ويراد

بالذكر,@وا¡دوث د@@بالذكر@ويروي@من@حاtLم@ووقائعهم,@وا¡ديث@ما@يتجّدد @تتجّد
ã
الّ

متأّخر@/ زمان
ã
| ء

ã
Ï¾ تكّون هو

الكافـرين ه4ك عن ذ@كر وفzا سـبأ@, سورة
ã
| ذ@كرت اXـاّدة أّن وO@Lـ�

وعامل سـبب 0 بأيى قاً zزW ُجعل من بعث عن السورة ابتداء
ã
| سئل وقد ,@�Xوالظا

وأهله@/ السبأ مّزق Fك بظلمهم@, تعا� ا! جانب من [زيقهم يذكر
Ø
j @كان@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مزن@:

زن@: ÔXا ـ فاLُو� القياس@: متباينة كلFت ث4ث فيه صحيح أصل مزن@: ـ مقا
م4َٔها@/ ِقربته@: َمزن ـ والثالثة النzمل@/ بَيض اXاِزن@: ـ والثانية ُمزنة@/ والقطعة السحاب@,
زن ÔXا ولعّل سخاء@/ زن ÔXبا يتشبّه كأ@نّه علzم يتفّضل أيى أصحابه@, ع� يتمّزن وهو

عليه@/ ع zفرf سواه وما الباب@,
ã
| اLٔصل هو

القبيلة@, يت Ød وwا ُمزيَنة@, وتصغ�ها ُمزنة@, الواحدة السحاب@, زن@: ÔXا ـ مصبا
الياء@/ Mذف

ã
æُمَز ٕالzا والنسبة

ما أ@ك� البيضـاء@, السحابة زنة@: ÔXوا ُمزنـة@/ تصغ� وُمَزينة ـ ١٨٠ اLٕشتقاق

أيى قومه@, ع� يتمّزن ف4ن تقول@: العرب أّن زيد@:
ã
èأ وعن ُمزن@/ وا�مع ُتنَسب@,

يسّمي وهو ا§ل@, بيَض من ٕامّا شيئ�@: من ٕاشتقاقه وماِزن@: ـ ٢٠٣ ـ علzم يتفّضل
قومه@/ ع� يتمّزن قوGم من وٕامّا زن@/ ÒXا من وٕامّا ماِزناً@/
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ÏÉم و[ّزن@: وُمزوناً@, َمزناً Zُزن مَزن ا¡اجة@, طلب
ã
| اÌºLٕاع زن@: ÒXا ـ لسا

تَري أيى وا¦ّزن@: العدّو@/ من فرار يوم كان ٕاذا َمزن@: يوم هذا ويقال@: وذهب@, لوجهه
هناك@/ ولسَت ع�غ�ك فض4ً لنفسك

حال@/ و عادت ـ@ َمُزنا@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

صـفات السـحاب
ã
| كان ا@ ØXو السـحاب@, هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

والذهاب ا¡ركة وÌºعة والسخاء@, اLٕعطاء اLٕضاءة@, البياض@, مyا وخصوصيّات@,
ع� اXاّدة فتطلق منه@: واLٔودية والنباتات

ã
ÏÈراLٔا واستفاضة اLٕنسان@, مقابل من

ع�اLستعارة@/
ã
æعاXا هذه

ال«Ìيانّية@/ من fأخوذ وا¡الة@: العادة مفهوم وأمّا

ويطلق وجّر@, سوق هو السحاب
ã
| اLٔصل أّن والسحاب@: زن ÔXا ب� والفرق

الفضا@/
ã
| منبسطاً ٕاSراره باعتبار السحاب

وكوuا والذهاب ا¡ركة Ìºعة باعتبار اXازن@, علzا فيطلق البيضاء@: وا§لة
بيضاء@/

رؤية أو لوجهه@, الذهاب Ìºعة هو اXاّدة@:
ã
| اLٔصل بأّن نقول أن يصّح Lو

مضافاً متضاّدة@, oمفاه هذه فٕاّن :@4ٔXا أو اXدح@, أو اLٕضاءة@, أو واLٕفضال@, الفضل
ع� حقيقة فيكون ]ع	السحاب@, زن ÔXا هو واXستعمل القرآن

ã
| تستعمل n ا Øu@أ ٕا�

اXب	@/

/٦٩ .@٥٦ ـ لوَن
ß
Ö�ÔXا Lُن ْزِنأم ÔXا ِمَن @أنَز¦وُه Ôrءأن بون

Ò
Ì¿ تَ اّلذيى اXاَء Ôrأفَرأي
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حركته
Ø
j بصورة@السحاب@, الفضاء

ã
| @Qّمعه

Ø
j ٕا�@تبخ�اXاء زن@ٕاشارة ÔXا ذ@كر

بالرسوب@/ ا�بال
ã
| وتصفيته اXطر بصورة نزوله

Ø
j منظور@, موضع ٕا�

وهو اÌ¿Xوب@, اXاء Iّصل
ã
| تعا� ا! رتّ}ا قد واُمور طبيعيّة أسباب وهذه

واLٔودية وا�بال واLٔرضواGواء ال«Êوات من nالعا خلق
ã
| بديع ع�نظم يتوقّف

ونظمها, وخصوصيّات@مواّدها@وكيفّية@خلقها والر´@وا¡رارة@وال
ودة@والشمس@والقمر
الطبيعّية@/ ا�ارية ا�ريانات هذه

ã
| وLٔعFلنا لنا تأث� Lو تعا�@, ا! بيد وكّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مسح@:
اXسح أبو@زيـد@: قال عليه@/ اليد أمررت مسحاً@: باXاء ء

ã
Ï¿ال مسحت ـ مصبا

باXاء يديى مسحت يُقال َغس4ً, ويكون اXاء@, ٕاصابة وهو مسحاً يكون العرب @ك4م
ã
|

برؤوِسكُم وامَسحوا ـ@ تعا�@ قوله ومنه اغتسـلت@/ ٕاذا باXاء و[ّسحت غسلxا@, ٕاذا
ٕاط4ق جاز فٕان فاXسح@مش�ك@ب�@معني�, غسلها, ]سح@اLٔرجل فاXراد ـ وأرجلكم
ÇTذوف@/ فالعامل باXنـع قيل وٕان ك4م@, ف4 Vازاً أو حقيـقة اXعني� وٕارادة اللفظة
ُمسوح@, وا�مع الب4س, واXسح: واËºLٕ@اXساحة@/ ذرعxا, اLٔرض@مسحاً: ومسحت
الفتنة صاحب الدّجال واXسيح@: بالش�@/ معّرب@وأصله مرh@)ع&, عي«Ïبن واXسيح@:

أيى مسيح@, درهم ومنه حاجب@/ Lو ع�له Lو وجهه
ã
Øش� أحد مسح Lٔ@نّه العظمي,

أطلس@/

بيَديى ومسحته بَسطاً@/ ء ãÏ¿ع�@ال ء
ã
Ï¿ال ٕامرار وهو أصل@صحيح, مسح@: ـ مقا

L Wسوح وجهه
ã
Øش� أحد سيح@: ÒXوا جامعها@/ مسحها@: فيقولون@: يستعار

Ø
j مسحاً@,

الَعرق@, سيح@: ÒXوا الع�@/ Wسوح Lٔ@نّه مَسيحاً@, الدّجال يى Ød ومنه حاجب@, Lو ع�له
واLٔمسح@: ُمسح@/ قد نقشه كأّن اLٔطلس الدرهم سيح@: ÒXوا سح@, ÔZ Lٔ@نّه به يى Ùd ا Ø̂ وٕا
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اLٕسـتعارة@/ جهة ع� أيضاً بالسيف يكون واÒXسح ُمسح@/ قد كأ@نّه اXستويى اXكان
با�Fل مُسح وجهه كأّن bال@, من مَسحة ف4ن وع� قطعها@/ بالسيف@: يده ومَسح
مَـلَك@/ مَسحة عليه كأّن ويقولون مَسيحاً@/ الّس4م عليه اXسيح يى Ød ولذلك مسحاً@/

هن@/ بالد� سح Ô] ا Øu@Lٔ وائب@, zالذ سائح@: ÒXوا

اLٔرض@باòيط / وقاَس تقديساً / دَهن@ومَسح@بالزيت )ماَشح& ـ قع

اXنتظر@/ @اXسيح )آراميّة& )ِمِشيحا&  ـ قع

@مسيح@/ = ِمِشيحا@ ـ@ @
ã
æياÌº ,@ آراميى ,@ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
سـواء اXّس@,

ã
| آخر ء

ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ ٕامرار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

أم اXمسوح أو اXاسح
ã
| ء

ã
Ï¾ٕا�ٕاذهاب النظر كان وسواء آخر@, بعضو أو باليد @كان

/@L
/@L أم وٕاحساس بٕارادة Fyبي لصوق Vّرد واXّس@:

اLٕحساس@/ يعت
فيه واللمس@:

يكون القيدين أحد فقد وٕاذا معاً@, واللصوق اLٕمرار ¡اظ من اLٔصل
ã
| ف4بّد
وQّوزاً@/ ٕاستعارة

ومسح Vّرداً@/ أو ]اء اLٔعضاء من ع�عضو اليد مسح اLٔصل@: مصاديق ومن
الع�والوجه ومسح أملس@/ يكون Øح الدرهم ومسح ء@/

ã
Ï¾ ّ بأيى اLٔرضوقياÎºا

وتسويxا@/ اLٔرض ومسح والعطر@/ بالزيت البدن ومسح Wسوحاً@/ يكون Øح

وال«Ìيانّية@/ ا�Lراميّـة من مأخوذة فالكلمة الّس4م@: عليه Ï»عي اXسيح وأمّا
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وكان@اXسح@بالدهن@ا¢لوط@بالعطر  متداوLً@ب�@الع
يّ�@وغ�هم,@للت¿Ìيف@والتقديس/

اXسيح@: بعنوان ا£يد القرآن
ã
| القرآن

ã
| تذكر مطالب ٕا� ونش�

أّن اXتعال@: ا! ك4م
ã
| Ï»وعي اXسيح

ã
كلم ٕاستعFل موارد من يستفاد ـ ١

استعFل نري ولذا لقب@/ أو ّ ثانويى Ëºٕا واXسيح الّس4م@/ عليه له Ø ãأص� Ëºٕا Ï»عي
عّز ا! خطابات

ã
| Fك أخري@, جهة ٕا� نظر دون من ٕاليه اLٕشارة موارد

ã
| اLّٔول
وجّل@:

/@٨٧ . ٢ الُقدسـ بروِح وأّيدناُه البي�ناِت Òhَمْر عي«Ïابَن وآتينا

/@٥٥ . ٣ ـ متَوّفيك
ã
Ùæ عي«Ïٕا يا ا� قال ٕاذ

/@١١٦ . ٥ ـ
ã
æذو ß ØHا للنّاِس قلَت أ@أنَت Òhَمْر عي«Ïابن يا ا� قاَل وٕاذ

:@
ã
| Fك وجوده@, نفس ٕا� النظر يكون موارد

ã
| أو

/@١٣٦ . ٢ ـ الّنبيKوَن Ò ãçاُو موÏºوعي«Ïوما Ò ãçاُو وما

/@٥٢ . ٣ ـ أنصاريى َمن قاَل الكفَر م ÔyمÏ»عي Pأحس ØFفل

/@٥٩ . ٣ ـ آَدم كَمَثِل اِ� عي«Ïعنَد مثَل ٕاّن

/@٦ . ٦١ ـ ٕاÌºائيَل
ã
ب� يا Òhمر عي«Ïابُن قاَل وٕاذ

وتعظيمه Qليله ٕا� قصد دون من وجوده@, نفس ٕاراءة اXوارد هذه
ã
| فالنظر
مقامه@/ وترفيع

وحفظ oوتعظ Qليل ٕا� النظر يكون موارد
ã
| فيكون اXسيح@: استعFل وأمّا

:@
ã
| Fك مقام@,

/@٤٥ . ٣ ـ Òhَمْر عي«Ïابُن اXسيُح ُه Ôdٕا منُه بكلمٍة Ìِك Ù¿ُيب اَ� ٕاّن

/@١٧١ . ٤ ـ وكلمتُه اِ� َرسوُل Òhَمْر عي«Ïابُن اXسيُح ا Ø̂ ٕا
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/@١٥٧ . ٤ ـ ا� َرسوَل hَمْر عي«Ïابَن اXسيَح قتلنا ٕانّا م ÔGوقو
والت¿Ìيف@/ التجليل جهة فzا في4حظ

واLٕفاضة
Ø ã
æالروحا اXسح من أعّم وهو باXسح@, متّصفاً كان من اXسيح ـ ٢

/@
Ø ã
æالبد ّ الظاهريى اXسح ومن اXعنوّية@,

آية@: من اXستفاد فهو :@
Ø ã
التكوي	

Ø ã
æالروحا اXسيح أمّا

/@٤٥ . ٣ ـ Ï»عي اXسيُح ُه Ôdٕا منُه بكلمٍة Ìَك Ù¿ُيب اَ� ٕاّن

خصوصيّات و]ناسبة ا! قِبَل كانت@من التسمية اGLّٕية@مشعرة@بأّن البشارة فٕاّن

Ø ã
æالروحا سح@بالزيت@بعده@/@واXسح Xا حصول ٕا� L@بالنظر التوّلد@, من@أّول@زمان ذاتيّة

:@١ . ٦١ ـ ٕاَشعياَء
ã
ف� اLٔنبياء@, ألسنة

ã
| مستعم4ً @كان

Lٔعِصب
ã
أرَسلَ	 اXسا@ك� Ì Ù¿بLُ

ã
مَسـَح	 zالرب Lّٔن

Ú ã
ع� الرّب السي0ِد ُروُح

النzوح@/ عن ِعَوضاً َفرح وُدهن ماد zالر عن ِعَوضاً Lًا Òb م
Ò
zعطLُ القلب@/// يى ß

Ì ß»مُنك

ã
Øتج�Xا النور فهو منه@, كلمة كونه ٕا� راجعة Wسوحيّته حقيقة أّن ٕا� مضافاً

وجّل@/ عّز ا! صفات عن اXنبئة الظاهرة وا�Lية

وÊÈ_ه بالزيت مسح منه يراد مسح@: ـ الكتاب قاموس
ã
ف� :

Ø ã
æالبد اXسح وأمّا

اXوسوّية@, ال¿Ìيعة
ã
| به Lًمعمو اLٔمر هذا وكان وجّل@, عّز ا! خدمة

ã
| Nعل ٕانساناً

اGيكل@,
ã
و| اLٔعياد

ã
و| والفرح ال«Ìور موارد

ã
| اXعطّرة باLٔدهان Zسحون وكانوا

والكهنة@/ والس4ط� اLٔنبياء Zسحون
Ø
Dس Lو

ٕا� ٕاشارة اXسيح@, دون بالكلمة البشارة التعب�بتعلّق منه@: بكلمة Ìك Ø¿يُب ـ ٣
الظاهر@/

ã
|

ã
Ùتج�Xا

Ø ã
çال4ّهـو التاّم واXظهر الرفيع

Ø ã
æالروحا والوجود اLٔسـ	 اXقام

وسـبق ,@ËºLٕا بعنوان باXسيح التبش� تعلّق ٕاذا مسـتفادة غ� اòصوصيّات وهذه
/@Ï»عي

ã
| الكلمة توضيح
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وخصوصيxّا@/ البشارة ية ØYأ ٕا� ٕاشارة التعب� ã�ف

وجود مورد
ã
| اLٕستعFل وكان فقط@: وت¿Ìيف oتعظ ٕا� النظر كان ٕاذا ـ ٤

يسـتنكف لن ا�@, ابن اXسـيح فـيقال@: واُمّه Ï»عي Ëºٕا فيحذف مشـّخصة@: قرينة
ابن اXسيح هو ا� ٕاّن فيقال@: فقط Ï»عي Ëºٕا Jذف أو /@� َعْبـداً يكوَن اXسيحأن

/@ Òhَمْر ابن اXسيح ما ,@hمر

نوح ومن ا�@, عي«Ïعند مَثل ٕاّن ـ كذلك ÇVّرداً Ï»عي Ëºبٕا التعب� أّن Fك@
/@Ï»وعيÏºوموoوٕابراه

العرفّية@/ اXكاXات ضوابط ع� جارية أمور فهذه

/@١٧ . ٥ ـ hَمر ابن اXسيُح هو اَ� ٕاّن قالوا الPذيَن كََفَر َلَقد ـ ٥

/@٣٠ . ٩ ـ ا� ابن اXسيح صاري Pالن وقالت

/@١٧٢ . ٤ ـ � عبداً يكون أن اXسيُح َيستنكف لن

متناه وغ� ذاته
ã
و| بذاته حيّاً يكون أن Lزم تعا� ا! أّن Tلّه

ã
| ثبت قد

وا¡ّد@/ واLٕنxاء واLٕحتياج والضعف الفقر ي4زمه Lّوٕا Tدود@, وغ�

اُموره جريان
ã
| وهو وTتاجاً@, وTدوداً Lًومتحّو ÓÊ

Ø
مستحدثاً@ومتج« ومن@كان

اXاّدية باLُمـور اLسـتعانة ٕا� Tـتاج بل ذاتـه@,
ã
| mقا وغ� بذاتـه مسـتغن غ�

اXزاج@وس4مة والروحانّية@من@اXكان@والطعام@وال¿Ìاب@واللباس@والع¿Ìة@وحفظ@صّحة
ضعيف@, Tدود Uلوق عبد فهو واXناجاة@: والدعاء البدن@والعبادة@واòضوع@واòشوع

والطاعة@/ العبوديّة ãÏÉيقت وخلقه ومزاجه

وجهل uاية@ض4ل مع	@كان: ّ بأيى ا¤دود, ا¡ادث اLٔلوهّية@ٕا�ا¢لوق فنسبة
ا¡ّق@/ عن واLراف
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ã
| وَمن ه Pواُم hمر ابن اXسيَح لك Ôv أن أراَد ٕان َشيئاً اِ� ِمن Zلك ن Ò Òf ُقل ـ ٦

/@١٧ . ٥ وأ.رضـ وات مى Pالس ُملك وِ� يعاً Òbأ.رض

عّز ا! فٕاّن اXسيح@, هو ا! بأّن اعتقادهـم ع� ورّد السابقة@, ا�Lية تتّمة هذا
قدير@, ء

ã
Ï¾ كّل ع� وهو اLُمور أزمّة وبيده اXطلق@, القادر ا¤يط القيّوم هو وجّل

يصّح فكيف وسلطانه@, وقيّوميّته حgه Iت خاضع وعبد رسول hمر ابن واXسيح
باُلوهّيته@/ القول

الث4ثة@: oقانLٔا من وأصل اُقنوم أ@نّه ابن@ا!@أو أ@نّه ا!@أو هو اXسيح فالقول@بأّن
الواهية@: التخي4ّت من غ�ذلك أو واُّمه@, واXسيح ا! أو واXسيح@, القدس وروح ا!

القاطع@/ وال
هان ا¡ّق خ4ف وع� فاسدة @كلّها

/@Ï»عي عنوان Iت قلنا ما ٕا� مضافاً اXسيح@, بعنوان يرتبط ما هذا@

راِفق ÒXٕا�ا وأيدَيكُم وجوَهكُم فاْغِسُلوا Rة Pٕا�الص Ôr Ôe ٕاذا آَمنوا الPذيَن ا Ûv@أ يا
فـاْمَسـُحوا َطي�باً َصعيداً مـوا Pفَتيم ///@ Öالَكْعَبـ� ٕا� وأرُجَلكُم بُرؤوِسـكُم وYْمَسُحوا

/@٦ . ٥ ـ منه وأيديكُم بوجوِهكُم

الرأس ومسح واليدين@, الوجه غسل الوضوء
ã
| 
ويعت اXسح@, يقابل الغَسل

واليدين@/ الوجه مسح التيّمم
ã
و| جل�@/ والر0

هـذه بBم واXسح الغسل جل�@: الر0 مسح ã
و| واليدين الوجه َغسل

ã
| وLزم
عرفاً@/ اLٔعضاء

اXسـلّمة العرفيّة معانzا ع� واXسح@: والغَسل اLٔعضاء هذه من كّل فيحمل
ي�اءي ما والرجل@: الوجه من ف�اد والكعب@/ كاXرفق ,@ Øمع� Mّد أن@يقيّد Lّٕا اXتيقّنة,

اòارج@/
ã
| Fyم اX�اءي الظاهر وهو عرفاً@, Fyم
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الربط Iقّق Vّرد ع� يدّل الربط@: ع� الداّل الباء Mرف مyا يذكر ما ٕاّن
Ø
j

ما 4Rف /@Lًاbٕا التيّمم
ã
| واليد الوجه ومسح الوضوء@,

ã
| بالرأس اXسح وصدق

الوجـوه غسل
ã
| Fك عرفاً@, اLٕسـتيعاب فيلزم حرف@: واسـطة بدون Lًمفعو يذكر

الكعب@/ راجع الكعب�ـ ٕا� اLٔرجل ومسح ,@ واLٔيديى

ٕا� L جل@, والر0 اليد وهو اXوضوع ٕا� راجع والكعب اXرفق قيد أّن �O Lو
واXسح@/ الغسل وهو ا¡كم

الشيعة@/ فقهاء يعتقد ع�ما قاطع برهان فا�Lية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مسخ@:

ء,
ã
Ï¿ال طعم وقلّة ع�تشويه يدّل وهو اXسخ ـ ٕاحداYا كلمتان@: مسخ@: ـ مقا

م4َحة L َمسيخ@: ورجل قبيحة@/ ٕا�صورة حسنة صورة من َخلقه شّوه ا!@: ومسخه
ُتنسب اXاسخّية@:

Øã
Ï ß»ِالق اLٔخري@: والكلمة طعم@/ Lو له ِملح L َمسيخ@: وطعام له@/

اLٔسد@/ من رجل ماِسخَة@: ٕا�

ومسـخ غ�ها@/ ٕا� علzا كان
ã
الّ صورته حّول مَسخاً@: ا! مسخه ـ مصبا

كتابته@/
ã
| اXع	 فأحال صّحف ٕاذا الكاتب@:

بعض قال صورة@/ ٕا� صورة من FويلهIو لق Ôòوا لق Òòا تشويه اXسخ@: ـ مفر
قد ومسخ لق@, Òòا مسخ وهو العينة ã| Jصل خاّص مسخ ÍÈبان@: اXسخ ا¡gاء@:
ذمoمن لق ÔR متخلّقاً يص�اLٕنسان أن وذلك ُلق@, Ôòا مسخ وهو زمان كّل ã| Jصل
ه@@كا�òير,

Ò
Ì Ú¿ال@

ã
ا¡رص@كالكلب@,@و| شّدة

ã
| أن@يص� Lو أخ4ق@بعضا¡يوانات@,

واòنازير@/ الِقَرَدة وجَعلمyم ـ قوله
ã
| الوجه� أحد وع�هذا كالثzور@, الَغFرة

ã
و|
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َخلق Iويل الxذيب
ã
و| مyا@/ أقبح صورة ٕا� صورة Iويل اXسخ@: ـ لسا

اòلق@/ ه zمشو وكذلك وَمسيخ@, مَسخ وهو َسخه ÒZ قرداً ا! مسَخه أخري@/ صورة ٕا�
ا�ّن@/ مسيخ ا�اّن عبّاس ابن حديث

ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واXؤاخذة العقوبة جهة
ã
| ء

ã
Ï¿لل ّ معنويى مسخ هو @اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن

الباطنّية@/ أو الظاهريّة الصورة
ã
| LًّوIيوجب Mيث الشديدة

الصـورة
ã
| Øوتـغ� ÇIّول حصول فهو اòفيف أمّا وشـديد@: خفيف فاXسخ

اòبيـثة الصفات
ã
Ø�Q وبواسطة السيئة اLٔعFل نتيجة

ã
| ل4ٕنسان ال
زخيّة الباطنيّة

ا¡يوانّية@/ الصفات من قلبه
ã
| ما ع�طبق اLٕنسان باطن فيتحّول الظلFنّية@,

وزكّـي روحـه ونّور قلبه أخلص من يشاهده
Ø ã
الباط	 والتحّول اXسخ وهذا

واليق�@/ اZLٕان بنور نفسه@,

البدن@,
ã
| التاّم ظهوره

Ø
jالقلب

ã
| Iّول حصول فهو التاّم@: الشديد اXسخ وأمّا

القلب@/ ع�وفق وصورته البدن وينقلب فيتأّثر

القهرّية@, الطبيعيّة ا�ريانات من بل البصائر, مسلّمة@لذويى م¿Îودة اُمور وهذه
ا�اهل@/ ا¤جوب Lّٕا ينكرها Lو

ã
| تبديل فٕانّه وٕارادته@, ا! بأمر يقع ا Ø̂ ٕا اòارج

ã
| الكامل اXسخ Iقّق ٕاّن

Ø
j

القرد@/ راجع أمره@, ٕا� وJتاج اòارج
ã
و| ا! خلق

ـ@٣٦.@٦٨@/ ُمضيّاً@و.يَرِجعون استطاعوا م@fا
ß
xع�مكان َسْخناُهم ÒX َنشاء ولَو
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ã
| وما س�tم ومطابقاً الباطن

ã
| عليه كانوا ما ع�وفق صورtم Lّول أيى

ã
| عي¿Îم فيتوقّف الظاهرّية@: صورtم غ� صورة ع� وكانوا مُسخوا فٕاذا قلوwم@,
Lو ا¡يوانيّة اXعيشة من عليه كانوا الّذيى برناVهم ٕادامة Gم Zكن Lو الدنيا ا¡ياة
وLينفعهم@الندامة@والتنّبه@/ اXاضيّة سوابق@حاtLم@ومعاي¿Îم الرجوع@ٕا� يتمكّنون@من

أمـر وحقيقته مبدؤه هو الّذيى اòفيف اXسخ بأّن اLٕنسان يتوّجه أن فال4ّزم
يرجع Øح ,Í¼من قّوة و. نا لُه fا Ìائر

Ø
@ال« Òيوم ُتب� Øويتج� مسّلم@مشاهد,@وسيظهر

حياته@/ ٕادامة
ã
| يسبق أو عيشه جريان مÏÉمن ما ٕا�

أو صا¡ة وأعFله اLٕنسان أخ4ق ٕانعكاس وحقيقة ا£ازات@, من نوع وهذا
ـ نفسه

ã
| طا¡ة

يََره@/ اً ØÌ Ò¾ ذَّرة ِمثقاَل َيعمل وَمن يََره َخ�اً ذَّرة ِمثقاَل َيعمل ن Òf

Ø
Ì¿وال �òا نفس يري فهو ,@

Ø
Ì¾ أو خ� من عمل ما يري اLٕنسان ٕاّن يراد

ا�زاء@/ رؤية اXراد وليس عمل@, من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مسد@:

من يتّخذ ليف َسد@: ÒXفا وطّيه@/ ء
ã
Ï¾ َجدل ع� يدّل صحيح أصل مسد@: ـ مقا

لق Òòا دولة ÒV Wسـودة@: وامرأة اLٕبل@/ أوبار من يتّخذ حبل واXسد@: النخل@/ جريد
الليف@, َسد@: ÒXوا الفتل@/ أ@نّه أصله

ã
| بعÎÉم وعبارة مس�خية@/ غ� اXمسود@, @كا¡بل

للَحبل@/ يُفتَل أن شأنه من Lّٔن

أو ليف من حبل أيضاً@: واÒXَسد مسد@/ من حبل يقال الليف@, َسد@: ÒXا ـ صحا
مَْسداً@: أمُسده ا¡بل ومََسدُت أوبارها@/ من أو اLٕبل ُجلود من يكون وقد ُخوص@/
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وهيى واLَْٔرم@, ْدل Òوا� والَعْصب اÒXْسد حسنة وجارية Wسـود@, ورجل فتله@/ أَجدُت
Wسودة@/

َوَبر أو َشَعر أو خوص أو ليف من حبل َسد@: ÒXا ِسيده@: ابن الل0يف@/ َسد@: ÒXا ـ لسا
كان@/ ء

ã
Ï¾ ّ أيى من أو ُجلود أو اLٕبل ُجلود أو ُصوف أو

خرما@/ ليف از طناب @= مازدا@ ـ@ @
ã
æياÌº @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا¡بل هو واXسلّم معمول@, ء

ã
Ï¾ ّ أيى من ا¡بل هو اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن

من مأخوذة اللغـة فٕاّن :@oالتعم وأمّا ا¡ـجاز@, ã| اXعمول خوصه أو Kل ليف من
اXطلق@/ هو حوله@, وما الشام أهل ب� Dف اXتداول وا¡بل ال«Ìيانّية@,

/@٥ . ١١١ ـ َمَسد ِمن َحْبٌل ِجيِدها
ã
| َطِب Ò¡ ا الََة Ø Òa وامرأتُُه

فوق ما وهو الُعنق من القُّدام يد@: ßوا� /@ Ó	معـ أو ظاهراً ٕامّا يتوقّد ما َطب@: Ò¡ا
ٕاليه@/ يتوّسل Wتّد طويل ء

ã
Ï¾ بل@: Ò¡وا الصدر@/

ية@: �Lا قبال
ã
| ا¡بل وهذا

يعاً@/ Òb اِ� بِل ÒM واعَتِصموا

Mبل وشّده وTدوديّته العنق ربط ٕا� ٕاشارة العنق@:
ã
| ا¡بل بكون والتعب�

الّذيى ا! Mبل واLٕعتصام التعلّق قبال
ã
| الضعف@, غاية

ã
| ضعيفة وأمثاله ليف من

له@/ L@@انفصام

بوجه@, wا اعBد L زائلة متحّولة هيى ã
الّ بالدنيا التعلّق هو ا¡بل هذا وحقيقة

با¡ّق@/ الكفر ٕا� ينxيى وهذا
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وعـصيان خ4ف ّ Lٔيى اXوجب هو الضعيف ا¡ـبل wذا التعلّق أّن وO@Lـ�
خطيئة@/ كّل رأس الّدنيا حّب @ٕاّن ـ ورد وقد اXتوّقد@/ ا¡طب وهو واLراف@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مّس@:
من بيديى ٕاليه أفضيت قتل@: باب من لغة

ã
و| تعب@, باب من مِسسته ـ مصبا

كنايـة ومَسيساً@: مَّساً ٕامرأتـه ومّس سيس@/ ÒXا ËºLٕوا قّيـدوه@, هكذا حائـل@, غ�
Wاّسـة وماّسه أ�أت@/ كذا@: ٕا� ا¡اجة ومّست كذلك@/ Wاّسـة Îا

Ø
ºوما ا�Fع@, عن

أصـابه@/ جسداً@: اXاء ومّس خر@/ �Lا واحد كّل مّس و[اّسا@: مّسـه@/ ]ع	 وِمساساً@:
ماًء@/ وأمسستُه ]اء@, ا�سَد مسسُت فيقال@: وباGمزة با¡رف ثان ٕا� ويتعّدي

ه@, أَمس� ومِسسته باليد@, ء ãÏ¿ال ع�جّس يدّل واحد صحيح أصل مّس@: ـ مقا
واÒXسوس ته@/ zمس ا�Çّن كأّن مَّس@, به الّذيى واXمسوس@: أمُّس@/ مَسست قالوا ا Ø[ور

/@ اLٔيديى نالته ما اXاء@: من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أم وٕاحساس بٕارادة كان سواء Xس@,

ã
| ٕاصابة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

بيyا@/ الفرق واXسح اللمس
ã
| سبق وقد ذلك@/ بغ� أو باليد كان وسواء ,@L

ٕاصابة مفهوم مطلق مyا يراد اXاّدة أطلقت فٕاذا هذا@, من بأزيد يدّل L فاXّس
Xس@/

ã
| ء

ã
Ï¾

:@
ã
| Fك ـ اXطلق فاXّس

/@٧٩ . ٥٦ ـ رون Pَطه ÔX ا ٕاّ. ُه Kس ÒZ . َمكنوٍن كتاٍب
ã
|
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اXّس هو الظاهر كان وٕان بغ�ها@/ أو وبٕارادة بالقلب أو اليد أو بالبدن مّس أيى
واLٕحساس@/ وباLٕرادة بالقلب

:@
ã
| Fك ـ ّ يى اXاد0 واXّس

/@٤ . ٥٨ ـ Bّسا يَ قبلأن متتابع�من Îرين Ò¾ فصيام د ÒN Ònن Òf

من وأبلغ حقيـقة والكناية كناية وهذا ا�FÇع@, منه يراد الزوج� من ا¦اّس
/@´Í½الت

اXوضوعات سـائر
ã
| Fك كناية@, فيه تستعمل بل ا�Fع@, ]ع	 ليست فاXاّدة

عرفاً@/ ذ@كرها اXستقبحة

:@
ã
| Fك ـ ّ اXعنويى واXّس

/@٣٨ . ٥٠ لُغوبـ ِمن نا Pَمس وما أيّاٍم ستِّة ã
|

/@
Ø ã
æÊ»ج بأمر ليس ا! Zّس ما فٕاّن

:@
ã
| Fك ـ Fyم واLٔعّم

/@١١ . ٦ ـ هو ٕاّ. له كاشَف Rف ØÍ ÔÉب اُ� َسْسَك ÒZ وٕان

/@ ّ معنويى ØÍÈ أو ّ ماّديى ØÍÈ من أعّم

:@
ã
| Fك ـ ا�Lخرة nعوا

ã
| واXّس

/@٢٤ . ٣ َمعدوداتـ أيّاماً ٕاّ. اُر النّ ّسنا Ò Ò] لَن

/@٤٨ . ١١ ـ oعذابأل منّا Îم Û»Z Øj

/@nالعا تلك يناسب ع�ما

:@
ã
| Fك ـ �òا

ã
| واXّس
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/@٢١ . ٧٠ ـ َمُنوعاً Ô Ö� Òòا ُه Pَمس وٕاذا

/@١٢٠ . ٣ ـ َتُسْؤُهم َحَسنٌة َسْسكُم Ö Ò] ٕان

/@
Ø
Ì¿وال �òب�ا فيه فرق L واللمس اLٕصابة

ã
ف�

/@١٢ . ١٠ ـ قا_اً أو قاعداً@ أو نبِه Ò	 َدعانا ÛÍ ÛÉال إ.نساَن Pمس وٕاذا

/@٣٣ . ٣٠ ـ ٕاليه Òُمِنيب� م Ô Øwَر َدَعْوا ÞÍÔÈ النّاَس Pمس وٕاذا

/@٦٧ . ١٧ ـ ٕايّاه ٕاّ. َتدعوَن من Pَضل البحِر
ã
| ÛÍ ÛÉال كُم Pمس وٕاذا

ã
| كان ٕاذا ويدعوه تعا� ا! ٕا� يتوّجه اLٕنسان أّن ع� الكرZة ا�Lيات تدّل
عنه ومسلوباً وضعيفاً فق�اً نفسه يري حينئذ فٕانّه عنوانه@, أو ماله أو بدنه

ã
| ÍÈر

فقره رفع
ã
| منه ويستع� والقدرة القّوة مبدأ ٕا� قهراً فيتوّجه والغ	@, والقّوة القدرة

وابت4ئه@/

نفسـه ٕا� فيتوّجه وسـعة@, وغ	وقّوة نفع
ã
| نفسـه رأي ٕاذا ما 4Rف وهذا

وابت4ءه@, فقره Ï»فين وسعة@: خ�اً ØÍÉال بعد حاله تبّدل ٕاذا ٕانّه بل أعFله@/
ã
| ويطغي

باLٕستحقاق@: له والرaة النعمة ويري والقول@, العمل
ã
| ويطغي

فخور لَفِرح ٕانّه
ã
Ù�ع الّسي�ئاُت ذهَب ليقولَّن تْه Pمس اء ØÍÒÈ بعَد َنعFَء ول
أذقناه

/@١٠ . ١١ ـ@

عـ� أنَعْمنا وٕاذا ///@
ã
� هذا َليقولَّن مّسـته اء ØÍÈ بعد من منّا رaة أذقناه وٕاذا

/@٥٠ . ٤١ َعريضـ ُدعاء فُذو @
Û
Ì Ø¿ال ه Pمس وٕاذا Pانبه َونأيى ا.نسانأْعَرَض

وضعيفاً بالطبع عاجزاً نفسه ف�ي رفعه@: عن وعجز والÍÉر
Ø
Ì¿ال مّسه فٕاذا

رفعه@/
ã
| وقلبه بلسانه ا! فيدعو وفق�اً@, وTتاجاً

أنواع@: ث4ثة ع� ل4ٕنسان اXصيب ØÍÉال ٕاّن Øj
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nالعـا ونظم ّ الطبيعيى ا�ريان أثر ã
| اLٕنسان يصيـب ما وهذا :@ ّ الطبيعيى ـ ١

مقهور اLٕنسان فٕاّن دفعه@,
ã
| قدرة ل4ٕنسان يكون أن دون من ,@

Ø ã
æÊ»ا� ا¤سوس

ا¡Çرراة من ونظمها@, اXاّدة nعا وضوابط الفطريّة والقوان� الطبيعيّة النواميس Iت

والðاحم وTدوديxا@والتنازع عاn@الدنيا ا�ارية@ومضيق ا¡وادث وال
ودة@واخت4ف
بيyم@/ Dف وا¡دود ا¡قوق وٕاضاعة الناس ٕا� والظلم والتجاوز متاعها

ã
|

وا¡ّق العدل أحكام ٕاجراء أثر
ã
| اLٕنسان يصيب ما وهو :@ ّ اXعنويى ØÍÉال ـ ٢

ومفاسدهم العباد مصا¬ رعاية وبلحاظ الروحانيّة اXعنويّة وا¡قوق ا¡دود وحفظ
ٕاجBعيّاً@/ أو فرديّاً ت¿Ìيعيّاً@, أو تكوينيّاً النفسانّية@, وكtLFم سعادtم ٕا� وبالنظر

هـذه مضيقة
ã
و| اGLٕيّة والضوابط التكاليف هذه Tدودة

ã
| واقع فاLٕنسان

بعض
ã
| وTروميّة اLٔمر@, ظاهر ã

| ٕابت4ء توجب ا¤دوديّة وهذه اLٔحكام@الروحانيّة,
اXادّية@/ الفرديّة واXنافع النفس مشxيات ٕا� بالنسبة اXوارد

وعصيان خ4ف أثر
ã
| اLٕنسان ما@يصيب وهو ا4òف: من ا¡اصل ØÍÉال ـ ٣

/@ ّ اXعنويى ,@ ّ الطبيعيى القسم�اXذكورين@: عن

ã
| اXقـّررة والضـوابط الوظائف هذه قبـال

ã
| Ï½وع اLٕنسـان خالف فٕاذا

Êوات
Ø
ال« مـالك لدن من قّررت قد

ã
الّ Fوضوابطه � ÒXالعا نظم يقابل فهو :@� ÒXالعا

الظاهريّة العقوبات من فzا ما ويتبعه واXقابلة@, ا¢الفة هذه آثار فتلحقه واLٔرض@,
ا¡سنات@/ من واLٕنقياد اLٕطاعة

ã
|

Ø
Fع Tروماً ويكون والباطنّية@,

والطاعة@: والعبوديّة oوالتسل الرضا مع	حقيقة هذه من فظهر

. ٧٠ ـ َمُنوعاً Ô Ö� Òòا ُه Pمس وٕاذا َجزوعاً Û
Ì Ø¿ال ُه Pَمس ٕاذا َهلوعاً ُخِلَق إ.نساَن ٕاّن

/@٢٠
/@١٢٠ . ٣ ـ َتُسْؤُهم َحَسنٌة َسْسكُم Ö Ò] ٕان



مسك ١١٨

/@١١٣ . ١١ ـ النّار كُم Pفتَمس ظلُموا@ ٕا�اّلذيَن تَْر@كنوا و.
/@١٤٠ . ٣ ـ ِمْثلُه َقْرٌح الَقْوَم Pَمس فقد َقْرٌح َسْسكُم Ö ÒZ ٕان

التخّلفات@/ ٕا� ٕاشارة هذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مسك@:
والبخيل Iّبسه@, أو ء

ã
Ï¿ال حبس ع� يدّل صحيح واحد أصل مسك@: ـ مقا

مَُسكة: ورجل البخيل@أيضاً, واÒXسيك: ساك@واßXساك, ÒXا البخل@وكذا واLٕمساك سك@, ÔW

باليد@, Lستمسا@كه بل@, zالذ من وار الس0 واÒXَسك@: منه@/ فيتخلّص ء
ã
Ï¿ب يَعلق L كان ٕاذا

Lٔ@نّـه طَّل@, ٕا� Jتاج L الّذيى لب الص� اXكان البـ�@: من واÒXَسكة َمَسكة@/ الواحدة
الطيب@/ من اßXسك عنه شّذ ا ØWو مBِسك@,

ء@مَسكاً@من@باب@ÍÈب@و[ّسكت@وامتسكت@واستمسكت
ã
Ï¿مسكت@بال ـ مصبا

وأمسكت باليد@, قبضته ٕامسا@كاً@: بيديى وأمسكته واعتصمت@, وتعّلقت به ]ع	أخذت
حبسه الغيث@: وأمسك@ا! حبسته@, :

ã
Ï»ع�@نف اXتاع وأمسكت عنه@, كففت اLٔمر: عن

ع� يقطر بل ينحبس L يستمسك L والبول اLبس@, البول@: واستمسك نزوله@/ ومنع
ما وال¿Ìاب@: الطـعام من واÔXسكة ُمسـوك@/ وا�مع ا�لد@, واXسك@: العادة@/ خ4ف
عقل@, أيى مُسكة له وليس عليه@, يُعّول أصل أيى ُمسكة@, Lٔمر وليس الرمق@, سك ÔZ

تسـم0يه والعرب معّرب@, وهو معـروف@, طيب واßXسـك@: قّوة@/ أيى مُسكة به وليس
اXشموم@/

حيوان وهو اXسـك@, غزال يسّمي غزال ٕافراز اßXسك@: ـ ٥٨٧ التذكرة ٕاحياء
يشـبه يكاد غليـظ خِشن وبر وله ذيل@, Lو قرون له وليس معـدات أربع له

Ø
�V

يسكن وهو ,@
Ø ã
غشا� كيس

ã
| ويكون اLُن�@, ُتفرزه Lو الذكر ٕافراز واßXسك الشوك@,
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ã
| أنواعـه وأجود الص�@,

ã
| ويك� عموماً@, آسـيا وأواسط واGند وسي
يا التّبت

التّبت@/
ِمسك@/ ـ@ @موِشك@ ـ @ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ِمسك@/ @ـ@ موشكا ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عـن ء

ã
Ï¾ توقيـف أيى حفـظ@, مع حبس هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

يـقابل اLٕمسـاك أّن ال«Ìح
ã
| وسـبق حـفظه@, مع ,@´Ì»والت واLٕط4ق اLٕرسال

ومتعلّقاً@/ ومرتبطاً متمّسكاً ء
ã
Ï¾ جعل واLٕمساك /@´Ì»الت

فهيى اLٔصل@, قيود فzا لوحظت ٕاذا واLٔخذ@: والكّف ومفاهoالقبضوالتعليق
Qّوزاً@/ فتكون Lّوٕا اXصاديق@, من

ب� Dف ا¢صوص الغزال من جلد كيسIت
ã
| يكون ما ]ع	 اßXسك@, وأمّا

ال«Ìيانّية@/ من مأخوذ فهو منه@:
Ø ã
التناس� والعضو معدته

Tّله@/
ã
| ومضبوط وTفوظ معلzق اßXسك هذا أّن ٕا� مضافاً

الصدور@: جهة ٕا� فيه والنظر بالفاعل@, قيامه مع وحفظ حبس هو فاLٕمساك@:

/@٢٢٩ . ٢ ـ بٕاحسان Ṍ Ì» تَ أو ]عروٍف فٕاْمساٌك َمّرتاِن الّطRُق

]عروٍف حوهّن
Ù
Ì
Ò
º ]عروفأو فأمِسكوهّن أجَلهّن فَبلغَن الن�سـاَء@ rقPطل وٕاذا

/@٢٣١ . ٢ ـ ÍßÈاراً Pِسكوهن Ô] و.

/@٤ . ٥ ـ َعَليكم أمَسكَن ا ØW فُكلوا وارح@/// Ú	ا علّمrمن وما
الوقوع@: جهة ٕا� فيه والنظر باXفعول@, متعلّقاً وا¡فظ ا¡بس هو وا¦سيك@:



مسك ١٢٠

/@١٧٠ . ٧ ـ لوة Pالص وأقاموا بالكتاب كوَن �س ÔZ واّلذيَن

ا¦ّسك ÇIقّق معـ	 وهذا الكـتاب@, بضوابط أنف«Îم ويُقيّدون Jبسون أيى
الكتاب@/ ع�طبق النفسوحفظه حبس أيى بالكتاب@,

والتحّفظ@/ التحبّس حصول طلب واLٕستمساك@:

/@٢٥٦ . ٢ ـ الوث� بالُعروة استمَسَك فقد با� ويؤمن بالطّاغوت َيكفر fن
الوث�@/ العروة بوسيلة لنفسه والتحبّس ا¦ّسك حصول طلب أيى

/@٢١ . ٤٣ ـ ُمسَتمِسكون به فُهم قبله ِمن ِكتاباً آتيناهم أم

ã
| يتمّسكون ف4 علzم@, ي�ل nالكتاب أّن مع نازل@, بكتاب أيتمّسكون أيى
الواجـبة الوظـيفة أّن يشــعرون وما أنف«Îم@, بأهوية Lّٕا واُمـورهم حياtم برنا¶

/@ بالوحيى اLٕستمساك هيى Gم اLٕنسانيّة

ولو ومقام@, مرتبة ّ أيى ã| معتقد مؤمن لكّل وظيفة بالوحيى اLٕستمساك وهذا
تعا�@: قال النبّوة@, مقام

ã
| @كان

وِلـقومك لََك Íاطٍ ُمستَقo وٕانPهُ لَِذكٌر ß¼ َع� فاستمِسْك@باّلذيى اُوِحيىَ ٕاليكَ ٕانPَك
/@٤٤ . ٤٣ ـ ُتسألوَن َوَسوَف

والتحبّس ا¡بس@, اختيار ع� واLٕمتساك التحّقق@, ع� يدّل اLٕمساك ٕاّن
Ø
j

Ø
j اLٕمتساك@, بعده

Ø
j واقع@, Iقّق اLّٔول@:

ã
ف� ع�طلبه@/ واLٕستمساك@: ع�ٕاظهاره@/

يتحّقق@/ Øح ع�الطلب الداّل اLٕستمساك
Ø
j ا¦ّسك@, بعده

/@٢٧ . ٨٣ ـ تناِفسون ÔX ا فْلَيتناَفِس ذلَك
ã
و| ِمْسٌك ِختاُمه

اÇòالص@/
ã
الصـا| ال¿Ìاب والرحـيق@: ا¢Çتوم@, الرحـيق ٕا� يرجـع الضم�

ã
| أيى ا¢ا[ة@, من مصدر واòتام ء@/ ãÏ¿ال كFل ã

| واXنxي ٕا�ا¦اميّة البالغ وا¢توم@:
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الراسبة واÌ¿Xوبات اÌ¾Lٔبة سائر قبال
ã
| وهذا معّطراً, ال¿Ìاب مسك@ليكون خا[ته

الزوائد@/ من فzا ما فzا

بعد منه يرسب L Mيث وخلوصـه الرحيق ذلك صفاء كFل ٕا� ٕاشارة وهذا
اXسك@/ هو الرحيق ذلك فخلط اXسك@, Lّٕا ال¿Ìب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï»م
ٕا� الظـهر ب� ما اXساء القوطية@: ابن وقال الصباح@, خ4ف اXساء@: ـ مصبا
صبّحه يقال Fك له@, دعا :@�R ا! ومّساه اXساء@,

ã
دخلت| ٕامساءاً@: وأمسيُت اXغرب@,

ا!@/

خ4ف وهو اLٔزمنة@, من زمان ـ اLُو� جّداً@: متباينتان كلمتان :@Ï»م ـ مقا
يده الراعيى يُدِخل أن :@ ãÏ Ö

»ÒXا اLُخري@: والكلمة وأمسـينا@/ أصبحنا يقال اLٕصباح@,
مل@/ ÒI أن كراهة رaها من الفحل ماء سط ÒZ الناقة رحم

ã
|

ٕاخراج@النطفة@من@الّرحم@/ :
ã
Ï
Ö
»ÒXا : ا�وهريى مَسواً/ أمسوها ها Òaَمسوت@ر ـ لسا

كلّه :@Ï
Ú
وأم«Ïوم« ومسا ُحسن@, بعد ُخلقه ساء ٕاذا مَْسياً@:

ã
Ï» ÒZ Ï»َم :@ Ø ãèعراLٔا ابن

واÒXساء الصباح قالوا سيبويه@: قال الصباح@/ ضّد واXساء عنك@/ أبطأ
Ø
j وعدك@بأمر ٕاذا

وا�مع مضاف@/ مساٍء@: وصباَح ,@
Ø ã
مب	 مساَء@: صباَح ولقيته واد@/ zالبياضوالس قالوا Fك@

باح@/ zالص من بح كالص� ساء@ ÒXا من ãÏ»ÔXوا ساء@, ÒXكا ã
Ï»ßXوا ã

Ï»ÔXوا أمِسية@/
كردن@/ پا@ك و كشيدن ـ@ ماشاه@ ـ@ @ @ع
يى @ـ ãتطبي� فرهنگ
كردن@/ پا@ك و كشيدن ـ@ ِمشا@ ـ@ @

ã
æياÌº@ @ـ

ã
تطبي� فرهنگ

انتثل@/ الغرق@, من أنقذ )ماشاه& ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
أّول فالصباح الصباح@, قبال

ã
| اXساء وقت هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ٕا� اGواء انكشاف Iّول بالطبيعة يعرف زمان أيى اXغرب@, قبل آخره واXساء اليوم@,
مصـدر@, Ëºٕا بح كالص� ã

Ï»ÔXوا مصدر@, كالصباح واXساء نسـبّية@/ ظلمة
ã
| الدخول

اLٕصباح@/
ã
| Fك مساء@, ذا ء

ã
Ï¾ أو شخص ]ع	ص�ورة واLٕمساء

ã
| ٕابطاء وع� اòلق حسـن

ã
| Iّول ع� اXاّدة تطلق اXع	 هذا و]ناسـبة

الوعد@/

والع
ّية@/ ال«Ìيانيّة من fأخوذ وا�ذب@ٕا�قّدام@والتصفية@: مفهوم@اLٕنقاذ وأمّا

وأ.رض وات مى Pالس ã| ا¡مُد وله ُتصِبحون Òوح� سـون Ô] Òح� ا� فُسبحان
/@١٧ . ٣٠ ـ ُتظِهرون Òوح� وَعشيّاً

ã
| دخل بقوGم Ø
ويع مساء@, ذا ص�ورته أو مساء@,

ã
| نفسه جعل اLٕمساء

الضعف@/ نقاط عن هاً Øم� ا¡ّق ع� الكون وهو كالُغفران@, مصدر بحان والس� اXساء@/
الظلمة@/ تشتّد أن ٕا� الليل ٕانكدار أّول من والعشاء@: الذّم@/ قبال

ã
| الثناء هو وا¡مد@:

والظهور@/ النور بدّو امتداد من يتحّصل ما وهو مصدر Ëºٕا والظ�هر@:

يدّل التحّول فٕاّن وبالعكس@, ع�الليل اليوم يناسبIّول والت�يه فالتسبيح
وت�يه التسـبيح ينتج التحّوLت هذه ٕا� فالتوّجه ونقص@, وحّد ضعف وجود ع�

ونقص@/ حّد ّ أيى عن اòالق

اLٔلطاف مظاهر من Fفه الyار@: وكFل الليل [اميّـة ]ع	 والظهر
Øã
Ï¿الع وأمّا

وا¡مد@/ الثناء فيناسب العباد@: عيش
ã
| تعا� منه رaة ظهور وفzا ّية@, ×GLٕا والنعم

لتحقّق اLٕنسان حياة
ã
| أصل والظلمة الليل فٕاّن والعشاء@: اXساء hتقد وأمّا



١٢٣ مشج

سبق Lولو الyار@,
ã
| وا£اهدة للعمل يxيّأ Øح القوي ولتجديد والفراغ اLٕس�احة

بالوظائف العمل Zكن Xا وقويه@: البدن
ã
| والطمأنينة السكون وحصول اLٕس�احة

الyار@/
ã
|

ا Ø̂ ٕا وا¡مد ونقص@/ ضعف ٕا� التوّجـه مورد
ã
| يكون ا Ø̂ ٕا التسبيح أّن فظهر

مقّدماً التسبيح يكون هذا وع� لطف@, وظهور ونعمة رaة مشاهدة موارد
ã
| يتحقّق

ع�ا¡مد@/

والرÇaة النـعمة مظاهر من F Øuفٕا ا¡مد@: مورد
ã
| واLٔرض Êوات

Ø
ال« وذ@كر

ء@/
ã
Ï Ò¾ ُكّل وِسَعت

ã
�aور ـ اGLٕ×يّة

وNّدد الكرZة ا�Lية هذه من 
يعت أن وا¡ّق@: اللقاء طريق السالك فللمؤمن
ح� كّل

ã
| والليلة@, اليوم

ã
| ٕاليه توّجه ما كّل عن وت�vه نفسه وتسبيح ا! تسبيح

واLٕصباح@/ اLٕمساء من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مشج@:

أمشاج@, وا�مع َمشيج@, ء
ã
Ï¿وال خلطت@, مَشجاً@: Fyمشجت@بي مشج@: ـ صحا

ودمها@/ اXرأة ]اء Oتلط الرجل Xاء أمشاج@, نطفة ويقال وأيتام@/ oيت مثل

اÇXاء ٕاخت4ط وذلك أمشاج@, ونطفة اòلط@/ وهو صحيح أصل مشج@: ـ مقا
وَمشيج@/ ومَِشج ومََشج مَشج الواحد ٕاّن ويقال والدم@/

مشجاً: Fyَمشجُت@بي شيئ�@Uتلط�@/ وقيل@كّل كّل@لون�@ٕاختلطا@/ شج@: ÒXا ـ لسا
اLٔخ4ُط@, اLٔمشاج السّكيت@: ابن اXـرأة@/ ]اء Oتلط الرجل ماء شيج@: ÒXوا خلطت@/
Uتلفة@/ طبايع ذا اLٕنسان يولد ولذلك أنواع من Uتلطة ا Øu@Lٔ النطفَة@, اLٔخ4َط يريد



مشج ١٢٤

/@
Ø ã
	ßXوالدم@وا اLٔسود رار ßXوا اaLٔر رار ßXا الكيموسات@اLٔربع@وهيى أخ4ط واLٔمشاج:

هكذا ا�سد@, أمشاج من الواحد واÒXشج اòلط@/ شج@: ÒXا ـ ٩٧ . ٢ ا�مهرة
خالط ٕاذا ومَشيج ومََشج ِمشج الواحد ّرة@, ßXوا الدم Lو طبائعه وهيى عبيدة@, أبو Ìه Ø»ف

َمشيج@/ فهو غ�ه@: أو زبٌد الدَم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
آخر@, ء

ã
Ï¿ب Oتلط نفسه

ã
| حق� ء

ã
Ï¾ كّل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ٕاشـتقاق واXّج@: والشمج اXزج وب� وبيyا أمشاج@, ا¢تلطة اLٔشـياء £موع ويقال
/@
أ@ك

/@٢ . ٧٦ ـ َبص�اً يعاً Òd فَجعلناه َنبتليه ُنطفةأمشاج من إ.نسان َخَلقنا ٕانّا

Ø ã ß
	Xا واXراد به@, يُنطف ما أيى والسي4ن@, القطر ]ع	 النzطف@: من فُعلة الن�طفة

واXرأة@/ الرجل من

يسّمي Í½عن سـلّولَ�@: من مرّكب سلّول من يتكّون اLٕنسان أّن Oـ� Lو
اXرأة@, جانب من يسّمي@باËº@)اُُوول& Í½وعن الرجل@/ جانب من باËº@)ٕاسِپرماُتُزئيد&

اLُن�@/
ã
| @كر zالذ Í½عن فيُلقَح

مyا ويتولّد السلّول ذلك Ë»ينق
Ø
j الواحد@, Í½العن ذلك

ã
| يى التغذ0 Jصل

Ø
j

اXربوطة@/ الكتب
ã
| ع�ما سلّوLت

اXركّبة اLٔجزاء وهذه ,@ اXتغّذيى اXرّكب Í½العن ذلك من تكّونه مبدأ فاLٕنسان
حق�ة@/ Í¼عنا

ا¡ق�ة اXاّدة تلك اّن ٕا� ٕاشارة يرادفه@: ما دون باLٔمشاج التعب�
ã
واللطف|
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جيفة@, وآخره نُطفة أّوله ـ اً ØñW عاق4ً بص�اً dيعاً بعد Nعل الّذيى اLٕنسان خلق مبدأ
sيغت أن له وLزم وا�Fل@, وا¡سن القّوة [ام ٕا� ووصول Iّول حياته جريان

ã
و|

ل Øgي وأن وعقيدة@, وخلقاً عم4ً اXناسبة اXوقعيّة تلك من يستفيد وأن الفرصة@, تلك
ويزّكيه@/ وvّذبه نفسه@,

ا¢تلفة@/ Í¼والعنا اLٔجزاء فباعتبار ا�مع@: بصيغة التعب� وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï¿م
ماش@, فهو بطيئاً@, أو كان Ìºيعاً ع�رجليه كان ٕاذا مَشياً@: ãÏ¿Z Ï¿َم ـ مصبا
اXال واXاشية@: مَّشاء@, فهو وم¿Ïبا§يمة@, والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي مُشاة@, وا�مع

اXاشية@/ من البقر Nعل وبعÎÉم ,@sوالغ اLٕبل من

وغـ�ه@/ اLٕنسـان حركة ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أص4ن :@Ï¿م ـ مقا

الّذيى الدواء وهو ومَِشياً@, مَُشّواً و¾Ìبت ,@
ã
Ï¿Z Ï¿م ـ واLّٔول والزيادة@/ ا§اء َخر �Lوا

ك� ماشـية@: وامرأة اXاشية@, يت Ø Ôd وبه الكث�@, الن0تاج وهو شـاء@, ÒXا وا�Lخر /@
ã
Ï¿ ÔZ

ماشيته@/ ك�ت الرجُل@: ÏÒ¿وأم ولدها@/

ـ ا§يمة عن
ã
Ï¿Xبا Ø	ويك بٕارادة@/ مكان ٕا� مكان من اLٕنتقال :@

ã
Ï¿ÒXا ـ مفر

واXاشية@: ومَشواً@/ مَشياً ¾Ìبت فقيل اÎ»Xل ¾Ìب عن به Ø	ويُك /@oبنَم مّشاء از Ø ÒY
اLٔغنام@/

ÍÈب شية@: ßXوا ومّشاه@/ هو وأمشاه شية@, ßXا ËºLٕوا معروف@, :@
ã
Ï¿ÒXا ـ لسا

وتقول الُوشاة@/ شاة@: ÔXوا با§يمة@, ب�الناس
ã
Ï¿ ÒZ الّذيى واÒXّشاء@: /@Ï¿َم ٕاذا ãÏ¿Xا من

يك�@, :@
ã
Ï¿ ÒZ :@qيGا أبو ماشيته@/ ك�ت ف4ن@: ÏÒ¿وأم وماشية@/ مَشاء لَذو ف4ناً ٕاّن
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وك�@/ Ò®تَنا مال@: ف4ن آل وم¿ÏÒع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وسبق مقامه@/ يقوم ]ا أو بالقدم ذهاب مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

وغ�ها@/ واXرور وا�ريى وال«Ìيى الس� ومواّد ب�اXاّدة الفرق :@ ال«Ìيى ã|

اLٔموال سائر @قبال
ã
| الغs@والبقر@واLٕبل, من ع�اLٔموال فتطلق اXاشية@: وأمّا

واLٔجناس@/ والنقود الغ4ّت من

أو مال
ã
| وحركة جريان فباعتـبار واLٕنط4ق@: والنتاج الك�ة oمفاه وأمّا

Qّوزاً واÎºLٕال@, اLٕنط4ق أو النتاج أو الزيادة أو الك�ة جانب ٕا� بطن
ã
| أو أوLد
واستعارة@/

Ï¿أم فيقال ا�ّر@, Mرف أو بالتضعيف أو باGمزة ويتعّدي Lزم@, مyا والفعل
ماشياً@/ جعله الرجَل@: ÏÚ¿وم

َع�
ã
Ï¿ ÒZ َمن َع�ِرجَلـ�ومyم

ã
Ï¿ ÒZ َمن ومyم َع�بطنـِه

ã
Ï¿ ÒZ َمن yfم
/@٤٥ . ٢٤ ـ أربع

مyا كّل الدواّب
ã
| ّ طبيـعيى وذهاب حركـة عن عـبارة

ã
Ï¿Xا أّن ع� تدّل

وليس ماء&@, من دابّة كّل خلق )وا! أربع ع� أو رجل� أو ع�بطن خلقته Mسب
خاّصة@/ بقدم بالذهاب Uصوصاً

له اختصاص Lو ا¡يوان@, من اLٔفعال قاطبة
ã
| ّ طبيعيى أمر فهو اLٕرادة@: وأمّا

ويقال ٕارادة@, ب4 كان وٕان طبيعيّة صورة ع� الذهاب
ã
| يصدق

ã
Ï¿Xا بل اXورد@,

ã
|

وغ�ه@/ كالنوم ,@
Ø ã
العر| ع�الصدق واXناط وغاف4ً@, النوم حال

ã
| Ï¿م ٕانّه
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/@١٨ . ٣١ ـ َمشيك
ã
| واقِصد ///@ َمَرحاً أ.رِض

ã
| ِش Ò].و

Õ Ôأْع� م ÔG أم wا َيْبِطشوَن أيٍد م ÔG أم wا شوَن Ö ÒZ أرُجٌل م Ô ÒG أ ُعون@/// َتْد الPذيَن ٕاّن
/@١٩٥ . ٧ ـ wا َيْسمُعون آذاٌن م ÔG أم wا Íوَن ß½ ُيبْ

/@٢٨ . ٥٧ ـ به شون Ò] نوراً لكم عل ÒNو

ã
| كاليد مقامـه@, يقوم ما أو الرجل وجود الطبيعة nعا

ã
|

ã
Ï¿Xا وسائل fن

ã
|

ã
Ï¿Xا أسباب من النور وجود أّن Fك السمع@,

ã
| واLُذن اLٕبصار

ã
| والع� البطش
به@/ اLٕدامة مقام

/@٣٧ . ١٧ ـ أ.رضَمَرحاً
ã
| ِش Ò].و

/@٢٨ . ٥٧ ـ به شوَن Ö Ò] نوراً@ لكُم وNعُل

/@٢٥ . ٢٨ ـ ع�اْسِتْحياء
ã
Ï¿ Ò] @Fvٕاحد فجاءتُه

/@٦٣ . ٢٥ ـ َهْوناً ع�أ.ْرِض Zشوَن الPذيَن

. ٦٧ ـ oُمْستَق Íاط ß¼ع� َسِويّاً ã
Ï¿ ÒZنPأْهديأم ع�وجِهِه ُمكبّاً ã

Ï¿ ÒZن Òfأ
/@٢٢

/@١٩ . ٣١ ـ مشيك
ã
| واقِصد

بـص�ة ع� يكون بأن ,@
ã
Ï¿Xا آداب رعاية لزوم ٕا� اLٕنسان ترشد ا�Lيات

وخضوع ع�َهون يكون وأن وظلمة@, وعمي ع�جهل L مشيه
ã
| وباطنيّة ظاهريّة

انتظام@, وخ4ف وبَذاءة@وخفّة وخشونة Ø
ع�تبخ�وتك L واعتدال, ول�@واستحياء
اLنكـباب ع� L ,@oمسـتق طريق وع� Lزم ونظم صحيح برنا¶ ع� يكون وأن

واLٕخت4ل@/ واLLٕراف

وخشوع @النفس@,
ã
طمأنينة@| @توجبحصول

ã
Ï¿Xا مقام

ã
ا�Lداب@| هذه فرعاية
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له@/ والتقوي الورع ملكة وحصول ٕاليه@, وانقطاع وتبتّل ا¡ّق@, ٕا� وتوّجه الباطن@,
ã
|

/@١١ . ٦٨ ـ oبنَم َمّشاٍء@ اٍز Ø ÒYَمه� َحRّف كّل ُتِطع و.

واÒXّشاء فساد@/ فيه أمر أو ك4م من يظهر ما وا§يمة@: فيه@فساد@, أمر ٕاظهار :@
Ø
Úsال

o^بسبب كث�اً
ã
Ï¿Zمن واXراد اGمز@/

ã
| ز

Ø
FÒGوا ا¡لف

ã
4ّف| Ò¡كا ãÏ¿Xا ã| مبالغة

ٕاشاعته@/
ã
| أيى ظهر@,

والتـعييب اÇGمز ٕا� يبلغ
Ø
j التفّكر@,

ã
| وضعف الرأيى ã| مهانة آية فا¡لف

ٕاشاعة
ã
|

ã
Ï¿Xا بصورة اòارج

ã
| ويظهر العمل ٕا�مقام يبلغ

Ø
j والظّن@, النظر وسوء

ا§يمة@/

سـفر ٕاّن يقال هذا ومن وWنوع@, Tّرم فهو سوء@: بقصد كان ٕاذا@
ã
Ï¿Xا أّن فظهر

صاحبه@/ ويصوم الص4ة
Ø
r ويُ حرام اXعصية

اLٕظهار
ã
سبب|

Ø
kأ

ã
Ï¿Xا فٕاّن ا§يمة@: مورد

ã
|

ã
Ï¿Xبا التعب� لطف �O Lو

وك�ة@/ مبالغة فيه كان ٕاذا
Ø
Dس Lو واLٕشاعة@,

من ف4بّد يقصد@, موضوع ّ أيى ã| Ø ã
عم� أثر أقوي له ا

Ø
W
ã
Ï¿Xا أّن يظهر وwذا

فيه@/ واòلوص النيّة وحسن اLٔخ4قيّة ا�هات رعاية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Í½م
والصدقات@, ء

ã
ال� فzا Ë»يق كورة كّل Í½Xوا معروفة@, مدينة :@Í½م ـ مصبا
أمصار@/ وا�مع فتمنع@, والتأنيث فت½Íف@, التذك� فzا Nوز وهذه

الّس4م@, عليه بن@نوح حام يت]½Íبن@م½Íاh@بن Ød :@Í½م ـ ٥ البلدان معجم
طول الزيج@: صاحب قال اòطّاب@/ بن عمر أيّام ã|العاص بن عمرو فتوح من وهيى
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وربع@/ درجة وع¿Ìون تسع وعرÎÈا وثلثان درجة ٥٤ Í½م

وأقواها [ّدناً اLٔرض دول أعظم من Í½م كانت قد ـ ١٤٦ اLٔزهريّة النخبة
أمّها Øح واXعارف@, العلوم أنواع �ميع مَنبعاً وكانت وثروة@, رفاهية وأ@ك�ها شوكة
Lّٕا هيى وما ,@ Ø ã}Ì¿ال أفريقيا قاّرة ¾Êل ã

| واقعة وهيى اليونان@/ وحgاء علFء @كث�من
و٢٥٠ ٥٠ ب� اLٕرتفاع

ã
قليل جبال ب�سلسلت�من Tصور مضيق واد عن عبارة

تتّصل والثانية اaLٔر@, البحر ٕا� ¾Ìقاً ٕاحداYا [تّد صحراوان هات� وخلف م�اً@,
ليبيا@/ صحراء وتسّمي الك
ي البادية أو بالصحراء

اLٔبـيض البـحر وهو
Ø ã
�Fشـ أحدYا Mـرين@: ب� واقعة اÍ½Xيّة ãÏÈراLٔوا

اaLٔر@/ البحر وهو
Ø ã
}Ì¾ وا�Lخر اXتوّسط@,

ماًء وأعذwا الدنيـا أuار أعظم من هو الّذيى يل النـ0 ]ياه Í½م أرض تُروي
أودع ٕاذا Lّٕا يذهب Lو خ�اته@, بدايع علzا فيفيض معلوم زمن

ã
| سنة كّل يأتzا

طينة@/

كيلومـ�@, و`«Êئة آLف السـتّة Lو مَصـبّه ٕا� منبعه من راه ÒV طول ويبلغ
ٕا� يصل Øح Í½م

Ø
j السودان

Ø
j اوغندا Wلكة فيجتاز فيكتوريا �Mة من Oرج

اXتوّسط@/ اLٔبيض البحر

للن0يل@/ Ø ã}Ì¿ال الشاطٔي وع� اLٔفريقـيّة القاّرة ã| مدينة أعظم هيى والقاهرة
ع�الشاطٔي ودمياط اLٔبيض@/ البحر

ã
|

ã
æواXا أهّم من اLٕسكندريّة :@Í½م ب4د ومن

وغ�ها@/ للنيل@,
Ø ã
}Ì¿ال

والقرون@, Í½عLٔا bيع
ã
| اشxرت Í½م ٕاّن ـ ٢٢١ . ١ الشافية التعريبات

ملك ñكمب علzا@ تغّلب
Ø
Fفل الدنيا@, Wالك Lٔعظم معا¼Íة الفراعنة زمن

ã
| وكانت

اLٔحيان غالب
ã
و| العجم@, Xلوك رعيًّة سنة وث4ث� وث4ثة مائة مّدة مكثت العجم@:
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ولذا وتعيyا@, تعضدها اليـونان اُمّة وكانت العصيان@, وأظهرت طاعxم من خرجت
بعد والبطليموسيّة ,@ÌºLٔا من Gا اXنجيى كأ@نّه تلقّـته 
اLٔ@ك ٕاسكندر علzا دخل ا ØX

Ø
ËÈ ØXا

Ø
j الب4د@, وعمروا والتجارة واXعارف العلوم أظهروا قرون ث4ثة مّدة ٕاسكندر

مثل سـنة ٦٧٠ مّدة Í½م صارت الرومانيّ�@: لسلطنة اXملكة هذه اغسطوس اXلك
باLٕس4م@/ ما@فتحوها@, من@أّول جعلوها الراشدون واòلفاء Uزن@رومة@والقسطنطينّية@/

ثيبة@/ ب4د أو عيد zالص ـ اLّٔول أقسام@: ث4ثة ٕا� uرها جريان باعتبار Ë»وتنق
البحر@/ ٕا� Zتّد وهو الصعيد@, مقابلة

ã
| اLٔسفل ـ والثالث /@

ã
æالوسطا Ë»الق ـ

ã
æالثا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| مستعملة وهيى وغ�Yا@/ وا�Lراميّة الع
يّة اللغات من مأخوذة الكلمة أّن
لوٌط فرفَع ـ ١٠.١٣ التكوين

ã
ف� وا�ديدة@, القدZة اXقّدسة الكتب وسائر التكوين

كَجنّة وَعموَرَة َسدوَم الرب� أخرَب Fَقبل
Õ ã
َس� يَعها Òb zأن اLٔرض دائرِة zكل ورأي عينَه
الع
ّية&@/

ã
| ـ h ÒÍ ß½ِم( Í½ِم كأرض الرّب

أن يبعد ف4 ,@h ـ ع4مة آخرها
ã
| يضاف الع
يّة الكلFت bع ã

| كان وØXا

ã
| مستعم4ً Í½م لفظ ويكون /@Í½[القطعات Vموع :@h ÒÍ½ِم كلمة من اXراد يكون

مyا@/ قسمة كّل قبال

نـتّخَذه أو َينفَعنا َع«Ïأن َمثواه أ@كِرميى .مرأته ÒÍ½م ِمن اه Òاش� اّلذيى وقال
/@٢٢ . ١٢ ـ َولداً

ـ Òآِمن� ا� شاَء ٕان ÒÍ½ِم Yدُخلوا وقال أبََويْه ٕاليِه آَوي ع�يوسَف دَخلوا ØFفل
/@١٠٠ . ١٢



١٣١ Í½م

سنة@, وتسعون ٕاحدي وليعقوب يوسف ليعقوَب ولد ـ ١٦.١ الورديى ابن قال
]½Íوعمر واجتمعا سنة@, وع¿Ìين ٕاحدي واف�قا سنة@, ع¿Ìة

ã
æا\ وعمره وفارقه

ã
Ø|تو ØXا يوسف فعمر سنة@, ع¿Ìة سبع Vتمعـ� وبقيا سنة@, وث4ثون مائة يعقوب
مولد يوسفمن fولد وع¿Ìسن�@, مائة وعاشيوسف سنة@, و`سون سّت يعقوب
وتكون وستّ�@, وٕاحدي ثلAئة ØãÏÉX ووفاته و`س�@, وٕاحدي مائت�

Øã
ÏÉX oٕابراه

مـن اُستاذه فباعه Í½م ٕا� به وذهبوا Tقّقاً@/// سن� بأربع Ïºمو قبل يوسف وفاة
من العFليق من الوليد بن الريّان م½Íحينئذ وفرعون ,@Í½م خزائن ع� الّذيى العزيز

نوح@/ بن سام بن عم4ق ولد

Øح نف«Îا@/// عن وراودتـه راعيل ٕامرأته هويتـه يوسف العزيز اش�ي وØXا
مات وØXا الرؤيا@, تعب�ه بسبب Í½م فرعون أخرجه

Ø
j سن�@, سبع زوجها حبسه

وجعل كّلها@, خزائنه ع� موضعه يوسف فرعون جعل يوسف@: اش�ي الّذيى العزيز

ã
وب� فآمََن اZLان ٕا� اXذكور الريّاَن فرعوَن يوسف ودعا نافذاً@/ وحgه ٕاليه القضاء
يؤمن@, nو أيضاً العFلقة من مصعب بن قابوس بعده وملك الريّان@, مات ٕا�أن @كذلك

وهيى كنعان أرض من وٕاخوته يعقوب أبوه ٕاليه وصل أن بعد ملكه
ã
يوسف|

ã
Ø|وتو

ã
| ودفنه به فسار ٕاسحاق@, أبيه مع بدفنه يوسف ٕا� Ï¼وأو يعقوب ومات الشام@///

ودفن@/
ã
Ø|تو م½Íوwا ٕا� وعاد أبيه@, عند الشام

التيه@: ٕا� ٕاÌºائيل
ã
موÏºبب	 سار

Ø
Fفل كان@, ما وفرعون Ïºمو من كان Øح
/@Ïºمو مات Øح التيه

ã
| معه وaله يوسف نبش

اُمور@: الكلFت هذه من فظهر

ويدّل فرعون@: L Í½م خزائن ع� العزيز هو يوسف اش�ي الّذيى أّن ـ ١
بقوله@: الكرZة ا�Lيات

ã
| التعب� عليه



Í½م ١٣٢

. ١٢ ـ َوَلداً نتّخَذُه أو َينفَعنا ع«Ïأن .مرأِته@/// ÒÍ Ö½ِم ِمن اُه Òاْش� اّلذيى وقاَل
/@٢٢

/@٢٦ . ١٢ البابـ لَدي دها �َسي وألَفيا الباَب@/// واْسَتَبقا

/@٣١ . ١٢ ـ zا َفتَ تُراوُد@ العزيُز ٕامرأةُ اXدينِة ã| ةٌ ِنْسَو وقال

السلطان ٕاحضار مورد
ã
| نري ولذا السلطان@, مقام تناسب L التعب�ات فهذه

باXلك@: التعب� الرؤيا@, لتعب�

/@
ã
Ï»لنف أْسَتْخِلْصه بِه

ã
æائتو اXلُك وقال

:@
ã
| Fك ـ مِلكاً L أيضاً ع�اòزائن يوسف وكان ـ ٢

/@٥٦ . ١٢ ـ oَعل َحفيظ
ã
Ùæ ٕا أ.رِض َع�َخزائِن

ã
� اجَعلْ قال

/@٧٩ . ١٢ ـ َكب�اً َشْيخاً@ أباً لُه ٕاّن العزيز ا Ûv أ يا قالوا

/@٨٩ . ١٢ ـ نا Pمس العزيز@ ا Ûv أ يا قالوا

سنة ومتوفّياً ا!@, خليل oٕابراه مولد من ٢٥١ سنة متولّداً يوسف كان ـ ٣
سن�@/ موÏºبأربع تولّد قبل وكان ,@٣٦١

/@٦١ . ٢ ـ Ôrَسأل ما لكُم فٕاّن ِم½Íاً@ هِبطوا ٕا

/@٨٨ . ١٠ ـ ُبيوتاً @ ÒÍ½[ لَِقومgا@ ءا Pَتبو أن ٕا�موÏºوأخيه وأوَحينا

ريى ÒQ أ.uاُر وهذه ÒÍ½ِم ُملُك
ã
� أليَس قوِم يا قال َقومه

ã
| فرعون وناَدي
/@٥٢ . ٤٣ ـ

ã
� ÒIِمن

اُمور@: ذ@كر هنا ويناسب

بـن Lويى بـن قاهـث بن عمـران بن Ïºمو ـ@ ٢٨ . ١ اXروج
ã
| قال ـ ١

فراعنة من الرابع وهو مصعب بن الوليد وهو ا�بّار@, فرعون زمن ã
| Í½[ يعقوب@,



١٣٣ مضغ

علzم واشتّد يوسف
Øã
ÏÉم بعد اس�قوا قد ٕاÌºائيل بنو وكان عمره طال وقد ,@Í½م

الب4ء@/

أمر قد الوليد@, Í½م فرعون موÏºكان ولد وØXا ـ ١٧.١ الورديى ابن قال ـ ٢
لي4ً@, أتاها Øح ,@Í½م ٕا� wم وسار أهله ٕا� الطور& )من أقبل

Ø
j اLٔطفال@/// بقتل

Ïºمو قال
Ø
j واعتنقا@, فتعارفا ,@Ïºمو أنا فقال أنت@؟ من وسأله هارون به واجتمع

وطاعة@, dعاً فقال ٕاليـه@! معيى فانطِلق فرعون@, ٕا� أرَسـلَنا تعا� ا! ٕاّن هاروُن يا

ã
لبـ	 فـرعون أطلق ا¡ال وآخر أصحابـه@, Lو فرعـون يؤمن فلم ٕاليه@/// فانطلقا

القلزم@/ Mر عند بعسكره فلحقهم ندم
Ø
j ,@Ïºمو مع اXس� ٕاÌºائيل

ـ ٤٩.١
ã
| الورديى ابن ويقول الوليد@/ هو كان Ïºمو فرعون أّن فظهر ـ ٣

تسـّمي من أّول هو وقيل صيده@,
ã
| أسد قتله البقر@, عابد :@

ã
العم4{ دبيع بن الوليد

ã
و| دارم@, ٕابنه

Ø
j cس@, بع� ونزل يوسف فرعون الريان ٕابنه بعده وملك بفرعون@,

ã
العملي� معدان بن Ëºكا بعده ملك

Ø
j شديداً@, وكفر دارم Ø
Qو يوسف

ã
Ø|تو زمانه

وقيل العFلقة@, موÏºمن فرعون مصعب بن الوليد بعده ملك
Ø
j اGرم�@, هدم وقصد

القبط@/ من هو وقيل ,@Ïºمو أيّام ٕا� وعمر يوسف فرعون هو

كان ا@ ØXو برناVـنا@/ عن خارج الفرعونَ� تعي�
ã
| فالتحقيق حال ّ أيى وع�

oٕابراه مولد من ٤٢٥ سنة
ã
| مولده وكان سـن0ه@, من `س� من قريباً Ïºمو بعث

مولد من ٥٤٥ ٕا� ٤٧٠ سنوات ع� موÏº)ع& فرعون زمان فينطبق )ص&@,
Ø ã
النّ�

)ع&@/ oٕابراه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مضغ@:
الطعام ضاغ@: ÒXوا Zضغه@, ومَضغه للطعام@, اXضغ وهو صحيح أصل مضغ@: ـ مقا

ã
الّ كالقطعة ا Øu@Lٔ ¡م@, قطعة واÒXضغة َضغ@, ÔZ ا ØW الفم ã| يب� ما ضاغـة@: ÔXوا ضغ@, ÔZ



مضغ ١٣٤

دق�@/ الش0 من
Ø
ËÉان ما واXاِضغان فُتمضغ@/ تؤخذ

ã
| تقدمت واÔXضَغة علكته@/ وقتل@: نفع

ã
èبا من مَضغاً الطعام مضغت ـ مصبا

آخر طوراً ينتقل
Ø
j منجمداً@, غليظاً دماً فيص� طوره بعد ينتقل

ã
الّ [@والعلَقة علق

َضغ@]@/ ÔZ ما مقدار ا Øu@Lٔ بذلك يت Ød ضغة@, ÔXا وهو ÓF¡ فيص�

ُذقت ما عبيد@: أبو ضغ@/ ÔZ طعام كّل ضاغ@: ÒXا الليث@: قال ـ ١٨ . ٨ الxذيب
مُضغة اLٕنسان وقلب ¡م@, قطعة ضغة@: ÔXوا Zضغ@, ما ذقت ما أيى َلوا@كاً@, Lو مَضاغاً
ُمضغة@/ فهيى ¡مة اLٕنسان مyا ُخلق

ã
الّ العلقة صارت ٕاذا غ�ه@: وقال جسده@, من

يوماً أربع�
Ø
j نُطفة@, يوماً أربع� اُمّه بطن

ã
| مع ÔN أحدكم َخلق ٕاّن ا¡ديث@:

ã
و|

الروح@/ فيه فينفخ اXلك ٕاليه ا! يبعث
Ø
j ُمضغة@, أربع�يوماً

Ø
j َعلقة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ماّدة وب� بيyا والفـرق َلوك@/ ذا ء

ã
Ï¾ كون هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

وwذا مضـغ@, حالة
ã
| ء

ã
Ï¿ال كون جهة ٕا� اXاّدة هذه

ã
| النـظر أّن والَعلك@: اللzوك

َضغ@/ ÔZ ع�ما واÒXضغة اÒXضاغ يطلق اللحاظ

الفرس Lك يقال@: النظر وwذا ضغ@, ÒZ وكونه الفاعل جهة فيه ي4حظ واللzوك@:
اللجام@/

Vموعاً@/ ا�هتان فيه ي4حظ والعلك@:

كـون بعد Iّول حالة عن عبارة القدZة اLٕصط4حات
ã
| فهيى ضغة@: ÔXا وأمّا

كأ@نّه اللحم ماّدة تكّون حالة وهيى اXضغة@, بصورة وتكّونه علقة@, اLٕنسان خلق مبدأ
ُمِضغ@/



١٣٥ ÏÉم

النطفة فٕاّن للحيوان&@: الفñيولژيى )علم زماننا ã
| ما@يطابق@ت¿Ì´ا¡يوان وأمّا

ـ@@گاسـ�وL@@ـ شكل ٕا� تنxيى سـّلوLت@, Fyم وتشّكلت اتّصلتا ٕاذا الزوج� من
وتتكّون ـ@@ٕا@كتُِدرم@@ـ ّ خارجيى جدار

ã
سلّوLت| فيه ٕا�شكل تنxيى Øj بالعلقة@, شبzاً

وتتكّون ـ@آنُدِدرم@ـ
Ø ã
داخ� جدار

ã
وِسّلوLت@| ا¡ّس@/ واLٔعصاب@وأعضاء مyا@ا�لد

والدم@/ والعظام العض4ت منه

Øj ُنطَْفٍة ِمن Øj تُراٍب خلقنا@كُممن فٕانّا الَبْعِث ِمَن َريٍب
ã
| rُكن ٕان النّاُس ا Ûv ياأ

/@٥ . ٢٢ ـ لPقة ÔU وغ� لPقٍة ÔU ُمْضَغٍة ِمن Øj َعلََقٍة ِمن

َفَكَسـونا ِعظاماً@ ضَغة ÔXا َفَخَلْقـنا ُمضَغة الَعلََقة َفَخلقنا َعلََقة النKطفة َخَلْقـنا Ø
Ôj

/@١٤ . ٢٣ ـ @ ÓF Ò¡ الِعظاَم

هو ا Ø̂ ٕا اLّٔول اòلق فٕاّن اXوت@, بعد وٕاعادته ّ الثانويى اòلق جهة من َريب@:
ã
|

وتقدير سابقة له يكن nو اLٔشياء@, أدون هيى ã
الّ والعلقة النطفة ال�ابومن مبدأ من

والعظم @مرحلة@اللحم
ã
|@ أيى اXضغة, مرتبة ã

| يظهر قد والتصوير التقدير ا Ø̂ وٕا وتصوير,
وا�لد@/ واLٔعصاب والعروق

هو واòلق اXفعول@, ٕا� النسـبة فيه وي4حظ اòلق Xبالغـة التخليق Uّلقة@:
قد بل Uّلقة@, ع�كوuا اXضغة مبدئيّة Í½ينح Lو Uصوصة@, ع�كيفيّة ء

ã
Ï¾ ٕاNاد

مضغة@/ كوuا مرتبة بعد مرتبة
ã
| أو ا�ملة

ã
| أو وبا�ملة رأساً ٕامّا Uلّقة غ� تكون

الثانية@, ا�Lية
ã
| Fك ـ ÓF¡ العظام ولبس العظام خلق اXضغة@: بعد التخليق ومن

اLُخر@/ اXراحل وكذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÏÉم
ع� ومضيُت ذهب@/ واXّد@: بالفـتح ومَضاًء مُضيّاً ã

ÏÉZ ء
ã
Ï¿ال ÏÉم ـ مصبا



ÏÉم ١٣٦

أنفذته@/ وأمضيته@: نفذ@/ َمضاء@: ومÏÉاLٔمر داومته@/ مُضيّاً@: اLٔمر

ضاء@: ÒXوا مُضيّاً@/ ãÏÉ ÒZ ÏÉوم ومرور@, ع�نفاذ يدّل صحيح أصل :@ÏÉم ـ مقا
التقّدم@/ َضواء@: ÔXوا اLٔمر@/

ã
| النفاذ

البـدل@/ ع� اLٔخ�ة وذهب@, خ4 ومُضـّواً@: ومَضاء مُضيّاً الرجُل ÏÉَم لسا
ÏÉوم مات@/ بسبيله@: ÏÉَوم عليه@/ Wضّو وأمر مُضّواً@, اLٔمر وع� اLٔمر

ã
| ÏÉَوم

منه@/ تفّعل
ã
Ï ØÉ¦وا قَطع@/ َمضاء@: السيُف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

زمان عن السابق الزمان
ã
| ووقوعه أمر Iقّق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

وغ�ها@/ والزوال والسبق والتقّدم وب�اXرور بيyا الفرق الزهق
ã
سبق| وقد التكّلم@/

ء@/
ã
Ï¾ ع� الدقيق الورود النفوذ@:

ã
| في4حظ

جهة@/ ٕا� مدبراً@ معيّنة نقطة عن ا¡ركة الذهاب@:
ã
و|

آخر@/ أمر ٕا� بالنسبة Lًأّو أمر وقوع التقّدم@:
ã
و|

قباله@/
ã
و| اللحوق ٕا� بالنسبة التقّدم ي4حظ السبق@:

ã
و|

زمـان
ã
| والوقوع التحقق جهة ٕا� النظر اXـواّد@: هذه

ã
| اXلحوظ كان فٕاذا@

Vازاً@/ فتكون Lّوٕا اLٔصل@, مصاديق من تكون سابق@:

ومضيُت مات@, أيى لسبيله ÏÉوم قطع@, أيى السيُف ÏÉم ـ
ã
| التعب� أّن Fك@

فzا@/ التحقّق جهة ٕا� النظر ٕا� داومته@: أيى ع�اLٔمر

/@٨ . ٤٣ أ.ّول�ـ Ïَمَثُل ÒÉوم َبْطشاً م Ô Öyِم Pأَشد فأْهَلْكنا



١٣٧ مطر

يكون ما ]Çعـ	 صـفة كحَسن واXثَل الرسل@/ اسـxزؤوا الّذين من أشّد أيى
مَثلهم@/ اLّٔول�

ã
| ÏÉم أيى اXمتازة@, الصفات

ã
| تامّاً مشاwاً

ُسـنPُة َمَضْت َفَقد َيُعودوا وٕان َسَلَف َقد ما م Ô ÒG يُْغَفْر وا Ô Òxَين ٕان كََفُروا للPذيَن ُقل
/@٣٨ . ٨ ل�ـ Pأ.و

Dف والعداوة ا4òف
ã
| طريقrوسنxّم مضت فقد عنه وا Ôu ٕا�ما يعودوا وٕان
ا4G@كة@/ من أعGFم نتيجة من يعت
وا أن ف4زم ب�السابق�@,

Çا Òf ـم
ß
x َمكانَ َع� َسـْخناهم Ò ÒX َنشاء ولَو م@///

ß
yَع�أعُيـ َلَطَمْسـنا َنشاء ولَو

/@٦٨ . ٣٦ ـ يَْرِجُعون و. ُمِضيّاً اسَتطاعوا@

الفاسـدة@, أعÇGFم وٕادامة وخ4فهم برناVهم
ã
| Zضوا أن يسـتطيعون L أيى

والض4ل@/ اLLٕرافات عن ويتوبوا يرجعوا وL@@أن

وغ�Yا@: والتقـّدم السبق دون ٕاستعGFا@, موارد
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

التحّقق@/ ٕا� ٕاشارة فzا فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مطر@:

وا�Lخر ال«Êء@/ من النازل الغيث أحدYا معنيان@: فيه صحيح أصل مطر@: ـ مقا

ã
| Lّٕا اُمـِطر يقال L ناس@: وقال مََطراً@/ ومُِطرنا اXَطر@, ـ فاLّٔول الَعـدو@/ من جنس
قوGم ـ

ã
æوالثا /@�òا طالب اXسَتمِطر@: ومنه للمَطر@, تعّرض الرجل@: طzر Ò]و العذاب@/

به@/ الفرسNريى الرا@كب واXتمط0ر@: ذهب@, ٕاذا اLٔرض@:
ã
| الرجل [ّطر

وأمطَرْت @الرaة,
ã
@ماطرة@| فهيى طلب@, من@باب مَطراً [ُطر مطرت@ال«Êُء ـ مصبا

أمطار@/ وbعه باXصدر@, القطر يى Ùd Ø
j العذاب@,

ã
| غ� L وأمطَرْت لغة@/ أيضاً



مطر ١٣٨

ال«Êء ومَطرtم اXَطر@, فعل واXَطر@: السحاب@/ من نسكب ÔXا اXاء َطر@: ÒXا ـ لسا
ال«Êء مطرت يقولون وناس ُمِطرنا@/ وقد باXطر@, أصابxم م@: Ötوأمطَر مَْطراً@/ ُطرهم Ò]
مَطر@/ ذو وَمِطر@: وماِطر ِطر ÔW ويوم عـذاباً@/ أو مَطراً ا! وأمطرهم ]عـ	@/ وأمطرت

اXطر@/ أصابه ومَط�@: Wطور ومكان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

موضـوع قيدان@: ففيه نزوله@, بلحاظ اXطر هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اLٔصل أّن

متوالياً@/ ال«Êء من ونزوله اXطر@,

ياء@/ Ò¡وا الغيث وب� بيyا الفرق الغيث@:
ã
| وسبق

واLٕغاثة@/ اLٕنقاذ جهة الغيث
ã
| في4حظ

السحاب@/ من النازل اXاء
ã
| ويستعم4ن ا¡ياة@, جهة ياء@: Ò¡ا ã|و

مفهومه@/ من جزء فال�ول ال�ول@, جهة اXطر@:
ã
و|

دفعة ي�ل الذاهب فكأّن ال�ول@, Ìºعة فبمناسبة واÌºLٕاع@: الذهاب وأمّا
استعارة@/ فهو اXطر@, @ك�ول

اXاّدة فٕاّن يتعّدي@: Lو يتعّدي ٕانّه ومطرته وأمطرته ال«Êُء مطرت
ã
| قوGم وأمّا

يتعّدي@, Lو يتعّدي فهو معاً@: ٕاصداره ونسبة الفعل قيام لنسبة صلحت ٕاذا فعل كّل من
جهة فيه ي4حظ أن يصلح كذلك به ويقوم ال«Êء من ي�ل أن يصلح اXطـر أّن Fك@

منه@/ والتعّديى ال«Êء ٕاصدار

:@
ã
| Fك ,@ والتعّديى اLٕصدار مقام ã

| يستعمل فهو اLٕمطار@: وأمّا

/@٥٨ . ٢٧ ـ نَْذرين ÔXا َمطَُر@ @َفَساَء َمطَراً zم َعلَ وأْمطَْرنا



١٣٩ مطو

/@٤٠ . ٢٥ ـ وء Pالس َمَطر@ اُْمِطرت
ã
� Pال َع�الَقريِة أَتوا وَلَقد

/@٢٤ . ٤٦ ـ ِطرنا ÔW عاِرٌض هذا قالوا أوِديxم ُمستقِبَل عاِرضاً@ رأوه ØF فلَ
اòارج@/

ã
| وٕاحداثه اXطر ٕاصدار فzا ف�اد

ء
ã
Ï¾ كّل هو بل السحاب@, من النازل بالغيث Uصوص غ� اXطر أّن �O Lو
اXوارد هذه

ã
| استعFله تري وع�هذا حجارًة@, ولو كالغيث@, متواليًا@ ال«Êء من ي�ل

العيث@: غ�
ã
|

/@٧٤ . ١٥ ـ ِسج�يل ِحجارةً ِمن م
ß Ö
z َعلَ وأْمطَْرنا

/@٨٢ . ١١ ـ َمْنُضوَد يٍل �ِسج حجارةً ِمن ا Öz َعلَ وأْمطَْرنا
/@٣٢ . ٨ ـ Êء

Ú
ال« ِحجارةً ِمَن َعَلْينا فأْمِطْر

وبناًء مفعوله@/ وا¡جارة اXتواتر@,
ã
اXتوا� اLٕنزال مطلق هنا اLٕمطار من فاُريد

مقالّية@/ أو حاليّة قرينة عليه دّلت ٕاذا Lّٕا بالغيث اXطر O@Lتّص اXع	 هذا ع�

ا¡جارة هو واLٕبت4ء العـذاب مقام
ã
| اXطر من اXراد بأّن القـول يبـعد ف4

الشديد@: الغيث أو وأمثاGا@,

/@٥٨ . ٢٧ ـ نَذرين ÔXا َمطَُر فساَء@ َمطراً@ zم َعلَ وأمَطرنا
/@٤٠ . ٢٥ ـ وء Pالس مطََر@ اُمِطَرْت

اXوارد@/ هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مطو@:
أمطو بالقوم ومطوت وامتداد@/ ء

ã
Ï¿ال

ã
| ع�مَّد يدّل صحيح أصل مطو@: ـ مقا

ُيرَكب Lٔ@نّه يت Ù Ôd بل وقيل القياس@, ذلك من واXطيّة السـ�@, ã| wم مددت مَطواً@:



مطو ١٤٠

طو ÒZ Lٔ@نّه الصاحب طو@: ßXوا فيه@/ الّذيى ل4ٕمتداد اÒXطا الظzهر يى Ù Ôdو َظهرها@, أيى َمطاها@,
معك@/

طايا@, ÒXوا ّ اÒXطيى واحدة واXطّية@: اLٔمطاء@/ وا�مع الظzهر@, مقصور@: اÒXطا ـ صحا
به فُِعل أ@نّه Lّٕا فَعـائل واLٔصل ,@ Òفَعا� طايا@: ÒXوا ويؤّنث@, يذّكر وbع واحد واÒXطيّة
وهو اÒXطيطة من مأخوذ ا¦طّيى ويقال@: اليدين@/ التبخـ�ومّد :@ وا¦ط0يى Rطايا@, ما@فُِعل
طو@: ÒXوا الظّن@/ من مثل@تظّنيت ويتمّطط@,@وهو ا¡وضLٔ@ّنه@يتمّدد @أسفل

ã
| اòاثر اXاء

اXّد@/

ومطا اXّد@, اÒXطو وأصل مُطّواً@/ مَطا وقد ,@� zالس ã| والنzجاء ّد ßا� طو@: ÒXا ـ لسا
Ø
Ò]و مددت@/ ]ع	 ومططت مَطوُت ويقال ّدد@, Ò] الرجُل@: طّي Ò]و مّده@/ مَطواً@: َء

ã
Ï¿ال

وطال@/ امتّد الyاُر@: طّي Ò]و البدل@, ع� @كتَمطّي

بدوست@/ رسيدن و ,@íرف در @ـ@ @ِمطاء @ـ
ã
æياÌº ,@ @آراميى @ـ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Wتّد سـ� مصاديقه@: ومن الس�@,

ã
| امتداد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

Wتّداً@/ مصاحبة
ã
| وس� Wتّداً@, الyار زمان

ã
| وجريان Ìºيع@,

الس�@/
ã
| بامتداد يتّصف ما فعيلة@: واÒXطيّة

به@/ والتظاهر Wتّد س� اختيار :@ وا¦طّيى

/@٣٣ . ٧٥ ـ يَتمطPي ٕا�أهِلِه ذهَب Ø Ôj Úوتَو� َب Pكذ ولِكن

فيه بالتبخ�@: التفاس�
ã
| عنه Ø
ويع اXمتّد@, ال«Ìيع الس� وهو ا¦طّيى وهذا

الرضا Mالة أهله جانب ٕا� ويتوّجه يدبر واLٕعراض@, التكذيب بعد أ@نّه ٕا� ٕاشارة



١٤١ مع

ã
| وتقص�وTروميّة وعيب ٕا�ضعف يتوّجه أن دون من وعمله@, قوله والشعفعن

به@/ ويتظاهر وOتاره ال
نا¶@, wذا ويباهيى ويفتخر يتبخ� بل نفسه@,

اُخر@/ كلFت دون باXاّدة التعب� لطف وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مع@:
معاً@, خرجـنا Lو التنوين لدخول لدن@, ]ع	 ا¢ـتار ع� ظرف مع@: ـ مصبا
بفتح وهو شاّذ@, استعFله ولكن عنده@, ِمن أيى معه@, ِمن جئت Lو عليه ِمن ودخول
هو وقيل القوم@, مَِع Lو السا@كن� Lلتقاء عندهم Ì»فتك ربيعة@,

ã
لب	 وٕاسكاuا الع�@,

كان Lّوٕا ,@ ÓÊºٕا كان جّر حرف عليه دخل ٕان :@
Ø ã
æالرمّا وقال جّر@/ حرف السكون

ã
|

منصوب واحد@, مكان
ã
| أيى معاً وكنّا واحد@, زمان ã

| أيى معاً خرجنا تقول حرفاً@,
bيعاً@: وفعلنا معاً@, فعلنا ـ ب� والفرق Vتمع�@/ أيى ا¡ال@, ع� وقيل الظرفّية@, ع�
واLٕف�اق@/ اLٕجBع فzا Nوز ]ع	كلّنا وbيعاً الفعل@, حالة اLٕجBع تفيد معاً أّن

ã
| ا�اّر ودخول معاً@, قوGم

ã
| التنوين بدليل Ëºٕا مع@: ـ ١٧٣ اللبيب

ã
مغ	

عينه وتسك� ,@ َمعيى ِمن ِذ@كر هذا ـ بعÎÉم وقرائة َمعه@, ِمن ذهبت ـ سيبويه حكاية
لسيبويه@/ خ4فاً ÍÈورة@, L وربيعة@, sغ لغة

ف ØÍ½الت عادم خ4ف ب4 ظرف فهو مََع@: وأمّا ـ ٢٠٤ ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

التنوين لدخول بٕاعرابه ا¡كم واLٔو� /@
Ø ã
مب	 أ@نّه سـيبويه ك4م وظاهر النصب@, Lزم

أ@نّه ا¡ّق Lّٔن ا¡روف@, وضع وليسموضوعاً شاّذاً@, عليه ِمن دخول كان وٕان وا�ّر@,
بالنظر مسبوق ا¡روف اËºLٕوضع وضع أّن تقّدم قد أ@نّه مع ء@, Nيى Fك ال4ّم Tذوف
واLٔلف /@ËºLٕا بناء سبب يكون ف4 للحرف@, اLٕستعFل

ã
| مشاwته ٕا� الواضع عن

يونس عند وهيى عنده@, اLٔصل ã| له Lم L ٕاذ التنوين@, من بدل اòليل عند معاً@:
ã
|



مع ١٤٢

ع� اXوضوع اLٕعراب ٕاستنكار ال4ّم@, من بدل ف ألف مثل ا¡ّق@: وهو واLٔخفش
اLٕضافة

ã
Jذف| وقد غ�اLٕضافة

ã
| Lمها برّد أخوك@, عكس عندYا fع حرف�@,

Lمها@/ مقام ٕاليه اXضاف لقيام

Ø
ËÉت كلمة أو خفض@, حرف أو وينّون@, يسكن وقد ,@Ëºٕا مع@: ـ ٣٠٨ @كليّات
Lٕثبات وهو اXتصاحب�@, حد ٕا� مضاف فٕانّه خ4ف@, ب4 ظرف ء

ã
Ï¿ال ٕا� ء

ã
Ï¿ال

ٕابتداء@/ اXصاحبة

ٕاËºمعناه وهيى ء@, ãÏ¿ٕا�ال ء ãÏ¿ال ØËÉت كلمة الع�@, بتحريك ومََع معع@: ـ لسا
يدّل الّذيى :@ ّ ال«Ìيى بن Tّمد قال اXعتّل@/

ã
| ّ اLٔزهريى وذ@كرها معاً@, وأصلها الصحبة@,

جاؤوا تقول وينّون@, يُسكن وقد قبـله@, ما Iّرك مع آخره حركُة ,@Ëºٕا مََع أّن ع�
وأنا معكم أنا تقول الظروف@, كنصب معكم نصب َمَعكم@: ٕانّا ـ

ã
| الزّجاج وقال معاً@/

معكم@/ مستقّر أنا معناه خلَفكم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع	ا4Xزمة اLٕضافة@, صورة
ã
| مبنيّة كلمة ا@ Øu@أ اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن

واLٕنÊÉم@/

ومع الرا@كعـ�@, ومع ا!@, مع كالكون اÇXوارد@, باخت4ف Oتلف اXعـ	 وهذا
مع نوح@, مع ,@Ì»الع ومع اLٔثقـال@, ومع الظاXـ�@, ومع الكافرين@, ومع الصابرين@,

الرسول@/

أو
Ø ã
æمكـا

ã
و| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã

| يكون أن من أعّم واLٕنضـFم فا4Xزمة
غ�Yا@/ أو

Ø ã
æزما



١٤٣ مع

ٕاليه ينسب ما ٕا� معناه
ã
| Lفتقار وبناؤه الفتح@, ع� مبنيّة اLٔصل ã| فالكلمة

فع4ً@/ ا¡روف ع�وضع ولكونه

فٕاّن الظرفّيـة@, ]عـ	 مربوط غ� الكلمة مفهوم أّن فالتحقيق الظرفّيـة@: وأمّا
ذ@كرناه@/ ما فzا واLٔصل الظرفّية@, غ� وا4Xزمة اLٕنÊÉم

مyا اُريد ٕاذا
ã
ينت� مع	اLفتقار فٕاّن اLٕضافة@: فقدان صورة

ã
اLٕعراب| وأمّا

ذلك
ã
و| وVتمعاً منضّماً أيى معاً@, فعلنا ـ قولنا ã| Fك وا4Xزمة@, اLٕنÊÉم مفهوم مطلق

ا¡ال@/

الزمان
ã
| اسـتعGFا مورد

ã
| كان وٕان مراد غ� الظرفيّـة مفهوم أّن �O Lو

زمان
ã
| كوuم ٕا� L وا4Xزمة@, اLنÊÉم ٕا� النظر فٕاّن معاً@: كنّا ـ كقولنا اXكان@, أو

واحد@/

باLصار نلـðم ف4 الث4ثّية@: اÊºLٔء من تكون Øح ال4ّم Tذوفة كوuا وأمّا
وذو وما كَمن اXبنيّات@, ã| Ø

Dس Lو كث�ة@, الثنائيّة اÊºLٔء بل أنواع@, ث4ثة ã| اÊºLٔء
/@
ã
çو وتا وذا وهيى وهو

ومفهوم غ�ه@,
ã
| مع	 أوجد ما ا¡رف فٕاّن صحيح@, فغ� حرفاً@: كوuا وأمّا

ٕا� مفهومه Iقّق
ã
| Jتاج Lو نفسه@,

ã
| مستقّل مع	 واLٕنÊÉم ا4Xزمة أيى اXعيّة

فيه@/ يوَجد Øح آخر موضوع

وهو فzا يَْعُرُج وما Êِء Ú»ال لمن ßي� وما مyا ُرُج ÒO وما أ.ْرِض
ã
| يلُج ما َيعلم

/@٤ . ٥٧ ـ َبِص� َتعملوَن ]ا واُ� rكن @Cأي َمعكم

Tدود@, وغ� غ�متناه وصفة تعا�ذاتاً ا! أّن ا¡ياة@والعلم@واLٕرادة@:
ã
سبق@|

زمان Oلو ف4 Tيط@, ء
ã
Ï¾ ع�كّل وهو ,@

Ø ã
çذا أو

Ø ã
æمكا أو

Ø ã
æزما بوجه له حّد Lو



معز ١٤٤

علمه@/ ٕاحاطة عن Lو وجوده نور عن Êºء Lأرضو Lو Ònعا Lو مكان Lو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

معز@:
عزاء@: ÒXوا اLْٔمعز منه وص4بة, ء

ã
Ï¿ال

ã
| ع�شّدة يدّل صحيح أصل معز: ـ مقا

اXعروف@/ ْعز ÒXا ومنه اòـلق@, َعصب شديد ماِعز@: رجل اLٔما@كن@/ من الغليظ زن Ò¡ا
اLٔوعال �Fعة ويقال أن@/ zالض

ã
| تكون L فzا وص4بة لشّدة وذلك bاعة@, :@ñع ÒXوا

جّد@/ أمره@:
ã
| الرجل واسَتمعز ُمعوز@/ والثzياتِل

,@sالغ من َعر zالش ذوات وهيى لفظه@, من له واحد L جنس Ëºٕا عز@: ÒXا ـ مصبا
عَزي@: ÒXوا /@ñومَع أمُعز السا@كن وbع الع�@وتسكن@, وتُفتح @مؤّنثة@, وهيى شاة@, الواحدة
اLٔلف كانت ولو ,@ñمُع ع� ويصّغر النكرة@,

ã
| ينّون وGذا للتأنيث L ل4ٕ¡اق ألفها

ماعزة@/ واLُن� ماعز@, والذكر Iذف@, nللتأنيث

وهيى جنس@, Ëºٕا وهو أن@, zالض خ4ف sالغ من َعر zالش ذو اXاِعز@: معز@: ـ لسا
اُمعوز وكذلك وِمعاز ñومَع وَمواِعز وَمَعز َمْعز وا�مع وِمعزاة@, ماِعزة واLُن� الَع�@,
من الت�يوس bاعة واLُمعوز@: ِمعزًي@/ صاحب ّعاز@: ÒXوا bع@/ Ëºٕا ذلك وكّل وِمعَزي@/

اLٔوغال@/ من الثzياتِل bاعة أو خاّصة@, الظباء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وباعتبار قص�@, وذنب َشَعر ذو sالغ من نوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

الضـأن أّن Fك والشـّدة@, والص4بة اòشـونة موارد
ã
| اXاّدة تطلق فيه خصوصيّات

والضعف@/ والل� اLٕس�خاء oمفاه موارد
ã
| يستعمل



١٤٥ معن

فيـه ي4حظ sالغـ أّن Fك الطعن@, مفهوم فيه في4حظ عز@: ÒXا ]عـ	 الَع� وأمّا
اLٕغتنام@/ مفهوم

/@١٤٣ . ٦ ـ
ß
ٕاثن� ْعِز@ ÒXا وِمَن

ß
ٕاثن� أِن Pالض ِمَن أزواٍج اِنيَة Ò\

رزقكم بعضما من كلوا أيى ـ ا� رزقكم ا ØW ـ من Lًحا لكوuا ا¥انية نصب
\انية@/ مðّوجة كونه حال ا!

والبقر@, واLٕبل الضأن قبال
ã
| خاّص نوع اXعز أّن ال¿Ìيفة@: ا�Lية من يستفاد

ألفـاظها عyا يُعلن وباطنيّـة ظاهريّـة Rصـوصيّات مyا كّل Zـتاز ما عليه ويدّل
ا¢صوصة@/

اLٔحكام@/ بعض
ã
| Fyبي فّرقوا م Øuفٕا واLُن�مyا@: الذكر وذ@كر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

معن@:
ومـَعن ذلك@/ غ� أو جريى أو جريان

ã
| Îºولة ع� يدّل أصل معن@: ـ مقا

/@ Nريى القليل اXاء عنة ÒXوا مُعناٌن@/ الواديى ã| اXاء اريى ÒVو مَع�@/ وماء جري@, اXاُء@:
حاجته@:

ã
| مَْعن ورجل به@/ ذهب :@

ã
Ø�M وأمعن عدوه@/

ã
| الفرس أمعن الباب ومن

مَعاٌن@, للم�ل وقوGم اXاء@/ فيه جري عون@: ÒW وك4ٔ رِويت@/ اLٔرُض@: وأْمَعَنت Îل@/
Ò
º

ع�@/ ÒXا اXاء فيه ك� :@ الواديى ومَعن مُُعن@, وbعه

ã
| تـباعد ٕامـعاناً@: الفرُس وأمَعن مَع�@/ فهو جَري@, Zَعن@: اXاء مَعن ـ مصبا
Lٔثاث ٕاËºجامع واXاعون@: اLٕستقصاء@/

ã
| بالغ ٕاذا الطلب@:

ã
| قيل@أمَعن ومنه َعدوه@,

البيت@/

ã
و| عاِدياً@, تباعـد كY4ا@: وأمَعـن@, مَْعـناً َعن ÒZ وLوه الفـرُس مَعن ـ لسـا



معن ١٤٦

الطاعة@/ واXاعون@: وَتباعد@/ هرب الرجل@: وأمَعن ,@rبالغ أيى كذا@, ã
| rأمعن ا¡ديث@:

الذّل@, عـن@: ÒXوا وتُطيـعك@/ لك تنقاد أيى اXاعـون@, وتعطيك با¡ّق@, اLٕقرار عـن@: ÒXوا
وعن الزكوة@/ اXاعون )ع&@:

Ø ã
ع� وعن اليس�@/ ال«Îل واXعن@: ال«Îل@, ء

ã
Ï¿ال َعن@: ÒXوا

وÇÎºولته@, Ìه
Ø
لتي« كلّه اXعروف واXاعـون@: واÒXعن بعيـنه@/ اXاء هو اXاعون الفّراء@:

ã
و| واXنفعة@, العطيّة ا�اهليّة ã| واXاعون@: والِقدر@/ كالدلو البيت أسقاط واXاعون@:

/@Ì
Ø
والتي« ال«Îولة من وكلّه الواجبة@, والصدقة والزكاة الطاعة اLٕس4م

خانه@/ ظروف ـ@ مآنا@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

خانه@/ ظروف ـ@ @مآنايا@ @ـ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇOتلف اXع	 وهذا أمر@/
ã
| واعتدال مZ4ة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ã
و| ال¿Ìب@/ مقام

ã
| هنيئاً كونه اXاء

ã
ف� Mسبه@: مyا كّل

ã
و| اXوضوعات باخت4ف

مفرط@وL@مفّرط@/ غ� Lًالفرس@كونه@معتد جريى ã
و| /4ًÎº طبيعيّاً ا�ريان@كونه@مZ4اً

اXعمول واLٔسباب اLٔشياء bلة ومن البيوت
ã
| جريان

ã
| كان ما البيت أثاث

ã
و|

L مZ4ة وفيه منَكر غ� معروفاً الناس عند يكون ما اLٕنفاقات
ã
و| اXتعارف@/

ã
| wا

خضوع فيه ما اLٔعFل
ã
و| مرطوباً@/ ليّناً عذباً 4ًÎº يكون اLٔرضما

ã
و| صعوبة@فيه@/

فيه كان ما ا�Xل
ã
و| /@ يى تعد0 Lو عصيان Lو فيه خ4ف L وطاعة واعتدال ومZ4ة

واXسكن@/ واXاء اGواء العيشمن ووسائل اس�احة

ع�فاعول ٕانّه وال«Ìيانّية@, ا�Lراميّة باللغة ٕا�مسبوقيّته مضافاً اXاعون@: وأمّا
/@Lًمعتد مZ4اً بكونه يتّصف ما وهو @كالفاروق@



١٤٧ معن

وهنيئاً@/ مZ4اً يكون ما ء@: واXريى ء ã	ÒGع�كا ÒXا أّن Fك@

/@٧ . ١٠٧ ـ اXاعون َنعوَن ÒZو يُراءون ُهم اّلذيَن

بالتقوي أنف«Îم يعّرفوا Øح الناس ع� وُيراءوuا أعGFم يُظهرون م Øuٕا أيى
من العيش ووسائل اXاعون عن Zنعـون م Øu@أ مع ,@ Ø
وال واòدمة والطاعة والقدس
عن فيمتنعون احتياجهم@, لدي عyم وتسـتعار ٕالzا احتيج ٕاذا البيت أثاث أسقاط
ÍÈر عن Oافـوا Øح بانفاق وليست فzا@, Gم ر ØÍÉت L

ã
الّ ا¡ق�ة اXعاونة هذه

/@
Ø ã
ما�

واLٕعتدال اZ4Xة غاية
ã
| اLٔشياء تلك ٕا�كون ٕاشارة اXبالغة@: والتعب�بصيغة

Tّقرات البيتومن لوازم أساقط من هو ا
Ø
Wو الناس عند اXتعارف به معمول هو ا

Ø
Wو

الوسائل@/

/@٤٥ . ٣٧ َمع�ـ ِمن بكأٍس علzم ُيطاُف

/@٣٠ . ٦٧ َمع�ـ ]اٍء يأتيكُم ن Ò Òf َغْوراً@ ماُؤ@كُم أصَبَح ٕان

/@٥٢ . ٢٣ وَمع�ـ َقراٍر ذاِت ٕا�َربَوٍة وآَويناYا

ا¤ّل بوة@: zوالر ء@/ ãÏ¾ قعر ã
| خفض والغور@: ¾Ìاب@/ فيه القدح هو الكأس@:

بالنبات@/ اXنتفخ اXرتفع

أو ماء من نوع ّ أيى من ء ã	ه ¾Ìاب كّل ليعّم اLُو�@: ا�Lية
ã
| ع� ÒXا فأطلق

والثالثة ء@/
ã
	Gا m4Xا اXاء خروج

Ø
j اXاء غور مورد

ã
| والثانية غ�Yا@/ أو عسل

واLٔ\ار@/ واGواء والنبات اXاء من معتدل ء
ã
Ï¾ من وفzا اXرتفعة اLٔرض ٕا� راجعة

)ع&@/ واُمّه عي«Ï)ع& فzا سكن
ã
أرضفلسط�الّ ويراد

ء
ã
	ÇGا دون الكرZة ا�Lيات

ã
| اLٕستعFل موارد

ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر



معي ١٤٨

الكلFت@من@باب@التقريب@/ فتفس�ها@wذه @وغ�ها@/ واh4X@واXعتدل@وا�اريى ء واXريى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

معي@:

قـد َطب الر� ْعـو@: ÒXا ـ@ اLُو� واحداً@: قياÎºا ليس كلFت ث4ث ـ معو ـ مقا
صـار النخُل@: وأمَعي الُيبس@, بعض دخله ٕاذا هو دريـد@: ابن وقال bيُعـه@, أرَطب
َمذانب من ذَنـب@: ßXا َعي@: ßXا ـ والثالثة أمعـاء@/ وا�مع البطن ِمَعي ـ والثانية @كذلك@/

اLٔرض@/

L@يوثق من فيه التأنيث وروي مذّكر@/ البطن@, أعفاج من َعي ßXوا َعي ÒXا ـ لسا
البطن

ã
| ما bيع وهو :@ ّ اLٔزهريى قال اÒXصارين@, وهو وأمعاء@, وِمَعياِن ِمعًي يقال@: به@/

َعي ßXوا با¡جاز@/ ا¦ر ء رديى من ÍÈب الفَأرة@: وِمَعي كّلها@/ وايا Ò¡ا من فيه ي�ّدد ا ØW
هو فح zالس ã| والّذيى بالسَند@, ِمذنباً ã

Ï¼يُنا ضيض Ò¡با ِمذنب كّل اLٔرض@, َمذانب من
مyا@/ صلب ما واLٔص4ب واKفض@, اLٔرض Lن@من ما اLٔمعاء@: : ّ اLٔزهريى لب@/ الص�

صغار@/ مسايل اLٔمعاء@: ـ@ @ اLٔصمعيى

روده@/ ـ@ ِمِعه@ ـ@ @ @ع
يى ـ @ ãتطبي� فرهنگ

/@
ã
داخ� دستگاه و روده ـ ِمِعيى ـ ã

æياÌº ـ
ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اليابس@, ء الرديى ا¦ـر ]ع	 تستعمل )معو& فالواويّة ويائّيـة@: واويّة اXاّدة أّن
الُيبس@/ بعض دخلها ٕاذا طبة الر� عوة@: ÒXا يقال@:



١٤٩ معي

وتستعمل اXعدة&@, بعد فيه الطعام يدخل )ما اLٔعفاج ]ع	 فهيى اليائّية@: وأمّا
ع� تطلق ذانب@: ÒXوا اÒXسايل هذه وباعتبار باLٔمعاء@, تشبzاً صغ�ة@, اXاء مسايل

ã
|

للFء@/ ا�ريان اقتضاء فzا
ã
الّ اXنخفضة ا¡ضيضة

ã
ÏÈراLٔا

بـه ح ØÍ¼و ال«Ìيانّية@, ã| Fك البطن
ã
| وما اLٔحشاء مطلق اLٔصل كان وٕاذا

@اXنخفضة@,
ã
ÏÈراLٔودية@واLٔا@

ã
ع�@اÒXسايل@واXذانب@| فيكون@ٕاط4قه @وغ�ه@: ّ اLٔزهريى

واLٔحشاء كالبواطن واLٔودية اXذانب تلك أّن باعتبار حقيقة :@
ã
ÏÈراLٔا تلك وع�

اXياه مyا Qريى ã
الّ ا�بال باطن رديف

ã
| ا Øuٕا حيث اXرتفعة@, واLٔمكنة ا�بال من

واuLٔار@/

/@١٥ . ٤٧ ـ فقطPعأمعاَءهم @ ÓD Òa@ ماًء وُسقوا النّاِر
ã
| خالٌد هَو @كََمن

واLٔفكار العقائد من قلوwم
ã
| ما ]ناسـبة اLٔمعاء@: وقطُع oبا¡م

ã
الس� هذا

تلك Iرق بأن فتستحّق الرذيلة@, الفاسـدة ا¡يوانّية واLٔخ4ق والصفات السخيفة@,
ا¡ار@/ باXاء تس� وبأن اLٔحشاء تلك وتقطّع البواطن

عن نفوÎºم واXهّذبة اZLٕان@, بنـور قلوwم اXنّورة ا�نّة أهل قبال ã
| وهذا

ومن éل ومن آِسن غ� ماء من أuار من فيُسقون والظلFت@, واòبائث اLٔرجاس
ية@/ �Lا قبل Dف Fك عسل ومن `ر

Qريى ã
الّ واLٔطعمة باXآ@كل الدنيا

ã
| التذاذهم فٕاّن والتعب�RصوصاLٔمعاء@:

البدن@, يفيد ما مyا وتستنتج اXواّد تلك تضبط
ã
الّ هيى واLٔمعاء ُتدفع@, Øj اLٔمعاء@,

ã
|

حرام@/ وأ@ك�ها

اLذا طب الر� هو عو ÒXا ـ قولنا فٕاّن واXعي@: اXعو ب� التناسب من ما �O Lو
Øيتغ� ف4 باطنه@,

ã
| ما وظهور الظاهر من والنضارة الرطوبة ]ع	رفع اليبس@, أصابه

الظاهر@/ Øبتغ� الباطن



مقت ١٥٠

اXورد@/
ã
| oا¡م واXاء باLٔمعاء التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مقت@:
ٕا� ومُقت قبيح@/ أمر البغضعن أشّد أبغضه قتل@: باب من مقتاً مقَتَه ـ مصبا

َمقيت@/ فهو ,@
Ø
ËÉبال مَقاتًة النّاس

َمـقيت فهو مَقـتاً ومقَـته وُقبح@, شـناءة ع� تدّل واحـدة كلمة مقت@: ـ مقا
أبيه@/ امرأة الرجل يðّوج أن ا�اهليّة ã| كان قت ÒXا ونكاح قوت@/ ÒWو


 ÔH ا Ø̂ فٕا ,@ عنديى أمقتَه ما قلَت ٕاذا سبيويه@: قال اLٕبغاض@/ أشّد قت@: ÒXا ـ لسا
بُغض قت@: ÒXا الليث@: قال ماقت@/ أ@نّك 
 ÔH ا Ø̂ فٕا له@,

ã
أمقتَ	 ما قلت وٕاذا قوت@/ ÒW أ@نّه

قلوwم
ã
| منكراً يزل n أيى وَمْقتاً@, فاِحَشًة كاَن ٕانُّه َمقيت@/ فهو ركَبه@, قبيح أمر عن

عندهم@/ Wقوتاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يـقابل البُـغض أّن وسبق الشديد@, البغض هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

/@ التعّديى بصورة اòارج ã| اXتحقّقة العداوة وفوقه ا¡ّب@,

فٕاّن اLٔصل@, هذا لوازم من هيى ا Ø̂ فٕا قبيح@: أمر عن وكونه والقبح الشناءة وأمّا
علzا@/ يتوقّف ا Ø̂ ٕا البغض Iقّق

اLٔصل@/ مصاديق من فهو أبيه@: ٕامرأة الرجل نكاح وأمّا

ـ Rًَسبي وساًء@ وَمْقتاً فاِحَشًة كاَن ٕانُّه ساء@/// �الن ِمَن آباؤُكم َنَكَح ما َتنِكُحوا و.
/@٢٢ . ٤



١٥١ مقت

ولد ٕاذا النسب
ã
| ل4ٕخت4ل وموجب اLٔب ¡رمة وهتك عرفاً قبيح أمر فٕانّه

اLٕبن@/ ومن اLٔب من ولد Gا

ب� Dف يتحّصل اXورد
ã
و| الشديد@, البغض قت@: ÒXوا /@ Øالب� القبيح والُفحش@:

فٕانّه السبيل@: وسوء اLٕبن@/ وأوLد اLٔب أوLد ب�
Ø
j النا@كح@, ٕابنه وب� اLٔب ورثة

حياtم@/
ã
| وٕافساداً والطائفة@, ب�النسل Dف Lً4ٕاخت يوجب برنا¶

/@٣٩ . ٣٥ ـ َمقتاً ٕاّ. م Ùwر ِعنَد ُكفرهم الكافريَن َيزيد و.

. ٤٠ ـ آَمُنوا الPذيَن وِعنَد ا� ِعنَد َمْقـتاً Ò Ô�َك ا�@/// آياِت
ã
| ادلون ÔN الPذيَن

/@٣٥

/@٣ . ٦١ ـ َتْفَعُلون . ما َتقولوا أن اِ� عنَد َمْقتاً@ Ò Ô�َك@

تدّل عند كلمة فٕاّن تعا�@, با! مربوط مقام
ã
| الشديد البغض حدوث يراد

والدنّو@/ با¡ضور عنه Ø
ويع وشّد@, ع�ارتباط

ÍÉT
ã
| شديداً بغضاً وتوجد مقتًا توجب يُفعل@: L ]ا والقول وا�دال فالكفر

شديد@/ بغض Tيط ٕا� والعطوفة والرaة واللطف ا¡ّب Tيط يتبّدل أيى ,@ ãتعا�Xا ا!

اXتعال@, ا! ٕا� اXقت ينسب nحيث آخر@, لطف ا!@: عند بكلمة التعب�
ã
و|

أعGFم بتبع اXقت ذلك ع�أّن دLلة وفيه وÍÉTه@, جنابه
ã
| اXطلق Mدوثه Ø
ع بل

وخ4فهم@/ وجداGم كفرهم ونتيجة

ٕا�إ.Zاِن ُتدَعوَن ٕاذ أنُفِسكُم َمقِتكُم من Ô�أ@ك اِ� قُت ÒX ُيناَدوَن كفُروا اّلذيَن ٕاّن
/@١٠ . ٤٠ ـ فَتكُْفُرون

رؤوف ا! فٕاّن أنف«Îم@, مقxم من أ@ك
وأشّد كفرهم مورد
ã
| ا! مقت ٕاّن يراد

يبغضه بل واÌ»òان الض4ل وJ@Lّب وسـعادة وص4حاً خ�اً Lّٕا Gم يريد Lوoرح



مكث ١٥٢

وخلقه@/ لعباده البغض أشّد

يوجب نفسـه@:
ã
| ا¡ق جاّدة عن واLـراف خ«Ìان ٕا� مضافاً العبـد فكفر

وهو خلقـه@, ب� Dف ّ اGLٕيى ال
نا¶ ã|و النظم ã| وٕافساداً Lً4واخت واخت4فاً اLرافاً
وٕاGهم@/ الناس ورّب الناس مالك

من آثارها ويُب½Íخصوصيّات اLٔعFل نتائج يعلم وجّل عّز ا! أّن ٕا� مضافاً
خصوصيّات من يتبعه وما الكفر

ã
| ما فساد يعلم تعا� فهو جهة@, ّ أيى ã|و جهة ّ أيى

واÌ»òان@/ ا¡رمان

اXطلقة وا¤بوبيّة ا¡ّب وبانتفاء اXقت بوجود ح ØÍ¼ قد ا£يد القرآن أّن فظهر
ا¡Çّق ظهور مورد

ã
| ا£ادلة

Ø
j اZLٕان@/ وفقدان وبا¡ّق با! الكفر أّوGا موارد@:

ã
|

الضعفاء@, ا! عباد وٕاغواء الباطل وتقوية ا¡ّق Iريف يوجب Øح اLٕشكال وٕايراد
وعمل@/ ٕاZان دون من

ã
æاللسا والقول النفاق

Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكث@:

ورجـل ومُكـثاً@, مَكثاً ومَكث وانتـظار@, توقّف ع� تدّل كلمة مكث@: ـ مقا
اLٕنتظار@/ وا¦ّكث@: ومُكث@, ومَكث عجول@, غ� َرزين َمكيث@:

َمكيث فهو مُكثاً ومُكث ما@ِكث@/ فهو وتلّبث@, أقام قتل@: باب من مَكث ـ مصبا
ويتعّدي باللغتـ�@/ fكثغ�بعيد@, السبعة@: وقرأ لغـة@/ قريب@: فهو ُقرباً قُرب مثل

فيه@/ Nعل n ٕاذا أمره@:
ã
و[ّكث| أمكثه فيقال باGمزة

ومُكـثاً مَكـثاً ومُكث Zُكث@, مَكث واLٕنتظار@, واLٔناة اللzَبث كث@: ÔXا@ ـ لسا



١٥٣ مكث

اXكان@/
ã
والتلّبث| اLٕنتظار مع اLٕقامة كث@: ÔXوا ّكث@/ Ò]و وَمكاثة@, ومَكاثاً ومُكوثاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا سابق@/ كَون ã| أو سابقة ع�حالة توقّف هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن
زمان@/

ã
| ٕادامة فهو اللبث@:

أو حالة
ã
| توقّف ٕا� اXكـث@:

ã
و| سـابق@/ زمان ٕادامة ٕا� اللبث

ã
| فالنظر

مكان@:
قيل@: فٕاذا

/@٢٩ . ٢٨ ـ Ò� Ò ß
R ِمyا آتيكُم

ã
Ùلََع� ناراً@ آنْسُت

ã
Ùæ ٕا مكثوا اُ

أمراً@, ا! @Jدث Øح علzا @كانوا
ã
الّ ع�@أمرهم@وحالxم والتوقّف Ø
التص يراد

قيل@: ما 4Rف وهذا حالxم@/ ع� والتوقّف Ø
التص ٕا� فالنظر

ِتسعاً@/ وازدادوا Òِسن� مائٍة ثRَث كهِفهم
ã
| ولِبثوا

ومقداره@/ ومّدته الزمان امتداد ٕا� فzا النظر فٕاّن

ع� التوقّف ٕا� النظر بل اXكث@, مفهوم
ã
| وقيداً جزءاً ليس اXكان أّن فظهر

حالة@/ أو مكاناً كان ما

الرضـا وٕاظهار اXطاوعة ع� ويدّل التفّعل@, بناء فع� والتلّبث@: ا¦ّكث وأمّا
التفعيل@/ قبال

ã
| واLٕختيار

اLٔصل@/ آثار fن والرزانة@: واLٔناة اLٕنتظار oمفاه وأمّا

/@١٧ . ١٣ أ.رضـ
ã
فَيمُكث| النّاَس َينفع ما وأّما



مكر ١٥٤

/@١٠٦ . ١٧ َع�ُمكثـ ع�النّاِس ِلتَقرأه

/@٢٢ . ٢٧ ـ طِبه ß
ÔI Òn ]ا أحْطُت فقاَل َبعيد َغ�@ fَكَث

التعجيل وعدم والعمر@/ البقاء بطول واستمرارها السابقة ا¡الة
ã
التوقّف| يراد

ا�واب@/
ã
و| علzم القراءة

ã
|

قاَل ربKك َعَلينا ليقِض مالُك يا الظّا�Xوناَدوا ُهم كانوا ولكن ظلمناُهم وما
/@٧٧ . ٤٣ ـ ما@ِكثون ٕاّنكُم

باLٔعFل أنف«Îم �Xظا كانوا ]ا وذلك ,@ Øsجه عذاب
ã
| وتبقون تتوقّفون أيى

ع�@حّب@الدنيا@و¾Îواtا, وبتثّبت@قلوwم الرذيلة, السّيئة@وبتدسيس@نفوÎºم@بالصفات
/@oا¡م النار بصورة والشيطانيّة ا¡يوانيّة والصفات وا¦اي4ت ال¿Îوات هذه Øفتتج�

الظلم شّدة Mسب العذاب
ã
| توقّفاً يوجب مراتبـه باخت4ف بالنفس فالظلم

الظلم@/ التوقّف]راتب ٕامتداد فيختلف وضعفه@,

الyاية@/ ٕا� منxياً الظلم كان ٕاذا اòلود ٕا� ينxيى قد واXكث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكر@:

ومكر لغة@/ باLٔلف وأمَكر ما@ِكر@, فهو خدع@, قتل@: باب من مكراً مكر ـ مصبا
Vازاً@, سيّئة السيّئة جزاء يى Ød Fك مكراً@, ا�زاء يى Ødو اXكر@, ع� جازي وأمكر@: ا!

باللفظ@/ اللفظ مقابلة ع�سبيل

واLٔخري داع@, ßòوا اLٕحتيال اXكر@: ٕاحداYا متباينتان@: كلمتان مكر@: ـ مقا
الساق�@/ كورة ÒW وٕامرأة الساق@, َخدالة كر@: ÒXا



١٥٥ مكر

الكـيد أّن Lّٕا الكيد@, مثل اXكر أّن واXكر@: الكيد ب� الفرق ـ ٢١٥ الفروق
بنفسـه@, يتعّدي الكيد أّن والشاهد وفكر@, تدّبر مع Lّٕا يكونان Lو اXكر@, من أقوي

أقوي@/ بنفسه يتعّدي والّذيى Mرف@, يتعّدي واXكر

الغ� نفع يقّدر أّن وهو ليس]كر@, ما ا¡يلة من أّن واXكر@: ب�ا¡يلة والفرق
آخر@: وفرق نفعاً@/ يكون L واXكر نفعاً@, كونه مع حيلة ذلك فيسّمي وجهه@, من L
/@L أو وجهه من كان وسـواء به@, يُعِلم أن غ� من الغ� ÍÈر يقّدر اXكر أّن وهو
جارية قيل ومنـه الفتل اللغـة

ã
| اXكر وأصل وجهه@/ غ� من Lّٕا تكون L وا¡يلة

البدن@/ ملتّفة أيى Wكورة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ويُعلن يُعِلم أن غ� من لÍÈ4ٕار وتقدير تدب� اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن

ٕاÍÈاره@/

اXكر@/ من وأشّد أقوي والكيد@:

نفع@/ أو ٕاÍÈار فيه يكون أن من أعّم وا¡يلة@:

ظاهراً@/ يكون أن شأنه من ما ٕاخفاء واòدع@:

ã
| ما ٕاخـفاء نوع فيه واLٕلتـفاف اLٕلتواء فٕاّن وش}Çه@: اLٕلتفاف مفهوم وأمّا

ء@/
ã
Ï¿ال ظاهر

اِ� وعـنَد َمكَْرُهم َمَكروا وَقد Îم@///
Ò
أنُف« ظلموا@ الPذيَن َمسا@ِكن

ã
| Ôr َوسَكنْ

/@٤٦ . ١٤ ـ ا	باُل منُه وَل Òðِل َمكُْرهم كاَن وٕان َمكُْرهم

وÇGم Zكروا أن Zكن ما bيع ع� ليدّل وعّرف@: ضم�هم ٕا� اXكر اُضيف



مكر ١٥٦

[Çام أّن ٕا� يتوّجهون Lو ذلك@,
ã
| قدرÇtم uاية فيظهرون وقّوته@, اXكر استطاعة

Oرج Lو عنده@, ء
ã
Ï¾ اXكر O�باخفاء Lو وٕاحاطته@, وعلمه ا! قدرة Iت مكرهم

غـاية
ã
| مكرهم برنا¶ كان وٕان ورّده@, دفعه من يتمكّن L Øح قدرته حيطة عن

التدب�@/
/@٥٤ . ٣ ـ اXا@كرين @ Ô Öَخ� واُ� اُ� وَمكََر وَمَكروا

/@٥٠ . ٢٧ ـ َيشُعرون . وُهم َمكْراً وَمكَْرنا َمكْراً وَمَكروا

. ١٣ ـ نَفٍس Kُكل تكسُب ما َيعلم bيعاً اXكُْر فِللّه قبلهم ِمن الPذين َمكَر وَقد
/@٤٥

يـدZون والكفّار وتقدير@, تدب� مع آخر شخصاً ØÍÉي عمل ٕاخفاء هو اXكر
أّن عن غافلون وهم ا¡ّق@, وٕافناء والتضعيف واLٕفساد اLٕخ4ل

ã
| وفكرهم تدب�هم

وهـو اLُمـور@, أزمّـة وبيده اXتعال@, ! اXطلقة واLٕرادة والقدرة والعلم التاّم التدب�
علمه@/ من ء

ã
Ï¿ب وJ@Lيطون ء@,

ã
Ï¾ ع�كّل ا¤يط

]ثلها@: زي ÔQ سي0ئة كّل أّن@ �O Lو

/@١٦٠ . ٦٠ ـ ُيظَلمون . وُهم مثَلها ٕاّ. َزي Ö ÔNRف بالسّيئة جاَء وَمن

/@٤٠ . ٤٢ ـ ِمثُلها سّيئٌة سّيئٍة وجزاُء

النظم وحفظ وا¡gة والص4ح العدل ÏÉو]قت Lزم أمر باXكر اXكر fقابلة
والّدين@/ وا¡ّق واòلق

أنف«Îم ٕا� مكرهم عود
ã
| تعا� ا! من فتقدير وجّل@: عّز ا! من اXكر وأمّا

سلب
ã
و| وأبداuم@, وأمواGم اُمورهم

ã
| وأخذهم Vازاtم

ã
| آخر بتقدير مقابلة أو

عyم@/ واللطف والتوفيق الرaة



١٥٧ مكر

ومقّدمات ووسائل أسباب وtيئة فكر ٕا� وجّل عّز ا!
ã
| اXكر Jتاج Lو

فيكون@/ كُن لُه يقول أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ø̂ ٕا ـ@ عمل@ ٕاخفاء وٕا� زمان وٕا�انتظار

ا� كُر ÖZو كرون ÒZِرجوكو ÔO َيقُتلوكأو لُيثبتوكأو َكَفروا اّلذيَن بك كُر Ö ÒZ وٕاذ@
/@٣٠ . ٨ ـ اXا@ِكرين Ôوا�خ�

Rَف ا� َمكَر أفأِمنوا َيلَعبون وُهم ُضحًي بأُسـنا يأتzم أن الُقَري أهُل أِمَن أو
/@٩٨ . ٦ ـ اòاÌºون الَقوم ٕاّ. ا� َمكَر يأمن

اXكر ظهر ٕاذا
Ø
j اLLٕراف@, أو النفاق أو الكفر أثر

ã
| يكون قد اXكر ٕاّن قلنا

والرaة@/ التوفيق وسلب والعذاب اXؤاخذة يتبعه

«Îم بأنُف ُكرون@ٕاّ. ÒZ وما@ فzا لَيْمُكروا ِرمzا@ ÔV َقريٍة@أ@كاِبَر �ُكل
ã
| َجعلنا وكذلك@

/@١٢٤ . ٦ ـ َيشُعرون وما

جهة من اXتشّخصة اLٔفراد الكافرين@:
ã
| السابقة وا�Lية القرية بقرينة اLٔ@كابر

الضعفاء عناويyم@وجلب@منافعهم@وتسخ� م@¡فظ Øuوٕا , ّ الدنيويى الدنيا@واXال@والعنوان
وا¡يلة@/ الغدر بأنواع Zكرون اXؤمن�@, وIق�

اللطف وقطع ّ اGLٕ×يى والتوفيق الروحانيّة الرaة سلب من نوع اLٕستكبار وهذا
:@
Ø ã
æالربّا والتوّجه

/@٧٦ . ٤٠ ـ ين Ù�تكXا َمثوي فِبئَس فzا خالديَن
Ò
Øsجه أبواَب دخلوا اُ

و. السـي�ٔي وَمكَر أ.رض
ã
| اسـتكباراً ُنفوراً ٕاّ. زاَدهم ما َنذير جاَءُهم ØF َفلَ

/@٤٣ . ٣٥ ـ بأهله ٕاّ. @ الّسئيُ اXكُر يُق ÒJ

اLٕجـرام
ã
| والزيادة الشّدة يوجبان ا Ø̂ ٕا واXكر@: اLٕستكبار هذا أّن �O Lو

وأمّا والرaة@/ ا¡ّق عن وبُْعـداً وُكْفراً Lً4ضـ Lّٕا F{لصاح يزيدان Lو والعصـيان@,



مكّة ١٥٨

ويقيyم ٕاZاuم فñيد اLٕستكبار@, هذا قبال
ã
| تحنون ÔZ م Øuفٕا اXؤمن�@: ٕا� بالنسبة

واLٕستقامة@/ بالص
والتحّمل ومقامهم ومعرفxم ونورهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مّكة@:

البيت@, بالباء@: وقيل ع�البدل@, بكّة فzا وقيل تعا�@, ا! فها
Ø
Ì¾ مّكة@: ـ مصبا

مذّكر@/ وهو مكيال@, واXكوك@: مّكة@/ بطن بالباء وقيل حوله@, ما oXوبا

يقولون@: ذلك@, ع� يقاس
Ø
j العظم@, ع�انتقاء يدّل صحيح أصل مّك@: ـ مقا

وا¦كّك@: به@/
ß
Ì¾ اُّمـه@: ÍÒÈع

ã
| ما الفصـيل وامتّك ـه@/ Ø ÔU أخرجت العظم@: [ّككت

وَتقصمه@/ لكه Ôt أيى wا@, اXاء لقلّة مكّة يت Ød ويقال اLٕستقصاء@,

درجـة@, ٧٨ اÇXغرب جهة من طوGا بطليموس@: قال مّكة@: ـ البلدان معجم
:@ اLٔنباريى ابن قال اشـتقاقها@: وأمّا ,@٢١ وقيل درجة@, ٢٣ ا�نـوب& )من وعرÎÈا
قد قوGم من wا الناس Lزدحام ويقال@: Kوtم@, ُتذهب أيى ا�ـبّارين@, Ôّك Ò] ا Øu@Lٔ
تذهب أيى الذنوب@, ّك Ò] ا Øuٕا وقيل@: شديداً@/ مَّصاً ه zمص ٕاذا اُّمه@, ÍÒÈع الفصيل امتّك
Lٔعلم

ã
Ùæٕا )ص&@: ا! رسول وقال اLٔم�@, والبلد الُقري@, اُّم تعا� ا! وسّماها wا@/

ã
æأخرجو اÌ¿Xك� أّن Lولو ا!@, ٕا� ا! أرض أحّب وأ@نِّك ,@

Ú ã
ٕا� الب4د أحّب أ@نِّك

خرجت@/ ما منِك

مستطيلة كب�ة بلدة مّكة@: رام Ò¡ا ا! بلد أّن ٕاعلم :@٦ البيتص بأع4م اLٕع4م
ومنxاها @اXق
ة@ال¿Ìيفة, ْع4ة@وهيى ÒXا fبدؤها وuايتان, مبدأ وGا شعاب@واسعة@, ذات
aزة@/ سيّدنا مولد قرب ا¨ن جانب ومن الشبيكة@, له يقال موضع ُجّده جانب من

ã
اLٔزر{ وسّماها ُقبيس@,

ã
èأ جبل نصف أ@ك�من ٕا� ِجَزّل جبل وجه من وعرÎÈا



١٥٩ مكّة

وأمّا الزب�@, بن عبدا! وع�دور ع�قيقعان اÌ¿Xف اaLٔر قبيسوا�بل
ã
èأ جبل

مّكة@/ وسط
ã
| ا�بل� ب�هذين اXسجد وسط فهو اXعّظمة@: الكعبة موضع

مّكة@/ )ِمكّاء&@:@ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فzا والبكّة ,@
أ@ك ٕاشتقاق بكّة وب�كلمة وبيyا ا¡رام@, للبلد Ëºٕا الكلمة أّن
فٕانّه oXا 4Rف والشّدة@, ا�هر حروف من وهو الباء حرف بوجود زائد ودّك دّق

والرخاوة@/ ب�الشّدة متوسطة حروف من

آية@:
ã
| اXناسبة wذه Ø
ع وقد

/@٩٦ . ٣ ـ ُمباَر@كاً بَبكَّة َلـّلذيى للنّاِس ُوِضَع بيٍت أّوَل ٕاّن

القـدرة ٕاظـهار مـورد
ã
و| واÌ¿Xك�@, بالكّفار اXقابلة مقام

ã
| ا Øuفٕا بالبّكة@,
ا¢الف�@/ ودفع والعظمة

آية@:
ã
| Ø
وع

أظفَر@كُم أن َبعِد ِمن مكَّة بَبطِن عyم وأيدَيكم عنكُم م Òvأيد Pَكف الPذيى وهو
/@٢٥ . ٤٨ ـ zم َعلَ

مyم@, واLٕنقياد واLٕطاعة oالتسل مقام
ã
ا¢الف�و| مغلوبيّة بعد ا Øuفٕا باXّكة@,

Gم@/ أمناً للمسلم�وصارت فتحت البلد ٕاّن حيث

آية@:
ã
| Ø
ع قد أ@نّه Fك@

/@٩٢ . ٦ ـ ا ÒGَحو وَمن الُقري Pاُم وِلُتنِذر



ميكال ١٦٠

ã
| يكون أن فيناسـب واLٕنذار@, واGداية التبليغ مقام اXورد فٕاّن الُقري@, باُّم
وهـم ويقصـدوuا@, أوLدها يراجعها

ã
الّ كاLُّم ٕاليه يُقَصد وموقعيّة مرجعيّة له Tّل

Gا@/ أتباع

هو العنوان ٕاّن حيث أطرافها@,
ã
|

ã
الّ الب4د قاطبة ا@: ÒGوَمنَحو ـ Pملة واXراد

قاطبة وهو ويقصدها@, يراجعها وهو مكّة اُمّه Tّل كّل فيشمل اُمّاً@, وكوuا اXرجعيّة
مغارب@/

ã
| أو مشارق

ã
| بلد ّ أيى أرضومن ّ أيى ã| اXسلم� مسا@كن

ã
| Øح ا¤ارب�@, ا¢الف� الكفّار خ4ف رفع ٕا� ٕاشارة مّكة@: ببطن والتعب�
مأمون�@/ kÍ¼ Øح ونفوذه@, وحكومته ا! بقدرة وذلك بطن@أرÎÈم@وداخل@بلدهم@,

مّكه@/ اء&@@:@@ )ِمكّ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ã

:@

/@



١٦١ ميكال

/

والتحقيق@:

ـ للكاِفرين َعُدّو اَ� فٕاّن وِميكاَل وِج�يَل وُرُسِلِه وَمRئكِتِه �ِ َعُدّواً كاَن َمن
/@٩٨ . ٢



مكن ١٦٢

/@

:@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكن@:
عـنده عـظم ضخامة@: ضخم وزان مكانة السـلطان عند ف4ن مكن ـ مصبا
فتمكّن وقدرة@, سلطاناً عليه له جعلت [كيناً@: ء

ã
Ï¿ال من ومكّنته مَك�@/ فهو وارتفع@,

مّكـنـته@/ مـثل منه وأمكنـته وشّدة@/ قّوة أيى مكنـة وله عليه@, قدر واستمكن@: منه
/@Ì

Ø
وتي« Îºل اLٔمر@:

ã
وأمكن	

أيى وض Ûyال كـنه ÔZ L وف4ن ,@
Ó
]ع	 منه وأمكنه ء

ã
Ï¿ال من ا! مكّـنه ـ صحا

ـ ا¡ديث
ã
و| واXِكنات@, اÒXِكن واحدة ِكنة ÒXوا ,@ ب0 zالض بَيض كن@: ÒXوا عليه@/ L@يقدر

بطyا@/
ã
| بَيÎÉا bعت ّبة@: zالض وأمكنت ع�مَِكناtا@/

Ò
�zالط أقّروا

سألت عبـيد@: أبو قال وLـوYا@, رادة Òوا� بّة zالض بَيض ِكن@: ÒXوا اÒXكْن ـ لسا



١٦٣ مكن

كنات ßXا ا Ø̂ وٕا ُو@كنات@, هيى ا Ø̂ وٕا مِكنات@, للط� L@نعرف فقالوا مَِكناtا@؟ اLٔعرابعن
ومواضعها@/ أمكنxا ع� الط�zع�مَِكناtا@: أقّروا تفسـ�ـ

ã
| وقيل باب@/ الض0 بَيض
]ع	ا¦كّن@/ ِكنة ÒXوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العظمـة آثاره@: ومن قـدرة@, مع اسـتقرار هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اLٔصـل أّن

موضع@/ ع� والكون Ì
Ø
والتي« والشّدة والقدرة والسلطنة واLٕرتفاع

لنوع يقال بالفارسيّة ّب@: zوالض بّة zوالض َبيضة@/ bع والبَيض الضّبة@: بَيض وأمّا
ومن واGواء الرطوبة من ويتغّذي مديدة@, ويعيشمّدة ,@ ّ وبريى ّ Mريى وهو ـ ـ@@سوÊºر
ا¡يوانات من وهو ـ مارمولك ـ بالفارسيّة مyا الصغار ويسّمي الصغ�ة@, ا¡¿Ìات

ã
| حفرت بَيÎÉا Oرج أن الضبّة أرادت ٕاذا ـ ا¡يوان حياة

ã
و| فzا@, ٕايذاء L

ã
الّ

ã
| Oرج Øح يوم كّل وتتعاهدها بال�اب وضّمxا فzا بيÎÉا ورمت ُحفرة اLٔرض

أربع�يوماً@/

Çفر ÔIحيث فzا@, وقّوة اسـتقرار ]ناسـبة للضّب@: البيض ع� اXاّدة فٕاط4ق

ã
| مثلها ع� يكون ما البيض

ã
| fا بال�اب@, Hتلط

Ø
j فzا البيض وتوضع اLٔرض

واLستقرار@/ الصفة هذه

/@١٣ . ٢٣ َمك�ـ َقراٍر
ã
| ُنطْفًة َجعلناُه Øj

حفظها@/
ã
| قّوة ذيى مستقّر

/@٥٤ . ١٢ أم�ـ Õَمك� َلَدينا اليوَم ٕانّك

قّوة@/ ذيى مستقّر مقام ã
| لدينا ٕانّك السجن@: بعد يوسف كلّم ØXا اXلك فقال



مكن ١٦٤

/@٢٠ . ٨١ َمك�ـ الَعرِش ذيى ِعنَد ٍة ُقّو ذيى hكَر َرسوٍل لَقوُل ٕانPه

ّ قويى فهو رّبه@/ عند ثابتTكم مستقّر مقام وله ّية@, ×Gٕا روحانيّة قّوة ذو ٕانّه أيى
رّبه@/ عند اLٕستقرار جهة من ّ وقويى روحاً@, نفسه ã|

/@٧١ . ٨ ـ مyم فأْمكَن قبُل ِمن اَ� خانوا فَقد ِخيانتَك ُيريدوا وٕان

مyم@, ا! وأمكن قبل@, من ا! خانوا فقد اòيانة@: )اLُساري& يريدوا وٕان أيى
بالفاعل@/ الفعل قيام جهة ع� يدّل فاLٕفعال قباGم@/

ã
| قّوة ذا مستقّراً ا! جعلك أيى

باXفعول@/ وتعلّقه الفعل وقوع جهة ع� ويدّل تفعيل وا¦ك�@:

/@٥٧ . ١٢ ـ يتبّوأ أ.ْرِض
ã
| ليوسَف َمّكنّا وكذلك

/@٩٧ . ١٨ ـ
ã
æخ�فأعينو

ã Ù
èَر فيه

ã
� مكّ ما قال

. ٦ ـ َلكُم ك�ن Ô̂ n ما أ.ْرِض
ã
| مّكنّاهم َقْرٍن ِمن َقبلهم ِمن أهَلكنا كَم َيروا nأ

/@٧

والقّوة اLٕستقرار [ك�يتعلّق اLّٔول أّن منه@: ومكّن له ومكّن ب�مكّنه والفرق
متمكّناً@/ نفسه

ã
| فيكون اXفعول بنفس فيه

وسيلة يكون و]ا له وباLٔسباب باXفعول يرتبط ]ا ا¦كّن يتعلّق ـ
ã
æالثا

ã
و|

لُكم@/ كّن Ô̂ ليوسف@, مّكنّا ـ ¦كّنه

Fك ـ حقّه
ã
| اòارج

ã
| ريى ÔNو ا¦كّن يُعَمل ٕا�من النظر يكون ـ الثالث

ã
و|

حق0هـم
ã
| يعمل Øح أشـخاص أو لشخص ا¦كّن جعل واXراد مyم@, فأمكَن ـ

ã
|

وعلzم@/

Uصوص@/ مورد
ã
التعب�ات| من كّل لطف فظهر

التقـوية من أقوي ا¦كـ� فٕاّن اXـوارد@:
ã
| باXاّدة التعـب� لطف أيضاً وظهر



١٦٥ مكا

القدرة@/ مع وIقّق وتثّبت استقرار ع� يدّل فٕانّه وغ�ها@, والسلطنة القدرة واعطاء

/@٥٦ . ٢٤ ـ م Ô ÒG ÏÉ ارتَ الPذيى م Ô Òyِدي م ÒG Pنن�وَلُيمك

ذا gTاً ثابتاً مسـتقّراً سـعادtم@, وفيه Gم ÏÉارت الّذيى ديyم جعل وقد أيى
واXتمكّن /@ÏÉرتXا الّدين هو فاXتمكّن منه@/ وانتفاعهم Lستفادtم واستحكام@, قّوة

الصا¡ون@/ اXؤمنون هم له
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مكا@:
اLٔصوات@/ من ء

ã
Ï¾ أحدها ث4ثة@: معان ع� يدّل صحيح أصل ـ مكا ـ مقا

ã
| صَفر كو@: ÒZ مكا ـ فاLّٔول الغسل@/ من ÍÈب ـ ِخر �Lوا ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| خشونة وا�Lخر

[كو@: استُه مَكْت ويقولون@: Zكو@/ Lٔ@نّه يى Ød طائر@, كاء@: ÔXوا مُكاًء@/ bعها@, وقد يده
كَـي Ò] يُده َمِكيت قوÇGم ـ واLٔخري اLٕرنـب@/ fجمع كو@: ÒXوا كا ÒXا وأمّا حَبق@/ ٕاذا
zحك الفرُس@: كّي Ò] قوGم وأصله تَوّضأ@/ ٕاذا [كّي ـ والثالثة وخشنت@/ غلُظت مَكًي@:

بركبته@/ عينَه

مَكواً Zكو مَكا وقد الصف�@/ كاء@: ÔXوا /@ ّ كا@كيى ÒXا وا�مع طائر@, كّاء@: ÔXا ـ صحا
صَفر@/ ومُكاًء@:

ب� Nمع أن هو بعÎÉم@: قال بفيه@, صَفر اLٕنساُن@: مَكا ف�@/ zالص كاء@: ÔXا ـ لسا
ُعـراة بالبيت يطوفون كانوا الليـث@: فzا@, َيصـِفر

Ø
j فيه

ã
| يُدخلها

Ø
j يديه أصابع

اLسـت@, كوة@: ÒXوا نفخت@/ اسـُته@: ومَكت بأيدÇvم@/ ويُصف0ـقون بأفواههم َيصِفرون

يى Ød بَلَقا جناحيه ã
| أّن Lّٕا ة Ô
القُن ÍÈب

ã
| طائر كّاء@: ÔXوا لصف�ها@/ بذلك يت Ù Ôd

حسناً@/ صف�اً@ Fzف يصِفر
Ø
j يديه Nمع Lٔ@نّه بذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



مكا ١٦٦

والتحقيق@:
أو ٕانسان

ã
| الصف�@, يشبه Uصوص صوت هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

خالص@/ بصوت أو مستعملة كلFت ضمن
ã
و| جناح أو يد أو بفم حيوان

وصـف� والفـم@/ اليد بوسيلة والصف� بالفم@/ اòالص الصف� مصاديقه@: ومن
عـند اLٔرانب وأصوات حيواناً@/ أو ٕانساناً الدبر من خارج وصف� با�ناح@/ الطائر

اجBعهم@/

اليائّية@/ اXاّدة fن وغ�ها@: وا¡جر والغلظة اòشونة oمفاه وأمّا

rُكن ]ا@ العـذاَب فذوقوا وَتْصـِديًة @ُمكاًء ٕاّ. البيـِت عنَد ـم ÔtRكانص وما@
/@٣٥ . ٨ ـ َتكُفرون

وذ@كر وثناء وص4ة دعاء من وغ�ها للتحيّة الشامل ا�ميل الثناء هو الص4ة@:
است¿Ìاف أو يد ÍÈب أو بصوت كانت وسيلة ّ بأيى تظاهر هو والتصدية@: ومناجاة@/
ُتقرأ

ã
الّ الكلFت من اXسموع وهو يش}ه@, الصف�وما كاء@: ÔXا من واXراد غ�ها@/ أو

واXناجاة@/ والص4ة الدعاء عند

ص4ة ضمن
ã
كونه@| Lيناسب الصف� فٕاّن الصوت@والصف�@, نفس اXراد وليس

Lّٕا مyا L@يقصد صلواtم وكلFت أدعيـxم كون ٕا� النظر بل البيـت@, عند ودعاء
تسبيحهم من L@يسمع الظاهر أهل من سـ� اXتقد0 بعض أّن Fك واLٔصوات@, الصف�
ذ@كـر

ã
| Fك اXتكّررة@, باLٔذ@كار التلّفظ Ìºعة جهة من وذلك الصف�@, Lّٕا وذ@كرهم

اXتكّرر@/ بح الس� Lّٕا منه يسمع L حيث الص4ة@, بعد اXكّررة ا! سبحان

اLٔلفاظ يؤّدون Lو بل اLٔلفاظ@, ¼Íف ٕا� Lّٕا صt4م
ã
| يتوّجهون L فكانوا

Uارجها@/ وعن
ã
Øæ@وبالتأ صحيحة تأدية



١٦٧ م3ٔ

اXتظاهر الصـوت Vّرد صt4م
ã
| قصـدهم أّن ٕا� ٕاشـارة باXكاء@: والتعبـ�

كالصف�@/ اXسموع

ظـهور Lّٕا ÇTصـول وذ@كره ودعائـه ص4ته
ã
| ليس من 
فليعتـ هذا ومن

أهـل من بعض حّق
ã
| وdعت اLٔلفاظ@/ أو

ã
æعاXا ٕا� توّجـه دون من اLٔصوات@,

قريباً يطول قد علzا ا! س4م الّزهراء فاطمة السيّدة بتسبيح ِذ@كره أّن واXعرفة@: العلم
ساعة@/ من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مٔ<@:

طوي4ً@/ دهراً أيى مَليّاً@, وأقام الطـويل@, الزمن هيى واحـدة كلمة ـ م� ـ مقا
واßXْلء@: ء@/ ãÏ¿ال ã| والgال اXساواة ع� دّل ز

Ø Ô
Y وٕاذا والyار@/ الليل طرفا لَواِن@: ÒXوا

ِمـ4ٔه
ã
أعـط	 ويـقال قدره@,

ã
| لوعائه مساو Lٔ@نّه يى Ødو ,@4ٔ ÔZ الّذيى للمقدار ËºLٕا

من اÌ¾Lٔاف :@4ٔÒXا ومنه بالغ@/ ٕاذا القوس@:
ã
| ال�َع أم4َٔ ومنه أم4ئه@/ وث4ثة وِم4َٔيه

أم4َء@كم@/ أحِسنوا ا¡ديث@:
ã
و| كرماً@/ مُِلئوا م Øu@Lٔ الناس

اLٔمر@:
ã
| له وأمليت وضجرت@/ سـئمت منـه@: ومللت مللتـه ملل@: ـ مصبا

واسعاً@/ زماناً وقيل اXّدة@, :@
Ø ã
�ÒXوا ووّسعت@/ أرخيت القيد@:

ã
| للبع� وأمليت أّخرت@/

أو ,@ الرأيى وجودِة اXعروف من عندهم يلتمس ]ا 4Xمxم وا Ø Ôd القوم@, أ¾Ìاف :@4ٔÒXوا
باب من م4ًَٔ اLٔناَء وم4ٔت أم4ء@/ وا�مع هيبة@, والصدور ًة

Ø
w اُ العيـون Zلؤون م Øu@Lٔ

ء
ã
� مَ ورجل تعاونوا@/ اLٔمر@: ع� و[الَؤوا معاونة@, عاونه ة@: ٔLَاW وماLَٔه فامت4ٔ@/ نفع@,

واLٕدغام@/ البدل وNوز مقتدر@,
Ø ã
غ	 ع�فعيل@:

تقول والعامّة ِم4ء@/ وا�مع نـٌة@, وم�4َ ُن م�4َ وٕاناٌء ,@ م4ًَٔ Zلَؤه َء ãÏ¿ال م4َٔ ـ لسا
خف0ف شئت وٕان ِم4ٌء@, وِحباب م4ََٔي@, وِقربة ُن@, م�4َ ُحّب يقال :@kحا أبو م4ًَ@/ ٕاناء



م3ٔ ١٦٨

ثقة أيى ٌء@, ã� مَ فهو م4َءة@, Zلُؤ الرجل ملَُؤ وقد /@ Ó	ع[ ,@ ٔ4ّ Ò]و اLٕناء امت4ٔ وقد اGمزة@/
القوم أ¾Ìاف وقيل ا�Fعة@, :@4ٔÒXوا ٕاليه@/ تاج ÔJ ]ا ِم4ء م Øu@Lٔ َؤساء الر� /@4ٔÒXوا /@ Ø ã	غ
]Çا ء

ã
�ÒXا لق Ôòا الxذيب@:

ã
و| ُلق@/ Ôòا :@4ٔÒXوا قوGـم@/ ٕا� يرجع الّذيـن ووجوههم

اLٔخ4ق@/ واLٔم4ء@: ٕاليه@/ تاج ÔJ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مقدار ع� Tّل

ã
| ء

ã
Ï¾ وضع أيى الشحن@, هو اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن

معنويّاً@/ أو ماّديّاً أخذه@, استعداد Ørي Øح ا¤ّل ذلك

وهو واXعتّل اLنضجار@/ ع� فيدّل اXّل@: وهو اXضاعف وأمّا اXهموز@, ã| هذا
والتوسعة@/ ع�التأخ� يدّل :@

ã
�Xا

بعد يتحّصل ا Ø̂ ٕا اLٕنضجار فٕاّن ومع	@: لفظاً اXواّد هذه ب� التناسب �O Lو
التأخ� وأمّا اLٕستعداد@/ حّد يتجاوز شديد ٕامت4ء اXع	 وهذا الوسع@, مقدار امت4ء

اXلحوظ@/ اXنظور اXقدار حّد
ã
| توسعة أيضاً ففيه والتوسعة@:

ٕان وغ�ها@: لق Ôòوا والغ	 والثقـة والوجوه واÌ¾Lٔاف ا�Fعة oمفاه وأمّا
مصاديق من فهيى معنوّية@: أو ية ماد0 اُمـور ã| واLٕمت4ء الشحن عنـوان فzا لوحظ
والوجاهة والوثوق والعنوان وال¿Ìف والغ	 واXال الفضيلة من كاLٕمت4ء اLٔصل@,
من فهيى Lّوٕا اLنسان@, ع� القاهرة والصفات ا¡ا@كمة اLٔخ4ق أو اòلق@, وحسن
مطلق

ã
| 4ٔÒXا كلمة استعFل مورد

ã
| Fك ا£ازّية@, الع4ئق من وع4قة بتناسب التجّوز

ا�Fعة@/ مفهوم

ٕا� النـظر موارد
ã
| hالكـر القرآن

ã
| الكلمة هذه اسـتعFل تري هذا وع�

تعا�@: قوله
ã
| Fك ا�Fعة@, مطلق L وعنوان@, مال أو وفضيلة ذوات¾Ìف bاعة



١٦٩ م3ٔ

/@٨٨ . ٧ ـ لنُْخرجنّك قوِمِه من وا Ò�اسَتك اّلذيَن RٔÒXا قال
/@١٢٧ . ٧ ـ Ïºمو فرعونأتذر قوِم من RٔÒXا وقال

/@٤٣ . ١٢ ـ رؤيايى
ã
|
ã
æأفتو @RٔÒXا ا Ûv أ يا

/@٢٩ . ٢٧ ـ hكَر كتاب Ú ãٕا� Ò ãاُل�
ã
Ùæ ٕا @RٔÒXا ا Ûv أ يا قالت

/@٨٨ . ١٠ ـ وأمواً. زينة ه َRٔوَم فرعوَن آتيَت ٕانَّك موÏºرّبنا وقال

يصّح Lو القـوم@, خواّص من هم الّذين ا�Lيات@: هذه
ã
| 4ٔÇXا من اXراد فٕاّن

قبال
ã
| تقع ا Ø̂ ٕا ا¢اطـبات هذه وأمثال اXـوارد@, هذه

ã
الناس| قاطبة ٕا� اòطاب

اLٔصحاب@/ من اòواّص

أهـل من bاعة ٕا� اLٕشارة موارد
ã
| الكلمة اسـتعملت اòصوصيّة وwذه

تعا�@: بقوله اXلكوت@,

/@٧٠ . ٣٨ ـ Oَتِصمون أ.ع�ٕاذ@ @RٔÒXبا ِعلم من Ò ã� كان ما@

/@٨ . ٣٧ ـ ُدحوراً جانٍب �كل ِمن أ.ع�ويُقَذفون RٔXٕا�ا عوَن Pم Pَيس .

فاLٕط40ع اLُمـور@: جزئيّات وأمّا اXلكوت@, nعـوا كل0يّات يعلم )ص&
Ø ã
فالنّ�

فgا اLٕختصام@: وأمّا غ�Yا@/ أو مشاهدة أو وحيى من زائدة ٕا�وسائل Jتاج علzا
والشياط�@: @ا�ّن

ã
التسّمع@| وأمّا ٕادرا@كهم/ @حدود ã|@خت4فاتLٕا دم@وسائر �L@سجدة

ã
|

والسامعة البا¼Íة بقوvم واLٕدراك اLٕستفادة من يتمكّنون خلقxم
ã
| بلطافة م Øuفٕا

وسـعهم@, حدود
ã
| الوسـيع واLٕط4ّع ال«Ìيعة@, وبا¡ركة النافذة@, ا¡ديدة اللطيفة

ذلك@/ ٕاستطاعة Ì¿للب ما@ليس

واXظروف@: الظرف خصوصيّات باخت4ف Oتلف اLٕمت4ء ٕاّن
Ø
j

:@
ã
| Fك ـ ّ اXاّديى ã�ف



ملح ١٧٠

/@٩١ . ٣ ـ هباً أ.ْرضذَ @Rِٔم ُيقَبلمنأحدهم َفلَن

الذهب@/ اLٔرضمن سطح
Ñ
MيثZت� أيى

:@
ã
| Fك ـ ّ اXعنويى ã|و

/@١٨ . ١٨ ـ ُرعباً ِمyم ِلئَت Ô ÒXو ِفراراً@ َلولPيتمyم علzم Yّطلعَت لو

واòوف@/ عب الر� من قلوwم 4ٔ Ô] أيى

:@
ã
| Fك ـ يناس}ا ]ا ا�Lخرة nعوا

ã
و|

/@١١٩ . ١١ والنّاسـ نPة Ù	ا ِمن Úsجه PنRْٔم ٔ.َ

/@٨٥ . ٣٨ ـ م Ôyِم تِبعَك ن ÚWِمنكو Úsجه PنRْٔم ٔ.َ

/@٦٦ . ٣٧ ـ الُبطون مyا fاِلئوَن مyا @ِكلوَن Ð.

العالية@, ال½Íفة الروحانيّة nوعوا اXاّدة nعا ماوراء ã
| علzم Tيطة Øsجه فٕاّن

اXاّديّ�@/ غ� الناس وبورود والشياط�فzا@, ا�نّة بورود تناسب هذا وع�

لنا Nوز Lو Mواّسنا@, لنا غ�مدركة ا�Lخرة nعوا خصوصيّات ٕاّن مراراً وقلنا
كاLٔ@كل اXاّدة@, nعوا

ã
| نري ]ا Ìها

Ø
نف« أن أو ويق�@, ¾Îود غ� من فzا Lكم أن

وغ�Yا@/ والبطن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ملح@:

يذّكر@: Lو يؤّنث ما باب
ã
| اLٔنبـاريى ابن قال ويؤّنث@, يذّكر اXلح@: ـ مصبا

مَلحاً الِقـدر وملحت وبئار@/ ِب� مثل ِم4ح وا�مع ُمليحة@, وتصغ�ها مؤنّثـة اXلح
وقال أملحxا@, قلت لح ßXا فzا أ@ك�ت فٕاذا اXلح@, فzا ألقيت وÍÈب@: نفع

ã
èبا من

لغة هذه ُملوحة@, اXاء وملح اXلح@/ منبت وا4ّÒXحة@: [ليحاً@/ ملّحxا قلت :@ ّ اLٔزهريى



١٧١ ملح

ولكن الفاعل@, Ëºٕا
ã
| اLٔصل هو هذا خِشن@, مثل مَِلح مyا والفاعل العالية@, أهل

أملح يقولون ا¡جاز وأهل ِملح@, فقيل عليه اLٕستعFل
ã
| Í½واقت خفّف @ك�استعFله

اXوضع أبقل Lو قياس@, غ� ع� جاء
ã
الّ النوادر من ما¬ والفاعل ٕام4حاً@, اXاُء

Oتارون كانوا ا¡جاز أهل بأّن اللغة أهل ح ØÍ¼و حجازّية@, لغة ا Øuٕا ونقل باقل@/ فهو
بلغxم@, القـرآن نزل وGذا فيستعملوuا@, أعذwا اLٔلفاظ ومن أفصحها اللّـغات من
وقد فصاحته@, بعدم القول Nوز L لغxم من أ@نّه ثبت وما العرب@, أفصح مyم وكان
ع�القياس@/ جار فهو ما¬@, هذا وقياس من@باب@قعد@, مُلوحاً اXاء ملَح الفعل ã| قالوا
ٕا� يÍÉب الّذيى وهو زرقتـه اشـتّدت تعـب@: باب من مَلَحاً وغ�ه الرجل ومِلح

منظره@/ وحُسن ج
Ô
w َم4حة@: ء

ã
Ï¿ال وملُح َملحاء@/ واLُن� أملح@, فهو البياض@,

بعض ظاهرها
ã
| كان اXع	وٕان

ã
تتقارب| فروع له صحيح أصل ملح@: ـ مقا

وقد ِملح ماء وقالوا لبياضـه@/ يى Ùdو اXعروف اXلح منه البياض@, فاLٔصل التفاوت@/
ومَلحت ما¡Çاً@/ ماًء أصبنا وأملحـنا@: وَمليح@, لوح ÒW وdك اXاُء@, وملَح /@ ß¬ما قالوا
Lّٔن السفينة@, صاحب وا4ّÒXح@: باXلح@/ أفسدtا ا@: Ôxوأملح بَقدر@, ِملحها ألقيت الِقدر@:

ملح@/ البحر ماء

كان ٕاذا أملح@, كَبش يقال لون@, وهو لَح ÒXا من ٕامّا وِملحان@: ـ ٤٥١ اLٕشتقاق
ا¡سـن عن عّق

Ø ã
النّـ� أّن ا¡ـديث

ã
و| البياض@/ لحة@: ÔXوا َبياض@/ ُصوفه أع�

ã
|

ِمـلح وماء /@ ß¬ما وL@يقال لوح@, ÒWو ومَليح ِملح ك Òdو أملَح�@/ ßبكَبشـ� وا¡س�
لح@/ ßXبا حياءها مسحَت ٕاذا مَلحاً@: أملَُحها الناقة وملحُت ضاع@/ zالر لح@: ßXوا L@غ�@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
غ� ماء من سب

Ø
ي� أو معـدن

ã
| يتكّون ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن



ملح ١٧٢

الّذيى الطعام ِملح مyا اXتـداول واÎ¿Xور متنّوعة@, واLٔم4ح aوضـة@, فيه عذب@,
ويطيب@/ الطعام به يصلح

زرقة فيه الّذيى ع�اللون اXاّدة تطلق منه@: قريباً أو البياض ع�لون ولكونه
ومÇZ4ة وجذبة wجة فيه ما ع� تطلق الطـعام@:

ã
| طيباً ٕاNابه وباعتـبار وبياض@/

فيه @كان ٕاذا بياض أو زرقة فيه لون
ã
| اXاّدة تستعمل اLٕعتبار وwذا منظر@/ وحسن

مطلقاً@/ L وwجة@, جذب

بلحـاظ مyا كّل ÍÈب@: أو تِعب أو ف
Ô
Ì¾ أو قَعد باب من اXاّدة واسـتعFل

ß¬اÇXوا غ�ها@/ أو يى التعد0 أو اللزوم أو الثبوت من الباب ذلك خصوصيّة ٕا� النظر
اXاّدة@/ من صفات ليح@: ÒXوا ِلح ÒXوا لح ßXوا

بيFyبَْرَزخاً وجَعَل اُجاٌج ِملٌح وهذا ُفراٌت َعْذٌب هذا الَبْحريِن َمَرَج الPذيى وهَو
/@٥٣ . ٢٥ ـ

وال
زخ@: القيود@/ عن وتنحيته ّ طبيعيى جريان ã
اLٕرسال@واLٕط4ق@| هو اXرج@:

أو ملوحة أو توقّد
ã
| وشّدة حفيف واLُجاج@: وظهورها@/ الثانويّة ا�ديدة ا¡الة هو

العذب@/ يقابله اXلح أّن Fك الفرات@, ويقابله غ�ها@, أو حركة

واZLٕان الكفر سبق بقرينة الروحانّية@, nعوا من البحرين تشمل الكرZة وا�Lية
اXرج@/ راجع والعصيان@, واLٕطاعة

كّل وِمن اُجاٌج ِملٌح وهذا Ìابُه Ò¾ سائٌغ ُفراٌت َعْذٌب هذا البْحـراِن َيْستويى وما
/@١٢ . ٣٥ ـ تلَبسوuا ِحلْيَة وَتستخِرجون طِريّاً @ ÓF¡ تأ@كلوَن

Fومقامه Fuشأ
ã
| يستويان L وYا والكافر@, للمؤمن [ثيل الكرZة ا�Lية هذه

العيش@,
ã
| به ويستعان الّدنيا ا¡ياة

ã
| منه يستفاد Fyم ك4ًّ ٕاّن مع وجودYا@, وكFل



١٧٣ ملق

ٕالzا التوّسل Lّٕا م�لة أنف«Îا
ã
| ليستGا

ã
الّ اXاّديّة اLٔسباب كسائر الكافر أّن Lّٕا

واXعايش@/ وا4Xبس اXآ@كل وسائل tيئة من ا¡وائج@,
ã
|

وجوده@, نفس من ويستفاد يُ¿Ìب الّذيى الفرات العذب كاXاء فهو اXؤمن وأمّا
ا Ø̂ فكأ نفساً@ أحيي ومن ,@ ّ حيى ء

ã
Ï¾ كّل اXاء ومن ـ حياة للنفوس@وٕادامَة حياة ويعطيى

ا¡قيقّية@/ با¡ياة والناسbيعاً نفوساً أحيي

أ@نّه Lّٕا اXوارد@, سائر
ã
و| اLٔطعمة

ã
| منه يستفاد الّذيى اLُجاج كاXلح فالكافر

ٕاليه@/ وL@ُيرغب وL@يؤكل L@يصلُح نفسه
ã
|

Lّٕا الظاهر@,
ã
| ويBث4ن يتشاwان واXلح@, العذب كالبحرين والكافر واXؤمن

العذب اòالص @الطاهر
ã
وال¿Ìاب@الصا| والظلمة, النور كاخت4ف ا¡قيقة, Uتلفا F Øu@أ

وكدورة@/ وملح خلط فيه وما ,@m4Xا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ملق@:

السّكيت@: ابن قال ول�@/ ء
ã
Ï¿ال

ã
| Qّرد ع� يدّل صحيح أصل ملق@: ـ مقا

اXال ٕات4ف اLٕم4ق@: ويقال@: لساء@/ ÒXا الصفاة َلقة@: ÒXوا التلي�@/ وأصله ا¦لّق من لَق ÒXا
من انسحج الرجل@: ساعد وا^لق اXال@/ عن Qّرد كأ@نّه واحد@, والقياس وج@/ ÔJ Øح
ومَلقت َلقات@/ ÒXوا لَق ÒXا وا�مع أثر@, يب�فzا يكاد LرضLٔا َلقة@: ÒXوا اaLٔال@/ aل

الوَسخ@/ عن Qّرده Lٔ@نّك غسلته@, الثوَب@:

غسلته@/ قتل@: باب من مَلقاً الثوب وملقُت واحتاج@/ افتقر ٕام4قاً@: أملَق ـ مصبا
كذلك@/ له و[ّلقت تِعب@, باب من توّددته أيضاً@: له ومِلقت مَلقاً ومَِلقته

وهيى لَـقات ÒXا وا�مـع لَقة ÒXوا والطلب@/ ع ØÍÉالت َلق@: ÒXوا ـ ٣@.@١٦٣ ا�مهرة



ملق ١٧٤

ذات قلّة وهو اLٕم4ق@: واXصدر فق�@, ِلق@: ÔWو ضعيف@, َمِلق@: ورجل مف�شة@/ آ@كام
اليد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ل4ٔرض لَقة ÒXا مصاديقه@: ومن و[ّلس@/ خلّو هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

اLٔمـوال@/ مـن اòالية واليد اXلسـاء@/ الصافية َجرة Ò¡وا ثار@/ �Lا من لسـاء ÒXا اòالية
الفق�@/ أو الضعيف والرجل والوسخ@/ الدنس آثار عنه الزائل واللباس

Çfن واLحتياج@: والطلب@, ع@, ØÍÉوالت والتذلّل@, والتوّدد@, اللينة@, oمفاه وأمّا
اLٔصل@/ آثار

غ�ه أو نفسه جعل وهو ,@ للتعّديى واLٕم4ق ياً@, ومتعد0 Lزماً يستعمل واXلق
الدنيوّية@/ اLٔمتعة سائر من أو اLٔموال من متملّساً خالياً

سوراً Ö ÒT َملوماً@ فتقُعَد الَبْسِط Pُكل تبُسْطها@ ٕا�ُعنُقكو. َمغلولًة َيَدك عل ÒQ.و
تقُتلوا و. َبصـ�اً َخبـ�اً@ بعـبادِه @كاَن ٕانُّه وَيْقِدر َيشـاء لَِمن زَق �الر َيبُسط ربّك ٕاّن
/@٣٠ . ١٧ ـ كب�اً ِخطأً@ كاَن قتَلهم ٕاّن ا@كُم وٕايّ َنرُزقهم Lُن ٕاْمRٍق َخْشيَة أو.َد@كُم

. ٦ ـ وٕايّاُهم َنرُزقكُم Lُن ٕامRٍق أو.َد@كُممن َتْقُتلوا و. ْحساناً ٕا وبالوالديِن
/@١٥٠

Hلية ي4زم وهو الرزق بسـط رابطة
ã
| القتل فٕاّن اXلق@: دون باLٕم4ق Ø
ع

Iّققها@/ عن ومنعاً التخلية هذه مقابل
ã
| فالقتل فzا@, ا¦لّس وحصول اXال عن اليد

أو اXال ٕانفاق
ã
| والبسط التوسعة وبواسطة بيده حصوله يكون أن من أعّم واXلق

اُخر@/ بأسباب



١٧٥ ملك

حصـوله@, وبعد اLٕم4ق بسـببIقّق اLٔوLد قتل عن uيى الثانية@: ا�Lية
ã
و|

للقتل@/ موجباً اLٕم4ق يكون Øح

تعا�@: بقوله العمل هذا تضعيف ٕا� اُش� اXوردين
ã
و|

اهم@/ وٕايّ ا@كم@, وٕايّ ونرزقهم@, نرزقُكم@, Lُن

تعا�@: وبقوله

الّرزق@/ َيبسط ربّك ٕاّن

والوالد@/ للولد الرازق وهو بيده@, وبسطه فالرزق

فٕاّن الثانية@:
ã
| وتأخـ�ه اLُو�@,

ã
| اLٔوLد ٕا� الراجع الضمـ� hتقد وأمّا

بالنسبة خشية Lو اLٔوLد ٕا� اLُو� الدرجة
ã
| متوّجهة اLُو�

ã
| اLٕم4ق خشية

وLٔوLدهم@/ Gم فzا متحقّق اLٕم4ق فٕاّن الثانية 4Rف وهذا أنف«Îم@/ ٕا�

جـهة مـن هو ا Ø̂ ٕا الرذيلة@: ا¡يوانيّـة اLٔعFل هذه أمثـال منشأ أّن �O Lو
وفيضه عّز@وجّل@وعن@ربوبّيته@وٕاحاطته@وقّيوميته@وcول@رaته ا! عن القاطع اLٕنقطاع
واLٔسباب ٕا�الدنيا وقلبه باطنه Pميع والتعلّق التوّجه

Ø
j التاّمة@, العاّم@وعلمه@وقدرته
مب�@/ خ«Ìان وهذا الظاهرّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ملك@:

َعجيَنه@: أملَك يقال@: وصّحة@, ء
ã
Ï¿ال

ã
| ع�قّوة يدّل صحيح أصل ملك@: ـ مقا

اLٕنسان ملَك قيل@:
Ø
j هذا@, واLٔصل قّويتـه@/ ء@:

ã
Ï¿ال وملكت وشـّده@/ عجـنَه قّوي

من مُلك ما فاßXلك صحيحة@, قويّة فيه يـده Lّٔن لك@, ÔXا ËºLٕوا مَلكاً@, ِلكه ÒZ َء ãÏ¿ال
وعبـد Wاليكه@/ ٕا� نيع zالص َحسن أيى َلكة@, ÒXا َحسن وف4ن العبـد@/ واXملوك@: مال@/
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هو@/ Lّٕا Zلكه n أيى تعا�@, ا! دون مو�َم4@كة لف4ن وما أبواه@/ لَك ÔZ nو
ã
ُس� لكة@: ÒW

يكون اXاء لَك@: ÒXوا مّلكناه@/ مثل وأملكناه امرأته@, أملكناه أيى ف4ن@, ٕام4ك ã| وكنّا
أمره@/ ملَك معه كان ٕاذا Lٔ@نّه اXسافر@, مع

مالك والفاعل منه@, Ëºٕا Ì»بالك واßXلك ÍÈب@, باب من مَلكاً ملَكته ـ مصبا
اXصدر@,

ã
| لغت� والفتح Ì»بالك اßXلك Nعل وبعÎÉم وكفّار@, كافر مثل م4ُّك وا�مع

ٕاذا وضّمها@: ال4ّم بفتح لكة ÒW عبـد وهو َمَلكة@, عليه وله ِملكه@, وهو Wلوك ء
ã
Ï¾و

وHفّف مَِلك@, فهو السلطنة Øتو� ٕاذا أمرهم@: ع�الناس وملَك أبويه@/ دون ومُلك
ã
ُس�

ع� يَقدر أيى ¾Îوtا@, عند نفسه Zلِك وهو لك@, ÔXاËºLٕوا ملوك@, وا�مع بالسكون@,
الَك Ò] وما ¾Îواtا@,

ã
| السقوط من ع�منعها أقدر أيى لنفسـه@, أملك وهو حب«Îا@,

ألك@/ تركيب
ã
| وتقّدم ا4Xئكة@, واحد واÒXلَك نفسه@/ حبس يستطع n أيى فَعل@, أن

ويتعّدي بامرأة@, تزّوجت لغة ع� بامرأة مَلكت يقال وقد تزّوجxا@, ٕامرأة@: ومَلكت
قوله وعليه ٕامرأة@, وأملكته ٕامرأة ملّكته فيقال@: آخر@, مفعول ٕا� والتضعيف باGمزة

قوامه@/ اLٔمر@: وِم4ك القرآن@/ من معك ]ا ملّكتكها )ص&@:

اÇÔXلك مـن واÇÒXلَكوت الðويـج@/ واLٕم4ك@: أمِلكـه@/ ء
ã
Ï¿ال مَلكت ـ صحا

قُوة@, Ú�ال مثال أيضاً العراق ومَلْكَُوة العراق مَلكوت له يقال هبة@, zالر من َهبوت zكالر@
والعّز@/ اÔXلك وهو

اGمز@, أصله وا4Xئكة مَلك@/ ربيعة لغة ã| وهو واXِلك@, مالك ـ ٢٦ اLٕشتقاق
الرسالة@/ وهيى واLٔلوكة@, اXأ@لُكة من ا4ٔÒXك واشتقاق م4ٔك@, واحده ã

| قالوا م Øu@Lٔ

ٕام
اطورّية@/ Wلكة@, ملكّية@, )مَِلكوت& ـ قع

ساَد@/ َحكم@, مِلكاً@, كان ملََك@, )مالَك& ـ قع
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َم4ك@/ مَلَك@, @@= @م4ك@ @ـ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

َم4ك@/ مَلَك@, @@= @ملكا@ @ـ
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

َمَلكوت@/ @@= @ملكوت@ @ـ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

َمَلكوت@/ @@= َملكوتا@ @ـ@ آراميى ,@ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بيده@, اختياره يكون Mيث ء
ã
Ï¾ ع� التسّلط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

أو òلقه@/ ا! مالكيّة ã
| Fك وفرعاً@, أص4ً ء

ã
Ï¿ال ذات ٕا� بالنسبة ٕامّا التسّلط وهذا

ã
| Fك منه@, يستفاد ٕا�ما بالنسبة أو واXبيع@/ اXملوك

ã
| Fك ٕاعتباراً@, ٕا�الذات بالنسبة

ا¡ا@كم تسّلط
ã
| Fك اLٕجBعّية@, ووظائفهم بالنسبة@ٕا�اُمورهم وٕامّا اLٕحارة@والنكاح@/

وغ�ها اXرتاضة@/ اXهّذبة النفوس
ã
| Fك وهواه@, النفس ع� تسّلط وٕامّا والسلطان@/

التسّلط@/ أLاء من

اXاّدة@, كأصل وال«Ìيانيّة الع
يّة من fأخوذة لكوت@: ÒXوا 4ئكة ÒXوا اÒXلَك وأمّا
مفهوم حقيقة

ã
| أيضاً العربيّة ã|اللغت�و

ã
استعملت| قد الكلFت هذه أّن ٕا� مضافاً

التسّلط@/ وهو اXاّدة@,

من وت Òa zوالر 
ا� من كا�
وت مصدراً اÔXلك من زيادة ذو اXلكوت فٕاّن
وتدّل الركب@, من والركبوت العظمة من والعظموت الرهبة@, من َهبوت zوالر الرaة@,

اXفهوم@/
ã
| وسعة وامتداد اXع	وعظمة

ã
| ع�زيادة الزيادة

هذا ويؤيّد َصباح@,
ã
| بائح zكالص م4َك bع أو كا4òئف مَليك bع وا4Xئكة@:

وهو م4َٔك@, ا4Xئكة مفرد أّن يذكرون بعÎÉم وأّن لَك@, ÒXا ]ع	 الع
يّة ã| ا4ÒXك أّن
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4ك@/ ÒXا من قريب

الع
ّية@/ من أخذت ا Ø̂ ٕا الكلFت هذه أّن التحقيق ولكّن

التسّلط آثار من هيى ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@: والعّزة والصّحة والشّدة القّوة oمفاه ٕاّن Øj
ذ@كرناه@/ ما واLٔصل لوازمه@, ومن

آثار ه�عن Øم� اXاّدة وراء ا ØW خلقوا م Øuفٕا ا4Xئكة@:
ã
| اXالكيّة حقيقة وأمّا

لوازم ومن وQّرداً@, وخلوصاً وروحانيّـة صفاء Gم ذلك فأوجب وحدودها@, اXاّدة
فzم@, اXالكيّـة حقيـقة وهذا وذواtم@, أنف«Îم

ã
| والقدرة والشّدة القّوة اXعـ	 هذا

ية@/ وماد0 ومكانيّة زمانيّة Mدود ا¤دود اLٕنسان 4Rف وجودهم@,
ã
| اXالكيّة Øفيتج�

@الع
ّية@وال«Ìيانّية@واLٔراميّة ã|@لك ÔXا من@ماّدة مأخوذة لك@وا4Xئكة ÒXا أّن فظهر
الوهن@/ غاية

ã
| اللغة@: كتب

ã
| Fك اLٔلك@, من باشتقاقها والقول والعربّية@,

مع	 مفهومها
ã
| مأخوذ غ� ا4Xئكة فٕاّن الرسالة@: ]فهوم تفس�ها وكذلك

اLٔعFل بعض
ã
| واXأموريّة واLٕطاعة واXعرفة واòضوع العبادة oكمفاه الرسالة@,

مرات}م@/ خصائص من وغ�ها

اُمور@: ٕالzم ينسب خلقxم
ã
| اXمتازة اòصوصيات هذه وباقتضاء

عليه@الّس4م@: @قضّية@يوسف
ã
| Fك وال�اهة@والطهارة@واòشوع@: الصفاء جهة ـ ١

/@٣١ . ١٢ ـ hكَر َملٌَك ٕاّ. هذا@ ٕان Ìاً@ Ò¿ بَ هذا ما �ِ حاَش وُقلن

وهو الغ�@, ٕا� بالنسبة استع4ء غ� من نفسه
ã
| وتفّوق عّزة فيه من hوالكر

اGوان@/ قبال
ã
|

:@
ã
| Fك ـ اLٔرض

ã
يعيش| ما bلة من وليسوا اXاّدة nعا وراء ا

Ø
W م Øuٕا ـ ٢
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/@٨ . ٦ ـ َملَك َعلَيه اُنِزَل لَو. وقالوا

َمَلكاً Êِء
Ú
ال« ِمن م

ß
zعل لنا Ø� لَ Òمطمئّن� شـوَن ÒZ أ.رضمRئكَة

ã
| كاَن لَو ُقل
/@٩٥ . ١٧ ـ َرُسوً.

Tـيط
ã
| فهو فzا يعيش من فٕاّن ا¤سوسة@, اXاّدية الدنيا ال«Êء اXراد وليس

يس�ة@/ باخت4فات كان ولو Mدودها@, وTدود اXاّدة nعا

:@
ã
| Fك ـ اLٕنسان

ã
| ونفوذهم العالية اXمتازة وقّوtم قدرtم ـ ٣

/@١١ . ٣٢ ـ بكُم ُو@ّكل الPذيى اXوت َملَك ا@كُم َيتوّف ُقل

/@١٢٥ . ٣ م�ـ �ُمَسو اRXئكِة من آ.ٍف Rمسِة رّبكم ِددكُم ÔZ

/@٢٧ . ٤٧ ـ وأدباَرهم ُوجوَههم ÍÉبون يَ اRXئكة تََوّفxم ٕاذا فكيَف

وب� وجّل عّز ب�ا! وسائط يكونوا وأن للرسالة مستعّدين بعÎÉم كون ـ ٤
:@
ã
| Fك ـ اXمتازة ]قتÏÉخلقxم خلقه

/@٤٥ . ٣ ـ منه بَكلمة Ìك Ø¿ُيب ا� ٕاّن Ôhَمْر يا اRXئكُة قاَلت ٕاذ@

/@٢ . ١٦ ـ ِعباده ِمن َيشاء ع�َمن ِمنأمرِه وح Kبالر اRXئكَة ل Ù� يُ

/@٧٥ . ٢٢ ـ النّاِس وِمن Rًُرُس Rئكة ÒXا من
ã
َيصط اُ�

من واXراد وبالناسوت@, بال4ّهوت اLٕرتباط ٕاستعداد فzم أّن ع� يدّل وهذا
اليق�واXعرفة بأنوار قلوwم ونّوروا الطبيعة nعا ظلمة عن خرجوا الّذين الناسوت@:

باXلكوت@/ باLٕرتباط واستعّدوا بواطyم بصائر عن جب Ô¡ا وكشفوا

أنـوار Ø�ÇQ من ÍÉT
ã
و| ال4ّهوت Tيط

ã
| يعيشوا أن استعداد فzم ـ ٥

تعا�@: قال ـ وك
يائه عظمته
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/@٧٥ . ٣٩ ـ م Ùwر مد ÒM ُيسب�حون الَعرِش َحول حاّف�من اRXئكَة وَتري

/@٤ . ٧٠ ـ َسنٍة ألَف Òس� Ò̀ مقداُره كاَن يَوٍم ã| ٕاليه وُح Kوالر اRXئكُة تَعُرج

/@٢٢ . ٨٩ ـ َصّفاً َصّفاً لَُك ÒXوا ربKك وجاَء

/@١٧ . ٦٩ ـ \انية يومئٍذ ربّك عرَش مُل ÒJو َع�أرجائها لَك ÒXوا

وأن Lبّد وا¡مل وجّل@, عّز ! وا�Fل وا�4ل العظمة العرشÌºير أّن سبق
العرش@والتحّفف@منه@والعروج@ٕاليه@تعا�والتصفّف وaل Lهوتيّاً@/ روحانيّاً 4ًa يكون

العرش@/ راجع ـ ال4ّهوتيّة ا4Xئكة مقامات من آيات الرّب@: ء Vيى عند

تعا�@: قال ـ وجّل عّز ا! يَعصون L م Øuٕا ـ ٦

ـ ُيؤَمـرون ما وَيفَعلون أمَرهم ما اَ� َيعصـوَن . ِشداٌد ِغRٌظ َمRئكٌة zا َعلَ
/@٦ . ٦٦

واXنافق� @قبال@الكافرين
ã
الشّدة@والغلظة@| مقام

ã
كوuم@| ا4Xئكة@مع فٕاّن@هؤLء

عّز ا! أمر ما خ4ف عم4ً يعملون L شداداً@: ِغ4ظاً أنف«Îم
ã
| وكوuم وا¢الف�@,

وجّل@/

وجّل@: عّز قال ـ واللعن الدعاء
ã
| تعا� ا! يوافقون م Øuٕا ـ ٧

/@١٦١ . ٢ ع�ـ Ò Öbوالنّاِسأ واRXئكِة اِ� َلعنُة zم َعلَ اولئَك

/@٤٣ . ٣٣ الظKلFتـ ِمَن ليُخِرجكُم ومRئكتُُه َعَليكُم ã
Ùُيَص� الPذيى هَو

/@٥٦ . ٣٣ ـ Ø ã� Pالن Òَع� ُيصّلون ومRئكته ا� ٕاّن

ا!@/ يشاء أن Lّٕا يشاؤون fا

تعا�@: قال ـ وبُرسله با! كفر با4Xئكة الكفر ـ ٨
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ـ َبعيداً @.ًRَض Pَضل َفَقد ِخِر Ð.ا واليَوِم وُرُسلِه وُكُتبِه ومRئكتِه باِ� َيكُفر وَمن
/@١٣٦ . ٤

ـ للكاِفرين hَعدو اَ� فٕاّن وِميكاَل وِج�يَل وُرُسلِه وَمRئكتِه �ِ َعُدّواً كاَن َمن
/@٩٨ . ٢

/@٢٨٥ . ٢ ـ وُرُسله وُكُتبه وَمRئكِته با� آَمن hُكل واXؤمنوَن

وÇVاليه@, ومـظاهره وصفاته بأÊºئه اZLٕان ي4زم وجّل عّز با! اZLٕان فٕاّن
ليسGم وbاله@, وج4له عظمته قبال

ã
| فانون م Øuوٕا تعا� صفاته مظاهر وا4Xئكة

جانبه@/ من النازلة والُكتب سل الر� وهكذا برنا¶@, تعا� رضائه خ4ف ع�

هذه ع� متكّونة وخلقxم وجودهم فٕاّن ,@
Ø
kوأ أقوي ا�هة هذه

ã
| وا4Xئكة

سل الر� ع� قّدمت هذا وع� والس�@, الرياضة ٕا� حاجة دون من بالذات@, اXظهريّة
الكرZة@/ ا�Lيات هذه

ã
والكتب|

والقـرب اXقام جهة من مقّدمـون اXقّربون واLٔولياء اXرسلون اLٔنبـياء ـ ٩
الكرZة@: ا�Lيات نزلت اللحاظ وwذا ا4Xئكة@: من وجّل عّز ا! من وا�Xلة

/@٢٩ . ٢ ـ َخليفًة أ.ْرِض
ã
| جاعٌل

ã
Ùæ ٕا للمRئكَِة ربَّك قاَل وٕاذ@

/@٣٣ . ٢ ـ ٕابليَس ٕاّ. فسَجدوا دَم Ð. اسُجدوا للمRئكِة ُقلنا وٕاذ@

وأشَفقَن ا Òyمل ÒJ أن Òفأب� وا	بال وأ.ْرِض موات Pالس Òَع� أ.مانَة َعرضنا ٕانّا
/@٧١ . ٣٣ ـ َجهوً. َظلوماً كاَن ٕانّه إ.نساُن لها Òaو ِمyا

تعا� ا! صفات من معيّنة لصفة خاّص مظهـر مyم نوع كّل ا4Xئكـة فٕاّن
للعرش@, حاملون ومyم قا_ون@, ومyم را@كعون@, ومyم ساجدون@, مyم وأسـFئه@,
ومyم َيسأمون@, L مسـب0حون ومyم يðايلون@, L صافّـون ومyم ذا@كرون@, ومyم
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جنانه Lٔبواِب َدنة zالس ومyم لعباده@, فظة Ò¡ا ومyم ٕا�ُرسله@, وحيه@وألسنة ع� اُمناء
ا4Xئكة@/ خلقة الyج اLُو�من اòطبة راجع ـ

الصـفات �ميع بل Uتلفة@, لصفات مظهراً يكون Lٔن ٕاستعداد فيه فاLٕنسان
ا¡س	@/ واÊºLٔء العليا الصفات م Øu@بأ ورد Fك ـ اGLٕيّة واÊºLٔء

Ø ã
تكـوي	

Ø ã
çذا باقتضاء له ا4ÇXئكة سجود أوجبت

ã
الّ التامّة اXظهريّة وهذه
تعا�@: قوله علzا ويدّل ثابت@,

ع�اRXئكـة@, م
Ô
ÎÒÈعر Ø Ôj ُكّلها أ.Êºَء آَدَم وعلَّم خليفـة@, أ.رِض

ã
| جاعٌل

لُه فَقعوا@ ُروحيى من فيه ونفخُت سّويتُه فٕاذا عّلمَتنا@, ما ٕاّ. لنا ِعلَْم ُسبحانَك. قالوا
/@٢٩ . ١٥ ساجدينـ

روحه@: من والنفخ ,@ ّ ا¡ضوريى بالعلم ا¡ـّق والتعلّم ا¡ّقة@, الواقعيّة فا4òفة
الكامل@/

Ø ã
æالروحا والقرب التامّة اXظهريّة ع�تلك تدّل

أوجب[ايز ا4Xئكة@:
ã
| ا¢صوصة واòصوصيّات اòاص التنّوع وهذا ـ ١٠

فيبعث اLٕنسان@, 4Rف وهذا معّيـنة@, بوظيفة مyم نوع كّل واختصـاص وظائفهم
ومن ومعارف@, ٕاعتقادات من واLُمور@, الشؤون bيع

ã
و| اòلق ٕا�كافّة ونبيّاً Lًرسو

ووظائفUتلفة@/ أعFل ومن النفوس@, بðكية يرتبط وما أخ4قيّات

bيع
ã
| اòلق وب�قاطبة وجّل عّز ب�ا! والسف� اXطلق اLٔم� هو

Ø ã
فالنّ�

ا�هات@/

ا4Xئكة@/ nبعوا يرتبط Dف خصوصيّات Ì¿ع فهذه

مراتب@: Gا ٕاّن فقلنا واXملوكّية@, اXالكيّة وأمّا

Uتّصة اXرتبة وهذه وٕابقاًء@, وٕافناًء ٕاNاداً اLٔشياء مطلقة@لذوات مالكيّة ـ اLّٔول
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وقّدرها@: اLٔشياء bيع خلق تعا� فٕانّه اLٔشياء@, خالق با!

/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء َمن لَك ÔXا
ã
çلكتؤ ÔXا مالَك الّلهّم ُقل

/@١٨٩ . ٣ وأ.رضـ وات مى Pالس ُملُك وِ�

/@١١٦ . ٩ يتـ ÔZو ييى ÔJوأ.ْرض وات مى Pالس ُملك له ا� ٕاّن

/@١٢٠ . ٥ ـ فzّن وأ.رضوما وات مى Pالس ُملك �ِ

/@١١١ . ١٧ ـ لك ÔXا
ã
| ¾Ìيٌك له يكن Ònو

Êوات@واLٔرض
Ø
Zلك@ال« !@اXتعال,@وهو الثابتة ا¡ّقة@اLٔصيلة فالتسّلط@واXالكيّة

له@/ ¾Ìيك Lو ,@
ã
ويُف	 ã

ويُب� لق ÒOو يت@, ÔZو ييى ÔJ فzّن@, وما

ã
| هـو ا Ø̂ فٕا ء

ã
Ï¿ل مالك وكّل سواه@, مالك Lو وجّل@, عّز ! اÔXلك أّن فظهر

الظاهر@:
ã
و| التجّوز Lو وع� اXتأّخرة اXرتبة

/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء ن ÚWلك ÔXا �ع وتَ َتشاء َمن لَك ÔXا
ã
çتُؤ

Ø
يع وهذا بالعدل@: أو قهراً وأهالzا
ã
ÏÈراLٔ ّ ظاهريى وتسّلط مالكيّة ـ ã

æالثا
ص4حهم

ã
و| الناس من باختيار تسلّطه@وحكومته كان ٕاذا وهو عنه@باÒXلِك@والسلطان,

أوامـره@, ٕاطاعة فيلزم فzا@, وخليفته اLٔرض
ã
| ا! ظّل فهو :@ ّ ٕاGيى عدل برنا¶ ã|و

واLٔوصياء@: اLٔنبياء من ا! أولياء حكومة
ã
| Fك gMه@, والرضا

/@٢٥١ . ٢ ـ َيشاء ا ØW وَعلPمه وا¡gَة لَك ÔXا اُ� وآتاه جالوَت داوُد وقَتل

/@١٠١ . ١٢ أ.حاديثـ تأويل من
ã
� وعلPمتَ لِك ÔXا ِمن

ã
� آَتيتَ َقد �رب

/@٥٤ . ٤ ـ ÓDَعظ ُملكاً وآتيناهم gة ß¡وا الكتاَب
Ò
oٕابراه آل آتينا َفَقد

قد ا� ٕاّن م Ûzنب م ÒG وقال ا�@/// َسبيل ã
| ُنقاِتْل َمِلكاً َلنا ابَعْث م ÔG Ý ãلن� قالوا ٕاذ

/@٢٤٦ . ٢ ـ Kأحق وLُن َعلينا لُك ÔXا له يكوُن Øæ أ@ قالوا َمِلكاً طالوَت لكُم بعَث
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ال¿Îوات وحّب الرياسة وطلب الدنيا ا¡ياة برنا¶
ã
| التسّلط ذلك كان وٕاذا

وٕاضاعة@حقوق@اXستضعف�@وترويج@الباطل@وٕاض4ل @ٕا�العباد يى وضبط@اLٔموال@والتعد0
تعا�@: قال ـ ّ واXعنويى ّ اXاّديى ه ØÌ¾ من با! نعوذ ,@nظا حا@كم فهو الناس@:

ـ َيفعلون وكذلك أِذلPًة أهِلها ةَ أِعّز وَجَعلوا أفَسدوها َقريًة َدَخلوا ٕاذا لوك ÔXا ٕاّن
/@٣٤ . ٢٧

Íونأم ß½ُتب Rأف
ã
� ÒIمن ريى ÒQ أ.uار وهذه ÒÍ½ِم ُملُك

ã
� أليَس قوم يا قاَل

/@٥١ . ٤٣ َمه�ـ هَو اّلذيى هذا خ�ِمن أنا

اLLٕرافات وأ@ك� ودنياهم@, ديyم الناسعن Jّرفون س4ط�ا�ور وهؤLء
وأعGFم@/ آرائهم نتيجة اXاّديّة وا¦اي4ت

عادلة@, صحيحة مقّررات وIت ّ ٕاGيى Pعل ّ ظاهريى وتسّلط مالكيّة ـ الثالث
الفقهّية@/ الكتب

ã
| عyا اXبحوث والعقود اXعام4ت

ã
| Fك@

وا£اهدة@, والصناعة الزراعة
ã
| Fك والفّعالّية@: بالعمل والتسّلط ا¦لّك ـ الرابع

تعا�@: قال اÌ¿Xك�والكفّار@/ مع وا�هاد ا¤اربة
ã
| Ìي

Ò
ºLُع�ا ا¦لّك ومyا

/@٦ . ٢٣ َملوم�ـ Ôغ� م Øuفٕا م ÔuاZأ َمَلَكْت ما َع�أزواِجهمأو ٕاّ.

/@٢٨ . ٣٠ ـ قنا@كُم َرَز Dف @كاء
Ò
Ì Ô¾ِمن َمَلكتأZانكم ما ِمن َلكم هل

اÇXميت ا¤Çييى اXكّون ÑÏ¿نXا اòالق هو ا! فٕاّن اXتعال@, ! اÔXلك أّن فظهر
اXنصوب� وأوليائه خلفائه

ã
| Fك عاّم بٕاذن ٕامّا بٕاذنه@, Lّٕا شيئاً أحد Zلك Lو اXدّبر@,

ã
| ا¦ـليك أسباب من ٕالzا اُشـ�

ã
الّ اXـوارد

ã
| Fك خاّص بٕاذن أو ا¢صوص�@,

ال¿Ìيعة@/

اXقّررات خ4ف ع� أو والباطل@, والظلم وا�ور بالقهر والتسّلط ا¦لّك وأمّا
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من أصلها ع� باقية ا Øuٕا بل مالكيّة يفيد ف4 اGLّٕيـة@: ال¿Ìيعة ã| اXعيّنة وال¿Ìائط
وجّل@/ عّز ا! مالكيّة

الواقع@: ا¡ّق هو ع�ما وأوصيائه Lٔنبيائه فzا فا¡كم

َتشاء@/ ن ØWلك ÔXا �ع وتَ َتشاء لكَمن ÔXا
ã
çتُؤ لك ÔXا مالَك Pالّلهم

اLط4ق@/ ع� اXتعال ! فهيى ا�Lخرة@, nعوا ã
| اXالكيّة وأمّا

فٕاّن ووسائل@/ أسباب ٕا� فيه ا¡ياة ٕادامة Jتاج اXاّدة nعا أّن ذلك@: وتوضيح
واُنس مزاج وصّحة ومسكن وملبس وم¿Ìب مأ@كل ٕا� Tتاج عيشـه

ã
| اLٕنسان

وعمل ومقّدمات ووسائل أسباب tيئة ع� يتوقّف مyا وكّل وعبودّية@, واس�احة
ع� تتوقّف اLُمـور وهذه وتعـاون@/ علم وIصيل وحرفة وزراعة وصنعة وفّعالية
فه@/ ØÍ½وت وعمله ونفـوذه يده Iت ما

ã
| التاّم واLٕختـيار القـدرة ووجود اXالكيّة

ال¿Ìائع@/
ã
| وأحكام وقوان� ومقّررات موازين للتملّك فيجعل

لعدم الطيور@,
ã
|

Ø
Dس Lو ا¡يوانات nعوا

ã
| أقّل الوسائل هذه ٕا� وا¡اجة

وIصيل وصنعة وف4حة وQارة وكسب Uصوص ومسكن ملبس ٕا� فzا ا¡اجة
ٕا� ÇGا حاجة L اXستعّدة @كام �Lا

ã
| اLٔشجار أّن Fك وأسباب@, وسائل وtيئة علم

ء@/
ã
Ï¾ Iصيل

وملبس مسكن ٕا� هناك حاجة ف4 اXاّدّية@: غ� ا�Lخرة nعا
ã
| ا¡ياة وأمّا

ا¡Çياة ٕادامـة
ã
| مyا يسـتفاد

ã
الّ والوسائل اLٔسباب سائر وٕا� وم¿Ìب ومأ@كل

اللـطيف البـدن وأمّا ,@ ّ يى اXاد0 البدن جهة من هيى ا Ø̂ ٕا اLٕحتياجات هذه فٕاّن اXاّدية@,
ولبـاس ومكان ّ يى ماد0 مأ@كل من يّة اXاد0 الوسـائل هذه ٕا� فيه حاجة ف4 ّ ال
زخيى

الظاهرّية@/ اللوازم وسائر وصنعة وحرفة معيشة وا@كتساب

واLٔموال
ã
ÏÈراLٔا من ا¡ياة@الدنيويّة, ã|@ال4ّزمة اXالكيّة @موضوع ã�ينت فحينئذ
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تعا�@: قال وغ�ها@/ العيش ولوازم اLٕ@كتساب@, وأسباب البيت وأثاث

/@٢٦ . ٢٥ ـ َعس�اً الكاِفريَن َع� َيوماً وكاَن ن ×a Pللر Kا¡ق يومئٍذ لُك ÔXا

/@١٦ . ٤٠ ـ الَقّهار الواحِد �ِ اليوَم لُك ÔXا ن Ò ßX

/@٤ . ١ ـ ين �الد يَوم الّرحoمالِك ِن ×a Pالر

اليوم وهذا معّينة@, مقّررات أو برنا¶ قبال واLٕنقياد اòضوع هو ين الد0 أّن سبق
اÇòالق هو ٕاذا وجّل@, عّز ! هو ا¡ّق اÔXلك ٕاّن وقلـنا اXاّدة@/ وراء ما nبعا Í½منح

ر@/ اXصو0 البارٔي

١٩ ـ �ِ يومئٍذ@ وأ.مُر شيئاً لنفٍس نفٌس لُك Ò]. ينيوَم �الد يوُم ما أدراك ما Ø Ôj
/@٨٢ .

/@٤٢ . ٣٤ ـ اً ØÍÒÈ.و نفعاً لبعٍض بعُضكم لُك ÒZ . فاليوَم

ã
| واLٕنقياد اÇòضوع حقيقة وظهرت وأسبابه@, ولوازمه اXاّدة nعا انت� فٕاذا
سلطان Lٔحد يب� Lو وجّل@, عّز له والسلطان ا¡كم فيكون اXتعال@, ! ا¡ياة دائرة
بأسباب وٕامّا ا�Lخرة@/ nعا ã

| يوجد ف4 والقهر@: 
با� ٕامّا ا¡كم فٕاّن حكومة@/ Lو
/@! يومئذ واXلُك منتفية@/ فهيى اXاّدة@: nعا ã

| Fك مقّررة ظاهريّة

ٕا� اÇXلِك ã| والنـظر ا¡س	@, اÊºLٔء fن واXالِك@: واÒXلِيك اÒXلِك أÊºء وأمّا
به@/ الصفة قيام جهة ٕا� اXالك

ã
و| واLٕستمرار@/ الثبوت ٕا� اXليك

ã
و| الثبوت@/ جهة

Êوات
Ø
وللـ« اÇXوجودات �Çميع اÇÔXلك له الثـابـت ا¡ّق اXطلق اXالك وهو

لك@/ ÔXا
ã
¾Ìيك| له وليس فzّن@, وما واLٔرض

/@١١٦ . ٢٣ ـ hالكَر الَعرش رّب هو ٕاّ. ٕاله . ا¡ّق ِلك ÒXا َفَتعا�اُ�

/@٢٣ . ٥٩ وسـ Kالُقد ِلُك ÒXا هَو ٕاّ. ٕاله . الPذيى اُ� هو



١٨٧ مّل

/@٤ . ١ ين �الد يَوِم مالِِك

/@٢٦ . ٣ ـ لك ÔXا مالَك Pالّلهم

/@٥٥ . ٥٤ ـ ُمقَتدٍر َمليٍك ِعنَد ِصدٍق َمقعِد
ã
|

وباXالك@: الثابتة@/ اXالكيّة مطلق ٕا� فzا النظر يكون موارد ã
| باXِلك@: Ø
فيع

ã
| Fك اLستمرار@, ٕا� النظر كان ٕاذا ليك@: ÒXوبا فقط@/ به اXالكيّة قيام ٕا� النظر كان ٕاذا

والعندّية@/ القعود بقرينة ا�Lية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مّل@:

وضجرت@, سـِئمت وَم4لة@: تِعب@, باب من مَل4ًَ منه ومِللت مِللتُـه ـ مصبا

ã
الّ ا¡فرة قيل بالفتح@: لّة ÒXوا ء@/

ã
Ï¿ال أمللته فيقال باGمزة ويتعّدي َملول@, والفاعل

باب من م4ًَّ النار ã| واللحم �òا ومللت والرماد@, ا¡اّر ال�اب وقيل للخ�@; فر ÔI
مع الوصف ع� مَلي4ً وخ�ًة باLٕضافة@, مَلّة خ� وأطعمته لول@/ ÒWو مَليل فهو قتل@,
:@Lً4ٕامـ الكـاتب ع� الكتاَب وأمللُت ِملَل@/ وا�مع يـن@, الد0 :@Ì»بالك لّة ßXوا اGاء@/
o]

ã
ب	 لغة والثانية أسد@/

ã
وب	 ا¡جاز لغة واLُو� ٕام4ًء@, عليه وأمليته عليه@, ألقيته

ُبكـرة عليه Ò� Ô] فهيى ا¡ّق@, عليه اّلذيى ولُيملل ـ Fw العزيز الكتاب وجاء وقيس@/
ٕا\Çاً@/ دادوا@ Ö Òñل ÇGم

ã
�^ ا Ø̂ ٕا ـ التـ�يل

ã
و| أّخرت@, اLٔمر@:

ã
| له وأمليت /@Rًوأصي

زماناً وقيل مّدة@, قيل مَِليّاً@: ã
æواهجر ووّسعت@/ له أرخيت القيد@:

ã
| للبع� وأمليت

واسعاً@/

ع� وا�Lخـر ء@,
ã
Ï¾ تقليـب ع� أحدYا يدّل صحيحان أص4ن مّل@: ـ مقا

فـzا@/ ٕاّيـاها تقليـبك وذلك النـار@,
ã
| اòـ�ة مللُت ـ فاLّٔول ء@/@

ã
Ï¿ال من َغَرض



مّل ١٨٨

Øح ُسلك ّل@:
Ò Ô
W طريق الباب ومن الكَحل@/ الع�عند

ã
يقّلب| Lٔ@نّه اXيل@, لمول@: ÔXوا

يَقلق أيى ِفراشه ع� يَتململ وبات تقّلب@/ ا Øu@كأ الِعظام
ã
| ي Ø Ôa ليلة@: ÒXوا /@ ÓFمَعل صار

ٕاذا وذلك َيعدو@, امتّل الباب@: ومن يتملzل@/ واLٔصل ع�َمّلة@, كأ@نّه Øح عليه ويتضّور
وأمـللُته@: سـئمته@, وَم4لة@: مَل4ًَ أمَل�ه مِللته ـ ا�Lخر والباب اÌºLٕاع@/ بعَض أÌºع

علzم@/ أمللُت وكذا مَّل@, Øح عليه شققَت

كردن@/ ام4ء @= مالَل@ ـ@ @ @ع
يى @ـ ãتطبي� فرهنگ

كردن@/ @ام4ء = مالِل@ @ـ@ ãæياÌº@ @ـ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسبق وانضجاراً@, اً ØXتأ يوجب القلب

ã
| تضيّق اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن

اXواّد@/ ب�هذه الفرق السأم

وقد التأخ�@/ هو
ã
�Xوا الشحن@/ هو 4ٔXوا الضجر@/ هو اXّل ٕاّن :@4ٔXا

ã
| وقلنا

اXواّد@/ هذه oمفاه اختلطت

من fأخوذ للمسـتمع@: ا¡افظة
ã
| أو الكتاب

ã
| ما ٕالقاء ]عـ	 اLٕم4ء وأمّا

ã
| وهو ٕام4ًء@, أمليت فيقال@: ياًء@, أو Yزة للتضعيف ال4ّم بقلب وال«Ìيانيّة الع
يّة

/@
Ø ã
ٕابتدا� ٕاNاد وهو اLٕنشاء مقابل

ã
وبـ	 ا¡جاز لغة Lً4ٕام أمللت أّن من ذ@كر ما والنقل اLٔخذ هذا ع� ويدّل

/@o]
ã
ب	 لغة وأمليت أسد@/

أو. ا¡ّق@/// عليه الPذيى ِلل Ô¨و فلَيكُتْب ا� علPمه Fك َيكتَب كاِتبأن يأَب و.
/@٢٥٢ . ٢ ـ بالعدل وليKه فلُيمِلل هَو ّل ß ÔZ أن َيستطيُع



١٨٩ مّل

هذه
ã
| وجاء ا¡جاز أهل استعمله وقد الع
ّية@, من مأخوذ قلنا Fك اLٕم4ل

Øللمخاطبح الكتاب
ã
| أو الذهن

ã
| ما القاء وهو مّرات@, ث4ث أيضاً الكرZة ا�Lية

يضبطه@/

يكون Lو ونقيصة@, زيادة دون من ٕاقراراً ليكون ا¡Çّق@: عليه من ٕام4ل وأمّا
تفريط@/ أو ٕافراط دون من قاطعاً سنداً الضبط هذا فيكون عليه@, ما

ã
| تعّدياً اLٕم4ل

:@
ã
| فgا ياء@, ال4ّم قلب وأمّا

/@٥ . ٢٥ ـ Rًوأصي ُبكرةً عليه Ò� Ô] فهيى ا Ò{أ.ّول�ا@كتت Ôأساط� وقالوا

وقيس@/ o]
ã
ب	 لغة

ã
| Fك للتخفيف والقلب لَل@, Ô] أيى

وهو اللفظ
ã
| Hفيفاً اLٕم4يى ã| فٕاّن اLٕم4ل@: دون اللغة wذه التعب�هنا وأمّا

عليه اLٕم4ل فٕاّن اXع	@, ذلك يناسب اXورد وهذا اXع	@/
ã
| ووهن خفّة ع� يدّل

وٕاحكامه@/ تشديده فيلزم ا¡ّق@: عليه ن
Ø
W اLٕم4ل 4Rف له@/ حقيقة Lو ووهن ٕاف�اء

اLٕم4ل
ã
| فٕاّن التناسب@: من اXذكور واLٔصل اXع	 هذا ب� Dف ما �O Lو

دون من عليه لَل ÔZ ما خصوصيّات بضبط[ام ويلðم يتعّهد ٕانّه حيث للكاتب تضييقاً
اLٕنشاء@/

ã
| ٕانط4ق مقابل

ã
| للقلب@, تضيّق فيه أمر وهذا ك«Ìه@, أو حرف ٕاضافة

التضـيّق من نـوع ع� وتدّل ِفعلـة ع� فالكلمة يـن@: الد0 ]عـ	 لّـة ßXا وأمّا
Iت واLٕنقياد اòضوع هو ين الد0 أّن Fك مضبوطة@, مقّررات والعيشIت وا¤دوديّة
حّق

ã
| ع�تضيّق فيطلق القلب@:

ã
| مطلقاً تضيّقاً لّـة ßXا مفهوم كان وØXا /@ Øمع� برنا¶

باطل@/ أو

:@
ã
| Fك ـ ا¡ّق

ã
ف�

وٕاسـحاق oٕابراه
ã
آبا� ِمّلـة واّتبعُت با�@/// يؤِمنـون . قوم ِملّة تركُت

ã
Ùæ ٕا



ãم� ١٩٠

/@٣٨ . ١٢ ويعقوبـ

/@٩٥ . ٣ اÌ¿Xك�ـ ِمن كاَن وما َحنيفاً
Ò
oٕابراه ِملَّة فاّتِبعوا

:@
ã
| Fك ـ الباطل

ã
و|

ٕان ِمّلتـنا@///
ã
| Pلَتعوُدن أو َقرَيتنا ِمن َمَعك آَمنوا والPذيَن ُشعيُب يا َلنُخرجنPَك

/@٨٧ . ٧ ـ ِمّلتكم
ã
| ُعدنا

تـضيّق ã| ٕاستعGFا وأ@ك� Uصوصة@, وتضيّق حدود Iت عيش ٕا� فالنظر
حـيث اLُو�@, ا�Lيـة

ã
| Fكـ باطل@, تضـيّق قبال

ã
| أو مع	@, أو ظاهراً m4م غ�

أو وا£ادلة@, اLٕفحام ع�سبيل يؤمنون@, L قوم ملّة قبال
ã
| ,@oٕابراه ملّة استعملت

:@
ã
| Fك ا¡قيقة@, ٕا� يتوّجهون L أفراد مقابل

ã
|

/@١٦١ . ٦ ـ oٕابراه @ملَّة@ Ó ØDق ِديناً
à
oُمستق Íاٍط ß¼ٕا� ã Ùèر

ã
æَهدا

ã
� ٕانّ ُقل

واLٕنقياد@, ع�اòضوع يدّل ٕانّه حيث ين الد0 فٕاّن واXّلة@: ين الفرق@ب�الد0 فظهر

ã
| تستعمل وا¤دودّية@, التضيّق ع� دLلxا بلحاظ لّة ßXوا ا¡ّق@/ موارد ã

| يستعمل
قباله@/

ã
| أو الباطل موارد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãم�

طـوي4ً@/ دهـراً أيى مَليّاً وأقام الطـويل@, الزمن هيى واحـدة كلمة :@ ãم� ـ مقا
وا4ÇßXوة@: والyار@/ الليل طَرفا واÒXلواِن@: طوي4ً@/ زماناً معك أقام ٕاذا ء@,

ã
Ï¿ال و[ّليُت

/@�ß¡ا

القـيد وأمليت غ�ه@/ أو زمان ء
ã
Ï¾

ã
| امتداد ع� يدّل صحيح أصل ـ ملو

والÇyار@/ الليل واÒXلواِن@: به@/ استمتعت ٕاذا ,@ عمريى و[ّليت وّسعته@/ ٕاذا ٕام4ًء@, للبع�



١٩١ ãم�

الكتاب@/ ٕام4ء الباب@: ومن له@/
ã
اُم� قد أيى العيش@, م4وة 4وة@: ÒXوا

طـوي4ً@/ معـه وأعاشك به متّعك أيى حبيبـك@, ا! م4َّك يقال@: م4@: ـ صحا
ِحيناً أيى وِم4وة@, وم4ُوة الدهر من م4َوة عنده وأeُت منه@/ استمتعت : عمريى و[ّليت
سـاعة أيى الÇyار@, من Ø ã� مَ ÏÉَوم وِملوة@/ ومُلوة الدهـر من مَلوة وكذلك وُبرهة@,
وأمليت له@/ وطّول أمهله أيى له@, وأم�ا! له@/ أطلَت ٕاذا َغي0ـه@, ã

| له وأمليُت طويلة@/
أن سألته الكتاب@: واستمليته القرآن@/ Fw جاء جيّدتان لغتان وأمللته

ã
اُم� الكتاب
/@
Ú ã
ع� ليه ÔZ

طـوي4ً@/ أمهلـته له@: وأمليت اLٔرض@/ من اXتzِسـع ـ4@: ÒXا قطعت ملو@: ـ أسا
وأوسعته@/ أرخيته للبع�@: القيد وأمليت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
واXّل 4ٔXا مواّد ب� Dوف والتأخ�@/ اLٕمهال هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

اللغة@/ كتب
ã
| معانzا اختلطت وقد ,@
أ@ك ٕاشتقاق

ã
�Xوا واXلو

واLٕطالة@, التوسعة مفهوم
ã
ويش�كان@| ,

Ó
ومع	 لفظاً @قريبتان

ã
�Xوا اXلو وماّدتا

زائدة@/ ٕاطالة فيه
Ø ã
اليا� أّن Lّٕا

الع
ّية@/ من مأخوذاً اLٕم4ل Fأصله واLٕم4يى اLٕم4ء أّن وسبق

اLٕمهال@/ لوازم fن الشديد@: والس� والَعْدو ا¦تّع وأمّا

والÇyار@, اللـيل ]ع	 واÒXلوان اXّتسعة@, واLٔرض الصـحراء ]ع	 ـ4 ÒXا وأمّا
مع	 فzا لوحظ ٕاذا اLٔصل@, مصاديق من فتكون والتطويل@: واLٕمتداد@, والتوسعة@,

/@Lًوٕامها تأخ�اً واLٕمتداد@: التوسعة oمفاه من كّل
ã
| فٕاّن والتأخ�@, اLمهال



ãم� ١٩٢

/@٣٢ . ١٣ ـ َكَفروا لّلذين فأمليُت قبِلك ِمن بُرُسل ِزٔي Ôxاس وَلَقد

/@٤٨ . ٢٢ ـ ا Ôtأخذ Øj ظاXة وهيى ا ÒG أمليُت َقرية ِمن وكأي�ن

/@٤٤ . ٢٢ ـ م Ôtأَخذ Ø Ôj للكاِفريَن موÏºفأمليُت َب �وكُذ

/@١٨٣ . ٧ َمت�ـ @َكيديى ٕاّن م ÔG
ã
واُم� َيعلمون . حيُث ِمن سَنسَتدِرُجهم

يصّح Lو والعقاب@, اLٔخذ
ã
| اLمهال ع� تدّل كلّها اXـوارد هذه

ã
| فاXاّدة

وتكذي}Çم ظلمهم ع� ٕاعانة تكون ا Øuفٕا والتطويل@, وا¦ديد التوسعة ]ع	 التفس�
اXتعال@/ ع�ا! Nوز L وهذا وكفرهم@,

اLسـتبصار يـريدون للّذين رaـة فهو العـقاب@:
ã
| والتأخـ� اLٕمهال وأمّا

تعا�@: قال Fك للمخالف�@, حّجة وٕا[ام واLٕهتداء@/

وGم ٕا\اً دادوا Òñ لِ م Ô ÒG ã� Ô̂ ا Ø̂ ٕا «Îم َخ�ٔ.نُف م ÔG
ã
� Ô̂ ا Ø̂أ َكَفروا@ اّلذيَن Ø Òéس ÒJ.و

/@١٧٨ . ٣ ُمه�ـ َعذاٌب

Ø
rفت وا@,

Ø
يتن} nو vتدوا n ٕاذا باختيارهم واLLٕرافات

ã
Ï¼عاXا

ã
| لñدادوا أيى

علzم@/ عقاب نوع هذا ويكون اLٕمهال@, بذلك علzم ا¡ّجة

الكرZة@: ا�Lيات وأمّا

/@٢٥ . ٤٧ ـ م Ô ÒG Òوأم� م Ô ÒG َل Pسو يطاُن Pالش وا@/// ارَتّد الPذيَن Pٕان

/@٦ . ٢٥ ـ Rًوأِصي ُبكرةً عليه Ò� Ô] فهيى ا Ò{ أ.ّول�ا@كتتَ Ôأساط� قالوا

للمستمع الكتاب
ã
| ما أو الذهن

ã
| ما ]ع	ٕالقاء اLٕم4ل من مأخوذة فاXاّدة

ليضبطه@/

له قُّدر ما
ã
| أحداً هل ÔZ أن يقدر L الشيطان فٕاّن باLٕمهال@, التفس� يصّح Lو



١٩٣ َمن ِمن@,

أوليائه@/ نفوس
ã
| واLٕلقاء الوسوسة عمله ا Ø̂ وٕا عليه@, أو

السلوك وٕا� والتوحيد ا¡ّق ٕا� واLٕرشاد اGداية له Zكن L الشيطان أّن Fك@

ã
و| حـّق ¼Íاط عـ� كان من منه يتمكّن ا Ø̂ ٕا وهذا والgال@, السعادة ¼Íاط ٕا�

وجّل@/ عّز ! خالصة وعبوديّة تامّة وٕاطاعة خضوع

/@٤٦ . ١٩ ـ اً َمِليّ ãæواهُجر نPَك Ôbر.ٔ َتنتِه n
 لَ
Ô
oٕابراه يا

العجلة@/ ]ع	اXّتصف@باXهلة@والرفق@وفقدان ,
ã
�Xا من أو اXلو @من ّ كالدعيى Ø ã�ÒXا

ã
| وتوقّع وانتـظار رجاء ٕا� ٕاشارة الكلمة

ã
و| وتأخ�@/ مهلة فيه زماناً تركـه يراد

/@
ã Ù
èر لَك سأْستَْغِفُر عليَك سRٌم قال ـ بقوله أجاب اXناسبة وwذه اLٕهتداء@/

واLٔصل@/ ا¡قيقة عن خارج فٕانّه الطويل@, الزمان وليس]ع	

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َمن@: ِمن@,

واLٕستفهام@/ ولل¿Ìط اXوصوLت من
ã
æوالثا ا�اّرة@/ ا¡روف من اLّٔول

غ�
ã
| وزائدة@, والتبعيض@, والتبي�@, ل4ٕبتداء@, ِمن@: ـ ا�ّر حروف ـ الكافية

اXوَجب@/ الك4م

ا�ّر@, وعملها العوامل@, ا¡روف من وهيى ِمن@: ـ ٩٧ ـ ã
æمّا للر� ا¡روف

ã
æمعا

تكـون أن ومyا الدار@/ من خرجت Lو الغايـة@, Lبتداء تكون أن مyا َمعان@: وGا
وتكون خّز@/ ثوبمن هذا Lو@: للجنس@, وتكون الدراهم@/ قبضتمن Lو للتبعيض@,

أحد@/ من
ã
æجاء قد Lو@: ,@

ã
الن�

ã
وذلك| زائدة@,

به@/ َز@ Ö ÔN سوءاً@ َيعمل َمن ـ Lو ¾Ìطية@, أوجه@: أربعة ع� مَن@: ـ اللبيب
ã
مغ	



منع ١٩٤

الّسموات
ã
َمن| له َيسُجد ـ Lو وموصولة@, َمرقدنا@/ ِمن َبَعثنا َمن ـ Lو واستفهامّية@,

لك@/ معِجٍب ]Òن @مررُت ـ Lو موصوفة@, ونكرة أ.ْرض@/
ã
وَمن|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¾ عن وفصله ء

ã
Ï¾ ٕاخراج ع� تدّل ا Øu@أ ِمن@: كلمة

ã
| الواحد اLٔصل أّن

عن أو زمان@, عن أو ,@ Øمع� مكان عن كاLٕخراج مصاديق@: وله
ã
Øك�	مع وهذا آخر@/

Vموع@/ عن أو جنس@,

اXذكور@/ اLٔصل ٕا� راجعة فهيى اُخر@, ãæمعا عن يقال@: وما

والتشديد@/ التأ@كيد ٕافادtا فأقّل الزيادة@: وأمّا

اللحـن باخت4ف معـناها وOتلف نكرة@, فرد ع� تدّل فهيى مَن@: كلمـة وأمّا
ما@/ ـ@ راجع موارد@,

ã
| نظ�ه مّر Fك الك4م@,

ã
| التعب� وكيفيّة

اXتكلّم ك4م ¡ن من تسـتفاد ا Ø̂ ٕا وال¿Ìطيّة واLٕستفهاميّة اXوصوليّة oفاهf
تعب�ه@/ وكيفيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

منع@:

مانع@, والفاعل ÇTروم@, منه@: Wنوع فهو منعاً@, اLٔمر ومن اLٔمر منعته ـ مصبا
ء
ã
Ï¿ال ومانعته عنه@/ كّف اLٔمر@: من وامتنع ومنّاع@/ مَنوع للمبالغة وجاء مَنَعة@/ وا�مع
عّز

ã
| أيى َمَنعة@, ã

| وهو Çwم@, تقّوي بقومه@: وامتنع ء
ã
Ï¿ال عن و[نّع نازعته@/ ]ع	

أو والعظَمة اLٔنَفة مثل مصدر وهيى :@ الزÌ¿Uيى قال يريده@/ من عليه يقدر ف4 قومه
فـ4ن ومُِنع ناعة@/ ÒXا من مقصورة تكون أن وNوز وا¡FÔة@, الَعش�ة وهم مانع@, bع



١٩٥ منع

ضُخم@/ مثل َمنيع@, فهو َمناعة@, صن ß¡ا ومنُع ومناعة@/ منَعة

مانع وهو مَنعاً@, ء
ã
Ï¿ال ومنعـته اLٕعطاء@, خ4ف وهو واحـد أصل منع@: ـ مقا

وَمْنعة@/ ِعّز
ã
| وهو َمنيع@/ ومكان ومنّاع@/

الّذيى ء ãÏ¿ال وب� الرجـل ب� Iول أن اXـنع الليث@: قال ـ ٣@.١٩ الxذيب
ويقال وَمَنعة@, ِعّز

ã
| وف4ن ٕاليه@, لَص ÔO L َمنيع@: ورجل فامتنع@/ منعته يقال@: يريده@,

Rي4ً كان ٕاذا ومَنّاع مَنوع ورجل فاحشة@/ ع� Òçتؤا L متمنّعة َمِنعة@: وامرأة َمْنعة@,
من واXانع نفسه@/ Zنع مَنيع ورجل غ�ه@, Zنع مَنوع رجل :@

Ø ã
èعراLٔا ابن وقال ِسكاً@/ ÔW

Xا مانع L اللّهّم )ص&@:
Ø ã
الن� عن ُرويى ما ـ أحدYا معنـيان@: له تعا� ا! الصفات

يستحّق@/ n مَن وZنع استحّق من يُعطيى وعّز جّل فكأ@نّه منعَت@/ Xا مُعطيى Lو أعطيت
وين½Íهم@/ Jوطهم أيى دينه@, أهل Zنع ٕانّه ـ ã

æوالثا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عمله@,
ã
| القادر الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

عمل@/ جريان يتوقّف به ما ٕاNاد

فراجع@/ يرادفها@, وب�مواّد بيyا الفرق عوق@:
ã
| سبق وقد

أمر وقوع
ã
| أو غ�ه@, عمل أو نفسه@, ٕا�عمل بالنسبة كان سواء مطلق واXنع

/@
Ø
Ì¾ أو خ�

ã
| جريانه@, أو

:@
ã
| Fك ـ نفسه عمل عن Zنع ما ـ ١

/@١٢ . ٧ ـ ٕاذأمرتُك َتسجَد منَعكأ@ّ. ما



منع ١٩٦

/@٩٤ . ١٧ ـ دي ÔGا جاَءُهم ٕاذ يؤِمنوا أن النّاَس مَنع وما
:@
ã
| Fك ـ غ�ه عمل عن Zنع ما ـ ٢

/@١١٤ . ٢ ـ ه Ôdا فzا ُيذكَر ا�أن َمساِجَد مَنع ن ÚW وَمنأظلُم
:@
ã
| Fك ـ أمر وقوع عن Zنع ما ـ ٣

/@١٢ . ٦٨ ـ oأث للخ�ُمعَتٍد َمنّاٍع
:@
ã
| Fك ـ تعا� ا! عمل عن Zنع ما ـ ٤

/@٥٩ . ١٧ ـ لون Pأ.و wا َب Pكذ أن ٕاّ. ياِت Ð.با ُنرِسل أن مَنعنا وما

Ø
Ì¿ال عمل وكذلك قبيح@, مذموم هو حيث ومن نفسه

ã
| �òا عن اXنع ٕاّن

Ø
j

الناس@/ من أو تعا� ا! من كان سواء هو@, حيث من وٕاNاده

أو العـقل@, به Jكم برنا¶ ع� أو أصلح@, أمر بلحاظ Fyم كّل كان ٕاذا وأمّا
ومستحسناً@/ Lزماً فيكون سيئة@: قبال

ã
| ومعاقبة Vازاة بعنوان

والديات@/ القصاص
ã
و| mا�را Vازاة

ã
| Fك وهذا

قاطبة
ã
| والص4ح �òبا nعا فٕانّه ,@ واXعطيى اXانع وجّل@: عّز ا! صفات ومن

Ø
Fع فيمنع وبذاته@, ذاته

ã
|

Ø ã
وغ	 ع�اLط4ق ومالك مطلق وقادر wا وTيط اLُمور

رaته
ã
Ø�Q ÏÉقت[ Fyم وكّل وخ�ه@, ص4حه يعلم ما ويُعطيى ه@, ØÌ¾و فساده يعلم

غضَبه@/ رaته سبقت ـ وعطوفته

Lو منع يلحقـه ف4 وجّل@: عّز ا! من واLٕعطاء والرaة اLٕفاضة Iّققت فٕاذا
واقع غ� اXع	 وهذا العبد@, من وجرم jوٕا وكفران وعصيان خ4ف ظهر ٕاذا Lّٕا قطع

ا�ّنة@/ أهل
ã
و| ا�نّة ã|و ا�Lخرة nعا ã

|

/@٣٣ . ٥٦ ـ نوعة Ö ÒW و.@ َمْقطُوعٍة . كث�ٍة وفا@كهٍة



١٩٧ َمّن

ما ٕاNاد واXنع وجوده@/ بعد فيكون ء
ã
Ï¿ال أجزاء ب� ا¡يلولة ٕاNاد هو القطع

بعده@/ ]ا فيتعلّق بقاًء@, أو حدوثاً ء
ã
Ï¿ال يتوقّف به

العبد يوجد أن Lّٕا فيه انتفاء L مستمّراً مستداماً وجّل عّز ا! إعطاء كان ا ØXو
تعا�@: قال منتف@/ ا�نّة ã| وهو ومنعه@, قطعه أسباب

/@٢٥ . ٥٦ ـ َسRماً َسRماً Rقي ٕاّ. ÓDتأث و. لغواً فzا َيسمعوَن .
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َمّن@:

خ�@/ ع�@اصطناع وا�Lخر ع�@قطع@وانقطاع@/ يدّل أحدYا أص4ن@: مّن@: ـ مقا
نون@: ÒXوا نون@/ ÒW @ Ôَغ� َفَلُهمأجٌر ـ قطعته بل@: Ò¡ا مننت يقال@: ومنه القطع@, اXّن@: ـ اLّٔول
عن ينقطع عييى ÔXا أّن وذلك اLٕعـياء@, واÒXّن@: اÒXَدد@/ وتقطع العدد تَنقص ا Øu@Lٔ نّية@, ÒXا
الباب ومن ي4ً@/ Òb ُصنعاً صنَع ٕاذا مَنّاً@: Zّن zمَن تقول@: اÒXّن@, ـ ا�Lخر واLٔصل /@� zالس

اLٕنسان@/ ِقوام wا
ã
الّ القّوة وهيى ّنة@, ÔXا

أنعم أيضاً@: به@, عليه Øíوام قتل@, باب من مَنّاً وغ�ه بالعتق عليه zمن ـ مصبا
اLٔضـداد@/ من أيضاً والضعف القّوة@, ّنـة@: ÔXوا /@ Òïِم وا�مع ـّنة@, ßXا ËºLٕوا به@, عليه
القلوب@, تنك«Ìمنه تكدير وهو الصنايع@, من له فعلَت ما له عددَت مَنّاً: عليه ومننُت
أيضاً@: مَنّاً ء

ã
Ï¿ال ومننُت وأ.ذَي@/ �ن ÒXبا َصَدقاتكُم .@ُتبِطلوا عنه@بقوله@: الشارع ي Òuو

ا Øu@Lٔ القطع@, وهو اÒXّن من ٕاËºفاعل ا Øu@وكأ اُن�@, اXنيّة نون@: ÒXوا نون@/ ÒW فهو قطعته@,
/@
×
فيُج	 ال«Êء من يسقط ء ãÏ¾ واÒXّن@: الدهر@/ نون@: ÒXوا اLٔعFر@/ تَقطع

ٕاحـدي من اُبدل ا Ø[ور وأمنان@, ومَـنّاِن مَّن يقال@: به@, يوَزن ما ّن@: ÒـXا ـ مفر
الن0عمة ّنة@: ßXوا َموزون@/ يقال Fك نون ÒW يُقّدر Xا ويقال وأمناء@, مَنا فقيل ألف@, النون�



َمّن ١٩٨

ف4ن zمَن فيقال@: بالفعل@, ذلك يكون أن ـ أحدYا وجه�@: ع� ذلك ويقال الثقيلة@,
يكون L ا¡قيقة ع� وذلك ْؤمن�@/ ÔXع�ا اُ� Pَمن َلقد ـ بالن0عمة أثقله ٕاذا ف4ن@: ع�
عند Lّٕا الناس ب� Dف مستقبح وذلك بالقول ذلك يكون أن ـ

ã
æوالثا تعا�@/ ! Lّٕا

ٕاذا قيل الُكفران عند ذلك سن Ô¡و الصنيعة@, دم Òt اßXنّة قيل@: ذلك ولقبح النعمة@, @كفران
ٕاسRمكم@, @ Ú ã Òَع� نKوا Ò].ُقل أسَلموا عليَكأن ّنوَن ÒZ ـ وقوله اßXنّة , حُسنت النعمة @ُكِفرت
بعُد@: َمنّاً فأّما ـ وقوله ٕايّاهم@/ هدايته وهو بالفعل@, علzم ا! ومن بالقول@, مyم فاßXنّة

عوض@/ ب4 اLط4ق ٕا� ٕاشارة

/@ ترّشحيى مّن @= مَنّا@ َمنا@, مان@, ـ ã
æيونا ,@

ã
æياÌº ,@ ع
يى ـ ã

تطبي� فرهنگ

/@
ã
æوز من @=@ مَنيا َمنيا@, ماِنه@, ـ@ @ آراميى ,@ ãæياÌº ,@ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

دادن@/ هديه و Rشيدن @مَّن@:@ ـ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وwذه ا¢صوصة@/ اXقطوعة اXعيّنة النعمة بروز هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ع�مع	القطع@/ تطلق اXناسبة

النعمـة هيى اXنّة أّن واXّنـة@: النعمـة ب� الفرق :@١٦٢ . ص الفروق
ã
| قال

مyا@/ قطعة ا Øu@كأ جوان}ا من اXقطوعة

واÒXّن وغ�ه@, ال�Sب� مثل اLٔشجار بعض من ي�ّشح Xا اÒXّن ـ oمفاه وأمّا
وال«Ìيانّية@/ الع
يّة من fأخوذة الوزن@: من Øمع� Xقدار

من Tـدود مقدار اX�ّشـح اXّن فٕاّن وبيyا@: اLٔصل ب� تناسـب ٕا� مضافاً
اLٔوزان@/

ã
| اXّن وكذلك اXتظاهرة@/ النعمة



١٩٩ َمّن

به@: عليه مننُت ـ قولنا
ã
| Fك ّ خارجيى Ø ã

فع� من  ـ اLّٔول مراتب@: له اXّن ٕاّن
Ø
j

بارز@/ Uصوصمقطوع ء
ã
Ï¿ب عليه أنعمت أيى

تعا�@: قوله
ã
| Fك عليه ّن ÒZ أ@نّه واّدعاء وٕابرازه مَّن ٕاظهار ـ

ã
æالثا

/@٢٦٤ . ٢ ـ وأ.ذَي �ن ÒXبا َصَدقاِتكُم ُتبِطلوا .

ٕانـعامه باعتـبار عليه منِعم أو عليه zمن بأ@نّه والقوِل وٕاظهاره اXّن بٕابراز أيى
تعا�@: قوله

ã
| Fوك السابق@/

ـ َهدا@كُم عليكُمأن ّن Ô ÒZ اُ� َبل ٕاسRَمكُم Ú ãع� نKوا Ô Ò] ُقل. أْسَلموا َعلَيَكأن ّنوَن Ô ÒZ
/@١٧ . ٤٩

قوله
ã
| Fوك عليك@/ بٕاس4مهم اLٕنعام يُظِهرون أو بٕاس4مهم عليك يُنعمون أيى

تعا�@:

. ٢ ـ أذًي و. َمـنّاً أنَفُقوا ما ُيتِبعوَن . Ú
Ôj اِ� سبيِل

ã
| م ÒGأموا ُيْنِفقوَن الPذيَن

/@٢٦٢
/@Lًقو وٕاعادته ٕانعام وٕاظهار ]ّن اLٕنفاق بعد L@يأتون أيى

اLٕظهار
ã
| ٕانعاماً أو اòارج@,

ã
| Tقzقاً حقيقيّاً ٕانعاماً يكون أن من أعّم فاXّن

ÓFمنِع نفسه وNعل ا¡ال
ã
| ويذّكره ٕانعامه من سبق ما حيثJسب اXتكلّم وباّدعاء

ã
| Fبـوقوعه يتحقّقان ا Ø̂ ٕا F Øuفٕا واLٕحسـان اLٕنعام 4Rف وهذا السابق@/ باعتـبار

فع4ً@/ اòارج

:@
ã
| فgا ـ@

Ø ã
الفع� اXّن وأمّا

/@١٦٤ . ٣ ـ َرسوً. فzم َبعَث ٕاذ Òؤمن�Xَع�ا اُ� Pَمن َلَقد

/@٩٠ . ١٢ ـ َعَلينا اُ� Pَمن قد@ @أخيى وهذا يوسُف أنا قاَل



َمّن ٢٠٠

اLٕبـت4ءات مـن والتخليص الرسول ببعث اXؤمن� وع� علينا ا! أنعم أيى
والشدائد@/

/@٦ . ٧٤ ـ ßَتْستك� Ö Ôï Ò].و فاْهُجر ْجَز Kوالر
الدنيا@/ متاع

ã
| واLٕسðادة اLٕستكثار بنيّة تُنِعم Lو ُتعِط L أيى

/@٨ . ٤١ ـ نون ÒW Ôَغ� مأجٌر ÒG
بوجه@/ فzا انقطاع L Tدودة غ� مطلقة عطيّة أيى

مقطوعة@/ غ� اLُخرويّة النعم أّن ملك@:
ã
| سبق

/@٥٧ . ٢ ـ لوي Pوالس ّن ÒXا َعَليُكم وأنَزلنا الَغFَم َعَليكُم وظّللنا

النـباتات من ي�ّشح ]ا فيه اختصاص Lو wا@, يتنّعم نعمـة يكون Fّكل اÒXّن
سلو@/ ـ راجع ـ وأمثاله كال�Sب� واLٔشجار

/@٣٠ . ٥٢ ـ ُنون ÒX ا َرْيَب بِه َن�بُّص شاِعٌر َيقولوَن أم

أفـعال
ã
| ويوجد شّك@, مع توّهم والريب@: وانتظار@/ نظر مع Ø
تص ال�بّص@:

بصور ثّل ÔZو ر zويُصو Jدث ما واXراد @أفعاله@,
ã
اXتعال@و| العزيز يرتبط@با! Dف L العباد

والَعـجول لول zكالذ صفة واÒXنون والتحّوLت@/ والب4يا والنوازل ا¡وادث من Uتلفة
للنعمـة ٕابرازاً فيـه يكون ما أيى وٕاظهارها@, النعمـة بٕابراز يتّصف ما ]ع	 واÒXنـوع@:
اXعّينة@/ النعمة Øفيه@تتج� كّل@مورد

ã
@يستعمل@|

Ø
j ,

Ø ã
ا¡قي�

Ø ã
اLٔص� معناه هذا ا¤دودة@/

ومتوقّعاً@/ ومطلوباً نعمة اXوت يكون مورد
ã
ف� اXوارد, النعمة@Oتلف@باخت4ف وظهور

ولو مـطلوبة@, منه الظاهرة وIّوLته حوادثه كانت ٕاذا مَنوناً الدهر يكون مورد
ã
و|

قدZاً العرب كلFت
ã
| تستعمل كاXثَل اÒXنون& )َريُب الكلمة وهذه قوم@/ أو طائفة عند

يـراد َنـتوّجع@/ وَريبه اÒXنون أِمن الُمَخْضَرمين@: من
Ø ã
اÔGَذ� ُذَويب أبو يقول وحديثاً@,

وIّوLته@/ نوازله



٢٠١ م�

ما نوازل من وي�ّتب Jدث ما ٕاليه يصل أن ٕانتظار الكرZة@: ا�Lية
ã
| واXنظور

ا¤دود@/ التنّعم من ٕاليه برز
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

م�@:

منه به@, القضـاء ونفاذ ء
ã
Ï¾ تقدير ع� يدّل صحيح واحد أصل م	@: ـ مقا

واÒXنيّة خلقُته@/ منه يُقّدر أيى ,@ Ø ã	َم اLٕنسان وماء ر@/ اXقد0 ر zقد أيى ,@ ãæاXا له Ò	م ـ قوGم
منه@/ اُفعولة واLُمِنّية@: ره@/ يُقد0 أمل اLٕنسان@: ã Ø	 Ò]و ء@/

ã
Ï¾ ع�كّل رة zمقد ا Øu@Lٔ وت@, ÒXا

الّذيى نا@: ÒXا الَمجري هذا Nريى ا
Ø
Wو فيه@/ يُذبَح أن ر قد0 Xا به يى Ø Ôd قوم قال َمّكة@: Ò	وِم

Lّٔن اXعـ	 ذلك وهو قرأه@, الكـتاَب@: Ø	
Ò] وقولنا@: عليه@/ يُعمل تقدير Lٔ@نّه به@, يوزن

Lٔ@نّه التقـدير من وهذا غ�ه@, باَري ٕاذا اناة ÔW
ã
æا ÔZ Òæما الباب@: ومن تقـدير@/ القراءة
ُيساويه@/ أن يريد َغ�ه بفعل فعله يُقّدر

أمـناء@, وا�مع َمنوان@, والتثـنية وغ�ه@, السمن به يُكال الّذيى نا@: ÒXا ـ مصبا
]ّكة@, موضع Ëºٕا :@ Ò	وِم مَنّاِن@, والتثنـية أمنان@, وا�مع بالتشديد@, مَّن :@o] @@لغة

ã
و|

قّدره@, رمي@: باب من َء
ã
Ï¿ال ا! Ò	وم ُمنع@/ اُّنث وٕاذا ½Íف@, فيُ التذك�@, عليه والغالب

القدر@, وهو اXنا من مأخوذ قيل كذا@, و[ّنيت ِم	@/ çأ الرجُل@: Ò	وأم نا@/ ÒXا ËºLٕوا
الثـانية وbع ,@ Ò	ُم اLُو� وbع واLُمنيّة اÔXنية ËºLٕوا حصوله@, يقّدر صاحبه Lّٔن
رمي@: باب من

ã
	 ÒZ Ò	وم َمنـّيه@, أراق ٕامناًء@: الرجل Ò	وأم معروف@, :@

Ø ã
Ø	ـ ÒXوا /@

Ø ã
æماLٔا

استدعي الرجل@: واستَم	 اXنقوص@/ ٕاعراب فيعَرب لغة والتخفيف فعيل@,
Ø ã
	Xوا لغة@,

ا�Fع@/ غ� بأمر مَنيّه

وقد الَقدر@, بالياء@:
ã
	ÒXوا به@/ يوَزن الّذيى مقصور@: واÒXنا ـ ٥٢٩.١٥ الxذيب



م� ٢٠٢

و]ا يكون ]ا النفـس حديث :@
ã
Ù	ا¦ـ أبو@العـبّاس@: قّدر@/ أيى ك@, Ø

Ì»َي ما لك ا! مَ	
/@
Ú ã
ٕا� يص� أن وأحببُت قّدرته ء@:

ã
Ï¿ال [ّنيُت L@يكون@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXطلق والتقدير تقدير@/ مع أمر حصول يى ØÎ¿ت هو اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن
اLٔصل@/ مصاديق وليسمن ّ Vازيى مع	

وÌºيانيّاً@/ ع
يّاً مَنيا من مأخوذتان واÒXنا اÒXّن أّن اXّن ã| سبق فقد َمنا@: وأمّا

الع
ّية@/ من مأخوذاً أيضاً اXاّدة
ã
| القطع مفهوم يكون أن يبعد Lو

اXعـ	 هذا وباعتـبار ,@ يى ÙÎ¿الت مع	 ظهور فٕانّه الرجل@: ماء ]ع	
Ø ã
	ÒXا وأمّا

/@ يى ÙÎ¿ت ذات نفسه جعل أيى ٕامناًء@, الرجل أم	 يقال@:

/@٥٩ . ٥٦ ـ اòالقون Lن ُلقونهأم ÒH Ôrءأن نون Ô] أفرأيrما

/@٤٧ . ٥٣ ـ Ò�
Ô] ٕاذا ُنطفة واُ.ن�ِمن @كَر Pالذ

ß
ْوَج� Pالز خَلق وأ@نّه

/@٣٨ . ٧٥ ـ َعلَقًة @كاَن Ø Ôj Ò� ÔZ Ý ã
َم� ِمن ُنطفة يُك nأ

حقيقة بل ولد@, خلق ٕا� نظر له يكن nالرجل أّن ٕا� ٕاشارة التوصيف@باLٕمناء
Jصـل L وال¿Îوة@: يى ÙÎ¿الت ذلك يتحقّق n لو Mيث ,@

Ø ã
æالنفسا يى ÙÎ¿الت هو اLٕمناء

اLٕمناء@/

يظهر الّذيى Ø ã	Xا من اLٕنسان خلق حيث وجّل@, عّز ا! خلق عظمة من وهذا
/@ يى ÙÎ¿الت وهو اLٕمناء من

وبأّن ,@ Ò	Ç ÔZ الّذيى Ø ã	Xا ذلك هو وتكّونـه خلقتـه مبدأ بأّن اLٕنسان 
وليعتـ



٢٠٣ م�

ومراحل والgال السعادة طلب
ã
| منه يسـتفيد أن وLزم خلقته@,

ã
| عجن يى ÙÎ¿الت

الروحانّية@/

ã
| التقدير من أثر Lو ,@ يى ØÎ¿بالت Lّٕا قوام له ليس Iّصله حال

ã
|
Ø ã
	Xا أّن فظهر

به@/ يعلّل Øح التكّون هذا

من م�ل اXوت فٕاّن والتقدير@, يى ØÎ¿بالت يتّصف ما ]ع	 مّية@: zكالر اÒXنيّة وأمّا
ٕا� السالك ل4ٕنسان يى ØÎ¿ت ومورد الرaن@, جانب من ومقّدر اLٕنسان@, س� منازل

تعا�@: قال والفناء@/ اXاّدة nعا مضيق عن يتخلّص وبه لقائه@, وٕا� ا!

/@٦ . ٦٢ ـ اXوَت فَتمنPُوا النّاِس ُدون ِمن �ِ أولياُء أ@ّنكم Ôrَزعم ٕان

/@١٤٣ . ٣ ـ َتلَقوه َقبلأن ِمن اXوَت ّنوَن Ò] Ôrُكن وَلَقد

/@٥ . ٢٩ ـ ٍت Ð. اِ� أجَل فٕاّن اِ� ِلقاَء يَرُجو كاَن َمن

لتدّل مزيدة واLُضحّية@: واLُحدوثة كاLُضحوكة اُمنوية أصلها اLُمنّية@, وأمّا

ã
Ø	للتم تامّاً مصداقاً يكون واXع	ما /@

Ø ã
æماLٔا وا�مع فيه@, واXبالغة اXع	 ع�زيادة

وا¡دوث@/ والضحك

ـ اُمِنّيته
ã
| يطاُن Pالش Òأل� Ø�

Ò] ٕاذا ٕاّ. Ø ãن� و. َرسول ِمن َقبلك ِمن أرسَلنا وما
/@٥٢ . ٢٢

عن غاف4ً نفسه من ٕاشxاء فيه ء
ã
Ï¾ ٕا� ورغبة وتقديراً ياً

Ø
Î¿ت اختار ٕاذا أيى

الشـيطان فيجد ا�«Êنّية@: الدنيويّة ا¡ياة ÏÉمقت ع� الكامل@, اòالص اLٕخ4ص

ّ ٕاG×يى برنا¶ ã| اòلط يوجب شيئاً يه
Ù
Î¿ت موضوع

ã
|

ã
فيُل� للوسوسة@, مستعّداً ً4ّT

خالص@:

/@٢٠٠ . ٧ ـ oَعل يٌع Òd ٕانPُه باِ� فاْستَِعْذ زٌغ نَ يطان Pالش ِمن �غنَّك يَ وٕاّما



م� ٢٠٤

/@١١١ . ٢ ـ م Ûzأماِن ِتلَك َنصاري أو ُهوداً كان َمن ٕاّ. نّة Ú	ا َيدخَل لَن

/@١٤ . ٥٧ ـ Ø ãæأ.ما وارَتبrوَغّرتكم rصPوَترب فَتنrأنُفسكم ولكّنكم

/@١٢٣ . ٤ ـ @به َز ÔN سوءاً َيعمْل الكتابَمن أهل Ø ãæو.أما بأماِنّيكم لَيس

ع� شخص كّل من
ã
Ø	¦وا وتقدير@, يى ØÎ¿بت اLنسان Ø	يتم ما كّل :@

Ø ã
æماLٔفا

من يكون أن Ø	يتم الكتاب أهل من فكّل وأعFله@, أفكاره وMسب حاLته ÏÉمقت

ã
| ا£ازاة

ã
ÏÉيقت العدل أّن عن غاف4ً ا�Lخرة@/

ã
و| الّدنيا

ã
| اXتنّعم� ومن ا�نّة أهل

النفسانّية@/ م
Ø
zأمان ا¡ّق يوافق ف4 كان@, شخص أيى ã| اLٔعFل سيّئات

َحّقاً@/ ا� وْعَد ـ
ã
| ا¡ّق الوعد ٕا� راجع ليس

ã
| فالضم�

وهو وحاLته@, [اي4ته باقتضاء النفس طلب ٕا� مرجعـه
ã
Ù	¦ا أّن Oـ� Lو

تعا�@: قال اللحاظ وwذا ن@/ ×aالر ٕاليه يدعو ما خ4ف ٕا� اLٕنساَن يدعو الّذيى

َيـِعُدهم ومـا zم �ـن ÔZو َيِعدُهم ///@ Pفلُيبّتـكُن م ÚuُمرÐ.و م Ô Úyي�وُ.َمن م ÚyـPِضل وَ.ُ
/@١١٩ . ٤ ـ ُغروراً ٕاّ. يطاُن Pالش

ٕاليه يدعـو ما وٕا� ا¡ّق ٕا� متوّجهاً اLٕنسان دام وما اLٕض4ل@, بعد فا¦نية
غ�ه@/ ٕا�

ã
Ø	¦ا يتحقّق L الرaن@:

/@ Ø	فتم ,@ صاحب[ن¥ جعلته أيى منّيتُه يقال@:

حصل ٕاذا واXؤمن وجّل@, عّز ا! ٕا� والتفويض oوالتسل الرضا Oالف
ã
Ø	¦وا

الشيطان@/ من با! يستعيذ أن Lزم :@
ã
Ø	¦ا له

ã
| Fك وا�Lراميّة وال«Ìيانيّة العـ
يّة ã| مستعملة كانت فالكلمة ـناة@: ÒXا وأمّا

التقدير@/ ٕاLه أو ,@sص Ëºٕا ,@
ã
تطبي� فرهنگ



٢٠٥ مهد

وقد مَناُة@, كلّها اLٔصنام أقدَم فكان ـ ص١٣ اLٔصنام كتاب
ã
| منذر أبو يقول

اÇXدينة ب� بقُديد البحـر ساحل ع� منصوباً وكان مناَة@, عبَد تسّميى العرب @كانت
ي�ل ومن واòزرج اLٔوس وكانت حوله وتذبح تعظّمه العربbيعاً وكانت ومّكة@,

له@/ دون
Ô
vو له ويذMون يعظّمونه اXواضع من قارب وما ومكّة اXدينة

/@٢١ . ٥٣ ـ اُ.خري الثاِلثَة وَمَنوةَ ي Pوالُعز الRَّت Ôrأفرأي

]ع	 وال«Ìيانيّة الع
يّة ã| وهيى ,@ ã	ÒXوا اÒXنو ماّدة من مشـتقّة الكلمة ولعّل
حجر@/ Uصوصمن ع�شكل مقطوعاً كان sالص هذا ولعّل القطع@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مهد@:
اLّٔول وÇbع الفـراش@, هاد@: ßXوا هد ÒXوا ِمهاد@/ وا�مع معروف@, اXهد@: ـ مصبا
له Çّهد Ò]و لته@/

Ø
Îºو وطّأته [هيداً@: اLٔمر ومّهدت ُكُتب@/ مثل مُُهد ã

æالثا وbع ُمهود@,
قبلته@/ العذر@: له ومهدت اLٔمر@/

تَوطّأ@/ ّهد@: Ò]و ْهد@/ ÒXا ومنه ء@,
ã
Ï¿لل وت«Îيل توطئة ع� تدّل كلمة مهد@: ـ مقا

وتسّوي@/ ارتفع وغ�ه@: البع� َسنام د Òxوام ء@/
ã
Ï¾ كّل من الِوطاء هاد@: ßXوا

فيه لِيـنام ـيّأ Ôv اXوضع وكذلك
Ø ã
للص� اÒXْهد الليث@: قال ـ ٢٢٩.٦ الxذيب

وÇbع للعـباد@, مهاداً ا! جعلها كاLٔرض اXهد@, من أbع Ëºٕا واßXهاد قال@: /@
Ø ã
الص�

اXهـد وأصل يوط0ئـون@/ أيى هدون@, ÒZ@ م ßÎ»نُفRٔف ـ@ ومنـه أمِهدة@, وث4ثة مُُهد اßXهاد
وطـيئاً مكاناً جعلت أيى ومهدت@:

ã
Ï»لنف مّهدت يقال@: والتلي�&@, )التوطئة التzوث�

واستواء@/ Îºولة
ã
اKفض| ما اLٔرض من اÒXهدة :@ÍÉالن وقال /@4ًÎ

Ò
º

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



مهد ٢٠٦

والتحقيق@:
واLٕس�احة@/ للسكونة وموطّأً مهيّأً Tّل جعل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

نام zوالس واLٕس�احة@/ للنوم والفراش اXوطّأة@/ واLٔرض /@
Ø ã
للص� هد ÒXا مصاديقه@: ومن

واKفضت@/ استوت ما اLٔرض ومن للجلوس@/ وانبسط tيّأ ٕاذا

وقبوله@/ العذر
ã
| وا¦هيد اXعنوّية@وٕاص4حها/ اLُمور @[هيد

ã
| Fك @اXعنويّات: ã|و

تعا�@: ويقول

/@٤٤ . ٣٠ ـ هدون ÒZ م
ß
Î»نُفRٔف اً ß¡صا َعِمَل وَمن

ã
| وماّدياً معنويّاً مقاماً أو روحانيّاً@, ومقاماً معنويّاً Lًم� ويسّوون vيّئون أيى

Lٔنف«Îم@/ الدنيا
ã
و| ا�Lخرة

:@
ã
| Fك ـ اLُخرويّة nالعوا ã|و

/@١٩٧ . ٣ ـ هاد ßXا وِبئَس
Ô
Úsجه مأواُهم Ø Ôj

:@
ã
| Fك ـ

Ø ã
للص� واXهد

/@٤٦ . ٣ ـ Rًوَكْه هِد ÒX ا
ã
| النّاَس وُيكل�م

:@
ã
| Fك ـ اXاّدية اLُمور

ã
و|

/@٥٣ . ٢٠ ـ َمْهداً أ.ْرَض َلكُم َجَعَل الPذيى
/@٤٨ . ٥١ ـ اِهدون Xا فِنْعَم شناها فَر وأ.ْرَض

وMار جبال فzا ليّنة مستوية جعلها حيث اLٕنسان@, للعيشوحياة مهيّأة أيى
وكـّل وحرارة@, ور´ وهواء ونباتات وأشـجار وحيوانات Uتلفة ومعادن وأحجار

حياته@/ ٕادامة
ã
| اLٕنسان ٕاليه ما@Jتاج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠٧ مهل

مهل@:
من جنس وا�Lخر تَُؤدة@/ ع� ـ أحدYا يدّل صحيحان@: أص4ن مهل@: ـ مقا
قال وٕاذا وا�Çمع@, ل4ٕثن� وكذلك رجُل@, يا مَه4ً تقول@: الت�َؤدة@/ ـ فاLّٔول الذائبات@/
أن ولعلّه اLّٔول@, خ4ف وهذا التقّدم@, ا¦ّهل@: عبيد@: أبو وقال وا!@/ مَهَل L قالوا مَه4ً@,
واLٔصل ع�ِرسله@/ أيى ع�ُمهلته@,

×
Ï¿وم يُعاِجله n ا!@: وأمهله اLٔضداد@/ يكون@من

الذائب@/ الن�حاس هو وقالوا@: يت@/ zالز ُخثارة هو وقالوا هل@/ ÔXا ـ ا�Lخر

واËºLٕاÒXْهل مثله@/ [هي4ً ومهzلته طلبه@/ وأّخرت أنظرته :@Lًٕامها أمهلته ـ مصبا
تَعجل@/ Lو أمرك

ã
| اتِّئد ايى [ّه4ً, @أمرك ã|@و[ّهل Lًوأمَهل@ٕامها لغة@/ والفتح بالسكون,

اLٔمر@:
ã
| و[هzل تأخ�@/ أيى ُمهلة@, اLٔمر ã|و الرفق@/ وهيى كذلك@, ُغرفة@, مثل واÔXهلة

يعجل@/ nو [ّكث

اÒXهل الليث@: وقال شيئاً@/ عنك غنـيٍة Ô[ وا! مَهُل ما يقال@: ـ ٣٢٠.٦ الxذيب
التثقيل@/ وNوز تَعجل@, L وسكوناً ِرفقاً أيى ف4ن@: يا مَه4ً تقول@: والوقار@, السكينة

ã
| تـقّدم ذو أيى مََهل@, ذو وف4ن التقّدم@, وهو ال«Ìيع@, اXاِهل@: :@ Ø ãèعراLٔا ابن وقال
أو ِسّن

ã
| تقّدمه ٕاذا هلة@, ÔXا ف4ن ع� ف4ن أخذ ويقال@: /@

Ø
Ì¿ال

ã
| يقال Lو ,@�òا

تقّدموه@, الّذين أس4فه الرجل@: ومََهُل الُعّدة@/ ُخذ أيى @أمرك: ã| اÔXهلة ُخذ ويقال: أدب@/
مرضه@:

ã
| Ï¼أو ٕانّه بكر,

ã
èأ عن وُرويى مََهلَك@/ ورحم@ا! مََهلُك@قبلك@, تقّدم يقال@قد

الصديد هذا@:
ã
| اÔXهل عبيد@: أبو قال وال�اب@/ للُمهل Yا ا Ø̂ فٕا هذين@,

Ø ã
èثَو@

ã
|@

ã
æٕادفنو

أ@نّه Lّٕا القَِطران من ÍÈب اÔXهل@: الليث@: وقال اُِذيب@/ ِفِلّز كّل هذا@: غ�
ã
و| والَقيح@,

بالزيت@/ شبيه رقيق ماء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



مهل ٢٠٨

والتحقيق@:
عـمل جريان ب� Dف وتوّسع انفـراج ٕاNاد هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

اLٔصل@: آثار ومن ٕا�أجل@/ العمل بأن@Zتّد التعّجل@واLٕنقضاء, @قبال
ã
| وهذا وخا[ته@,

وهـو واLٕتّـئاد والتأّجل@, والتأّخر@, والسكينة@, والتباطؤ@, ,@ ØãÏÉXوا والتقـّدم الرفق@,
/@
ã
Ùæالتأ

Lّوٕا اLٔصل@, مصاديق من تكون اXذكوران@: القيدان
ã
æعاXا هذه

ã
| كان وٕاذا

Vازاً@/ فتكون

واFXطلة@/ التسويف اXاّدة@: مفهوم من كلمة وأقرب

غـ� ÇWزوج ء
ã
Ï¾ كّل ع� ويطلق والصـديد@, القيح ]عـ	 فهو اÔXهل@: وأمّا

الع
ّية@: اللغة من مأخوذ وهو ,@
Ø ã
ن� خالصغ�

/@ zغش مَزج@, خَلط@, @@= )ماَهل&@ ـ قع

ã
| خلطاً يوجب واLٕمهال اFXطلة فٕاّن اLٔصل@: وب� بينه تناسب ٕا� مضافاً

/@
Ø ã
ن� غ� وكونه ء

ã
Ï¿ال

/@٢٩ . ١٨ ـ Ìاُب Ú¿ال ِبئَْس الُوجوَه َيشويى ْهِل ÔXكا ]اء ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان

/@٤٥ . ٤٤ ـ الُبطون
ã
|
ã
يَغ� هِل ÔXكا

ß
oأ.ث َطعاُم الَزّقوِم َشَجرِة ٕاّن

/@٨ . ٧٠ ـ كالِعْهن باُل
ß
	 ا وتكوُن هِل ÔXكا Êُء@

Ú
ال« َتكوُن يوَم

/@ ÓFوطع ولوناً جنساً اXنكدر
Ø ã
الن� غ� ا¢تلط ء

ã
Ï¿ال مyا@: كّل

ã
| واXع	

من بÍÉب أو الزيـت@, من ّ رديى الد� أو الذائب@, فر بالص� الكلمة تفسـ� وأمّا
اXصاديق@/ ذ@كر باب fن بأمثاGا@: أو بالدم@, أو القَطران@,



٢٠٩ Fمه

وحـال ا¤Çيط اقـتضاء فـبمناسبة النـقاء@: غـ� اLٕنكـدار ذلك ÇIقّق وأمّا
/@oول4ٔث Øsجه Tيط

ã
| Fك وقلوwم@, اLٔشخاص

/@١٧ . ٨٦ ـ ُرَويداً أمِهْلُهم الكافريَن ل �ه Òf
/@١١ . ٧٣ ـ Rًَقلي ْلُهم �وَمه النّعمة ãب�او� �واXكذ

ã
æْر وذَ

حق0ـه@/
ã
| التعجـيل وعـدم وفرجة مهلة

ã
شـخص| جعل وا¦هيل@: اLٕمهال

فيه ي4حظ والتفعيل النظر@/ هذا فيه وي4حظ بالفاعل ا¡دث ع�قيام يدّل واLٕفعال
تأ@كيداً@/ ا�هتان لوحظت اLُو� ا�Lية

ã
ف� باXفعول@/ والتعلّق الوقوع جهة

ÇVازاة
ã
| العجـلة وعدم واLٕصطبار الطمأنينة Iقّق ٕا� اLٕمهال

ã
| والنظـر

واLٕص4ح التنبّه ورجاء ا¡ّجة@, وٕا[ام ا¡ّق تثبيت ٕا� ا¦هيل
ã
و| ا¢الف�@/ اLٔفراد

اLٕعتذار@/ ورفع والتوبة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Fمه

هيى بعÎÉم فقال فيه@: اختلف :@Fمَه ـ ا£ازات الكلم ـ
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

اُ¡قت ما هيى اòليل@: وقال بالياء@/ يكتب أن فحقّها ,@ Òفَع� ع�وزن مركّبة غ� @كلمة
اXثل�فأبدل تتابع استكره

Ø
j ,@Cوأي Aحي Lو ال¿Ìط@, كلFت بسائر تَلحق Fك ما wا

أخواtا@/ ع� قياساً قريب اòلـيل وقول اGمس@/
ã
| لتجان«Îا هاًء اLُو� ما ألف

مع	للكّف L ٕاذ بعد@, وفيه ال¿Ìطّية@, وما ]ع	كّف مَه من مركّبة هيى الزّجاج@: وقال
]ع	 مَهمن@, العرب@: عن الكوفيّون حكي ما ثبت ولو ُبعد@/ ع� Lّٕا مع	ال¿Ìط مع

اLٕستفهام@/
ã
| Fمه جاء وقد الزّجاج@/ Xذهب مقّوياً لكان مَن@:

:@
ã
| ٕالzا الضم� لعود Ëºٕا :@Fمَه ـ اللبيب

ã
مغ	

/@١٣٢ . ٧ ؤِمن�ـ Ô[ لَك Lُن fا@ wا@ ِلَتْسحَرنا@ آيٍة ِمن به تأِتنا Fَمه



َمهن ٢١٠

اللـفظ ع� 4ًa wا@, وضم� به ضم� علzا عاد وغ�ه@: ّ الزÌ¿Uيى وقال
زمـان@, ظرف Fمَه بعـÎÉم@: وقال حرفاً@/ ã

çتأ ا Øu@أ :@
ã
Îي�

Û
ال« وزعم اXعـ	@/ وع�

مع	 تضّمن مع الزمان
Ô
غ� يَعقل L ما أحدها معاٍن@: ث4ثة وGا وقت@/ ّ أيى واXع	

ـ والثالث ال¿Ìط@/ لفعل ظرفاً فيكون وال¿Ìط الزمان ـ
ã
æوالثا ية@/ �Lا ومنه ال¿Ìط@,

bاعة@/ ذ@كره ٕاستفهام@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ع� دLلة Fمه

ã
| أّن Lّٕا ما@, كلمة مع مش�كة وهيى مرّكبة@, غ� الكلمة أّن

فzا@/ اللفظ بزيادة استمرار@,

وكيفيّة اòطاب ¡ن من تستفاد ا Ø̂ ٕا فzا ا¢تلفة
ã
æعاXا ٕاّن ومَن@: ما ã

| وقلنا
اللحن@/ Rصوصيّة خصوصيّاته Hتلف مع	واحد Lّٕا وليسGا الك4م@/

ã
| تعب�

ã
| ما@, كلمة

ã
| Fك ولل¿Ìط@, اX}م@, ء

ã
Ï¿ال	ع[ الكرZة@: ا�Lية

ã
| Fمه فكلمة

وال¿Ìط@/ النكرة مورد

ا�Lيـة ٕا� راجع اXؤّنث وضم� ما@/ ]ع	 وهو Fمه ٕا� يرجع اXذّكر وضم�
اعتقادهم@/ ع� wا ُيسَحرون

ã
الّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َمهن@:
مَه� قوGم منه ء@, ãÏ¿ال ã| وحقارة ع�احتقار يدّل صحيح أصل مهن@: ـ مقا
واXاِهن اòدمة@/ هن@: ÒXا الباب ومن هانة@/ ÒXا Øمَه�ب� وهو قارة Ò¡ا هانة@: ÒXوا حق�@/ أيى

جذبته@/ الثوَب@: وَمهنُت اòادم@/

وامxنته@: استخدمته@/ وأمهنته: غ�ه@/ خَدم @قتل@ونفع@:
ã
èبا من مَهن@مَهناً ـ مصبا



٢١١ َمهن

َخَدمته@/ أيى مََهنته ثياب
ã
| وخرج خدمxم@/

ã
| أيى أهله@, مهنة ã

| وهو ابتذلته@/

ٕاذا مَهن وقد وLوه@, بالعمل ا¡ذاقة هـنة@: ßXا الليث@: قال ـ ٣٢٩.٩ الxذيب
اLٕبل من للفَحل ويقال حق�@/ ضعيف مَه�@: ورجل العبد@/ واXاهن@: َضيعته@, ã

| عِمل
ضعيف@/ قليل ماء من أيى َمه�@ ماٍء من مَه�@/ مائه@: من يُلقح ٕاذا sوالغ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

له يكون Lو اختيار Iت يكون الّذيى الضعيف هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن

موظّفاً كونه جهة واXو�من اLٔج�@/ واòادم اXملوك@, العبد مصاديقه@: ومن اختيار@/
الغاسل@/ عمل Iت استقّر ٕاذا والثوب ُيلقح@/ أن يستطع n ٕاذا والفَحل عائلته@/ òدمة

والعمل@/ اòدمة آثار من فهو ا¡ذاقة@: وأمّا

ء@/
ã
Ï¿ال نفس

ã
| حقارة ون ÒGا ٕاّن وب�اGوان@: بيyا والفرق

/@٨ . ٣٢ َمه�ـ ماء من ُسRلة ِمن َنسلَه جعل Øj
/@٢٠ . ٧٧ َمك�ـ َقرار

ã
| َمه�فَجعلناه ماء ِمن ُلْقكم ÒK nأ

خ� هو ما لنفسـه Oتار Øح فيه@, اختيار Lو له قّوة L ضعيف ماء من أيى
له@/ وص4ح

/@٥٢ . ٤٣ ُيب�ـ َيكاد َمه�و. هو اّلذيى هذا من Õخ� أنا أم

/@١٠ . ٦٨ ـ oبنَم َمّشاٍء اٍز Ø ÒY à
َمه� َحRٍّف ُكّل ُتِطع و.

حيث الّس4م@, عليه Ïºمو اXبعوث
Ø ã
النّـ� حّق ã

| فرعـون قول اLُو� ا�Lية
الضعيف كالعبد ٕانّه فقال ظاهرّية@وحكومة@وسلطنة, ماّدية@وٕامكانات توّجه@ٕا�جهات

/@
ã
حكوم وسعة

ã
سلطن قبال

ã
| اختيار Lو له قدرة L الّذيى



موت ٢١٢

برناVاً وO@Lتار نفسه@,
ã
| واستق4ل شخصيّة له ليس ٕا�من ٕاشارة ـ والثانية

والشيطان@, اGوي يتّبع دا_اً فهو اُموره@,
ã
| oتصم له وليس سلوكه@,

ã
| صا¡اً قاطعاً

واGمز والظلم واLّٕدعاء با¡لف نفسه ويقّويى والف4ح@, العقل خ4ف برناVاً وOتار
واللمز@/

بوسـيلة بأمر يلـðم فا¡الف مطلقاً@/ L با¡لف تعّهد ٕانّه ا¡لف@:
ã
| وسـبق

عليه@/ يعتمد تصمoمستقّل له وليس ا¡لف@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

موت@:

وِمت� لغـة@, خـاف بـاب من ات ÒZ وماَت مَوتاً@, وت ÒZ اLٕنسان مات ـ مصبا
وِكدَت تَدوم ِدمَت اXعتّل من ومثله اللغت�@, تداخل باب من وهيى ثالثة لغة أموت
للتخفيف@/ والتخفيف بالتثقيل@, َمّيت فهو اد@/ ÒQو تكاد Fzف وجاء ود@, ÒQ وجدَت تكود
oÇXا

Ø
ËÉب وات ÔXوا روح@/ ذيى كّل ã

| يصلح ومات ا!@/ أماته فيقال باGمزة ويعّدي
كّان@, والس� العFرة من خلت ومَواتاً@: مََوتاناً اLٔرض وماتت اÇXوت@/ مثل لغة والفتح
Çwا ينتفع Lو Gا مالك L

ã
الّ اLٔرض وات@, ÒXا وقيل@: باXصدر@, تسمية مَوات فهيى

واÇGيئة@, للحال :@Ì»بالك واßXيتة َبليد@/ أيى َسكران@: وزان الفؤاد مَْوتان ورجل أحد@/
وأصلها َميتات@, وا�مع أنفه@, َحتف مات ما ا¡يوان@: من واÒXيتة حسنة@/ ِميتة ومات
غـ�

ã
| التخفيف والðم اLٔصل@, Lٔ@نّه

Øã
ÏºناLٔا ميتة

ã
| التشـديد والðم قيل@: َمّيتة@/

واXيّتات العق4ء@, بذكور Uتّص واXيّتون يعقل@, من bع çو ÒXوا /@Fyبي فرقاً ,@
Øã
ÏºناLٔا

ومُـؤتَة وأبـيات@/ بـيت مثل َميت Çbع واLٔموات للحيوانات@, وبالتخفيف Lٕناثهم@,
الشام@/ أرض من قرية @كغرفة@:

خ4ف اXوت منه ء@,
ã
Ï¿ال من القّوة ع�ذهاب يدّل صحيح أصل موت@: ـ مقا



٢١٣ موت

مَوتان ورجل وات@/ ÒXا وكذلك ٕاص4ح@, Lو بَزرع بعُد َ يى ÔI nرضLٔا َوتان@: ÒXوا ا¡ياة@/
من حال واßXيـتة الواحدة@, وتة@: ÒXوا ُطبخت@/ اòمر@: واُميتت َموتانة@/ وامرأة الفؤاد@,

جاهلّية@/ ِميتَة ومات قبيحة@, أو حسنة اXوت

النامية بٕازاء@القّوة ما@هو ـ فاLّٔول ا¡ياة: اXوت@Mسب@أنواع أنواع موت: ـ مفر
زوال ـ

ã
æالثا َموtا@/ بعد ييى أ.ْرَض ÔJ اLٕنسان وا¡يوانات والنبات@,@Lو

ã
اXوجودة@|

ا�هالة@, وهيى العاقلة@, القّوة زوال ـ الثالث هذا@/ قبل Kِمت
ã
َليت� يا Lو ا¡اّسة@, القّوة

ويأتيه ـ بقوله قصد وٕايّاه للحياة, ر اXكد0 زن Ô¡ا ـ الرابع فأحييناه@/ َميتاً كاَن أَوَمن Lو
ثقيل@/ نوم واXوت خفيف موت النوم فقيل@: نام@, ÒXا ـ اòامس مكان@/ �كل اXوتمن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وجوده@, وخصوصيّات ]قتÏÉذاته ء

ã
Ï¾ كّل

ã
وا¡ياة@| ا¡ياة, اXوت@انتفاء أّن

وا¡ـيوانات@, والنـباتات@, ا�Fدات@, مرتبة من اXوجـودات مراتب بتنـّوع ويتنّوع
العقول@/ nعوا من وماوراءها وا4Xئكة واLٕنسان@,

اLٔجـزاء من ء@,
ã
Ï¿ال قوام به ما bيع Iقّق هو ا¡ياة@: Xفهوم ا�امع واXع	

ال4ّزمة@/ وال¿Ìائط فzا والنظم والباطنيّة الظاهريّة

مرتبته@/ باقتضاء كّل
ã
ف� اXوجودات@: بتنّوع Oتلف اXع	 وهذا

من اXفاض ء@,
ã
Ï¿ال لشيئيّة ØrXا اLٔخ� ا�زء نوع@: كّل ã

| اLٔجزاء ذلك ومن
من مقامـه Mسـب ء

ã
Ï¾ كّل ٕا� اXتوّجهة الروحانيّة القّوة وهو اXتعال@, ا! جانب

/@ ّ اGLٕيى والنفخ الرaانيّة والنفحة بالروح عنه Ø
اXع هو وهذا العزيز@, ا! جانب

وIقّق أجزائه [اميّة بعد كان@, موضوع ّ أيى باXوضوع يتعلّق ا Ø̂ ٕا الروح وهذا



موت ٢١٤

ّ أيى ٕا� الكـهربائيّة القّوة اتّصال ã| يري Fك واòصوصيّات@, وال¿Ìائط ال4ّزم النظم
الروح@/ راجع ـ@ تامّة مكينة

أجـزاء
ã
| وفسـاد اختـ4ل Mدوث ٕامّا أمـرين@: بانتـفاء يتحقّق ا Ø̂ ٕا فاXوت

الروح ارتباط حالة
ã
| أو وتفّرق@/ كنقصومرض وخصوصيّاtا, نظمها ã|وضوع@وXا

والتوّجه@/ النفخ كقطع وتعّلقه@,

جـهة من Fyم كّل وOتـلف كذلك@, ا¡ـياة أّن Fك ,@
ã
Ùك� واحـد أمر فاXوت

اLٔنواع@/ وتنّوع اXصاديق

:@
ã
| Fك ـ ا�Fدات

ã
فاXوت|

/@٦٥ . ١٦ ـ َموtا بعَد أ.رَض به فأحيا ماًء@ Êء
Ú
ال« ِمَن أنزَل واُ�

/@٣٣ . ٣٦ ـ اً َحبّ ِمyا وأخرجنا أحَيْيناها يتُة ÒXا أ.رُض م ÔG وآيٌة

النقص برفع فzا@, [اميّة ¾Ìائط وIقّق استعداد@, حصول اLٔرض
ã
| فا¡ياة

فzا@/ واXوانع واòلل

ال4ّزمة وال¿Ìائط والنظم ا¦اميّة Iقّق ٕا� ٕاشارة :@ َحّباً ِمyا وأخَرْجنا ـ وقوله
النباتات@/ لتخريج تستعّد Mيث فzا@,

أو وسـطوحها@, أجزائـها
ã
| اخت4ل Mـدوث Jصل ا Ø̂ ٕا اLٔرض

ã
| فاXوت

والرطـوبة اÇXاء وقـطع الشديدة وال
ودة كا¡رارة مواtا@, توجـب موانع بعروض
وغ�ها@/

:@
ã
| Fك ـ النباتات

ã
واXوت|

. ٣ ـ ا¡يىّ اXي�تِمَن رُج ÔUتو�اXي ِمَن Pا¡يى رُج ÔOويPوالن ّب Ò¡ا فاِلُق اَ� ٕاّن
/@٢٧



٢١٥ موت

من به فأخـرجنا اXاَء بِه فأنزلنا َمي�ٍت لَبَلٍد ُسـْقناُه ِثقاً.@ َسـحاباً أقلPْت ٕاذا Øح�
/@٥٧ . ٧ ـ çو ÒXا رُج ÔKكذلِك الثPمراِت

من ,@
ã
çالنبا ا¡ياة وهو ا§ّو@, فعليّة اقتضاء Fzف يوجد n مادام والنzوي ّب Ò¡ا

النـباتات@, أنواع من ميّتان Fفه اُخر@: وخصـوصيّات الشمس وحرارة واXاء ال�اب
اXّيت@/ من ّ ا¡يى Uرج فهو للحياة@, واLٕقتضاء ال¿Ìائط بٕاNاد Fفالقه تعا� وا!

ب�اLٕنسان فرق Lو م¿Îود@, ظاهر فيه فاLٔمر وا¡يوان@: اLٕنسان
ã
واXوت|

Ø ã
æنساLٕا الروح جهة من الفرق ا Ø̂ وٕا ,@ ّ اXاّديى Ø ãæالبد واXوت ا¡ياة جهة من وا¡يوان
والبعث@/ واللقاء والقرب للgال يستعّد الّذيى وهو ا!@, روح من ينفخ الّذيى Ø ãæالروحا

. ٣ ـ ُيرَزقون م Øwَر ِعنَد َبلأحياٌء أمواتاً اِ� َسبيِل ã
| ُقِتلوا الPذيَن Úéس ÒI و.

/@١٦٩

ã
| َمَثـله كََمن النّاِس

ã
| به

ã
Ï¿ ÒZ@ نوراً لُه وَجعـْلنا@ فأحييـناُه َميـتاً كاَن أَوَمن

/@١٢٢ . ٦ الظKلFتـ

يّـة اXاد0 البدنيّـة ا�هة ٕا� نظر دون من اXعـنويّة الروحيّـة ا¡ياة ٕا� ٕاشارة
Wاtا@/ أو وحياtا

وجوده وخصوصيّات ء
ã
Ï¾ نظم

ã
| اخت4ل حصول عن عبارة اXوت ٕاّن وقلنا

نفخه@/ الّذيى مبدئه وب� بينه Dف اLٕرتباط انقطاع أو ا¡ياة@, سلب يوجب وأجزائه

بـا�هـة يتحقّق ا Ø̂ ٕا وا4Xئكـة@: اLٔرواح من اXاّدة وراء ما nعـوا
ã
| واXوت

nعا علzا يطلق هذا وع� بالنفخ@, وجودها قوام فٕاّن اLٕرتباط@, قطع وهيى الثانية@,
اòلق@/ nعا قبال

ã
| اLٔمر@,

ميت@: ÔXوا الُمحييى ا¡س	@: ا! أÊºء ومن



موت ٢١٦

أو اÇNٕاداً@ واLٔمر اLٕرادة ]جّرد اLٔمر@: nعا
ã
| اXوجودات وٕاماتتـه فٕاحياؤه

كُن لُه@ يقول ـ الرaة وبسط اLفاضة مع	 من ويقرب تكوينّية@, ٕارادة وٕارادته ٕافناًء@,
فيكون@/

اخـت4ل بٕاNاد أو الروح وتعلّق ونظمها اXواّد فبتحقّق اòلق@: nعـا
ã
| وأمّا

النظم@/
ã
| باخ4ل أو اXواّد

ã
| وفساد

يُفاض الّذيى الروح هو مرات}ا@: قاطبة ã
| اLٔشياء �ميع

Ø
rXا ا�زء ٕاّن وقلنا

وwذا أنف«Îا@, واسـتعداد Tلّها اقتضاء ع� مرتبة كّل
ã
| ال4ّهوت@, nعا من وينفخ

وٕانساناً وحيواناً ونباتاً bاداً وموtا@, وجودها قوام وwا اXوجودات@, تتكّون الروح
اXوجودات@, ومتعلّقPميع ساٍر هو بل للروح@باLٕنسان@, ف4@اختصاص ومَلكاً@, وِجنّاً
Ø}�ي أن ٕا� ا�Fد من اXوجودات@, مراتب حسب ع� وشّدة وضعفاً قّوة وOتلف

الكامل@/ اLنسان ٕا�

سبيل
ã
| قتل أو موت ـ اLّٔول صورت�@: ع� ل4ٕنسان

Ø ã
æالبد اXوت أّن فظهر

قال أس	@/ مقام ٕا� ونيل سعادة فهذا ورّبه@: الروح ٕا�مالك بل الروح@, ٕا� الوصول
تعا�@: ا!

ـ َحَسـناً ِرْزقاً ا� م Úyزق Òل�@ ماتوا أو ُقِتلوا Ú Ôj اِ� َسـبيِل
ã
| هاَجروا والPذين

/@٥٨ .@٢٢
/@١٥٨ . ٣ ـ Ìون Ò¿ ÔIا�� ٕ.َrُقِتل أو Ûrُم ß
ول

. ٣ ـ ُيرَزقون م Øwر ِعنَد َبلأحياٌء أمواتاً اِ� َسبيِل ã
| ُقِتلوا الPذيَن Úéس ÒI و.

/@١٦٩

أدركـه
Ø
j لقـائه@, وٕا� وجـّل عّز ا! ٕا� حياته@,

ã
| اLٕنسان س� كان فٕاذا@

اÇXنّور روحـه له ويـب� اXاّدية@, الدنيا ا¡ياة ٕا� وبالنسبة ظاهراً Zوت فهو اXوت@:



٢١٧ موت

/@nالعا ذلك يناسب ]ا عنده ويرزق اXتعال ¿Ìٕا�ا! ÔJو الدنيا@, شوائب اòالصعن

اÇXاّديى عيشه تأم� ٕا� الدنيوّية@, حياته ٕادامة
ã
| اLٕنسان س� كان ٕاذا وأمّا

اLٔعFل عن ومعرضاً اÇXتعال@, الرّب وجهة مقام عن غاف4ً ,@
ã
æالنفسا هواه وترضية

ا�Lخـرة nعا من ليسÇGم الّذين اLٔخ«Ìين من فهو ّية@: ×GLٕا والوظائف الروحانيّة
نصيب@:

/@١٦١ . ٢ ـ ا� لعنُة علzم اولئك كُّفار وهم وماتوا َكَفروا اّلذين ٕاّن

/@٢٤ . ٤٥ ـ يا ÒLوتو^ نيا Kالد حياُتنا ٕاّ. هيىَ ما وقالوا

واLٕلتذاذات الدنيويّة اLٔرزاق عن منقطع وهو وروحاً@, جسداً اXّيت هو فهذا
n بل ينفـعه@, عم4ً يعمل n فٕانّه اLُخروّية@, الروحانيّة النعم عن وTروم ا�«Êنّية@,

عي¿Îا@/ وLٕدامة للدنيا Lّٕا Vاهداته تكن nو ا¤سوس@, عاXه وراء ]ا يعتقد

ٕا� يتوّجهوا nو اXاّدة@, nعوا وراء ]ا يعتقدوا n م Øu@أ Gم@: اÌ»òان أشّد نعم
البدنّية@: ا¡ياة عن اòارجية ا¡ياة ينكرون وهم @أنف«Îم,

ã
اLٔرواح@والروحانّية@| جهة

/@٨٢ . ٢٣ ـ بعوثون ÒX أئنّا وِعظاماً تُراباً وُكنّا ِمتنا أئذا قالوا

/@٣٧ . ٢٣ بعوث�ـ Ò[ Lُن وما يا ÒLو وُت Ò̂ الّدنيا َحياتنا ٕاّ. هيىَ ٕان

تعا�@: قوله حقيقة ظهر وwذا

/@٧٤ . ٢٠ ـ يي ÒJ.و فzا .Zوُت Úsَجه لُه فٕاّن رماً@ Ö ÔV ربPُه يأِت َمن ٕانّه

. ٨٧ و.Jييـ فzا وُت ÒZ . Øjي� الكُ اَر النّ Òَيْص� اّلذيى أ.ْش� ا Ô{ وَيتجنّ
/@١٣

Øح وروحاً@, ÓÊ»ج بالكلّيّة Zوتون Lو الروحانّية@, ا¡ياة عن Tرومون م Øuفٕا
العذاب@/ L@يذوقوا



موج ٢١٨

وأمّا البدن@/ عن الروح وبانقطاع ّ الظاهريى فباXوت ا�«Êنّية@: ا¡ياة فقدان أمّا
النفخ وانقطاع بالكلّية@, اLٕرتباط بقطع يتحقّق ا Ø̂ ٕا فٕانّه :@ Ø ãæالروحا اXوت حصول عدم

اXبدأ@/ من

ومـّرة الدنـيوّية@, اÇXاّدية ا¡ياة من مّرة مّرتان@: للناس اXشاَهد اXوت ٕاّن
Ø
j

للبعث@/ اXثاليّة ال
زخيّة ا¡ياة من أخري

,@ ّ الدنـيويى اÇXوت بعد م¿Îودة برزخيّـة حياة حدوث مّرتان@: ا¡ياة أّن Fك@
/@Ì¿¡ا

ã
بالبعث| حياة وحدوث

/@١١ . ٤٠ ـ بُذنوبنا فنا Òفاع�
ß
اثنت� وأحييَتنا

ß
اثنت� أَمتPنا ربPنا قالوا

وYا مؤث0رتان@, عظيمـتان حادثتـان اُمـورهم@: جريان
ã
| للكـفّار اÎ¿Xودة

وا¡Çياة اXثال nعا بانقضاء اXوت وحدوث الدنيوّية@/ ا¡ياة بانقضاء اXوت حدوث
ال
زخّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

موج@:

الناسZوجون@: وماج ء@/
ã
Ï¿ال

ã
ع�اضطراب| يدّل واحد أصل موج@: ـ مقا

Lضطرابه@/ يى Ød الَبحر@, مَوج وج@: ÒXوا اضطرب@/ ومِرج@: أمرهم وماج اضطربوا@/ ٕاذا
ماج@/ فقد اضطرب ء

ã
Ï¾ وكّل ومََوجاناً@, مَْوجاً وج ÒZ وماَج

الواحدة وbع وج@, ÒXا من أخّص ْوجة ÒXوا اضطرب@, مَوجاً@: البحُر ماج ـ مصبا
واضطرابه@, هياجه اشتّد ّوج@: Ò]و أثواب@, مثل أمواج اXوج وbع َموجات@, ع�لفظها

واضطربت@/ اُمورهم اختلفت ٕاذا الناس@: ماج قيل ومنه

واÇÒXيج@: فـيه@, داَر ٕاذا اLٔمـر
ã
| ماج :@

Ø ã
èعـراLٔا ابن ـ ٢٢٥ . ١١ الxذيب



٢١٩ موج

ابـن اÇXوُج@/ ماَج والفعل@: اXاء@, فـوق اXاء من ارتفع ما اXوج@: الليث@: اLٕخت4ط@/
بعÎÉم دخل ٕاذا الناس@: وماج البحُر وماج ,@ Ø�Iو اضطرب ٕاذا وج ÒZ ماَج :@ Ø ãèعراLٔا

بعض@/
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| [Çّوج مصـاديقه@: ومن ترا@كم@/

ã
| Iّرك هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

اLُمور@/
ã
و| الناس@/ Qّمع

ã
و| البحر@/

فتكون واLٕخت4ط@: واLٕخت4ف@, واGياج@, واLٕضطراب@, ,@ Øالتح�oمفاه وأمّا
القيدان@/ فzا لوحظ ٕاذا اXصاديق من

وال�ا@كم@/ ا�ريان
ã
وضعف| ع�انكسار يدّل يج@: ÒXوا

٣١ ـ Ø Ò�ٕا�ال zم@ ÚS @ ØFفل يَن �الد لُه Òِلص� ÔUا� َدعوا كالظKَلل َموٌج م Òzغِش وٕاذا
/@٣٢ .

عاِصٌف Ṍ ِر جاَءtا wا@ وفِرحوا@ َطي�بٍة à
بِر´ وَجَريْنwم الُفلِك

ã
| rُكن ذا@@ ٕا Øح�

/@٢٢ . ١٠ ـ وَظّنوا مكاٍن كّل من وُج ÒXا وجاَءهم

والعـلّو التغطية يراد متشّخص@/ وجود من أثر انبساط وهو الظ0ّل bع الظ�لَل
اÇXوج ء ÇVيى ٕا� ٕاشـارة الثانية@: ا�Lية ã|و جبل@/ أو سحاب من oعظ كظّل علzم
ي�ا@كم Øح اXاء

ã
| شديد جريان البحر@:

ã
| واXوج عاصف@, ر´ جريان بعد ا¤يط

وخطراً@/ واضطراباً وحشة يوجب Øح بعض@, فوق بعضه ويعلو اXاء

ٕابنَه نوٌح وناَدي بال
ß
كا	 َموج

ã
| م

ß
w ريى ÒQ وهيى ا�@/// Ë»ِب فzا ارَكبوا وقاَل

/@٤٢ . ١١ غَرق�ـ ÔXا ِمَن فكان وُج ÒXا F Òyبي وحاَل َمعِزٍل@///
ã
| وكان



موج ٢٢٠

يعصمه@, [ّسك@ٕابنه@ٕا�@جبل وقد كا�بال, @خ4ل@اLٔمواج
ã
الفُلك@wم@| ريى ÒQ@ أيى
وجّل@/ عّز ا! عن معرضاً

ã
وُنفخ| بعٍض

ã
وج| ÒZ يومئذ بعÎÉم وَتركنا ///@ َد@كّاَء جعلَه

ã Ø
èر وعُد جاَء فٕاذا

/@١٠١ . ١٨ ـ عاً Òb فجمعناهم ور Kالص

ع� عطف تركنا وقوله يومئذ@/ بعÎÉم ون�ك دكّاء Nعله الوعد جاء ٕاذا أيى
اXستقبل@, ]ع	 ويكون جاء@, ٕاذا قوله من اXفهوم لل¿Ìط جزاء فيكون جعله@, قوله

يومئذ@/ بكلمة باLٕستقبال ح ØÍ½وي

ويكـون السّد@, وراء Dف ب4دهم عن ومأجوج يأجوج Rروج ´Í½ت وفzا
اX�ا@كمة@/ كاLٔمواج

ã
ÏÈراLٔا

ã
| وانتشارهم خروجهم

وأهالzا@/ الص� Wلكة ع� تنطبق ومأجوج@: ويأجوج السّد وهذا

موٌج َيغشـيه يىّ Ù Ô	 ر ÒM
ã
كُظلFت| أو ِبقيعة@///@ Ìاٍب

Ò
ك« م ÔGFأع َكَفروا واّلذيَن

/@٤٠ . ٢٤ بعضـ فوَق Îا ÔÉتبعF ُظلُ سحاٌب فوقِه ِمن َموج فوقِه ِمن

ع�صور وٕامّا كال«Ìاب@/ فهيى حسنة جالبة صور Gا ٕامّا أعGFم واّلذين@كَفروا
من باطنيّـة خبيثة صفات يغشzا العميـق@, اXت4طم البحر

ã
| كظلFت فهيى قبيحة@:

وهـذه وغ�ها@/ واLٔنانيّة اXاّدية والتعلّقات النفسـانيّة وال¿Îوات الدنيوية ا¦اي4ت
وجّل عّز با! الكفر من باطلة وعقائد أفكار فوقها ومن أنف«Îم

ã
| متمّوجة الصفات

Tجوبة أنف«Îم فتجعل قلوwم
ã
| اLٔفكار هذه وتتمّوج وبالبعث@/ وبرسله وبأحكامه

الظلFت فتكون الربّانّية@, والنفحات اGLٕيّة اLٔنوار من اLٕستفاضة ٕاستعداد فzا ليس
وفيضان والتوّجه النفح وب� بيyم فيحول كالسحاب@, الطبقات هذه من اXتصاعدة

نور@/ ِمن له fا نوراً له اُ� Nعل Ònوَمن ـ اGLٕ×يّة والرaة النور



٢٢١ مور

آية
ã
| اXذكورة وطبقاته النور يقابلها الظلمة من الث4ث الطبقات هذه ٕاّن

Ø
j

وهو واXصباح كالصفات@والقلب@, وهيى والزجاجة كاLٔعFل, وهيى اXشكوة من النور,
ا¡اجب@/ السحاب قبال

ã
| اXِضيئة اXوقِدة اXباركة والشجرة اXنّورة@, @كاLٕعتقادات

عن خارجة Mرانيّة حالة
ã
| يظهر ا Ø̂ ٕا ا¦ّوج فٕاّن النور@: طبقات

ã
| [ّوج Lو

وسكينة@/ طمأنينة النور
ã
و| اLٕعتدال@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مور@:

Ìºيعة@, اليد@: مَّوارة وناقة ّرك@ب«Ìعة, ÒI باب@قال: من مَوراً ء ãÏ¿ال ماَر ـ مصبا
ي@بنفسه@وباGمزة zويُعد سال/ الدم: ومار اضطرب@/ البحر: ومار عرض@,

ã
| ترّدد وماَر:

لؤلؤيّة اللحم مكت�ة الياء@: بتشديد ماريّة وقطاة أساله@/ ٕاذا ماره@وأماره@: فيقال: أيضاً,
اللون@/ اقة

Ø

ال البقرة واXارّية@: اXرأة@/ يت Ø Ôd وwا Hّفف@, وقد اللون@,

ور@: ÒZ اLٔرض وجه ع� الدم ومار ترّدد@/ ع� يدّل صحيح أصل مور@: ـ مقا
َس�ها@,

ã
| ور Ò] والناقة الر´@/ به ور Ò]تراب ور@: ÔXوا fاَر@/ دمَه وأمرت وترّدد@, انصّب

فيه Zورون الناس Lّٔن الطريق@, ور@: ÒXوا الظzهر@/ مَّوارة وفرس Ìºيعة@, مَّوارة@: وهيى
وج@/ ÒXا ور@: ÒXوا ي�ّددون@, أيى

ã
و| الَعيدانُة@/ النخلُة تتكَفّأ Fك وذهب وجاء Iّرك مَْوراً@: ور ÒZ ُء ãÏ¿ال ماَر ـ لسا
وماَرت /@ اXسـتويى وطوء ÒXا الطريق ور@: ÒXوا مثله@/ والتzّمور َعْرض@/

ã
| َترّدد ا¤كم@:

Ìºيعة@/ الس� Îºلة ومَّوارة@: دت@/ zوَترد ماجت موراً@: س�ها
ã
| الناقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



مور ٢٢٢

والتحقيق@:
ولينة@, Îºولة وفzا جانب ٕا� م�ّدداً حركة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

والضـغط@/ والشّدة ا�هر حروف من oا� أّن هذا@: ع� ويدّل اXوج@, 4Rف وهذا
والزلق@/ والرخاوة ب�الشّدة ا�هر حروف من فٕانّه الراء 4Rف

وذهاب@, ء Vيى ã
| وIّرك م�ّدداً@, وسي4ن مضطرباً@, ا¡ركة مصاديقه@: ومن

من ف4@بّد اضطراب@/ مع وانصباب وÎºولة@, لينة
ã
| و[ّوج ا¡ركة@, عرض

ã
| وترّدد

القيدين@/ Iقّق

ء,@اLٕضطراب@, ا�ريان,@السي4ن,@اLٕنصباب,@الذهاب,@ا£يى ـ وأمّا@مفاهo@مطلق
التجّوز@/ باب fن وغ�ها@: الطريق@,

ã
| و[Çّوجاً اضطراباً ت4زم Çا Øuفٕا اقـة@: Ø
ال اللون اللحم@, ا@كتـناز oمفاه وأمّا

كاLٕرتعاش@/ Ë»ا� لون
ã
| أو ا�سد

/@١٦ . ٦٧ ـ ور Ò] هيىَ فٕاذا أ.ْرَض بكُم ِسَف ÒO أن Êِء
Ú
ال«

ã
| َء@أمنrَمْن

/@٩ . ٥٢ ـ @ َمْوراً Êُء@
Ú
ال« وُر Ò] يوَم داِفع ِمن لَُه ما

واòروج باLLٕراف Fxحرك
ã
واضطراب| ترّدد ال«Êء@:

ã
و| اLٔرض

ã
| ا¦ّور

اLٔمن ويزول النظم فيختل ,@Fzف اLٕخت4ل وحصول اXستقيمة@, اXنظّمة ا¡ركة عن
/@Fzف ا¡ياة

ã
|

مقابل
ã
| وحكومته@, وتفّوقه تسلّطه ٕا� ٕاشارة Êء@:

Ø
ال«

ã
| مَن بقوله@: والتعب�

اXطلق�@/ والسفل العلّو جهتا واLٔرض@: ال«Êء من واXراد الناس@, من اLٔرض
ã
| مَن

ا¦ّور بقرينـة أقرب اXع	 وهذا ا¤سوسـة@, اXاّدية الكرة هذه اLٔرض من اXراد أو
فzا@/ واòسف



٢٢٣ Ïºمو

ال«Êء ال«Êء@: مـن الثـانيـة ا�Lيـة
ã
| يراد أن اXـور@, بقرينة اLٔنسـب أّن Fك@

ا�هة ٕا� ا�Lيتـ�
ã
| النظر فٕاّن وعيشـه@/ اLٕنسان حياة

ã
| اXؤث0رة يّة اXاد0 ا¤سوسة
/@ ّ الدنيويى والعيش يّة اXاد0

مطلق ٕا� النـظر فٕاّن تعا�@: ا! دون مطلقاً ال«Êء
ã
| مَن بقوله التعبـ� وأمّا

من كان سواء فوقهم@, ن
Ø
W سلطان Iت Tكوم�مقهورين وكوuم وا¡كومة اLٕنذار

ضعفهم ع�غاية دLلة التعب�فيه وهذا وجّل@/ عّز ا! أو
Ø ã
æÊ»ج أو

Ø ã
æشخصروحا

ا�وانب@/ bيع من ومقهوريxّم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ïºمو
/@ ّ @النسبة@ٕا�@موÏº@موسويى ã|@حلق@الرأس@/@ويقال ْوس: ÒXا يقولون: موس: ـ مقا

Øã
Ïºمو زائـدة الياء فيه ا

Ø
W Fأشـ}ه وما Ï»وعي Ïºمو ٕا� ينسب :@

Ø ã
الكسـا� وقال

زائدة@/ فيه الياء أّن وذلك
Øã
Ï»وعي

مت قس0 وقد ٕاÌºائيل@, قوم ٕامام اXاء& من )اXأخوذ Ïºمو ـ الكتاب قاموس
سنة@/ أربعون مyا وكّل أزمنة@, ث4ثة ٕا� حياته أياُم

اGجرة زمان من ـ اLّٔول دورات@: ث4ث ٕا� ونبـّوته ٕامامته أيّام أيضاً مت وقس0
من ـ الثـالث كنعان&@/ جنوب

ã
|( قادش ٕا� اÇGجرة من ـ

ã
æوالثا سـينا@/ جبل ٕا�

اُردن@/ من
ã
ÏÈراLٔا افتتاح

وكان يعقوب@/ بن Lويى بن قاهث بن ِعمران موÏºبن هو ـ ٤٣ اXعارفص
وأغلظ ÓÊ»وأبيض@ج@ ÓF¡وأ@ك�@Ïºهارون@أطول@من@مو وكان /Lًطُوا جعداً موÏº@آدَم
Ïºمو وِفرعون /@Fyم zأسن Fxاُخ hمر وكانت سن�@, موÏº@بث4ث من zألواحاً@وأسن
ٕانّـه وقيل ُمصعب@/ بن الوليد وٕاdه سنة@, أربعFئة من أ@ك� ُعم0ر يوسف فرعون هو



Ïºمو ٢٢٤

بن قاهث بن صافر ابن هو وقارون ُمزاحم@/ بنت آسـية فرعون ٕامرأة Ëºوٕا غ�ه@/
سنة@/ ع¿Ìة وسبع سنة مائة ابن وهو وقُبضهارون موÏº)ع&@/ عّم ابن وهو ,@ Lويى

يوسف@/ بن mافرا بن نون بن يوشع وَخلَفه سن�@/ ث4ث موÏºبعده وُعم0ر

من وع¿Ìين و`س أربعFئة
Øã
ÏÉX Ïºمو ومولد ـ ١٩.١ الورديى ابن تار±

ØXا عمره وكان سنة@/ و`سون مائتان Ïºمو ومولد oٕابراه وفاة وب� ,@oٕابراه مولد
بـنو وكان سـنة@/ أربع� التـيه

ã
| وأقام سـنة@, \ان� Í½م من ٕاÌºائيل

ã
بب	 خرج

بقايا ع� وكانوا Gم@, رعيّة Í½م فراعنة حكم Iت Ïºمو Oرجهم أن قبل ٕاÌºائيل
ديyم@/ من

بن ر
Ô
Î½ يَ بن ِعمران موÏºبن ٕانّه العلم هذا أهل قال ـ ٨١.٣ والتار± البدء

ٕاّن التوراة@:
ã
و| يعقوب@/ بن Lويى ولد من اباخه واُمّه يعقوب@, بن Lويى ابن قاهث

ك�وا ØXا ٕاÌºائيل
ã
ب	 ٕاّن ذ@كروا شعيب@/ بنت صفراء Ïºمو وٕامرأة يوخابذ@, اُمّه Ëºٕا

الدين@,
ã
| العظيمة اLٔحداث أحدثوا يوسف بعد اLٔمَد علzم وطال Í½[ وتناسلوا

,@oٕابراهـ بدين ك� متمس0 بقايا Lّٕا آثارهم ع� وطابقوهم اُمورهم ع� القبط وأتوا
الط�0 نقل من العذاب سوء وسامهم م ØGواستذ فاستعبدهم فرعون علzم ا! فسّلط

الصخور@/
ã
البيوت| ونقب ا�بال اLٔساط�من وسلخ اLٔبنية وتشييد

/@Ï
Ò
ºمو@ @= موِشه@ ,@ آراميى ,@ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@Ïºمو@ @= @
ã
Ï ß¾مو ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أقـاويل ومن اÌºLٕائيليّة اLٔقاويل من مأخوذ التوار± كتب

ã
| يُروي ما أّن

أن تصلح L خرافيّة بل ضعيفة مطالب Fzوف وطمأنينة@, ÓFعل يوجب Lو القّصاص�@,



٢٢٥ Ïºمو

علzا@/ يعتمد

اbLٕال@: ع�سبيل hالكر القرآن
ã
| ورد ما لك نذكر وLن

ا¡ّق@: ٕا� ديى Ò
v القرآن ٕاّن ـ ١

ـ دًي Ô ÒG وٕانّه تلفون ÒO فيه ُهم اّلذيى Òأ@ك� ٕاÌºائيل
ã
ع�ب� يُقّص القرآَن هذا ٕاّن

/@٧٦ . ٢٧

القرآن وٕاّن الزمان@, ذلك
ã
| وأحكامهم اعتقاداtم

ã
| Uتلف� كانوا م Øu@أ فيظهر

ا¡ّق@: هو ما علzم يَقُّص

/@٣ . ٢٨ ـ با¡ّق موÏºوفرعوَن َنبأ ِمن عليَك َنتلو

فرعون@: حكومة برنا¶ ـ ٢

ُيـذب�ح م Ôyِم طائفًة َيسـَتْضِعُف ِشَيعاً أهَلها وَجَعَل أ.رض
ã
| Rَع فرعوَن ٕاّن

/@٤ . ٢٨ ـ فِسدين ÔX ا ِمن كان ٕانّه ِنساَءهم وَيستحييى أبناَءهم

ويقتل ا!@, عباد ويستضعف اLٔرض@,
ã
| يعلو جائر@: سلطان كّل برنا¶ هذا

خاَلفه@/ من

:@
Ø Ò
oال موÏºوٕالقاء مي4د ـ ٣

ـ @
ã
ا| ÒH و.

Ø Ò
oال

ã
| فألِقـيه َعليه ِخفِت فٕاذا أرِضعيه موÏºأن ٕا�اُّم وأوَحينا

/@٧ .@٢٨

يـريد من Jفظ حيث تعا�@, وحكومته ا! ٕارادة ونفوذ القدرة بgال ٕاشعار
البحر@/ أمواج قبال

ã
و| جائر@, سلطان سلطة وIت جور Tيط

ã
| ولو حفظه

:@Ïºمو ٕالتقاط ـ ٤



Ïºمو ٢٢٦

َع� ُت Pُقر فرعوَن ٕامرأة قالت نا@/// وَحَز عُدّواً م ÔG ليكوَن فرعون آُل فالتَقطه
/@٩ . ٢٨ ـ َتقُتلوه ولَك.

ã
�

مَن ويقّويى وأقواهم@, أعدائه أشّد بيد ولو Jفظه مَن Jفظ تعا� ا! بأّن يشعر
وٕافنائه@/ بقتله عازماً كان من نفوذ Iت يشاء

بلوغه@: ـ ٥

/@١٤ . ٢٨ ـ ÓFوِعل ُحgاً آتيناه واسَتوي ه Pأُشد بَلغ ا Ø ÒXو

الشّدة زمان بلوغه ح� والعلم واليق� ا¡gة ٕاعطاء ع� الكرZة ا�Lية تدّل
مـقام Lٕعطاء الص4حيّة وٕاNاد مقّدمة هذا ã

و| العقل@,
ã
و| وقواه البدن

ã
| وا¦اميّة

اLٕفاضات لقبول اXتفّوق
Ø ã
çالذا واLٕستعداد الxيّؤ وجود ع� أيضاً وتدّل الرسالة@/

فرعون@/ كفالة Iت م�بّياً كونه مع ّية@, ×GLٕا

وَو@كُزه@: بَطشه ـ ٦

/@١٥ . ٢٨ ـ Ïعليه ÒÉ موÏºفَق فَو@كزه َغفلة@/// ß
َع�ح� اXدينَة ودخَل

ع�الرجل ٕاÌºائيل
ã
ب	 من شيعته أغاث حيث عرفاً@, مكروهاً عم4ً هذا @كان

وب4 غفلة عن صدر عمل سوء ع� له تنبيه العمل هذا
ã
و| يقتت4ن@/ وكانا ,@ القِبطيى

Tيط@الكفر@والفساد@, عن@م½Íوعن هذا@@العمل@أوجب@خروجه @ٕاّن
Ø
j@/@توّجه@وٕاخ4ص

وتزّكيه@: وتربّيه منه واLٕستفادة وخدمته شعيب مصاحبة وتوفيق

/@٢١ . ٢٨ الظّا�Xـ القوم ِمن
ã
� Ù

ÒS �رب قاَل َي�ّقب خائفاً ِمyا فخَرج

مَديَن@: وروُده ـ ٧

/@٢٢ . ٢٨ ـ بيل Pالس سواء ã
دي� Òv أن

ã Ø
èرÏ

Ò
ع« قاَل َمديَن ِتلقاَء ه Pتوج ا Ø ÒXو

وجّل@, عّز ا! ٕا� والسلوك اLٕهتداء هو مقصده أّن ع� منه الك4م هذا يدّل



٢٢٧ Ïºمو

الصا¡ة@/ ابنته وزّوجه مدين
Ø ã
ن� شعيب بيت ٕا� وهداه ربّه له فاستجاب

شعيب@: مصاحبة ـ ٨

استحياء@/// َع�
ã
Ï¿ Ò] Fvٕاحد َخ�فق�فجاَءته من Ú ãٕا� أنزلَت ا ßX ã Øæ ٕا رّب فقال

/@٢٥ . ٢٨ الظّا�Xـ القوم من Sوَت ْف ÒH قال.

ابنة منه قربت Øح ٕاليه@, نفسه وتفويض تعا� ٕا�ا! واحتياجه فقره فأظهره
القـوم من Sـوَت Hف L شعيب@: وقال وضيافتـه@, أبيه خدمة ٕا� ودعته شعيب@,

/@�Xالظّا

شعيب@: بنت من تزوNه ـ ٩

فٕانأ[مَت ِحَجج Ò ãæا Ò\
ã
æتَأُجر َع�أن

ß
هاَت� Ú ãابن� ٕاحَدي اُنِكَحَك ريُد اُ

ã
Ùæ ٕا قال

/@٢٧ . ٢٨ ـ Ìاً Ö¿َع

الدورة هـذه
ã
| تعـلّق حيث )ع&@, ÏºوX

Ø ã
æروحا

ã
è4ٕانقـ برنا¶ ابتداء هذا

هذا واسـتدام له@, م4زماً
Ø ã
الن� تربية وعاشIت )ع&@, شعيب

Ø ã
النّ� بيت من بامرأة

والروحانّية@, اòلوص@والنورانيّة من ما@بلغ كمل@وبلغ@ٕا� Øح سن�, Ì¿نا¶@ٕا�ع
ال
الطور@/ جانب من والنداء ل4ُنس فاستعّد

الطور@: جانب ٕا� مَدين من مس�ه ـ ١٠

/@٢٩ . ٢٨ ـ ناراً الّطور جانب ِمن آنَس بأهله وساَر ÏموÏºأ.َجَل ÒÉق ØFفل

ا¡جاز@, من
Ø ã
èالغر ال¿Êل جانب

ã
| وهيى مَدين مدينة من )ع& Ïºمو فسار

جانب من اXاء جاوز Øح بأهله فسار سـينا@, واديى من Ø ãèالغر ا�نوب من قريبة
الطور@/ من ناراً فآنس سينا@, طور من القريب وبلغ العقبة خليج

ا!@/
ã
| وسَفراً ا! ٕا� حركة الس� هذا فكان
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ٕاليه@: وس�ه النور لقاء ـ ١١

/@٣٠ . ٢٨ �ـ ÒXالعا Kَرب اُ� أنا
ã
Ùæ موÏºٕا يا أن ///@ ناراً آنسُت

ã
Ùæ ٕا

ٕا� وحرارتـه النور فجذبه واللقاء@, ل4ٕستيناس واLٕستعداد الxيّؤ له فتحقّق
تبتي4ً@/ ٕاليه وتبتّل واLٔوLد اLٔهل عن وان½Íف النور@, جانب

اللقاء@: وIقّق اLٕرتباط حصول ـ ١٢

أنا
ã
Ùæ موÏºٕا يا أن الّشجَرِة من اXباَر@كِة البُقعِة ã| أ.Zِن الواِد شاطٔي ِمن َ نوِديى

/@٣٠ . ٢٨ ـ ا�
واسطة@/ ب4 الكاملة وا¢اطبة التاّم اLٕرتباط له فحصل

ٕاليه@: ويتوّجه عليه يعتمد ما وكّل العصا ٕالقاء ـ ١٣

/@٣١ . ٢٨ ـ َعصاك ألِق وأن

من عليه يعتمد ء
ã
Ï¾ كّل وٕالقاء التاّم التبتُّل واLٕرتباط@: اللقاء مرحلة

ã
| ف4زم

العصا@/ Øح ا!@, دون

الكامل@: واòشوع والتذلّل التاّم اòضوع حصول ـ ١٤

. ٢٨ ـ َجناَحك ٕالَيك واضُمْم َغ�ُسوٍء ِمن َبيضاَء رْج ÒHَجيبك
ã
يَدك| اُسلُْك

/@٣٢

بيضاء@/ رج ÒH يب@: Úا� ã|تُسلك ٕاذا اLٕقتدار مَظهر هيى ã
الّ فاليد

يظهر Øح العصا ٕالقاء أيى وَمRئه@: ٕا�فرَعْوَن رب�َك ِمن ُبرهاناِن َفذاِنك ـ ١٥
فتص� الكامل@/ والتذلّل التاّم اòضوع وباطنه يب Òا� ã| اليد ووضع جاّن@, وهو باطyا

حوGا@/ ما ء
ã
ÏÉي ضياء Gا بيضاء اليد وتص� ثعبان@, بصورة جانّاً العصا

الناس ضُعف وقد اليد@, وسلوك اLٕلقاء@, باطن
ã
| منطويتان اXعجزتان وهاتان



٢٢٩ Ïºمو

الضياء
ã
Ù�Qو الثعبان تعا�ظهور ا! بٕاذن ينتجان العمل�اللَّذيِْن هذين عن وعجزوا

والنور@/
هارون@: بأخيه استعانته ـ ١٦

/@٣٥ . ٢٨ ـ بأخيك عضَدك سَنُشّد
/@٤٥ . ٢٣ ـ وُسلطاٍن بآياِتنا هاروَن موÏºوأخاه أرسلنا Ø Ôj

/@٣٥ . ٢٥ ـ َوزيراً هاروَن أخاه معه وَجعلنا الكتاَب Ïºمو آتينا وَلقد
وزيراً هارون فجعل وم4ئه@: فرعون ٕا� بعثة ا Øuفٕا عظيمة مأموريته كانت ØXا

بوزارته@/ ويتقّوي به عضده فيشّد له@, ومعيناً

وشاهد@: نا¼Íومع� وم4ئه فرعون دعوة
ã
| يومئذ له يكن nو ـ ١٧

أعلُم
ã Ù
èَرÏºمو أ.ّول�وقاَل آباِئنا

ã
| wذا ْعنا ß Òd وما مف�ًي ِسحٌر ٕاّ. هذا ما

/@٣٧ . ٢٨ ـ ِعنده ديِمن ÔGبا جاء ن Ò[

ما م Øu@أ أظهروا Mيث اLٔنبياء@, دعـوة عن أجنبيّاً كانوا فرعون م4ٔ أّن يظهر

ã Ø
èر فقال@: التوحيد@,

ã
| قوله حقيقة يصّدق رج4ً بيyم DفÏºمو يشاهد nو dعوها@/

:@
ã
أحوا� ع� وا¤يط

ã
ع�قو� الشاهد وهو باGدي@, جاء ]ن أعلم

/@٣٧ . ٢٨ ـ الظّاXون ُيفلح . ٕانّه
/@٣٨ . ٢٨ ـ َغ�يى ٕاله من لكُم علمُت ما

ورسالته@: بعثته ـ ١٨

ـ َيتذكPرون لعلPهم وَرaًة وُهدًي للنّاس َبصاِئَر الكتاَب@/// Ïºمو آَتينا وَلَقد
/@٤٣ . ٢٨

ã
| لُه وَكـتْبنا@ ///@ وبكRَميى

ã
ç.بِرسا َع�النّاس اصَطفيتُك

ã
Øæ موÏºٕا يا قاَل

/@١٤٤ . ٧ ـ ء
ã
Ï¾ �لكل Rًوتفصي َموِعظًة ٍء

ã
Ï¾ �ُكل ِمن أ.لواِح
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Gم@/ ا! من ورaة واهتدائهم الناس Í
Ø
لتب½ بعثته فكانت

وم4ئه@: فرعون ٕا� رسالته ـ ١٩

/@٤٣ . ٢٠ ¿Ïـ ÒO َيتذكPرأو َلعلPه َلي�ناً َقْوً.@ @لَُه طََغيفقو. ٕانPُه ٕا�فْرعوَن ذَهبا ٕا

َع� أقوَل . ع�أن �َحقيٌق ÒXالعا �َرب ِمن رسوٌل
ã
Ùæ ٕا فْرعوُن موÏºيا وقال

/@١٠٥ . ٧ ـ رّبكُم من ببّينٍة جئُتكم قد Pا¡ق ٕاّ. ا�

Mصول فيه الطغـيان ورفع Øالتل� حالة ٕاNاد فرعون@: ٕا� الرسالة
ã
| اXنظور

من مرحلة أّول وهذا يزاaه@, Lو ا¡ّق ٕا� الدعوة يعارض L Øح خشية@, أو تذّكر
ا¡قيقة@/ وٕا� ا! ٕا� الناس ودعوة الرسالة وظيفة ٕاعFل

:@Ïºمو ا! oتكل ـ ٢٠

. ٤ ـ ُسل Kالر بعد ِمن ِللنّاسَع�ا�حّجٌة يكوَن Rِّلئ ///@ ÓDتْكلÏºمو اُ� وكلPَم
/@١٦٤

/@١٤٣ . ٧ ـ ٕاليك أنظُْر
ã
æأِر �رب قاَل َربKه وكلPَمه يقاِتنا ßX Ïºمو جاَء ØFفل

يوجـد فٕانّه با¡جاب@, يتحقّق وهذا ا¢اطب@, قبال
ã
| الك4م ٕابراز :@oالتكل

والرؤيـة اللقاء ٕا� ووÇGاً شوقاً يوجد جانبه من الك4م واسBع اòارج@,
ã
| الك4م

/@
ã
æأِر �@َرب ـ بقوله عقّبه هذا وع� والتقّرب@, القلبيّة

الرؤية@: سؤال ـ ٢١

مكانَه استََقّر فٕان َبل Ò	 ٕا�ا انظُْر ولكن ã
æتَرا لَن قال ٕاليَك أنظُْر

ã
æأِر �َرب قال

ُسبحانََك قال @أفاَق ØFفل موÏºَصِعقاً Pوخر َد@كّاً َجَعلَُه للَجَبِل َربKُه Ú� ÒQ ØFفل ãæتَرا َفسوَف
/@١٤٣ . ٧ ـ ٕاليك ُتْبُت

والوصل اXطلقـة الرؤية طلب Øح والتكّلم@, اXناجاة لّذة بعد اشـتياقه اشتّد



٢٣١ Ïºمو

خاّصة@/ جهة ٕا� Lبالع�و الرؤية ٕا� نظره يكن nو الكامل@, واللقاء التاّم

اقتضاء وع�مقدار موÏº)ع& ُوسَع يوافق ع�ما طلبه تعا� ا! فاستجاب
الصـعب oالعـظ للجبل نوره Øفتج� ,@

Ø ã
والباط	 ّ الظاهريى وجوده وٕامكان اسـتعداده

موÏº)ع&@/ وخّر َد@كّاً فُجعل @كا¡ديد@,

سؤاله عن التوبة فأظهر الشوق@: الxاب وعن عقة zالص عن موÏº)ع& أفاق ØFفل
/@
ã
قو� عن سبحانك فقال@: طلبه@,

ã
| واع�فRطأ

عليه@: الكتاب نزول ـ ٢٢

/@٣٥ . ٢٥ الكتابـ Ïºمو آَتْينا وَلَقد
/@٤٤ . ٥ ـ ونور ٕانّا أنَْزْلنا التPْوراةَ فzا ُهدًي

اLٔسفار عن والبحث وأحكام@/ و¾Ìيعة ّ Êºويى كتاب صاحب ع�كونه تدّل
التوراة@/

ã
| Lًاbٕا عyا البحث مّر قد بالتوراة@: المسّماة اXوجودة اòمسة

فرعون@: سلطة عن ٕاÌºائيل
ã
ب	 ٕاSاء

ã
| مأموريّته ـ ٢٣

/@٤٧ . ٢٠ ـ wم �تُعذ ٕاÌºائيلو.
ã
ب� َمعنا فأْرِسْل ربَّك رسو. ٕانّا فُقو. فأِتياُه

/@١٠٥ . ٧ ـ ٕاÌºائيل
ã
ب� معيى فأرِسْل رب�كُم ِمن ببي�نٍة ِجئُتكم َقد

أ.Zنونّزلنا الّطور جانَب وواَعدنا@كم َقدأSينا@كممنَعُدّو@كم ٕاÌºائيَل
ã
ب� يا

/@٨٠ . ٢٠ ـ لوي Pوالس ّن ÒXا عليكم

Ìوا Ø¿ويُـب يُنَذروا بأن وا¡قيق وعشـ�ته قومـه وهم ٕاÌºائيل@, ã	ب من فٕانّه
Wتّدة سابقة وGم وجّل@, عّز ا! من النازلة أحكامها وٕا� ا¡قّة ال¿Ìيعة ٕا� وvتدوا
بٕاÌºائيل@, اXسّمي ويعقوب وٕاسحاق oٕابراه آبائهم بدين والتديّن والطاعة اZLٕان

ã
|

اLٔنبياء@/ نسل ومن ¾Ìفاء Sباء وهم



Ïºمو ٢٣٢

البحر@: وعبورهم Í½م من ٕاÌºائيل
ã
ب	 خروج ـ ٢٤

/@٥٠ . ٢ ـ فرعوَن آَل وأْغَرْقنا ينا@كُم ÖSفأ البَْحَر بكُم َفرقنا@ وٕاذ@
/@٩٠ . ١٠ ـ وُجنوُده فرعوُن فاتَبعُهم البَْحَر ٕاÌºائيَل ã� ببَ وجاَوْزنا

كالطPـْود فرق Kُكل َفكان فانفَلَق البَْحَر بَعصـاَك ب
ß
ÍÈا ٕا�موÏºأن فأْوَحْينا

/@٦٣ . ٢٦ َمَعه موÏºوَمن ينا ÒSوأ َخرين Ð.ا Ú Òj وأزَلفنا oالَعظ

له موفقـيّة أّول كونه ٕا� مضافاً )ع&@, ÏºوXكانت العظيمة اXعجزات من هذا
من يّة وحر0 سـعة ã

| وجعلهم فرعـون@, سلطة من ا! أÇSاهم حيث ٕاÌºائيل
ã
ولب	

واXعنوّية@/ اXاّدية ا¡ياة

قومه@:
ã
| معجزاته ومن ـ ٢٥

منُه فانبَجَسْت ا¡َجر بَعصاك ْب
ß
ÍÈا أن قوُمُه اْسَتْسقاُه ٕا�موÏºٕاذ وأْوَحْينا

Çّن ÒX ا علzم وأنَزلنا الَغFَم zم علَ وَظّللنا م ÒwÌ¿َم ناٍس اُ Kُكل َعِلَم َقد َعْيناً َع¿Ìة اثنتا
/@١٦٠ . ٧ ـ لوي Pوالس

ã
و| ومأ@كلهم م¿wÌم

ã
| قومه اضطرار عند منه ظهرت معجزات ث4ث فهذه

ومعيشxم@/ حياtم ٕادامة

رج4ً@: Òسبع� اختيار جريان ـ ٢٦

شئَت لو �رب قاَل جفُة Pالر م Ôtأخذ ØFفل يقاِتنا ßX Rًَرُج Òَسبْع� موÏºقوَمُه واختاَر
/@١٥٥ . ٧ ـ َ وٕايّايى َقبُل ِمن م Ô Òx أْهَلكْ

هذه وكانت معـنويّاً أو ياً ماد0 العميـق واLٕضطراب الشديدة الزلزلة جفة@: zالر
ٕا� ٕاشارة وفيه ٕاZاuم@,

ã
| واضطراwم تزلزGم أوجبت وامتحاناً ٕابت4ًء اXطلقة جفة zالر

استقبل مÏÉ@أو ا
Ø
W ء

ã
Ï¿ب ÓFعل JLيط كان@نبيّاً ضعيف ,@واLٕنسان@ولو Ì¿الب أّن@اختيار

اLٔفراد@: ومقّدرات اLُمور Vاريى من



٢٣٣ Ïºمو

شاَء@/ ]ا ٕاّ. ِعلمِه ِمن ء
ã
Ï Ò¿ب يطوَن ÔJ و.

@ÇUالف� أعداًء كوuم مع وٕاZاuم َحرة zالس ٕانق4ب اLٕختيار@: هذا مقابل
ã
و|
مبارزين@:

ساِجدين@/ َحرةُ Pالس ãواُل�

القـوم م Øu كأ@ السبع�رج4ً هذا أّن ٕا� ٕاشارة القـوم@: من بدل سـبع� وقوله
واختياره@/ Ïºمو ع�اعتقاد bيعاً

موÏº)ع&@:
ã
çاو

ã
الّ ا�Lيات ـ ٢٧

/@١٠١ . ١٧ ـ ٕاÌºائيل
ã
ب� فاسأْل بي�ناٍت آياٍت موÏºِتْسَع آَتْينا وَلَقد

وانف4ق واليد@, كالعصـا@, ومأمورّيته@, رسـالته ع� wا يسـتدّل ع4مات أيى
الَغـFم@, وتـظليل ,@oوالتكـل واLٔلواح@, والغFم@, ا¡جـر@, من اXاء وانبجاس البحر@,

Tسوسة@/ ظاهريّة آيات وهذه ـ سبع�للميقات واختيار

القرآن
ã
ذ@كرت|

ã
الّ موÏº@وأحواله@ومقاماته حياة جرياناتمن اLُمور فهذه

ا£يد@:

. ٤١ ـ يد Òa
à
oِمنَحك �يٌل تَ َخلفِه و.من �َيديِه بَ من الباطُل .يأتيِه اّلذيى

/@٤٢
اòمسة@: اLٔسفار

ã
وردت|

ã
الّ الفوائد بعض ٕا� هنا ونش�

ودَعْت ٕابناً Gا فصار فرعوَن ٕا�ٕابنِة به جاءت الولُد Ô
ك ا@ ØXو ـ ١٠.٢ اòروج
اXاء@/ من انتَشلتُه ã Øæٕا وقالت Ïºمو ه Òd إ

أت�
Ø
Fفل ///@ Òواستَق� Òفأت� بَناٍت سبُع ِمدياَن لِكاِهن وكاَن ـ ١٦.٢ اÇòروج

أنقَذنا ّ م½Íيى رجل فقُلَن اليوَم@, ء الَمجيى ã| Ú Ôíْع
Ò
Ìºأ zلَكن ما قال أبzّن َرعوئيل ٕا�

ه Òd إ فَدعا ٕابناً فولَدت ٕابنتَه موÏºَصفّورَة فأعطَي َلنا@/// � استَ وٕانّه عاة الر� أيديى من



مال ٢٣٤

مات@/ Í½م مَلِك أّن اLٔيّام تلك
ã
وحَدث| ِجرشوَم@///

هو وأيضاً يتكلّم أ@نّه أعلم أنا أخاك � ال4ِّويى هاروُن أليس ـ ١٤.٤ اòروج

ã
| أ@كون وأنا fه@,

ã
| الكلFِت وتَضُع فتُكلُّمه بقلبه َيفرُح َيراك Cفحي Lستقبالك خارج

ه@/ Òf ومع fك

تارOّية@/ فوائد فzا تري اLٔبواب هذه فراجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

مال@:
ماُله@/ Ôك� اُل@: ÒZ وماَل /@Lًما ذ ØHا الرجُل@: ل zو] هيى واحدة@, كلمة مول@: ـ مقا

الرجُل ماَل وُيقال@: @اXال, اXال@وهيى وهو ويؤّنث@, ويذّكر اXال@معروف@, ـ مصبا
:@ ّ اLٔزهريى وقال ه@/ Ôغ� لَه zومو ل zو Ò]و مالة@, وامرأة ماٌل@, فهو ماله@, ك� ٕاذا :@Lًما اُل ÒZ

العرف@/
ã
| Lًما يُعّد ما أيى يُتمّول ما الفقهاء فقول قنية@, ذه ØHا :@Lًما [ّول

ã
| اXال اLٔث�@: ابن قال اLٔشياء@/ bيع من ملكته ما معروف اXال مول@: ـ لسا
اLٔعـيان@, من لك ÔZو يُقت	 ما كّل ع� اُطلق

Ø
j والفّضة الذهب من لَك ÔZ ما اLٔصل

الرجل وماَل أمواGم@/ أ@ك� كانت ا Øu@Lٔ ع�اLبل@, العرب عند اXال يطلق ما وأ@ك�
وهو مَُوي0ل@, تقول والعامّة مَُويل@, وتصغ�ه مال@, ذا صار ٕاذا :@Lًومُؤو Lًمَو ال ÒZو ول ÒZ
أن وٕامّا عينه@, ذهبت فاع4ً يكون أن ٕامّا مال سيبويه@: قال مال@/ ذو أيى مال@, رجل

أيى أمولَه وما وماLت@, مالة نسوة ِمن مالَة وامرأة ,@ Ò�ِومال مالة قوم من فَْع4ً@, يكون
مَِول وأصلها اXال@, كث� كان ٕاذا مَئِل رجل العرب@: عن الفّراء وحكي ماَله@/

Ò
Òأ@ك� ما

يقلبYزة@/ أو قبلها@, ما وانفتاح لتحّر@كها ألفاً الواو انقلبت
Ø
j

واXال@: ا�ور@/
ã
| ويُستعمل ا�انب�@, ٕا�أحد الوسط عن العدول اXيل@: ـ مفر



٢٣٥ مال

َعَرضاً@/ يى Ødولذلك وزائ4ً@, أبداً مائ4ً لكونه بذلك يى Ùd
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
Ï¾واXوا النقدين من اLٕنسان Zلكه ما مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

وغ�ها@/ والرقيق

ء
ã
Ï¾ واسـتقرار التسّلط عنوان فيه ي4حظ اßXلك أّن لك@: ßXوا ب�اXال والفرق
عموم Fyفبي بشخص@/ ويتعلّق قيمة نفسه

ã
| له يكون ما فهو اXال 4Rف يده@/ Iت

وجه@/ وخصوصمن

أن يصّح Lو نفسه@/ Zلِك وهو واXملكة@, الناس اُمور ملَك السلطان ٕاّن فيقال
مالّيـة@, وGا أنف«Îا

ã
| أموال اLٔشـياء هذه ٕاّن ويقال مال@/ والنفس اLُمـور ٕاّن يقال

مالك@/ وليسGا

ورفـع والðيّـن ف ØÍ½والتـ واLٕنفاق واÇGبة وال¿Ìي البيع يتعلّق هذا وع�
باXال@/ وغ�ها@, وال¿Ìكة والكسب واLٕبت4ء والفقر ا¡وائج

وال¿Ìي@: البيع
ã
ف�

/@١١١ . ٩ ـ ا	نَّة م Ô ÒG بأّن م Ô ÒGوأموا م ÔÎ»أنُف Òؤِمن� ÔXا ِمن ي Òاْش� اَ� ٕاّن

ÇGم يتحّصل Øح ا!@, سبيل
ã
و| ! تكون بأن واLٔنفس اLٔموال هو فاXبيع

ا�ّنة@/ وهو ا¥ن

:@
ã
| Fك ـ اGبة

ã
و|

/@٣٣ . ٢٤ ـ آتا@كُم الPذيى اِ� ماِل ِمن وآتوهم خ�اً فzم Ôrَعِلْم ٕان فكاِتبوهم
تعا�@/ ا! كٕاعطاء ٕاعطاؤهم يراد



مال ٢٣٦

:@
ã
| Fك ـ اLٕنفاق

ã
و|

/@٢٦١ . ٢ أنَبَتتـ َحبّة َكَمَثل اِ� َسبيل ã
| م ÒGُينِفقونأموا الPذين َمَثل

/@٣٨ . ٤ ـ باِ� يؤمنوَن و. النّاِس ِرئاَء م ÒGُينفقونأموا والPذيَن
رياًء@/ اLٕنفاق يقابل ا! سبيل

ã
| فاLٕنفاق

:@
ã
| Fك ـ ف ØÍ½الت ã|و

/@١٥٢ . ٦ ـ َيبُلَغ Øح� أحسُن هيى
ã
� Pبال الَيتoٕاّ. ماَل َتقربوا@ و.

كان@/ Lو ّ بأيى اXطلق ف ØÍ½الت يرد
:@
ã
| Fك ـ الðيّن

ã
و|

/@٤٦ . ١٨ ـ نيا Kالد ياِة Ò¡ ا زينُة والَبنوَن اXاُل
:@
ã
| Fك ـ اLٕبت4ء مورد

ã
و|

/@١٧ . ٥٨ ـ عyمأمواGم
ã
تُغ� لَن

/@٢ . ١١١ َكَسبـ َوما مالُُه َعنُه Ò�أغ ما
حوائجه@, عن اLنسان

ã
يُغ	 أ@نّه يتخيّل وقد الدنيا@, ا¡ياة ã| زينة اXال نعم@,

اLٕبت4ءات من يوجبه
Ø
Fع غفلة ويستلّذ@, وي

Ò
v ما به ويُدرك كاره@, ÒXا عن به ويُدفع

اLٕنسان كFل @فzا
ã
الّ الروحانيّة اLٔصيلة اXقاصد الفراغة@للنفس@والتوّجه@ٕا� وسلب

وسعادته@/
تعا�@: قال

ـ َيشُعرون ا�Òòاتبل.
ã
| م ÒG ُنسارع Òوَبن� مال ِمن به ّدهم ß Ô̂ ا Ø̂ أ@ سبون ÒJأ

/@٥٥ . ٢٣

. ٩ ـ نيا Kالد يىوة Ò¡ا ã| مwا Òwلِيُعّذ اُ� ُيريد ا Ø̂ ٕا و.أو.ُدهم م ÔGُتعِجبْكأموا Rَف
/@٥٥



٢٣٧ مال

/@١٠ . ٣ ـ شيئاً ا� ِمَن و.أو.ُدهم م ÔGمأمواyَع
ã
تُغ� لَن َكَفروا@ اّلذيَن ٕاّن

الصـوارف أعظم من هيى ا Ø̂ ٕا الدنيـويّة ا¡ياة تزيّنات وسائر واLٔوLد فاXال

ã
| واستغراقاً Tجوبيّة توجب فهيى ا¡ياة@, مس� ã

| التنبّه وعن ا¡ّق ٕا� التوّجه عن
الدنيوّية@/ ال¿Îوات

حينئٍذ فيمكن ا�Lخر وباليوم با! @واXعرفة
Ø ã
اليقي	 اZLٕان بعد اXال حصل ٕاذا Lّٕا

اLٔعFل
ã
و| الناس حـوائج رفع

ã
و| ا! عـباد خدمة

ã
و| ا! سـبيل

ã
| ½Íف يُ أن

اXتعال@/ ا! من بتوفيق ا�òّية@,

تعا�@: يقول

�وآçاXاَل والنبيّ والكتاِب واRXئكِة ِخر Ð.ا واليوم باِ� َمنآَمن Ú ß�ال ولكّن
. ٢ قابـ �الر ã|و Òوالّسائل� بيل Pالس وابَن Òسا@ك� ÒX والَيتاميوا Òèالُقْر ذَِويى ع�ُحب�ِه

/@١٧٧
/@١٨ . ٩٢ ـ @كّي Ò Òðَي مالَُه

ã
çيؤ أ.ت�الPذيى ا Ô{ Pوسُيَجن

َجنPة َكَمَثل «Îم أنُف ِمن وَتثبيتاً ا� َمرضاِة ٕابتغاَء م ÒGأموا ُينِفقون الPذيَن وَمَثُل
/@٢٦٥ . ٢ ـ

ß
ِضعَف� @ُكَلها اُ فآَتْت واِبٌل ا Òwأصا بَربوٍة

ا¡Çياة امتداد
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا والروحانيّة ا�Lخرة مقامات Iصيل أّن �O Lو

بأمرين@: الدنيا

tذيب ومن العباديّة البدنيّة اLٔعFل ã| Vاهدة من بالنفس يتعلّق ]ا ـ اLّٔول
الصفات@/ رذائل بتخلية القلب

ã
| وتزكية

يتوّصل به الّذيى اXال هو ا�امع واLٔهّم خارجّية@, بوسيلة يتعلّق ]ا ـ
ã
æالثا

العـرف
ã
| مـتقّدم اLٔمر وهذا واòدمات@, واLٕنفاقات ات

Ø

Xوا ا�òات أنواع ٕا�

الكرZة@: ا�Lيات
ã
| ذ@كره يقّدم هذا وع� العمل@,

ã
| وأÎºل



مال ٢٣٨

/@٩٥ . ٤ ـ «Îم وأنُف م ßGبأموا ا� َسبيل
ã
| والُمجاِهدوَن

/@٩٥ . ٤ ـ َدرجة القاِعديَن ع� Îم ß»وأنُف بأمواGم ا£اِهديَن اُ� ل Pفض
/@٨٨ . ٩ ـ Îم ß»وأنُف بأمواGم جاَهدوا َمَعه آَمنوا والPذيَن سوَل Pالر لكن

/@١٥ . ٤٩ ـ «Îم وأنُف بأمواGم وجاَهدوا َيرتابوا n Øj
تعا�@: قوله

ã
| ع�اLٔموال اLٔنفس تقّدم وأمّا

/@١١١ . ٩ ـ نَّة Ú	ا م ÒG بأّن م ÒGوأموا Îم Ò»أنف Òؤِمن� ÔXا ِمن ي Òاش� اَ� ٕاّن

اÇXالكيّة وسلب النظر و¼Íف ,@ ك4ًّ واXال النفس بBميّة يتعلّق اLٕش�اء فٕاّن
ما النفس فٕاّن النفس@, عن والتعلّق التوّجه وسلب اLٕن½Íاف بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXال عن
النفسومن ع4ئق من اXال فٕاّن اXال@, عن التعلّق سلب Zكن L عنه التعلّق ُيسلب n

وتشّخص@/ أنانيّة للنفس مادام انقطاعه Zكن Lو متعلzقاته@,

عم4ً@, أÎºل هو ما يقّدم أن ف4زم اLٕنسان@: من والعمل ا£اهدة مقام
ã
| وأمّا

ودفعًة@/ بالكلّيّة L بالتدريج ٕا�العمل والنظر

:@
ã
| Fك ـ ع�البَن�واLٔوLد اLٔموال تقّدم ظهر وwذا

/@١١٦ . ٣ ـ شيئاً ا� من و.أو.ُدهم م ÔGمأمواyع
ã
تُغ� لَن َكَفروا الPذيَن ٕاّن

/@٣٧ . ٣٤ ـ تُقّربكم
ã
� Pبال أو.ُد@كم و. أمواُلكم وما

/@٦ . ١٦ ـ Òوَبن� بأمواٍل دنا@كم وأمَد

/@٢٠ . ٥٧ ـ وأ.و.د أ.موال
ã
| وَتكاثٌر بينكم وَتفاُخٌر

قال هذا وع� اLٔوLد@, من لصاحبه استفادة وأزيد انتفاعاً أشّد اLٔموال فٕاّن
تعا�@:

/@٢ . ١١١ َكَسبـ وما مالُُه أغ�عنُه ما



٢٣٩ ماء

َوَلده@/ أغ	عنه ما ـ يقل nو

ٕاستعداد بذاته أيضاً اXال
ã
| فٕاّن ,@
أ@ك ٕاشتقاقاً واXيل@: اXال

ã
çب�ماّد Dف ٕاّن

Ø
j

ع�السكون يدّل اXال
ã
اLٔلف| وجود أّن Lّٕا موجود@, اLٔيديى من واLٕنتقال ا¦ايل

ع�ا�ريان فيدّل والل�واXّد@, الرخاوة صفات ففيه الياء 4Rف واLٕرتفاع@, والشّدة
واXيل@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ماء@:
اXاء@, بناء أصل اXَوَه وهيى َكِلُمه@, يتفّرع ومنه واحد@, صحيح أصل موه@: ـ مقا
مّوهُت ويقال هاء@/ من بدل اXاء

ã
| اGمزة أّن ع� دليل وهذا قالوا@: مَُويه@, وتصغ�ه

ذلك Nعلون م Øu@كأ ذهب@, أو بفّضة طليته ء@:
ã
Ï¿ال ومّوهت اXاء@/ سقيته كأ@نّك َء

ã
Ï¿ال

ومـن فـيه@/ باب zالش ماء َترقُرَق أيى وجهه@, َموَهَة أحَسَن ما يقال ُيسقاه@, ما ]�لة
اه@: Ò]و وه Ò] السفينُة ماهت يقال@: اXرآة@/ اXاوّية@: وكذلك الِبّلور@, حجر اXاِوّية@: الباب
رحـم

ã
| ماَءه أل� الفحـُل@: وأماَه َنّز@/ فzا@ ظهر اLٔرُض@: وأماهت اXاء@/ فzا دخل

,@
Ø ã
وما� ّ ماهيى ماه@: ٕا� النسبة ã| ويقال بَليداً@/ يكون أيى القلب@, ماُه ورجل اLُن�@/

/@ ّ وماويى Ø ãما� ماء@: وٕا�

فاجتمع قبلها ما وانفتاح لتحّر@كها ألفاً الواو فقلبت مََوه@, أصله اXاء@: ـ مصبا
فـيقال@: والتصغ�@, ا�مع

ã
| أصله ٕا� يرّد وGذا Yزة@, اGاء فقلبت خفيّان حرفان

أيضاً اه Ò]و َموهاً [وه الركيzة وماهت أمواء@/ قالوا ا Ø[ور أيضاً@, أمواه وقالوا ومَُويه@, ِمياه
ا¡ّق من ـزوج ÒW مزخرف أيى ه@: zـو ÔW وقول ماَءها@/ Òأ@ك� ا!@: وأماَهها ماؤها@, @ك�

والباطل@/

مسَحه@/ ٕاذا هة@: zومُو وُمواَهة ُحسن من ُموَهة عليه يقال@: ـ ٤٧٢.٦ الxذيب
ومّوهت اXاء@/ لَون اXوَهـة@: الليث@: وقال ¡ومـه@/

ã
| َجري ٕاذا َمن@: للس0 اXاُل ه zو[و



ماء ٢٤٠

وَح4وة@/ ُحسٌن أيى ُموَهة@: عليه وك4م كث�اً@/ ماًء@ أسالت ال«Êُء@:

مياه@/ ماء@, &o )مَ ـ قع

آب@/ @ماء@, @= @o مَ ,@ مَيى ـ@ @ @ع
يى @ـ ãتطبي� فرهنگ

ماء@/ @@= @َميا@ @ـ
ã
æياÌº ـ@ @ آراميى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ماء من جامـد@, غ� مايعاً يكون ما مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

اLٕط4ق عند أ@نّه Lّٕا غ�ها@, أو ا¥Çرات أو النباتات من ء
ã
Ï¾ ٕا� مضاف أو مطلق
اòالص@/ اXاء ٕا� ين½Íف

واXزج القلب وماُه سن Ô¡وا ã
� zالط ـ oمفاه

ã
| اXاّدة تستعمل اXناسبة وwذه

وغ�ها@/

Ø
j يائّيـة@, وَميا@, مَيى واLٔصل وال«Ìيانّية@, الع
يّة من مأخوذة الكلمة وهذه
,@ ّ اLٕنðاعيى باLٕشـتقاق منه ويشتّق ماهاً@, يقال وقد ماًء@, فصار العربيّـة ã| ف ØÍ½ت

ã
| قال Fك لساuم@,

ã
| به معمول هاًء اGمزة وقلب ومّوه@, وأماه اه ÒZو Zوه ماه فيقال@:

وأذا@, نّك ٕLَو وٕايّاك وأرحُت أرقُت
ã
| مسموع اGمزة من واGاء ـ اLٕبدال

ã
| الشافية

هذا@/ نّك@, ß ÒG ِهيّاك@, هرحُت@, هرقُت@, فيقال@:

الشديدة ا¡روف من واGمزة رخاوة@, وفيه مهموساً اGاء كون باعتـبار وهذا
/@FzرجUقرب ٕا� مضافاً وا£هورة@,

مورده@/ غ�
ã
| مََوه@: ماء أصل بأّن فالقول

:@
ã
| Fك ـ اòالص فاXاء



٢٤١ ماء

/@٢٢ . ٢ ـ ماًء Êء
Ú
ال« ِمَن وأنَزل

/@٢٣ . ٢٨ ـ اُّمًة عليه وَجد َمديَن ماَء ورَد ا Ø ÒXو

/@١٢ . ٥٤ ـ ُعيوناً أ.رَض رنا Pوفج

/@١١ . ٦٩ ـ ا	ارية
ã
| لنا@كم Òa اXاُء طغي ا Ø ÒX ٕانّا

اuLٔار
ã
| والثالثة الب�@/ ماء

ã
| والثانية ال«Êء@/ من ي�ل ماء

ã
| اLُو� فا�Lية

البحر@/ ماء
ã
| والرابعة ا�ارية@/ والعيون

ا�Lخرة@: nعوا
ã
| واXاء

/@٥٠ . ٧ ـ اXاء ِمَن@ علينا أفيضوا أن ا	نّة النّارأصحاَب وناَديأصحاُب

/@١٥ . ٤٧ ـ َغ�آِسٍن ماء ِمن أuاٌر فzا

اللطافة@/ من Tيطها سنخ يناسب أن Lبّد ا�نّة ã| فاXاء

:@
ã
| Fك ـ ا�Lخرة

ã
|

ã
الصا| غ� واXاء

/@١٦ . ١٤ ـ َصديد ماٍء@ وُيْس�ِمن Øsجه ورائِه ِمن

/@٢٩ . ١٨ ـ هل ÔXكا@ @]اٍء ُيغاثوا َيسَتغيثوا وٕان

/@١٥ . ٤٧ ـ فقطPعأمعاَءُهم @ ÓD Òa ماًء@ وُسقوا@ النّاِر
ã
| خاِلٌد هو @كَمن

وا¡ياة والسعة النور عن منخلع Tيط وهو ,@ Øsجه Tيط تناسب اXياه وهذه
اXعنوّية@/ واللذائذ اGLٕ×يّة والرaة الروحانيّة

خالص@/ غ� ء
ã
Ï¾ كّل واÔXهل@: فيه@/ لكراهة عنه اBXيل ديد@: zوالص

:@
ã
| Fك ـ ّ اXاّديى ã|الصا غ� واXاء

/@٥٤ . ٢٥ ـ Ìاً Ò¿ @بَ اXاء ِمَن َخَلَق الPذيى وهو



ميد ٢٤٢

/@٨ . ٣٢ َمه�ـ ماء@ ِمن ُسRلٍة ِمن َنسلَه َجَعَل Ø Ôj

/@٦ . ٨٦ ـ داِفق ماٍء@ ِمن ُخِلق

وميعانه@/ �ريانه ماء أيضاً فهذا

معنويّاً@, أو ماّدياً@, جريان@, وفيه مايعاً يكون ء
ã
Ï¾ كّل عن عبارة اXاء أّن فظهر

ا�Lخرة@/ nعا يناسب ا
Ø
W أو

لَيبلَو@كُم َع�اXاء وكانَعرُشه ِستّةأيّام ã
وأ.رَض| واِت مى Pالس َخَلَق الPذيى وهَو

/@٧ . ١١ ـ

والضم� اLٔرض@وال«Êوات@اXاّدية, هو والسّتة@وليبلوكم@: اòلق, بقرينة واXراد
Fك ,@ اXاّديى ع�اXاء الرفيع البناء هذا ابت	واستقّر وقد اòلق@, ٕا� راجع عرشـه@:

ã
|

تعا�@: ا! قال
/@٣٠ . ٢١ ـ َحيى� ٍء

ã
Ï Ò¾ Pُكل اXاء ِمَن وَجَعلنا

/@٤٥ . ٢٤ ـ َبطنه Òَع�
ã
Ï¿ ÒZَمن م Ôy ßf ماٍء ِمن دابPة Pُكل َخَلَق واُ�

دLلة فzا والسّتة@: اXاّديات@/
ã
| ويستعمل اLٔمر قبال

ã
| هو اòلق@: وظاهر

ã
| والتعليل النتيجة كان فٕاذا للناس@, اòطاب فٕاّن ولِيَبْلَُو@ُكم@: الزمانّية@/ ع�ا¤دوديّة

ماّدياً@/ أيضاً اòلق يكون الناس@, مورد

استعداد ج«Ë@لطيف@مايع@فيه اXاء فٕاّن اXاء@: Êوات@واLٔرضمن
Ø
ال« تكّون وأمّا

Uتلفة@/ متنّوعة أجسام ٕا� التحّول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ميد@:
جوانبه لتحّرك ذلك من واÒXيْدان Iّرك@, ومَيَداناً@: باع باب من مَيداً ماَد ـ مصبا



٢٤٣ ميد

واÇXائدة أعـطاه@, مَيداً@: وماَده وشياط�@/ شيطان مثل مَيادين وا�مع السباق@, عند
Gم@/ أعطاها أيى للناس ماَدها اXالك Lّٔن مفعولة@, ]ع	 فاعلة وهيى ذلك@, من مشتقّة

Iّرك@/ ٕاذا ماَد من مشتقّة وقيل

ع� وا�Lخر ء@,
ã
Ï¾

ã
| حركة ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أص4ِن ميد@: ـ مقا

العيش ْيدان@: ÒXوا [ايلت@/ يد@: Ò] اLٔغصان ومادت التحّرك@, يد@: ÒXا ـ فاLّٔول وعطاء@/ نفع
/@
ã
نَعَش	 :@

ã
æيُد ÒZ

ã
æوماَد وأنفع@/ أطعم يد@: ÒZ وماَد اÒXيْد ـ ا�Lخر واLٔصل الريّان@/ الناعم

البحـر@/ ركوب عن ُدوار أيى مَيٌد أصابَـه بكـر@: أبو قال منه@/ اXائـدة يت Ù Ôdو قالوا@:
أصل ا¤ق0ق�أّن بعض وذهب خ�ه@/ طلبت وامَتدته@: ,@�R وأمَدته أعطيته@, وِمدُته@:
مَيَد )ص&@: قوله وأمّا ّر@كه@/ ÔI أيى علzا@, ]ا يد Ò] ا Øu@Lٔ وان@, ßòا واXائدة@: ا¡ركة@/ مَيٍد

أ@نّا@/ بيَد
ã
| لغة فهو أ@نّا@, Òغ� أيى الكتاب@: اُوتينا أ@نّا

من اXمتّد هو وقيل@: اLٔرض@/ كاضطراب oالعظ ء
ã
Ï¿ال اضطراب اXيد@: ـ مفر

علينا أنِزل وقوله@: الطـعام@/ عليه الّذيى الطzبَق واXائدة@: منه@/ الدابّـة ومَيَدان العيش@,
/@ ÓFعل استَدعوا قيل مائدةً@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وبيyا جهة@/ ّ ٕا�أيى مطلق اضطراب مع حركة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

اXيدان@: فٕاّن واXائدة@: اÒXيَدان ذلك ومن /@
أ@ك ٕاشتقاق يع@: ÒXوا ور ÒXوا اÒXوج وب�مواّد
ومن وخروجها اXرا@كب ورود

ã
و| والذهاب ء ا£يى ã| مطلق واضطراب حركة فzا

اLٔغذية
ã
| واضطراب وIّرك [ّوج فzا واXائدة@: ا�معّية@/

ã
| وIّرك وترا@كم Qّمع

والطَبق@/ اXائدة
ã
|

ã
الّ واLٔطعمة

فرهنگ
ã
| Fك اللغـات سابق

ã
| واXائدة اXـيدان

ã
لكلم سـابقة ٕا� مضافاً

ج@٢@/ @من@ و@٨٨١ ٨٨٠ ص
ã
تطبي�



م� ٢٤٤

ّ اLٕنðاعيى باLٕشتقاق اXائدة من مأخوذ فكأ@نّه واLٕنعام@: اLٕعطاء مفهوم وأمّا
Qّوز@/ فهو فzا@, مع	النعمة با¾Ìاب أو مyا@,

/@١٥ . ١٦ ـ وأuاراً بكُم يَد Ò] أن
Òã
Ïºأ.رضَروا

ã
| وأل�

/@٣١ . ٢١ ـ ِفجاجاً فzا وجعلنا wم يد Ò] أن
Òã
Ïºأ.رضَروا

ã
| وَجعلنا

/@oعظ ء
ã
Ï¿ل تاّم اسـتقرار ]Çع	 َرسواً@, يرسو Ï

Ò
ºور راسـية@, bع

ã
Ïºوا zالر

الثابتة@/ التامّة اXستقّرة ا�بال :@ ãÏºفالروا

@مس�ها@واضطراب
ã
@اLٔرض@¡فظها@عن@اLٕضطراب@|

ã
لقيت@| @اُ

ã
Ïºوا zفا�بال@الر

فzا@/ ا¡ياة ونظم نظمها Oتّل L Øح السا@كن�فzا@,

مورد
ã
| به Ø
وع وعطوفة@, لطف فيه اLٕلقاء فٕاّن ا�عل@: أو باLٕلقاء والتعب�

العـذاب مورد
ã
| به Ø
وع ,@ ّ طبيعيى تكـوين ٕا� ٕاشارة فيـه وا�عل والنعمة@/ الرaة

الكافرين@/ مقابل
ã
و| والنقمة@,

/@١١٤ . ٥ ـ Êء
Ú
ال« ِمَن مائدةً َعَلينا أنِزْل ربPنا Pالّلهم Òhَمْر عي«Ïبُن قال

ا¡واريّ�@: قول أثر ã| هذا

Êء@/
Ú
ال« ِمَن ماِئدةً َعَلينا َل Ù� يُ أن ربKَك َيستطيُع َهل Òhَمْر عي«Ïابَن يا

بقوله@: تعا� وأجاب

/@١١٥ . ٥ ـ بُه �اُعذ ã Øæ فٕا منكُم بعُد َيكُفْر ن Ò Òf َعَليكُم ا ÔG Ùُم�
ã
Ùæ ٕا اُ� قاَل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

م�@:
بلده@, ٕا� له الطعام وا�ßXة@: مَ�اً@/ وِمرُت ,@�ÒXا هو صحيح أصل م�@: ـ مقا

مَ�@/ Lو َخ� عنده ما وقالوا@:



٢٤٥ ñَم

لنفسه@/ وامتاَرها الطعام@, وهيى با�ßXة@, أتاهم باع@: باب من مَ�اً ماَرهم ـ مصبا

ماَر وقد للبيع@/ الطعام َجَلب الxذيب@:
ã
و| اLٕنسان@/ Zتاره الطzعام ا�ßXة@: ـ لسا

ٕاذا وره@: ÒZ ماره :@ ّ اLٔصمعيى ا�ßXة@/ جاِلب واÒXيّار Gم@/ وامتار مَ�اً �هم ÒZ وأهلَه عيالَه
�هم@: ÒZ مارهم ويقال@: كفّار@/ مثل مُيّار اXاِئر وbع مثله@/ واLٕمتيار بطعام أتاه@]�ßة@أيى

ا�ßXة@/ أعطاهم ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أهـله@/ أو بلده ٕا� الطـعام َجلب

ã
| حركة هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

@ق«U@Ëصوص لسة@للنوع,@أيى ßكا� وا�Xة مصدر/ :�ÒXوا العمل/ هذا اختيار واLٕمتيار:
َلب@/ Òا� من نوعاً ـ�ة ßXا فتكون بلد@, ٕا� بلد من َلب ÔN ما بفتحت�@: َلب Òوا� /@�ÒXا من

ومفاهيمها اختلطت@استعtLFا وقد ,
ٕاشتقاق@أ@ك واÒXيد: ور ÒXا وب�@مواّد وبيyا
أذابه@, ]ع	 ء

ã
Ï¿ال وأمار أوداَجـه@, وأماَر Zور@, ماَر ـ قوGم

ã
| Fك اللغـة@/ كتب

ã
|

م�ّدداً@/ حركة ع� يدّل ٕانّه وقلنا اXور من ا Øuفٕا نقشته@: ]ع	 الصوَف وِمرُت

وَنزداُد فظأخانا ÒLو أهَلنا Ô� Ò̂و ٕالينا ردPت بضاَعُتنا هذه َنبغيى ما أبانا يا قالوا
/@٦٥ . ١٢ ـ بَع� @كيَل

كيل ونزداد@ م½LٔÍهلنا من اXتاع جلب Lّٕا نريد L فٕانّا أخانا@, معنا @أرسل أيى
بع�@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ñَم
مبالغـة@/ والتثـقيل غ�ه@, من وفصـلته عزلته باع@: باب من مñَاً ِمزته ـ مصبا
ÇLو ا¢ـتلطات

ã
و| ي�ب@/ Pالط من اòبيث ¨ـñا� Lو@ اXشـت}ات

ã
| يكون وذلك
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يقولون@: والفقهاء غ�ه@/ عن انفصل ء@:
ã
Ï¿ال Úñو[ـ الُمْجِرمون@/ ا Ûv@أ اليوَم وامتازوا

ت Øñم من مأخوذ وكأ@نّه ومنافعه@, مَضاّره عرف ٕالzا انxي ٕاذا ِسّن واXراد :@ñا¦ي ِسّن
اLٔشياء@/

[يñاً ته Øñوم وتزييله@/ ء
ã
Ï¾ من ء

ã
Ï¾ ع�تزيّل يدّل صحيح أصل :@ñم ـ مقا

وا^اَز@: يتقّطع@/ أيى غيظاً@, Øñيتم ويَكاد بعض@/ من بعÎÉم Øñ] وامتازوا@: مñَاً@/ وِمزته
انفصل@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بـ�

Ø
Fع وٕابانتـه ء

ã
Ï¾ خصـوصيّات تعي� هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

ـ مواّد وب� بيyا والفرق معنويّاً@/ أو ماّديّاً جهات@,
ã
| واXتشاwة اXش�كة اLٔشياء

الشّق@: اLٕنفراج@, الðيّل@, العزل@, القطع@, الفصل@, الفرق@,

بعده@/ وIقّقه بالوصل مقابلته الفصل@:
ã
| في4حظ

بعده@/ ويتحقّق با�مع مقابلته الفرق@:
ã
و| =

ب�اLٔجزاء@/ وفصل حيلولة ٕاNاد مطلق القطع@:
ã
و| =

جريانه@/
ã
| كان أمر شخصعن تنحية العزل@:

ã
و| =

فzا@/ ثابتاً@ كان نقطة عن ء
ã
Ï¾ تنّحيى الðيّل@: ã|و =

ب�الشيئ�@/ فرجة حصول اLٕنفراج@:
ã
و| =

/@L أم تفّرق حصل سواء ا�ملة
ã
| انفراج حصول الشّق@:

ã
و| =

:@
ã
| Fك ـ ا¤سوس ّ اXاّديى ã| ñفا¦ي

. ٣ ـ الطPي�ب ِمَن اòبيَث Òñ ÒZ Øح� َعلَيه Ôrأن اXؤمن�َع�ما لِيََذر اُ� كاَن ما@
/@١٧٩



٢٤٧ ميل

فيه@/ وآثاره اòبيث خصوصيّات جهة من اòبيث Øتع� يراد

:@
ã
| Fك ـ يناس}ا ]ا ا�Lخرة nعا

ã
| ñوا¦ي

بَعٍض Òَع� بعَضُه بيَث Òò ا عَل ÒNو الطPي�ِب ِمَن بيَث Òò ا اُ� Òñ Ò
ß
¨ Ìون Ò¿ Ö ÔJ Øsٕا�جه
/@٣٧ . ٨ ـ يعاً Òb كَُمه Òف�

/@٥٩ . ٣٦ ـ الُمْجِرمون ا Ûv أ اليوَم وامتازوا
/@٨ . ٦٧ ـ الَغيِظ ِمَن @ Ô Øñ Ò]@ @َتكاُد َتفوُر وهيىَ Îيقاً Ò¾ ا ÒG@ عوا ß Òd

تناسـب لطيفة ج«Êنيّة بل ليست]اّدّية@, Øsجه ونفس وا£رمون Øsجه فأهل
ا�Lخرة@/ nعا

الغيظ آثار ظهور وكذلك ا�رم@, خصوصيّات Øوتع� اòبث آثار ظهور واXراد
مشاهدًة@/ wا تعرف Mيث ا�Lثار بتلك وتشّخ½Îا

اXذكورة@/ م�ادفاtا سائر دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ميل@:
حgه

ã
| ا¡ا@كم ومال عنه@/ وحاَد تركه مَي4ً@: يل ÒZ الطريق عن ماَل ـ مصبا

Mوائجه@, أصاwم الدهر: علzم ومال ومَيّال@مبالغة, مايل, فهو وظلم, جار أيضاً: مي4ً
ويتعـّدي الكّل@,

ã
| ي4ً ÒWو Lًا ÒWو لغـة@, ال ÒZ ومال اسـتوائه@, عن زال ا¡ائط@: ومال

واÇßXيل خلقة@/ اLٕعوجاج تِعب@: باب من مصدر بفتحت� واÒXيَل والتضعيف@/ باGمزة
والعامّة أميال@/ ث4ثة الكّل عند والفرسخ اLٔرض@/ الب½Íمن مدي مقدار العرب@: عند

َملمول@/ هو ا Ø̂ وٕا خطأ@, وهو ميل@, به يُكتحل Xا تقول

كان فٕان منه@, جانب ٕا� ء
ã
Ï¿ال

ã
ع�اLراف| تدّل صحيحة كلمة ميل@: ـ مقا
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تَعðل ضخمة ُعقدة الرمل@: من واÒXي4ْء مَي4ًَ@, يل ÒZ مال يقال@: Òيَل@, Òf ء ãÏ¿ال ã| ِخلقة
من واLٔميَل الباب@/ قياس من وهيى الفروع@, الكث�ة الشجرة ي4ء@: ÒXوا ناحية@/ يل Ò]و
ِميل@/ اLٔميَل وbع Ìºجه@/ عن ف4ٔ@نّه الفرس@, ع� يثبت L الّذيى ٕانّه يقال الرجال@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
باطل@, أو حّق

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕا� أو ء

ã
Ï¾ عن ٕاLراف اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

اÇXيل مصاديقـه@: ومن اLLٕـراف@/ مطلق ]عـ	 فهو /@ ّ طبيعيى غ� أو ّ طبيعيى أمر
ã
|

وعن باLٕعوجاج@, لقـة ßòا وعن العدل@, وعن ا¡ّق@, ا¡كم وعن الطريق@, خّط عن
وهكذا@/ جانب@/

ã
| وQّمعه الرمل وميل وا¡ائط@, البناء

ã
| اLٕستواء

تستعمل الرغبة مفهوم
ã
و| عن@/ Mرف تستعمل مع	العدول

ã
استعملت| فٕاذا

حرف@/ واسطة بدون تستعمل فيه ثبت Dف مطلق@اLLٕراف@واXيل اُريد وٕاذا Mرف@ٕا�@/

/@٢٧ . ٤ ـ ÓDعظ Rًيلوا َمي Ò] أن Îواِت Ú¿ال َيّتبعوَن الPذين وُيريد

برنا¶ L نفسه ¾Îوات يتّبع من فٕاّن كنrفيه@,
Ø
Fع اLLٕراف لكم يتحقّق أن أيى

نفسـه يشxيه أمر كّل يتّبع فهو وحركاته@, أعFله
ã
| له هدف Lو حياته@,

ã
| له معيّناً

اLٕضطراب وحصول واZLٕان@, والطمأنينة الثبات زوال Lّٕا نظر فليس@Gم صورة, ّ بأيى
للمؤمن�@/ اXطلق واLLٕراف

قلوwم@/
ã
| ما ميل وجود ٕا� ٕاشارة :@ ÓDعظ ـ كلمة ذ@كر

ã
و|

فتََذروها ْيل ÒXا Pُكل يلوا Ò]Rفrَحَرص ولو الن�ساء Òب� َتعِدلوا أن َتسَتطيعوا ولَن
/@١٢٩ . ٤ ـ َعلPقة ÔXكا@

منه@/ مَناص L ّ طبيعيى أمر ا�ملة ã| اÒXيل أّن ٕا� ٕاشارة اXيل@: zكل ـ قوله
ã
ف�
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اختيار Lو وجوده
ã
| له L@استق4ل ء@,

ã
Ï¿ب معلzقاً يكون ما فٕاّن باXعلzقة@: تشبzها وأمّا

كاXصلوبة@/ الزوجة فتكون صلوب@, ÒXكا فهو بوجه@, له ٕارادة Lو قدرة Lو

َميلًة َعَليكُم فَيميلوَن وأمِتَعِتكُم أْسـِلَحِتكُم َعن َتغفلوَن @َلو@ َكَفروا @الPذيَن Pَود
/@١٠٢ . ٤ ـ واحدةً

دفعة اXيلة هو ا¡رب
ã
اXطلوب| فٕاّن اXيل@: كّل دون الواحدة باÒXيلة هنا Ø
ع

اXيل@/ بكّل كان ولو بالتدريج L

دا_اً العـدّو فٕاّن اXقابل@, الطرف غفلة العدّو@: من ومقتضzا اXيلة هذه ومنشأ
الفرصة@/ ينتظر

,@oXا حرف
Ø
k وقد أعـدائنا@/ مَكايد ومن أنفسـنا Ìور Ô¾ من ¦حفـظنا اللّهّم

@يطابق ـ ق ١٣٦٤@ه@/ سنة اLّٔول الربيع ¾Îر العا¾Ìمن
ã
وذلك| اGاء@/ حرف ويتلوه

فة@/
Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
| ش@, ه@/ ٢.@٩.@١٣٦٤





بابحرفاGاء

ا£لّد١٢ إ� أّخرناه ا£ّلد@, هذا ã| Ørو�@ي الّلغات@, وسيع النون كانحرف ا@ ØXو

ها@:

ã
ُتقلب| � ßa لغة

ã
و| الوقف@,

ã
| هاء تب� للتأنيث

ã
الّ واGاء هوي@: ـ مصبا

مفتوحة Wدودة wمزة هاَء قيل@: مذّكر, كان@Xفرد وٕاذا [رة@وطلحة@/ فيقال: الوقف@تاء@,
بواو هاُءوا وللجمع التثنية@, بألف هاًء ول4ٕثن� هاِت@, ع� ومكسوة ُخذ@/ مع	 ع�
وهاَء ,@

ã ß
çها	ع[

ã ß
ها� للمؤنّثة اُخري لغة

ã
و| مكسورة@, wمزة هاِء وللمؤنّثة ا�مع@,

فتقول@: ,@oXا دخلت ا¢اطب&
ã
| )أيى الكاف ]ع	 كان فٕاذا ,@

Ó
ومع	 وزناً هاَك ]ع	

هاِت فيقال@: ,@Í½الق Øتع� والكاف التاء دخلت فٕاذا اXؤّنث@/
ã
| zوهاُؤن هاُؤم@, هاؤما@,

,@
ã
أعِط	 التاء@: fع	 /@ zها@كُن ها@ُكم@, ,@Fها@ك وهاِك@, وهاَك@, ,@ zهاتُن هاتوا@, هاتا@, ,@ ã ßçها

ُخذ@/ الكاف@: ومع	

حرف أن@تكون ـ أحدYا مَوِضعان: وGا ها: ـ ص@٩١ ã
æمّا للر� ا¡روف

ã
æمعا

أوLِء@, Lن وها ذاِن@, Lن وها أنت@؟ أين لَك قال Xن جواٌب ذا@, أنا ها ـ Lو تنبيه@,
ها أنrاُوLء@, ها ذاِن@, Bأن ها ذا@, أنت وها أوLء@, Lـن ها تان@, Lن ها ِذه@, أنا وها
تاِن@, Yا ها ذاِن@, Yا ها ِذه@, هيى ها ذا@, هو ها أوLء@, zأنتُـن ها تان@, Bأن ها ِذه@, أنِت

اُوLِء@/ هّن ها أوLِء@, هم ها



ها ٢٥٢

وهؤLء@/ وهاتان@, وهذه@, هذاِن@, هذا@, ذلك@: ومن

هذا ـ Lو بعده@, ا¡ال ع� النكرة ُتنصب ولذلك التنبيه@, مع	 ها@: قولك
ã
و|

اLشارة@/ مع	 شئت وٕان التنبيه@, مع	 ا¡ال
ã
| العامل جعلَت شئت ٕان شيخاً@,

ã
بَع�

للواحد ها تقول@: ُخذ@/ ومعناه الفعل@, أÊºء من ÓÊºٕا تكون أن ها@: موضعيى من ã
æوالثا

ثالثة@: ولغة ها@كم@/ ,@Fها@ك هاك@, تقول أن ثانية@: ولغة ومؤنّثاً@/ مذّكراً واLٕثن�وا�ميع@,
ولغـة كتاِبيَه@/ اقَرُءوا هاُؤُم تعا�@: قال ـ zهاُؤن هاِء@, هاؤم@, هاُؤما@, هاَء@, تقول@: أن

/@
ã
وها� ها@, رابعة@:

ها@,
ã
يع	 التنبـيه حرف wا ويلحق ـ اLٕشارة أÊºء ـ

ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ٕالzا يق�ن تعّرف]ا اLٕشارة أÊºء Lّٔن كث�اً@, اLٕشارة أÊºَء اXفردات من يلحق وهو
Mروف أوائلها

ã
| ء فجيى ٕاليه@, اXشار ٕا� أخري Pارحة أو باليد اXتكلّم ٕاشارة من

اLٔشـياء من يُشـ� ء ãÏ¾ ّ أيى ٕا� وينـظر ٕاليه يلتفـت Øح ا¢اطَب اXتكلُّم wا يُنب0ه
ا¡اÍÈة@/

ضـم�اً تكون أن ـ أحدها أوُجـه@: `سـة ع� اXفردة اGاء ـ اللبيب
ã
مغ	

وهيى للغيبة@, حرفاً تكون أن ـ
ã
æوالثا والنصب@/ ا�ّر موضعيى ã

| وتستعمل للغائب@,
لبيان ال4ّحقة وهيى كت@, zللس ـ والثالث وحدها@/ الضم�ٕايّا والتحقيق@أّن @ٕايّاه@, ã| اGاء
اLٕستفهام@/ Yزة من اXبَدلة ـ والرابع وأزيداه@/ وُهناه@, ِهَيـه@, ما Lو حرف أو حركة

الوقف@/
ã
| ونعمه رaه التأنيثLو هاء ـ واòامس

مّد وNـوز ُخذ@, وهو لفعل ÓÊºٕا تكون أن ـ أحدها أوُجـه@: ث4ثة ع� وها@:
الكاف يستغ	عن أن اXمدودة

ã
| وNوز وبدوuا@, اòطاب بكاف وتُستعم4ن ألفها@,

/@ zهاؤن هاؤما@, هاِء@, هاؤم@, هاُؤما@, هاَء@, فيقال@: الكاف@, تصاريف Yزtا بت½Íيف
أربعة@: ع� فتدخل للتنبـيه تكون أن ـ الثالث للمؤّنث@/ ضمـ�اً تكون أن ـ

ã
æالثا



٢٥٣ ها

Ëºبٕا عنه Ò
ا¢ الرفع ضم�
ã
æوالثا هذا@/ Lو بالبعيد@, ا¢تّصة غ� اLٕشارة أحدها

ã
| وهيى الرجل@, ا Øv@أ يا Lو النداء@,

ã
| ّ أيى نعت والثالث أوLء@/ rأن ها Lو ٕاشارة@,

بقطع اِ!@, ها يقال@: ا¡رف@, حذف عند Ë»الق
ã
| ا! Ëºٕا والرابع للتنبيه@/ واجبة هذا

ووصلها@/ اGمزة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وجوه@: فيه اGاء حرف أّن

الغايب@, اXذّكر للمفرد الÊÉير من فهو ومضمومة@: Vّردة اGاء حرف ـ اLّٔول
ذلك تـناسب ÏÉقتÇ[ والتأنـيث@, وا�مع التثنية m4ع ¡وق من عوارض ويلحقه
هو Fك والياء@: فالك«Ìة واLٔلف@: الفتحة أو والياء@, الك«Ìة بلحوق فيؤّنث ا¡رف@,
ع� الدLلة

ã
| اLٔصل هيى فالك«Ìة وغ�ها@, اLٕشـارة وأÊºء اLٔفعال ã| اXتداول

اÊºLٔء
ã
و| وِذيى ã

èÍÈوا تـÍÉب� :@
ã
| Fك ال4ّزم@, اLشباع ÏÉقت[ والياء التأنيث@,

وغ�ها@/ ا�ّر حالة
ã
| الستّة

يناسـبه واXفعول متّصل@, مفعول ضم� كوuا فبمناسبة واLٔلف@: الفتحة وأمّا
وٕايّاها@/ wÍÈا@, :@ ã| Fك التنوين@, عن عوضاً وٕاشباعها الفتحة

ا¢اطب تنبيه فzا يقصد bلة أو كلمة قبل ويذكر للتنبيه@, فهو ها@: ـ
ã
æوالثا

والنداء@/ اLٕشارة أÊºء
ã
| Fك مضموuا@, ٕا� يتوّجه Øح

كذلك@/ أنا ها أنت@, ها هو@, ها فتقول@: ع�الضم�@, ويدخل

تلحق وقد ُخذ@/ أيى هاك@, فيقال@: ُخذ@, ]ع	 فيكون فعل@, Ëºٕا ها ـ والثالث
هاءا@, هاَء@, فيقال@: ا¢اطب@, اLٔمر بفعل تشـبzاً وا�مع@, والتثنـية اLٕفراد m4ع به

هاؤم@/ هاُؤما@, هاَء@, يقال@: وقد هاؤّن@, هاؤما@, هاِء@, هاُءوا@,



ها ٢٥٤

أعِط@/ ]ع	 هاِت@, فيقال@: بالتاء@, يستعمل وقد

هرقت
ã
| Fك اLٕيتاء من آِت واLٔصل اGمزة@, عن بدل فيه اGاء أّن ا¡ّق ولكّن

وٕايّاك@/ وأرجت أرقت واLٔصل وِهيّاك@, وهرجت

:@
ã
| Fك ـ اLٕشارة Ëºٕا

ã
ف�

/@٦٣ . ٢٠ ـ َلساِحراِن هذاِن ٕاْن قالوا

/@١٩ . ٢٢ ـ م Ùwر ã
| اخَتصموا َخ½Êِن هذاِن

/@٢٧ . ٢٨ ـ
ß
هاَت� Ú ã� ٕاحَديYبنَ اُنِكَحك أن ريُد اُ

ã
Ùæ ٕا

/@٢٤ . ٥ ـ قاِعدون هzنا@ ٕانّا

للمكان@/ الرابعة
ã
و| الثالثة@للتثنية@مؤّنثة@/

ã
و| مذّكراً@/ ا�Lيت�اLُولي�للتثنية

ã
|

التنبيه@/ هاء أ¡قتwا وقد

:@
ã
| Fك ـ النداء

ã
و|

سوُل@/ Pالر ا Ûv@أ يا النّاُس@, ا Ûv@أ يا

:@
ã
| Fك ـ الضم�

ã
و|

/@١٠٩ . ٤ ـ جاَدلrعyم أنrهؤ.ء ها

:@
ã
| Fك ـ الكنايات

ã
و|

/@٤٢ . ٢٧ ـ عرُشك أهكذا قيل

:@
ã
| Fك ـ ا�مع ع4مة ¡وق

ã
و|

/@١٩ . ٦٩ ـ كتابيه اقرءوا@ هاؤم

ُخذ@/ ]ع	 ٕاËºفعل الصورة هذه
ã
| ها كلمة ٕاّن ويقال
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كلمة أّن الذاتّية@: الدLلة من قريبة ا Øu أ من الكلFت دLلة
ã
| مَبنانا ع� وبناًء

ع� فتُدّل تلفّظها@,
ã
| اللحن واخت4ف التعب� كيفيّة Mسب ودLلة مفهوماً Hتلف ها

ٕاذا والتـناول اLٔخذ وع� والشّدة@/ Í½وبالق بالتاء التعب� كان ٕاذا واLعطاء اLيتاء
اLٕستدعاء@/ وبلحن

ã
Ø	¦ا وMالة وباللينة Wدوداً Ø
ع

ومتلفّظاً ونظائرها اLٕشارة بأÊºء متّصلة ا Øuفٕا التنبيه@: كلمة ا�ريان وع�هذا
والتوجيه@/ ع�التنبيه تدّل بعدها@: ]ا ع�تعلّقها يدّل بلحن wا

تلحق ا Ø̂ ٕا والتثنية@وا�مع& اLٕفراد m4ع( اللواحق أّن والدّقة@: التدّبر عند فظهر
واLٕستدعاء@/ واللينة اXّد صورة

ã
| أيى والتناول@, اLٔخذ التعب�بقصد ¡ن كان ٕاذا wا

الطاهر@/
ã
الصا| oالسل القلب Lّٕا ٕاليه يتوّجه L	عXا وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هبط@:
وهبَطُت دور@/ Ô¡ا بوط@: ÒGوا ُهبوطاً@/ وهبط ع�اLدار@, تدّل كلمة هبط@: ـ مقا

اLٕبل@/ من الضاِمر بيط@: ÒGوا العليل@/ اXرض¡َم وهَبط ,@ غ�يى وهبَطت أنا

Çvُبط قليلة@: لغة
ã
و| نزل@, ÍÈب@: باب من هَبطاً وغ�ه اXاء هَبط ـ مصبا

باب من السلعة وهبط\ن يتعّدي@, Lو يتعّدي أنزلته@, وهبطته@: قعد@, باب من ُهبوطاً
ا Ø[ور أنقصت@/ ا¥ن@: من وهبطت عليه@, كان ما [ام عن نقص أيضاً@: هبوطاً ÍÈب
وهبطت انتقلت@, آخر موضع ٕا� موضع من وهبطت أهبطـته@/ فقيل باÇGمزة يى عد0
رسـول@: مثل واÒGبوط مسـجد@/ وزان الوحيى مهبط ومّكة@: نزلتـه@/ هبوطاً@: الواديى

ا¡دور@/

بالفتح@: واÒGبوط ا¡جـر@/ كُهبوط الَقهر@, سبيل ع� اLLٕـدار بوط@: ÔGا ـ مفر
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سـبيل فـع� اLٕنسان@:
ã
| اسـتعمل وٕاذا /@ غـ�يى وهبطت أنا هبطت يقال@: هِبط@, ÔXا
واXطر@/ والقرآن ا4Xئكة كٕانزال اLٕنزال 4Rف اLٕستخفاف@,

ومن ٕاقامة@, بعقبه نزول اGبوط أّن وال�ول@: ب�اÔGبوط الفرق ـ ٢٤٤ الفروق
انِزلوا ومعناه bيعاً@, مyا اهبطوا وقلنا ,@Í½م اهبطوا ومنه كذا@, مكان هبطنا قيل

Ø
j

n وٕان نزل ويقال فÇzا@, استقّر ٕاذا Lّٕا اLٔرَض@, هبط وL@يقال@: فzا ل4ٕقامة اLٔرَض
يستقّر@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ال�ول ٕا�منxي فيه والنظر استقرار@,

ã
| ل Øت� هو اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن

Tّل من ال�ول ابتداء جهة ٕا� ال�ول
ã
| النظر أّن Fك ,@ ّ ثانويى Tّل ã

| اLٕستقرار وهو
Tل@/

ã
| استقرار جهة فيه ي4حظ Lو ,@

Ø ã
أّو�

اXاّدة@/ من تستفاد ف4 واLٕستخفاف@: القهر جهة وأمّا

/@٧٤ . ٢ ـ ا� َخشيِة ِبطِمن Òv ا ÒX ِمyا وٕاّن جارة@/// ß¡ا ِمن وٕاّن

اòشية العظمة@وMصول من بالتأّثر @مكانه@ٕا�سافل@ا�بل,
ã
عا� من @ينحدر أيى
فيه@/ ا�4ل نفوذ من الذاتيّة

خوف@/ حصول مع ووقاية مراقبة هيى اòشية ٕاّن Øj

:@
ã
| ما نظ� ا�Lية وهذه

. ٥٩ ـ ا� َخشيِة ِمن عاً �ُمتصد خاِشعاً لَرأيتَُه َع�َجَبٍل الُقـْرآَن هذا أنَزْلنا لَو
/@٢١

×
Ø�Q ØFفل ا!@/ نور ÇQل0يات من القرآن نور فٕاّن القرآن@, نور عظمة

ã
Øبتج� أيى

َد@كّاً@/ َجَعلُه للَجَبِل
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وال
ودة@, وا¡رارة والر´ والنار كاXاء اXاّديات
ã
| اXاّدية اLُمور أّثرت فٕاذا

اللطيفة@/ النافذة الروحانيّات تؤّثر L فكيف

/@٤٨ . ١١ ـ َعلَيك وبََر@كاٍت ِمنّا بَسRٍم Yْهِبْط نوُح يا قيَل

فzا@/ واستقّر وغا^اً@, ساXاً اLٔرض ٕا�سطح السفينة من ٕانزل أيى

استخفاف@/ Lو قهر اXورد هذا
ã
وليس|

. ٧ ـ الّصاِغرين ٕانPكمن فاخُرْج فzا Ú�َتتك لَكأن يكوُن fا ِمyا فاْهِبْط قاَل
/@١٣

Ø ã
æروحا هبوط واXراد الساجدين@, ا4Xئكة مع فيه كنت الّذيى اXقام من أيى
اُخُرج أيى فاخُرج@, بعد@: Dف قوله عليه ويدّل اXبغوضّية@, مرتبة ٕا� القرب مرتبة من

الروحانّية@: مقام اLطاط بعد ا4Xئكة bاعة عن

/@١٧ . ٧ ـ َمدحوراً َمذُءوماً ِمyا قالYخرْج

السجود هذا فٕاّن ,@
Ø ã
æالروحا والتذلّل اòضوع غاية أيضاً السجود من واXراد

القّديسة@/ اللطيفة ا4Xئكة nعا
ã
اXناسب| هو

كالسجدة عمل وٕاظهار الرياء كذلك ا4Xئكة@, nعا
ã
| منتف Ø
التكـ أّن Fوك

باطنه@/
ã
| ما خ4ف ع� الظاهريّة

للخروج سبب أعظم وهو التاّم@, واòضوع السجود قبال
ã
| Ø
التك أّن فيظهر

واòضوع@/ والروحانيّة الطاعة nعا من واGبوط

العـداوة فٕاّن خر@, ل�4 عدّواً البعض وكون التعاديى اLٕسـتكبار@: ع4مات ومن

يّدعيى فٕانّه @كالرياء@, فالتعاديى !@تعا�, اòضوع@والسجود فقدان عن يكشف يى والتعد0
باطناً@/ ه Ø
وتك Hلّفه مع خضوعاً
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/@٢٤ . ٧ ـ ُمستَقّر أ.رِض
ã
| ولكُم َعُدّو لبَعٍض بعُضكم Yهِبطوا قال

من فٕانّه ا�ّنة@,
ã
| ا¡ياة

ã
|
Ø ã
أّو� عنوان والس4مة الس4مة@, قبال

ã
| فالَعداوة

عن ه Øوالت� اLٔجزاء ب� Dف كامل ونظم ء
ã
Ï¿ال ذات

ã
| اعتدال عن عبارة هو حيث

العيوب@:

@ا	نَّة@/ دُخلوا اُ َعليكُم َسRٌم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هباء@:
الشمس@/ ضوء

ã
| يُري الّذيى ـ اXنبّث ء

ã
Ï¿وال ال�اب@, ُدقاق هباء@: ـ مصبا

الغباُر وهبا ة Ò
الَغـ ـبْوة@: ÒGا منه فzا@/ ورقّة ة Ò
َغ ع� تدّل كلمة هبو@: ـ مقا
د@/
Ò Ò
Yو بال�اب اختلط الرماُد@: وهبا ال�اب@/ ُدقاق باء@: ÒGوا سطع@/ هاٍب@: فهو بو

Ò
v

من
ã
èاGوا الر´@/ ه Øتُط� الّذيى ال�اب ـباء@: ÒGا يل@: Ôc ابن ـ ٤٥٤.٦ الxذيب
دخان@/ كأ@نّه اGواء

ã
| ساطع غبار اÒGبْوة الليث@: وقال ودّق@/ ارتفع ما ال�اب@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو تراب جنس من اGواء
ã
| وارتفع ودّق رّق ما اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

اXاّدة@/ من منبعث أو ّ ماّديى ã
| كان وسواء مثلها@, أو حجر أو رماد

/@٢٣ . ٢٥ ـ َمنثوراً َهباًء فَجعلناُه َعَمٍل ِمن َعِملوا@ ٕا�ما وقِدمنا

ا¡Çّق ال
نا¶ طبق وع� صحيح وهدف خلوص فيه يكن n ٕاذا العمل فٕاّن
خساراً@: وعمله عبثاً سعيه كان ّ اGLٕ×يى
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وُهـم نيا Kالد ياِة Ò¡ ا ã| م Ôzَسـْع َضّل الPذيَن @.ًFأع بأ.خ«Ìيَن ـئكُم �ُننب َهل ُقل
/@١٠٢ . ١٨ ـ م ÔGFفحِبَطْتأع سبون@///@ ÒJ

ورفـع بالكلّيّة نظمها واخت4ل وتدقّقها اLٔجزاء تشّتت هو العمل@:
ã
| فاÒGباء

الفضاء@/
ã
| ة Øتط�Xا كالغ
ة وتأّصلها@, ثبوtا

أثر@/ الثبوت يب�من L Mيث التشّتت@, من مرتبة آخر هو اGباء fفهوم

/@٥ . ٥٦ ـ اً ُمنَبثّ هباًء فكاَنت َبّساً ا	باُل وُبّست

Mيث باء@, ÒGكا اXفتوتة اXبثوثة اLٔجزاء تكون أن ٕا� والبّث الفّت ينxيى أيى
والتأّصل@/ والثبوت والتشّخص النظم يرتفع

ا! خلق من كان سواء اXاّدة@, nعا وفناء ٕا�تفّتت ا�Lيت�الكرZت�ٕاشارة
ã
و|

وتأّثر رسوخ له ليس ماّدية جهة
ã
| اLٕنسان عمل من أو كا�بل@, الكب� اXتشّخص

/@
Ø ã
æالروحا

ã
æنساLٕا القلب

ã
|

/@١٩ . ٤٦ ـ م Ô ÒGFمأع Ô Òz �وليَُوف َعِملوا@ ا@ ØW َدَرجاٌت وِلُكل�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هجد@:
مثل هجود وا�مع هاجد@, فهو بالليل@, نام قعد@: باب من ُهجوداً هجد ـ مصبا
اLٔضداد@/ من فهو بالليل@, Øص� أيضاً@: وهَجد ركع@, مثل أيضاً@: وهَجد ورقود@/ راقد

واGاِجد@: نام@/ ٕاذا هجد@: يقال@: مكان@,
ã
| ركود ع� يدّل اُصيل هجد@: ـ مقا

قياسمستعمل, وهذا عنه@, جوَد ÔGا بص4ته@ترك كأ@نّه د, مxج0 فهو لي4ً Øوٕان@ص� ,mالنا
/@ Øjمتأ قيل منه وانت� jLٕا كِره فٕاذا ,@ ßjآ رجل يقال Fك@

استيقظوا ٕاذا وtّجدوا@: ناموا@, ٕاذا القوم@: هَجد الليث@: قال ـ ٣٦.٦ الxذيب
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أهجدُت ُبزُرج@: ابن بالليل@/
ã
Øص�Xا واGاِجد@: ,@mالنا اGاجد@: @عبيدة@:

ã
èوعن@أ للص4ة@/

من واXعروف أ^ُته@, الرجَل@: وهّجدت غ�ه@: وقال أيقظـته@/ وهّجدُته@: أ^ـُته@, الرجَل
آخر النـوم من الص4ة ٕا� mالقا فهو اxXّجد وأمّا /@mالنـا اGاجَد أّن العرب@: @ك4م
متحن0ث@, للعابد قيل أ@نّه Fك نفسـه@, عن اGجود Lٕلقائه د مxج0 له قيل وكأ@نّه الليل@,

/@jLٕا وهو نفسه عن نث ß¡ا Lٕلقائه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو Îر

Ò
º
ã
| بتوّجه اXاّدية اXشاغل من التفّرغ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

واLٕختيار@, ع�اXطاوعة ويدّل تفّعل والxّجد اXتعال@/ ا!
ã
| بعبادة أو واس�احة نوم

Tيط
ã
| Lّٕا مصداقه Iقّق Zكن L	عXا هذا فٕاّن الليل@,

ã
| طَوعاً التفّرغ اختيار أيى

غالباً@/ الليل

اLٔصل@/ أجزاء من والنوم والص4ة مفاهoالليل فليست

الصيغة@/ عليه تدّل ف4 اGجود@: ٕالقاء مفهوم وأمّا

/@٨٠ . ١٧ ـ موداً ÒT َمقاماً َربKَك َيبَعثََك Ïأن Ò
َع« لََك ناِفلًة بِه ْد Pج Òxف اللPْيِل وِمن

ٕاّن أيى الxّجد@, من حال والنافلة الليل@, من اXستفاد البعض ٕا� راجع الضم�
النفل@/ راجع ـ وا¡الة اXّدة باعتبار والتأنيث النوافل@, من لك يكون الxّجد هذا

اXاّدة@/
ã
| مأخوذ غ� الليل مفهوم أّن ع� يدّل الليل وذ@كر

ّ Lٔيى التـفّرغ@, Vّرد اXطلوب أّن ع� يدّل اXتعلzق@: جهة من الxّجد وٕاط4ق
هو التفّرغ ]وضوع واXناسب توّجه@/ أو فكر أو ص4ة أو ذ@كر من ,@

Ø ã
æروحا برنا¶

البدنّية@/ العبادة
Ø
j والتفّكر@, التوّجه
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تـفّكر فٕاّن ,@ موداً ÒT َمقاماً@ َربKَك َيبعثََك Ïأن Ò
َع« ـ تعا� قوله هذا ع� ويدّل

¾Îود NLابه وسنوات@, بل سـنة@, عبادة يعادل خالص وقلب فارغ Tّل
ã
| ساعة

روحانّية@/ وحقائق ٕاG×يّة معارف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هجر@:
اXريض وهجر اGجران@/ ËºLٕوا قطعته@, قتل@: باب من َهجراً هجرته ـ مصبا
باب من ُجر

Ò
v هجر من Ëºٕا وهو الفحش@, جر@: ÔGوا وهذي@/ خلط هجراً@: ك4مه

ã
|

قبل به يتكلّم كان ما جاوز Øح أ@ك�منه ٕاذا منطقه@:
ã
| أهَجر أخري@, لغة وفيه قتل@,

أيى باGاجرات@, ورماه قبيحاً@, Lًقو فيه وقلت به اسxزأت بالرجل@: وأهجرت ذلك@,
بلد ٕا� بلد مفارقة واGجرة@: وتاِمر@/ Lبن باب من وهذه فحش@, فzا

ã
الّ بالكلFت

هجرته@/ موضع أيى مهاَجره@, وهذه غ�ه@/

ء
ã
Ï¾ شـد0 ع� ـ وا�Lخر وقطع@/ قَطيعة ع� أحدYا يدّل أص4ن هجر@: مقا
دار@: ٕا� دار من القوم وهاَجر جران@/ ßGا وكذلك الوصل@, ضّد جر@: ÒGا ـ فاLّٔول وربطه@/
واÇÒGج� جر ÒGوا باXهاجرين@/ تشـبّه هَجر@: Ò]و الرجل ر zج Òtو للثانيـة@, اLُو� تركوا
Çيت Ødو الوقت@, ذلك

ã
| ساروا روا@: zوهج ا¡ّر@, اشتداد عند الyار نصف واGاِجرة@:

اÇÔGجر@: الباب ومن اجروا@/ Òt قد م Øu@كأ بيوtـم@,
ã
| يسـتكنّون الناس Lّٔن هاِجرًة

باGاجرات@, ورماه @مَنطقه@/
ã
الرجل@| يقال@أهَجر اXنطق,

ã
اLٕفحاش@| جر: ÔGوا اÒGَذيان@/

ء
ã
Ï¾ هذا ويقولون خ�فيه@/ L الّذيى اXهجور من Lٔ@نّه كلّه هذا يى Ødو الفضائح@, وهيى
هذا ويقولون@: هَجرها@/ قد اLٔشياء ومباينته جودته من كأ@نّه له@, نظ� L أيى َهجر@,

أ@كرُم@/ أيى هذا@, ِمن أهجُر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هجر ٢٦٢

والتحقيق@:
واXهاَجرة /@Fyبي ارتباط وجود مع ء

ã
Ï¾ ترك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

وٕاذا عـنه@/ با¡ركة ال�ك اسـتمرار ي4زم اXع	 وهذا اسـتمرار@, ع� وتدّل مفاعلة
ٕاليه@/ وامتدادYا وا¡ركة ال�ك ع�انxاء تدّل ٕا�@: استعملتMرف

ا¡ـالة عن اòروج فباعتـبار والفضـيحة@: واLٕفحاش ـَذيان ÒGا oمفاه وأمّا
غ�Yا@/ أو غضب أو ]رض وتركها الطبيعيّة

/@٥ . ٧٤ ـ فاهُجر جَز Kوالر

/@٤٦ . ١٩ ـ اً َمليّ ãæواهُجر

/@١٠ . ٧٣ ـ Rًي Òb َهجراً واهُجرهم

/@٣٤ . ٤ ـ ضاِجع ÒX ا
ã
| Pواهُجروُهن

الرابطة@/ وجود مع ال�ك يراد

مطلقاً@/ والتخلية اليد رفع هو ال�ك أّن وسبق

/@٢١٨ . ٢ ـ ا� َسبيل
ã
| وجاَهدوا هاَجروا والPذيَن آَمنوا الPذيَن ٕاّن

/@٧٢ . ٨ ـ ا� َسبيل
ã
| Îم ß»وأنُف م ßGبأموا وجاَهدوا وهاَجروا آمنوا اّلذيَن ٕاّن

اÇXتعال@: ا! ٕا� السـلوك مراتب من ث4ث مراتب ع� تدّل FGوأمثا ا�Lيتان
باLٔموال فzا وا£اهدة الروحانيّة ا¡ياة ٕا� والتوّجه اXربوطة@, الدنيا وترك اZLٕان@,

واLٔنفس@/

/@١٠٠ . ٩ ـ وأ.نصار اXهاجريَن ِمن لون Pأ.و والّساِبقوَن

/@١٠٠ . ٤ ـ ورسولِِه ٕا�اِ� ُمهاِجراً َبينه ِمن ُرج ÒOَوَمن



٢٦٣ هجع

وبالصيغة الدنيا@/ با¡ياة التعلّق ترك ع� باXاّدة يدّل اXفاعلة بصيغة فالتعب�
اXتعال@/ ا! ٕا� وا¡ركة ع�الس� فينطبق فآناً@, آناً ال�ك ذلك استمرار ع�

اXوارد@/ هذه
ã
| واGيئة باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هجع@:
اGجوع يطلق Lو السّكيت@: ابن قال بالليل@/ نام ُهجوعاً@: َجع

Ò
v هَجع ـ مصبا

الليل@/ ع�نوم Lّٕا

َهجعة@/ بعد ولقيته لي4ً@, نام ُهجوعاً@: وهَجع نوم@, ع� تدّل كلمة هَجع@: ـ مقا

من خفيفة نَومة بعد أيى َهجعة@, بعَد ف4ناً أتيت يقال@: ـ ١٢٩ . ١ الÇxذيب
:@
Ø ã
èعراLٔا ابن عن وَهواِجع@/ ع zُهج ونِسوة هُجوع وقوم نام@, ٕاذا هَجع@, وقد الليل@, أّول
من وأصـله وِمهجع@, وُهَجعة وِهجَعة ِهجع به يراد

Ø
Fع الغافل اaLٔق للرجل يقال@:

ابـن واحد@, ]ع	 وَهزيع@: الليـل من َهجيع ÏÉم تـراب@: أبو النzـوم@/ وهو اÔGجوع
َهجعاً@, vَجع الرجل جوُع هَجع يل@: Ôc ابن سكن@/ ٕاذا وهجأ@, َغَرثه هَجع :@

Ø ã
èعراLٔا

جوعه@/ Ì»انك أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| واLٕحساس التحّرك

ã
| وانكسار سكون هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى

ã
| للسكون ا4Xزم وا¡مق ليل@, غ� أو لي4ً اòفيـف النوم مصاديقـه@: ومن
Iّرك@ا�وع@وسكونه@/ @نفس@الليل@بفقدان@التحّرك@فيه@,@وانكسار

ã
اLٕحساس@,@وسكون@|

تعا�@: قوله عليه ويدّل بالليل@/ Lو بالنوم فيه اختصاص L اXاّدة fفهوم



هّد ٢٦٤

ُهم وبأ.سحار َجعوَن Òv ما اللPيِل ِمَن Rًَقلي كانوا وُعيون@/// َجنّاٍت
ã
| Òتّق�Xا Pٕان

/@١٧ . ٥١ ـ َيستغِفرون

ع� اXاّدتـ�
ã
| دLلة Lو بالسحر@, اLسـتغفار أّن Fك باللـيل قيّد فاÔGجوع

القيدين@/

القوي وٕاعFل التحّرك عن اXانع واLٕس�احة والتوقّف السكون مطلق فاXراد
غ�ه@/ أو بنوم والباطنّية@, الظاهريّة البدنيّة

السحر, أّول
ã
| يستغفر

Ø
j @أ@ك�لياليه@,

ã
| وي«Îر bيع@أوقاته@,

ã
| Nاهد

ã
فاXّت�

ونقص@/ ضعف
ã
| دا_اً نفسه يري فٕانّه

وب4غاً LًFك Lتوجب النوم فٕاّن@قلّة لطف@زائد, النوم@: التعب�باGجوع@دون
ã
و|

ال4ّزمة@/ ا¡ّق@وع�@خ4ف@الوظيفة ما@هو خ4ف ال«Îر يكون اXقصود@,@وقد ٕا�@ما@هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هّد@:

هدمته@/ هّداً@: وهددته وَهدم@/ ËÉوَه Ì»ك ع� يدّل صحيح أصل هّد@: ـ مقا
وعن /@ zُهد كأ@نّـه الضعيف@, الرجال@: من فاGّد القـياس@/ هذا ٕا� كلّه البـاب ويرجع

أيى ِهّد فا�بان ,@Ì»بالك ِهّد وا�بان /@hالكر ا�واد الرجال@: من ـّد ÒGا :@ Ø ãèعراLٔا ابن
َوقـع َصوت ـّدة@: ÒGا اLٔصوات ري ÒV Nريى ا

Ø
Wو اِله@/ ßX اGاّد hالكر ـّد@: ÒGوا َمهدود@,

حّر@كتـه ا@: Òyٕاب اXرأة وَهدَهدت ت@/ zصو مـام@: Ò¡ا وَهدَهد معروف@, دهد ÔGوا ا¡ائط@/
لينام@/

توّعده ده@: zدtو وهّدده فاuّد@, صوت@, بشّدة هدمته هّداً@: البناَء هددت ـ مصبا
بالعقوبة@/



٢٦٥ هّد

ركَنه@/ أوهنت صيبة@: ÔXا تْه zوهد وَضعَضعه@/ ك«Ìه َهّداً@: ه د� Ò
v الِبناَء zَهد ـ صحا

من ك zهد برجـل مررت تَقول والقـّوة@, لَد Òبا� عليه ã
اُث	 ٕاذا ـّد@,

Ò Ô
v ف4ن :@ اLٔصمعيى

اِسنه@/ ÒT وصُف أثقلَك معناه رجل@,

صوت ـّدة@: ÒGوا فيyدم ]ّرة ّد
Ò Ô
v كحائط ,@Ì»والك ديد zالش اÒGدم ـّد@: ÒGا ـ لسا

الغليظ@/ الصوت واÒGَدد@: واÒGّد جبل@/ ناحية أو حائط سقوط@ركن@أو من تسمعه شديد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو Ì»بك كان سـواء دفعة@, الشـديد اGدم هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اLٔصل أّن

غ�ه@/ أو وأساس ركن باuدام أو بتضعضع

/@
أ@ك ٕاشتقاق واGبط@: واGطل واGدل واGدر اGدم وب�مواد وبيyا

اLٔصل@, لوازم fن بان@: Òوا� واÔXثقَل والضعيف والصوت hالكر ـ@ oمفاه وأمّا
الشديد@/ اGدم مصاديق من يكن n ما

/@٩٠ . ١٩ ـ َهّداً باُل Ù	 ا ّر ß ÒHو أ.ْرُض وَتنَشّق

دعوا م Øu@بأ مyدمة@, ا�بال تسقط أيى صوتUصوص@, مع السقوط هو ّر Òòا
َولداً@/ يتّخذ أن للرaن ينبغيى وما َولداً@, للرaن

ã
| مؤّثر Lو الواحد@, با! ومتقّوم بالتوحيد mقا هو Çا Ø̂ ٕا اXاّدة nعا نظام فٕاّن
كذباً@, ع�ا! اف�وا فقد َولداً@: الرaن ذ ØHا قالوا فٕاذا القّيوم@, ّ ا¡يى هو Lّٕا النظام ذلك

ا¡ّق@/ غ� ٕاGاً وعبدوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هدم ٢٦٦

هدم@:
أهِدمه@/ ا¡ائط وهَدمت عليه@, يقاس

Ø
j بناء@, حّط ع� يدّل أصل هدم@: ـ مقا

أيى َهَدم وِدماؤهم أهدام@, وا�مع ,@ ãالبا� الثوب دم@: ßGا الباب ومن م@/ zد Òt ما واÒGَدم@:
يُطلبwا@/ فلم ُهدمت قد ا Øu@كأ َهَدر@,

ã
| اسـتع�

Ø
j فاuدم@, أسقطته ÍÈب@: باب من َهدماً البناء هَدمت ـ مصبا

فسقط@/ ّدم Òt ما واÒGَدم@: وLوه@/ اLٔمر من أبرمه ما هدمت فقيل اLٔشياء@, bيع

وهّدموا ّدم@, Òtو فاuدم مه zوهد َهدمًا@, ِدمه Ò
v هَدمه البناء@, نقيض دم@: ÒGا ـ لسا

البيوت@/
ã
يع	 اXَدر قَلع اGدم :@

Ø ã
èعراLٔا ابن للك�ة@/ شّدد م@, Òtبيو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
كان طريق ّ يُب	بأيى Xا مطلق وٕاسقاط نقض هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

تكون@/ كيفيّة ّ وبأيى

ودم منسوج@, ثوب أو بناء@, من اXوضـوعات@, باخت4ف Oتلف اXع	 وهذا
ومبالغة@/ شّدة فيه hدxوال جاٍر@/ T�م

وَمساِجُد وَصَلواٌت وِبَيٌع َصوامُع َمْت �د ÔGببعض Îم ÒÉبع النّاَس اِ� َدفُع ولَو.
/@٤٠ . ٢٢ ـ ا�

Ô
Ëºٕا فzا ُيذكَر

واستي4ؤهم قدرtم وٕاعFل نفوذهم يُدفَع n وا¢الف�@لو اÌ¿Xك�@والكفّار فٕاّن
Iت مقهـورين الضـعفاء من ا¡ّق وأهل حكومxم Iت Tكوم� اXسلمون لكان
اXسلم�@, ومَساجد الzود النzصاري@وَصلوات الرهبانّية@وِبيَع َصوامع فُهّدمت نفوذهم,



٢٦٧ ُهدهد

ا¡ّق@/ أهل ع� الكفر وغلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ُهدهد@:
وا�Çمع ُهدُهد@, الطـ� من َقرقر ما وكّل َقرَقر@, الطائر@: وَهدَهَد هدد@: ـ لسا
َء
ã
Ï¿ال وَهدَهَد ا¡FÒم@/ من دير ÒGا الكث� داِهد@: ÔGوا دُهد ÔGا حنيفة@: أبو وقال َهداِهد@/

حّر@كه@/ وهدهده@: هَدَره@/ ُسفل@: ٕا� ُعلو من

واÇÔGدُهد ا¡ائط@/ َوقع صوت ة@: zـد ÒGا اLٔصوات ري ÒV Nريى ا
Ø
Wو هّد@: ـ مقا

ت@/ zصو ا¡Fم@: وَهدَهد معروف@/

íط�من وهو كث�ة خطوط@وألوان معروف@ذو طائر ـ ٢@.@٦٥٥ ا¡يوان حياة
ٕانّه عنه ويذكر جنسه@, bيع

ã
| عاّم وهذا الزبل@,

ã
| يَفحص)يبيض& Lٔ@نّه طبعاً@, الر´

من@ُهدهد@/ ÔÍ½أب وقالوا الزجاجة, @باطن ã|@نسانLٕا يراه Fك @باطن@اLٔرض
ã
| يري@اXاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
و| لطيف@, طويل منقار له ا¡Fم من أصغر وهو معلوم@, لطائر Ëºٕا الكلمة أّن
أوساط ٕا� ويأويى منفرداً وJيي ا¡¿Ìات من يأ@كل وهو الريش@, من طائفة رأسه

حلقه@/
ã
| بال�جيع يصّوت أيى ُيقرقر وهو الشكل@, حسن وهو اLٔشجار@,

َعذاباً بنPـه �الغائبـ�ُ.عذ ِمَن كاَن أم ْدُهـَد ÔGا أَري .
ã
� ما َفقال Ò Ö� Pالط وَتفقPد

طبِه ß
ÔI Òn ]ا فقالأحطُت بعيد @ Òغ� fَكَث

à
ُمب� بُسلطاٍن

ã
Ø� لَيأتيَ ٔ.ذMنPهأو أو شديداً@

/@٢٢ . ٢٧ ـ

:@١٦ . ٢٧
ã
| تعا� ويقول



هدي ٢٦٨

لُسلDَن Ì ß¿وُح ء@///
ã
Ï Ò¾ ُكّل ِمن واوِتينا � Pالط َمنِطَق ُعّلمنا النّاُس ا Ûv أ يا وقال

قوGا@/ من ضاحكاً Ë
Ú
فتب« عون@/// يوَز �فُهم Pوالط وإ.نس ّن

ß
ا	 من ُجنوُده

واLٕنس والط� ا�ّن وجعل الط�@, منطق علّمه وجّل عّز ا! بأّن ´Í½ت فzا
وسلطانه@/ حgه Iت وحكومة جنوداً

واقعاً داود الط�مع وتسبيح وعي«Ï)ع& ٕابراهo)ع& الط�من ٕاحياء كان فٕاذا
الط�@/ راجع ـ أÎºل فتعلoمنطقه تعا�@, ا! بٕاذن

أمره ا Ø̂ ٕا ٕارادته@: ]جّرد توجد
ã
الّ التكوينيّة اGLٕيّة اLُمور من ا! oتعل ٕاّن Øj

وسيلة ّ ٕا�أيى وL@يتوقّف اXراد@, ما@هو فيتحقّق فيكون@, كن@, يقولله أن شيئاً أراد ٕاذا
اLٔجسام@/ nعا

ã
| Fك وعلّة وسبب

علمهم وليس وتفاهم@, ارتباط بيyا
ã
الّ والطيور ا¡يوانات أنواع

ã
| Fك وهذا

/@ ّ ا¡ضوريى Ø ãæالوجدا بالعلم بل والتحصيل@, بالكسب

ٕالقاء
ã
| Fك ل4ٔنبياء@, واXعجزات اòوارق سائر من بأصعب oالتعل هذا وليس

يأفكون@/ ما تلقف ثعباناً وص�ورtا العصا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هدي@:

يتعّدي غ�هم ولغة ا¡جاز@/ لغة هذه ِهداية@, أهديه الطريَق هديتـه ـ مصبا
واÇGدي هُـدًي@, اZLان ٕا� ا! وهداه وللطريق@, الطريق ٕا� هديتـه فيقال با¡رف
فيقال للمفعول ويُب	 وَهِدّية@, ّ َهِديى فهيى ِهـداًء بَعلها ٕا� العروَس وَهديُت البـيان@/
ٕا� Çَدي

Ô
v ما :@ واÒGديى مُهداة@/ فهيى عي4ن@, قيس لغة وأهديxا َمهدّية@, فهيى ُهِديت

للرجـل وأهديت والتخفيف@/ بالتثقيل هدية الواحدة وOـّفف@, يثقّل النzعم من ا¡رم



٢٦٩ هدي

ٕا� بعÎÉم أهدي القوُم اَدي Òtو غ�@/ L بالتثقيل َهِديّة فهو ٕا@كراماً ٕاليه به بعثت @كذا@:
ِجهته@/ أيى أمره@, َ هَديى وعَرف َهديَه أحسَن ما يقال الس�ة@, :@ واÒGْديى بعض@/

ـ فاLّٔول لََطف@/ بَعثة وا�Lخر ل4ٕرشاد@/ التقّدم أحدYا أص4ن@: هدي@: ـ مقا
هذا@, وينشـعب هاٍد@/ لذلك متقّدم وكّل Lُرِشده@/ تَقّدمتـه أيى الطريَق@, هديته قوGم
تتقـّدم ا Øu@Lٔ العصـا@, واGاِدية@: هُدًي@/ هديتـه تقول@: الضـ4لة@/ خ4ف اÔGدي فيقال
أحسَن وما ِجهـته@, أيى أمره@, َ هَديى ف4ن نظر الباب@: ومن ُترشـده@/ ا Øu@كأ سكها ÔW

يقال مَوّدة@, ٕا�ذيى لَطَف من أهديَت ما اÒGِدّية@: ـ ا�Lخر واLٔصل َهدَيه@/ أيى ِهديته@,
العـروس@/ :@ ّ اÒGِديى الباب@: ومن عليه@/ دي Ôt الطzبق واßXهَدي@: ٕاهداًء@/ اُهِديى أهديت

النzَعم@/ من اُهِديى ما :@ ّ واÒGِديى واÒGدي

لتـقّدمها َ اÇGاديى الُعـنق يت Ø Ôd وقد هاٍد@, فهو vِديى هَدي ـ ١٧٢ اLٕشتقاق
ا�َسد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� الوصـول من وا¦كّن الرشد طريق بيان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ٕاليه@/ دLلة أيى ء@, ãÏ¿ال

والفساد@,
Ø
Ì¿ال ٕا� الدLلة وهو ّ الغيى يقابله والّرشاد الّض4لة@/ يقابلها فاGداية

والص4ح@/ �òا ٕا� اLٕهتداء هو الّرشاد أّن Fك@

/@
Ø
Ì¾ أو خ�@,

ã
و| ,@ ّ معنويى أو ,@ ّ ماّديى ã

| تكون واGداية

:@
ã
| Fك ـ@ اXاّدية فاGداية

.@١٦ @ـ@ َتدون Ö Òt لعلPكُم Rًُوُسب وأuاراً بكُم يَد@ Ò] أن
Òã
Ï ßºَروا أ.ْرِض

ã
| Òوأل�

/@١٥



هدي ٢٧٠

يقول@:
Ø
j وأسفارهم@, الدنيويّة معاي¿Îم ã

| أيى

َتدون@/ Òv ُهم وبالنPْجم وَعRماٍت

والع4مات ا�Lيات السبل@بتلك
ã
| اLٕهتداء فٕاّن اLٕهتداء@, مطلق يراد وZكن@أن

/@ ّ معنويى واهتداء توّجه ٕا� يرشد الظاهريّة

:@
ã
| Fك ـ ّ اXعنويى واLٕهتداء

/@٧٣ . ٢١ ـ بأمرنا دون Òv ًة Ø_وَجَعلناُهمأ

/@١٢٠ . ٢ ـ دي ÔGا هَو ا� ُهَدي Pٕان ُقل

:@
ã
| Fك ـ

Ø
Ì¿ال ٕا� واGداية

/@٤ . ٢٢ ـ ع� Pالس ٕا�َعذاب ديه Òvو ُيضلّه فأ@نPُه تََوّ.ه َمن أ@نPُه َعلَيه @ُكِتَب

ٕا� والدLلة اLٕض4ل حقّهم
ã
| Zكن L وأولياءه تعا�وأنبياءه ا! O�أّن Lو

والفساد@:
Ø
Ì¿ال

/@٢٨٥ . ٢ ـ
Ò
Ì
Ö
الُع« بكُم ُيريُد@ و.

Ò
Ì
Ö
» اليُ بكُم اُ� ُيريُد

/@٣١ . ٤٠ ـ للِعباد @ ÓFُظل ُيريُد اُ� وما

/@٢٢١ . ٢ ـ ْغفرة ÒXوا ٕا�ا	نّة َيدعو وا�

/@١٠٤ . ٣ ـ Ö� Òòٕا�ا َيدعوَن ٌة Pاُم ِمْنكُم ولَتكُن

والنار العذاب كنسبة هيى ا Ø̂ فٕا وجّل@: عّز ا! ٕا� ØÌ¿وال اLٕض4ل نسبة وأمّا
وا4òف@,

Ø
Ì¿ازاة@أهل@الV@الدنيا@,@فٕاّن

ã
القصاص@وا£ازاة@@ٕاليه@| @القيامة@,@وكنسبة

ã
ٕاليه@|

ع� عون فيه والتساهل وا¡ّق@, العدالة ع� هو ا Ø̂ ٕا والطغيان@: العدوان أهل وأخذ
اXظلوم�@/ ¡قوق وتضييع والفساد@, الظلم



٢٧١ هدي

/@٢٥٨ . ٢ الظّا�Xـ القوَم ديى Òv وا�.

/@٢٦٤ . ٢ ـ الكاِفرين القوَم ديى Òv وا�.

/@٢٤ . ٩ الفاِسق�ـ القوَم ديى Òv وا�.

/@٢٨ . ٤٠ كَّذابـ ف
ß
Ì»ُم هَو َمن ديى Òv ا�. ٕاّن

nو بأعGFم مبا¾Ìين ماداموا الكّذاب@, ف
ß
Ì»Xوا والفاسق والكافر nالظا فٕاّن

عوناً Lّٕا ا¡الة هذه
ã
| هدايxم ينتج Lو اGداية@, بقبول فzم اقتضاء ف4 عyا@: يتوبوا

ع�ا¡ّق@/ Gم

دون ِمن أولياَء Òالّشياط� ذوا ØHا م Úuٕا Rلُة Pالض علzُم Pحق وفريقاً هَدي َفريقاً
/@٣٠ . ٧ ـ ا�

َهَدي َمن م Ôy ßf الطّاغوَت واجتِنبوا اَ� Yعُبدوا أن َرسوً. اُّمٍة �كل
ã
| َبعثنا وَلَقد

/@٣٦ . ١٦ ـ Rلة Pالض حقPتعليِه َمن م Ôyوِم اُ�

ف4 فرد@:
ã
| الض4ُل وحّق oسـتقXا وال½Íاط ا¡Çّق عن اLLٕراف ثبت فٕاذا

الداعيى اXبعوث رسوله هداية أو ا! هداية قبال
ã
| كان ولو اGداية, اقتضاء فيه يوجد

ا¡ّق@/ ٕا�

كتابه@: ومن رسوله من أو وجّل@, عّز ا! من ٕامّا اGداية ٕاّن Øj

L@تنفّك ٕارادته فٕاّن الواقعّية@, وIقّق ٕا�اXطلوب اLٕيصال هيى ا!@: من فاGداية
تعا�@: فيقول ـ راّد وL@يرّده مانع وZ@Lنعه اXراد@, عن

/@٢١٣ . ٢ ـ oُمستق Íاٍط ß¼ٕا� َيشاُء َمن ديى Òv واُ�
/@٣٥ . ٢٤ ـ َيشاء َمن لنوره ا� ديى Òv َع�نور ُنوٌر

/@٩٧ . ١٧ ـ اXهتِد فهَو اُ� وَمنvِد



هدي ٢٧٢

/@٤٢ . ٤٢ ـ oُمستق ٕا�¼Íاٍط ديى Òx لَ وٕانPَك

اÇXراد ٕا� الدLلة ]ع	 فهيى كتابه@: ومن أوليائه ومن رسوله من اGداية وأمّا
غ� نف«Îا

ã
| ٕارادtم فٕاّن ,@L أم اXطلوب حصل سواء اXطلوب@, ٕا� الطريق وبيان

وجّل@/ عّز ا! أراد ٕاذا Lّٕا تؤّثر Lو نافذة

تعا�@: ا! يقول

/@٥٦ . ٢٨ ـ َيشاء َمن ديى Òv اَ� Pولكن أحببَت َمن ديى Òt ٕانّك.

/@٢٨ . ٤٨ ـ ُكلّه ين �َع� الد َدي ودينِ ا¡قّ لُيظهَرُه ÔGأرَسلَ َرسولَهُ با@ اّلذيى هَو

/@٢٧٢ . ٢ ـ َيشاء َمن ديى Òv اَ� Pولكن ُهداهم عليَك ليَس

/@٥٧ . ١٨ ـ أبداً ٕاذاً@ تدوا@ Òvفلَن دي ÔGٕا�ا َتدُعهم وٕان

/@٣ . ٣١ ـ ورaًة ا¡كoُهدًي الكتاب آياُت ِتلَك

أّن Lّٕا اXـوارد@, bيع
ã
| الرشـد طريق وبيان الدLلة ]ع	 اGـداية أّن فظهر

وIقيقه@/ ٕا�اXطلوب Lًوٕايصا قاطعيّة يوجب مورد ّ أيى ã| وجّل عّز ا! ٕارادة ضميمة

:@
Ø ã
تكوي	 أو ّ ت¿Ìيعيى ٕامّا تعا� ا! من اGداية ٕاّن Øj

:@
ã
| Fك ّ فالت¿Ìيعيى

/@١٦١ . ٦ ـ ُمْستَقoِديناً Íاٍط ß¼ٕا� ã Ùèَر ã
æَهدا

ã
� ٕانّ ُقل

:@
ã
| Fك

Ø ã
والتكوي	

/@٥٠ . ٢٠ ـ َهَدي Ú Ôj خلَقه ء
ã
Ï Ò¾ Pُكل أعطَي الPذيى َربKنا

ويطلب@, ما@ُيراد ٕا� بالنسبة قاطعيّة تعا�فzا ا! من فاGداية حال@: ّ وع�أيى
:@
ã
| فاGداية



٢٧٣ هرب

/@٣ . ٧٦ ـ @َكفوراً وٕاّما شا@ِكراً ٕاّما بيَل Pالس هديناه ٕانّا
/@١٧ . ٤١ ـ العمي فاْسَتحّبوا ْيناُهم فَهَد \وُد وأّما

\ود@/ هداية من اLّٔوليّة وباXرتبة اXراد@, وهو بالسبيل يتعلّق

الكرZة@: مع	ا�Lيات يعلم اXذكورة اXطالب هذه ومن

/@٩٣ . ١٦ ـ َيشاء َمن ديى Òvو َيشاء َمن ُيضّل ولكن
/@٨ . ٣٥ ـ َيشاء َمن ديى Òvو َيشاء َمن ُيضّل ا� Pفٕان

/@٨٨ . ٤ ـ ا� Pَمنأضل دوا Òt أُتريدونأن
/@١٥٥ . ٧ ـ َتشاء َمن ديى Òtو َتشاء َمن wا ُتِضّل فتنتُك ٕاّ. هيىَ ٕان

اLٕض4ل وأمّا الذاتّية@, والرaانيّة ا¡قّة الرaة باقتضاء Ø ãأّو� أصل اGداية فٕاّن
والكفر التعّديى مورد ã

و| الطرف@,
ã
| الض4ل ثبوت صورة

ã
| يتصّور

Øã
ÏÈعر أمر فهو
والفسق@/ والظلم

tتديى ا Øu@فكأ ٕا�مطلوب@, والسوق فzا الدLلة فباعتبار دّية@: ÒGوا@ اÒGديى وأمّا
مقصود@/ Tّل ٕا�

/@١٩٦ . ٢ ـ لPه ÒT ديى ÒGا َيبَلغ Øح� ُرؤوَسكم لقوا Ö ÒI.َو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هرب@:

أيى قاِرب@, Lو هاِرب له وما /@ zفر ٕاذا َهَرب@, هيى واحدة@, كلمة هرب@: ـ مقا
له@/ ء

ã
Ï¾ L أيى وارد@, Lو اXاء عن صادر

َمـهَرب@/ ٕاليه@: َرب
Ô
v الّذيى واXوضع فّر@, وُهروباً@: َهَرباً ُرب

Ò
v هَرب ـ مصبا

هّربته@/ فيقال@: بالتثقيل ويَتعّدي



هاروت ٢٧٤

من وغ�ه ل4ٕنسان ذلك يكون ,@ zفر َهَرباً@: vُرب هَرب الِفرار@, َرب@: ÒGا ـ لسا
غ�ه وهّرب َمذعور@/

Ò
غ� أو وقيل مَذعوراً@/ هاب zالذ

ã
| جّد وأهَرب: ا¡يوان@/ أنواع

tريباً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أ@نّه الفّر@:

ã
| وسـبق ال«Ìيعة@/ ا¡ركة مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ابت4ء@/ Lنكشاف أو ابت4ء عن للتخلّص ُمدبراً Ìºيعة حركة

/@١٢ . ٧٢ ـ َهَرباً نُْعِجَزه ولَن أ.ْرِض
ã
| اَ� نُعِجَز لَن أن َظَننّا وأ@نّا

عاجزين بكوuم
ã
اليقي	 والعلم القاطع اZLٕان لفقدان بالظّن ا�ّن من التعب�

َرب ÒGبا تعا�ولو ا! Mكم اXقابلة ٕامكان قل}م
ã
| وكان وجّل@, عّز ا! ٕارادة قبال

ã
|

والتكليف@/ ا¡كم مورد عن

مyم@: اLٔقاويل هذه جواب
ã
| تعا� وقال

/@٢٢ . ٧٢ ـ ُمْلَتَحداً دونِه من ولَنأِجَد أحٍد اِ� ِمن
ã
æ Ò� ÔNلَن

ã
Ùæ ٕا ُقل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هاروت@:
ء@/
ã
Ï¾

ã
| سعة ع� تدّل كلمة َهرت@: ـ مقا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وL@حاجة@ٕا�ٕاعادtا لغة@وتفس�اً, ماّدة@مرت@,

ã
سبق@| قد الكلمة

ã
الك4م@| أّن

هنا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٧٥ هرع

هرع@:
ارتَعد الرجُل@: واُهِرع واضطراب@/ حركة ع� يدّل صحيح أصل هرع@: ـ مقا
من فيكون زائدة@, فيه اGاء أّن وZكن رأيـه@, Lضطراب عاً

Ò
َه� اaLٔق يى Ùdو َفَرقاً@/

َشوارع@/ أقبلت ماح@: الر0 ّرعت Òtو /@ ا�اريى الدم أو الدمع ِرع: ÒGا الباب ومن يرع@/ باب
ُيساقون@/ أيى ٕاليه@, َرعون Ô

v وهم

ع�اÌºLاع@/ أعَجل ٕاذا للمفعول@: Fzف بالبناء واُهِرع ُهِرع ـ مصبا

َرع@/
Ô
v الشيخ أقبَل ويقال@: ِرعدة@/

ã
| ٕاÌºاع وهو ٕاهراعاً@, الرجل اُهِرع ـ أسا

ومنه ـ مهروع واÍ½Xوع@: للمجنون ويقال ّمي@/ Ô¡وا وال
د الغضب من َرع
Ô
v وف4ن

َرعون@/
Ô
v فهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن وتدافع@/ اضطراب مع ا¡ركة

ã
| ٕاÌºاع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

مـع ا�Çاريى الدم أو والدمـع ,@ الرأيى مضطرب واaLٔـق َفَرقاً@, اLٕرتعاد مصاديقه@:
وحركاته@, فكره اضطرب ٕاذا وا£نون ,@ ا¡ّميى أو ال
د أو الغضب من ورعدة التدافع@,

واضطراب@/ رعدة فيه الّذيى واÍ½Xوع

وتدافع@/ اضطراب فzا حركة
ã
| ٕاÌºاع عن عبارة@: اLٔصل فقيود

كانوا َقبُل وِمن ٕاليه َرعون Ôv قوُمـه وجاَءه ///@ َء
ã
Ï ßº لوطاً ُسـلنا ُر جاَءت ا ØXو

/@٧٩ . ١١ ـ َيعملون

ٕا�بيت ليصلوا بعضاً بعÎÉم وتدافع واضطراب ب«Ìعة وZشون يتحّر@كون أيى
لوط@/



هارون ٢٧٦

اختيار L ال«Ìيع
ã
Ï¿Xا هذا

ã
| كأّن م Øu@أ ٕا� ٕاشارة ا£هول@: بصيغة والتعب�

ٕاليه@/ يُساقون م Øu@وكأ Gم

/@٧٠ . ٣٧ ـ َرعون Ôv َع�آثارهم �فُهم ضالّ آباَءُهم أَلفوا م Úuٕا

من والس�ة@, واLٔعFل ا�Lداب
ã
| آبائهم ٕا�برنا¶ يساقون أ@ك�هم الناس فٕاّن

وتفّكر@/ وتدّبر تعقّل دون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هارون@:
وأغلظ ÓÊ»وأبيضج ÓF¡ وأ@ك� Ïºمو من أطول هارون وكان ـ ٤٣ اXعارف
hمر وكانت )الُعقدة&@, شامة ج}ته

ã
وكانت| سن�@, موÏºبث4ث من وأسّن ألواحاً

سنة@/ ١١٧ ابن وهو هارون وقُبض ,@Fyم أسّن Fxاُخ

ولد وأّول الكهنة@, رؤساء أّول وهو ـ ا�بل& )سا@كن هارون ـ كتاب قاموس
سّن

ã
| وهو فيه ذ@كر ما وأّول اXقّدس الكتاب

ã
| شبابه حياة أيّام تذكر nو عمرام@,

ã
ÏÈأرا ع� اÌ¿Xف هور جبل

ã
| وُدفن

ã
Ø|وتُو وشجاعاً@, الك4م فصيح وكان ,@٨٣

فلسط�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]Çع	 )َهر& الع
يّة ã| وماّدtا وال«Ìيانّية@, الع
يّة ã| مسـتعملة الكلمة أّن
ذ@كر وقد ,@Ïºمو أخو يعقوب@, بن Lويى بن قاهث بن عمران بن هارون وهو ا�بل@/

Ø ã
ن� فكيفMال وجّل@, عّز با! مؤمن رجل بشأن يليق L ما فيه اXقّدسة الكتب

ã
|

مقامه@/ Qليل من hالكر القرآن ٕاليه يش� ما Lًاbٕا هنا ونذكر اLٔنبياء@, من

:@
Ø ã
النّ� oٕابراه ذّريّة من ٕانّه ـ ١



٢٧٧ هارون

ويوُسَف وأيّوَب وُسـلDَن داوَد ّيـته �ذر وِمن ويَْعقوَب@/// ٕاْسحاَق لُه ووَهْبنا
/@٨٤ . ٦ ـ وهاروَن Ïºومو

أبو اòـليل oٕابراه بن ٕاسحاق ابن وهو يعقـوب@, نسل من ٕاÌºائيل
ã
ب	 فٕاّن
)ص&@/ اLٔنبياء

قومه@:
ã
| XوÏº)ع& خليفة جعله ـ ٢

فِسدينـ ÔX ا َسبيَل تّتبع وأْصِلحو. قوميى
ã
|
ã
اخلُف� هاروَن موÏºٔ.خيِه وقاَل

/@١٤٢ . ٧

ظاهريّة جهة ّ أيى ã
| )ع& Ïºمو من للخ4فة أه4ً كان هارون أّن مyا يظهر

قومه@/
ã
| خليفة جعله Øح وروحانّية@,

Lٔخيه@: وزيراً جعله ـ ٣

/@٣٥ . ٢٥ ـ وزيراً هاروَن أخاه َمَعُه وَجَعلنا الكتاَب Ïºمو آتينا وَلَقد

Lٕردارة ال4ّئق وهو والتدب�ات@, اLُمور أثقال السلطان عن يتحّمل من الوزير
السلطان@/ اُمور

به@: هاروَن يُلحق أن تعا� ا! من موÏºوطلبه دعاء ـ ٤

/@٣٤ . ٢٨ ـ
ã
ق� �ُيَصد ِردءاً@ َمعيى فأْرِسلُه ِلساناً

ã
Ù�ِم أفَصُح هو هاروَن وأخيى

ã
| دء والر0 واس�خاءه@/ ضعفَه 
ليُج آخر ء ãÏ¿ل ظه�اً ء ãÏ¾ ص�ورة دء@: الر0

اLٔس	@/ واXقام اLٕستعداد ي4زم اGLٕ×يّة البعثة برنا¶

وجّل@: عّز ا! جانب من النبّوة مقام إعطاء ـ ٥

أخـاُه Çتنا Òaَر ِمن لَُه وَوهبنا يّاً ÒS بنـاُه Pوقر أ.Zِن الّطوِر جانِب ِمن يناُه وناَد
/@٥٣ . ١٩ ـ اً َنبيّ هاروَن



هارون ٢٧٨

ح�اللحوق وكان الطور@, جانب من النداء بعد كان به هارون ¡وق أّن يظهر
اXستقّلة@/ النّبّوة ]نصب أو نبيّاً

فرعون@: ٕا�دعوة أخيه مع ٕارساله ـ ٦

/@٧٥ . ١٠ ـ وا Ò�فاستك وَملئِه ٕا�فرعوَن وهاروَن Ïºبعِدهممو ِمن بَعثنا Ø Ôj

ا! من مبعوثاً وكان XوÏº)ع&@, ¾Ìيكاً كان اGLٕيّة العظيمة الرسالة هذه ã
ف�

تعا�@/

ٕالzم@: أوحي واXرسل�الّذين اLٔنبياء عداد
ã
| ذ@كره ـ ٧

وأيّوب Ï»وعي وأ.سباط ويعقوَب وٕاسحاق وٕاÊºعيل
Ò
oٕا�ٕابراه وأوَحينا

/@١٦٣ . ٤ ـ وسلDَن وهاروَن ويونَس

ٕالzم@/ ا! أوحي واXرسل�الّذين اLٔنبياء من فكان

ونوراً@: فرقاناً ا! آتاه وقد ـ ٨

/@٤٨ . ٢١ للُمتّق�ـ وِذ@كْراً@ وضياًء@ الُفْرقاَن وهاروَن Ïºمو آتينا وَلَقد

ã
| وجوده يلزم

Ø ã
æروحا مقام وهذا والباطل@, ا¡ّق ب� يفرق به نور الفرقان@:

اXبدأ@/ من اÌ¾Lٕاق جهة والضياء@: وعمل@/ حركة @كّل

والسلطان@: با�Lيات تعا� ا! أرسله ـ ٩

/@٤٥ . ٢٣ ُمب�ـ وُسلطاٍن بآياتنا هاروَن موÏºوأخاُه أرَسلنا Ø Ôj
/@ ّ معنويى ونفوذ وسلطنة وروحانيّة ظاهريّة بآيات أيى

عليه@: وَس4مه ا! مَّن ـ ١٠

Òَع� َسRم اXسـتب�@/// الكتاَب ا ÔYوآتينا وهاروَن@/// Ïºمو Òَع� َمَنـنّا وَلَقد
/@١١٤ . ٣٧ ـ وهارون Ïºمو



٢٧٩ هزء

والتحّية@/ الكتاب وٕايتاء اXّن
ã
| FكهÌ¾أ فقد

wا@/ هارون اُعطيى قد كلّية روحانيّة مقامات Ì¿ع هذه

وأعFل موهونة اُمور فzا نسبت حيث للzود اXقّدسـة الكتب من والعجب
أخيه مع وكونه بنبّوته يقولون م Øu@أ مع اXعصوم@,

Ø ã
الن� Gذا ضعيفة واعتقادات @كرvة

با! نعوذ ل4ٔنبياء@/ ونازلة Êºويّة الكتب هذه بأّن قوGم منه واLٔعجب )ع&@, Ïºمو
العمياء@/ العصبيّة هذه أمثال من

اXقّدس@/ القاموس كتاب اXنسوبة@, اLُمور هذه ٕاbال
ã
| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هزء@:
منه@, سـخرت نفع@: باب من لغة

ã
و| تعب@, باب من أهَزأ به هِزئت ـ مصبا

أيضاً@/ للتخفيف وتُسكن ,@ الّزايى ØËÉوت زء ÔGا ËºLٕوا

سِخر@/ ٕاذا زأ@: Òxواس هِزٔيَ يقال@: واحدة@, كلمة هزأ@: ـ مقا

ا Ø̂ ٕا أخطأ@, فقد منك@, هِزئت الرجل قال ٕاذا يونس@: قال ـ ٣٦٩.٦ الxذيب
Çزأ

Ò
v ُهَزأة@: ورجل ـخرّية@, الس� زء@: ÔGا الليث@: وقال بك@/ واسـxزأت بك هِزئت هو

به@/ َزأ
Ô
v ُهَزأة@: ورجل بالناس@,

من Iقـ�
ã
ÏÉيقت@L اXزاح أّن واLٕسـxزاء@: اXزاح ب� الفرق ـ ٢١٠ الفروق

Iق�
ã
ÏÉيقت واLٕسـxزاء wم@, اLسـتيناس

ã
ÏÉيقت ولكن ذلك@, اعتقاد Lو ازحه ÔZ

Iق�ه@/ واعتقاد به زأ ÒxسXا

منه يسبق غ�أن من به زأ Òxيُس اLٕنسان أّن خرّية@: والس� ب�اLٕسxزاء والفرق
عليه@/ يدّل والسخرية أجله@/ من به زأ Òxيُس فعل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هزء ٢٨٠

والتحقيق@:
جهة@, ٕا� توّجه دون من وٕاهانة Iق� مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن
بعمل@/ أو بقول كان سواء

فيه فالنظر بغ�ه@, أو بنفسـه كان وسيلة ّ التحقـ�بأيى طلب ]ع	 واLٕسxزاء
مصـدر Ëºٕا وهو ا¡قارة مطلق ٕا� زء ÔGا

ã
| النظر أّن Fك والتحق�@/ اLٕهانة حصول
كالُغسل@/ الفعل@, من يتحّصل ع�ما يدّل

/@٢٣١ . ٢ ـ ُهُزواً ا� آيات تّتخذوا و.
/@٤١ . ٢٥ ـ ُهُزواً ٕاّ.@ َيّتخذونك ٕان َرأوَك وٕاذا

/@١٠٦ . ١٨ ـ ُهُزواً
ã
وُرُس�

ã
çآيا ذوا Ò ØHوا

ِمَن أ@كوَن أن باِ� أعـوذُ@ قاَل ُهُزواً@ أتتPِخـُذنا@ قالوا@ موÏºلَقوِمـِه@/// قاَل وٕاذ
/@٤٧ . ٢ ا	اِهل�ـ

حيث من
Ø ã
اXع	ا¡د~ أيى والُكفء@/ كالكُفو واحد@, ]ع	 ْزء ÔGوا ُزو ÔGوا ُزؤ ÔGا

واÇGون ا¡قارة مفهوم نفس ُزو ÔGا من ف�اد والُغسل@/ كالط�هر النسبة عن عارياً هو
ء@/
ã
Ï¾ ٕا� انتساب فيه ي4حظ أن دون من هو حيث من واòفّة

/@٦٥ . ٩ ـ ِزُءون Òxَتْس Ôrُكن ورسولِِه وآياِتِه أباِ� ُقل
/@١١ . ١٥ ـ ِزُءون Òxَيْس بِه كانوا ٕاّ.@@ َرسوٍل ِمن يَأتzم َوما

/@٣٠ . ٣٦ ـ ِزُءون Òxَيْس به كانوا ٕاّ.@@ َرسول يأتzمِمن ما الِعباد Òَع� ةً ÒÌ»َح يا

ٕا� Lّٕا يتوّجهون L الناس ٕاّن حيث ,@oالعظ Ìوالتأّسف
Ø
التح« موارد من وهذا

وقيمة@, \ن من عندهم واXعارف وا¡قائق للمعنويّات وليس اXاّدّية@, الدنيويّة ا¡ياة
واÇGوان والظلمة ا�هل

ã
| متوّغلون فهم واLٕستخفاف@, باLٕستحقار يواجهوuا بل



٢٨١ هزء

والغفلة@/

وخ«Ìانه ÍÈره يعود ا Ø̂ ٕا العمل هذا أّن ٕا� ٕاشارة زء@: ÒGا دون والتعب�باLٕسxزاء
زء ÒGا طلب Lّٕا مyم اXتحقّق فليس أنف«Îم@,

ã
| Lّٕا مyم الطلب هذا يؤّثر Lو ٕالzم@,

خارجاً@/ التحق� دون وٕارادته

/@١٥ . ٢ ـ َيْعَمهون م
ß
uُطْغيا

ã
| ّدهم Ô ÒZو wم َيْسxِزٔي اُ�

اسxزائهم@: قبال
ã
| اXتعال ا! من اLٕسxزاء

/@١٤ . ٢ ـ ِزءون Òxُمْس Lُن ا Ú̂ ٕا َمَعكُم ٕانّا قالوا
مسxزئ�@/ كانوا ما ]ثل Vازاة وهذا

التـوفيق وسـلب مـقامهم واسـتخفاف شأuم Iق� عن عبارة ا! واسxزاء
الض4ل

ã
| Zتّدوا Øح وٕام4ؤهم عyم@, واللطف والفضل الرaة وقطع عyم والتأييد

التحق�@/ غاية وهذا والطغيان@,

/@٨ . ١١ ـ زُءون Òxَيْس به كانوا ما@ wم وحاَق

/@٩٥ . ١٥ ْسxِزئ�ـ ÔXا َكفيناَك ا@ ٕانّ

ا¡وق@/ راجع ـ اLٕحاطة مع ال�ول هو ا¡يق

ٕا� ترجع bيعها والّص4ة@, والدين وبآياته وبالرسول با! اسxزاءهم أّن فظهر
اXاّدة@/ nعا ماوراء nوعا ا�Lخرة ا¡ياة

ا�Lخرة nعا وآثار اXوت@, مقّدمات من يسxزءون@, به كانوا ما wم Jيق وقد
أنباء وصدق الرسول أخبار تعا�وصدق ا! قول صدق وظهور ولّذاtا@, الدنيا بفناء

القيامة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هّز ٢٨٢

هّز@:
ت@, Øðفاه القَناة وهززت وحركة@/ ء

ã
Ï¾

ã
ع�اضطراب| يدّل أصل هّز@: ـ مقا

س�ها@/
ã
| هيى ت Øðواه Mـدائه@, اLٕبَل ا¡اِديى zوَهز الر´@, وهّزته النـبات@, Øðواه

وسيف الناس@, فيه Øð Ò
v íالِف زاِهز@: ÒGا الباب@: ومن ا@/ Ôtوصو ا Ôxحرك الر´@: وَهزيز

اLٕهðاز@/ حسُن صاٍف وُهزُهز@: َهزهاز

/@ Øðفاه حّر@كُته@, قتل@: باب من َهّزاً هَززته ـ مصبا

هززُت تقول@: /@ Øðtو فتضطرب القناَة ّز Òt Fك ء
ã
Ï¿ال Iريكك ّز@: ÒGا ـ الxذيب

للخ�@/ Øðفاه ف4ناً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
انتـقال ٕا� فيه نظـر Lو ء

ã
Ï¿ال نفس

ã
| Iّرك اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

للسـ� يxيّأ Øح اLٕبل
ã
و| اGـواء

ã
| وIّرك والنبات القـناة اهðاز

ã
| Fك /@

Ø ã
æمكا

/@íالف
ã
| واهðاز

/@٢٥ . ١٩ ـ ُتساِقط النPخلِة ذع ßP ٕاليِك يى �وُهز

شديد@, Iريك ٕا� النظر وليس نفسه@,
ã
| وحصوله ذع ßا� ã| Iّرك مطلق يراد

اXرأة أّن مع ا�ذع@,
ã
اòفيف| باGّز باLٔمر اLٕمتثال Iقّق اXنظور بل ٕاليه@, حاجة Lو

اLٕرادة اثـر الرطب وسقوط شـديداً@/ ا�ذع Iّرك أن تسـتطيع L الفارغة الضعيفة
اGّز@/ ب¿Ìط وجّل عّز ا! من واLٕجازة

/@١٠ . ٢٧ ـ ُمْدِبراً Øو� جاّن ا Øu@كأ @@ Øð Ö Òt َرآها@ ØFفل َعصاَك وألِق

اXرحلة
ã
| اLٕهðاز وهذا العصا@, نفس

ã
| اهðاز وحصول Iّرك مطلق يراد



٢٨٣ هزل

يعرف L حيث ووحشة@, خوف شّدة يوجب وعمل@, وأسباب مقّدمة وبدون اLُو�
/@ ينxيى أين وٕا� اLٕهðاز هذا عاقبة

/@٥ . ٢٢ وأْنَبَتتـ توَرَبْت Ø Òðاه اXاَء zا َعلَ أنَزلنا هاِمدةً فٕاذا@ أ.ْرَض وَتري

ã
| واLٕضـطراب اòفـيف كا¦ّوج أجزائها

ã
و| نف«Îا

ã
اLٔرض| ت Øðاه أيى

نباتاً@/ وتولّد واLٔرض ال�اب
ã
| ا¡ياة Iصل وwذا والط�@, ال�اب ذّرات

اXوارد@/ هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هزل@:
ا�ّد@/ نقيض زل@: ÒGفا َضعف@/ ع� يدLّن واحد@, قياس

ã
| كلمتان هزل@: ـ مقا

وأهـَزَل@: مَنطقه@/
ã
| وهَزل ُهِزلت@/ وقد

ã
دابّ هَزلُت يقال@: َمن@/ الس0 خ4ف زال@: ÔGوا

زال@/ ÔGا ماله
ã
| وقَع

ُهَزيل@, اXصدر وتصغ� مَزح@, ÍÈب@: باب من Lًَهز ك4مه
ã
| هَزل ـ مصبا

بابÍÈب@, من أيضاً أهِزGا الدابّة وهَزلُت مبالغة@/ وَهّزال هاِزل@, والفاعل /@ يى Ù Ôd وبه
َضعفت فٕان َمهزولة@, فهيى وُهِزلت زال@, ÔGاËºLٕوا علzا, القيام بٕاساءة أضَعفxا :Lًُهز

زال@/ ÔGا ماله
ã
| وقع أهَزل@: قيل@: اXالك غ�فعل من

,@
×
َهْز� وشاء َهزيل وشاة ك4مـه@,

ã
| زل

Ò
v وهو جاّد@؟ أم أنت أهازٌل ـ أسا

وَهـَزGا اLٕبـل@/
ã
| زيلة ÒGا وفشت وَهزيلة@, ُهزال وبه مَهازيل@, وٕابل َمهزول ل Ò Òbو

م@/
Ø
wَدوا ُهِزلت القوُم@: وأهَزل Gا@/ zوهز ا Ô{صاح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕاحكام فيه يكون الّذيى والفَصل ّد ßا� يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن



اGزم ٢٨٤

تثّبت@/ فيه ليس الّذيى واGون والðلزل ]ع	اLضطراب اGزل فيكون وٕاتقان@/

والصّحة الس4مة عن أو البدن
ã
| اLٕحكام عن تزلّق ٕاذا زال ÔGا مصاديقه@: ومن

واLٕبانة@/ والقاطعيّة اòطاب وفصل ّد ßا� مرتبة عن سقط ٕاذا واGزل من@/ الس0 عن أو

/@١٤ . ٨٦ ـ ْزل ÒGبا ُهَو@ وما َفْصٌل لَقوٌل ٕانPُه
تعا�@: قال الّس4م@, عليه داود اوتيت

ã
الّ ا¡قّة والقاطعيّة كالقيامة فالقرآن

/@٢١ . ٣٧ ـ بون �ُتكذ به Ôrُكن الPذيى الَفْصِل يوُم هذا
/@٢٠ . ٣٨ طابـ ßòا وفْصَل َة Ög ß¡ا وآتيناُه
/@٣ . ٤١ ـ اً عربيّ ُقرآناً لتآياته �ُفص @كتاٌب
/@١ . ١١ َلتـ �ُفص Ø Ôj تآياته Ò ßgاُْح @كتاب

,@ Øوالتب� الفصل مرتبة عن سقوط وفيه اLٕحكام, عن تزلّق ما@يكون@فيه فاGزل
واضطراب@/ وضعف هوان نوع وفيه

انتفاء وع� والðّلق@, السقوط ع� دLلة فzا فٕاّن باXاّدة@, التعب� لطف فظهر
/@ Øوالتب� والفصل اLٕحكام

/@
أ@ك ٕاشتقاق واGزع@: واGزء اGّز ومواّد وب�اXاّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اGزم@:
بيدك ء

ã
Ï¿ال َتغِمز أن زم@: ÒGفا ,@Ì»وك غمز ع� يدّل صحيح أصل هزم@: ـ مقا

متبع0ق@/ :@hهز وَغيث رب@/ Ò¡ا ã| زZة ÒGا ومنه والِبّطيخة@, كالِقثّاءة داخل@, ٕا� فيyَزم
ومن فتشـّقق@/ يِبس قاء@: الس0 ّزم Òt قوGم@: من ,@Ì

Ø
يتك« كأ@نّه َصـوته@, الرعد@: hوَهز

اLٔرض@/ من تَطامَن ما زZة@: ÒGوا ا@/ ÔxMذ الشاة@: اهðمت الباب



٢٨٥ اGزم

زمة@: ÒGوا واËºLٕ@اGزZة@/ ك«Ìته@, من@باب@ÍÈب@: هزماً هزمُت@ا�يش ـ مصبا
مثل هزمات وا�مع َهزَمة@, ال�قوت� من للث�غرة قيل ومنه وغ�ه@, َصخر

ã
| الن�قرة
َسجدات@/

@جوفه,
ã
ِزمه@بيدك@فيyزم@| Òt@َء

ã
Ï¿زم:@@غمزك@ال ÒGا قال@الليث: ـ الxذيب@١٦٠.٦

َهِزم@: وَغيث زوم@/ ÔGا وا�ميع زمة@, ÒGوا اÒGمزة ËºLٕوا جوفها@/
ã
| تyزم الِقربة وكذلك

القوم ُهِزم الليث@: السحاب@/ hَهز وكذلك مائه@, عن مxّزم كأ@نّه يَستمسك L م مxز0
داهية أيى الدهـر@, هواِزم من هاِزمة وأصابxم ي@/ ÒZّز ßGوا زZة ÒGا ËºLٕوا ا¡رب@,

ã
|

ع�بعض@/ بعضه
ã
وثَ	 ء

ã
Ï¿الÌ»ك اللغة@:

ã
| زم ÒGا وأصل ٕاسحاق@: أبو وقال @كاÌºة@/

واLٕندفاع@/ التشقّق التzبّعق@:

اKLٕفاض@/ التzطامن@:

ء@/
ã
Ï¾

ã
واKفاض| النحر ثُقبة الن�قرة@:

قوت�@/ Ú�ب�ال النحر ونُقرة الث�لمة الث�غرة@:

الصدر@/ أع�
ã
| الَعظFن ُقوتان@: Ú�ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء@وصورته@,
ã
Ï¿هيئة@ال Ì»وضغط@ٕا�@أن@تنك شّد هو @اXاّدة:

ã
| أّن@اLٔصل@الواحد

باليد ء
ã
Ï¿ال غمز مصاديقه@: ومن خارجّية@/ بقّوة أو ّ طبيعيى Pريان أو بيد كان سواء

السقاء
ã
| وÇtّزم bلته@/

ã
| وضعف ٕانكسار بورود ا�يش

ã
| واuLٕزام داخله@/ ٕا�

ومثله فzا@/ ّ طبيعيى وانغFز اKفاض اLٔرضMصول
ã
| وَهزمة ويتشّقق@/ ييبس Øح

ال�قوة@/
ã
| والث�غرة صخرة

ã
| الن�قرة



هّش ٢٨٦

اGرب@/ الداهية@, التصّوت@, ,@Ì
Ø
التك« اLٔصل@: آثار ومن

/@٢٥١ . ٢ ـ جالوَت داوُد وَقَتل اِ� بٕاذِن فهَزموهم

داوُد قـتل Øحـ طـالوت@, أصحاب بغمز ومنغمزين منك«Ìين فصاروا أيى
ليس]ع	اGرب@/ اGزم أّن ع� يدّل وهذا فzم@/ اLٕنغFز حصول بعد جالوَت

/@١١ . ٣٨ أ.حزابـ ِمن َمهُزوٌم هنالِك ما ُجنٌد أ.سباِب
ã
| َتقوا Òفل�

/@٤٥ . ٥٤ ـ بَُر Kالد ويَُوّلون ا	مُع َزم Ôzس

وهو فيه@, Iّزبوا الّذيى مقامهم ã
| ضعيف ُجند الكافرون اXكّذبون هؤLء أيى

ٕا� مسـتنداً وليس وجّل@, عّز ا! من له ظه� L فٕانّه مكسـور@, مغموز ا¡قيقة
ã
|

حّق@/

يـولّون
Ø
j مغموزين@, مهزوم� يكونون اXتحّزبون ا£تمعون الكفّار وهؤLء

القتال@/ معركة عن ويفّرون أدبارهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هّش@:

هّشـاً الشجرَة وهّش بعصاه@/ صال قتل@: باب من هّشاً الرجُل zَهش ـ مصبا
Lن َهشـاشة@: تـِعب باب من ّش

Ò Ò
v ُء

ã
Ï¿ال وهّش ورقها@, ليتسـاقط wÍÈا أيضاً@:

/@Ì»الك Ìºيع أيى َهّشاً صار ُهشوشاً: أيضاً ّش
Ò
v العوُد zوهش َهّش@/ فهو واس�خي,

وارتاح@/ Ë
Ø
تب« ٕاذا َهشاشة@: الرجُل zوهش

ومنـه ,@ َهش  Ù�zالل خو والر0 ول�@/ رخاوة ع� يدّل صحيح أصل َهّش@: ـ مقا
ومن َثّرة@/ َهشوش@: وشاة الَعرق@/ الكَث� ّش@: ÒGا والفرس الُمحيّا@/ طَلق َهّش@: رجل

بعصاً@/ خبَطته َهّشاً@: الورق هششُت الباب



٢٨٧ هّش

بِرفق@/ َخبطاً خبَطته :@sع�الغ الورَق وهَششت /@ Ø�َل ِرخو َهّش@: ء
ã
Ï¾ ـ أسا

ّش
ß Ò
v وهو َهّش@, ورجل َثرور@/ َهشوش@: وناقة َصلود@/ غ� َهّش@: فرس ا£از@: ومن

ٕاخوانه@/ ٕا�

:@ ّ اLٔصمعيى قال رخاوة@, فيه ء ãÏ¾ كّل من ّش ÒGا الليث@: قال ـ الxذيب@٣٤٧.٥
هَششت وقد ٕاليك@/ الشجر من جذبك@الغُصَن ّش: ÒGوا ,�òخفيفاً@ٕا�@ا@ أيى فؤاُده@, َهّشًا

أيى Çwا@: Kوأُهش ـ تعا� قوله
ã
| الفّراء قال لغنـمه@/ فألقاه الشجَر خَبط ٕاذا أُهّش@:

ٕاذا ُهشوشاً@: العـوُد zَهش :@
Ø ã
èعراLٔا ابن ورقها@/ لَيسُقط اليابس الشـجَر wا أÍÈب

/@Ì
Ø
تك«

الوجه@/ الُمحيّا@:
/@éالل غزيرة َثّرة@:

الشجرة@/ ورَق ونَفضُت ÍÈبته خبَطته@:
الَعرق@/ ء بَطيى لود@: zالص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن فيه@/ ما فيضان توجب َرخاوة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

َصلود@/ غ� رخاوة فيه الفرس العريكة@/ Ùل� الوجه طَِلق الرجل /@ Ù�òا Ù�zالل الرجل
الورق@/ التلي�وٕاسقاط ,@ézالل غزيرة الناقة

/@١٨ . ٢٠ ـ َع�َغنَميى ا
ß
w Kوأُهش zا @َعلَ أتَو@كPأ َ َعصايى ِهيى

ã
| ٕارخـاء هنا واXراد واسطة@/ ب4 أو الباء بواسطة متعّدياً يستعمل قد ّش ÒGا
ليّنة زائدة أغصاناً أو أوراقها ُتسقط Øح غ�ها أو جذب أو

ã
ث	 أو بÍÉب الشجرة

مyا@/
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الرخاوة, وفيه@قيدان: ما@ذ@كرناه@, واLٔصل الوَرق@/ ]ع	@ٕاسقاط OLتّص فاGّش
منه@/ واLٕفاضة

ـ Ì¿Gا ,@ézالل دّر ـ اÒGشل ,@Ì»الك ـ Ë¿ÒGا اXزاح@, ـ اGشو مواّد وب� وبيyا
ـ اGيش ا�مع@/ ـ واÒGمش اLٕثارة@, ـ اGجش وا�لب@, ا�مع ـ اÒGبش ,@ézالل حلب

/@
أ@ك ٕاشتقاق اGيجان@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ë¿ه
ÍÈب@, باب من مصدر وهو واLٔجوف@, اليابس ء

ã
Ï¿ال Ì»ك ـ Ë¿ه ـ مصبا

واÒGشoمن /@Ë¾ها يى Ød وباËºالفاعل العظم@, Ë¿ Òt
ã
الّ الشّجة وهيى اGاcة@: ومنه

رطب@/ وهو oَهش له يقال Lو Ì
Ø
اXتك« النبات

/@ ÓÊ¿َهـ هَشمته اLٔجوف@, وغ� اLٔجوف ء
ã
Ï¿ال Ì»ك ع� يدّل :@Ë¿ه ـ مقا

يَد@, Úال� Ë Ò¿ه Lٔ@نّه به يى Ød ÓÊ ß¾ها أّن ع� َمٌع ÔVو الرأس@, عظم Ë¿ Òt الشّجة ة@: ßcاGوا

أيى ف4ن@, ع� ف4ن Ë Ø¿ Òt قالوا@: ا Ø[ور البدن@/ ضعيف :@oَهش ورجل عمرو@/ وٕاdه
احَتلبه@/ الناقة@: ÍÒÈع

ã
| ما Ë¿َواهت الباب@/ من وهو تَعّطف@,

والرأس ك«Ìالعظام هو وقيل واليابس@/ اLٔجوف ء
ã
Ï¿ال ك«Ìك :@Ë¿ÒGا ـ لسا

Ì»ك هو وقيل اLٔنف@/ Ì»ك هو وقيل الوجه@/ Ì»ك هو وقيل ا�سد@/ سائر ب� من
وقـد وهَشَمه ,@oوَهش مَهشوم فهو هَشمه ء@/ ãÏ¾ كّل ã

| هو :@
ã
æاللحيا قال القيض@/

البالية@/ والشجرة ,@Ì
Ø
اXتك« اليابس النبت :@oشGوا /@Ë Ø¿ Òtو Ë Ò¿uا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وانتفاء وا¦اميّة الصّحة زوال يوجب ٕاصابة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن
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غ�ها@/ أو
Ó
ِب� أو يُبس أو Ì»ك أو بÍÉب كان سواء ء@,

ã
Ï¿ال من اXقصودة الفائدة

العظم@/
ã
والشّجة@| أجوف@/ غ� أو أجوفاً أو يابساً ء

ã
Ï¿الÌ»ك ومن@مصاديقه@:

oشw أو والتخصيصwشoا¤تِظر@, البالية@/ والشجرة البدن@/
ã
@النبات@و|

ã
| Ì

Ø
والتك«

من مصداق ذ@كر باب من هو ا Ø̂ وٕا له@, وجه ف4 ا£يد@: القرآن
ã
| Fك الرياح@, تَذروه

اXطلق@/ اLٔصل

/@٤٥ . ١٨ ـ ياُح �الر تَْذروه ÓDَهش أ.رضفأصَبح َنباُت فاخَتَلطبه

/@٣١ . ٥٤ ـ كَهشoا¤َتِظر فكانوا واحدةً َصيحة zم َعلَ أرَسلنا ٕانّا

]ع	 واLٕحتظار@: ظر Ò¡وا واLٕطارة@/ التفريق هو ذرواً@, يذرو ذري يقال الَذرو:
عليه@, اط ÔJ@ الّذيى واXوضع ء, ãÏ¾ بينك@وب� ما@حال ظ�ة: Ò¡وا وا¡بس@/ اXنع@وا¡جر

حظ�ة@/ يتّخذ من وا¤تِظر@:

ã
| وÇbعه ا¤تظر وأخذ والك4ٔ@/ الضعيفة النـباتات

ã
| Ë¿ÒGا آثار من رو zالذ

لنفسه@/ أو Lٔنعامه ا¡ظ�ة لبناء ا¤تظر يّتخذها Øح اLٔشجار

! وجـه فzا يكن n ٕاذا هيى حيـث من وحياtا للدنيـا [ثيل اLُو� وا�Lية
الر´@/ تذروه oشGا كالنبات هالكة فانية فهيى تعا�@,

ا�Lخرة@, ا¡ياة ٕا� يتوجه Lو الدنيا ع� يعتمد من لعاقبة [ثيل الثانية وا�Lية
اGشيمّية@/ بلحاظ Lّٕا وجوده من يستفاد ف4

أو يابس ء
ã
Ï¾

ã
و| بٕاصابة@, أو Ì»بك يكون أن من أعّم اXوردين

ã
| Ë¿Gوا

أو Êºويّة خارجيّة حادثة بٕاصابة Fzف اGشيميّة Iقّق الظاهر بل غ�Yا@, أو أجوف
طبيعّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ËÉه ٢٩٠

:@ËÉه
هضمه: وقيل /@ËÉuفا عن@موضعه@, دفعه من@بابÍÈب@: ÓÊ ÖÉهَضمه@َه ـ مصبا

وأسقطت@/ تركت كذا@:
ã
Øح� من لك وهضمت نقصه@/ حّقه@: وهضمه @ك«Ìه@/

ء
ã
Ï¿ال وهضمت وتداخل@/ وضغط Ì»ك ع� يدّل صحيح أصل :@ËÉه ـ مقا
الكَشح�@: َهضيمُة وامرأة مولzداً@/ وأراه ËÉvالطعام@, الّذيى واGاضوم: ك«Ìته@/ : ÓÊÉه
والطzلع عيب@/ ـيل Òòا ã| وهو البطن@, أع� ٕانÊÉم ضـم@: ÒGوا ُضِغطا@/ F Øu كأ ,@Fxلطيف
لغموÎÈا@, بذلك يت Ù Ôd اLٔودية من بطون واLٔهضام@: بعض@/

ã
| بعضه الداخل :@oضÒGا

/@ËÉِه الواحد

وقال ول�@/ َرخاوة فيه Xا الشادخ :@ËÈاGا الليث@: قال ـ ٦@.@١٠٤ الxذيب
واللطيف@, ,@ Ùالل� :@oضGوا كواف�ه@/

ã
| ما@دام oضÒGا :@oهض َطْلُعها@ وKٍل ـ

ã
| الفّراء

الزّجاج: وقال Ë@مُدِرك/ ßÉyُوقيل@م وقيل@ناعم/ ء@/ مريى :oَهض : ãèعراLٔابن@ا والنضيج/
بعض@/

ã
| بعضه الداخل

الشجرة, من ا¥رة وسقَطت وك«Ìه@/ شدخه@)غَمزه& خو: الر0 َء ãÏ¿الË ÒÉه ـ أسا
يَنشدخ/ @كاد Øح ُغِمز :Ë ÚÉوقَصب@َمهضوم@ومه / بيديى ا Ôxّضمت@,@وهضمtضمت@وuفا
:@ ÓÊ ÙÉxم ورأيته /@Ë ÒÉه كَشحه

ã
و| /@Ë ÔÉوأه oوَهض Ë ÚÉومُه مَهضوم كَشٌح ا£از@: ومن

ٕاذا لزوجها@: َمهرها من اXـرأة وهضمت َهضوم@/ وِمعدة ا¡ـزن@, من الوجه Ì
Ù
متك«

شيئاً@/ منه له وهبت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Iـّول له Jصـل Øح ذاتـه
ã
| ء

ã
Ï¿لل غمز هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن
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ã
| أو اÇXهر@,

ã
| أو الوجه@,

ã
| وانكسار الطعام@,

ã
| Ë ØÉt مصاديقه@: ومن واندقاق@/

ã
| أو الكشـح

ã
| وانÊÉم غ�ه@/ أو ٕاذLل أو ظلم أو بنقص ء

ã
Ï¿ال

ã
| وغمز ا¡ّق@/

/@ الواديى ã|فاضKوا /@
Ô
oضGا النخِل وطَلُع أع�البطن@/

Qّوز@/ فهو Lّوٕا اLٔصل@, قيود ي4حظ أن وLزم

ã
و| ,@
أ@ك ٕاشتقاق ,@Ë¿Gوا ,@Ë»ÒGوا واGزم@, واGذم@, ,@rGا مواّد وب� وبيyا

/@Ì
Ø
التك« من نوع مyا @كّل

/@١١٢ . ٢٠ ـ ÓÊÉَه و. ÓFُظل اف ÒORمؤِمنَف وهو الّصا¡اِت ِمَن َيعمْل وَمن

Øح والغمز التأث� ËÉÒGوا خارج@/ من ء
ã
Ï¿ال

ã
| والتأث� التعّديى هو الظلم

أو زائد ¾Ìط أو بط4ن أو انكسار أو ضعف كتحّصل ذاته@/
ã
| وIّول انغFز Jصل

العرفّية@/ واXعام4ت اòارجيّة اLُمور ã| ي�اءي ا
Ø
W اقتضاء@, انتفاء أو فوت¾Ìط

ظلم توّجه عن Oاف L وآثارها@: ونتائجها الصا¡ة أعFله رابطة
ã
| فاXؤمن

وغمز@/ ËÉه حصول أو

مطلق@/ عادل قادر
Ø ã
غ	 حا@كم اXقابل الطرف ٕاّن نعم

/@١٤٨ . ٢٦ ـ ُبيوتاً بال
ß
ا	 ِمن وَتنِحتون oَهض َطلُعها ٍل ÒKو وُزروٍع

بعضاً بعضه يدخل ضغطة وفيه دقيق لطيف هو يطلع ا¦ر من مرتبة أّول أيى
Dف @كوَن Òأُت� يقول@: اòـ�ات@, هذه من اسـتفادtم سوء ٕا� والنظر مغموزة@/ ا Øuكأ@

وُزروع@/ وُعيوٍن َجنّاٍت
ã
| آِمن� ها@هنا

وخشونة ص4بة فيه اLٔ\ار أغلب
ã
| الطلع فٕاّن بالذكر@: الطzلع Hصيص وأمّا

واXذاق@/ الطعم
ã
| م4_ة وغ�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هطع ٢٩٢

هطع@:

ع� الرجل هطَع يقال@: وانقياد@/ ء
ã
Ï¿ع�ال ع�ٕاقبال يدّل اُصيل هطع@: ـ مقا

ع@/
Ò
Ìºأ وأهَطع@: منقاداً@/ عنقه صّوب البع�@: وأهطع أقبل@/ بب½Íه@: ء

ã
Ï¿ال

هُطوعاً@, طَع Ò
v عنه@, يَقلَع Lو ء ãÏ¿ع�ال بب½Íه أقبل ٕاذا الرجُل@: هطَع ـ صحا

ã
| وأهطَع ِخلقًة@/ تصويب عنقه

ã
| مُهِطع@: وبع� رأسه@/ وصّوب عنقَه مّد ٕاذا وأهطع@:
/@oس Òا� الطويل الرجل َطلzع@: ÒGوا أÌºع@/ أيى َعدوه@:

ـ Îم ßºُرؤو ُمهِطع�ُمقِنعيى ـ عنه يرفعه فلم بب½Íه أقبل وأهَطع@: هطَع ـ لسا
وهطَع ذّل@/

ã
| ينظر رأسه يرفع الّذيى قِنع ÔXوا وُخشوع@/ ذّل ã

| يَنظر الّذيى اÔXهِطع قيل@:
وصّوب عنقه مّد وقيل ثعلب@: عن ـ Rضوع نظر وقيل خائفاً@/ عاً

ß
Ì»م أقبل وأهَطع@:

رأسه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الب½Íوشخوصه@/ العنق@ورفع الرأس@ومّد رفع هو اXاّدة@:
ã
| اLٔصل@الواحد أّن

والدهشة@/ واLٕنتظار Øالتح� ع4مة وهذا

آثار fن واòوف@: واòشوع والذّل واÌºLٕاع واLٕنقياد اLٕقبال ـ oمفاه وأمّا
اLٔصل@/

ٕالzم Kَيرتد Îم. ßºُرءو ُمقِنعيى Òُمهِطع� أ.بصاُر تَشخُصفيه ليَوم رهم �تؤخ ا Ø̂ ٕا
/@٤٣ . ١٤ ـ َهواٌء م Ôtوأفِئد َطرُفهم

oالتسـل حالة وظهور اòضوع وأثره ٕامكانـه@,
ã
| ]ا ا¡ـياة تطبيق اLٕقناع@:



٢٩٣ هلع

اLٕهــطاع@, مفهـوم Oالف Øح الرأس خفض مع	 اLٕقـناع
ã
| وليس واLنقـياد@/
قلبّية@/ حالة فاLٕقناع

اLٔقئدة@: وهواء الطرف@, ارتداد وعدم واLٕقناع@, العنق@, ومّد ,@Í½الب وشخوص
والدهشة@/ واLٕنتظار Øع�التح� تدّل

/@٨ . ٥٤ ـ ٕا�الّداِع Òُمْهِطع�Ì ß¿ُمنت َجراٌد@ م Øu@كأ أ.جداِث ِمن ُرجون ÒO

ويقول يدعوهم@, مَن جانب ٕا� ويس�ون أعناقهم ّدون ÒZو ُرءوÎºم يرفعون
/@ Øالتح� غاية من ـ@ Õ

Ì ß»َع يوٌم هذا الكافروَن

الدعوة@/ وبعد اLٔجداث من خروجهم بعد فzم تشاَهد ا¡الة وهذه

/@٣٦ . ٧٠ ـ ِعِزيَن Êِل Ù¿ال وَعن اليَميِن َعن Òُمْهِطع� ِقَبلك كفروا الPذيَن fاِل

Lو وأقوالك@, وأعFلك حاLتك مشاهدة عن ين Øمتح� مقابلك
ã
| Gم fا أيى

وُيعرضون يتفّرقون بل ودعوتك@, واُمورك حياتك جريان
ã
| عندك@ليتفّكروا يتوقّفون

عنك@/

اللغة@, كتب بعض
ã
| بعÎÉا يذكر قد ا�Lيات@,

ã
|

ã
الّ القيود هذه أّن �O Lو

غ� اXورد وخصوصيّات القيود فٕاّن ٕا�ا¡قيقة@/ يتوّجهوا أن دون من دأwم@, هو Fك@
اLٔصل@/ مفهوم

ã
| داخلة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هلع@:
وَهلوع@/ َهِلع فهو جزع@, هلَعاً@: هِلع ـ مصبا

ونـعامة Ìºيـعة@/ حديدة ِهلواع@: وناقة وحّدة@/ Ìºعة ع� يدّل هلع@: ـ مقا
وَهلوع@/ َهِلع ورجل رص@/ ß¡ا ِشبه اLٕنسان@: ã| لَع ÒGا ومنه كذلك@/ هالِع



هلع ٢٩٤

ا�Çَزع أÌºُع هو وقيل@: /@
الصـ وقلّة ا�َزع وقيل@: رص@/ ß¡ا َلع@: ÒGا ـ@ لسا
وِهلواعـة@: وِهلواع وهَلوع وهالِع َهِلع ورجل لوع@/ ÔGكا وا4ÔGع@: 4ع ßGوا وأفحشه@/
هو وا¡سن@: معمر قال َهلوعاً@: ُخِلق زين@/ Ò¡ا ِلع@: ÒGوا زن@/ Ô¡ا َلع@: ÒGوا حريص@/ َجزوع
عـند éÇÔا� واÇÒGَلعان@: وا4ÔGع لَع ÒGوا جاَع@/ وَهِلع@: جور@/ zالض الفّراء@: وقال ه@/ ßÌ Ú¿ال

اللقاء@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وال«Ìعة@, ا�زع@, وأمّا وتلّذذ@/ تنّعم ٕا� [ايل هو اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن
َلع@/ ÒGا آثار fن :@éÔوا� والتضّجر@, وا¡زن@, ,@
الص وقلّة وا¡رص@, وا¡ّدة@,

وا�زع ا¦ايل@/ صورة
ã
| :@
الص وقلّة ا¡رص@واXسارعة Jصل@له اÒGلوع فٕاّن

التنّعم@/ يئسعن ٕاذا وا¡زن@: والتضّجر

الطعام@/ ٕا� اXيل باعتبار وا�وع مطلق@/ شديد [ايل ه@:
Ò
Ì Ú¿وال

فيتخيّل لوع@, ÒGا	مع
ã
| ٕاشتباهاً أوجب ال¿Ìيفة ا�Lية

ã
| زوع Òا� أّن �O Lو

اXنع@/ أو ا�زع ٕامّا وهو َلع@, ÒGا ã| اLٔثر ذ@كر اXراد أّن مع به@, Ì
Ø
ف« اÒGلوع أّن

ٕاّ. َمنوعاً Ôـ�òا ـُه Pَمس وٕاذا َجُزوعاً Û
Ì Ø¿ال ـُه Pمس ٕاذا َهلوعاً ُخِلَق إ.ْنسـاَن Pٕان

/@١٩ . ٧٠ �ـ �َصل ÔX ا

عـند اÒGلوع ل4ٕنسان يظهران وYا اLٕنسان@,
ã
| لَع ÒGا آثار من واXنع فا�زع

Lو بالضجر Lو با¡رص Lو با�َزع لَع ÒGا تفسـ� يصّح Lو اòـ�@, أو
Ø
Ì¿ال رؤية

فطرًة@/ علzا Uلوق غ� اLٕنسان فٕاّن با¡زن@:

النـور nبـعـا قلبه يرتبط
ã
Ùص�Xا فٕاّن اXصلّون واÒXنوع@: زوع Òا� من ã

واستث	



٢٩٥ هلك

الدنيوّية@, واLٕلتذاذات والتنّعFت اXاّديّة التعلّقات عن وينقطع تعا� ا! ٕا� ويتوّجه
ومنع@/ جزع Gم Jصل ف4

التـنّعFت ٕا� ا¦Çايل اســتعداد له ليـحصل َلع@: ÒGا ع� اLٕنسـان خلق وأمّا
ا¡قيقّية@/ الروحانيّة واLٕلتذاذات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هلك@:

للمّيت يقال ولذلك السقوط@, ا4Gك@: منه ع�ك«Ìوسقوط@/ يدّل هلك@: ـ مقا
ء
ã
Ï¿ال لَك@: ÒGوا اXهالك@/ ع� بنف«Îا رَمْت :@ البـازيى خوَف القَـطاُة واهتلكت هلك@/

ب�ا�بل�@/ ّ اÒXهويى لَك@: ÒGوا اGالك@/

ال4ّم اoXوأمّا بفتح ومَهلكاً وَه4@كاً بابÍÈب من َهلكاً ء
ã
Ï¿ال هلَك ـ مصبا

باGمزة ويتعّدي ا4Gك@/ ]ع	 قصـبة مثال لَكة ÒGوا قفل@/ مثل اÔGلك ËºLٕوا fثّلثة@,
هلكته@/ فيقال بنفسه يتعّدي o]

ã
لب	 لغة

ã
و| أهلكته@, فيقال

اÇÒGلك اÇÔGلك يقال@: عبيد أبو 4ك@/ ÒGا لك@: ÔGا الليـث@: قال ـ ١٤.٦ الxذيب
ء
ã
Ï¾ كّل ُلكة@: Úxال و ُلكة@, Òt

ã
| نفسه اLٕنسان َرميى اLٕهت4ك زيد@: أبو لك@/ ÒXوا واÔXلك

عليه@, سَقط ٕاذا والفراش@: ع�اXتاع ف4ن الك Òt :@ اLٔصمعيى ٕا�ا4Gك@/ يص�عاقبته
اXرأة@/ الُك Òt ومنه

Lٔ@نّه اLٕعدام@, من أعّم اLٕه4ك أّن واLٕعدام@: ب�اLٕه4ك الفرق ـ ٨٤ الفروق
واLٕعدام واXنفعَة@/ اللّذة معه يصل أن Nوز وما ا¡اّسة وٕابطال البنية بنقض يكون قد

اNLٕاد@/ نقيض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هلك ٢٩٦

والتحقيق@:
والفناء@, اFXت من أعّم وهو ا¡ياة@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| وا¡ياة ا¡ياة@, انقضاء أيى ا¡ياة@, عن سقوط وهو

اLٕنعدام قبل وهو خصوصيّاته@, من ء
ã
Ï¿ال قوام به ما زوال الفناء@: أّن وسبق

بالكّلّية@/ ء
ã
Ï¿ال ذات زوال فٕانّه

اخت4ل Mدوث ٕامّا يتحّقق@بانتفاء@أمرين@: وهو ا¡ياة, انتفاء هو اXوت ٕاّن وقلنا
وب� بيـنه وتعلّقه الروح ارتباط حالة

ã
| أو نظمها@/

ã
و| اXوضوع أجزاء

ã
| وفساد

النفخ@/ منه الّذيى مبدئه

فيه@/ ال¿Ìائط ووجود ء
ã
Ï¿ال أجزاء ب� النظم Iقّق هو ا¡ياة أّن فظهر

:@
ã
| فgا ـ وا4Gك ا¡ياة مقابلة أمّا

/@٤٢ . ٨ ـ@ بي�نة@ َعن َحيىّ ييَمن ÒJو َبّينة هلَكعن ِلكَمن Òz ِل

:@
ã
| فgا ـ ا�Fدات

ã
| ا4Gك وأمّا

/@٦ . ٩٠ ـ @ ُلَبداً ماً. أْهَلْكُت

:@
ã
| فgا ـ النباتات

ã
| وأمّا

م
Ô
Î
Ò
أنـُف« ولكن اُ� ظَلَمُهم وما فأهلَكـتْه م ÔÎ Ò»أنُف َظلُمـوا َقوم َحْرَث أصاَبْت

/@١١٧ . ٣ ـ َيظلمون

:@
ã
| Fك ـ ا¡يوان

ã
و|

/@٢٠٥ . ٢ ـ والنPْسَل ْرَث Ò¡ا ِلَك Ö Ôvو فzا ِلُيْفِسَد أ.رض
ã
َسَعي| Øتَو� وٕاذا

حيوان@/ كّل من والنzسل



٢٩٧ هلك

:@
ã
| Fك ـ اLٕنسان

ã
و|

/@١٥٥ . ٧ ـ َ وٕايّايى َقبُل ِمن م Òxأهلك ِشئَت لَو �َرب

:@
ã
| Fك ـ الطوائف

ã
و|

/@٥٠ . ٥٣ ـ اُ.و� عاداً أهلَك وٕانPُه

:@
ã
| Fك ـ الب4د

ã
و|

/@٤٥ . ٢٢ ـ أهَلكناها َقريٍة ِمن فكأي�ن

:@
ã
| Fك ـ القرون

ã
و|

/@٣١ . ٣٦ ـ الُقرون ِمن قبَلهم أْهَلْكنا@ يََروا@ َكْم Ònأَو

بوجود وانقضـائه@, ا¡ياة زوال عن عـبارة الطبقات هذه من كّل
ã
| فا4Gك

كان@/ سبب ّ بأيى اLٔجزاء نظم ã|ونقض اخت4ل

:@ ّ الطبيعيى اXوت صورة
ã
| Fك طبيعيّاً@: أمراً ا4G@كة حدوث

ã
السبب| كان سواء

. ٤٠ ـ َرسوً. َبعِده ِمن يبعثاُ� لَن Ôrُقل هلَك ٕاذا Øح� يوسُف@/// جاَء@كُم وَلَقد
/@٣٤

/@١٧٦ . ٤ اُختـ ولُه َوَلٌد لُه ليَس هلََك امرٌؤ ٕان

ÇPريان ا¡Çياة ٕانتفاء اXوت فٕاّن اXوت ليعّم اXوت@: دون با4G@كة والتعبـ�
/@ ّ طبيعيى

:@
ã
| Fك ـ م4_ة غ� ٕابت4ءات Mدوث أو

/@٨٥ . ١٢ اGالك�ـ ِمَن تكوَن أو َحَرضاً@ تكوَن Øح� يوسَف َتذكر َتفتُؤ

:@
ã
| Fك ـ Êºويّة Mادثة أو



هلك ٢٩٨

/@١١٧ . ٣ ـ فأهلَكتْه Îم Ò»أنف َظلموا قوم َحرَث أصاَبْت ØÍ ß¼ ِر´فzا @َكَمَثل

:@
ã
| Fك ـ وجّل عّز ا! من وعقوبة بأخذ أو

/@١٣ . ١٠ ـ َظلموا ا ØX قبِلكم ِمن الُقرون أهَلكنا وَلَقد

:@
ã
| Fك ـ اXعنويّة اLُمور ã| اXاّدة تستعمل قد ٕانّه

Ø
j

/@٢٩ . ٦٩ ـ ُسلطاِنيَه ã
Ù�ع هَلَك مالِيَه ã Ù�َع Ò�أغ ما

:@
ã
| Fك ـ Ó

Ø
Fوك كيفاً ا4G@كة مطلق منه يراد وقد

/@٨٨ . ٢٨ ـ تُرَجعون وٕاليه كُْم Ô¡ا له وجَهه ٕاّ. هالٌِك ٍء
ã
Ï Ò¾ Kُكل هو ٕاّ. ٕالَه .

من ُيطَلب@, أن يصّح ما ع�كّل يُطلَق ء
ã
Ï¿وال ء@,

ã
Ï¾ كّل ه4@كة تشمل فا�Lية

اXوجودات@/ من نوع ّ أيى ومن عمل@, أو حكم أو موضوع

وِمرآًة مَظهـراً يكون ما وهو ا!@, به يواَجـه ما أيى ا!@, وجـه منه ويسـتن�
واLٔوليـاء اXعصوم� واòلفاء ة Ø_Lٔوا اXرسل� كاLٔنبياء وا�Fلّية@, ا�4ليّة لصفاته

التاّم@/ واLٕخ4ص والفناء اللقاء َمراحل بلغوا اXؤمن�الكامل�الّذين من

من أعّم وهو ء@,
ã
Ï¿ال أجزاء نظم

ã
| باخت4ل ا¡ـياة انقضاء ا4Gك@: ٕاّن وقلنا

والفناء@/ اFXت

Lو ثبات L هو حيث من وهو والزوال@, معرضالفناء
ã
| اXمكن اXوجود فٕاّن

وهالك@/ وفاٍن زائل ع�اLٔصل فهو Tدود@, Øمع� أجل ٕا� حياته ويستمّر له@, بقاء

Ø ã
اLٔز� اXطلق ّ وا¡يى بذاته Ø ã	الغ ا¡ّق فٕانّه وجّل@, عّز ا! هو ذاته

ã
والثابت|

أنانيّـته عن ومنسلخاً ج4له@, عظمة
ã
| وفانياً لصفاتـه مَظهراً يكون ما Øj ,@ ّ اLٔبديى

وبيyم@/ بينه Dف وحّجة خلقه@,
ã
| عنه وخليفة له ووجهاً رّبه@, سوي

Ø
Fع ومنقطعاً



٢٩٩ هّل

حياته وOتّل نظمه يتبّدد فهو وجّل@: عّز ا! َوجه خ4َف ِوجهة له ء
ã
Ï¾ فكّل

وا�«Êنّية@/ اXاّدية الشخصيّة خصوصيّاته وتزول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هّل@:

قوم@, عند للمفعول بالبناء ّل Ôxواس صارخاً@, خرج :@Lً4ٕاه اXولود zأهَل ـ مصبا
من وكل� اLٕحرام@, عند بالتلبية صوته رفع الُمحِرم@: zوأهل كذلك@/ قوم@, عند وللفاعل
أيضاً@/ وللفاعل للمفعول@, بالبناء zل Ôxواس ا4Gُل واُِهّل ّل@/ Òxواس أهَّل فقد صوته رفَع
الصوت رفعنا للناه@: Òxواس ا4Gَل وأهلَلنا َظهر@/ ٕاذا أيضاً@: لغة ÍÈب باب من zوهَل
ُيعجبه@, ء

ã
Ï¾ رؤية أو نعمة عند تعا� ا! بذكر صـوته رفع الرجل@: وأهَّل برؤيته@/

لليلت� القمر ويسّمي :@ ّ اLٔزهريى قال خاّصة@/ حالة
ã
| القمر أ@نّه فاLٔ@ك� 4ل@: ßGا وأمّا

/@Lً4ِه ال¿Îر أّول من

ء
ã
Ï¿ال فيسّمي فيه ع zيتوس Øj صوت@, رفع ع� يدّل صحيح أصل هّل@: ـ مقا
واLٔصل غ�ه@/ اXسّمي wذا يشـبzه Øj وال4ّم اGاء ألفاظ ببعض عنده ت zيُصو الّذيى
ِوLده@/ عند صّوت صارخاً@:

Ø ã
الص� ّل Òxواس بالتلبية@/ صوته رفع با¡ّج@: zأهل قوGم

للقرب هذا ع� Jمل الّذيى وأمّا /@Lً4uٕا وصوته صوبه شّدة
ã
| اXطر اuّل ويقال@:

ين Ø
مك ٕاليه نظرهم عند النـاس Lٕه4ل به يى Ùd السـFء@,
ã
| الّذيى فا4Gل وار ßوا�

zأهَـل يقال@: ذلك@, بعد eر هو
Ø
j والثالثة@, والثانيَة ليلة أّوَل Lً4ه ويسّمي وداع�@,

ال
ق كأّن ,@Lٔ4ٔت ب
قه@: السحاب لzل Òt التشبيه@: مع	 ع� قيل
Ø
j ّل@/

ß
Ôxواس ا4Gُل

Gا@/ به ت zيُصو َصوت !@ ِقِريى َه4 للَخيل@: ويقال با4Gل@/ شب0ه

ّل@: Òxواسـ Lً4Çu إ باXطر واuّل َه4ًّ اXطُر وهّل باXطر@, السـحاُب zهَل ـ لسا



هّل ٣٠٠

أِهّلة@, وا�مع منه@, يصيبك ما أّول هو وقيل@: منه@, الدفعة 4ل@: ßGوا انصبابه@/ شّدة وهو
اXطر@/ وا4uل الدمع ا4uل ومنه

آيا@/ @= َهل@ ـ@ @ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

زدن@/ @فرياد =@ هَّل ـ@ @ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@íگف مدح @= َهِلل@ ـ@ @
ã
æياÌº ِهلول@, ـ@ @ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

خواندن@/ Ìºود ـ@ @Lِهيلو ـ@ @ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ستايش@/ Ìºود ـ@ 4ه@
ß
t ـ@ @ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

درخشيدن@/ آغاز ـ هالَل ـ ع
يى ـ ã
تطبي� فرهنگ

َسبzح@/ د@,
Ú
V َمدح@, )هَلَل& ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXرتبة
ã
و| دفـعًة انـصباب بشـّدة انصباب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

والدمع@/ اXطر انصباب مصاديقه@: ومن اLُو�@/

واLٕس4xل والxليل@, والتلبية اXولود@, و¼Íاخ الصوت@, رفع ـ oمفاه وأمّا
الع
ّية@/ من fأخوذة وا4Gل@: با4Gل@,

وNمعها ,@
أ@ك ٕاشتقاق مع@: ÒGوا مر ÒGوا واÒGدر ور ÒGوا واÒGوي وب�اÒGمل وبيyا
السقوط@/ مفهوم

/@١٧٣ . ٢ ـ ا�
ß
لَغ� بِه Pاُِهل وما �ير ßòا و¡َم َم Pوالد اXيتَة َعَليكُم م Pحر ا Ø̂ ٕا

Lوها@/ أو ا! غ� آGة أو Lٔصنام ا!@, غ� مقصد
ã
| دمه اُريق ما أيى



٣٠١ هّل

رفـع فـٕاّن الذبح@: عند للصوت بالرفع الكلمة تفس� من أحسن اXع	 وهذا
هو اXاّدة

ã
| اLٔصل أّن ٕا� مضافاً الذبح@/ وقوع من أعّم الذبح عند والتكب� الصوت

دفعة@/ واLٕراقة اLٕنصباب

هو بل ُمراقاً@, نفُسه zاُهل ما وليس اLراقة@, ]ع	 اLٕه4ل فٕاّن به@: ـ قيد وأمّا
بوسيلته@/ الدم يراق أيى به@, ُمراق

ا!@: لغ� bلة بعد ١١٥@.@١٦ ـ آية
ã
| القيد هذا ويذكر

به@/ اِ�
ß
لغ� Pاُِهل وما �يِر ßòا َم Ò¡و والّدَم اXيتَة َعَليكُم م Pحر ا Ú̂ ٕا

خارجاً@/ القيد ويكون ا!@, لغ� اLٕه4ل يكون ما ]طلق متعل0قاً hالتحر فيكون

ا!@/ لغ� كان ٕاذا به اُهّل ]ا hالتحر يتعلّق اLُو�@: ا�Lية
ã
و|

/@١٨٩ . ٢ ـ ّج Ò¡ِللنّاسوا َمواقيُت هيى ُقل أ.ِهلPة َعِن َيسألونََك

اLٔوقـات لتـوقيت كوuا وهيى Gم@, ا¤سوسـة اLٔهلّة آثار ÏÉقتـ[ جواب
اXقّررة الوظائف من عباداtم

ã
و| ومواعيدهم@, اُمورهم وبرا¶ أعGFم

ã
| وتشخي½Îا

ال¿Îور@/ وأيّام والصيام كا¡ّج ال¿Îور
ã
|

ا¡ركات جهة fن اLٔهّلة@:
ã
| والتحّوLت اLٕخت4فات جريان حقيـقة وأمّا

فيه وينعكس اLٔرض حول يدور القمر فٕاّن والقمر اLٔرض
ã
| واLٕنتقاليّة الوضعيّة

واLٔشـّعة وا¡رارة الضياء فzا وينعكس الشمس حول تدور اLٔرض أّن Fك النور@,
ا¡ياة@/

ã
| ال4ّزمة

دقيقة@/ ع�صورة ¾Îر كّل
ã
| ظهورها باعتبار ا�مع وصيغة

أّول
ã
| لتـ4ٔلئه التـ4ٔلؤ@, ]ع	 هالَل@, ماّدة من الع
ّية@, من مأخوذة والكلمة

وا^حاقه@/ غيبته بعد ال¿Îر
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النور مyا ويستفيد الشمس حول تدور كلّها الشمسيّة اXنظومة أّن �O Lو
اXنظومة@/ هذه bلة من واLٔرضوeرها وا¡رارة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Oَهلم

ٕاتـيان يريـد مَن ك4م ,@ َأُؤم� هل وأصلها قالوا@: ء@, ãÏ¾ ٕا� دعـوة كلمة ـ مقا

Øح ك�ت
Ø
j اُعُل@, أيى تعاَل@, قوGم@: مثل ,@ الداعيى wا تكلّم Øح ك�ت

Ø
j الطعام@,

أيى ,@ zاُم الطعام ã|لك هل معناها يكون أن وJتمل فوق@/ كان Xن أسفَل كان من قاGا
اXشكل@/ الك4م من ٕانّه عندنا@: والّذيى اقِصد@/

أصله اòليل@: قال َتعال@/ يقال@: Fك ء@,
ã
Ï¿ٕا�ال ]ع	الدعاء كلمة :@ zَهلُم ـ مصبا

وهـا@: ٕاليـنا@/ نفَسـك Ú Ôn أراد@: اXناديى وكان شـعَثه@, ا! Ú Òn ومنه وا�مع@, Ø
ËÉال من Ú Ôn

هل أصلها وقيل@: واحداً@/ ÓÊºٕا وُجع4 اLٕستعFل لك�ة اLٔلفHفيفاً وحذفت للتنبيه@,
للدعاء@/ واحدة كلمة جع4

Ø
j وسـقطت ال4ّم ٕا� اGمزة حركة فنقلت ُقِصد@, أيى zاُم

قـوله وعليه وا�مع@, واXفرد واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ wا يُنادون ا¡جاز وأهل
وُهـلّموا Fّوهل هلّميى فيقال وتُطابق@, الÊÉئر تلحقها Sد لغة

ã
و| لينا@/ ٕا َهلُّم ـ تعا�

أيى لْينا@, ٕا Pَهلُم Lو@ Lزمة وتُستعمل الÊÉئر@/ فيلحقوuا فع4ً Nعلوuا م Øu@Lٔ وهلُممن@,
Îداَء@كم@/ Ô¾ Pَهلُم Lو@ ومتعّدية أقِبل@,

َء
ã
Ï¿ال zوهلُم /@o] ã

ب	 عند وNمع ويذّكر يؤّنث ٕاËºفعل :@ zَهلُم ـ ٣٤٩ @كليّات
ء ا£Çيى هـنا باLٕتيان اXراد وليس وتعاَل@/ ٕائت ]ع	 ٕالينا zوهلُم وأحÍßÉه@, به قر0 أيى

عليه@/ واXداومة ء
ã
Ï¿ع�ال اLٕستمرار بل ,@

ã
Ï
Ø
ا¡«

أقـِبل@, ]Çع	 zهلُم وLزماً@: ياً متعـد0 جاء ا
Ø
Wو ـ ١٨١

ã
ÏÈللر الكافيـة ¾Ìح
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هاء اòليـل@: عند وهيى داَء@كم@/ ÒÎ Ô¾ Pَهلُم ـ@ ÍßÉأح و]ع	 لْينا@/ ٕا Pهلُم ـ@ بٕا� فيتعّدي
ْع Òbوا ال4ّزم@, ã| ٕالينا نفَسك ْع Òbٕا أيى َشعَثه@, اُ! Ú Ònقولك من أمر ,@ Ú Ôn معها ُر@ّكب التنبيه
بعدما ÍßÉأح أو ]ع	أقبِل صار Lٔ@نّه ال�كيب عند معناه Øُغ� Ø

Fفل ,@ يى اXتعد0 ã| ك
Ò
غ�

أهل فيه ف ØÍ½يت فلم اُصوGا@, عن اXنقولة اLٔفعال أÊºء كسائر صار ]ع	اbع@: @كان
ف@/ ØÍ½الت أصله أّن مع ا¡جاز@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Fك واللzّم اòليل@/ قاله Fك اLٔمر@, بصيغة Ø Ônو للتنبـيه ها من مركّبة الكلمة أّن

ها@/ وضم0 تفّرق ما bع عن عبارة سبق

اُضمم أيى Ú Ôn فيقال@: بال4ّزم@, فيشتبه بنفسه ا�مع يتعلّق وقد ية@, متعد0 واXاّدة
هاً ومتوج0 ٕا�جانبنا منضّماً نفسك اbع أيى ٕالينا@, zَهلُم الباب@: هذا ومن نفَسك@واbعه@/

ٕالينا@/

ـ البأَس يَأتون و. لْينا @ٕا Pَهلُم م ß
uخوا.ٕ Òوالقاِئل� ق�ِمنكُم �اXَعو اُ� َيْعلُم َقد

/@١٩ . ٣٣

واضُمم نفسـك ع Òbٕا ]ع	 وتستعمل واحدة@, كلمة مركّبة صارت هلّم @كلمة
صورة عن خرجت ا Øuفٕا ومؤنّثاً@/ مذّكراً وا�مع والتثنية اXفرد موارد

ã
| وتطلق ,@

Ú ã
ٕا�

اLٔفعال@/ أÊºء من ا Øuٕا يقال هذا وع� ,@Ëºٕا ا Øu@كأ مركّبة كلمة وصارت الفعلّية@,

منظـورهم أّن ٕا� ٕاشارة :@ÍÉوأح وأقبِل وٕائِت تَعاَل دون بالكلمة والتعبـ�
ٕالzم@/ واLٕنÊÉم أنف«Îم@/

ã
| واLٔفكار القُوي Qّمع أمراِن@:

ã
| وا�Çمع

Ø
ËÉفال ٕاخواuم@, ٕا� وضّمها النفس bع واXراد متعّدية فالكلمة

متعّديان@/ اLٔصل



Yد ٣٠٤

َمَعهم د
Ò
Î¿ تَ Rف دوا

ß
Î Ò¾فٕان هذا م Pا�َحر Pأن دوَن ÒÎ¿ يَ الPذيَن داَء@كُم ÒÎ Ô¾ Pَهلُم ُقل

/@١٥١ . ٦ ـ

ٕاليكم@/ واضمموا ¾Îداَء@كم اbعوا أيى

ال¿Îداء@/ وهو الظاهر
ã
| اXفعول فظهر

/@ËºLٕكا صارت Øح فzا ف ØÍ½بت اLٔفعال من منقولة اLٔفعال وليعلم@أّن@أÊºء
Ìعان

Ò
º
ã
| Fك الفعل@, ]ع	 مستق4ًّ يسـتعمل

Ø
j فعل بتقدير اXصـدر عن ينقل وقد

فعل@/ ع�ظهور بالذات تدّل أصوات عن أو وشتّان@/

آخر@/ مقام خصوصيّاtا ã
وللبحث|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Yد@:
د
Ò
Yو ء@/

ã
Ï¾ مyا يبَق nو حّرها ذهب قعد@: باب من وداً ÔY النار دت

Ò
Y ـ مصبا

واGاِمد@: الِب�@/ من َتناَثر ه zمس فٕاذا صحيحاً Jسبه الناظر ٕاليه وينظر
Ò ã ß
� بَ وداً@: ÔYالثوب

من Ò� ßa من قبيلة َسكران َوزان دان
Ö Ò
Yو سكنت@/ الر´@: دت

Ò
Yو ء@/

ã
Ï¾ كّل من

ã
البا�

/@
Ø ã
æدا ÒY ٕاليه والنسبة ا¨ن@, عرب

وأرض البّتة@/ طِفئت النار@: وYَدت ء@/
ã
Ï¾ `ود ع� يدّل أصل Yد@: ـ مقا

باXكان@/ اLٕقامة واYLٕاد@: يابس@/ هامد@: ونبات نباتwا@/ L هاِمدة

L@يكون أن وYوُدها سـِنتة@, ÔXا اGامدة@: اLٔرض ر@: ßc قال ـ ٢٢٨.٦ الxذيب
فوق بعضه

ã
البا� اXتلب0د اGاِمد@: ماد zوالر مطر@/ يُص}ا nو عود Lو نبت Lو حياة فzا

وقال وذهب@/
ã
ب� أيى اLٔرض@: شـجر د

Ò
Yو سكَنْت@/ أيى م Ôtأصـوا وYَدْت بعض@/

وأرض وعِفنت@/ اسـوّدت ٕاذا هاِمدة@: رة Ò\و ود@, Ò\ Yدت Fك وت ÒXا مـود@: ÔGا الليث@:
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واYLٕاد@: باXكان@/ اLٕقامة واYLٕاد@: يَبيسمتحط0م@/ Lّٕا فzا نبات L مقشِعّرة هاِمدة@:
/@� zالس ã| ال«Ìعة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن َج4ئه@/ ذهاب مع ء

ã
Ï¿ال قوام به ما زوال هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

بالِب�@/ وج4ئه الثوب قـوام وزوال النار@/ من واLٕشـتعال ا¡رارة ذهاب مصاديقه@:
الشجر قوام وذهاب اLٔرض@/

ã
| ا¡ياة

ã
Ø�Q وزوال ا@/

ß
uوجريا الر´ Iّرك وسكون

الصوت@/
ã
| والسكون واGمود الرماد@/ رماديّة وزوال باليبس@وغ�ه@/ والنبات@وج4ئه

ا¥ر@/
ã
| واLسوداد

نفسـه جعل أيى ياً@/ متعد0 بالفاعل اÔGمود ع�قيام تدّل فالصيغة اYLٕاد@: وأمّا
السكون@/ بعد هامداً نفسه جعل أو ا¡ركة@, بعد هامداً

واXوت@: واLٕنطفاء@واليُبس مود Ôòالِب�والسكون@وا الفرق@ب�اXاّدة@ومواّد وأمّا

السفل@/ جهة وٕا� تسفّل
ã
| حدوثIّول هو فالِب�@:

ا¡ركة@/ قبال
ã
| ٕاستقرار كون@: والس�

وا¡ركة@/ الفوران بعد سكون مود@: Ôòوا
معاً@/ وا�مر اللهب سكون واLٕنطفاء@:

قباGا@/
ã
| أو الرطوبة بعد جفاف والُيبس@:
ا¡ياة@/ مطلق مقابل

ã
| واXوت@:

/@٥ . ٢٢ ـ وأنبَتْت ورَبْت ْت Òðاه اXاَء zا َعلَ أنزلنا فٕاذا هاِمدةً وتََريأ.رَض

ã
| والتـحّرك اLٕهـðاز بزوال وج4ؤها قوامها عyا زائلة تكون ما فاGامدة

ا�4ء@/ فzا يظهر
ã
الّ ا¡يّة اLٔرض قوام وهذا ظاهرها@,

ã
واLٕنبات| داخلها
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وجـ4ء@/ ظـهور فيه واLٕنبات الداخلّية@/ ا¡ياة حصول ٕا� ٕاشارة فاLٕهðاز
بالقيدين@/ قوبل قد فاGمود

البعث@, مورد
ã
| ا¦ثيل ٕا� النظر فٕاّن ية@: �Lا

ã
| باXاّدة التعب� لطف �O Lو

لتعود ا¡ياة@, ماء ٕانزال ٕا� فتحتاج اXوجودات@, عن وا�4ء والقوام ا¡ياة زالت وقد
تعا�@: ويقول اXيتة@, اXواّد

ã
| ا¡ياة

/@çْو ÒXا ييى ÔJ وأ نُّه ّق Ò¡ا ُهَو اَ� Pبأن ذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Yر@:

واuَمر@: الدمُع ر
Ò
Yو دمُعه@, ر

Ò Ò
Yو وانصباب@, َصّب ع� يدّل أصل Yر@: ـ مقا

أيى ِمهFٌر@, وهو ,@ Òأ@ك� ك4مه@: ã
| ر

Ò
Yو َجرفاً@/ أخذه ٕاذا ء@,

ã
Ï¿ال امر

Ô
v وف4ن سال@/

َصبّاً@/ له صبّه كأ@نّه ماله@, من له وYَر الك4م@, @كث�

وYَلْت@/ بالدمع عينه وYَرْت هاِمر@/ وسحاب صّبه@/ وYَره@: مyُِمر@, ماء ـ أسا
ِمهFر@/ ِمهذاٌر وف4ن ِمهمر@/ وَخطيٌب أ@ك�@/ ك4مه@:

ã
| Yر ا£از@: ومن

اXاء ر
Ò
Yو واXطر@/ واXاء الدمع َصّب مر@: ÒGا الليـث@: قال ـ ٢٩٧.٦ الxذيب

اLٔرض حفره شـّدة وهو Çراً@, ÒY اLٔرَض مر
Ò
v والفـرس ومyُِمر@/ هامر فهو واuَمر

يُصّبه@/ أيى الك4م@: مر Ò
v الّذيى كثار ßXا هو واßXهFر@: ر ØFÒGوا وافره@/ ÒM

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسبق السي4ن@/ من يقرب شديد انصباب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن
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والسقط@/ والسكب والسفك السفح 4Rف قيد@/ ب4 فوق من ٕاLدار ٕانّه الصّب

ã
| Lّٕا يسـتعمل ف4 مر ÒGا 4Rف معنويّاً@, أو ماّديّاً اLLٕدار من أعّم ّب zوالص

والك4م@/ والدمع كاXاء اXاّدّية@, اLُمور

/@١١ . ٥٤ ـ ِمر Ò Öyُم ]اٍء Êء Ú»ال أبواَب ففَتحنا @Í ß½ فاْنتَ َمْغلوٌب
ã
Ùæأ َربPُه فَدعا

عـلzم اXاء فصّب واGمر@, بالفتح وانقباÎÈا ال«Êء أبواب انسداد فبّدلنا أيى
والتتابع@/ والسي4ن بالشّدة

/@٧ . ٤٨ ـ ÓDحك عزيزاً اُ� وكاَن وأ.ْرض واِت مى Pالس ُجنوُد وِ�

/@٩ . ٣٣ ـ َتروها Òn وُجنوداً@ رJاً م
ß
z َعلَ َسْلنا فأْر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Yز@:
وYزته ,@Í¼كالعا عليه املت ÒI ÍÈب@: باب من زاً ÒY َء

ã
Ï¿ال Yزت ـ مصبا

از@/
Ø
Y فهو غيبته@,

ã
| اغتابه Yزاً@: وYزه أيضاً@/ Yزاً الكلمة ذلكYزت ومن ,@

ã
Ø�ك ã
|

لغة@/ همز ßXوا معروف@, واXهFز ليعدو@, باßXهFز حثّه الفرس@: وYز

مز ÒGا ومنه ,@
ã
Ø�ك ã
| ء

ã
Ï¿ال وYزت /@Í½وع ضغط ع� تدّل كلمة Yز@: ـ مقا

شـديد Çَزي@:
Ò Ò
Yوقوس اLٔرض@/ به Yز ويقولون@: الك4م@/ يضغط كأ@نّه الك4م@,

ã
|

قلب ع� تغلب وتة ÔXكا الشيطان ز
Ö Ò
Yو َمَزة@/ ÔGا وكذا الَعيّاب@, ز@: ØFÒGوا لل«Îم@/ الدفع

به@/ َتذهب اLٕنسان

ز@:
Ø
Fوالل� الغيـب@/

ã
| اÇXغـتابون ز@:

Ø
FÔGا :@

Ø ã
èعراLٔا ابن عن ـ ٦@.١٦٤ الxذيب

Îم@/ ØÉويغ الناس يغتاب الّذيى الل�َمَزة@: مَزة ÔGا ٕاسحاق@: أبو وقال ا¡ÍÉة@/ ã| اXغتابون
)ص&@:

Ø ã
النّ� وقال العيب@/ مز@: ÒGوا /@Ì»الك واللzمز@: الَغّض@/ مز ÒGا :@

Ø ã
èعراLٔا ابن وقال
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وتة@, ÔXفا زه ÒY أمّا قال@: وَنفخه@! ونَفثه زه ÒYمنoالرج الشيطان من بَك @أعوُذ
ã
Ùæٕا اللّهّم

رأسه@, Yزت تقول /@Í½الع مز@: ÒGا الليث@: وقال /@
فالِك نفخه وأمّا عر@, فالش0 نَفثه وأمّا
عن مز Ôxف ّت Ò Ô

xف َمز Ôt ا Øu@Lٔ ا¡روف@:
ã
| اGمزة سـم0يت ا Ø̂ وٕا /@

ã
Ù�بك وز Òا� وYزت

مزون
Ò
v
ã
النّخاس�الّ مَقاِرع هاِمز: ÒXوا مز@/ ÒGبا تكلّم ٕاذا َهتّاً@: ّت Ô Ò

v هو يقال@: Uرجها@,
ِمهمَزة@/ واحدtا لتُ«Ìع@, واّب zالد wا

والكّف@/ واòفض النقص الَغّض@:

اLنسان@/ يع�يى ÍÚع
ال½ وتة@: ÔXا

فzا@/ وتتابع وكلمة@, صوت
ã
| Í½ع ّت@: ÒGا

والرقيق@/ واّب zالد بيّاع النّخاس@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو الّلمز أّن Fك الضعيف@, والنقص التعييب هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اLٔصل أّن

حروف من فٕانّه اGاء حرف من يستفاد ا Ø̂ اXع	ٕا وهذا شديد@/ ّ قويى وتضعيف تعييب
الشـّدة ب� ا�هر حروف من فٕانّه ال4ّم 4Rف واòفاء@/ والصمت والرخاوة اGمس

والزلق@/ واLLٕراف والرخاوة

Í½وع خفض@/
ã
| ونقص واغتياب@/ الغيبة

ã
| تعييب اLٔصل@: مصاديق ومن

شديد@/ تعييب حّد يَبلغ n ما غ�Yا أو َجوز أو رأس

وÇYز القـوس@, Yز اLٔرض@, Yز الك4م@, Yز الفـرس@, Yز :@oمفاه وأمّا
اLٔصل@/ قيدا لوحظ ٕاذا Lّٕا التجّوز@, fن وتة@: ÔXوا الشيطان

/@١ . ١٠٤ ـ َده Pوَعد ماً. َع Ò Òb الPذيى ٍة َز Ò ÔX ٍة َز
Ò
ÔY �لُكل ويٌل
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غيبة
ã
| عمل أو غمز أو ٕاشارة أو بك4م اXطلق التعييب مقام

ã
| يكون من أيى

شديد وٕاÍÈار وتنقيص تعييب مقام
ã
| يكون ومن وقّوة@/ شّدة يبلغ n ما حÍÉة أو

ومواجهة@/ حضور
ã
| بغمز أو بقول

وقت
ã
| ويلمز vمز قد من قبال

ã
| الويل@, بتناسب اXبالغة@: بصيغة والتعب�

وصفته@/ شأنه من هذا وليس اتّفاقاً@,

/@١١ . ٦٨ ـ oبنَم مّشاٍء از Ø ÒYَمه� َحRٍّف Pُكل ُتِطع و.

له اختيار L الّذيى الضعيف واXه�@: /@Ë»الق مع اLٕلðام من يك� من ا¡4ّف@:
مبالغة واÒXّشاء@: فساد@/ فيه أمر من يظهر ما والنzميم@: غ�ه@/ من اختيار Iت ويكون

ٕاشاعته@/
ã
و| o^بسبب كث�اً

ã
Ï¿Z من أيى ,@ ãÏ¿Xا من

ã
| يداوم فهو قلبه@:

ã
| وٕاطمينان ٕاZان يكن nو بنفسه اعBد له ليس من فٕاّن

,@ Ø
وتكـ نفس وحّب حسد جهة من فساد@, نسبة أو بتعييب آخرين أفراد تضعيف
ٕاليه@/ توّجههم Nلب Øح وJلف

ٕاذا Øح� Íوِن ÔÉ ÒJأن �رب بَك وأعوذُ
ß
ياط� Pالش زات

Ò
ÒYِمن بَك أعوذُ �وُقلرب
/@٩٩ . ٢٣ ـ اXوُت أحَدهم جاَء

وÇIام4ت مكّررات تعييـبات ]ع	 واLٔ@َك4ت@: كاLٔ@كلة Yزة bع َمزات ÒGا
عن اXيل وهو الشطن من والشـيطان وتنقيص@/ وٕاÍÈار تضعيف وبقصد نيّـة بسوء

والتواء@/ باعوجاج واLٕستقامة@, ا¡ّق

تعا�@: قال Fك جّن@, أو ٕانسان أو حيوان
ã
| يوجد أن من أعّم اXع	 وهذا

/@١١٢ . ٦ ـ �وا	ن إ.نِس Òَشياط� عدّواً@ Ý ãن� �لُكل َجعلنا وكذلك

/@١٤ . ٢ ـ َمَعكُم ٕانّا قالوا َشياطيyم ٕا� َخَلوا@ وٕاذا
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يقصدون الّذين اLٕنس شياط� هو وال4ّحقة@: السابقة ا�Lيات بقرينة واXراد
)ص&@/

Ø ã
للن� واLٕيذاء والتضعيف التعييب

أن يستطيعون L الشياط� أّن مع الوسوسة@, ]ع	 ليس اGمز أّن ٕا� مضافاً
بيده@/ آمن شيطانه أن ورد وقد وغ�ها@, بوسوسة )ص& ا! رسول قلب

ã
| فوا ØÍ½يت

قوله@: أيضاً هذا ع� ويدّل

Íوِن@/ ÔÉ ÒJ أن �رب ِبَك وأعوذُ

كاللzمز@/ ا¡ÍÉة@, ٕا� وتعيي}م ٕايذاؤهم يبلغ أن أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Yس@:

ÍÈب@, باب من الك4م Yست مصدر وهو ,@
Ø ã
�òا الصوت اGمس@: ـ مصبا

َمهموس@: وحرف الصوت@/ من
Ø ã
�òا وYا حرساً@, Lو Yساً له وما@dعت أخفيته@, ٕاذا

ظاهر@/ غ� َمهموس@: وك4م Vهور@/ غ�

/@
Ø ã
�Çòا الصـوت اÇÒGْمس@: منه وِحّس@/ صوت َخفاء ع� يدّل Yس@: ـ مقا
الشديد@, اLٔسد س@:

Ø
FÒGا قوGم وأمّا القدم@/ َوطء من يكون ما أخ� اLٔقدام وYُس

َعّضه@/
ã
| وٕامّا وطِئه ã

| ٕامّا Yُسه به يراد Lٔ@نّه أيضاً@, عندنا هذا fن

له ٕا¾Ìاب L ا
Ø
W الفم

ã
الصوت| ِحّس مس@: ÒGا الليث@: قال ـ ١٤٢.٦ الxذيب

ابن /@
Ø
Ì»كال الفم

ã
مَهموس| ك4م ولكنّه اXنطـق@, ã| ِجهارة Lو الصـدر صوت من

الس�باللّيل@/ مس@: ÒGا أبو@عمرو: @واسكت@/ َخفيّاً امِش س@وَصه@أيى ßYا يقال: Ø ãèعراLٔا
أbع@/ ليله ي«Ìيى الّذيى موس@: ÒGوا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
حـّد ٕا� وL@يصل صوته �O عمل أو قول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

ã
�O Mيث

ã
Ï¿Xوا الوِطء@,

ã
واÒGمس| الك4م@/

ã
اÒGمس| مصاديقه@: ومن اòفوت@/

اXضغ@/ صوت يسمع L Mيث اLٔ@كل
ã
واÒGمس| صوته@/

قـّوة وشّدة فzا س ÒY باعتبار اLٔسد@: وأخذ والوسوسة Í½الع ع� ويطلق
شديد@/ ٕا�عمل Jتاج L Mيث اLٔسد

ã
| وقدرة

ٕاّ. َتسـمُع Rَف ِن ×aللّر أ.صواُت وَخَشعت لَُه ِعَوَج . الّداعيىَ َيّتبعون َيومئٍذ
/@١٠٨ . ٢٠ ـ ساً

Ö
ÒY

Lّٕا يب�مالكيّة ف4 اòلق@, عن وLٕختيار اXالكيّة ã�ينت اXاّدة nعا وراء Dف فٕاّن
ين@: الد0 يوم مالك فٕانّه وجّل@, عّز !

/@٢٦ . ٢٥ ـ َعس�اً الكاِفريَن Òَع� َيوماً وكاَن ن ×aللّر Kا¡ق يومئٍذ لك ÔXا

اXلك@/ ٕا� راجع

ã
| وأشـّد آ@كد التعبـ� وهذا القـلوب@, خشوع آثار من اLٔصوات وخشوع

نف«Îا@/ القلوب تعب�خشوع من ع�اòشوع الدLلة

Qلّيات من ظهور وآخر اòشوع@, Iقّق آثار من أثر غاية فهو مس@: ÒGا وأمّا
حقيقته@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هّم@:
ع� تطلق وقد العزم@, أّول ّمة@: ßGوا ة@, Ø ßY واLُن� ,@

ã
æالفا الشيخ ّم@: ßGا ـ مصبا

من اً
Ø
Y ء

ã
Ï¿بال وYمت أيضاً@/ العزZة أّول واÒGّم@: عالية@/ ة

Ø
Y له فيقال@: /@ ّ القويى العزم
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من باLٔمر
ã
	
Ú
Yو /@

ã
أقلق	 اLٔمر@:

ã
	
Ú
Yوأ ا¡زن@/ واÒGّم@: تفعله@/ nو أردتَه ٕاذا قتل@: باب

وا�مع كا¡ّية@, يَقتل
Ø
Ëº له ما واGامzة@: به@/ قام باLٔمر الرجل Ørواه مثله@/ قتل باب

كا¡¿Ìات@/ يقتل L ع�ما تطلق وقد َدواّب@/ مثل واّم ÒGا

Ø
j ذلك@, أشـبَه وما وَدبيـب وجريان ع�ذوب يدّل صحـيح أصل هّم@: ـ مقا
واÇÒGواّم@: ذاب@/ الشـحم@: واuّم /@

ã
أذاب	 ء

ã
Ï¿ال

ã
	
Ø
Y العـرب@: قول منه عليه@/ يقاس

واXرأة اXِسّن@, الرجل ّم@: ßGا الباب ومن دبي}ا@/ أيى ميمها@, ÒG يت Ød اLٔرض@, ح¿Ìات
القياس@, هذا من فعندنا ـزن@: Ô¡ا هو الّذيى اÒGّم وأمّا /@
الك من ذابا قد F Øu@كأ ة@, Ø ßY
اFÇÔGم@: ّمة@: ßGا من تشتّق Øj به@, Yمَت ما واÒGّم@: َيذيب@, أيى ّم@, Ô Òv كأ@نّه لشّدته Lٔ@نّه

/@
ã
أقلَق	 :@

ã
	
Ú
Yوأ شديده@/ اLٔمر@: ومُِهّم ّمة@/ ßGا oالعظ اXلك

تـقول نفسك@,
ã
| أمر من به Yمت ما اGّم@: الليث@: قال ـ ٣٨١.٥ الxذيب

به Yمَت ما ّمة@: ßGوا زن@/ Ô¡ا واGّم@: قال@: الشدائد@/ اLُمور من ت Ø
FهXوا اLٔمر@/

ã
	
Ø
Yأ

اGّمة@/ لصغ� وٕانّه ّمة@, ßGا oلعظ ٕانّه وتقول@: لتفعله@/ أمر من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن مقّدماته@/
ã
| ¾Ìوع مع فعل ع� العزم هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

شـخص@/ جانب القاصـدة اXوذية ا¡¿Ìات ]ع	 ـواّم ÒGوا اGامّة اLٔصل@: مصاديق
وال¿Ìوع@/ العزم ذلك اختيار واLٕهBم@: ٕاليه@/ وصول أو ء

ã
Ï¿ب ع�تعلّق والعزم

ٕا� يـصل n ٕاذا اÇXقّدمات@, Çtيئة
ã
| وال¿Ìوع العـزم فباعتبار ا¡زن@: وأمّا
نفسه@/

ã
و| Vّرداً العزم هذا وي4َحظ اXطلوب@/

مع وال¿Ìوع العزم واختيار اLٕهBم ذلك مصداق اXِسّن الرجل فٕاّن ّم@: ßGا وأمّا
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العمل@/
ã
| يوفzق L الضعف بسبب أ@نّه

شديد@/ حزن فهو اLٕذابة@: وأمّا

حقيقة@/ فهيى اLٔصل@: قيود فzا لوحظت ٕاذا oفاهXا فهذه

/@٢٤ . ١٢ ـ ربّه ُبرهاَن رأي لَو.أن wا Pوهم به ْت Ú
Y وَلَقد

ا¡ّق ٕا� التوّجه أّن Lّٕا الظواهر@, Mسب موجودة اXقّدمات وكانت عزمها أيى
عyا@/ Øوتو� وان½Íف يوسف@, منع قد والباطن

/@١١ . ٥ ـ عنكُم م Òvأيد Pفكف م Òvأيد ٕاليكم َيبُسطوا أن قوٌم @ Pَهم ٕاذ@

/@١١٣ . ٤ ـ ُيِضّلوك مأن Ôyم طاِئفٌة ْت Pم ÒG تُُه Öaوَر َعلَيَْك اِ� َفْضُل وَلو.@

/@٧٤ . ٩ ـ َينالوا Òn ]ا وا
Û
ÒYو ٕاْسRِمِهم بعَد وكَفروا@

/@٥ . ٤٠ ـ ليأُخذوه بَرسوGم اُّمة Kكل ْت Ú
ÒYو

اLٔسباب@, وtيئة اXقّدمات ٕا� وال¿Ìوع العزم Iقّق ع� الكرZة ا�Lيات تدّل
العمل@/ فقدان مع

وٕارادته يريد@, وما يشاء ما يفعل والتقدير@, وا¡كم اLٔمر له وجّل عّز ا! ٕاّن
Ø
j

كّلهم@/ اòلق ع�ٕارادة حا@كمة

النـور
ã
Ù�Q واXراد اLبيضـاض@, ]ع	 ال
ه من كالغفران@, مصدر وال
هان@:

ا¦Çاي4ت وتـرتفع الظـلFنيّة وا¡جب الغطاء لينكشـف القلب
ã
| ّ اGLٕ×يى Ø ãæالروحا

ا¡ّق@/ ٕا� التوّجه خ4ف النفسانيّة

Òَغ� باِ� َيظّنون «Îم مأنُف Öx
Ú
Yَقدأ وطائفٌة أَمَنة@/// الَغّم ِمنَبعد عليكُم أنَزل Øj

/@١٥٤ . ٣ ـ ا¡ّق



هامان ٣١٤

دون من مقّدمات tيئة مع عزم واÒGّم هّم@,
ã
و| هّم ذا شخص جعل اYLٕام@:

يوجب عمل دون ومن هو حيث من والعزَم اGّم ٕاّن وقلنا ونتيجة@/ ٕا�عمل يصَل أن
الواقعة@/

ã
| وحزن هّم

ã
| نفسه جعله النفس وٕاYام واضطراباً@, ُحزناً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هامان@:
/@ ّ أعجميى Ëºٕا هامان@: ـ@ ب@ zعرXا

فرعون@/ وزير هامان@: ـ@ @ ع
يى ـ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مـyم عّدة@, يى Ød قد ËºLٕا وwذا العلمّية@, هو الكلمة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن
/@Ïºمو فرعون وزير هامان

فيكون )ع&@: Ï»عي مي4د من قرناً Ì¿ع سبعة قبل
ã
Ø|تُو )ع& Ïºمو كان وØXا

/@Í½م
ã
| حياته وكان له@, معا¼Íاً أيضاً هامان

:@oا¡ك القرآن
ã
| ذ@كر ا

Ø
W أ@ك� التوار±

ã
| ِذ@كر له وليس

وهاماَن فرعوَن ٕاّن رون/// Jَذ كانوا ما ونُِريىَ ِفرعونَ وهامانَ وُجنوَدYا ِمyم
/@٩ . ٢٨ خاِطئ�ـ كانوا وُجنوَدYا @

ع� هاماُن يا
ã
� فأْوِقد َغ�يى ٕالىٍه ِمن لكُم َعلمُت ما RٔXا ا Ûv أ يا فرعون وقال

/@٣٩ . ٢٨ ـ Ïºمو ٕا�ٕالىه لُع@ Pأط
ã
Ùلََع� Íحاً@ Ò¼ ã

� �فاجعْل �الط

. ٢٩ ـ وا Ò�فاستك بالبي�نات Ïºمو جاَءُهم وَلَقد وهاماَن وفرعون وقاروَن
/@٤٠



٣١٥ هامان

فقالوا وقاروَن وهامان ُمب�ٕا�فرعوَن وُسلطان بآياتنا Ïºمو أرَسلنا وَلَقد
/@٢٥ . ٤٠ كَّذابـ ساِحٌر

اُمور@: الكرZة ا�Lيات هذه من فيستفاد

اLُو�@, اXرتبة
ã
| ذ@كره بقرينة وحكم@: سلطنة وله مَِلكاً كان فرعون ٕاّن ـ ١

اLٔلوهّية@/ وبادعائه Íحاً@,
Ò
¼ له

ã
يب	 أن هامان ع� وgMه

بـعد الثـانية اXرتبة
ã
| حكومة وعنوان تالية شخصيّة له كان هامان ٕاّن ـ ٢

فرعون وبأمر ,@Fzٕال ا�نود وبنسبة فرعون@, بعد ٕاdه ذ@كر بقرينة كالوزارة@: فرعون
/@Fzٕال موÏº)ع& تعا� ا! وبٕارسال ¼Íحاً@/ له

ã
يب	 أن

هامان@, بعد ذ@كره بقرينة هامان@: بعد عنوان اXملكة
ã
| له كان قارون ٕاّن ـ ٣

ã
| فرعون يُعاون ومعاوناً آخر وزيراً كان ولعلّه ٕالzم@, موÏº)ع& تعا� ا! وٕارسال

قرن@/ ـ راجع ـ اLٔموال من كنوز له وكان XوÏº)ع& عّم ابن وكان مظاXه@,

نسبة عدم بقرينة و[ّكنه@: أمواله باعتبار اXملكة
ã
| مقامه يكون أن يبعد Lو

ا�Lيت�@/
ã
| ٕاليه ا�نود

Gامان@/ كان والتدب�والعمل@واLٕجراء كان@لفرعون@/ والسلطنة ا¡كم أّن فظهر
لقارون@/ اXال جهة

ã
| وا¦كن واLٕقتدار

والعلّو والنفوذ السلطنة جهة من فائق وهو ا!@ٕالzم@, بعثه قد موÏº@)ع& ٕاّن ـ ٤
تـعا�@: وقوله كّذاب@/ سـاِحر وقوGم@: ُمب�@/ وُسلطان تعا�@: قوله بقرينة ـ علzم

Jذرون@/ كانوا وما@ واستك�وا@, وقوله@: وآياتنا@/ نات@, �بالبي

الك
ياء@/ Iقّق غ� وهذا كب�اً@, يكون أن وطلب 
الك طلب اLٕستكبار فٕاّن
بالعجز@/ ٕاع�اف ساحر بأ@نّه القول ٕاّن وأيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



Yن ٣١٦

Yن@:
من هو ا Ø̂ ٕا هذا@, فليسمن الشاهد وهو اÔXهيمن@, فأمّا ء@/ ãÏ¿ب ليس Yن@: ـ مقا

Yزة@/ من مبدلة واGاء أمن@, باب

آمَن وأصله@: اòوف@, من غ�ه آمَن مَن وهو الشاهد@, هيمن@: ÔXا Yن@: ـ صحا

Ø
j مُؤيِمن@, فصار ,@FعهBجL كراهيـة ياًء@ الثانية اGمزة قلبت wمزتـ�@, مُؤاِمن فهو

أهراقه@/ اXاَء أراق
ã
| قالوا Fك هاًء@, اLُو� ت Øص�

اÔXهيمن
ã
و| ع�خلقه@, mالقا عليه@: وُمَهيمناً ـ @قوله

ã
| اLٔنباريى ابن قال ـ لسا

ال¿Îيد@/ اXهيِمن@: :@
ã
الكسـا� وقال ـن@/ Ò]ؤ ÔXا هيمن@: ÔXا عبّاس@: ابن قال أقوال@: `سة

وقال ء@/
ã
Ï¿ع�ال رقيباً كان ٕاذا َهْيمنة@: يِمن

Ô
v هَيَْمن يقال@: الرقيب@, هو غ�ه@: وقال

الكتب@/ ع� وقا_اً وقيل@: عليه@, وقَبّاناً ومعناه :@Ì¿مَع أبو

ناظر@/ و شاهد ِمِهDن@: @ـ@ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

ناظر@/ و شاهد ن@: ÒZِمها ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـن مأخـوذة والكـلمة النـاظر@/ الشـاهد هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اLٔصل أّن

ب� تناسـب لعدم اللغـة@, كتب
ã
| قيل Fك أمن ماّدة من مشـتقّاً وليس ال«Ìيانّيـة@/

ا£يد القرآن
ã
| اXؤمن كلمة عقيب الكلمة ذ@كر ٕا� مضافاً والشاهد@, اXفهوم�اZLٕان

َهيمن@/ ÔX ا ْؤِمُن ÔXا الّسRُم ـ@

صحيح@/ فغ� مُؤاِمن@: أصلها أّن من وغ�ه الصحاح ã| ما وأمّا



٣١٧ ُهنا

/@٢٣ . ٥٩ ـ Ù�تك ÔX ا اُر@ @ا	بّ الَعزيُز َهيمُن ÔXا ْؤِمُن ÔXا Rُم Pالس وُس Kالُقد ِلُك ÒXا هَو

آفة كّل عن الّس4م وهو وظلم@, نقص كّل عن ومقّدس ه Øم� الّذيى اÒXلِك أيى
شـاهد وهو وٕاطمينان@, أمن

ã
| منه واòلق خلقَه ويؤمن وضعف@,

Ø ã
æروحا ومرض

والعظمة@/ والك
ياء العّزة وله العزيز وهو لدvم@, ÍÈحا علzم

ٕالzم ناظراً ع�اòلق شاهداً ع�كونه ويدّل ا¡س	@, ا! أÊºء من فاXهيمن@:
كذلك متـناه@: غ� وهو ء

ã
Ï¿ب Tـدود غ� تعا� ا! أّن Fوك وباُمـورهم@/ wم قا_اً

ٕالzم وناظر اLط4ق ع� خلقه bيع ع� الشاهد وهو متناه@, وغ� مطلق مُهيمنيّته
باُمورهم@/ وقا_اً Tيطاً

ب� Dف والسكون والطمأنينة اLٔمن ٕاNاد أّن ٕا� ٕاشارة اXؤمن@: Ëºٕا بعد وذ@كر
Mضـوره مقرون واخت4ل@: وحشـة æوأد ٕاضطراب جانبه من L@يري Mيث خلقه@,

التاّمة@/ وٕاحاطته و¾Îوده

ـ َعلَيه وُمهيِمناً الِكتاِب ِمن َيَديِه Òَب� Xا قاً �ُمَصد �ق Ò¡با الِكتاَب ٕاليَك وأنَْزَلنا
/@٤٨ .@٥

واLٔحكـام اGLٕيّة واXعارف ا¡قائق ع� ٕاحتوائه جهة من ا£يد القرآن فٕاّن
ا�Xلة ع�الكتب مهيمن اللقاء@: ٕا� والسلوك وا�Lداب@والسïالعبادّية@واLٔخ4قيّات

علzا@/ وحا@كم فوقها وهو wا@, وشاهد mوقا وناظر وTيط السابقة ال«Êويّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ُهنا@:
اLٔلفّية@:

ã
| يقول

ِص4 الكاَف وبه اXكاِن داِن ٕا� Ì ß¾أ نا Ôzَهــ أو ÇÇنا Ôwو

ِهـنّا أو انـِطقَْن لك Çنا
Ô ß
w أو َهـنّا أو فُـه

Ú
Òqب أو البُعد ã|



ُهنا ٣١٨

وٕا� ِمن عليه يدخل أ@نّه Lّٕا ف ØÍ½يت L مكان ظرف هنا@: ـ ٣٤٨ ـ @كليّات
يقال@: بذا@, اLٕشـارة كمراتب نا

Ô
w اLٕشارة ومراتب Nمع@/ Lو Ø	يث Lو للتنبيه@, وها

اXكان@/ من للبعيد وهنالك للمتوّسط@, وهناك للقريب@, وهzنا هنا

اينجا@/ @= ِهناه@ ـ@ @ ع
يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@ zهُن @=@ )ِهنّاه& ـ قع

ُهنا@/ @= )ِهنّاه&@ ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

,Lًمعقو أو Tسوساً وا¤ّل اXكان
ã
ويستعمل@| الع
ّية@, من مأخوذة الكلمة أّن

كذلك@/ الزمان
ã
| يستعمل وقد

ويلحقها حالته@, ع� ثابت وآخرها اXبنـيّات@, ومن اLٕشارة أÊºء من وهيى
وال4ّم@/ والكاف التنبيه هاء

:@
ã
| Fك ـ ا¤سوس اXكان

ã
ف�

/@١١٩ . ٧ ـ صاِغرين وانَقلبوا هنالِك فُغلبوا

موÏº)ع&@/ من اLٕعجاز قبال
ã
| َحرة zالس أيى

:@
ã
| Fك ـ Lًمعقو اXكان

ã
و|

/@٤٠@.@٨٥ ْبِطلونـ ÔX هنالِكا Ò
Ì ß»وَخ ِعباِدِه ã

| َخَلْت
ã
� Pال ُسنPتا� َرأوا بأَسنا  ا Ø ÒX

فzم@/ ا! سنّة وجرت البأس رأوا
ã
الّ اXوقعيّة ذلك

ã
| يراد

:@
ã
| Fك ـ@ اLُخرويى اXكان ã|و



٣١٩ هنأ

/@١٣ . ٢٥ ـ ُثبورا هنالِك دَعوا@ Òن� Pُمقر ضّيقاً َمكاناً مyا اُلقوا وٕاذا

/@ Øsوجه السع� أيى

:@
ã
| Fك ـ الزمان

ã
و|

/@١١ . ٣٣ ـ وُزلِزلوا اXؤمنوَن
ã
� ابتُ هنالِك َفوقكم@/// من جاُءوكم ٕاذا

واLٔحزاب@/ ا�نود ح�جاءت أيى

باXوقع مفهومه@:
ã
| التعبـ� واLٔحسن باXكان@, Uتّصـة غ� الكلمة أّن فظهر

/@ ّ يى ماد0 غ� أو ماّدياً والزمان اXكان ليشمل واXوقعّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هنأ@:
ء
ã
	 هَ فهو َعناء@, Lو مشـقّة غ� من Ì Ø»تي هَـناءًة@: ء ãÏ¿ال وُهنَؤ هن@: ـ مصبا
العرب وتقول وÍÈب@/ نفع باب من

ã
æنؤ

Ò
v الولُد

ã
æوهنَأ واLٕدغام@/ اLٕبدال وNوز

,@
ã
æ
Ø
Ì
Ò
º ومعناه ,@ ّ عامّيى وحذفها ياء@, وبٕابداGا سا@كنة@, wمزة الولُد نئِك Òzِل الدعاء@: ã|

سـاغ
ã
æنو

Ò
v

ã
æوهنأ أطعمته@/ أو أعطيته باللغت�@: هنأً وهنأته ,@ يى Ù Ôd وبه

Ñ
æها فهو

بعÎÉم@: وقال الكّل@/
ã
| اXضارع

Ø
ËÉب نُؤ Òvو مشّقة@, ب4 أيى مريئاً@, َهنيئاً وأ@كلته ولّذ@/

بالولد@, وهنّأته الفعل@/ هذا غ� بالفتح ماضيه ا ØW مهموزاً ØËÉبال يفعل الك4م ã|ليس
/@ يى Ù Ôd اXفعول Ëºوبا

مصدر وهو الَعطّية@, نء@: ÒGفا مشّقة@/ غ� من خ� ٕاصابة ع� يدّل هنأ@: ـ مقا
ولقد هنيئاً الطعام هذا كان وما مشّقة@/ غ� من يأتيك اLٔمر ء@:

ã
	ÒGوا نء@/ ßGا ËºLٕوا

َهنأي@/ وٕابل بَقل@/ ِمن حظّاً أصابت اXاشية@: وهِنئت َهُنؤ@/

ناء@, ßGبا طليتَه ٕاذا َهنْأً@, أهنَؤه Òالبع� َهنَأت زيد@: أبو قال ـ ٤٣٢.٦ الxذيب



هود ٣٢٠

ّكيت@: الس0 ابن /@ ã	ُنِئ
Ò
vو وَهنأً ِهنأً

ã
æنَُؤ Òv وهو الطـعام

ã
æَهنأ وتقول@: القَِطران@/ وهو

ومرأك@/ ا! َهنأك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطعام مصاديقه@: ومن اLٕلتذاذ@/ مع ا4Xءمة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن

وم4ءمة@/ لينة مع القَِطـران � وطَ خشـونة@, فيه ليس m4Xا اXواِجه واLٔمر ء@,
ã
	Gا

لذيذة@/ م4_ة ووLدة والتذاذ@/ م4_ة حصول مع واLٕعطاء واLٕطعام

/@٤٣ . ٧٧ ـ َتعملون Ôrُكن ]ا@ َهنيئاً بوا
Ò
Ì Ö¾وا @ُكُلوا

/@٢٤ . ٦٩ ـ اòالِية أ.يّاِم ã| rأْسلَْف ]ا@ َهنيئاً بوا ÒÌ Ö¾وا @ُكُلوا

اòالصالّذيى هو نأ@: ÒGوا ا¤مود@/ الطّيب السائغ عن عبارة ٕانّه اXرء@:
ã
| وسبق

اللذيذ@/ m4Xا ٕا� ومرجعه فيه@/ كدورة L

اXاضية الصا¡ة اLٔعFل أثر
ã
| واXراءة اGنأ هذا أّن الكرZة ا�Lيات من ويظهر

جانب من اLٕقتضاء وجود عند يتحقّق ا Ø̂ ٕا وجّل عّز ا! وثواب هو@, Lّٕا ليس مyم
العبد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هود@:
َهوداً@: الرجل وهاَد ين½Íف@, وGذا ,@

Ø ã
èعر الّس4م عليه

Ø ã
ن� Ëºٕا هود@: ـ مصبا

ويقال@: وباXضارع@/ با�مع يى Ødو وُبزل@, باِزل مثل ُهود وا�مع هائد@, فهو رجع@, ٕاذا
الzود, اLٔلف@وال4ّم@فيقال دخول وNوز الفعل@, للعلمّية@ووزن غ�من½Íف وُد@,

Ò
v@هم

د zوهو الّس4م@/ عليه يعقوب بن vودا ٕا� نسبة ّ الzوديى وقيل@: /@ ّ vوديى ٕاليه والنسبة
وtّود@/ ٕابنَه الرجل



٣٢١ هود

ويد@/ الر� ãÏ¿ÒXا ويد@: Úxال يقولون@: وسكون@/ ٕارواد ع� يدّل أصل هود@: ـ مقا
ا¡Çال وادة@: ÒGوا نفُسه@/ له ْت

Ò
خ� ٕاذا الشارب@, نفَس ال¿Ìاُب د zوهو نام@/ ٕاذا د@, zوهو

م Øu@Lٔ به وا Ø Ôdو تاب@, ٕاذا vوُد@, هاَد fن الzود@: فأمّا القوم@/ ب� الس4مة معها ُترَجي
وس4مٌة@/ حاٍل هوادُة التوبة

ã
و| الِعجل@/ عبادة عن تابوا

ٕاشتقاق وأحِسب ول�ا�انب@, السكون من أهَود واشتقاق ـ ٥٤٩ اLٕشتقاق
تقول@: التسك�@/ ويد@: Úxوال قلوُبنا@/ Lَنْت أيى ٕاليك@, ُهْدنا ٕانّا قوGم من هذا@, من vوَد

ذلك@/ الس�من
ã
| والxويد سّكنَته@/ ٕاذا ِنقاره@, من الرجل هّودُت

/@ ّ وديى Ò
zال الّدين ٕا� شخص ٕادخال ود&

ß
v( ـ قع

/@ ّ وديى Ò
v & )vوديى ـ قع

عّز@/ ج4ل@, Vد@, )هود& ـ قع

شكر@/ )هوِده& ـ قع

,@ zالرب ُد Òaأ اXّرَة هذه وقالت ٕابناً وولَدت أيضاً وَحِبلْت ـ ٣٥.٢٩ التكوين
الوLدة@/ عن توّقَفْت

Ø
j وذا@,

Ò
v ه Òd إ دَعْت لذلك

ã
ÏÈأرا وأ@ك� vودا سبط

ã
ÏÈأرا تشمل vودا@: Wلكة ـ الكتاب قاموس

ã
و|

سلطاناً@, Ì¿ع ٕا�تسعة متسلس4ً داود بعد vودا سبط سلطنة واستداَمْت يام�@, بن
وا Ødو من@اLٕسارة@, مyم bع @رجع

Ø
j HّربWلكة@ٕاÌºائيل, بعد سنة ٕا�@١٣٥ وبقيت

فzم@/ ËºLٕا هذا
ã
وب� vوديّاً@,

ليئه@, زوجته من يعقوب أبناء من الرابع وهو ]ع	ا¡مد@, ٕانّه vودا@:
ã
| ويقول

اه@/ ØSو يوسف قتل من منع الّذيى وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هود ٣٢٢

والتحقيق@:
ٕارادة مصاديقه@: ومن وطلبه@/ حركة@ٕا�ارتياح هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

مع
ã
Ï¿وم التـوبة@/ ٕا� و[ايل الس4مة@/ ورجاء والطمأنينة@/ السكون وطلب ينام@/ أن

القيدين@/ وجود فال4ّزم مطلوب@/ ٕا� للوصول ودقّة رفق

ـ اُصيُببه
ã
èَعذا قاَل ٕاليَك ُهدنا ٕانّا ِخرة Ð.ا

ã
و| َحسنًة نيا Kالد هذه ã| َلنا وا@كُتب

/@١٥٦ . ٧
غ�ه@/ عن وان½Íف ٕاليه وتاب تعا� ا! ٕا� [ايل ٕاذا َهوداً vود هاَد من

هاَد@, العربّية@:
ã
| فيقال الع
ّية@, من مأخوذة فهيى وكلFته@: الzوديّة مفهوم وأمّا

أهود@/ أو هائٍد bع
ã
| وُهود ويxّود@, ّود@,

Ô
vو وُد@,

Ò
vو د@, zوtو د@, zوهو هاُدوا@, هادا@,

/@٦٢ . ٢ ـ والنPصاري هاُدوا والPذين آَمنوا الPذيَن Pٕان

/@٦ . ٦٢ ـ النّاِس دوِن ِمن �ِ أولياُء@ أ@نPكُم Ôrَزَعم ٕان هادوا الPذيَن ا Ûv أ يا ُقل

بيت وٕا� أوطاuم ٕا� رجعوا والّذين vودا سبط من وكانوا دوا zو Òt الّذين يراد
اLٕسارة@/ من اXقدس

/@١١١ . ٢ ـ َنصاري أو ُهوداً@ كاَن َمن ٕاّ. نPة Ò	ا َيدخَل لَن وقالوا

/@١٣٥ . ٢ ـ َتدوا Ö Òt َنصاري أو ُهوداً@ @كونوا وقالوا

الzودّية@/
ã
| ودخلوا هادوا الّذين هم واXراد هائد@, bع ود ÔGا

ٕا� واXيل ا¡ركة فٕاّن التناسب@: من ّ والع
يى ّ اللغويى اXفهوم ب� ما �O Lو
والعظمة@/ والشكر ع�ا£د يصدق والرواح اLرتياح

الع
ّية@/ من أو قالوا@, Fك العربيّة من ٕامّا فالكلمة :@ ÓÊºٕا ُهوُد وأمّا



٣٢٣ هور

هنا ونذكر وزمانه@, قومه أحوال بأوضاع يرتبط ما وصا¬ و\ود عاد
ã
وسبق|

مقاماته@: من hالكر القرآن
ã
| ما Lًاbٕا

ã
Ù�ولك ه@/// Ôَغ� ٕالىٍه ِمن لكُم ما اَ� Yعُبدوا يا@قوم قال هوداً أخاهم وٕا�عاٍد ـ ١
هـذه من يسـتفاد نوح@: قوِم َبعِد ِمن ُخَلـفاَء جعَلكُم ٕاذ ـ�@/// ÒXالعا �َرب ِمن َرسوٌل
وقبل نوح بعد وكان اXرسـل�@/ من كان أ@نّه :@٧٢ ـ ٦٥ آيات اLٔعراف

ã
| ا�م4ت

اXكّذب�@/ دابر وقطع ا! اه ØS وقد Gة@/ �Lا وترك التوحيد ٕا� عاداً قومه ودعا صا¬@/

Yْستغِفروا قوِم ويا ///@ أْجَراً عليِه أسألكُم . قوِم يا ///@ ُهوداً أخاُهم وٕا�عاٍد ـ ٢
هود سورة

ã
ا�Lيات| هذه من يستفاد :@

ã Ù
èر ع�اِ� توّكلُت

ã
Ùæ ٕا ليه@/// ٕا توبوا Øjرّبكُم

وطلب وهدايxم@/ رسالته
ã
| أجراً قومه سأل ما أ@نّه سبق@, ما ٕا� مضافاً :@٦٠ ـ ٥٠

اXتعال@/ ع�ا! كان@متوك4ً0 وأ@نّه عّز@وجّل/ عن@ذنوwم@وتوبxم@ٕا�ا! اLٕستغفار مyم

لوٍط قوُم وما
à
صا¬ قوَم أو هوٍد قوَم نوٍحأو قوَم ماأصاَب مثُل قوم@/// ويا ـ ٣

اLٔقوام@/ هذه ترتيب ع� تدّل ـ ٨٩ . ١١ ـ بَبعيد ِمنكُم

يستفاد ١٢٤ . ٢٦ ـ تّتقون أ. هوٌد مأخوُهم ÔG قاَل رَسل�ٕاذ@ ÔX ا بتعاٌد Pكذ ـ ٤
عاد@/ قوم من كان وأ@نّه أيضاً@, اُخر أنبياء لِعاد أن

وجّل عّز ا!
ã
| Uلصاً وكان نوح@, بعد اXرسل� اLٔنبـياء من كان أ@نّه فظهر

وكان رسالته وٕاب4غ عمله
ã
| أجراً يتوقّع L تعا� ع�ا! ومتوك4ًّ وصابراً وموّحداً

ا!@/ اه ØS أن ٕا� وعداوtم بأذvم متحّم4ً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هور@:
الليل@: وtّور اuدم@/ البناء@: tّور منه ء@,

ã
Ï¾ع�تساقط يدّل أصل هور@: ـ مقا
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:@sالغ من ويقولون@للقطيع ه@/ ذهب@أشد� الشتاء: وtّدم ومّر@/ tّدم كأ@نّه انك«Ìظ4مه@,
بعض@/ ع� بعضه يتساقط ك�ته من Lٔ@نّه صحيح@, وهو َهور@,

وهـو هاٍر@, فهو يسقط@, nو انصَدع قال@: باب من َهـوراً رُف Ôا� هار ـ مصبا
أيضاً@/ ر zوtو اuار فقد سقط فٕاذا هائر@, مقلوب

من انَصدع ٕاذا ور
Ò
v L رف Òوا� مصدر@/ ور ÒGا الليث@: قال ـ ٤١٠.٦ الxذيب

أع� من ء
ã
Ï¾سقط ٕاذا وكذلك وهائر@, هاٍر َجرٌف وهو مكاَنه@, بعُد ثابت وهو خلفه

أمره@/
ã
| ضعيفاً كان ٕاذا هاٌر@, ورجل وَتدهور@/ ّور Òt يقال َقعرها@,

ã
| ركيّة أو ُجرف

بعض@/ ع� بعÎÉم وكَبْبت م Òxقتل ٕاذا َهوراً@, أهوُرهم القوَم ُهرُت ويقال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـعرض
ã
| Nعله ء

ã
Ï¾ أساس

ã
| ضـعف هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اLٔصل أّن

أساس
ã
وضعف| اLٕنسان@/ اُمور برنا¶

ã
| تزلزل مصاديقه@: ومن واuLٕدام@/ السقوط

فصل أو ظلمة أو ليل
ã
| ا�ريان انقضاء وهكذا بناء@/

ã
| أو ماء@, أطراف من قطعة

اLٔصل@/
ã
| القيدين وجود هو فال4ّزم السقوط@/ من يقرب Øح شتاء

َشفا Òَع� ُبنيانَُه س Pَمنأس أم Õ Öَخ� وِرْضواٍن اِ� ِمَن َتقوًي Òَع� ُبنيانَُه َس Pنأس Ò Òfأ
/@١٠٩ . ٩ ـ Øsَجه نار

ã
| بِه فاuاَر هاٍر ُجُرف

اLٔخذ ]ع	 مصـدراً رف Òوا� مش}ة@/ صفة وُجُنب كُصلب رف Ôا� أّن سـبق
ٕاذا Lّٕا اLٔرض@, به يوصف Lو اXاء@, صفات من والسيل اXاء أطراف

ã
| وهذا الكث�@,

للمفعول@/ مبنيّاً @كان

شفا أو الب� شفا
ã
| Fك واLLٕطاط@, ع�التخلّص م¿Ìف نقطة آخر فا@: zوالش
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غ�ها@/ أو ا4Gك أو اللzيل أو اXرض

التقوي مب	 ع� اLٕنسـانيّة الروحانيّـة ا¡قيقيّة ا¡ياة ã| البنـيان فتأسيس
اLٔساس فيكون وجّل@/ عّز ا! ع� واLٕتّكاء واLٕعBد اLٕرتباط يوجب والرضوان@:
التأسيس 4Rف وهذا العواصف@/ Iّر@كه L الراسخ كا�بل قويّاً gTاً متيناً ا¡ياة

ã
|

حال
ã
| وهو مyا وأ@كله ا�اريى اXاء أخذ ع� م¿Ìفة نقطة ع� ّ اXاّديى البنيان ã|

والسقوط@/ الضعف

ا! عـن مـنقـطعاً اXاّديّة اLُمـور ع� حياتـه
ã
| اتّكاؤه كان من حال وهذا

والرضوان@/ التقوي وعن وتأييده وقّوته َحوله وعن عّز@@وجّل

من التقوي التأسيسع�حقيقة هو وبقائه@: اLٔساسوتثبّته ٕاحكام
ã
فاXناط|

الرضاء@/ وIصيل رضوانه Oالف ما تعا�وعن ا!
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هون@:

التخفيف وNوز ,@ Øه� فهو وÎºل@, Lَن قال@: باب من َهوناً ء
ã
Ï¿ال هان ـ مصبا

ع�أ.ْرِض شوَن ÒZ ـ الت�يل
ã
و| بالتخفيف@/ اXدح جاء ما وأ@ك� ل�@, ه� فيقال

وَهواناً@: َهوناً vون وهان هّونته@, فيقال بالتضعيف ويعّدي وسكينة@, ِرفقاً أيى ,@ َهْوناً
ع� يقولون@: والك4َبيّون زيد@: أبو قال َهون@/ ع� ِسكه ÔZأ الت�يل@:

ã
و| وحقر@/ ذّل

أهنته@, فيقال باGمزة ويتعّدي وَضعف@/ ذّل أيى مَهانة وفيه ون@/ ÒGا يعرفوا nو َهوان@,
عجلة@, غ� من ترفّق أيى هينته ع� Ï¿وم واLستخفاف@/ اLسxزاء ]ع	 واسxنته
فاعول@, ع� هاوون واLٔصل الواو بفتح قيل فيه@, يدّق الّذيى واGاون الواو@/ وأصلها

َهواوين@/ ع� Nمع Lٔ@نّه
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السكينة ون@: ÒGا ذلك من ذّل@/ أو سكينة أو ع�سكون يدّل اُصيل هون@: ـ مقا
واGاوون@: ع�ُهْون@/ ِسكُه ÔZأ ـ وان ÒGا والُهون@: َهْوناً@/ ع�أ.ْرِض شوَن ÒZ ـ والوقار

ون@/ ÒGا من فاعول كأ@نّه به@, يدّق للّذيى صحيح@, Ø ã
èعر

والوقار@/ السكينة مع	
ã
| Ù�Gا مصدر ون ÒGا الليث@: قال ـ ٤٤٠.٦ الxذيب

L الّذيى Ù�Gا ا¡ق� ء
ã
Ï¿ال َهوان ون@: ÒGوا َهوناً@/ حبيبَك أحِبب )ع&@:

Ø ã
ع� عن وجاء

)ع&@/
Ø ã
ع� حديث تفس�

ã
| قاله ينة@/ ßGوا عة zوالد فق الر0 ون@: ÒGا ر@: ßc وقال له@/ @كرامة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حقارة أيى والعظمة@, والكرامة القهر يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد اLٔصل أّن
فيه@/ عظمة Lو كرامة L

قال ,@
والك والعظمة باLٕ@كرام الكرZة ا�Lيات
ã
| اXع	مقابلته ع�هذا ويدّل

تعا�@:
/@١٨ . ٢٢ ـ ُمكِرم ِمن لَُه ا Òf اُ� ِن

ß Ô
vوَمن

/@١٥ . ٢٤ ـ oَعظ اِ� عنَد وهو َهي�ناً سبونُه ÒIو

/@٢٠ . ٤٦ ـ ون Ô ß�َتْسَتْك Ôrُكن ]ا@ ْوِن ÒGا َعذاَب َزوَن ÔQ

والسكينة وال«Îولة والل� فق الر0 oمفاه أّن ع� تدّل وغ�ها ا�Lيات وهذه

هيى ا Ø̂ وٕا الكرZة@/ ا�Lيات
ã
| ٕارادtا صّحة لعدم اLٔصل@, من ليست والدعة@: والوقار

اXوارد@/ بعض
ã
| اLٔصل آثار من

والذّل@/ والسجود والرذل اòزيى راجع

/@٩٣ . ٦ ـ ون ÔGا َعَذاَب َزون Ö ÔQ اليوَم



٣٢٧ هوي

/@٥٩ . ١٦ ابـ Øال�
ã
| ه Kَيدس أم ع�ُهْوٍن ِسكه ÔZأ

/@٢٧ . ٣٠ ـ َعلَيه أهَوُن وهَو ُيعيُده Ø Ôj

/@٩٠ . ٢ ُمه�ـ َعذاب وللكاِفرين

/@٦ . ٣١ ُمه�ـ َعذاٌب م ÔGاُولئك ُهُزواً@ ويّتخذها

/@٣٧ . ٤ ـ ُمهيناً َعذاباً@ للكافرين واعَتدنا

/@٦٩ . ٢٥ ـ ُمهاناً فيه ُلْد ÒOو القيامِة الَعذابيوَم لَُه ُيضاَعْف

والرفق وال«Îولة والسـكينة بالوقار ا�Lيات هذه
ã
| اXاّدة تفسـ� يصّح ف4

خلود
ã
| وهكذا ولينة@, ورفق وسكينة وقار ذا بكونـه مع	 L العذاب فٕاّن والل�0@,

والسكينة@/ الوقار Mالة النار أهل

/@٦٣ . ٢٥ ـ أ.رضَهوناً Òَع� ُشوَن ÒZ الPذيَن ِن ×a Pالر وِعباُد

يناسـب اXع	 وهذا اLٔنانّية@/ باسقاط التذلّل وuاية اòضوع كFل فالعبوديّة
بصـورة كان ولو تشّخص@, æأد فيه يري L Mيث النفس

ã
| والتحّقر ون ÒGا حقيقة

والوقار@/ السكينة

بالفارسّية@/ ـ خواري ـ كلمة هو اXاّدة@: wا Ì
Ø
يف« كلمة أنسب أّن �O@Lو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هوي@:

اLٔرض ب� اGواء أصله وسقوط@, خلّو ع� يدّل صحيح أصل هوي@: ـ مقا

تَـعيى L خـالية أيى ـ َهواء وأفئدtم ـ هواء خال وكّل قالوا@: òلّوه@/ يى Ød وال«Êء@,
فzا@/ vويى الكافر Lّٔن ,@ Øsجهـ وهاوية@: سـقط@/ :@ ويى Ò

v ء
ã
Ï¿ال هَوي ويقال شيئاً@/



هوي ٣٢٨

ٕاليه رمَي كأ نّه ليأخذه@, بيده ٕاليه وأهَوي الَعميقة@/ الَوهدة ّوة@: ÔGوا مَهواة@/ كّل واGاوية

ّ ِويى ÒGا ويقولون@: بعض@/ أثر
ã
| بعÎÉم سقط اÒXهواة@:

ã
القوم@| اَوي Òtو أرسلها@/ ٕاذا بيده

bيعاً@, اXعني� النفسfن هَوي وي@: ÒGا وأمّا اLٕرتفاع@/ ã| ّ ِويى ÔGوا اLدار@, ã| ذهاب
/@ ينبغيى L Dف بصاحبه ِويى Ò

vو خ�@, كّل من خال Lٔ@نّه

أسفل@/ ٕا� أع� من سقط وَهواًء@: ُهويّاً ÍÈب باب من ِويى Ò
v هَوي ـ مصبا

ع�صيد انقضت العقاُب@: وهوت ارتفع@/ ٕاذا غ�@, L
Ø
ËÉبال ُهويّاً أيضاً ِويى Ò

v وهوي
تتبعه@/ وهيى الصيد ذهاب واLٕراغة@: له@, أهوت قيل أراغته فٕاذا ُتِرغه@, n ما غ�ه أو
أحببته ٕاذا تعب@, باب من هويته مصدر واÒGوي ا¡فرة@/ ب�ا�بل�وقيل ما واÒXهواة@:
مذموم@, ميل

ã
| استعمل

Ø
j ء

ã
Ï¿ال Lو النفسواLرافها ع�ميل أطلق

Ø
j به@, وعلقت

واLٔرض@, ب�ال«Êء ر zسخXا Wدوداً@: واGواء اLٔهواء@, أهل من وهو هواه@, اتّبع فيقال
بيده@/ تَناوله سيفه@: ٕا� وأهَوي /@

ã
اòا� أيضاً@: واء ÒGوا أهوية@/ وا�مع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

السقوط أّن السفح@:
ã
| وسبق ٕا�ُسفل@/ [ايل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن
دفعة@/ الُعلو من ء

ã
Ï¾ نزول

جـانب ٕا� وميله اXاّدّية@/ واLُمور ال¿Îوات ٕا� النفس ميل مصاديقه@: ومن
ٕا� ّ طبيعيى اLدار أو سافلة@/ جهة ٕا� يذهب أو صيداً@/ يصيد أو شيئاً@, ليأخذ سفل

ا�بل@/ مَهواة ذلك ومن سفل@/

يرجع وهذا وغ�ه@, جبل ٕا� اLٕرتفاع مورد
ã
| فيطلق اLٕرتفاع@: مفهوم وأمّا

Çا Ø̂ وٕا ٕارتـفاع@, فـيه وليس واLٔرض@, ا�Çبل سـطح ٕا� ا¦ايل مع	 ٕا� ا¡قيقة
ã
|



٣٢٩ هوي

اÒXهواة@/ ٕا� بالنسبة اLٕرتفاع

مـقابل
ã
| ا£Çذوب الفضاء ع� ويطلق اLٔصل@,

ã
| مصدر فهو واء@: ÒGا وأمّا

اLٔصل@/ مصاديق من فهو امتداده@, مع ٕالzا اBXيل اLٔرض جاذبة

/@
ã
اòا� الفضاء ظاهر ]ناسبة ّ Vازيى مع	 فهو اòلّو@: مفهوم وأمّا

سفل@/
ã
و| سفل جهة ٕا� ا¦ايل مورد

ã
كانت| ٕاذا فهيى ا¤ّبة@: وأمّا

كان وسواء ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã
| يكون أن من أعّم سفل ٕا� اXيل ٕاّن

Ø
j

طبيعيّاً@/ أو ٕاراديّاً اXيل

/@٨٠ . ٢٠ ـ هَوي َفَقد
ã
َغَض� َعلَيه وَمنJِلْل

وهوي ورaته لطفه عن انقطع فقد ا! جانب من عليه مغضوباً يكون مَن فٕاّن
وبالقهر@/ بالطبع

/@٢٣ . ٥٣ أ.نُفسـ َوي Òt وما Pالظن ٕاّ. َيّتبعون ٕان

/@٧٠ . ٥ ـ «Îم ويأنُف Òt. ا@
ß
[ رسوٌل جاَءُهم F Pُكل@

اLٔنفُس@/ ٕاليه [يل ما أيى

تِعب@/ باب من vَوي هِويى من تكون ا Ø̂ ٕا النفس وميل والتعلّق ا¡ّب ومفهوم
فـٕاّن ÍÈب@, بـاب مـن فيكون السفل@, ٕا� واLLٕدار السقوط مفهوم 4Rف وهذا

واLLٕدار@/ السقوط تناسب الك«Ìة

الع
يّة من مأخوذ هو ا Ø̂ ٕا واLLٕدار السقوط ]ع	 الباب هذا أّن ٕا� مضافاً
وال«Ìيانّية@/

Çه ÒG ٕا ذ ØHا وي@, ÒGا َعن النPفَس ي Ò Òuو َوي@, ÒGا تّتِبعوا Rف وي@, ÒGا َعِن َينِطق وما



هوي ٣٣٠

َلـُيضّلون أهواءهُم@, ول
اّتبعَت @ُكم@, أهواَء أّتبع . ُقل َقْوٍم@, أْهَواَء تّتِبُعوا و. هواه@,
بأهوائهم@/

/@
Ø ã
æالنفسا وا¦ايل ]ع	التعلّق اÒGوي bع اLٔهواء

ٕا� التوّجه قبال
ã
| مانع وأعظم حاجب 
أ@ك هو

ã
æالنفسا ا¦ايل أّن �O@Lو

ا¦ايل وهذا ماّدّية@, لّذات أو مال ٕا� أو ال¿Îوة ٕا� ا¦ايل كان سواء وجّل@, عّز ا!
با¡قيقة@, الكافرين من فيكون وجّل@, عّز ا! قبال

ã
| ومعبوداً ٕاGاً يكون حّد ٕا� يبلغ

اÌ¿Xك�@/ من أو

. ٧٩ أويـ ÒXا هيى ا	نّة Pفٕان َوي ÒGا َعن النPفَس ي Ò Òuو رب�ُه َمقاَم خاَف َمن وأّما
/@٤٠

ا�ّنة@/ ٕا� للوصول مقّدمة أعظم اÒGوي عن فالyيى

َيرتّد . ُرءوÎºم ُمهِطع�ُمقِنعيى ون@/// ßXالظّا َيعمُل ØFَع Rًغاِف اَ� Øéس ÒI و.
/@٤٣ . ١٤ ـ َهواء م Ôtوأفِئد َطرُفهم ٕالzم

Øالتحـ� آثار من وهذا ,@Í½الب وشخوص العنق ومّد الرأس رفع واLٕهطاع@:
وأثـره ,@

Ø ã
قل� أمر اXع	 وهذا فع4ً@, ٕامكانه

ã
| ]ا ا¡ياة تطبيق واLٕقناع@: والدهشة@/

والتعلّق ا¦ايل ]ع	 مصدر واء ÒGوا /@
Ø ã
الباط	 واLٕنقياد oالتسل حالة وظهور اòضوع

اللّب فـؤاده
ã
و| فيه رسخ ٕاذا القلب ع� ا¤ـيط ا¦ايل وهذا ـفل@, الس� ٕا� اBXديى
وأحواGا@/ ا�Lخرة nعوا برؤية شديدة ودهشة اً Ø�Iيوجب اòالص@:

ٕامّا فهو اòلّو@, له Zكن Lالقلب ٕا�أّن مضافاً ]ع	اòلّو@, اGواء كلمة وليست
الروحانيّات@/ ٕا� أو الدنيا ٕا� ا¦ايل من Wلّو

نفس ا Øu كأ أفئـدtم أّن ٕا� ٕاشارة Wـدوداً@: وباXصدر باXصدر التعبـ� وأمّا



٣٣١ ء هيى

السفلّية@/ النفسانيّة للBي4ت مظهراً صارت وقد ا¦ايل

/@٩ . ١٠١ ـ هاِوية ُه Kفاُم َموازينُه ْت Pَخف َمن وأّما

كُصلب واLُّم اLٕنسانّية@/ الروحانيّة والصفات ا¡قيقيّة اXوازين ã| اòفّة يراد
يكـون وما السفل ٕا� اXائل واGاوية@: ٕاليه@/ للتوّجه ومورداً مقصوداً يكون ما ]ع	

ضّيقة@/ وم�لة سافل مقام ٕا� مBي4ً بالطبع

اÇXقام وIصيل الُع� ٕا� النيل
ã
| xNد n ٕاذا اLٕنسان فٕاّن ّ طبيعيى أمر وهذا

حّظ له يكون ف4 أضّل@, أو السبعيّة أو ال}يميّة ا¡يوانيّة الدرجة ã| يب� فهو اLٔس	@:
الروحانّية@/ العالية واXراتب وا¡قائق اXعارف من

/@٥٠ . ٢٨ ـ ا� ِمَن ُهدًي
ß
بغ� َهواُه بَع PتY ن Ú ßW Kوَمنأضل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ء@: هيى
صار ٕاذا حسنة@: هيئًة ُء وvيى vوُء هاَء يقال@: الظاهرة@, ا¡الة اGيئة@: ـ مصبا
فxيّأ@/ أعددته@, ل4ٔمر@: وهيّأته له@/ وتفّرغت أهبّته له أخذت ء@:

ã
Ï¿لل وtيّأت ٕالzا@/

وقد مهايأة@, وهايأته معلومة@/ هيئة واحد لكّل جعلوا اGيئة@, من ايُؤاً@, Òt القوم ايأ Òtو
مُهاياة@/ هاييته فيقال@: للتخفيف@, تبدل

هـاَء تقول@: وLوه@, مَلبسه ã
| للمxئّي اGيئة الليث@: قال ـ ٤٨٥.٦ الxذيب

ا¡سن َهي0ع@: تقدير ع� واÒGي0ٔي@: لك@/ tيّأت أيى لك@, هيئُت وقرأ@: َهيئة@/ اء
Ò
v ف4ن

tيئة@, اLٔمر وهيzأُت به@/ في�اضون للقوم يxايأ أمر واÔXهايَأة@: ء@/ ãÏ¾ كّل من اGيئة
مَُهيّأ@/ فهو

أَخَذ وtيّأ@: ء يى Ò
vو اُء

Ò
v ل4ٔمر وهاَء وكيفّيته@/ ء

ã
Ï¿ال حاُل يئة@: ßGوا اÒGيئة ـ لسا



ء هيى ٣٣٢

ٕاشتاق@/ اLٔمر@: ٕا� وهاَء مُهيzأ@/ فهو أصلحه@, وtييئاً@: tيئة اLٔمَر وهيzأ هيأته@/ له
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Tسوسة Uصوصة وكيفيّة حالة ع� تشكّل هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اLٔصل أّن

والوسيلة اwLُة أخذ ]ع	 وهذا متناسبة@, وحالة شكل اختيار والxّيؤ@: معنوّية@/ أو
لبناء ِفعلة ع� يئة@: ßGوا متناسبة@/ وحالة wة اُ وذا مَُعّداً ء ãÏ¾ جعل والxيئة@: والُعّدة@/

للمّرة@/ واÒGيئة كِجلسة@, النوع

/@٤٩ . ٣ ـ � Pالط كَهيئِة
ß
� �الط ِمَن لكُم أْخُلُق

ã
Ùæ ٕا

/@١١٠ . ٥ ـ
ã
æبٕاذ

ß
� Pالط كَهيئِة

ß
� �الط ِمن ُلُق Ö ÒH وٕاذ

Uصوصة وكيفيّة ع�@تشكّل@وحالة ا¢لوق@يكون هذا باGيئة@ٕاشارة@ٕا�@أّن Ø
ع
اòلق@/ ومقّدمات اXاّدة خصوصيّات جزئيّات ٕا� نظر دون من بالط�@,

من ٕامّا و¡اظها@: ماّدة وساطة دون من والتكويَن للطبيعِة اòارقة اLُمور ٕاّن Øj
Øح كُن@, ـ بكلمة اLٕرادة ظهور من أزيد ٕا� Iتاج L

ã
الّ اXوجدة النافذة ا! ٕارادة

يكون@/

فتكون بواسطة@: أو واسطة ب4 لعبده وجّل عّز ا! من واLٕجازة باLٕذن وٕامّا
النفوذ في«Ìيى ونفوذه@, تأث�ه Mقيقة ونافذة ومؤثّرة ا! ٕارادة مقام قا_ة اLٕرادة تلك

فيكون@/ كُن ء
ã
Ï¿ل ويقول يتقّرب Øح اXرتبة@/ هذه ٕا�

التقوي من ال4ّزمة@, ال¿Ìائط Iقّق فيه L@يش�ط بواسطة@: الُمجاز أّن �OLو
وtيّؤ اقتضاء فيه يوجد أن Lزم بل اòالصة@, والروحانيّة التاّم واLٕخ4ص الكامل

اLٕجازة@/ لصدور



٣٣٣ هيت

/@١٠ . ١٨ ـ َرَشداً ِمنأمرنا َلنا وَهي�ٔي َلُدنكرaًة ِمن آِتنا ربPنا

/@١٦ . ١٨ ـ ِمرَفقاً ِمنأمِركُم لكُم ي�ٔي Ôvو

رفق@: ßXوا /@ ّ الغيى ضّد وهو والص4ح@, �òا ٕا� اLهتداء ]ع	 مصدر َشـد@: zالر
الُعنف@/ ويقابله ول�ا�انب@/ بلطف اXعاملة هو والرفق آلة@/ Ëºٕا

تعا� ا! من والثانية ٕاليه@/ الِفتيُة أوي ٕاذ الكهف أصحاب قاGا اLُو� فا�Lية
/@Lًأّو دعاءهم يوافق وهذا بعÎÉم@, من أو Gم خطاباً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هيت@:

ã
| ويقولون صاح@/ ٕاذا به@, هيzَت يقولون الصيحة@, ع� تدّل كلمة هيت@: ـ مقا

َهل�م@/ لك@: َهْيت مع	

هلّم أيى لك@, َهْيت وقوGم ودعاه@/ به صاح أيى به@, ت zوهو به هيzت ـ صحا
لgا هيت يقول@: بعده@, Dف العدد أّن Lّٕا واXؤّنث@, وا�مع الواحد فيه يستويى وتَعاَل@,

لكُّن@/ وهيَت

وقد أقِبل@/ أيى لك@, وَهيت للحلم@, َهيَت العرب@: تقول تعّجب@, َهيَت@: ـ لسا
مyا@, ف ØÍ½يت فعل ليسGا اLٔصوات ]�لة ا Øu@4ٔف الفتح فأمّا وَهيِت@/ لك َهيُت قيل
السـا@كـن� التقاء أصل ف4ّٔن التاء Ì»ك ومَن الياء@/ وسكون لسكوuا التاء وفتحت
وابن

Ø ã
ع� عن وُذ@كر الغايات@/ مع	

ã
| ا Øu@Lٔ :@

Ø
ËÉبال َهيُت قال ومن /@Ì»الك حركة

لك@/ tيّأت يراد لك ِهئُت قرءا@: F Øuٕا عبّاس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



هيت ٣٣٤

والتحقيق@:
ٕائِت أو اLٕفـعال باب من أمراً وأءِت التنبـيه هاء من مركّبة مبنيّة الكلمة أّن
أو نفسه ٕايتاء أيى اLٕيتاء@, أو باLٕتيان واLٔمر التنبيه ومعناها ع�الفتح@, وُبنيت Vّرداً@,

آخر@/ ء
ã
Ï¾

واحدة@/ كلمة وهيى باLٕتيان@, واLٔمر التنبيه معنـيان@: ب ß
Ì¾ اُ َهيَت كلمة

ã
ف�

ها@/ راجع ـ هاِت كلمة من
Ó
ومع	 لفظاً قريبة

ã
æأقـرأ قال ٕانّه مسعود ابن عن له بٕاسناد الفّراء قال :@٦@.@١٩٣ الxذيب

ã
و|

لك@/ َهيَت )ص&@: ا! رسول

الضم�@/ بضميمة مؤّنث أو bع أو مفرد ٕا� اòطاب
ã
| تستعمل فالكلمة

ذ@كرناه@/ ما ٕا� ف�جع وهلُّم@: والدعاء الصيحة oمفاه وأمّا

حـقيقة بيان ٕا� L اXقصود@, وبيان التأويل ٕا� فراجع بالxّيؤ@: التفس� وأمّا
oتفه يريدون م Øuٕا حيث اXعصوم�@, ة Ø_Lٔا كلFت

ã
| كث�ة ونظائره /@

Ó
ومع	 اللغة@لفظاً

اXتعارفة@/ وأفهامهم النّاس ٕاليه يتوّجه Øح اXفهوم وتوضيح اXقصود

الكلمة مفهوم من L اòطاب@/ و¡ن التعب� كيفيّة من يفهم فهو التعّجب@: وأمّا
اللغة@/ جهة من

َمعاذَ قال لََك َهيَت وقاَلْت وغّلقتأ.بواَب نفسه َعن بيxا
ã
| هَو

ã
� Pال وراَوْدتَه

/@٢٣ . ١٢ ـ ا�

الّذيى وجّل عّز با! فاسـتعاذ /@ ã Ù	م قريباً لنفسـك أءِت أو
Ú ã
ٕا� وأقبِل ٕائت أيى

ا!@/ يعصمه أن Lّٕا عاصمة@, قويّة قّوة نفسه ã| له وليس غ�ه@, معاذ له يكن nو ربّاه@/



٣٣٥ هيج

/@
ã Ø
èر َرِحم ما Lّٕا بالُسوء Lٔمّارٌة النفس فٕاّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هيج@:

وِهجتُه ثار@/ وِهياجاً@: َهيَجاناً ء ãÏ¿ال وهاَج اصفّر@/ vيج@: البقل هاج ـ مصبا
باXصدر@/ تسمية َهيٌْج فهيى َهيجاً ا¡رب وهاجت مبالغة@/ وهيّجته وLيتعّدي@, يَتعّدي

ع� وا�Lخر ء@,
ã
Ï¾ ثََوران ع� يدّل أحدYا صحيحان@: أص4ن هيج@: ـ مقا

/@Í
Ò
وتُق½ ّد Ô] واÒGيْجاء الدم@/ وكذلك وِهياجاً@, َهيجاً الفحُل هاج ـ فاLّٔول نبات@/ يُبس

ِمهياج@/ وع@ٕا�@وطyا Úويقال@للناقة@ال� الناقة@فانبَعثت@/ وهيzجت وهيzجته@/ Ø
Ì¿ال وِهجت

وأهَيجُت بقُلها@/ يِبس هائجة@: وأرض لييَبس@/ اصفّر ٕاذا البقُل@, هاَج ـ قوGم وا�Lخر
ذَوي@/ قد هائجاً نباtا صادفُت اLٔرَض@:

الدم به هاج تقـول ÍÈر@, أو Xشـقّة ثار وtّيج@: واهتاَج ء
ã
Ï¿ال هاَج ـ لسا

أيضاً@/ هَيـوج واLُن� ,@ يى التعـد0 ع� هَيوج ء
ã
Ï¾و ـه@, ÒNوها وهيzجـه غ�ه وهاَجه

تَواثبا ٕاذا الفريقاِن ايَج Òtو القتال@/ يوم ياج@: ßGا ويوم أيبسته@/ النzْبَت@: Ố الر0 وأهاَجت
مَوطن ا Øu@Lٔ ا¡رب@, يجاء@: ÒGوا ياج ßGوا واÒGيجا واÒGيج ب�القوم@/

Ø
Ì¿ال وهاج للِقتال@/

غضب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وابت4ء@/ مشقّة @مورد
ã
اضطراب@وفََوران@مطلق@| هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

أو ّ يى ماد0 ã
| يكون أن من أعّم والفَـوران Mـرارة@/ واKفاض ارتفاع الغليان أّن Fك@

/@ ّ معنويى



هيج ٣٣٦

واXوضوعات@, اXوارد Oتلف@باخت4ف @مشّقة@:
ã
اGيجان@واLٕضطراب@| ومفهوم

الدم
ã
و| ٕا�الÍÉاب@/ ا¦ايل بشّدة الفحل

ã
و| ا¤اربة@/ نار بشّدة ا¡رب

ã
| @كاGيجان

ã
|

Ø
Ì¿ال وفوران وكاGيجان واليبس@/ الصفرة ٕا� بالتحّول النبات

ã
و| ا�ريان@/ بشّدة

زمان@/

حرارة أو ب
ودة اGواء
ã
| ا¡ادث اGيجان آثار من واليبس الصفرة أّن فظهر

والنبات الشجر وجود
ã
| حادث هيجان من أو وعطش@, اXاء قلّة أو عاتية ر´ أو

غ�ها@/ أو ضعف أو ُدود أو مرض من

َزْرعاً به ِرج ÔO Ú
Ôjأ.رض

ã
| َينابيَع فَسـَلكُه ماًء Êء

Ú
ال« ِمَن أنَزل ا� Pأن تََر أم

/@٢١ . ٣٩ ـ ُمْصَفّراً اُه Òف� يُج Òv Ø
Ôj ألوانُُه َتِلفاً Ö ÔU

/@٢٠ . ٥٧ ـ يكون Ú Ôj مصَفّراً اُه Òَف� يُج Òv Ú
Ôj َنباتُُه الكُّفاَر َغْيثأعَجَب @َكَمَثِل

ã
| ووقـوعه الطـبيعيى ا£ري عن باòروج اضطراب حصول ]ع	 فاGيجان

خارجّية@/ أو داخليّة بأسباب وشّدة@, ومضيقة ابت4ء مورد

ٕا� والنـبات الزرع لون فـيتحّول اGيجان@, حصول بعد يظهر ا Ø̂ ٕا واLٕصفرار
اGيجان@/ آثار من فاLٕصفرار اLصفرار@/

ا�Lيـت� هات� من واليبس الصـفرة مع	 أخذوا ا Ø̂ ٕا اللغـة أهل أّن والظاهر
غ� ٕانتاجهم أّن مع بعÎÉا@, ٕا� أ¾Ìنا

ã
الّ اXوارد من واحد غ�

ã
| Fك الكرZت�@,

اXورد@/ هذا
ã
| Fك صحيح@,

حصـول وهو التحـّول@, ذلك علّـة ٕا� ٕاشـارة vـيج@: تعا� بقوله والتعبـ�
التعبـ� من يسـتفاد L اXع	 وهذا اLٕصفرار@, حالة ٕا� يص� Øح فيه اLضطراب

غ�ها@/ أو يكون أو يص� أو يتحّول ـ بقولنا
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صفرة@/ ٕا�ذيى ]ع	الص�ورة وهو اLٕصفرار@, من ٕاËºفاعل واXصفّر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هيل@:
كيل@, غ� من دفعاً كَيـله كن ÔZ ء

ã
Ï¾ دفع ع� تدّل واحدة كلمة هيل@: ـ مقا

ء
ã
Ï¿ال أيى واÇÒGيلFَن@, باÒGيل جاء م@: ÔGقو ومنه أرسـلته@/ َهي4ً@: أِهيله الطعاَم وِهلُت

الكث�@/

منه ويقرب اليدين@, رفع ب4 َصبَبته بابÍÈب@: من َهي4ً الدقيق ِهلُت ـ مصبا
يقول@: وبعÎÉم فجري@/ أرسلته ٕاذا ذلك@: وغ� والرمل ال�اب ِهلت :@ اLٔزهريى قول

أع4ه@/ من فسال أسفله حّر@كت الرمَل@: ِهلُت

مكـانَه يثُبت L الّذيى الرمل@: من واGائل اÒGيل الليث@: ـ ٤١٦ . ٦ الxذيب
اXنبّث@/ اGواء يول@: ÒGوا فيسقط@/ يyاَل Øح

بدائّية@/ ماّدة &
ã
)ِهيو� ـ قع

ذّرة@/ @=@ ُهول @ـ@ @ع
يى @ـ فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| Fك غ�اXايع@/

ã
| ٕا�ُسفل هبوط

ã
| سي4ن هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

وٕارسال ٕا�الظروف@/ وٕارساGا ا¡بوبات وسي4ن وسي4نه@/ الرمل أو ال�اب انصباب
وهكذا@/ راب@/ ßا� ã| الدقيق

ٕاشتقاق هلك@: َهدم@, َهدر@, هبط@, هيد@, هيج@, َهور@, َهوي@, ـ ومواّد وب�اXاّدة
السقوط@/ وNمعها ,@
أ@ك
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الذّرة ]Çع	 وهيى واليونانّيـة@/ الع
يّة اللغة من fأخوذة اÒGيـو�@: كلمة وأمّا
اLّٔولّية@/ واXاّدة

ã
| اXنبثّة والذّرات اGـواء ع� اÒGيول يطلق اLٔصل@: وبلحاظ اLٕعتبار وwذا

اGواء@/
/@١٤ . ٧٣ ـ Rًَمهي َكثيباً باُل

ß
	 ا وكانت باُل

ß
	 وا أ.رُض تَرُجُف يوَم

يندّك يوم أيى قريب@/ مكان أو زمان عن القليل التجّمع هو الكثيب أّن سبق
الُكَثب ٕا�صورة اXرتفعة العظيمة ا�بال وتتحّول فzا الرجفة شّدة أثر

ã
| اXاّدة nعا

واLٕنصباب@/ ي4ن zالس حالة ا�بال
ã
| وتظهر ا¡ق�ة@, اXتجّمعة

كاXبيع@/ vيل@, هال من مفعول Ëºٕا فاXهيل

واÇLLدار السـي4ن أثر
ã
| العظيمة ا�ـبال ص�ورة الكرZـة@: ا�Lية وظاهر

اXرأي@/ من قريبة صغ�ة ٕا�قلل واLنصباب@,

علzا ع�ما تثبت L أيضاً الُكثب هذه ع�أّن يدّل الكثيب@: بعد اÒXهيل وذ@كر
واLٕنصباب@/ السي4ن حالة فzا ي�اءي بل والتشكّل التجّمع من

فٕانّه اXاّدة@, nعـا
ã
| والبقاء الدوام وانتفاء فzا التثّبت

ã
ن� ٕا� ٕاشارة هذا

ã
و|

والثبوت@/ للبقاء غ�قابل

nعا
ã
| يتظاهر oعظ كّل هو بل منه@, اXتعارف اXفهوم هو ]ا Oتّص L وا�بل

باندكاك ا¤دود@, اXقّدر أجله
ã
ÏÉوينق اXاّديّة صورته عظمته@وتزول Ì»فتنك الطبيعة@/

اXاّدة@/ nعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@oه
اLٕبـل :@oÇ ßGوا العـطش@/ ن@:

Ò
DÒGفا شديد@, عطش ع� تدّل كلمة :@oه ـ مقا



٣٣٩ oه

oxف عط¿Îا عند اLٕبَل يأخذ داء يام@: ÔGوا اXاَء@/ تبتلُع
ã
الّ مال الر0 :@oßGوا الِعطاش@:

ع� فذهب العشق من ُجّن كأ@نّه ن@,
Ö
DÒGا العاشق يى Ød وبه ,@ تَرَعويى Lو اLٔرض

ã
|

wا@/ ماء L اÒXفازة واDÒGء@: قصد@/ ع�غ� وجهه

ورجل ,@mها فهو يتوّجه@, أين يدريى L وجهه ع� خرج :@
Ô
o

Ò
v هاَم ـ مصبا

وا�مع الشخصرأسه@, من واGامة@: َهْيمي@/ وناقة ن@,
Ö
Dَه bع يام ßGوا َعْطشان@/ ن@: Ö

Dَه
القوم@/ رئيس واGامة@: هام@/

اLٔرض@/ َهيام قال@: ـ oßGا َب Ö
Ì Ô¾ شارُبوَن ـ

ã
عبّاس| ابن ـ ٤٦٧.٦ الxذيب

واÔGيّام@: /@ zأحب ٕاذا ناً@:
Ò
Dوَه Ó

Ö
Dَه

Ô
ov هاَم مصدر

Ö
oÒGا السّكيت@: ابن مل@/ zالر َهيام وقيل

يذهب أن يوم@: ÔGوا وَهيوم@/ mها رجل ُعبيد@: أبو قال اXوسِوسون@/ واÔGيّام@: الُعّشاق@/
قالوا Fك ,@oِه ع� Nمعونه

Ø
j واLُن�ها_ة mها يقول@: مَن العرب ومن وجهه@/ ع�

وُحول@/ وحائل وِعيط عائط

:@
Ø ã
èعراLٔا ابن وقال الفؤاد@/ مسxام فهو فؤاده@, o Ôxاس ويقال@: ـ ٤٧٧ ص

ã
و|

هاَم@: الصحراء
ã
| خ4 ٕاذا والشاعر العاشق@, ن

Ò
Dه :@oÒGا

يمون@/ Òv@ واٍد ُكّل ã| م Ô Úu أ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسواء ,@ ّ معنويى ã| @أو ّ ماّديى ã
| اً Øمتح� الذهاب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اLٔصل أّن

الباطن@/
ã
| أو خارج

ã
| وا¡ركة الذهاب @كان

وسِوس ÔXا والرجل حيواناً, كان@أو العطش@ٕانساناً@ @مورد
ã
| mاGا مصاديقه: ومن

ã
| شـديد [ايل أو حب¥ أو هوًي بعارضة

ã
ابت� ومن وظيفـته@, أداء

ã
| Øيتح� الّذيى
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برنا¶ له ليس قوله
ã
| Øتحـ�Xا والشاعر عمله@,

ã
| Øفيتح� Ø ãæروحا ّ معنويى أو ّ ماّديى

قاطع@/
Qّوزاً@/ فيكون Lّوٕا القيدين@, وجود من اLٔصل Iقّق

ã
| ف4@بّد

واويّاً@/ وم ÒGا fن الرأس@: ]ع	 اGامة وأمّا

ين �الد يَوَم م ÔGنُُز اoßGهذا Ìب Ô¾ َفشاِربون بون@/// �اXكذ الّضاّلون ا Ûv@أ ٕاّنُكم Øj
/@٥٥ . ٥٦ ـ

ة@/
ß
اXشـ} الصـفة من والِبيض والبَيضـاء كاLٔبيض ء@,

Ö
DÇÒGوا oهLٔا bع oßGا

عـطشان فهو اُخري@, عارضة أو عطش من اً Ùمتحـ� ء وNيى يذهب ما كّل oهLٔوا

ã
| كدورة أو صفاء ٕا� يتوّجه Lو وقلبه@, مزاجه حرارة دفع

ã
| مايعاً يطلب شديداً

اXاء@/

ñيÇ]
ã
و| أفكـارهم

ã
| هم Ø�ÇIو ا¡Çّق ¼Íاط عن ضG4م يناسب oÒGوا

تُب� يوم الّدين@, يوم م�لxم هذا ويكون اLهتداء@/ ٕا� طريقهم وتشخيص ص4حهم
ال«Ìائر@/

. ما َيقولون م Ô Úu@وأ يمون Òv واٍد ُكّل
ã
| م Ô Úu@أ تََر nأ الغاُووَن يّتِبُعهم َعراُء Kوالش

/@٢٢٥ . ٢٦ ـ َيفَعلون

وليس الرقيقة@, والذوقيّات الدقيق واLٕدراك اللطيف اLٕحساس ذو هو الشاعر
الرشـد@/ ويقابله والفساد@,

Ø
Ì¿ال ٕا� هدايـة ّ والغيى وا¡Çّق@/ وال¿Îود اليق� قيد فzا

استواء@/ فيه ليس خطر ب�جبل�وفيه السيل Vري :@ والواديى

وكلtFم الظريفـة وٕاحساساtم اللطيفـة ذوقيّاtم باقتضاء الشـعراء أّن يراد
الفـاسدة أهوائهم باقتضاء اً

Ø
Ì¾و وهوًي فساداً يريدون الّذين يتّبعهم الدقيقة ا�البة

اطمينان Gم ليس وطريق Vري كّل
ã
| ويس�ون يذهبون الشـعراء فٕاّن النفسانّية@/
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با¡ّق الك4م ٕاجراء
ã
| وL@يتقيّدون اللطيف@, الذوق وباقتضاء Øبالتح� بل فيه@, ويق�

والتحقيق@/

ضـ4ل ٕا� اهتداء هو وبصـ�ة@: حّق ٕاصابة دون ومن Øبالتحـ� العمل وهذا
والغواية@/ ع�اGوي وهذا ,@

Ø
Ì¾و وفساد

وصدق العمل وص4ح واZLٕان باليق� قورن ٕاذا اللطيف الذوق أّن �O Lو
¡gة@/ الشعر من ٕاّن ورد وقد وال¿Ìع@, العقل عند مستحَسناً Wدوحاً يكون القول@:

ٕا� L فـقط@, شـعريّته بلحاظ الشعر وٕا� هو@, حيث من الشاعر ٕا� والنظر
البص�ة@/ ونور واXعرفة والعلم اZLٕان Tيط

ã
| الشاعر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

اGاء@:
ÍÈبته@, زيد كقولك اÊÈLٕر: هاء سبع@: اGاءات ـ ١٤٥@

ã
æمّا للر� ا¡روف

ã
æمعا

اÊÈLٕر@/ وهاء الكناية هاَء تُسّمي زيد عن كناية اGاء هذه به@/ مررت وعمرو

تاًء@/ صارت وصلَت فٕاذا الوقف@:
ã
التأنيث| وهاء

ة@/ Pَحـب ِمـْثقاَل تَُك ٕان ا Úuٕا Ú ã� بُ يا ,@oا¡ك الَعزيز اُ� أنا ٕانّه Lــو@ الِعFد@: وهاء
الك4م@/ oالتفس�لتفخ ¾Ìيطة ع� مقّدمة هيى ا Ø̂ وٕا م@, ٕا�متقد0 وليست@بضم�يرجع

هلَك مالَيه@,
ã
Ù�ع Ò�ماأغ ِهَيه@, ما أدراَك وما اقَتِده@, داهم Ô ß{ف Lو@ الوقف@: وهاء

واحـدة@, كلمة ع� يب� Øح الفعل من Jذف Dف اGاء هذه وQب ُسـلطانَيه@/
ã
Ù�َع

wا@/ ابتدٔي قد واحدة ع�كلمة يوقف L Lٔ@نّه ِعه@/ و ِقه@, ِشه@, تقول@:

فٕاذا الصوت@, Xّد ا Øu@Lٔ ثبتت@, وقفت ٕاذا عمراه@, وا و زيداه وا Lو الندبة@: وهاء
سقطت@/ اLٕتّصال

ã
| غ�ها حرف عyا ناَب
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واِحد@/ ٕاله Lو واLٔصلّية@: هِرقت@/ Lو البدل@: وهاء

أوُجه@: `سة ع� اXفردة اGاء اGاء@: حرف ـ@ اللبيب
ã
مغ	

Lو ـ والنصب ا�ّر موضعيى ã
| وتستعمل للغايب@, ضم�اً تكون أن ـ أحدها

اوُره@/ ÔJ وهَو صاحبُه لُه قاَل

حرف£ّرد ا Øu@أ والتحقيق ٕايّاه@/ ã| اGاء وهيى للغيبة@, حرفاً تكون أن ـ
ã
æالثا

وحدها@/ ٕايّا الضم� وأّن الغيبة@, مع	

ِهَيه@, ما Lو حرف@, أو حركة لبـيان ال4ّحقـة وهيى السـكت@: هاء ـ الثالث
علzا@/ يوقف أن وأصلها وا@زيداه@, و هناه وLوها@:

بأصل@/ ليست ا Øyولك اLٕستفهام@/ Yزة من اXبَدلة ـ الرابع

ا Øu@أ زعموا الكوفيّ� قول وهو الوقف@,
ã
| رaة Lو التأنيث@: هاء ـ اòامس

الب½Íّيون@/ ذلك وعكس مyا@/ بدل الوصل
ã
| التاء وأّن اLٔصل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واLنـفتاح والرخاوة اGمس صفات فيه واجتمعـت ا¡روف@, أخّف اGاء أّن
فضاء من اòارج الصوت من يقرب Mيث واòفاء@, والصمت والسكون واLستفال

Uرج@/ ع� L@يعتمد كأ@نّه الفم@,

من به اXلحـق ا¡رف
ã
| ما يظهر Øح عليه@, وُيسـكت يوقَف اللحاظ وwذا

ب«Îولة@/ الوقف Zكن أو اòفاء@, أو اòصوصيّات

Øح الصوت فيمّد زيداه@, ويا وهناه وذاه Lه Lو اللّ�@: حروف
ã
| Fك فاòفاء
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الوقف@/
ã
| �O@L وأن الل� حرف Øيتب�

وأيـَنه@, /@
ã
Ï¾والو

ã
الو{ مـن ِشه@, و ِقه@, Lو البنائّية@: ال4ّزمة ا¡ركة

ã
| Fوك

الوقف@/
ã
| تسقط ا¡ركة فٕاّن وِهَيه@, ه@, zوهُلم وكيَفه@,

حركة أو سابق حرف صوت [ديد عن عبارة السكت@: هاء حقيقة أّن وا¡ّق
السابقت�@, وا¡ركة ا¡رف لتبي�خصوصيّة ٕامّا وهذا صافية@, ساذجة بصورة سابقة

باللفظ@/ اXستمع أو ا¢اطب لتنبيه أو

/@ مستق4ًّ ذ@كره من أنسب اLٔصوات باب
ã
| فذكره

هو@/ و وها ِهـ و ُهـ فzا@: فيقال اÊÈLٕر@: هاء وأمّا

وضع ما والضم� الغائب@, اXذّكر للمفرد اXضمومة ا£ّردة اGاء فzا واLٔصل

ã
| اXع	أو

ã
| أو لفظاً أو خارجاً ذ@كره تقّدم غائب@, أو Uاطب أو ع�متكلّم للدLلة

واLٕعتبار@/ ا¡كم

زيٌد@, غ4مَه ÍÈب التقدير@:
ã
| والتقّدم اللفظ@/

ã
| غ4َمه@, زيٌد ÍÈب ـ @كقولنا

العـدل أيى للّتْقوي@, أقَرُب ُهَو ٕاْعِدُلوا@ اÇXع	@:
ã
| والتقّدم تقـديراً@/ مقّدم الفاعل فٕاّن

ا!@, أنا ٕانّه زيد@, رج4ً نعم ـ الشأن ضمـ�
ã
| Fك واLٕعتـبار ا¡كم

ã
و| وٕاجراؤه@/

والشأن@/ ل4ٔمر oالتفخ مقام
ã
| ويستعمل أيضاً@, الِعFد ضم� فيقال

الضم�@/ أقسام من ÓÊ»ق بل ,@ ÓDقس ليس الضم� فهذا

واLٔصل فاعل@, ضم� لكونه تناسبه الضّمة فٕاّن هاء@: ضم�
ã
| الضّمة وأمّا

أنَت@/
ã
| Fك اLّٕتصال@, عند خفّف Ø

j هو@, فيه@:

ِك@/ و أنِت
ã
| Fك اXؤّنث@, فتناسب :@ َ ِهيى ã

| الك«Ìة وأمّا

والياء@/ الك«Ìة Vاورة فبم4حظة بِه@: و عليِه ـ
ã
| اGاء

ã
| الك«Ìة وأمّا



هzات ٣٤٤

هاًء تبدل
Ø
j للتأنيث@, التاء فzا واLٔصل أصيلة@, غ� فهيى التأنيث@: هاء وأمّا

اGاء@/ خصوصيّات من ذ@كرنا Xا الوقف@,
ã
|

/١٠١@.@١٠ ـ حاِميَة ِهَيه@ناٌر ما وما أدَراَك هاِوية ُه Kفاُم َمنْ َخفPت َموازينُُه وأّما

مالِيَْه@, ã Ù�َع Ò�أغ ما ِحساِبيَْه@, ُمRٍق ã Ùæأ َظننُت
ã
Ùæ ٕا ِكتاِبيَْه@, Yقرُءوا@ هاُؤم فيقول

/@١٩ . ٦٩ ـ ُسلطاِنيَْه ã
Ù�َع هلَك

ã
تثبت| والوقف للسكت وسلطانيَْه@: وماليَْه وحسابيَْه وكتابيَْه هيَْه ما

ã
| فاGاء

الوصل@/
ã
| وتسقط الوقف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

هzات@:

أيى زيـداً ُرويَد مثل ,@ ãÏÈاXا أو اLٔمر ]ع	 كان ما اLٔفعال@: أÊºء ـ الكافية
ا¡Çجاز@,

ã
| التاء بفتح َهzاَت@: :@ للجاميى ¾Ìحه ã

و| بُعَد@/ أيى ذاك ات
Ö
zوَه أمِهله@,

بعÎÉم@/ لغة
ã
| وبالضّمة ,@o]

ã
ب	

ã
| وبك«Ìها

Ø
j اXصادر ٕا� نقلت أصواتاً كانت ا Øu@أ بعÎÉا

ã
| والظاهر :@

ã
ÏÈالر ¾Ìح

ã
و|

فعل@, Ëºٕا Íß½ي nو اXصدريّة لزم ÍÈب ÍÈب�@: ع� وهيى اLٔفعال@, أÊºء ٕا� مyا
اXصادر من انتقل وبعÎÉا التعّجب@/

ã
| وواهاً اLٕغراء@,

ã
| ووvاً الكّف@,

ã
| أvاً Lو

وهيَت@/ وأيه وَهيّا وها ومَه َصه Lو اLٔفعال@, أÊºء ٕا�

وقد الث4ث@, ا¡ركات تائها
ã
و| هzات@, :@
òا	ع[

ã
الّ اLٔفعال أÊºء ومن

وقد السّت@/ اللغات هذه
ã
| تنّون وقد أيضاً@, التاء تثليث مع اLُو�Yزة هاؤها تبدل

اòطاب كاف يلحقها وقد ٕاvا@, و هzا Lو التاء Jذف وقد الوصل@,
ã
| التاء يسكن

مفتوحت�@/ ونون wمزة أvاَن يقال وقد ٕاvاً@, Lو أيضاً ينّون وقد ٕاvاك Lو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٤٥ هzات

والتحقيق@:
اLٔصوات@/ من مأخوذة أ@ك�ها اLٔفعال وأÊºء اLٔفعال@, أÊºء من الكلمة أّن

فٕاّن مناسب@, مفهوم ع� يدّل تعب�ه وكيفيّة خصوصيته بلحاظ صوت وكّل
يدّل أدائه@: وخصوصيّات وٕاNاده ¡نه وكيفيّة وهيئته الصوت ماّدة ]4حظة الصوت

Uصوص@/ مدلول منه ويتفاهم ع�مفهوم

من قريبة اLٔلفاظ دLلة ٕاّن قلنا وأيضاً مواضع@,
ã
| اLٔمر هذا ٕا� أ¾Ìنا وقد

باLٔصوات@/ فكيف الذاتّية@,

سـبعة من قريبة Uتلفة بصيغ الكلمة قراءة اXورد@:
ã
| اXع	 هذا ع� ويدّل

من اXورد@, ذلك يناسـب خاص مورد
ã
| يستعمل مyا ك4ًّ أّن ومعلوم لفظًا@/ Ì¿ع

البعد@/ مفهوم مراتب ٕا� اLٕشارة موارد

]رات}ا@/ oق�وتعظIو وتبعيد وتقريب ع�تنبيه اللفظ فيدّل

@Lُن وما ـيا Ö ÒLو وُت Ò̂ نيا Kالد َحـياُتنا ٕاّ. @هيىَ ٕاْن توَعـدون Xا َهzاَت َهzاَت
/@٣٦ . ٢٣ بُْعوث�ـ Ò[

اXاّدّية@/ ا¡ياة هذه Lّٕا ا¡ياة وليس البعد@, غاية
ã
| الوعد هذا وقوع ٕاّن أيى

/@
ã
الن� مرتبة ٕا� كث�يبلغ وتبعيد تنبيه الكلمة

ã
ف�

ã
| ويتلوه ,@Ì¿ع ا¡اديى ا£لّد Øk وبBمه اGاء@, حرف

Ø
k قد وجّل عّز وبتوفيقه

١٣٦٤.١٢.٢٥ @تار±
ã
| وهذا ا!@اXوفق@واXع�/ وهو حرف@النون, Ì¿ع

ã
æالثا ا£لّد

الطي0بة@/ قم بلدة ã| ش@, ه@/





٣٤٧ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا الكتباXنقولة

ه@/ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور اLٔنطا@كيى تذكرة ٕاحياء
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب4غة أساس @= أسا@

ه@/ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع دريد@, Lبن اLٕشتقاق
/@Í½م طبع ,@

ã
الكل� ابن منذر@,

ã
èLٔ اLٔصنام

ه@/ ١٣٠٣ ,@Í½م طبع ا¡رام@, البيت بأع4م اLٕع4م
ٕايران@/ طبع مالك@, Lبن النحو

ã
| اLٔلفيّة

/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع لوقا@, ٕاSيل
/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع ,@ Øم ٕاSيل

م@/ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ باريس@, طبع ,@
ã
Ïºللمقد والتار± البَدء

ه@/ ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ ّ الورديى ابن تار±
/@ بدويى لرفاعة ه@, ١٢٥٤ ,@Í½م بوLق@, طبع ا�غرافّية@,

ã
| الشافية التعريبات

/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع التوراة@, من التكوين

م@/ ١٩٦٦ ـ Vلّداً ١٥ ,@Í½م طبع ,@ ّ ل4ٔزهريى الxذيب
ه@/ ١٣٤٤ حيدرآباد@, طبع Vّلدات@, ٤ دريد@, Lبن اللغة bهرة

/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع اXقّدس@, الكتاب من حزقيال

ه@/ ١٣٣٠ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ للدم�يى ا¡يوان حياة
/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع اXقّدس@, الكتاب من دانيال
/@
Ø ã
èعر بريطانيا@, طبع التوراة@, من اòروج سفر

ه@/ ١٢٨٨ ت
يز@, ٕايران@, طبع ,@ للجاميى الكافية ¾Ìح



الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٤٨

ه@/ ١٢٩٨ ت
يز@, ٕايران@, طبع ,@
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ه@/ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة @صحاح =@ صحا
/@
ã
Ï»c ١٣٥٧ طهران@, Vّلدان@, اللغات@,

ã
|

ã
تطبي� فرهنگ

/@
ã
Ï»c ١٣٥٢ tران طبع ,@

ã
Ï¾فرهو للدكتور ,@

ã
Ïºفار ـ پهلويى فرهنگ

/@
ã
Ï»c ١٣٦٠ طهران Vّلدات@, ٦ مع�@, Tمد دك� مع�@, فرهنگ

م@/ ١٩٢٨ ب�وت@, طبع ها@كس@, Xس� م�جم@, اXقّدس@, الكتاب قاموس
م@/ ١٩٧٠ طبع لقوچFن@, ,@

Ø ã
èعر ـ ّ ع
يى قاموس

ه@/ ١٢٨٦ ٕايران طبع ,@ الكفويى البقاء ãèأ @كليّات
م@/ ١٩٢٧ ,@

ã
]ب� پورداود@, ب�bة أوستا@, من قسمة @گاtا@,

ه@/ ١٣٧٦ ب�وت@, Vلداً@, ١٥ منظور@, Lبن العرب @لسان = لسا@
ه@/ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للمسعوديى الذهب @مروج =@ اXروج

ه@/ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة مصباح @= مصبا@
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م عكاشه@, ثروت بتحقيق قتيبة Lبن اXعارف

/@Í½م قاهرة ,@
ã
æمّا للر� ا¡روف

ã
æمعا

م@/ ١٩٥٧ ب�وت Vّلدات@, ٥ ,@ ا¡مويى لياقوت البلدان@, معجم
ه@/ ١٣٦١ ,@Í½م ,@

ã
للجوالي� ,@ اLٔعجميى الك4م من ب zعرXا

ه@/ ١٣٢٤ Í½م القرآن@, غريب
ã
للراغب| اXفردات @= مفر@

ه@/ ١٣١٢ ٕايران@, طبع هشام@, Lبن اللبيب
ã
مغ	

ه@/ ١٣٩٠ ,@Í½م Vّلدات@, ٦ فارس@, Lبن اللغة@, مقاييس @= مقا@
ه@/ ١٣٦٨ Í½م طبع ث4ثVّلدات@, ,@

ã
æرستاÎ¿لل والنحل اXلل

اòرائط&@/
ã
|( ه@/ ١٣١٤ سنة

ã
| Í½م طبع ا�غرافّية@,

ã
| اLٔزهريّة النخبة



٣٤٩ مهّمة موضوعات

<@موضوعاتمهّمة@>

متع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXتعة جواز ¾Ìائط
ã
|

íم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س	 ا! أÊºء اXت�من
مثل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التعب� ولطيف ء@,

ã
Ï¾ كمثله ليس ـ

ã
| Iقيق

مأجوج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وTلّهم والسّد ]أجوج يتعلّق ما
Vد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س	 اÊºLٔء من ا£يد
Vس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وكتابه ونبّوته زرادشت عن Mث

مرج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / البحرين وعن اÌ¿Xق�@, عن Mث

ملح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / @

مسح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اُمور ستّة وفيه باXسيح يتعلّق ما
مّس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أنواع ث4ثة ع� ل4ٕنسان اXصيب ØÍÉال
Í½م / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / موÏº)ع& من

Ø
j يوسف@, زمان من خصوصيّات

مكر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا� ا! من واXكر اXكر عن Mث

ملك / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واXالكيّة ا4Xئكة@, nعا ã
خصوصيّات|

ملك / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س	 اÊºLٔء من واXالك اXلك
منع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س	 ا! أÊºء من واXعطيى اXانع
موت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ميت ÔXوا ا¡س	الُمحييى ا! أÊºء ومن
موت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والروح البدن

ã
| وخصوصيّاته اXوت حقيقة

موج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والظلمة النور
ã
ث4ث| طبقات

Ïºمو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / موÏº)ع& خصوصيّات من وع¿Ìون `سة
Yن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXؤمن هيمن@, ÔXا	ا¡س أÊºئه ومن



أدبيّة موضوعات ٣٥٠

<@موضوعاتأدبّية@>

ما / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وعم4ً
Ó
مع	 ما خصوصيّات

ã
| Iقيق

مائة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اً ØñWو ماّدة مائة خصوصيّات
ã
| Iقيق

م / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التعب� وكيفيّة ,@مَ oمفاه ã
| Iقيق

مع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومعانzا مع@, بكلمة يتعلّق Dف Iقيق
من / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاستعGFا مَن@, بكلمة يتعلّق Dف Iقيق
Fمه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيxّا ,@Fمَه بكلمة يتعلّق Dف Iقيق
ها / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فzا والتحقيق وأنواعها@, وخصوصيّاtا ها
هيت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / أخري وكلمة ها من مركّبة هيَت

هيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والشأن والسكت الضم� ـ@ ها@ أنواع
هzات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاËºالفعل هzات@,



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

بعبوديّتـه العمل
ã
| ووفّقَـنا كلFته@, ومعرفة معرفتـه ٕا� َهدانا الّذيى $ِ ا¡مُد

من الطّاهرين وآله Tّمد َبريّته وسي(د ُرُسله أ¾Ìف ع� والّس2ُم والّصلوُة وطاعته@,
وبعد@: ذّرّيته@/

ã
| التحقيق ـ كتاب من Ì¿ع

ã
æالثا ا�زء

ã
| وتوفيقه@, وقّوته ا$ Mول فنبدأ

مُع�@/ خ� ٕانّه استمّد@, ومنه النون@, حرف وأّوله ,@hالكر القرآن @كلFت

وآياتك@/ كلFتك حقائق قلوبنا
ã
| وألِق عندك@, من واهدنا Ì

Ù
تُع« KوÌ Ù»ي رب(

الوكيل@/ ونعم الدعاء dيع وهو بص�@, لطيف ٕانّه عنده@, من Kّٕا التوفيق وليس

اXصطفويى حسن



بابحرفالنّون
ن@:

النون@/ Mرف يتعلّق ما السطر
ã
| سبق

/@١ . ٦٨ ـ جنون Ò[ رب�َك بنعَمِة أنَت ما َيسُطرون@, َوما والَقلَِم ن@,

أمر
ã
| أو ّ خارجيى موجـود ã

| أو كتابة
ã
| النظم مع اصطفاف مطلق السطر@:

اòلق@/ مراتب
ã
| يوجد واKٕصطفاف /@ ّ معنويى

وسبق معنويّاً@/ أو ماّديّاً وضبطه ونظمه ء ãÏ¾حداثKٕ ويُقطع ي Ò
يُ� ما والَقَلم@:

اXباركة الشجرة القلم@: ومن واKٔرض@, ال«Êوات نور النون@: من يراد أن اXناسب أّن

ã
| وQلzّا الفيوضات تلك ظهور السطر@: ومن النور@/ Øويتج� الفيض يبسط wا

ã
الّ�

تكويناً@/ اòارج

والعلم@, الرaة نور Øيتج� به ٕاذ اKٔ@كرم
Ø ã
الن	 وجود هو القَلم@: مصاديق

Ø
kأ ومن

ت¿Ìيعاً@/ وا¡gة الفيضوالنظم ينبسط وبه

التوحيد@, عن الث2ثة@, اXوضوعات هذه عن يبحث اXباركة السورة هذه
ã
و|

يقابلها@/
Ø
Fوع واKٕطاعة@, والرسالة@,

عّز ا$ عيشمن وطيب وترفّه فيض ظهور ٕا� أيضاً ٕاشارة النون@: حرف
ã
و|

يتحقّق Øح� بواسطة@, النّاس وٕا� عموماً عبيده وٕا� واسطة@, ب2 أوليائه ٕا� وجّل



ن ٨

مرتبة@/ كّل
ã
اKٕصطفاف|

ال
فّه عن عبارة والنعمة الثانية@, اmKية
ã
| اÇXذكورة النعمة يناسب النون فٕاّن

K@يعـقل Mيث واKٕدراك العقل
ã
| والتغطّيى اXـواراة وهو ا�نون قباله ã

و| والطيب@,
ونعمة@/ وطيباً ترفّهاً

واXشxيات التلّذذات ٕا� توّجه غ� pصr
Ø ã
النّ	 مشاهدtم القول هذا ومبدأ

هيى الروحانيّـة اللذائذ أّن عن غافل� دنيـويّاً@, عيشاً Kو ترفّهاً يطلب Kو اXاّدّية@,
اmKخرة@/ عيش Kّٕا عيش K الّلهّم يقول@: وكان الثابت@, وا¡ّق اKٔصل

اKُخروّية@واللّّذات@الروحانّية@, النعمة النعمة@وهيى حقيقة عن السورة ã|@فُيبحث
تعا�@: فيقول ,@ ّ الدنيويى العيش ٕا� Kّٕا يتوّجهون K الّذين ويذّم

وهو َسبيله َعن َضّل ن Ò[ أعلم هو ربّك ٕاّن فتون ÒXا بأّيكم Íون ß½وُيب ÔÍ ß½فسُتب
ربّه من ِنعمة َتداركَه لَو3أن ///@oالنّع جنّات م Øwر للمتّق�عنَد ٕاّن هَتدين@/// Xبا أعلُم
وَيقولون @كر الذ� عوا ß Òd ا ØX بأبصارهم ِلقونََك Ôñل َكَفروا اّلذين َيكاد وٕان بالَعراء@/// لُنِبذ

نون@/ Ò£ ٕان>ُه@

آخر ٕا� ,@oا�حـ أصحاب مقابلهم
ã
و| ,@oالنعـ بأصحاب يتعلّق ما فيذكر

عن Vنون وهو ٕادرا@كه مغطّي
Ø ã
الن	 بأّن الدنيا أهل قول يكّرر آخرها

ã
و| السورة@,

الدنيوّية@/ اللّذات ٕادراك

وvدvم النعمة حقائق Gم ويضبط يُظهر الّذيى Ø ã	الن القلم@: من اXراد فيكون
وجهها@/ عن النقاب ويكشفGم ٕالzا

ã
| القلم من تظهر

ã
الّ� والبـيانات اXضبوطة ا¡قائق تلك السـطر@: من ويراد

اKٔوراق@/
ã
| أو القلوب صفحات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٩ نأي

نأي@:
ماَء يَدفع ـباء ßòا حول َحف�ة فالنwؤي@: /@ والنxأيى النwؤي@, كلمتان@: نأي@: ـ مقا
نأي يقال@: فالُبعد@, :@ النxأيى وأمّا موضعه@/ واXنتَأي@: نُؤياً@/ أنأيت يقال اòباء@/ عن اXطر
ناَء@, فقالوا اGمزة أّخروا ا Ø[ور البعيد@/ اXوضع واÔXنتَأي@: منه@, افتعل وانتأي نَأياً@, ينأي

نأَي@/ هو ا Ø̂ وٕا

أبـعدته أيى فانتأي@, وأنأيتُه بُعدت@, أيى Ó�ع[ نأياً@: عنه ونأيُت نأيتُه ـ صحا

Ø ã ß
وِن� ُفعول@, ع� ّ نُِؤيى وا�مع باء@, ßòا حوَل حف�ة والنwؤي تباَعدوا@/ وتَناُءوا@: فبُعَد@,

النwؤي@/ ã| لغة اGمزة بفتح والنwَؤي الك«Ìة@/ الك«Ìة تتبع

أبعدته@/ ٕاذا ٕانئاًء@: أنأيته وقد بُعَد@/ fعناه ينأَي@: نأَي وأمّا ـ ٥٤٢.١٥ الxذيب
أنأي أ@نّه ومعناه Pانبه@, نأَي بوجهه@: وأعرض Øتك� ٕاذا للرجل ويقال الُبعد@/ :@ والنxأيى

نأياً@/ خّديى عن الدمع نأيت الليث@: وقال اه@/ Ø ÒL أيى وراء@, من جانبه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� جريان عن [ايل أيى ُبعد@, ٕا� ميل مع Ø ã� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

بعيد@/ جانب

والث�والطوي@/ وا¡وي والقتل اللوي ب�مواّد الفرق اللوي@:
ã
| وسبق

اXذكورة@/ واXواّد البُعد وماّدة ب�اXاّدة الفرق فظهر

ٕا� و[ايله اòباء ماء اLراف باعتبار اKٔصل@, من fأخوذ ف�ة@: Ò¡ا مفهوم وأمّا
اòباء@/ Tيط عن وبعده ا¡ف�ة تلك



نأي ١٠

ـ يؤوساً كاَن @
Û
Ì Ø¿ال ُه مس> وٕاذا أعَرضونأيPاِنبـه ا3نسان Òَع� أنَعْمنا وٕاذا

/@@٨٤ . ١٧

أعرض واستغناء@: ووسعاً ترفّهاً عيشه
ã
| ووجد ظاهريّة بنعم أنعمناه ٕاذا أيى

والروحانّية@/ النورانيّة عن نفسه ا$@والتوّجه@ٕاليه@وبّعد عن@ذ@كر ا¡ّق@و[ايل ¼Íاط عن

الدنـيويّة وا¡ياة الروحانّية@, اKُخرويّة النعم تقابل يّة اXاد( الدنيويّة النعم فٕاّن
النعم@/ النوع�من هذين من تنبعثان ا Ø̂ ٕا واKُخرويّة

ا¡ياة تناسب القلب
ã
| حالة تكّون يوجب النوع�@: بكّل@من فالتعّلق@والتوّجه

والظلمة@/ النور مراتب من العليا@, وا¡ياة الدنيا

@اللسان@وا�وارح@واKٔركان@,
ã
اòارجّية@| ثار mKا هات�ا¡الت�@تظهر @باقتضاء

Ø
j

القلب@/
ã
| ما وتgل ا¡ياة

Ø
rت ثار mKا هذه وبظهور

واKٔركان@, وا�وارح اللسان
ã
| آثاره القلبوتظهر

ã
| يتكّون ا Ø̂ اZKٕان@ٕا أّن Fك@

اZKٕان@/ حقيقة
Ø
rت ثار mKا هذه وبظهور

َعـنُه ْوَن وَينأَ َعنه ون Òy يَ ا3ّٔول�وُهم Ôأساط� ٕا3ّ هذا@ ٕان َكَفروا ال>ذيَن يَقول
/@٢٦ . ٦ ـ Îم

Ò
أنُف« ٕا3ّ ِلكون Ôv وٕان

عنـه وZيلون القـرآن@, من والتقّرب التوّجه عن النّاس يyون الكفّار ٕاّن أيى
تضلّهم القرآنية اmKيات هذه أّن ون ØYويتو القرآن@, وهذا

Ø ã
الن	 عن أنف«Îم ويبّعدون

حياtم وزوال ه2@كهم يوجب عyا واKٕعراض تركها أّن يشعرون وما طريقهم@, عن
ا¡قيقّية@/ الباطنّية

,@ ّ الظاهريى ّ اXاّديى والعيش الدنيا ا¡ياة Kّٕا ا¡ياة ليست أن Jسبون م Øuٕا نعم
فـيyون Gم@, اXوجود العيش هذا وتوهن العقيدة هذه Hالف اGKٕ×يّة اmKيات ويرون

عyا@/ وينأون



١١ نبأ

القرآن من اmKيات تلك
ã
| عميقاً تأث�اً يشاهدون كانوا م Øu@أ ع� يدّل وهذا

وعي¿Îم@/ حياtم عن تزعجهم ا Øu@أ ويرون ,@hالكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبأ@:
ٕا� أرض من ينبأ للّذيى يقال مكان@/ ٕا� مكان من اKٕتيان قياسه نبأ@: ـ مقا
القـياس هذا ومن مثله@/

Ñ
èنا ورجل بلد@/ ٕا� بلَد من çأ :@

Ñ
èنا وسيل /@

Ñ
èنا أرض

والنxبأة@: ونبّأته@, وأنبأته الُمخبر@/ :@ Ñ ß	نÔXوا مكان@/ ٕا� مكان من ã
çيأ Kٔ@نّه /@�òا النبأ@:

Ú ã
النxـ	 ز ÒY ومَن مكان@/ ٕا� مكان من ء Nيى الصوت Kّٔن القياس هو وهذا الصوت@,

تعا�@/ ا$ عن أنبأ ف2ٔ@نّه

ٕاذا ونُـبوءاً@, نَبْأً أنبَأُ القوم ع� نبأت زيد@: أبو /@ Ø ãòا الصوت النxبأة@: ـ صحا
/@�òا والنxبَأ@: ٕا�@اُخري@/ مyا خرجَت ٕاذا من@أرض@ٕا�@أرض@: ونبأت علzم@/ َطلعَت
فَعيل وهو سبحانه@, ا$ عن أنبأ Kٔ@نّه

Ø ã
	xالن اُخذ ومنه /@ Úَخ� أيى ونبّأَ@, وأنبأ نبأ تقول@:

غ� باGمز@, مُسيلمٌة@, تنبّأ ويقول@: Kّٕا العرب من ليسأحد سيبويه@: قال ]ع�فاعل@,
م Øuفٕا مكّة أهل Kّٕا وا¡ابية@, يّة ß Òوال� ّريّة wالذ ã| تركوه Fك

Ø ã
	xالن ã| اGمزة تركوا م Øu@أ
اKٔحرف@/ هذه مزون

Ò
v

وٕان Yزه@/ ك Ô
ف ا$ عن أنبأ من هو ,@
Ø ã
	xالن السّكيت@: ابن ـ ٤٨٦.١٥ الxذيب

ف
Ø
Ì Ô¾ وKٔ@نّه قـدره Kرتفاع اKٔرض@, من اKٕرتفاع وهيى والنxباوة@, النxبوة من أخذته

اGمزة@, طرح النبيّ�واKٔنبياء@: ã| علzا ا£تَمع القراءة الزّجاج قال اòلق@/ سائر ع�
وأنبأ@, نبأ من واشتقاقه هذا@, من القرآن

ã
| ما bيع اXدينة أهل من bاعة Yز وقد

فعيل@, من مهموزاً كان ما أّن يوجب اKٕستعFل Kّٔن اGمز@, ترك واKٔجود أخ�@/ أيى

Ø ã
غ� Lو أفع2ء@, فجمعه الياء ذوات من كان فٕاذا وُظرفاء@, ظريف مثل فع2ء فجمعه



نبأ ١٢

وهو الصحيح
ã
| تقول Fك ونُبَآء ء ã	َن قلت Yزت فٕاذا بغ�Yز@, وأنبياء

Ø ã
ون	 وأغنياء

أرض ٕا� أرض من ونبأت علzـم@/ طلعَت ٕاذا القـوم@, ع� نبأُت زيـد@: أبو قليل@/
وا�مع خ�اً@, أيى نَبأ لف2ن وٕاّن ,@�òا النxبأ@: الليث@: ٕالzا@/ مyا خرجت ٕاذا أخري@,

النبّوة@/ اّدعي ٕاذا الكّذاب@: وتنبّأ الشديد@/ ليس الصوت والنبأة@: أنباء@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� موضـع من آخر ء

ã
Ï¾ أو حـديث نقل هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

يطلق ف2 والتحقيق@, بالدقّة وعلم نافذ ٕاط2ّع ٕانّه خ�@:
ã
| سـبق وقد آخر@/ موضع

/@�òا�ع[

السيل وٕاتيان آخر@/ ٕا�موضع موضع حديثمن انتقال مصاديق@اKٔصل: ومن
والطلوع قريب@/ مكان ٕا� ووصوله الصوت ونقل وقدومه@/ الرجل وٕاتيان وجريانه@/

اKٕحاطة@/ أو Tّل ٕا� موضع من

يسـمع Øح� الصوت انتقال ]ناسبة الصوت
ã
| اòفاء قيد يكون أن وK@يبعد

اللغت�@/ اخت2ط مع�ا�Ôòومن من فلعلّه الطلوع@: وأمّا ضعيفاً@/

عنه@/ ونبحث واويّاً@, النبو ماّدة fن :@ Ø ã	والن النبّوة وأمّا

خـ2ف وهو اGمزة قلب ٕا� Jـتاج ٕانّه ـ@ Kًفأّو النـبأ@: من اKٔخذ وK@يصّح
Kّٕا خاّصاً رفيعاً مقاماً K@يفيد اKٕط2ق بنحو تعا� عن@ا$ اKٕخبار ٕاّن ـ وثانياً اKٔصل@/

ã
| ارتفاع ع� تدّل ا Øuفٕا النبو ماّدة 2Rف وهذا هو@, حيث من �Uاً كونه جهة

ã
|

Fك اXوارد@, بعض
ã
| ٕارادته oيستق K النبأ مفهوم ٕاّن ـ وثالثاً مطلقة@/ ورفعة ء

ã
Ï¿ال
:@
ã
|



١٣ نبأ

ِعباداً كونوا@ للنّاِس يَقوَل Ø Ôj ةَ والنJبّو وا¡كَم الِكتاَب Lُا أنيؤتيَه àÌ Ò¿ لبَ كاَن ما@
/@٧٩ . ٣ ـ Lا دوِن ِمن

ã
�

ã
الّ� ا¡الة تلك

ã
| يتصّور فكيف تعا�@, ا$ عن

ß
ا¢� ]ع� كان ٕاذا

Ø ã
النّ	 فٕاّن

النّاس@ٕا�عبودّيته@, @ألوهّية@ويدعو يّدعيى أن :@$ عبد وأ@نّه بكونه@واسطة@ٕاخبار يع
ف

ã
| ٕا�سبقها مضافاً الدعوة@, هذه فيه فيتصّور الذاتّية@, والرفعة العلّو مقام 2Rف وهذا

الع�ّية@/

/@٢٧ . ٥ ـ با¡ّق آَدَم
ã
Òاب� َنبأ zم َعلَ واتُل

/@٧١ . ١٠ ـ نوح َنبأ@ zم َعلَ واتُل

/@٦ . ٤٩ ـ ِبَنبَأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕان

/@٤٤ . ٣ ـ ٕاليك نوِحيِه الَغْيِب أنباِء ِمن ذلَك

/@٩٩ . ٢٠ ـ َسَبق َقد ما أنباء ِمن َعلَيَك Jنَُقص

/@١٠١ . ٧ ـ أنباِئها ِمن َعلَيَك Jنَُقص الُقري ِتلَك

والقضايا اKٔحاديث من سبق ا
Ø
W اXاضية@وت2وة اKُمور اريى ÒV@من حكاية يراد

ا�ارية@/

/@٣٣ . ٢ ـ بأÊºِئهم أنبأهم ØF َفلَ

/@٣ . ٦٦ ـ ب� Òòا
Ô
oالَعل

ã
æ
َنبّأَ قاَل هذا ك أنبَأَ قاَلتَمن به نبّأها ØF َفلَ

/@٥٣ . ١٠ ـ هو Yأحق وَيسَتنِبئونََك

تفعيل والتنبئة به@/ وقيامـه الفاعل ٕا� الفعل نسـبة ع� ويدّل ٕافعال فاKٕنباء
الصدور, @اKٕفعال@ٕا�@جهة

ã
| فالنظر الفعل@ونسبته@ٕا�اXفعول@به@, ع�جهة@وقوع ويدّل

ã
و| الكـرZة اmKيات هذه

ã
| ملحوظة ا�هات وهذه الوقـوع@/ جهة ٕا� التفعيل

ã
و|



نبو ١٤

اKٕستعFل@/ موارد سائر

والسؤال@/ ع�الطلب فتدّل اKٕستفعال@: صيغة وأمّا

متناسب@/ مورد
ã
| Fyم كّل ,@�òا أو النبأ ]اّدة التعب� أّن فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبو@:
ه ÔÍ½ب نَبا عنه@/ تنّح أو غ�ه عن ء ãÏ¿ال ã| ع�ارتفاع يدّل صحيح أصل ـ مقا
n مَ�ُله@: به ونَبا فzا@/ Zِض nو Ò|ا ÒQ الÍÚÉيبـة@: عن السـيف ونَبا ينبو@, ء

ã
Ï¿ال عن

من ٕاسـمه pصr
Ø ã
النّ	 ٕاّن ويقال@: الِفراش@/ عن جنبُه نبا ويقال@: فراشه@/ وكذا يوافقه@,

:@
Ø ã
النّ	 ويقولون@: م�لتـه@/ بَرفع الناس سـائر ع� مفضxل كأ@نّه اKٕرتفاع@, وهو النxـبّوة

الطريق@/

قطع@, غ� من رجع ونُبّواً@: قتل باب من نَبواً الÍÚÉيبة عن السيف نَبا ـ مصبا
ء@:
ã
Ï¿ال عن الطبع ونبا ُيصبه@/ n اGدف@: عن ال«Îم ونبا بُعد@/ ء@:

ã
Ï¿ال ونَبا ناٍب@/ فهو

يقبله@/ nو نفر

َينبو@,
ã
Ø�ع ء

ã
Ï¿ال ونَبا واحدة@/ َمّرٌة ونَبوة ونُِبيّاً@, نُبُّواً ء ãÏ¿ال عن ه ÔÍ½ب نَبا ـ لسا

اKٕقـامة@/ والنxبْوة@: فْوة@/ Òا� والنxبْوة@: /@ ãÏ»نف عن دفعته أنا@: وأنبَيْتُه وَتباعد@/ ا| ÒQ أيى
اKٔرض@/ من ارتفع ما :@

Ø ã
	xوالن والنxباوة والنxبوة والعلّو@/ اKٕرتفاع@, والنxبوة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى ينخفض@, أن ء
ã
Ï¿ال شأن من

Ø
Fع ارتفاع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

اKKٕفاض@/ فيه يتوقّع مورد
ã
| ء

ã
Ï¾ ارتفاع



١٥ نبو

السـيف وارتفاع واòفض@/ الغّض فيه يتوقّع Dف Í½البـ رفع مصاديقه@: ومن

ã
| البـعد وحصول اGدف@/ ٕاصابة

ã
| ال«Îم

ã
| والتوقّف والنفـوذ@/ القطع

ã
| وتوقّفه

غ�ه@/ أو ع�طعام الطبع انطباق وعدم اXقصد@/ ٕا� الوصول

متناسبة@/ oمفاه ع� Qّوزاً تطلق اXناسبة وwذه

جهة من ٕانسان شأن
ã
| واعت2ء ارتفاع وهو النبّوة مقام اKٔصل مصاديق ومن

اKٕنسان@/ أفراد كسائر Ì¿ب ع�فطرة كونه مع وا@كتسابّية@, ذاتيّة واXعنوّية@, الروحانيّة

واKٕرتباط والطبيعة@, اXاّدة nعا ع�مراتب اKٕحاطة اKٕعت2ء@: هذا لوازم ومن
ٕاليـه@, وجّل عّز ا$ جانـب من الوحيى ونزول والظاهر@, ا¤سـوس وراء ما nبعـوا

وا¡قائق@/ ع�اXعارف واÌ¾Kٕاف

/@٤٥ . ٣٣ ـ وَنذيراً Ìاً Ù¿وُمب شاِهداً أرَسلناَك ٕانّا Û ã� النّ ا Ûv@أ يا

/@٣٠ . ١٩ ـ اً َنبيّ ã� وَجَعلَ الِكتاَب
ã
æآتا Lِا عبُد

ã
Ùæ ٕا

النبوء آثار من ليست الصـبا@: سّن
ã
| النّـبّوة وIقّق القوم ع� Îادة Ø¿ال فٕاّن

/@
ã
æالروحا اXقام وارتفاع الذات اعت2ء لوازم من هيى بل مهموزاً@,

/@Fzعل ي
ّتب وما والرسول
Ø ã
ب�الن	 الفرق رسل@:

ã
| وسبق

وا2òفة النبّوة مقام ٕاّن :@Ì¿ع ا¡اديى باب ¾Ìح ã
و| الكتاب هذا

ã
| وقلنا

ã
| خاّص وامتياز ,@

Ø ã
çذا ّ معنويى وارتفاع Ø ã

تكوي� ٕامتياز ٕامتيازات@, ث2ث ٕا� ÇJتاج
اXنصب@واXأموريّة ٕاعطاء وامتياز العبودّية@والفناء, حقيقة @تتحقّق Øح� ا£اهدة@والعمل

وا2òفة@/ النبّوة مقام
Ø
rي Øح� ٕاليه@, اXتعال ا$ جانب من

للنبّوة@: ولوازم آثار ا£يد القرآن
ã
ذ@كرت| وقد

/@٣١ . ٢٥ ا£ِرم�ـ ِمن عُدّواً Ý ã� نَ ِلُكل� َجَعلنا وَكذلك ـ ١



نبو ١٦

الذنب
ã
| يسـتعمل اللحاظ وwذا ا¡ّق@, ري ÒV

ã
| القطع ]ع� اKٕجـرام فٕاّن

اXعـ� وهذا وجّل@/ عّز ا$ وب� العـبد ب� اKٕرتباط يقطع ا2òف فٕاّن والعصيان@,
هذا

ã
| فالعداوة تعا�@, ا$ ٕا� الناس لدعـوة ٕاG×يّة بَعثة ا Øuفٕا النّـبّوة@, حقيقة يقابل

/@ ّ طبيعيى أمر اXورد

بالشياط�@: آخر مورد
ã
| Øع� وقد

/@١١٢ . ٦ ـ ا3ٕنسوا�ّن Òَشياط� عُدّواً Ý ã� نَ لُكّل َجَعلنا وَكذلك

يقابل أيضاً اXعـ� وهذا ا¡ّق@, عن و[ايل اعـوجاج عن عبارة الشطن فٕاّن
واKٕرتباط@/ النبّوة

/@١٦١ . ٣ ـ القياَمة يوَم َغل> ]ا يأِت َيغُلْل وَمْن َيُغل> أن Ý ã� لنَ كاَن وما@ ـ ٢

والصـفا اòلوص ويزيل اً Øوتغ� KًّوI يوجب ء
ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕادخال الُغلول@:

روحانيّته وكFل شأنه وعلّو
Ø ã
الن	 مقام رفعة Oالف اXع� وهذا وانكدار@/ خلط ٕا�

تكشف يوم يظهر والغلول وجّل@/ عّز ا$ عظمة قبال
ã
| التاّم وفناءه نيّاته وٕاخ2ص

ال«Ìائر@/ فيه

/@٩٤ . ٧ ـ اء ØÍ ØÉوال بالبَأساِء أهَلها أَخذنا ٕا3ّ Ý ãن� من َقريٍة
ã
| َسْلنا أْر وما ـ ٣

فـٕاّن ّيـة@, اXاد( وا¦اي2ت ال¿Îوات عن وينصـرفوا ا¡ّق ٕا� يتوّجهـوا Øح�
عاقبة

ã
| وتفّكر تنبّه له Jصل أن Zكن @K الدنيويّة بالتلّذذات مشتغ2ً دام ما اKٕنسان

اسـxزاء Kّٕا Gم وK@يزيد عبثاً@, ودعـوته لغواً
Ø ã
النّ	 بعث فيكون نفسـه@, وسعادة أمره

شديداً@/ وطغياناً

/@٦٧ . ٨ ا3ْٔرضـ
ã
| ُيثِخَن Ø	يح

Ò
Ìºأ لُه يكوَن أن Ý ãلن� كاَن ما@ ـ ٤

والسـلطة@/ النـظر Iت واXضبوط ا¤بوس ]ع� وهو اKٔس�@, bع اÌºKٔي



١٧ نبو

Kًقو
Ø ã
النّ	 برنا¶ أّن يراد مقهـوراً@/ الشخص وجعل والقدرة القـّوة ٕاعFل واKٕثخان@:

والعـفو العـطوفة وٕاعFل اXاّدة ماوراء nعوا ٕا� واGداية ا$ ٕا� الدعـوة هو وعم2ً
السلطة وتوسـعة الدنيا ا¡ـياة جانب وتقوية ال�وة واّدخار اXال bع K والرaة@,
ُيريد Lوا نيا Jالد َعَرض ُتريدون ـ أذKّء مقهورين الناس وجعل الظاهرية وا¡كومة
حيث من ا�هـة هذه ٕا� اÌºKٔي ضبط

ã
| النظر كان فٕاذا ـ oَحك َعزيز Lوا اÐ3خَرة

الدنيا@/ َعَرض ٕا� وتوّجه ّ دنيويى نظر فهو :@ هيى

اُمني>ته ã| يطاُن الش> Ò
أل Ø�] ٕاذا ٕا3ّ Ý ãن� و3 َرسوٍل ِمن قبِلَك ِمن أرَسلنا وما ـ ٥
/@٥٢ . ٢٢ ـ الّشيطاُن

ã

ُيل ما Lُا فَينسُخ

Ø�يُتم ]ع�ما كاKُحدوثة واKُمنيّة التقدير@/ مع أمر حصول يى ØÎ¿ت�ع[ ã
Ø�¦ا

Vلبة اXؤمن قلب
ã
|

ã
Ø�¦ا وظهور والتفويض@/ والرضا oالتسل Oالف

ã
Ø�¦وا شديداً@/

Kٕلقائه@/ مناسب ومورد الشيطان طمع

هذه ÏÉقتÇ[و البدنيّـة والقوي ا�«Êنيّة ا�هة آثار من يى ÙÎ¿الت أّن O Kو
وأمّا ا¢الف@, العمل مرحلة ٕا� يبلغ n ما عصياناً يعّد Kو اKٕنسان@, خلقة

ã
| ا¡يثيّة

مـنه اKٕستعاذة ويلزم اKٕنسان@, اختـيار عن خارج فهو ووسوسـته@: الشيطان ٕالقاء
واKٕستغفار@/

من واKٕلقاء يى ØÎ¿الت يعرضـه أن Zكن Ø ã
النّ	 قلب أّن ع� الكرZة اmKية فتدّل

وعصيان@/ خ2ف ّ أيى عن Jفظه وجّل عّز ا$ أّن Kّٕا الشيطان@,

/@٧ . ٤٣ ـ َيسxزُءون به كانوا ٕا3ّ Ý ãن� ِمن يأتzم وما ـ ٦

ÇIق�ه يـريدون
Ø ã
ن	 يأتzم ٕاذا أيى واKٕهانة@, التحق� طلب ]ع� اKٕسxزاء

وأقـواله وأعFله
Ø ã
الن	 حياة برنا¶ فٕاّن وهذا يكون@/ Lو ّ وبأيى مطلق بطور وٕاهانته

ّ الدنـيويى التـعيّش ٕا� التوّجه Kّٕا نظر Gم ليس الّذين القوم هؤKء Hالف وأفكاره



نبو ١٨

وا¦اي2ت@/ باXاّديّات والتعلّق

اXوهومة@/ باmKخرة ÍÈا¡ا العيش يبيع
Ø ã
الن	 بأّن فيحسبون

كونوا للنّاس يقوَل Ø Ôj والّنبّوة كم Ô¡وا الكتاَب Lُا يؤتيَه أن àÌ Ò¿ ِلبَ كاَن ما@ ـ ٧
/@٧٩ . ٣ ـ Lا دوِن ِمن

ã
� ِعباداً@

وصفاته وٕا�@معرفة@أÊºئه عّز@وجّل@وٕا�التوحيد ٕا�ا$ اòلق يدعو
Ø ã
الن	 فٕاّن

وTدودّيته@/ وفقره عبوديّته يعرف وهو نفسه@, ٕا� يدعوهم أن له Zكن ف2 وآياته@,

عنه@/ النبّوة وحقيقة الرفعة مقام
ã
يُن وهذا

/@٥٥ . ١٧ �َع�بَعضـ الّنبي� بعَض لنا َفض> وَلَقد ـ ٨

ã
و| التكوين@, أصل

ã
| ٕامتيازات@: بث2ث الناس سائر عن ÇZتاز

Ø ã
الن	 ٕاّن قلنا

تعا�@/ ا$ من به اXأموريّة تعلّق ã|و وا£اهدة@, العمل

تـتبعان Çا Ø̂ ٕا والثالثة الثانية اXرتبة فٕاّن اKُو�@, ا�هة اXـقام@: هذا
ã
| والعمدة

الثابت@/ اKٔساس ع�تلك تبنيان واXرتبتان ومبدءاً@, وأساساً أص2ً لكوuا اKُو�@,

/@١٧ . ١٣ ـ بَقَدرها َفساَلتأودية ماًء Êِء
Ú
ال« ِمَن أنَزَل

التكوين جهة من امتيازهم هو الفضيلة@: جهة من اKٔنبياء
ã
| اKٕخت2ف fبدأ

اKٔعFل تلحقه الثابت اKٔصل و]قتÏÉهذا ا�هة@, هذه
ã
| مرات}م واخت2ف واòلقة@,

واXأمورّية@/ وا£اهدات@,

اÇòلق فـٕاّن وأنواعها@, اXوجـودات طبقات bيع
ã
| جارية الضـابطة وهذه

oا¡ك وهو يشاء@, كيف يشاء ]ا يشاء من يعطيى وجّل@, عّز بيده والتقدير والتكوين
اXدب(ر@:

ـ@٣٠ . ٢٢@/ واتِ وا3ٔرض واختhفُ ألِسَنِتكُم وألوانكُم مى وِمن@آياته خلقُ الس>



١٩ نبت

النبّوة@/ مطلق مقام تلزم
ã
الّ� اòصوصيّات من آثار \انية فهذه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبت@:
وأنبَت التعدية@,

ã
| ا$ وأنبته النبات@, ËºKٕوا قتل@, باب من نبتاً نَبت ـ مصبا

ينبُت Xا قيل
Ø
j متعّدياً@, Kّٕا ّ الرباعيى يكون K وقال ّ اKٔصمعيى وأنكرها لغة@, اللزوم ã|
غرسه@/ َجَر@: xالش الرجل ونّبت أشَعر@/ ٕانباتاً@: الغ2م وأنبَت وَنبات@/ َنبت

معروف@, فالنبت يستعار@,
Ø
j مزروع@, من ^اء ع� يدّل واحد أصل نبت@: ـ مقا

لَناِبتـَة ف2ن
ã
ب�

ã
| ٕاّن ويقال@: غرسـته@/ الشجَر@: wَنَبت اKٔرُض@/ وأنبتت نَبت@, يقال@:

من ّ حيى والنxبيت@: الولد@/ من صغار نشٌء Gم نشأ ٕاذا ناِبتـٌة@: ف2ن
ã
لب� ونبَتْت /@

Ø
Ì¾

/@hكر أصل ِصدق@: َمنبِت
ã
| وهو الشجر@/ هذا ِنبتََة أحسَن وما ا¨ن@/

فعله@, والنxبات@: َنبت@/ فهو اKٔرض@,
ã
| اُ$ أنَبت ما كّل الليث@: النبت@: ـ لسا

يقوم Ëºٕا النـباَت ٕاّن الفّراء@: قال ٕانباتاً@/ النـباَت ا$ أنبَت يقال@: ٕاdه@, َري ÔV ريى ÒNو
اXصدر@/ مقام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا¤ّل كان سواء با§ّو@, Tّل من ء

ã
Ï¾ خروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

وغ�ه كالك2َٔ K أم كاKٔشجار ساق له اòارج النبات كان وسواء آخر, ً2ّ ÒT أو أرضاً
/@ ّ ماّديى وغ� نبات@, غ� أو له@, ساق K ا ØW

ونّبـته@/ به ونبت أنبَتـه :@ يى التعـد( ã| ويقال Kزماً@, مصـدران والنxبات والنxبت
اKٕط2ق@, هذا يؤيّد واKٔلف للنxبت@, مصداقاً كونه باعتبار َينبت ع�ما النxبات ويطلق

اXفهوم@/ هذا فيه يستمّر فكأ@نّه



نبت ٢٠

ã
و| با§ّو@/ Tّل من اòروج ٕا�جهة اXاّدة

ã
| النظر أّن وا§ّو@: ب�اXاّدة والفرق

اòروج@/ بعد ورشد زيادة حصول جهة ٕا� ا§ّو

/@٢٧ . ٨٠ ـ اً َحبّ فzا فأْنَبْتنا@

/@٦٠ . ٢٧ ـ َشَجرها@ ُتنبتوا لكُمأن كاَن ما@ َجٍة Ö Òw ذاَت حدائَق به فأْنَبْتنا

/@١١ . ١٦ ـ يتوَن والز> ْرَع الز> به َلكُم ُيْنِبُت

/@١٤٦ . ٣٧ َيقط�ـ ِمن ةً َشَجَر َعلَيه وأْنَبْتنا

اKٔرض@/ من خارجًة نبات ذوات والزرع والشجر وا¡دائق ا¡ّب جعل يراد

/@١٠ . ٣١ ـ hكَر َزْوٍج ُكل� ِمن فzا فأْنَبْتنا

/@١٩ . ١٥ ـ َموزون ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل� ِمن فzا وأْنَبْتنا

/@٥ . ٢٢ ـ يج Òw َزْوٍج ُكل� وأْنَبَتتِمن

وهذا التوضيح@, مقام
ã
| يذكر ما بقرينة مذكور غ� اXوارد هذه

ã
| به اXفعول

مyا@/ وأشياًء أزواجاً أيى واللغات@, اXكاXات bيع ã
| Qريى ã

الّ� الضوابط من

ٕاظـهار ٕا� ٕاشارة وجّل@, عّز ا$ ٕا� الكرZـة اmKيات هذه
ã
| اKٕنبات وُنسب

آية@:
ã
ونسب| السلطة@/ وٕاجراء ا¡كومة وٕاعFل القدرة

زوج@/ ُكل� ِمن وأْنَبَتْت َوَرَبْت ْت Øðاه zا اXاَء َعلَ فٕاذا أنَزلنا

القدرة هذه نتيجة
ã
و| تعا�اXاء ا$ ٕانزال أثر

ã
| هنا اKٕنبات فٕاّن ٕا�اKٔرض@:

طبيعيّاً@/ أمراً بعده فيكون والتدب�@,

اXنبسطة الكب�ة أوراقها جهة من الشجرة كون ]ع� فهو عليه@: اKٕنبات وأمّا
ٕا�يقط�@/ ول�اجع ـ وأعضائه لبدنه ساترة



٢١ نبت

ـ َحَسناً َنباتاً ا Òxوأنب َحَسن بقبوٍل ا Øwر َلها فَتقب> ///@ ãَبط�
ã
| ما لََك َنذرُت

ã
Ùæ ٕا َرب�

/@٣٨ . ٣

/@١٧ . ٧١ ـ ٕاخراجاً رجكُم ÔOو ُيعيدكُم Ø Ôj َنباتاً ا3ٔرض ِمَن أنَبتكُم Lوا

اKٕنسـان أفراد وٕا� الّس2م علzا hمر ٕا� اKٕنبات يتعّلق اmKيتـ� هات�
ã
|

أعّم@/ جنس فٕانّه واKٕنسان@, ا¡يوان
ã
النبات| مفهوم وجود باعتبار عموماً@,

فيخرج ال
اب@واKٔرض, أيى اKٔصيل, تكّونه مبدأ وا¡يوان@Oرج@من@Tّل@وهو
اKٕنسان يُعيد Øj واKٕنسانّية@, ا¡يوانيّة ٕا� يصل أن ٕا� بالتدريج والرشد با§ّو مyا

أخري@/ مّرة ٕاليه يص� الّذيى ال
اب من

رجة ÔU فهيى وروحانيّاً@, ماّدياً والرشد ال
بية يشمل عاّم فهو :@hمر ٕانبات وأمّا
تعا�@/ ا$ تربية Iت وا§ّو الرشد Gا Jصل

Ø
j ,@ ّ ماّديى Tّل من

اKٔرض جـهة من وٕاط2قه@, اKٕنبات مفهوم عموميّـة ع� دKلة اmKيتـ� ãف
با§ّو مطلق Tّل عن مطلقاً ء

ã
Ï¾ خروج فيه@: فاKٔصل وغ�ها@/ ّ اXاّديى وا§ّو والشجر

معنويّاً@/ أو ماّديّاً والرشد

ع� يدّل وهو ٕافعال اKٕنبات فٕاّن اKٕنبات@: دون بالنبات اXصدر
ã
| التعب� وأمّا

مصدره وتكرير من@أنَبَت@, اXع�@يستفاد وهذا به@, ا¡دث@ٕا�الفاعل@وقيامه جهة@نسبة
وامتداد ع�استمرار فيدل النبات وأمّا اXطلق@, اXفعول باب ã| Fك تأ@كيداً Kّٕا يزيد K
ع� يدّل واKٔلف Vّرد@, مصدر فٕانّه هو@, حيث ومن نفسـه والرشـد ا§ّو مفهوم

ã
|

وع� بالفاعل@, الفعل قيام ¡اظ ع� دKلة فيه :@ َنباتاً أنَبتكُم ـ تعا� فقوله استمرار@,
يكن n ولو الفعل@, ع�مفهوم يدّل ما

ã
يك اXطلق اXفعول

ã
و| والرشد@/ ا§ّو استمرار

الفعل@/ ماّدة من



نبذ ٢٢

وِصبٍغ هِن Jبالد َتنُبُت سيناَء طوِر من ُرُج ÒH وَشَجرةً َجنّاٍت@/// بِه لكُم فأنشأنا
/@٢١ . ٢٣ @ِكل�ـ Ðhل

مرتبطة@ومصاحبة@بالدهن@وِصبغ الشجرة تلك @َتنبت أيى للربط@واXصاحبة, الباء
@كل�@/ m2ل

ã
| KًّوIو اً Øتغ� يوجب ء

ã
Ï¾

ã
| غمس مصدراً بغ xوالص به@, يصبغ ما بغ والص(

ذلك ومن بغ@, xالص أنواع من ٕا�نوع ٕاشارة بغ@: الص( ã| والتنك� باطناً@/ أو ظاهراً حالته
والزيتون@/ اKٕدام

ã
| �òا غمس

ٕاط2ق@/ وبنحو فقط ُدهناً ُتنبت K الشجرة فٕاّن التعدّية@: يناسب Kو

ا3ٔرِض َنباُت به فاختَلَط Êِء
Ú
ال« من أنَزلناُه كFٍء نيا@ Jالد ياة Ò¡ا َمثَل م Ô ÒG ْب ß

ÍÈوا
/@٤٧ . ١٨ ـ ÓDَهش فأصَبح

وا¡ياة منه@/ واKٕفاضة الواجب الثابت ّ ا¡يى نور ã Ù�Q عن عبارة ا¡ياة حقيقة
ا¡Çياة وهـذه ,@ ّ اÇXاّديى nالعـا هذا ã

| متجل(ية نازلة ضعيفة مرتبـة عن عبارة الدنيا
فـ2 فzا@, اXاء بٕا¾Ìاب ا�البة اللطيفة اXتلّونة ÍÉÔòا كالنباتات اXتجلّية اXتظاهرة

باXاء@/ حياtا ا Ø̂ وٕا أنف«Îا@,
ã
| Gا تقّوم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبذ@:
نبذاً@: أنِبـذه َء

ã
Ï¿ال ونبذت وٕالقـاء@, طرح ع� يدّل صحيح أصل نبذ@: ـ مقا

الّذيى اXنبوذ@: Ø ã	والص اXاء@/ عليه وُيصّب نية mKا ã| يُل� ا¦ر والنxبيذ@: /@ يديى من ألقيته
يب@, xالش من نبذ رأسه

ã
و| يس�@/ ء

ã
Ï¾ أيى مال@, من نَبٌذ بأرضكذا ويقال@: اُّمه@/ تُلقيه

وصغره@/ لقلّته يُنبَذ الّذيى كأ@نّه يس�@, أيى



٢٣ نبذ

مطروح@/ َمنبوذ@:
Ø ã
وص	 َمنبوذ@, فهو ألقيته@, ÍÈب@: باب من نَبذاً نبذته ـ مصبا

فانِبذ نقضته@/ ٕالzم@: العهَد ونبذت يشتّد@/ Øح� ي
ك أيى ينبذ Kٔ@نّه النبيذ@, يى Ød ومنه
سابقاً wم توِقع ف2 النقضللعهد مyم فعلمت قوماً هادنَت ٕاذا معناه ٕالzمع�سواء@:
خالفxم@/ ونابذtم@: أYلته@/ اKٔمَر@: ونبذت العهد@/ نقضت @ُتعلمهم@أ@نّك Øٕا�النقضح�

وهيى البيع@, ã| اXنابذة عن وuي القوم@/ عن بعيداً يكون ]عزل ذته ØHا مكاناً@: وانتبذُت
نُبذة@: وجلس بكذا@, البيـع وجب فقد متاعيى نبذَت أو متاَعك نبذُت ٕاذا تقول@: أن

ناحية@/

النxعل نبذ نبذته يقال ولذلك به@, اKعتداد لقلّة وطرحه ء
ã
Ï¿ال ٕالقاء النxبذ@: ـ مفر

لقلّة طرحوه أيى مyم@, فريٌق ونبَذُه به@/ اعتدادهم لقلّة ُظهوِرهم وراَء َفنَبذوُه لق@/ Òòا
َلم@/ xالس ٕالzم ألِق fعناه َسواء@, ع� ٕالzم فانِبْذ به@/ ٕاعتدادهم

به ٕاسxانة ء
ã
Ï¿ال Kٕلقاء Ëºٕا النبذ أّن والطرح@: ب�النبذ الفرق ـ ٢٤٥ الفروق

فهو الفعل �نس Ëºٕا والطرح@: ُظهوِرِهم@/ وراَء@ َفَنبذوُه ـ قال وGذا عنه@, وٕاستغناء
ولغ�ه@/ لذلك يكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو وليس]ع�الطرح عنه@, ٕاستغناًء ء

ã
Ï¾ ٕالقاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

النقض@/ أو اKٕعðال أو اKٕسxانة

التبعيد@/ مطلق بلحاظ رميى الطرح@: أّن وسبق

ربط@/ ٕاNاد مع آخر ء
ã
Ï¾ مقابل

ã
| ء

ã
Ï¾ جعل واKٕلقاء@:

جريانه@/
ã
| كان

Ø
Fع ء

ã
Ï¾ أو شخص تنحية والعزل@:

/@١٤٥ . ٣٧ َيقط�ـ ِمن ةً َشَجَر َعلَيِه وأْنَبْتنا oَسِق وهو بالَعراِء َفَنبَْذناُه



نبذ ٢٤

يونس فٕاّن واKٕسxانة@, الطرح مفهوم اXاّدة@ليس@فzا ع�@أّن الكرZة اmKية تدّل
بـقرينة رÇaة@, مورد

ã
| وقع وقد oسق وهو اKٕبتـ2ء من التخلّص بعد pصr

Ø ã
النّ	

ٕالقائه مطلق ٕا� النظر بل يُسxان@, وأن يُطرح بأن مع� K عليه@: واKٕنبات اSKٕاء
:@٤٩ . ٦٨

ã
| تعا� وقال بالعراء@/

َمذموم@/ وهو بالَعراء َلُنِبَذ َرب�ِه ِمن ِنْعمٍة َتداَر@كَُه أن لَْو3@

/@١٠١ . ٢ ـ ُظهورهم وراَء Lِا كتاَب الِكتاَب اوتوا ال>ذيَن ِمن فريٌق َنبَذ

/@١٨٧ . ٣ ـ hًَقلي ناً@ Ò\ به ْوا@ Ò Ò�واش ُظهورهم وراَء فَنبذوه

ويتوّجهون عنه@, مستغنون م Øu@أ وJسبون ظهورهم وراء ا$ كتاب ألقوا أيى
قليلة@/ خياليّة دنيويّة منافع ٕا� العمل هذا ã

|

/@٤٠ . ٢٨ ـ
Ø Ò
oال

ã
| فَنبذناهم وجنوَده فأخذناه

قبال
ã
| جعلهم اXراد بل ,@

Ø
oال

ã
| وطرحهم رمzم اXع� وليس ألقيناهم@, أيى

البحر@/ جريان

وكـذلك ا Ôtفَنبذ سول الر> ِمنأثر قبَضًة فَقبضت به Íوا Ô½َيب n ]ا Íُت Ô½ب قاَل
/@٩٦ . ٢٠ ـ

ã
Ï»نف

ã
� َلْت سو>

والساحر ,Ïºو[ الّذين@آمنوا السحرة من ّ السامريى بكون الظّن السمر: ã|@سبق
بوسائل ويتوّسل الناس@به@, Í½يب@n ]ا Í

Ô
يب½ وقد اXاّدة@, nعا وراء ا

Ø
W يرتبط@باُمور قد

Uصوصة@/ أموراً عمله
ã
|

ã
ويُل� أنظارهم@, عن بعيدة وأسباب

Ø ã
ا�ز� فٕاّن wا اXعرفة نستطيع ف2 وخصوصيّاته@: ا�ريان هذا جزئيّات وأمّا

مكتسباً@/ Kو كاسباً K@يكون

آثار من قبضة وأخذ به يب½Íوا n ما ا��وت nعا Íمن
Ô
ب½ التفس�بِأ@نّه وأّم



٢٥ نبذ

nبعـا واXرتبط العمل@, هذا
ã
| نفسـه بتسويل اع
ف فٕانّه صحيح@, فغ� :@nالعا تلك

نفسه@/ wوي Tكوماً K@يكون ا��وت

/@٥٨ . ٨ ـ َسواء Òَع� ٕالzم فانِبْذ ِخيانًَة قوم من اَفن> ÒH وٕاّما@

بتوّسط النبذ ذلك يكون وأن عyم@, وان½Íف ووفاقهم@, عهدهم ٕالzم ألِق أيى
وشّدة@/ وحّدة تعّصب دون من وٕاعتدال@,

:@
ã
| Fك النبذ@ وهذا

/@١٠٠ . ٢ ـ 3@يؤمنون أ@ك�ُهم بل مyم فريٌق نبَذُه َعهدًا عاَهدوا@ F ُكل> أَو
عنه@/ ٕاستغناء مقابلهم

ã
| وجعله ٕالzم ٕالقاؤه العهد@: فنبذ

/@٤ . ١٠٤ ـ طََمة Ô¡ا
ã
| َلُينبَذن> hّك@

اعتباراtم شخصيxّم@وعنواuم@ويزيل Ì»يط@يكT @قبال ã|@َعلون ÔNَلُيلَقون@و@ أيى
وتضعيفهم@/ وتعيي}م الناس وIق� اXال@, Pمع ا@كتسبوها

ã
الّ�

أخَلَده@/ مالَُه أن> سُب ÒJ ده وَعد> ما3ً َع Ò Òb ال>ذيى ٍة َز Ò ÔX ٍة َز ÔY لُكّل ويٌل

/@ ØsهP عنه Øع�Xا وشّدة ومضيقة ٕابت2ء Tيط عن عبارة طَمة Ô¡ا وهذه

/@١٦ . ١٩ ـ اً ¾Ìقيّ َمكاناً@ أهِلها@ من انتبَذْت ٕاذ@ Òhَمْر الكتاِب
ã
| واذ@كُر

/@٢٢ . ١٩ الَمخاضـ فأجاَءها َقِصيّاً َمكاناً بِه فاْنَتبََذْت فَحَملتُْه

أهلها@, عن مستغنياً البلد@, من
Øã
Ï½َق

Ø ã
}Ì¾ مكان ٕا� نفسه ٕالقاء اختارت أيى
ٕاستغناًء@/ الفعل ع�اختيار ويدّل ٕافتعال واKٕنتباذ

نزول أوجب اXتعال@, ٕا�ا$ اòالص والتوّجه اKٔهل@والبلد عن اKٕنقطاع وهذا
اليابسة@/ النخلة وبا\ار اXاء Pريان تأم�معا¾Îا

Ø
j ,@ ّ الزكيى الغ2م وهبة ٕالzا الروح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ن� ٢٦

ن�@:
باXصدر@/ تسمية اللقب@, :@�xوالن لّقبه@/ ÍÈب@: باب من ن�اً ه Òن� ن�@: ـ مصبا

بعضاً@/ بعÎÉم ن� وَتناَبزوا@:

تقول: بالتسك�@اXصدر, Ö�xنباز,@والنKٔا وا�مع اللقب@, بالتحريك@: Ò�xالن ـ صحا
للك�ة@/ شّدد يُلقّ}م@, أيى بالصبيان@, Ô Ùيُن� وف2ن لّقبه@/ أيى نَ�اً@: يَن�ه ه Òن�

بـاKٔلقاب@, التداعيى والتناُبز@: اXصدر@/ :@ Ö�xوالن اللقب@/ بالتحريك@: Ò�xالن ـ لسا
ذمّاً@/ كان Dف يك� وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يدّل Ëºٕا ٕانّه اللقب@:

ã
| وسبق السي(ئة@, الدعوة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

تفسـ�
ã
| مساTة به والتعبـ� التلقيب@, ليس]ع� مصدراً Ö�xفالن ذّم@/ أو مدح ع�

اXع�@/

تعا�@: قوله هذا ع� ويدّل

َتناَبزوا و3 أنُفَسكُم َتلِمزوا و3 َقوم@/// ِمن َقوٌم َيسَخر 3 آَمنوا ال>ذيَن ا Ûv أ يا
/@١١ . ٤٩ ـ اZ3ٕان َبعَد الُفسوق

Ô
Ë
Ö
º3ا ِبئَْس با3ٔلقاِب

:@�xوالن شديد@/ وتضعيف تعييب هو واللxمز@: وتذليل@/ قهر مع حكم خر@: xفالس
عرفّية@/ أو عقليّة أو دينيّة مقّررات عن اòروج هو والُفسوق@: السّيئة@/ الدعوة هو

بـا$ اXعتقدين اXؤمن� من واKٕيذاء بالتحق� يرتبط ما
ã
| مراتب أربع هذه

مؤمن@/ غ� أو مؤمناً آخرين قوم ٕا� بالنسبة عّز@@وجّل



٢٧ نبط

السخر@/ وهو وذمّاً@, قبحاً اKٔشّد هو ـ@ فاKّٔول

وتذليل@/ قهر فيه وليس بعده ـ@
ã
æوالثا

شديد@/ تعييب فيه وليس فقط بالدعوة Uصوص ـ@ والثالث

اXضبوطة@/ اXقّررات عن خروج فيه ما ـ@ والرابع

ب�اXؤمن�@/ اXعا¾Ìة بآداب يتعلّق ما اع Ôb فzا الكرZة فاmKية

مقـام عن وا¤روميّـة واKٔنانيّـة الُعجب هو اKُمـور@: هذه منشأ أّن O@Kو
الباطنّية@/ ا¡قيقيّة العبوديّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبط@:
واXاُء استخرجته@/ اXاء: واستنبطت ء@,

ã
Ï¾ ع�استخراج تدّل كلمة نبط@: ـ مقا

ع� ا¤مول ومن اXياه@/ Kستنباطهم به واً Ø Ôd النxَبط ٕاّن ويقال َنَبط@/ استُخرج ٕاذا نفسه
]اء البياضمشبّه ذلك كأّن أنبُط@, وفرس الفرس@, ٕابط Iت بياضيكون النwبطة@: هذا

َنبط@/

أخـ2ق
ã
| استعمل

Ø
j العراق@, سواد ي�لون الناس من جيل النxبط@: ـ مصبا

وتـفتح@,
Ø
ËÉت والنون ألف@, بزيادة نباطيى والواحد أنباط@/ وا�مع وعوامهم@, الناس

استخرجته@باKٕجxاد, واستنبطت@ا¡كم: /
Ø ã
èعراKٔومنعه@ابن@ا@, ّ ورجل@نَبطيى قال@الليث:

اXاء@/ ا¡افر استنبط من وأصله مثله@, ٕانباطاً وأنبطته

ابيّض الّذيى الفرس وهو النxَبط@, ËºKٕوا أنَبط@/ تصغ� ُنَبيط@: ـ ٣٩٦ اKٕشتقاق
تستخرجه ما أّول وهو الب�@, َنَبط والنxَبط@: كان@/ لون ) من@أيى منه@وأع2ه سفَل بطنه@وما

حَفرها@/ ٕاذا وأنبَطها@: ب�اً ف2ن واستنَبط مائها@/ من



نبط ٢٨

الركيّة نَبط سيده ابن ُحفرت@/ ٕاذا الِب� قعِر من ينِبط الّذيى اXاء النxَبط@: ـ لسا
أنبـاط وا�مع والنxَبـط@, النwبطة اXاء Ëºوٕا أماهها@/ ونبxطها@: واسـتنبَطها وانبَطها نَبطاً
:@Kًوما وخ�اً ÓFعل منه واسـتنبط نِبط@/ اُ فقد اُظِهر ما وكّل نبع@/ اXاُء@: ونَبط وُنبوط@/

باجxاده@/ الباطن الفقه استخرج ٕاذا الَفقيه@: واستنبط استخرجه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ء

ã
Ï¾ باطن من ٕاخراجه أو ء

ã
Ï¾ خروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

واستخراج اKٔرض@/ باطن من أو الب� قعر من اXاء استخراج مصاديقه@: ومن قعره@/
وباطن الفرس بطن من بياض وخروج مصادرها@/ من والعلوم اKٔحكام من اXشكل

منه@/ خفاء
ã
و| أعضائه

العراق@,
ã
ÏÈأرا من خفيّة بعـيدة

ã
ÏÈأرا

ã
| يسكنون قوم ع� يطلق والنxَبط@:

والعجم@/ العرب العراق� ب� Dف Tلّهم ٕاّن ويقال

يظهر الّذيى والبياض /@
Ø ã
خ باطن Tّل من ويستخرج ُينَبط ما ُفعلة@: والنwبطة

الفرس@/ بطن من

ـ م Ôyم َيستنِبطونه ال>ذيَن َلَعِلمه مyم ا3ٔمر ãوٕا�اُو� سول الر> ٕا� َرّدوه ولَو
/@@٨٣ .@٤

تعا�@: قوله
ã
| اKٔمر ٕا� راجع الضم�

به@/ اòوفأذاعوا ا3ٔمنأو من جاءُهمأمر وٕاذا

والغزوات@/ ا¤اربة ٕا� اXربوطة اÌºKٔار ٕافشاء عن الyيى واXراد

]Çجّرد اً
Ø
Ì¾ أو خ�اً اXسلم� باُمور يتعلّق ما ٕاذاعة عن تÇyيى الكرZة اmKية



٢٩ نبع

به وبص�ة ٕاحاطة له ٕا�من ٕارجاعه والوظيفة ويق�به@, علم دون من اط2ّع أو Êºع
اòـفاء من وHـرNها عنده موجودة مصـادر عن واKٕسـتنباط التحقيق ٕامكان وله

وٕافساد@/ فساد أم ص2ح به اKٕذاعة أّن
ã
| تدّبره

Ø
j الظهور@, ٕا� والباطن

الكرZة@/ اmKية
ã
| باKٕستنباط التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نبع@:
من خرج لغـة@: نفع باب من نَبعاً ونبع قعـد@, باب من نُبوعاً اXاُء نبع ـ مصبا
ويتعّدي َمنابع@/ وا�مع اXاء@, رج ÒU نَبع@: ÒXوا ينابيع@/ وا�مع للع�يَنبوع@, وقيل الع�@/

ٕانباعاً@/ ا$ أنبعه فيقال@: باGمزة

يَنبوع@/ منـه ينبُع الّذيى واXوضع اXاء@, نُبوع ـ ٕاحـداYا كلمـتان@: نبع@: ـ مقا
اKٔرض@/ من ارجه ÒU اXاء@: ومَنابع َعَرقه@/ مyا يسيل

ã
الّ� واضع ÒXا البع�@: من والنxوابع

شجر@/ النxْبع@: ـ واKُخري

تفـّجر@, ونُبـوعاً@: نَبْعاً اXضارع@, ã|و ã
ÏÈاXا

ã
| البـاء Mركات ينبع نبع ـ لسا

Gا يقال ماء ع� ا¡جاز وبناحية الع�يَنبوعاً@/ يت Ød ولذلك الع�@, من خرج وقيل
عنه@/ ا$

ã
ÏÈر طالب

ã
èأ بن

Ø ã
ع� mKل ي2ً ÒK

ã
تَس� يَنبُع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
التفّجر@/ وهو رج@, ÒU من ماء أو مايع خروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
الَع�@/ له يقال ا¢َرج وهذا

والفور@/ واGيجان والغليان ب�اXاّدة الفرق الفور@:
ã
| وسبق



نبع ٣٠

أ@ك�@, ٕاشتقاق والنجم@: والنبغ والنبط والنبش والنبت النبث ومواّد اXاّدة وب�
اòروج@/ مفهوم وNمعها

/@٩٠ . ١٧ ـ َيْنبوعاً ا3ْٔرِض ِمَن َلنا تَفُجر Ø	ح لََك نؤِمَن وقالوا لَن

يتلّفظ وقد ا¡جاز@, ناحية ينبع
ã
| Fك الع�@, من اòارج الyر به يسّمي اليَنبُع

كث�@, جريان فيه ع� من اÇòارج الyر به مراداً الينـبوع ويقال واو فñاد oبالتفخ
النبع@/ موضع K اXاء@, من ا£ري ذلك هو فالينبوع

جريان فzا ويشكل وا¡رارة@, اليبس علzا يغلب ا¡جاز أرض كانت ا@ ØXو
من ينبوع باخراج Gم@, معجزة ٕاظهار pصr

Ø ã
النّ	 من طلبوا اKٔرض@: وجه ع� اXاء

اKٔرض@/ ع�وجه جريانه يروا Øح� أرÎÈم

فٕانّه وحقيقة@, ونور ومعرفة ع�هدي دKلة فيه ليس الطلب هذا أّن O Kو
يدّل Kو عرفّية@, وتداب� قُوي من ويتحّصل ماّديّة مقّدمات ع� يتوقّف ّ ماّديى أمر

معنوّية@/ وارتباط روحانيّة ورفعة نبّوة ع�مقام

جواwم@:
ã
| تعا� وقال

/@٩٤ . ١٧ ـ دي ÔGا جاَءُهم ٕاذ يؤمنوا أن النّاَس َمَنع وما

َزْرعاً بِه رُج ÔO Ø
Ôj ا3ْٔرِض

ã
| َينابيَع فَسـلكُه ماًء Êِء

Ú
ال« ِمَن أنَْزَل Lَا أن> تََر Òn@أ

/@٢١ . ٣٩ ـ تِلفاً ألوانُه ÔU

وليس]Çع� عـ�@, من اòارج اXاء ري ÒV ]ع� اليَنبوع أّن ع� دKلة فzا
نَبع@/ ÒXا هو ا Ø̂ وٕا اòروج@, موضع

اXقصود ٕا� اXوصل ال�نا¶ ٕاجراء
Ø
j التاّم@, النظم

Ø
j التدب�@,

Ø
j التكوين هذا

وعلمه@/ ع�قدرته شاهد
Ø
kوأ دليل أحسن اXاّدّية@: تأم�ا¡ياة

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣١ نتق

نتق@:
العرب@: تقول أصله@/ من وقَلعه وَزعزعته ء

ã
Ï¾ َجذب ع� يدّل أصل ـ مقا

جذبه وذلك ِحباله@, ُعَري نتق له ßa َتزعزع والبع�ٕاذا َجذبته@/ الِب�@: من الغرب َنتقُت
مـyا نُِتقوا م Øu كأ البـاب@, قياس وهذا أوKدها@/ Ôك� ناتق@: وامرأة ,@ فتَْس
خيى ٕايّاها

أرحاماً@/ أنتق ّن Øuفٕا باKٔبكار عليكم ا¡ديث@:
ã
و| نَتْقاً@/

ـ
ã
| عبيدة أبو وقال نَتْقاً@/ أنتُقه نتقتُه وقد والنxفض@, عزعة xالز النxْتق@: ـ صحا

أيى Çلَد@, ßا� ونـتقُت را@كـَبه@/ يـنفُض كان ٕاذا ناتق@: وفرس زعزعنا@, أيى َنتْقنا@, وٕاذ
سَلخته@/

نَتقاً@: وينتقُه ينِتقه َء
ã
Ï¿ال ونَتق والنxفض@/ وا�ذب ّز ÒGوا الزعزعة النxتق@: ـ لسا

ã
| وجاء ورفعناه@/ َزعزعناه أيى َفوَقهم@, ا�بَل َنتْقنا وٕاذ ـ الت�يل ã|و واقتلعه@/ جذبه
ٕاذا نَتقاً@: اKٔوعيـة من وغ�Yا راَب ßوا� قاء الس( وَنتقت مكانه@/ من اقتُلع ٕانّه :@�òا

فيه@/ ما يستخرج Øح� نفَضه وقيل@: ُزبدته@, منه ليَقتلع نَفضه

رشح@/ نّز@, قلع@, أزاح@, أبعد@, pناتَقr ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
السقاء@/ نتق مصاديقه@: ومن مع@اهðاز, ا�ذب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

Hرجه Øا¡ب�ا�ن�ح� ونتق ِحباله@/ وُعري له ßa البع� ونتق الب�@/ من الدلو ونتق
وسلخه@/ ا�لد ونتق را@كبه@/ الفرس ونتق والسقاء@/ ا�راب نتق

ã
| Fك@

اXكان@/
ã
| انتقال ٕا� نظر دون من ء

ã
Ï¿ال نفس

ã
| Iريك ٕانّه اGّز@:

ã
| وسبق



نتق ٣٢

القيدان@/ هذان فيه ي2حظ فاKٔصل

وNمعها أ@ك�@, ٕاشتقاق والنتف@: 
والن والنتخ والنتح النتج ومواّد اXاّدة وب�
وا¡ركة@/ ا�ذب مفهوم

عواطف جلب توجب بكراً كانت ٕاذا اXرأة فٕاّن أرحاماً@: أنتُق ـ حديث وأمّا
ليست ا Øuفكأ الثّيـب@: وأمّا الطرف�@/ أرحام ومن نف«Îا من وفطرًة@, طبيعة اKٔرحام

حديثة@/ جديدة وصلxا

/@١٧١ . ٧ ـ م
ß ß
w واِقٌع أ@ن>ُه وظّنوا ُظل>ة كأ نّه َفوقهم ا�َبَل نَتْقنا وٕاذ@

ومن والفطـرة@, بالطبيعة ÓFعظيـ يكون ما كّل عن عـبارة ٕانّه ا�ـبل
ã
| سـبق

O@Kتّص فا�بل فيه@, اهðاز مع ء
ã
Ï¾ جذب والنتق اXعروفة@/ ا�بال تلك مصاديقه

فوق جانب ٕا� َذب ÔN oعظ ع�سحاب ينطبق أن Zكن بل اXعروف@, با�بل معناه
به@/ يُظَلّوا Øح� رُءوÎºم

بنو كان جانب ٕا� ا�بل من قلّة أو قسمة [ايل اXراد يكون أن أيضاً ويصّح
وقوعها@/ جهة مع@توّحشمن @ظل(ها

ã
| @يستقّروا Øح� الناحيّة, @تلك ã|@ائيل@يسكنونÌºٕا

اXورد@/ Rصوصيّات أعلم وا$ الذهن@/ من وأقرب أوفق اXع�اKّٔول ولكّن

كـ�ة ع� توجد قد ا Øuفٕا راد@, Òكا� متجّمعة طيور ع� أيضاً ا�بل وينطبق
اKٔشجار جلست@أ@كلت@قاطبة اXظّل,@وٕاذا طارت@تكون@كالسحاب فٕاذا اKٕحصاء, فوق

ء@/
ã
Ï¾ مyا يب� K والنباتاتMيث

بالطائر@/ ا�بل التعب�عن من ال�هان@: تفس�
ã
| ورد ما هذا@: ويؤيّد

الكرZة@: اmKية أيضاً ويؤيّده

/@١٣٣ . ٧ ـ والُقّمَل راَد Òوا� الطJوفاَن م
ß
z @َعلَ َسْلنا فأْر



٣٣ ن�

ٕاÌºائيل@/
ã
ب�

ã
| أيضاً نزلت ا Øuفٕا

التـظليل مـع� Iقّق وكذلك اXع�@, هذا يؤيّد أيضاً واKٕهðاز النتق ومفهوم
م@/

ß
w واقٌع أ@نّه وظّنوا ـ عنوان وصدق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ن�@:
ها@/

Ò
وغ� الدراهَم Òون� متفّرق@/ ء

ã
Ï¾ ٕالقاء ع� يدّل صحيح أصل ن�@: ـ مقا

أو ß�َفانت أَت xتوض ٕاذا ـ ا¡ديث ã| وجاء اKٔذي@/ أنفها من طرحت الشـاُة@: ت
Ò
ون�

عـ� ألقاه ه@:
Ò
فأن� طَعنه ويقال@: ÇSم@/ والن�xة@: نَ�تك@/ ã| اXاَء اجعل معناه ـ ßفأن�

رع@/ الد( والن�xة@: القياس@/ هو وهذا َخيشومه@,

ون�ُت فانت�@, متـفّرقاً@, به َرميُت وÍÈب@: قتل باب من ن�اً ن�تـه ـ مصبا
]ع�اXنثور ويكون كالن�@, ٕاËºللفعل لغة@:

Ø
ËÉوال ,@Ì»بالك والنثار وLَوها@/ الفا@كهَة

يتناثر ما النثار@: وقيل اXنثور@, من أيى النثار@, من وأصبت اXكتوب@/ ]ع� @كالكتاب
ون� ُترمي@/

ã
الّ� بالفضـلة تشبzاً لغة@,

Ø
ËÉوال يسـقط@, Xا Ëºٕا كالسقاط ء

ã
Ï¿ال من

اXاء@, ٕايصال اKٕستنشاق فيجعل يفّرق من ومyم استنشق@, ]ع� واستن�@,
Ñ
ÏØÈتوXا

Øص� كان ا¡ديث لفظ عليه ويدّل وغ�ه@/ اط ÔU من اKٔنف
ã
| ما ٕاخراج واKٕستنثار

يستن�@/ مّرة كّل
ã
| ث2ثاً يَستنِشق وسلّم عليه ا$

Ì»بك ßن�ين� ويقال@: اKٔنف@/ طرف الن�xة@: :@ Ø ãèعراKٔا ابن ـ ٧٣.١٥ الxذيب
اKٔنف@, طرف الن�ة@: :@

Ø ã
èعراKٔا ابن قول وأمّا غ�@/ K Ø

ËÉبال ه Ôين� كxر wالس Ò�َون الثاء@,
أنفه@/ طرَف ُجعلت ا Øu@كأ ل2ٔسد@, الن�xة له يقال الّذيى النجم يى Ød وبه صحيح@, فهو
ّكر, wوالس واللوز ن�ا�وز مثل متفّرقاً@, به َترميى بيدك َء ãÏ¿ال نَ�ك :@�xالن الليث@: وقال



ن� ٣٤

الولد@/ الكث�ة والنxثور@: ُبذر@/ ٕاذا ا¡ّب نَ� وكذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن التفّرق@/ ع�صورة أشياء ٕالقاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@اKٔصل

وتفريق متفّرقة@/ وغ�ها والفوا@كه الدراهم ورميى اط@/ ÔU أو ماء من اKٔنف
ã
| ما ن�

العرسوغ�ها@/ @Vالس
ã
| وما@يُن� الكث�ة@متفّرقة/ اKٔوKد وتوليد @اKٔرض/

ã
| البذور

Qّمع Kو نظم K متفّرقة كلFت ن� باعتبار وهو النظم@, يقابل الك2م
ã
| �xوالن
كاXنظوم@/ فzا

وهكذا منثورة@/ ا Øuكأ كالسحاب@, فzا بياض لطخ باعتبار اKٔسد@:
ã
| والن�ة

منثورة@/ ا Øu@كأ حلقاتUتلفة من تركّبه باعتبار الدرع
ã
|

وغ�ها@/ والتفريق والبّث Ì¿الن مواّد خصوصيّات الرفت ã| وسبق

ذلك من اKٔنف
ã
| ما ن� باعتبار فتجّوز اKٔنف@: طرف ع� الن�xة ٕاط2ق وأمّا

اKٔنف@/ من الطرف

/@٢٣ . ٢٥ ـ َمنثوراً َهباًء@ َفَجعلناه َعَمل من عِملوا ٕا�ما وقِدْمنا

وغ� منقطعاً أيضاً عمله فيكون بٕاجرامه@, تعا� ا$ عن اXنقطع هو ا£رم فٕاّن
الدنـيا با¡ياة تتعلّق هيى ا Ø̂ ٕا عيشه وجريان وحياته يعمله وما هو بل با$@, مرتبط
وٕا�الثواب اmKخرة وٕا�ا¡ياة وجّل عّز ٕا�ا$ التوّجه من أثر @نيّته

ã
وليس@| وللدنيا,
تعا�@/ ا$ من

يرتبط عمل له يشاهد ف2 لقائه@: مقام
ã
و| ا$ نور بقبال ا£رم هذا قوبل فٕاذا

اXاّديى للتعيّش @كلّها اً ØÌ¾ أو خ�اً قاطبـة أعFله فتكون وبثـوابه@/ وبقربه وMب(ـه با$
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فقط@/ ّ الدنيويى ول2ٔجر وفيه

اXاّديّة با¡ياة يتعلّق ما فكذلك اmKخرة@: nعا بٕاقبال يyدم ّ اXاّديى Ònالعا أّن Fوك
منثوراً@/ َهباًء اKٔعFل تلك مع�ص�ورة وهذا أثر@, مyا يب� ف2 الدنيوّية@,

كوuا مع اXع�جعلها وليس ,@ ّ القهريى ّ اXع�الطبيعيى هذا هو ا�عل من فاXراد
كوuا وٕابراز حقيقxا كشف ا�عل من اXراد أو منثوراً@/ هباًء تكون أن وثابتة@: صا¡ة

ثابتة@/ غ� باطلة

ـ َرْت وأخ> َمْت قد> ما نفٌس علَمْت ت@/// Ò�انت الكوا@كُب وٕاذا انفطَرت Êُء
Ú
ال« ٕاذا

/@٢ . ٨٢

الطبيعيّة بأحواGا Hتار اXوقعيّة تلك ã|الكوا@كب فكأّن الن�@, اختيار اKٕنتثار@:
وتفّرقاً@/ ن�اً

وللدنيا@, الدنيا
ã
| مyا سبقت

ã
الّ� أعGFا حقيقة وتشاهد النفوُس حينئذ فتعلم
وأثرها@/ ]ثاGا اmKخرة

ã
| حاÍÈة وبقيت تأّخرت وما

اXنت�ة@/ كالكوا@كب وا^حت بطلت قد الدنيويّة اKٔعFل أّن ف
ي

/@٢٠ . ٧٧ ـ َمنثوراً لؤلؤاً م Òxَحِسب م Òxرأي ٕاذا دوَن ل> Ò ÔU ِولداٌن zم َعلَ ويطوف

واòلط@/ الكدورة عن واòلّو وا�البيّة والصفاء النورانيّة جهة ã
|

واKُن� ع�الذكر ويطلق اXسَتحدث@, اÔXنَشأ ]ع�اXتولّد الَوليد bع والِولدان
اXوضوع فٕاّن ,@ ّ غ�ماّديى ع�كونه يدّل باòلود@: وتوصيفه /@ Ø ãæوالروحا ّ يى وع�اXاد(

اòلود@/ له Zكن Kو له ثبات K ّ اXاّديى

أّن عليـه@: ويدّل علzم@/ الطائفـ� والروحاني(ـ� اXلكوت من ِولدان فاXراد
وÇVزيّون تكاليفهم مقابل ã

| ومسـؤولون مكلّفون هم الناسوت جنس من الولدان
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به@/ متقيدين الصا¡�@, ا�نّة أهل حول يطوفوا أن وليسGم اً@,
Ø
Ì¾ أو خ�اً بأعGFم

واخت2فهم@/ ك�tم ٕا� ٕاشارة باXنثور@: والتعب�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Sد@:
الرجل النجـد@: منه وٕا¾Ìاف@, وقّوة اعت2ء ع� يدّل واحد أصل Sد@: ـ مقا
يد@/

ß
Sو د

ß
Sو د ÔSو د Ö ÒS وهو شـجاعاً@, صار ٕاذا دًة@, ÒS ينُجد الرجـل د ÔSو الشجاع@/

النxَجد@: الباب ومن شّدة@/ أيى دًة@, ÒS ف2ن }Kو اXقاتل@/ واXناِجد@: دة@/ ÒS والشجاعة
َمنجـود@/ فهو د

ß
ÔS هذا@:

ã
| قالوا ا Ø[ور كرب@/ أو عمل من َعِرق داً@: ÒS د

ß
Sو الَعَرق@/

/@Ë½òا ع� استع2ء الباب ذلك
ã
و| /@

ã
فأغاثَ� استغثته :@

ã
æد ÒSفأ استنجدته ويقال@:

اKٔرض@/ من ما@ع2 والنxْجد: غلبته@/ الرجل@: وSدت ضعف@/ @بعد قويى ف2ن@: واستنَجد
فzا@/ خفيـف أيى ا¡اجـة@, ã| ٌد ÒS هو الباب@: ومن Sـد@/ ٕا� غور من ع2 د@: ÒSوأ
مَـتاع@/ من البيـت به د Ù ÔS ما والنxْجـد@: العاِتق@/ يعلو Kٔ@نّه السـيف@, ائل Òa والن(جاد@:

وقّواه@/ الدهر ده ÚS الّذيى د@: xنج ÔXوا /@ ãالعا� الطريق والنxجد ي�@, Øðال والتنجيد@:

والشّدة@, الشجاعة والنxـجدة@: أعنته@/ وأSـدته@: قتل باب من Sـدته ـ مصبا
والشـّدة@/ البأس وهـيى ـدة ÒS ذا@ كان ٕاذا@ Sـيد@: فهو الرجل د ÔSو Sـدات@/ وbعها

سـم(يى وبه اKٔرض@, من ارتفع ما والنxجد@: فأعانه@/ فأSده@: النجد@, سأله واستنجده@:
ا¡جاز@/ من وليست العراق@,

ã
ي� ا

Ø
Wالعرب ديار من معروفة ب2د

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من اXرتفع مصاديقـه@: ومن قّوة@/ مع اعت2ء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
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أو ٕاعـانة@, جهة
ã
| ّ القـويى وال
فّع ا¤كم@/ اXرتفع والطريق فzا@/ قـّوة مع اKٔرض

الزينة جهة من وترفّع وعلّو وبأس@/ شّدة أو غلبة أو ٕاغاثة أو ٕا¾Ìاف@, أو شجاعة@,
وهكذا@/ ع�ا�لد@/ البدن من ي
ّشح ما وهو َعَرق وارتفاع واKٔثاث@/

ماّديّة جهة ã
| كان سواء وتثّبت@, قّوة مع وارتفاع علّو Iقّق اKٔصل

ã
| فيعت�

معنوّية@/ أو

وفzا السعودّية@, اXملكة من
Ø ã
}Ì¿ال ال¿Êل

ã
| وب2د

ã
ÏÈأرا هيى النجد@: وأمّا

أطراف ٕا� سيناء من Wتّدة الغربيّة ال¿Êليّة ا�هة ã| امة
ß
t
ã
ÏÈأرا وتقابلها الرياض@/

ã
ÏÈأرا اXملكة من ال¿Ìقيّـة ا�نوبيّـة ا�هة ã|و ومّكة@/ جّدة وفzا جنـوباً@, ا¨ـن

َحÍÉموت@/

. ٩٠ العَقبَةـ اقتََحَم hف الن>جَديِن وَهَديناُه ß
وَشَفَت� وِلساناً

ß
َعيَن� لَُه عْل ÒS nأ

/@١١

له وخـلقنا بـدنه
ã
| موجودة والسـ� والعيش ا¡ياة وسائل له وجعلنا أيى

/@�òوا السعادة قاطبة أسباب

فٕاّن اmKخرة@/ ا¡ياة
ã
و| الدنيا ا¡ياة

ã
| القويّان اXرتفعان اXقامان والنجدان@:

مت2زمان@/ F Øuفٕا ا¡ياة@, هذه
ã
| الدنيويّة السعادة ع�Iقّق تتّوقف اKُخرويّة السعادة

/@٧٢ . ١٧ ـ hًَسبي Jوأضل أعَمي اÐ3خَرة
ã
| فهَو أعَمي هذِه

ã
| كاَن وَمن

ã
| كان ما هو :@ ّ الدنيويى العيش

ã
| �òوا الدنيويّة ا¡ياة سعادة أّن O@Kو

:@
ã
| اXراد هو وهذا اXعنوّية@, والسعادة والروحانيّة الgال Iصيل طريق

/@٢٠١ . ٢ ـ َحَسنَة اÐ3خَرة
ã
و| َحَسنًَة نيا Jالد ã| آِتنا رب>نا

س�
ã
| النجد يوجب فٕانّه العالية@, الرفيع@وا�Xلة اXقام مصداق اXع�هو وهذا
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اmKخرة@/ ا¡ياة
ã
| ٕا�السعادة والوصول اKٕنسان

تعا�@: وقوله

الَعَقبة@/ }قتََحَم hَف

واحد@/ أمر ٕا� Fمرجعه اXع�
ã
| النجدين ٕاّن وقلنا النجدين@, مقابل

ã
| بيان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Sس@:

س@: ÒSو س ß
S ء

ã
Ï¾و الطـهارة@/ خ2ف ع� يدّل صحيح أصل Sس@: ـ مقا

له@/ دواء K الداء الناِجس@: قوGم@: منه يكون أن ببعيد وليس القَذر@/ والنَجس@: قِذر@/
من يعّوذونه شيئاً

Ø ã
الص	 ع� يُعلّقون كانوا َتفعله@, العرب كانت ء ãÏ¿ف التنجيس@: أمّا

أش}ه@/ ما أو عظم ذلك ولعّل ا�ّن@,

غـ� قـِذراً كان ٕاذا@ تِعب@, باب من س@,
ß
S فهو سـاً@, Ò ÒS ء

ã
Ï¿ال س

ß
S ـ مصبا

وَمشاه� طُهر@/ سخ2ف ÔSو بعÎÉم@: قال لغة@/ قتل باب ينُجسمن س ÒSو نظيٍف/
ËºKٕوا Gذا@, موافق فهو Sاسة@, يكون قد القذر أّن وتقّدم ذلك@/ عن سا@كتة الكتب
وتَنّجس أSاس@, وقوم باXصدر@, وصف وبالفتح فاعل@, Ëºٕا س

ß
S وثوب النجاسة@,

Uصوص@/ قذر ال¿Ìع عرف
ã
| والنجاسة سُته@/ ØSو ُء ãÏ¿ال

يدرك وÍÈب با¡اّسة@, يُدرك ÍÈب وذلكÍÈبان: القذارة@, النجاسة@: ـ مفر
سـه ÚS ويقال@: س@/ ÒS اÌ¿Xكوَن ا Ø̂ ٕا فقال@: اÌ¿Xك� به ا$ وصف

ã
æوالثا بالبص�ة@/

العرب@/ تنجيس ومنه َسه@/ ÒS أزال أيضاً@: َسه ØSو ساً@/ ßS جعله أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
يـقابل ما القـذر أّن Fك الطهـارة@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

تـقليب@/ بعد اXضيقة هو والرجز العرف@, عند مكروهاً يكون ما والرجس النظافة@,
الرجس@/ راجع

ء
ã
Ï¾ جـعل والتنجيس@: صفة@/ ِشن Òòكا والنِجس مصـدر@/ كالتَعب والنَجس
كالعظم ء

ã
Ï¾ تعليق التعويذ@:

ã
| التنجيس وحقيقة الوقـوع@/ جهة ع� ويدّل ساً@,

ß
S

السئّي@/ النظر دفع يوجب قذارة@, فيه ا
Ø
W وغ�ه

فـيه ي2حظ التفعيل فٕاّن ا¡ّق@, خ2ف فع� التفعـيل@:
ã
| اKٕزالة مفهوم وأمّا

ا�هة@/ هذه ٕا� النظر ويكون اXفعول@, ٕا� الفعل نسبة

عاِمهم بعَد ا¡راَم اXسجد يقَربوا hسف Ò
ÒS كوَن

ß
Ì¿Xا ا Ú̂ ٕا آَمنوا ال>ذيَن ا Ûv@أ يا

/@٢٨ . ٩ ـ هذا

يطلق هذا وع� مبالغة@, ]ع�الوصف يستعمل
Ø
j مصدر اKٔصل

ã
والنَجس|

صيغة
ã
| ليس ما اXبالغة من ففيه كاXصادر@, واXؤّنث@, وا�مع واKٕثن� اXفرد ع�

وNمع@/ Ø�ويث يؤّنث وهو وصفاً@, النِجس

الظاهر@: أمّا الباطن@: ã|و الظاهر ã| متحقّق فهو الكافر@:
ã
| الطهارة فقدان وأمّا

الفقهـّية@/ ال¿Ìعيّة النجاسات من يكون وما واKٔقذار اòبائث عن N@Kتنبون م Øuفٕا
عن أفـكارهم ومنحرفة الباطلة باKٕعتقـادات قلوwـم منكدرة م Øuفٕا الباطن@: وأمّا
وجّل@/ عّز ا¡ّق أنوار عن بصائرهم وTجوبة ا¡قّة اXعارف ٕا� والتوّجه التوحيد

يناسب ف2 تعا�@: ٕاليه وتقّرب وتذلّل وخضوع سجود Tّل اXسجد كان وØXا
العزيز ¼Íاط خ2ف ع� وهو ظاهرّية@, Kو باطنيّة طهارة له ليس من يدخله أن
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ا¤ّل@/ لروحانيّة وٕابطال السجود ل�نا¶ Ø ãنقضعم� اXسجد
ã
| وجوده فٕاّن ا¡ميد@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Sل@:
باب من 2ً Ö ÒS أبوه Sله مصدر وهو النسل@, وقيل@: الوالد@, قيل@: النxْجل@: ـ مصبا
مثل ـ2ء ÒS وع� تِعب@, باب من مصدر وهو وحسyا@, العـ� سـعة والنxَجل@: قتل@/

استخرجته@/ ٕاذا Sلته من مشتّق قيل واSKٕيل@: aراء@/

ÇSلت ويـقال@: واسـعة@, أيى 2ء@, ÒS ع� قوGم من 2ن ÒS ـ ٥٣٣ اKٕشتقاق
بطن

ã
| يظهر ماء والنxجل@: ِمنج2ً@/ · wالر يى Ù Ôd وبذلك طعنته@, ٕاذا ,@· wبالر 2ً ÒS الرجَل

أهل من قوم وزعم نسـله@/ أيى ف2ن@, ل ÒS وهؤKء َيسيح@/ Øح� جبل َسفح أو واد
كمونه@/ بعد ظهر كأ@نّه النxجل@, من إفعيل اSKٕيل أّن العلم

بشارت@/ و مژده ٕاSيل@: ـ@ @
ã
تطبي� فرهنگ

ِاSيل@/ @@= أنگليون@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

ِاSيل@/ @@= ٕاوا@ِگليون@ ـ
ã
æيونا ـ

ã
تطبي� فرهنگ

Vموعة واKٔناجيل الب¿Ìي@, معناها يونانّية@, كلمة اSKٕيل@: ـ العلوم
ã
| اXنجد

من وYا ـ ويوحـنّا Øم� وضعها روايات بأربع ٕالينا وصلت وأقواله اXسـيح أعFل
ل2ٔنام أتت ا Øu@Kٔ باSKٕيل يت Ødو اXسيح@/ ت2ميذ من وYا ـ ومرقص ولوقا الرسل@,

/@ الفاديى اXسيح يد ا2òصعن بب¿Ìي

ب«Ìعة@, الكليسا تقبّلها قد قانونيّة أناجيل أربعة ولنا ٕاSيل: ـ الكتاب قاموس
وقد اKٔناجيل@/ هذه يقابل آخر ٕاSي2ً بأّن أحد يقل nو وا¢الف@, اXوافق ٕالzا ويرجع
واKٔوامـر روحانيّة تعلDت ع� Jتويى يوحنّا ٕاSيل بأّن Tقّق wا عارف كّل يعلم
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اُ@لّف قد بأ@نّه يدّل وهذا الث2ثة@/ ع� زائداً pعr Ï»عي بألوهيّة تعّرض وقد ّية@, ×GKٕا
اmKخر من كّل وقريبة مشاwة وTتوياtا واحد سياق ع� فهيى الث2ثة@: وأمّا بعدها@/

اXضام�@/
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
النجل من مأخوذة بعربيّة وليست اليونانّية@وال«Ìيانّية@, من مأخوذة الكلمة أّن

اللغة@/ كتب
ã
| Fك@

زمان
ã
| @اليونان@والسوريّة@وفلسط� ãÏÈع�@أرا الغالبة هيى اليونانيّة اللغة @ٕاّن Øj

اللغة@/ هذه ع� اKٔناجيل كتبت وقد pعr
Ø ã
عي«Ïالن	

بالبحر Tـدودة أوربا@, من
Ø ã
}Ì¿ال ا�نـوب

ã
| واقعـة فع2ً اليـونان وWلكة

/@KًÊ¾ وباXقدونيّة جنوباً@, pانه
rمدي اXتوّسط

فيليب ابن اKٕسكندر حكومة بسط بعد Iقّق ا Ø̂ فٕا اليونانّية@: اللغة بسط وأمّا
وبناء واKها وما Í½وم سوريا ع� واسـتي2ئه اXعظّمة الب2د أ@ك� وفتح ,@

ã
æقدوXا

اXي2د@/ قبل ٣٢٣ سنة ومات اXي2د, قبل عام@٣٣٢ البناء وذلك /Í½م
ã
اKٕسكندرّية@|

من bع خرج أن
Ø
Dسـ Kو اليونانّيـة@, باللغة اFXلك هذه

ã
أها� أ@ك� فتكلّم

تأليفاtم يؤلّفون اXؤلّفون فكان يونان@, من والرياضيّ� والعلFء وا¡gاء الف2سفة
ٕاSيل@/ كلمة راجع ـ اKٔناجيل هذه مؤلّفو ومyم الشايعة@, الرائجة اللغة wذه

باSKٕيل@: يتعلّق ما ا£يد القرآن
ã
| ويذكر

للناس@: هداية فيه ـ@ ١

/@٣ . ٣ للنّاسـ ُهدًي َقبُل ِمن واS3ٕيَل الت>وراةَ وأنَْزَل



Sل ٤٢

مفاهيمه كون عن يكشف وهذا ا¡ّق@, ٕا� النّاس Gداية كان اSKٕيل ف�ول
فيه@/ باطل K حقّاً

نور@: ٕانّه ـ@ ٢

/@٤٦ . ٥ ـ وُهدًي نوٌر فيه اS3ٕيَل وآتيناُه@

خ2ف@/ وجهة ظلمة فيه ليست نوراً اSKٕيل فكان

:@pعrÏ»ع�عي نزل كتاب ٕانّه ـ@ ٣

/@٢٧ . ٥٧ ـ اS3ٕيل وآتيناه ÒhابنمرÏ»بعي ينا وقف>

جانب من مَدّون بكتاب وليس /@pعr Ï»عي ع� ا$ جنب من نزل أ@نّه يعلم
الناس@/

اKٕس2م@:
Ø ã
بن	

Ò
Ì Ú¿ب ٕانّه ـ@ ٤

/@١٥٧ . ٧ واS3ٕيلـ الّتوراِة
ã
| عندُهم َمكتوباً دونَه

ß
ÒN ال>ذيى يى> ا3ُم� Ú ã� النّ

التوراة@/
ã
| وكذا ا¡ّق@, اSKٕيل

ã
| اKٕس2م@مضبوط@ومكتوب@ٕاdه@وصفاته

Ø ã
فن	

:@pعrÏ»عي وجّل عّز ا$ علّمه قد ٕانّه ـ@ ٥

/@١١٠ . ٥ ـ واS3ٕيل والت>وراةَ gَة ß¡وا الكتاَب عّلمتُك وٕاذ

اÇXعنويّة وا¡Çقائق ا¡Çّقة واXعارف اGKٕ×يّـة ل2ٔحكام حاوياً كان أ@نّه فيعلم
العرفيّة اKُمـور K وتفهيمه@, وجّل عّز ا$ oتعل ٕا� Iتاج

ã
الّ� النورانيّـة واللطائف

منه@/ صدرت قد
ã
الّ� وأقواله وأعFله حياته Pريان يرتبط وما التارOّية@,

Ï»عي
Ø ã
ع�النّ	 ال2ّهوت من النازل باSKٕيل ترتبط `سخصوصيّات فهذه

وبشارة@/ ومعرفة ونور هدي وفيه الّس2م@, عليه

والتوحيد ا¡ّق ع�خ2ف واُمور تناقضات ففzا اKٔربعة@: اKٔناجيل هذه وأمّا



٤٣ النّجم

الّس2م, عليه ا$ ٕا�روح وجريانات وأعFل أقوال فzا ينسب وقد ّية@, ×GKٕا واXعارف
ٕا� والصعود الق� من والبعث اXسكر و¾Ìب كالتثليث والدين@, للعقل Uالفة وهيى

ٕالzا@/ فل�اجع مفّصلة@, كتب
ã
اXباحث| هذه ذ@كرت وقد وأمثاGا@, ال«Êء

الكتب فٕاّن مناسب@, غ� التوراة@واSKٕيل
ã
التحريف@| بوقوع القول @أّنOKو

بل Êºويّان@, اÇSٕيل Kو توراة فzا ليس وا�ديد hالقد العهد من اXوجودة اXقّدسة
اKٔصي2ن الكتابان وأمّا الّس2م@, Fzعل Ï»وعي Ïºمو رحلة بعد حادثة مؤلّفة @كتب
بعض من يوجد ما Kّٕا أثر Fyم يبق nو وانعدما ا^حيا فقد ال2ّهوت: Êºء من النازKن

الكتب@/ هذه
ã
| Fyمضامي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الّنجم@:
Çم
ß
Sو طلع@/ النجم@: م ÒSو وظهور@, طلوع ع� يدّل صحيح أصل Sم@: ـ مقا

يريدوuا@/ م Øuفٕا النجم@, طلَع قالوا@: وٕاذا Gا@, Ëºٕا ال�يّا@, والنجم@: طَلعا@/ ّن@والَقرن@: الس(
ساق@, له يكن n ما النـبات@: من والنجم ومَطِلع@/ أصل أيى ا¡ديثSم@, وليسGذا

فيه@/ اXع
ضة ا¡ديدة اñXان@:
ã
| واßXنجم طَلع@/ ٕاذا م@, ÒS من

بطلوع ُتؤّقت العرب وكانت ـوم@, ÔSو م ÔSأ وا�مع الكوكب@, النجم@: ـ مصبا
وكانوا باKٔنواء@, السنة أوقات Jفظون ا Ø̂ وٕا ا¡ساب@, يعِرفون كانوا ما م Øu@Kٔ النجوم@,

Ø
j بالنجم@, Kّٕا يعرف K اKٔداء Kّٔن Qّوزاً@, ,@ ÓFS اKٔداء فيه Jّل الّذيى الوقت يسّمون
النجم@, فيه يطلع الّذيى الوقت ã| اKٔصل

ã
| لوقوعها ,@ ÓFS الوظيفة وا Ød Øح� توّسعوا

Sوماً@/ جعلته ٕاذا ين@, xالد مت ÚS فقالوا منه واشتقّوا

أيى Sومه@, ٕابّان هذا ا¡ديث@: ã|و وظهر@/ طلع وماً@: ÔS ينُجم ء
ã
Ï¿ال م ÒS ـ لسا

والنـجمة شجرة@, النجمة :@
Ø ã
èعراKٔا ابن Sم@/ فقد وظهر طلع ما وكّل ظهوره@/ وقت



النّجم ٤٤

يكن n وما شجر@, فهو ساق له كان fا Sم@, وbعها الصغ�ة@, النبتة والنجمة الكلمة@,
النخلة@/ اُصول

ã
ينبت| ء

ã
Ï¾ والنجمة@: Sم@/ فهو ساق له

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ظهور مصاديقه@: ومن علّو@, جهة ٕا� ظهور هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

واعت2ؤها@, اKٔرض من النباتات وظهور الرأس@/ dت جهة ٕا� اKُفق من الكوا@كب
وٕانتاجه@/ ء

ã
Ï¾ وصدور الفارس@/ أو الشاعر ونبوغ والقرن@/ السّن

ã
| وهكذا

وال�وغ والظـهور الطـلوع وبـ� بيyا الفرق وغ�Yا@: وبدو برز
ã
| وسبق

فراجعها@/ ـ وغ�ها

منه@/ ونشئه واعت2ئه الفرع ظهور فباعتبار اKٔصل@: مفهوم وأمّا

ã
| آخر Sم وطلوع اXغرب

ã
| Sم سقوط وهو النxوء bع فهو اKٔنواء@: وأمّا

الyضة ]ع� والنxوء كّلها@/ السنة امتداد ã| وع¿Ìون \انية واKٔنواء اÌ¿Xق@,
ã
| قباله

والسقوط@/

راجعه@/ وضياء@/ بعظمة التظاهر باعتبار النجم هو والكوكب@:

/@١ . ٥٣ ـ َغَوي وما صاِحُبكُم َضل> ما َهَوي ذا@ ٕا والن>ْجِم
علّو@/ ٕا� ظهور النجم أّن Fك ُسفل@, ٕا� Zايل فٕانّه ّ اÔGويى مقابل ã

| فالنجم

ّ ٕا�اÔGويى النجوم [ايل واXراد اXعنويّات@/ ã|و اXاّديّات ã| تستعمل اXاّدة ٕاّن
Ø
j

اXع�بٕاقبال وهذا انَكَدَرت@/ النJجوُم وٕاذا ْت@/ Ò
Ò� انتَ الكوا@كُب وٕاذا ـ

ã
| Fك والسقوط@,

الدنيا@/ وٕادبار اmKخرة@, nعا

ّ معنويى أمر وهذا عن@مس�ا¡ّق@/ واLKراف اGداية@والرشاد, فقدان والض2ل:



٤٥ النّجم

/@ ّ اXاّديى النجم ّ wويى Ë»الق مورد ã
| ذ@كر وقد

اKٔع�واXقام ا¤ّل من اGابط pصr@$رسول@ا نفس اXراد يكون واKٔحسن@أن
وسوقهم وهدايxم ٕالzم بالرسالة اòلق جانب ٕا� ا¡ّق@,

ã
| ا¡ّق مرتبة اKٔس�ومن

واLراف@, ض2ل أ@نّه الناس Jسبه اòارج
ã
| العمليّة والفّعاليّة ال�نا¶ فهذا ٕا�ا¡ّق@,

اXنكدرة@/ بقلوwم الروحانيّة ا¡قائق يدركوا أن يستطيعون K م Øuفٕا

/@٦ . ٥٥ ـ َيْسُجدان َجُر والش> والن>ْجُم ْسباٍن ÔM والَقَمُر@ ْمُس الش>

مـعنويّاً@/ أو ماّديّاً نبات أو كوكب من اعت2ء ٕا� ويBيل يظهر ما كّل النجم@:

ã
| فـعليّة ٕا� بـلغ ما والشجر معنويّاً@, أو ماّديّاً وفّرع وأورق و^ا ع2 ما والشجر@:
راجع ـ الشجر كذلك النبات من أعّم النجم أّن Fوك القّوة@/ ففيه النجم 2Rف اKٕعت2ء

الشجر@/

أّن وسـبق اKٔنانّيـة@/ تف� Mيـث والتذلّل التاّم اòضـوع فهو السجدة@: وأمّا
فراجعه@/ ـ

Ø ã
التكوي� ّ والطبيعيى ّ اKٕختياريى من أعّم السجود

]ع� وهو كالغفران@, مصدر سبان Ô¡ا فٕاّن السابقة, ا�ملة تناسب ا�ملة وهذه
ا¡كومة آثار ومن واKٕحاطة@, ا¡كومة ي2زم اXع� وهذا والدّقة@, والنظر اÌ¾Kاف

الطرف@/
ã
| التذلّل حصول التامّة

والنجـوم وTاسـبة@, دقيـق ونظـر ٕا¾Ìاف Iت والقمر الشمس كون فاXراد
:@
ã
| Fك وهذا@ وعظمته@/ حgه Iت ومتذلّلة وساجدة خاضعة واKٔشجار

. ١٦ ـ بأْمِره ُمَسخ>راٌت والنّجوُم والَقَمَر ْمَس والش> اَر Úyوال الل>يَل َلكُم َر وَسخ>
/@١٢

بأْمِره ُمسخ>راٍت والنّجوَم والَقَمَر ْمَس والش> وا3ْٔرَض@/// واِت مى الس> َخَلَق اّلذيى
/@٥٤ . ٧ ـ



النّجم ٤٦

والقـمر ـمُس والش> ا3ٔرض
ã
| وَمن واِت مى الس> ã| َمن لُه َيسُجد Lا أّن تََر Ònأ

/@١٨ . ٢٢ ـ Jواب والد> والّشجُر وا�باُل والنّجوُم

وع�خصوصيّات مقّدرة ُخلقت Mيث تكويناً تسخ�ها التسخ�: من فاXراد
السجود@/ وهكذا بوجه@, عنه تتجاوز K gMه وTكومة معيّنة

Kو والقمر@, الشمس بقرينة الكوكب@, به يراد الكرZة@: اmKيات هذه
ã
| والنجم

ع�
ã
| Nعل أن يناسب اXع� وهذا بالّطبع@, اعت2ء ٕا� يBيل ما عموم ٕارادة من مانع

بالتسّخر@/ Tكوماً اKٕعت2ء@: اقتضاء

/@٣ . ٨٦ اِقبـ الثّ الن>جُم اِرُق الطّ ما أدراك وما والطّاِرِق Êِء Ú»وال

والنفوذ@/ الدقّة والثقب@: Uصوصة@/ حالة ع� وتثبيت ÍÈب الطرق@:

ã
| منظومتـه

ã
|
Ø ã
çذا نور له شـمس كّل ع� الطارق تطبيق الطرق@:

ã
| سبق

,@
Ø ã
æالروحا ال«Êء

ã
|
Ø ã
æالنـورا الكامل Øطم�Xا Ø ãæالروحا النفس وع� /@ ّ اXاّديى ال«Êء

Tيطه@/
ã
| ونوراً حرارة ويوجد Uصوصة وكيفيّة وحركة ÓFنظ يثبت Fyم وكّل

:@
ã
| oالتعم يراد وهكذا

/@٩٧ . ٦ ـ والبَحر Ù Òال ُظلFت
ã
| wا َتدوا Òx ل النّجوَم َلكُم َجَعَل ال>ذيى وهَو

الروحانيّـة اXعنويّـة بل wالس ã| أو الظاهريّة يّة اXاد( الطرق ã| ٕامّا اGـداية فٕاّن
الروحانّية@/ بالنجوم

/@٨٨ . ٣٧ ـ oَسق
ã
Øæ ٕا َفقاَل النّجوم

ã
| َنظرةً فنظَر

قوله@: بعد النظر هذا

/@� ÒXالعا برب� ظّنكُم ا Òf

اُمورها وإدارة حركاtا oوتنظ النجوم ب
بية يرتبط ما nالعوا تدب� من فٕاّن



٤٧ النّجم

عـلّو ٕا� وتBيل تظهر وهيى أحد@, لكّل م¿Îودة وIّوtKا والنجوم وٕابقاًء@, تكويناً
خاّص@/ ع�نظم

التفّكر ٕا� اòارج
ã
| أذهاuم وعطف عمليّة مرحلة ٕالzا والتوّجه النظر وهذا

وا�Çواب@, السؤال وٕادامة البحث عن اXزاج واخت2ل السقم بٕاظهار اعتذر
Ø
j فzا@,

K وا¡قيقة@, اKٕنصاف وطلب ا¡ّق Iّريى بصورة كان ٕاذا مفيد والبحث اXكاXة فٕاّن
وا¢اصمة@/ ا£ادلة بطريق

واخت2ل
Ø ã
داخ� أمر السقم فٕاّن ٕا�النجوم@, النظر عن السقم ٕانتاج اXراد وليس

أو النجوم
ã
| ٕا�النظر تشخيصه

ã
| حاجة Kو ,@ ّ ¾Îوديى بعلم النفس ٕاليه يتوّجه

Ø ã
æبد

اُخر@/ اُمور

/@٢ . ٨١ تـ Ò Ùُس� باُل
ß
� ا وٕاذا }نَكَدَرْت النJجوُم وٕاذا

/@٨ . ٧٧ ـ ُنِسَفْت باُل
ß
� ا وٕاذا ُفِرَجْت Êُء@

Ú
ال« وٕاذا ُطِمَسْت النJجوُم فٕاذا

فـيه@/ واòلط الشـوب وحصول ء
ã
Ï¾

ã
| واòلوص الصـفا زوال اKٕنكدار@:

واKٕنفراج@: فيه@/ اخت2ل Mصول ء
ã
Ï¿ال

ã
| وصورة نظم زوال يوجب مّس والطمس@:

والفرق@/ القلع والنxسف@: اKٕرتباط@/ بزوال ب�الشيئ� الفرجة مطلق حصول

صفائها
ã
| وعروضاKنكدار النجوم@وجرياuا, @نظم

ã
| اKخت2ل حصول يراد

وانضباطها@/ وارتباطها وحرارtا ونورها نظامها وخلوص

النـظم زوال يـ2زم nالعـا هذا Iّول فٕاّن ,@ ّ يى اXاد( nالعـا ã| الكوا@كب واXراد
النـجوم فٕاّن النـبات@: أو العاّم@, اXعـ� يراد أن وK@يصـّح فيه@/ اKختـ2ل وحصول
دا_اً فهيى واKٔشجار النباتات وأمّا اmKخرة@, nعا بظهور وH@Kتّل K@تنكدر الروحانيّة

واKخت2ل@/ التحّول
ã
|
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ـ oَعظ َتْعلُموَن لََق«Ëلَو وٕان>ُه النJُجوم واِقع Ò[ ÔË ß»اُق hَفoالَعظ رب�َك
ß
Ëºبا َفَسب�ْح

/@٧٥ . ٥٦

الروحانيّة النجوم واXراد الوقوع@وا¡لول@وال�ول@/ Tّل اXوقع@وهو bع واقع ÒXا

ã
| اXـنازل هيى ومَواقعها ,@ Ø ãçال2ّهو nوالعـا القدس جناب ٕا� السالكون والنفوس
حـقائق ويشاهدون م�ل@, بعد Kًم� ٕالzا السالكون يصل

ã
الّ� واXقامات مس�ها

فzا@/

ل2ٕنسان وليس اÇXتعال@, ا$ ٕا� الس� مس�
ã
| متعالية رفيعة مقامات وهذه

مyا@/ و¾Ìف وعلّو وعظمة رفعة ذات منازل

ويستعّد وخلط@, شوب كّل عن
Ø ã
æنساKٕا النفس ه Øوي� يسبّح اXنازل هذه ã

و|
وعظمة Kً2ج وJّصل ا¡س�@, واÊºKٔء العليا للصفات مظهراً ويكون الرّب@, للقاء

العظمة@/ مبدأ من

لو بأ@نّـه Çwا Ë»الق توصيف وهكذا اÇXورد@,
ã
| oالعظ Ëºٕا ذ@كر لطف فظهر
السبح@/ راجع ـ@ oعظ Ë»ق تعلمون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Sي@:
,@Í½يق وقد باXّد@, النجاء ËºKٕوا خلص@, Sاة@: ينجو ا2Gك من Sا ـ مصبا
ويتعّدي@باGمزة@والتضعيف@فيقال: العرب@, يت@قبيلة@من Ùd وwا واXرأة@ناجية@, ناٍج, فهو
بعÎÉم ناجي القـوم@: وتَناجي النxجـوي@, ËºKٕوا ساررته@, وناجيته@: يته@, ØSو أSيته
الفعل@ٕا�@اKنسان ويسند خرج/ قتل: باب من واً ÒSالغائط وSا واء, Òòا والنxجو: بعضاً@/
Mجر مسحته أو النجو موضع غسلت واستنجيت@: تغّوط@/ ٕاذا الرجل Sا فيقال أيضاً

مدر@/ أو
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َسـ ع� ـ واmKخر وَكشف@/ َكشط ع� أحدYا يدّل أصـ2ن Sـو@: ـ@ مقا
الواحدة النxـجا@, للُغصون يقال@: كَشـطَته@/ ٕاذا@ أSوه@: لَد ßا� Sوت ـ فاKّٔول وٕاخفاء@/
واKنكشافمن هاب xالذ�مع وهو Ìعة@,

Û
ال«

ã
| اًء@ ÒSو اة@, ÒS ينجو اKٕنسان وSا Sاة@/

من ذ@كرناه ما ع� Tمـول وهو البـاب ومن Ìºيعة@/ اة@: ÒSو ناجيٌة وناقـة اXكان@/
السيل@/ من Sا كأ@نّه َسيل@, يعلوها K

ã
الّ� وهيى اKٔرض@, من والنxجوة النxجاة النجاء@:

وقوGم يثبت@/ K Kٔ@نّه انكشافه من وهو الن(جاء@, وا�مع السحاب@, النxجو@: الباب ومن
Fك اKٔرضتس
ه@, من وة ÒS çأ حاجته قضاَء أراد ٕاذا اKٕنسان كأّن ف2ن@, استنجي ـ

ب�ٕاثن�@/
Ø
Ì
Ù
ال« والنxجوي@: النxجو ـ اmKخر واKٔصل غائطاً@/ çأ أيى ط@, xتغو قالوا

اًء@, ÒS ال«Ìعة
ã
| ينجو@, وSا Sاًة@, ينجو

Ø
Ì¿ال من ف2ن Sا ـ ١٨٦.٦ الع�

خرج ما والنxجو@: اXاء@, يعلوه K اKٕرتفاع أيى اKٔرض@, من النxجوة والنxجاة@: ناٍج@/ فهو
ب� ك2م والنxجو@: Sواً@/ ا ÒS وقد البطن@, استط2ق والنxجو@: ر´وغ�ها@, من البطن من
عن ألقيتَه ما والنxجا@: انتَجوا@/ وكذلك بيyم@, Dف وتَناَجوا م Ôxناجي تقول@: ,@ ØÌ Ù»ٕاثن�كال

الشاة@/ عن سلختَه ما أو ِثياب من نفسك

والنxجوة ف2ن@/ من ف2ن Sا ومنه ء@,
ã
Ï¿ال من اKٕنفصال النجاء@: أصل ـ مفر

وِجلد الشـجرة Ì¿ِق وSوُت حوله@,
Ø
Fع بارتفاعـه اXنفصل اXرتفع اXكان والنxجاة@:

من أصله وقيل اKٔرض@, من وة ÒS
ã
| به لَو ÒH أن وأصله ساررته@, وناجيته@: الشاة@/

عليك@/ يطّلع أن من ك
Ø
Ì»ب تَنجَو أن أو خ2صه@, فيه ع�ما تُعاونه أن وهو النجاة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
تـنحية@/

ã
Hليص| أيى والتخليص@, التنحية هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
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Hليصه وهكذا ا¤يط@/ ذلك عن وتنحيته ا2Gك من Hليصشخص مصاديقه@: ومن

ã
| والتخلّص التخلّص@/ وحصول البدن عن اللباس أو ا�لد وتنحية حادثة@/ ّ أيى عن
اKٕمت2ء عن اXعدة Hلّص

ã
| وهكذا آخر@/ ابت2ء أو ماء جريان عن اXرتفع اXكان

ر´@/ أو Sو من البطن
ã
| ما وتنحية

جانـب ٕا� يى التنح( فيه ي2حـظ حيث ,@ والتناجيى النxجوي اXعـ�@: ذلك ومن
Hليصلنفسه التناجيى wذا ويقصد القلب@, ã| مكتوم أمر من فيه

Ø
Fع وHليصالباطن

لغ�ه@/ أو له خ2ص وحصول

ع� أو البطـن من خرج ما ع� أو اXرتفـع اXكان ع� النxجـو ٕاط2ق وأمّا
wا@/ أو فzا والتخلّص التنّحيى Iقّق فباعتبار السحاب@:

/@٤٥ . ١٢ ـ F Öyِم ا@ ÒS ال>ذيى وقاَل

/@٢٥ . ٢٨ ـ الَقْوم ِمَن وَت Ò ÒS ْف Ò ÒH 3 قاَل

/@٤٢ . ١٢ ـ F Ôyم ناٍج أ@نّه ظن> ِلّلذيى وقاَل

/@٤١ . ٤٠ ـ ٕا�النّار
ã
� وَتدعونَ الن>جاة ٕا� أدعوكُم ã� ما قوِم ويا

/@٨٠ . ١٢ ـ اً Sيّ خَلصوا@ ِمنُه استيَئسوا ØFفل

ليوسـف@, السجن صاحب مورد
ã
| والثالثة اKُو� واmKية Kزمة@/ اXاّدة هذه

قومه@/ ٕا� خطاباً الرابعة وكذلك ,@pعrÏºمو
ã
| والثانية يوسف@, ٕاخوة

ã
| واòامسة

والتضعيف@: باGمزة وتتعّدي

/@٦ . ١٤ ـ فرعون ِمنآل أSا@كُم ٕاذ@

/@٢٣ . ١٠ ا3ْٔرضـ
ã
| َيبُغون ٕاذا ُهم أSاُهم ØF َفلَ
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/@٦٣ . ٦ ـ Ø Òال ُظلFِت ِمن ُينجيكُم َمن ُقل

/@١٠٣ . ١٠ ؤمن�ـ ÔXا ُننِْج َعَلْينا @كذلكحّقاً

النظر ويكون بالفاعل الفعل ع�قيام تدّل اKٕفعال وصيغة ناج�@, جعلهم يراد
ووجود اKٕقتضاء موارد

ã
| الربوبيّة شؤون من اSKٕاء وهذا منه@/ الصدور فيه@ٕا�جهة

اXناسب@/ ا¤ّل

/@٦٧ . ١٧ ـ Ôrأْعَرْض @ Ù Òٕا�ال ا@كُم Ø ÒS @ ØFفل

/@٢٨ . ٢٣ الظّا�Xـ القوم ِمن انا Ø ÒS

/@٧٣ . ١٠ ـ الُفلك
ã
| وَمنمعه فنّجيناه

/@١٠٣ . ١٠ ـ آمنوا وال>ذيَن ُسَلنا ُر ُننّجيى Ø Ôj

/@١١ . ٦٦ �ـ ßXالظّا الَقوم ِمَن
ã
� ÙSو وعمله فرعوَن ِمن

ã
� Ù

ÒSو

وقـوع جـهة ٕا� التفعيل@: بصيغة فzا Øيع�
ã
الّ� اXوارد هذه أمثال

ã
| فالنظر

به@/ باXفعول وتعلّقه الفعل

اKٕبت2ء@/ عن وفzم والتخليصGم التنحية وقوع Iقّق ف�اد

Øjالن>جوي َعن وا Ôu ٕا�ال>ذيَن تََر nأ رابعُهم@/// هَو ٕا3ّ َويثhثَة ÒSيكونمن ما
ـذيَن ال> ا Ûv أ يا سول@/// الر> وَمعصية والُعدوان j3ٕبا وَيتناَجون عنه وا Ôu Xا َيعودون
Ø ß
بال وَتناَجوا سـول الر> وَمعصية والُعـدوان j3ٕبا َتتناَجـوا hف َتناجيُتـم ٕاذا آَمُنوا

/@١٠ ـ ٧ . ٥٨ ـ آَمنوا ال>ذيَن ليحُزَن الشيطان الن>ْجويمن ا Ø̂ ٕا قوي@/// والت>

ã
| والنـجوي وتنجية@/ تنحية

ã
| اً

Ø
Ìº اXكاXة ]ع� كالدعوي مصدر النجوي

وأخـفوا براÇVهم وا
Ø
Ìºأ م Øuٕا حيث واXنافقـ�@, ا¢الف�

ã
| يقع ا Ø̂ ٕا اXسلم� Tيط

ع�@أساس@اjKٕ@والعدوان @يكون الّذيى هو وهذا اXؤمن�, ع�خ2ف@مصا¬ تداب�هم
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والعصيان@/

Ø
ال� برنا¶ ع� يتحقّق فهو بيyم@, تناج ٕا� احتاجوا ٕاذا م Øuفٕا اXؤمنون@: وأمّا

اXسلم�@/ وخدمة اKٕس2م طريق
ã
و| والتقوي

ع� وعلمه تعا�واط2عه حضوره ٕا� ٕاشارة رابعهم@: هو Kّٕا ـ بقوله والتعب�
واòفاء@/

Ø
Ì»ال منxي

ã
| النجوي كان وٕان تناجzم@,

ا Ø̂ ٕا تناجzم ا¢الف�وأساس Sوي مبدأ فٕاّن الشيطان@: من التناجيى كون وأمّا
والتداب�الظلFنّية@/ الشيطانيّة اKٔفكار من هو

فٕان وأْطَهر لكُم Õخ� ذلَك صَدَقة وا@كُم ÒS ْ يَديى Òب� موا فقد� سوَل الر> Ôrناَجي ٕاذا
n فٕاذا صدقاٍت وا@كُم ÒS ب�َيَديى موا ُتقد� أن Ôrَءأشـفقoرح غفـوٌر Lا فٕاّن دوا ÒQ Òn

/@١٤ . ٥٨ ـ الّصhة فأقيموا عليكُم Lا وتاَب َتفعلوا

من وهو اòلق خدمـة
ã
و| ا$ سـبيل

ã
و| تامّاً صحـيحاً يُعطَي ما الّصَدقة@:

ã
و| ا$ سـبيل

ã
| وعم2ً ا$ ٕا� توّجهاً يوجب الّصـدقة وإعطاء الصدق@, مصاديق

انعطاف وحصول اXتعال ا¡ّق ٕا� وانقطاعاً ّ اXاّديى التعلّق عن وان½Íافاً خلقه سبيل
القلب@/

ã
| Øوتل�

ã
| وخشـوع وليـنة وصفاء وخلوص توّجه حالة Iقّق يوجب العمل وهذا

/@pصr الرسول مع ح�النجوي القلب

مع النجوي
ã
| فٕاّن اKمتداد@, ع� دKلة Fxصيغ

ã
ف :@ والتناجيى اXناجاة وأمّا
ما@/ امتداد Jصل pصr الرسول

النجوي@/ يريد Xن وطهارة خ�ة وفيه استحباباً@, مطلوب التكليف وهذا

عن نفسـه يى يُنج( اXناجيى العبد فٕاّن وجّل@: عّز ا$ مع اXع�اXناجاة هذا ومن
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اXتعال ٕا�ا$ وينقطع والتعلّق اKٕضطراب من فيه
Ø
Fع قلبه لّص ÔOالظاهرّية@و التعلّقات

/@
Ø
Ì»ال ظهور هو النجوي فٕاّن ه@,

Ø
Ìº

ã
| ما بلسانه ويظهر

/@٧٨ . ٩ ـ واهم ÒSو هم
Ú
Ìº َيعلم Lا أّن َيعلموا nأ

/@٤٧ . ١٧ ـ َوي ÒS ُهم وٕاذ@ ٕاليَك َيسَتمعوَن ٕاذ@ به َيسَتمعون ]ا أعلَم Lُن

أن واKٔو� وَجرحي@/ وقَت� وجر´ كقتيل ّ يى ÒS bع اmKية
ã
| النجوي فكلمة

مظهر م Øuفكأ وا�مع, اXفرد @فيه ويستويى مبالغة, الوصف مقام
ã
اُطلق| تكون@مصدراً

والتدب�
ã
æالتبا معيشxم طول

ã
| برناVهم فٕاّن ,@ التناجيى Ëمفهوم Ú»Q وفzم النجوي

/@pصr الرسول ع� السوء

ã
| وجودهم فٕاّن ٕاليك@/ يستمعوَن ٕاذ@ ـ قوله بعد به التعبـ� هذا@: ع� ويدّل
ٕاليك@/ كوuم@متناج�ح�يستمعون اXنظور وليس النجوي, مَظهر اKٕسBع@ٕاليك مقام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Lب@:

ٕاخـطار أو َخَطر من ه
Ò
أش} وما نذر ع� يدّل أحدYا أص2ن@: Lب@: ـ مقا

ع� ف2ن وسار النذر@, النxحب@: ـ فاKّٔول اKٔصوات@/ من صوت ع� واmKخر ء@/
ã
Ï¾

وهو العـرب
ã
التنحيـب| كان وقد /@ xفجـد ء ãÏ¾ ع� خاطر فكأ@نّه َجهد@, ٕاذا ب@, ÒL

بالyيى اKٕس2م ã| وجاء عليك@/
ã
ِف� Kّوٕا كذا

Ú ã
ع� فلك كذا كان ٕان تقول@: @كا¢اَطرة@,

اXوت@, النxحب@: وكذا واحد@/ Fzف والقياس حا@كمَته@, ٕاذا ف2ن@, ٕا� ناَحبته ومنه عنه@/
النxـحيب@: ـ اmKخر واKٔصل منه@/ له وK@بّد به الوفاء َيلزمه اKٕنسان ينِذُره نذٌر @كأ@نّه
البـع� ب Ò

ÒLو اKٕبـل@, ُسعال النwحاب@: ومنه وٕاعوال@/ صوت مع بكاؤه وهو ,@ البا@كيى
َينِحب@/
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باب من بLباً ÒLو النxحيب@/ ËºKٕوا بكي@, بابÍÈب@: من بLباً ÒL ـ مصبا
بالنذر@/ الوفاء وأصله ا$@, سبيل

ã
| قُتل أو مات Lَبه@: ÏÉوق نذر@, قتل@:

ا$ سبيل
ã
| قُِتلوا أيى ـ بَه ÖL ÏÉ َق َمن م Ôyf ـ النذر النxحب@: ـ ٢٥١.٣ الع�

صوت واKٕنتحاب@: Mاجxم@/ ظِفروا اXع� كأّن }م@, ÒL قضاء فذلك نxوا Ò] ما فأدَر@كوا
� xالس والنxحب@: رجل@/ ٕا� قاضيته أو حا@كمته وناَحبته@: البكاء@/ والنxحيب@: البكاء@,

ال«Ìيع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن عليه@/ وُيلَزم شخص ع� يقّدر جريان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

للشخصبتحقّق يقّدر ما ما@ُيلَزم@با¡كم@والقضاء@/ والعهد@/ بالنذر ما@يوَجب مصاديقه@:
حادثة وجريان الس�ال2ّزم@/ من يقّدر ما مقّدراً@/ ا¡ياة جريان Zتّد ما قتل@/ أو موت

وعوي2ً@/ بكاًء يوجب قاطعة

وا¢اَطرة@, كاXّدة,@والوقت@, @Qّوزاً:
ã
æمعا@

ã
اXاّدة@| اKٔصل@تستعمل وبتناسب@هذا

وغ�ها@/ عال@, wوالس وا�هد@,

مَمن Ôyوِم بَُه ÒL ÏÉ َق َمن م Ôy ßf َعلَيه Lَا عاَهدوا ما َصَدقوا ِرجاٌل Òؤمن�Xا ِمن
/@٢٣ . ٣٣ ـ َينَتِظر

عليه@/ Lا عاَهـدوا ما ـ@ من@ اXـراد وهو عليـه@, واُلزم ر قد( ما Økوأ ÏÉق أيى
يقّدر ما مطلق وهو ُذ@كر@, الّذيى اKٔصل ع� يدّل اXعاهدة مورد ã

| الكلمة واستعFل
كالتعّهدات@/ باختيار أو كاXوت@,

Ø ã
تكوي� بتقدير كان سواء ع�شخص@, وُيلزم

ٕاÇZانه ]وجب يعمل أن له Kزم ٕاZانه بعد اXؤمن أّن ع� الكرZة اmKية فتدّل
القلبيّة والوظائف اKٔحكام من به وأمر pصr

Ø ã
الن	 به جاء ]ا وتعّهده@: والðامه وبيعته
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اXوت@/ ويدركه حياته زمان
ã
ÏÉينق أن ٕا� فzا واKٕستقامة واللسانيّة والعمليّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Lت@:

اòَشبَة النّجار ت ÒLو Mديدة@/ وتسويته ء
ã
Ï¾ ر ÒS ع� تدّل كلمة Lت@: ـ مقا

كالغريزة اKٕنسان@, علzا ت ÔL
ã
الّ� ا¡الة يريدون الطبيعـة@, والنxحيتة@: تاً@/ ÒL ا Ôxيَنح

اَتة@/ ÔLنحوتÒXا من سقط وما اKٕنسان@, علzا ُغِرز
ã
الّ�

قرأ وwا لغـة@, نفع باب ومن ÍÈب@, باب من ا�ـبل
ã
| بيـتاً ت ÒL ـ مصبا

نحات@/ ßXا لة mKوا Sرها@, تاً@: ÒL أيضاً اòشبة وLت ا¡سن@,

وÇbل لغـة@, وَينَحت ينِحت@, اòشب النّجار َت ÒL النxحت@: ـ ٣@.@١٩١ الع�
وتقول وLوه@/ اòشب من ء

ã
Ï¿ال انتحتتمن ما والنwحاتة@: ه@/ ßdمَنا انُتِحتت قد يت: ÒL

Lتاً@/ ا ÒxL النكاح@:
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أّن :@ يى Òال�

ã
| وسبق pتراشيدنr النحت مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

اKُذن وشّق واضطراب@, [ّوج فيه التوّسع ٕانّه البحر@:
ã
و| والتسوية@/ الت�يه مع� فيه

مطلق فالنحت وٕاص2حه@/ ء
ã
Ï¿ال تسوية هو والنxجر النتاج@/ ك�ة باعتبار البح�ة ã|

Uصوص@/ شّق

وغـرض بنـظر اòشـبة Lت وغ�ه@/ للسك� ا�بل Lت مصاديقـه@: ومن
/@Fٕاص2حه

ã
| وا¡جر العود وLت النّجار@/ كنحت Uصوص

راسخة@/ جعلت صفة أو ع�طبيعة النحيتة تطلق التناسب وwذا
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Òآِمن� ُبيوتاً باِل
ß
� ا ِمن َينحتون وكانوا ْرَسل�@/// ÔXا ْجر ß¡ا بأصحاُب كذ> وَلَقد

/@٨٢ . ١٥ ـ

ُقصوراً ÎوGا@
Ô
ºِمن تّتِخذوَن ا3ْٔرِض

ã
| أ@كُم وبو> قال@/// أخاُهمصا¡اً وَد Ò\ وٕا�

/@٧٤ . ٧ ـ ُبيوتاً باَل
ß
� ا وَتنِحتوَن

/@١٤٩ . ٢٦ فاِره�ـ ُبيوتاً باِل
ß
� ا ِمن وَتنِحتون

ال¿Êل
ã
ÏÈأرا

ã
| يسكنون كانوا الّذين وهم جر@, ß¡ا أصحاب ã| اKُو� اmKية

قـوم
ã
| اmKخرتان واmKيتان \ود@/ قوم مyم وكان تDَء@, من قريباً ا¡جاز من Ø ãèالغر

و\ود@/ حجر ـ راجع ـ خاّصة \ود

اغBم@/ دون من m2Xا
Ø ã
الباط� الفرح هو والَفَره@:

والبـليّات@, ا¡وادث من احتـفاظاً وأشّد وأحكم آمن ا�ـبال ã| والبيـوت
وتربيـة والف2حة بالزراعة العمل ٕالzا ضّمت ٕاذا وفارهاً@, آمناً فzا السا@كن ويص�

واKٔنعام@/ اKٔغنام

ا¡قيقيّة اXعنويّة الباطنيّة ا�هة التأم�من وأمّا اXاّدّية@, الظاهريّة ا�هة ã| هذا
ا¤يط ا¡افظ وهو اXتعال@, الرّب ٕا� وتوّجه

Ø ã
æروحا ارتباط ٕا� فيحتاج اXستمرة@:

ء
ã
Ï¾ كّل ع� وهو �òا وبيده يشاء من ويذّل يشاء من يعّز اXهيمن اXؤمن اXالك

قدير@/

ـ َتعملون وما َخَلقكُم Lوا َتنِحتون ما أتعُبدون قاَل ///@oبراه ٕ3َ ِشيعته ِمن وٕاّن
/@٩٥ . ٣٧

لكّل اòالق هو وجّل عّز ا$ أّن مع بأيدvـم ينحتوuا ما اKٔصـنام من فٕاّن

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا أيضاً وعملهم وبل تعا�@, ا$ Uلوق من ُينَحت ما وكّل م Øuوٕا ء@,

ã
Ï¾



٥٧ Lر

منه@/ وقّوة ا$ من Mول اòارج

النظم من فzا ما وٕا� Fyبي وما واKٔرض Êوات
Ø
ال« خلق ٕا� توّجه من نعم@,

ا$@/ من الكّل ويري التوحيد@, مقام ٕا� vتديى واKٕحكام@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Lر@:
وغ�ه@, ل2ٕنسان النxحر هيى الباب@, كلFت مyا يتفّرع واحدة كلمة Lر@: ـ مقا

ã
| ِعـرقان والناحراِن@: راً@, ÒL البع� وLرت النxحر@/ ã

| ل Òال� والنxحر@: ور@/ ÔL وا�مع
يريد مyم واحد كّل كأّن ِحرصاً@, عليه تشاّحوا ء@:

ã
Ï¿ع�ال وانَتحروا الفراس@/ صدر

nوالعـا يدخل@/ الّذيى ينحر Kٔ@نّه ال¿Îر@, من يوم آخر النxح�ة@: ويقال@: صاحبه@/ Lر
/@ ÓFعل ء

ã
Ï¿ال هذا قتلت كقولك@: راً@, ÒL العلم ينحر ٕانّه رير@, ßL ب@: ا£ر( ء ãÏ¿بال

موضع نَحر@: ÒXوا النحـر@/ عيد ومنه نفع@, باب من Lراً ال}يمة Lرت ـ مصبا
وا�مع الصدر@, من الق2دة موضع والنxحر@: أيضاً@/ مصدراً ويكون ا¡لق@, من النحر

الصدور@/ ع� النحور وتطلق ور@, ÔL

َذMك والنxحر@: الصدور@/ والنwحور: الصدر/ النxحر: الليث: قال ـ ١٠.٥ الxذيب
يوم@اKٔضحي@/ ويوم@النxْحر: من@أع�الصدر/ ا¡لقوم حيث@يَبدو َمنحره ã

البع�تَطعنه@|
د@, Òyف ص2ته

ã
| اKٕنسان انتَصب وٕاذا تلك@/ َتنحر هذه قيل@: داراً@: داٌر استقبلت وٕاذا

ر@/ ÒL قد قيل

طعن@/ @ذَبح@, = @pناَحرr ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
طعن@/ أو بذبح ا¡يوان من ا¡لقوم

ã
| قطع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
الع�ّية@/ من مأخوذة واXاّدة

يكون أن من أعّم والشّق غ�ه@/ من أو حيوان من يكون أن من أعّم والذبح
أو ّ يى ماد( ã

| انفراج حصول مطلق وهو غ�ه@, أو حيوان
ã
و| K أم وتفّرق بانفصال

/@ ّ معنويى

فzا فكأّن التجّوز@, fن بدار@: الدار ٕاستقبال والنح�ة@, التشاّح@, ـ oمفاه وأمّا
قباله@/

ã
| ء

ã
Ï¾ ع� وÍÈبة طعناً

/@٢ . ١٠٨ ـ ْر ÒLوا لرب�َك َفَصل� الكَوثَر أعطيناَك ٕانّا

كث� ع�كّل وتدّل مبالغة صيغة وهو الكوثر@, ٕاعطاء نتيجة
ã
| والنحر فالص2ة

Iـيّة من اÇXطلق ا�ميل الثـناء هيى والص2ة معنـويّاً@/ أو يّاً ماد( والص2ح �òا من
وغ�ها@/ Uصوصة وعبادة

وخدمة اòلق مع ارتباط والنحر وجّل@/ عّز ا$ مع اKٕرتباط وسيلة فالص2ة
نـتيجة

ã
| وهو للعبد@, وسعادة توفيق أعظم واòلق اòالق مع اKٕرتباط وهذا Gم@/

تعا�@/ ا$ من وفضل وتوّجه لطف

مطلق أمر ا Øuفٕا اKٔضحي@, يوم وLر با¡ّج Uصوصة غ� الكرZة اmKية ٕاّن Øj
بص2ة فzا اختصاص Kو ,@Fوٕابقائه Fيلهgرتباط�وتKٕا بٕاNاد الكوثر ٕاعطاء ٕاثر

ã
|

اmKية مصاديق من F Øuٕا نعم التفاسـ�@, بعض
ã
| يقال Fك اKٔضحي@, Lر أو الطواف

الكرZة@/

معنويّاً أو دنيويّاً ماّديّاً فضـله من الكث� اòـ� مطلق أيضاً الكـوثر أّن Fك@
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Uصوص@/ ]ع� فيه اختصاص Kو روحانيّاً@,

عبارة ا Øuفٕا الرسالة@, وظيفة Vموع Vموع Yا اKٕرتباط� هذين أّن O Kو
ب� واسطة هو

Ø ã
الن	 فٕاّن اÇòلق@, ٕا� وجّل عّز ا$ من والس� السفر مقام كFل عن

ٕاليه@/ Gم والداعيى واòالق اòلق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Lس@:

َمنحوس@/ فهو هو َس ß ÔLو عد@/ xالس خ2ف ع� يدّل واحد أصل Lس@: ـ مقا
ا�واهر خالف ا ØX كأ@نّه ا�واهر@, هذه من والنwحاس فيه@/ ب Ò ÒG K الدخان والنwحاس@:
س Ö

ÒL يوم ويقال@: اKٕحBل@/ وجـه ع� هذا اساً@, ÔL يى Ù Ôd والفّضـة كالّذهب ال¿Ìيفة
ع� اKٔصـل@, النwحاس@: أّن وJتمل سات@/ Ö ÒLو سات ß ÒL أيّام ã| ـ وُقِرٔي س@/ ß ÒL ويوم
اس@/ ÔL ء

ã
Ï¿ال أصل Xبلغ قيل ا�واهر@, لكث�من أص2ً كان ا ØXو بعÎÉم@/ ما@ذ@كره

وغ�ها@/ النجوم من النحوس@, وbعه عد@, xالس خ2ف النxحس: ـ ١٤٤.٣ الع�
من ÍÈب والنwحاس@: النحس@/ خفّف أضاف ومَن ثّقله@, نعتاً جعله مَن Lس@: يوم
طبع مبلغ والن(حاس@: فيـه@/ ب Ò ÒG K الّذيى الدخان والنwحاس@: مـرة@/ Ô¡ا شديد فر wالص

وأصله@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والسعد السعد@, خ2ف وهو شّدة@, فيه انكدار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

والص2ح@/ �òوا الصفاء
ã
ÏÉتقت حالة

والدخان والص2ح@/ �òا عن [نع ء
ã
Ï¿ال

ã
| النحوسـة حالة مصاديقه@: ومن

واKٔصـل واKٕنكدار@/ ا¡مرة شديد فر wوالص وضياء@/ وتشّعل Gب ب2 @كان ٕاذا اXظلم
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ٕاwام@/ فzا ء
ã
Ï¿ال من واXاّدة

ã
| Fك ء@/

ã
Ï¿ال من باق Øمعـ� مقدار ع� الصيغة وتدّل فُعال ع� والنwحاس@:

اXعـدن
ã
| انكدار من يتحّصل ما ـفر wالص وكأّن والرذال@, ـذاذ Ôوا� طام Ô¡وا فات wالر

ا¡مرة@/ شديد الصفر بصورة Ë
Ø
ويتج«

. ٤١ ـ ساٍت ß ÒL أيّاٍم ã| Íاً Ò¼Í Ò¼
رJاً zم َعلَ فأرَسلنا وا@/// Òفاستك عاٌد فأّما

/@١٦

وص2ح@/ خ� فzا ليس وابت2ء انكدار فzا منحوسة أيّام ã| أيى

يوِم
ã
| Íاً@ Ò¼Í Ò¼

رJاً zم َعلَ َسْلنا أْر ٕانّا ونُُذر
ã
èَعذا كاَن فكيَف عاٌد@ بْت @كذ>

/@١٩ . ٥٤ ـ ُمْستَِمّر ٍس Ö
ÒL

بصورة والثانية صفة@/ اòِشن ع�وزن وبك«Ìا¡اء الوصف اKُو�بصورة اmKية
من أو� وهذا واKٕنكدار@/ والظلمة النحوسـة ]ع� مصدراً ا¡اء وبسكون اKٕضافة

زائد@/ وتأ@كيد ع�مبالغة يدّل اXصدر فٕاّن َصْعب@, ع� صفة جعله

ٕا� مستمّراً أيى نازعاً@, كونه بلحاظ واKٕستمرار للنحس@, صفة مستمّر وكلمة
العذاب@, استمرار ٕا� Jتاج اKٔصل من ال�ع فٕاّن حياtم@, Tيط الناسعن ي�ع أن
فـيه

ã
يك بل اسـتمرار@, ٕا� J@Kتاج لنذيقهم@, قوله فٕاّن اKُو�@, اmKية 2Rف وهذا

وقت@/
ã
| ما حدوٌث

والوقايع والعوارض ا¡وادث باعتبار اليوم
ã
| والنحوسة السعادة أّن O@Kو

يعت� ّ ٕاعتباريى أمر هو حيث من والزمان الزمان@, من قطعة اليوم فٕاّن فيه@, تقع
ã
الّ�

الوقايع@/ ب� أو بيyا نسبة وحصول السيارات@, حركات من

خ� ع� الزمان من قطعـة
ã
| اXؤثّرة ا¤يطة وا¡ـوادث الوقايع كانت فٕاذا@
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فـيه أحـاطه Lـس فيوم Kّوٕا سـعد@/ يوم الزمان فيكون للـناس@: ورÇaة وص2ح
والفساد@/

Ø
Ì¿وال اKنكدار

/@٣٦ . ٥٥ ـ Íاِن ß½ َتنتَ hف اٌس ÔLو ناٍر ِمن ُشواٌظ ا Ôgَعلي ُيرَسل

nبعوا مربوط وهذا ,@Ë
Ø
متج« Gب من النار من متجلّية منفصلة قطعة الشواظ@:

wا@/ ومتناسـب� nالعوا تلك سنخ من تكونا أن Kبّد والشواظ والنار اXاّدة@, وراء ما
والشّدة والظلمة والكدورة النحوسة من باق ظاهر ع�أثر ويدّل واظ wكالش والنwحاس

اXتجّلية@/

اXراد وليس فيه@, واaرار كدورة باعتبار النحاس عليه يطلق فر wالص ٕاّن وقلنا
الفلّزات@/ ا�نسمن هذا ٕارسال اmKية

ã
|

با¡ـواّس اXدركة اXوXـة ا¤سوسـة اXوضوعات من ـواظ wالش أّن O@Kو
اÇXدركة اÇXوضوعات مـن والنحاس برزخّية@/ أو ماّديّة ا�Ê»Çنيّة البدنيّة الظاهريّة

الشديدة@/ اXوXة الروحانيّة با¡واّس

اKٔخـ2ق من اXتجلّية اXتجّسمة هيى اXوXة@: والشّدة والظلمة الكدورة وهذه
با�وارح@/ الظاهرة واKٔعFل القلب

ã
| الباطلة والعقائد واKٔفكار النفس

ã
| الرذيلة

أّن K اòارج@,
ã
والنwحاس| واظ wالش ع�وجود دKلة فيه باKٕرسال@: والتعب�

وب�هذين بينه رابطة بتحقّق وذلك منه@, واKٕ¡اق اKٕرسال ا Ø̂ وٕا تعا�يوجدYا@, ا$
الكرZة@: اmKية هذه بعد تعا� قال Fك /@�XوXا

/@٤١ . ٥٥ ـ وا3ٔقدام
ã
Ï¼بالن>وا فيؤَخُذ بسDهم الُمْجِرمون يُْعَرف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Lل@:
ع� ـ واKٔخري وُهزال@/ ِدقّـة ع� تدّل ـ اKُو� ث2ث@: كلFت ÇLل@: ـ مقا
وأLلَه دّق@/ ٕاذا ناحل@, فهو ,@Kًو ÔL جسمه ل ÒL فاKُو�ـ ع�اّدعاء@/ ـ والثالثة عطاء@/
كذا@, Lلته ـ والثانية الÍÉبwا@/ ك�ة من ظُباtا رّقْت

ã
الّ� السيوف والنxواِحل@: اGّم@/

ويـقولون@: النwح2ن@/ اXعطَي ء
ã
Ï¿ال يى Ød بكر@: أبو قال النwحل@/ ËºKٕوا أعطيته@/ أيى

نفس ِطيب عن أيى لة@, ßL َمهرها اXرأَة لت ÒLو استعواض@/ ب2 شيئاً تُعطي أن النwحل@:
انتحله@, قوم@: وقال واّدعاه@/ تَعاطاه ٕاذا كذا@, انتحل قوGم ـ والثالثة مطالبة@/ غ� من
انـتحل ومع� ء@,

ã
Ï¿ب عـندنا هذا وليس مبط2ً@/ اّدعـاه ٕاذا وتنّحَله@, Tقّاً@/ اّدعاه ٕاذا

سواء@/ عندنا وتَنّحل

غ� من شيئاً أعطيته ,@2ً ÔL لُه ÒLأ لته Ò ÒLو لة@, ÒL الواحدة مؤّنثة@, النxحل ـ مصبا
باب ومن سقم@, :@Kًو ÔL ينَحل Ë»ا� ل ÒLو الدعوي@/ والن(حلة@: نفس@/ بِطيب عوض

لغة@/ تعب

ُتِرد n ٕاذا لًة@: ßL َمهرها أعطيxا ويقال@: َمهرها@/ اXرأِة@: ُل ÒLو ـ ٢٣٠ . ٣ الع�
ُرويت ٕاذا قصيدة@, الشاعر ل ß ÔLو قائله@/ أ@نّه اّدعاه ٕاذا ف2ن@, شعر ف2ن وانتَحل ِعوضاً@/

أيى ينَحلُه فهو ساّبه@, أيى ف2ناً@, ف2ن ل ÒLو دقيق@/ أيى ناحل@, وسيف لغ�ه@/ وهيى عنه
لة@/ ÒL الواحدة العسل@, دَبر والنحل@: يساّبه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والعطاء ء@/

ã
Ï¾ مطالبـة وب2 عوض ب2 عطاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
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ã
| النظر أّن Fك غرض@/ أو عوض أو [ليك جهة ٕا� نظر دون من ء

ã
Ï¾ ٕايتاء مطلق

العطو@/ راجع ـ ء
ã
Ï¾ نقل ٕا�مطلق البذل

ã
و| ا¦ليك@/ جهة ٕا� اGبة

شـاعر ٕا� شعر نسبة وإعطاء النفس@/ ِطيب عن هر ÒXا ٕاعطاء مصاديقه@: ومن
ورقّة Kًوُهزا ضعفاً توجب ابت2ء أو عمل أو فّعاليّة أو خدمة وٕاراءة دعوي@/ ب½Íßف
فٕاّن العسل وLُل وجسمه@/ بدنـه من أو قّوة أو خدمًة أعطَي كأ@نّه ,@Ë»وج بدن

ã
|

/@�òوا والنعمة العطاء مَظهر وجوده

وغ�ها@, واGّم واXرض والسقم والنسبة واKّٕدعاء والدقّة زال ÔGا آثاره@: ومن
Qّوز@/ فzا اXاّدة فاستعFل

]ع�ما كالغُسل مصدر Ëºوٕا اKعطاء@/ ]ع� مصدراً يستعمل :@
Ø
ËÉبال والنحل

اòارج@/
ã
| اKٕعطاء من يتحّصل

اKٕعطاء@/ ع�اختيار ويدّل ٕافتعال@, واKٕنتحال

/@٤ . ٤ ـ ِمنُه ٍء
ã
Ï Ò¾َعن لكُم Ò Öéِط فٕان لًة Ö ßL ّن@

ß
tَصدقا الن�ساَء@ وآتوا

]ع� ا¡ـجاز@, لغة وهيى َدقـة xالص لغات ٕاحدي ُدقـة xالص أّن الصدق@: ã| سبق
مطالبة ب2 العـطاء من نوع Ì»بالك والن(ـحلة ا¡ّق@/ سـبيل ã

| وِصـدقاً $ يُعطَي ما
واستعواض@/

جهة
ã
| معاي¿Îّن تأم� من يلزم وما هر@, ÒXا وهو داق xالص تشمل والصُدقات

اXعروفة@/ اKٕحتياجات وسائر والطعام السك�واللباس

واسـتعواض مطالبة دون ومن الن(حلة بسـبيل اKٕعطاء هذا يكون أن وKزم
الصُدقات bيع تشمل الكرZة فاmKية نفس@/ ِطيب عن مyا شيئاً يبذلوا أن Kّٕا وٕايذاء@,

اXعيشة@/
ã
| واضطراwم ٕاحتياجهم يرتفع Øح� Gّن@, والعطايا
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Kزم وتـعّهد Uصوص أمر فٕانّه هر@, ÒXوا داق xالص ]فهوم Hتّص K فالصُدقات
العقد@/ زمان

ã
و| بالعقد تأديته

غ� وٕاجبار واضطرار بٕا@كراه صُدقاtّن من ء
ã
Ï¾ عن عفوهّن أّن يظهر وwذا

وظلم@/ وQاوز للحقوق وٕاضاعة بالباطل أ@كل فٕانّه قطعاً@, وTّرم بل جايز

@يَْعِرُشون ا ØWو جِر الش> وِمَن ُبيوتاً باِل ß� ا ِمَن ِذيى ß ÚHا أن ٕا�الن>ْحِل َربJَك وأوَحي
تلف ÔU Ìاٌب Ò¾ ا@

ß
uُبطو ِمن ـُرُج ÒO @hًُذُل َربِّك ُسُبَل فاْسُلكيى الث>ـمراِت ُكل� ِمن

ã
� @كُ Ú Ôj

/@٦٨ . ١٦ للنّاسـ ِشفاٌء فيه ألوانُه

كيس فهoذو حيوان النحل@: ـ ٥٩١ ص ,@٢ ج ا¡يوان حياة
ã
| الدم�يى قال

واXطعم وتدب�اXرتع اXطر وأوقات السنة بفصول ومعرفة العواقب
ã
| ونظر وشجاعة

وبعÎÉا العسل يعمل فبعÎÉا الفطرة@/// وعجيب الصنعة وبديع وقائده والطاعة@لكب�ه
اKٔشـياء أعجب من وبيوtا البيوت@,

ã
يب� وبعÎÉا اXاء

ã
يس� وبعÎÉا الشمع يعمل

فبذلك اخت2ف فzا وK@يوجـد K@ينحرف الّذيى اXسّدس الشكل ع� مبنـيّة ا Øu@Kٔ
اKٔشـجار

Ø
j ا�Çبال

ã
| بيوtا أ@ك� وكانت الواحدة@, كالقطعة صارت Øح� اّتصلت

داخـل مyا ء
ã
Ï¾ هلك وٕاذا بيـوtا@/// أقّل وهيى ذلك يعرش Dف

Ø
j ذلك دون وهيى

من رجيعـه Oرج فلذلك النظافـة طبعـه ومن خارج@, ٕا� اKٔحياء أخرجتـه اòليّة
Kو عذباً@, صافياً كان ما اXاء من وي¿Ìب واòريف@, الربيع

ã
æزما يعمل وهو اòلّية@,

ٕانxي@/ ـ شبعه قدر Kّٕا العسل من يأ@كل

آKف@, `سـة عددها يَبلغ وقد والنظم@, اKٕجBع بصورة تعيش النحل ٕاّن
Ø
j

المسّماة وهيى bيعها@, اُّم هيى واحدة مؤنّثة Lلة Kّٕا اXتشكّلة اXتجّمعة للنحل وليس
عاملة@/ وهيى تلد@, K عقيمة اXؤنّثة النحل ã}وبا باXلكة@,

وعـقل كامل تدب� ع� الدالّة العجيـبة اXنظّمة التشكي2ت هذه أّن O@Kو
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oع�تنظ يقدر K حيوان عن تصدر أن Zكن K الغريبة@: اKُمور هذه وراء تاّم نافذ
مصا¡ها@/

ã
| والتفّكر وتقديرها اُمورها

البحث ء وسيجيى ـ ربJك وأوَحي ـ بقوله والتدب� العقل هذا مبدأ ٕا� فأشار
فراجعه@/ ,@ الوحيى حقيقة عن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Kر@:
النxخ�@: منه@/ يفّرع Øj اKٔصوات@, من ع�صوت يدّل صحيح أصل Kر@: ـ مقا
منه وفّرع /@Fyم اòارج النxخ� جهة من نِخران ÒXا يى Ù Ôdو نِخرين@/ ÒXا من Oرج صوت
َمنِخرها@/

ã
| اKٕصبَع تُدِخل Øح� تَُدّر K الناقة والنxخور@: النwخرتان@/ اKٔنف

ã
ْر{ Òò فقيل

النxـِخرة الشجرة فأمّا رة@/ ÔK الر´ ÔGبوب ويقولون نفسـه@/ اKٔنف النwخرة@: ويقولون@:
ذلك عند Gا ويكون الر´ فتَدخله يتجّوف ذلك Kّٔن أيضاً@, هذا fن النxِخـر والعظم
منه رج ÒHو الر´ فيه تدخل الّذيى والناِخر@: /@ ãالبا� النxِخر@: ويقولون صوت@/ أيى رة@, ÔK

واحد@/ والقياس /@� ÒK وGا

الصوت وهو النxخ� موضع وأصله اKٔنف@, َخرق مسِجد@: مثال نِخر ÒXا ـ مصبا
ل2ٕتباع نِخر ßXوا ,@oياشòا ã|النفَس مَّد ٕاذا قتل@: باب من ينُخر ر ÒK يقال اKٔنف@, من
َمناِخر وا�مع ,@ ّ طيى لغة عصفور مثل واÔXنخور ,@FGثالث Kو قالوا ,@ ßíِمن ومثله لغة@,

وناِخر@/ ر ß ÒK فهو وتفّتت@, ã
ب� تِعب@: باب من راً Ò ÒK العظم ر ß ÒKو ومَناخ�@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Ë»ج

ã
| اGواء دخول ا¢صوصمن الصوت هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
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شجر
ã
| Nريى وما اKٔنف@/ ري ÒV من اòارج الصوت مصاديقه@: ومن منه@/ وخروجه

صوت@/ جريانه من وJصل Fzف اGواء يدخل Mيث Fداخله وتفّتت بليا عظoٕاذا أو

/@Fyم واحد
ã
وK@يك اKٔصل@,

ã
| Kزمان فالقيدان

واXطِلع, اXسِجد
ã
| Fالع�كÌ»بك اXنِخر وكذا الع�ٕاËºمكان@, بفتح فاXنَخر

يط@/ ß¢كا آلة Ëºٕا oXا Ì»بك واXنَخر

ã
و| والفاروق@, واòِشن كال¿Ìيف مش}ة صفات والناخور@: والنxِخر والنخ�

اXبالغة@/ صيغ من وعّد اKٔلف@, بزيادة وامتداد مبالغة فاعول

جهة من وهذا وا�ريان@, ع�الِب� زائدة دKلة تعب@: باب من ينَخر ر ßK ã
و|

ع�اKKفاض@/ الدالّة الك«Ìة

ع�اKٔنفQّوزاً@, النwخرة يطلق Øj اGواء@/ من ُينَخر ]ع�ما كاللwقمة@: والنwخرة
اKٔنف@/ خرق ع� وهكذا

/@١١ . ٧٩ ـ رةً ß ÒK ِعظاماً ُكنّا أءذا@@ ا¡اِفرة@
ã
| ردودوَن Ò ÒX َيقولونأِءنّا

ã
| Fك واللزوم الثبـوت ع� الدالّة الصـفات من ا¡افرة أّن ا¡فر@:

ã
| سـبق

القبور@/
ã
و| مقبورين كوننا حال أيى حال@, Tّل ã

والظرف| اGالكة@/

جريان من الصوت فzا Jدث تفّتت وفzا بالية تكون
ã
الّ� النxِخرة@: والِعظام

فzا@/ اGواء

واXواّد الِعظام بعود يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXعاد أّن تصّورهم ٕاشكاGم منشأ أّن O@Kو
اmKخرة أّن عن غاف2ً اXاّدّية@, الدنيا nكعا ّ ماّديى nعا اmKخرة nعا وأّن قاطبة@, البدنيّة
ابـت2ء دار ا�Çنّة تص� Kّوٕا ء@,

ã
Ï¾ الكثيـفة اXواّد هذه من فzا وليس لطيف@, nعا

ا�ّنة@/ صفات من الكرZة اmKيات
ã
| ما

ã
ينا| وهذا وTجوبّية@, وعجز وفقر وTدوديّة
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اKّٔول@, التكوين من أÎºل واKٕعادة
ã
æالثا والتكوين بيده اòلق أّن ٕا� مضافاً

قدير@/ ء
ã
Ï¾ ع�كّل وهو

/@٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكون كُن لَُه يَقوَل أن شيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ú̂ ٕا

بُكل� وهَو َمّرٍة َل أو> أْنشأها اّلذيى ـيzا Ö ÔJ ُقل oَرم وهيى الِعظاَم ييى Ö ÔJ َمن قاَل
/@٧٩ . ٣٦ ـ oَعل َخلٍق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Kل@:
2ت@/ ÒK وث2ث يٌل@, ÒKو ٌل ÒK وا�Fعة ا¦ـر@, شجرة النxخلة@: ـ ٢٦٤.٤ الع�
مطراً أو الثxلْج ليلتُنا وانتخَلْت والَوَدق@/ الثلج تنخيل والنxْخل@: بالبادية@/ موضع يلة@: ÔKو
فـالنxـخل@: وانتخلت@/ Kلُت قلَت@: أفضلَها

Òã
Ï½لتَستق أشـياَء لَت ÒK وٕاذا َجود@/ غ�

أيضاً@/ التxنّخل وهو أفضلَه لنفسك اKٕختيار واKٕنتخال@: التصفية@/

Øح� استقصيت وانتخلته@: واختياره@/ ء ãÏ¿ال انتقاء ع� تدّل كلمة Kل@: ـ مقا
الواحدة ساق@, ذيى شجر كّل أ¾Ìف Kٔ@نّه به يى Ød النخل أّن وعندنا أفضله@/ أخذت

الة@/ ÔK فهو منه سقط وما باÔXنُخل@, الدقيق لُك ÒK والنxخل@: لة@/ ÒK

اÇGاء@: واحـده وب� بينه bع وكّل لة@, ÒK الواحدة bع@, Ëºٕا النxخل@: ـ مصبا
البقر@, وهيى النخل وهيى Ø Ô

ال� وهيى ا¦ـر هيى فيقولون أ@ك�ه يؤن(ثـون ا¡جاز فأهل
منقِعر@, Kل ـ الت�يل

ã
و| mوكرا وكرZة hكر Kل فيقولون@: و[o@يذّكرون Sد وأهل

والنwخالة@: قتل@, باب من الدقيق وKلُت fؤّنثـة@/ بالياء@: النخيل وأمّا خاوية@/ وKل
النـوادر@, من وهو به@, يُنخل ما :@oXا

Ø
ËÉب واÔXنخل /@ ّ اmKدميى يأ@كله Kو ا¡ّب Ì¿ق

ء@:
ã
Ï¿ال وانتخلت أجـوده@, ت Ø�H ك2مه@: وتنّخلت آلة@/ Ëºٕا Kٔ@نّه Ì»الك والقياس
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الناس@/ من سقط ما لطلب اKٔزقّة
ã
ال
اب| يَنخل الّذيى والنxّخال@: أفضله@/ أخذت

كردن@/ غربال @@= ل@ Ò ÒK ـ@ @
ã
æياÌº @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

غربال@/ @@= ولتا@ ÒU ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وٕاذا كا¦ر@, جنس Ëºٕا والنxخل ا¦ر@/ شجرة هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

آخره@/
ã
| التاء زيدت الواحد اُريد

ساXاً اXفرد من Ò�يُب وهو اKّٔولّية@, بالدKلة اKٔفراد ع� يدّل ا�مع أّن وا¡ّق

Ø
j ٕابتداًء جنس من مفهوم ع�مطلق يدّل فٕانّه ا�نس Ëºٕا 2Rف وهذا Ìاً@/

Ú
مك« أو

Çرة Ò]و Çر Ò] فـيقال@: وbع@, مفرد بعُد منه Ò�ويُب اXصـاديق@, ع� اXفهوم هذا يصدق
اXصاديق@/ ف�اد رات@, Ò Ò]و

وجود ٕا� مضافاً ال«Ìيانّية@, اللغة من fأخوذ واKٕنتقاء@: الغربلة مفهوم وأمّا
خصوصيّات بسبب ب�اKٔشجار من منتقاة ا Øuفٕا النخل@, وشجرة ب�اKٕنتقاء تناسب

العرب@/ ب2د من والعراق ا¡جاز
ã
ÏÈأرا

ã
|

Ø
Dس Kو غ�ها@, من Wتازة فzا

الغـربال ]عـ� Ìºيانيّاً ـولتا ÒU من مأخوذ oXا
Ø
ËÉب اÔXنخل أّن يظهر وwذا

النوادر@/ من يعّد Øح� اmKلة Ëºٕا ã| العربيّة ضوابط ع� جارياً وليس

/@٢٩ . ٨٠ ـ hً ÒKو ْيتوناً وَز وَقْضباً وِعَنباً َحبّاً فzا فأنبتنا

/@٦٨ . ٥٥ ـ وُرّمان ٌل Ö ÒKو فا@ِكَهٌة فzا

/@٧١ . ٢٠ ـ الن>خل ُجذوِع
ã
| بن>كُم َصل� و3َُ
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فرعون زمان ,@Í½م
ã
| النخل ع�وجود اKٔخ�ة اmKية وتدّل ا¦ر@, شجر يراد

السحرة@/ وموÏºح�أسلم

/@٩٩ . ٦ ـ داِنيٌة ِقنواٌن َطلِعها ِمن الن>ْخِل وِمن

/@٢٠ . ٥٤ ـ منَقِعر ل ÒK أعجاُز م Ô Úu كأ النّاَس �ع تَ

/@٧ . ٦٩ ـ خاِويٍَة ٍل Ö ÒK أْعجاُز م Ô Úu كأ Íَعي Ò¼ فzا النّاَس ي Ò�َف

/@١٤٨ . ٢٦ ـ oَهِض َطلُعها ٍل ÒKو وُزروٍع

لوحـظ والرابـعة@, والثالثة اKُو� اmKية
ã
ف ومؤنّثاً@: مذّكراً الكلمة اسـتعملت

وهذا التذك�@, لوحظ الثانية
ã
و| والزروع@/ Íعي

Ú
وال½ القنوان ]ناسبة وهذا التأنيث@,

م@/ Øu@كأ الناَس ]ناسبة

اÇXصاديق ٕا� معطوفاً كان ٕاذا@ ا�نس Ëºٕا
ã
| النظـر أّن الكل(ـّية@: والضابطة

هو@, حيـث من ا�نس مفهوم ٕا� النظـر كان وٕاذا مؤنّثاً@/ اللفظ يسـتعمل واKٔفراد@,
مذّكراً@/ يستعمل

الوجه�@/ أحد اختيار
ã
ÏÉتقت أخري مناسبات ٕا� مضافاً

/@١٩ . ٢٣ ـ الن>خلَة ذِع ßP ٕاليِك يى وُهز� خَلة@/// الن> ٕا�ِجذِع الَمخاُض فأجاَءها

ا�نس@/ من للوحدة التاء

/@٢٦٦ . ٢ ـ وأعناٍب يٍل ÒKمن َجنٌّة لُه تكوَن أن

/@٦٧ . ١٦ وا3ٔعنابـ الن>خيِل راِت Ò\ومن

/@٩١ . ١٧ ـ فتَُفج�ر وِعَنٍب يٍل ÒKمن َجن>ة لَك تكوَن أو

وQّمع اKفاض ع� دKلة الصيغة هذه
ã
و| والعبيد@, كالَعبد ل ÒK bع النخيل
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سـلطة Iت وص�ورtا النخل@, قامة ارتفاع يناسب وهذا والياء@, الك«Ìة باعتبار
العبد@/

فzا النظر فٕاّن ا�مع@: بصيغة
ã
البا{

ã
و| مفرداً@, بالِعنب الثالثة اmKية

ã
| والتعب�

اmKيات سائر 2Rف الرسالة@, ودعوي القدرة ٕاظهار مقام
ã
العنب| وجود مطلق ٕا�

والعنب@/ النخل من كث�ة مصاديق ووجود وسعة بسط ٕا� فيه النظر فٕاّن الواردة@:

Gا والنخيل وتغطية@, ٕا�تظليل Iقّقها Jتاج ا�نّة فٕاّن النخل@: ã| ا�مع وأمّا
اKٔعناب@/ 2Rف اKٔمر@, هذا

ã
| تأث�

اKٕختيار كلFت مورده
ã
| فتستعمل Ìºيانيّاً@: اKٔفضل أخذ ]ع� النخل وأمّا

واKٕنتقاء@/ والتصفية والغربلة واKٕنتخاب

:@
ã
| قال ا¦ر@: شجر من خصوصيّات وأمّا

اÍ½Xيّ�@, قدماء عهد م½Íمن ã|معروف النخيل ـ ١٦٥ ص التذكرة@, ٕاحياء
غزيراً ^ّواً ينمو وهو للزراعة@, القابلة اÍ½Xيى القطر جهات bيع

ã
| النخيل Ì¿وينت

ويـتحّمل ال
بة@/ أنواع من نوع ّ أيى ã
| وتنمو اXتوّسط@, اKٔبيض البحر سواحل من

أيى يتحّملها K لدرجة العطش يتحّمل وكذلك كب�ة@, بدرجة اKٔم2ح الكب� النخيل
ا¥ار أعظم من و\ارها ل2ٕنسان@, فائدة النباتات أهّم من والنخلة آخر@/ فا@كهة نبات
/@ËÉGا Îºلة فهيى ذلك عن وفض2ً كام2ً@, غذاء تكون تكاد ا Øuفٕا الغذائية@, القيمة ã|
من Jتويه ]ا

Ø ã
غ� فهو الصحّية@, الناحية من خ�الفوا@كه من pالنضج قبل rا¦ر والبَلح

تُضارع غذائيّة قيمة ذو منه الواحد والرطل ا¡رارة@, ا�«Ëمن ã| يولده وما ا¡ديد
الغذائّية@/ القيمة من للسمك ما أمثال ث2ثة يُعادل أ@نّه Fك اللحوم@, Kٔنواع ما ِضعف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧١ نّد

نّد@:
وجهه ع� وذهب نفر ونديداً@: وِنداداً ÍÈب باب من نَّداً البعـ� نَّد ـ مصبا
Kو مثله@, والنxديد اXثل@, والن(ّد@: به@/ يتبّخر عود والنxّد نَواّد@/ وا�مع ناّد@, فهو شارداً@,

وأaال@/ ل ßa مثل أنداد وا�مع Uالفاً@, Kّٕا الن(ّد يكون

ذهب ونُدوداً@: نَّداً البع� ونَّدا وفراق@/ ¾Ìود ع� يدّل صحيح أصل نّد@: ـ مقا
غ� برأيى ãçيأ أيى اKٔمر@, ã| يُناّد الّذيى والنxديد@: الن(ّد الباب ومن شارداً@/ وجهه ع�

قياسه@/ من قريباً هذا ويكون ال«Êء@,
ã
| اXرتفع التxّل والنxّد@: صاحبه@/ رأيى

نفرت وتَناّدت@: ونُدوداً@/ وِنداداً ونَديداً نَّداً تِنّد اKٕبُل ونّدت د@,
Ò
Ì Ò¾ ٕاذا xنَد ـ لسا

Xا القيامة يوم التناّد@: ويوم Ìود@, Ò¾ نَدود وناقة وجوهها@, ع� fضت Ìوداً Ô¾وذهبت
تَُولJون يَوَم ـناِد الت> يوَم عليكُم أخاُف ـ@ التـ�يل

ã
و| ,@Ì¿¡ا ٕا� اKٕنزعاج من فيه

,@ اmKيى رؤوس لتَـعتدل للياء فُحّول الباب هذا ل xو ÔT من يكون أن فيجوز ُمدِبرين@/
دها@/ xوند أنّدها وقد متفّرقة@/ نََدد@: وٕابل أيضاً@/ الياء وحذف النداء من يكون أن وNوز

الّذيى ء ãÏ¿ال مثل والن(ّد@: وجه@/ كّل ã
| تفّرقوا ٕاذا وأناديَد@, يَناديد القوم ذهب ويقال@:

ِنّديى وف2ن والشـبه@, الضّد الن(ّد@: اKٔخفش@: قال Oالفه@/ أيى ويُناّده اُموره ã| يضاّده
أنت ما ]ثل ذلك من مستقّل وهو تريد@, الّذيى الوجـه خ2ف يريد الّذيى :@ ونَديديى

به@/ تستقّل

ناّد قولك من اÔXناّد@, اXثل هو الن(ّد أّن والن(ّد@: اXثل ب� الفرق ـ ١٢٧ الفروق
كان ما الن(ّد الع�@: صاحب وقال ِنّداً@/ الضّد يى Ød وGذا وباعده@, عاداه ٕاذا ف2ناً@, ف2ن
فالن(ّد التنافر@/ والتناّد@: Ìود@, Û¿ال والنwدود@: مثله@/ والنxديد اُموره@, ã| يضاّده ء

ã
Ï¿ال مثَل



نّد ٧٢

ت¿Ìيده@/ يريد كأ نّه لصاحبه Xناداته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يّدعيى وهو ء ãÏ¿لل وUالفاً مقاب2ً يكون ما هو اXاّدة@: ã| الواحـد اKٔصل أّن
واKُمور@/ اKٔعFل

ã
| Wاثلته

نَّد مصاديقه@: ومن واFXثلة@, وا¢الفة@, اXقابلة@, قيود@: ث2ثة اKٔصل
ã
فب2حظ|

اXوافق@/ عمله ضّد وعمله Uالف مقام
ã
| واستقراره الطاعة عن خروجه وهو البع�

اÌ¿Xكون يعتقد الّذين واKٔنداد ويقابله@/ صاحبه رأيى Oالف الّذيى النديد والشخص
تعا�@/ فعله مثل ويفعلون وجّل عّز الرّب قبال

ã
| آGة م Øu@أ

النفور@, oمفاه مطلق
ã
| Fك ÇQّوز@, فهو القيود@: هذه مورد

ã
| ي2حظ n وٕاذا

اXعاداة@/ ومطلق اFXثلة@, ومطلق

اللغة@/ كتب أغلب
ã
| Fك والشبيه@, ليس]ع�اXثل الن(ّد أّن فظهر

يوم فٕاّن النxّد@, من اKٔخذ Nوز Kو النداء@, من فهو الكرZة@: اmKية ã| التناد وأمّا

ã
| يـومئذ ء

ã
Ï¾ اسـتقرار Zكن Kو اÇXتعال@, ا$ Kّٕا سلطان Kو فيه مالك K القيامة

الندو@/
ã
| توضيحه ء وسيجيى له@, وجه K التضعيف حذف أّن ٕا� مضافاً مقابله@/

ذلَك أنـداداً لُه Çَعلوَن ÒQيَوَم�و ã|ا3ْٔرض َخَلَق بال>ذيى َلَتكُفرون ُقلأِءن>كُم
/@٩ . ٤١ �ـ ÒXالعا Jرب

. ١٤ ـ النّار ٕا� @كُم Òَمص� فٕاّن ت>عوا Ò] ُقل َسبيلِه َعن لُيضّلوا أنداداً Lِ وَجَعلوا
/@٣٠

/@٢٢ . ٢ ـ َتعلمون Ôrوأن أنداداً L علوا ÒQhَف



٧٣ ندم

/@١٦٥ . ٢ ـ Lِا كُحّب بّوuم ÔJ أنداداً Lا دون ِمن يتِّخُذ النّاسَمن َوِمن

ã
| يقع ما كّل يشمل وجّل عّز $ فالِنّد اFXثل@, اXقابل ا¢الف هو الن(ّد ٕاّن قلنا
ع�هوي اXع�يصدق وهذا ومطاعاً@, معبوداً كونه ومّدعياً يريده Xا Uالفاً ا$ مقابل

ã
| تأث�ها يعتقدون وأصنام اُخري وآGة وولد وٕامرأة Tبوب ومال وأم�مطاع متّبَع

اKُمور@/

اÇXعبوديّة جهة ٕا� Gة mKا
ã
و| اFXثل@/ ا¢الف اXقابل جهة ٕا� الن(ّد ã| فالنظر

جهـة ٕا� واKٔم� اGوي
ã
و| والتعّلق@/ ا¤ـبّة جهة ٕا� واKٔوKد اXال

ã
و| والعبادة@/

والتوّسل@/ التوّجه جهة ٕا� اKٔصنام
ã
و| اKٕتّباع@/

مصاديق من يكون اFXثل@: ا¢الف اXقابل جهة اXلحوظ يكون مورد كّل
ã
ف

غ�ها@/ أو Gة mKا من كان سواء النّد@,

توّجـه قطع خ2فـه@: جهة
ã
و| الرّب مقابل

ã
| وهو الن(ـّد ٕا� التوّجـه ٕاّن Øj

ض2ل وهذا اKُمـور@, أزمّة بيـده الّذيى اòلق خالق وعن ا¡ّق مسـ� عن واLراف
النار@/ ٕا� صاحبه ويص� وٕاض2ل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ندم@:
أو حـزن ٕاذا نادمة@: واXرأة نادم@, فهو وندامة@, نََدماً فعل ما ع� نِدم ـ مصبا
َسكاري مثل نَدامَي وا�مع َندمانة@, وٕامرأة أيضاً@, نَدماُن ورجل كرهه@,

Ø
j شيئاً فعل

ِنـدام وbعه ال¿Ìب@, ع� ـنادم ÔXا :@hوالند أندمتـه@/ فيقال باGمزة ويتعّدي بالفتح@,
نداَمي@/ وا�مع َندمانة@, واXرأة نَدمان أيضاً فيه ويقال وكرماء@/ ِكرام مثل ونَُدماء

وَندامة@/ نََدماً عليه نِدم يقال@: كان@, قد ء
ã
Ï¿ل ع�تفكّن تدّل كلمة ندم@: ـ مقا



ندم ٧٤

ٕادمان وذلك اXدامنة@, مَقلوب اXنادمة ناس@: وقال ونَدZه@/ مُناِدمُه الرجل@: Ìيب Ò¾و
يُنَدم ما بعض أحدYا من يكون ßيب�Ì Ú¿ال كأّن يقولون@: وناس نظر@/ وفيه ال¿Ìاب@,

/@ ß�ÒZند يا Ø Ôdفلذلك عليه@,

ورجـل أِسف@/ وتَنّدم@: وندامة نََدماً فعل ما ع� ونِدم ء
ã
Ï¿ال ع� نِدم ـ لسا

ِسدام وِندام ُسّدام نُّداٌم وقوم توبة@/ الندامة ا¡ديث@:
ã
و| َسدماُن@/ ونَدماُن ساِدم ناِدٌم

فـ2ن
ã
وناَدم� أيضاً@, نَدمانة وهو ُينادمه@, الّذيى ال¿Ìيب :@hدxوالن سداَمي@/ ونَدامَي

/@
ã
æونَدما ندZيى فهو ع�ال¿Ìاب@,

يا Ød Ìيبان Ú¿ال بعÎÉم وقال فائت@/ أمر
ã
| رأيى Øتغ� من Ì

Ø
التح« النxَدم@: ـ مفر

/@Fع�فعله الندامة من FGأحوا يتعّقب Xا �Zند
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من وقـع

Ø
Fع اXطلـق واKٕنزجار اKن½Íاف هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

قبيحاً@/ أو وحَسناً عم2ً أو نيّة نفسه

وغ�ها@/ والتوب واKٔسف ا¡زن عن اXاّدة [تاز القيود وwذه

له@/ العذر بعدم واKٕع
اف الندم@, مع ذنب عن رجوع فالتوبة@:

وجّل@/ عّز ٕاليه ء
ã
Ï¾ كّل عن رجوع واKٕنابة@:

ٕاتيانه@/
ã
| له بالعذر يقّر ذنب ع� ندم ٕاظهار واKٕعتذار@:

ال«Ìور@/ ويقابله القلب@,
ã
ٕانقباضUصوص| وا¡زن@:

غ�ك@/ من أو فعلك من فات ع�ما حزناً يستتبع تلّهف واKٔسف@:

التلّهف@/ لوازمه ومن العقب@, ٕا� ء
ã
Ï¿ال ورّد تنحية :@Ì»ح



٧٥ ندم

Nالس الّذيى الظريف الصاحب اXتابع فهو لل¿Ìيب@: ]ع�ا£الس hالند وأمّا
Kّٕا وصحبته جلوسه من له يب� K الرجـل فهذا و¾Ìبه@, عمله

ã
| له عوناً ال¿Ìيب

فـهو باطنه@,
ã
| ثبت قد والندامة فعله@, ع� نادم دا_اً وهو والتنّدم@, والتلّوم التحّزن

الثبوت ع� الدالّة ة
ß
اXش} الصفة بصيغة عنه Øيع� هذا وع� ,@ Õhوند بالندامة متّصف

اKستمرار@/ ع� الدالّة اXفاعلة بصيغة أو

/@٥٤ . ١٠ ـ بالِقسط م Ôyبي ÒãÏ ßÉ وُق الَعذاَب رأُوا ا ØX الن>دامَة وا ØÌ Òºوأ

٣٤ ـ َكَفروا اّلذيَن أْعناِق
ã
| ا3ٔغhَل وَجَعْلـنا العذاَب رأُوا ا Ø ÒX الن>دامَة وا ØÌ Òºوأ

/@٣٣ .

با�ـور فzم كم ÔJ أن واXقهـوريّة الضعف حالة وحصول النxَدُم يوجب ف2
واKٔعFل النيّات من مyم سبق ]قتÏÉما َزون ÔNو بالعدل@, بيyم

×
ÏÉيُق بل ,@ يى والتعد(

السّيئة@/

والُعـنق اXاّدّية@/ والتعلّقات وا¡دود التقيّدات هيى اKٔغ2ل ٕاّن غّل@: ã
| وقلنا

يوجب ء
ã
Ï¾

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕادخال والغَّل واKٕستكبار@/ اòضوع يظهر وفيه الشخصيّة مظهر

الرقبة@/
ã
| الغُّل بصورة اmKخرة

ã
| Øيتج� الغَل وهذا ,@KًّوI

ابت2ء وهو اKٕبت2ء@, شّدة ع� دKلة فيه اKٕظهار فٕاّن الندامـة@: ٕاÌºارهم أمّا
وحـ� ا�Çزاء يـوم

ã
| أمره وتثبيت والتحق� والتوبيخ الطعن يوجب حيث ّ ثانويى

ا£ازاة@/ ٕاعFل

ã
| وا

Û
Ì
Ò
ºأ ما Òَع� فُيصِبحوا فzم@/// ُيسارعوَن َمَرٌض م

ß
wُقلو

ã
| ال>ذيَن ي Ò�َف

/@٥٢ . ٥ ناِدم�ـ م
ß
Î ß»أنُف

السّيئة@/ النيّة من قلوwم@, ã| وا
Ø
Ìºأ ع�ما الندم تعلّق اmKية

ã
ف



نديى ٧٦

هالٍة ÒP @ قوماً ُتصـيبوا أن ـنوا @فتبي> ِبَنبٍَأ فاِسٌق جاَء@كُم ٕان آَمنـوا ال>ذيَن ا Ûv أ يا
/@٦ . ٤٩ ناِدم�ـ Ôrَفَعل َع�ما فُتصِبحوا

الشديد@/ واKٕنزجار النَدم يلحقه
Ø
j عم2ً أو Kًقو منكم وقع ع�ما أيى

وأعFله نانيّة Òا� اعتقاداته ã| تشخيصا¡ّق
ã
| اKٕجxاد كّل xNد أن فللعاقل

اKٕنفراديّـة أعFله من ظهر وما منه وقع ]ا يتيقّن أن ٕا� اللسانّية@, ومنطقه اKٔركانيّة
والندامـة اKٕنزجار حـدوث عن واKٕطمينان اKٔمـن له Jصـل Øح� واKٕجBعّيـة@,

اXب�@/ واÌ»òان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ نديى
القوم Vلس وهو الناِديى ومنه اجتمعوا@, قتل@: باب من نَدواً القوُم ندا ـ مصبا
فيه@, Vتمعون والقوم Kّٕا ذلك فيه يقال Kو مثله@, واXنتََدي مثقل@, ّ والنxديى ثهم@, xومتحد
]كّة النxدوة دار يت Ød ومنه الفعل من اXّرة والنxدوة@: اÊºKٔء@/ هذه عنه زال تفّرقوا فٕاذا
ُيرجع دار لكّل مث2ً صار

Ø
j Nتمعون@, أيى فzا@, يَندون كانوا م Øu@Kٔ ,@ ØãÏ Ò

قُ½ بناها
ã
الّ�

حـال للـقوم أÊºء هذه يقـول مَن ومyم أنديـة@, الناديى وbع فzا@, وNـتمع ٕالzا
طَّل من ندي أصابه يقال@: Xعان@, يطلق مقصور وهو اXطر@, أصله والنxَدي اجBعهم@,
بلل@, من أصاب ما والندي@: الصوت@, وندي ,@

Ø
Ì¿ال وندي ,@�òا وندي َعَرق@, ومن

أنداء@/ وا�مع السدي@, فهو أّوله يسقط الّذيى وأمّا الليل, آخَر ما@سقط وبعÎÉم@يقول@:
قـّوته عن كناية منه@: صوتاً وأندي وخ�اً@, فض2ً أ@ك� أيى ف2ن@, من أندي وف2ن
/@Í½الق من أ@ك� Fzف واXّد ضّمها@, من أ@ك� النون Ì»وك الدعاء@, والن(داء وحسنه@/

ا¢زيات@/ واÔXنِديات دعوته@/ ٕاذا قاتل@: باب من وِنداء مناداة وناديته

النـاِديى فاKّٔول ء@/ ãÏ¿ال ã| بلَل ع� يدّل وقد Qـّمع@, ع� يدّل ندي@: ـ مقا



٧٧ نديى

ã
| جالسته وناديته@: /@ ّ بنديى فليس تفّرقوا@: وٕاذا حواَلْيه@, القوم يندو ا£لس :@ والنxّديى
من اXاء ٕا� تعود

Ø
j منه القريب اXرعي ٕا� اÌ¿Xب من تَنُدَو ن اKٕبل ونَدوة /@ ّ النxديى

وجاء وأنداٌء@, نَدًي يقال معروف@, البَلل من النxَدي ـ اmKخر واKٔصل غدها@/ أو يَومها
ء
ã
Ï¿ب لف2ن

ã
Øك نَِدَيْت وما بالنxـدي@/ الشحم عن وا Øعـ� ا Ø[ور شـاّذة@, وهيى أنديـٌة

بُعـد الصـوِت@: نَدي الباب ومن َيتسـّخي@/ أيى أصحابه@, ع� يتنّدي وهو يكرهه@,
َطرائق ع� يدّل ء

ã
Ï¾ ٕا� Øتَغـ� ز ÔY وٕاذا أبعد@/ أيى منه@, صوتاً أندي وهو َمذهبه@,

وآثار@/

ناَدي أيى وتَناَدوا@, به@, صاح أيى وِنداًء@, مناداًة وناداه الصوت@/ الن(داء@: ـ صحا
يـريد ـ ناِديَه فليدُع ـ تعا� وقوله /@ الناديى ã| السوا ÒQ أيى وتَناَدوا@: بعضاً@/ بعÎÉم

عش�ته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هو اليائّيـة@:

ã
و| Uاطبـة@/

ã
| دعـوة هو واوّية@: اXاّدة

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

واKٕبت2ل@/ ال
ّشح

اللغة@/ كتب
ã
| FGFٕاستع اXاّدت�وموارد oمفاه خولطت وقد

اòطاب@,
ã
| الدعوة أيى تنادياً@, فتَناَدي ويُناديه ِنداًء ناداه تقول@: الواويّة fن

كان@/ كلمة ّ بأيى

النداء@/ Mروف اXستعمل النحو علم
ã
| اXصطلح بالنداء له ربط K�عXا وهذا

/@K أم حرف بواسطة تكون أن من أعّم Uاطبة
ã
| الدعوة فٕاّن

اXفهوم�@: فٕاّن اKٕجBع@ا2Xزم@دعوة@وUاطبة@, مفهوم اXع�@بالكناية@: ومن@ذلك
مت2زمان@/ وا¢اطبة@, اKٕجBع



نديى ٧٨

دون من هو حيث من التجّمع مفهوم اُريد وٕاذا ا¡قيقة@, مصاديق من والكناية
Qّوزاً@/ يكون ا¢اطبة@: ٕا� نظر

2ÇRف هذا اسـتمرار@, ع� ويدّل كاXناداة@, اXفاعلة من مصدر الن(داء ٕاّن Øj
من عاء wكالد ØËÉبال النwداء له ويقال استمرار@, ب2 ّ فوريى ع�خطاب فيدّل Mرفه النداء

وَدعوًة@/ ُدعاًء يدعو دعا

موارد
ã
| ومشـتقّاtا الن(ـداء كلمة انتخاب أوجبت

ã
الّ� هيى اòصوصيّة وهذه

الكرZة@/ اmKيات
ã
| اKٕستعFل

ار@, النّ أصحاَب ا�نِّة وناَديأصحاُب
ِرجا3ً@, ا3ٔعراِف وناَديأصحاُب

ا�ّنة@/ النّارأصحاَب وناَديأصحاُب
ابَنه@, نوٌح وناَدي
ه@, رب> نوٌح وناَدي

ه@, َرب> ناَدي ٕاذ وأيّوَب
الظJلFت@,

ã
فناَدي|

قومه@,
ã
| فرعوُن وناَدي

س@, قد> ÔXا بالواِد ربJُه ناداُه ٕاذ

ا@,
ß
x ÒIِمن فناداها

,@oٕابراه يا أن وناديناُه

جرات@, Ô¡ا َوراِء من ُينادونَك اّلذيَن ٕاّن

,@
ã
Ìكا� Ô¾مأينvُيناد ويوَم



٧٩ نديى

ا�ّنة@, ِتلكُم أن ونودوا

َقريب@, َمكاٍن من ُيناَدون ولئك اُ

َخِفيّاً@/ ِنداًء@ َرب>ُه ناَدي ٕاذ

ٕاستمرار
ã
ÏÉتقت موارد

ã
| الكرZة اmKيات هذه

ã
استعملت| اXناداة من فاXاّدة

الدعوة@/ مطلق 2Rف قليل@, بزمان ولو اòطاب

ÇUاطباً دعوته أيى فتَنادي@, ناديته فيقال@: اXناداة@, Xطاوعة فهو التناديى وأمّا
والن(داء@/ الدعوة تلك ã| فأطاع

/@٢١ . ٦٨ ـ ع�َحرثكُم اغدوا ُمصِبح�أن فَتناَدوا hÍ Ú½كال فأصَبَحْت

/@٣٢ . ٤٠ ـ ُمدِبرين ُتولJوَن يوَم ناِد الت> يوَم عليكم أخاُف
ã
Ùæ ٕا قوِم ويا

ويا َحرثكم@/ ٕا� ّولوا ÒI أن جانب كّل من مناَدين كوuم حال
ã
| صاروا أيى

َعلون ÔQو جهـة@, كّل من تُناَدون حالة ٕا� فيه تصـ�ون يوماً عليكم أخاف
ã
Ùæٕا قوم

ومقاماtم وسيّئاtم وحسناtم أعGFم رابطة
ã
| ا¢تلفة@, النـداءات من مطاَوعة

ã
|

Iوي2ً@/ Kو ¼Íفاً يستطيعون ف2 اُمورهم وعواقب حاtKم وخصوصيّات

ع�خ2ف التضعيف Hفيف فٕاّن النّد@, ماّدة من جعله يصّح K التناد أّن وسبق
اmKيت�@/

ã
| اXع� فساد ٕا� مضافاً اKٔصل@,

/@١٩@.٧٣ @ـ اً وأحسن@َنِديّ َمقاماً Õخ�
ß
الَفريق� J أيى لل>ذين آَمنوا قالَ ال>ذين َكَفروا

/@٢٩@.@٢٩ ـ نكَر ÔX ا ناديكُم
ã
| وتأتوَن بيَل الس> وتقَطُعوَن جاَل الر� لتأتوَن أِئّنكُم

/@١٨ . ٩٦ ـ ناِديَه فلَيدُع خاِطئة كاِذبٍة ناِصيٍة

ا�Çمعيّة اÇXع� هذا مصاديق ومن Uاطبة@, ã
| الدعـوة ]ع� النxـدو ٕاّن قلنا

اXناداة@/ مظهر التجّمع هذا فكأّن ومناداة@, Uاطبة فzم التجّمعة



نديى ٨٠

فيه فٕاّن وغ�ها@: والدار والَمحفل الَمجلس ـ كلFت من أحسن التعب� وهذا
Uاطبة

ã
| الداعيى هو : فالناديى Uاطبة, ã

الدعوة@| وهو منه@, اXفهوم ٕاشارة@ٕا�الوصف
ويأتون ا2òف ٕا� Uاطباtم

ã
| ويدعون فيه Nتمعون الّذيى Vل«Îم ع� وينطبق

اXنكر@/

وابـت2ءه@, وفقره عجزه شاهد ٕاذا الكاذب اòاطٔي ٕاّن يراد الثالثة@: اmKية وأمّا

ã
ÏÉفيقت ومصاحبة@/ وVالسة ومؤانسة Uاطبة ٕا� يدعوه كان الّذيى وهو ناديَه فليدع
دعوته@/

ã
| وNيبه البليّة تلك عنه ليكشف ومصاحبه جليسه يناديى أن السابق اXناداة

كشَف لكوَن ÒZ hف ُدونِه ِمن Ôrزعم ال>ذيَن ادُعوا ُقل ـ نظ� الكرZة اmKية وهذه
/@٥٦ . ١٧ ـ hًوي ÒI و3 عنكُم ØÍ ÛÉال

ا£لس ]ع� الناديى وليس الكرZة@/ اmKيات هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

وا¢اطبة@/ التحّدث ٕا� ]ع�الداعيى بل ث@, xتحدXوا

]ع� وهو يائيّاً النَدي من مش}ة صفة كال¿Ìيف ّ فالنxديى اKُو�@: اmKية وأمّا
والسخاء@/ العطاء وترّشح اKبت2ل

الرجل@: وتَنّدي ابتّل@/ ُء@:
ã
Ï¿ال ونداَوة@, نَدًي علم@, باب من ينَدي نِديى يقال@:

والنxـِديى والنديّة ّ والنِديى واòـ�@/ والفضل ا�ود والنxَدي@: /@ وَترّويى وتَفّضل تسّخي
وا�واد@/ اXبتّل والنِدَية@:

Lن القرآن@: آيات قبال
ã
| وانكسارهم عجزهم بعد الكافرون يقول اmKية

ã
و|

َنديّاً@/ وأحسُن َمقاماً Õخ� ـ@ ظاهريّة يّة ماد( جهة ã
| اKٔعلَون

العـمل برنا¶ جهة
ã
| اòـ�يّة ويراد العمـل@, وفعليّـة اKٕنتصاب Tّل اXقام@:

Dف النـدي
ã
| وا¡سن بالشخص@/ يتعلّق Dف وهذا الدنيوّيـة@, اKُمور

ã
| واKٕشتغال

اKّٔول أّن Fك اKٕجBعّية@/ اKٔعFل من فيكون للغ�@/ واòدمات ا�òيّة باKٔعFل يتعلّق



٨١ نذر

اKٕنفرادّية@/ اKٔعFل من

الندو@/ من أخذه يناسب Kو اليائّية@, من اmKية
ã
| ّ فالنديى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نذر@:
يكاد Kو اKٕب2غ@, اKٕنذار@: منه Hّوف@, أو Hويف ع� تدّل كلمة نذر@: ـ مقا
ٕاذا Oاف أ@نّه وهو النxذر@, ومنه بعضاً@/ بعÎÉم ف xخو وتَناَذروا@: التخويف@/

ã
| Kّٕا يكون

وا�مع اÔXنِذر, والنxذير: مyم@/ فاستعددت@Gم@وحِذرت نِذرتwم ثعلب@: قال أخَلف@/
منه@/ ا¡ديث

ã
| اXوِضحة ونَذر أوِجَب@/ أيى نُِذر@, كأ@نّه Nب@, ما أيضاً@: والنxذر النwُذر@,

حديث
ã
و| قتل@, باب من لغة

ã
و| بابÍÈب@, من نذراً كذا $ نذرت ـ مصبا

الرجل وأنذرت البخيل@, مال به يُستخرج ولكن قضاء K@َيرّد النxذر فٕاّن $ِ K@تُنِذروا ـ
كقوGم التخويف@,

ã
| يُسـتعمل ما وأ@ك� مفعـول�@, ٕا� يَتعّدي أبلغـته@, ٕانذاراً@: @كذا

نُـُذر@/ وا�مع وَنـذير@, مُنِذر والفاعل عـذابه@, فهم خو( أيى ـ@ ِزَفة@ Ð3ا يوَم وأنِذرُهم ـ@@
ب�الفعل�@/ فارقة فالصلة ,@

Ó
ومع� وزناً فعلم به أعلمته مثل به@, فنَذر بكذا وأنذرته

نذرت يقال@: أمر@, دوث Ô¡بواجب ليس ما ع�نفسك توِجب أن النxذر@: ـ مفر
والنxـذير@: Ìºور@/ فـيه ٕاخبار التبش�@: أّن Fك Hويف@, فيه ٕاخبار واKٕنذار@: أمراً@/ $
ذلك َعِلمت أيى نِذرت@, وقد غ�ه@/ أو كان ٕانساناً ٕانذار فيه ء ãÏ¾ ع�كّل يقع نذر@, ÔXا

وحِذرت@/

تزّهد@/ اعðل@, للرهينة@, نفسه نَذر pناَزرr ـ قع

عهداً@/ نفسه ع� أخذ نَذر@, pناَدرr
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نذر ٨٢

والتحقيق@:
ٕانـذاراً@/ Hويف كّل وليس بالقول@, Hويف هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

التبش�@/ ويقابله

وال«Ìيانيّة, من@الع�يّة مأخوذ فهو ع�عمل: واKٕلðام ]ع�@التعّهد النxذر وأمّا
/@Fzف الذال لفقدان الدال@, أو بالزاء اللغت�

ã
| وهو

اKٕلðام
ã
| فٕاّن واKٕنذار@, كالتخويف

Ø ã
القو� واKٕلðام التعّهد ذلك أّن ٕا� مضافاً

شديدة@/ وTدوديّة وIذيراً تضييقاً القاطع

كونه ]ناسبة اXاّدة@, من ا£ّرد
ã
| واKٕلðام التعّهد مفهوم يستعمل اللحاظ وwذا

الوقوع@/ أو الصدور حيث@ي2حظ@فيه@جهة من@أفَعل@متعّدياً, ومفهوم@التخويف @كال2ّزم@/

الصـفة ثبوت أيى الثبوت@, جهة ٕا� فيه النظـر فٕاّن صفًة@: النـذير كلمة وأمّا
ٕانـذار ذاته pصr

Ø ã
الن	 فكأّن واÇXبالغة@, للشّدة الصيغة wذه Øويع� للذات@, وا¡دث

الثابتة@/ الصفة متّصفwذه نفسه
ã
| وهو

والثبوت والشّدة اXبالغة جهة فيه في2حظ ,@
Ø ã
الن	 غ� ع� اطلقت ٕاذا وهذكا

:@
ã
| Fك الوصفّية@,

ã
|

/@١٠١ . ١٠ ـ يؤِمنون 3 َقوم َعن والنJُذر ياُت Ð3ا
ã
تُغ� وما

/@٣٠ . ٥٤ ـ ونُُذر
ã
èَعذا كاَن َفكيَف

فيه يثبت ما والنـذير ـع�@, xوالس ُعر wوالس وال«Ìير ر ÔÌ Û»كال النـذير bع فالنwُذر
Kزماً جعله بعد Ò�تُب يى اXتعد( من ة Ø

اXشـ} الصفة فٕاّن قول@, أو شخص من الوصف
الع�@/

Ø
ËÉب ٕا�فُعل وص�ورته



٨٣ نذر

اXوضوع@,
ã
الوصف| ع�ثبوت يدّل النـذير أّن واKٕنذار@: ب�النـذير والفرق

به@/ وقيامه الفاعل من ا¡دث صدور جهة ع� يدّل واKٕنذار

فيقال@: قول@,
ã
| أو شخص من موضوع

ã
| الثبوت جهة ٕا� النذير

ã
| فالنظر

اKٕنذار@/ جهة فيه ثبت نذير وقول ٕانذار@, صفة فيه نذير
Ø ã
ن	

وهيى اXقصـود ٕا� وسـ� توّجه فzا ما فاmKية والنذير@: اmKية ب� الفرق وأمّا
اXطلوب@/ ٕا� واGداية السوق جهة ففzا ٕاليه@/ للوصول الوسيلة

اXوانع رفع جهة ففيه ا2òف@, عن والتحذير التخويف صفة فيه ما والنذير@:
والض2ل@/ اLKٕراف ودفع

اXنِذر@: عليه ويطلق تعا�@, ع�ا$ النذير يطلق K هذا وع�

/@١٤ . ٩٢ ـ َتلظ>ي ناراً وا3ُو�فأنَذرتكُم ِخرةَ Ðhَل َلنا وٕان>
/@٣ . ٤٤ ـ ُمنِذرين ُكنّا ٕانّا ُمباركة َليلٍة

ã
| أنزلناه ٕانّا

يتحقّق وبه اXتعال@, ا$ ٕا� السلوك
ã
| ٕابتدائيّة أّوليّة مرحلة ã

| اKٕنذار ٕاّن
Ø
j

وا2òف اLKٕراف@والكفر يثبت التخّوف@والتحّذر: وبانتفاء ٕا�الس�@, التوّجه@وا¦ايل
والعذاب@/

الكفر@: اKُو�من اXرتبة
ã
| بالنwُذر التكذيب فيذكر

بالنJُذر@, وُد Ò\ َبْت @كَذ>

/@٢٣ . ٥٤ ـ بالنJُذر لوط قوُم َبْت @كَذ>

بتكذي}ا@: وتوأماً النwذر متعاقب ã
العذاب| ويذكر

ـ ونُُذر
ã
èَعذا كاَن فكيَف فعَقر فَتعاطَي ونُُذِر@/

ã
èَعذا كاَن فكيَف عاٌد َبْت @كذ>

/@١٨ . ٥٤



نذر ٨٤

الرسالة@: ٕاب2غ مقام
ã
| بالتبش� توأماً ويذكر

/@٢١٣ . ٢ ـ وُمنِذرين Ìيَن Ù¿ُمب Ò� الن>بي� Lُا فبَعَث

/@٤٨ . ٦ ـ وُمنِذرين Ìين Ù¿ُمب ٕا3ّ Òرَسل� ÔX ا ُنرِسُل وما

/@٢٤ . ٣٥ ـ وَنذيراً بَش�اً با¡ق� أرَسلناَك ٕانّا

اÇXع� وهذا أمر@, قبال
ã
| طبيعيّة Uصوصة وط2قة انبسـاط هو Ì¿ُالب فٕاّن

اKٕبتداء قبل يكون وهو ٕا�مطلوب@, ا¦ايل وحصول واKٕقبال والتوّجه للxيّؤ مقّدمة
ٕانذار بوسـيلة اXانعة واKٔعFل ا2òف عن والتجّنب ه Øالت� مرحلة وبعده بالسلوك@/

اXنذرين@/

:@Fwواللمس الذوق مقام
ã
| والنwُذر العذاب ويذكر

ونُُذِر@/
ã
èَعذا فذوُقوا@ م Ô Òy أعيُ فَطَمْسنا َضيِفِه َعن راَودوُه وَلَقد

/@٣٧ . ٥٤ ـ ونُُذر
ã
èَعذا@ فذوُقوا @ Yُمْستَِقر َعذاٌب ةً ُبكَْر َصب>َحُهم وَلَقد

ا¡واّس من حاّسة@, ّ بأيى ء ãÏ¾خصوصيّات من ٕاحساس^وذج الذوق ٕاّن قلنا
والعـذاب البَطشة أنَذرهم حيث لوط بقوم مربوطة واmKيات الباطنّية@/ أو الظاهريّة

بالنذر@/ و[اَروا فكّذبوه

واKٕنـذارات الوعـيديّة اKٔقوال آثار من ^Çوذج مّس النwُذر@: َذوق من واXراد
اKٔقـوال تـلك آثار وأَحّسوا فرأوا لوط@, م

Ø
zنب من وقعت

ã
الّ� والتحذيرات الواقعة

موtم@/ قبل اòارج
ã
| اXنذرة

العـذاب من
Ø ã
جز� مقدار الدنيا ا¡ياة

ã
| العذاب Xس فٕاّن وق@: xبالذ والتعب�

اmKخرة@:
ã
الثابت|

/@٤٨ . ٥٤ ـ َسَقر َمس> ذوقوا ع�وجوههم النّار
ã
| ُيسَحبون يوَم



٨٥ نزع

للناسعن اKٕنذار هو واKٕب2غ@: الدعوة مقام
ã
| للرسول وظيفة أّول أّن فظهر
وغضبه@: عذابه يوجب

Ø
Fوع ا$ عذاب

/@٢ . ٧٤ ـ فأنِذر ُقم ث�ر د> ÔXا ا Ûv أ يا

اُنِذَر ما َقوماً حoلُتنِْذَر الر> الَعزيِز �يَل ُمستَقoتَ Íاٍط ß¼ Òَع� Òرَسل� ÔX ا َن ß ÒX ٕان>َك
/@٦ . ٣٦ ـ آباؤُهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نزع@:
ونزع مثله@, وانðعته قلعته@, ÍÈب@: باب من َنزعاً موضعه من نزعته ـ مصبا
أبـيه وٕا� أيضاً@, واشتاق ٕاليه ذهب نزاعاً@: ء

ã
Ï¿ال ٕا� ونزع عزله@/ عامله@: السلطان

اÇXوت@, ع� أ¾Ìف َنزعاً@: اXريُض ونزع مّدها@/ القوس@:
ã
| ونزع أشـ}ه@, وLوه@:

ٕا� النفُس ونازَعت عنه@/ وأقلع كّف نزوعاً@: ء
ã
Ï¿ال عن ونزع ا¡ياة@/ قلع

ã
| واXع�

وِنـزاعـاً@: منازعة كذا
ã
| ونازعـتُه مثـله@/ ونزَعْت اشـتاقت@, وِنزاعاً@: ُنزوعاً ء

ã
Ï¿ال

Ì
Ò
»Lا تِعب@: باب من نزعاً ونِزع اختلفوا@, القـوم@: وتنازَع فيه@/ وتَنازعا خاصمته@,

وموضع َنْزعاء@/ يقال Kو َزعـراء@, واXرأة َأنَزُع@, فالرجل ج}ـته@,
ã
جان	 عن عر xالش

َنَزعتان@/ وYا َنَزعة@, ال�ع

وا�ßXعة ال�ع@, الشديد وا�ßXع@: ء@/ ãÏ¾ ع�قلع يدّل صحيح أصل نزع@: ـ مقا
طـي(ب و¾Ìاب تـَر@كـه@/ ُنُزوعاً@: اKٔمر عن ونَزع العسل@/ مُشتار مع يكون لعقة ßXكا@
َنـزوع@: وب� اKٔنزع@/ رأس من اXوضع عة@: Ò Úوال� ال¿Ìب@/ مَقطع طّيب أيى ا�ÒXعة@,
وأراد ا¡Çّق@, ٕا� رجع أيى عـة@, Ò Úال� ٕا� اKٔمر وعاد باليـد@/ مyا يُ�ع الَقعـر قريبة
قـريب وف2ن بال«Îم@/ وَتره Nذب القَوس

ã
| ع

ß
ي� الّذيى وهو نازع@, bع عة Ò Úبال�

أو َمرعاه ٕا� حّن ٕاذا ناِزع@, وبع� رأيه@/ الرجل@: عة Ò�َوم اXهّمة@/ قريب أيى ا�ÒXعة@,



نزع ٨٦

َنزيع@/ غريب وكّل وحده@/ اXاء عليه ع Ò�ُي الّذيى ا�مل وع@: Úوال� وطنه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
القلع أّن Fك Tّلـه@, من وقلعه ء

ã
Ï¾ جذب هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

السلطان نزع مصاديقه@: ومن باق@/ منه يب� K Mيث أصله من ء
ã
Ï¾ نزع عن عبارة

عن وال�وع اXوت@/ ع� وٕا¾Ìافه ا¡ياة عن اXريض ونزع ومقامه@/ Tلّه عن عامله
رأسه مقّدم من الشعر وسقط Ì»Lا الّذيى وهو واKٔنزع عنه@/ واKٕعراض ب
كه اKٔمر

منه@/ قريبة
ã
æمعا

ã
| اXاّدة من الصيغ تستعمل اKٔصل هذا وبلحاظ ا�}ة@, فوق

ء
ã
Ï¾ ٕا� وا¦Çايل ء

ã
Ï¾ عن اKنقطاع ع� فتدّل ٕا�@: Mرف اسـتعملت وٕاذا

ٕاليه@/ اشتاقت أيى ء@, ãÏ¾ ٕا� النفُس نازَعت فيقال@: آخر@,

فيقال@: موضوع@/
ã
| وIقّقه ال�ع امتداد ع� فتدّل :@

ã
| Mرف استعملت وٕاذا

ء@,
ã
Ï¾

ã
| rتَنازع فٕاّن اKٔمر@,

ã
| rتنازع فيه@/ وتنازعا القوس@,

ã
| نزع

/@٦٧ . ٢٢ ُمْستَقoـ ُهدًي Òلََع� ٕان>َك ٕا�َرب�َك وادُع ا3ْٔمِر ã| ُيناِزُعن>َك hَف

عـ� الدالّـ� والتـفاعل اÇXفاَعلة بـصيغة عـنه التـعب� يناسب اXع� وهذا
مع�اXطاوعة@/ فيه والتفاعل اKٔلف@, بوجود اKستمرار@,

عمل@, أو رأيى من فيه ØFع Ë½òا قلع ã| استمرار عن عبارة أمر
ã
| فاXنازعة

ا¡ّق ٕا� الدعوة Oالف فٕانّه عنه@, ّ مyيى وهو وا¢اصمة@, ا£ادلة يشـبه اXع� وهذا
اKٔنانّية@/ ونزع ا2òف ورفع وتلي�القلوب ا¡قيقة oوتفه

والكّف@/ وال
ك ع�اKنقطاع فتدّل عن@: استعملتMرف وٕاذا

من تسـتفاد ا Ø̂ ٕا الزائدة واòصوصيّات اXوارد@, هذه bيع
ã
| Tفوظ فاKٔصل



٨٧ نزع

صيغة@/ خصوصيّة أو حروف ضميمة من اòارجّية@, القرائن

/@٤٧ . ١٥ ُمتقاِبل�ـ ٍر
Ô
Ì
Ô
º َع� ٕاخواناً ِغل� ِمن صدورِهم

ã
| ما ونََزْعنا

عن الِغّل ب�ع تتحقّق ا Ø̂ ٕا والوفاق وا¤بّة اKُخّوة أّن ع� الكرZة اmKية فتدّل
صفات mذما من فيه@, وتلّوناً وانكداراً اً Øيوجب@تغ� الصدر

ã
| ما@يدخل وهو الصدور,

/@ رأيى فساد من أو وا¡سد@, والبخل @كاKٔنانيّة

واXغالبة وا£ادلة باXنازعة K ال�ع wذا يتحّصل ا Ø̂ ٕا والوفاق اKُخّوة فتحقّق
والشقاق@/ ا2òف ازدياد موجب اXنازعة فٕاّن والقهر@,

/@٤٦ . ٨ ـ كُم ÔJر وَتذهَب فَتْفَشلوا  َتناَزعوا@ و3 ورسولَه Lَا وأطيعوا

/@٤٣ . ٨ ـ Ôrوَلَتناَزع Ôrَكث�اً @َلَفِشل أرا@َكهم ولَو

وقد للتنازع مقّدمة يكون قد وهو /@oوالتصم اKٕرادة
ã
وضعف| tاون الفشل@:

التـنازع ب� ت2زم حال@: ّ أيى وع� اXـوارد@/ اخت2ف ع� له@, مقّدمة التنازع يكون

ã
يُن حgاً@: أو موضوعاً أمر تشـخيص

ã
| oوالتصم القاطعيّة وجود فٕاّن والxاون@,

واKٕخت2ف@/ وا£ادلة التنازع حدوث

/@٢٣ . ٥٢ ـ oتأث و3 فzا 3 لغٌو كأساً@ فzا@ يَتناَزعون

هو والكأس Tّله@/ عن ء
ã
Ï¾جذب هو وال�ع ال�ع@, استمرار هو التنازع قلنا

برزخيّاً أو ماّديّاً القلب@, باخت2ف@مراتب وال¿Ìاب@Oتلف@نوعه ¾Ìاباً, ا¤توي القَدح
م¿Ìوب من ا¡ال يوافق ¾Ìاباً واقتضائها ا¡اKت Iّول جهة ومن ,@Fyم ألطف أو

غ�ها@/ أو للتسك� أو للتعديل أو بارد أو حاّر

حاÇtKم ÏÉقت[ ٕالzا ا�نّة أهل شوق ا�ـّنة@: ã|الكأس جذب من واXراد
/@ ّ طبيعيى بنحو الطلب هذا واستمرار ا�ّنة@, nعا ã

| ومقاماtم



نزع ٨٨

اÌ¿Xوبات
ã
| ي
اءي Fك oتأث Kو لغـو wا يقارن K اKٕسـتفادة هذه ٕاّن

Ø
j

والتـوّجهات اXعنويّة وا�ذبات الروحانيّة ا¡اKت أثر ã
| ا Øuٕا بل اXاّدّية@, الدنيويّة

ّية@/ ×GKٕا

Ë¼احم@والتخاðخت2ف@والKا@يلحقه@ا Ø̂ ال�ع@ٕا استمرار @أّن@التنازع@وهوOKو
Dوف اXاّدة وراء ما nعا

ã
| وأمّا الدنيوّيـة@/ اKُمور Tدودة ã

و| اXاّدة nعـا مضيقة
ã
|

K@مضيقة وسيعة nالعا تلك ٕاّن حيث ف2@تزاحم@فzا ّية@: غ�ماد( روحانيّة باُمور يرتبط
فzا@/ القلوب

ã
| غلول Kو Ë¼اH Kو اخت2ف Kو فzا

/@٤٧ . ١٥ ُمتقاِبل�ـ ر
Ô
Ì
Ô
º َع� ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدورهم

ã
| ما ونَزعنا

َسـْبقاً فـالّساِبقاِت َسْبحاً@ ات
ß
Mوالّسا َنْشطاً اِشـطاِت والنّ َغْرقاً والنّاِزعاِت

/@١ . ٧٩ ـ أْمَراً َدب�راِت ÔXفا

اKٕخـتيار عـنه
ã
يـنت ÇMيث آخر ء

ã
Ï¾ اسـتي2ء

ã
| ء

ã
Ï¾ ص�ورة الغرق@:

قـلوب ـ بـقرينة ٕاÇGّية@, حكومة Iت اKٕستغراق حال
ã
| أيى حال@, وهو والقدرة@,

واجفة@///

السلوك اòمسمن اXراحل من اKُو� اXرحلة ٕا� ٕاشارة الكرZة اmKية وهذه
والغفلة@/ اXاّدة Tيط عن ال�وع وهيى ا$@, ٕا�

والتوّجه الس�
ã
| oوالتصم الفكر oكI أيى ,@oوالتحك العقد ]ع� والنxشط

الوظائف@/
ã
| واXراقبة الصا¡ة باKٔعFل اXتعال@, ا$ ٕا�

وخصوصيّات اXباركة اmKيات أوضحنا وقد الثانية@/ اXرحلة ٕا� ٕاشارة وهذا
اللقاء@/ رسالة

ã
اòمس| اXراحل هذه

والدبر@/ والسبق السبح راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٨٩ نزغ

نزغ@:
بيyم@/ ذات أفسد ب�القوم@: ونزغ ب�ٕاثن�@, ع�ٕافساد تدّل كلمة نزغ@: ـ مقا

ذات بفساد ع�بعض بعÎÉم aل أيى َنزغاً@, بيyم ف2ن نَزغ ـ ٣٨٤.٤ الع�
غ@/ Ú Ûال� الُعداة أقاويَل واحَذر ُرؤبة@: قال وٕاخوانه@/ يوسف من الشيطان نزغ Fك بيyم@,

ونَزغ بيyم@, بفساد بعض ع� بعÎÉم فتَحمل قوم ب� غ
ß
تَ� أن غ@: Úال� ـ لسا

الّذيى الك2م غ@: Úوال� ع�بعض@/ بعÎÉم وaل وأفَسد أغَري َنزغاً@: غ
ß
غ@وي� Òم@َي�yبي

ã
| سـه ÒKو َوساِوسه الشيطان@: وَنْزُغ حركة@/ Òæأد حّر@كه ونَزغه@: النّاس/ ب� يُغريى
أبو أصحابه@/ ع� يُفسده ما قلبه ã| ã

يُل� ã�يع ,@ ãÏ¼عاXا من ل2ٕنسان ل يُسو( القلب]ا
ِمـ�غ ورجل بيyم@/ اKٕفساد من هذا كّل ومأست@: ونزأت القـوم ب� نزغت زيد@:
فيه وطََعن سه Ò ÒK وَنَزَغه@: والطعن@/ الَوخز شبه وال�غ@: الناس@, ي�غ وَنّزاغ@: وِم�غة

َنَسَغه@/ مثل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو وسوسة بوسيلة القلب@,

ã
| وفساد

Ø
Ì¾ ٕالقاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

,@ والرميى واKٕفساد@, والطعن@, اKٕغراء@, آثاره@: ومن جّن@/ أو ٕانس من عمل@, أو @ك2م
والنخس@/ والتحريك@,

هـذه أّن Kّٕا وال�ك@/ والغـرز والنخس والنسغ الندغ مواّد اXاّدة@: من وقريبة
/@ ّ اXاّديى الطعن ã| تستعمل اXواّد

تعريف
ã
| به اXعمول هو Fك التعريف@, مقام

ã
| اXواّد هذه oمفاه تداخلت وقد
/@
Ø ã
التقري	 بالتعريف فيكت اللغات@,

ã
æمعا
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التفسـ� كتب من النقل اللغة@: تفسـ�
ã
| اLKراف موارد من ٕاّن كراراً@ وقلنا@

اÇXورد@, يقتضيه ما حسب ع� اللغة مع� توضيح Ìين
Ø
اXف« نظر ٕاّن حيث للقرآن@,

من خاّص@, مورد كّل تناسب Uتلفة oفاه[ Uتلفة موارد
ã
| واحدة كلمة Ìون

Ø
فيف«

Iقيق@/ دون

زٌغ نَ يطان الش> ِمن �َغن>َك يَ ا�اِهل�وٕاّما بالُعرفوأعِرضَعن وأُمر العفَو ُخِذ
/@٢٠٠ . ٧ ـ oَعل يٌع Òd ٕان>ُه Lِبا فاستَِعذ

وسوسة بٕالقاء كان@, وسيلة ّ بأيى وفساد Ý
Ì¾ م2ٍق الشيطان من ي2ُقِك وٕان أيى

الشيطانّية@/ ال�غة هذه من وجّل@, عّز با$ فاستعذ عقيدة@: فساد أو نيّة سوء أو

ا¢الف�ـ مقابل
ã
| بالُعرف@, واKٔمر العفو أخذ مورد

ã
| اXورد هذا

ã
| غة Úوال�

َيسَمعوا@/ َدي3 ÔGٕا�ا َتدُعهم وٕان

العفو ٕا� بالنسبة خاّصاً اXـورد كان وٕان اKٕلقاءات@, أLاء bيع عامّة فاmKية
ال�نا¶@/ wذا العمل

ã
| وتوانياً تساTاً ال�غ يوجب Øح� اXعروف@, وٕاجراء

/@١٠٠ . ١٢ ـ
ã
çٕاخو Òوب�

ã
بي� ْيطاُن الش> نَزَغ أن بعِد ِمن الَبدِو ِمن @بكُم وجاَء

/@٥٣ . ١٧ ـ م Ô Òyبي �غ يَ يطاَن الش> ٕان> أحَسُن هيىَ
ã
	 ال> َيقولوا ِلِعباديى وُقل

وسوء والبغضاء العداوة أوجب Øح� بيننا@, Dف نيّة سوء Òوأل� الشيطان نَزغ أيى
فينا@/ والقول العمل

ٕا� يوحيى الشيطان فٕاّن أحسن@, هو ما وليقولوا أقواGم ã
| ا$ عباد وليتوّجه

اKٔقوال@/
ã
| وفساداً اً

Ø
Ì¾ قلوwم

:@
ã
| Fك وهذا@



٩١ نزف

. ٢٣ ونـ ÔÍ ÔÉ ÒJأن َرب� ِبَك ياط�وأعوذُ الش> زات
Ò
ÒYِمن بَك أعوذُ وُقلرب�

/@٩٧

ـته مني> اُ ã| ـيطان الش> Ò
أل Ø�
Ò] ٕاذا ٕا3ّ Ý ã� نَ و3 َرسـوٍل َقبلكِمن ِمن أرَسلنا وما

/@٥٢ . ٢٢ ـ آياِته Lُا كم ÔJ @ Ú Ôj ْيطاُن الش>
ã

ُيل ما Lا فَينسُخ

واGمز@: واKٕلقاء ب�ال�غ الفرق وأمّا

مطلق فهو ,@
Ø
Ì¾ أو خ�

ã
| ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã

| يكون أن من أعّم اKٕلقاء أّن
ٕارتباط@/ شيئ�مع مقابلة

تضعيف@/ وبقصد نيّة بسوء وتنقيصوIامل تعييب هو واGمز@:

/@
Ø
Ì¾و فساد

ã
القلب| ع� اKٕلقاء يعت�فيه وال�غ@:

:@
ã
| Fك فهو ـ ال�غ دفع وأمّا

/@٥٢ . ٢٢ ـ آياِته Lُا كُم ÔJ Ú
Ôj يطاُن الش>

ã

ُيل ما Lُا فَينسُخ

Øيتج� وما وكدورة@/ ظلمة فهو ٕاليه@: وينسب الشيطان جانب من يظهر ما فٕاّن
الظلمة ترتفع منه@: وفضل ورaة بلطف Ø�Q ٕاذا والنور نور@, فهو الّرaن@: جانب من

قهراً@/

/@٢٥٧ . ٢ ـ الّنور ٕا� Fت الظJلُ من ِرُجهم ÔO آَمنوا ال>ذين Û ãَو� Lُا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نزف@:
كّلـه@/ خرج دمـه@: وُنِزف وانقـطاع@, ء

ã
Ï¾ نفـاد ع� يدّل أصل نزف@: ـ مقا

وأنَزفوا: ء/
ã
Ï¾ بعد الب�شيئاً من اXاء نزح ف: Úوال� عقله@/ @ُنِزف أيى َنزيف@, كران xوالس
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وُنِزف يُ�ف@/ K Mر وهو الُغرفة@/ فة@: Ûوال� ¾Ìاwم@/ انقطَع وأنَزفوا@: ب�هم@/ ماء ذهب
حّجته@/ انقطعت اòصومة@:

ã
| الرجل

َفصد@/ أو Mجامة استخرجه ٕاذا ÍÈب@: باب من َنزفاً دمَه ف2ن نَزف ـ مصبا
فَعيل َنزيف فالرجل ضعف@, Øح� بك�ة الدم منه خرج اXقلوب@: من َنزفاً الدم ونَزفَه
Kو يـتعّدي ,@ هيى فت Òف� كلxه@, ماَءها استخرجت نزفاً@: البـ� ونَزفت مفعول@/ ]ع�

ومتعّدياً@/ Kزماً أيضاً ّ الرباعيى يستعمل ,@ هيى فأنَزفت أنَزفxا@, يقال@: وقد يتعّدي@/

كران xوالس عنه@/ انقطع أيى م�وف@, َنزيف فهو ف2ن@, دم ُنزف ـ ٣٧٣.٧ الع�
والفعل ء@,

ã
Ï¾ بعد شيئاً الyر الب�أو من اXاء َنزح ف@: Úوال� عقله@/ م�وف أيى َنزيف@,

عروقه يِبست Øح� عِطش للّذيى ويقال@: مع@/ xالد ف@: Úوال� َنزفة@/ منه والقليل ف@,
ß
يَ�

َنزيف@/ لسانه@: وجّف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
آخر ء

ã
Ï¾ باطن من واستخراجه ء

ã
Ï¾جذب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

أو بفصد الدم واستخراج الب�@/ أو الÇyر عن اXاء نزح مصاديقه@: ومن ينقطع@/ Øح�
وذهاب والتوّجه@/ العقل بانقطاع والسكر ينفد@/ Øح� الدمع وسي2ن البدن@/ عن غ�ه

فيه@/ واXاء الرطوبة بBميّة البدن ã|اليبسوالعطش وظهور وانقطاعها@/ ا¡ّجة

البعد@/ مع� فيه ي2حظ ال�ح أّن وال�ح@: ب�ال�ف والفرق

أو خارج@, آخر ء
ã
Ï¾ ٕا� الفعل تعلّق فباعتبار اXاّدة@:

ã
| واللزوم التعّديى وأمّا

الب�@/ وُنزفت ماءها@, استخرج ٕاذا ,@
Ò
الب� الرجُل نَزف فيقال ء@/

ã
Ï¿ال نفس

ã
| ÇIقّقه

ã
| فاXاّدة بالطبع@/ الب� نفس جانب من ال�ف لوحظ ٕاذا ,@ هيى وأنزَفْت Ô

الب� وَنزفت



٩٣ نزف

الثـبوت مـع� فيه ي2حظ ة@,
Ø
مشـ} صفة فلكونه يف@: Úال� وأمّا متعّدية@/ الصورت�

Ø
ËÉب فُعل ٕا� ينقل منه الصـفة بناء اُريد ٕاذا اXتعّديى ٕاّن قوGم@: مع� وهذا واللزوم@/

الصفة@/ تب�منه
Ø
j الع�@,

عyا ُهم و3 َغوٌل فzا للّشاِرب�3 ٍة لَذ> َبيضاَء
à
َمع� ِمن بكأٍس م

ß
z َعلَ ُيطاُف

/@٤٧ . ٣٧ ـ فون Ò� يُ

واKٔطعمة اÌ¾Kٔبة bيع
ã
| اXع�جار وهذا ء@,

ã
Ï¾

ã
| وفساد

Ø
Ì¾ نفوذ الَغول@:

يـتعلّق ما bيع
ã
| وهكذا والتسّنه@, Øالتغ� يعرÎÈا K ا Øuفٕا ا�ّنة@,

ã
|

ã
الّ� والفوا@كه

فساد@/ يع
يه Kو
Ø
Ì¾ يلحقه ف2 با�نّة

ã
| Oتـلط ف2 وِنعمها@, oالنعـ جنّات من ذ@كر ما ٕا� يرجع التأنيث وضم�

/@nأ Kو
Ø
Ì¾ Kو َغْول عي¿Îا

أّن واÇXراد باطنه@/ من واستخراجه آخر ء
ã
Ï¾ ب� من ء

ã
Ï¾ جذب وال�ف@:

أبداً@/ فzا متنّعمون وهم عyا َرجون ÔO Kو ا�نّات تلك ã| ا¢لَص�خالدون ا$ عباد

ا�نّـة هذه نعFت ã| ومسـتغرق� Tاط� كوuم ٕا� ٕاشارة بال�ف@: والتعب�
wا@/ متنّعم� وK@يزالون

و3 َعyا عون ُيصد> 3 ///@oالن>ع َجنّات
ã
بون| اXقر> اولئَك الّساِبقون والّساِبقون

/@١٩ . ٥٦ ـ فون
ß
� يُ

منقطعاً@/ ء
ã
Ï¿ال جعل والتصديع معنوّية@, ماّدّية@أو مهّمة اُمور

ã
قطع@| هو دع xالص

Tيط@/ عن آخر ء
ã
Ï¾ استخراج أو فيه يكون Tيط النفسعن استخراج واKٕنزاف

Kو دا_�@, فzا متنّعمون وهم ,@oالنع جنّات
ã
| السابق� اXقّرب� أّن واXراد

تلك عن اòروج يطلبون ف2 عyا@, أنف«Îم يستخرجون Kو عyا منقطع� َعلون ÔN
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قول@/ أو عمل أو بنيّة ا�نّات@,

أن دون من وسـيعة@, روحانيّـة oنع وجنّات قرب م�ل ã
| يعيشـون م Øuفٕا

أنف«Îم@/ من ان½Íاف أو خارجيّة موانع يتعّرضGم

تلك
ã
| ٕانكداراً يوجب مانع أعظم فٕاّن اXورد@:

ã
واKٕنزاف| التصديع ذ@كر وأمّا

اòارج@, من التصديع ٕاZكان Qويز هو التذاذها@:
ã
| Kً2واخت فzا واضطراباً العيشة

النفس@/ باطن من واKٕنزاف

ا�ّنة@واKٕطمينان@بدوامها عيش
ã
| وانكداراً تنّغصاً اKضطراب@يوجب هذا فٕاّن

بثباtا@/ القلب وعقد

مـرتبة فٕاّن باXعلوم@: الثانية
ã
و| ا£هول بصيغة اKُو� اmKية

ã
| التعبـ� وأمّا

الطـمأنينة مقام ٕا� وصلوا وقد اXقّربون@, م Øuفٕا ا�ّنة@, أهل درجات أع� السابق�
توجب عارضة ّ أيى عروض من وأمنوا اòاّصة@, الرaة لواء Iت وعاشوا الكاملة@,
2ÇRف وهذا فzم@/ جريانه Zكن احBل أضعف حقّهم

ã
| فين عي¿Îم@,

ã
| انكداراً

اòارج@/ من واKٕنزاف كالَغول وأقوي@, أوسع عي¿Îم موانع فٕاّن ا¢لَص�@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نزل@:
,@Kًُنزو دابّتـه عن ونَزل ووقـوعه@/ ء

ã
Ï¾ع�هبـوط تدّل صحيحة كلمة ـ مقا

ã
| ال Ùوال� ل@/

ß
تَ� الدهر شـدائد من الشديدة والناِزلة@: /@Kًنزو ال«Êء من اXطر ونزل

ل Ò�ُي َنِزل@: ومكان ٕانِزل@/ موضـع توضع كلمة وَنزاِل@: الَفريقان@/ يَتنازل أن ا¡رب@:
ون Ùويُع� أ@@لل�يل@/ يّ Ôv@ما ل : Ô Ûوال� مَنازGم@/ أيى ووجدت@القوَم@ع�@َنَزtKم@, كث�اً / فيه
والت�xيل@: يف@/ xالض يل@: Úوال� الرجل@/ ماء الة@: Ûوال� /@ xحج ٕاذا ونَزل@, ول@, Úبال�@ ا¡ج( عن

مَ�له@/ ووضعه ء ãÏ¿ال ترتيب



٩٥ نزل

ويَتعّدي@با¡رف@واGمزة@والتضعيف@, ,Kًُنزو ل
ß
ٕا�ُسفل@ي� ُعلو من نزل ـ مصبا

ال�ول@, موضع ل@:
ß
ـ� ÒXوا أنزلتـه@/ ]ع� واسـت�لته ونّزلتـه@/ وأنزلته به نزلت فيقال

فهو ـيَف@, xالض وأنزلت تركته@/ ا¡ّق@: عن ونزلت اXكانـة@/ أيضاً وهيى مثله@, لة ß�Xوا
من :@Kًَنَز الطعام ونِزل له@/ يّأ Ôv الّذيى ال�يل طعام ل@: Ô Ûوال� مفعول@/ ]ع� فَعيل نزيل
من ومyم ال�كة@, أيى َسَبب@, وزان ل Ò Úال� كث� وطعام و^اؤه@/ َريعه Ôك� تِعب@, باب
:@Kًوتناُز Kًوِنزا مناَزلة ا¡رب

ã
| ونازلَه /@ Ò�أم أيى وأنَزل@, ل@وزان@قفل@/ Ûيقول@كث�ال�

نزل@/ وقد كالزكام وهيى َنزلة@: وبه خر@/ mKا مقابلة ã
| Fyم واحد كّل نزل

Kً Ò�َوم Kًُنزو ل ßي� wم ونَزل علzم ونزل نزGم وقد لول@, Ô¡ا ول@: Ûال� ـ لسا
,@Kًُنُز الزّجاج@: قال ل@,

ß
�Xا ل@: Ô Ûوال� ]ع�@/ ونّزله وأنزله له Ø�َوت شاّذ@/ Ì»بالك Kً ß�َوم

بعÎÉم الناس نزول من هو ,@Kًُنُز الفردوس جنّات ã
| اKٔخفش@: قال مؤّكد@/ مصدر

]ع�@/ واست�له وأنزله ول@/ Ûال� ل@: Ò�Xوا /@Kًُنُز عندكم وجدنا ما يقال بعض@, ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXرتبة

ã
| وهو ٕا�ُسفل@, ُعلو من ء

ã
Ï¾ اLدار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

معنويّاً@/ أو كان ماّديّاً طبعاً@, الُعليا

بعقب ٕاقامة وIقّق Tّل
ã
| اKٕستقرار جهة ٕا� فيه النظر ٕاّن اGبوط@:

ã
| وسبق

ال�ول@/ ابتداء جهة ٕا� فيه النظر فٕاّن ال�ول 2Rف ال�ول@/

شدائد نزول ال«Êء@/ من اXطر نزول داّبته@/ عن الرا@كب نزول مصاديقه@: ومن
وبيته@/ م�له

ã
الشخص@| نزول ا¤اربة@/ ميدان

ã
الرجل@| نزول خاّص@/ @مورد

ã
| الدهر

الرجل@/ ماء نزول /@ËºوÇXا
ã
| باXناسك العمل

ã
| اXستطيع ونزول الضعيف@/ ونزول



نزل ٩٦

وغ�ها@/ والكتاب واmKية �òوا والرaة يع xوالر ال�كة ونزول اXهيxأ@/ الطعام نزول

:@
ã
| Fك ـ ّ اXاّديى فال�ول

/@٢٢ . ٢ ـ ِبِه فأخرَج ماًء@ Êِء
Ú
ال« ِمَن وأنَزَل

/@٥ . ٤٥ ـ رزق من Êِء
Ú
ال« ِمَن Lُا أنَزَل وما

:@
ã
| Fك ـ

Ø ã
æالروحا وال�ول

/@١٩٣ . ٢٦ ـ نِذرين ÔXا ِمَن لتكوَن ا3ٔم�َع�قلبك وُح Jالر به نَزل

/@٨٢ . ١٧ للمؤمن�ـ ورaة ِشفاء هو ما الُقرآِن ِمَن ل Ù� ونُ

ل@: Øوالت� والت�يل باKٕنزال ب�التعب� والفرق

جـهة ٕا� فيه فالنظر الفـاعل@, من الفعل صدور جهة فيه ي2حظ اKٕنزال أّن
:@
ã
| Fك الصدور@,

/@٧ . ٣ ـ الكتاَب َعلَيَك أنَزَل ال>ذيى هو
/@٢٦ . ٩ ـ تََرْوها Òn ُجنوداً وأنَزل

/@٢٦ . ٧ ـ ِلباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد آَدَم
ã
� بَ يا

/@٢٩ . ٢٣ ل�ـ
ß
�ÔXا Ôخ� وأنَت ُمباَر@كاً 3ً Òُم�

ã
أنِزل� َرب�

الفاعل@/ ٕا� انتسابه جهة
ã
| ال�ول@, وهو الفعل صدور فzا في2حظ

جـهة
ã
| الفـعل ٕا� النظر فيكون الوقـوع@, جهة فيه في2حظ الت�يل@: وأمّا

:@
ã
| Fك واXتعلxق@, باXفعول وتعلّقه الوقوع

/@١٧٦ . ٢ ـ با¡ّق الِكتاَب ل نز>

/@١ . ٢٥ ـ َع�َعبِده الُفْرقاَن َل نز> ال>ذيى َتبارَك



٩٧ نزل

/@٢٣ . ٢ ـ َعبدنا َع� لنا نَز> ا ØW َريٍب
ã
| Ôrُكن وٕان

/@١٩٨ . ٢٦ ـ zم َعلَ ا3ٔعَجم�فَقرأه َع�بَعِض نَّزلناه ولَو

/@٨٢ . ١٧ ـ @وَرaة ِشفاٌء هو ما الُقرآِن ِمَن ُل Ù� ونُ

ا�هة@/ هذه
ã
| ٕا�الفعل والنظر والوقوع@, التعلّق جهة فzا فلوحظت

طَوع ع� الفعل كون ]ع� التفعيل@, مطاوعة ع� الصيغة فتدّل ل@: Øالت� وأمّا
اKٕنفعال@/

ã
| Fك قهر ع� K قبوله@,

ã
| واختيار

:@
ã
| Fك@

/@٢٢١ . ٢٦ أّفاكأثoـ َع�ُكّل ُل Ø� تَ Ôياط� الش> ُل Ø� تَ َع�َمن نبJئكُم اُ َهل

. ٤١ ـ افوا ÒH أ@3ّ اhXئكة zم َعلَ ُل Úَتت� اسَتقاموا Ú ÔjLا ربJنا قالوا اّلذيَن ٕان>
/@٣٠

/@٤ . ٩٧ ـ م Ùwَر بٕاذِن فzا وُح Jوالر اhXئكُة ُل Ú� تَ

واختيار@/ و[ايل ورغبة ع�طَوع نزوGا يراد

التلّفظ@/ وت«Îيل للتخفيف والثالثة اKُو� اmKية
ã
| التاء وحذفت

أمر كّل نزول فٕاّن الشياط�@: أو ا2Xئكة نزول
ã
| والرغبة الطxوع Iقّق وأمّا

اXقتـÏÉوIقّق وجود صـورة
ã
و| اXـورد@,

ã
| ÏÉقتXا ع�وجـود يتوقّف بالطوع

العـوارض عروض عن مانع يبـ� Kو الفيض@, ٕافاضـة
ã
| ٕاباء يُري K الص2حّية@:

اXت2_ة@/ وا¡وادث

تـBيل Kو ا¤Çّل@, وصلح اKٕقتضاء وجد ٕاذا Kّٕا مورد
ã
| ا2Xئكة ل Øتت� ف2

ب�وGا@/ مقتضية متناسبة موارد ٕا� Kّالشياط�ٕا



نزل ٩٨

:@
ã
| Fك واXّرة@, ع�الوحدة وتدّل فَعلة فهيى لة@: Úال� وأمّا

/@١٣ . ٥٣ ـ ي ÒxنXا ِسدرة ِعنَد اُخري َنزلًَة َرءاه وَلَقد

القـوي فٕاّن Tال@, بذاته وجّل عّز ا$ رؤية أّن ٕا� ٕاشارة بال�لة التعب�
ã
و|

وظهور
ã
Øالتج� بنحو يكون أن Kّٕا به@, واKٕحاطة ٕادرا@كه عن قا¼Íة للمخلوق اXدركة

اXستعّدة@/ اXنّورة القلوب
ã
| تعا� نوره

ع�اXكان@: الدKلة
ã
| ل Ú�Xوا ل Ò�ÔXوا ل ß�ÒXا صيغ وأمّا

:@
ã
| Fك قيد@, دون من ال�ول Tّل ع�مطلق يدّل ا£ّرد@: من فا�ÒXل

/@٣٩ . ٣٦ ـ كالُعرجون عاَد@@ Ø	ح َمناِزَل رناه َقد> والَقَمَر

Òن� @الس� َعَدَد ِلَتعَلموا َمناِزل ره وَقد> نوراً والَقَمَر ضياًء مَس الش> َجَعَل ال>ذيى هَو
/@٥ . ١٠ ـ

يكتسب وهو الشمس@, ضياء نزول Tّل والقمر مكان@, Ëºٕا ل
ß
مَ� bع اÒXنازل

وباخت2ف حركته باخت2ف Hتلف ا�هة وهذه wا@, مقابلته جهة
ã
الشمس@| من نوره

ã
| منه يُري ما مقدار Oتلف

Ø
j صفحـته@,

ã
| الضياء نزول فيختلف اKٔرض@, حركة

الشمس@/ ٕا� بالنسبة فيه والتسديس وال
بيع اXقابلة بلحاظ اKٔرض@,

اKخت2فات وwذه Rصوصيّات@وحاKت@Uتلفة, الضياء Tّل@نزول دا_اً فالقمر
الزمانّية@/ السن�ونستكشفTاسباتنا عدد نعلم

وحدود خصـوصيّات Iت ء
ã
Ï¾ جعل والتقدير التقـدير@, من حال فاXنازل

ذ@كرناه@/ ما يؤيّد والضياء النور وذ@كر معّينة@/

معان ا Øu@أ ـ Kًفأّو القمر@: منازل من اXصطلحة
ã
æعاXبا اXنازل@, تفسـ� وأمّا

منازل ]ع�ذا ٕانّه ـ قوGم مثل وتقدير@, ٕا�تأويل Jتاج ـ وثانياً حقيقّية@/ K ٕاعتباريّة
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/@Kًمفعو ناه Øص��ع[ أو ,@Kًحا

صـيغة
ã
| ذ@كـر ما فzا في2حظ مكان@:

Ò
Ëºٕا اKٕفعال من ل Òـ� ÔXا صيغة وأمّا

:@
ã
| Fك الصدور@/ مع� ٕا� النظر جهة من اKٕفعال

/@٢٩ . ٢٣ ل�ـ
ß
�ÔXا Ôَخ� وأنَت ُمباَر@كاً 3ً Òُم�

ã
� أنِزلْ َرب� وُقل

تعا�@/ منه ال�ول صدور جهة الث2ث الكلFت
ã
| في2حظ

أّن Fك تعا�@/ منه الصـادر ال�ول فيه وقع الّذيى ا¤ّل ل@: Òـ� ÔXا مع� فيكون
التـعلّق جـهة فـيه ا¤لوظ ال�ول فيه وقع Tّل ع� يدّل التفعيل من ل Ú�ÔXا صيغة

والوقوع@/

واXع� لب@, wالص وزان ع� Oفّف وقد ُنب@, Ôكا� مش}ة صفة فهو ل@: Ô Ûال� وأمّا

أيى يل Úال� طعام مصـاديقه@: ومن له@, ذاتيّـة صفة ال�ول ويكون بال�ول يتّصف ما
أو ا�نّة Kٔصحاب اmKخرة

ã
| ي�ل ما وكذلك للضـيف@/ الطعام من وي�ل ÍÉJ ما

/@oا�ح Kٔصحاب

/@٩٣ . ٥٦ ـ o Òaِمن �فُنـُزٌل ب�الّضال� اXكذ� ِمَن كاَن ٕان وأّما

/@٥٦ . ٥٦ ـ ين الد� يوَم م ÔGنُُز هذا @ِكلون@/// Ð3 بون كذ� ÔXا الّضاّلون ا Ûv@ٕان>كُمأ Ú Ôj

/@٣٢ . ٤١ ـ oَرح َغفوٍر @ِمن نُُز3ً عون َتد> ما فzا وَلكُم

/@١٩٨ . ٣ ـ Lا ِعنِد ِمن ُنُز3ً @///@ ريى ÒQ َجنّاٌت م Ô ÒG م Ô Úwَر َقوا@ }ت> ال>ذيَن لِكِن

من ما فهو مقامه@, حسب ع� للوارد ل
ß
ويَ� يُعّد ما ]ع� اmKيات ã| ل Ô Ûفال�
حاله@/ باقتضاء الوارد أمام ي�ل أن شأنه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نسأ ١٠٠

نسأ@:
التأخـ�@, وهو اKٕدغـام@, وNوز فعيل@, ع� مهموز ء

ã
Ï»xوالن نسـو@: ـ مصبا

ويَتعّدي أّخره@, ٕاذا وأنسأه نفع@/ باب من أَجله ا$ نسأ من ٕاÊºن وYا مثله@, والنxسيئة
أيضاً@, وفيه وأنسأته البيَع ونسأته فيه@/ وأنسأ أجله@,

ã
| ا$ نسأ فيقال@: أيضاً با¡رف

ã
الّ� العصا Ëºوٕا ُسقxا@/ نفع@: باب من نسأ اKٕبَل ونسأت أّخرتـه@/ ين@: xالد وأنسأته

ِمنسأة@/ wا يُساق

ء@/
ã
Ï¿ال ع�ترك

ã
æوالثا ء@,

ã
Ï¿ال ع�ٕاغفال أحدYا يدّل أص2ن@: :@

ã
Ï»ن ـ مقا

فُرجيى وقته عن حيÎÉا تأّخر اXرأة@: وُنِسئت ء@/ ãÏ¿تأخ�ال اXع�ٕا� Øتغ� ز ß ÔY وٕاذا
وأنسأ أجـلك

ã
| ا$ ونسأ التأخ�@/ وهو نَساًء@, ء

ã
Ï¿ال بَيعك والنxسيئة ُحب�@/ Çا Øu@أ

ونسأت أخxرtم@/ أنا@: م Ôtونسأ وتباعدوا@/ تأّخروا وانتسؤوا@: وأبعده@/ أّخره أجلَك@:
wا يُبَعد العصا كأّن العصا@, باßXنسأة@: ÍÈبxا ونسأtا@: الس�@/ ã| wا رفقت :@

ã
ناق�

وُيدفع@/ ء
ã
Ï¿ال

َء
ã
Ï¿ال ونسأت حـيÎÉا@/ تأّخر ٕاذا نَسأٌ@, فهيى اXـرأُة ُنِسَئت ـ ٣٠٥.٧ الع�
ـ�@/ xالس ã| دفَعxا :@

ã
ناق� ونسأت النxسـيئة@/ ËºKٕوا بتأخ�@/ ِبعته ونسأته@: أّخرته@,

التباعد@/ واKٕنتساء@: َربه@/ Ò� اXباعـد اKٕبل@: من والُمنْتَسأ wا@/ تَنسأ العصا واßXنسأة@:
العـرب كانت ¾Îر وهو ء@,

ã
Ï»xالن ومنه وقتـه@, عن ودفعـه ء

ã
Ï¿ال تأخ� والنxسيئة@:

م@, اXقد( غ� اKُمور ر اXؤخ( الرجل :@ ÑÏºوالنا ُرم@/ Ô¡ا اÎ¾Kٔر من ا�اهليّة ã| تؤّخره
النxّساء@/ وكذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٠١ نسأ

والتحقيق@:
تأخـ� مصـاديقه@: ومن والتأخ�@/ التأّخر هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أّن@اKٔصل

ع� وغ�ه اKٕبل aل ين@, xالد تأدية ã| تأخ� البيع@,
ã
| ا¥ن رّد

ã
| التأخ� اKٔجل,

اXعلومة@/ اXقّررات
ã
و| اKُمور

ã
| والتأخ� ا¡يض@/ @أيّام ã| والتأّخر الس�,

ã
| التأّخر

والرفق@/ والدفع@, الُبعد@, اKٔصل@: آثار ومن

وهكذا التأّخر@/ ي2زمه النسيان فٕاّن أ@ك�@, ٕاشتقاق :@
ã
Ï»الن وماّدة اXاّدة وب�

]ع�ال
ك@/ واويّاً النسو

عاماً مونه ر� ÔJو عاماً ّلونَه ß ÔJ َكَفروا ال>ذيَن به ُيضّل الكفر
ã
| ِزيادةٌ ُء

ã
Ï» الن> ا Ú̂ ٕا

/@٣٧ . ٩ ـ Lا م حر> ما فُيِحّلوا Lا م حر> ما ةَ عد> لُيواِطئوا

fعناه ء@,
ã
Ï¿ل صفة ع�ثبوت فيدل Kزماً@, ٕا�نَُسأ التحّول بعد فعيل ء@:

ã
Ï»xالن

ال¿Îر وهو بيyم@, اXتداول اXع� ٕارادة ع� يدّل الكلمة وٕاط2ق متأّخراً@/ يكون ما
واKٕغارة ا¤اربة لتحليل آخر, ¾Îر ُرم@ٕا� Ô¡ا ا¡رمة@من@ب�اÎ¾Kٔر جهة من اXتأّخر
ا¤ّرم�@, ا¡ّجة وذيى القعدة ذيى ¾Îريى بعد لوقوعه ا¤ّرم ¾Îر Jلّلون وكانوا فيه@,

ء@/
ã
Ï»َن ٕانّه فيقولون

Dف وُقّرر ثبت ما نقض فٕانّه وبالرسـول@: با$ كفرهم ع� زيادة العمل وهذا
اجBعهم@/

ã
| واKٔموال النفوس وحفظ للتأم� بيyم

غ� م Øuوٕا أيضاً@, اKٕس2م
ã
| ا¤ّرمة اÎ¾Kٔر هذه Mرمة تعا� ا$ حكم وقد

Gم@/ اKٕجBعيّة الضوابط ناحية Kو ,@ ّ اGKٕ×يى الدين مراع�ناحية

ØFفل ِمنَسأتَه تأ@ُكُل ا3ٔرِض داب>ُة ٕا3ّ َع�َموته م ÚGَد ما اXـوَت عليه َقَضينا ØFفل
/@١٥ . ٣٤ ـ الَغيَب َيعلمون كانوا لو أن Jا�ن تبّيَنت َخر>



نسب ١٠٢

يلزم ما ويدفع يؤّخر wا
ã
الّ� لة mKا�ع[ النxسأ@, من آلة Ëºٕا كنَسة ßXكا اßXنسأة@:

العصا@, أ@ك�من اXنسأة ٕاّن ويقال@: ع�العصا@, يطلق اللحاظ وwذا ويؤّخر@, يدفع أن
التأخ�@/

ã
و| اKٕتّكاء

ã
| مyا ويستفاد أعّم ا Øuفٕا

خارجـة وهيى تارOّية@, جزئيّة وجريانات مطالب اmKية هذه مورد
ã
| ويقال

,@pعr
Ø ã
الن	 لسلDن اXوت وقوع من بأزيد تدّل K الكرZة واmKية فzا@/ التحقيق عن

اXوت Øوتب� مأ@كوليxّا@, بعد سقوطه Ø
j علzا@, متّكئاً كان

ã
الّ� منسأته اKَٔرضة وأ@كل
له@/ العامل� للجّن حينئذ

اKٔمر@/ هذا خصوصيّات ع� يدّل قاطع سند لنا وليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسب@:
اعðي@/ ٕاليه@: وانتسب ٕاليه@, عزوته طلب@: باب من نََسباً ٕا�أبيه نسبته ـ مصبا
مثل فتجمع

Ø
ËÉت وقد وِسَدر@, ِسدرة مثل ِنَسب ع� فتجمع ,@Ì»بالك النسبة ËºKٕوا

نسـبُه ويقال@: اKُّم@, قبل ومن اKٔب قبل من ويكون ّكيت@: الس( ابن قال وُغَرف@/ ُغرفة
يوِضح ما ٕا� وينسب قريبه@/ أيى َنسيبه@, وهو أنساب@, وا�مع مyم@, هو أيى ,@o] ã

|

ã
| كان فٕان بالياء@/

ã
çفتأ ذلك@, وغ� وصناعة وبلد وقبيلة ّ وحيى واُّم أب من Øñ ÔZو

ã
| النسب استعمل

Ø
j اÇòاّص@/ ع� العـام hتقد فالوجه وخاّص@: عاّم لفظ النسبة

أيى هذا@, يناسـب وهذا مناسبة@, Fyوبي القريب@/ واXناسب@: بالقرابة@/ الوصلة مطلق
ُيقاربه@/

سـم(يى النxَسـب@, منه ء@, ãÏ¿ب ء ãÏ¾ اتّصال قياÎºا واحدة@, كلمة نسـب@: ـ مقا
الشعر

ã
النxسيب| ومنه ف2ن@/ َنسيب وهو أنِسب نَسبت تقول@: به@, ول2ٕتّصال Kتّصاله

,@oستقXا الطريق والنxسيب@: الّنساء@/ ã| Kّٕا يكون Kو wا@, يتّصل ِذ@كٌر كأ@نّه ٕا�اXرأة@,



١٠٣ نسب

بعض@/ من بعضه Kتّصال

والنwسبة الن(سبة ابن@ِسيده@: اKٔنساب@/ واحد وهو القرابات@, َنَسب النxَسب: ـ لسا
والنxّساب@: عزاه/ نسَبه/@ونسَبه@ينُسبه@وينِسبه: والنxَسب:@القرابة@/@وانَتسب@واسَتنسب:@ذ@كر

الطريق@/ والنxْيسب@: مشا@كلة@/ أيى مناسبة@, Fyبي وليس بالنxسب@/ nالعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ب� الربط مصاديقه@: ومن شيئ�@/ ب� الربط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ارتباط@/ مع كانت ٕاذا واXشا@كلة واKٕتّصال والقرابة@والشباهة اKٔرحام@واKٔقرباء, أفراد

فيه ي2حظ أن دون من مطلق وانتساب تقّرب Vّرد ٕانّه واويّاً العزو ã| وسبق
النسب@/

ã
| Fك الربط@, قيد

/@١٠١ . ٢٣ ـ َيَتساَءلون و3 يومئٍذ م Ô Òyبي أْنساَب hف وِر Jالص
ã
| ُنِفَخ فٕاذا@

زي(�بأعGFم ÒVالناس ويكون K@بالروابط@, بالضوابط واXقام ا¡كم يكون أيى
اòارجّية@/ واKٔنساب والعناوين ا¡يثيّات تعت�يومئذ Kو ,@ Ó ØFوك @كيفاً

ال>ذيَن ولِئَك فاُ َموازيُنـُه ْت َخف> وَمن فِلُحون ÔX ا ُهم ولِئَك فاُ َموازينُُه ثُقلت ن Ò Òf
/@١٠٢ . ٢٣ ـ خاِلدون Úsَجه

ã
| Îم

Ò
أنُف« Ìوا@ ß»َخ

ع�اKستمرار بصيغته يدّل شخص@والتساؤل عن أمر طلب السؤال: وسبق@أّن
الروابط

ã
| تأث� Kو العمل@, هو واXناط اñXان أّن يرون أيى واKٕختيار@, واXطاوعة

لكُم ما ـ ن½Íاً Kو ٕاعانة يتوقّعون Kو شخص@, عن طلباً Oتارون ف2 كان@, Lو ّ بأيى
َنص�@/ َو3 Ý ãَو� ِمن Lِا ُدوِن ِمن

النفخ@/
ã
| الصور نفخ عن البحث ء وسيجيى



نسب ١٠٤

. ٢٥ ـ َقـديراً ربJك وكاَن Îراً ß¼و َنَسباً فجَعله Ìاً Ò¿ بَ اXاء ِمَن َخَلَق اّلذيى وهو
/@٥٤

من التحّول وهذا وط2قة@, انبسـاط
ã
| يكون ]ع�من صـفة كا¡سن Ì Ò¿الب

التكوين
ã
| والط2قة اKٕنبساط وهذا تعا�@/ ا$ قدرة آيات من اXه�@: اXنكدر اXاء

Îر@/
Ù
وال½ بالنxسب Gم اòارج ã| وبسط سعة عروض

ã
ÏÉيقت

Fك اXورد@, هذا
ã
| مصدر Îر

Ù
ال½ وهكذا الربط@/ مع ]ع�القرب مصدر والنxَسب

قريب وا�عل@: /@pّوجðالr اòتـونة وحرمة القرابـة@/ :@Ì»بالك Îر
Ù
ال½ اللسان@:

ã
قال@|

والتقرير@/ والتدب� التقدير مفهوم من

النسب فجعل أيى ومصاهرة@, انتساباً ودّبره قّدره اòلق بعد تعا� ٕانّه واXراد
:@
ã
| Fك غ�ه@, أو Xبالغة به معمول التعب� وهذا حياته@/ برنا¶

ã
| Îر

Ù
وال½

ِضياًء@, مَس الش> وَجَعَل

َقراراً@, ا3ْٔرَض وَجَعَل

ُنشوراً@, اَر Úyال وَجَعَل

ِلباساً@/ الل>ْيَل َلكُم وَجَعَل

ØFع Lِا ُسبحاَن Íون ÒÉ Ô¤ م Úuٕا ن>ُة ßا� َعِلَمِت وَلَقد َنَسباً ن>ِة ßا� Òوب� بينَه وجَعلوا
/@١٥٩ . ٣٧ ـ َيِصفون

اXغطّاة ّن ßا� من نوع أيى للنوع@, وهو وتَغّطي@, 
اسـت ٕاذا ّن Ô ÒN َجّن من نّة ßا�
أبصارنا@/ عن

Fuوكو اKٕجتنان
ã
| واش
ا@كاً وربطاً قرابًة نّة ßتعا�@وب�ا� ب�@ا$ ٕاّن فيقولون

تعا�@, ا¡ّق حكومة Iت مقهورون م Øu@بأ ا�نّة ٕاع
اف مع ا¤سوس@/ nعا وراء ا
Ø
W



١٠٥ نسخ

Êوات
Ø
ال«

ã
| ذّرة ]قدار واKٕحاطة العلم عنه يعُزب K دا_اً@, حÍÉته

ã
| وÍÒÉTون
واKٔرض@/

ّ واختياريى ّنة@, ßا� أفراد قاطبة ã|و ا�ّن أنواع bيع ã
|

Ø ã
تكوي� العلم هذا ٕاّن

Ø
j

ã
| اKٕحضار حضورهم@: من اXراد وليس وجّل@/ عّز با$ مؤمنون وهم مyا بعض

ã
|

تعا�@: ÍÉTه
ã
| دا_اً حاÍÈون ونوع طبقة ّ أيى من اòلق bيع فٕاّن القيامة@:

/@Fِحْفُظُه يُؤوُده و3 وا3ْٔرَض واِت مى الس> ُكرسيJُه وِسَع

/@٣٢ . ٣٦ ـ ون ÔÍ ÒÉ Ö ÔT َلدينا@ bيٌع ا Ø ÒX Yُكل وٕان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسخ@:
والنxسخ@: معارضه@/ عن كتاب ã

| ا@كتتابك واKٕنتساخ@: النxسخ ـ ٢٠١.٤ الع�
فتنسخ فّف ÔO Ø

j @أمر
ã
| ل Ò�ُية@ت mKكا غ�ه@, َتنسُخه@Mادث Øj به@, كان@يُعمل أمراً ٕازالتك

ورثة بعد ورثة موت وهو الورثة وتَناُسُخ ناسخة@/ والثانية فاKُو�منسوخة باُخري,
والَقرن@/ اKٔزمنة تَناُسخ وكذلك /@Ë

Ø
يق« nاث�Xوا

ء
ã
Ï¾ رفع قياسه قوم@: قال قياسه@/

ã
Uتلف| أ@نّه Kّٕا واحد@, أصل َنسخ@: ـ مقا

نسـخ النxسـخ@: قالوا@: ء@/
ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾ Iويل آخرون@: وقال مكانـه@/ غ�ه وٕاثبات

َخلَف ء
ã
Ï¾ وكّل غ�ه@, Mادث يُنَسخ

Ø
j قبُل من به يُعمل كان أمر والنxسخ@: الكتاب@/

النxسخ: : ãæقال@السجستا يُب@الشباَب@/ xوانتسخت@الشمُس@الظ(ّل,@والش انتَسخه/ فقد شيئاً
الكتاب@/ نسخ ومنه قال@: أخري@/

ã
| والنxحل العسل من اòليxة ã| ما ل xو ÔI أن

وكتاب كذلك@/ وانتسختُه نقلته@, نفع@/ باب من نَسخاً الكتاب نَسخت ـ مصبا
ُغـَرف@/ مـثل نَُسخ وا�مع اXنقـول@, الكتاب والنwسخة@: منقـول@, ومنتَسخ@: مَنسوخ



نسخ ١٠٦

ذبح
ã
| Fك يُعمل n أو ُعمل سواء ,@ ّ ¾Ìعيى بنّص ثابتاً كان ما ٕازالة :@ ّ ال¿Ìعيى والنxسخ

يـنسخ واحد كّل Kّٔن وتداوGا@, تتابعها والقرون@: اKٔزمنة وتناسخ بالفداء@/ ٕاÊºعيل
ع� Ë

Ú
يُق« K ا�Xاث Kّٔن الورثة@, تناسخ ومنه لنفسه@/ ا¡كم وُيثبت قبله ما حكم

/@
ã
æالثا حكم ع� بل اKّٔول اXّيت حكم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والنـفـوذ اKٕقتضـاء مقام عن ء

ã
Ï¾ ٕاخراج هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

وليس]ع� اُخر@, بعوارض أو نفسه
ã
| واKٕقتضاء القّوة مرحلة عن Rروجه والقّوة@,

عنه@/ Oلف ء
ã
Ï¾تعّقب Kو آخر@, ء

ã
Ï¾ ٕا� Iويِلِه Kو ء@,

ã
Ï¾ ٕازالة

وخروجه ء
ã
Ï¾ عن والقّوة واKٕقتضاء اKٕعتبار سلب Vّرد النسخ@:

ã
في2حظ|
والقدرة@/ النفوذ عن

اXنظور فٕاّن ل@ٕاليه@, xا¤و اXتعّقب العارض ا¡ادث الناسخ فيه@ٕا�@وجود وK@نظر
لوازم من ّ ثانويى أمر حدوث كان وٕان واKعتـبار@/ اKقتضـاء عن اòروج Vّرد فيه
اKّٔول@/ اKٔمر قبل كان اXتعّقبة@ٕا�ما الثانية ا¡الة ترجع وقد ويسّمي@بالناسخ@/ النسخ,

أو واحـدة@, ¾Ìيعة
ã
| كان سواء اKٔحكام

ã
| النسخ اKٔصل@: مصاديق ومن

زمان كّل
ã
| فٕاّن والقرون@: اKٔزمنة

ã
| التناسخ وحصول سابقة@/ ¾Ìيعة ٕا� بالنسبة

اXتداولة@/ @القرن@السابق@من@اXقّررات@واKٔحكام@العرفّية@ا�ارية
ã
| يرتفع@ما وقرن@Kحق

انتفت فٕاذا Uصوصة@, أحكام Gا طبقة كّل فٕاّن الورثة@: طبقات
ã
| التناسخ وحصول

الشباب
ã
| والنسخ اKٕرث@/ مناسخات باب

ã
| ما فzا تقسoا�XاثNريى قبل طبقة

نسـخ
ã
| وهكذا والنفوذ@/ والقدرة القّوة من الشباب

ã
| ما ف�فع الشـيب@: ÇMدوث

اòلّية@/ Iويل
ã
و| الظّل@, آثار الشمس



١٠٧ نسخ

íم
ã
| نف«Îا

ã
| اXنسـوخة اKٔحكام بقاء بٕازالة@: ليس النسخ أّن ع� ويدّل

القّوة مyا اXنسـوخة ا Ø̂ وٕا وغ�ها@, العرفيّـة اXقّررات ã| وهكذا ظرفها@,
ã
و| الواقع

والنفوذ@/ واKٕعتبار

/@١٠٦ . ٢ ـ ِمْثلها أو ا Öyِم @
à
� ÒR نأِت Îا ß» ُننْ أو آيَة ِمن َننسْخ ما

والوصول اXقصود ٕا� السـ�
ã
| وتوّسل وقصد توّجه مورد يكون ما ية@: mKا

والقّوة اKٕقتضاء مقام عن ء
ã
Ï¾ ٕاخراج والنسخ ت¿Ìيعيّاً@/ أو تكوينيّاً كان سواء ٕاليه@,

اKٕنساء
ã
و| له@, ذا@كراً وكان كان

Ø
Fع وغاف2ً ناسياً شخص جعل واKٕنساء والنفوذ@/

الدوام@/ ٕا� يدوم وقد
ã
Ïºالنا اختيار عن خارج Kٔ@نّه شّدة

ء@/
ã
Ï¿ال نفس عن وقّوة اقتضاء رفَع النسخ@:

ã
| أّن ب�النسخ@واKٕنساء@: والفرق

عن ء
ã
Ï¿ال Oرج التقديرين من كل�

ã
و| هن@/ والذ( @كر الذ( عن ء

ã
Ï¿ال رفَع اKٕنساء@:

ã
و|

والنفوذ@/ اKٕستفادة مرحلة

التبّدل هذا
ã
| وا�هة العلّة ٕا� ٕاشارة فيه فٕاّن بالنسخ@: التعب� لطف O@Kو

ٕامّا اXع� وهذا اXنسوخ@, ء ãÏ¿ال ã| والنفـوذ والقّوة اKٕقتضاء انتفاء وهيى والتحّول@,
معّينة@/ مغّيي@بغاية التقدير من@أّول Nعل بأن هو, حيث بذاته@ومن فيه اKٕقتضاء بانتفاء
وا¡كم اXوضوع بلحاظIّول أو وأهله@/

ã
æالثا الزمان

ã
| اKٕقتضاء انتفاء جهة من أو

وٕافادة@/ ٕانتاجاً اXراتب وباخت2ف وضعفاً قّوة

يوجد Øح� Kحق@, أمر وٕاثبات سابق ء
ã
Ï¾ Tو ع� يدّل K النسخ أّن فظهر

والضعف بالشّدة Fyبي الفرق يكون قد بل واXنسوخ@, الناسخ ب� الشديد اKٕخت2ف
وغ�Yا@/ والتقييد باKٕط2ق أو

القبيل@, هذا من الكرZة اmKيات
ã
| واXنسوخ الناسخ مصاديق من يُعّد وأ@ك�ما

تفصي2ً@/ عyا بالبحث هنا اقتضاء Kو



نسخ ١٠٨

منّيـته اُ
ã
| ْيطاُن الش> Ò
أل Ø�

Ò] ذا@ ٕا ٕا3ّ @ Ý ã� نَ و3 َرسوٍل َقبلكِمن ِمن أرَسـْلنا وما
/@٥٢ . ٢٢ ـ آياِته Lُا ِكُم Ö ÔJ @ Øj ْيطاُن الش>

ã

ُيل ما Lُا فَيْنَسُخ

ٕالقاء واXراد@: /@
ã
Ø�للتم تامّاً مصداقاً يكون ما كاKُضحوكة@: اُمنوية اKٔمنّية@أصلها

واضطراباً نيّته
ã
| ٕاخت2طاً فيوِجد اXورد@, ÏÉقت[ وسوسًة يه

Ø
Î¿ت مورد

ã
| الشيطان

والقّوة@, والنفوذ اKٕقتضاء مقام عن بٕاخراجه الشيطان
ã
يُل� ما ا$ فينسخ ٕاخ2صه@/ ã|

قلبه@/
ã
| وال¿Îود

ã
Øوالتج� واKٕفاضة بالنور آياته ا$ Jكم

Ø
j

/@٢٩ . ٤٥ ـ َتعملون Ôrُكن ما@ َنسَتنِسخ ُكنّا ا@ ٕانّ با¡ّق َعَليكُم َينِطق كتاُبنا هذا@

النـقل فٕاّن اKٔصل@, مصاديق من مكتوب@: عن والنقل اK@كتتاب ]ع� النxسخ
عن وخروجه فيه والقّوة النفوذ تقليل يوجب منه@: واKٕ@كتتاب وحيد أصيل كتاب عن
وموقعيّـته اعتباره مـقام عن اKٔصيل الكتاب فيخرج ٕاليـه@, والتوّجه التاّم اKٕقتضاء

اKّٔولّية@/

الكـتاب وهو عنـه يُنقل كتاب ع� ويطلق ُينَسـخ@, ما ]ع� فُعلة والنwسخة
ويُنقَل يُنسخ أن طلب أيى النxسخ@, طلب ]ع� واKٕستنسـاخ@: ٕاليه@/ اXستَند اKٔصيل
أعـGFم@, من وJفظ ُيضَبط ما وصورة أعGFم كتاب هو عنه اXنقولة فالنwسخة عنه@/

ّ الطبيعيى اXضـبوط الكـتاب فهذا اKٔعFل@, من Vموع مضـبوط ّ طبيعيى كتاب وهذا
أعّم والكتاب مÇyا@, يُستنسخ

ã
الّ� اKّٔوليّة اKٔصيلة النسخة هو ا¡قيقة ã| ّ اòارجيى

ماّديّاً@/ أو معنويّاً أو طبيعيّاً يكون أن من

اòارجّية@/ الطبيعيّة النسخة هذه من يتحقّق ا Ø̂ ٕا فاKٕستنساخ

Vموعة
ã
| ما ويضبطbيع فيه ينقل الّذيى النفس كتاب هيى الثانية@: والنسخة

الطبيعّية@/ اKّٔوليّة النسخة

/@١٤ . ١٧ ـ اليَوَم بنفِسَك Ò� كَ كتابََك ٕاقرأ@



١٠٩ نسخ

اKٔعFل جزئيّات bيع وIفظ َتضبط جامعة لطيفة دقيقة تامّة أخري ونسخة
اXشار ا$@تعا�@, @كتاب وهيى ذّرة@: عyا Kيعزب Mيث اòارجّية@والباطنيّة, وا¡ركات

بقوله@: ٕاليه

/@٢٩ . ٤٥ ـ َعَليكُم ينطق ِكتابنا هذا@

قـبال
ã
| الكتاب وهذا ذاته@,

ã
و| بذاته الضابط ا¤يط علمه عن عبارة وهو

وأ@كمل@/ وأbع
Ø
kأ ا$ كتاب أّن Kّٕا الضابط@,

Ø ã
æنساKٕا النفس

/@٢٥٥ . ٢ ـ ِعلمه ِمن ء
ã
Ï¿ب يطون ÔJ3و َخلَفهم وما أيدvم Òب� ما َيعلم

. ٧ ـ وَرÇaٌة ُهدًي ُنسخxا
ã
و| ا3ٔلواَح أَخذ الَغَضُب Ïºمو َعن َسكَت ا Ø ÒXو

/@١٥٤

Ø
j أصـيلة أّوليّة مضبوطة Vموعة وهيى عyا@, اXنسوخ هيى النwسخة ٕاّن قلنا

اُخر@/ كتب عyا ينقل

والرaة@: اGدي احتواء
ã
| عليه اXعتمد أّن ٕا� وٕاشارة لطف التعب� هذا

ã
و|

فاKٕعBد مyا@: اXستنسخة عyا اXنقولة النwَسخ وأمّا اKٔلواح@/ من اKّٔولية النسخة هو
Mيث الكتابة

ã
| التامّة والدقّة النقل وصّحة الضبط بتحقّق اليق� ع� يتوقّف علzا

Iريف@/ ّ أيى عن يسلم

التوراة@, نسخ
ã
| الكلّيّة التغي�ات ووقوع الكامل التحريف Iقّق اKٔسف: ومن

بعـد كتبت ا Øu@بأ فzا ح ØÍ½ي وقد السـFوّية@, اKّٔوليّة النسخة غ� ا Øu@بأ يقطع Mيث
الّس2م@/ موÏºعليه

Ø ã
الن	 موت

ووقايع pعr@
Ø ã
وموÏº@الن	 اKٔنبياء ع�جريان@حياة كتب@تارOّية@Iتويى ا Øuنعم@ٕا

مـتخالفة موهونة ضعيفة قضايا وفzا وأحكامه@, وأعFله كلFته من ومطالب زمانه
البص�@/ ع�ا¤قّق H K متناقضة



Ì»ن ١١٠

الغيبّية@/ أخباره ومن ا£يد القرآن معجزات من وهذا

والتوراة@/ اللوح راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ن
ٕاثنان: كوكب@وYا :Ì»xوالن Ìونُسور/ Ô»وا�مع@أن معروف@, طائر :Ì»xالن ـ مصبا

Øã
Ïºفار معروف@, مَشـموم ين@:

ß
Ì»xوالن /@sصـ :@Ì»َون الواقـع@/ Ì»xوالن الطائر@, Ì»xالن

معّرب@/

الطائُر Ì»َن ومصدر@, طائر@/ :@Ì»xوالن Ìاً@/ Ö» ونَ ـ قوله ã| sَص Ëºٕا :@Ì»َن ـ مفر
ن«Ìه@/

ß
[ الطائر تناُوَل قلي2ً@, قلي2ً تَناولته كذا@: ون«Ìُت نَقره@/ ن«Ìه@:

ß ß
[ َء

ã
Ï¿ال

ويَعوُق ÒXْذِحج, وكان@يغوُث ,�aبأرض الك2ع لذيى صsكان Õ
Ì»َون ـ صحا

وال2ّم@/ اKٔلف فيه تدخل وقد نوح@/ قوم أصنام من Òمدان ÒG

أÇdع nو َبلَخع@, Gا يقال بأرض فعبدوه نَ«Ìاً@,
Ô
� ßa ذت ØHوا ـ ١١ اKٔصنام

أيام Ò� ßa Kنتقال كان ذلك وأظّن أشعارها@,
ã
| ذ@كراً له أdع nو أحداً@, به ت Ød Ò� ßa

الzودّية@/ ٕا� اKٔصنام عبادة عن تُبxع

ã
| ماتوا صا¡�@, قوماً

Õ
Ì»َون ويَعوُق ويَغوُث وُسواٌع َود� كان ـ ص@٥١ ã

و|
أعمل أن لكم هل قوم يا قابيل@:

ã
ب� من رجل فقال أقارwم@, ذوو علzم فجزع ¾Îر@,

نعم@! قالوا أرواحاً@؟ فzا أجعل أن أقدر K
ã
Øæ@أ غ� صورهم@, ع� أصنام `سة لكم

Gم@/ ونَص}ا صورهم ع� أصنام `سة Gم فَنَحَت

وسـيxب اKٔوثـاَن فنصَب ,@pعr ٕاÊºعيل ديَن Øغ� مَن أّول فكان ـ ص@٨
ã
و|

بن ّ يى Ò Ô¡ وهو ربيعة بن عمرو ا¡اِميَة@, ي Òaو البَح�ة ر ÚMو الَوصيلة ووَصل السائبة



١١١ Ì»ن

اKٔصنام اòمسة هذه ـ ص@١٣ أبو@ُخزاَعة@/ وهو ,@ ّ اKْٔزِديى عامر بن عمرو بن حارثة
العرب دانت ّ يى Ò Ô¡ بن َعمرو هذا َصنَع Ø

Fفل كتابه@,
ã
| ا$ فذكرها نوح@, قوم يعبدها

ã
الّ�

ذوها@/ ØHوا وعبدوها ل2ٔصنام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
عـ� Gم والداعيى ,@Ì¿الب تار± ã| اKٔزمنة أّول من كانت اKٔصنام عبادة أّن
ورفع ا¡وائج قضاء ع� يقدر وهو مقتدر نافذ مبدأ ٕا� مyم ّ الفطريى التوّجه ذلك@:

وال¿Îادة@/ اXاّدة nعا وراء ا
Ø
W وجود وهو والب2يا@, ا¡وادث

ء
ã
Ï¿بـ توّسـلوا به@: اKٕرتباط وعن دركه@, وٕا� ٕاليه البلوغ عن عجـزوا وØXا
أو حيوان أو Sم أو شجر من Uصوصاً@, وتفّوقاً وخصوصيّة ٕامتيازاً فيه يشاهدون
عنده وOضعون حوائجهم قضاء منه ويطلبون ٕاليه ويتوّجهون به فيتوّسلون ٕانسان@,

له@/ ويتذلّلون

أو زمان
ã
| بُعد أو تلف أو ]وت أيضاً ء

ã
Ï¿ال ٕا�ذلك البلوغ عن عجزوا ØXا

Ø
j

به@/ وتوّسلوا بيyم@, Dف [ثاله صنعوا مكان@:

bيع ب� Dف موجود غاف2ً أو وشاعراً وضعفاً شّدة ا¢تلفة ]راتبه اXع� وهذا
Kو التاّم@, التوحيد مقام بلغوا الّذين Kّٕا مyم@, اXتديّن� Øح� واKٔقوام@, اXلل طبقات

والتوحيد@/ اKٕخ2ص مقام عن ا$ أولياء ٕا� والتوّسل التوّجه Jج}م

ومَكروا َخساراً ٕا3ّ وَوَلُده مالُه يَِزْده nَمن واّتَبعوا ã
æعَصو م Úuٕا رب� نوٌح قاَل

وَيـعوَق يَغوَث و3 ُسـواعاً و3 َوّداً@ َتذُرّن و3 ـَتكُم ÒGآ تََذُرّن 3 وقالوا ُكبّاراً َمكراً@
/@٢٣ . ٧١ ـ Ìاً

Ö
» ونَ



Ì»ن ١١٢

اُمور@: الكرZة اmKية هذه من يَظهر

زمان
ã
| موجودة كانت اòمسة اKٔصنام هذه بأّن الكرZة اmKية ح ØÍ½ت ـ ١

Fك أيضاً@, نوح ع�قوم مها wتقد اmKية وظاهر ب�قومه@, Dف ومتداولة pصr
Ø ã
الن	 نوح

قابيل@/
ã
ب� من رجل ُصنع من نقلنا

ا
Ø
W غ�Yا أو حيوان أو ٕانسان ع�صورة مصنوعة كانت اKٔصنام ٕاّن قلنا ـ ٢
,@
ã
تطبي� فرهنگ ـ

ã
| Fك ويقال عندهم@, وت¿Ìيف وQليل ٕاح
ام ومورد Tبوباً @كان

ع�صورة ويَعوق ٕانسان@/ ع�شكل والَوّد طائر@/ ع�صورة كان Ì»xالن ٕاّن وغ�ه@:
أسد@/

ã
| سبق Fك أخري@, لغات من نقلت قد اòمس الكلFت هذه أّن الظاهر ـ ٣

]ع�ال¿Ìيف@/ ع�يّة شوَوع من ٕانّه ُسواع

ã
| Qعل قد اKٔصنام هذه أّن اmKيات@: وسائر الكرZة اmKية هذه من يظهر ـ ٤

قالوا@: حيث وجّل@, عّز اXعبود ا$ مقابل

/@٢٣ . ٧١ ـ آGتكم تذُرّن 3

تعا�@: وقال

/@٧٤ . ٣٦ ـ Íون Ò½ُين لعل>هم ًة ßGآLا دون ِمن ذوا Ò ØH{و

/@٥ . ٣٨ ُعجابـ ٍء
ã
Ï¿ لَ هذا@ ٕاّن واحداً اً ×Gٕا Gَة Ð3ا أَجعل

أّن Fك ال
بيـة@, ٕا� النظر كان ٕاذا اKٔرباب@, بلفظ اKٔصنام عن Øيع� وقد ـ ٥
أو اKٕنسان من اKٔصنام كون موارد

ã
| باKٔرباب والتعب� العبادة@/ ٕا� Gة mKا

ã
| النظر

تعا�@: قال ا2Xئكة@/

/@٣١ . ٩ ـ Lا دون من أرباباً م Òuوُرهبا أحباَرهم ذوا ÚHا



١١٣ نسف

/@٣٩ . ١٢ ـ الَقّهار الواحُد Lُا أم Õَخ� قوَن متفر� أرباٌب ء

قال@: حيث ـ الدنيا أهل من رجال اتّباع بعد اKٔصنام ٕا� التوّجه أّن يظهر ـ ٦

/@٢١ . ٧١ ـ َخساراً ٕا3ّ وَولُده مالُه يِزْده nَمن واّتَبعوا

Tيط Tدودة
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا Gم@: والتعبّد اKٔصنام ٕا� التوّجه أّن O Kو ـ ٧

واللـذائـذ والعنوان واKٔوKد اXال من الدنيـا ا¡ياة
ã
| Tدوداً نظره كان fن اXاّدة@,

حوائجه
ã
ÏÉويق عيشه

ã
| يُعينه ٕا�ما فطرته Mكم يتوّجه الدنيوّية@: واKٔفكار اXاّديّة

هذه@/ حياته
ã
|

nبالعا متعل(قاً حياته Ô¶وبرنا اXاّدة@, nعا Tدودة عن وسيعاً النظر كان ٕاذا وأمّا
وأن K@بّد بل ,@ ß�Ò ÒXبالعا ونفوذه وقدرته علُمه Jيط ٕاGاً يطلب فهو ورائه@: و]ا ّ اXاديى
الروحانّية@, واXعنويّة الظاهريّة ا¡وائج قضاء يقدر وأن والتقدير@, اòلق بيده يكون

قا¼Íة@/ عاجزة اKٔصنام ف�ي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسف@:
ونسـفُت وفّرقته@, اقتلعته ÍÈب@: باب من نَسفاً ال
اب Ố الر( نسَفت ـ مصبا

/@Ì»بالك ِمنَسف لة mKا Ëºوٕا أصله@, من قلعته نَسفاً@: الِبناء

ا Øuكأ َء@,
ã
Ï¿ال Ố الر( وانتسَفت ء@/ ãÏ¾ع�كشف يدّل صحيح أصل نسف: ـ مقا

غوة@: wللر ويقال قطعاً@/ اسـتئصاله البناء@: ونَسـُف وسلبته@/ اKٔرض وجه عن @كشفته
م اKٔرض]قد( عن النبات يقلع َنسوف@: وبع� /@éالل وجه عن تُنتسف ا Øu@Kٔ النwسافة@,
ما يَنِسف هذا كأّن واحد@, والقياس يتساّران@, أيى يتناسفان@, Yا ناس@: وحكي فيه@/

هذا@/ عند ما وذاك ذاك@, عند
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نسف ١١٤

والتحقيق@:
نسف مصاديقه@: ومن وتفريق@/ ٕاثارة مع قلع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

السـ�@,
ã
| برجله وال
اب بفيه@, النبات البع� ونسف البناء@, وانتساف ال
اب@, الر´

اXطالب@/ من Fyم كّل أثاره ما أخذ اXتساّرين ونسف

القـلع
ã
| النـظر أّن والتفريق@: والثوران والقمع القلع ومواّد اXاّدة ب� والفرق

ã
و| /@Ì¿الن جهة ٕا� والتفريق اKٕثارة

ã
و| Tّله@/ من ء

ã
Ï¾ جذب ٕا� وال�ع والقمع

ا�هت�معاً@/ ٕا� النسف

باٍق@/ منه يب� K Øح� أصله من ء ãÏ¾جذب القلع@: ã| وي2حظ

فقط@/ Tلّه من جذبه ال�ع@:
ã
و|

مقامه@/ عن يسقط Øح� ٕاذKله ã|بÍÈ القمع@:
ã
و|

/@Ì¿ون شديد وتقليب tييج اKٕثارة@:
ã
و|

ا�مع@/ قبال
ã
| ب�اKٔجزاء وفصل تفكيك التفريق@:

ã
و|

معاً@/ والتفريق اKٕثارة مع ء
ã
Ï¾ قلع النسف@:

ã
و|

السلب@/ ٕا� وغ�Yا واòلع السلب oمفاه
ã
| راجع

للتقريب@/ والفرق@: والسلب والكشف بالقلع النسف تفس� أّن فظهر

. ٢٠ ـ َنسفاً
Ù
oال

ã
| َلَننِسَفن>ُه Ø Ôjَلُنحرقن>ه عا@ِكفاً َعلَيه َظلَت ال>ذيى ٕا�ٕاGك وانظُْر

/@٩٨
وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذ البحر@, ]ع� Ø Òoال

فض2ً نفسـه@, حفظ ع� مقتدراً يكون أن K@بّد عليه اXعكوف اXعبود ٕاّن يراد



١١٥ نسف

اKٕستطاعة من اXقدار ذلك عن عجزه نري وٕاذا عليه@, العا@كف� العابدين حفظ عن
عليه@/ ويُعكف به ويُستعان ٕاليه يُتوّجه أن الصحيح العقُل فكيفNّوز القليل@: وا¦كّن

البحر, ماء
ã
@وتفريقه@|

ã
البا{ باKٕحراق@والقلع@وٕاثارة@رماده ُنفنيه@ونزيله أن فلنا

وَمنظر@/ منكم رأًي Ò[ أثر@, منه K@يب� Øح�

ونفوذه@/ قدرته ومقام ٕاGكم أمر عاقبة فتشاهدون

َتريفzا 3 َصْفَصفاً قاعاً فيََذُرها َنْسفاً ã Ùèَر َينِسفها فُقل باِل ß� َعنا وَيسألونََك
/@١٠٥ . ١٩ ـ أْمتاً و3 ِعَوجاً

عن خاليـة مسـتوية أرض والقاع@: للتخفيف@/ الواو وحذفت ال
ك@, الَوذر@:
والُقّلة@/ اKٕرتفاع واKٔمت: /@ اXستويى ال«Îل فصف@أيى xالص اKٔرض مyا وقريب الزرع@,

وكيفيّة اXرتفعة@, ا�بال من واستعجاwم القيامة@, بعقيدة مرتبط هذا وسؤاGم
وانتسافها@/ اندكا@كها

قد ا Øu@كأ مسطّحة مستوية ا�بال فتص� ويفّرقها ويث�ها يقلعها تعا�@: فقال
اKفاض@/ Kو ارتفاع مyا يبق nو اKٕندكاك@, بعد تغربلت

ُنِسَفتـ ا�باُل فِرَجتوٕاذا Êُء
Ú
ال« ُطِمَستوٕاذا النJجوُم فٕاذا َلواقع توَعُدوَن ا Ú̂ ٕا

/@١٠ . ٧٧

واKٕنفراج اXع�الطxمس فيكون الك�ي@: القيامة هو اXوعود من اXراد كان ٕان
اXاّدة nعا وOتّل النظم يزول Mيث وا�بال@, وال«Êء النجوم

ã
| التاّم

Ø ã
Øالك� واKٕنتساف

الدنيوّية@/ اKٕرتباطات وتنقطع

/@٦ . ٩٩ ـ م ÔGFأع وا Ò Ôل� أْشتاتاً النّاُس َيْصُدُر َيومئٍذ

عاXهم اXع�@Iّول فيكون ]وtم: ل2ٔفراد القا_ة الصغري القيامة اXراد وٕان@كان



نسك ١١٦

/@ ّ اXاّديى وراء ا ØWلطيف nبعا ومواجهxم ,@ ّ اXاّديى

اXنثور كاGباء فهو واستفادtم@, توّجههم مورد عن ا¤سوسخارج nالعا فهذا
حيوان Kو نبات Kو كوكب عاXهم

ã
| Øيتج� K الصفصف@, اXستوية ال«Îلة واKٔرض

دنيوّية@/ ج«Êنيّة لّذة ّ أيى Kو طعام Kو

انقضت ٕاذا الدنيا وا¡ياة اXاّدة nعا فٕاّن القيامت�@: ب�قيام النتيجة
ã
| فرق Kو

اmKخرة وُتركت اmKخرة ا¡ياة برنا¶ عن وانقطعت لّذاtا@, من واKٕستفادة حياtا أيّام
سواء@/ ع� وفناؤها فبقاؤها واضمحG2ا@, وجودها ب� فرق يب� ف2 بالكّلّية@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسك@:
ناِسك@/ ورجل ٕا�@ا$@تعا�@, ع�عبادة@وتقّرب يدّل صحيح أصل نسك@: ـ مقا
Kو اÒXنِسك@, النxسائك@: فيه يُذبَح واXوضع َنسـيكة@/ ا$ ٕا� به ُتتقّرب ã

الّ� والذبيحة
القربان@/

ã
| Kّٕا ذلك يكون

منه@/ Ëºبضّمت�ٕا والنwُسك بقربة@, تطّوع قتل@: باب من ينُسك $ِ نََسك ـ مصبا
تذبح الّذيى اXكان Ëºٕا ويكون ومَصدراً زماناً يكون وك«Ìها@: الس� بفتح واÒXنسك

أيى نُُسك@, فعليه كذا فعل ومَن العبادات@/ مَواضع وقيل عباداته@, ا¡ّج@: ومَناسك فيه@/
نُّساك@/ وا�مع ناِسك فهو وتعبxد@, تزّهد ونََسك@: ُيريقه@/ دم

دينّية@/ Kٔغراض سكب سكَب@, ,@ xصب pناَسكr ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وwذا وجّل عّز $ العبادة برنا¶

ã
| مقّرر عمل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن



١١٧ نسك

بعمل@/ ا$
ã
| وتَطّوٌع تعا�@/ ا$ ٕا� wا ُيتقّرب

ã
الّ� الذبيحة مصاديقه@: ومن اXنظور@/

وغ�ها@/ ا¡ّج@/ برنا¶
ã
| تقّرر

ã
الّ� والعبادات

عـبارة
Ø ã
دي� غرض

ã
| السكب فٕاّن :@ ّ العـ�يى باXفهوم مرتبـط اKٔصل وهذا

/@ ّ عباديى عمل ã
| والتقدير التقرير عن أخري

والقرب@: والزهد والطاعة والعبادة ب�النxسك الفرق وأمّا

اKٕطاعة@/ مع اXو� مقابل
ã
| التذلّل غاية فالعبادة@:

وخضوع@/ رغبة مع اKٔمر يقتضيه ]ا عمل واKٕطاعة@:

ال
ك@/ ٕا� شديد وميل رغبة والزهد@:

جهة@/ ّ أيى ã| مطلق تقّرب البعد@, قبال
ã
| والقرب@:

تعا�@/ $ والعبوديّة الطاعة جهة ã
| مقّرر عمل والنxسك@:

/@
Ø ã
تقري	 والðّهد@: والتقّرب@, والتطّوع@, بالعبادة@, اÒXنَسك فتفس�

مواردها@/
ã
| wا التعب� لطف يظهر اòصوصيّات وwذه

/@٦٧ . ٢٢ ـ ناِسُكوه َمنَسكاً ُهم َجَعْلنا ٍة اُم> ِلُكل�

/@٣٤ . ٢٢ ـ َرَزَقهم َع�ما Lِا
Ò
Ëºا @ُكروا@ َمنَسكاً لِيَْذ َجَعْلنا ٍة اُم> وِلُكل�

/@٢٠٠ . ٢ ـ Lَفاذ@ُكروا ا َمناسككم Ôrقضي@ فٕاذا

,@ ّ ٕاÇGيى ã�ديـ برنا¶ ã| اXقّرر العمل ]ع� الس�@, بفتح ّ ميميى مصدر اÒXنَسك@:
من ويقّرر Øيتع� ا Ø̂ ٕا والعبادة النxسك مكان فٕاّن مكان@, Ëºبٕا وليس اXناسك@/ وا�مع
مقام

ã
| ا¢صوصة اKٔعFل وأمّا وغ�ها@/ والِبيَع وامع xوالص كاXساجد اKُمم@, جانب

للعبد وليس تعا�@, ا$ جانب من مقّررة تكون أن ف2بّد ال2ّزمة@: والوظائف العبوديّة
/@ ينبغيى ع�ما والطاعة العبادة وتعي�خصوصيّات التقرير



نسك ١١٨

اXتعال@, ٕا�ا$
Ø ã
الباط� والتوّجه التذّكر حالة حصول التنّسك نتيجة @أّن

×
OKو

وجّل@: عّز ا$ قال Fك الدنيوّية@/ التعلّقات وترك والتذلّل@, العبوديّة وIقّق

/@٥٦ . ٥١ ـ ِليعُبدون ٕا3ّ وا3ٕنَس ا�ّن خلقُت وما

وُتْب َمناِسَكنا وأِرنا@ لََك ُمْسِلمًة ًة اُم> تنا ي> ذُر� وِمن لَك
ß Ö
ُمسـلَم� واْجَعْلنا َرب>نا

/@١٢٨ . ٢ ـ َعَلْينا

Fxّذّري ٕاس2م Kسأ Fوك البيت@, قَواعد رفع بعد ٕابراهoوٕاÊºعيل من دعاء هذا
وغ�ه@/ ا¡ّج برنا¶

ã
| اXقّررة واKٔعFل اXناسك ٕاراءة Kسأ علzم@: والتوبة

الناسك كان وٕان وجّل@, عّز ا$ جانب من اXناسك ٕاراءة لزوم ع� يدّل فهذا
ا$ جانب من Øيتع� أن Kزم والعبوديّة السلوك برنا¶ فٕاّن اXقّرب�@, ومن مرس2ً نبيّاً
مقامه تناسـب خصوصيّة ع� يقّرر وأن /@ÏÈوير Jّب ما ع� يكون وأن تعا�@,

وشأنه@/

/@١٦٢ . ٦ �ـ ÒXالعا رّب Lِ
ã
çا ÒWو َ يايى ÒTو وُنُسكيى

ã
çhَص ٕان> ُقل

. ٢ ـ ُنُسك أو َصَدقٍة أو ِصياٍم ِمن فِفديٌة رأِسِه ِمن أذًي به أو َمريضاً كاَن ن Ò Òf
/@١٩٦

كّل ويشمل والصدقة@, والصوم الص2ة من أعّم وهو اÒXنَسك@, من Ëºٕا النwُسك
بعدها@/ يذكر هذا وع� وٕاطاعته@, تعا�وعبوديّته ا$ من القرب طريق

ã
| يقّرر عمل

من ن
Ø
Fوأع واXوت@, كا¡ياة مصدران وYا واFXت الَمحيا النwسك@: بعد ويذكر

وحركة عمل ّ أيى من اXوت@, جريان ã
و| ا¡ياة طول

ã
| يقع ما كّل ويشم2ن النسك@,

مباح@/ أو مقّرر عمل من وسكون@,

يصدر K وأن و$@, ا$
ã
| وأعFله حركاته bيع يكون أن Kزم العبد كّل فالعبد



١١٩ نسل

ÍÉT
ã
| وحال آٍن كّل

ã
| العبد فٕاّن توّجه@/ وبدون غفلة اXباحات@, من ولو عمل منه

القّيوم@/ ّ ا¡يى ا$ من

وامتداد@/ استمرار ع� لدKلته :@ ّ اXيميى باXصدر والتعب�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسل@:
Kٔ@نّه الوَلد@, والنxسل@: وانس2له@/ ء

ã
Ï¾ َسّل ع� يدّل صحيح أصل نسل@: ـ مقا

ٕاذا ئب الذ( ِمشية النxَس2ن@: ومنه بعض@/ من بعÎÉم ولد وَتناَسلوا@: والدته@/ من يُنسل
جسده عن سقط ٕاذا الدابّة َشعر والنwساَلة@: أÌºع@/ ٕاذا ينِسل@, ãÏ¾اXوا وأÌºع@/ أعنَق
تُنِسل أن Gا حاَن اKٕبُل@: أنَسلت وقد أريا¾Îا@/ من xات ÒI ما الطxـ�@: ونُساُل قِطَعاً@/

وفارَقه@/ cعه عن نََسل كأ@نّه ذاب@, ٕاذا العسل النxسيل@: ويقولون@: وَبرها@/

ٕا� ويتعّدي َنسُله@/ ك� ÍÈب@: باب من نَْس2ً ونَسل الولد@, النxسل@: ـ مصبا
ونَسل َتوالدوا@/ وَتناسلوا@: لغة@/ وأنسلته ولدته@, أيى نَس2ً@, الولَد نسلُت فيقال مفعول
ويتعّدي سـقط@/ قعد@: باب من Kًنُسو صاحبه عن الثوُب ونَسل ع@/

Ò
Ìºأ َمشـيه@:

ã
|

النوادر@/ من فيكون مُنِسل@, فهو أنَسل اXطاوع
ã
| قيل ا Ø[ور اXصدر باخت2ف

الطائر@, نُسال وهذا والداّبة@, الطائر وأنَسله سقط@, عر@: xوالش الريُش نَسل ـ أسا
بطن من يسقط Kٔ@نّه ُولد ٕاذا ينِسل@, الولُد نَسل ا£از@: ومن ونُسالxا@/ الدابّة ونَسيل

كث�اً@/ نَس2ً الرجل وأنَسل كث�@, بولد الناقة ونَسلت اKٔرض@/ ٕا� اُمّه

العنق@/ ٕاطالة واKٕعناق@: ء@/
ã
Ï¾ من وخروج Iّصل ّل@: xالس أقول@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نسل ١٢٠

والتحقيق@:
ومن جريان@/ وحصول ء

ã
Ï¾ íم من خروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

عن Oرج كأ@نّه اXتوّسط
ã
Ï¿Xا بعد وٕاÌºاع واKٕنسان@, ا¡يوان من التولّد مصاديقه@:

مـقام عن خرج فكأ@نّـه وأÌºع أعنق ٕاذا الذئب وِمشـية ويُ«Ìع@, اXتعارف مشيه
فكأ@نّه اXذاب والعسل التثّبت@, بعد حيوان من شعر أو ريش وسقوط وذهب@, سبعيّته
مـطلق وليس ا¡Çقيقة@/ مصاديق من اKٔصل بقيـود

ã
æعاXا فهذه اòلّية@/ من Oرج

اKٔصل@/ مصاديق من اÌºKٕاع أو التحاّت أو السقوط

ّل@ي2حظ@فيه@التحّصل@والتخلّص@واKٕستخراج@/ xسل@والسّل:@أّن@السxوالفرق@ب�@الن
يقال@: K وكذلك ط�@/ من نسالة من اKٕنسان خلقنا ولقد يقال@: ف2 النسل@/ 2Rف

/@
ã
Ï¾اXا أنَسَل

اXذكورة@/ القيود ¡اظ موارد
ã
| Fyم واحد التعب�بكّل لطف فيظهر

سـليٌل للولد فيقال واKٕعتـبار@, باللحاظ وOتلفان اXصداق
ã
| Nتمعان وقد

اòروج@/ باعتبار ونسٌل واKٕنتاج@/ التحّصل باعتبار

/@٨ . ٣٢ َمه�ـ ماٍء ِمن ُسhلٍَة ِمن َنسلَه جَعَل Øj à
ِط� ِمن ا3ٕنساِن خلَق وبَدء

متحّصلة خ2صة من ذّريّته خلق ماّدة
Ø
j الط�@, من اKٕنسان خلق مبدأ أيى

مَه�@/ ماء من

ُنسالة@/ من سليله جعل
Ø
j ـ بقولنا التعب� اXورد

ã
| يصّح ف2

ّب ÔJ 3Lوا والن>سَل ا¡رَث ِلَك Ôvو فzا لُيفِسـَد ا3ٔرض
ã
| َسَعي Øتَو� وٕاذا

/@٢٠٥ . ٢ ـ الَفساَد



١٢١ نسل

اKُمـور نظم
ã
| باخت2ل يتحقّق ا Ø̂ ٕا والفساد اKٕص2ح@, قبال

ã
| اKٕفساد فٕاّن

اXقّررات وفق ع� تقّرر ا Ø̂ ٕا ا¡قّة وال¿Ìيعة ت¿Ìيعّية@/ أو تكوينيّة معنويّة أو ماّديّة
اKٕخت2ف وجود Zكن Kو واحد@, مبدأ من الت¿Ìيع@والتكوين فٕاّن التكوينيّة, الطبيعيّة

/@Fyبي

Fzوبالنقضف خر@, mKنقضا ي2زم الت¿Ìيع@والتكوين من نقضكّل
ã
| فالسعيى

الفساد@/ مع� وهذا اKُمور@, نظم
ã
| اKٕخت2ل يتحّصل

اKُمـور
ã
| الص2ح وجود ٕا� Fمرجعه اKُمـور@,

ã
| والنظم الص2ح @كان وØXا

حياtم ٕادامة
ã
الناس| مَساعيى فٕاّن بالذكر@, FÎ Ø½فخ وا¡رث@: النسل ٕا� اXربوطة

ã
| ال2ّزم النـظم وÇNKٕاد عي¿Îم

ã
| الرفاه ولتأم� نسـلهم مصا¬ ¡فظ الدنيوّية@:

اُمورهم@/

وسائل النظم@واستقرار وجود العيش@وتأم�ا¡ياة@: الرفاه@وحسن ومن@أسباب
الغذاء تأم� Jصل وبا¡رث ا¡صاد@/ من قريب مقام ٕا� الزرع بلوغ وهو ا¡رث@,
¾Ìائـط

ã
| النظم أّن Fك اKٕنسان@, حياة ٕادامة

ã
| مبقية علّة وهو واXعاش@, والطعام

يفيد ف2 :@Fzف اKٕخت2ل وُوجد اKٔمران انت وٕاذا موجدة@/ علّة اKٕنسان وجود حياة
آخر@/ أمر

3 م Øu@أ أهلكناها َع�َقرية وَحراٌم راِجعون@/// َلينا ٕا Yُكل بَيyم أمَرهم وَتقط>عوا
/@٩٦ . ٢١ ـ َينِسلون َحَدٍب ُكّل ِمن وهم ومأجوُج فتحتيأجوُج ٕاذا Ø	ح يَرِجعون@,

ومن ذاتاً أصله من وWنوعيّة منع فيه ما ]ع� صفة َجبان صيغة ع� رام Ò¡ا
K م Øu@أ قوله واXبتدأ به@, اKهBم ٕا� ل2ٕشارة مقّدم خ� وهو وظهوراً@, وجوداً أصله
أن ٕا� ذاتّية@, Wنوعيّة وفيه Wتنع رجوعهم عدم أيى اXصدر@, تأويل ã| فٕانّه َيرجعون@,

ٕاليه@/ اòلق ورجوع ا¡ّق الوعد من قريب وهو يأجوج فتح ٕا� الزمان ينxيى



نسو ١٢٢

ã
ÏÈأرا

ã
| bاعاtم وVتَمع مرا@كزهم من خروجهم عن عبارة يأجوج ونسل

اFXلك
ã
| وتفّرقهم وشـيوعهم اKٔرض

ã
| وجرياuم وسـ�هم الص�@, من اÌ¿Xق

علzا@/ وغلبxم

واXركز@/ اòروج Tّل ٕا� K اÒXس�@, ٕا� ٕاشارة حَدب@: كّل من وقوله

من جّداً ضعيفة �ع�قرية �وَحراٌم اmKية ٕاعراب
ã
| اُخر وجوهاً أّن O Kو

واXع�@/ اKٔدب جهة

/@٥١ . ٣٦ ـ َينِسلون م Øwٕا�ر ا3ٔجداِث من ُهم فٕاذا ور Jالص
ã
وُنِفخ|

ٕاليه@/ ويس�ون م
Ø
wر جهة ٕا� اKٔجداث من Oرجون فهم

جريان@/ وحصول ,@íXا من اòروج أمرين ٕا� ٕاشارة النسل@: ]اّدة التعب�
ã
ف

اُخر@/ م
ادفة كلFت من K@يستفاد اXع� وهذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نسو@:
,
ã
ÏºناKٔا ٕاÊºن@�Fعة@ٕاناث :Ì»بالك والن(ساء ضّمها, أفصح@من الن(سوة@: ـ مصبا

ا�مع@/ لفظ غ� من ٕامرأة الواحد

غ� من اXرأة bع والنwسوان@: والن(سوان والن(ساء ,@
Ø
ËÉوالÌ»بالك الن(سوة ـ لسا

َنَسوان@/ وتثنيته الكعب@, ٕا� الورك من ِعرق والنxسـاء@: وأولئك@/ ذلك ã
| Fك لفظـه@,

النxسا@/ ِعرق K النxسا له يقال أن واKٔفصح

ِنسوان@/ @@= @oناش@ @ـ ع�يى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

ِنسوان@/ @@= ِنَشيا@ ِنشا@, ,@
ã
Ï¿ِن ـ@ @ آراميى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ



١٢٣ نسو

ِنسوان@/ @@= @
ã
Ï¿ِن ـ@ @

ã
æياÌº@ ـ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أيضاً أوKء أّن Fك والع�ّية@, وال«Ìيانيّة اmKرامية من مأخوذة الكلFت هذه أّن

واmKرامّية@/ ال«Ìيانيّة من مأخوذة

Fك العربّيـة@, اللغة
ã
| K اXوارد@, تلك

ã
| تكون وأن Kبّد اللغات هذه فآحاد

مورده@/ غ�
ã
فالبحث| عyا@, Mثوا

ã
| Fك و`س�مورداً@, سبعة

ã
| والنساء موردين@,

ã
| النسوة كلمة ذ@كرت وقد

فراجعه@/ ـ اXعجم

ع� دKلة اKٔلف بوجود النساء
ã
| أّن والن(ساء@: الن(سوة الكلمت�@: ب� والفرق

ومرض ع�سقم دKلة فيه الواو فٕاّن واويّاً@, النسوة 2Rف وهذا وكرامة@, وعّزة رفعة
وعّلة@/

تعا�@: فقال به@, Uصوص مورد
ã
| Fyم كّل ويُستعمل

/@٣٠ . ١٢ ـ َفتاها تُراِوُد@ العزيز امرأةُ اXدينة
ã
| ِنْسوةٌ وقاَل

/@٥٠ . ١٢ ـ ّن Òvأيد َقط>َعَن ãçhّال الن�سوة باُل ما فْسألُه

وأعÇGFم أقواGم جهة من وهذا وٕاهانة@, Iق� مورد
ã
| الكلمة هذه فذكرت

الشنيعة@/ الضعيفة

تعا�@: وقال

ساء@/ الن�
ã
| وَيْسَتفتونََك



نسو ١٢٤

ساء@/ الن� Òب� َتعِدلوا أن تسَتطيعوا ولَن

لُكم@/ َحرٌث ِنساؤكُم

@ُكم@/ ونساَء ونساَءنا وأبناَء@كُم وأبناَءنا

مؤِمنات@/ وِنساٌء

ساء@/ الن� Ôr3َمس أو

ساء@/ الن� ِمَن لكُم طاَب ما فانِكحوا

ّن@/
ß
tَصدقا الن�ساَء وآتوا

كرامxا@, وباعتبار الت¿Ìيف مقام
ã
| اXوارد@, هذه

ã
استعملت| قد الكلمة فهذه

/@oتعظ أو Iق� ٕا� نظر غ� من هو@, حيث من مفهومها نفس ¡اظ من أق2ًّ وKبّد

النساء
ã
| فٕاّن النxْسأ وب�ماّدة الكلFت ب�هذه

Ó
ومع� لفظاً التناسب O Kو

واKٕخـوان@, والبن� الرجال عن البدنيّة واKٕستطاعة والعمل القدرة جهة من تأّخراً
:@
ã
| Fك بعدها@, تذكر هذا وع�

وِنساًء@/ َكث�اً ِرجا3ً@@ Fyم وَبث>

ساء@/ الن� َع� َقّواموَن جاُل الر�

مؤمنات@/ ونساٌء مؤِمنون ِرجاٌل ولَو3

ِنساَءُهم@/ وَيستحييى أبناَءهم ُيذب�ُح

ِنسائهّن@/ أو أخواtّن
ã
ب� أو ٕاخواuّن

ã
� بَ أو

:@
ã
| Fك كب�@, أو صغ� من اKٕناث ]ع�مطلق النساء ٕاّن

Ø
j

نساَءهم@/ واْسَتْحيوا@ آَمُنوا اّلذيَن أبناَء قُتلوا@ اُ



١٢٥ ãÏ»ن

وِنساًء@/ ِرجا3ً ٕاخَوةً كانوا@ وٕان

:@
ã
| النساء hتقد وأمّا

والَبن�@/ الن�ساِء ِمَن واِت
Ò
Î Ú¿ال Jُحب للنّاِس ُزي�َن

ا@/
Ø
وح} ال¿Îوات موضوع فبمناسبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãÏ»ن
ء
ã
Ï¿ال ترك ـ أحدYا ب�معني�, مش
ك أنساه@نسياناً: ء

ã
Ï¿ال ونسيت ـ مصبا

ـ@@و3 وعليه تعّمد@, ع� ال
ك ـ
ã
æوالثا له@/ الذكر خ2ف وذلك وغفلة@, ذهول ع�

والتضعيف@, باGمزة ويتعّدي واYKٕال@, ال
ك تقصدوا K أيى ـ َبينكُم الَفْضَل َتنسوا
الغفلة@/ كث� َنسيان@: ورجل ,@Kًذهو أYلxا ركعة@: ونسيُت

ع�
ã
æوالثا ء@,

ã
Ï¿ال ٕاغفال ع� أحدYا يدّل صحيحان@: أص2ن :@

ã
Ï»ن ـ مقا

:@
ã
Ï»)والن منه@/

ã
Ï»)الن يكون أن وWكن n@تذكره@/ ٕاذا ء

ã
Ï¿ال نسيت ـ فاKّٔول ء@/

ã
Ï¾ ترك

بعÎÉم@: وقال أنساَء@كم@/ تتبّعوا فيقال@: أمتعxم@, ُرذال اXرIل�من منازل سقطمن ما
والنxسا@: Gا@/ حضوره بعد النفس عن ء

ã
Ï¿ال غروب وهو الن(سيان@, الباب ã| اKٔصل

اُّخـر الّذيى ØãÏ»نXبا مشبxه الفِخد@, ٕا� البدن ãأعا� عن متأّخر Kٔ@نّه الِفخد@,
ã
| ِعرق
وُترك@/

وا¡فظ@/ الذكر ضّد والن(سيان@: :@Ï»ن @= لسا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕانّه ال«Îو@:

ã
| وسبق له@/ ذا@كراً كان

Ø
Fع الغفلة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن



ãÏ»ن ١٢٦

يتذّكره nو عمل عن غفل فيقال@: يكون@/
Ø
Fع تكون الغفلة أّن Fك يكن@/ n

Ø
Fع غفلة
كان@/ Øح�

ال«Îو@:
ã
و| ك@/ Ô
ف له متذّكراً كان ء

ã
Ï¾ ٕا� بالنسبة النسيان

ã
| يتحقّق فال
ك

ء
ã
Ï¾ ترك ٕا� بالنسـبة الغفلة@:

ã
و| ك@/ Ô
ف يعمله بأن قاصداً كان ء

ã
Ï¾ ٕا� بالنسبة

فُوجد@/

/@
Ø ã
تقري	 تفس� الغفلة@: أو الذهول أو بال
ك اXاّدة فتفس�

أقسام@: ث2ثة ع� النسيان ٕاّن
Ø
j

:@
ã
| Fك ـ له ذا@كراً كان

Ø
Fع بالذهول ّ طبيعيى نسيان ـ ١

/@٦١ . ١٨ ـ F Òtحو نِسيا Fyبي َمع ÒV َبلغا ØFفل

/@٢٨٦ . ٢ ـ أخطأنا أو َنِسينا ٕان تؤاِخذنا 3 رب>نا

/@٢٦ . ٣٨ سابـ ß¡ا يوَم َنُسوا ]ا َشديد َعذاٌب م Ô ÒG

عن فيغفل اXوضوع Hالف باُمور واKٕشتغال التوّجه أثر
ã
| يظهر نسيان ـ ٢

:@
ã
| Fك ـ Gا ذا@كراً كان

ã
الّ� بالوظيفة العمل

. ١٨ ـ يـداه َمت قد> ما Òã
Ï ß»وَن ا Öyَع فأْعَرَض َرب�ِه بآياِت ذُ@ك�ر ن ØW أظلُم وَمن

/@٥٧

/@٨ . ٣٩ ـ قبُل ِمن ٕاليه َيدعو كاَن ما@
ã
Ï ß»ن منه ِنعمًة له َخو> ٕاذا Øj

/@١٨ . ٢٥ ـ @كر الذ� َنُسوا Ø	ح وآباَءهم م Òxمتّع ولكن

القلب ٕان½Íاف يوجب الدنيوّية@: با¡ياة واKٕشتغال اXاّديّة ٕا�اKُمور فالتوّجه
ّية@/ ×GKٕا التوّجهات عن الباطن وٕاعراض



١٢٧ ãÏ»ن

عـّز الرّب أعFل
ã
| Fك وهذا@ والتعّمد@: باKٕختيار النسيان حالة حصول ـ ٣

ال
ك وحصـول والذكر@, التوّجه قطع وهو وأثره@, النسـيان نتيجة منه ف�اد وجّل@,
:@
ã
| Fك ـ@ واKٕعراض

/@٥١ . ٧ ـ هذا يومهم ِلقاَء َنُسوا@ @F كَ َننساُهم فاليَْوَم

/@٦٧ . ٩ ـ الفاِسقون ُهم Òنافق�Xا ٕاّن فنسzم Lَا َنُسوا

/@١٢٦ . ٢٠ ـ Ï
Ò
ُتن« اليَْوَم وكذلَك ا Òxفَنسي آياُتنا كذلكأَتتْك قال

ال
ك حـالة وحصول والتوّجه الذكر انقطاع عن عبارة النسـيان حقيقة فٕاّن
Pريان كان سواء اXع�@, اXوجبGذا السبب

ã
| مدخليّة Kو ء@, ãÏ¾ واKٕعراضعن

بـداع أو والتوّجه@, الذكر عن يشـغله Øح� وينافيه يقابله ما ٕا� بتوّجه أو ,@ ّ طبيعيى
من واللطف واKٕنعطاف الرaة وسلب ا�زاء مقام

ã
| Fك التوّجه@, قطع يوجب

Ø ã
باط�

تعا�@/ ا$

ã
| التـاّم والتقدير النظم ضوابط وKٕجراء والعدل ا¡gة ÏÉقت[ ا£ازاة فٕاّن
اللقاء يوم عن وغفل ا$ آيات

ã
Ï»ن ٕاذا فالعبد رم@/ Ôبا� Wاث2ً يكون أن وKزم اòلق@,

واللطف التوّجه وترك باKٕعراض Nازيه أن تعا� فلله تعا�@: ا$ ذ@كر وأعرضعن
وا¡ّق@/ العدل Mكم عنه

/@١٦٠ . ٦ ـ ُيظَلمون 3 وُهم ِمْثلها ٕا3ّ َزي Ö ÔN@ hف بالسي�ئِة جاَء وَمن

ضعف من
Ø ã
باط� بداع كان ٕاذا واختيار@, تعّمد

ã
| العبد نسيان القبيل هذا ومن

الذكـر عن وُيعرض Ï
Ò
ين« فهو فيه@, وغشاوة القلب انكدار ومن وفساده@, اKٕعتقاد

وعمداً@/ اختياراً

]ثل ا�زاء فيكون ,@Fهwيشا وما اmKيت�
ã
| العبد نسيان يناسب اXع� وهذا



نشأ ١٢٨

دقيقاً@/ نسياuم ونظ� عملهم

وذ@كره والرّب ا$ من ,@
Øã
Ï»نXا باخت2ف وضعفاً شّدًة أثره Oتلف النسيان ٕاّن

Ø
j

واKُمور الدنيا وخلقه@واKٔنفس@والنصيب@من ا¡ساب ويوم تعا�@وآياته@وعهده@ولقائه
اXاّدّية@/

وفوائده آثاره عن يوجبTروميّة الدنيويّة ا¡ياة ã| ّ ماديى أمر نسيان أّن Fوك
أن ٕا� شديدة@, عالية مرتبة

ã
| Tروميّة يوجب Ø ãæروحا أمر نسيان كذلك الدنيوّية@:

uاية وذلك واmKخرة@, الدنيا ا¡ياة
ã
| مضيقة فيوجب وذ@كره@, ا$ نسيان ٕا� ينxيى

اÌ»òان@/

/@١٢٤ . ٢٠ ـ َضنكاً َمعيشًة لُه فٕان> ِذ@كريى َعن وَمنأعرَض

/@١٩ . ٥٩ ـ م
Ô
Î
Ò
أنُف« م Ô ×zفأنس Lَا َنُسوا كاّلذيَن تكونوا و3

يتوّجه Kو نفسه@, يَن«ÏاKنسان أن فوق وخ«Ìان وابت2ء عذاب يتصّور Kو
مسـتمّر موت هذا فٕاّن ه@,

Ø
Ì¾و وخ�ه وشقاوته وسعادته ومنافعه مَضاّره ٕا� بوجه

/@ ّ أبديى وخ«Ìان mدا وفناء

ماّديّة اXستحسنة اKٔمور قاطبة وبيده خ�@, كّل مبدأ هو وجّل عّز ا$ ٕاّن نعم
اXتنّوعة@/ والفتوحات الفيوضات bيع ومنه ومعنوّية@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نشأ@:
السحاُب@: ونَشأ وسـمّو@/ ء

ã
Ï¾

ã
| ارتفاع ع� يدّل صحيح أصل نشأ@: ـ مقا

للص2ة@/ واKٕنتصاب القيام يراد ـ الَليل ناِشـئََة ٕان> ـ ومنه رفعه@/ ا$@: وأنشأه ارتفع@/
:@
Ñ
Ï¾والنـا فـ2ن@/

ã
ب�

ã
| ف2ن ونشأ النـاس@/ أحداث والنxَشأ@: النxشء الباب@: ومن



١٢٩ نشأ

هـذا كّل ويقول@, يُنشد وأنشأ حديثاً@, ف2ن وأنشأ وع2@/ وارتفع نشأ الّذيى الشاّب
واحد@/ قياسه

أحدثته@/ وأنشأته@: وQّدد@, حدث نفع@: باب من نَشأً ُء
ã
Ï¿ال ونشأ نشو: ـ مصبا

وزان النwْشؤ ËºKٕوا فzم@/ ُرّبيت َنشأ@: ف2ن
ã
ب�

ã
| ونشأت والنxشاءة@/ واËºKٕالنxشأة

معّرب@/
Øã
Ïºفار ا¡نطة@, من يعمل ما والنxشا@: الطي(بة@/ ´ الر( والنxَشأ@: قفل@/

وِعFرة@, وِشـعراً حـديثاً وأنشأ فنَشـأوا@/ اòـلَق تعا� ا$ أنشأ نشأ@: ـ أسا
Çuضَت@/ أيى وأنشأَت@, نشأت أين ومن /@ ã� فأنشأها الزهد

ã
| قصـيدًة واستنشأته

واستنشأ@: Ìاَع Ù¿وال اXفازة
ã
| العلم وأنشأ ما@يَبدو أّول وهو السحاب@, من ورأيت@نشأً

رفعه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
استمراره

ã
| حدوثه أو مستمّر@, أمر ٕاحداث هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ٕاحداثاً ء
ã
Ï¾ وتربية وQّدد@, واسـتمرار بقاء

ã
| حدوث مصاديقه@: ومن البقاء@/ ومع

وٕاحداث ل2ٕمطار@, ٕا�نقطة وسوقه سحاب وٕاحداث وتقدير, تربية
ã
وخلق| وٕابقاءاً,

واستمراره@/ شباب حالة وحدوث وٕاجراؤه@, ّ علميى برنا¶

التجّوز@/ باب fن والبدّو@: والyضة والعلّو والرفعة اNKٕاد مطلق oمفاه وأمّا
القيدين@/ وجود اKٔصل

ã
| في2حظ

,@ ّ الواويى النشـو ماّدة fن :@ الفوريى واKٕرتفاع Ø
Ë¿وال والنxشا الطيّبة الر´ وأمّا

/@
ã
æعاXا اختلطت وقد كر@/ wالس ]ع� وهو

من الصدور جهة اKٕنشاء
ã
وي2حظ| متعّدي�@, يستعم2ن والتنشئة@: واKٕنشاء



نشأ ١٣٠

موارد
ã
| قلنا Fك باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة ٕا� النظر يكون التنشئة

ã
و| الفاعل@,

اُخر@/
جنّاٍت@/ أنَشأ اّلذيى هو

ة@/ َمر> َل أو> أنشأها

الّسحاَب@/
Ñ
Ï¿ُين

نِشئون@/ ÔX ا ُن Ö ÒL أن ا Òtَشَجر Ôkأنشأ Ôrأ أن

آَخرين@/ َقرناً بعدهم ِمن وأنشأنا

ا3ْٔرض@/ ِمَن أنشأ@كُم هو

آَخر@/ َخْلقاً أنشأناُه Øj

جهة ع� تدّل واÇGيئة استمرار@/
ã
| ٕاحداث ع� تدّل اKٔفعال هذه

ã
| فاXاّدة

ا�هة@/ هذه فzا وي2حظ الفاعل@, من الفعل صدور

/@١٨ . ٤٣ ُمب�ـ Ôغ� صام ßòا ã| وهو يلة ß¡ا ã| ُؤ ُينَش> أَوَمن

hوتد َدث ÔI@ناثKٕوا اKٕناث@, من ع�اعتقادهم وهيى له وبنتاً ولداً @أتكون أيى
التظاهر طلب هو عي¿Îا امتداد

ã
| اKٔصيل وبرناVها والðيّن@, لية ß¡ا دائرة ã

| حياtا
وٕابـطال دعـوvا وٕابانة حقّها ٕاثبات ع� تقدر K خاصمت وٕاذا ,@

ã
Øوالتح� والðين

خصمها@/ دعاويى

مستند@/ Kو دليل ب2 باطلة دعوي ا2Xئكة@: ٕاناثيّة دعوي أّن مع

ÇUتلفة اÇòلق مـراتب فٕاّن اXـرأة@,
ã
|
Ø ã
çذا وعيـب نقص ع� K@يدّل وهذا

وع�برنا¶ معيّنة موقعيّة ã
و| Wتازة ع�صفة مyا نوع وكّل متنّوعة, وخصوصيّاtا

كامل@/ مقّدر



١٣١ نشأ

حيث ومن نفسه Mسب فرد كّل صنفبل كّل فٕاّن ,@nالعا
ã
| حا@كم التاّم والنظم

ٕا� مyا كّل نسبة
ã
| التفاوت ا Ø̂ وٕا ء@,

ã
Ï¾ وجوده

ã
| يُفْت nو موقعّيته@,

ã
| كامل هو

خر@/ mKا

اKٕنسـان أّن Fك وبالعكس@, اXرأة@,
ã
| توجد صفات بعض منه فات فالرجل

كذلك@/ اòلق أنواع سائر ٕا� بالنسبة

ـ@٦٧ . ٣/ ِمنْ َتفاوٍت@فارِجع الب½Íَهل َتريمن ُفطور ِن ×aالّر َخلق ã
ما@َتري|

/@٦ . ٧٣ ـ hًِقي وأقوُم َوطأً Jأشد هيى الل>يل ناشئَة ٕاّن

خصوصيّة حدوث واXراد وامتداد@/ استمرار
ã
| ء

ã
Ï¾ من Jدث ما الناشـئة@:

واGيجانات@/ واXوانع الكدورات عن خال زمان وامتداد صافية روحانيّة

/@٢٠ . ٢٩ ـ ِخَرة Ð3ا الن>شأةَ ÑÏ¿ُين Lُا Ú Ôj لَق Òò ا َبدَأ كيَف فانُظروا@@

ا3ُو� الن>ْشأةَ Ôrَعـِلم وَلَقد َتعلمون 3 ما
ã
| وُننِشـَئكُم أمثاَلكُم َل ُنبد� أن Òَع�

/@٦٢ . ٥٦ ـ تََذ@ك>رون َفلَو3

وحدوث وامتداُده@, nالعا من
Ø ã
حدوث@أّو� أيى ]ع�الوحدة@واXّرة@, النxشأة@فَعلة

اKُو�@/ النشأة بعد وJدث اmKخرة@, nعا وهو واستمراره@, امتداده
ã
| ّ ثانويى

حدوث فيه اmKخرة nعا فٕاّن واNKٕاد@: واòلق التكوين دون بالنشأ والتعب�
فـالنظر الثانية@: اmKية وأمّا وٕاNاد@/ تكوين فيه وليس وٕامتداُده@, nعا وظهور جريان
Dف Fك التكوين@, جهة ٕا� K وجريانه@, وامتداده وظهوره nالعـا نفس جهة ٕا� فzا

بعدها@/ وما قبلها

موارد@:
ã
| باXاّدة Øيع� اللحاظ وwذا

شجرtا@/ Ôkأنشأ Ôrأ أن



Ì¿ن ١٣٢

قال@/ الث� الّسحاَب
Ñ
Ï¿وين

َتعَلمون@/ 3Dف وُننِشئكُم

@ُقروناً@/ أنشأنا

ٕا� K وامتداد@, حدوث جهة ٕا� النظر يكون اXاّدة@: wذه فيه Øيع� مورد فكّل
واNKٕاد@/ اòلق وبدء التكوين جهة

ã
| أو ا�وهر

ã
| كان سواء متأّخر@, زمان

ã
| ء

ã
Ï¾ تكّون ٕانّه ا¡دث@:

ã
| وسبق

التكّون أو hالقد مقابل
ã
| كونه ٕا� نظر مفهومها

ã
وليس| اKٔعFل@,

ã
| أو اKٔعراض

العدم@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì¿ن
Kو يـتعّدي ا$@, Ìهم Ò¿ون َحّيوا@/ قعـد@: باب من نُشـوراً çوXا Ì¿ن ـ مصبا
أيضاً@: نُشـوراً اKٔرض ون¿Ìت ا$@/ أن¿Ìهم فيقال@: أيضاً باGمزة ويتعّدي يتعّدي@,
Ì¿أن قيل@: ومنه باXاء@/ أحييxا ٕاذا أن¿tÌا@, فيقال@: باGمزة ويتعّدي وأنبتت@/ حييت
وانظُر ـ الت�يل

ã
و| ]عناه@, بالزايى وأنشزه أحياه@/ كأ@نّه اللحم@, وأنبت العظم الرضاع

باب من نَ¿Ìاً غنمه الراعيى Ì Ò¿ون ,@ والزايى بالراء السبعة ã| ـ ُننِشُزها كيَف الِعظاِم ٕا�
للـقوم يقال ومنه بفتحت�@, Ì Ò¿َن اXنشور Ëºوٕا فانت¿Ìت@, آواها@, أن بعد بَثّها قتل@:
اÇXولود ]ع� َفر Ò¡وا الَولَد مثل مفعول ]ع� Ì Ò¿َن رئيس@, N@Kمعهم الّذين ق� اXتفر(
نَ¿Ìاً اòشبة ون¿Ìت تفّرقوا@/ القوم@: Ì¿وانت /@Ì¿فانت نَ¿Ìاً الثوَب ون¿Ìت وا¤فور@/

ِمنشار@/ لة mKا Ëºوٕا منشورة@/ فهيى

اòشـبَة ونـ¿Ìُت وتشـّعبه@/ ء
ã
Ï¾ فـتح ع� يدّل صحيح أصل :@Ì¿ن ـ مقا

واسعاً منت¿Ìاً أيى Ìاً@, Ò¿َن ريشاً البازيى Ï»َوا@كت الطxي(بة@/ ´ الر( :@Ì¿xوالن نَ¿Ìاً@/ باßXنْشار



١٣٣ Ì¿ن

فأنبَتْت@, أصاwا@الربيع اKٔرُض: ون¿Ìت طويته@/ خ2ف الكتاب: ن¿Ìت ومنه طوي2ً/
اÇXطر يصـيبُه

Ø
j يَيبس الك2ٔ :@Ì Ö¿xالن بل ويقال@: /@Ì Ö¿xالن النxبات وذلك نا¾Ìة@, وهيى

أن :@Ì Ò¿ـxوالن Kنتشارها@/ يت Ù Ôd ,@Ì¾واxالن راع@: الذ( باطن وعروق ء@/
ã
Ï¾ منه فيخرج

Ìه@/ Ò¿َن
Ú
ËÈ قد أمره@: bع Xن يقال ولذلك عي@, Ò
ف بالليل sالغ Ì¿تنت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قبض@/ بعد بسط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

اXتفّرقة@/ وب�اXواّد بيyا الفرق ونسف@: فرش
ã
| وسبق

الرضاع Ì¿ن وٕاحياؤها@/ اKٔرض Ì¿ن وٕاعادtم@, çوXا Ì¿ن مصاديقه@: ومن
والر´ اجBعهم@, عن القـوم وتفّرق اKٔغـنام@, وتفريق الراعيى Ì¿ون الّلحم@, وٕانبات

البدن@/ سطح
ã
| اXنت¿Ìة اXنبسطة والعروق الكتاب@, Ì¿ون اXنت¿Ìة@, الطيّبة

:@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã
| يكون أن من أعّم Ì¿والن

:@
ã
| Fك ّ اXاّديى ãف

/@٥٣ . ٣٣ ـ Ìوا ß¿فانت rطَِعم ذا@ وٕا فادُخلوا rُدعي@ ٕاذا ولكن

/@١٠ . ٦٢ ا3ْٔرضـ
ã
| Ìوا ß¿ فانتَ لوةُ الص> ُقِضَيِت فٕاذا@

وراء مـا
ã
و| /@Ì¿الن اختاروا أيى ,@Ì¿الن اختـيار ع� ويدّل ٕافتعال اKٕنتشار

:@
ã
| Fك ّ اXاّديى

/@١٠ . ٨١ ـ ُكِشَطْت Êُء@
Ú
ال« ذا@ وٕا ت

Ò
Ì ß¿ نُ ُحُف Jالص وٕاذا

/@١٣ . ١٧ ـ َمْنشوراً َيلقاُه@ ِكتاباً القيامةِ  يوَم لُه رُج ÔKو



Ì¿ن ١٣٤

ويتسطّح ما@ينبسط ]ع� ُحف@bع@الصحيفة, wوالص /@ ّ @الكتاب@يقابل@الطيى ã| Ì¿xالن
هو اmKخرة

ã
| اXنشور والكتاب الصحيفة من اXراد وليس معنويّاً@/ أو ماّديّاً قطعة ã|

ã
الّ� النفوس ألواح يراد بل اXاّدة@/ ماوراء nعا يناسب K فٕانّه ,@ ّ اXاّديى اXنبسط ء ãÏ¿ال
يوم فتنبسط وا¡ركات@, واKٔفكار اKٔعFل من صدر ما bيع وطويت ضبطت فzا

اXنطويات@/ من فzا ما وتظهر القيامة

@من@الكتب@والصحف@اòارجيّة
Ø
kنبسطة@أقوي@وأب�@وأXوهذا@@الكتاب@والصحف@ا

جامعة@/ لطيفة كانت وٕان النفس@, عن

:@
ã
| Fك ,@

Ø ã
æالروحا Ì¿والن

/@١٦ . ١٨ ـ َرaته ِمن َرّبكُم لكُم
Ö
Ì Ô¿َين الكهف ٕا� فأُووا

/@٢٨ . ٤٢ ـ تَه Òaر Ô
Ì Ô¿وَين َقَنطوا ما َبعد ِمن الَغيَث ل Ù� يُ ال>ذيى وهَو

اXع� وهذا والشفقة@/ ا¡نّة وظهور الرأفة
ã
Ø�Q عن عبارة ا Øuٕا الرaة@:

ã
| سبق

اXاّدّية@/ حياته Tيط
ã
| عليه باKٕنعام ّ اXاّديى ãف والروحانيّات@, اXاّديّات ã| يتحّصل

ã
| الظـهور كان وٕان الغيبّية@, اXعـنويّة واKٕفاضات واللطف بالتوّجـه

Ø ã
æالروحا

ã
و|

/@ ّ اXاّديى باKٕنعام اòارج

/@٢٢ . ٨٠ ـ Ìه Ò¿أن شاَء@ ذا@ ٕا Ø Ôj ه Òفأق أماتَُه Ø Ôj

/@٩ . ٣٥ ـ النJشور كذلَك ا@
ß
tَمو َبْعَد ا3ْٔرَض بِه فأحَيْينا

/@٧ . ٥٤ ـ Ì ß¿ ُمْنتَ َجراٌد م Ô Øuا3ٔجداثكأ ِمن رجون ÒO

وسبق واXواراة@/ ]ع�التغطية Ëºوٕا والق�مصدر ]ع�الق�@/ بفتحت� َدث Òا�
ا¤سوس الق� وهو ال
اب

ã
| يواَري اXاّديّة حياته انقضـاء بعد البدن ٕاّن الق�:

ã
|

تناسـب ع� وقالب ّ ال�زخيى القـ� ã| يواَري البدن عن باXفارقـة والروح /@ ّ اXاّديى



١٣٥ Ì¿ن

صفاته تشكّل الروح@,@وهو من@نفس يتكّون ّ الق�ال�زخيى وهذا الروح@, خصوصيّات
وأخ2قه@/

حقيقة
ã
| bيع@ما البدن

ã
الروح@ي
اءي|

ã
| تامّاً فانياً ا¤سوس البدن كان وØXا

خصوصيّات bيع ٕا� ليتوّجه منّور@:
Ø ã
æروحا بص� شخص شاهده لو Mيث الروح@,

ã
Ø�Q فيكون وألطف@, وأدّق

Ø
kأ ّ ال�زخيى البدن ã| والفناء وأفكاره@/ و[اي2ته الروح

ا¤سـوس البـدن من كّل كان وØXا وأظهـر@/ أ@كمل فيه الباطنيّـة وا¡قائق الصفات
من اKٕخت2ف ا Ø̂ وٕا ,@Fتشكّله

ã
| ٕاخت2ف يوجد ف2 واحد@: ء

ã
Ï¿ل كاXرآة ّ وال�زخيى

والبدن@/ Ë»ا� ولطافة اXاّديّة جهة

وأمّـا ,@ ّ ال�زخيى والبدن ,@ ّ اXاّديى البدن بالق�@: مغطّي فالروح حال ّ أيى وع�
للروح@/ K ّ اXاّديى للبدن ق� فهو :@ ّ الظاهريى َدث Òا�

Ì¿والن البعث فيكون للروح@, والعقاب والثواب واòطاب التكليف كان ا ØXو
ÏÉوانقانت قد وخصوصيّاته اXاّدة nعا فٕاّن ال�زخ@, nعا ع�اقتضاء للروح@, أيضاً
nالعـا ذلك ÏÉمقت ع� واKٔحكام والوقائع ا�ريانات bيع يكون أن وKبّد أجله@,

وبتناسبه@/

ٕادرا@كنا@, Tيط عن خارجة مسألة الق�ٕانّه
ã
| قلنا :@

Ø ã
æÊ»ا� اXعاد مسألة وأمّا

فراجع@/ هناك عنه وMثنا الوجوه@, من بوجه فيه امتناع Kو

من الروح
ã
| انطوي ما ينبسط Ì¿وبالن انقباض@, بعد بسط عن عبارة Ì¿فالن

Øح� وين¿Ìح واKٕعتقادات@, واKٔفكار النفسـانيّة والصفات واKٔخ2ق اKٔعFل آثار
�السابقَ�@/ ÒXالعا@

ã
وn@يكن@ذلك@اKٕنبساط@واKٕن¿Ìاح@| @النفس@/

ã
ما@| @كّل@Mسب Nازيى

اXاء@/ ب�ول اKٔرضيّة اXواّد ã| اKٕنبساط @كحصول وهذا

وانبسطت منطوياتـه ظهرت ٕاذا النفس فٕاّن ـراد@: Òكا� الناس Ì¿ن كون وأمّا



نشز ١٣٦

K وا¡ركات@, اKُمور نظم
ã
| Kً2واخت ووحشة اضطراباً توجب اXنقبضة@: مكنوناته

أمره@/ عاقبة تكون وكيف به يُفَعل ما يدريى

/@٣ . ٧٧ ـ Ìاً Ö¿ نَ Ìاِت ß¾والنّا َعْصفاً فالعاِصفاِت ُعْرفاً ْرَسhِت ÔXوا

اòمس@, الكرZة@ٕاشارة@ٕا�@مراتب@السلوك اmKيات هذه ٕاّن وغ�ه: @العذر
ã
سبق@|

الرذيلة الصفات عن وتزكيته النفس tذيب مرحلة وهيى مyا@, ثالثة مرحلة Ì¿والن
ا¡يوانّية@/ الظلFنية واKٔخ2ق

ما كّيى Ôñف ُيصلحـه@, Øح� منقبض أمر من القلب
ã
| ما بسط اXرتبة تلك

ã
ف

الðكية@والتحلية@بالدّقة@والتحقيق@والتفصيل, وKزم@أن@تكون@هذه ما@صلح, وُيثبت فسد
عليه@/

ã
Uت ء

ã
Ï¾ K@يب� Øح�

والتدقيق فل2ٕشارة@ٕا�@التحقيق اXطلق: اXفعول وأمّا /Ì¿التعب�بالن لطف وهذا
اXقام@/

ã
| واKٕستدامة

وٕامّا ا$@, ٕا� السلوك من الثالث مرحلة ã
| الدنيا

ã
| ٕامّا واجب Ì¿الن أّن فظهر

يب� اXرحلة@: هذه تتحّصل n ومادام وفعلّية@, و¾Ìح تفصيل فالن¿Ìمقام اmKخرة@,
ã
|

الزا@كية@/ اòالصة ا¡قيقة من باطنه
ã
| ما Øيتج� Kو وكمونه@, ع�انقباضه النفس

/@٣٥ . ٤٤ ـ ين
ß
Ì Ò¿ن Ô[ ُن Ö ÒL@ ا3ُو�وما َموتُتنا ٕا3ّ هيى ٕان @َليقولون هؤ3ِء ٕاّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نشز@:
زوجها عَصْت وÍÈب@: قعد

ã
èبا من نُشوزاً زوجها من اXرأُة نشزِت ـ مصبا

وأصـله وجفاها@/ تركها بالوجه�@: نُشـوزاً ٕامرأته من الرجل ونشز عليه@/ وامتنعت
وٕاذا ـ السبعة

ã
و| عنه@/ ارتفع ٕاذا بالوجه�@, نشوزاً مكانه من نشز يقال@: اKٕرتفاع@,



١٣٧ نشز

من@اKٔرض@,@والسكون اXرتفع بفتحت�@: والنxشز /@Ì»والك@
Ø
ËÉبال فانشزوا انشُزوا قيل

وِنشاز@, نُشوز السا@كن وbع وَنَشز@, اKٔرض من ع�َنْشز قعد السّكيت@: ابن قال لغة@/
وا§ّو@/ للزيادة واستع�ذلك رفعته@, اXكان@: وأنشزت أنشاز@, اXفتوح وbع

والنwشوز@: والنxْشز اKٔرض@/ وعلّو ارتفاع ع� يدّل صحيح أصل نشز@: ـ مقا
بعُلها@: نَشز وكذلك بعلها@, ع� اسـتصعَبْت اXرأُة@: نشزت فقيل استع�

Ø
j اKٕرتفاع@,

وwÍÈا@/ جفاها

وقلب نواِشز@/ وbعها ناِشز@, وتَل� ارتفـع@, أيى ء@, ãÏ¿ال نَشز ـ ٢٣٢.٦ الع�
ينُشز@, ونَشز لغة@/ وينِشز نُشوزاً@, ينُشز نَشز عب@/ wالر من مكانه عن ارتفع ٕاذا ناِشز@,
وغ�ه@/ داء من اً

ß
مُنت� Kيزال ناِشز@: وِعرق ذلك@/ فُويق فارتفع Vلسه عن َزحف ٕاذا

ع� والرا@كُب Ìُج
Ú
ال« يستقّر يكاد K َنْشزة@: ودابّة مرتفع@/ اKٔض íXمن Ëºٕا والنxشز@:

ã
وكلxم� مكانه@/ عن رفعه ٕاذا ُينِشُزه@, َء

ã
Ï¿ال وأنَشز /@ ÕÑçنا وناِشز@: َنشز وَر@ْكب َظهرها@/

ٕا� موضع من ُسـقxا اKٕبَل@: وأنشزت /@
ã
وأقام�

ã
أغَضب� أيى ,@ ãæفانَشز ك2ماً ف2ن

موضع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو Tسـوساً كان سواء ارتفـاع@,

ã
| ÇIّرك هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

التوافـق@/ عن واKٕمتناع واXرافقة@/ اòضوع ب
ك العصيان مصاديقـه@: ومن معنويّاً@,
اXكـان@/

ã
| وارتـفاع العلو@, وطلب واKٕرتفـاع والتباعـد@/ وا�فوة /@nالتسـا وترك

ا£لس@/
ã
| وIّرك وزحف والقوي@/ اKٔعصاب

ã
| وIّرك والغضب

Qّوزاً@/ اKٕستعFل فيكون Kّوٕا القيدين@, ¡اظ من ف2@بّد

أ@ك�@, ٕاشتقاق والنشط@: والنشص والن¿Ìوالنشأ النشس ومواّد ب�اXاّدة Dوف



نشز ١٣٨

وارتفاع@/ Iّرك وNمعها

منكُم آَمنوا ال>ذيَن Lُا َيرفِع فانُشزوا انُشزوا قيَل وٕاذا لكُم Lُا َيفَسِح فافَسحوا
/@١١ . ٥٨ ـ

بالتجّمع ا�لوس Tّل
ã
| التوسعة هو والتفّسح ارتفاع@/

ã
| Iّرك مطلق النشز

¾Êل@/ أو �Zجانب ٕا� وا¦ايل

بعد كان سواء ¾Êل@, أو �Z ٕا� وuضة بقيام ا¤ّل
ã
| التوسعة هو والنُشوز@:
/@K أم جانب ٕا� حركة القيام

اُمـوره@, مضائق
ã
| له ا$ فَسح هو تعا�@: ا$ عـباد قبال

ã
| التفّسح ونتيجة

وا�Xلة@/ اXقام رفع هو فzم@: النشوز ونتيجة عيشه@/ ومشك2ت

العـبد فٕاّن اXعا¾Ìة@, و¾Ìائط اKٕجBعيّـة واmKداب الوظائف أعظم من وهذا
لنفسه@/ Oتار ما تعا� ا$ لعباد وOتار Jّب

F Ôyبَي ُيصِلحا Fzأن َعلَ ُجناَح hف ٕاعراضاً أو ُنشوزاً َبعلها ِمن خاَفْت امرأةٌ وٕاّن
/@١٢٨ . ٤ ـ Õلحخ� Jوالص ُصلحاً

فٕان بوهّن
ß
ÍÈوا ضاِجع ÒX ا

ã
| واهُجروهن> فِعظوهّن ُنشوَزهّن افوَن ÒH

ã
çhّوال

/@٣٤ . ٤ ـ hًَسبي علzّن َتْبُغوا hف أَطعَنكُم

oوالتسـل الصـحيحة برناVها
ã
| الزوج ٕاطاعة وظائفها من اXرأة كانت فٕاذا

والِعـ¿Ìة وا¡Çّق العـدل خ2ف ع� حينئذ مyا فالنشوز العادلة@: اKُمور
ã
| Kٔمره

باXواعظ@: تتنبّه nو تّتعظ n وٕاذا ا¡سنة@/ واXوعظة بالقول التنبيه من ف2بّد الساXة@,
Gا Jصل أن ٕا� اXضاجع

ã
| وتركها عyا باGجر

Ø ã
العم� التنبيه wا يعمل أن ف2زم

بشّدة تعامل أن ف2زم فائدة@: ينتج nو أيضاً العمل هذا يؤّثر n وٕاذا والتنّبه@/ التوّجه



١٣٩ نشط

التكليف@/ Øيتع� Øح� وÍÈب

Jكم أن فللحا@كم Kّوٕا اGKّٕية@, والوظيفة ا¡ّق ع�خ2ف النشوز كان ٕاذا@ هذا
بٕاحسان@/ ´Ì»الت أو ]عروف اKٕمساك فٕامّا با¡ّق@, Fyبي

كانت وØXا الع¿Ìة@, ٕا� منه ا¦ايل فقدان عن يكشف فهذا الرجل@: نشوز وأمّا
ح�نشوزه ف2زم واKٔوKد@: ل2ٔهل وتأم�ا¡ياة ا¡سنة الِع¿Ìُة ال2ّزمة وظائفه من

خ�@/ الصلح فٕاّن والتفاهم باXذا@كرة ا2òف موارد ويرفعا Fyبي Dف يُصلحا أن

وشأنه@/ بوظيفته العمل عن إرتفاع
ã
| Iّرك :@Fyم كّل

ã
| والنwشوز

/@٢٥٩ . ٢ ـ ÓF Ö Ò¡ َنكسوها Ø Ôj ُننِشُزها@ كيَف الِعظاِم ٕا� و}نظُْر

خلقaار@,
ã
وترتيب| ع�بعضع�نظم بعضاً ونرفع العظام كيفLّرك أيى

خلقه@/ يgل Øح� اXتكّونة@, ا�ديدة باللحوم العظام تلك نكسو Øj

متشاwاtا@/ سائر دون اXوارد@, هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نشط@:
وهو معروف@, النxشاط منه وحركة@/ ع�اهðاز يدّل صحيح أصل نشط@: ـ مقا
م
Ø
wَدوا كانت القوم@: وأنَشط ينَشط@/ نِشط يقال والتفّتح@/ واKٕهðاز ا¡ركة من فيه Xا
ØXا كأ@نّه ق¿Ìته@, َء@:

ã
Ï¿ال ونََشطت بلد@/ ٕا� بلد من ينِشط Kٔ@نّه ناِشط@, والثxور نَشيطة@/

ونَشطت ويَ«Ìة@/ نة ÒZ اKٔعظم الطريق ã|ينِشط ناِشط: وطريق ِجلده@/ Ìاُخِرج@من ß¿ُق
الِعقاَل@: Ìاويل@/@وأنشطت

Ú
ُعقدة@ال« مثل العقدة شّدت@/@واKُنشوطة@: س�ها,@ٕاذا

ã
النّاقُة@|

قريبة وب� العقد@/ والتنشيط@: ّل@/ Ò¡ا اKٕنشاط@: قوم@: وقال فاLّلت@/ اُنشوطته مددت
Gا@/ يُعَمد أن من فتُساق توَجد أن اKٕبل@: من والنxشيطة Pذبة@/ دلوها Oرج القعر



نشط ١٤٠

نشيط@/ وهو نَشاطاً وأÌºع@, خّف تِعب@: باب من ينَشط عمله
ã
نِشط| ـ مصبا

الُعقدة َربطه@دون واKُنشوطة@: باُنشوطة@, عقدته من@بابÍÈب@: نَشطاً ونشطت@ا¡بَل
من البعـ� وأنشطت حللxا@/ اKُنشوَطة@: وأنشطُت انفتحت@/ طرفzا بأحد مُّدت ٕاذا

أطلقته@/ عقاله@:

,@rأنشط وقد ونّشطه@/ وأنشطه للعمل@/ النفس طّيب َنشيط@: رجل نشط@: ـ أسا
الُعقدة@: ونَشط قعرها@/ لبُعد كث� َنشط ٕا� Iتاج َنشوط@: وب� دواّبكم@/ نِشطْت أيى

شّدها@/

للعمل النفس طّيب َنشيط@: فهو نَشاطاً@/ ينَشط اKٕنسان نِشط ـ ٢٣٧.٦ الع�
ٕافاقته@, ع

ß
Ì»ُت عليه

Øã
Ï¿وللَمغ ُبرؤه@, ع

ß
Ì»ُي للمريض ويقال ناِشط@/ والنعت وÇLوه@,

ِعقال@/ من اُنِشط ا Ø̂ كأ@ عزZته@: فيه يُ«Ìع أمر ã| وللُمرَسل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن وٕاقباله@/ النفس ِطيب مع بوظيفة العمل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ّف Òòوا والتفتّح وٕاقبال@/ طيب مع العمل ã| اÌºKٕاع أو واKٕهðاز ا¡ركة مصاديقه@:
طيب مع وس�ها عملها كان ٕاذا الدواّب

ã
| والنxشاط النفس@/ بطيب كان ٕاذا@

ã
Ï¿Xوا

الطريق فكأّن الشارع@, عن ومنشعباً ÓDمستق @كان ٕاذا الناِشط والطريق كراهة@/ وبدون
Ì»بي قرن ٕاذا Ì¿َالق أو العقـد أو وا¡ّل فيـه@/ تعب Kو ض2ل K وطيب اهتداء فيه

صعوبة@/ دون من وÎºولة

اKٔصل@/ مفهوم Iقّق
ã
| القيدين ¡اظ من ف2@بّد

@واKٕط2ق,@واÌºKٕاِع@واòّف@,@وا¡ركِة: مطلق@الشّد@والعقد,@وا¡ل( ـ oوأمّا@مفاه



١٤١ نشط

Qّوز@/ وهيى مع�اKٔصل@, لوازم fن

لوحظ ٕاذا اKٔصل مصاديق fن والعزZة@: واKٕفاقة ء Ôال� حالة
ã
| اÌºKٕاع وأمّا

اXذكوران@/ القيدان

/@٢ . ٧٩ ـ َسبحاً ات
ß
Mوالّسا َنشطاً اِشطاِت والنّ َغرقاً والنّاِزعاِت

ا$ لقاء ٕا� السلوك
ã
اòمس| اXراحل ٕا� راجعة ا Øu@أ اmKيات مواّد

ã
| سـبق

اللقاء@/ رسالة
ã
| عyا Mثنا وقد تعا�@,

بالتكاليف ويأتون اÇGKٕيّة وظائفهم ع� يعملون الّذين النفوس والناشطات@:
والدقّة اKهBم ٕا� ٕاشارة اXصدر وذ@كر ,@

Ø ã
قل	 وٕاقبال نفس طيب مع والعقليّة الدينيّة

العمل@/ هذا
ã
| وا£اهدة

وبعد النفسانّية@, وا¦اي2ت الدنيويّة الع2ئق عن اKٕنðاع Iقّق اXع�بعد وهذا
تعا�@/ ا$ ٕا� السلوك مس�

ã
| الورود

هو بح xوالس بح@, xالس وهيى الثالثة@, اXرحلة ã| السالك ي�ل اXرحلة@: هذه وبعد
يتحقّق اXعـ� وهذا ضعف@, نقطة ووجـود اLراف دون من ا¡ّق مسـ�

ã
| ا¡ركة

ذات
ã
|
Ø ã
حقي� ّ طبيعيى س� وهو ا¡ّق@, m2ي K Ø

Fع وتطه�النفس والxذيب بالت�يه
وال2ّهـوت@, اXلكوت ]قام تليق K رذيلة صفات عن هون Øيت� م Øuٕا حيث النفس@,
وجّل@/ عّز ا¡ّق أنوار فzم Øوتتج� العليا@, وصفاته ا$ أÊºء Qلّيات من ويتقّربون

والتـقّدم اXسابقة فzا رابعة مرحلة تشاهد اXرحلة@: هذه
ã
| التاّم الxيّؤ وبعد

اKٕرتباط@: وحصول والتقّرب

/@٤ . ٧٩ ـ َسبقاً فالّساِبقات

وت@,@أو@بالنجوم,@أو@با£اهدين Xوكّل�@باX2ئكة@اXة:@باZيات@الكر mKا وأمّا@تفس�



نصب ١٤٢

الضعف@/ غاية
ã
ف Rيلهم@: أو الغزاة@,

النار@/ وأهل ا�نّة أهل ]قامات مرتبطة السورة آيات كون عليه@: ويدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصب@:
يـقال@: استواء@/

ã
| وٕاهداف ء

ã
Ï¾ ٕاقامة ع� يدّل صحيح أصل نصب@: ـ مقا

وناقة َقْرناها@/ انتصب ٕاذا َنصباء@, Õوع� أنصُب وتيٌس نَصباً@/ أنِصبه وغ�ه Ò· wالر نَصبت

ُينصب@ب�يديى حجر وهو فيُعبَد, ُينَصب كان حجر والنxصب@: الصدر@/ مرتفعة نَصباء:
َشـف�

ã
حوا� ُتنصب حجارة والنxصائب@: ل2ٔصنام@/ الذبائح دماء عليه َتصّب sالص

منتِصباً Kيزال اKٕنسان أّن ومعناه الَعناء@/ النxَصب@: الباب@: ومن َعضائد@/ فتجعل الِب�
فأمّا ا¡جارة@/ من ُينصب ا¡وض والنxصـيب@: مرتفع@/ منَتصب@: وُغبار ُيعَيي@/ Øح�
وُيَر@ّكب@, ُينَصب وفيه ُيرَفع@, ٕاليه نَصلَه Kّٔن ِنصاباً يى Ødو أصله@, فهو ء@: ãÏ¿ال ِنصاب
,@ حظّيى أيى ã

نصي	 هذا يقال@: ء@,
ã
Ï¿ال من ّظ Ò¡ا والنxصيب@: وغ�ه@/ كّ� الس( @كنصاب

أيى ُينَصب ا ØW ولعلّه الِغناء@, جنسمن والنxصب@: وأهَدف@/ لك ُرفع الّذيى ء ãÏ¿ال @كأ@نّه
ٕاليه@/ وارتفع اXبلغ ذلك بلغ كأ@نّه الزكاة@, فيه الّذيى الن(صاب اXال وبلَغ الصوت@/ به Øيُع�

الفم@/
ã
تنتصب| الكلمة كأّن النxصب@, هو الفتح ã| العربّية@: أهل ويقول

ك
Ò
Ì¿ال والنxصيب@: وُنُصب@/ وأنصباء أنِصبة وا�مع ّصة@, ß¡ا النصيب@: ـ مصبا

ونصبت@اòشبة حول@ا¡وض/ حجارة@ُتنَصب والنxصيبة: فعيل@]ع�@مفعول/ اXنصوب@,
بضّمت�@:حجُر والنwُصب ع2مة@/ رفعته ا¡جَر@: ونصبت أxeا@/ ÍÈب@: باب من نصباً

هيى قيل ِنصاب@, النwُصبbع@واحدها وقيل@: وbعه@أنصاب@, من@دون@ا$@, وُعبد ُنِصب
والنxصب 2Rفها@, واKٔنصاب منقوشة@, مصّورة اKٔصنام فٕاّن غ�ها@, وقيل اKٔصنام@,
وُسُقف@/ َسقف مثل اXفتوح bع اXضموم وقيل@: السبعة@,

ã
| Fw وقُرٔي فيه@, لغة بالفتح
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اسـتع2ء@, Kٔ@نّه بالفتح@, أعربxا الكلمة@: ونصبت /@
Ø
Ì¿ب أيى بَنْصب@, الشيطان ه xومس

ورفعة@/ علّو أيى مسَجد@, وزان منَصب لف2ن يقال@: ومنه النحاة@/ مواضعات من وهو
أظهرtا ا¡رب@والعداوة@: وناصبته للطبخ@/ الِقدر ينصب@Iت حديد من آلة نصب: ßXوا
ُنُصب وا�مع أصله@, ء@:

ã
Ï¾ كّل وِنصاب أعيا@/ تعب@: باب من نََصباً ونِصب وأxeا@/ له

وأنِصبة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الظاهر@/ والرفع باKٕقامة Tّل

ã
| ء

ã
Ï¾ تثبيت هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

توّجه أو مقصد ٕاراءة أو لتخويف غ�ها صs@أو أو حجر ُر·@أو َنصب ومن@مصاديقه@:
وهكذا الِقدر@/ Iت أو اKٔصنام ا¡وضأو الب�أو حول حجارة وَنصب وعبادة@/ ٕاليه
واKٕنتصاب اXقابلة@/ وٕاظهار وا¡رب للعداوة واKٕنتصاب لة@/ mKا Ëºٕا بصيغة نصب ßXا
كالتعب به يتوقّع K ا ØW اKٕنسان ب�يديى ما ã

| ويرتفع ُينَصب وما والصدر@/ الَقرن
ã
|

ا¡ّظ@/ أو ال«Îم أو الزكاة مورد
ã
| مال ويُشّخصمن ر xيُقد وما والب2ء@/ والداء والعناء

وا¡ّصة@: والقسمة وال«Îم النصيب ب� والفرق

شخص@/ مقابل
ã
| وتشّخصه انتصابه فيه ي2حظ النxصيب@: أّن

ب�ال«Îام@/ من Øمع� فرد ٕا� منتِسباً Øيتع� ما وال«Îم@:

عنه@/ بالتجّزيى كّل عن اKٕنقسام فzا ي2حظ والقسمة@:

اXنفصل@/ Øوتع� اKٕنفصال فzا ي2حظ وا¡ّصة@:

اXواّد@/ وسائر Îºم ـ راجع

الوالداِن َترك ا ØW َنصيٌب وللن�ساء وا3ٔقربوَن الوالداِن َترك ا ØWَنصيب جال للر�
/@٧ . ٤ ـ وا3ٔقربون
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/@٣٢ . ٤ ـ Òéا@كَتس ا ØWَنصيب وللن�ساء ا@كَتسبوا ا ØWَنصيب جال للر�

/@٨٥ . ٤ ـ ِمyا َنصيٌب لَُه َيكُْن َحسنًة َشفاعًة َيشفع َمن

/@٧٧ . ٢٨ ـ نيا Jالد َنِصيبَكِمَن َتنَس و3

/@١٠٩ . ١١ َمنقوصـ Òغ� م Ò{َنصي وّفوهم ÔX وٕانّا

ã
| فهو ثابتاً@, فيه النصب عنوان ويكون بالنxصب يتّصف ]ع�ما فعيل النصيب
Kزماً Kًأّو Nعل يى اXتـعد( الفعل من صيغت ٕاذا اXش}ة الصفة أّن Kّٕا متعّد@, اKٔصل

الصفة@/ منه تصاغ
Ø
j الع�@,

Ø
ËÉب ٕا�فُعل بنقله

كلtFم@/
ã
| Fك مفعول@, ]ع� فعي2ً ٕاّن يقال أن وK@يصّح

وللنسـاء للرجـال اKٕرث Îºام
ã
| Fك بالت¿Ìيع Øيتعـ� ٕامّا النصـيب@: ٕاّن Øj

شخص@, لكّل الدنيا ا¡ياة من النصيب
ã
| Fك

Ø ã
اKّٔو� بالتقدير وٕامّا اXوارد@/ باخت2ف

والعامل العمل
ã
خصوصّية@| @بلحاظ ّ بالتعي�الثانويى وٕامّا اKّٔول/ من Øومتع� فٕاّنه@مقّدر

الشفاعة@/
ã
| Fك@

ووجاهة وقدرة مال من الدنيا ا¡ـياة
ã
| النصيب فٕاّن َتنَس@: و3 ـ آية وأمّا

وسائل من وغ�ها عمر وطول وتوّسع وتنّعم واسـتفادة وعائلة وقوم وعلم وملك
جانب من واXقّدر ,@nالعا

ã
| ّ اGKٕيى التقدير موضوع مصاديق من الدنيا@: ا¡ياة عيش

اòارج@:
ã
| وIقّقه وقوعه من K@بّد تعا� ا$

غ�َمنقوص@/ م Ò{نصي َوّفوُهم ÔX وٕانّا

عـ� سـعيه يكون حياته@:
ã
| واXقّدر النصيب برنا¶ ٕا� اKٕنسان توّجه فٕاذا

سـعيه hيـد فهو ط@, ُيفر( Kو ُيفرط Kو يَغفل K وال¿Ìعّية@, العقليّة الوظيفة حدود
Kو ا�هاد

ã
| æيتوا Kو العمل

ã
| يضطرب Kو ا�òوالسعادة@, طريق

ã
| وVاهدته

هو وهذا العبودّية@, سبيل
ã
و| ا$

ã
| أعFله bيع فيكون ال2ّزمة@, الوظيفة عن يغفل
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الدنيا@/
ã
| حسنه ٕا� الوصول حقيقة

/@٢٠١ . ٢ ـ َحَسنَة ِة ِخَر Ð3ا
ã
و| َحَسنًَة نيا Jالد ã| آِتنا رب>نا

Ú
Ôjمyبي لَيحكم Lِا ٕا�كتاِب ُيدَعوَن الِكتاِب @ِمَن َنصيباً وتوا@ اُ ٕا�ال>ذيَن تََر nأ

/@٢٣ . ٣ ـ ِمyم َفريق Úيتو�

/@٤٤ . ٤ ـ hلََة الض> َيْش�وَن الِكتاِب مَن َنِصيباً@ وتوا@ اُ ٕا�ال>ذيَن تََر nأ

. ٤ ـ والطّاغوت بِت
ß
با� ُيؤِمنوَن الكتاِب @ِمَن َنِصيباً وتوا@ اُ ال>ذيَن ٕا� تََر nأ

/@٥١

واÇXعارف وا¡Çقائق باKٔحكام ط ß ÔJ nو العلم@,
ã
| كام2ً يكن n ٕاذا اKٕنسان

بسلوكه يعت� Kو قوله@, ٕا� يعتمد K ٕاZانه@,
ã
| مðلزل رأيه@,

ã
ضعيف| فهو ّية@: ×GKٕا

ومضّل@/ ا¡ّق عن ضاّل فهو وعمله@:

ÓFعل يّدعيى مَن كّل يشمل بل الكتاب@, أهل بعلFء Uصوص غ� اXع� وهذا
حقيقة

ã
| Oضع Kو حّق ع� يتمكّن K فٕانّه واKٕطمينان@, اليق� حّد بالغ غ� وهو

وطاغوت@/ جبت ٕا�كّل وZيل ض2لة عن يؤمَن Kو

العـلم@/ من منّكر ع� يدّل بعده@: التبعيضيّة من كلمة وذ@كر النصيب وتنك�
حقيقة فٕاّن اXتظاهر@: اXقابل

ã
| mالقا بالنصيب بالكتاب العلم مورد

ã
| التعب� وهكذا

اòارج@/
ã
| اXتظاهر K القلب

ã
الثابت| النور هو العلم

ـ فاْجَتِنبوه يطاِن الش> َعمِل ِمن ِرجٌس وا3ْٔز3ُم وا3ٔنصاُب
Ô
Ì» يْ ÒXوا اòمُر ا Ú̂ ٕا

/@٥@.@٩٠

ـ با3ٔز3م َتسَتقِسموا النJُصبوأن َع� ذُِبَح وما ُم@/// والد> يتُة ÒXا َعَليكُم َمْت ُحر�
/@٥@.@٣
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/@٤٣ . ٧٠ ـ يوِفضون ٕا�ُنُصب م Øuكأ Ìاعاً ßºا3ٔجداث من ُرجون ÒO يَوَم

ما كّل وهو صفة لح ßXكا جس والر( كَصعب@/ صفة أو ÓÊºٕا النxصب bع النwُصب
ا¡صص@/ يستقسمون wا

ã
الّ� اKٔق2م واKٔزKم@: شديداً@/ وقبيحاً وكرvاً قذراً يكون

والعجلة@/ اÌºKٕاع واKٕيفاض@:

ّ بأيى اXوضوعات@, هذه قبال ã
| العمل مطلق رجسيّة اKُو�@: اmKية ã| فاXراد

جس والر( الشـيطان@, عـمل من فٕانّه مyا@, اKٕستفادة من Lو ّ وبأيى اKٔعFل من Lو
الشيطان@: عمل

ã
| اKٕط2ق وكذا وغ�ها@/ واKٔفكار واKٔعFل ع�اXوضوعات يطلق

توّجه أو عبادة أو ¾Ìب أو معاملة أو حفظ أو صنع من wا يتعلّق عمل ّ أيى يشمل
لعب@/ أو

اKٕسـتفادة مورد
ã
| تكـون

ã
الّ� واKٔعFل اXقصـودة اXنافع الثانية@: اmKية

ã
و|

النwُصب@/ ع� يذبح ما ومyا مyا@,

ã
و| طـريقه

ã
| السـالك به لzتديى ع2مـة ينصب ما مطلق يراد الثالثة@: ã|و

اXطلوب@, ٕا� البلوغ
ã
| ٕاليه يسار توّجه ومورد هدفاً فيكون مقصده@, ٕا� الوصول

جزءاً@/ أو @ ك2ًّ الس� منxي وهو

معقول ومقصد غاية ٕا� يتوّجهون K Çم Øu@أ ٕا� ٕاشارة بالنwصب@: هنا والتعب�
ضعيف@/ غرض ّ Kٔيى بأيدvم ينصبون ما ٕا� بل صحيح@,

بيتاً@, ذ ØHا من yfم اKٔصنام@, عبادة
ã
| العرب ت ß
 Ôxواس ـ ٣٣ اKٔصنام

ã
و|

ا¡رم أمام حَجراً نَصب بيت@, بناء ع� Kو عليه يَقدر n ومَن ,@ ÓCص ذ ØHا من ومyم
كانت فٕاذا اKٔنصاَب@/ وها Ø Òdو بالبيت@, كطوافه به طاف Ø

j استَحسن@, ا ØW غ�ه وأمام
ف�ل سافر ٕاذا الرجل فكان وار@/ xالد طوافهم وا Ødو واKٔوثان@, اKٔصنام دَعوها [اثيل
لِقدره@,

Ø ã
أثا| ث2ث وجعل ربّاً@, ذه ØHفا أحسyا ٕا� فنظر أحجار أربعة أخذ ,@Kً�َم
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عند ويذMون ينحرون فكانوا ذلك@/ مثل فعل آَخر Kً�َم نزل فٕاذا تركه@, ارIل وٕاذا
ويعتمرون وJّجوuا علzا الكعبة بفضل عارفون ع�@ذلك وهم ويتقّربون@ٕالzا, @كّلها@,

ٕالzا@/
/@٦٢ . ١٨ ـ َنَصباً هذا سَفرنا ِمن َلقينا َلَقد َغداَءنا آِتنا ِلَفتاه قال

/@١٢٠ . ٩ اLـ َسبيل
ã
| مصة ÒU3و َنَصٌب و3 ظََمأ م Ô{ُيصي 3 م Ô Úu@بأ ذلَك

. ٣٨ بُنْصبوَعذابـ يطان الش>
ã
� مس> ã Øæ أ@ رب>ه ناَدي ٕاذ أيّوَب عبَدنا واذ@كُْر

/@٤١

ã
| وينتصب يرتفع ما ]ع� كالتxَعب@: مصدراً أو صفة كا¡سن النxَصب ٕاّن قلنا
أمر

ã
و|

Ø
Ì¿ال

ã
| يستعمل اXع� وهذا وتوّقع@, انتظار دون من وأمامه اKٕنسان قبال

وعناء ع�@تعب الصيغة@تدّل وهذه صفًة@/ لب wصب@كالصwالن وهكذا عناء@/ غ�مm2@فيه
وهذا بشّدة@, غ�انتظار من اKٕنسان أمام وانتصابه m2م غ� أمر تظاهر أيى شديد@,

ع�اKنÊÉم@/ الدالّة والضّمة ع�اòّفة@, الدالّة الفتحة حركة جهة من

غ� ومن m2غ�م منتصب بأمر ومقابلته اKٕنسان مواجهة اXاّدة
ã
وي2حظ|

اKٕنسان@/ نفس
ã
| تظهر ا Øuفٕا والك2لة@, ّ والعيى التعب 2Rف وهذا اòارج@/ ومن توقّع

مدهشة موحشة Hي2ّت وٕاراءة وسوسـته بُنصب@: الشـيطان مّس مع� وأمّا
@التوّجه@واKٕخ2ص@واZKٕان

ã
صحيحة@تنا| غ� @وتزلزKً@وتوجد@أفكاراً توجب@ٕاضطراباً

وجّل@/ عّز ا$
ã
| الكامل

:@
ã
| Fك وهذا

.@٢٣ ـ Íون ÔÉ ÒJأن رب� بَك ياط�وأعوذُ الش> زات
Ò
ÒYِمن بَك أعوذُ َرب� وُقل

/@٩٨
/@٤٨ . ١٥ خَرج�ـ Ô[ مyا هم وما َنَصٌب فzا@ Îم

Û
» ÒZ3
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ـ لُغوب @فzا@ نا Jس ÒZ َنَصبو3 فzا نا JسZ3فضِله ِمن قامة ÔXا@ داَر ـنا أحل> ال>ذيى
/@٣٥ . ٣٥

النxَصب]ع� وع�انتفاء مyا@/ اòروج وعدم ا�نّة ã| ع�اòلود دKلة Fzف
/@m2م غ� منتصب من اKٕنسان مقابل

ã
| يتظاهر ما فقدان

فzا يوجد K أمن ودار س2م دار ا�نّة أّن ٕا� ٕاشارة بالنxَصب@: هنا والتعب�
وانكداراً تأّثراً يوجب ما فzا يري Kو حاله@, m2ي K ا

Ø
W اKٕنسـان أمام ما@ينتصب

وابت2ًء@/

ويوجب m2ي K ما أثر
ã
| Jصل وتأّثر النفس

ã
ضعف| اللغوب@: أّن وسبق

ٕا� النxصب ã|و النفس@,
ã
| والتأّثر الضعف هذا حصول ٕا� اللغوب

ã
| فالنظر اً@/ ØX@تأ

اòارج@/ من اXقابلة ا�هة
ã
| أمر انتصاب

/@٣ . ٨٨ ـ ناِصبٌَة عاملة خاِشعٌة يومئٍذ ُوجوٌه الغاِشية َحديث أتاَك َهل

وعوارÎÈا وأحواGا بأهواGا الناَس
ã
Ï¿وغ اXاّدة ماوراء nعا تظاهر ٕاذا أيى

وTاسyا م2ّذها عاn@@اXاّدة@وزالت
ã
@كانت@|

ã
الّ� وانتفت@قاطبة@اKُمور وتلّوuا @وIّوGا,

فيص�ون وعي¿Îم@, لدنياهم ما@ا@كتسبت bيع عن الناسخالية فبقيت@أيديى وVالzا,
وأعFل بتحّر@كات فيشتغلون متوّحش�@, مضطرب� أذKّء ÇTتاج� وفقراء خاشع�
وحركاtم أعGFم

ã
| وفائدة نتيجة حصول عدم رأوا ٕاذا

Ø
j Zكyم@, Lو ) بأيى وفّعاليّة

Kًم@أشكاvقبال@أيد@
ã
فينصبون@| يعملون@بالتخّيل@والتوّهم@وتصوير, فأخذوا اòارجيّة:

أنف«Îم@/ Sاة
ã
| wا ويقنعون ات ØYالتو wذه ويكتفون أفكارهم@, طبق ة ØYمتو

حامية@/ تص�ناراً ـ التخي2ّت هذه تغنzم K أ@نّه اKٔسف ومن

/@٧ . ٩٤ ـ فاْرَغْب وٕا�رب�َك فاْنَصْب @َفَرْغَت فٕاذا

النصب@, بعمل فابدأ ا¡ـياة@:
ã
| واXضيقة Ì»الع من الفراغ لك حصل ٕاذا أيى
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@مقابلهم@وٕاجراء
ã
اòارج@|

ã
ما@يلزم@| الدينّية@ونصب الشعائر اKٔحكام@وٕاقامة oكI@ أيى

أعيyم@/ نصب اmKيات وٕاراءة ا¡دود

النصب@/ هذا مصاديق من فهو ل2ٔمر@:
Ø ã
والو� ا¡قّة اòليفة نصب وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصت@:
,@ للقاريى الرجل أنصَت فيقال با¡رف يتعّدي استمع@/ ٕانصاتاً@: أنصَت ـ مصبا
dعه@/ مع� ضّمن ,@ َ القاريى الرجل أنصَت فيقال اXفعـول@, فينصب ا¡رف Jذف وقد
باGمزة@, يتعّدي وهذا مسـتمعاً@, سكت أيى لغة@: ÍÈب@, باب من ينصت له وَنصت

مُنصتاً@/ وقف واستنصَت@: أسكته@/ أيى أنصته@, فيقال

ونَصت وأنَصت@KسBع@ا¡ديث@, ع�@السكوت@/ تدّل كلمة@واحدة نصت: ـ مقا
َينِصت@/

وأنِصتوا, عّز@وجّل: قال@ا$ ء,
ã
Ï¾ السكوت@KسBع اKٕنصات: ـ الع�@١٠٦.٧

له@/ ونَصحت نَصحته مثل له wونصت ونصتwه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسـبق وتكّلم@/ ك2م مقابل

ã
| كوت wالس هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

يـقابله مت@: xوالص عمل@/ أو ك2م ã
| هيـجان بعد ُسكون هو السكوت أّن السكت@:
ا¡ركة@/ مطلق قبال

ã
| والسكون@: والنطق@/ التكلّم

غ�ه@, أو نفَسه مُنِصتاً يكون أن من أعّم وهو سا@كتاً جعلشخص واKٕنصات@:
ويتعّدي Kزم اKٕنصات بأّن م Øyظ أوجب اXع� وهذا الك2م@/ ليستمع تكلّم مورد

ã
|
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ل2ٕختصاص@/ بل التعدية@, مع� Kٕفادة ليست ال2ّم أّن مع بال2ّم@,

ØFفل@ أنِصتوا قالوا Íوه ÒÉح ØFفل الُقْرآَن َيستِمعون ن� ßا� ِمَن نََفراً ٕاليَك Íفنا Ò¼ وٕاذ
/@٢٩ . ٤٦ ـ ُمدِبرين َول>وا

Òã
ÏÉ ُق

/@٢٠٤ . ٧ ـ ون Òaتُْر َلعل>كُم وأنِصُتوا لُه فاْسَتِمعوا@ الُقْرآُن ُقرٔي وٕاذا

للبحث@: الكرZت�موارد هات�اmKيت�
ã
|

مـن ألطـف وهـم السف�@, اXلكوت من مرتبة أهل ع� يطلق ا�ّن ٕاّن ـ ١
واmKيـة الظاهرة@, Mواّسه يدركه أن اKٕنسان يستطيع K هذا وع� ,@ ّ اXاّديى اKٕنسان
والقـرآن ا¡ديث مyم ويسـتمعون الناس Vالس

ã
| JـÍÉون ا�ّن أّن ع� تدّل

مyا@/ ويستفيدون

ã
| واKٔمر القرآن@, قراءة عند باKٕنصات الثانية اmKية

ã
| تعا� ا$ أمر قد ـ ٢

القرآن بقراءة ومرتبط باKٕسBع@, اKٔمر بعد ذ@كر فٕانّه وهذا الوجوب@: يفيد اXورد هذا

ã
| ٕاهانة يوجب واKٕنصات اKٕسBع رعاية وعدم وخطاباته@, وجّل عّز ا$ ك2م وهو
,@
Ø ã
æوجدا

Ø ã
عق� ّ طبيعيى أمر اKٔعاظم خطابات قبال ã| واKٕنصات وج2له@, عّزه مقام

وهذا ون@, Òaتُْر لعّلكم بقوله@: ا¡كم وعلّل أنِصتوا@/ اسBعه@: عند ا�ّن قال وع�هذا
:@
ã
| Fك@

وَن@/ Òaتُْر َلعل>كُم سوَل الر> وأطيُعوا @كاةَ الز> وآتوا hةَ الص> أقيُموا

أن اخـتيار بعد كان ٕاذا يفيد اKٕنصات فٕاّن اKٕسBع@: بعد اKٕنصات ذ@كر ـ ٣
ينتج ف2 اُخر اُمور ٕا� متوّجهاً كان ٕاذا القرآن قراءة عند السكوت مطلق وأمّا يسمع@,

مطلوبة@/ نتيجة

Øع� هذا وع� \رة@, يثمر K وٕاقبال وتفّهم توّجه بدون اXطلق السمع أّن Fك@
الفعل@/ ع�اختيار الدالّة اKٕفتعال بصيغة



١٥١ نصح

الرaة تعلّق
ã
| وK@بّد ا¤سن�@, من قريب ا$ رaة فٕاّن ون@: Òaتُْر َلَعل>كُم ـ ٤

اXناسـب@, اXورد ووجود
ã
ÏÉقتXا ا¤ّل Iـقّق من اXتعال@: ا$ من اòاّص واللطف

وجّل@: عّز ا$ لذكر باطنه وخضع قلبه وKن وك2مه ا$ جانب ٕا� توّجه ٕاذا والعبد
لطفه حينئذ فيشمله وهداية@, خاّصاً وتوّجهاً ورaة تعا�لطفاً منه ويطلب يستدعيى

/@
ã
ÏÉقتXا ا¤ّل وجد ٕاذا الوجوه من بوجه ٕافاضاته

ã
| ٕامساك K ٕاْذ@ ورaته@,

ا$ كـ2م
ã
| وIق�اً ٕاهانة يوجب ـ اKّٔول أمرين@: ينتج اKٕنصات انتفاء ـ ٥

وج2له@/ وج�وته مقامه وعّز شأنه
ã
و| اXتعال

الكـتاب عن واKٕستفاضة اKٕستفادة عن اKٕنسان ÇTروميّة يوجب ـ ã
æوالثا

بـxذيب يـتعلّق ومـا اGKٕيّة واKٔحكام التامّة وا¡قائق ا¡قّة اXعارف وفيه ّ اGKٕيى
والسعادة@/ الgال درجات منxي ٕا� وس�ه وIليته وتزكيته اKٕنسان

واGداية@/ البص�ة ونور العرفان وحّق العلم لباب وفيه

/@٨٢ . ١٧ للمؤمن�ـ وَرaة ِشفاٌء هَو ما الُقرآن ِمَن ُل Ù� ونُ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصح@:
ـ وعلzا الفصيحة@/ اللغة هذه وَنصيحة@, نُصحاً له أنصح لزيد نصحت ـ مصبا
اKٕخـ2ص وهو نصحـته@, فيقال بنفسـه يَتعّدي لغـة

ã
و| لكم@/ أنصَح أن أردُت ٕان

تشبّه ح@: xوتنص النwَصحاء@/ وا�مع وَنصيح@, ناصح والفاعل والعمل@, واXشورة والصدق
بالنصحاء@/

الناصح: أصل@ذلك /@FG@ب�شيئ�@وٕاص2ح ع�م2ءمة يدّل أصل نصح@: ـ مقا

ã
| ّد Ô]

ã
الّ� لود Ôا� ت Ø

ش} وwا ِنصاحات@, وا�مع به@, اط ÔOيط Òòا والن(صاح@: اòيّاط@/
وهو أنَصحه@/ ونصحته الِغّش@/ خ2ف والنصيحة@: النwصح ومنه اKٔرض@/ ع� باغ الد(
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صحيحة ا Øuكأ منه@, النxصوح والتوبة العمل@/ Rلوص ُوصف ٕاذا Xثَل@, ْيب@, Òا� ناِصح
رِويت@/ أيى فنصَحْت@, ا Òxأروي ٕاذا اKٕبل@, أنصحت ويقال ُثلمة@/ Kو َخرق فzا ليس
يتخلّله K الّذيى اòالص كأ@نّه ماِذّيه@, العسل@: وناِصح ذ@كرناه@/ الّذيى القياس من وهو

يط@/ ÒU َمنصوح@: وeيص ]ع�@/ له ونصحت ونصحته يشوبه@, ما

أيى الثياب@, طاهر مثل القلب ناصح أيى ْيب@, Òا� ناصح ف2ن ـ ١١٩@. الع�٣
ٕا� يعود K أن النxصوح@: والتوبة النصيحة@/ ك�ة والتنّصح@: نُصحاً@, ونصحتُه الصدر@/

عنه@/ تاب ما

أيى ,@ xالُود له ونصحُت صاحبه@/ ص2ح فيه قول أو فعل Iّريى النwصح@: ـ مفر
والنـاِصح@: ِخطُته@, ا�لَد@: نصحت قوGم من أو خالصه@, العسل@: وناِصح أخلصته@/

اòيّاط@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
سواء الِغّش@/ يقابل فهو الِغّش@, من اòلوص هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

فـيه فـي2حظ اòلوص@: وأمّا /@ ّ معنويى أمر ã
| أو عمل أو قول أو موضوع

ã
| @كان

والتصفية@/ التنقية بعد يتحّصل ا Ø̂ ٕا فهو الشوب@, عن التصفية

ِغّش@/ فيه ليس اòالص الناصح كالعسل اXوضوع@:
ã
| مصاديقه ومن

خالصة@/ صادقة كانت ٕاذا النxصوح كالتوبة :@ ّ اXعنويى ã|و

وصدق@/ Rلوص ا$
ã
| والتبليغ كاòدمة العمل@:

ã
و|

اGKّٕية@/ ا¡قائق وذ@كر اKٔحكام كٕاب2غ القول@:
ã
و|

ِغّش@/ فيه ليس خالصاً نفسه
ã
| كونه مyا كّل

ã
| في2حظ

اKٕتّصال وحصول الثwلمة والتيام اòرق ٕاص2ح فباعتبار اòياطة@: مفهوم وأمّا
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ترادف مفاهoـ وكذلك اKٔصل@/ يناسب ّ Vازيى مع� فهذا اXطلوب@, التشكّل وحسن
اXنِبت@/ الغيث نزول

/@٦٢ . ٧ ـ َلكُم وأنصُح
ã Ù
èَر رسا3ِت بل�غكُم اُ

النّاِصح� ّبون ÔI ولكن3 لكُم ونصحُت
ã Ù
èَر رسالة أبلغُتكم َلَقد قوم يا وقاَل

/@٧٩ . ٧ ـ

ـ ُيـغويكم أن ُيـريد Lا كاَن ٕان لكُم أنصَح أن أردُت ٕان ُنْصحيى َينفعكُم و3
/@٣٤ .@@١١

Ø ã
النّـ	 صا¬ ã

| والثانية /@pعr
Ø ã
النّ	 نوح دعوة ارتباط

ã
| والثالثة اKُو� اmKية

الدعوة@, أيّام آخر ã
| ظهر قد القول هذا أن ٕا� ٕاشارة :@

ã
ÏÈاXا بصيغة والتعب� ,@pعr

نوح@/
ã
قو� 2Rف

ا¡ّق وٕاجراء اKٔقوال@واKٔعFل@,
ã
الِغّش@| من التاّم الصدق@واòلوِص Iقّق يراد

ولص2حهم@/ Gم ا¡ركات bيع
ã
| وا¡قيقة@,

وظيفة أن O Kو النwصح@, بعد Gم@, بكلمة التعب� من اXفهوم هو اXع� وهذا
اòالص الناصح والعمل الرسالة@, مقام

ã
| به اُِمر ما ٕاب2غ أيى اXع�@: هذا هو الرسول

سعادtم@/
ã
و| Gم

تعا�@: قوله حقيقة وهذا

الِكتاَب وُيَعل�مُهم م
ß
z ويَُز@ك� آياِته zم َعلَ َيتلو م Ôyِم �َرسـو3ً@ ي� ا3ُم� ã|َبعث

/@٢ . ٦٢ ـ وا¡gَة
تعا�@: قوله وأمّا

النّاِصح�@: ّبون ÔI 3 ,@ ُنصحيى َينفعكُم و3
وحـقيقة@: صـدق ٕا� يـBيل nو خالص عمل ٕا� يتوّجه n ٕاذا اKٕنسان فٕاّن
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النwصح@/ ينفعه أن فكيفZكن
تعا�@: قوله وأمّا

ُيغوَيُكم@: أن ُيريُد Lا كاَن ٕان

تعا�@: قوله مفهوم ٕا� ٕاشارة

/@٥٦ . ٣٨ ـ َيشاء َمن ديى Òv Lا ولكّن أحببَت َمن ديى Òt 3 ٕان>َك

/@٤٠ . ٦٣ ُمب�ـ َضhٍل
ã
| كاَن وَمن الُعْميىَ ديى Òt أو

Ú
Ë Û½ال ُتسِمُع أفأنَت

/@
ã
ÏÉقتXا ع�وجود تتوقّف اKٕفاضة فٕاّن

Çbيع ٕا� الوصــول
ã
و| العالية واXقامات اKُمـور قاطبة

ã
| ¾Ìط فالنwصح

اKٕقتضاء يوجد النwصح حقيقة وبتحقّق ّية@/ ×GKٕا الوظائف ٕاجراء
ã
الروحانّية@و| اXراتب
خ�@/ كّل نزول

ã
|

/@١١ . ١٢ ـ َلناِصحون لُه@ وٕانّا َع�يوسَف تأَمنّا 3 لََك ما أبانا يا

/@١٢ . ٢٠ النّاِصح�ـ ِمَن لََك
ã
Ùæ @ٕا فاخُرْج ِليقتلوك بَك رون ß Ò]يأ hٔÒXا ٕان>

/@١٢ . ٢٨ ـ ناِصحون لَُه وُهم لكُم َيكفلونه بيٍت َع�أهِل َهلأُدل>كُم فقاَلت

وِغّش@/ خلط دون واòلوصمن ع�مَب�الصدق عمل يراد

تعا�@: قوله حقيقة يظهر وwذا

/@٨ . ٦٦ ـ َنصوحاً توبًة Lِٕا�ا توبوا آَمنوا ال>ذيَن ا Ûv أ يا

K@يكون قاطعة حقيقـيّة صادقة خالصة توبة عن عبارة النصوح التـوبة فٕاّن
النّية@/

ã
| ووهن وضعف وترديد واضطراب تزلزل من ِغّش@, فzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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:@Í½ن
اXسلم�@: ا$ Í½ون وٕايتائه@/ خ� ٕاتيان ع� يدّل صحيح أصل :@Í½ن ـ مقا
تقول@: فالعرب اKٕتيان وأمّا منه@/ وهو انتقـم@, :@Í½وانت عـدّوهم@/ ع� الظفر آتاهم
منصورة@/ اKٔرضفهيى ½Íت ونُ ن½Íاً@, اXطر يسّمي ولذلك أتيته@/ ٕاذا كذا@, ن½Íت@بلد

العطاء@/ :@Í½ xوالن

Í¼نا والفاعل وقّويته@, أعنته ن½Íاً@: منه ون½Íته عدّوه@, ع� ن½Íته ـ مصبا
بعضاً@, بعÎÉم Í½ن القوُم@: Í

Ò
وتَنا¼ منه@/ Ëºٕا

Ø
ËÉبال والن½Íة أنصار@/ وbعه ونص�@,

وٕامرأة
Ø ã
æاÍ½ نَ ورجل ن½Íته@/ طلبت واستن½Íته@: منه@, انتقمت زيد@: من وانت½Íت

وGذا ½Íة@, نَ ٕاdها قرية ٕا� نسبة هو ويقال ½Íانة@, ونَ ½Íان نَ قيل@: ا Ø[ور ½Íانّية@, نَ
من ع�كّل

Ø ã
æاÍ½ xالن اُطلق Øj bعه@, والنxصاري القياس@, ع� ّ ن½Íيى الواحد ã| قيل

الّدين@/ wذا تعبّد

السيب ½Íأيضاً: xوالن ذل/ Òòا ½Íضّد xوالن ,Í½ xالن من مَنصور ـ اKٕشتقاق@١١٠
والعطاء@/

أرض ا£Çاز@: ومن وُنصـرة@/ ½Íاً نَ عـدّوه ومن عـدّوه ع� ا$ ½Íه نَ ـ أسا

َ الواديى ومّدت فتحاً@/ يى Ød Fك ½Íاً نَ اXطر يى Ød اKٔرض@, ا$ Í½ون َمغيثة@, منصورة@:
قـوم ع� سائل ووقف /@Í¼نا الواحد بعيد@, من باÇXاء

ã
çتأ

ã
الّ� اÒXسايِل :@ ÔÍ¼واxالن

ا$@/ أعطا@كم
ã
æأعطو يريد ا$@, ن½Íكم

ã
æوÍ½اُن فقال@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
تـقوية اKٕعانة أّن Fك Uالف@, قبال

ã
| ٕاعانة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن



Í½ن ١٥٦

غ�ه@/ ٕا� نظر دون ومن نفسه
ã
| ء

ã
Ï¾

فzا لوحظ ٕاذا والتقـوية@: واKٕنتقام واKٕتيان واKٕعـطاء اKٕمطار oمفاه وأمّا
مطلق ]ناسبة التجّوز@, من فهيى Kّوٕا اKٔصل@, مصاديق من فتكون اXذكوران@: القيدان

بوجه@/ اKٕعانة

/@١٢٣ . ٣ ـ أِذل>ة Ôrوأن ِبَبْدٍر Lا @كُم ÒÍ½ن وَلَقد

/@٢٥ . ٩ ُحن�ـ ويَوم كث�ٍة َمواِطَن
ã
|Lا Íكُم Ò½ن َلَقد

/@١٦٠ . ٣ ـ َلكُم غاِلَب hفLا @كُم ÖÍ½َين ٕان

/@٢٥٠ . ٢ ـ الكافرين ع�الَقوِم Íنا Ô½وان أقداَمنا وَثب�ت

/@٦٨ . ٢١ ـ َتكُم ßGآ Íوا Ô½وان قوه حر�

باط2ً@/ أو حقّاً ا¢الف@, قبال
ã
| اKٕعانة يراد

:@
ã
| Fك والغلبة@, ع�اKستي2ء فيدّل ع�@: Mرف استعمل ٕاذا ½Íة wالن ٕاّن Øj

الكافرين@/ ع�القوم Íنا Ô½وان

:@
ã
| Fك وا�هة@, ع�ا�انب فيدّل ِمن@: Mرف استعمل وٕاذا

بآياتنا@/ كّذبوا اّلذين القوم من ون½Íناه

ا¡يثّية@/ هذه ومن ا�هة هذه
ã
| ون½Íناه أيى

/@Lا ِمن
ã
æÍ½ َين َمن

:@
ã
| Fك الن½Íة@, ع�مطلق يدّل قيد@: وبدون مطلقاً استعمل وٕاذا

/@٧٤ . ٨ ـ اXؤمنون ُهم ولئك اُ Íوا Ò½ ونَ آَووا وال>ذيَن

/@٧ . ٤٧ ـ أقداَمكُم وُيثب�ْت @كُم ÖÍ Ô½َين Lَا Íوا Ô½تن ٕان



١٥٧ Í½ن

/@٣ . ٤٨ ـ عزيزاً ½Íاً نَ Lا ك ÒÍ Ô½وَين

واKٕتّباع ودينه برناVه ٕاجراء
ã
| Í½الن هو �Íوا Ô½َتن �ٕان ا$ Í½ن من واXراد

الشعائر@/ وٕاشاعة به اُمروا ]ا والعمل أحكامه وعن رسوله عن

ا Ø̂ وٕا الناس@, ٕا� تعا� ا$ احتياج جهة ليسمن تعا�@: $ Í½الن أّن O Kو
وتثبيُت ا$ من Í½الن نتيجته فٕاّن وٕالzم@, ٕاليه أثره ويرجع العبادات@, سائر مثل هو

الكفّار@: يقول اXكاXات@,
ã
| متداول

Ø ã
عر| مع� وهذا اKٔقدام@/

/@٦٨ . ٢١ فاعل�ـ Ôrُكن ٕان تكم ßGآ Íوا Ô½وان قوه حر� قالوا

تـعا� أمـره Iت اòارج
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا اKٔفعال كسائر Í½الن حقيقة ٕاّن

Ø
j

كّل
ã
| اXرجع وٕاليه فعل@, لكّل اXبدأ فٕانّه منه@, ا¢لوقة وبالوسائط وتقديره وبٕارادته

تعا�@: قال نفس@/ ع�كّل mالقا وهو أمر@,

/@١٢٦ . ٣ ـ oك Ò¡ا الَعزيِز Lِا عنِد ِمن ٕا3ّ ÔÍ½ الن> َوما

يـن@, الد( يوم مالُك فٕانّه اÇXاّدة@, ماوراِء nالعا ã| اòارج
ã
| Øيتج� اXع� وهذا

تعا�@: قال ـ التامّة ومالكيّته حكومته Iت اليوم ذلك
ã
| وكّل

. ٧١ ـ أنصاراً Lا دون ِمن م ÔG دوا
ß
ÒN فلم ناراً دِخلوا فاُ اُغِرقوا م

ß
tَخطيئا ا ØW

/@٢٥

و3 Ý ãَو� ِمن Lِا دوِن ِمن لكُم وما وا3ْٔرِض واِت مى الس> ُملُك لُه Lَا أن> َتعلَم nأ
/@١٠٧ . ٢ ـ َنص�

:@
ã
| Fك الن½Íوٕارادته@, ع�اختيار ويدّل افتعال فهو اKنتصار@: وأمّا

/@١٠ . ٥٤ ـ Í ß½ فانتَ َمغلوٌب
ã
Ùæأ رب>ُه فدعا

/@٤ . ٤٧ ِببَْعضـ @َبْعضكُم ليبلَو ولكن م ÔyمÍ Ò½3نت Lُا َيشاُء ولَو



Í½ن ١٥٨

/@٣٥ . ٥٥ ـ Íان ß½َتنت hف اٌس ÔLو ناٍر ِمن ُشواٌظ ا Ôgَعلي ُيرَسل

ã
| وٕارادته Í½الن اختيار تعا� ا$ من ويسأل نوح يدعو ـ اKُو� اmKية

ã
ف

عدم اختيار من اXعاملة برنا¶ تغي� ٕا� النظر فٕاّن اKٕفتعال@: بصيغة والتعب� حّقه@/
/@Í½الن ع�نفسعمل اXع�مقّدم وهذا حّقه@/

ã
| واختياره ٕارادته ٕا� Í½الن

ويـراد واXنشأ@, ا�هة ع� ويدّل من Mرف الفعل استعمل الثانية@: اmKية
ã
و|

ã
| ين½ÍاXؤمن� أن اختيار أيى ا¢الف�@, جهة ã

| تعا� ا$ من الن½Íوٕارادته اختيار
]Çع� ليست اÇXاّدة فٕاّن مyم@, ينتقم أن اXع� وليس جهxم@/ ومن ا¢الفـ� رابطة

اXع�@/ لوازم من اXورد هذا
ã
| اKٕنتقام ٕاّن نعم اKنتقام@/

أن اختيار Fyذه يسبق ف2 العذاب ٕاحاطة شّدة من F Øuٕا يراد الثالثة@: اmKية
ã
و|

وأمّا واKٕرادة@/ الفكر هذا Fyبي يوجد Kو صاحبه@, وا�ّن اKٕنس من واحد ين½Íكّل
أحداً@/ Í½ين أن أحد يستطيع Kو أو�@, فبطريق :@Í½الن نفسعمل

/@١٠ . ٨٦ ـ Í¼نا و3 ُقّوٍة ِمن لُه fا Ìائر
Ú
ال« Òُتب� يوَم

/@٤٥ . ٥١ ـ Íين ß½ منتَ كانوا وما@ ِقياٍم من اسَتطاعوا fا قيَل@/// ٕاذ \ود ã|و

بيyم@/ Dف ن½Íاً ويريدوا Í½الن Oتاروا أن يستطيعوا n أيى

قرية وَنصورّية@: ونا¼Íßة ي ÒÍ Ö
½ ونَ ÍÒي

½ ونَ :@Í½ن ـ اللسان
ã
ف النّصاري@: وأّما

Çbع أ@نّه ٕا� اòليل ذهب فقال@: سيبويه وأمّا ٕالzا@/ منسوبون والنxصاري@: بالشام@,
½Íان نَ يستعمل n ولكن ½Íانة@, نَ واKُن� ونداَمي@, نَْدمان قالوا Fك ½Íان ونَ ّ يى ßÍ½ نَ
واحد يكون أن وNوز ن½Íانّية@/ وٕامرأة ,@

Ø ã
æاÍ½ نَ رجل قالوا م Øu@Kٔ النسبة بياءيى Kّٕا

ومَهاَري@/ ّ مَهريى مثل ÍÖيّاً@,
½ نَ النّصاري

مولد فzا مي2ً@, Ì¿ع ث2ثة ط�يّـة وب� بيyا قرية نا¼Íة@: ـ البلدان معجم



١٥٩ Í½ن

بيت وأهل /@hمر وا Úع� أهلها وكان ٕاËºالنصاري@, اشتّق ومyا الّس2م@/ عليه اXسيح
القرية@/ هذه ٕا� اُمّه به انتقلت ا Ø̂ وٕا بيت¡م@,

ã
| ُولد ا Ø̂ ٕا اXسيح أّن يزعمون اXقّدس

سكّاuا@, p١٠٠٠٠r ,@pا�ليلrفلسط�
ã
| مدينة النا¼Íßة@: ـ اKٔدب ã| اXنجد

نَصاري@/ بعده من وتباعه نا¼Íيّاً@, فُدعيى حياته@, قÏÉاXسيح فzا

اÒXلك ِه�وُدس أيّام ã| الzوديّة م Ò¡بيت
ã
| يَسوُع ُولد وØXا ـ ١.٢ Ø�َم ٕاSيل

Ø ã
الص	 وُخذ قُم قائ2ً ُحلم

ã
ليوسف| ظهر قد الرّب م2َُك ٕاذاً ان½Íفوا وبعدما ـ ١٣ ///

م2َك ٕاذاً ِه�وُدس مات
Ø
Fفل ـ ١٩ لك@/// أقوَل Øح� هناك وكُن ÒÍ½ٕا�م واهُرْب واُمxه

أرض ٕا� واذهب واُمxه Ø ã
الص	 وخذ قُم قائ2ً ÒÍ½م ã

ليوسف| ُحلم
ã
| َظهر قد الرّب

ٕانّه باKٔنبياء قيل ما
Ø ß
r يَ لكيى نا¼Íßة Gا يقال مدينة ã

| وأçوسكن ـ ٢٣ ٕاÌºائيل@///
نا¼Íيّاً@/ سيُدَعي

النصاري كلمة فتكون اXسيح@, زمان من يقرب ّ تارOيى سند أقدم هذا أقول@:
ال«Ìيانيّة ã| مسـتعملة كانت والكلمة ,@

Ø ã
æاÍ½الن أو ّ الن½Íيى أو ّ النا¼Íيى من bعاً

جداً@/ ضعيفة اKُخر فاKٕحKBت ,@
ã
تطبي� فرهنگ ـ

ã
| Fك pاتÌ»ُن rنُ«Ìايا@, بصيغة

َع� الzوُد ليست الن>صاَري وقاَلت ء
ã
Ï Ò¾ َع� الن>صاَري ليست الzوُد وقاَلت

/@١١٣ . ٢ ـ ء
ã
Ï Ò¾

/@١٨ . ٥ ـ اؤه وأِحبّ Lا أبناُء والن>صاريLُن الzوُد وقاَلت

/@٣٠ . ٩ ـ Lا ابُن اXسيُح صاري الن> وقاَلت

وأّن وأبناؤه@, أحبّاؤه م Øu@أ يظنّون Mيث فzم@, شديد تعّصب ع� اmKيات تدّل
ا$@/ ابن الّس2م عليه اXسيح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نصف ١٦٠

نصف@:
ـ واmKخر ء@/

ã
Ï¿ال َشـطر ع� يدّل ـ أحدYا صحيحان@: أص2ن نصف@: ـ مقا

ويقال@: شطره@/ وَنصيفه@: ء
ã
Ï¿ال ِنصف ـ فاKّٔول واKٕستعFل@/ اòدمة من جنس ع�

عمرها@/ نصف بلغت أيى َدثة@, Ò¡وا اÔXِسنّة ب� والنxَصفة@: ِنصفه@/ اXاء بلغ نَصفاُن@: ٕاناء
الyاُر ونصَف أيضاً@/ اKٕنصاف والن(صف: بالن(صف@/ الرضا ا Øu كأ اXعاملة@, ã|@نصافKٕوا

ينُصفها@/ نصفها بلغ ساَقه@: اKٕزاُر ونَصف انتصف@/ ينُصف@:

والنxصيف ضّمها@, من أفصح وك«Ìالنون ء@,
ã
Ï¿ال جزءيى أحد الن(صف@: ـ مصبا

العص�ما من واXنَصف هو@/ نصف�فانتصف جعلته تنصيفاً@: ء
ã
Ï¿ال ونّصفت فيه@/ لغة

وكّل نصفه@, بلغت قتل@: باب من نَصفاً ء
ã
Ï¿ال ونصفت النصف@/ ع�

ã
ب� Øح� طُبخ

من ينُصف نصف لغات@: ففيه نفسه@: نصف بلغ وٕان ينصفه@/ نصفه قيل نصفه بلغ ء
ã
Ï¾

وقت وهو ال«Êء@, وسط الشمس بلغت ار@: Øyال وانتصف ف@/ xوتنص وأنَصف@, قتل@, باب
الرجـل وأنـصفت نصف�@/ قسمته قتل@: باب من الرجل� ب� اXال ونَصفت الزوال@/
تستحقّه ما ا¡ّق من أعطيته Kٔ@نّك النxَصفة@, ËºKٕوا والقسط@/ بالعدل عاملته ٕانصافاً@:
ونساء كهلة@, بفتحت�@: نََصف وٕامرأة بعضاً@/ بعÎÉم أنصف القوم@: وتَناَصف لنفسك@/

أنصاف@/

وقـَدح رديـئة@/ لغة والنwصف الgال@, جزءيى أحد الن(صف@: ـ ١٣٢.٧ الع�
اKٕنصاف@/ Ëºٕا والنxَصفة@: ِنصفها@, بلغ الشجرَة@: اXاء ونصف نصفه@/ الكيُل بلغ نَصفاُن@:
ناصف@: وغ2م سواء@/ ع�الن(صف وهو ¼Íßُت Øح� كَم2ً

ã
Øح� أخذت منه@: وانتصفت

وسُطه@/ ء@:
ã
Ï¾ وكل( الyر ومن الطريق من واÒXنَصف Oُدمهم@/ أيى اXلوك ينُصف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦١ نصف

والتحقيق@:
آخر لشطر العرف

ã
| مساو ء

ã
Ï¾ من الشطر هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

ع�قسم�متساوي�@/ ء
ã
Ï¿ال Ë

Ø
فيق« منه@,

واXعنوّية@: اXاّديّة اKُمور ã| اXاّدة وتستعمل

وغ�ها@/ واXاء واXال والليل الكيل من النصف ـ
ã
| Fك فاXاّدية

/@
ã
العر| مع�اKنصاف

ã
و| والعدالة@, ا¡قوق ـ

ã
| Fك واXعنويّة

من F ÒG ما تأدية
ã
| ب�شخص� واXساواة العدالة رعاية عن عبارة فاKٕنصاف

اKٔصل@/ مصاديق من فيكون ا¡قوق@,

Kٔربعة@: يكون 
وكXا اXال من والن(صف

تعا�@: قال ـ نزل وٕان ولد اXتوفّاة للزوجة يكن n ٕاذا للزوج اKّٔول

ُبع Jالر فَلكُم وَلد ّن ÒG كاَن فٕان وَلد ّن ÒGَيكن nٕان أزواُجكم َترَك ما ِنصُف ولكُم
/@١٢ . ٤ ـ

:@
ã
| Fك اKٔوKد@, من الواحدة للبنت ـ

ã
æالثا

ـ الن�صُف فلها واحدةً كانت وٕان تََرَك ما ُثُلثا فلهن> ßاثنت� َفوَق ِنساًء@ كُّن فٕاْن
/@١١ .@@٤

تعا�@: قال Fك ذ@كر@/ يكن n ٕاذا ل2ٔب أو ل2ٔبوين ل2ُخت ـ الثالث

/@١٧٦ . ٤ ـ َترك ما نصُف فَلها اُخت ولُه َولٌد لُه لَيَس هلََك امرؤ ٕان

قلنا@/ Fك ل2ٔبوين@, اKُخت فقد مع ل2ٔب ل2ُخت ـ الرابع

تعا�@: قال اXبا¾Ìة@/ قبل مطلّقة كانت من النساء من النصَف وتستحّق



نصف ١٦٢

Ôrَفرض ما فِنصُف َفريضة Gن> rَفرض وَقد وهن> Jس Ò] َقبلأن من قتموهن> طل> وٕان
/@٢٣٧ . ٢ ـ

/@ Øع�Xا الصداق نصف أيى

قال بفاحشة@/ وأتت كانتWلوكة مَن اXؤمنات ا¡رائر عذاب نصَف وتستحّق
تعا�@:

/@٢٥ . ٢ الَعذابـ ع�ا¤َصناتمن ما نصُف َفَعلzن> بفاِحشة Òفٕانأت�

اXملوكات@/ النساء يراد

وَرت�ل َعلَيه ِزْد أو hًقلي منُه انُقْص أو ِنصـَفه hًَقلي ٕا3ّ الليَل ُقم ُل م� اXز> ا Ûv أ يا
ـ hًقي وأقوُم َوطْأً Jأشد هيىَ الليل ناِشئَة ٕان> hًثَقي َقو3ً عليَك

ã

سُنل ٕانّا hًتَرتي الُقرآَن

/@٣ . ٧٣

ـذيَن ال> ِمن وطائفٌة وُثُلثَه ونْصَفه الل>يِل
ã
Ò� ُثلُ ِمن Òæأد تَقوم أ ن>َك َيعلُم َرب>َك ٕاّن

/@٢٠ . ٧٣ ـ َمَعك

باطنيّة أو ماّديّة باُمور ع�تلفّف Iّم2ً وأخذ اختار من اðXمّل@: أصله م(ل xزXا
باKٕهBم والتنضيد التنسيق ُحسن وال
تيل@: قلبّية@/ وأفكار تعلّقات من Tسوسة غ�

ã
| ما وٕابراز الباطن

ã
| ما ٕاظهار والِقيل@: والقَول والتبي�وال
تيب@/ التنظoوا¡فظ

ã
|

اKٕنتصاب والقوام@: ّيؤ@/ Úxال والَوطأ@: استمرار@/
ã
| ء

ã
Ï¾ من Jدث ما والناشئة@: القلب@/

التسفّل@/ ع�سبيل القرب نّو@: wوالد العمل@/ ã| والتحقّق والفعليّة

منتسـق ّ ٕاG×يى برنا¶ من الدنيا ا¡ـياة ٕادامة ã| واKٔفكار التعلّقات تبديل يراد
تعا� ٕا�ا$ ومتوّجهاً ا¤يطة والتعلّقات السابقة اKٔفكار عن منقطعاً

Ø ã
æروحا متداوم

القرآن@/ من ٕاليك يوحي ما برنا¶ ع� اKُمور قاطبة
ã
و| والعمل الفكر

ã
| وسالكاً



١٦٣ نصو

من ي�ل ما وٕا� تعا� ا$ ٕا� اòالص التوّجه
ã
| للxيّؤ مقام أحسن والليل

فيه@/ والتفّكر وتنظيمه وتنسيقه قراءته
ã
و| القرآن

قـيام ولكـّن واXوانع@, اXقتضـيات
ã
| اKٕخت2ف جهة من التوقيت واخت2ف

الكامل للتوّجه يxيّأ Øح� اKٔ@كرم
Ø ã
للن	 Kزم الليل ثلث ]قدار اXنظورين wذين الليل

وتأدية ا�Xلة واKٔحكام واXعارف اGKٕيّة وتبي�ا¡قائق وللتبليغ نفسه@, ã|الصòا
وباطناً@/ ظاهراً أحسن بنحو الرسالة وظائف

الوظائف أهّم من :@ ّ واKٕجBعيى Øã
Ï»النف اXنظورين wذين الليل قيام أّن OKو

ا$ لقاء ٕا� سلوكه
ã
و| اòالصة بوظيفته العمل

ã
| للxيّؤ أحد يستطيع Kو اGKّٕية@,

الليل@: خلوات
ã
| والتبتّل اKٕنقطاع و[رين القيام wذا Kّٕا تعا�@,

َمَعك@/ ال>ذين من وطائفة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نصو@:
ء
ã
Ï¿ال

ã
| وَخَطر Ø�Hع� يدّل أصل@صحيح واو, اXعتّل@أ@ك�ه وهذا نصا: ـ مقا

اخ
ته@/ ء@:
ã
Ï¿ال انتصيت ويقال اòيار@, ء@:

ã
Ï¾ كّل ومن القوم من النصيّة ومنه وعلّو@/

عر/ xالش قُصاص والناصية: منبxا/ Kرتفاع يت Ød الناصية@, ومنه /
ã
çخ� :@

ã
وهذه@نصيّ�

منّا كّل أخذ وناَصيْتُه: ناِصيته@/ ع� قبضت ف2ناً@: نصوُت الكلمة@: هذه ت½Íيف
ã
و|

ع� كالقابضـة wا تتّصل ا Øu@كأ هذا@, من اُخري@,
ã
Ï¼تُنا ومَفازة صاحـبه@/ بناِصية

طال@/ عر@: xالش Ï½وانت تشبيه@/ وهو ناصيxا@,

من نصواً ف2ناً ونصوت /@
ã
Ï¼النوا وbعها ـعر@, xالش قُصاص الناصية@: ـ مصبا

أّن
ã
| ´Í½كال Oّصه Ëºبا موضع كّل وتسميxم ناصيـته@/ ع� قبضت قتل@: باب



نصو ١٦٤

يصّح وكيف الرأس@, الناصية@بربع تقدير ع�هذا oيستق فكيف الناصية@مقّدم@الرأس@,
كـ2مهم@: ومن باKٕستدKل@/ K بال«Êع تثبت ا Ø̂ ٕا النقليّة واKُمور باKٕستدKل@, ٕاثباته
الناصية@/ هيى الطّرة قالوا@: م Øu@Kٔ يتقّدر@, K أ@نّه ومعلوم بناصيته@, وأخذ ناصيته@, جّز
وٕان سواه@, ما

ã
ن مyا يلزم Kو هيئته ع� داّل فهو ـ بناصيته ومسح ـ ا¡ديث وأمّا

ال�اع@/ ارتفع للتبعيض@: الباء قلنا

قبضت ونَصوته@: الرأس@/ مقّدم
ã
| َعر xالش قُصاصمن الناصية@: ـ ١٥٩.٧ الع�

فأَخـذ[ا قـاتلتَه ٕاذا ف2ناً@, وناصيت ÇZّدها@/ الّذيى :@ ãÏ ß¼ناÔXوا fَدْدtا@/ ناصـيته ع�
بناصيتيgا@/

/@
ã
æپيشا@@ = @pنوصاهr ـ @ ع�يى ـ @ ãتطبي� فرهنگ

/@
ã
æپيشا گرفíمويى @@= ِنصا@ ـ@ @ آراميى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

/@
ã
æپيشا @@گرفíمويى = ِنصا@ ـ@ @ ãæياÌº @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ويائّية@: واويّة اللغة هذه أّن

من وع2 ارتفع ما فzا@: واKٔصل وال«Ìيانّية@, الع�يّة من fأخوذة الواويّة أمّا
من يشتق

Ø
j ا�}ة@/ ومنه الرأس مقّدم من يشاهد ما ع� وينطبق البدن@, أجزاء من

أنا قبضت أيى وناَصيُته@: ناِصيَته@/ أخذت أيى نَصوُت فيقال@: باKٕنðاع@, أفعال الناصية
صاحبه@/ ناصيَة واmKخر

من والنxصـيّة Øã
Ï½الن يقال@: ء@,

ã
Ï¾ من اKٕختـيار فzا@: فاKٔصل اليائيـة@: وأمّا

ضغط فzم حصل القوم فكأّن الياء@, حرف ]ناسبة وهذا وأفضلهم@, خيارهم القّوم@:



١٦٥ نصو

واKفاض@/ ع�انكسار تدّل الياء فٕاّن أفضلهم@/ اخت� Øح� Í½وع

اللغة@/ كتب
ã
اختلطت| اXاّدت�قد

ã
æمعا ٕاّن

Ø
j

/@٥٦ . ١١ ـ بناِصيxا آخٌذ هَو ٕا3ّ دابٍّة ِمن ما

. ٩٦ ـ ناِدَيـه فلَيدُع خاِطئٍة كاِذبٍة ناِصيٍة بالنّاِصية َلَنسفَعْن ينتَِه Òn ل� hَّك@
/@١٥

/@٤١ . ٥٥ ـ وا3ٔقدام
ã
Ï¼بالن>وا فيؤَخذ بسDهم الُمجِرمون يُعَرف

هو فع@: xوالس ـ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã
| كان وسيلة ّ بأيى التناول مطلق هو اKٔخذ@:

ب� ا
Ø
W وفوقها للج}ة الشامل وهو ا¡ـيوان رأس مقّدم والناِصية@: الشديد@/ القبض

وباطنه@/ الرأس ظاهر
ã
| عت� Úال�

وا¡كومة والقهر التامّـة السلطة ٕا� ٕاشـارة بالشّدة@: وقبÎÉا الناصية وأخذ
�Z ٕا� وZيل ويتحّرك يده من يتخلّص أن اXأخوذ اXقهور الشخص يقدر K Mيث
الناصية@/ باطن

ã
| واKٕدراك التفّكر مركز فٕاّن وHّلصه@, Sاته

ã
| يتفّكر أو ¾Êل@, أو

Pمـيع اُخذ فقد وباطنًة@: ظاهرًة البدن من الُعلـيا ا�هة وهيى الناصـية اُِخذت وٕاذا
وا¡ركة@/ اKٕختيار أLاء bيع منه وسلب البدن@,

bعاً@/ با£رم� اXقابلة باعتبار
ã
Ï¼النوا وbع

فوق جهة
ã
| أيى القدم@, تقابل الناصية ع�أّن تدّل باKٔقدام@: ãÏ¼النوا ومقابلة

فوقها@/ وما ا�}ة
ã
أع� الرأس مقّدم وهيى البدن@,

اKٕنسـان@, وجود
ã
| أYـيxّا ع� يدّل واòاطئـة@: بالكاذبة الناصية ووصف

فٕاّن وباطyا@, ظاهرها الناصية عن عبارة اKٕنسـان حقيقة وأّن الناصـية هو فكأ@نّه
الناصية@/ بطن

ã
| هو والتفّكر اKٕدراك مركز



نضج ١٦٦

واKٕنتقال ا¡ركة وسيلة والقدم ,Fxّٕا�مأخوذي ل2ٕشارة الناصية@والقدم@: وذ@كر

ã
| والتعقّل والتنـبّه والتدب� التفّكر وسيلة والناصية واXضيقة@/ اKٕبت2ء من والتحّرز
الدنيويّة ا¡ياة عن Tروماً اKٕنسان يكون Fzف وباXأخوذيّة والسعادة@, �òا طريق

واKُخروّية@/

وأدبر ا¡ّق عن وانقطع pا¡ّق ع�خ2ف القطع rوهو أجَرم ٕاذا اKٕنسان ٕاّن
Ø
j

الدارين@/ سعادة عن وا¤روميّة اXأخوذيّة يستحّق فهو النور@: ¼Íاط عن وأعرض
فهو ا¡ّق@: خـ2ف ع� سـ�ه برنا¶ ويكون وأقـواله أفعاله

ã
| يكذب من وكذلك

والف2ح@/ �òا عن منقطع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نضج@:
واËºKٕالنwضج أ@كله@/ طاب تِعب@: باب من نْضجاً والفا@كهة اللحُم نِضج ـ مصبا
ونضيج منَضج فهو بالطبخ وأنضجته وَنضيج@/ والفاعل@ناِضج لغة@/ وفتحها النون,

Ø
ËÉب
أيضاً@/

ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| يستعار

Ø
j ء@,

ã
Ï¾طبخ

ã
| الyاية ع�بلوغ يدّل أصل نضج@: ـ مقا

الشـمُس وأنضَجتْه أنا@, وأنضجـته نُضجاً@, واللحم ا¦ـر ونِضج اKٕحكام@/ مدي بلغ
وقت جـاوزت ٕاذا والنـاقة gTه@/ :@ الرأيى نِضيج هو فيقال هذا ويسـتعار ٕانضاجاً@/

جات@/ xمنض وهّن ج@, xُمنض وهيى نّضجت تَِلد nو ِوKدها

نُضج جاد يقال@: /@ËºKٕا والنwضج مصدر@, والنxضج نَضجاً نِضج ـ ٤٤.٦ الع�
ُمنَضج@/ نَضيج وهو به çوأ اللحم@, هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦٧ نضخ

والتحقيق@:
بالشمس@/ أو بنار الطيـب حال ٕا� البلـوغ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

فراجع@/ ـ والطبخ والفأد
Øã
Ï¿ال وب�مواّد بيyا الفرق الفأد@:

ã
| وسبق

لنـاُهم بد> ُجلـوُدهم نِضَجْت @F كل> @@ ناراً ُنصِلzم َسوَف @بآياتنا َكَفـروا ال>ذيَن ٕان>
/@٥٦ . ٤ ـ الَعذاَب لَيذوقوا ها Òَغ� @ ُجلوداً

ِجـلد
ã
| Fك اXوضوعات بنسبة ُصلب حافظ Tيط Ì¿ِق ٕانّه لد@: ßا� ã| سبق

وغ�ها@/ والكتاب والفوا@كه البدن

وهو بل اòمس@, ا¡واّس من ال2ّمسة القّوة فيه ا¡يوان من ّ اòارجيى Ì¿والِق
أيضاً@/ ا¡افظيّة جهة وفيه منه جزء ء ãÏ¾ كّل ã

|

هـو Çا Ø̂ ٕا فيه فا�لد اXاّدة@: nعا وراء Dف وأمّا اXاّدة@/ nعا ã
| لد ßا� هو وهذا

والنwضج والنار العذاب فيكون ,@nالعوا تلك مراتب باقتضاء أيى ,@nالعا ذلك بتناسب
كان@/ nعا ّ أيى من ا¤يط nالعا تناسب ع� والتبديل وا�لد

وهذا أيضًا جلده يتحّول اXراتب@: باخت2ف ووجوده اKٕنسان بدن Iّول فٕاذا
ا¡قيقة

ã
| وهيى الباطن@, باقتضاء تتكّون الصورة فٕاّن ,@ ّ طبيعيى أمر الصورة ã| التحّول

الباطن@/
ã
Ø�Q مراحل من

ا¡Çّق عن اLKٕراف
ã
ÏÉيقت فٕانّه اGKّٕيـة@: باmKيات الكفر يناسب اXع� وهذا

واXع�والصورة@/ الذات لتحّول اXوجب وهو وجّل@, عّز ا$ عن واKٕنقطاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نضخ@:
مـنه@, أ@ك� أ@نّه Kّٕا pالّرّش وهو rالنضِح قبلـه الّذيى من قريـب نضخ@: ـ مقا



نضخ ١٦٨

نَّضاخ وَغيث بالط(يب@, ثوبَه ونضخ أثر@/ له يب� ء
ã
Ï¿ال من كاللطخ النضخ يقولون@:
اXاء@/ كث�ة وع�نَّضاخة@: غزير@/

النضح@, أ@ك�من بللته ٕاذا ونفع@, ÍÈب
ã
èبا من نَضخاً الثوب نضخت ـ مصبا

بفعل فيه ف ØÍ½يت K :@ ّ اKٔصمعيى وقال غزيرة@/ فّوارة أيى وع�نّضاخة@, منه@/ أبلغ فهو
كذا@/ من نضٌخ

ã
أصاب� عبيد@: أبو وقال فاعل@/ Ëºبٕا Kو

النxضح@, من أ@ك� وهو كذا@, من نضخ أصابه يقال@: :@ ّ اKٔصمعيى نضخ@: ـ صحا
والنضح وغ�ه@/ الثوب

ã
| يب� اKٔثر النضخ :@ ّ التوريى وقال وKيَفعُل@/ فَعَل منه وKيقال

الفعل@/ با¡اء@:

ã
ب� ما النxضخ@: ويقال@: اّتفقا@/ ا Ø[ور اختلفا ا Ø[ر كالنxضخ@, النxضح ـ ١٠٦.٣ الع�
أيضاً@/ وتَنضح َتفور@, أيى نَضحاً@, باXاء والع�تَنضح دم@/ نَضخ ع�ثوبه يقال@: أثر@, له

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وب� بيyا والفرق wيجان@/ منبع من اXاء نبوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

واKٕضطراب@: والنبوع والَغليان واÒGيجان والفَور النضح

ضعيف@/ ونبوع ورشح رّش هو النxضح@: أّن

الفوران@/ من القريب ّ القويى الّرّش هو والنxضخ@:

كان@/ سبب ّ بأيى Mّدة وارتفاع هيجان هو والَفور@:

مضيقة@/ مورد
ã
| وIّرك ٕاضطراب مطلق َيجان@: ÒGوا

اXايعات@/
ã
| ا¡رارة أثر

ã
Uصوص| هيجان والغليان@:



١٦٩ نضخ

الع�@/ له ويقال رج ÒU من مايع أو ماء خروج والنبوع@:

/@ Øمتح� كأ@نّه وَطرقه قدم ÍÈب اختيار واKٕضطراب@:

حروف من اXعجمة اòاء كون النضح@: ٕا� بالنسبة النضخ
ã
| ع�الشّدة ويدّل

]ع�اXضيقة َرْر Òòوا ة@/ xوالُبح اKٕستفال حروف من اXهملة وا¡اء رير/ Òòوا اKٕستع2ء
والغلظة@/ ]ع�اòشونة ة xوالبُح والصوت@/

الّرّش@/
ã
| ع�شّدة دKلة فيه النضخ@:

ã
| اKٔثر بقاء مفهوم وأمّا

/@٦٦ . ٥٥ ـ نّضاَختان َعيناِن Fzف َجّنتاِن@/// Fuدو وِمن

Hرجان والَعيناِن ا�ريان@/ فيه ي2حظ والyر النبوع@/ جهة فzا ي2حظ الع�
وهذا ضعيف@/ ورّش وK@نضح فوران@مفرط@, فيه ليس مَنبع�ع�اعتدال@ولطف@, من

الربّانّية@/ وا�ذبات اGKٕيّة والفيوضات والتوّجه النور يناسبQلّيات

اXذكورة@/ أخواtا دون اXورد@,
ã
| باXاّدة التعب� لطف فيظهر

اKٕلتـذاذات ٕاّن وغ�ه@: الفّن
ã
| وسبق ا�نّت�@/ باعتبار فالتثنية الَعيناِن@: وأمّا

ا�«Êنّية@/ بالقوي مyا يسـتفاد نوع نوع�@: ع� الدنيا nعا
ã
| ا Øu@أ Fك هات Øوالت�

كّل
ã
| اKٕنسان فٕاّن اXاّدة@, nعا ماوراء

ã
كذلك| الروحانّية@: بالقوي مyا يستفاد ونوع

ٕالzا@/ بالنسبة معنويّة باطنيّة وجهة ,@nالعا تلك بتناسب ظاهريّة جهة جهتان@: له nعا

وارتباطات توّجهات الثانية
ã
و| جارية@/ كل(يّة عموميّة Qلّيات ـ اKُو�

ã
ف

اXقّربون@/ ي¿Ìبwا ـ Uصوصة

K Mيث وتداومه النضخ ك�ة ٕا� ٕاشارة النxّضاخ@: ـ اXبالغة بصيغة التعب� ã|و
الضعف@/ Kو اKٕنقطاع له يطريى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نضد ١٧٠

نضد@:
وÇbع@, اتّسـاق

ã
| ء

ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾

Ø
ËÈ ع� يدّل صحيح أصل نضـد@: ـ مقا

والنxـَضد@: فوق@/ من أو متِّسقاً بعض ٕا� بعَضـه ء
ã
Ï¿ال ونضدُت عريضاً@/ أو منتصباً

بعÎÉا َجناِدُل ا�بال: وأنضاد اXتاع@/ عليه يُنضد ال«Ìير والنxَضد: الثياب@/ من اXنضود
الّذين وأخواله أعFمه الرجل@: ونََضُد وعددهم@/ bاعاtم القوم@: وأنضاد بعض@/ فوق
الِوسـادة وهيى نضيدة@, bع الديباج@: وَنضائد ال¿Ìف@/ والنxَضد@: لن½Íته@/ يتجّمعون

َنضيد@/ فهو بعض ع� بعضه نُِضد وما ُدريد@: ابن اÒXتاع@/ من
ã
Ï ß¿ُح وما

والنxـَضد@: بـعض@/ عـ� بعضه جعلت ÍÈب@: باب من نَضداً نضدته ـ مصبا
مفعول@/ ]ع� فعيل والنxضيد اXنضود@:

َمركوماً@, أو متِّسقاً بعض ٕا� بعضـه
Ø
ËÈ وهو ونّضدته@: اXتاَع نَضدت ـ أسا

الّذيى ال«Ìير وهو النxَضـد@, ع� ووضعxا والُفُرش@, الثـياب من نََضداً رأيت تقول:
ومن تنّضَدها@/ أحسَن وما اKٔسنان@/ وتنّضدت ف@/ xمرص د@: xمنض ورأيى عليه@/ تُنَضد
وأنصاره@/ لِعديده وأنضاده@: أعضاده وهم وأنضاد@/ السحاب من نََضد ال«Êء ã| ا£از@:

وأقاموا@/ اجتمعوا كذا@: ]كان وانتضدوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ب� Dف أو ء

ã
Ï¾ أجزاء

ã
| وتضـّمم التحاق هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

واحد@/ ء
ã
Ï¾ ا Øu@كأ مرتبطة تص� Mيث اKٔشياء

أفـراد والتـحاق ا�Çبل@/ مyا يتشكّل Øح� ا�ـنادل انÊÉم مصاديقـه@: ومن



١٧١ نضد

ذويى بـ� Dفـ وQّمع متشّكلة@/ bاعة م Øuٕا يقال Øح� بيyم Dف منتسـب� وQّمعهم
شخص@/

ã
| متجّمعة والفضيلة ال¿Ìف بصفات واتّصاف اKٔعFم@واKٔخوال@/ النسب@من

ã
| و¡اف وبساط وفرش وسادة من أشياء وQّمع وغ�ها@/ وسادة

ã
| مواّد وQّمع

Ìºير@/

حقيقة@/ تكون اKٔصل قيود فzا لوحظت ٕاذا@ اKٔشياء فهذه

وظـل� َمـنضوٍد وَطْلٍح ضوٍد Ö ÒU ِسْدٍر
ã
| اليَمين أْصحاُب ما اليَمين وأْصحاُب

/@٢٩ . ٥٦ ـ دود Ö ÒW

اGزال هو والطلح@: واKٕنعطاف@/ اللينة هو واòضد@: ن@/
Ò
DÒGوا Øالتح� هو در@: الس(

ثقل@/ وجود دون من واللطف واòفّة

وأثـقال الظـلFت أوزار من ههم Øوت� وجودهم ã
| وÇHفّف لطف Iقّق ف�اد

الروحانيّة العالية والصفات والفضائل ال¿Ìف أنواع فzم متجّمعًة كوuم مع ا¡جب@,
اGKّٕية@/ اKٔلطاف wم وملحقة

ا¡ّق عن فبعيدة وظG2ا@: ا¢تلفة باKٔشجار الكرZة اmKيات هذه تفس� وأمّا
وس2م وَرJان َروح

ã
| هم الّذين ا¨� أصحاب ]قامات Gا ربط K ٕاذ البعد@, غاية

ا�«Êنّية@/ اKٕلتذاذات من ء
ã
Ï¾ يشغلهم Kو عالية@, ومقامات رفيعة ومنازل

اXاّدة@/ nعا خصائص من اKُمور هذه أّن ٕا� مضافاً

/@١٠ . ٥٠ ـ َنضيٌد َطْلٌع ا ÒG باِسقاٍت والن>ْخَل ِصيِد Ò¡ ا وَحب> َجنّاٍت بِه فأْنَبْتنا

بدّو ح�بلوغ أع2ها
ã
| يظهر ما النخل

ã
و| ء@,

ã
Ï¾ ع� ويظهر يعلو ما الطxلع@:

والِقنو الِقنوان@, ظهور يراد بعض@/ ٕا� بعضه Ë ØÉنXا 
ا@كمXا اXتجّمع والنxضيد@: \رها@/
الِعذق@/ هو
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/@٨٣ . ١١ ـ َمنضود ِسّجيل ِمن ِحجارةً zا َعلَ وأمَطرنا

ـلب wالص اللزق كالط� للرميى ويشتّد أجـزاؤه Nتمع ما ع� يدّل يل@: ـج( الس(
ء
ã
Ï¿كال مرتبطـة وصارت أجزاؤه تضّممـت ما وهو باXنضـود@: ويوصف اXطبوخ@/

الكلمت�@/
ã
| اXفهوم لقرب للتأ@كيد@, فالوصل الواحد@/

بـالصفة الثانية
ã
و| اXفعول@, Ëºٕا بصيغة والثالثة اKُو� اmKية

ã
| التعب� وأمّا

أصل كان وٕان النخـل@, رشد جريان
ã
| ّ طبيعيى أمر وبدّوه الطلع ظهور فٕاّن اXش}ة@:

فأنَبتنا@/ ـ تعا� ا$ من النخل
ã
| ا§ّو

عن خارجان اXوردين فٕاّن جّل@: والس( الطxلح ـ مورد ã
| اmKيت� 2Rف وهذا

وهو متعال@, عزيز قاهر oحك قادر
Ø ã
غي	 رّب بٕارادة يتحقّقان ا Ø̂ وٕا ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان

ونقمـة وغضب قهـر مورد Nعله أو وفيض@, ورaة لطف مورد عبـده Nعل الّذيى
وعذاب@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÍÉن
النxـÍÉة@: منه وخلوص@/ وbال حسن ع� يدّل صحـيح أصل :@ÍÉن ـ مقا
نه xحس وجهه@: ا$ ÍØÉون ,@pف

Ô
Ì¾و Í½ون تعب باب rمن ÍÉين ÍØÉون اللون@, حسن

ÕÍßÈنـا ÔÍÉأخ هذا ويقال فَوعاها@/
ã
مقال� dع امرءاً اُ$ ÍÉن ا¡ديث@:

ã
و| ره@/ xونو

وخلوصه@/ الذهب¡سنه والنxض�@: َحَسن@/ ق ß
Ì¿ُم كّل ã

ـ@@|

باب من ا$ ونÍÒÉه نض�@/ فهو حُسن@, نضـارة@:
Ø
ËÉبال الوجه ÍÔÉن ـ مصبا

ËºKٕوا ا¡سـن@/ وهيى النضارة@, من هو ويقال مثلـه@/ ونÍØÉه وأنÍÒÉه نّعَمه@, قتل@:
من يى Ødو أيضاً@, ا�ميل والنض�@: مثله@/ والنxض� الذهب@, :@ÍÖÉ xوالن رة@/ Ò] مثل ÍÉة xالن

هارون@/ ولد َخيْ�من vود من قبيلة النxض�@: بنو ومنه ذلك@/
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فهو ونَضارة@, ÍÉًة ونَ يَنÍÔÉنُضوراً والوجه والشجر ÍÒÉالورق نَ ـ ٢٦.٧ الع�
وجارية /@ÍÔÉأن وbعه شب@, Òòوا الت(� جوهر من اòالص والنwّضار@: َحسٌن@/ :@ÍßÈنا
صـار ا Ø[ور ورقه@, ÚÍ ÒÉاخ ٕاذا الشجُر@: ÍÒÉأن وقد /@ Õنَض� غّض وغ2م نَض�ة@, َغّضة
تقول Fك ,@ ÕÍßÈنا :@ÍÉل2ٔخـ وتقول ,@ÍßÈونا ونَضـ� ÕÍÉ نَ ء ãÏ¾ تقول نَعـتاً@, ÔÍÉالن
,@ÍÒÉفـن وجـهه ا$ ÍØÉنـ ويقال@: وصـفاءه@/ اللون خلوَص تريد ناِصـع@, ل2ٔبيض@:
ٕالzم@: ا

Ø
أح} ٕاّن Kّٕا العرب@, ك2م من كلّه ,@ÍÔÉفن يقول وبعÎÉم ,@ÍßÉفن يقول وبعÎÉم

نَضارة@/ ÍÔÉفن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حال@/ حسن عن يُعلن الظاهر

ã
| وبريق Xعان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

اKٕنسان@, صورة ومن النباتات ظاهر من اXوضوعات@, باخت2ف Oتلف اXع� وهذا
روحانّية@/ أو ماّديّة

وحسن والصفاء واKٕخÍÉار ء
ã
Ï¿ال

ã
واòلوص| وا�Fل سن Ô¡اoمفاه وأمّا

اKٔصل@/ لوازم fن والطراوة@: اللون

فيه@/ خلوصوصفاء ]ناسبة الذهبQّوز ع� اXاّدة وٕاط2ق

/@٢٢ . ٧٥ ـ Ìة ßºبا يومئٍذ وُوجوٌه ناِظرة ا Øwٕا�ر ناÍßÈة يومئٍذ ُوجوٌه

حـالة عـن عبارة Ì»َالب فٕاّن اÇXذكور@, اXعـ� يؤيّد بالباÌºة الناÍÈِة تَقابُل
أوانه@/ قبل وقُطوب ُعبوس

ٕا� النظر يناسب اXاّدة@: nعا وراء ا
Ø
W وهيى اmKخرة ã| النxضارة حالة ووجود

تـتحقّق ا Ø̂ ٕا اXعنويّة الروحانيّة النضارة حقيقة فٕاّن تعا�@, ٕاليه
Ø ã
القل	 والتوّجه الرّب
/@
Ø ã
çال2ّهو باKٕرتباط
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فراجع@/ النظر@, كلمة
ã
| عنه يبحث تعا� الرّب ٕا� والنظر

ـ oالن>ع ةَ ÒÍ ÖÉ نَ ُوجوِهِهم
ã
| تَعِرُف َينُظـروَن َع�ا3ٔراِئِك

à
oنَِع

ã
� لَ ا3ٔبراَر ٕاّن

/@٢٤ . ٨٣

اXعنوّية@, النعFت
ã
| م Øuوٕا ال2ّهوتيّة اKٔنوار من Gم Øيتج� ما ٕا� ينظرون أيى

وجوههم@/
ã
| آثارها وتلمع

فzا@/ والتحقّق التثّبت ع� يدّل الوجوه
ã
| النعمة آثار وXعان

/@١١ . ٧٦ ـ Ìوراً
Ô
ºو ÍÉةً نَ اُهم ولَق> اليَوم ذلك

Ú
Ì Ò¾ Lُا فَوقاُهم

وا¡Çزن التكّدر عن وخلوصه وصـفائه الباطن انبسـاط عن عبارة ال«Ìور

ã
| ÇXعان ظهور النÍÉة أّن Fك الباطن@,

ã
| وانبساط خلوص حالة فهو واKنقباض@,

الظاهر@/

اKٔوراق من مyا ي
اءي ما هو النباتات
ã
و| الوجه@/ هو ا¡يوان

ã
| والظاهر

ا�FÇد
ã
و| فzا@/ واخÍÉار وطراوة غضاضة عن عـبارة فzا فالنضارة واKٔغصان@,

وال�يق@/ اللون حسن هو والفوا@كه@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نطح@:
ومـات ونـفع@/ ÍÈب

ã
èبـا مـن مصدر وهو معروف@, الكبش نَطُْح ـ مصبا

ونـاطح وانتَطحا@, الكبشان وتَناطح نطيحة@, واKُن� نطيح@, فهو النطح@, من الكبش
مث2ً يÍÉب ـ كبشاِن فيه يَنتطح K ـ أمثاGم ومن ونِطاحاً@, مناطَحة بالكبش الرجل

أحد@/ فيه Oتلف Kو ل2ٔمر

عـليه وJمل ينِطح@/ الكبش نطَح يقال@: نَطح@/ وهو واحد أصل نطح@: ـ مقا
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ولذلك به@, ك
Ø
يت� K ٕانّه ويقولون وناِطح@/ نَطيح لك@: مستقب2ً أتاك ٕاذا

Øã
Ï¿للوح فيقال

أمر ناِطح@: وأصابه شدائده@/ أيى الدهر@, نواِطح الباب@: ومن نَطيح@/ للمشؤوم@: يقال
والناطح@/ النxطح طَ�@: ÒÌ Ú¿لل ويقال شديد@/

وَتناطحا@/ الكبشاِن انتطح وقد نَطّاح@, وكَبش وLوها@/ للِكباش النxطح@: ـ لسا
من نَطيح وكَبْش ا¡رب@/ ã| والرجال يول wوالس اKٔمواج َتناَطحت ذلك من ويُقتاس

ونطائح@/ نَطَحي @ِكباش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وغ�ها@/ والع� والكبش الثور

ã
| بَقْرن طعن هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

طاعنة@/ كانت ٕاذا اXسـتقبلة ا¡ادثة وكذلك تطعـن@,
ã
الّ� النازلة

ã
| Vازاً وتستعمل
وغ�ها@/ واKٔمواج@/

/@٣ . ٥ ـ ُبع الس> أ@كَل وما والن>طيحُة يُة د� Ò�Xوا والدُم@/// ْيتُة ÒXا َعَليكُم َمْت ُحر�

حيوان ينطحه الّذيى والنطيحة@: fات@/ علّو من سقط الّذيى ا¡يوان 
ّدية@:Xا
النطح@/ فيموتwذا آخر

صفات ا Øuفٕا والنطيحة@: 
ّديةXوا واXوقوذة اXنخنقة ـ كلFت
ã
التأنيث| وأمّا

السورة@: صدر
ã
| آية قبل ذ@كرت قد

ã
الّ� اKٔنعام ل}يمة

عليُكم@/ Òُيت� ما ٕا3ّ ا3ٔنعام يمُة Òw َلكُم ِحل>ْت اُ

ا¤لxلة@/ اKٔنعام عن اKٕستثناء مقام
ã
| ذ@كر ا

Ø
W ال}يمة فهذه

مواّدها كانت ٕاذا اXش}ة الصفة صيغ ٕاّن مراراً وقلنا فعيلة@, فهيى النطيحة وأمّا

Ø
j الثبوت@, ع� تدّل Kزمة فتكون الع�@,

Ø
ËÉب فُعَل ٕا� بالنقل Kزمة عل ÔQ متعّدية
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الصفة@/ تب�عyا

فالكلمة /@
Ø
ËÉبال نطُح وفعله Kزماً@, النطح صـفة فيه ثبتت ما ]ع� فالنطيحة

أو� والتأنيث وتؤّنث@, تذّكر موصوف دون من ذ@كر ٕاذا وفعيٌل ليست]ع�اXفعول@,
بصحيح@/ ليس للتأنيث K للنقل فzا التاء بأّن فالقول اXوصوف@, تأنيث ع� لتدّل

التذكية ¡قxا ٕاذا Kّٕا ا¤لxلة@, mال}ا عن وخارجة Tّرمة اKٔنعام هذه أّن فظهر
/@ Ôrذَ@كّي ما ٕا3ّ ـ@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نطف@:

Ø
j وبَـلَل@/ ة xنُُدو ـ واmKخر /@ ã� Ò¡ا من جنس ـ أحدYا أص2ن@: نطف@: ـ مقا
بل ويقال@: نََطفـة@/ الواحدة اللؤلؤ@, هو يقال النxَطف@: فاKّٔول@: فيه@/ ويتوّسع يسـتعار

Øحـ� مطرت نَطوٌف@: وليلة /@
ã
الصا| اXاء النwطفـة@: خر@: mKا واKٔصل الِقَرطة@/ النxَطف@:

ã
| Kّٕا يقال يكاد Kو التلّطخ@, النxَطف@: فيقال هذا يستعار Øj الَعَرق@, والن(طاف@: باح@/ xالص

فَسد@/ ء@:
ã
Ï¿ال ونَِطف َمعيب@/ أيى نَِطٌف ويقال والعيب@/ القبيح

القـربُة نـطفت زيد@: أبو وقال سال@/ قتل@: باب من ينطُف اXاء نَطف ـ مصبا
واXرأة@, الرجل ماء والنwطفة@: ُسْخف@/ أو ب Ö

Ì
Ò
º أو َوْهيىٍ ِمن قطرت ٕاذا نَطَفاناً@, تنطُف

أيى للنwطفـة@, فِعل Kو ك�@, أو قّل ã|الصـا اXاء أيضاً@: والنwطفة وِنطاف@/ نُطَف وbعها
لفظها@/ من فعل Gا K@يستعمل

يُـلّطخ@, أيى بُسـوء@, يُنطَف وف2ن بالعيـب@, التلطّخ النxَطف@: ـ ٤٣٦.٧ الع�
عَقر@/ أيى رَح Ôا� ونطََف رح@, Ôا� َعْقر والنxْطف@: به@/ يُقذف أيى بُفجور@, يُنطَف وف2ن
وا�ميع نَُطفة@, الواحدة وقيل@: اXاء@, الصافية وهيى نََطفة@, الواحدة@: اللؤلؤ@, والنxَطف@:
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والن(طاف@/ النwطَف وا�ميع ك�@, أو قّل ã|الصا اXاء والنwطَفة@: اXاء@/ بقطرة تشبzاً نَُطف@,

ã
الّ� والنwطفة@: كث�القََطران@/ نَطوف@: وأنف القاِطر@/ والناِطف@: والَقطر@/ ّب xالص والنxْطف@:

الّتفّزز@/ والتxنّطف@: الولد@/ مyا يكون

وع� /@
ã
الصا| اXاء وهيى َعْذبة@/ نُطفًة ãæوسقا َدماً@/ يَنطُف وسيفُه أقبَل ـ أسا

الن(َطف@, @آذاuّن ã|@ورأيت بالعيب@والفساد@/ تلطّخ نَطَف: وما@به الَعَرق@/ جبينه@نِطاف@من
منَطxفة@/ وَوصيفة اُذuا@, ã| ا�ارية تُعلّقها ماؤها صفا

ã
الّ� اللؤلؤ وأصلها الِقَرطة, وهيى

لؤلؤة من اKُذن شحمة
ã
| يُعلّق ما الِقرَطة@: الرأس@/ وLر القطع الَعقر@: ـ أقول

والتحّرز@/ التنّحيى التفّزز@: غ�ها@/ أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
غ� أو Tسوساً ّ ماّديى ء ãÏ¾ من ضعيف سي2ن اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

Tسوس@/

وترّشح ء@/
ã
Ï¾ من صاف ضعيف وسي2ن السيف@/ من التقاطر مصاديقه@: ومن

وخروج اXطر@من@السحاب@/ من@شخص@/@وتقاطر عيب@وفساد الَعَرق@من@البدن@/@وظهور

Ø ã
�Xا وخروج الِقربة@/ من والتقاطر اللينة@/

ã
| ببلوغ أو بالَعقر رح Ôا� من ال
ّشحات

اKٔنف@/ من الدماغ ماء وتقاطر واXرأة@/ الرجل من

لؤلؤة@, من @تكون
ã
الّ� الِقَرطة ا Øuأ فالظاهر اKُذن@: شحمة

ã
اXعلxقة@| الِقَرطة وأمّا

مطلق
ã
| واستعGFا اسـتعارة@, حينئذ فهيى صاف@, ماء من السائلة القطرة تشابه Øح�

Vاز@/
ã
| Vاز القرطة

ء@/
ã
Ï¾ من ويُ
ّشح يُنطَف ]ع�ما كاللwقمة فُعلة والنwطفة
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/@٤ . ١٤ ُمب�ـ
Õ
oَخص هَو فٕاذا@ ُنطَْفٍة ِمن ا3ٕنساَن َخَلَق

/@٣٧ . ١٨ ـ hًرج سّواك Ø
Ôj ُنطفة ِمن Ø Ôjتُراب خلَقكِمن باّلذيى أ@كفرَت

َخَلقنا Ø
Ôjَمك� َقرار

ã
| ُنطفًة َجَعلناه Ø

Ôjِط� ِمن ُسhلَة ِمن ا3ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد
/@١٣ . ٢٣ ـ ُمضغًة الَعلَقة َفَخَلقنا َعلََقة النJطفَة

/@٣٧ . ٧٥ ـ ي َفَسو> َفَخَلَق َعلقًة كاَن Ú Ôj Ò� ÔZ Ý ã ß
َم� ِمن ُنطفًة يُك nأ

مطالب@: ٕا� ٕاشارة الكرZة اmKيات هذه
ã
|

والط�يتحّصل الط�@, وهو باXاء@, ا¢تلط ال
اب هو اKٕنسان@: خلق مبدأ ـ ١
للـحيوان النـطفة تـتكّون الغذاء ومن ا¡يوانات@, �ميع غذاء هو الّذيى النبات منه
صـورة ٕا� بـالطبع اÇXتحّول ال
اب هو اKٕنسان لتكّون اKٔصيل فاXبدأ واKٕنسان@/

الط�@/

اXتحّصلة النطفة فهو نشوئه@: جريان
ã
و| عاXه

ã
اKٕنسان@| تكّون مبدأ وأمّا ـ ٢

,@
Ø ã
æالنفسا يى ØÎ¿للت مظهراً كونه باعتبار Ø ã�Xبا عyا Øيعـ� والنطفة واXرأة@/ الرجل من

الّزواج@/ عند سيu2ا باعتبار وبالنطفة

هو يى ØÎ¿والت ,@ Ø ãæالنفسا يى ØÎ¿الت وهو اKٕمناء@, من ا£هول بصيغة :@ Ò� ÔZ وكلمة
/@
Ø ã
�Xا يتحّصل يى ØÎ¿وبالت ,@ Ø ã�Xا ظهور منشأ

اXه�@/ اXاء هيى ã
الّ� النطفة وظهور يى ØÎ¿الت من معجون اKٕنسان فتكّون ـ ٣

اKٕنسان فكيفNهل العلقة@/ ٕا� النطفة تتحّول
Ø
j والط�@, ال
اب من اXاء ذلك ومبدأ

مه�وعلقة@, وماء ّ يى ØÎ¿ت ِمن تكّوَن فٕانّه وجوده@, وَهوان نفسه وضعف خلقته ]راتب
مب�@/ oخص هو فٕاذا

مقامات اXه�@والعلقة@ٕا� ال
اب@واXاء من وجوده ّول ÔJ ف2زم@ل2ٕنسان@أن ـ ٤



١٧٩ نطق

Kهوتيّاً ٕانساناً ويص� ال2ّهوت@, nعوا ٕا� ينxيى Øح� نورانّية@, لطيفة روحانيّة عالية
واòصومة@/ والعصيان ا2òف يرتفع Øح� تعا�@, ا$ نور ã| فانياً

الرجل ماء من ِسلّول ِسلّولَ�@: من ت
ّكب النطفة أّن اليـوم انكشف وقد ـ ٥
فيدخل يّتحدان@بالل(قاح

Ø
j اُُوول@/ اXرأة@ويسّمي ماء من وِسلّول ٕاسِپرماُتُزئيد@/ ويسّمي

اُُوول@/
ã
| ٕاسِپرماُتُزئيد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نطق@:
وأنـطقه منه@, Ëºٕا

Ø
ËÉبال والنwطق ومَنِطقاً@, ÍÈب باب من نُطقاً نطق ـ مصبا

Øبـ� الكتاب@: ونطق الرجل@/ نطق يقال Fك لسانه نطق ويقال@: ينطق@/ جعله ٕانطاقاً@:
ٕازار ِمثل وهو وُكُتب@, ِكتاب مثل نُطُق bعه والن(طاق تكّلم@/ ف2ن@: وانتطق وأوضح@/
به شددَت ما واßXنطق@: للِمهنة@/ وسطَها به تَشّد حبل هو وقيل اXرأة@, تلبسه تكّة فيه

واحد@/ واßXنطق الن(طاق هذا فع� وسطَك

جنس ـ واmKخر ه@,
Ò
أش} ما أو ك2م ـ أحدYا صحيحان@: أص2ن نطق@: ـ مقا

ـ ÇLن نفهمـه K Xا هذا ويكون نُطـقاً@/ ينِطق ونَطق اÒXنطـق@/ ـ اKّٔول اللباس@/ من
الناِطقة@, اòا¼Íة@: وتسّمي ِتّكة@, فيه ٕازار الن(طاق@: ـ واmKخر /@� الط> َمنِطق وعّلمناه
كأ@نّه َيركبه@, nو جانَبه ٕاذا فرَسه@, مُنتَِطقاً ف2ن وجاء Gم@/ أ@كََمة الن(طاق@: ]وضع ا Øu@Kٔ

Pنبه@/ كان ٕاذا منه@, الن(طاق عند

ا$ أنطقَه وقد البليغ@/ واßXنطيق@: الك2م@/ واÒXنِطق@: تكّلم@/ الناطق@: نطق ـ لسا
مَنطقه@/ ء@:

ã
Ï¾ كّل وك2م ينطق@/ كأ@نّه , Ùب� ناطق: وكتاب كّلمه@وناطقه@/ أيى واستنطقه@,

ا¡Çيوان@, فـالناطق ناِطق@: Kو صاِمت له ما ـ وقوGم /@Kتَقـاَو الرُجـ2ن@: وتَناطق
ِمـنطق يقال@: وسـطه@/ به شّد ما كّل والن(طاق@: واßXنطقة واßXنطق ِسواه@/ ما والصامت



نطق ١٨٠

Ìاد@/ ßºو وِم«Ìد اف ß¡و وِملحف وٕازار ِم�ر يقال Fك واحد@, ]ع� ونِطاق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو قال من الظاهر

ã
| ]ا الباطن

ã
| Xا ٕاظهار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ورائها@/ Dف أو اXاّدة nعا
ã
و| غ�Yا@, أو حيوان أو ٕانسان

ã
| حال@, أو صوت

ã
|

Ø
Fع K@يُظهـر ما فالصـامت والصامت@, مت xالص والناطق@: النطق قبال ã

و|
ا�Fدات@/

ã
| Fك Lو@, ّ بأيى باطنه

:@
ã
| Fك والك2م@, بالقول فالنwطق

/@٣ . ٥٣ ـ َوي ÒGا َعن َينِطُق وما َغَوي وما صاِحُبكُم َضل> ما

الوحيى ٕا� مستنداً لينطق ُعلو@, ٕا� ا¦ايل قباله ã
و| ُسفل@, ا� [ايل وي@: ÒGا
اXتعال@: الرّب جانب من واKٕلقاء

الُقوي@/ َشديُد عل>مه يوَحي َوحيىٌ ٕا3ّ هَو ٕان

وفـق وع� ,@
Ø ã
æالنفسا ا¦Çايل باقتضاء التكلّم عن عبارة اGوي@: عن والنطق

اXاّدّية@/ ا£اريى وباقتضاء اKٔنفس [اي2ت

:@
ã
| Fك خلقxم@, ع�وفق ا¡يوان

ã
| والنwطق

/@١٦ . ٢٧ ـ � الط> َمنِطَق منا ُعل� النّاُس ا Ûv@أ يا وقاَل

وجريان@/ استمرار ع� ويدّل ّ ميميى مصدر واXنِطق الطائر@/ bع �xالط

أفراد ب� Dف wا يتفاهم به خاّصة كيفيّة ع� مyا نوع كّل ã
| الطّيور ومَنطق

علم pعr
Ø ã
النّ	 سلDن اُعطيى وقد حياtا@, جريان من لنا اXشاهد هو وهذا النوع@, ذلك



١٨١ نطق

اXنطق@/ ذلك أنواع bيع

صوت من ا¢Çتـلفة أقسـامه bيع ع� أطلق قد الكرZـة اmKيـة
ã
| فاXنطق

البـاطن
ã
| Xا ٕاظهار مyا كّل

ã
و| أخري@, كيفيّة أو وٕاشارة معيّنة وحالة Uصوص

نوعه@/ أفراد ٕاليه الضم�يتوّجه
ã
| Xا وٕابراز

. ٤١ ـ ء
ã
Ï Ò¾ ُكل> أنَطَق ال>ذيى Lُا أنَطقنا قالوا َعَلينا Ôkد

ß
Î Ò¾ Ò ßn لودهم Ô ß� وقالوا

/@٢١

هذا كان ا@ ØXو اKٕنسان@, من الصادرة اKٔعFل بBم Îا
Ø
ºا] باعتبار لود Ôا� ٕانتخاب

النطق فٕاّن بالتحقيق@, عنه نبحث أن نستطيع ف2 حواّسنا@: ضوابط عن خارجاً النطق

ã
| Fك فzا@ اòطوط بدKلة أو ا¡الّية@, والدKلة اKٕظهار بطريق يكون أن Zكن فzا

التفاهم@/ توجب اُخر وظهورات بتشك2ّت أو الكّف@, خطوط

مـنقاس اللطيفة nالعـا تلك
ã
| النطق أّن عليـك يذهب ف2 حال@: ّ أيى وع�

ã
| ظهوره من ف2بّد وا¢ارج@, واللسان والفم اGواء بوسائل ّ الظاهريى ّ اXاّديى بالنطق

اXاّدّية@/ الوسائل wذه يكون أن أيضاً nالعا تلك

قد خصوصيّاtا وسائر يّـة اXاد( ولذائذها ووسائلها وأسـباwا اXاّدة nعا فٕاّن
لطيفة nعا وهيى اXاّدة@, nعا وراء Dف وهيى اmKخرة@, nعا ٕا� واKٕنتقال باXوت انxت
ء
ã
Ï¾ فzا وليس ء@,

ã
Ï¾ الشـاعرة

ß
غ� ا�ـFدات من فzا ليس وٕادراك حـياة ودار

شاعرة@/ ناطقة كلّها اKٔشياء بل صامت@,

بـ� Dف والتفاهم فzا
ã
æعاXا وٕاظهارات ومكاXاtا ولغاtا nالعـا تلك ونطق

ا Øuفكأ واXلل@, الطبـقات bـيع ب� Dف wا يتـفاهم عامّـة Uصـوصة بلغات أهلها
اmKخـرة أهـل لسان أّن ورد وقد /@nالعـا تلك مقتضيات ]ناسـبة الطبيعيّة @كاKُمور
العرب للغة خصوصيّة ف2 واKّٕتضاح@, Øالتب� ع� تدّل الَعَرب وماّدة عربّية@, ولغاtم



نطق ١٨٢

/@ Øالتب� يوجب بطور التكلّم اXراد بل اXورد@, هذا ã
|

/@٦٤ . ٢٩ ـ َيعلمون كانوا لَو َيوان Ò¡ ا يى ß ÒG خرةَ Ð3ا الّداَر وٕاّن

ـ َيكسبون كانوا ]ا أرُجُلهم ¿Îُد وتَ أيِدvم وُتكّلمنا أفواِهِهم Òَع�
Ô ß
r ÒK اليوَم

/@٦٥ . ٣٦

باKٔفواه@, rالتكلّم ÔO قد القيامة يوم ع�أّن ¼JÍة اmKيت�الكرZت�دKلة
ã
|

حياة K
ã
الّ� اXاّدة nعا جريان خا[ة فيه وكذلك واKٔرجل@/ اKٔيديى بتكلّم ويبتدٔي

فzا@/
/@٢٩ . ٤٥ ـ با¡ّق َعَليكُم َينِطُق كتاُبنا@ هذا@

وبـرنا¶ وا¡Çاجة واÇXقصود والنـظر الغرض من الباطن
ã
| ما ٕاظهار النطق

ء
ã
Ï¿ال وجود يكون كان@: طريق ّ الضم�بأيى ã| ما وانتٕابراز النطق فُقد وٕاذا العمل@/
وا�Çòات ثار mKا بظهور ء

ã
Ï¾ كّل م�لة فٕاّن وخ�@, فائدة منه يشـاهد Kو أثر ب2

له@/ فائدة K ء
ã
Ï¾

ã
| خ� Kو عليه@, 
تّبةXا

بقوله@: Gة mKا وجود ا�òعن
ã
بن pعroٕابراه استدّل هذا وع�

/@٩٢ . ٣٧ ـ َتنِطقون 3 لكُم ما تأ@كلوَن أ3

/@٦٣ . ٢١ ـ َينِطقون كانوا ٕان فاسألوهم هذا هم Ôكب� فَعله َبل

دون ِمن أفتعُبدون قال َينِطقون هؤ3ء ما علمَت َلَقد م
ß
Î ßºَع�ُرؤو ُنِكُسوا Øj

ـ َتعِقلون hأفLا دون ِمن تعُبدون ا ßXو َلكُم اُف� @كُم ØÍÉ يَ و3 شيئاً َينفُعكُم 3 ما Lا
/@٦٥ .@@٢١

بقوله@: Kًأّو Gة mKا فخاطب

َتنطقون@/ 3 لكُم ما



١٨٣ نطق

مقصدكم m2وما@ي اXنافع وQلبوا عن@أنفسكم@, m2يK وما اXضاّر تَدفعوا Øح�
شأنكم@/ وتُظهروا مقامكم وتُثبّتوا ٕاليكم@,

بقوله@: اع
اÎÈم جواب
ã
| قال

Ø
j

هم@/ Ôكب� فَعلَُه َبل

مـقام يـقوم أن له Nوز فكيف نفسه عن ØÍÉال دفع يستطع n ٕاذا الكب� فٕاّن
هذا

ã
| ا£رم العاجز Í

Ø
اXق½ فهو أتباعه@! عن ØÍÉال يدفع أن يَقدر وكيف الك�ياء@,

أتباعه@/ وعن نفسه عن والصيانة ا¡فاظة يستطع nحيث اXقام@,

تعا�@: مع�قوله يظهر وwذا

/@٣٥ . ٧٧ ـ فَيعتذرون Gم يؤذَن و3 ينِطقون 3 يوُم هذا
/@٨٥ . ٢٧ ـ َينِطقون 3 فهم ظَلموا ا

ß
[ zم َعلَ الَقوُل ووَقع

K ا£Çرمّية@, كFل ومشاهدة التامّة وا¤كوميّة Øوالتح� العجز uاية من م Øuفٕا
جان}م@/ ٕا� خ�اً Nلبوا أو ØÍÈ عن ]نطقهم يدفعوا أو ينطقوا@, أن يستطيعون

أن>كُم ما ِمثَل ّق Ò¡ وا3ٔرضٕان>ُه Êء
Ú
ال« َرب� َفَو توَعدون وما ِرزُقكم Êء

Ú
ال«

ã
و|

/@٢٣ . ٥١ ـ َتنِطقون

الّدين@: يوم ٕا� يعود ٕاّنه@, كلمة
ã
| الضم�

يَن@/ الد� يوُم أيّاَن يسألوَن

والبحث@/ الك2م مورد فٕانّه

مالكيّة وظهور وأحكام@, مقّررات قبال وانقياد خضوع يوم الدين يوم كان ا ØXو
الضم�

ã
| ما ظهور وهو بالنطق تشبzه فيناسب قاهرة@: وعّزة تامّة وحكومة مطلقة

وخ�ات@/ مصا¬ وجلب اُمور oوتنظ قدرة وٕاعFل اختيار من الباطن
ã
| ما وٕابراز



نظر ١٨٤

الن(طاق كون ]ناسبة ّ Vازيى مع� فهو الوسط@: به يشّد وما اßXنطقة مفهوم وأمّا
بـالوظيفة العمل ع� يدّل وهو واXعاونة للخدمة الxيّؤ من الباطن ã| ما ٕاظهار فيه

فيه@/ اòالص oوالتصم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نظر@:
ء
ã
Ï¿ال تأمّـل وهو واحد@, مع� ٕا� فروعـه يرجع صحيح أصل نظر@: ـ مقا
عاينتـه@/ ٕاذا ٕاليه@, أنظر ء

ã
Ï¿ال ٕا� نظرُت فيقال@: فيه@, ويتّسع يسـتعار

Ø
j ومعاينته@,

ã
çيأ الّذيى الوقت ٕا� ينظر كأ@نّه القياس@, ذلك وهو انتظرته@, أيى نظرته@, ويقولون@:
ٕا� الدهر ونظر ا@/ Òtنبا أَرْت اKٔرُض@: نظرِت قوGم@: واKٕتّساع ا£از باب ومن فيه@/

سواًء@/ كانا وٕا�نَظ�ه ٕاليه نُظر ٕاذا ٕانّه أيى هذا@, نظ� وهذا فأهلكهم@/ ف2ن ã�ب

وا�مع ناظر@, والفاعل أب½Íته@/ أيضاً@: ٕاليه ونظرت نظراً@, أنُظره نظرته ـ مصبا
بـه Íß½يُب الّذيى العـ� من اKٔصغر السـواد والناظر للحارس@/ الناظور ومنه نَظّارة@,
مثل والنxِظرة أّخرته@, الديَن@: وأنظرت تدّبرت@/ اKٔمر@: ã| ونظرت شخَصه@/ اKٕنسان
ونظرت لغة@/ ث2ثيّاً@, الديَن ونَظرته فتأخ�@/ أيى ٕا�َمي«Ìة@, فنِظرة منه@, Ëºٕا @َكِلمة@:
/@
ã
ب

ã
æعاXا وٕا� بنفسه@, اXب½Íات ٕا� يَتعّدي بعÎÉم@: وقال ]ع�@/ وانتظرته ء

ã
Ï¿ال

جادله@/ وناَظره@: الرياض@/
ã
| ه Øالت��ع[ العجم يستعملها كلمة بالفتح والنظارة

النxَظران@/ وكذلك بالع�@, ء
ã
Ï¿ال تأمّل النxَظر@: ـ صحا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ّ ماّديى موضوع ã

| وIقيق تعّمق
ã
| رؤية هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
ببص�ة@/ أو Í½بب ,@ ّ معنويى



١٨٥ نظر

الفروق@/
ã
| Fك والظهور@, اGدي طلب النظر أّن رأي@:

ã
| وسبق

:@
ã
| Fك ا¤سوس@, ّ اXاّديى ã| فالنظر

/@٨٨ . ٣٧ ـ oَسق
ã
Øæ ٕا فقاَل النّجوم

ã
| َنظرةً فنظَر

/@٢٤ . ٨٠ ـ ٕا�طعاِمه ا3ٕنسان فلَيْنظر

/@٦ . ٥٠ ـ َبَنْيناها كيَف فوَقهم Êء
Ø
ٕا�ال« ينظروا أفلم

/@١٧ . ٨٨ ُخِلَقتـ كيَف ٕا�ا3بل ينُظرون hأف

اKُمور@/ هذه
ã
| والتدّبر بالب½Íوالتعّمق التوّجه ويراد

:@
ã
| Fك اXعنويّات@, ã| والنظر

/@٤٠ . ٧٨ ـ الكاِفر ويقول َيداُه َمْت قد> ما اXرُء@ َينظُر يوَم

اXتقّدمة@/ واKٔخ2ق اKٔعFل آثار يراد

:@
ã
| Fك اKُخروّية@, اKُمور

ã
| والنظر

/@٢٣ . ٨٣ ـ َينُظرون ا3ٔراِئِك Òَع�
à
oنَع

ã
� لَ ا3ٔبراَر ٕاّن

/@٦٨ . ٣٩ ـ َينُظرون ِقياٌم@ ُهم فٕاذا@ اُخَري فيه ُنِفخ Øj

البا¼Íة فٕاّن روحانّية@, ببص�ة يكون أن Kبّد اXاّدة@: nعا ماوراء ٕا� والنظر
وقواه@/ البدن ]وت تف� الظاهريّة البدنيّة

ã
َتـَري� َلـن قاَل ٕاليَك أنظُْر

ã
æأِر َرب� قاَل ربJه وكل>مه يـقاتنا ßX Ïºمو جاء ا Ø ÒXو

/@١٤٣ . ٧ ـ َبل Ò� ٕا�ا اُنظُْر ولكن

/@٢٣ . ٧٥ ـ ناِظَرة ا Ùwٕا�ر ةٌ ÒÍßÈنا َيوَمئٍذ ُوجوٌه

بال¿Îود@/ أو بالبصـ�ة أو Í½بالب الرؤية تعّم مطلق الرؤية ٕاّن رأي@:
ã
| قلنا
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من اKٕنسان
ã
| اKٔرضمن@ا�بال@,@أو

ã
مصاديقه@| من كان سواء العظoفطرًة وا�بل@:

/@
Ø ã
باط� حال حسن عن يُعلن الصورة

ã
| Xعان عن عبارة والنضارة@: واKّٕنّية@/ العظمة

اKٕختيار حال عن وخرج قلبه والxاب اشتياقه فازداد pعrÏºمو ا$ كلّم ا ØXو
يراه@/ أن يستطيع K بأ@نّه فاجيب التاّمة@/ بالرؤية الكامل اللقاء فسأل لنفسه@, وا¦الك

وجـوده بنفس تتعلّق رؤيته فٕاّن تعّمق@: مع ٕاليه النظر وب� رؤيته ب� وفرق
وQّلياته@, bاله@وج2له@ونوره@وwائه يتحّصل@بالتوّجه@ٕا� ٕاليه@فهو النظر 2Rف تعا�@/
واXظهريّة الَوجهيّة ٕا�مقام بالغ وهو ونورانيّة نضارة فيه اKٕنسان كان ٕاذا Wكن وهذا

الثانية@/ اmKية
ã
| Fك تعا�@, صفاته

ã
Ø�Q من

وراء Dف أو الدنيوّية@, ا¡ياة
ã
| يتحقّقا أن ب� Fzف فرق K ال¿Ìطان وهذان

عـن كامل Kنقطاع
Ø
kوأ أÎºل اmKخرة

ã
| ال¿Ìط� Iّصـل كان وٕان ا¡ـياة@, هذه

فzا@/ التعلّقات

أ@نّه Kّٕا ٕاليه@, النظر هو أيضاً@: اKُو� اmKية
ã
| واXسؤول اXقصود أّن O Kو

ما يفعل مطلق قادر تعا� بأ@نّه عاXاً تعا�@, ا$ جانب من الرؤية وٕاNاد اKٕراءة طلب
يشاء@/ كيف يشاء ]ا يشاء

ضعيفKيستطيع Tدود ٕانّه حيث العبد, جانب من اKٕمتناع فأجاب@تعا�بأّن
وجّل عّز ا$ جانب من امتناع Kو يشاهده@, بأن وجوده

ã
| التحّمل Zكن Kو يراه أن

اKٕراءة@/
ã
|

وهو نفسه
ã
وثابت| oعظ فٕانّه الّس2م@, موÏºعليه وجود عن عبارة وا�بل

ع�قدرة تتوقّف تعا� نفسوجوده رؤية أ@ّن Kّٕا وNيب@, ك2مه ويسمع ربّه يناجيى
اXراتب@/ هذه فوق روحانيّة وسعة واستعداد

:@
ã
| Fك نظر@, وذا ناظراً شخص ]ع�جعل فهو اKٕنظار@: وأمّا
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/@١٤ . ٧ ـ ُيبَعثون ٕا�يوم
ã
æأنِظر قاَل

/@١٩٥ . ٧ ـ ُتنِظرون hف ِكيدوِن @ Új Ìكاءكُم Ô¾ اْدعوا ُقِل

/@٢٩ . ٤٤ ـ ُمنَظرين كانوا وا3ٔرضوما@ Êُء
Ú
ال« علzم َبَكْت ا@ Òf

/@٨٠ . ٣٨ ـ اXنَظرين فٕانّكِمن قال

مع� فيه بل ال
ّقـب@, وليس]ع� والتأخـ�@, اKمهال اXع� هذا آثار ومن
وIقيق@/ تعّمق

ã
| رؤية أيى ,@ ّ وجوديى أمر وهو النظر

من فهو ال
ّقب@: مفهوم وأمّا وانتخابه@, النظر اختيار ]ع� فهو اKٕنتظار@: وأمّا
:@
ã
| Fك النظر@, مع� اختيار لوازم

/@٢٣ . ٣٣ ـ ينتِظر َمن م Ôyوم بَه ÒL ÏÉ َق َمن م Ôyf

/@٢٠ . ١٠ ـ اXنتِظرين ِمن َمَعكُم
ã
Ùæ ٕا فانتِظروا

النـظر برنا¶ اKٕنسان اختار وٕاذا واختياره@, النظر ي2حظ اKٕنتظار كلمة
ã
ف

م
ّقب@/ فهو عام2ً@: اKٔمر ذلك
ã
| وكان

اXاّدة@/ مشتقّات bيع
ã
| Tفوظ فاKٔصل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعج@:
اòالص@/ البياض النxَعج: منه اKٔلوان, ع�@لون@من صحيح@يدّل أصل نعج: ـ مقا
الوحش َبَقـر من ويكون الضأن@, من النxعجة ومنه /@hكر اللون حَسُن ناعج@: وbل
ونَـِعج الَبـقر@/ الرمـل@: ونِعاُج ِنعاج@/ اKٔجناس هذه Kٕناث يقال@: ا�بل@, شاِء وِمن
فيقال اKٕبل@: نَواعج أمّا ِنعاُجهم@/ نت ßd وأنَعجوا@: عنه@/ فاHُم نَعجٍة ¡م أ@كل الرجُل@:
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اللون@/ حسنة ناعجة@: وٕامرأة القياس@/ من ذ@كرناه Xا mالكرا ا Øu@أ وعندنا Ìاع@, Ù»ال هيى
للنبات@/ مكُرمَة وهيى اXستوية@, ال«Îلة اKٔرض@: من والناِعجة

طـَلب مثل نَْعجاً ينُعج اللـون نَعج وقد اòالص@/ اKٕبيضاض النxَعج@: ـ صحا
وقد الوحش@/ نِعاج علzا تُصاد

ã
الّ� هيى ويقال النوق@/ من البيضاء والناِعجة@: يطُلب@/

نِعاج وا�مع الضأن@, من والنxعجة َمَعَجْت@/ ã
| لغة أÌºعت@, س�ها@:

ã
| الناقة نَعجت

من البقـر لغ� يقال Kو َنعجـة@, واحدtا الوحش@, البَقـر الرمل@: ونِعاُج وَنَعجات@/
نت@/ ßd نَعجاً@: تنَعج اKٕبل وَنِعجت ِنعاج@/ الوحش

والعرب /@
Ø ã
� ا�بَ @والشاء ØãÏ¿الوح الضأن@والظباء@والبقر اKُن�من النxعجة@: ـ لسا

اXرأة@/ عن والشاة بالنعجة
ã
Ø�تُك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Øã
Ï¿الوح والبقر والظ(باء الضـأن من اKُن� هو الكلمة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

الظريفة@, اXرأة عن wا Ø�ويك تستعار Øj اللحم@/ مأ@كول ظريف هو ا
Ø
W ,@

Ø ã
ا�ب� والشاء

س�ها@/
ã
| ال«Ìيعة الظريفة اKٕبل وعن اللون@, حسن أو أبيض@, ظريف حيوان وعن

الرجُل ينَعج نِعج فيقال@: اXشتقّات@, بعض ّ اKٕنðاعيى باKٕشتقاق مyا ويشتّق
]ناسبته

Ø
j نعجة@, صار فكأ@نّه معدته@/ ع� فثقل النعجة ¡م أ@كل ٕاذا ونُعوجاً@, نََعجاً

والتثّبت@/ ع�@اXع�,@فٕاّن@الك«Ìة@ل2ٕنكسار @يدّل
ã
ÏÈاXا@

ã
| Ì»والك ع�السمن@/ يطلق

اKبيضاض@/ ع� يطلق الظرافة ]ناسبة وهكذا

قالوا مyم َفَفِزَع داوَد@ Òَع� َدخلوا ٕاذ الِمحراَب َتسّوروا اË½Òòٕاذ َنبأُ وَهلأتاَك

ã
æ وَعز> أ@كِفلنzا َفقاَل واحدة نَعَجٌة Ò ãَو� نَعجًة وِتسعوَن ِتسٌع له أخيى هذا ٕاّن فْ /// ÒH 3
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/@٢٣ . ٣٨ ـ ٕا�ِنعاجه َنعجتك ُبسؤاِل َظلَمك َلَقد قال طاب ßòا ã|

واختيار اÇGيجان أخذ والتسّور اعتـ2ء@, مع اGيجان وهو ور xالس من التسّور
Uصوص Tّل أو بيت أو مسجد من للعبادة اXعّد ا¤ّل والِمحراب@: اKٕعت2ء@وٕاظهاره@/

العبادة@/ وسيلة وهو

ع�جهة كان منه السؤال هذا ولعّل فيه@, الداعيى ُيذكر فلم النعجة@: سؤال وأمّا
قوله@: بدليل صحيحة

اòطاب@/
ã
|
ã
æوعّز

بدليل وهذا وتدقيق@/ Iقيق دون من كان فلعلّه ظلم@: سؤاله بأّن القضاء وأمّا
وأناب@/ را@كعاً وخر> رب>ه فاستَغفر ـ قوله

هيى النعجة وأّن ا2Xئكة@, هم ا¡اÍÈين أّن من التفاسـ�@: ã| يقال ما وأمّا
البيـت@, جدار ع� ارتفاع هو التسّور وأّن النسـاء@, ِخطبة من طاب ßòا وأّن اXرأة@,
خ2ف ع� وهيى الكرZـة@, اmKيات مدلول وعن ا¡ـّق عن خارج فكلّها وغ�ها@:

الصحيح@/ ا�ريان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعس@:
نُعxس وا�مع ناِعس@, فهو واËºKٕالنwعاس@, قتل@, باب نَعسينُعسمن ـ مصبا
وأّول /@Ï

Ò
ونَع« نَعسان قيل ا Ø[ور نواِعس@, وا�مع ناِعسة@, واXرأة وُر@ّكع@, را@كع مثل

وُرويى النعاس@/ ثقل وهو الَوَسن
Ø
j النوم@, ٕا� اKٕنسان Jتاج أن وهو النwعاس النوم

َينامون@/ K ا�نّة أهَل أّن

َنعوس@, وناقـة نُعاسـاً@, ينُعس ونَعس َوَسـن@/ ع� يدّل أصـل نعس@: ـ مقا
نَعست@/ ت xدر ٕاذا ا Øu@Kٔ ّر@, xبالد Êحة Ú»بال توصف
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dعناهم وقد ناعس@/ فهو شديدة@, ونَْعسة نُعاساً ينَعس نَعس ـ ٣٣٨.١ الع�
نظائره@/ ع� ء

ã
Ï¿ال aلوا ا Ø[ور /@ Ò�وَوس ع�َوْسنان aلوه ,@Ï

Ò
ونَع« نَعسان يقولون

نوم@/ غ� من نة الس( النwعاس@: وحقيقة نُعاساً@, ينُعس نَعس ـ ١٠٥.٢ الxذيب
الرجـل@, أنعَس ـ عمرو وعن /@Fوضعفه وا�سـم الرأيى ل� النxعس@: ـ@ Ø ãèعراKٔا ابن
ٕاذا السوُق ونعست ا¡ْلب@/ عند عينzا تُغمض َنعوس@: وناقة /@

×
كُسا� ببن� جاء ٕاذا

النعاس@/ بك�ة يوصف والكلب @كَسدت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
البـدن اقـتضاء مـورد

ã
| والرخوة الفتـور هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

البدنّية@/ اKٔعضاء
ã
| وفتور رخوة حالة ل2ٕنسان حينئذ فيحصل بطبيعته@, ل2ٕس
احة

اKسـ
احـة ٕا� اKٕنسان فيحتاج وVاهدة@, عمل طول بعد Iصل ا Ø̂ ٕا ا¡الة وهذه
والنوم@/

نة@, الس( بعدها تتحقّق Øj البدنّية@, اKٕس
احة مراتب ظهور من حالة أّول فهيى
وِسن من نة والس( النوم@/ ويعقّ}ا البدن@, ã| ثقل وحصول النعاس

ã
| شّدة حالة وهيى

الوسن@/
ã
| عyا البحث ء وسيجيى /@ Ò�َوس وهيى َوسناُن فهو وِسنًة@, َوَسناً يوَسن

/@١٥٤ . ٣ ـ منكُم Ïطائفًة Ò¿يَغ ُنعاساً أَمنًَة الَغّم َبعد ِمن عليكُم أنَزل Ú Ôj

. ٨ ـ به ركُم @لُيطه� ماًء Êِء Ú»ال مَن َعَليكُم ل Ù� ويُ منه أَمنًة النJعاَس ُيغّشيكم ٕاذ
/@١١

ã
| وIّول داء ع� يدّل ا

Ø
W غالباً ء Nيى وفُعال وُصداع@, كزكام مصدر النwعاس

ã
| الفـتحت� بوجود اسـتمرار@, ع� ويدّل مصدر والَعجلة@, كالغلَبة واKٔمَنَة اXزاج@/
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النعاس الثانية@: اmKية
ã
و| منه@/ بدل والنwعاس مفعول@, اKُو� اmKية ã| واKٔمَنة الصيغة@/

Kٔجله@/ مفعول أو بدل ٕامّا منه واKٔمنَة مفعول@,

واKٕس
احة النعاس يناسبه Kو الغّم بعد واقع فٕانّه اKُو�@:
ã
| اKٔمَنة hوتقد

واKٔمن وwجة@/ Ìºور أو سعة أو صّحة أو نور قبال
ã
| التغطّيى هو الغّم فٕاّن والفراغ@,

والنعاس أص2ً@, الوحشة ورفع اKٔمن فيكون واKٕضطراب@, اòوف رفع وهو خ2فه
ولوازمه@/ آثاره من

اKٔمن وذ@كر النعاس@, Iّصل ٕا� فzا النظر فٕاّن الثانية@:
ã
| اKٔمن تأخ� وأمّا

Kًمفعو فيكون اKٔمن@, ÇIقّق وهو وعلّته النعاس حصول مبدأ أّن ٕا� ل2ٕشارة بعده
Kٔجله@/

ã
و| جرياuا

ã
| اختلفوا وقد بدر@, غزوة

ã
نزلت| قد الكرZة اmKيات هذه ٕاّن

Ø
j

هشام@/ ابن س�ة راجع ـ غنا_ها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعق@:
صاح ٕاذا وينِعق@: ينَعق sبالغ الراعيى ونَعق صوت@/ ع� تدّل كلمة نعق@: ـ مقا

نعيقاً@/ َزجراً@, به

ËºKٕوا وزجرها@/ بغنمه صاح نَعيقاً@: بابÍÈب من ينِعق الراعيى نَعق ـ مصبا
النwعاق@/

ينِعق الغراُب ونَعق زجراً@/ wا صاح نَعيقاً@: sبالغ الراعيى نَعق ـ ١٧١.١ الع�
الي«Ìي@/ ا�Çوزاء ِرجل أحدYا كوكبان والنـاعقان@: أحسن@/ وبالغ� ونَعيقاً@, نُعاقاً
وزاء@/ Òا� ã| كوكب� أضوأ@ وYا قعَة@, ÒGا يُسّمي الّذيى وهو اZKٔن@, مَنك}ا واKٔخري

ونَـَعق اُدعـها@/ أيى بـضأنك@, ٕانِعق يقال@: الشاء@/ الراعيى دعاء النxعيق@: ـ لسا
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وزجرها@/ wا صاح :@sبالغ الراعيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
إدارة Iت تكون

ã
الّ� ل2ٔنعام والدعاء النداء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

وتأمينه@/ الراعيى

Kبّد ودعوtا اKٔنعام نداء فٕاّن ]قتÏÉاXورد@, هيى ا Ø̂ فٕا والزجر@: الصيحة وأمّا
اXع� هذا ويصدق /@ والyيى ]ع�اXنع والزجر /@ Ø ãج� وبصوت شديد بوجه تكون أن

وحركة@/ مس� عن الزجُر بالنداء قصد ٕاذا

@ُبكـٌم
Þ
Ë Ô¼ وِنداًء@ ُدعاء ٕا3ّ َيسمع 3 ]ا َينِعق ال>ذيى @@َكَمَثِل َكَفروا ال>ذيَن وَمَثل

/@١٧١ . ٢ ـ َيعِقلون 3 فهم ُعميىٌ

الصفات@اKٔصيلة@اXمتازة@, ثلّية@أيى ßXما@يّتصف@با سن,@وهو Ò¡كا ة Ø
َثل@صفة@مش} ÒXا

الكـافرين
ã
| اKٔصيلة اXمتازة الصفات ٕاّن ويراد الناِعق@/ ]ثَل الكافرين مثَل فشـبّه

ء@/
ã
Ï¿ل الصفات فيه ]ع�اXتمث(ل فاXثَل يسمع@, K ]ا الناعق

ã
| اKٔصيلة @كالصفات

ا¤Çيط@, القـادر العزيز ا$ عن واKٕعراض ا¡ّق 
س هو الكافر
ã
| فاXتمث(ل

Kو تنفعه Kو شيئاً اXتعال ا$ عن تغنيه K ماّديّة واُمور وأهوية أصنام ٕا� والتوّجه
ومضيقة@/ ابت2ء تدفع Kو اً ØÍÈ عنه تكشف Kو ونداءه دعاءه Qيب Kو ه ØÍÉت

ويدعو وOاطب يناديى فٕانّه يسـمع@: K ]ا الناعق من كاXتمث(ل اXعـ� وهذا
نداء مطلق Kّٕا تفهم K ال}يمة أّن Kّٕا وا2òف@, العصيان عن ويزجر ٕا�جانبه ال}يمة

اXقدار@/ wذا Kّٕا Fyبي التفاهم Jصل Kو ودعوة@,

اKٔرباب كان ٕاذا@ وهذا الناعق@, كحال ا$@: دون من أرباباً ذ ØHا ٕاذا الكافر فحال
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غـ� اÇXصـنوعة واKٔوثان اKٔصـنام من @كان ٕاذا وأمّا الشـاعرة@, النفوس ذويى من
أص2ً@/ شيئاً تسمع ف2 الشاعرة@:

الكرZة@: اmKيات من قبلها ما اXع�@: هذا ع� ويدّل

وٕاذا م@/// Ô ÒuوJب ß ÔJ أنداداً@ Lِا ُدوِن ِمن يتِّخُذ َمن النّاِس ومن واحد@/// ٕالىٌه كم Ô ×Gوٕا
نا@/ آباَء عليه ألَفْينا ما َنّتِبع َبل قالوا Lُا أنَزل ما اّتِبعوا قيلGم

]Çا النـاعق ]ÇÒثل الكـافرين مَثل تشـبيه الكرZة اmKية ´Í¼ أّن ٕا� مضافاً
وندائهم اKٔنداد

ã
ون اXتعال@, ا$ غ� ٕا� التوّجه انتقاد ٕا� اmKية

ã
| فالنظر K@يسمع@/

يشعرون@/ K م Øuأ ٕا� واKٕشارة ودعوtم@,

اKٔلفـاظ جهة من اmKية ´Í¼ Hالف بوجوه الكرZة اmKية تفسـ� أّن فظهر
الوهن@/ غاية

ã
| :@

ã
æعاXوا وال
كيب

من يتمثّل ما تشـبيه ٕا� النظر فٕاّن بالناعق@: الكافر تشبيه دون باÒXثَل والتعب�
/@Ftذوا دون والناعق@, الكافر صفات

Çاذ ØHوا تعا� الّرّب ٕانكار هو اKٔصيلة@: اXمـتازة الكافر صفات من واXتمث(ل
الناعق@/ بدعوة يشبّه بأن اKٔنسب هو اXع� وهذا ودعوtم@, طاعته قبال

ã
| اKٔنداد

النـعاق إفـادة ع� يدّل ونداًء@: ُدعاء Kّٕا اKٕثبات@: مقام
ã
| تعا� قوله ٕاّن

Ø
j

اKٔصل ما@ذ@كرناه@من َينعق@,@وهو من@كلمة اللxذيِن@يستفادان والنداء ع�الدعاء ودKلته
اXاّدة@/

ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعل@:
اÇXعروفة@, النعل منه وتسفّل@/ ء

ã
Ï¿ال

ã
| اطمينان ع� يدّل اُصيل نعل@: ـ مقا
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يقال Kو الداّبة@, وأنعلُت أيضاً@/ ومُنتِعل نعل@, ذو ناِعل@: ورجل القدم@/ أسفل
ã
| ا Øu@Kٔ

من ِقرابه أسفل يكون ما للسيف@: والنxعل حاِفره@/ لَص2بة الوحشناِعل ار ßaو نعلُت@/
والنxعل َيعدوه@/ K اKٔشَعر ع� ُرسغه أسفل

ã
| بياضه مُنَعل@: وفرس فّضة@/ أو حديد

والنxـعل@: اòليل@: قال شيئاً@/ ُينبت K ٕانّه ويقال ّرة@, Ò¡ا له يقال موضع اKٔرض@: من
النxعل@/ يوطَأ Fك يوطَأ الّذيى الرجال من الذليل

وِنعال@/ أنُعل وا�مع ع�الناسومة@, وتطلق مؤّنثة@, وهيى ذاء ß¡ا النعل@: ـ مصبا
نع2ً@, له جعلت ونّعلته@: اòّف وأنعلت وانتعل@/ وتنّعل ينَعل نَعل قيل النxعل لبس فٕاذا

ذلك@/ من الدابّة ونعل للقدم@/ كالنعل له تكون أسفله ع� جلدة وهيى

وانتعل نَع2ً@, ينَعل نِعل اKٔرض@/ من وقاية ُجعلت ما النxعل@: ـ ١٤٢.٢ الع�
يـقيه حـديد من بطبـق َذون

ß
ال� حاِفر يُنعل أن والتنعـيل@: النعـَل@/ لِبس ٕاذا بكذا@:

ونَعل@/ ُخّف ذو ناِعل@: ورجل /@ ÒJ لئ2ّ با�لد البع� ُخّف وكذلك ا¡جارة@,

ونَـعل الفــرس@, نـعل ُشـب(ه وبه َنْعليك@, فاخَلْع قال@: معروفة@, النxعل@: ـ مفر
Øويع� ومُنَعل@, ناعل ورجل َشعره@/ ع� بياض ُرسغه أسفل

ã
| مُنَعل وفرس السيف@,

الفق�@/ عن
ã
با¡ا| Øيع� Fك

Ø ã
الغ� عن به

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
لوقاية للقدم يُلبَس ما هو والنxعل النxعل@, لَبس هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

وهو اKٔصل@/
ã
| مأخوذان فالقيدان ا2X_ة@, غ� الصلبة باKٔشياء ا¦اّس

ã
| العضـو

جعليّاً@/ أو تكوينيّاً حيوان@, أو ٕانسان ã| يكون أن من أعّم

ã
| يقع ما أو السيف@, كنعل اKٔشياء@: سائر لوقاية يكون ما ع� Vازاً وتطلق
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ُصـلبة اKٔرض مـن يكون ما أو الناس@, من كاKٔذKّء اKٔقدام وIت منحطّة مرتبة
الراجل@/ ُتتعب K صافية مسطّحة

¡اظ مورد
ã
| ونعxله بالفاعل@, الفعل قيام مورد ã

| أنعلَه قوGم@: مyا ويشتّق
الفعل@/ اختيار مورد

ã
| وتنعxله وانتعلَه اXفعول@/ ٕا� وقوعه

. ٢٠ ـ ُطوًي اXقّدس بالواِد ٕان>َك نعَلـيْك فاخَلع ربJَك أنا ã Ùæ موÏºٕا يا َ نوِديى
/@١٢

Ì¿الن قبال
ã
| التجّمع والطwوي@: اKٕشBل@/ صورة

ã
| وٕازالته ء

ã
Ï¾ نزع لع@: Òòا

ب�ا�بال@/ اXنفرج :@ والواديى والبسط@/

ية@: mKا فٕاّن ,@
Ø ã
æÊ»ج Tيط

ã
| روحانيّة جهة ٕا� ناظرة الكرZة اmKية هذه

/@Ïºمو يا َ نوِديى أتاها ØF فلَ

ا�«Êنّية@/ اKُمور من :@ الوحيى واسBع النار@, ورؤية واKٔهل@, اKٕتيان@, وفzا

ا�هـتان@: فzا اXقـّدس@: والواِد النعـل@, وخلع والنـداء@, واGـداية@, واKُنس@,
والروحانّية@/ ا�«Êنيّة

التجلّيات من Qلّياً فzا أّن Kّٕا Iـّقق@, اòارج
ã
| Gا كان وٕان اKُمور هذه فٕاّن
ال2ّهوتّية@/ النفحات ومن الروحانيّة

صار والنور@: واòطاب التكلّم فيه وظهر النداء فيه Ø�Q ٕاذا ّ الظاهريى فالواديى
روحانيّاً@/ وTيطاً مقّدساً

يص� فيـه ال2ّهوت أنوار
ã
Ùبتج� اXقّدس اXكان فٕان :@ ّ الظاهريى النعل وخلع

التأّدب حـفظ فـيلزم ص2بة@, Kو فيه خشـونة K نورانيّاً مباركاً لي(ـناً مطلوباً مZ2اً
اKٔقـدام@/ وحفظ للوقاية يُلبَسان اللذين النعل� ونزع والتذلّل@, واòشوع واòضوع
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واÌ¾Kٔاف@/ اKٔ@كابر اKُمراء ÍÈاT
ã
و| اKٔعاظم Vالس

ã
| النعل Oلع Fك وهذا

ف2بّد والقرب@, واKٕتيان السلوك وسيلة اKٔقدام فٕاّن روحانيّاً@: النعل خلع وأمّا
اXاّدّية@, الدنيويّة ا¦اي2ت من ّ اòارجيى التعلّق عن وتقدي«Îا وتطه�ها تصفيxا من

ã
و| ا¡يوانّية@, اXنكدرة والصفات الظلFنيّة ا¡جب من Ø ãæالنفسا Ø ãالداخ� التعلّق وعن
والفناء التاّم واòضوع التذلّل Jصل التعلّق�@: هذين عن فبا2KKٕع اKٔنانّية@, رأÎºا

والعبودّية@/ والقرب اòلوص مقام وهذا وبا¡ّق@/ ا¡ّق
ã
| الكامل

القدم@, ويُغط(يى يُلبسويَشتمل ØFع عبارة :@ Ø ãæالروحا القدم ã| Ø ã
æالروحا فالنعل

والفناء@/ اللقاء مقام وحصول اXتعال والس�ٕا�ا$ والقرب اòلوص ظهور عن وZنع

اXقام@/
ã
| وبالنعل باòلع التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نعم@:
يدّل واحد@, ٕا�أصل راجعة ع�ك�tا ا Øu@أ وعندنا كث�ة@, فروعه نعم@: ـ مقا
مال من عبـده ع� تعا� ا$ يُنعم ما الن(عمة@: منه وص2ح@/ عيش وِطيب ترفّه ع�
وطلب التنّعم والنxعمة@: النxعFء@/ وكذا ّنة@, ßXا والن(عمة@: ِنعمة@/ تعا�عليه $ يقال وعيش@,
الفّراء@: قال والن(عمة@/ �òا من فيه Xا اKٕبل والنxَعم@: الّلينة@/ الر´ والنwعاَمي@: العيش@/
وهو ,@mال}ا واKٔنعام@: أنعاماً@/ مع ÔQو وارد@, نََعم هذا فيقولون@: يؤّنث@, K ذ@َكر النxَعم
ع�@, ونُعمُة àَع� ونُعَمي نََعٌم ويقولون@: ري¿Îا@/ لنَعمة معروفة@, والنxعامة القياس@/ ذلك
ِبئس@, ضّد ونِعم@: َتّرَفهم@/ أوKَده@: ف2ن ونَّعم النxعمة@/ من ء

ã
Ï¿ال ونَِعم ع�@/ قّرة أيى

َنَعم@, قوGم@: الباب ومن /@ هيى صلة ßòا ِنعمت أيى وِنعمت@, ا ß{ف ذاك َفعلَت ٕان ويقولون@:
/@K ضّد الواجب@, جواب
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ع� يقع وأ@ك�ما لفظه@, من له واحد K bع وهو ,@ الراعيى اXال النxَعم@: ـ مصبا
أيضاً@/ وأنعام نُعFن@, وbعه ويؤّنث@, ويذّكر فقط@, Fل ßا� النxَعم@: عبيد@: أبو قال اKبل@/
/@sوالغ والبقر اKٕبل وهيى والظ(لف@, ّف Ôòا ذوات واKٔنعام خاّصة اKٕبل النxَعم@: وقيل
عليه وأنعمُت َنَعـم@/ فهيى اKٕبل انفردت فٕاذا الث2ثـة@, هذه ع� اKٔنعام تُطلق وقيل
والنwعمي أيضاً@/ الَعـتاقة ومو� الن(عمة مو� نِعم@: ÔXوا الن(عمة@/ ËºKٕوا وغ�ه@, بالعتق
النxـعFء وÇbع وأنـُعم@/ ِنَعم وا�مع النعمة@, مثل ا¡مراء@: وزان والنxعFء ُحب�@, وزان
اتّسـع ينَعم@: عيشـه ونَِعم /@oعxالن وهو وا¦ّتع@, التنّعم من Ëºٕا بالفتح@: والنxعمة أنُعم@/
Kَن ُنعومة@: ء

ã
Ï¿ال ونُعم رفاهية@/ ذا جعله :@ ÓDتنع ا$ ونّعمه عيناً بك ا$ وأنَعم وKن@/

Lو
ã
ÏÈاXا بعد وقعت ٕان التصديق معناها نعم@: ا�واب

ã
| وقوGم ناِعم@/ فهو َملمسه@,

ã
تُب� وهيى :@ ãالني� قال تقوم@/ هل Lو اXسـتقبل بعد وقعت ٕان والوعد زيد@/ قام هل
أن غ� من تقّدم ما لتصديق ُوضعت ا Øu@Kٔ ,@

ã
ن أو ٕاNاب من عليه هو ع�ما الك2م

جوابه
ã
| وقلت جاء@, قد يكن nو زيد جاء ما القائل@: قال فٕاذا وتبطله@/

ã
الن ترفع

/@ Òب� تبطله Fك
ã
الن تُبطل nو ع�نفيه الك2م لصّدقت جاء@, ما نعم التقدير كان نعم@,

Kو ع�حاله
ã
الن

ã
تُب� فنعم جاء@, واXع�قد ب�@, ا�واب

ã
قلت| جاء قد كان وٕان

نعم معناه@: ٕاذ كفراً@, كان نعم@: قالوا ولو ,@ Ò� بَ قالوا برب�كُم ألْسُت ـ الت�يل
ã
و| تبطله@/

الرجـل وِنعم /@
ã
الن بعد لN2ٕاب ا Øuفٕا ب�@, 2Rف

ã
الن تزيل K ا Øu@Kٔ برّبنا@, لسَت

اXدح@/
ã
| مبالغة زيد@,

اKٕنسان علzا يكون
ã
الّ� ا¡الة بناء الن(عمة وبناء ا¡سنة@, ا¡الة الن(عمة@: ـ مفر

تمة@/ xوالش كالÍÚÉبة الفعل من اXّرة بناء وبناؤها التنّعم والنxـعمة@: @كبة@/ والر( لسة ßكا�@
الغ�@/ ٕا� اKٕحسان ٕايصال واKٕنعام@: والكث�@/ للقليل تقال للجنس والن(عمة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
قبال

ã
| وهذا حال@/ وُحسـن عيش ِطيب هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

ومضيقة@/ شّدة مطلق وهو البُؤس

تعا�@: قال Fك ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى ã
| يكون أن من أعّم واKٔصل

/@٢٠ . ٣١ ـ وباطنًة ظاهرةً ِنَعَمه َعليكُم وأسَبغ

قـال النـفع@, ويقابله ء
ã
Ï¿لل اXتوّجـه

Ø
Ì Ú¿ال وهو ØÍ ÚÉال مقابل

ã
| اXاّدة وتذكر

تعا�@:

َفخور لَفِرٌح ٕان>ُه
ã
Ùع� الّسي�ئاُت ذهَب َليقولَن> تْه @مس> اَء ØÍÒÈ َبْعَد نَعFَء@ قناه ول�أذَ

/@١٠ . ١١ ـ

الُبؤس@/ مصاديق من فهو ا¡ال@,
ã
| والسعة الطيب سلب يوجب ØÍ ÚÉال فٕاّن

تعا�@: قال Fك ا¡ال@/
ã
]ع�الط(يب| النwعومة@, وكذلك مصدر, كالرaة والنxعمة

/@٢٧ . ٤٤ فا@ِكه�ـ فzا كانوا ونَعمة hكَر وَمقام وُزروع

/@١١ . ٧٣ ـ hًَقلي لهم وَمه� النّعمة ãاُو� Òب� واXكذ�
ã
æْر وذَ

bيع حصول نتيجة وهذا حياtم@/
ã
| وسعة عيش ِطيب

ã
| كانوا الّذين يراد

موردين@/
ã
وذ@كرت| مبالغة@, وفzا الن(َعم@, أقسام

ة@/
Ò
كث� ومصاديقها التنّعم@, من خاّص ع�نوع وتدّل للنوع@: لسة ßكا� والن(عمة

تعا�@: قال

/@١٠٣ . ٣ ـ ُقلوِبكُم Òب� فأ@ل>َف أْعداًء@ Ôrُكن@ ٕاذ عليكُم Lِا ِنْعَمَة واذ@ُكروا@

/@١٨ . ١٦ ـ ُصوها Ö
ÔI 3 Lِا َتُعّدوا ِنْعَمَة وٕان
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/@٤٩ . ٦٨ ـ بالَعراء لُنِبَذ َرب�ِه ِمن ِنْعَمٌة َتداركَُه لَو3أن

تعا�@: قال واKٔنُعم@, الن(َعم الن(عمة وbع

/@٢٠ . ٣١ ـ وباِطنًة ظاِهرةً ِنَعَمه عليكُم وأسَبغ

/@١١٢ . ١٦ ـ وع Ôا� لباَس فأذاَقها Lا بأنُعم فكفَرْت

اXراد فٕاّن اKُو�@, اmKية
ã
| Fك الكث�ة@, اKٔفراد

ã
| ويستعمل ك�ة bع فالن(َعم@:

Fك غالباً@, الع¿Ìة دون Dوف القلّة
ã
| ويستعمل قلّة bع واKٔنُعم@: الن(َعم@/ Vموع ٕاسباغ

سلطxا@/ وIت اختيارها
ã
كانت|

ã
الّ� بالنعم كفران اXراد فٕاّن الثانية@, اmKية

ã
|

تعا�@: قال اXمتّدة@, ع�النxعمة ويدّل كَصحراء@, Tدود Ëºٕا والنxعFء@:

/@١٠ . ١١ ـ تْه مس> اَء ØÍÈ بعَد َنعFَء قناُه �أذَ ولَ

/@O@K Fك صفة Kو مصدراً Kو bعاً جعله يناسب Kو

عيش طيب فيه يثبت ما oعxفالن ثابتـة@, صفة ع� وتدّل صفة فَعيل oعxوالن
الصدور جهة Fzف في2حظ والنxعمة الن(عمة 2Rف وهذا هو@, حيث من حال وحسن

منه@/ نعمة ربّك@, نعمة نعمتك@, ِنعمته@, ,@ ãنعم� ا$@, ِنعمة فيقال@: الفاعل@, من

/@٦٥ . ٥ ـ oالن>ع َجنّاِت دَخلناُهم و3َٔ

/@٢١ . ٩ ـ oُمقoنَع فzا@ م Ô ÒG

/@١٧ . ٥٢ ـ oونَع َجنّاٍت
ã
| Òت>ق� ÔXا ٕاّن

/@٨ . ١٠٢ ـ oالن>ع َعِن يومئٍذ َلُتسألُن> Ø Ôj

/@٢٠ . ٧٦ ـ وُملكاً@ َكب�اً ÓDنَع رأيَت Ú Òj رأيَت وٕاذا

جهة ّ أيى ٕا� نظر دون من بالنعمة اXتّصف اXوضوع اmKيات هذه
ã
| في2حظ



نعم ٢٠٠

والَبئيس@/ البؤس
ã
| Fك وهذا أخري@/

تعا�@: قوله
ã
| Fك الثبوت@, K مع�ا¡دوث فيه أّن Kّٕا صفة@, oكالنع والناِعم

/@٨ . ٨٨ ـ ناِعمة يومئٍذ ُوجوٌه

ي2حظ Kو الفاعل من الصدور جهة ع� يدّل ـ فاKّٔول :@oوالتنع اKٕنعام وأمّا
:@
ã
| Fك الوقوع@, جهة فيه

/@٣٧ . ٣٣ ـ َعلَيه وأنعمَت َعلَيه Lُا أنَعم

/@٥٣ . ٨ ـ ع�َقوم أنَعمها ِنعمًة اً Ùُمغ� يُك ÒnLا بأن> ذلَك

تعا�@/ ا$ من الصدور جهة فzا في2حظ

:@
ã
| Fك باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة فيه في2حظ :@oالتنع وأمّا

/@١٥ . ٨٩ ـ فيقول َمه ونَع> فأ@كَرَمُه ربJه ابَتhُه ما ٕاذا ا3ٕنساُن فأّما

باKٕنسان@/ النعمة تعلّق جهة ٕا� اXورد
ã
| فالنظر

اKٕنسان مyا ويستنعم يستفيد wيمة ع� وتطلق النxَعم@, bع فهو اKٔنعام وأمّا
ُينعم@, ا

Ø
W وغ�ها sوالغ والبقر اKٕبل ويشمل وطعامه@, معاشه

ã
و| اُموره جريان

ã
|

ا¡ياة@/ العيش@وطيب وبه@يتحّصل@حسن مصاديق@النعمة@, ومن اXاّدة@, من مأخوذ وهو

/@٥ . ١٦ ـ تأ@كلون ومyا َومناِفع ِدفء فzا لكُم خَلقها وا3ٔنعاَم

وِمyا َكث�ة َمناِفُع@ فzا وَلكُم ُبطوuا
ã
| ا ØW ُنسقيكُم ةً Ò Öَلِع ا3ٔنعام

ã
| لكُم وٕان>

/@٢١ . ٢٣ ـ َملون Ö ÔI وع�الُفلِك وعلzا تأ@كلون

/@٧٩ . ٤٠ ـ تأ@ُكلون وِمyا ِمyا َكبوا Ò�ِل ا3ٔنعاَم َلكُم َجَعَل ال>ذيى Lُا

اÇòيل ع� اKٔنعام cول ع� تدّل مyا@: كبوا Ò
ولِ َملون@, ÔI وعلzا ـ وbلة



٢٠١ نعم

ومنافعها به@, معمول مyا والركوب جائز@, ¡ومها أ@كل فٕاّن أيضاً@: وا¡م�@, والبغال
خاّص بنوع ل2ٕختصاص وجه ف2 كث�ة@/ رائجة اKٔثقال aل

ã
و| العيش جريان

ã
|

اKٔنعام@/ من

hًَسبي Jَبلُهمأَضل كا3ٔنعاِم ٕا3ّ@ ُهم ٕان َيْعِقلون َيْسَمعونأو ُهم Ò�أ@ك سُبأّن Ö ÒI أم
/@٤٤ . ٢٥ ـ

خدماtم ومن أعGFم من يستفاد كاKٔنعام@: وبأحكامه با$ الكافرين ٕاّن نعم
ومن وألباÇuا اKٔنعام ¡وم من يستعان Fك الدنيوّية@, وأفكارهم وأمواGم وصنائعهم

علzا@/ ا¡مل

Kّٕا يس� Kو الروحانّية@, اXقاصد من ء
ã
Ï¾ حياته برنا¶

ã
| له يكن n من نعم

اKٔ@كـل Kّٕا Gا ليس
ã
الّ� اKٔنعام مصاديق أ@كمل من فهو اXاّدّية@: ا¦اي2ت تأم�

ã
|

والنوم@/ واKٕس
احة وال¿Ìب

وكفرانه@/ وكفره وQاوزه وظلمه طبيعته عن اLرافه ٕا� مضافاً

بـنقل خـفّفا Ø
j عـلم@, باب من العـ� مكسورا فع2ن Fفه وِبئَس@: ِنعَم وأمّا

يناسب والتخفيف ا¡لق@, حروف من عيـنه Dف به معمول وهذا الفاء@, ٕا� Fxحرك
اللفظ@/ Iويل فيناسبه معناه@: ظاهر عن الفعل Iويل اKٕنشاء فٕاّن اKٕنشاء@, قصد

كان ٕاذا فَِعل
ã
| o] لغة

ã
| اّطرد وقد الكافية@: ¾Ìح

ã
| p$ا rرaه

ã
ÏÈالر قال

َد@:
ß
Î¿ك فع2ً@ أو َلِعب @كرجل ÓÊºٕا كان سـواء لغات أربع حلقيّاً وعيـنه مفتوحاً فاؤه

الع�مع ٕاسكان ـ والثالثة الع�@/ باسكان فَْعَل ـ والثانية اKٔصل@/ وهيى فَِعل ـ ٕاحداها
للع�@/ ٕاتباعاً الفاء Ì»ك ـ والرابعة الفاء@/ Ì»ك@

ã
| Fك ع�الفاعليّة مرفوع ـ فاKّٔول الفعل�@: ا�dKٕالواقع�بعد ٕاعراب وأمّا
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التفس�
Ø
j السامع نظر

ã
| اwKٕام ليدّل البدلّية@, ع� مرفوع ـ

ã
æوالثا اKٔفعال@/ سائر

ا¢اطب@/ من والتوّجه النظر وجلب التأ@كيد ع� والتبي�ثانياً

Kزم والذّم باXدح ا¢صوص ذ@كر ٕاّن بقوGم@: البدليّة ãن ã| اKسـتدKل وأمّا

ã
| ذ@كـره Kزم عنوان ّ وبأيى باب ّ أيى ã| كلمة كّل بأّن fدفوع البدل@: 2Rف ذ@كره@,
وا¡اجة@/ اKٕقتضاء مورد

ã
| البدل لزوم ومyا وغ�Yا@, واXفعول كالفاعل مورده@,

للفاعل ومضيقة@, شّدة أو عيش وطيب حال حسن ٕانشاء وِبئَس@: ِنعم fع�
بعده@/ بكلمة Ì

Ø
اXفَ«

ع�
Ø ã
fب� Tذوف@: Xبتدأ خ�اً أو مؤّخراً@, مبتدأ ا¢صوص بكون القول وأمّا

ã
| اKٕعراب ٕاّن كراراً وقلنا مقتضاه@, ع� التعب� ¡ن وخصوصيّة اXع� قصد @كيفيّة

فzا@/ اXع�اXقصود تابع ا�ملة ظاهر

وطيب@, وترفّه حال ع�حسن دKلة مع والتثبيت فللتصديق نََعْم@: كلمة وأمّا
:@
ã
| Fك اXورد@, ذلك

ã
| الكلمة فتستعمل

/@٧ . ٤٤ ـ نََعم قالوا حّقاً رّبكُم َوَعد ما Ôkَوَجد َفَهل

ن ß ÒX وٕاّنكُم نََعم قال Òالغالب� Lُن ُكنّا ٕان 3ٔجراً َلنا ٕان> قالوا فرعوَن َحَرةُ الس> وجاء
/@١١٤ . ٧ ب�ـ اXقر>

ية@: mKا وأمّا

/@١٨ . ٣٧ ـ داِخرون Ôrوأن نََعم ُقل لون ا3ٔو> أَوآباؤنا ْبعوثون Ò ÒX ا@ ٕانّ َء

ã
| الكامل والنظم جريانه وحسن هو حيث من البعث

ã
والتثّبت| التوّسع يراد

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| ا¡ال حسن فٕاّن Iّققه@,

ã
ينا| K هو حيث من البعث موضوع

ã
| ا¡ال وحسن الط(يب أّن ٕا� مضافاً



٢٠٣ نغض

اُمورهم جريان وانكدار أعGFم سوء جهة من حاGم اXبعوث�وسوء بعضمن ابت2ء
مضيقة يوجب وحرارtا نورها وانبساط الشمس ظهور أّن Fك أنف«Îم@,

ã
| وأحواGم

مواجهxا@/ يتحّمل ٕاذا والنبات ا¡يوان ضعفاء لبعضمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نغض@:
ÇIّرك@/ أيـضاً@: باKٔلف وأنغض ÍÈب@, باب من نَْغضاً َء

ã
Ï¿ال نغَض ـ مصبا

وأنغضته@/ نغضتُه فيقال@: أيضاً@, وباGمزة بنفسه ويتعّدي

ÇIّرك النxَغضان@: ذلك من وIريك@, هّز ع� يدّل صحيح أصل نغض@: ـ مقا
والنxِغض@: منه@/ كاXتعّجب صاحبه Lَو رأسـه اKٕنسان Iريك واKٕنغاض@: اKٔسنان@/

سـم(يى الكتف@, ُغÍÉوف والنxُغض@: والناِغض َمشـيه@/ عند رأسـه Kضطراب ,@oلxالظ
اضطرب@/ عظُم وٕاذا نام, xالس العظيمة الناقة والنxغوض: ويكون@ل2ُذن@أيضاً@/ Kضطرابه@,

ساَر@/ :@oالغ ونَغض

واKٔسنان تنّغض@الرأس والنxَغضان: الَكِتف@/ غرضوف النwغض@: ـ ٣٦٧.٤ الع�
ونَغض @كه@/ Jر( أيى صاحبه@, Lَو يُنِغضرأسه وف2ن رجَفْت@/ أيى نغَضْت ارQاف@/ ã|
والنxْغض@: يَس�@/ Kو اً Øبعضمتح�

ã
| بعضه يتحّرك حيث@تراه ض Ò ÒU Ø

jكثُف ٕاذا ,oالَغ
كث�اً@/ رأسه يُنِغض الّذيى هو بل ويقال@: ا�ّوال@/ oالظل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
تنّغض| مصاديقه@: ومن ارQاف@,

ã
| Iّرك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

pمرغ
rش النxعامة من الذكر وهو oلxالظ ã|صوصUافQوار اKٔسنان@/
ã
و| الرأس@,



نفث ٢٠٤

والسحاب بدuا@/ يرQف حيث نام xالس عظيمة والناقة /@ ãÏ¿Xا ã|وينخفض يرتفع فٕانّه
اXرتعش@/ اXرQف والغÍÉوف بعض@/

ã
| بعضه يرQف حيث الكثيف

Îم
Ò
ºرؤو ٕالَيَك فَسُينِغضون ة َمر> َل أو> َفطََر@كُم ال>ذيى ُقل ُيعيُدنا َمن فَسيقولوَن

/@٥١ . ١٧ ـ َم	هو وَيقولوَن

ع� يدّل شخص@, من أمر وٕاظهار مذا@كرة مورد
ã
| ارQاف@:

ã
الرأس| Iريك

الرد( ع� يدّل هو@: م� ـ وقوGم وشّك@/ وترّدد توقّف من أقّل Kو قبول وعدم Iق�
والتحق�@/ ع�اKسxزاء بل

الك2م@/ قبال
ã
| وخضوعه وخفضه الرأس وتسك� التثّبت ويقابله

يرادفها@/ وما ا¡ركة دون باXاّدة@, التعب� لطف وهذا

الرأس
ã
| واKٕضـطراب اXتواليـة ا¡ركات اختيار هنا@: اKٕرQاف من واXراد

وIق�اً@/ ٕاهانة العرف
ã
| يعّد Mيث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفث@:
َجْرس æبأد غ�ه أو فم من ء

ã
Ï¾ خروج ع� يدّل صحيح أصل نفث@: ـ مقا

وK@بّد /@
Ú
Ë»ال َتنُفث والساحرة التxفل@/ من أقّل وهو ريقه@, ã

الرا{ نفث منه /@pالصوتr
أسـنانه

ã
|

ã
ب� ما وهو أعطيته@, ما ِسواٍك نُفاثََة

ã
َسأل� ولو مَثٌل@/ َينُفث@, أن للمصدور

أظَهره@/ أيى رح@, Ôا� نَفثه َنفيث@: ودم فَنفثه@/

مَن ومyم بَزق@/ ٕاذا ونَفث به@/ رمَي ÍÈب@: باب من نَفثاً فيه ِمن نفَثه ـ مصبا
ونفثَه اليَس�@/ البصاق وهو ,@} xالر عند الُعقدة ã|ونفث معه@/ ِريق Kو بَزق ٕاذا يقول@:
ا$ ونفث ونفّاثـة@/ نافثة واXرأة مبالغة@, ونفّاث ناِفث@, والفاعل سـحره@/ أيضاً@: نفثاً



٢٠٥ نفث

ألقاه@/ القلب@:
ã
| ء

ã
Ï¿ال

الريـق@/ من ء
ã
Ï¾ معـه Kّٕا K@يكـون التفل Kّٔن التxفل@, من أقّل النxفث@: ـ لسا

ما والنwفاثة@: ريق@/ ب2 الُعقَد ã| îُينف ح� السواِحر والنواِفث@: بالنفخ@/ شبيه والنفث
الرجل@/ فم

ã
| تَب� واك الس( من ظيّة xالش والنwفاثة@: فيك@/ من تَنفُثه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أشّد والتxفل قليل@/ ريق فيه الفم من شديد نفخ هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

منه@/ وأغلظ

Ø
j التxـفل@, Øj ال�ق@, أّوله منه@, أقّل وهو ق Òبال� شبيه التxفل تفل@: ـ الصحاح

النفخ@/
Ø
j النxفث@,

ّ معنويى أمر ã
| أو وماّديّاً ّ ماّديى أمر ã

| يكون أن من أعّم النفث أّن O Kو
قلبـه

ã
| ا$ ونفث الريق@, من شـيئاً بالنفخ أخرج ٕاذا فيـه من نفث فيقال@: ومعنويّاً@,

أو Tسوساً نَفساً نفخ ٕاذا ء
ã
Ï¿ال

ã
| السـاحر ونفث القلب@,

ã
| روحانيّاً أمراً نفخ ٕاذا

Tسوساً@/ الفم ريق
ã
| فيستعم2ن والبَصق ق Òال� وأمّا فيه@/ روحانيّاً

/@٤ . ١١٣ ـ َحَسد ٕاذا حاِسٍد
Ù
Ì Ò¾وِمن الُعَقد

ã
| الن>ـّفاثاِت ÙÌ Ò¾وِمن

وهو الُعقدة@/ فّك وهو ا¡ّل ويقابله معيّنة نقطة
ã
| أجزاء شّد ٕانّه الَعقد@:

ã
| قلنا

/@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى من أعّم

وتضييق النّاس أمور تشـديد ã| xNدون
ã
الّ� النفوس النفّاثات@: من واXراد

اKُمـور
ã
| وٕاضG2م ٕاLرافهم يوجب ما ٕالzم ويلقون ُعَقدهم@, وٕاحكام مشكt2م

بنفخ@/ أو فكر بٕالقاء أو بعمل أو بقول النفث كان سواء واXعنوّية@, اXاّديّة



نفح ٢٠٦

النفث أمر
ã
| النساء كانت وٕان النساء@, K ٕا�النفوس بالنظر تأنيثها فالنفّاثات

اXصاديق@/ أظهر من اXطلق

والرفاه ا¡Çال وطيب النعمة ٕازالة طلب ا¡سد فٕاّن النفث@: بعد ا¡سد وذ@كر
الُعقد@/

ã
النفث| من ÍÈاراً أشّد وهو ا¤سود@, عن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفح@:
باXال ونفحه طّيبة@, نَفحة وله هّبت@, نفع@: باب من نفحاً Ố الر نفحِت ـ مصبا
واKٕنـفحة@: Mاِفرها@/ ÍÈبت نفحاً@: الدابُّة ونفَحِت العطـّية@/ والنxفحة@: أعطاه@, نفحاً@:

ã
æÍÉوح السّكيت@: ابن قال Hفيفها@/ أ@ك�من ا¡اء وتثقيل الفاء@, وفتح بك«ÌاGمزة
Kّٕا أقـول K أحدYا فقال اKٕنَفحة@؟ عن Fxفسأل ك2ب

ã
ب� من فصيحان أعرابيّان

وا�Çمع لغـتان@, Fفه مكسورة@, o[ ِمنفحة Kّٕا أقول K اmKخر وقال باGمزة@/ ٕانفَحة
الَكِرش@/ هيى واKٕنفحة :@ ّ ا�وهريى قال وَمنافح@/ أنافح

من يستخرج ء
ã
Ï¾ وهيى َكِرش@, ذيى لكّل Kّٕا اKٕنفحة تكون K الxذيب@: ã|و

وهو Kّٕا ٕانفحة يسّمي Kو ,@éكا� فيغلظ éالل
ã
| مبتلّة صوفة

ã
| Í½يُع أصفر بطنه

َكِرشاً@/ ٕانفحته صارت أيى استكرش@, قيل َرعي فٕاذا رضيع

الطـيب@: رائـحة ونفَحْت رفعه@/ أو ء
ã
Ï¿ال اندفاع ع� يدّل أصل نفح@: ـ مقا

,Kًٕارسا يده من أرسله كأ@نّه نفحاً@, باXال نفَح فقيل@: قيسعليه
Ø
j انت¿Ìت@واندفعت@,

لل«Îم@/ الدفع بعيدة َنفوح@: وقوس معروف@/ من نفحات لف2ن وK@تزال

صارت اKٕنفحة@: استكرشت ل2ٕنسان@/ اXعدة ]�لة والَكِرش@: الِكْرش أقول@:
النبات@/ رعي ٕاذا وذلك @َكِرشاً@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٠٧ النفخ

والتحقيق@:

ّ ماّديى ã
| كان سواء اGبوب من اللطيف Øالل� هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

القلب@/ ع� الواردة الروحانيّة كالنفحات ّ معنويى ã
| أو والطيب@, @كالر´

لطيف جريان منه يراد الِعرق@: من الدم وَنْزو العطاء موارد
ã
| استعملت وٕاذا

Qّوزاً@/ فيكون Kّوٕا ضعيف@/ Øل� Ì¿ون

/@٤٦ . ٢١ ظا�Xـ ُكنّا ٕانّا ْيَلنا َو يا َليقولُن> ربّك َعذاِب ِمن نَفحٌة xم �مس> ولَ

التبعيض@, ع� الداّل ِمن@, وحرف وباXّس wا والتعب� اXّرة@, لبناء فَعلة النxفحة
الضعيف ا�ريان هذا من ]واجهة م Øuفٕا بالعذاب@, اKٕبت2ء من مرتبة أقّل ع� يدّل

ا¡ّق@/ عن واLرافهم واعتدائهم وظلمهم بتقص�هم ا¡ق�يع
فون

الثبات: الضعف@واKٕضطراب@والتحّول@وعدم من الدرجة اKٕنسان@wذه كان فٕاذا
والظلم@/ والعصيان ا2òف جريان وعاقبة وا�زاء ا¡ساب عن يغفل فكيف

ء@/
ã
Ï¾ ّ أيى من لطيف وهبوب ضعيف جريان فالنفحة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

النفخ@:

ã
| ونفخ به@, يُنفخ ما واßXنفاخ@: واßXنفخ قتل@, باب من نفخاً النار ã|نفخ ـ مصبا

فانتفخ@/ ونفَخه ق@, الز(

ٕانتـفاخاً@, ء
ã
Ï¿ال انتفخ منه وعلّو@/ انتفاخ ع� يدّل صحيح أصل نفخ@: ـ مقا

وتـنتفخ@/ فيه تربو اKٔرض Kّٔن ٕاعشـابه@, الربيع@: ونفخة ع2@/ الyار@: انتفخ ويقال@:
النبخاء@/ اKٔرضمثل من والنxفخاء السم�@, الرجل واXنفوخ@:



النفخ ٢٠٨

يكون الر´@, منه أخرَج ٕاذا ينُفخ@: بفمه نفَخ ِسيده@: ابن معروف@/ النفخ@: ـ لسا
النّار ã| به يُنفخ والّذيى ا¡ّداد@, ك� واßXنفاخ@: وLوYا@/ واXعا�ة اKٕس
احة ã| ذلك
وِنفخة@, ونَفخة نُفخة أجد يقال@: فانتفخ@/ م2ٔه فانتَفخ@: ينفُخه الطعام ونفَخه وغ�ها@/

بطنه@/ انتفخ ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ء@,
ã
Ï¾

ã
| معنويّاً أو ماّديّاً نظ�ه أو ر´ ٕايراد هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

بغ�ه@/ أو بالفم

للحّداديـن@/ ّق الز( ã| ونفخ ]نفاخ@/ أو بفم النار
ã
| اGواء نفخ مصاديقه@: ومن

وحصول للت�يد@/ الطعام
ã
بالفم@| اGواء ونفخ الربيعّية@/ النباتات

ã
| وماء هواء وانتفاخ

روحانيّاً@/ نفخاً Ë»ا� ã| تعا� ا$ من الروح ونفخ البطن@/
ã
| انتفاخ

,@Ë»والن وال�ق@, واGّب@, والنفث@, النفح@, ـ@ مواّد وب� اXاّدة ب� الفرق وأمّا
والتفل@:

ء@/
ã
Ï¾ ٕا� وتوجzه معنويّاً أو ماّديّاً لطيف هواء ٕاخراج فالنفح@:
اKٕستع2ء@/ حروف من اòاء فٕاّن وأشّد@, منه أغلظ والنفخ@:

النفث حروف من الثاء فٕاّن أيضاً@, الريق من قليل ء
ã
Ï¾ ٕاخراج فيه والنفث@:

wا@/ التلّفظ ح� ا¢رج من ء
ã
Ï¾ خروج وت2زم

الفم@/ ريق ٕا� النظر ي2حظ والَبصق@: ق Òوال� التxفل ã|و

هو@/ حيث من وا�ريان التحّرك فيه ي2حظ واGبوب@:

:@
ã
| Fك ـ ّ اXاّديى فالنفخ

/@٤٩ . ٣ ـ Lا بٕاذِن َط�اً@ فيكون فيه فأنُفُخ



٢٠٩ النفخ

/@١١٠ . ٥ ـ
ã
æبٕاذ َط�اً@ فتكون فzا فَتنُفخ

/@ ّ ٕاG×يى وتوّجه الروحانيّة النفخة من جهة وفيه بالفم ّ ماّديى ّ ظاهريى نفخ هذا

:@
ã
| Fك ـ Íف

Ù
ال½ ّ اXاّديى والنفخ

/@٩٦ . ١٨ ـ ناراً جَعله ٕاذا Ø	ح انُفخوا قاَل
ß
َدف� الص> Òب� ساَوي ٕاذا Ø	َح

أخري ماّديّة بوسيلة أو مشتع2ً@, يص�ناراً أن ٕا� بالفم النفخ Vّرد ٕا� فالنظر
@كالزّق@/

:@
ã
| Fك ـ ّ اGKٕ×يى Ø ãæالروحا والنفخ

/@٢٩ . ١٥ ـ ساِجدين لُه فَقعوا ُروحيى من فيه ونفخُت يتُه سو> فٕاذا

/@٩١ . ٢١ ـ ُروحنا من فzا فنفخنا فرَجها أحصَنْت
ã
	 وال>

أمـر جريان وهو بالفتح وح xالر من متحّصل مصدر Ëºٕا ٕانّه وح@: wالر ã| سبق
/@ ّ اGKٕ×يى الفيض وظهور

ã
Øتج�Xا ا¡ّق نور عن عبارة وجّل عّز ا$ وُروح لطيف@/

واKٕصطفاء اÇòلوص ولgال اKٕرتباط ولشّدة للت¿Ìيف تعا� ٕاليه وٕاضافته
تعا�@/ له واKٕختصاص

:@
ã
| Fك ـ اmKخرة nعا

ã
| والنفخ

/@١٠١ . ٢٣ ـ َيتساَءلون و3 يومئٍذ م Ôyبي أنساَب hَف ور Jالص
ã
| ُنِفَخ فٕاذا@

/@٥١ . ٣٦ ـ َيْنِسلون م Ùwٕا�َر ا3ْٔجداِث من ُهم فٕاذا@ ور Jالص
ã
وُنفخ|

ـ Lا شـاَء@ َمن ٕا3ّ ا3ْٔرِض
ã
| وَمن واِت ـمى الس> ã| َمن فَصِعَق وِر Jالص

ã
| وُنِفَخ

/@٦٨ .@٣٩

/@٦٨ . ٣٩ ـ َينُظرون ِقيام هم فٕاذا اُخري فيه ُنِفَخ Ø Ôj



نفد ٢١٠

فراجعها@/ اXورد@, wذا تتعلّق واُمور مباحث الصور@:
ã
سبقت|

الÇgون
ã
| ما وظهـور والعلّو اKٕرتفـاع حصـول النفخ آثار من ٕاّن ونقول@:

ال�زخيّة ـَور wالص ã| اXنطـوية ا¡قائق وانكشاف اKٕسـتعداد
ã
| ما وفعليّة والبطون

للبعث@/ اKٔفراد تستعّد Øح� الساذجة@,

يّة اXاد( عن@الشوائب ه Øالصة@تتحّصل@بالت�òا الساذجة ال�زخيّة َور wالص أّن Fوك
واKٔ@كـوان اXوجودات

ã
| ما خ2صة الصور هذه وتكون اXتكاثفة@, الطبيعيّة واXواّد

اKٔفكار من فzا انطوت ما
ã
ا� ÒVو واKٔعFل@, الصفات من فzا ما وَمظاهر اòلقّية@,

اXاء ب¿Ìب انتفخت فٕاذا النباتات@, من اXتحّصلة كالبذور فهيى الباطنّية@: واKٕعتقادات
ا¢صوص@/ اKٕستعداد من بطوuا

ã
| ما ظهر ال
ابّية@: والرطوبة

اXقام@/ ذلك
ã
نبحث| أن لنا Zكن ما ٕاbال وهذا

ـ hًَقلي ٕا3ّ الِعلِْم ِمَن Ôrاُوتي وما
ã Ù
èَر ِمنأمِر وُح Jالر ُقل وِح Jالر عن وَيسألونََك

/@٨٥ . ١٧

للتنبّه ـ اKّٔول مّرتان@/ النفخ ع�أّن :@٦٨.٣٩ آية
ã
| Fك الكرZة اmKيات وتدّل

nعا
ã
| والورود الفعليّة ¡صول Ø ã

æوالثا اKٕقتضاء@/ وIّصل اKٕستعداد وIقّق والxيّؤ
البعث@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفد@:
فـيقال باÇGمزة ويتعّدي وانقطع@,

Ò ã ß
ف� @:@ نفاداً تعب باب من ينفـد نِفد ـ مصبا

أفنيَته@/ ٕاذا أنفذته@:

نَفاداً@/ ينفَد ء
ã
Ï¿ال ونفد وفنائه@/ ء

ã
Ï¾ ع�انقطاع يدّل صحيح أصل نفد@: ـ مقا

Fyم كّل يريد الرج2ن Ë¼يتخا أن وذلك ُمناِفد@, Ë½للَخ ويقال زاُدهم@/
ã ß
ف� وأنَفدوا@:



٢١١ نفد

صاحبه@/ حّجة ٕانفاد

زاُدهم نِفد ٕاذا القوُم وأنفَد واستنفده@/ هو وأنفَده وذهب@/
ã ß
ف� ُء@:

ã
Ï¿ال نِفد ـ لسا

ماؤها@/ ذهب @كّية@: الر( وأنفدت استفرَغه@/ وسَعه@: واستنفد م@/ ÔGأموا نفدت أو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
آخره@/ ٕا� ينxيى أن ٕا� بالتدريج ء ãÏ¿ال فناء هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

واحدة@/ مّرة
ã
و| bلة وزواله ء

ã
Ï¿ال انتفاء ٕانّه الفناء

ã
| وسبق

والنفاد آخره@/ ٕا� ينxيى Øح� والب� الركيّة ماء انتفاء اKٔصل@: مصاديق ومن
ا¡ّجة@/ أو الوسع أو اXال أو الزاد

ã
| ّ التدرNيى

أ@ك�@/ ٕاشتقاق :@
ã
الف� ,@

ã
الن النفق@, النفر@, ومواّد وب�اXاّدة

/@٥٤ . ٣٨ ـ َنفاد ِمن لَُه ما زُقنا لَِر هذا ٕاّن ا¡ساِب لِيَوِم توَعدون ما هذا@

للخلق@, تعا� ا$ جانب من ويقّدر يُعطَي ما وهو مصدر@, Ëºٕا Ì»بالك الرزق
ا¡ياة@/ جريان

Ø
rي وبه التكوين@, من الثانية اXرحلة وهو

الرÇaانّية@, بسط مرحلة
ã
| وجّل عّز ا$ صفات من يكون أن K@بّد فالرزق

مستمّراً@/ التكوين مادام ّ ودا_يى hمستد وهو ,@ Ø ãæوالروحا ّ اXاّديى الرزق ويشمل

/@٩٦ . ١٦ ـ باٍق Lا عنَد وما َينفُد عنَد@كُم ما

له ج«Êنّيته@: جهة ٕا� النظر وبلحاظ ّ ماّديى موجود ٕانّه حيث من اKٕنسان فٕاّن
اXب½Íة كا¤سوسات البدنّيـة@, الظاهريّة وقواه حواّسـه باقتضاء وملتّذات م2_ات
واÇXنكوحات واÌ¿Xوبات اXأ@كوKت من واXذوقات واXلموسـات واXسـموعات

الظاهرّية@/ وا¦اي2ت النفسانيّة واXشxيات الدنيويّة التعلّقات وسائر واKٔموال



نفد ٢١٢

اÇXوجودات كسـائر ونَفاد زوال له بل باقيـة@, غ� ا�Ê»Çنيّة ا2X_ات فهذه
الدنيوّية@/ اXاّدية

أو صفة أو اعتقاد فكّل وجّل@: عّز $ وجهاً وكونه روحانيّته جهة بلحاظ وأمّا
قال@: Fك ا¡ّق@, nعا

ã
تعا�@وثابتة@| ا$ ببقاء باقية فهيى ا�هة@, هذه ã

| رابطة ّ عمل@وأيى

/@٢٧ . ٥٥ ـ َربJك وجُه Ò
وَيب فاٍن zا َعلَ َمْن Jُكل@

تعا�@/ $ وجهاً كونه ء
ã
Ï¿ال بقاء

ã
| فاXناط

ـ
ã Ù
èَر كلFُت َتنفد أن @قبَل @الَبْحـُر َلنِفَد

ã Ù
èَر @لكلFِت ِمداداً البَْحُر@ كاَن لَو ُقل

/@١٠٩ .@١٨

ما والكلمة وغ�ه@/ �ß¡كا الكتابة@, ã| ّد ÔZو ينبسط فٕانّه به@, يكتب ما داد@: ßXا
فتكون وجّل@, عّز $ والصفات اKٕرادة مظاهر تعا� ا$ وكلFت الباطن@,

ã
|

Ø
Fع ز

Ò
يُ�

Tدودة@/ غ�

وما أيدvم ب� ما يعلم ,@Fyبي وما واKٔرض ال«Êوات Jيط تعا� علمه فٕاّن
غ� فيكون الذاتيّـة الصفات من والعلم والسفلّية@, العلويّة nالعـوا قاطبة ã

| خلفهم
فيه@/ K@تناهيى Tدود

واXعنوّية@/ واللفظيّة التكوينيّة من أعّم والكلFت

نِفَدْت ما ر ÔMأ َسبعُة َبعدِه ِمن ّده Ô ÒZ والبحُر أقhٌم َشَجَرة ِمن ا3ْٔرِض
ã
| ا Ú̂أ ولَو

/@٢٧ . ٣١ ـ Lا @َكلFُت

nالعوا
ã
| ا$ كلFت من ويظهر Øيتج� ما ولكّن Tدودة واMKٔر اKٔشجار فٕاّن

متناهية@/ غ�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢١٣ نفذ

نفذ@:
ويتعّدي مyا, الرميَّة@وخرج خرق ونفاذاً: قعد باب من ال«Îُم@نُفوذاً نفَذ ـ مصبا
ونفذ مُطاع@/ أيى نافذ وأمٌر ,@ÏÉم ونَفاذاً@: نفوذاً والقول اKٔمُر ونفَذ والتضعيف@, باGمزة
اتّصل الطريق@: ٕا� ا�Xل ونفذ له@, َمرّد K فٕانّه ال«Îم نفوذ من مستعار كأ@نّه الُعنق@,
كّل اKٕنسـان@: ونواِفذ عاّم@/ أيى ناِفذ فهو أحد@, لكّل مَسـلكه عّم الطريُق@: ونفذ به@,
غ� وهو َمنافذ@, يقولون والفقهاء كاKُذن�@, ترحاً أو فرحاً النفس ٕا� يوصل ء

ã
Ï¾

ء@/
ã
Ï¿ال نفوذ موضع مسجد مثل اÒXنفذ فٕاّن قياساً@, Wتنع

ِمـيّة xالر ال«Îم ونفَذ وغ�ه@/ أمر ã
| مَضاء ع� يدّل صحيح أصل نفذ@: ـ مقا

أمره@/
ã
ماض| نافذ@: وهو أنا@, وأنفذته نَفاذاً@,

ال«Îم ونفَذ منه@/ واòلوص ء
ã
Ï¿ال جواز ا¡كم@:

ã
و| ا�واز@/ النxـفاذ@: ـ لسا

والنxَفذ@: فيه@/ وسائره اmKخر الشّق من طَرفه َخرج Ø
j َجوفها خاَلط فzا@: ونفَذ الرميَّة

القـوَم@: وأنـفذ جاوزهم@/ وأنفذهم@: نَفذ@/ ا�راحة@: ÒXنفَذ ويقال والَمخلص@/ الَمخرج
بيyم@/ صار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
معقول@/ أو ّ ماّديى ã

| ء
ã
Ï¾ ع� الدقيق الورود هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

وب�م
ادفاtا@/ بيyا الفرق زهق@:
ã
| وسبق

ã
| ونـفوذ كالصيد@/ ٕاليه ُيرمَي ما وهيى ميّة xالر ã| ال«Îم نفوذ مصاديقه@: ومن
ع� يطلق َمنَفذ@: bع واÒXناِفذ أمر@/

ã
| ا¡كم ونفوذ الطريق@/

ã
| العFرة ونفوذ القوم@/

للطعام@/ الفم ومنفذ اKٔصوات@/ Fyم حيث@ينفذ @اKُن� كَمنفذيى ء, ãÏ¾ مyا مواضع@ينفذ



نفر ٢١٤

وهكذا@/ البيت@/ ومَنفذ اKٔجسام@/ من النور الع�لورود ومنفذيى

وا3ٔرض وات مى الس> أقطار ِمن َتنُفذوا أن Ôrاستطع ٕان وا3ٕنس Ìا�ّن Ò¿َمع يا
/@٣٣ . ٥٥ ـ بُسلطان ٕا3ّ َتنُفذون 3 فانُفذوا

ã
| الxيّؤ Iقّق واKٕستطاعة@: واخت2ط@/ ع¿Ìة فيه Vتَمع ع� يطلق :@Ì¿ع ÒXا
والقطعات ]ع�ا�وانب

Ø
ËÉبال قُطر bع واKٔقطار والوظيفة@/ اKٔمر يقتضيه ]ا العمل

لطان: wوالس من@الكّل@/ ء ãÏ¾ انفصال@قطعة@أو وهو القَطر واKٔصل@فzا ا¤دودة, اXنفصلة
يكون@/ ء

ã
Ï¾ ّ أيى ã| تفّوق مع ]ع�ا¦كّن كالُغفران@, مصدر

النفوذ من يتمكّنوا أن يقدرون KنسKٕوا ا�ّن أّن ٕا� ٕاشارة الكرZة اmKية
ã
و|

Zكن K وهذا روحانّية@, أو ماّديّة وقطعاtا واKٔرض ال«Êوات جوانب
ã
| والورود

واKٔرض@, ال«Êوات موجودات سائر ع� التفّوق مع @وجودهم
ã
[كّن@| Mصول Kّم@ٕاG

والتفّوق@/ ا¦كّن هذا حصول Gم Øæ@وأ

الروحـانّية@/ اXراتب من اXاّدة@, فوق ما nعوا ال«Êوات من اXراد أّن والظاهر
اXاّدة@/ nعا اKٔرض ومن

مـن قُطر
ã
و| nالعوا من nعا

ã
| نفوذاً يسـتطيعون K وا�ّن اKٕنس كان وٕاذا

قبال
ã
| عاجزون ومقهورون ّية@, ×Gٕا مضبوطة قوان� Iت Tكومون م Øuوٕا أقطارها@,

ا$ عظمة مقام
ã
| وا¦ّرد والتخلّف العصيان Gم فكيف العاXّية@: والنظامات الضوابط

اXتعال@/ العزيز
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفر@:
ِنفاراً@, وغ�ه الدابّة نفر منه وتباعد@, Qاف ع� يدّل صحيح أصل نفر@: ـ مقا
من هو ا Ø̂ وٕا عبيد@: أبو قال وِرم@/ جلُده@: ونَفر ومقّره@/ مكانه عن وتباعده وذلكQافيه



٢١٥ نفر

/@Fyبي ا¡ادث للداء اللحم عن ينِفر ا�لد Kّٔن عنه@, وQافيه ء
ã
Ï¿ال عن ء

ã
Ï¿ال ِنفار

كّل قبل أيى وَنْفر@, َصيح قبل لقيته ويقولون@: /@
Ó
ِم� عن الناس ينِفر يوم النxفر@: ويوم

الباب@, قياس من أيضاً والنxَفر ب�ٕاثن�@/
ã
ÏÈٕا�القا ا¤ا@كمة واXناَفرة@: وناِفر@/ صائح

واحد@/ قياسه ذلك كّل والنxْفرة@, النxْفر وكذا َفر@, xالن والنxف�@: ½Íة@/ wللن ينِفرون م Øu@Kٔ

نُفوراً ونفَر السبعة@, قرأ وwا العالية@, اللغة
ã
| ÍÈب باب من َنْفراً َنَفر ـ مصبا

ËºKٕوا النفور@, والنxف�مثل ُنفوراً@/ ٕا3ّ ـ قوله ã| ]صدرها وُقِرٔي لغة@, قعد@, باب من
أÌºعوا ء@:

ã
Ï¿ال

ã
| ونفروا تفّرقوا@/ َنْفراً@: ونفروا وصّدوا@/ أعرضوا القوُم@: ونَفر َفر@/ xالن

نُفوراً, الوحش ونفر باXصدر/ تسمية نَف�, لغ�ها ¡رب@أو ويقال@للقوم@النافرين ٕاليه@/
َنـْفران@: وللحاّج ُدفعـوا@, ِم�@: من ا¡اّج ونَفر بالتضعيف@, ويتعّدي الن(ـفار@/ ËºKٕوا
مـyا@/ الثالث اليوم هو ـ@

ã
æالثا والنفر الت¿Ìيق@/ أيّام من ã

æالثا اليوم هو ـ@ فاKّٔول
سبعة@/ ٕا� وقيل ع¿Ìة@, ٕا� ث2ثة من الرجال bاعة َفر@: xوالن

ء@/
ã
Ï¿ال وعن ء

ã
Ï¿ٕا�ال كالفزع ء@,

ã
Ï¿وٕا�ال ء

ã
Ï¿ال عن اKٕنزعاج النفر: ـ مفر

القوم aل واKٕستنفار@: َنْفراً@/ وينِفر ينُفر ا¡رب ٕا� ونفر نُفوراً@, ء
ã
Ï¿ال عن نفر يقال@:

ينفر الشيطان أّن يزعمون Ëºبٕا يى Ød ٕاذا ف2ن@, ُنِفر العرب@: وتقول َينفروا@/ أن ع�
وِرم@/ ا�لُد@: ونَفر عنه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسـبق وانزعاج@/ كراهة مع وحركة س� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

والنّد@/ كال¿Ìد يرادفها@, اُخر ومواّد ب�اXاّدة الفرق ال¿Ìد@:

واندفاع@/ كراهة
ã
| مكانه عن الدابّة وخروج س�ٕا�ا¤اربة@/ مصاديقه@: ومن

Iصيل
ã
اXألوف| الوطن من وخروج اندفاع@/

ã
| مكّة م�ٕا� من ا¡ّجاج وخروج



نفر ٢١٦

بـينه Dف للتحا@كم
ã
ÏÈالقا ٕا� والس� وVالسة@/ مصاحبة عن واKٕدبار والفقه@/ العلم

/@Ë½òوب�ا

ا�لد@/ توّرم
ã
| Fك Qّوز@/ فهو Kّوٕا القيدين@, وجود من اKٔصل

ã
| ف2@بّد

/@٨١ . ٩ ـ َحّراً Jأشد Úsجه ناُر ُقل ّر Ò¡ا
ã
| 3@َتنِفُروا وقالوا@

/@٣٩ . ٩ يُعّذبكُمـ َتنِفروا ٕا3ّ ///@ Ôrاَقل ٕاثّ Lا َسبيل ã
| ٕانِفُروا لكُم قيَل ٕاذا لكُم ما

/@٧١ . ٤ ـ bيعاً انِفروا@ أو ُثباٍت فانِفروا@ ِحذَر@كُم ُخذوا@ آَمنوا ال>ذيَن ا Ûv أ يا

الس� وهذا ا$@, سبيل
ã
| ا�هاد جانب ٕا� وحركة الوطن من خروج النxفر@:

ã
| اســتمرار ع� تدّل والصيغة التثاقل@, أصله ٕاثّاقٌُل@: /@ ّ الطبيعيى ا¦ايل خ2ف ع�
ا¡اصل واKٕستعداد التأّهب ]ع� ذر@, Ò¡ا من مصدر Ëºٕا ذر ß¡وا واختياره@/ اXثاقلة

الصادق@/ الشجاع الثابت ]ع� صفة كُشجاع :@
Ø
ËÉبال والثwبات التحّرز@/ من

الفرائض من عyم@: ا¤ارب�@والدفاع الكفّار مع ا$ سبيل
ã
| هاد ßا� أّن OKو

وJفظ وحقوقهم@, دماؤهم اXسلم�@ويصان يستقoاُمور وبه مسلم@, ع�كل( الواجبة
ب2دهم@: ويؤمن ٕاستقG2م

والِولداِن والن�ساِء جال الر� ِمن Òسَتضَعف� ÔX وا Lا َسبيل
ã
| 3@ُتقاِتلون َلكُم وما

/@٧٥ . ٤ ـ الَقرية هذه من أخِرْجنا رب>نا َيقولون ال>ذيَن

/@١٢٢ . ٩ ـ ين الد� ã| هوا ِلَيَتَفق> طاِئفٌة م Ôyِم ِفْرَقٍة ُكل� ِمن @نَفَر َفلو3

معنوّية@/ جهة
ã
| سبيله

ã
| نفر والتفقّه ظاهرّية@/ جهة

ã
| ا$ سبيل

ã
| نفر ا�هاد

الشياط�@/ اXضلّ�وٕاغواء ٕاض2ل به فيدفع

/@٤٢ . ٣٥ ـ ُنفوراً ٕا3ّ@ زاَدُهم ما َنذيٌر جاَءُهم ØFفل
/@٤٦ . ١٧ ـ ُنفوراً َول>وا َع�أدبارِهم وحَدُه الُقرآِن

ã
رب>ك| وٕاذا ذَ@كرَت



٢١٧ نفر

/@٦٠ . ٢٥ ـ ُنفوراً وزادهم تأُمرنا ا ßX أَنْسُجُد

بتكّره فنفروا سـجدة@: بأمر أو القـرآن من بذكر أو بالنـذير واجهوا وØXا أيى
معرض�@/ مدبرين ورجعوا وانزعاج

بواسطة وذلك النفر@,
ã
| امتداد ع� يدّل النفور أّن والنwفور@: النxفر ب� والفرق

فيه@/ الل� حرف

/@٦ . ١٧ ـ أ@ك�نَف�اً وَجعلنا@كُم Òوَبن� بأمواٍل دنا@كُم وأمَد

أو للجهاد ينُفُر كمن ومتكّرهاً@, م�ِعجاً ويسـ� ينُفر من ]ع� فَعيل النف�@:
اXدافع�@/ النفوس جهة من وتقويxم ٕامدادهم واXراد غ�Yا@/ أو للتفقّه

اُمور@: ث2ثة ع� مبتنية ا¡كومة ودوام اKٕجBع وعلّو اXلك سعة أّن O Kو
من اKٕستمداد ـ

ã
æوالثا الوسائل@/ وtيئة ا¡وائج رفع

ã
| وٕانفاقه اXال بذل ـ اKّٔول

والنـفوس اKنسـانيّة القوي وجود ـ والثالث مyم@/ واKٕسـتنصار والِفـتيان@, البن�
اXدافع�@/

/@١ . ٧٢ ـ ُقرآناً عنا ßd ٕانّا َفقالوا ّن ßا� ِمن نََفٌر اسَتمع أ@ن>ُه Ú ãٕا� اوِحيى ُقل

/@٢٩ . ٤٦ ـ َيْسَتِمُعون ا�ن� ِمن نََفراً@ ٕاليَك فنا ÒÍ Ò¼ وٕاذ

أ@نّه فيه اKٔصل ولعّل له@/ واحد Kو والرهط@, ]ع�القوم لساuم
ã
اُطلق| َفر@: xالن

بانزعاج@, الس� مفهوم فيه ملحوظاً ]ع�ا�Fعة@, @استعمل
Ø
j صفة@, ا¡َسن ع�@وزان

وتعّلم@/ Vاهدة ٕا� الس� مقام
ã
| أيى

ـ َقْسَوَرة ِمن ْت فر> مسَتنِفرةٌ ٌر Ô Ôa م Úu كأ َسَقر@///
ã
| َسَلَككُم ما الُمْجِرمين َعن

/@٥٠ . ٧٤

ا¡Çّق عن ٕاعراض �معِرض� التذكرة عن Gم �fا التذكرة عن ٕاعراÎÈم فٕاّن



نفس ٢١٨

والسعادة@/ الgال ٕا� السلوك وعن

مـثلَهّن@, التذكرة من والفـرار النفر يريدون وا�هل الغفلة
ã
| ُمر Ô¡كا م Øu@فكأ

سعادtم@/ ٕا� Gم سوق والتذكرة@: الدعوة أّن وK@يشعرون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفس@:
فـهو مثُله@, ٕانفاسـاً@, وأنفَس َنفيس@, فهو كُرم@, َنفاسـة@: ء

ã
Ï¿ال نفَُس ـ مصبا

وا�مع ُنَفساء@, فهيى اXرأة@, وُنِفست ومع�@/ وزناً به ضننت مثل به ونفسُت ُمنِفس@/

فهيى تعب باب تَنفَسمن نِفَسْت يقول@: العرب وبعض وِعشار@/ Ìاء Ò¿ُع ومثله ِنفاس@,
ونِفست ذلك@/ من Ëºٕا أيضاً Ì»بالك والن(فاس منفوس@, والولد حائض@, مثل نافس
أيضاً للمفعـول بالبناء ُنِفست :@ ّ اKٔصمعيى عن ونقل حاضت@/ تعب@: باب من تنفَس
وهو للمفعول@, بالبناء نُِفس ا¡يض

ã
| يقال Kو ا¡يض@,

ã
الكتب|

ã
| وليس]¿Îور

النفس Kّٔن نفساً@: الدم يى Ù Ôdو سائلة@, له نفس K قوGم@: ومنه الدم@, وهو النفس من
wا اُريد اُن�ٕان والنفس هذا@/ من والنwفَساء بالدم@, قوامها ا¡يوان �مة Ëºٕا هيى ã

الّ�
بفتحت�@: والنxفَس ونفـوس@/ أنفُس النفس وbع fذّكر@/ الشخص اُريد وٕان الروح@/

وأخرجه@/ باطنه ٕا� النxفَس أدخل وتنفxس@: أنفاس@, وا�مع اGاء@, oنس

غ�ها@, أو ر´ من كان كيف oالنس ع�خروج يدّل واحد أصل نفس@: ـ مقا
وذلك ُكربته@, ا$ ونفّس ا�وف@, من oالنس خروج التنّفس@: منه فروعه@/ يرجع وٕاليه
ويقال@: مكروب@/ عن به ج xيفر ء ãÏ¾ كّل والنxَفس@: وراحة@/ النxسoَروحاً خروج ã

| أّن
بـدن من الدم فُقد ٕاذا أ@نّه وذلك الدم@, والنxْفس@: نَفٌَس@/ ف2ناً وأصابت ـ نفَس للع�
اÇXرأة@, ِوKد والن(ـفاس@: دمها@/ òروج النwفَساء تسّمي وا¡ائض نفَسه@/ فقَد اKٕنسان

ُنَفساء@/ bع أيضاً والن(فاس ُنَفساء@/ فهيى وَضعت فٕاذا



٢١٩ نفس

Øنَفْسح� ٕانسان وكّل ا�سد@/ حياة به الّذيى الروح النxْفس@: ـ ٧@.@٢٧٠ الع�
ُخلُق أيى َنْفس@, له ورجل َنْفس@/ بعيـنه ء

ã
Ï¾ وكّل سـواء@/ واKُن� @كر xالذ ,@pعr آدم

ء
ã
Ï¾و َنَفس@/ منه اح Ò
مس وكّل أنفاس@/ بنَفَسوث2ثة اXاء و¾Ìبت وسخاء@/ وَج2دة

ضِننَت@/ وَنفاسة@: نَفَساً Ú ãع� به ونِفسَت فيه@/ متَنافَس نفيس@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ترفّع أيى ء@, ãÏ¿ال ذات جهة من تشّخص هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ال
ّفع@/ هو والتشّخص هو@, حيث من ء
ã
Ï¾

الفرد هو والنفس والنفخ@/ واKٕفاضة
ã
Ùالتج� مظهر وح wالر ٕاّن وح@: wالر ã| وقلنا

/@
Ø ã
فلس حادث اصط2ح هو ا Ø̂ ٕا الروح@: ع� النفس وٕاط2ق اXطلق@/ اXتشّخص

بدنه حيث من أو وروحه@, معنويّته حيث من اKٕنسان شخص مصاديقه@: ومن
دوام وبه بدنه

ã
| ا�اريى كالدم وتشّخُصه@, اKٕنسان قوام به ما جهة من أو وظاهره@,

وال
فّع والعنوان
Øã
Ï½الشخ واXقام ا¡يوان@,

ã
| ا¡ياة Kٕدامة اXوجب والتنفّس حياته@,

وKدة@/ أو Mيض وخروجه الدم وظهور موجود@, لكّل ّ اòارجيى Øوالتع� له@,

:@
ã
| Fك ـ مركّباً والروح البدن باعتبار فالنفس

/@٢٣٣ . ٢ ـ ُوسَعها ٕا3ّ نَفٌس ُتكل>ُف 3

/@٣٤ . ٣١ وتـ Ò] أْرٍض < بأيى نَفٌس َتدِريى وما

/@٦١ . ٣ ـ وأنُفَسكُم وأنُفَسنا وِنساَء@كُم وِنساَءنا وأبناَء@كُم أبناَءنا َندُع َتعاَلوا@

:@
ã
| Fك ـ ا�«Êنيّة ا�هة وباعتبار

/@٣٣ . ٢٨ ـ َيقُتلوِن أن فأخاُف َنفساً م Öyِم قتلُت
ã
Ùæ ٕا َرب>



نفس ٢٢٠

/@٣٣ . ١٧ ـ Lا م َحر> ã
	 ال> الن>فَس َتقُتلوا و3

:@
ã
| Fك ـ الروحانيّة ا�هة وباعتبار

/@٢ . ٧٥ ـ اللّّواَمة بالن>ْفِس ÔË ß»اُق و3
/@٢٨ و ٢٧ . ٨٩ ـ ٕا�َرب�ك ارِجعيى طمئن>ُة ÔX ا الن>فُس ا Ôx أ ي> يا

ã
ف والذوات@: nالعوا باخت2ف الذاتOتلف

ã
| التشّخصوال
فّع أّن O@Kو

اXاّدّية@/ وال¿Îوات ا¦اي2ت من ا¡يوانيّة واòصوصيّات الصفات ã Øبتج� ا¡يوان nعا
ال�زخ nعـوا

ã
و| اKٕنسانّية@/ الروحانيّة اXمتازة الصفات بظهور اKٕنسان@: nعا ã

و|
اXاّدة@/ عن والتجّرد الروحانيّة وا¦اي2ت النورانيّة من يناس}ا ]ا والبعث@:

أّن Fك ا�«Êنّية@, nعا
ã
| Kّٕا

Ø ã
çالذا التشّخص

ã
|
Ø ã
æÊ»ا� للبدن موضوعيّة ف2

ال�زخ@/ nعا
ã
| ل2ٕنسان كاللباس ّ ال�زخيى البدن

n وٕاذا ء@/
ã
Ï¿ال ذات

ã
التشّخص| مفهوم Iقّق هو اXاّدة@:

ã
| اKٔصل أّن فظهر

هو@, حيث من الدم مفهوم
ã
| اللفظ استعمل ٕاذا Fك Qّوزاً@, فيكون اXع�@: هذا ي2حظ

والوKد@/ ا¡يض
ã
| أو

/@١٨ . ٨١ َتنَف>سـ ٕاذا بِح Jوالص
/@٢٦ . ٨٣ ـ َتناِفسون ÔX ا فلَيَتناَفِس ذلَك

ã
و| ِمْسٌك ِختاُمُه

تدّل واXطاوعة اXنافسة@/ Xطاوعة التنافس أّن Fك التنفيس@/ Xطاوعة التنفّس
ع� تدّل واXفاعلة واXنافسة@/ التنفيس من يستفاد ما اختيار أيى الفعل@, اختيار ع�

الفعل@/
ã
| وامتداد استمرار

ٕادامة اKٔمر وهذا ٕاخراجه@,
Ø
j

ã
Ï»ّالتنف ا�هاز

ã
| اGواء ٕايراد اختيار فالتنفّس

الشـخصيّة آثار وامتداد الوجود@, ã| Øوالتع� التشّخص ÇIقّق ي2زم وهو ا¡ياة@,
ã
|

اòاّصة@/



٢٢١ نفش

القاموس راجع الع�ّية@وال«Ìيانيّة, اللغات من اXع�مأخوذ هذا مضافاً@ٕا�@أّن
/@
ã
تطبي� وفرهنگ ّ الع�يى

اXتشّخص ]ع� هو ا Ø̂ ٕا hالكر القرآن
ã
واKٔنفس| النفس كلمة استعFل ٕاّن

Ø
j

ã
| Fك مورداً@, ٢٩٥ . وهيى الواردة اmKيات فراجع الروح@, ]ع� تستعمل nو ,@ Øتع�Xا

اXعجم@/
/@١٤٥ . ٣ ـ Lا بٕاذِن ٕا3ّ وَت Ò] ِلنَْفٍسأن كاَن وما@

/@١٨٥ . ٣ وتـ ÒXا ذائقُة نَفٍس Jكل@

/@٧٤ . ١٨ ـ بغ�نَفٍس َز@كيًّة َنفساً أقتلَت

/@٦ . ٢٤ ـ «Îم أنُف ٕا3ّ Îداُء@ Ô¾ م ÔG يكْن nو أزواَجهم َيرمون واّلذين

ال¿Îادة أو القتل أو اXوت له N@Kوز الروح فٕاّن باKٔرواح@: التفس� وK@يصّح
الكرZة@/ اmKيات سائر

ã
| ا

Ø
W غ�ها أو

/@٧ . ٨١ َجتـ ُزو� الّنفوُس ذا@ وٕا

/@٢٥ . ١٧ ـ ُنفوِسكُم
ã
| ]ا ربJكُمأعلُم

اKٔنفُس أّن Fك الكث�ة@/ اKٔفراد منه يراد مورد
ã
| ويستعمل ك�ة النفوسbع

اKٔفراد@/ ٕارادة مطلق موارد
ã
| ويستعمل قّلة@, bع

ا¢صوصة@/ اXوارد
ã
| باXواّد التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفش@:
بغ� لي2ً رعت نفشاً@:

Ô
sالغ ونفشت قتل@, باب من نَفْشاً القُطَن نَفشت ـ مصبا

انتشارها وهو ذلك@, من Ëºٕا بفتحتـ� والنxفَش Ì»بالك ونفاش ناِفشـة@, فهيى راع@,



نفش ٢٢٢

@كذلك@/

أن وهو الُصوف@, نَفْش ذلك من انتشار@/ ع� يدّل صحيح أصل نفش@: ـ مقا
ب2 وانت¿Ìت ترّددت اKٕبُل@: ونفَشت جناَحيـه@/ الطائر ونفَش يتنّفش@/ Øح� يُطَرق

النxْفش@/ وفعلها راع@/

وكّل بعض@, عن بعضـه ينتفش Øح� وف wالص ك wمَد النxْفش@: ـ ٢٦٨ . ٧ الع�
ع�الوجه@/ انبسطت أيى منتِفشة , وأرنَبة منتِفش@/ وف@فهو Òا� ِرخو Ìاً ß¿منت تراه ء ãÏ¾
ُيرَعد@/ أو اف ÒO كأ@نّه وريشـه َشـعره نفّش ٕاذا ,@�xالط بعُض أو بعان الض( تَنفّش وقد
كاGوامل وهو راع@, ب2 اXراعيى ã| بالليل ترّددت نواِفش@: وٕابل عر@/ xالش منتِفشة وأمَة

بالليل@/ أرسلوها ٕابَلهم@: وأنفشوا بالليل@/ ونِفشت بالyار Yَلْت يقال@: بالyار@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن ب�@اKٔجزاء@/ Dف انÊÉم بعد Ì¿ن هو @اXاّدة@:

ã
| أّن@اKٔصل@الواحد

الشعر وانتشار Vتَمعها@/ من للّرعيى اKٕبل أو sالغ وانتشار والقطن@/ الصوف انتفاش
جناحه@/ الطائر Ì¿ون اKٕمتشاط@/ ب
ك واKٔمة اXرأة من

أ@ك�@/ ٕاشتقاق والنشف@: والنفض والنفخ النفث ومواّد وبيyا

هم ß Ögـ Ô¡ وُكنّا الَقـْوِم @
Ô
Òsغ فيه @نَفشْت ٕاذ رِث Ò¡ا

ã
| اِن Ôg ÒJ ٕاذ وسلDَن وداوَد

/@٧٨ . ٢١ ـ شاِهدين

الكرZة اmKية وتدّل ,@ الرعيى ã| ون¿Ìها Qّمعها تفّرق عن عبارة :@sالغ نَفْش
ا¡كم ووحيى ا�ريان oتفه Øj فيه@, وَرْعzا رجل حرث

ã
| القوم أغنام نفش ع�

الّس2م@/ Fzعل داود بن لسلDن



٢٢٣ نفع

من وحيى مورد أبيه حياة ã
| سلDن ع�كون دKلة وفيه ّ طبيعيى جريان وهذا

تعا�@: فقال وسلDن@, لداود مقام ذ@كر ع� اmKية آخر وتدّل اXتعال@, ا$

/@٧٩ . ٢١ ـ باَل
ß
� ا داوَد َمَع رنا وَسخ> ÓFوِعل ُحgاً آَتينا ًhُّوك

يذكر وما علzا@, اmKية
ã
| دKلة ف2 تعا�@: ا$ من اXلَهم ا¡كم خصوصيّة وأمّا

رواياتUتلفة@/ ٕا� مستند التفاس�
ã
|

. ١٠١ نفوشـ ÒXا كالِعهن ا�باُل وتكون بثوث ÒXكالَفراشا النّاُس يكوُن يوَم
/@٥

oالعـظ Ùتك�Xا كالرجل ٕانسـاناً@, أو bاداً لب@, wالص oالعظ ء ãÏ¿ال هو بل@: Òا�
وغ�ه@/ وف wكالص ,@ اXس
خيى Ø�ّالل والِعهن@: لب@/ wالص

مسـ
خية ة@: Øتك�Xا اXسـتحgة العظيمة واKٔفراد اXوجودات تكون فيومئذ
وا^حاء التشّخصات@واندكاك@التعيّنات لزوال منت¿Ìة@أجزاؤها@ومتفّرقة@أعضاؤها@, ليّنة

ولوازمها@/ وآثارها Îا
Ø
وخوا¼ اXاّدة nعا بانقضاء وهذا والتظاهرات@, العناوين

@يوم@القيامة@الصغري@Mدوث@اXوت@وبالرحلة
ã
| ورودها يات@الكرZة: mKا وظاهر

وظهور وٕادرا@كاته@, وقواه البدن وبفناء ال�زخّية@, اmKخرة nاّدّية@ٕا�عاXا عاn@الدنيا من
اXست
ة@/ ا¢فيّة وا¡قائق البواطن وانكشاف اXاّدة وراء Dف لطيف nعا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفع@:
كذا

ã
نفَع� يقال مطلوبه@/ ٕا� اKٕنسان به يَتوّصل ما وهو ,@�òا النفع@: ـ مصبا

وانتفعت /@ يى Ù Ôd وبتصغ�اXصدر نَفوع@, وجاء ,@ يى Ød وبه نافع@, فهو ونفيعة@, نفعاً
ã
ينفع�

منه@/ Ëºٕا واXنفعة به@, ا$
ã
ونفع� ء@,

ã
Ï¿بال



نفع ٢٢٤

من يشاء ٕا�من النفع ل يوص( الّذيى هو النافع@, تعا�@: ا$ أÊºء ã| نفع@: ـ لسا
ف2ناً ونفعت /@ ØÍÉال ضـّد والنفع /@

Ø
Ì¿وال �òوا ØÍ ÚÉوال النفع خالق هو حيث خلقه

واستنفعه@: منفعة@/ أيى نفيعة@, عندهم ما ويقال@: ونَفّاع@/ نَفوع ورجل به@/ فانتفع بكذا
نفعه@/ طلب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
غ� أو ٕانساناً ء

ã
Ï¿لل يتحّصل ا¡ادث �òا هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

نقصاً@/ يوجب ء
ã
Ï¿لل اXواجه

Ø
Ì¿ال وهو ر@, ÒÍÉال ويقابله معنويّاً@/ أو وماّديّاً ٕانسان

النـفع أّن :@ ØÍÉال ã| وقـلنا م
ادفاtا@/ وب� بيyا الفرق الرفق@:
ã
| سبق وقد

فراجعه@: ,@hالكر القرآن
ã
| متقابل� مورداً ١٧

ã
| ذ@كرا ØÍÉوال

/@١١ . ٤٨ ـ َنْفعاً ِبكُم أراَد أو اً@ ØÍÒÈ @ِبكُم أراَد ٕاْن

:@
ã
| Fك ـ ّ اXاّديى فالنفع

/@٢١ . ٢٣ ـ تأ@ُكلون ا Öyوِم َكث�ةٌ َمناِفُع@ فzا وَلكُم

/@١٦٤ . ٢ ـ النّاَس ينفُع ]ا البَْحِر ã| ريى ÒQ
ã
	 الّ والُفلِك

:@
ã
| Fك ـ ّ اXعنويى والنفع

/@٩ . ٨٧ ـ @كري الذ� نفعِت ٕان فذك�ر

/@٣٤ . ١١ ـ َلكُم أنَصَح أن أردُت ٕان ُنْصحيى َينفُعكُم و3

:@
ã
| Fك ـ اmKخرة nعوا من اXاّدة وراء Dف والنفع

/@٤٨ . ٧٤ الّشاِفع�ـ َشفاعُة َتنفُعُهم fا

/@١١٩ . ٥ ـ َجنّاٌت م ÔG ِصدُقهم Òالّصاِدق� َينفُع يوُم هذا



٢٢٥ نفع

/@٣٩ . ٤٣ ـ Ôrَظلم ٕاذ اليوَم َينفَعكُم ولَن

:@
ã
| Fك ـ اXطلق والنفع

/@١٨٨ . ٧ ـ Lا شاَء ما ٕا3ّ اً ØÍÈ و3 َنفعاً
ã
Ï»ِلنَف ُقل3أمِلك

/@٧٦ . ٥ ـ َنفعاً و3 اً ØÍÒÈ َلكُم ِلُك ÒZ 3 ما Lا دون ِمن أتعُبدون ُقل

/@٧١ . ٦ ـ َع�أعقاِبنا ونَُرّد نا ÛÍÉ يَ و3 َينفُعنا 3 ما Lا دون ِمن أَندعو ُقل

اXقام@:
ã
| ذ@كرها يناسب اُمور ٕا� هنا ونش�

�Çòا وأمّا /@ ØÍÉال ã| وكذلك شخص@, ٕا� خ� وصول النفع
ã
| ي2حظ ـ ١

Çتار ÔO Kو m2م غ� أو نفسـه
ã
| ومنتخباً Uتاراً ء

ã
Ï¾ كون Fzف في2حظ :@

Ø
Ì¿وال

وجوده@/

gMه والÍÉر النفع يكون الّذيى هو فٕانّه الضاّر@, النافع ا$@تعا�@: من@أÊºء ـ ٢
أمره@, Iت مسّخر وكّل شاء@, ]ا Kّٕا غ�ه ØÍÉي أو ينفع أن أحد Zلك Kو ومشّيته@,

وا¡كم@/ اKٔمر وله اXلك له وجّل@, عّز غ�ه أحد أمر ملكه
ã
| Nريى Kو

مـقام
ã
و| والتكـوين@, اÇòلق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا òلقه@: تعا� ا$ من النفع ـ ٣

واXنفعة@, �òا من ٕاليه Jتاج ما بقائه
ã
| موجود ٕا�كّل ليصل ا¡ياة@, وٕادامة اKٕبقاء

النفع فٕاّن حياته@, ٕادامة
ã
| له يلزم ما خلقته وخصوصيّات ]قتÏÉتكّونه له ويتحّصل

أن من أعّم والنفع التكوين@, برنا¶ ٕادامة
ã
و| للخلق@, oتتم وهو الرزق@, مصاديق من

الواصل@/ اXطلق �òا وهو آخر@, عنوان ّ بأيى أو رزق بعنوان يكون

الغرض يتحقّق وبه له@, وتÇgيل oوتتم للتكوين@, ثانويّة مرحلة اKٕبقاء ـ ٤

ã
| البـقاء يكـون أن من وK@بّد وعبثاً@/ 
أب اòلق يكون Kّوٕا اòلق@, من واXقصـد
n Kّوٕا ,@Fyبي Hالف يوجد K وأن والتكوين@, ع�اòلق منطبقاً وكيفيّته خصوصيّاته



نفع ٢٢٦

اòلق@/
ã
اXطلوب| اXنظور يتحّصل

عّز ا$ من هو ا Ø̂ ٕا التكوين مرتبة
ã
| النـور

ã
Ù�Qو الرaة بسـط أّن فgا ـ ٥

البـقاء مرحلة
ã
| والرزق النفع بسـط كذلك ٕاشـ
اك@: فيه غ�ه Kٔحد وليس وجّل

ع� اXوجودات
ã
| منبسطاً النفع يكون Øح� به@, وUصوص Í½منح للموجودات@,

واحـد@, مـبدأ من وصادراً التكوين@, خصوصـيّات طباق وع� فzا اKقتضاء وفق
القيّوم ّ ا¡يى وهو اKُمور@, أزمّة وبيده واKٔرض Êوات

Ø
ال« مالك هو فرد من وجارياً

ء
ã
Ï¾

ã
| Kو وقدرته علمه

ã
| Tدوديّة Kو يتناهي@, K ]ا القادر وا¤يط ء ãÏ¾ ع�كّل

وصفاته@/ ذاته
ã
|

]ناسبة هو ا Ø̂ ٕا وكيفاً@: Ó
Ø
Fك النفع جريان

ã
| والتفاوت اKٕخت2ف أّن فظهر ـ ٦

حسب wا اXتعل(ق ا�اريى النفع فيختلف التكوين@, جهة اXوجوداتمن
ã
اKٕخت2ف|

اXوجودات@, خالق ا$ Kّٕا ا¢لوقات
ã
| اKٕقتضاءات wذه Jيط Kو اXوارد@, اقتضاء

يعلمها@/ Kّٕا ورقة من تسقط وما علمه@, من ء
ã
Ï¿ب Jيطون Kو wا@/ nالعا وهو

واسطة@, بدون هو ا Ø̂ ٕا اXاّدة وراء ا
Ø
W nالعوا

ã
| �òا وٕاعطاء النفع وٕاجراء ـ ٧

ووسـائل ماّديّة بوسائط جريانه من ف2بّد اXاّدة@: nعوا
ã
| وأمّا روحانّية@/ وبٕافاضة

يَظنّون حيث العاّمة@, أذهان ã| واLرافاً اشتباهاً أوجب اXع� وهذا ظاهرّية@, طبيعيّة
عن غاف2ً الظاهرّية@, واKٔسباب الوسائل هو واُمورهم حياtم جريان

ã
| النافع ٕاّن

تعا�@: قال ـ اKُمور اريى ÒV ِريى ÔVو الوسائل ك وTر( اKٔسباب مسب(ب

/@٧٦ . ٢٢ ـ ا3ُمور تَْرِجُع Lِوٕا�ا َخلَفُهم وما م
ß
vأيد Òب� ما َيعلُم

:@�òا ٕاجراء
ã
| له ¾Ìيك Kو ا$ وبيد تعا�@, ا$ ومن با$ النفع أّن Fوك ـ ٨

من الÍÉر وQويز وحgه@, وٕاشارته بعلمه Kّٕا ا$ غ� أحد ØÍÉي Kو ,@ ØÍ ÚÉال @كذلك
من مطلوب@, عادل وع�برنا¶ أمر وص2ح نيّة Mسن Kّٕا K@يتحقّق :@oا¡ك Ø ã�الغ ا$



٢٢٧ نفع

و¡صـول للتنبـيه أو للدين@, أو له
Ø ã
æروحا وٕانتاج مفـيد@, نافع وأمر Kزمة@, Vازاة

وجّل@, عّز ا$ من يتحقّق أن Zكن K اXطلق اÍÈKٕار أّن O Kو ا¡ّق@, ٕا� اKٕنابة
القادر وهو بوجه@, افتقار Kو احتياج Kو فيه ضعف K مطلق@, وعدل مطلق

Ø ã
غ� فٕانّه

فٕاّن حّق@, ٕاضاعة Kو ÍÈر Kو ظلم منه يتصّور ف2 حّد@, لقدرته وليس يتناهي K ]ا
وا¤دودّية@/ واKٕحتياج والفقر الضعف من هو ا Ø̂ ٕا اKُمور هذه منشأ

جهله جهة من نفسه@, جانب من هو ا Ø̂ ٕا ل2ٕنسان ا¡ادث ر ØÍÉالت أ@ك� ٕاّن Øj
ا¡اصل الÍÉر أّن يظّن

Ø
j ذلك@, غ� أو عدوانه أو اLرافه أو غفلته أو تقص�ه أو

سبحانه@/ ا$ جانب من

/@٣٠ . ٤٢ ـ أيديكُم َكَسَبْت @ 
ß
Eف ُمصيبٍة ِمن أصاَبكُم وما

/@٢٥ . ٣ ـ ُيظَلمون 3 وُهم َكَسَبْت ما @ نَفٍس Jُكل وُوف�يْت

الرحم@/ ـ ØÍÉال ـ ماّدة الباب توضيح ã| راجع

فهيى وبعمله@: باختياره ومتجلّية اKٕنسان أعFل ã|كانت ٕاذا واÒXضاّر اÒXنافع ـ ٩
هو ما ٕا� يش� أن

ã
ÏÉيقت تعا� ا$ من والعطوفة اللطف ولكّن اKنسان@, ٕا� راجعة

والض2ل
Ø
Ì¿وال الفساد فيه

Ø
Fع ويyي سعادته@, ٕا�@ما@فيه العبد الص2ح@وا�ò,@ويرشد

ا¡ّق@/ عن واLKٕراف

:@
ã
| Fك وهذا@

من Ôأ@ك @Fه Ô\وٕا ِللنّاس وَمناِفُع Õَكب� jٕا Fzف «Ìُقل يْ ÒXوا مر Òòا َعن َيسألونََك
/@٢١٩ . ٢ ـ Fَنفعه

. ٢ الَمـحيضـ
ã
| الن�ساَء فاعتـِزلوا أذًَي ُهَو ُقل الَمحيـِض َعن ويسألونََك

/@٢٢٢



نفق ٢٢٨

فٕاّن تعا�@, با$ والÍÉر النفع اختصاص حكم عموم من
×
يستث� اXورد فهذا

وVازاة وعقاباً ثواباً فzا وقّرر أعFله@,
ã
| ل2ٕنسان اختـياراً أعطي قد وجّل عّز ا$

الدقيق@/ الكامل العدل ع�طبق

وهو التاّمة@, ومشيّته ٕارادته وIت وgMه ا$ بتجويز ا¡قيقة
ã
| اKٕختيار فهذا

Oالف عم2ً يعمل أن للعبد وليس ا¡ّق@, وقضاءه ّ العاXيى النظم Oالف n ما جاٍر اٌز ÔV
النافذة@: ومشيّته حgه قبال

ã
| شيئاً Oتار وأن ,@ اGKٕيى والتقدير النظم

/@٢٩ . ٨١ �ـ ÒXالعا Jرب Lُا َيشاَء أن ٕا3ّ َتشاؤون وما

وMسب اÇXتجّلية@, الذاتيّة رÇaانيّته ÏÉقت[ تعا� $ النافعيّة أّن فظهر ـ ١٠
اXوجودات@/ ٕاNاد oتتم جهة

ã
و| واòلق التكوين تعقيب

ã
و| òلقه@, التامّة ربوبيّته

واXوانع@/ ال¿Ìور ولدفع العدل وKٕجراء النظم ¡فظ فهو الضاّر@: صفة وأمّا

دفع جهة الضاّر@:
ã
و| وبسطها@/ والنفع الرaة Kٕجراء ٕاثبات جهة النافع@:

ã
ف

الدفع@/
ã
ÏÉيقت مورد

ã
| ومنع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفق@:
واmKخر وَذهابه@/ ء

ã
Ï¾ ع�انقطاع أحدYا يدّل صحيحان@, أص2ن نفق@: ـ مقا

الدابُّة نَفقت ـ فاKّٔول تقاربا@/ Fzف الك2م ل ُحص( وم� وٕاغFضه@/ ء ãÏ¾ ٕاخفاء ع� ـ
نفَقْت وأنَفقوا@: َيِقف@/ Kو يَكُسد ف2 ãÏÉZ أ@نّه وذلك نَفاقاً@, عر الس( ونَفَق ماتت@, نُفوقاً@:
وأنفق القوم@/ نفقُة نِفقت قد يقال@: ,@ Ò�ف ُء@:

ã
Ï¿ال ونفَق /@

ã
ÏÉ Ò] ا Øu@Kٔ والنxفَقة ُسوقهم@/

/@ ا�ريى انقطاع Ìºيُع أيى ,@ ـْريى Òا� نَِفُق وفرس عنـده@/ ما ذهب أيى افتقر@, الرجل@:
موضع والناِفقاء@: مكان@/ ٕا� لص ÒU له اKٔرض

ã
| ٌب

Ò
Ì
Ò
º النxـفق@: ـ اmKخر واKٔصل

فانتفق@, برأسه الناِفقاء ب ÒÍÈ القاِصعاء قِبل من ã
çأ فٕاذا ُحجره@, من بوع Òال� ُيرق(قه



٢٢٩ نفق

اÇZKٕان فكأّن ُيظهر@, ما خ2ف rيك صاحبه Kّٔن الن(فاق@, ٕاشتقاق ومنه خرج@/ أيى
وهو واحد@, الباب

ã
| اKٔصل أّن وZكن خفاء@/

ã
| اZKٕان من هو Oرج أو منه@, Oرج

اòروج@/

فيقال باÇGمزة ويتعّدي نِفـدت@, تِعـب@: باب من نفَـقاً الدراهُم نِفقت ـ مصبا
نفَقاً

ã
Ï¿ال ونِفق ونَفقات@/ وِرقاب@, رقَبَة مثل ِنفاق وbعها منه@, Ëºٕا والنفقَة أنفقxا@,

باب من نُفوقاً الدابُّة ونَفقت زاُده@/ ف� الرجل@: وأنفَق أفنيـته@, وأنفقته@: ,@ Ò�ف أيضاً@:
النافقاء@/ çأ ٕاذا ال�بوع@: ونافَق ماتت@/ قعد@:

باXوت@: وٕامّا نَفاقاً@/ البيع نفق Lو بالبيع@: ٕامّا ونِفد@/ ÏÉم ء@:
ã
Ï¿ال نفَق ـ مفر

يكون قد واKٕنفاق وأنفقxا@/ الدراهم نفقت Lو بالَفناء@: وٕامّا نُفوقاً@/ الدابّة نفقت Lو
وتطّوعاً@/ واجباً يكون وقد غ�ه@,

ã
و| باXال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الدابّـة نفُق مصاديقه@: ومن جريان@/ ã

| نفاد هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اKٔصل أّن

ء
ã
Ï¿ال ونفق /@

ã
ÏÉتنق Øح� Gم وٕاجراؤها للعائلة والنxفقة ا¡ياة@/ جريان بعد وموtا

الدراهم ونفق جريه@/ وانقطع ÏÉانق ٕاذا جريه
ã
| النxِفق والفرس جريان@/ بعد بنفاده

ا�Çريان فـيه ويـقع أخري@, جهة ٕا� وUـرج مَدخل فيه ب
Ò
Ì
Ò
لِ« والناِفقاء ونفاده@/

ا�Çريان
ã
| امـتـداد ع� تدّل اXمـدودة واKٔلف ,@

ã
ÏÉوينق منـه ـُرج ÒO Ø

j وا¡ركة
اKٔلف بوجـود النافقاء

ã
| وا�ريان الورود ع� تدّل والن(ـفاق واXنافقة ا¢صوص@/

اKمتداد@/ ع� الداّل

بل ثابت غ� وهو ا¡ياة جريان
ã
| برنا¶ ع� يدّل أيضاً@: واXنافقة والن(فاق

وعمله ظاهره جريان فٕاّن وال«Ìيرة@, وب�القلب بينه التخالف باعتبار ,
ã
ÏÉوينق ينفد



نفق ٢٣٠

ونّيته@/ باطنه خ2ف ع�

Ø
j معيّنة مّدة ٕا� والرواج ا�ريان Fzف لوحظ فٕاذا وق@: wوالس عر الس( نَفْق وأمّا

اKٔصل@/ مصاديق من فيكونا النفاد@:

دفـعة وزوال انتفاء ٕانّه والفـناء بالتـدريج@/ ء
ã
Ï¿ال فناء ٕانّه النفـد@:

ã
| وسبق

واKٕنعام اKٕعطاء من يعادله وما اKٕنفاق ب� الفرق الرزق@:
ã
| أيضاً وسبق واحدة@/

وغ�ها@/ والرزق

مأخوذ اKٔصل@, مصاديق من كونه ٕا� مضافاً ]ع�اKعطاء@: والنفقة واKٕنفاق
/@
ã
تطبي� فرهنگ راجع ـ ال«Ìيانيّة من

غلب القلب@:
ã
| ما خ2ف ٕاظهار ]ع� والنفاق اKعطاء@, ]ع� اKٕنفاق ٕاّن

Ø
j

اXفاعلة@/ من
ã
æوالثا اKٕفعال@/ باب من اKّٔول عرفاً@, اXعني�

ã
| FGFٕاستع

اKٕنفاق@: fن

/@١٠٠ . ١٧ ـ ا3ٕنفاق َخْشيَة Ôrمَسك ٔ3َ ٕاذاً@

/@٤٢ . ١٨ ـ فzا أنَفق ما Òَع� كف>يْه ُيقل�ب فأصَبح

/@٣ . ٢ ـ ُينِفقون َرَزقناُهم ا ØWو َيشاء@, كيَف ُينفق َمبسوَطتاِن َيداه َبل

/@٤٧ . ٣٦ ـ Lا َرَزقكُم ا ØW أنِفقوا

/@١٧ . ٣ ـ با3ٔسحار نِفق�واXستغِفرين ÔXوا

مع�مطلق@, وهذا @وينفد@,
ã
ÏÉينق@ Øجريان@ح� ã

وجعله@| ء
ã
Ï¾ ٕاجراء فاKٕنفاق@:

ٕا�الفاعل@وصدوره الفعل نسبة فيه اXلحوظ اKٕعطاء ٕا�مفهوم عرفاً أ@ّنه@ين½Íف Kّٕا
منه@/

الن(فاق@: ومن



٢٣١ نفق

/@١٠١ . ٩ ـ الن�فاق Òَع� َمَردوا دينِة ÒX ا أهِل وِمن
/@٩٧ . ٩ ـ وِنفاقاً كُْفراً @ Jأَشد ا3ٔعراُب
/@١٦٧ . ٣ ـ ناَفقوا ال>ذيَن وِلَيْعلَم

/@٦٧ . ٩ بَعضـ ِمن م ÔÎ ÔÉبع ناِفقاُت ÔX وا ناِفقون ÔX ا
/@١ . ٦٣ ـ Lا َلرسوُل ٕان>َك ُد ÒÎ Ö¿ نَ قالوا@ اXنافقوَن جاَءك ٕاذا
/@١٤٠ . ٤ ـ يعاً Òb

Ò
Úsجه

ã
| والكاِفريَن Òناِفق�Xا جامُع Lا ٕان>

ويستعمل اXفاعلة@,
ã
| Fك Tدود@, جريان

ã
| ]ع�اKمتداد اXناَفقة@: من الن(فاق

ã
| ما خ2ف والعمل القول

ã
| يُظهر أيى ,@ ß�َمتخالِف وعمل اعتقاد امتداد ã|العرف

ã
|

دوام@/ له وليس ,@
ã
ÏÉقتXا بوجود ينفد أن ٕا� Tدود جريان له اKٕظهار وهذا ضم�ه@,

آخـر جرم ونفاقه الواقع@,
ã
| كافر هو واKُصول@: والدين اZKٕان

ã
| فاXنافق

واÍÈKٕار@/ واòدعة اKٕغواء يوجب

تعا�@: قوله تري ولذا

/@١٤٠ . ٤ ـ يعاً Òb
Ò
Úsَجه

ã
| والكاِفريَن Òناِفق� ÔX ا جامُع Lَا ٕان>
wم@/ اKٕهBم لشّدة اXنافقون ويقّدم

تعا�@: وقال

/@١٤٢ . ٤ ـ خاِدُعهم وهو Lَا اِدعوَن ÔO Òناِفق� ÔX ا ٕان>
/@١٤٥ . ٤ ـ النّار ِمَن ا3ْٔسَفِل َرِك الد> ã| Òناِفق� ÔX ا ٕان>

ْوء الس> ظَّن Lبا Òاّن� الظّ كات
ß
Ì¿ÔXوا Òك�

ß
Ì¿ÔXوا اXناِفق�واXناِفقات َب ويُعذ�

ـ َمصـ�اً وساَءْت
Ò
Úsَجَهـ م Ô ÒG @ وأعد> م Ô Òyولع zم َعلَ Lُا وغِضب ـوء الس> دائرةُ zم َعلَ

/@٤٨@.@٦



نفل ٢٣٢

من يتمكّن فٕانّه والكافر@, اÌ¿Xك واXسلم�من ل2ٕس2م ÍÈراً أشّد فاXناِفق
موافق@/ وبصورة

Ø ã
دي� بتظاهر والتلق� واKٕغواء اÍÈKٕار

/@٣٥ . ٦ ـ Êء
Ú
ال«

ã
| ÓF ُسل> ا3ٔرضأو

ã
| َنَفقاً َتبتَغيىَ أن اسَتَطعَت فٕان

وهو Tـدود Pريان يتّصف ما ]ع� كَحَسن@: اKٔصل
ã
| صـفة أو Ëºٕا النxفَق

فوق واKٕرتفاع ا�ريان وسيلة وهو لxم wالس مقابل وهذا رج@, ÒU له اKٔرض
ã
ب|

Ò
Ì
Ú
ال«

اKٔرض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نفل@:
ا Øu@Kٔ وغ�ها@, الص2ة

ã
| النافلة ومنه أنفال@, وا�مع الغنيمة@, النxفَل@: ـ مصبا

نافلة الولد لولد ويقال مثلها@/ فلس مثل والنxفْل نَوافل@/ وا�مع الفريضة@, ع� زيادة
منه@/ ثواwا تريد K عطيّة وهو وغ�ه@, النفل له وهبت ونفxلته@: الرجَل وأنفلت أيضاً@/
ما ع� زيادة أيى عyم@, نف2ً أخذت :@ ãèأصحا ع� وتنّفلت النافلة@/ فعلت وتنّفلت@:

أخذوا@/

من الطxوع عطيّة النافلة@: منه وٕاعطاء@, ع�عطاء يدّل صحيح أصل نفل@: ـ مقا
النxفَل@: الباب@: ومن الكث�العطاء@/ الرجل والنxوفَل@: الص2ة@/ نافلة ومنه Qب@/ Kحيث

غِنموه@/ ما يُعطzم أيى ا¤ارب�@, يُنفّل اKٕمام أّن وذلك /@sالُغ

جَعل ٕاذا ند@: Ôا� يُنفّل واKٕمام /@sالُغ النxفَل@: الليث@: قال ـ ٣٥٥.١٥ الxذيب
ع
Ú
تَ� عطيّة وكّل ع�اKٔصل@/ زيادة كان ما والنافلة@: مع�النxفل اع ßbو غِنموا@/ ما Gم
وانتفل الولد@/ كان اKٔصل Kّٔن الولد@, ولد والنافلة@: نافلة@/ فهيى صدقة من مُعطzا wا

النوافل@/ Øص� وانتفل@: اعَتذر@/ ٕاذا الرجل@:

سجد@/ اuاَر@, هبط@, وَقع@, سَقط@, pنافَلr ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣٣ نفل

والتحقيق@:

ã
| وهو عنه@/ مyبطاً اKٔصل ع� متفّرعاً كان ما اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

واGبوط@/ ]ع�السقوط الع�يّة

وولد وانكسارهم@/ القـتال بعد العدّو من أخذت
ã
الّ� الغنيمة مصاديقه@: ومن

ã
| الواردة وهيى الصـ2ة من والنافلة وجوده@/ ã

| أبيـه ع� ومتفّرع تابع وهو الولد
والرفاقة اXصـاحبة بتبع تُعطَي

ã
Øال� والعطيّـة الفرائض@/ من اyXبطة اXتأّخرة اXرتبة

العبادات@/ نوافل
ã
| Fك الواجبة ا¡قوق أداء ع� زائدة

]ناسـبة Qّوز فهو اKٕعتذار@: وأمّا اKٔصل@/ آثار من فهو الزيادة@: مفهوم وأمّا
اKٔصل@/ وجود ترك لواحق من @كونه

,@
Ó
ومع� ماّدة متقاربة والنفق@: والنفح والنفخ والنفر والنفع والنفد النفذ ومواّد

ا�ريان@/ مفهوم وNمعها

/@١ . ٨ ـ سوِل والر> ِLِ ا3ٔنفاُل ُقل ا3ٔنفال َعن َيْسأُلونََك

عن Mرف واستعFله غ�Yا@/ أو @Kًما أو شخصخ�اً عن أمر طلب السؤال@:
عن ويyـبط يتفّرع ما وهو فَل xالنـ bع واKٔنفال وQاوز@/ وصدور ٕاخراج ع� يدّل
منه اXسلّم والقدر مغلوبّيته@, بعد ا¤ارب العدّو من ويؤخذ يب� ما هنا واXراد أصل@/
والنفوس@:

ã
ÏÈراKٔا وأمّا أساَري/ مقتول�@أو كوuم بعد 
وكة@مyمXا اXنقولة اKٔموال

اُخر@/ أحكام فلها

ما كّل ومن مyا أعّم والغنيمة ا¡رب@/ دار من اXأخوذة mبالغنا Oتّص فالنxفل
أعّم ا Øuٕا وأيضاً له@, مالكاً يكن n ا ØW معاملة@, غ� ومن التجارات أرباح من يتناول

واXعنوّية@/ اXاّديّة اXنافع من



نفل ٢٣٤

/@٧٢ . ٢١ ـ ناِفلًة ويعقوَب َق ٕاسحى لُه َهْبنا وَو ٕا�ا3ْٔرض@/// وُلوطاً يناه Ø ÒSو

متفّرعة هبًة@نافلة @ٕاÌºائيل
ã
ب� أبويى ß�ّٕاسحاَق@ويعقوب@نبي@oبراهKٕ @ووهبنا أيى

اXباركة@/ اKٔرض
ã
| واستقراِرYا النجاة عن

ٕاسحاق@, بعد متفّرعاً ٕا�كونه ٕاشارة ٕا�يعقوب@: راجعاً النفل يكون أن وNوز
يعقوب@/ راجع الّس2م@/ علzم oٕابراه ولد ولد وهو

/@٧٩ . ١٧ ـ موداً ÒT َيبعثَكربJكَمقاماً Ïأن Ò
َع« لََك نافلًة بِه ْد فxج> الل>يِل وِمن

بـعض ٕا� راجع به@: ـ
ã
| والضم� للعبادة@, النوم من اKٕستيقاظ هو الxّجد@:

الكـ2م@, سـياق من اXفهوم ال¿Ìط �واب فيه والفاء ِمن@/ كلمة من اXفهوم الليل@,
صحيح@, غ� القرآن ٕا� الضم� برجوع والقول به@/ فxّجد الليل بعض وأمّا واXع�@:

الكرZة@: اmKية
ã
| القرآن فٕاّن

كاَن الَفْجِر ُقْرآَن ٕان> الَفْجِر وُقْرآَن الل>ْيِل َغَسق ٕا� مِس الش> لُدلوِك الّصhةَ أِقم
/@٧٨ . ١٧ ـ وداً

Ô
Î Ö¿َم

/@hالكر القرآن ]ع� K والضبط ]ع�التفّهم

عن ومتعّقب متفّرع الxّجد وهذا وأعFله@/ وعباداته الxّجد ٕا� راجعة فالنافلة
الليل صلوات من النوافل مyا اXراد وليس الص2ة@, أقم

ã
| اXذكورة اXفروضة الص2ة

مصاديقها@/ من كانت وٕان اXعمولة@,

الفرائض@,
ã
| الّذيى الوجوب مرتبة عن وسقوطها ع�تفّرعها يدّل النافلة فقيد

مع وجوwا@, ع� Kو الصلواتيّـة النوافل خصـوص ع� الكرZة اmKية
ã
| دKلة ف2

معناه@/ ٕا� وبالتوّجه بالنفل ´Í½الت

بقوله@: التعليل هذا ع� ويدّل



٢٣٥ ãن�

/@٧٩ . ١٧ ـ َمقاماً ربJك يبَعثَك Ïأن Ò
َع«

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãن�
َء
ã
Ï¿ال ونفيت منه@/ وٕابعاده ء

ã
Ï¾ من ء

ã
Ï¾ تعرية ع� يدّل اُصيل :@

ã
ن ـ مقا

ال
اب من تَنفـيه ما الر´@:
Û ã
وَن /@

×
يُن ّ ديى xالر والنwفاية@: انتفاًء@/ هو  وانتَ نفياً@, أنفيه

ما اXاء@:
Ø ã
وَن ـه@/ wترش أو ´ الر( تَنفيه ما طر@: ÒXا Û ãوَن يطان@/ ß¡ا اُصول ã| يصـ� Øح�

اXائح@/ ظهر ع� شاء الر( من تَطاَيَر

Òون /@ Òفانت اKٔرض@, وجه عن دفعته رمي@: باب من ا¡½Ï@نفياً َنَفْيت ـ مصبا
ٕاذا النxسب@: ونفيُت /@فانت نفيته ُتثبته@: Kو تدفعه ء

ã
Ï¾ لكّل قيل

Ø
j /@انت أيى بنفسه@,

يتسّلط ا Ø̂ فٕا بصفة@: موصوف ء
ã
Ï¾ ع�

ã
الن ورد وٕاذا النسب@/

Ø ã
من والرجل تثبته@, n

ا¥Çرة وهيى الصفـة انتفت وٕاذا /@ Òmقا رجَل K Lو متعلxـقاtا@, دون الصفة تلك ع�
كقوله واتّساعاً@, Vازاً به@, اKٕنتفاع لعدم اXوصـوف ع�

ã
الن وقوع ساغ اXقصودة@:

طّيبة@/ حياة يي ÒJ K أيى يَي@, Ö ÒJ3و فzا وُت ÒZ3 ـ تعا�

/@
Ø ã
مَن فهو طردته@, ٕاذا نفياً@, وغ�ه الرجَل نفيُت الليث@: ـ ٤٧٥.١٥ الxذيب
اية Ôال� مثل القليل@, Ø ãاÒXن والنwفاية@: رَدْدته@/ ٕاذا وُنفاية@, نفياً أنفيه ء ãÏ¿ال نفيت ويقال@:

والنwحاتة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
باخت2ف اXع�Oتلف وهذا اKٕثبات@, ما@يقابل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@اKٔصل

تنّحي فيقال@: والتنحية@, بالتنّحيى يتحقّق اXصاحبة@, مورد ã
| اKٕثبات fقابل اXوارد@/

باKٕخراج يتحقّق واXكان@: البلد
ã
و| نَفـيه@/ أيى وأزاله@, ودفعه يه ØLو عنه@/ Òون عنه



نقب ٢٣٦

:@ ا�اريى اXاء مورد ã|و منه@/ وبّعده أخرجه أيى بلده من نفَيه يقال@: والتسي�, والتبعيد
وأزاله@/ موضعه من وحّر@كه aله أيى الغثاَء نالسيُل يقال@: واKٕزالة@, با¡مل يتحقّق

أثارته@/ أيى ال
اَب الر´ نفت يقال@: واKٕثارة@, Ì¿بالن يتحقّق الر´@: مورد ã
و|

اXوضوعات باخت2ف Oتلف واحد أمر وهو اKٕثبات@, قبال
ã
|

ã
الن أّن فظهر

اKٕخت2ف ا Ø̂ وٕا واحد, @أمر
Ø ã
ا¡قي� ا�امع فاXفهوم @Mسبه@,

ã
Ï¾ كّل انتفاء فٕاّن واXوارد,
اXوارد@/

ã
التعب�ات|

ã
|

أو ُيقت>لوا @أن َفساداً ا3ٔرض
ã
| وَيسَعون وَرسولَه Lَا اِربون ÔJ ال>ذيَن َجزاؤ ا Ú̂ ٕا

/@٣٣ . ٥ ا3ْٔرضـ ِمَن ُينَفوا أو ع@/// ُتقط> أو ُيَصل>بوا@

Ø
j /@

Ø ã
Øك� ّ فوريى ãون اXـحاربة زمان ã

| مقابَلَة وهو اKُو�@, اXرحلة ã| فالقتل

Ø
j و[هيل@/ تنفيس التأخ�

ã
و| ا¡رب@, انقضاء بعد ثانـويّة مرحلة ã

| لب xالص بعده
وبعده البـدن@/ [ام دون اKٔعضاء ببعض ويتعلّق

Ø ã
ٕاbا�

ã
ن وهو اKٔعضاء قطع بعده

والرفاهّية@/ العيش
ã
ن وفيه واستأنسwا@, توطّن

ã
الّ� واKٔرض البلد عن

ã
الن

أجرامهم@/ ا£رم�وخصوصيّات اXراتب]قتÏÉطبقات وهذه

عبارة والفسـاد كا¤اربة@/ اKٔرض
ã
| الفساد أّن ع� دKلة الكرZة اmKية

ã
و|

oتتم خّط
ã
| والت¿Ìيع ت¿Ìيعاً@, أو تكويناً واKٕعتدال النظم

ã
| اخت2ل حصول عن

خر@/ mKا
ã
| اKٕخت2ل ي2زم Fyم واحد كّل

ã
| واKٕخ2ل التكوين@,

فـهو وبت¿Ìيعه@, بتكوينه مقابلة لكونه وبرسوله@, با$ Tاربة Fzف واKٕخ2ل
وبرسوله@/ با$ Tاربة ا¡قيقة

ã
| أيضاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقب@:
نَـقباً@/ ينقُبه ا¡ائَط ونَقب ء@/

ã
Ï¾

ã
| فتح ع� يدّل صحيح أصل نقب@: ـ مقا



٢٣٧ نقب

ُنِقبت َنقيب@: وكلب ِمنقب@/ ا¡ديدة وتلك ماء@/ مyا ليخرج الدابّة َة ØÌ Ôºينُقب والبَيطار
واÇÒXنقبة@: والنxـقب ـيف@/ xالض صوته يسمع لئ2ّ اللئام يفعله صوته@, ليضُعف َغلَصمتُه
م@/ Ôyوضمي شاهدهم القوم@: نقيب والنxقيب@: ساروا@/ الب2د@: ã| ونقّبوا ا�بل@/

ã
الطريق@|

حسن ء
ã
Ï¾ ا Øu@Kٔ صحيح@, وقياÎºا الكرZة@/ الفَعلة نقبة@: ÒXوا اُمورهم@/ عن ُينّقب Kٔ@نّه

للمرأة@/ النقاب الباب@: عن شّذ ا
Ø
Wو عنه@/ ُنق(ب كأ@نّه ر@,

ß
Î Ô¾ قد

من ينَقب xف Ôòا ونِقَب خرقته@/ قتل@: باب من نقباً وLوه ا¡ائَط نقيب ـ مصبا
نَقباً نقبته فيقال@: با¡ركة ويتعّدي ناِقب@, فهو Hّرق@, أيضاً@: ونِقب رّق@, تعب@: باب
ُنقباء@/ وا�مع عريف@, أيى نقيب@, فهو ِنقابة@, ع�القوم ونقب خرقته@/ ٕاذا من@باب@قتل:
بالنقاب@/ وجهها غّطت وتنّقَبْت@: وانتقَبْت وكتب@/ كتاب مثل ُنُقب bعه اXرأة وِنقاب

الت�يل@:
ã
| Ì

Ù
فُ« وكذا وتَفّحص@/ لّل ÒH أيى نقxب ـ ١٠١ اKٕشتقاق

/@٣٦ . ٥٠ ـ الِبhد
ã
| فَنّقبوا@

عنه@/ فحص ٕاذا خ�ه@: عن ونقxب Hّللوا@/ أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ّ ماّديى ã

| كان سواء وتدقيق وHليل Mث هو اXاّدة@:
ã
| الواحد اKٔصل أّن

الث2ثة@/ القيود فيه وي2حظ /@ ّ معنويى

ã
و| للدابّة ة ØÌ Û»وال ّف Ôòا ã| وكذا بدّقة@/ وشقّه ا¡ائط خرق مصاديقه@: ومن

وا¡لق@/ الرأس ب� ما وهيى الَغلَصمة

حاtKم وIقيق القوم ِنقابة موارد
ã
| Fك اXعنويّات@: ã| والتدقيق البحث وأمّا

أعّم@/ فيكون ومعنوّية@: ماّديّة اKُمور bيع ã
| النقابة مطلق منه اُريد وٕاذا وعقائدهم@/



نقب ٢٣٨

دّقـة@, وله واKٕرتفاعات@, ا�بل خ2ل
ã
| فٕانّه ا�بل@:

ã
| الطريق مفهوم وأمّا

فيه@/ وُشّق ا�بل
ã
ث| ÔM فكأ@نّه

وOرق ُيثَقب فٕانّه والتنّفس@, للرؤية ُثَقب ذا كونه فباعتبار للمرأة@: الن(قاب وأمّا
ومن واختـياره@/ النقاب أخذ هو والتنّقب@: اKنتقاب ومع� للمشاهدة@, لطيفاً دقيقاً

التغطية@/ آثاره

. ١٨ ـ َنقباً @لُه اسَتطاعوا وما َيظهروُه أن اْسَتطاعوا fا ديد@/// Ò¡ا ُزبَر ã
æآتو

/@٩٧

أن يسـتطيعوا n Mيث عليه@, اXذاب والِقطر ا¡ـديد بُزَبر دم xالر هذا Ørف أيى
فيه@/ ينفذوا Øح� Oرقوه

يصـ ÒTَهلِمن الِبhد@
ã
| فنق>بوا َبطشاً م Ôyم Jُهمأشد َقرن قبَلهممن أهَلكنا وكَم

/@٣٦ . ٥٠

@آية@١٢@:
ã
ويقول@تعا�@| السورة@, @صدر

ã
الكافرين@| راجع@ٕا� @قبلهم :

ã
| الضم�

ود@/ Ò\و س� الر> وأصحاُب نوٍح قوُم َقبلهم َبت @كذ>

الب2د@:
ã
| والتنقيب خر@/ mK مقارناً bعيّة أو زمان عن عبارة الَقرن أّن وسبق

أعّم البلد فٕاّن ا¢تلفة@, واKٔما@كن
ã
ÏÈراKٔا

ã
| والتخليل والتدقيق التحقيق عن عبارة

Çم Øu إ Øj واuKٔار@, البئار وحفر بالعFرات فzا يبحثون فكانوا وغ�ها@, اXعمورة من
وعلومهم واُمورهم حاtKم

ã
| والتدقيق التحقيق جهة من الب2د bاعات

ã
| نقّبوا

وصنائعهم@/

مسـتقبل
ã
|

Ø
Fع وتباعـداً وSاة Hلّصاً يوجـب هل والتدقيق التنقيـب وهذا

Hلٌّص وأقوياء أشّداء وهم قبلهم Xن ّصَل ÒI وهل واmKخرة@, والق� اXوت من أيّامهم
وSاة@/



٢٣٩ نقذ

القـاطع النـظام وضوابط العوامل Iت ومقهور خاضع اKٕنسان أّن ÇO@Kو
ا$ ٕارادة Iت مقهورة هيى ا Ø̂ ٕا وا¡وادث الضوابط وهذه العاXّية@, ا�ارية وا¡وادث
أن له Zكن فكيف الشخصّية@, أعFله Tدودة

ã
| Kّٕا له اختيار K فاKٕنسان وتقديره@,

وتقديراته@/ اGKٕيّة الضوابط عن نفسه Oلّص

/@١٢ . ٥ ـ َنقيباً
Ò
Ì Ò¿َع

ã
اث� م Ôyم وَبَعْثنا ٕاÌºائيل ã� بَ ميثاَق Lُا وَلَقدأَخذ

ا$ بعث وقد /@pصr
Ø ã
النّ	 يعقوب أوKد من سبطاً Ì¿ع

ã
اث� ٕاÌºائيل بنو @كان

والتحقيق سبط بنقابة مأموراً كان مyم واحد كّل نقيباً@, Ì¿ع
ã
اKث� وفzم بيyم من

ومصا¡هم@/ أحواGم جريان
ã
| والنظارة اُمورهم

ã
| والتدقيق والتفتيش

وُربع وُثلث نصف الكسور من له كامل عدد أّول Ì¿ع
ã
ٕاث� عدد أّن O@Kو

هذا من اKٕرث
ã
| ال«Îام يفرض وع�هذا وفرٌد@/ زوٍج وزوُج زوج وفzا وُسدس@,

العدد@/

kخا سي(دنا أوصياء أّن Fك نفسـاً@/ Ì¿ع ã
ٕاث� :@pعr Ï»لعي ا¡ـواريّون وكان

خليفة@/ Ì¿ع
ã
اث� كانوا pصr اKٔنبياء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقذ@:
لّص@/ ÒH تِعب@: باب من نَقَذاً فنِقذ منه@, خلxصـته ٕاذا ,@

Ø
Ì¿ال من أنقذتُه ـ مصبا

أنقذته@/ ما والنxَقذ@:

خّلصـته@/ منه@: وأنقذته ء@/
ã
Ï¾استخ2ص ع� يدّل صحيح أصل نقذ@: ـ مقا

َنَقذ@/ فهو أنفذتَه ما وكّل نقائذ@/ وأفراس آخرين@, قوم من اُخذ َنقيذ@: وفرس

والنقيذة@: والنxقيذ والنxقَذ واستنقذه@, وتَنقّذه هو وأنقَذه Sا@, نَقْذاً@: يَنقُذ نقَذ ـ لسا



نقذ ٢٤٠

:@ ّ اKٔزهريى َنقيذ@/ واحدها العدّو@, أو النّاس أيديى من تُنُـق(ذت َنقائذ@: وَخيل ما@اسُتنقذ@/
خّلصته@/ أيى وتنّقذته@, واستنقذته وأنقذته نقَذته تقول@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وي2حظ /@

Ø
Ì¾و ابت2ء Tيط عن تنجـية هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

خلط@/ عن وتنقية تصفية جهة التخليص@:
ã
و| تنحية@/

ã
| تنجية مطلق جهة التنجية@:

ء@/
ã
Ï¾ عن النفاذ مطلق اòروج@:

ã
و|

Í½ن باب من كان ٕاذا@ ومتعّدياً تعب@, باب من كان ٕاذا Kزماً يستعمل والنxقذ

ã
و| واKٕختيار@/ اXطاوعة جهة التنّقذ@:

ã
و| الصدور@/ جهة اKٕنقاذ

ã
| وي2حظ /@Í½ين

الطلب@/ جهة اKٕستنقاذ@:

َشـْيئاً باُب Jالذ م Ö{ َيْسـلُ وٕان ///@ باباً ذُ ُلقوا ÒO لَن Lِا دوِن ِمن َتدعوَن ال>ذيَن ٕان>
/@٧٣ . ٢٢ ـ َيستنِقذوه @3

باXزاولة اòارج
ã
| ويتحقّق Ø ã

عم� الطلب وهذا النقذ@, طلب ]ع� اKٕستنقاذ@:
والتنّقذ@/ ب�النقذ Dف مرتبة

ã
| اXع� وهذا النقذ@, ٕاNاد

ã
| عم2ً واKٕجxاد

وهو عم2ً@, الطلب هو واXتصّور Wكن@, غ� النقذ أّن ٕا� ٕاشارة به والتعبـ�
/@
Ø ã
من اXورد

ã
| أيضاً

/@٢٣ . ٣٦ ـ ُينِقذون و3 ًة@/// ÒGآ ُدونِه ِمن ُذ ß ØHأ َء

/@ ØÍ ÔÉب الرaن
ã
æيريد

Ø
Fع ٕانقاذيى يستطيعون K Gة mKا هؤKء أيى

/@١٩ . ٣٩ ـ النّار
ã
َمن| ُتنِقذ الَعذابأفأنت كلمُة َعلَيه َحق> ن Ò Òfأ

:@@٨ آية
ã
| Fك السورة@,

ã
| عنه اXبحوث اKنسان ٕا� راجع ا¢اطب الضم�



٢٤١ نقر

ار@/ النّ ِمنأصحاِب ٕان>َك hًقلي بكفرَك ّتْع Ò] ُقل ///@ ØÍÔÈ ا3ٕنساَن َمس> وٕاذا

:@٤٩ آية
ã
و|

ِنْعَمًة@/ لناه خو> ٕاذا Ú Ôj َدعانا ØÍÔÈ ا3ٕنساَن َمس> فٕاذا

:@٥٦ آية
ã
و|

wا@/ بَت فكذ>
ã
çآيا جاَءتَك َقد Ò� بَ طُت@/// فر> ما Òَع� Òç

Ò
Ì»َح يا نَفٌس تَقوَل أن

وأعFله نيّاته سوء جهة من عليه النازل العذاب أّن ٕا� يتوّجه أن فل2ٕنسان
منه@/ ويُنقذه عنه يكشف أن أحد K@يستطيع

فأنَقَذ@كُم اِر النّ ِمَن ٍة ُحْفَر َشفا@ َع� Ôrوُكن ُقلوبُكم@/// Òب� فأ ل>َف أْعـداًء@ Ôrُكن@ ٕاذ
/@١٠٣ . ٣ ـ ِمyا@

ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اKٕنسان@: Kٔفراد Ø ã
ا¡قي� اد ØIKٕوا والتعاون التأ@لّف أّن O Kو

مـنقادين خاضع� كلّهم يكون Øح� واحداً@, والروحانيّة اXاّديّة حياtم برنا¶ @كان
الوجوه@/ من بوجه بيyم اخت2ف يوجد Kو ال�نا¶@, ذلك ضوابط Iت مطيع�

والتوافـق والتأ@لّف اد ØIKٕا لتحقّق جامع عنوان وأحسن برنا¶
Ø
kأ واKٕس2م

وباطناً@/ ظاهراً اKٕخت2ف ورفع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقر@:
ل2ٕنسان@/ كالفم له واßXنقار التَقَطه@/ قتل@: باب من َنقراً ّب Ò¡ا الطائر نقر ـ مصبا
يصيب Øح� ناِقر له وK@يقال َنواقر, وا�مع ناِقر, فهو أصابه@, نقراً: اGدَف ال«Îم ونَقر
الدعـوة Ëºوٕا دعـوته@, القوم@: ب� من بٕاdه ونقرت ِعبُته@/ الرجَل@: ونقرت اGدف@/
الركوع

Ø
r يُ nو فzا أÌºع ٕاذا الديك@, َنقر ص2ته ã

| ونقر كذلك@/ به وانتقرت النxَقري@,



نقر ٢٤٢

عنه@/ يى Ôuو فzا@, ويُنبذ ُتنَقر خشبة والنxق�@: النxواة@/ ظهر ã
| النwكتة والنxق�@: والسجود@/

والنـقرة@: عنه@/ Mثَت ٕاذا اKٔمر@, عن نقرت قيل ومنه حفرtا@, نقراً@: اòشبة ونقرت
اKٔرضغ�كب�ة@/

ã
| ُحفرة والنwقرة@: ت�@/ هيى الذوب وقبل الفّضة@, من اXذابة القطعة
معروف@/ مرض والن(قرس@: الدماغ@/ آخر ã

| حفرة الَقفا@: ونُقرة

فيه pُحفرة فيه rص�ت َزم Ôt Øح� ء ãÏ¾ ع�قَرع يدّل صحيح أصل نقر@: ـ مقا
ونَقرت فيه@/ يؤّثر Øح� ء ãÏ¿ال به َينقر Kٔ@نّه الطائر@, ِمنقار منه فيه@/ يتوّسع

Ø
j َهزمة@,

وذلك علمُته@, Øح� اKٔمر عن نّقرت الباب@: ومن ا¡ديدة@/ تلك وهيى باXناقر حي xالر
ُنقر قد كأ@نّه يل@, xالس ماء فيه يب� موضع والنwقرة@: فيه@/ َنقٌر به علمك كأّن عنه@, ثك ÒM

ã
| ُنقرت قد ا Øu@كأ الرؤوس ضيّقة ِصغار آبار وهيى ِمنقر@, ناِقر ÒXا وواحد فُهِزم@/ نقراً
اKٔصل@, أيى النxق�@, hكر وف2ن فيه@/ ويُنبذ ُينقر شـجرة أصل والنxق�@: َنقراً@/ اKٔرض
bاعة يدعَو أن النxَقري@: َدعاهم وقوGم@: منه@/ خرج Øح� عنه ُنقر الّذيى اXكان @كأ نّه
اXلك فيه يَنفخ الّذيى ور wالص والناقور@: صحيح@/ قياس وهو ُلؤمه@, من آخرين ويَدَع
عنه@/ Mثَت ٕاذا اKٔمر@, عن نّقرُت الباب@: ومن بَقرعه@/ � ÒXالعا ينُقر وهو القيامة@, يوم

أقلع@/ ٕانقاراً@: ء
ã
Ï¿ال عن أنَقر اKٔصل@: عن شّذ ا

Ø
Wو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو الطائر من كاXنقار عضو بوسيلة خفيف ÍÈب اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ã
| ليوِجد والفأس@, نقر ßXكا آلة بوسيلة أو ا¡يوان@, من ا¡افر أو اKٕنسان من اKٕصبع

معنوّية@/ أو ّ ماّديى ã
| نظ�ها@, أثراً أو ثقبة ء

ã
Ï¿ال

ال«ÇÎم وَنقر ن«Ìه@/
ß
[ الطائر وÍÈب ]نـقاره@/ الديك ÍÈب مصاديقه@: ومن

حديد@/ ]نقر حي xوالر ا¡جر ونقر وأصِلها@/ والشجرة اòشبة ونقر اGدف@/ وٕاصابته



٢٤٣ نقر

أثر وٕاNاد العلميّة اXباحث ã| ك2م أو فكر بوسيلة كالبحث اXعنويّات@: ومن
معنوّية@/ جهة

ã
| واKٕنتقاد والتعييب موضوعاtا@/

ã
|

فرة@/ Ô¡وكا فيه@/ ينقر الّذيى اXاء كبقيّة ُينَقر@, ]ع�ما كاللقمة والنwقرة

وغ�ه@/ الشجرة كأصل منقوراً@, بكونه يتّصف ]ع�ما والنق�فَعيل

الشديد@/ الكث� النقر به يكون ما كالفاروق@: مبالغة صيغة والناقور

الصـ2ة
ã
| والنقر ودعوته@, القـوم من فرد وانتقار ّب@, Ò¡ا انتقار oمفاه وأمّا

خـطاب وÍÈب ّب@, Ò¡وا اKٔرض عـ� اXنـقار ÍÈب فzا لوحظ فٕاذا والسجود@:
مصاديق من فتكون علzا@: يُسَجد ع�أرض ا�}ة وÍÈب ع�شخص@, وٕاصابته

اKٔصل@/

/@٥٣ . ٤ ـ نَق�اً النّاَس 3@يؤتوَن فٕاذاً@ لِك ÔXا ِمن َنصيٌب م Ô ÒG أم

/@١٢٤ . ٤ ـ نَق�اً ُيظلموَن و3 الّصا¡اِت@/// ِمن َيعمْل وَمن

ع� تدّل اXش}ة الصفة فٕاّن Kزماً@, َتنّقر ]ع� الع�
Ø
ËÉب نقر من فَعيل النق�

مـع� وهذا منه@, يتحّصل ما ع� يى اXتعد( الفعل من الصـفة فتدّل واللزوم@, الثبوت
]ع�اXفعول@/ ٕانّه اXوارد@: هذه

ã
| قوGم

وهـو واحدة@, مّرة ُينقر ما ]قدار يكون ما اmKيتـ�@:
ã
| الكلمة هذه من يراد

اXنقورة@/ اXلتقطة كا¡بّة بالتنّقر@, اXتّصف

التفاس�@/
ã
| Fك وغ�ها النواة نكتة Rصوص اختصاصه يصّح Kو

/@٨ . ٧٤ ـ َعس� يَومٌ  َيومئذٍ  فذلَِك اقوِر النّ ã| نُِقَر فٕاذا@

والتفّرق ال�ع يتحّصل Øح� وقواه@, بالبدن اXتعلّق ا¡ا@كم الروح ã| النقر اXراد
باقياً الروح ويب� وحكومته@, ونظارته الروح تعلّق وينقطع وا�سد@, الروح ب� Dف



نقص ٢٤٤

حيوانّية@/ أو روحانيّة الدنيوّية@, حياته أيّام ã| اXكتسبة وصفاته تعلّقاته مع

البـدن
ã
| النـافذ اXدّبر اXدير وهو ا¡ا@كم@, اXتعلّق الروح ذلك هو فالناقور

وQهñاته@/ وقواه وأعضائه

من النقر هذا ينتقل
Ø
j الروح

ã
| يؤّثر ّ معنويى وIريك Ø ãæروحا أمر النقر فهذا

تعا�@: قوله
ã
| Fك وهذا@ ,@Fyبي والتفّرق اKٕنðاع فيتحقّق البدن@, ٕا� الناقور

/@١٠١ . ٢٣ ـ يومئذ م Ô Òyبي أنساَب hف وِر Jالص
ã
| فٕاذا ُنِفَخ

ã
| اXؤّثر هو اXبـ� هذا ع� الروح فٕاّن الناقور@:

ã
| اXبالغة بصيغة والتعبـ�

وأحواله@/ أطواره bيع
ã
| والناقر دا_اً البدن

الرّب@, أمر ومن روحـه من وهو وجّل عّز ا$ من نفخـة فٕانّه فيه@: النقـر وأمّا
واحدة@/ وٕاشارة واحد نقر تنبzه

ã
|

ã
فيك

ع�البعث: ا¡مل من وأنسب أو� الروح ونزع اXوت ع�حالة ا¡مل @ٕاّن
Ø
j

وزمانه خصوصّيته@وكيفيّته معلوم@ل2ٕنسان زمانه@وغ� @بعيد ّ عموميى جريان البعث فٕاّن
اXقطوعة اKُمور من وهو اKٕنسان, لكّل@من@أفراد 2Rف@اXوت@اXشاهد وهذا ومكانه@,

قريب@/ من الواقعة

]راده@/ أعلم وا$ الكرZة@, مع�اmKية
ã
| فكرنا ٕا� سبق ما هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقص@:
ونقصته ُء

ã
Ï¿ال ونقَص الزيادة@/ خ2ف النقص هيى واحدة كلمة نقص@: ـ مقا
ينقص@/ ء

ã
Ï¾ أيى نقيصة@, به ما يقال@: العيب@, والنقيصة@: منقوص@/ وهو أنا@,

[امه@, بعد ء
ã
Ï¾ منه ذهب وانتقص@: ونُقصاناً@, قتل باب من نَقصاً نقص ـ مصبا



٢٤٥ نقص

منأطراِفها, Îا Ô½َننق القرآن@ـ جاء الفصيحة@وwا اللغة هذه وKيتعّدي, يتعّدي ونقصته
فصيح@/ ك2م

ã
يأت| nو والتضعيف@, باGمزة يتعّدي ضعيفة@: لغة

ã
و| و@غ�منقوص@/

ودرهم مثله@/ وانتقصته حّقه@/ زيداً نقصت فيقال@: مفعول�@, ٕا� بنفسه أيضاً ويتعّدي
الوزن@/ غ�تاّم ناقص@:

ء
ã
Ï¿ال قدر ويكون مصدراً@, يكون والنقصان ا¡ّظ@/

ã
| اÌ»òان النxقص@: ـ لسا

وانتقص قلي2ً@, قلي2ً منـه أخذ وتنقxَصـه وانتقَصـه ينقُص@/ ُء
ã
Ï¿ال نقَص اXنقـوص@/

استحّط@/ أيى ا¥َن@, اXش
يى واستنقَص وواقع@/ Kزم نقص@, ُء@:
ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا� ء

ã
Ï¾ ٕانÊÉم الزيادة فٕاّن الزيادة@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

سواء [اماً@/ كونه عن أيى عنه Ì»ك والنقص غ�ه@/ من أو جنسـه من [امه بعد آخر
معنوّية@/ أو ماّديّة جهة ã

| كان وسواء الكيفّية@, أو يّة Øgال النقصمن @كان

:@
ã
| Fك ـ اXاّديّة ãف

/@٤ . ٥٠ ـ كتابحفيظ وعنَدنا مyم َتنُقصا3ٔرُض ما علمنا قد

/@٤١ . ١٣ ـ ِمنأطراِفها ½Îا َننُق ا3ٔرَض
ã
çنأ أ@ّنا يََروا Òn أَو

/@٤٤ . ٢١ ـ منأطرافها ½Îا ا3ٔرضَننُق
ã
çنأ أ@نّا يََرون hأف

وحيوان@/ ونبات وتراب bاد من ال«Êء سفُل@ويقابل ما كّل ا Øu@سبق@أ اKٔرض@:
من ء

ã
Ï¿ال منxي هو والطxَرف /@Kًمعقـو أو Tسوساً ب«Îولة ء ا£يى مطلق واKٕتيان@:

جانب@/ أيى

وحيواuا ونباtا bادها وينقصمن Øويتغ� يتحّول ما ٕا� نقصاuا
ã
| والنظر



نقض ٢٤٦

وÇwذا والنقيصـة@, والزيادة التحّول
ã
| دا_اً وQل(ياtا بتظاهرها فاKٔرض وعFرtا@,

مص�
ã
| له وتنبّه ع�ة هذا

ã
و| اKٕنسان@/ تعيّش يتحقّق الفصول باخت2ف التحّول

بعثه@/ ويوم أمره وعاقبة عيشه

:@
ã
| Fك ـ الزمان

ã
و|

/@٣ . ٧٣ ـ hًقلي منُه انُقْص أو ِنْصَفه hًَقلي ٕا3ّ الل>ْيَل ُقم

/@١١ . ٣٥ كتابـ
ã
| ٕا3ّ ُعُمره َينُقصِمن و3 ر ُمعم> من ر يُعم> وما

الزمان@/ من Tدودان مقداران والعمر الليل

:@
ã
| Fك وغ�Yا@, يّة Øgوال الكيفيّة من اKٔعّم ã|و

َيـنُقصوكُم Òn Ø
Ôj ك�

ß
Ì¿Xا من Ôkعاَهد ال>ذيَن ٕا3ّ اÌ¿ÔXك�@/// من ٌء َبريى Lَا ٕاّن

/@٤ . ٩ ـ شيئاً

ولذا علzا@/ تعوهد
ã
الّ� مصاديقه من Kو التعاهد@, مواّد من شيئاً ينقصوا n أيى

العاّمة@/ اKٔلفاظ من وهو ء@,
ã
Ï¾ بكلمة اXنقوص عن Øع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقض@:

ã
æعاXا ع�مع�من دّل ا Ø[ور ء@,

ã
Ï¾ع�َنكث صحيح@يدّل أصل نقض@: ـ مقا

يـقال ولذلك اXنقوض@/ والنقيض@: والبناَء@/ ا¡بَل ونقضت الصوت@/ من جنس ع�
من الشعر

ã
| واXناقَضة أنقاض@/ وbعه نَقَضه@, اKٔسفار كأّن ِنقض@, اXهزول@: للبع�

الّصـوت@: أمّا أيضاً@/ منه العهـد ونقض صاحبه@/ به xأر ما ينقُض أن يريد كأ@نّه هذا@,
صوت Gا تنتِقض@فيسمع ا Øu كأ اKّٔول@, قريبمن وهو نَقيÎÉا@, اÒXفاصل فيقال@لصوت

صّوتت@/ جاجة@: xالد وانقضت ذلك@/ عند



٢٤٧ نقض

اXنقوض@, ]ع� aل@: مثل والن(قض قتل@, باب من نقضاً البناء نقضت ـ مصبا
Îم ÔÉوبع ُهدم@/ ٕاذا اXنقـوض البـناء Ëºٕا النwقض قال ,@

Ø
ËÉال ع� ّ اKٔزهريى Í½واقت

حللت أيضاً@: نقضاً ا¡بل ونقضت ُنقوض@/ وا�مع ,@
Ø
ËÉال وZنع Ì»الك ع� Í½يقت

الطهارُة@: وانتقضت بنفسه@/ وانتقضهو أبطلته@/ ٕاذا أبَرَمه@, ما نقضت يقال ومنه َبْرمه@,
َتدافعا@, الك2ماِن@: وتَناقَض فسد@/ التئامه@: بعد واKٔمر ُبرئه رح@بعد Ôا� وانتقض بطلت@/

أثَقله@/ الظxهر@: مُل ß¡ا وأنقَض تناقض@/ ك2مه
ã
و| خر@, mKا نقَض واحد كّل @كأّن

نَقض النxقض@: الصحاح ã|و ِبناء@/ أو َعقد من أبرمَت ما ٕافساد النxقض@: ـ لسا
اKٕبرام@/ ضّد النقض@: غ�ه@: والعهد@/ وا¡بل الِبناء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اKٕبرام@, خ2ف وهذا وحّله@/ اُحِكم ما نكث هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

م
Ò
�Xا ا¡بل نقض مصاديقه@: ومن ونظ�Yا@/ وخلط بفتل ء

ã
Ï¾ ٕاحكام اKٕبرام فٕاّن

القـاطع@/ الكـ2م ونـقض ال2ّزم@/ والعقد العهد ونكث ا¤كم@/ البناء ونقض اXفتول@/
رح@/ Ôا� من برٔي ما ونقض با¡دث@/ ونقضالطهارة

ء@/
ã
Ï¾ نقضوحّل أثر

ã
| ا¡اصل الصوت فهو الصوت@: وأمّا

/@٩١ . ١٦ ـ َتوكيدها بعَد اZ3ٔاَن َتنُقضوا و3

/@٢٧ . ٢ ـ ِميثاقه َبعِد ِمن Lِا عهَد ينُقضوَن ال>ذيَن

/@٢٠ . ١٣ ـ اXيثاق ينُقضوَن و3 Lِا بعهِد يوفوَن ال>ذيَن

/@١٣ . ٥ ـ َلَعنّاُهم ميثاَقُهم م
ß
Î ßÉنَْق

ß
Eف

والوكـد@, واKٔ@كـد@, والقــّوة@/ الشّدة مفهـوم من مأخوذ وهو ا¡لف ا¨ـ�@:



نقض ٢٤٨

اXواّد@/ راجع ـ وتشديد ع�ٕاحكام تدّل والوثوق@:

تعلّق والنقضقد وٕاحكام@, وشّدة قّوة مفهوم واXيثاق@: ا¨�والعهد من كّل
ã
ف

وٕابطاGا@/ وحلّها نكثها بلحاظ wا@,

اKٕجـBعيّة ا¡ـياة ã| اKٔعFل أسوأ من واXيـثاق التعّهـد نقض أّن O Kو
ا�ريانات وتوقّف اKُمور اKٕطمينان@وتزلزل النظم@وسلب اخت2ل ويوجب اKٕنسانيّة,

اKٕجBعّية@/

فساداً فينتج صا¬@, عمل خالصة@أو نيّة من اKٕنسان من ما@سبق والنقضإبطال
الناس@/ ب� Dوف تعا� وب�ا$ بينه

ã
الّ� اKُمور

ã
| Kً2واخت وخ«Ìاناً واضطراباً

hًَدَخـ أZاَنكُم ِخـذون تت> أنكاثاً ُقـّوٍة َبْعِد من ا ÒGَغز نَقضْت
ã
	 @كال> تكونوا و3

/@٩٢ . ١٧ ـ َبيَنكُم

َخل xوالد ثانياً@/ لُيغَزل اXغزول من واLّل نُقض ما ]ع� الن(كث bع اKٔنكاث
اXنظور@/ اXوضوع ع�أصل زائداً ء

ã
Ï¾

ã
| اòارج من يدخل ]ع�ما

الغـزل@, كـنقض نقضه
Ø
j الناس@, ب� Dوف الظاهر

ã
| با¨� أمر ٕاحكام يراد

و¡فظ وا¢ادعة للتظاهر فzا وداخ2ً برناVهم ع�اُصول زائداً ا¨�كان ٕاّن حيث
وأنف«Îم@/ أمواGم

الكرZة@, اmKية هذه ع�@طبق عملهم اXتديّن�@برنا¶ أ@ك�النّاسمن أّنOKو
بيyم Dف متداولة Tّرمة Uالفة منافية بأعFل ينقضوuا

Ø
jبالفرائض يأتون م Øuٕا حيث

واÊºKٔع واKٔبصار واKٔلسن باKٔيديى غ�هم حقوق ٕا� والتجاوز واKٕيذاء الغيبة من
وغ�ها@/ السيّئة والظنون

/@٣ . ٩٤ ـ َظهَرك أنَقَض ال>ذيى ِوزَرَك َعنَك َوَوَضْعنا َصدَرَك لََك ْح
Ò
Ì¿ نَ nأ
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البـطون قبال
ã
| والظxهر@: أيضاً@/ مل ß¡ا و]ع� ومع�@, وزناً الث(قل ]ع� الوزر

ء
ã
Ï¾ذات من اXوضوعات@, باخت2ف وOتلف وبروز@, بدّو فٕانّه كان@, خصوصيّة ّ بأيى
ٕا� ٕاشارة بالظxهر والتعب� وفساده@/ وص2حه وبرناVه ومعاشه وعمله وحاله وصفته

مظاهره@/ أنواع bيع
ã
| ونفوذه الوزر تأث�

آخـر
ã
| تعا� بقوله مرتبط وهذا ,@ ّ اXعنويى أو ّ اXاّديى الوزر من أعّم والثقل

السابقة@: السورة

ث@/ فَحد� َرب�َك بنعمِة وأّما

الفراغ@/ Jصل Øح� ا¡ياة ã| اKٔوزار رفع ّية@: ×GKٕا النعم جليل ومن

وحصول آثارها وٕاخ2ل نظمها ونكث الظواهر حّل الظxهر@: نقض من واXراد
عزا_ها@/

ã
اKٕضطراب|

هو وما ا¡قيقة و¾Îود والوظيفة التكليف بتشّخص Jصل ا Ø̂ ٕا اKٔوزار ووضع
العبد ب� اKٕرتباط وبتحقّق والص2ح �òا ع� التامّة واKٕحاطة القاطع ا¡ّق اKٔمر

وال
ديد@/ الشّك من أثر له يب� K Øح� وجّل عّز وب�ا$
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقع@:
]ع� نقيع وهو انتقع@, Øح� اXاء ã| تركته ٕانقاعاً@: وغ�ه الدواَء أنقعت ـ مصبا
ونقيع@, نَقوع هو وبعده نَقوع هو يَنقع أن فقبل الطxهور@, مثل ينقع ما والنxقوع@: مفعول@,
ُترك ٕاذا وغ�ه@, والزبيب ا¦ر نقيع فيقال@: ذلك@, من اXتّخذ ع�ال¿Ìاب النقيع ويطلق
كـّل ونُقاعة اKٔصل@/ ع� منتقع فهو أيضاً وجاز طبخ@/ غ� من ينتقع Øح� اXاء

ã
|

وأنَقع@: ينقَع ونقَع السفر@, من للقادم يتّخذ طعام والنقيعة@: فيه@/ ينتقع الّذيى اXاء ء@: ãÏ¾
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ناقع فهو مكثه@, طال َمنقعه@:
ã
| اXاء ونقَع اXاء@, الكث�ة الب� والنقيع@: النقيعة@/ صنع
فاعل@/ مستنِقع واXاء Vتَمعه@, اXاء@: ومستَنقَع ونقيع@/

قراره@/
ã
| كاXائع ء

ã
Ï¾ ع�استقرار يدّل أحدYا صحيحان: أص2ن نقع: ـ مقا

واسـتَنقع اسـتقّر@, َمنقعه@:
ã
| اXاُء نقَع ـ فاKّٔول اKٔصوات@/ من صوت ع� واmKخر

والنxقيع@: اKٕناء@/ ذلك نقع@: ßXوا نبيذ@, أو كدواء اXاء@, ã| نُقع ما والنxقوع@: اXاء@/ ã| ء
ã
Ï¿ال

الناقع@/ اXاء والنxقع@: والنقيع ا¦ر@/ فيه يُنقع ا¡وض والنxقيع@: َزبيب@/ من يُتّخذ ¾Ìاب
ارتفع@/ الصوت@: ونقَع أيضاً@/ النxقع وهو ÍÛاخ

ال½ @فالنقيع@: ـ اmKخر اKٔصل وأمّا

وهـو مكـثه@, وطال فzا اجتمع ـيل@: xالس مَنِقعة ã
| اXاء نقَع ـ ١٧١.١ الع�

يُنقَع ء
ã
Ï¾ والنxقوع@: داً@/ Øمت� فيه لِبثت أيى اXاء@, ã| واستنقعت ا£تِمع@/ أيى اXستنِقع@,

فـيه@/ اجتمع ا¡ّية@: ناب
ã
|

Ø
Ë
Ô
ال« ونقَع ويُ¿Ìب@/ ماؤه Øيص Øj وأشـياء َزبيب فيه

ارتفع@/ الصوت@: ونقع الُغبار@/ والنxقع@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: @Tّل@/@ومن

ã
| Qّمع@أجزاء@واستقرارها هو @اXاّدة@:

ã
أّن@اKٔصل@الواحد@|

بـ� أو حوض
ã
| ماء وQّمع نبيذ@/ أو زبيب أو [ر أو دواء من Tّل

ã
| اXاء انتقاع

ÇTّل
ã
| ال
اب من دّق ما وQّمع ا¡ـّية@/ ناب

ã
| وQّمعه

Ø
Ë
Ô
º واستقرار واستقراره@/

غباراً@/ ويسّمي

مـقام
ã
| الصـوتيّة اÇGوائيّة اKٕرتعاشات Qّمع ]ناسبة الصوت@: ارتفاع ولعّل

ع�ال½Íاخ@/ النقيع فيطلق الصوت@, اعت2ء

به فوَسطَْن َنْقعاً به فأثَْرن ُصبحاً فاXغ�ات َقدحاً فاXوريات َضْبحاً والعاِديات
/@٤ . ١٠٠ ـ عاً Òb
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`س مـقامات ٕا� تش� الكرZة اmKيات هذه أّن اXربوطة الكلFت
ã
| سبق

اKٕنسان نفس
ã
| واستقّر Qّمع ما كّل ٕاثارة عن عبارة الرابع وا�Xل السلوك@/ Xنازل

رفع
ã
| با�هاد ا�Xل هذا عن Øونع� الث2ثة@, اXنازل

ã
| وا�هاد الس� بعد فيه

ã
وب�

وجّل@/ عّز ا$
ã
| الفناء مقام وIّصل اKٔنانيّة

الغـبار فـٕاّن التـفاس�@,
ã
| Ì

Ø
يف« Fك الغبار@, مفهوم هنا النقع من اXراد وليس

العـاديات Ìت
Ø
فـ« ٕاذا Kّٕا بـه اKختصاص ع� دليل Kو النقع@, مصاديق من واحد

وللعوام@/ الظاهر Kٔهل ّ ظاهريى مع� وهذا العاديات@/ للمجاهدين واXرا@كب باòيل

اللقاء@/ رسالة ٕا� اòمس اXقامات هذه ¾Ìح
ã
| راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نقم@:
عليه أنكرت أنِقم@: عليه ونَقمت وعيبه@/ ء

ã
Ï¾ ع�ٕانكار يدّل اُصيل نقم@: ـ مقا

نقيمة@, للنفس وقوGم فعاقبه@/ عليه أنكر كأ@نّه واKٕنتقام@, العذاب من والن(قمة ِفعله@/
نقيبة@/ واKٔصل اKٕبدال@, من هيى ا Ø̂ ٕا النقيمة@, ميمون وهو

أنقَم ونِقمُت ونُقوماً@, بابÍÈب@, من ÓFْنَق منه ونقمت أمره عليه نقمُت ـ مصبا
الت�يل@:

ã
و| ِفعله@/ لسوء الكراهة أشّد وكرهته ِعبته ٕاذا لغة@: تعب باب من

ا@/ ِمنّ َتنِقم وما

Kو ذنب عندك لنا ليس وقيل وَتقدح@, فينا تَطعن وما أيى اKُو�@, اللغة ع�
مثل النxِقمة ËºKٕوا عاقبت@, وانتقمت@: ÍÈب@, باب من منه ونَقمت مكروهاً@/ ركبنا

والتاء@/ باKٔلف وNمع ِنَقم@, ع� وNمع مثلها@, وOفّف @َكِلمة@,

ِلَنِقمـة@, فاKّٔول وِنَقم@, نَِقم وا�مـع بالعقـوبة@, اXكافأة والن(ْقمة@: النxِقمة ـ لسا
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النxقْمة :@ ّ اKٔزهـريى قال واKٕنكار@/ العقوبة الن(قمة@: :@ Ø ãèعـراKٔا ابن قال ِلِنْقمة@/ ãæوالثا
عليه@/ عتبَت ٕاذا ناِقم@: فأنا أنِقم الرجل ع� نَقمت :@ ّ ا�وهريى العقوبة@/ والن(قمة@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الكراهة@, مصاديقه@: ومن كراهة@, مع مؤاخذة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

الكراهـة فzا مأخوذة كانت ٕاذا العقوبة@: اKٕنكار@, العتاب@, التعييب@, القدح@, الطعن@,
ا¢تلفة@/ والعقاب]رات}ا واللوم العتاب وهيى واXؤاخذة الباطنيّة

Qّوزاً@/ فيكون Kّوٕا اKٔصل@,
ã
| مأخوذان فالقيدان

/@٨ . ٨٥ ـ ا¡ميد العزيز Lبا يؤمنوا أن ٕا3ّ مyم َنقموا وما

/@٥٩ . ٥ ـ Lبا آَمنّا أن ٕا3ّ منّا َتنِقمون َهل الكتاب أهَل يا ُقل

/@١٢٦ . ٧ ـ َرّبنا بآيات آمنّا أن ٕا3ّ منّا َتنِقم وما ُمنقِلبون رّبنا ٕا� ٕانّا قالوا

/@٧٤ . ٩ ـ َفضله من ورسولُه Lُا م ×z أغنَ أن ٕا3ّ َنَقموا وما

أّن ٕا� فيشـ� واXـقام@, ا¡ال يناسـب Lو ّ بأيى واXؤاخـذة اKسـتكراه يراد
به وٕاZاuم وجّل عّز ا$ ٕا� اXؤمنـ� توّجه هو فzم والتسّخط التكّره ع� الباعث

ã
و| فzم تعا� ا$ من والسـعة والرaة اòاّص اللطف

Ø
j ورسـوله@, وكتابه وبدينه

/@ ّ الدنيويى معا¾Îم

ا¡قيـقة عن وا¤روميّـة ا¡ّق عن ا¤جـوبيّة Kّٕا ليس التسـّخط هذا ومبدأ
والظلمة@/ وا�هل اXاّدة nعا

ã
| والتوّغل

ـ غـافل� َعyا وكانوا@ بآياِتنا بوا@ كذ> م Ô Úu بأ Ø Òoال ã| قـناُهم فأغَر مyم فانَتقمنا
/@٧@@.@@١٣٦
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/@٩٥ . ٥ ـ انتقام ذو َعزيز Lُوا منه Lا فينتِقُم عاَد َسَلفوَمن ØFَع Lا َعفا

/@٤ . ٣ ـ انتقام ذو عزيٌز Lا وأّن شديد َعذاب م ÔGLبآياتا َكَفروا ال>ذيَن ٕاّن

ـ ُمنتِقمون الُمجِرمين من ٕانّا َعyا أعَرَض Øj ربّه بآيات ذُ@ك�ر ن Ú ßW أظلُم وَمن
/@٢٢ . ٣٢

/@٤٧ . ١٤ ـ انتقام ذو عزيز Lا ٕان> ُرُسلَه وِعده ِلَف ÔULا Úéَس Ö ÒI hَف

Oـتار بأن الفعـل@, اختيار أيى اXطاوعـة ع� الصـيغة وتدّل ٕافتعال اKٕنتقام
/@
ã
ÏÉقتXا اXورد

ã
| وتكّرهاً مؤاخذة

والص2ح العدل ٕاجراء ÏÉقت[ واXؤاخذة للعقوبة موجباً اXورد كان ٕاذا وهذا
اòلق@/

ã
| التاّم النظام وع�وفق

ã
و| ّ اGKٕ×يى النظم ع�خ2ف اُموره وجريان برناVه اKٕنسان كان ٕاذا Fك وهذا@
Øح� ويعاقبه@, يؤاخذه أن تعا� $ فيجب ورسوله@, وتكاليفه وأحكامه كتابه مقابل
نوره

Ø
r ويُ واKٔعداء@, الشياط� ومكر وا2òف الكفر وOذل ودينـه@, رسوله Í½ين

الكافرون@/ كره ولو

أن يلزم واKٕنتقام وتفّوق@, استع2ء العّزة فٕاّن به@: مقارناً العزيز Ëºٕا ذ@كر وأمّا
استع2ء@/ له ن

Ø
W اòارج

ã
| Iقّقه يكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكب@:
ء
ã
Ï¿ال عن ونَكب ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| مَيَل أو ع�مَيْل يدّل صحيح أصل نكب@: ـ مقا

ã
Ï¿Z كأ نّه الّذيى واKٔنكب@: اKٔربع@/ الرياح َمهّب عن عدلت ر´ كّل والنxكباء ينُكب@/
ا�انب�@/

ã
| F Øu@Kٔ َمنِكبان@, وYا والكتف@, العضد ب� ما Vتَمع نِكب@: ÒXوا ِشّق@/

ã
|



نكب ٢٥٤

مشـبxه الَعـريف@, َعـون نِكب@: ÒXوا منه@/ فتظلَع َمنا@ك}ا
ã
| اKٕبَل يأخذ داء والنxكب@:

اKٕنسان@/ ]Òنِكبه يتقوxي Fك الَعريف@, أمر يُقّويى كأ@نّه اKٕنسان@, نِكب Ò[

ع� ونكب ومال@/ عدل ونَكباً@: قعد@, باب من نكوباً الطريق عن نكب ـ مصبا
الشخص@, َمنِكب من مأخوذ الَعريف@, عون وهو ِلس ÒV مثل َمنِكب فهو ِنكابة@, القوم
وا�مع اXصـيبة@, والنxكبة@: نكب@/ ÒXع�ا ألقيxا القوس@: وتنّكبت عليه@/ يعتـمد Kٔ@نّه

َسَجدات@/ مثل نَكَبات

أنكب@, ا¡ّق وعن ا¡ّق@, عن ßXنكاٌب وٕانّه مَيَل@/ شبيه النxكب@: ـ ٣٨٥.٥ الع�
كّل نِكب@: ÒXوا عنـه@/ وتنكxُب عنه تنتِكُب َء

ã
Ï¿ال اجتنابك والنxكب@: عنـه@/ مائل أيى

َعظم مع ÒVو وLوه@, والطائر اKٕنسان من العاتق وَحبل اKٔرض@, أو ا�بال من ناحية
الدهر@/ من كث�ة ونُكوب الدهر حوادث ونكَبَتْه والَكِتف@/ العُضد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو يّاً ماد( Ø ã|عر أو ّ طبيعيى جريان ã

| عدول هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد اKٔصل أّن

عدول َمهّبه@/ عن الر´ عدول /@ اXستويى الطريق عن عدول مصاديقه@: ومن معنويّاً@/
اXنظورة@/ الطرق ٕا� اKٔرض

ã
| الس� عن عدول فzا َمنا@ِكب وا¡قيقة@/ ا¡ّق عن

العدول@, Tّل ]ع� مكان Ëºٕا اXنِكب فٕاّن العظم�@: مع ÒV ]ع� َمنِكب وأمّا
Zيناً اÒXنِكب� جانب ٕا� وجهه ينحرف ا�انب�@: ٕا� نظره وعدل [ايل ٕاذا واKٕنسان

العدول@/ عند مَنِكبان Fفه ,@KًÊ¾و

ã
| ويستش�ه منه ويستع� معينه ٕا� يتوّجه العريف فٕاّن الَعريف@: عون وأمّا

ٕاليه@/ وعدول توّجه Tّل أيى َمنِكب فهو اُموره@,
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/@O K Fك واKٕعBد مع�التقوية اXوردين
ã
وليس|

والنكـص والنكس والنكـر والنكد النكث ومواّد اXاّدة ب� Dف أّن وO@Kـ
من وكّل وا¦ايل@, العدول مفهوم وNمعها أ@ك�@, ٕاشـتقاقاً والنقص@: والنكل والنكف

خاّص@/ مورد
ã
| اXواّد

َعن ِخـَرِة Ð3با يؤمنـون 3 ال>ذيـَن وٕاّن oُمْسـتق Íاط ß¼ ٕا� َلَتدعـوُهم وٕان>َك
/@٧٤ . ٢٣ ـ َلنا@ِكُبون Íاِط Ù½ال

ã
و|

Ø ã
وأخ2{ ّ اعتقاديى برنا¶ ع� ّ معنويى مس� عن عبارة :@oستقXا ال½Íاط

النور nعا ٕا� ووصوله ف2حه ويوجب وسعادته@, كFله ٕا� اKٕنسان يسلك اKٔعFل
اللقاء@/ وٕا�

الروحانيّة النورانيّة ٕا�اXراحل تاّم اXاّدة@وتوّجه nعا عن اXس�عبور @هذا ã|و
طوGا@/

ã
و| الدنيا nعا عن اXتأّخرة اmKخرة nعا هو وهذا اXاّدة@, nعا وراء ا

Ø
W

اXاّدة nعا
ã
و| منحرف عادل ال½Íاط هذا عن فهو اmKخرة@: nبعا يؤمن K fن

نا@كب@/ ا¡قيقة ¼Íاط عن فهو متوّغل@,

. ٦٧ ِرزقهـ ِمن وُكلوا َمنا@ِك}ا
ã
| فامُشوا ذَلو3ً ا3ٔرَض َلكُم َجَعَل ال>ذيى وهو

/@١٥

Ëºٕا كمسجد نكب ÒXوا منه@/ أع� هو من مقابل
ã
| والصغار اGوان هو الذّلة@:

التـحّوKت عن عبارة اKٔرض
ã
| والعدول العدول@, فيه يقع الّذيى ا¤ّل ]ع� مكان

اXنجمد منطقتا وأمّا اXعتدلة@, اXناطق
ã
| يقع ا Ø̂ ٕا التحّول وهذا الوضعيّة, با¡ركة فzا

اFSKٕد حالة ع� Fxّتثب نري ولذا ,@Fzف م¿Îوداً عدول ف2 مyا@: Ø ã�Ê¿وال Ø ã
èا�نو

عن Fxّرومي¤ ل2ٕنسان@, ا¡ياة آثار وسائر والزراعة للسك� Fzف اقتضاء Kو دا_اً@,
وحرارtا@/ الشمس ضوء



نكث ٢٥٦

فzا والعدول النwكوب علzا يصدق K اXرتفعة@: ا�بال ورؤوس البحار أّن Fك@
من أو اXاء [ّوج من واحدة ع�حالة دا_اً فهيى فzا@, التحّول آثار ظهور لعدم عرفاً@,

/@Fzف واليبس ا�مود

ولينة واXاء اGواء جهة من فzا@, والعيش للحياة قاب2ً يكون ما مyا لول xفالذ
حياة لوازم وسائر البيوت وعFرة اKٔنعام وحياة اKٔشجار و^ّو الزراعة وقابليّة ال
اب
بذلول@: ليس وما ا�بال ورؤوس البحار وسـطوح اXنجمدة اXناطق وأمّا اKٕنسان@/

ل2ٕنسان@/ ا¡ياة استعداد فzا فليست

وا�ريى الس� من أعّم ãÏ¿Xا فٕاّن التحّرك@, مطلق ٕا� ٕاشارة :@ ãÏ¿Xبا والتعب�
لتأمـ� وسيلة أّول اXطلقة@: وا¡ركة وغ�ها@/ والسلوك ء وا£يى والذهاب وال«Ìيى
العFرات وبناء ا¡ياة وسـائل وtيـئة وصـناعة وزراعـة ومعاملة Qارة من اXعاش

وغ�ها@/ واXعا¾Ìة

ليس اXنا@كب أّن Fك التفاس�@,
ã
| Fك والسفر@, الس� :@

ã
Ï¿Xا من اXراد فليس

وغ�ها@/ واKٔطراف ]ع�ا�وانب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكث@:
مثل فانتكث@, ونبـذه@, نقضـه قتل@: باب من نَكثاً العهـد الرجل نكث ـ مصبا
لُيغَزل نُِقض ما :@Ì»بالك والن(كث أيضاً@/ نقضه وغ�ه@: الكساء ونكث فانتقض@/ نقضه

ثانية@/

وقال فانتكث@/ العهَد ونكث ء@/
ã
Ï¾نقض ع� يدّل صحيح أصل نكث@: ـ مقا

نقَض كأ@نّه Kُخري@, انتكث
Ø
j حاجة طلَب ومنه فيه@/ ُخلف K أيى فيه@, K@نكيثة Kًقو

ِنكثاً/ الرجل يى Ød وwا ثانية@, اKٔ@كسية@وُتغَزل أخ2ق تُنقَض أن والنxكث: عزَمه@اKّٔول@/



٢٥٧ نكث

القوم@/ فzا ينُكث َصعبة ُحطّة والنxكيثة@:

ٕاdها@/ والنxكيثة البيعَة@/ ونكث ٕاحكامه@, بعد نقضه العهَد@: نكث ـ ٣٥١.٥ الع�
نا@ِكث وأنا وشّعثته@, Ìته Ø¿ق ٕاذا وِش}ه@, اKٔظفار اُصول عن والساَف واك الس( ونَكثت

منكوث@/ وهو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اKٕحكام@/ من سبق Xا وترٌك ُخلف مع ٕاYال هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ã
و| وٕابطاله@/ اُبرم ما حّل ٕا� النقض

ã
| النظر أّن النقض@: وب� بيyا والفرق

فالنكث ونقضه@, اُبرم ما ٕا�ٕابطال غ�نظر من نفسه@,
ã
| وفّك ُخلفوحّل ٕا� النكث

أن دون من النكث يكون قد وأيضاً نكثاً@/ فصار نقضـه فيقال@: اXتأّخرة@/ اXرتبة
ã
|

وأل�@/ وأخّف أعّم فهو ٕاليه@, يتوّجه أو النقض يتحقّق

رأس وتشـعيث الكساء@/ أخ2ق وتفريق ونبذه@/ التعّهد ترك مصاديقه@: ومن
عقده@/ ما وفّك سابقاً الðم

Ø
Fع والتخلّف خيوطه@/ وتفريق السواك

الذهن@/ ٕا� للتقريب بالنقض@: اXاّدة تفس�
ã
| فالتعب�

/@٩٢ . ١٧ ـ أنكاثاً قّوٍة َبْعِد ِمن ا ÒGغز نقَضْت
ã
	 كال> تكونوا @ و3

خيوطه تص� Øح� الغزل نقض اXنظور فٕاّن النقض@, بعد أنكاثاً كلمة فذكرت
الغزل@/ من حال فالكلمة متشّعثة@/ متفّرقة وأخ2قه

ب�اXاّدت�@/ الفرق من ذ@كرنا ما تؤيّد الكرZة اmKية وهذه

. ٤٨ ـ َع�َنفِسه ينُكُث ا Ú̂ فٕا نَكَث ن Ò Òf ///@Lَا ُيبايعوَن ا Ú̂ ٕا ُيبايعونََك ال>ذيَن ٕاّن
/@١٠



نكح ٢٥٨

نفسه@/ ÍÈر ع� وفكّه نكثه فيكون معاهدته@: وحّل وHلّف فّك fن أيى

اKٕبرام بعد يتحقّق ا Ø̂ اXع�ٕا وهذا وحّله@/ اُحكم أمر ٕابطال ٕانّه النقض:
ã
| وقلنا

كـانت@: صورة ّ بأيى وال¿Ìي والبيع اÇXبايعـة وأمّا النقض@/ يصدق Øح� واKٕحكام@,
وال
ك والنـبذ لف Ôòا أيى النكث@, بكلمة التعب� فzا واXناسب النقض@, ف2@تناسب

واYKٕال@/
تعا�@: قوله

ã
| وهكذا

/@١٣٥ . ٧ ـ َينُكثون @ُهم ٕاذا باِلغوُه ُهم ٕا�أَجٍل جَز الر� م Ôyع @ َكَشْفنا ØF فلَ

َينُكثون ُهم ٕاذا الَعذاَب م Ô Öyَع @َكَشْفنا ØFفل يرِجعون@/// َلَعل>هم بالَعذاب وأَخذناُهم
/@٥٠ . ٤٣ ـ

شديد وتعّهد وٕاحكام ٕابرام فzا ليس ِرجز@: أو عذاب أو ]ضيقة اKٕبت2ء فٕاّن
ع� يدّل ]ا أيى بالنكث@, التعب� اXوارد تلك ã| اXناسب فكان بالنقض@/ Øيع� Øح�

واKٕنط2ق@/ واYKٕال وال
ك لف Ôòا

تعا�@: قوله
ã
| باZKٔان متعلّقاً والنكث النقض من كّل استعFل وأمّا

/@٩١ . ١٦ ـ توكيدها َبعد اZ3ٔان َتنُقضوا و3
تعا�@: وقوله

:@١٢ .@٩ م@ـ ÒuاZأ نكثوا@ قوماً ُتقاِتلون َعهدهم@///أ3 َبعد مِمن ÒuاZأ َنَكثوا وٕان

الثـانية
ã
| والنكث اZKٔان@/

ã
| التوكيد ]ناسـبة اKُو� اmKيـة

ã
| النقض فٕاّن

اZKٔان@/
ã
| اKٕط2ق ]ناسبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكح@:
ف2ن@,

ã
ب�

ã
| نا@كح وٕامرأة ينِكح@, ونكَح الِبضاع@, وهو واحد أصل نكح@: ـ مقا



٢٥٩ نكح

تـزّوجت@, نكـحت@: يـقال الوطء@/ دون العقد يكون والن(كاح مyم@/ زوج ذاُت أيى
/@ غ�يى وأنكحت

فارس ابن قال نكاحاً@/ بابÍÈب من ينِكح أيضاً الرجَل@واXرأَة نكح ـ مصبا
ٕاذا نكحxا@, القوطّية@: ابن وقال الوطء@/ دون العقد وع� الوطء ع� يطلق وغ�ه@:
أنكحت فيقال@: آخر@, ٕا� باGمزة ويتعّدي ]ع�نكح@/ واستنكح, ا@/ Òxتزّوج أو ا Òxوطئ
َتنا@كحت من أو وغلبه@, خامره ٕاذا الدواء@, نكحـه من مأخـوذ يقال@: اXرأَة@/ الرجَل
اها@/ Òب� اختلط ٕاذا اKٔرض@, اXطر نكح من أو بعض@, ٕا� بعÎÉا

Ø
ËÉان ٕاذا اKٔشجار@,

ف2 غـ�ه من مأخوذ Kٔ@نّه bيعاً@, والوطء العقد
ã
| Vازاً النكاح فيكون هذا وع�

Kّٕا العقـد يُفَهم K أ@نّه ويؤي(ـده أحدYا@, ã
| Kو Fzف K حقيقة بأ@نّه القول oيسـتق

من وذلك زوجته@, نكح Lو بقرينة Kّٕا الوطء يُفهم Kو ف2ن@, ã�ب ã| نكح Lو بقرينة@,
واحد يفهم K Kٔ@نّه اKٕش
اك@, في
ّجح ء

ã
Ï¾ من غ�مأخوذ قيل وٕان ا£از@/ ع2مات

بقرينة@/ Kّٕا قسميه من

نا@ِكح@, وٕامرأة الðويج@/ َري ÔV أيضاً نكَح َري ÔNو الَبضع@/ النxكح@: ـ ٦٣.٣ الع�
ِخطٌب@, @نادvم@فيقول:

ã
فيقوم@| خاِطباً ّ ا¡يى ãçالرجل@يأ وكان نا@كحة@/ @الشعر ã| وNوز

أنكحناك@/ أيى ِنكٌح@, له فيقال خاِطباً@/ ِجئت أيى

اKٔصل
ã
| يكون أن ال ÔTو استع�للجFع@,

Ø
j للعقد@, النكاح أصل نكح@: ـ مفر

كاستقباح ذ@كره Kستقباحهم كنايات@, كلxها ا�Fع أÊºء Kّٔن للعقد@, استع�
Ø
j للجFع

يستحسنونه@/ Xا يَستفظعونه ما
Ò
Ëºٕا فُحشاً يقصد K يستع�مَن أن ال ÔTو تعاطيه@/

نَكيَح@/ ـ
ã
æياÌº @= كردن@ زناشويي pِنكَْحr ـ

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نكح ٢٦٠

والتحقيق@:
واXرأة الرجل جانب من تعاهد وهو الðويج@, هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

[Çام من معاً ليعيشا ,@ ßمتديّن� يكونا n ٕاذا عرفاً أو ِديناً@, Fyبي معهودة مقّررات ع�
ا�هات@/

العـمل من الزوج�@, من لكّل اXعيّنة الثابتة ا¡قوق الðّوج@: هذا لوازم ومن
@ٕادامة@عي¿FÎ,@لكّل@مyا@]قتÏÉ@استعداده@وحاله@ووظيفته@,

ã
واKٕعانة@واòدمة@والفّعالّية@|

وا¤ّبة@/ ال«Ìيرة وخلوص النيّة وصدق الصحبة الع¿Ìة@وا¦ّتع@والتأنّسوحسن ومyا

/@Fyم لكّل الثابتـة ا¡قوق هذه خصـوصيّات تفصيل اKٕسـ2م
ã
| ورد وقد

مرد@/ و زن حقوق و ازدواج ـ كتاب
ã
| وbعناها

ã
| ما يتحقّق وفيه الفاضلة@, اXدينة من Tدود بارز ^وذج الزواج أّن O@Kو
هـذه من تتشـكّل ا Ø̂ ٕا ا�امعـة فٕاّن ا¡سـنة@, الضوابط من العادلة اXتمّدنة ا�امعة

الطا¡ة@/ أو الصا¡ة ا�زئيّة البيوتات

ماّدة أّن Fك الظواهر@/ أهل يظنّه Fك ا£ـّرد@, ا¦تّع ٕا� الزواج ã| النظر فليس
وتشكيل والتناسل التوالد بلحاظ آثاره من كانت وٕان ا£امعة@, ]ع� ليست النكاح

والبيت@/ العائلة

أيضاً@/ ا¡يوانات أ@ك�
ã
| اXع�ي
اءي وهذا

تعا�@: قوله ع�اKٔصل ويدّل

/@٤٩ . ٣٣ ـ وهّن Jس Ò] أن قبِل ِمن قتموهّن طل> Øj ؤمناِت ÔX ا Ôrنكَْح ٕاذا
اXّس@/ يقع أن دون من النكاح Iقّق ع� تدّل الكرZة اmKية فٕاّن

تعا�@: وقوله



٢٦١ نكح

zم ٕالَ فادَفعوا@ ُرشداً@ م Ôyِم Ôrآَنْس فٕان ـكاَح الن� بَلغوا ٕاذا Ø	ح الَيتاَمي وابَتلوا
/@٦ . ٤ ـ م ÒGأْموا

من وا¦كُّن يðّوج@, بأن اKٕستعداد هو النكاح@: حّد ٕا� البلوغ من اXراد فٕاّن
oوالتنظ التدب� استطاعة ٕا� والبلوغ وعم2ً@, فكراً وحفظها الزوجة وتأم� التأهّل
ا¦Çتّع ع� النكاح aل يناسب Kو معاي¿Îا@/ وتقدير واحتياجاtا وُامورها للعائلة
الرشد@/ ع�وجود دKلة فيه وليس ا¡يوانات@, bيع فيه يش
ك هذا فٕاّن وا£امعة@,

تعا�@: وقوله

ـ ُجناَح hف قها َطل> فٕان ه Òَغ� َزوجاً َتنِكح Ø	ح @َبعُد ِمن لَُه@ Jل ß ÒIhف َقها طل> فٕان
/@٢٣٠ .@٢

واKٕن½Íاف الزواج@, تبّدل@برنا¶ ث2ث@تطليقات@: @لزوم@الُمحل(ل@بعد
ã
| فٕاّن@النظر

جـديدة Vامعة وقوع اXراد وليس السـابق@, الðّوج
ã
| فسـاده ِكرارًا رأوا@ ما وترك

Dف ا�ارية اKٕشتباهات من وهذا ثانياً@/ ٕاليه والعود الðويج صّحة Qّوز Øح� أخري@,
مّرت�@/ ُجحر من K@يُلَدغ اXؤمن فٕاّن العوام@, ب�

Fع@: ßوا� والبِضاع وا¦تّع والزواج ب�النكاح الفرق وأمّا

ã
| التوافـق مـورد

ã
| اKٕنسان من والرجل اXرأة ب� ما

ã
| تعاهـد فالن(كاح@:

ا¡ياة@/
ã
| كال¿Ìيك� ا�هات@, bيع من FÎ¿عي

وجريان Uصوص برنا¶
ã
| فردين أو أفراد ب� Dف وتعادل تقارن واج@: والز(

كان@/ نوع ّ أيى من الوجود@, وٕادامة ا¡ياة ã| خاّص

التذاذاً@/ يوجب انتفاع ذا ء
ã
Ï¿ال كون وهو اÔXتوع من وا¦ّتع@:

من Uصوصة قِطعة والبُضع الِقطعة@/ والبَضعة القطع@, وهو البَضع من والِبضاع@:



نكد ٢٦٢

وِبضاعاً@/ مباَضعة باضعxا فيقال فعل@, ٕانðاعاً منه ويشتّق الفرج@, عن Ø�ويك البدن@,

اعاً@,
ß
bو Vامَعة جامعxا فيقال@: آخر@/ ٕا� ء ãÏ¾ ØËÈ وهم مع Òا� من Fع@: ßوا�

كناية@/ فيكون

الكرZة@/ اmKيات
ã
| النكاح ]اّدة وخصوصيّته التعب� لطف فظهر

َتْعِدلوا 3 أن Ôrِخْف فٕان وُرباَع وثhَُث Ò� َمثْ الن�ساِء ِمن َلكُم طاَب ما فاْنِكُحوا
/@٣.٤ ـ فواِحدةً

فراجع@/ وصيغها وُرباع مع�مَث�وث2ُث سبق

ٕاذا اXانع@, وعدم ]ع�اKقتضاء بأربع@: أو بث2ث أو بٕاثن� النكاح جواز ٕاّن
Ø
j

العمل وٕاطمينان العدل ٕاجراء ٕامكان ومنه اXوانع@, وفقدت اXقتضية ال¿Ìائط وجدت
تعا�@: قال العدل@/ ٕاجراء خوف ا�واز@:

ã
ون اXنع

ã
|

ã
ويك بيyا@/ بالقسط

/@١٢٩ . ٤ ـ rحَرْص ولَو الن�ساء Òب� َتعِدلوا أن تسَتطيعوا ولَن

وجـود بعـد وجّل@, عّز ا$ ك2م
ã
| به ح ØÍ½Xا ال¿Ìط هذا يراَعي أن ف2زم

غـاية
ã
| الزمـان هذا

ã
| اÌ¿Xوع العيـش فٕاّن هذا@, زمـاننا

ã
|

Ø
Dسـ Kو /@

ã
ÏÉقتXا

فzا@/ والتوقّعات اKٕبت2ءات لك�ة الصعوبة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكد@:
نكَداً@: العيُش وِنِكد ,@Ì

Ø
تع« نَِكٌد@: فهو تعب@, باب من نَكَداً@, نِكد نكد@: ـ مصبا

اشتّد@/

َنِكد@/ مطَلب وهذا بشّدة@/ ٕا�طالبه ء
ã
Ï¿ال خروج ع� يدّل اُصيل نكد@: ـ مقا

وناقـة ء@/
ã
ي� كأ نّه َشـحيجه@,

ã
| Ï½استق الغـراب@: نكََد ويقال@: ونَكٌد@/ نِكد ورجل
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فzا@/ Òéل K َنكداء@:

جّر ء
ã
Ï¾ وكّل وأنكَُد@, ونكٌَد نِكٌد فهو نكَداً ِنكد واللwؤم@/ ؤم wالش النxَكد@: ـ لسا

ونِكـد اشـتّد@/ نكَـداً@: ينكَد ونِكَد نِكد@/ أنكد وصاحبه َنَكد@, فهو اً
Ø
Ì¾ صاحبه ع�

من نأه
Ò
v K وأن العطاء قلّة والنxَكد@: والنwكد البّتة@, ُيعِط n أو قلّل العطاء@: ã| الرجل

Ìاً ß»َع وجده أيى فأنَكده@, وسأله وُجحداً@/ ونُكداً !@@ وَجحداً نَكداً الدعاء@: ã|و يُعطاه@/
/@2ًxمُقل

وقـد وُنْكد@, أنكاد وقوم وأنكُد@, نَِكد وهو ونُكٌد@, ونَكَد نَكادة فيه ـ أساس
عيشه@/ وتَنكّد باXّن@, عطاءه ونكxد مهنxأ@/ غ� قليل َمنكود@: وعطاء وَتنّكد@/ نَِكد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
قليل عطاء مصاديقه@: ومن انكدار@/ مع Ì

Ø
تع« هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

بشـّدة éل وخروج كدورة@, فيه شـديد ء
ã
Ï¾و ء@,

ã
� هَ Ô

غ� قليل عـطاء أو مَّن@, مع
وشؤماً@/ اً

Ø
Ì¾ Nّر وما وع«Ìة@,

ã
| اXاّدة استعملت ٕاذا Fك Qّوز@, فهو Kّوٕا اKٔصل@,

ã
| القيدين ¡اظ من ف2@بّد
اXذكورة@/

ã
æعاXا من واحد مفهوم

/@٥٨ . ٧ ـ َنِكداً ٕا3ّ ُرج ÒO3خُبَث وال>ذيى َرب�ه بٕاذن َنباتُه رج ÒO الط>ي�ُب والَبَلُد

واòبيث@: الباطن@/
ã
| Kو الظاهر

ã
| قذارة فيه ليس مطلوباً يكون ما الطي(ب@:

اKٔرض من Tدودة قِطعة هو والبَلـد@: Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| واòبيث الطي(ب@, يقابل

عامرة@/ غ� أو عامرة

ÇOرج ف2 قذارة@: وفzا خالصة وغ� مطلوبة غ� كانت ٕاذا اKٔرض ٕاّن يراد
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ء@/
ã
ه� وغ� شؤم قليل وهو وانكدار@, Ì

Ø
تع«

ã
| Kّٕا نباtا

وماّديّاً أرض غ� أو أرضاً اKٕستقرار Tّل ]عـ� البلد ٕاّن نقول@: أن وK@يبعد
الصدر@, ع� تطلق البلدة ٕاّن

ã
| سبق Fك اللغة كتب

ã
| ما عليه ويدّل /@ ّ ماّديى غ� أو

فzا@/ اXستقّرة اKٔفكار باعتبار ٕانّه وقلنا

ً2ّT أو أرضاً ا¤ّل كان سواء با§ّو Tل من ء
ã
Ï¾ خروج ٕانّه النبت@:

ã
| وسبق

معنويّاً@/ أو ماّديّاً آخر@,

اKٕنسان وع�ذّريّة اKٔرض@, من تنمو
ã
الّ� ع�النباتات الكرZة اmKية فتشمل

من الظاهـرة واKٕعتـقادات اKٔفكار وع� واKٔرحام@, اKٔص2ب من اÔXنبَـتة اXتولّدة
والقلوب@/ الصدور

,@
ã
Ï¾والنا اÒXنشأ

ã
طر| من كّل

ã
|
Ø ã
æبرها ّ طبيعيى أمر اmKية Tتوي أّن O Kو

مyا@/ واòارج باKٔرض فيه اختصاص Kو والنابت@, واXنِبت

أو أرضاً اXنبت كان سواء طي(باً@, شيئاً ُينبت قذارة فيه ليس طي(ب َمنِبت فكّل
نبت ÒXوا اÒXنشأ أنواع من نوع ّ أيى من منكِدر قِذر خبيث َمنِبت وكّل اً@/ ßaَر أو صدراً

نِكداً@/ قِذراً@ شيئاً ُينبت أن K@بّد

اKٔرحام bيع
ã
و| ونباتاtا@,

ã
ÏÈراKٔا أنواع bيع

ã
| بالطبع جاٍر اXع� وهذا

والصدور@/ اKٔفكار وbيع مyا@, يتولّد وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكر@:
القـلب@/ ٕالzا يسكن

ã
الّ� اXعـرفة خ2ف ع� يدّل صحيح أصل نكر@: ـ مقا

هذا@/ ٕا� راجع كلّه والباب لسانه@/ به يع
ف nو قلبُه يَقبله n وأنَكره@: َء ãÏ¿ال وَنِكر
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خ2ف واKٕنكار@: نَكارة/ اKٔمُر ونُكَر الشديد@/ عب xالص اKٔمر والنxكراء: هي@/ xالد فالنwكر:
َنِكرة@/ اُخري ٕا�

Û
Ì»َت حال من التنقّل والتنّكر@: اKع
اف@/

K أ@نّه غ� كذلك@, تِعبت مثال ونِكرته عرفتـه@/ خ2ف ٕانكاراً أنكرته ـ مصبا
القبيح@/ اKٔمر وهو مثله@, والنwكر نَكر@/ ÔXا والنxكراء@: أيضاً@/ اKٕنكار والنxك�@: ف@/ ØÍ½يت
مثل تنك�اً ونّكرته جحـدته@/ حّقـه@: وأنكرت وuيته@/ ِعبتَه ٕاذا@ فعله@, عليه وأنكرت

ته@/ Øغ�

ع� َيرد أن وأصله ونَكرت@, كذا أنكرت يقال@: العرفان@, ضّد اKٕنكار@: ـ مفر
باللسان@, ُينكر Dف ذلك يستعمل وقد ا�هل@/ من ÍÈب وذلك K@يتصّوره ما القلب
وصورته َء

ã
Ï¿ال اللسان ينكر ا Ø[ر لكن بالقلب@, اKٕنكار هو باللسان اKٕنكار وسبب

الصحيحة العقول Iكم فعل كّل واXنَكر@: كاذباً@/ ذلك
ã
| ويكون حاصلة@, القلب

ã
|

ء@:
ã
Ï¿ال وتنك� ال¿Ìيعة@/ بقبحه فتحكم واستحسانه@, استقباحه

ã
| تتوقّف أو بقبحه

ُيعَرف@/ K Mيث جعله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العقـل K@يع
ف ما وهو العرفان@, يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصل أّن

و[يñه@, ء
ã
Ï¾صوصيّاتR ]ع�العلم العرفان ٕاّن Fك بقبحه@, Jكم بل Mسنه@, nالسا

به@/ ويع
ف nالسا العقل يقبله Mيث نفسه
ã
| ومشّخصاً اً Øñمتم يكون ما واXعروف

ا�حود@/ التقبيح@, التعييب@, اKٕنكار@, مصاديقه@: ومن

والشّدة@/ ,@ والyيى والتغي�@, ا�هل@, لوازمه@: ومن

/@٧٠ . ١١ ـ ِخيَفة م Ôyم وأوَجَس َنِكرُهم ٕاليه َتِصُل 3 م
ß
vرأيأيد ØF َفلَ

وبـرناVهم@/ أمورهم ÇVهولة بل مشـخxص� وغ� معروفـ� غ� عّدهم أيى
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ã
| الفعل نفسIقّق ع� يدّل ا£ّرد فٕاّن اKٕفعال@: صيغة دون ا£ّرد بصيغة والتعب�
أنف«Îم@/ جهة Vهول�م}م�من وكوuم wم ا�هل @وقوع أيى هو, حيث من اòارج
ا�هة@/ هذه فيه وي2حظ الفاعل من الفعل صدور ع� فيدّل اKٕفعال 2Rف وهذا

ُنْكراً@/ عذاباً@ ُنْكراً@, شيئاً@ فيقال@:

/@٦ . ٥٤ ـ ُنكُر ء
ã
Ï Ò¾ ٕا� الّداِع َيدُع يوَم

]ناسبة أزيد الثانية
ã
| والشّدة اXش}ة@, الصفات من وُجُنب كُصلب والصيغتان

ÚñÇZ أن عن وخارجاً معروف وغ� KًهوV ÓF{م بكـونه يتّصف ما ويراد الضّمت�@/
ويعَرف@/

فٕاّن مزيداً@: اXنَكر من والب2ء هيى xع�الد دKلة وأشّد أبلغ التعب�با£ّرد وهذا
ع� دKلة ففيه اXزيد 2Rف وبذاته@/ هو حيث من ا¡دث ع�نفس دKلة فيه ا£ّرد

غ�Yا@/ أو مفعول أو ٕا�فاعل نسبته

/@٣٦ . ١٣ ـ بعَضه ُينِكر َمن ا3ٔحزاِب وِمن

/@٨٣ . ١٦ ـ الكاِفرون ُهم Ô�وأ@ك ا Òuُينكرو @ ØjLا ِنعمَة يَعِرفون

/@٨١ . ٤٠ ـ ُتنِكرون Lِا آياِت < فأيى آياِتِه ويُِريكم

/@٥٨ . ١٢ ـ ُمنِكرون لُه وُهم فعرَفهم َعلَيه فَدخلوا

ع� دKلة اmKيات
ã
و| معروف@/ وغ� Vهول ُنكر ء

ã
Ï¿ال أّن ٕاظهار فاKٕنكار@:

اXعروف اKٔمر Nعل اKٕنكار
ã
ف واKٕرتباط@, اXعرفة@واKٕراءة مقابل

ã
يقع@| اKٕنكار أّن

معروف@/ وغ� منكراً
Ø ã
اXر�

/@٤٥ . ٢٩ ـ نكَر ÔX وا الَفْحشاِء َعن ي Òy تَ hةَ الص> ٕان>

/@٩٠ . ١٦ ـ والبَغيى نكَر ÔX وا الَفحشاء َعن yي ويَ ///@Lَا ٕان>
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/@٢ . ٥٨ ـ وُزوراً الَقول @ِمن ُمنكَراً َليقولون م Úuوٕا

والزور@: والبغيى واXنكر ب�الفحشاء والفرق

/@ Øب� قبح فيه ء
ã
Ï¾ عن عبارة الفحشاء@: ٕاّن

العق2ء@/ عند معروف غ� ويكون العقل Nهله أمر ٕانّه قلنا Fك واXنَكر@:

/@ ع�التعّديى يدّل ع�@: Mرف استعمل وٕاذا شديد@, طلب :@ والبَغيى

ظاهراً@/ الظاهر تسوية مع القلب
ã
| الظاهر عن عدول ور@: wوالز

/@٤١ . ٢٧ ـ َتديى Òtأ َننظُْر@ Îا Ò¾عر ا ÒG روا@ َنك� قاَل

الوقـوع جهة الصـيغة
ã
| في2حظ معـروف@/ وغ� ُنكراً ء

ã
Ï¾ جعل التنك�@:

K@@الصدور@/

:@
ã
| Fك واKّٔول كال¿Ìيف@/ وصفة Îيل@/

Ú
وال½ حيل xكالر@ مصدراً فعيل والنك�@:

/@٤٤ . ٢٢ ـ َنك� كاَن فكيَف م Ôtأخذ Øj للكافريَن فأمَليُت

اKٔخذ هذا Kّٕا وعاقبته أثره وليس علzم@, ونتيجته ٕانكاريى أثر كان كيف أيى
عندهم@/ معروف وغ� ÓF{م KًهوV وكونه به اXعرفة عدم من@ٕانكاره@: ويراد والعذاب@/

:@
ã
| Fك

ã
æوالثا

/@٤٧ . ٤٢ ـ َنك� ِمن َلكُم وما َيومئٍذ َملَجأ ِمن َلكُم ما

اُريد وٕاذا البعث@/ وينكر
ã
èعذا وينكر

ã
æينكر يومئذ ُمنِكر من لكم وما أيى

ٕانكار@/ من يومئذ لكم يب� Kو اXراد فيكون :@ اXصدريى معناه

صفة يكون بأن ُنكراً@, بكونه متّصفاً يكون ما هو الصيغة هذه
ã
| اKٔصل ولكّن

ة@/
Ø
مش}



نكس ٢٦٨

/@١٩ . ٣١ ـ م� Ò¡ا َلَصوُت ا3ْٔصواِت أنكَر ٕاّن َصْوتَك من واغُضْض

ورفيعاً جه�اً كونه مع ا¡Fر صوت فٕاّن به@, وا�هر الصوت ترفيع عن uي
وNهله@/ العقل ينكره Mيث العق2ء عند معروف غ� هو

/@١١٢ . ٩ ـ نكَر ÔX ا َعن اهوَن والنّ عروف ÒXبا ِمروَن Ð3ا

ينكره@, السلoبل العقل يعرفه K ما نَكر ÔXفا اXعروف@, مقابل
ã
| اXنَكر ذ@كر فقد

ويثبته@/ كتابه وَيعرفه وأولياؤه@, ورسوله وجّل عّز ا$ يعرفه ما واXنكر@: اXعروف ومن
KًهوV ويكون ودينه@, وجّل عّز ا$ كتاب Kو العقل يُثبته K ما وهو اXنَكر@, قباله

ã
و|

معروف@/ غ�

القـبيح وليس]Çع� واÇXعروف@, اÇXعرفة قبال
ã
| واXنَكر@: اKٕنكار أّن فظهر

تعا�@: قوله
ã
| Fك والسئّي@/

/@٦٢ . ١٥ ـ ُمنَكرون قوم ٕان>كُم قاَل اXرَسلون لوط آَل جاَء ØFفل

/@٢٥ . ٥١ ـ ُمنَكرون قوٌم سhٌم قاَل سhماً فقالوا َعلَيه َدخلوا ٕاذ@

الّس2م@, Fzعل oٕابراه وعند لوط عند معروف� غ� كوuم ٕا� هنالك والنظر
وذّم@/ قدح جهة اmKيت�ٕا�

ã
| نظر Kو عندYا@, معرفة سابقة وليسGم يعرفاuم Kو

:@
ã
| قلنا Fك@

/@٧٠ . ١١ ـ نِكرهم ٕاليه تِصل 3 م Òvرأيأيد ØFفل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكس@:
ع� ء

ã
Ï¿ال قلبـك النxكس@: منـه ء@,

ã
Ï¿ال قلب ع� يدّل أصل نكس@: ـ مقا

Ì»يَنك الّذيى ال«Îم والن(كس@: رأسه@/ قبل ِرج2ه Oرج أن اXنكوس@: والِوKد رأسه@/
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اòيل: واÔXنَك(س@من تشبzاً@بذلك@/ لِنكس@, ٕانّه ويقال@للFئق: ُفوقه@فيجعل@أع2ه@أسفَله@/
ضعفه@/ من هاديه Kو برأسه

Ô
Ë»ي n َجري ٕاذا الّذيى

بـالبـناء نُكساً اXريض ونُكس قلبـته@/ قتل@: باب من نكساً نكَسـته ـ مصبا
اXرض@/ ٕا� قلب كأ@نّه اXرض@, عاَوده للمفعول@:

أنكاس@/ Îام ßºو فانتكس@/ قلبته ء@:
ã
Ï¿ال ونكسُت ونّكسه@/ رأَسه نكَس ـ أسا

أعاده رأسه@: ع� ضاب ßòا ونَكس فنكسه@/ كذا وأ@كل مرضه@/
ã
نُكس| ا£از@: ومن

ذل@/ xللر اKٔنكاس@: لِنكسمن وٕانّه مراراً@/

بدuا@/ ومقّدم العنق اòيل@: من اGاِديى غباوة@/ ã
| اaKٔق اXائق@: أقول@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومن أسفله@/ جانب ٕا� ء

ã
Ï¿أع�ال ص�ورة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

جـل@/ الر( ٕا� الرأس من اXـولود تقّلب الرجل@/ جانب ٕا� الرأس ٕانق2ب مصاديقه@:
الصـّحة بعد اXرض ورجوع وطأطأته@/ الرأس وخفض أسـَفله@/ أع2ه ال«Îم جعل

اKٔصل@/ قيود ¡اظ من ف2بّد ا¡مق@/ ٕا� العقل وص�ورة ء@/ Ôوال�

والنكظ والنكز والنكص النكث ب� Dف
Ó
ومع� لفظاً اXناسبة من ما O Kو

القلب@/ مفهوم وNمعها والنقض@/

/@١٢ . ٣٢ ـ م Øwر ِعنَد Îم ßºُرُءو نا@ِكسوا ا£رموَن ٕاذ تََري ولَو

انقطاعهم رأوا ٕاذا م Øuفٕا /@jوٕا خ2ف بسـبب ا¡ّق عن النفس قطع اKٕجرام@:
ظواهر

ã
| يظهر وهذا الباطن@,

ã
| واKفاضكامل تاّم انكسار Gم يتحّصل ا¡ّق@: عن

اXاّدة وراء ما nعوا ع�طبق وجودهم@,
ã
أعا�

ã
واòفض| النكس بصورة وجودهم
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والبعث@/ ال�زخ من

/@٦٨ . ٣٦ ـ َيعِقلون hلقأف Òòا
ã
| ُننك�ْسه ْره نُعم� وَمن

العمر بطول ا¡ياة ٕادامُة أيى ا¡ياة@/ ٕادامة ]ع� عمر@, ذا ء ãÏ¾ جعل التعم�@:

ã
| القـّوة اعت2ء نزول عن عبارة اXـورد هذا

ã
| وهو التنكيس@, ٕا� جرياuا ينxيى

الضعف ٕا� القدرة من ورجوعه العمر واLطاُط اKٕنكسار@, جانب ٕا� ¡ياة ا جريان
اKنتكاس@/ مع� هو واLKٕطاط ال�ول وهذا مرتبة@, بعد مرتبة والنقصان

ٕا� K البدنّية@, اXاّديّة ٕا�ا�هة راجعة واòلق@: التعم�والتنكيس أّنO Kو
أو وا¡قيقة ا¡ّق سبيل

ã
| ٕامّا وٕادامته العمر بطول يتقّوي الروح فٕاّن الروحّية@, ا�هة

ã
| الروح سـ�

ã
| وانـتكاسه البـدن لضعف تأث� Kو والشيطنة@, الباطل طريق

ã
|

منازله@/

ـ َينِطقون هؤ3ء ما علمَت َلَقد Îم ßºَع�ُرءو ُنِكسوا Øj هم@/// Ôكب� فعلَه َبل قاَل
/@٦٥ . ٢١

ٕا� النـظر كان وØXا معنوّياً@/ أو ماّديّاً ء ãÏ¿لل ãالعا� اXبدأ هو ٕانّه قلنا الرأس@:
ٕا�أسفل منقلبة عقائدهم

ã
أعا� وص�ورة واKٕعتقاد@, الفكر

ã
| مقهورين كوuم جهة

بالنكس@/ Øفع� والبط2ن@: والضعف الوهن من فzا ما وانكشاف مyا@, مرتبة

أّن Fك واKٔفكار@, اKٕعتقادات جهة من ّ معنويى انتكاس ع� تدّل اmKية فهذه
عـ� تدّل واKُو� البدنّيـة@, القوي جهة من ّ ماّديى انتكاس ع� تدّل الثانيـة اmKية

اXاّدة@/ nعا وراء Dف اKنتكاس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكص@:
خـوفاً ء

ã
Ï¿ال عن أحَجم ٕاذا عقبيـه@, ع� نكص يقال@: كلمة@, نكص@: ـ مقا
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ã
| Kّٕا يقال K خ�@, من عليه كان

Ø
Fع رجع ع�عقبيه@: نكَص دريد@: ابن قال وُجبناً@/

/@�òا عن الرجوع

والنxكيصـة@: غ�ه@/ وأنكصـه هو نكص اKٕحجام@/ النwكوص@: ـ ٣٠٣.٥ الع�
ء@/
ã
Ï¿ال عن التأّخر

Ø
j@ أمـراً فـ2ن أراد تقول@: ء@/

ã
Ï¿ال عن واKٕنقداُع اKٕحجام النwكوص@: ـ لسا

ونكَص@: أحَجم/ ينِكص@وينكُص@نَكصاً@ونُكوصاً: اKٔمر عن ونكَص نكصع�@عقبيه/
/@ ّ القَهقريى وهو َخلفه@/ ٕا� رجع

واKٕنكـفاف@/ الرجـوع واKٕنقداع@: وال½Íف@/ واXنع الكّف اKٕحـجام@: أقول@:
مـن عِقباِن ٕانسان ولكّل القدم@, وَعِقب لف@, Òòا اXتأّخر وهو العِقب تثنية والَعِقب�@:

قدميه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
العقل Mكم فيه َيسَتقّر أن شأنه من

Ø
Fع رجوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

اKٔصل@/
ã
| مأخوذة القيود فهذه الساXة@/ اKٕنسانيّة أو ال¿Ìعيّة الوظيفة باقتضاء أو

أو الغ� عن ومنع بكّف الرجوع أو القهقهريى الرجوع أو الرجوع فليسمطلق
نكوصاً@/ الوراء@: ٕا� الرجوع أو التأّخر مطلق

العقل
ã
ÏÉيقت مورد

ã
| كان اKٔصل@ٕاذا مصاديق من فيكون خوفاً@: الرجوع وأمّا

مطلقاً@/ K واستقراره@, تثبّـته وال¿Ìع

باطناً@/ أو ظاهراً �òا مطلق اُريد ٕان فصحيح :@�òا عن الرجوع وأمّا

/@
Ó
ومع� لفظاً والنكص النكث

ã
çماّد من قريبة واXاّدة
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عَقبـيْه Òَع� نكََص الِفئتاِن تراءِت ØFفل لكُم جاٌر ã
Ùæ وٕا الّشيطاُن@/// زي>نGم وٕاذ
/@٤٨ . ٨ ـ @ِمنكُم ٌء َبريى

ã
Ùæ ٕا وقاَل

وأوحي أل� ٕانّه حيث و[ايله@, وقوله عن@تعّهده رجوع الشيطان فالنكوصمن
تقـويxم عن نكص العمل ح�

Ø
j ٕالzم@, واXيل Í½والن والðيّن التقوية قلوwم

ã
|

وٕاجارtم@/ ون½Íهم

اBXيل�ٕا�اGوي اKٔفراد من كّل
ã
| عاّم النكوص@:

Ø
j الðي� من النحو وهذا

أن ٕا� الدنيـويّة وع2ئقهم وبراVهـم وحاtKم أعGFم Gم ن يزيـ( فٕانّه والشـيطان@,
ويظهر يشـxون@, ما وب� بيyم

ã
Ùفيخ� ,@oسـتقXا ال½Íاط وعن ا¡ّق عن ين½Íفوا

مyم@/ ال�اءة

ـ به ين
ß
مسـَتك َتنِكُصون َع�أعـقاِبكُم Ôrفُكن عليكُم Òُتت�

ã
çآيا كاَنْت َقد

/@٦٦ .@٢٣

ا$ رساKت
ã
| واòضوع والتدّبر التفّكر واKٕنسانّية@: العقليّة الوظائف من فٕاّن

وا�òوالص2ح@, ا¡ّق ليعرف جانبه@, من اُنزل كتاب
ã
و| وكلFته آياته

ã
و| وجّل عّز

والف2ح@/ ٕا�السعادة وvتدي

اGKٕ×يّة اmKيات ٕاراءة ل2ٕنسان@: والgال السعادة مقّدمات أعظم من أّن وليعلم
العزيز الرّب ولقاء القـرب مقام ٕا� اKٕنسان ليس� الربّانّيـة@, والشواهد والع2مات
واmKخرة@/ الدنيا وخ� السعادة ينال وبه ل2ٕنسان@, الgال درجات آخر وهو اXتعال@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكف@:
لغة@/ قتل باب أنكُفمن ونَكفت تِعب@, باب من نَكْفاً ء

ã
Ï¿ال من نِكفُت ـ مصبا

واستكباراً@/ أنفًة امتنعت ٕاذا واستنكفت@,
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ع�عضو واmKخر وتنحيته@/ ء
ã
Ï¾ ع�قطع يدّل أحدYا أص2ِن@: نكف@: ـ مقا

بٕاصبعك@, َخّدك عن الدموع تنحيتك النxكف@: ـ فاKّٔول عليه@/ يقاس
Ø
j اKٔعضاء@/ من

ُينَكف@, K وMر قطعه@/ ما أيى يوم�@, أو يوماً سار أحد نكَفَه ما غيثاً رأينا ويقولون@:
أراد تقول@: أمر@, ٕا� أمر أو أرض ٕا� أرض من خروج واKٕنتكاف@: ح@/ Ò�ُي K مثل
واKٔصـل وجده@/ اKٔثر@: وانتكف اKّٔول@/ عزمـه قطَع كأ@نّه هذا@, فأراد وانتكَف هذا
نَكَفاtا@/ ظهرت منك(فة: يقال@ٕابل / اللxْحيى @أصل ã|@ُغّدة وهيى النxكَفbع@نَكَفة, ـ اmKخر
أعرض أِنف ØXا فٕانّه منه@/ أِنف ٕاذا واستنكف@, اKٔمر من نِكف فقيل@: قيسع�هذا

Ø
j

مواجهته@/ وترك عارضه وKّه ٕاذا أعرض@, يقال Fك يه@, Ö Ò¡ أصل وأراه عنه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ينّحي أن اختيار واKٕنتكاف@: تأنّفاً@/ التنحية هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

fن والقطع@: واKٕستكبار اKٕمتناع وأمّا ٕاليه@/ واXيل التنحية طلب واKٕستنكاف@: تأنّفاً@/

ã
Ï¿Xا أثر عن والعدول التنّحيى مورد ã

| فهو اKٔثر@: انتكاف مفهوم وأمّا اKٔصل@/ آثار
ووجدانه@/ ٕاليه الوصول

Ø
j الطريق@,

ã
|

أو مكان عن يى والتنح( اòّد@/ عند ا�اريى الدمع تنحية اKٔصل@: مصاديق ومن
وهكذا وغ�ه@/ بال�ح البحر ماء

ã
| يى التنح( ٕامكان وعدم بالتوّجه@ٕا�@آخر/ أمر أو بلد

ودفعه@/ بقطعه اXطر نزول
ã
|

يستنِكْف وَمن بون اXقر> اhXئكُة و3 Lِ عبداً يكوَن أن اXسـيُح َيستنكَف لَن
. ٤ ـ أ¨اً َعذاباً@ م Ôw

فيعذ� وا@ Òواستك استنَكفوا اّلذين وأّما ///@ Ö ßوَيستك عبادته َعن
/@١٧٢

داخ2ً ليس واKٕستكبار تأنّفاً@/ العبوديّة عن للتنحيى الطلب هو فاKٕستنكاف
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اmKية اXوضع�من
ã
اKٕستنكاف| كلمة بعد مستق2ًّ ذ@كره عليه ويدّل اXاّدة@, مفهوم

ã
|

الكرZة@/

غفلة اmKية هذه من مأخوذ لعلّه اللغـة@: كتب بعض
ã
| اKٕسـتكبار قيد وذ@كر

mÊÉوال القـيود يذكرون حيث اXدّونـة@, اللغات
ã
| كث� ونظ�ه اXورد@, Iقيق عن

أ¾Ìنا وقد اللغات@, oمفاه من جزءاً hالكر القرآن كلFت
ã
| اXوارد وخصوصيّات

@كراراً@/ ٕالzا

ا�ليل@, الرّب لقاء ٕا� السالك للعبد مقام آخر العبودّية@: حقيقة أّن O@Kو
واÊºKٔء للصفات مظهراً العبد يكون wا ٕاذ الصفة@, wذه العظام اKٔنبياء يوصف وقد

تعا�@/ ا¡س�$

فراجعها@/ اللقاء@, رسالة
ã
البحث| هذا أوضحنا وقد

وأل� ألطف التنّحيى فٕاّن التفاس�@, بعض
ã
| Fك اKمتناع ]Çع� اXاّدة وليست

اXاّدة@/
ã
| وا¡قيقة اKٔصل آثار من أ@نّه ٕا� مضافاً اKٕمتناع@, من وأنسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نكل@:
ونكل فروعه@/ يرجع وٕاليه وامتناع@, منع ع� يدّل صحيح أصل نكل@: ـ مقا
والن(كل: @Zنع@/ Kٔ@ّنه@ينكُل@أيى وbعه@أنكال, القيد, الن(كل: وأصل@ذلك ينِكل@/ Kًنُكو عنه
تنكي2ً@, به نّكلت الباب ومن عyا@/ ضعيف اKُمور@: عن نا@ِكل وهو الل(جام@, حديدة
وÇZنع اXعاودة عن Zنعه ما به فعل أ@نّه ومعناه القياس@, ذلك وهو ,@Kًنَكا به ونّكلت

الوجه�@/ أجود وهذا صنيعه@/ مثل ٕاتيان من غ�ه

نَك2ًَ ونِكل ا¡جاز@, لغة وهذه قعد@, باب من Kًنكو العدّو عن نكلت ـ مصبا
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ٕاذا نكـل@: زيد@: أبو قال والتأّخر@/ éÔا� وهو ,@ ّ اKٔصمعيى ومنعها لغة@, تِعب باب من
قتل باب من ينكُل به ونكَل مyا@/ امتنع ا¨ـ�@: عن ونكل فهابه@/ شـيئاً يصنع أن أراد

النكال@/ ËºKٕوا أيضاً@, مبالغة به ونكّل بنازلة@/ أصابه قبيحة@: نَكلة

به يُنكxل ء
ã
Ï¾ وكّل والقيود@, اللwُجم من ÍÈب والنxكَل@: النxكل ـ ٣٧١.٥ الع�

صاحبه@, عن الرجل نكَل يقال@: حجازّية@/ ونكَل [يمّية@, ونِكل@ينكَل@: ِنكل@/ غ�ه@فهو
والنxكال@: مyا@/ اKٕمتناع ا¨�@: عن والنwكول عنه@, حاد ا¨�@: عن عنه@/@ونكَل Ôéج ٕاذا

عَمَله@/ يَعمل أن خاف رآه أو بلغه@, ٕاذا لغ�ه@, Kًنكا جعلتَه Xا Ëºٕا

وِنكل@/ نَكَل رجل يقال@: ب@/ xا£ر ّ القويى الرجل النxكَل@: ـ ٢٤٥.١٠ الxذيب
اKٔحرف@/ اKٔربعة هذه غ� يسمع nو وِشبه@, وَشبَه وِمثل ومَثَل وِبدل@, بََدل ويقال@:
عاقبته ٕاذا بف2ن@, وَنّكلُت واُِذّلوا@/ ُدفعوا أيى أعداؤه@, به نُكّل ٕاذا ونَكَل@, نِكل ورجل

مثله@/ ارتكاب عن غ�ه تُنك(ل عقوبة أجرمَه ُجرم
ã
|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ومعاقبة@/ فيه@لتضييق

Ø
Fع @الرجوع أيى النكوص@, هو @اXاّدة@:

ã
| أّن@اKٔصل@الواحد

ã
| عـ�ة ٕاNاد تقيـيد@, بنازلة@, ٕاصابة اKٕن½Íاف@, التأّخر@, اKٕمتـناع@, لوازمه@: ومن

قرنه@/ ع� وغلبة شجاعة ,@ وتقّويى تفّوق غ�ه@,

Qّوز@/ فهو :@éوج خوف أو ضعف عن النكول وأمّا

ومعاقبة@/ وتضييقاً
Ó
مع� النكوص مفهوم فيه فٕاّن القيد@: ]ع� الن(كل وأمّا

التأ@كيد ع� يدّل أو ونا@ِك2ً@, نكول ذا شخص جعل ]ع� فهو التنكيل@: وأمّا
الوقوع@/ جهة ٕا� النسبة ¡اظ مع النكول

ã
| واXبالغة
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الصاد دون الشّدة@, من قريبة حروف من فzا ال2ّم كون بلحاظ النكل وماّدة
زائدة@/ شّدة ع� تدّل والنكص@: النكس

ã
| والس�

/@٣٨ . ٥ ـ Lا ِمَن @َنكا3ً @كَسبا @]ا Fجزاًء Òvأيد فاقَطعوا@ والّسارقُة والّساِرُق

من للنكوص وموجب الناس@, أموال من ال«Ìقة عمل جزاء القطع هذا فٕاّن
وعطوفته عن@رجوع@رaته عبارة هنا منه@تعا� والنكوص منه@/ ا$@والتضييق@واXعاقبة

وب�ا�امعة@/ بيyم واKٔمن الناس حقوق حفظ جهة من السارق@, ٕا� وتوّجهه

وموعظًَة َخلَفها وما يَدvا Òب� ا ßX َنكا3ً@ خاِسئ�فَجعلناها ةً ِقَرَد كونوا م Ô ÒG فُقلنا
/@٦٦ و ٦٥ . ٢ للُمتّق�ـ

Gم وتضييقاً ورجوعاً نكوصاً الِقَردة@: صور ٕا� وIّوGم القضيّة هذه جعلنا أيى
اعتدائهم بسبب عyم ولطفه ورaته توّجهه قطع حيث اXتعال@, العزيز ا$ جانب من

تعا�@/ ا$ أمر وUالفxم السبت
ã
|

ٕاّن تعا� قال اKٕنسانّية@: وحقيقxم شخصيxّم عن متحّول� قردة صاروا وØXا
كـانوا للّذين أيى واKُمـم@, اKٔفراد من خلفها وما يدvا ب� Xا مفيـدة ا¡ادثـة هذه
هؤKء زمان خلف

ã
و| بعدهم من يأتون والّذين ومعا¼Íين@, ومشاهدين مواجه�

ا¡ّق هو ما الواقعة هذه من ويستنتجون حياtم ٕادامة
ã
| مyا فيعت�ون اXواجه�@,

اXب�@/

باXع�اKٔصيل@/ وليس النكال@, آثار من الع�ة ٕاّن وقلنا

/@٢٥ . ٧٩ ـ وا3ُو� ِخرة Ð3ا َنكاَل Lُا فأَخذه Òا3ٔع� رّبكُم أنا فقاَل

مـع� وفيه اKٔخـذ من نوع اXعـ�
ã
| النكال فٕاّن مطلق@, مفعول هنا النكال

والرaة التوّجه ب½Íف أيى /@pدّل ما@عليه عنه ينوب rوقد اXؤاخذة@واXعاقبة@والتعذيب
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ã
و| الدنـيوّية@, اKُو� حياته

ã
| يلحقه النكال وهذا عليه@/ والعقاب وبالتضييق عنه

اmKخرة@/ حياته

/@١٢ . ٧٣ ـ ة ُغص> ذا وطعاماً ÓDوَجح أنكا3ً َلَدْينا ٕاّن

وهذا ويضّيق@به@, غ�ه@ويقيّد به يُنكxل ء
ã
Ï¾ وكّل القيد وهو الن(كل bع اKٔنكال

وا¦اي2ت كالتعلّقات ,@
Ø ã
æروحا ّ معنويى أو ّ ماّديى Tسوس

ã
| يكون أن من اXع�أعّم

nعـا
ã
| لصاح}ا قيوداً تص� والعـ2يق ا¦اي2ت وهذه النفـوس@,

ã
| ال¿Îوات ٕا�

الروحانيّة التوّجهات عن و[نـعه الدنيا هذه ã
| اKٕنسان روح تقيّد ا Øu@أ Fك اmKخرة@,

ّية@/ ×GKٕا واKٔعFل

/@٨٤ . ٤ ـ hًَتنكي Jوأشد بأساً Jأشد Lُوا َكَفروا اّلذيَن بأَس يُكّف أن LُاÏ
Ò
َع«

يتعلّق فالتنكيل فتَنكّل@, نكّلته يقال@: أن مثل نكول@, شخصذا جعل التنكيل@:
]ع� نفسه@,

ã
| النكال واختيار اXطاوعة وهو فيه@, وIقّقه الفعل أثر بظهور باXفعول

حّقه@/
ã
| النكال Iقّق وقبول اGKٕيّة الرaة عن والعدول اKٕن½Íاف اختيار

والض2ل الكفر بعد اòارج
ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا التعذيب@: أنواع كسائر اXع� وهذا

الرaة@/ ع� النكال فيختار والعناد@,

الكـرZة اmKيات هذه
ã
| واختّلت اضطربت قد Ìين

Ø
اXف« كلFت أّن O Kو

صيغxا عن Kو الكلمة ماّدة عن التحقيق توافق K Mيث اXاّدة@, هذه تفس�صيغ
ã
و|

ودKلxا@/ اmKية مفهوم عن Kو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

^رق@:

هيى ا Ø̂ ٕا القاف@, فيه زيدت ا ØW وهذا الوسادة@/ والراء@, النون ØËÉوب ِرقة@: ß̂ ـ مقا
ا¢ّطط@/ الكساء وهيى النxِمرة@, من



^رق ٢٧٨

سـمwوا ا Ø[ور صغ�ة@/ وسادة وقيل الِوسادة@/ والن(مِرقة@: والن(مِرق النwمُرق ـ لسا
ْحل@/ xالر @يُلبَ«Îا ã�ّال هيى النwمُرقة وقيل: اِرق@/ Ò̂ وا�مع ُرقة@, Ô̂ حل@ xالر @فوق ã�ّالط(نِفسة@ال

اسُت ما@اف
شت ة@:
Ò
Òي�ßXوا النwمُرقة@والنwمُرق أبو@عبيدة@: قال ـ ٤١٨.٩ الxذيب

حل@/ xالر ع� الرا@كب

/@
ã
پش� بالش@, pرق� ß̂r @ـ آراميى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
واXتّكأ كالِوسادة به ويُتوّسد عليه يُتّكأ ما هو الكلمة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

اmKرامّية@/ من مأخوذة واللغة مركب@/
ã
| أو Vلس

ã
جعلت| سواء ة xوالِمخد

ـ َمْبثـوثة Û ãèوَزرا َمْصـفوفة اِرُق Ò̂و َمْوضوعة وأ@كواٌب َمرفوعة ٌر
Ô
Ì
Ô
º فzا
/@١٥ .@٨٨

من اXنسوجة أيى pزرَبفتr الفارس,يّة اللغة من مأخوذة ا Øuٕا ْربيّـة xالز ã| سبق
كوuا بقرينـة الفرش

ã
| تستعمل خاّصة منسـوجات فهيى ذهبّيـة@, أو غالية ألياف

ٕاليه@/ يسند وما ة xوالِمخد اXتxكأ مyا يراد مصفوفة كوuا بقرينة ا§ارق أّن Fك َمبثوثة@/

التفس� Mسب وأمّا ا�«Êنّية@/ oفاهXوا الكلFت ظواهر تفسـ� Mسب هذا
القلبيّة ة ØÌ»ستXا الباطنيّة والصفات ا¡اKت عن عبارة سبق Fك ر ÔÌ Û»فال :@ Ø ãæالروحا

باطنّية@/ صفة كّل وهيى ال«Ìيرة@, ومفردها علzا@, النفس يستقّر
ã
الّ� النفسانيّة

يتّكٔي ثابتـة ومقامات راسـخة وصفات حاKت ع� تنطبق حينـئذ وا§ارق
والتفويض@/ والص� oوالتسل كالتوكّل ٕالzا@ ويستند اXؤمن علzا



٢٧٩ ^ل

والرضا كا¡ّب علzا, ا�ّنة@ويعيش مقامات
ã
| العبد علzا ما@يستقّر :

Ø ã
èوالزرا

والنورانّية@/ والقرب اGKٕ×يّة واXعارف

wا مبـxجاً يصـ� الروحانّيـة@: اXقـامات هذه ٕا� وصل ٕاذا السالك فالعبـد
ا�ّنة@/ أع�منازل

ã
| وسا@كناً بأنوارها ومن¿Ìحاً

Mواّسنا ٕادرا@كها Zكن Kو لنا@, Vهولة اmKخرة nعوا خصوصيّات أّن O Kو
قلي2ً@/ Kّٕا العلم من أوتينا وما الضعيفة@, ا¤دودة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

^ل@:
^لة@/ bع النxْمل@: من وخّفة@/ وصغر ء

ã
Ï¾

ã
| Qّمع ع� تدّل كلFته ^ل@: ـ مقا

با§ـل@/ ت
Ù
ُشـ} ا Øu@كأ خفيـفها@, :@mالقـوا ßل Ò̂ وفرس ا§ـل@/ أصابه منمول@: وطعام

واحدة لة@: Ô^Kٔوا وانتشارها@/ لتفّشzا يتwا Ù Ôd ا Øu كأ ا�نب@,
ã
| Hرج َقرحة والنxْملة@:

ã
| يكون شـّق النxملة ٕاّن هذا@: من وليس ويقولون اKٔصابع@/ أطراف وهيى اKٔنامل@,

الفرس@/ حافر

اKٔصابع@, رؤوس اKٔنامل يقول@: وبعÎÉم العقدة@, اKٔصابع@: من اKٔ^لة ـ مصبا
ضّمها@/ أ@ك�من oXا بفتح وهيى الظفر, @فيه الّذيى اXفصل اKٔ^لة@: : ّ اKٔزهريى وعليه@قول
تـثليث حكي النحاة من اXتأّخرين وبعض العـوام@/ ¡ن من

Ø
ËÉال Nعل قتيبة وابن

ام@/ Ø^ ^ل@: ورجل ا§ل@/ كث�ة لة@: ß Ò̂ وأرض لغات@/ فيص�تسع oXا تثليث مع اGمزة

التخفيف وقع
Ø
j لة Ô Ò̂ لة@: ß Ò̂ أصل ٕاّن :@ ØãÏºالفار لة@/ Ô Ò̂و لة Ö Ò̂ واحدته النxمل ـ لسا

وقوله@: وغلب@/

/@١٨ . ٢٧ ـ @َمسا@ِكَنكُم ادُخلوا الّنمُل ا Ûv أ يا لٌة Ö Ò̂قاَلت



^ل ٢٨٠

ّ للحيى Kّٕا يكون K والقول قالت@, قال@: Kٔ@نّه يعقل@, ما كلفظ ادخلوا لفظ جاء
ال@/ ß̂ وا�مع راه@, ÔVفاُجريت الناطق

أيى ل@: ß Ò̂ رجل يقال ا§يمة@, والنwملة@: معروف@/ ا§ل@: ـ ٦٣٤.٢ ا¡يوان حياة
ا¡يلة oعظ والنxمل قوا_ها@/ وقلّة حركxا ك�ة وهو لتنّملها لة Ò̂ النxملة يت Ødو ام@/ Ø^

ã
| وله الشـتاء@, لزمن الصيف زمن من قوتـه Jتكر أ@نّه طبعه ومن الرزق@, طلب

ã
|

الَعفن خاف وٕاذا نصف�@, قّسمه ٕانباته Oاف ما احتكر ٕاذا أ@نّه ما ا¡يل من اKٕحتكار
ء
ã
Ï¾ليس ُعَيْيـنة@: بن سـفيان وعن ون¿Ìه@/ اKٔرض ظاهر ٕا� أخرجه ّب Ò¡ا ع�
ا¡يوان

ã
وليس| /@Ë Ø¿ال شديد وا§ل والفار@/ وا§ل والعقعق اKٕنسان Kّٕا لقوته Jتكر

ا Ø̂ وٕا به@, ينتفع K وهو ا¦ر نوي ¡مل يتكلّف أ@نّه Øح� غ�ه@, بدنه ِضعف Jمل ما
سنة@/ أ@ك�من عمره يكون Kسن�و غذاء وNمع وال¿Ìه@/ ا¡رص aله ع� Jمله

وطبقات@/ وغرف ñودهال منازل وفzا اKٔرض Iت القرية اذ ØHا عجائبه ومن

ا§ل وأصله اKٔصابع@, أطراف واKٔنامل@: ـ ١١٩ آية عمرن@, آل البيان Vمع
با¡ركة@/ ف ØÍ½والت الدقّة ã| به ة

Ø
مش} فهيى اXعروف

^لة@/ pهKا ß̂r ـ قع

^لة@/ @= @Kو ß̂ ^اKه@, ـ@ @ ãæياÌº ,@ ع�يى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

pأصِلحهr ارفأه أيى والقُطـه@, ثوبك Ùل Ò̂ :@ Ø ãèعـراKٔا ابن ـ ٣٦٥.١٥ الxذيب
صعد ٕاذا ,@2ًÒ Ò̂ ينَمل الشجر

ã
| ßل Ò̂ الفّراء@: عن عِبث@/ ل@: ß Ò̂ وغ2م حاذق@/ ل@: ß Ò̂ ورجل

Çßُل Ò̂ ورجل ^ÇØاماً@/ كان ٕاذا@ ل@: ß Ò̂ ورجـل ,@ Úl ٕاذا وأ^ل@: الرجل ^ßل عبـيد@: أبو فzا@/
اÒXفِصل لة@: Ô^Kٔوا العمـل@/

ã
| اKٔصابع خفيف كان أو العَبـث@, كث� كان ٕاذا@ اKٔصابع@:

اKٕصبع@/ من الظwفر فيه اKٔع�الّذيى



٢٨١ ^ل

اòّط@/ متقارب كان ٕاذا منمxل@: وكتاب النxمل@/ واحد النxملة ـ ١٧٤.٣ ا�مهرة
بعض@/

ã
| بعÎÉم ودخل ّر@كوا ÒI ٕاذا القوم@: وتَنّمل حاِفره@/

ã
الفرس| ُيصيب داء وا§لة

والذهاب@/ ء ا£يى ã| ا¡ركة كث�ة لة@: xمنم وجارية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| ا2Xءمة مصاديقه@: ومن خّفة@ولطف@وIّرك@/ هو اXاّدة@:

ã
| اKٔصل@الواحد أّن

وأطراف اضطراب@/
ã
| صغ�ة قرحة ولطف@/ Hفّف

ã
| Iّرك خّفة@/

ã
| Qّمع تلطيف@/

والغ2م فzا@/ ولطف Iّرك باعتبار وا§لة اKٔعFل@/
ã
| وIّر@كها دقxّا بلحاظ اKٔصابع

ٕاجرائها باعتبار وا§يمة واòّفة@/ التحّرك بلحاظ الشجر
ã
| والصعود العِبث@/ اXتحّرك

الظريف واòّط فيه@/ ولطف حركة Iقّق باعتبار العمل
ã
| وا¡ذاقة ولطف@/ خفّة

ã
|

والتلّطف@/ التحّرك بلحاظ ا�ارية
ã
و| القوم

ã
| والتنّمل الدقيق@/

اKٔصل@/ قيود فيه يكن n ٕاذا استعارة@, ]ناسبة فzا ويتجّوز

منمول@/ طعام كقوGم :@ ّ اKٕنðاعيى باKٕشتقاق تستعمل وقد

Fك لغات ع�تسع ويقرأ والباء اGمزة بتثليث كاKٕصبع فهيى أ^لة@: صيغة وأمّا
وأصابع@/ أناِمل Fzف وا�مع اKٔ^لة@,

ã
|

Ø
j اKٔصل@,

ã
| قلّة bعا وYا لة@, ß^Kٔوا اÔ^Kٔل bع اKٔنامل ٕاّن نقول@: أن وZكن

كلمة أو صفة@, أو ÓÊºٕا النxِمل Fzف واXفرد اKٔناِمل@, من واحد لكّل ÓÊºٕا العرف ã| جع2
أخري@/

موتوا ُقل الَغيِظ ِمن ا3ٔناِمَل َعَليكُم َعّضـوا@ خلَْوا@ وٕاذا آَمنّا قالوا َلقوكُم وٕاذا
/@١١٩ . ٣ ـ بَغْيظكُم



^ل ٢٨٢

مع الشديد الغيظ مورد
ã
| يستعمل التعب� وهذا باKٔسنان@/ وشّد أزم العّض@:

شأن وهذا أنامله@/ ويعّض نفسـه ٕا� فيتوّجه ,@
ã
Øوالتش اKٕنتقام من [كّن وعدم Ø�I

وعداوtم@/ خ2فهم يظهروا أن يستطيعون K أو يريدون K حيث اXنافق�

َمسـا@ِكَنكُم3 دُخلوا@ اُ الن>مـُل ا@ Ûv أ يا قاَلت^لـٌة ْمـِل الن> ع�واِد أَتوا@ ذا@ ٕا Ø	ح
/@١٨ . ٢٧ ـ َيشُعرون 3 وُهم وُجنوُده ُسلDُن ِطمن>كُم ÒJ

والفساد العقل@تشخيص@الص2ح كF@أّن @ا¡ياة@/
ã
الدقيق@| اKٕحساس هو الشعور

وعقلَه مyا كّل شعور فٕاّن النباتات@,
ã
| بل ا¡يوان أنواع

ã
Hتلف| وا¡ياة ا¡ياة@/

ã
|

نفَسـه مyا نوع كّل Jسب هذا وع� وجوده@, وTدودة حياته خصوصيّات Mسب
كّل حياة خصـوصيّات Kّٔن عاقل@/ وغ� شاعر غ� اKٔنواع وسائَر وعاق2ً@, شاعراً
وهو النـوع@/ ذلك باقتضاء واحتياجاته فكره وTيط عيشه وTدودة وٕادرا@كاته نوع
وجوده@/ Rصوصيّات وجاهل عيشه@, كيفيّة وعن آخر نوع حياة Tيط عن غافل

كّل
ã
| وا§ل نوع@,

ã
أل ٕا� تبلغ ا§ل أنواع ٕاّن ا¡يوان@: معرفة علFء ويقول

Çtيئة
ã
| ويشتغلون اòَدمة@, ل

Ø
Fالُع ـ اKّٔول أقسام@: ث2ثة ٕا� Ë»تنق بيوته من بيت

ـ
ã
æوالثـا البـيوت@/ وحفر وحفظه وجلبه الغذاء bع من اmKخرين القسم� حوائج

ٕا� وتعيش اKٕناث@/ ـ والثالث الزواج@/ بعد اسبوع�وZوتون ٕا� ويعيشون الذكور@,
أ¾Îر@/ ع¿Ìة ٕا� ل

Ø
Fالع ا§ل ويعيش كالذكور@/ جناح وGا سنة@,

ٕا� مBدية قروناً اط2ّعه عدم اKٕنسان@: شعور قلّة ع2مات من أّن O Kو
الصغ�ة الظريفة ا§لة

Ø
Dس Kو ا¡يوانات@, حياة خصوصيّات عن زماننا@, من قريب

وأنواع عي¿Îم وبرنا¶ بلغاtم جاهلون الناس فٕاّن الناس@, أيديى ب� Dف اXتحّر@كة
أبداuم@/ ´Ì¿وت أصنافهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٨٣ Øl

:@ Øl
أو فتنة ليوقع به سعي وÍÈب@: قتل

ã
èبا من ^Øاً@, ا¡ديَث الرجل Øl ـ مصبا

أيضاً@/ o§وا ا§يمة ËºKٕوا مبالغة@/ و^Øام باXصدر@/ تسمية ,@ Þ Òl فالرجل وحشة@,

لون ـ واmKخر وٕابرازه@/ ء
ã
Ï¾ ٕاظهار أحدYا معنيان@: له صحيح أصل :@

Ø
l ـ مقا

ام Ø§وا اXاء@, أجوافها
ã
| يبق n ة@: Ú Ò̂ ٕابل يقال الفّراء@: حكاه ما ـ فاKّٔول اKٔلوان@/ من

من عليـه
Ø
Ôsي ما نامxـَته@: ا$ أسَكت ويقولون@: جوفـه@/ ã

| الك2م
ã
يُب� K Kٔ@نّه منه@,

رJان النxّمام@: ومنه اKنسان@/ ع� ينُّمان F Øu@Kٔ واGمس@, الصوت وا§يمة@: حركته@/
عليه@/ تدّل حركة ذو يريدون م Øu@كأ أحد@, أيى ,@ � Ùيى Ô̂ wا ما وقوGم رائحته@/ عليه يدّل
ع�اKٔظفار@/ يكون البياض والنwمُنم@: اòطوط@/ مقاربة النxمَنمة@: ـ اmKخر واKٔصل

ا§Çيمة@: وأصـل الِوشـاية@/ والنxـميمة@: بالِوشاية@/ ا¡ديث ٕاظهار :@
Ø
Úsال ـ مفر

متقاربة@, خطوط والنxمَنمة@: رائحُته@/ عليه
Ø
s يَ َنبت والنxّمام@: اòفيفة@/ وا¡ركة اGمس

كتابته@/
ã
| كات}ا من ا¡ركة لقلّة وذلك

واKٕفسـاد@/ اKٕشاعة وجه ع� ا¡ديث ورفع واKٕغراء التوريش :@
Ø
sال ـ لسا

أيى ,@ Ø Òlو Øsوِم Øام Ò̂و ـوم Ò̂ ورجل ام@, Ø Ò̂ والنعت ,@ËºKٕا Yا oوا§ـ ا§يمة الxذيب@:
ِسك ÔZ K الّذيى العرب ك2م ã

| النxّمام أبو@العبّاس@: قال /@ Ø Ôlو اء Ø ß̂وأ �Ø Ò̂ قوم من قَتّاٌت
النxميمة@: ويقال@: اXاء@/ ِسك Ô] K كانت ٕاذا ـة Ø Ò̂ ُجلود قوGم من Jفظها@, nو اKٔحاديث

حركته@/ أيى ته@, Ú^و نامxته وdعت قدم@/ وطء أو ء ãÏ¾ حركة من Ø ãòا الصوت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
به@, ت ÔO أن شأنه من شخص@, عن قول نقل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن
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فساداً@/ ينتج آخر@, شخص عند

الفتنة@, ٕاNاد ا¡ركة@, اKٔثر@, ظهور ا�وف@, Hلية اKٕظهار, اKٔصل: ومن@لوازم
الرائحة@/ واKٕمساك@, ا¡فظ عدم

ي2حظ n ٕاذا وأمّا اKٕفساد@/ الطرف�@, القول, النقل, قيود@: فيه ما@يكون فاKٔصل
واللون وا¡فظ اKٕمساك وعدم وا¡ركة الصوت

ã
| Fك Qّوزاً@, فيكون القيود@: Vموع

اXذكورة@/ القيود ت2حظ nو ,@oفاهXا هذه مطلق مyا اُريد ٕاذا واKٔثر@, واKٕفساد

الوصف مyا اُريد وٕاذا عب@/ xكالص وصفة كالÍÉب@, مصدراً يستعمل Ø Úsال ٕاّن Øj
ومتعّدياً الوشاية@/ بعنوان ينقل الّذيى القول منه ويراد Kزماً يستعمل وا§وم@: o§كا@

ام@/ Ø§ا الشخص منه ويراد

واضطراب@/ تسا· فيه ا¢تلفة@: oفاهXبا اXاّدة تفس� أّن فظهر

/@١١ . ٦٨ ـ oأث للَخ�ُمْعَتٍد بنَمoَمنّاع َمّشاٍء@ اٍز Ø ÒY à
َمه� َحhٍّف ُكل> ُتِطْع و3

رابطة
ã
| مّشاء أيى ]ثله@, أو بالقدم ذهاب مطلق وهو ,@ ãÏ¿Xا ã| مبالغة اXّشاء

ٕافساد@/ وفيه Kًمنقو كونه بعنوان اXتّصف �òا وهو ,@o§ا موضوع

بصيغة
Ø
Dس Kو وٕاشاعxا@, ا§يمة ٕاعFل

ã
| وسـيلة

Ø
kأ فٕانّه :@

ã
Ï¿Xبا والتعبـ�

ٕاجرائها@/
ã
|

ã
Ï¿Xا ع�ك�ة الدالّة اXبالغة

عملـه لتقوية با¡لف ا¦ّسك من أقوي وهو اXطلق@, التعييب هو اGمز ٕاّن
Ø
j

من وا2òف اÍÈKٕار
ã
| وأشّد آ@كد ا§يمة ٕاعFل أّن Fك خ2فه@/

ã
| اKٕعBد وجلب

واÍÈKٕار عم2ً اKٕعتداء
Ø
j ال½Íاحة@/ ع� �òا من اXنع ا§يمة@: من وأشّد اGمز@/

/@´Í½ال

الكرZة@/ اmKية
ã
اòمس| اXوضوعات هذه ترتيب

ã
| الظاهر السبب هو وهذا
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الص� وفقدان فيه سعة وعدم الصدر ضيق من تظهر ا Ø̂ ٕا النّماميّة أّن O Kو
وابت2ًء Kً2واخت عمل@يوجب@فساداً منه فيظهر القلب@,

ã
| واKٔمن والتحّمل@والطمأنينة

ولغ�ه@/ لنفسه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

uج@:
أوضَحه@/ اKٔمَر@:

ã
� َج

Ò
uو الطريق, الyج@: ـ اKّٔول متبائنان@: أص2ن uج@: ـ مقا

اKٕنقطاع@/ ـ واmKخر ـناهج@/ ÒXا وا�مع أيضاً@, الطريق واyÒXج@: اyXاج@/ oمستق وهو
سقط@/ أيى ج@, ßu اُ Øح� ف2ناً وÍÈبت النفس@, منقِطع أçم}وراً ٕاذا يyَج@, ف2ن وأتانا

Çج
Ò Ò
uو مـثله@/ واyÇßXاج واyÒXج الواضح@/ الطريق َفلس@, مثل ج@: Úyال ـ مصبا
أوضحته@/ وأuجته@: وuجته مثله@/ ج

Ò
uوأ واستبان@, وضح وجاً@: Ôu ج Òyَي الطريق

ـ ج
Ò
uوأ اKٔمر ج

Ò
uو جة@/ Òu وُطُرق واضح@, واسع ج@: Òu طريق ـ ٣٩٢.٣ الع�

بو xالر جة@: Úyوال الواضح@/ الطريق واyßXاج@: َوَضحه@/ الطريق@: وِمyج َوُضح@/ أيى لغتان@,
ج Òu قد َيتشّقق@: وØXا

ã
� بَ ٕاذا للثوب ويقال ِفع2ً@/ منه أdع nو والداّبة@/ اKٕنسان ٩يعلو

الِب�@/ َجه
Ò
uوأ ج@,

Ò
uوأ ج

ß
uو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
كان سواء معنويّاً@, أو ماّديّاً Øالب� الواضح اKٔمر هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

آخر@/ جريان أو برنا¶ أو طريق
ã
|

ا�امع, ال�نا¶@الواضح اXشّخص, Ùالب� اKٔمر الواضح, الطريق مصاديقه@: ومن
اXستب�@/ الدين

وغـ�ها وال�نا¶ واKٔمر الطريق توصيف اKٔصل@: من ذ@كرنا ما ع� ويدّل
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]Çع� الyج كان ٕاذا بنفسـه@, الطريق وصف يصّح ف2 uـج@, طريق فيـقال باXاّدة@,
الطريق@/

وب� بيyا الفرق هو وهذا مستبيناً@/ واضحاً ء
ã
Ï¾ كون هو اXاّدة@:

ã
| فاKٔصل

ي2حظ والطريق الواضح@/ الواسع الطريق هو ال½Íاط فٕاّن وال½Íاط@: الطريق ماّدة
/@
ã
Ï¿Xبا القدم ÍÈب فيه

هـذه اسـتبانة بلحاظ ا Øu فكأ واKٕن}ار@: النفس وانقطاع Òالِب� ـ oمفاه وأمّا
الضعف واستبانة وخصوصيّاته@/ اXنسوج جنس من الباطن

ã
| ما وانكشاف اKُمور

التنّفس@/ جهاز
ã
|

]ع�ضيق الع�يّة اللغة ã|الناَهج فٕاّن الع�ّية@/ من
ã
æعاXا هذه ٕا�نقل مضافاً

النفس@/

َجـَعْلنا ِلُكـل� ا¡ّق ِمن جاَءك ØFع أهواَءُهم ِبع تت> و3 Lُا أنَزَل ]ا م Ô Òyبي فاْحكُم
/@٤٨ . ٥ ـ ِلَيْبلَُو@كُم ولكن واحدة اُّمًة َعَلكُم Ò Ò� Lا شاَء ولَو وِمyاجاً َعًة

Ö
Ì ß¾ ِمنكُم

ٕاحـداث Ìع@: Ø¿ال فٕاّن الواضح@, الطريق ٕانشـاء من نوع ]ع� للنوع عة@:
Ö
Ì Ù¿ال

Ëºٕا كاXفتاح واyßXاج غ�ه@/ جانب من أو تعا� ا$ جانب من واضح Úمب� طريق
أمر@/

ã
| واKٕتّضاح Øللتب� ]ع�الوسيلة كاyßXج@: آلة

هـذا فـٕاّن باطل@,
ã
| أو حّق

ã
| يكون أن من أعّم وهو التقـدير هو عل Òوا�

والعرضّية@, اòصوصيّات@الذاتيّة التكوين@وMسب@مراتب اخت2ف ع�اقتضاء التقدير
فيتّخذ و¾ÌائطTيطه@, ذاته واستعداد ومزاجه وعقله ما@يقتضيه@فكره كّل @Oتار Øوح�

اXعّينة@/ Ìعة Ù¿ال هذه
ã
| ويس� سلوكه

ã
| برناVاً

السالك ويكون Ìعة Ù¿س�@والÒXا @ويتّضح Øيتب� كاXصباح@ما@به فهو اyßXاج@: وأمّا



٢٨٧ uر

ومراتب والذوق والفهم الباطنيّة والبص�ة كالعقل وهذا وعمله@, سـ�ه ã
| نور ع�

اKٔفراد@/
ã
| الروحانيّة

يـتّبَع Kو تـعا� ا$ من ٕاليه اُنزل الّذيى با¡ّق Jكم أن Kزم اXبعوث
Ø ã
فالنّ	

اyXاج@/ Ìعة Ù¿ال
ã
| ا¢تلف� النّاس أهواء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

uر@:
فتحته الدَم@: وأuرُت فتحه@/ أو ء

ã
Ï¾ تفتّح ع� يدّل صحيح أصل uر@: ـ مقا

ب�بيوت يكون فضاء واyÒXرة@: يشّقها@/ أيى اKٔرض@, يyر Kٔ@نّه الyر يى Ø Ôdو وأرسلته@,
ر
Ò
uوأ Vراه@/ أخذ الyُر@: واستyر ر@/

Ô Ô
uو أuار الyر وbع كُناسxم@/ فzا يُلقون القوم

ب� ما الضـياء عن الظلمة ٕانفـتاح الÇyار@: ومنه اXاء@/ كث� ٌر@:
ß
Òu ٌر Òuو جَري@/ اXاء@:

Çر@:
ß
Òu ورجل ر@/ Ô Ôu ع� Nمع الyار ٕاّن ويقولون@: الشمس@/ غروب ٕا� الفجر طلوع

لي2ً@/ K@ينبعث كأ نّه ار Òuصاحب

لغـة@, بفتحت� ر
Ò Ú
yوال ر@/

Ô
uوأ ر

Ô Ô
u وا�مع اXّتسع@, ا�اريى اXاء الyر@: ـ مصبا

فيقال للمجاورة@, Vازاً ع�اKُخدود الyر اُطلق
Ø
j سبب@وأسباب@, مثل وا�مع@أuار

Çر
Ò Ò
uو الyر@/ ماء جري واKٔصل اñXاب@, جري يقال Fك الyر@/ وجّف الyر@, جري

ٕا� الفجر طلوع من اللغة@:
ã
| والyار أuرته@, فيقال باGمزة ويتعّدي بقّوة@/ سال ر@:

Ò
yي

ٕا� الشـمس طلوع من الناس عرف
ã
| وهو لليوم@/ مرادف وهو الشمس@, غروب

بـغداد بقرب بلدة رَوان@:
Ö Ú
yوال زجرته@/ وانxرته@: َنفع@, باب من راً Òu وuرته غروwا@/

فراسخ@/ أربعة Lو

فيضه من يِدّر Xا مَث2ً ذلك تعا� ا$ وجَعل الفائض@/ اXاء ري ÒV ر@: Úyال ـ مفر
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أيى الدَم@, أuرت ومنه اXاء@/ ر Ò Òyب تشبzاً َعة@, xالس ر@: Ò Úyوال الناس@/ ع� ا�نّة ã| وفضله
الفجر ب�طلوع ما ال¿Ìع@:

ã
| وهو وء@/ xالض فيه Ì¿ينت الّذيى الوقت ار@: Úyوال أَسلته@/

والÇyر غروwا@/ ٕا� الشمس طلوع ب� ما اKٔصل@:
ã
و| الشمس@, غروب وقت ٕا�

]غالَظة@/ جر xالز واKٕنxار@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الدُم@: ر

Ò
u يقال وحّدة@/ وقّوة تدافع

ã
| جريان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

بقّوة@/ سال

الشمس ضياء وجريان الَمجري@/
ã
| وقّوة بتدافع اXاء سي2ن مصاديقه@: ومن

بالزجر ُيشعر ك2م ٕاظهار
ã
| وا¡ّدة وحّدة@/ بنفوذ تغرب ٕا�@أن من@طلوعها وحرارtا

كالyر@/ وجرياuا اXتعال ا$ جانب من متتابعاً والفيض الرaة وفيضان واXنع@/

لوحظت فٕان واKٕرسال@: Ì¿والن والسعة واKٕلقاء والشّق الفتح ـ oمفاه وأمّا
فتجّوز@/ Kّوٕا مصاديقه@/ من فتكون اKٔصل@: قيود فzا

للFء ع�الَمجري ٕاط2قه وأمّا بقّوة@/ اXتدافع ا�اريى ]ع�اXاء الyر أّن فظهر
طلوع من ا¡رارة وانتشـار الضـياء جريان عن عـبارة فٕانّه الyار@: وكذلك fجاز@/
اÇXع� وهذا الyار@, نصف ٕا� فآناً آناً يزيد ا�ـريان وهذا تغرب@, أن ٕا� الشمس
واKمتداد, ع�@التوّسع اKٔلف@يدّل فٕاّن ر,

Ò Ú
yال ع�@كلمة بزيادة@ألِف الyار, يناسب@كلمة

وتوّسع@/ وازدياد جريان الyار
ã
و|

اXعني�@/ لوازم من ر@:
Ò Ú
yوال الyار

ã
| واXكان الزمان وحدود

تعا�@: اXفهوم�قوله من ذ@كرنا ع�ما ويدّل

/@١٩٨ . ٣ ـ اu3ٔار ا
ß
x ÒIِمن ريى ÒQ َجنّاٌت
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/@٧٤ . ٢ ـ اu3ٔار منُه َيتفج>ر ا ÒX جارِة ß¡ ا من وٕاّن

/@٢٧ . ٣ ـ الل>يل
ã
| اَر Úyال Ô

ß
ªوتو ار Úyال

ã
| الل>يَل Ô

ß
ªتو

/@٣٧ . ٣٦ ـ اَر Úyال منُه َنسلُخ الل>يُل م ÔG وآية

واKٕنس2خ الولوج أّن Fك السائل@/ اXاء
ã
| يتحقّقان ا Ø̂ ٕا والتفّجر ا�ريان فٕاّن

والظلمة@/ الضياء
ã
| يتصّوران ا Ø̂ ٕا

وتتحقّق روحانيّة ا�«Êنّية,@وٕامّا اXايعات من ج«Êنيّة@تتشكّل ٕامّا اuKٔار @أّن Øj
قال Fك ّيـة@, ×GKٕا وا�ذبات واKٔنوار والتوّجهات كالفيوضات معنـويّة اُمور Pريان

تعا�@:

/@٥٤ . ٥٤ ـ ُمقتِدر َمليٍك ِعنَد ِصدٍق َمقعد
ã
| ٍر Ò Òuَجنّاتو

ã
| Òتّق�Xا ٕاّن

, ß Ö�xر@@الروحانيyا�ّنة@وال مليك@مقتدر: عند بقرينة@كوuم ا�ّنة@والyر من فاXراد
الروحانيّة جهة ٕا� النظر يكون أن Kّٕا تعا�@, عنده Ø ã

æÊ»ج ء
ã
Ï¾ كون

ã
| مع� K ٕاذ

ا¡يثّية@/ هذه ومن

تعا�@: قوله أيضاً عليه ويدّل

Úيتغ� n
à
éَل ِمن وأuار آِسٍن

ß
غ� ِمنماء فzاأuاٌر اXّتقوَن ُوِعَد

ã
	 الّ ا�نِّة َمثُل

ا¥رات ُكل� ِمن فzا م Ô ÒGو Ó Øُمص� َعَسل ِمن للّشاِرب�وأuاٌر ٍة لَّذ ٍر Ö Ò̀ ِمن وأuاٌر طعُمه
/@١٥ . ٤٧ ـ م Øwر ِمن وَمغفرةٌ

كـّل وعن ا¤ّرمـة اKٔعFل عن � واتّ التقوي مرتبة فيه Iقّق ٕاذا السالك فٕاّن
له تتحّصل الدنيوّية@: اXاّديّة التعلّقات وعن النفسانّية@, الرذيلة الصفات وعن خ2ف@,

الطّيب@/ اòالص الظاهر
ã
الصا| اXاء أuار من ب¿Ìب الباطنيّة الروحانيّة ا¡ياة

الربّانيّة والعلوم اGKٕيّة اXعارف فيوضات الروحانّية@: ا¡ياة بعد له تتحّصل Øj



uر ٢٩٠

ا¡ياة ٕادامة
ã
| له غذاء تكون اXعارف وهذه الطاهر@, اللéاòالص أuار من ب¿Ìب

اXاّدّية@/ حياته ٕادامة
ã
| للطفل اللéغذاء يكون Fك الروح@, وتقوية

الصفات من غيبيّة جذبات ا¡ّقة@: باXعارف يى والتقو( التثّبت بعد له تتحّصل Øj
أuاره @من

Ø ã
æالروحا اòمر روحانّية@ب¿Ìب وارتباطات@ولّذات ا¡س�, العليا@واÊºKٔء

ٕاليه@/ اXتوّجهة ا�ارية

تعّلق@ثابت@وحّب@راسخ@وارتباط ا�ذبات@واKٕرتباطات: هذه بعد @تتحّصل@له
Ø
j

أنواع bيع من ØاXص ã|الصا العسل أuار من الروحانيّة ا¡2وة بتذّوق وهذا ,@ ّ دا_يى
والعرضّية@/ الذاتيّة اKٔخ2ط وألوان الكدورات

ا�ارية واuKٔار اXراتب جهة@نتائج من اللقاء@, للسلوك@ٕا� وهذه@مراتب`س
مرتبة@/ كّل

ã
| الفائضة

اللقاء@/ رسالة ٕا� اXراتب توضيح
ã
| ول�اجع

واKٕعتقاد@/ التوّجه بعد الثانية@, ع�اXرتبة اXاء فيضان فينطبق

والxذيب@/ الðكية وهيى الثالثة@, اللéع�اXرتبة وفيضان

الفناء@/ وحصول اKٔنانيّة Tو وهيى الرابعة@, ع� اòمر وفيضان

واGداية@/ والتبليغ اòدمة
ã
| الxيّؤ وهيى ع�اòامسة@, العسل وفيضان

تـعا�@: بـقوله ٕالzا اXشار اXتنّوعة التجلّيات تتحقّق اXراحل هذه ٕادامة
ã
و|

الث>مرات@/ ُكل� ِمن فzا م ÒGو

/@١٥ . ٣ ـ فzا خالديَن اu3ٔار ا
ß
xIمن ريى ÒQ َجنّاٌت م

ß Ù
wر عنَد ات>َقوا ِلل>ذيَن

/@٣٥ . ١٣ داmـ @ُكلها اُ اu3ٔار ا
ß
x ÒIِمن ريى ÒQ اXت>قون ُوِعَد

ã
	 ال> ن>ِة Òا� َمَثُل

éواللـ اÇXاء من الyر أنواع تشـمل التقـوي@: موضوع بعد اXذكورة اuKٔار



٢٩١ uر

قلنا@/ Fك والعسل@, واòمر

ر@,
Ò Ú
yال وأصله اKٔلف فيه وزيدت الظلمة@, قبال

ã
| الضياء ٕانّه قلنا ار@: Úyال وأمّا

@كجبان أيضاً والyار وقّوة@/ تدافع
ã
| با�ـريان يتّصف ما ]ع� كَحَسن@, صفة وهو

الشـمس@/ من الفائضـت� وا¡رارة الضياء
ã
| جريان ع� ويطلق اKٔصل@,

ã
| صفة

الليل@/ قبال
ã
| والyار اXعروف ٕا�dللyر بالغلبة صارتا فالكلمتان

/@٢٧ . ٣ ـ الل>يل
ã
| اَر Úyال@ Ô

ß
ªوتو ار Úyال

ã
| الل>يَل Ô

ß
ªتو

/@٥٤ . ٧ ـ َحثيثاً َيطُلبه اَر Úyال الل>يَل
ã
Ï¿َع�الَعرشيُغ }سَتوي Ú Ôj

ã
| الليل امتداد فٕاّن والزمان@, الوقت

ã
| يصّحان K الyار وغشيانه الليل ُولوج

/@
Ø ã
æالزما ]عناYا ع�الyار الليل

ã
| والغشيان الولوج Zكن Kو الyار@, امتداد طول

تدافع مع ك2م جريان ففيه الزجر@: واختيار الزجر ]ع� واKٕنxار الyر وأمّا
اKٔصل@/ مصاديق من فيكون وحّدة@, وقّوة

تعا�@: قال

/@٢٣ . ١٧ ـ كَرZاً َقو3ً@ FÔGوُقل ا ÔYر Òy تَ و3 اُف� FÔ ÒGَتُقل hف

/@١٠ . ٩٣ ـ ر Ò Öy تَ hَف الّساِئَل وأّما َتْقَهر hَف Òoاليت فأّما

وشّدة وحّدة تدافع فzا جارية متتابعة و2bت ك2م عن عبارة القول
ã
| ر

Ö Ú
yال

طمأنينة@/ مع القول
ã
| الل� يقابله وهذا معناه@/ دون فقط القول ¡ن

ã
| كان ولو

تدافع فzا 2bت بل والتفاس�@, اللغة
ã
| Fك الزجر ليس]ع� الyر أّن فظهر

الك2م@/ ¡ن
ã
| ولو وشّدة وحّدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



uي ٢٩٢

uي@:
ا$ وuي لغـة@, uواً وuوته عنه@, فانxي uياً أuاه ء

ã
Ï¿ال عن uيتُه ـ مصبا

ومُدًي@/ مُدية مثل ًي Ôu وا�مع القبيح, عن تyي ا Øu@Kٔ العقل ية@: Ûyوال حّرم@/ أيى تعا�,
وأواخـرها@/ أقاصzا وهيى حدودها الدار@: ايات

ß
uو وآخره@/ أقصاه ء@:

ã
Ï¿ال اية

ß
uو

ا¡ا@كم@: ٕا� اKٔمر وأuيت يبلغه@/ أن Zكن ما Ï½أق وهيى الyاية بلغ اKٔمر@: وانxي
Fكـ هيى فارس@: ابن قال واستعظام@, تعّجب كلمة فارساً@: بزيد وناهيك به@/ أعلمته

غ�ه@/ طلب عن تyاك غايٌة أ@نّه وتأويلها حسبك@, يقال

بلّغته :@�òا ٕاليه أuيت ومنه وبلوغ@, غاية ع� يدّل صحيح أصل uي@: ـ مقا
ي Òxفان uيته فٕاذا يفعله@/ Kٔمر وذلك عنه@, uيته ومنه غايته@/ ء@:

ã
Ï¾ كّل اية

ß
uو ٕايّاه@/

يyَي Kٔ@نّه العقل@, ية@: Ûyوال ناً@/ Ò ßdَتناهت يxة@: Òu وناقة وآخره@/ كان ما غاية فتلك عنك
,@K أم wا ظِفر تركها عyا@: يى ß Òu Øح� ا¡اجَة وَطَلَب ًي@/ Ôu وا�مع الفعل@, قبيح عن
اء

ß
u ٕاّن ويقال@: ٕاليه@/ ينxيى اXاء Kّٔن الغـدير@, :@ يى Ùyوال طل}ا@/ عن نفسـه ي Ò Òu @كأ نّه

ارتفاعه@/ ار Úyال

عنه@/ يته Òu تقول اKٔمر@, خ2ف :@ يى Úyال ـ ٩٣.٤ الع�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
طلب وهو اKٔمر يقابله وهذا ء

ã
Ï¾ ترِك طلب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ã
| مّر Fك بالتكوين@, أو بعمل أو بقول يكون أن من أعّم تركاً أو فع2ً والطلب الفعل@/

اKٔمر@/



٢٩٣ uي

:@
ã
| Fك ـ بالقول فالyيى

/@٤١ . ٢٢ ـ نكَر ÔX ا َعن وا Ò Òuعروفو ÒXبا وأَمُروا@
/@١٠٤ . ٣ ـ نكَر ÔX ا َعن ْوَن Òy ويَ َيدُعوَن@/// ٌة اُم> ِمنكُم ولَتكُْن

:@
ã
| Fك ـ بالعمل والyيى

/@٤٠ . ٧٩ ـ َوي ÒGا َعن الن>فَس ي Ò Òuو َرب�ِه َمقام خاَف َمن
/@٤٥ . ٢٩ ـ نكَر ÔX وا الَفْحشاِء َعن ي Òy تَ hةَ الص> ٕاّن

:@
ã
| Fك ـ بالتكوين والyيى

/@١٢٨ . ٢٠ ـ ي Ò Ûyال ã3ُو� ياٍت Ð3 ذلَك
ã
| ٕاّن

/@٤٢ . ٥٣ ـ ي Òxن ÔXا ٕا�َرب�َك وٕان>

ال
ك به يطلب ما أيى به ي Òyُي و]ع�ما اللقمة@, ع�وزن ية Ûyال يbع
Ò Û
yال فٕاّن

وغ�ها@/ والبص�ة@, والعـزم@, والعلم@, كالعقل@, و¾Ìعاً@, عق2ً تركه يلـزم
Ø
Fع والكّف

اُولو ُسل@, Jالر من الَعْزم اُولو الِعْلم@, اُولو لباب@, ا3ٔ اُولو ـ hالكر الكتاب
ã
| ورد Fك@
ا3ٔبصار@/

أّول
ã
| النـفوسÇwا وتتكّون النفوس

ã
| راسخة كانت ٕاذا اKُمور هذه فٕاّن
ُينَكر@/

Ø
Fع الكّف أوجبت ثانياً@: أو تكويyا

/@ الyيى واختيار @ويدّل@ع�اXطاوعة@واKٔخذ الyيى من افتعال فهو اKٕنxاء@: وأمّا
ا¡Çركة وجعل والوقايـة النفس وحفظ التوقّف معناها وقبـولُه الyيى ã| واXطاوعُة

عنه@/ يتجاوز K وآِخراً Tدوداً والعمل

:@
ã
| Fك ـ ّ ٕاختياريى ٕامّا اKٕنxاء وهذا

ي@/ Òxن ÔXا ٕا�َرب�َك



uي ٢٩٤

العبد@/ ٕا� بالنظر

النظر كان ٕاذا اmKية
ã
ف اòارج@/

ã
| وأواخرها الدار حدود

ã
| Fك :@ ّ طبيعيى وٕامّا

تعا�@: قوله
ã
| Fك اXكان@, Ëºٕا�ع[ هو@, حيث من ي ÒxنXا نفس ٕا�

/@١٤ . ٥٣ ـ ي Òxن ÔXا ِة ِسْدَر عنَد اُخري َنزلًة َرآُه وَلَقد

]ع�اXصدر: ٕا�اKنxاء, النظر كان وٕاذا طبيعيّاً/ ا¤ّل نفس
ã
| اKٕنxاء فيكون

العبد@/ والس�من العمل
ã
| اKٕنxاء فيكون

حدود فٕاّن طبيعيّاً@, ء ãÏ¿لل اية@]ع�اKٔق½Ï@واmKخر Ùyال مفهوم اXع�: هذا ومن
فzا@/ م
وكة كوuا الذات وباقتضاء بالطبع تار ÔH ء

ã
Ï¿ال

و[Çاميّته ÇIديده عن عـبارة م
وكاً@: أمر كون وٕارادة ال
ك طلب أّن فظهر
فيه@/ ٕادامة دون من ا¡ّد ٕا�ذلك وانxائه

/@٧ . ٥٩ ـ وا Òxفان َعنُه ا@كُم Òu وما فُخذوُه سوُل الر> آتا@كُم وما

/@١٨ . ٣٦ َعذابـ ا@ ِمنّ ن>كُم س> Ò¨و ّنكُم Ôb Ö
Ò� لَ وا@ Òxَتن Òn ß� لَ

/@١١٦ . ٢٦ ْرجوم�ـ ÒXا ِمن َلتكونَن> نوُح يا َتنتَِه Òn � لَ قالوا

والتوقّف العمل@, وٕا[ام ال
ك@, ]ع�اختيار به@, واKٔخذ الyيى ã| اXطاوعة يراد
ا¡ّد@/ هذا ٕا� واKٕنxاء عليه@, كانوا Dف

2Rف واKٕستمرار@/ اKمتداد ع� تدّل وصيغxا اXفاعلة@, Xطاوعة :@ والتxناهيى
Vّرداً@/ فََعل Xطاوعة فهو اKٕنxاء

ما َلِبئَس َفعلوه ُمنكَر َعن َيَتناَهون 3 كانوا ٕاÌºائيل@///
ã
� بَ ِمن َكَفروا ال>ذيَن لُِعَن

/@٧٩ . ٥ ـ َيفَعلون @كانوا@



٢٩٥ نوء

وعدم باXنكرات عملهم اسـتمرار ٕا� اXورد
ã
| ل2ٕشارة الصيغة wذه التعب�

حياtم@/ امتداد
ã
| النواهيى عن مطاوعxم

Çاية Ùyال من مأخوذ فهو اKُمـور@: وجريان القراءة
ã
| اXسـتعمل اuKٕاء وأمّا

هنا@, ٕا� والتصحيح واXقابلة القراءة وأuيت ٕا�ا¡ا@كم@, اKٔمر أuيت فيقال@: واKٕ[ام@,
كان@Wنوعاً اع@وا2òف@والتدافع Ùال� اrò@واKٕ[ام@واKٕنxاء@ٕا�@هنا,@فكأّن@استمرار يراد
من وٕاط2قه الكتاب ٕارسال وكذلك /@ الyيى وطووع يى Ôxفان ¾Ìعاً@, أو ُعرفاً أو عق2ً

/@ يى Ôxوان الyيى ã| فطوِوع وتصحيح@, مقابلة دون

وبالتكوين@/ وبالذات بالطبيعة يكون قد الyيى ٕاّن وقلنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوء@:
وا�مع للمطر@, النxوء@: ومنه uض@/ قال@: باب من نَوءاً يَنوء ناء نوي@: ـ مصبا
وNوز Wاثلًة@/ فعله مثل وفعلَت عاديتَه ٕاذا قاتل@, باب من وِنواًء مناَوأة وناوأته أنواء@/

ناويته@/ فيقال الت«Îيل@,

والنxوء uض@/ نوءاً@: ينوء وناء الyوض@/ ع� تدّل كلمة وباGمز نوي@: ـ مقا
Çْمله@/ ßM البع� وناء ناء@/ فقد بثقل ناهٍض وكّل باXطر@, يyض كأ@نّه اXطر@, أنواء من
ومن تyض@/ والثانيـة wا@, تثقل فاKُو� wا تَنوء وهيى ا@, Ôtñَعج wا تَنـوء واXرأة
ٕا� ينوء هذا اXناَهضة@, ا Øu@Kٔ عاداه@, ٕاذا ناوأه@, يقال@: القوم@, ب� تكون اXناوأة الباب

يyض@/ أيى ٕاليه@, ينوء وهذا هذا

مل@: ß¡با وناء اKٔضداد@, من وهو سقط@/ وناء@: وَمَشّقة@/ هد ÒPضu ناء@: ـ صحا
مثق2ًَ@/ به uَض ٕاذا



نوء ٢٩٦

وناء مُثق2ًَ@/ به uضَت ٕاذا نَوءاً@: به أنوُء وأنا مل ß¡با نُؤُت ـ ٥٣٦.١٥ الxذيب
أزمنة

ã
| اÒXطالع معروفُة ÓFS وع¿Ìون \انية اKٔنواء عبيد@: أبو قال سقط@/ ٕاذا النجم@,

الفـجر@, طلوع مع اXغرب
ã
| Sم ليلًة ع¿Ìة ث2ث كّل

ã
| مyا يسقط كّلها@, السنة

نَوءاً@: سـم(يى ا Ø̂ وٕا مسّمي@, معلوم وكY2ا ساعته@, من اÌ¿Xق ã| يقابله آخر ويطلع
فـهذه ويطلع@/ يyض أيى باÌ¿Xق@, الطالع ناء باXغرب مyا السـاقط سقط ٕاذا Kٔ@نّه
مله@: ßMض Òu Xن وقيل ِشّق@/

ã
| اXيل النxوء@: وأصل قلُت@: معروفة@/ وهيى القمر منازل

سقط ٕاذا النجم وكذلك أماله@/ أيى الناهَض@, أناَء ثقيل وهو به uض ٕاذا Kٔ@نّه به@, ناء
فيه@/ يغيب الّذيى مَغيبه Lو مائل

وف2ن عجtñا@/ wا تَنوء واXرأة السقوط@/ ٕا�
ã
è مال مُل@: ß¡ا ãè ناَء ـ أسا

ض@/ Úyال ضعيف كان ٕاذا متخاِذل@: نَوُءه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا�Çّر@, Mرف أو باGمزة ويتعّدي بِثقل@, ميل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

واLرافاً مي2ً فأوجب أثقله أيى بثقل@, أماله به@: وناء وأناءه بثقل@, مال أيى ناَء فيقال@:
ٕا� أو ا�انب� أحد ٕا� اXيل يكون أن ب� فيه فرق K اXع� وهذا اKٕستقامة@/ عن

واKٕعت2ء@/ القيام جهة
ã
| أو السفل@,

لوازم fن هد@: Òوا� واÒXشقّة والطلوع والث(قالة والسقوط الyوض oمفاه وأمّا
ذ@كرت@/

ã
الّ� اKٔصل بقيود تق
ن أن Kّٕا اKٔصل@,

معاداة@, مقام
ã
| كان سواء استمرار@, مع تثاقل

ã
| [ايل ع� فتدّل اXناوأة@: وأمّا

معارضة@/ أو مفاخرة@, أو



٢٩٧ نوء

أ@ك�@, ٕاشتقاق والنوت@: والنوس والنوف والنوق والنوع النوه ومواّد وب�اXاّدة
والتحّرك@/ ا¦ايل هو بيyا وا�امع

ـُه Ò ßIمفا ٕان> ما الُكنوِز ِمن وآتيناُه م
ß
z َعلَ Ïفبََغي Ò

ºمو َقوِم ِمن كاَن قاروَن@ ٕاّن
/@٧٦ . ٢٨ ـ ة القو> ãاُو� بالُعصبة َلَتنوُء

حيوان@/ أو ٕانسان من متوافقة مرتبطة bعيٌّة أيى ,@ Ø ã Ò� مع يُشّد ما ُفعلة@: الُعصبة
الث(قالة بواسطة وا¡ركة

ã
Ï¿Xا

ã
| اKٕستقامة عن الُعصبَة يل Ô] ]ع� بالباء تعّدي وَتنوء@:

وعظمها@/ ك�tا من ا¤مولة@, اXفا³
ã
|

اòصوصيّات@: هذه مع وبداره@, به اòسف له فاُصيب

قرن@/
ã
| مّر FكÏºمو أقارب ومن ٕاÌºائيل

ã
ب� من قارون @كان ـ ١

ا¤يطة@/ ومشيّته وبتقديره ا$ جانب من الكنوز ٕايتاء @كان ـ ٢

Ìºيرته وصفاء اُموره وبرنا¶ pعr Ïºمو حياة عن ومطّلعاً Ìاً ß¾معا @كان ـ ٣
أقواله@/ صدق وعن عمله وخلوص نيّته وصدق

ٕانّه فقال@: تاّمة@, وكلFت gTة وبراه� شافية ]واعظ Ïºمو خاطبه قد ـ@ ٤
وقوله@/ رسالته وكّذب كّذاب@, ساحر

فقالوا@: جامعة@, بكلFت قومه خاطبه قد ـ@ ٥

و ٧٦ . ٢٨ ـ ِخرة Ð3ا الّداَر Lُا فDآتيىَك الَفِرح�و}ْبَتِغ ّب ÔJ3 Lَا ٕاّن َتفرْح 3
/@٧٧

واXؤاخذة العذاب ٕا� مضافاً اòصوصيّات هذه من يعت� أن له Kزماً فكان
وعاقبته@/ اُموره جريان

ã
| وجّل@: عّز ا$ من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نوب ٢٩٨

نوب@:
مّرة ٕاليه رجعت اyXَل@: السباع وانتابت أصابه@/ َنوبة@: ينوبه أمر نابه ـ مصبا
وكي2ً وأناب رجع@/ ا$@: ٕا� زيد وأناب نوائب@/ وا�مع النازلة@, والنائبة@: أخري@/ بعد
كذا

ã
| عنه الوكيل وناب فيه@, مُناب واKٔمر ُمناب@, والوكيل ُمنيب@, فزيد كذا@/

ã
| عنه

نُـّواب@/ النـائب وÇbع عنه@, منوب وزيد فيه مَنوٌب واKٔمر نائب@, فهو نيابة ينوب
َقريـة مثل نَُوب وا�مُع منـه@, Ëºٕا والنxـْوبة مساYة@, ساYته ]ع� مناَوبة وناوبته

بيyم@/ تداولوه عليه@: وتَناَوبوا وُقَري@/

ينوب@, وناب ٕاليه ورجوع مكان اعتـياد ع� تدّل واحدة كلمة نوب@: ـ مقا
قيل وقد ٕا�مكاuا@, ونَوwا لَرْعzا به يت Ød النxحل@, النwوب ٕاّن ويقال@: ينتاب@/ وانتاب

نائب@/ bع ٕانّه

أقبَل ا$@: ٕا� وأناب /@ مقاميى قام ومَناباً@: نَوباً ينـوب ف2ن ã
Ø�ع ناب ـ صحا

Dف النxوبة يتناوبون وهم وِنيابتك@, نَوبتك جاءت تَقول النwَوب@, واحدة والنxوبة وتاب@/
أصابه@/ أيى وانتـبابه أمر نابَـه قولك من Ëºٕا ØËÉبال والنwـوبة وغ�ه@/ اXاء ã| بيyم

السودان@/ من جبل والنwوبة@: والنwوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مصاديقه@: ومن @Tّل@/

ã
| وقصد اختيار نزول@مع هو اXاّدة@:

ã
| اKٔصل@الواحد أّن

Tّل@/ ٕا� ٕاقبال قاصداً@/ ٕا�مكان وعود شخص@/ مقام وقيام قصد@/ مع النازلة النوائب
مورد@/

ã
| اختيار مع وٕاصابة

]ع�ٕانزال فيكون الفاعل@, مع الفعل ولقيام للتعدية وهو اKٕفعال, من واKٕنابة@:
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نفسه@/ مقام
ã
شخص| وٕاقامة توكيل الباب ومن مقام@,

ã
| نفسه أو شخص

ال�ول اختيار أيى واKٔخذ@, واKٕختيار ع�اXطاوعة ويدّل افتعال@, واKٕنتياب
شخص@/ مقام أو Tّل

ã
| وقصده

]ّرات@/ وال�ول اKستمرار ع� دKلة Fzف والتناوب@: واXناوبة

من فتكون والتوبة@: واKٕقبال واKٕعتياد والرجوع اKٕصابة مطلق oمفاه وأمّا
اKٔصل@/ آثار

/@٢٧ . ١٣ ـ أناَب َمن ٕاليه ِديى Òvو

/@١٧ . ٣٩ ¿Ìيـ البُ م Ô ÒG Lِٕا�ا وأنابوا َيعُبدوها الطّاغوَتأن اجَتَنبوا وال>ذيَن

/@٨ . ٥٠ ُمنيبـ عبٍد ِلكل� وذ@كري Íةً ß½َتب

/@٣١ . ٣٠ ـ hةَ الص> وأقيموا ـقوُه وات> ٕاليه @ Òُمِنيب�

/@٣٣ . ٥٠ ُمنيبـ بَقلٍب بالَغيبوجاَء@ َن ×a الر> ÒãÏ ß¿َخ َمن

وهذا تعا�@, ا$ ٕا� السلوك منازل من م�ل
ã
| وٕايقاعه نفسه ٕانزال فاKٕنابة

ي
ّتب الxيّؤ هذا وع� ٕاليه@, والسلوك للتوبة وخارجاً عم2ً واKٕستعداد الxيّؤ ]ع�
والتقوي@/ والذكري والتب½Íة الب¿Ìي عناوين

/@٤ . ٦٠ ـ ص� ÒXا وٕالَيَك أَنْبنا وٕالَيَك لنا @ك> تََو َعلَيَك َرب>نا

/@٨٨ . ١١ اُنيبـ وٕاليِه توك>لُت َعلَيه Lبا ٕا3ّ
ã

تَوفي وما

ع�@: Mرف استعمل التوكّل أّن Fك ٕا�@, Mرف تستعمل اXورد هذا
ã
| واKٕنابة

Øح� اXس�
ã
| واستقرار تعا�@, ا$ ٕا� الس� مس�

ã
| نزول اKٕنابة

ã
| اXنظور فٕاّن

ع�الس�واKٕنxاء ليدّل ٕا�@, Mرف استعمل وع�هذا عّز@وجّل@, ا$ يس�ٕا�قرب
الغاية@/ ٕا�
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ع�@/ Mرف فيستعمل واKٕعBد@, مع�اKستناد ففيه التوكّل وأمّا

ã
| مقام ويُتّخذ يتوّجه Øح� ,@Kًأّو يتحقّق أن Kزم اKٕعBد فٕاّن التوكّل@: hوتقد

ٕاليه@/ اXص� وبعده تعا�@, ٕاليه الس� مس�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوح@:
قيل ا Ø[ور النwواح ËºKٕوا قال@, باب من نَوحاً اXّيت ع� اXرأة ناحت ـ مصبا
ا�Çب2ن@: وتَناَوح النxوح@/ موضع ناحة@: ÒXوا منه@/ Ëºٕا والنياحة نائحة@, فهيى الن(ياح@,

تقاب2@/

ã
| تقابلتا Jاِن@: الر( َتناوحت ء@, ãÏ¿لل ء ãÏ¿ال ع�مقابلة يدّل أصل نوح@: ـ مقا
النساء لتقابل ناحة@, ÒXوا النxوح ومنه مقابلxا@/ ã

| أيى لتلك@, نيّحة الر´ وهذه هّب@/ ÒXا
البكاء@/ عند

ع�اKٔصّح@, أهل@أوثان قومه@وكانوا نوح@ٕا� اُرسل ـ ١٠.١ تار±ابن@الورديى
اغـفر اللّهّم قال أفاق فٕاذا عليه Ï¿يغ Øح� وOنقونه يلتفتون@, Kو يدعوهم وصار
وكم قبله@, الّذيى من أخبـث Kّٕا مÇyم قـرن ã

çيأ K
ã
وب� K@يعلمـون@, م Øuفٕا لقوميى

ٕا�ا$@, شكا عليه طال
Ø
Fفل يدعوهم@, ويُقبل ويغتسل فيفيق موته@, ظنّوا Øح� ÍÈبوه

علzم@, دعا مyم يئس
Ø
Fفل آمـن@, قد مَن Kّٕا قومـك من يؤمن لن ٕانّه ٕاليه فأوحي

¼Íت قد نوح يا ويقولون منه يسخرون وصاروا السفينة@, يصنع أن ٕاليه ا$ فأوحي
أمره مَن نوح aل وب�رّبه@, ب�نوح اmKية هو وكان التّنور@, فار

Ø
Fفل النبّوة@, بعد اراً ØS

مـن ا$ أمـره ما أدخل
Ø
j ونسـاؤهم@, وياَفث وحام سام أوKده ومyم Mمله@, ا$

مـوج@,
ã
| wم Qريى وهيى اXاء@, وارتفع كاِفراً@, يام ٕابنـه نوح عن وHلّف الدواّب@,
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أ¾Îر ستّة وغاض@, اXاء اُرسل Cوبي وحيوان@, نبات من اKٔرض وجه ع� ما فهلك
أهـل bيع أّن والصحيح بالطوفان@/ يع
فون K اÌ¿Xقيّة اKُمم وbيع ليال@/ Ì¿وع
وياَفث السودان@/ أبو وحام والروم@/ وفارس العرب أبو فسام نوح@, ُولد من اKٔرض

حام@/ بن قوط ولد من والقبط والفر� ومأجوج@/ ويأجوج ال
ك أبو

bيع غرق وقد اXاء ع�ظهر السفينة
ã
| معه ومن نوح فأقام ـ ٢٣.١ اXروج

واسـتوت تقلع@, أن وال«Êء اXاء تبتلع أن اKٔرض ا$ أمر
Ø
j أ¾Îر@, `سة اKٔرض

وبـ� وبينه
Ø ã
اXوص� عمر ابن جزيرة ماسور بب2د ّ وا�وديى ,@ ّ ا�وديى ع� السفينة

الغـاية@/ هذه ٕا� ا�بل هذا رأس ع� السفينة خروج وموضع فراسخ@, \انية ِدجلة
وأربـعون أوKده أزواج الث2ث وكنائنه الث2ثة أوKده ومعه السفينة من نوح ونزل
\ان�@, وها Ød مدينة هنالك فابتنوا ا�بل هذا ٕا�سفح وصاروا ٕامرأة@, وأربعون رج2ً

ٕاثنت�وث2ث�وث2\ائة@/ سنة وهو هذا@, وقتنا ٕا� ٕاdها وهو

نوح وهو وَقومه@, ع�نفسه نَوحه لك�ة نوحاً يى Ød ا Ø̂ ٕا ـ ١٥.٣ والتار± البدء
بن ق� بن Tويل بن برا@كيل بنت قينوش واُمّـه أحنوخ@, بن مَتوشلَخ بن Kمَك ابن

آدم@/

وهو قومه ٕا� ا$ فبعثه ٕادريس@, بعد ا$ نبّأه Ø ã	ن أّول نوحاً ٕاّن ـ ٢١ اXعارف
Kّٕا يتبعـه nو Nيبونه ف2 سـنة@, `س� Kّٕا سـنة ألف فzم فلبث سنة@, `س� ابن

القليل@/

ولَداً وولَد سـنة@, وث2ث� ِمئًَة آدم وعاَش ـ ٣ اòامس@, اKٔصحاح التكوين@,
َسنٍة@, ِمئَة

ã
æا Ò\ شيئاً ولَد ما بعد آدم أيّام وكانت َشيثاً@, ه Òd إ ودعا كصورته ه Ò{ع�َش

أنـوَش ولَد ما بعد وعاش ـ ٧ أنوَش@, وولَد Òسـن� و`َس ِمئًة شيُث وعاش ـ ٦
وعاَش ـ ١٢ قيـناَن@, وولَد سنًة ِتسـع� أنوُش وعاَش ـ ٩ ِسن�@, وسبَع @@ِمئٍة

ã
æا Ò\
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ياَرَد@, وولَد وستّ�سنة `ساً مَْهلَلْئيل وعاَش ـ ١٥ مَْهلَلْئيل@, وولَد سبع�سنة قيناُن
`ساً أخنوُخ وعاَش ـ ٢١ أخنوَخ@, وولَد وِست�سنًة ßوٕاثنت� ِمئًة ياَرُد وعاش ـ ١٨
Kمََك@, وولَد سنة Òان� Ò\و ِمئًة@وسبعاً Ô Ò¬متوشا وعاَش ٢٥@ـ ,@ Ò Ò¬مَتوشا وولد وسّت�سنة
هـذا قائ2ً نوحاً@, ه Òd إ ودعا ٕابناً وولَد سنة ان� Ò\و وٕاثنت� ِمئًة Kمَُك وعاش ـ ٢٨
كّل فكانت ـ ٣١ الرّب@, ا Òyلع

ã
الّ� اKٔرض قِبل من أيدينا وَتَعب عملـنا عن ُيعّزينا

/@ سنًةٍ ِمئة `س ابن نوٌح وكان ومات@, وسبع�سنة وسبعاً ِمئٍة سبَع Kمََك أيّام

مع نوح وسار أجـياله
ã
| كام2ً باّراً@ رج2ً نوٌح كان ـ ٩ السادس اKٔصحاح

,@ ÓFظل وامت2ٔت ا$@, أماَم اKٔرض وفسَدت وياَفَث@, وحاماً بنـ�ساماً ث2ثة وولَد ا$@,
اKٔرض@, مع مُهِلكهـم أنا فها ,@ أماميى أتت قد Ì¿ب كّل ايـة ßu لنوح ا$ فقال ١٣@@ـ
بالقار@, خارج ومن داخل من وتَطليـه ُجفـر@, خَشب من فُلكاً لنفسك ١٤@@ـ@@@اصنَع
وث2ث� عرضه و`س�ِذراعاً الفُلك طول يكون ِذراع ِمئة ث2َث تَصنُعه هكذا ١٥@@ـ

ٕارتفاعه@/ ِذراعاً

سـنة@, و`س� ِمئة ث2َث الطوفان بعد نوح وعاَش ـ ٢٨ التاسع اKٔصحاح
سنة@/ و`س� ِمئة تسع نوح أيّام كّل وكانت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وقضايا وزمانه وأوKده حاKته@وأعFله خصوصيّات ضبط ã

| التار± كتب أّن
العهدين@/ كتب ٕا� مستندة يقال ما وأ@ك� Uتلفة@, والفلك@: الطوفان

وهو وحاKته@, اُموره ]جاريى يرتبط ا ØW hالكر القرآن ã| ورد ما نذكر وLن
بوجه@: فيه ريب K الّذيى ا¡ّق القاطع السند



٣٠٣ نوح

قومه@: ـ@ ١

وَمكروا َخساراً ٕا3ّ ووَلُده مالُه يُِزْده Ònَمن وات>َبعوا ã
æَعَصو م Úuٕا رب� نوٌح قال

وَيعوَق يَُغوَث َو3 ُسـواعاً و3 َوّداً@ َتذُرن> و3 َتـكُم ßGآ تََذُرن> 3 وقالوا ُكبّاراً@ َمكراً@
/@٢١ . ٧١ ـ @ Ìاً

Ö
» ونَ

ٕا3ّ اّتبَعك َنريك وما ِمثَلنا ¿Ìاً بَ ٕا3ّ َنريك ما َقومه ِمن َكَفروا ال>ذيَن ُhٔXا َفقاَل
/@٢٨ . ١١ ـ الرأيى َ باِديى أراِذُلنا ُهم ال>ذيَن

القوم@: تكذيب ـ@ ٢

ـ بوِن كَذ> َقوميى @ ٕان> َرب� رجوم�قاَل ÒXا ِمَن َلتكونَن> نوُح يا َتْنـتَِه Òn ß� @لَ قالوا
/@١١٧ . ٢٦

/@٩ . ٥٤ ـ وازُدِجر ُنون Ö ÒV وقالوا@ عبَدنا فكّذبوا نوح قوُم قبَلهم بت @كذ>

رسالته@: ـ@ ٣

م عذابٌ ألo ـ ٧١@.١/ Òzقْوَمك ِمن قبلِ أن يأت ٕا� قْوِمه أن أنِذر نوحاً أرَسْلنا ٕانّا

/@٢٦ . ٥٧ والكتابـ ةَ الّنبو> Fx يّ ذُر� ã| وَجعلنا
Ò
oوٕابراه نوحاً أرَسلنا وَلَقد

العزم@/
ã
اُو� من وهو pعroٕابراه رسالة رديف

ã
| رسالته فذكرت

ٕاليه@: @الوحيى ـ ٤

Ò
oٕا�ٕابراهـ وأوَحينا َبعِده ِمن Ò� بـي� والن> نوٍح ٕا� أوَحينا F كَ ٕاليَك أْوَحيـنا ٕانّا

/@١٦٣ . ٤ ـ وٕاÊºعيَل

/@pصr ا$ رسول ٕا� الوحيى رديف
ã
| الوحيى ٕانزال فيذكر

@اصطفاؤه@: ـ ٥
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/@٣٣ . ٣ �ـ ÒXَع�العا عمراَن وآَل
Ò
oٕابراه وآَل ونوحاً �آدَم }صطَ Lَا ٕان>

/@
ã
çالذا واKٕستعداد والتكوين اòلق

ã
| ع�اصطفائه الكرZة اmKية تدّل

وِدينه@: Ìعه Ò¾ ـ@ ٦

/@١٣ . ٤٢ ـ ٕاليَك أوَحينا وال>ذيى نوحاً Ïبه Ú¼َو ما ين الد� ِمن َلكُم ع Ò
Ì¾

مش
كة اGKٕ×يّة اKٔديان فٕاّن اKٕس2م@, ã| ما هيى نوح دين كلّيّات أّن ع� تدّل
اُصوGا@/

ã
|

هدايته@: ـ@ ٧

داوَد ّيته ذُر� وِمن َقبُل ِمن َهَدْينا ونوحاً @َهَدْينا ًhّك ويَعقوَب ٕاسحاَق له َهبنا وَو
/@٨٤ . ٦ ـ

العقـيدة
ã
| oستقXا ال½Íاط ٕا� واKٕيصال وا¡قيقة ا¡ّق ٕاراءة هيى ا$ هداية

والعمل@/

عليه@: س2ٌم ـ@ ٨

ْؤِمن�ـ ÔXا ِعباِدنا ِمن ٕان>ُه الُمْحِسنيَن زيى ÒSَكذلك@ �ٕانّا ÒXالعا
ã
| َع�نوٍح َسhٌم

/@٧٩ . ٣٧

من التـوافق ]ع� مصدر والس2م واXراحل@/ nالعـوا bيع
ã
| عليه س2ٌم أيى

نوع ّ أيى عن ه Øوالت� واXع� الظاهر ã| الكامل والنظم اKٕعتدال وIقّق ا�هات bيع
والعيب@/ النقص من

الكلمة@: wذه ا�نّة أهل Oاطب اXع� هذا وع�

/@٣٢ . ١٧ ـ َتعملون Ôrا ُكن
ß
[ ا�ن>َة دُخلوا اُ َعَليكُم َسhٌم

تعا�@: ا$
ã
| استقامته ـ@ ٩
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Ø
Ôj ة ُغم> َعَلْيـكُم َيكُنأمُر@كُم 3 Ú

Ôj و¾Ìكاَء@كُم أمركُم عوا ßbفأ توك>لُت Lَِفَع�ا
/@٧٢ . ١٠ ـ ِمنأجر سألُتكم ا Òf Ôrتََول>ي فٕان ُتنِظرون و3 Ú ãٕا� اقضوا

ّ اGKٕ×يى اKٔمر ٕاجراء ã| التامّة واستقامته الكامل توكّله ع� الكرZة اmKية تدّل
خ2فهم عن اضـطرابه وعدم قومه مقابل

ã
| وقاطعيّـته بوظائفه العمل ã| وٕاخ2صه

قصدهم@/ وسوء وعدواuم

قومه@: من الشديد tديده ـ ١٠

ِمن َعلَيه أسأ@ُلكم وما َرسوٌلأم�@/// َلكُم
ã
Øæ ٕا َتت>قون نوٌحأ3 مأخوهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

ْرُجوم� ÒXا ِمن لتكونَن> نوُح يا ِه ـَ َتْنت Ònل� قالوا ///@� ÒXالعا َع�رب� ٕا3ّ َ ٕانأجِريى أجٍر
/@١١٦ . ٢٦ ـ بوِن كذ> قوميى ٕان> َرب� قاَل

التوحيد@: ٕا� قومَه دعوته ـ ١١

أخاُف
ã
Ùæ ٕا Lَا ٕا3ّ 3@تعُبدوا أن Õُمب� َنذيٌر لكُم

ã
Ùæ ٕا ٕا�قوِمِه نوحاً أرَسْلنا وَلَقد

/@٢٦ و ٢٥ . ١١ ـ َعَليكُم

٢٣ ـ ه Ôغ� ٕالىٍه ِمن لكُم ما Lَا أعبُدوا قوِم يا َفقال ٕا�قومِه نوحاً أرَسْلنا وَلَقد
/@٢٣ .

اKٔصنام@/ عبادtم مقابل
ã
| الدعوة هذه

قومه@: ٕاZان ـ ١٢

كانوا ]ا@ تبتِئْس hف آَمَن َقد َمن ٕا3ّ قوِمَك ِمن يؤمَن لَن أ@نُّه ٕا�نوٍح وُأوِحيىَ
/@٣٦ . ١١ ـ يفعلون

معه آمَن وما وَمنآَمن القوُل َعلَيه سبق َمن ٕا3ّ َزوج�ٕاثن�وأهلَك ُكل� ِمن
/@٤٠ . ١١ ـ َقليل ٕا3ّ



نوح ٣٠٦

كانت اXؤمن� عّدة ٕاّن وقالوا الفُلك@, بَصنع يؤمر أن قبل كان مyم اZKٕان هذا
[امه@/ بعد الفلك

ã
| aلهم \ان�قد

قومه@:
ã
| لَبثه ـ ١٣

فأخذهم عاماً Òس� Ò̀ ٕا3ّ سـنٍة ألَف فzم فلِبَث قوِمه ٕا� نوحاً أرَسـْلنا وَلَقد
/@١٤ . ٢٩ ـ الّطوفان

الطوفان أخذهم ٕا�أن والنبّوة اKٕرسال زمان من فzم الكرZة@لبثه اmKية ظاهر
العطف@/

ã
ع�ال
تيب| يدّل اXوردين

ã
| الفاء حرف فٕاّن مّدة@تسعFئة@و`س�عاماً@,

الكافرين@: ع� دعاؤه ـ ١٤

ُيِضّلوا تََذْرهم ٕان ٕان>َك ديّاراً الكاِفرين ِمن ا3ٔرِض Òَع� تََذْر 3 َرب� نوٌح وقاَل
/@٢٦ . ٧١ ـ ِعباَدك

. ٣٧ ـ oالَعـظ الكَْرب من وأهلَه يناه ØSو الُمجيبون فلِنعَم نوٌح ناديىنا وَلَقد
/@٧٥

�Çòا قـوم من وُيرَجي يتوقّـع أن ٕا� مسـتمّرة تكون والرaة اGدايـة فٕاّن
للخ� رجاء يبق nو ا¡ّجة ت Ø] وٕاذا الرّب@, ومعرفة العبوديّة ٕا� وا¦ايل واKهتداء
من اXقصـود Kنتفاء والتدم�@, با2Gك علzم القـول فيقع فzم@: واKٕهتداء والص2ح

اòلقة@/

ٕابنه@: ه2ك ـ ١٥

أحكـُم وأنَت ¡Çّق ا وعـَدَك وٕاّن
ã
ِمنأه�

ã
اب� ٕان> َرب� َفقاَل َرب>ه نوٌح وناَدي

به لَك ليَس ما تسألِن hف ß¬صا Ôَغ� َعمٌل ٕان>ه ِمنأهِلَك ليَس ٕان>ه نوُح يا ا¡ا@ِكم�قاَل
/@٤٦ . ١١ ـ ِعلْم بِه

ã
� ليَس ما أسألَك أْن بَك أعوذُ

ã
Ùæ ٕا َرب� قاَل ِعْلم@///



٣٠٧ نوح

اÇXوضـوعات ع� مبنيّة تعا� ا$ مواعيـد أّن الكرZـة@: اmKية من فيسـتفاد
أن Nب تعا�أيضاً ا$ من ا¡ّق السؤال وأّن الظواهر@/ ع� aلها يصّح Kو الواقعّية@,
يسـتلزم K وليّاً أو Kًرسو أو نبيّاً كان ولو اKٔب ص2ح وأّن العلم@/ موارد

ã
| يكون

أوKده@/ ص2ح

ٕامرأته@: ه2ك ـ ١٦

ِمن عْبـَديِْن Iَت كاَنتا لوٍط وامرأة نوٍح امرأة َكَفـروا @ِلل>ذيَن hًَمث Lُا ÍÈَب

الّداِخل� مع النّاَر @hادُخ وقيل شيئاً Lا Fِمن Ôyع ُيغنيا َفلم فخاَنتاYا Ö� Ò¡صا ِعباِدنا
/@١٠ . ٦٦ ـ

ا¤اسـبة مقام
ã
| يفيد K اXرسل@,

Ø ã
والنّ	 الكافر ب� والّزواج الوصلة ٕاّن يراد

الزوج مـقام اLطاط أّن Fك بأعFله@, ّ Vزيى أحد كّل فٕاّن شيئاً, الكافر عن
ã
يغ� Kو

فرعون@/ ٕامرأة ٕاZان
ã
| Fك أثراً@, اXؤمن حال

ã
| يؤّثر K الكافر

فينة@: xالس عن نوح ُهبوط ـ ١٧

واَُمـٍم َمـَعك Çن ÚW وَع�اَُمـٍم علَيك وَبركاٍت منّا بَسـhٍم اهِبط نوُح يا قيَل
/@٤٨ . ١١ ـ oَعذابأل ِمنّا Îم Û» ÒZ @ Øj سُنمت�ُعهم

عـليك بركات وع� ا¡ياة@,
ã
| كامل ونظم س2م ع� السفينة عن اهبط أيى

ا�ريان@/ هذا عن يعت�وا Øح� ال2ّحق�@, من آخر واُمَم معك@, وع�من

نوح@: بعد من اKُمَم ـ ١٨

ـ @َبص�اً َخب�اً ِعبادِه بُذنوِب بَرب�َك Ò� وكَ نوٍح َبْعِد من الُقروِن ِمن أهَلكنا وكَم
/@١٧ . ١٧

ا$@/ أهلكهم Øح� نوح@, قوم وقايع جريان عن يّتعظ nو يعت� n ن ØW أيى
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اXصط اXرسل
Ø ã
النّ	 اُمور Pريان يرتبط ا

Ø
W hالكر القرآن

ã
| ما ٕاbال هذا

مبسوط@/ كتاب تأليف ٕا� Jتاج حاKته و¾Ìح الّس2م@, عليه نوح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نار@:
ٕانارة@: الصبح وأنار أنوار@/ وا�مع الظلمة@, خ2ف وهو الضوء@, النور@: ـ مصبا
نياراً ينـور ء

ã
Ï¿ال ونار ]عـ�@, Kزمة كلّها اسـتنارة@, واسـتنار تنويراً@, ونّور أضاء@/

اXصباح ونّورت والتضـعيف@/ باGمـزة يتعّدي وهذا ,@ Øن� فهو أيضاً@, أضاء :Ì»بالك
أنوار@/ ع� وNمع رة@, Ò] مثل نَورة الواحدة زهرها@, الشجرة: ونَور أزهرته@/ تنويراً@:
والنائرة نائرة@, فهيى وانت¿Ìت@, وقعت ٕاذا تنور@, الفتـنة ونارت ن�ان@/ Çbعها والنار

أيى النائرة@, ٕاطفاء ã|وسعيت نائرة@/ وبيyم النار@, من مشتقّة حناء xوالش العداوة أيضاً@:
آلة@/ ا Øu@Kٔ ,@Ì»الك والقياس ال«Ìاج@/ علzا يوضع

ã
الّ� واÒXنارة@: الفتـنة@/ تسك�

ã
|

Çvّمز وبعÎÉم أصلّيـة@, ا Øu@Kٔ بالواو مَناِور وا�مع أيضاً@, علzا يؤذن
ã
الّ� واXنارة

مصائب@/ قيل Fك بالزائد
Ø ã
ل2ٔص� تشبzاً منائر فيقول

النـور منه ثبات@, وقلّة واضطراب ٕاضاءة ع� يدّل صحيح أصل نور@: ـ مقا
ا¡Çركة@/ Ìºيع مضـطرباً يكون ذلك وKّٔن اKٕضاءة@, طريقة من بذلك يا Ùd والنار@,
النxور@/ أخرجت الشجرُة@: وأنارت الشجرة@, نَور النxور@: ومنه tÍا@/ Ø

تب½ النار@: وتنّورت
وأع2مها@, ُحدودها اKٔرض: مَنار مَنَورة@/@ومنه من@اKٕستنارة,@واKٔصل مَفعلة واÒXنارة@:

أيى تنور@, عفيفة أيى نَواٌر@, ٕامرأة الثبات@: قلّة ã| قلناه والّذيى وظهورها@/ لبياuا يت Ù Ôd
نوراً@/ نَفَرْت وناَرْت@: ُنور@/ وا�مع القبيح@, من َتنِفر

ّ @يع�ع�اKبصار,@وذلكÍÈبان@دنيويى اXنت¿Ìالّذيى وء xالض النور@: نور@: ـ مفر



٣٠٩ نار

اKُمور من Ì¿انت ما وهو البص�ة بع� معقول ÍÈب ÍÈبان ّ فالدنيويى /@ ّ واُخرويى
اKٔجسام من Ì¿انت ما وهو Í½الب بع� وTسوس القرآن@/ ونور العقل كنور اGKّٕية@,
وللحرارة للحاّسة@, يبدو الّذيى ِلّلهيب يقال والنار@: ات@/ Øكالقمرين@والنجوم@والن� ة Øالن�

واحد@/ أصل من والنور النار بعÎÉم@: وقال ا¡رب@/ ولنار ,@ Øsجه ولنار ا£ّردة@,

ضياء@/ نور@: ـ@ @ @ع�يى @ـ ãتطبي� فرهنگ

ضياء@/ نورا@: ـ@ @ آراميى @ـ@ ãتطبي� فرهنگ

ضياء@/ نور@: نورا@, ـ@ @
ã
æياÌº @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

نار@/ شعلة@, نار@: @ـ@ ع�يى ـ@ @ ãتطبي� فرهنگ

زرنيخ@/ به Uلوط آهك نورتا@: ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| النـظر أّن الضـوء@:

ã
| سبق وقد الضياء@, هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

النور نفس ٕا� النور
ã
و| النور@/ من اXنت¿Ìة اKٔشّعة أيى اÌ¾Kٕاق@, جهة ٕا� وء xالض

هو@/ حيث من

بغ�ه@/ أو نفسه
ã
| ومتقّوماً روحانيّاً@, أو ماّديّاً يكون أن من أعّم وهو

الشديد واKٕهðاز ا¦ّوج من يتحّص2ن F Øuفٕا مت2زمان@, وا¡رارة الضوء ٕاّن Øj
عليه ويطلق نور ٕانّه يقال الضوء جهة ٕا� النظر كان فٕاذا وداخله@/ ء

ã
Ï¿ال ذّرات

ã
|

اKٔلف وجـود ويناس}ا النار@, عليه يطلق ا¡رارة جهة ٕا� النظر لوحظ وٕاذا النور@/
والت2ٔلؤ@/ واKٕرتفاع ع�التشعشع الداّل

يتحقّق التوقّد أّن والتلّهب@: والتلظّيى وا¡ّم واKٕشتعال والتوقّد ب�النار والفرق



نار ٣١٠

النار@/
ã
| الت2ٔلؤ وهو التحّرق بعد

التوّقد@/ من أزيد النار
ã
| ت2ٔلؤ واKٕشتعال@:

الشديدة@/ ا¡رارة هو وا¡ّم@:

معنويّاً@/ أو ماّديّاً الشديد التلّهب هو :@ والتلظّيى

الباطن@/
ã
| غليان أثر

ã
| وQلّيه هيجان ظهور والتلّهب@:

معنوّية@/ أو ماّديّة هيى حيث ومن نف«Îا الشديدة ا¡رارة هيى والنار@:

أثرها@/ وتصاُعُد النار@, حاKت من هيى ا Ø̂ ٕا @واKٕشتعال@والتوقّد فالتلّهب@والتلظ(يى
وا¡رارة@/ ا¡ّم من مرتبة آخر والنار

مـفهوم عن خارجة وغ�ها والنفط والفحم كاòشب النار مواّد أّن O@Kو
النارّية@/ ا¡رارة تتحّصل فzا اXواّد هذه فٕاّن النار@,

تعا�@: قوله عليه ويدّل

/@٢٤ . ٢ ـ جارة ß¡وا النّاُس َوقوُدها
ã
	 الّ اَر النّ فاّتقوا

/@٥٠ . ١٤ ـ اُر النّ Ïوجوَههم Ò¿وتَغ َقِطران ِمن Ìابيُلهم Òº

/@١٢ . ٧ ِط�ـ ِمن وَخلقتَه ناٍر ِمن
ã
� َخلقتَ

ا¡Çرارة هـو وجـوههم Ï¿يـغ والّذيى النار@/ تتحّصل وبه فيه ما الَوقود فٕاّن
النارّية@/ ا¡رارة من بل الوقود من لق ÔO nوٕابليس الَوقود@/ K الناريّة

:@
ã
| Fك اXاّديّات@, ã| ٕامّا النار ٕاّن Øj

/@١٨٣ . ٣ ـ اُر النّ تأ@كلُه بُقرباٍن يأتينا Ø	ح ِلرسوٍل نؤمَن أ@3ّ

/@٧١ . ٥٦ ـ ا Òtشَجَر Ôkأنشأ Ôrأ@أن ُتورون
ã
	 الّ اَر النّ Ôrأفرأي



٣١١ نار

/@٨٠ . ٣٦ ـ ناراً
ß
Í ÒÉا3ْٔخ َجِر الش> ِمن َلكُم َجَعَل ال>ذيى

:@
ã
| Fك اللطيفة@, اKٔجسام

ã
| وٕامّا

. ٧ ـ ِط� ِمن وخَلقته نار ِمن
ã
َخَلقت� منه Õَخ� أنا قاَل ٕابليَس@/// ٕا3ّ َفَسَجدوا

/@١٢

نار ِمن قبُل ِمن خلقناه وا�ان> َمسنون ٍأ Ò Òaِمن َصلصاٍل ِمن ا3ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد
/@٢٧ . ١٥ ـ موم الس>

. ٥٥ ـ نـار ِمن ماِرٍج ِمن ا�ان> وَخَلَق كالَفّخاِر َصْلصاٍل ِمن ا3ٕنساَن خَلق
/@١٥

قّوة وفzا نافذ لطيف Ë»ج وهيى الغاية@, ٕا� اXنxية ا¡رارة هيى النار ٕاّن قلنا
ا�ّن@/

ã
| موجودة اmKثار وهذه بالب½Íومغطّاة@, Tسوسة غ� ا Øuٕا هذا ومع وجريان@,

الطـبقة
ã
| ا2Xئكة أّن Fك اXلكوت@, من السف� الطبقة

ã
| ا�ّن أّن O Kو

بـ� Dف برزخ وا�ريان والنفـوذ اللطافة جهة من فا�ّن اXلكـوت@/ nعا من العليا
والتعقّل والتحّمل اXعنويّة والقّوة والروحانيّة اKٕستعداد جهة ومن وا2Xئكة@, اKٕنسان

اKٕنسان@/ مقام دون واKٕصطبار@:

]ع� وليس اKٕنسان@,
ã
| الط� من كاòلق فهيى النار@: من اòلق كيفيّة وأمّا

التقدير@, مع اNKٕاد هو اòلق فٕاّن بالفعل@/ طيناً ليس اKٕنسان أّن Fك فع2ً@/ ناراً @كونه
والتغي�@/ التحويل ي2زم والتقدير

:@
ã
| Fك اmKخرة@, nعا

ã
| النار وأمّا

/@٨١ . ٢ ـ النّار فاولِئَكأصحاُب َخطيئتُه ِبِه وأحاَطْت سي�ئًة َكَسب َمن Ò� بَ

/@١٤٥ . ٥ ـ النّار مَن ا3ْٔسفِل َرِك الد> ã| Òنافق� ÔX ا ٕان>
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/@١١٣ . ١١ ـ النّار كُم فَتمس> ظَلموا@ ٕا�ال>ذيَن َترَكنوا و3

/@١٩ . ٤١ ـ ٕا�النّار Lا Ìأعداُء Ò¿ ÔJ ويوَم

,@nالعـا تلك وTيط ّ اKُخرويى البدن تناسب اmKخرة@: ã| الناريّة ا¡رارة فهذه
وال�ق والفـحم والشمس والنفط كالشجرة الدنيويّة اÇXواّد من تتحّصل ا ØW وليست
وانقطاعاً ومضيقة ظلمة توجب ا Øuفٕا السيئة@والنفاق@والكفر@, اKٔعFل من بل وغ�ها@/

أ¨اً@/ وعذاباً الرaة عن

:@
ã
| فgا الروحانّية@, والنار ا¡رارة وأمّا

اِر النّ
ã
| َمن بوِرَك أن َ نوِديى جاَءها ØFفل ///@ ناراً آَنْسُت

ã
Ùæ ٕا مو3ٔÏºهِلِه قاَل ٕاذ

/@٧ . ٢٧ ـ ا ÒGَحو وَمن

. ٢٠ ِبَقبٍَسـ ِمyا آتيكُم ã Ùلََع� ناراً آَنْسُت
ã
Ùæ ٕا امُكثوا 3ٔهِله فقاَل ناراً رأي ٕاذ

/@١٠

/@٢٩ . ٢٨ ـ ناراً الطJور جانب من آنََس بأهِله وساَر ÏموÏºا3َٔجل ÒÉق ØFفل

ã
| والضغطة وا¦ّوج التحّرك أثر

ã
| ويتحّص2ن مت2زمان@, والنور النار ٕاّن قلنا

اKٔجزاء/@والنار@أ@كثف وأغلظ@من@النور,@فكلFّ@يكون@الَوقود@أغلَظ@وأشّد@انكداراً :@يتحّصل
وأزيد@/ أشّد نور منه يتحّصل ألطف@: الوقود كان وٕاذا النور@/ من وأشّد أقوي نار منه

والنـور فالنار ورقيقة@: لطيفة وهيى الروحانيّات ã| وأمّا ا�«Êنيّات@, ã| هذا
ويتحّص2ن ,@

Ø ã
الباط� وال¿Îود

Ø ã
æالروحا والقلب بالبص�ة وTسوسان متساويان فzا

واKٕرادة@/ بالتوّجه

nو نظره
ã
| النار Qّلت ال�د@: لدفع النار Iصيل هو اXقام

ã
اXطلوب| كان وØXا

واحد@/ عرض
ã
متساوي�و| والنور بالنار اSKٕذاب كون مع ٕابتداءاً@, ٕا�النور يتوّجه



٣١٣ نار

Í½البـ كان ٕاذا :@ ّ الظاهـريى Í½بالب ي
اءي قد Ø ãæالروحا النـور أّن O Kو

ã
| فانياً Í½الب فيكون ,@Í½الب ع� وقاهراً وغالباً ÓFحا@ك القلب وروحانيّة Ø ã

æالروحا
/@Í½الب K القلب هو ا¡قيقة

ã
| والنار البص�ة@,

ٕان¿Ìاحاً@/ والنور القلب@/
ã
| باطنيّة ومرابطة ٕاSذاباً توِجد والنار

:@
ã
| Fك اXعنوّية@, النار وأمّا

/@٢٤ . ٢ ـ للكاِفرين ْت اُِعد> ة جاَر ß¡ وا الّناُس َوقوُدها
ã
	 ال> اَر الن> فات>قوا

/@١٠ . ٣ ـ النّار َوقوُد ُهم ولئَك اُ َكَفروا@/// ال>ذيَن ٕان>

ما اولئَك hًَقلي ناً Ò\ ِبه ون Ò�وَيشـ الكتاب ِمن Lُا أنَزل ما يكُتمون ال>ذين ٕان>
/@١٧٤ . ٢ ـ النّار ٕا3ّ ُبطوuم

ã
| يأ@ُكلون

/@١٠ . ٤ ـ ناراً ُبطوuم
ã
| يأ@كلون ا Ú̂ ٕا ÓFُظل الَيتاَمي يأ@ُكلونأمواَل اّلذيَن ٕان>

طبيعيّاً أ@ك2ً ليس ا¡ّق@: كBن قبال
ã
| الّذيى ا¥ن أ@كل أو oاليت مال أ@كل فٕاّن

اXاّديّة الطبيعيّة النار أ@كل أّن Fوك اXأ@كولة@/ النار وكذلك /@ ّ معنويى أ@كل بل خارجيّاً@,
ا�هاز وتفسد رق ÔI اXعنويّة ا¡اّرة النار أ@كل كذلك وتفسدها@: اGاضمة ا�هاز Iرق

اXعنوّية@/ اGاضمة

حالة وحصول وا¡ضور التوّجه هو اKٕنسان@: لروح
Ø ã
æالروحا الغذاء كان وØXا

ذلك
ã
| اGاضمة فا�هاز ا¡ّقة@: اXعارف و¾Îود واKٕستنارة واKٕستفاضة اKٕرتباط

البـاطنيّة والطهارة والصفاء الروحانيّـة وIـقّق ã
æعاXا هذه أخذ استعداد هيى اXقام

عن البدن وتطهـ� القلـب@,
ã
| والرذائل واòـبائث الكدورات من النفس وtذيب

ا¤ّرمة@/ اKٔطعمة

ã
| وتشـتعل اKٕنسان وجود

ã
| 
قI

ã
الّ� هيى الباطنيّة اXعنـويّة النار فهذه
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@للنار@/ َوقوداً اKٕنسان فيكون باطنه@,

zا َعلَ جارةُ ß¡ وا النّاُس َوقوُدها ناراً وأهليكُم أنُفَسكُم ُقوا@ آَمنوا@ ال>ذيَن ا Ûv ياأ
/@٦ . ٦٦ يُْؤَمرونـ ما وَيفَعلون أَمَرُهم ما Lَا َيْعُصوَن 3 ِشداٌد@ ِغhٌظ َمhئكٌَة

/@٣١ . ٧٤ ـ َمhئكًة ٕا3ّ النّار أصحاَب َجَعلنا وما

فٕاّن ا¡جارة@: ذ@كر وأمّا اXعـنوّية@/ النار ã| هو ا Ø̂ ٕا َوقوداً@ الناس كون ٕاّن قلنا

ã
و| اللفظ@/ عليه يطلق وTفوظاً طبعاً ُصلباً وبكونه وا¤دودّية@, ا¡فظ ]ع� َجر Ò¡ا
سواء بذاته@/ وTفوظاً متصلّباً كونه مع فيه ٕا�تأث�النار ٕاشارة الوقود@: عداد

ã
| ذ@كره

ُصلب@/ ء
ã
Ï¾ كّل أو اXعروف ا¡جر اXراد @كان

واmKفة الÍÉر ويدفع بعقله نفسه Jفظ ورخاوته@: ع�لينته
ã
| اKٕنسان أّن Fك@

م2_ة@/ غ� مصيبة كّل عن
ã
ويّت� بفكره

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

النDور@: وأّما
يكون أن من أعّم وهم هو@, حيث ومن نفسـه

ã
| لوحظ ٕاذا الضـياء ٕانّه قلنا

ا¡رارة وي2زمه بغ�ه@, أو بنفسه ماً متقو( كان وسواء روحانيّاً@, أو معنويّاً أو Tسوساً
اXناسبة@/

:@
ã
| Fك ,@ ّ اXاّديى ا¤سوس فالنور

ـ روُر Ò¡ ا و3 Jالظ�ل و3 النJوُر و3 الظJلFُت و3 Ôوالَبِص� ا3ْٔعَمي َيْستويى وما
/@٢٠ . ٣٥

/@٥ . ١٠ ـ نوراً والَقَمر ِضياًء مَس الش> َجَعَل ال>ذيى هَو
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ã
| وترَكُهم بنـوِرِهم Lُا ذََهب َحولَُه ما أضاَءْت ØF َفلَ ناراً@ }سَتوَقَد ال>ذيى @َكَمَثِل

/@١٨ . ٢ Fتـ ُظلُ

واKهـðاز ا¦ّوج أَثر
ã
| ل اXتحص( وهو اXاّدّيـة@: الظلمة مقابل ã

| النwور فهذا
/@pمولكولr وذّراته Ë»ا� أجزاء

ã
| والتحّرك

أو الثـوابت@/ والنجوم الشمس
ã
| Fك اÇXتنّور@, Ë»ا�

ã
|
Ø ã
çذا ٕامّا النور وهذا

ال«Êوّية@/ والسيّارات القمر ã| Fك ,@
Ø ã
èا@كتسا

ã
| الداخـليّة اKٕهـðازات اشـتّدت Fّوكل ا¡رارة@, ي2زم حقّق ما ع� والنور

ٕارتباط@/ والنور وا¡رارة فب�ا¡ركة والنور@/ ا¡رارة تزداد Ë»ا� ذّرات

٣٠,٠٠٠ . من قريباً الثانية
ã
| Fyم واحد كّل يس� وا¡رارة النور ٕاّن ويقال

القـوي سـائر
ã
| Fك ووزن@, ثقـل FGوليس اòـارج

ã
| يوَجـدان وYا ,@
@كيلوم

/@p@ r@ٕانرژيى

النجوم وسائر الشمس من يتحّصل ما اXاّدة@: nعوا
ã
| وا¡رارة النور وأقوي

ٕا� يصل ونورها ,@١٣٠٠٠٠٠ . اKٔرض]قدار أ@ك�من الشمس ٕاّن فيقال الثوابت@,
ثانية@/ ١٣ و دقائق ٨ مّدة

ã
اKٔرض|

وسـائر والقمر اKٔرض
ã
| فgا اXسـتن�@: Ë»ا�

ã
|

Ø ã
èكتسـا@Kٕا النور وأمّا

الشمس@/ تستن�من ا Øuفٕا السيّارة@, الكوا@كب

:@
ã
| فgا ,@ ّ اXعنويى النور وأمّا

أولياؤُهم َكَفروا وال>ذيَن النJوِر ٕا� Fت الظJلُ ِمَن رُجُهم ÔO آَمنوا@ ال>ذيَن Û ãو� Lُا
/@٢٥٧ . ٢ Fتـ الظJلُ ٕا� النJوِر ِمَن م Ô Òuِرُجو Ö ÔO الطّاغوُت

/@٤٤ . ٥ ـ ونوٌر هدًي فzا الّتوراةَ لنا@ @أنَز ٕانّا



نور ٣١٦

/@٢٢ . ٣٩ ـ رب�ه ِمن نور Òَع� فهَو لhٕسhم صدَره Lا ح
Ò
Ì¾ن Ò Òfأ

/@١٧٤ . ٤ ـ ُمبيناً نوراً ٕاَليكُم وأنَزلنا

/@٣٢ . ٩ ـ الكاِفرون كِره ولو نوَره
Ø ß
r يُ أن ٕا3ّ Lُا Òèويَأ

@@ا¡اصل@من@اKٔعFل@والصفات@واKعتقادات ّ ية@اKُو�:@تتعّلق@با¤يط@اXعنويى mKفا
وجّل@/ عّز با$ واKٕرتباط الصحيحة

واXعرفة@/ العلم من نور وفيه ا£يد بالقرآن تتعلّق الرابعة@: واmKية

تعا�@/ ا$ من النازلة اKٔصيلة بالتوراة تتعلّق الثانية@: واmKية

والتوّجه@/ باZKٕان الصدر بنورانيّة تتعلّق الثالثة@: واmKية

النور@/ مظهر فٕانّه اKٔ@كرم
Ø ã
بالن	 تتعلّق اòامسة@: واmKية

:@
ã
| فgا اmKخرة@, nعوا

ã
| النور وأمّا

قيَل نوركُم ِمن َنقَتِبْس انُظرونا آَمنـوا ِلل>ذيَن واXنافقاُت اXنافقوَن يقوُل يوَم
/@١٣ . ٥٧ ـ بُسوٍر م Ôyبَي َب ß

Í ÔÉَف نوراً@ سوا ß¦فا وراَء@كُم }رِجعوا

م
ß ß
uاZوبأ م

ß
vأيد Òب� َيْسَعي نوُرُهم َمعُه آَمنوا وال>ذيَن Ú ã

� الن> Lا زيى ÔO 3 يوَم
/@٨ . ٦٦ ـ ُنوَرنا َلنا ْم@ ß]أ رب>نا يقولون

َلكُم ي
Ò
Ì¿ بُ م ßuاZوبأ م ßvأيد Òب� نوُرهم يسَعي ؤمناِت ÔX وا Òؤمن� ÔXا تََري يوَم

/@١٢ . ٥٧ ـ

ã
و| ماّديّاً كان أصل كّل ويزول يُ
ك اXاّدة@: وراء ما nعـوا ã

| أّن وO@Kـ

ã
| كنَت َلقد ال«Ìائر@, Ò� ُتبْ ويومئٍذ و¾Îواته@, وآثاره و[اي2ته وقواه البدن من اXاّدة@,
@ا¡قيقة@ويس
الباطن@وال«Ìيرة, والغطاء@ما@يُغط(يى ِغطاَءك/ َعنَْك فكَشْفنا َغْفلٍَة@من@هذا
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Òتُب� اXنكدر@:
Ø ã
æFالظل ّ اXاّديى Ø ãæا�سدا البدن بزوال الروح وهو الباطن انكشف فٕاذا

والظلFنّية@/ النورانيّة من علzا@, هيى ع�ما ال«Ìيرة

ا¡جب وكشف الغطاء برفع الدنيا@,
ã
| ما انكشاف هو ا Ø̂ ٕا اmKخرة nعا فنورانيّة

الباطنّية@/ ا¡قيقة هو ما وظهور واKٔستار@,

وأمامهم@, أيدvم ب� Dف الروحانيّة واXشاهدات اGKٕيّة اXعارف نور فيسعي
أZاuم@/

ã
| اXلكوتيّة الصفات ونور

:@
ã
| فgا ,@

Ø ã
æالروحا النور وأمّا

ã
| ْصـباُح ßX ا ِمْصـباحٌ  فzا كِمْشكاةٍ  نوِرِه@ َمَثُل وا3ْٔرِض واِت ـمى الس> نوُر Lُا
و3 Ìقيٍّة Ò¾ َزيتـونٍة3 ُمباَر@كة َشَجَرة يوَقدمن ّ يى ُدر� كوكٌب ا Øu كأ جاجُة@ Jالز ُزجاَجٍة
ـ َيشاء َمن ِلنوِرِه Lا ِديى Òv نور Òَع� نوٌر ناٌر َسْسه Ò] Òn ولَو ُء

ã
ÏÉ يُ ا Ôxَزي يكاُد َغربيٍّة

/@٣٥ . ٢٤

/@٣٢ . ٩ ـ نوَره
Ú
r يُ أن ٕا3ّ Lُا Òèويأ بأفواِهِهم Lا نوَر ُيطِفئوا أن ُيريدوَن

ã
ÏÉ وُق Îداء Û¿وال Ò� بالّنبي� َء وِجيى الكتاُب وُوضَع ا Øwر بنور قتا3ٔرُض

Ò
Ì¾وأ

/@٦٩ . ٣٩ ـ م Ô Òyبَي

وجوده يكون أو بذاته@, وIقّق Ø ãçذا وجود له ٕامّا ع�قسم�@: Ø ãæالروحا النور
بغ�ه@:

@عاn@العقل@وا��وت@من@اXوجودات@الروحانّية@اXتكّونة@النورانيّة ã|@Fك ـ ã
æفالثا

اXبدأ@/ من بٕافاضة

Kو غ�متناٍه وهو بذاته
Ø ã
الغ� وهو بذاته@, الواجب النور

ã
| Í½منح ـ واKّٔول

اXطلق@/ ّ ا¡يى وهو الوجوه@, من بوجه له حّد
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اXؤّثر والنافذ بنفسه واXتقّوم بذاته الظاهر ]ع� وجّل عّز ا$ أÊºء من فالنور
مراتب@: وله غ�ه@,

ã
|

ع�ا$ اXع�يطلق وwذا هو@, حيث ومن نفسه
ã
و| بذاته ي2حظ أن ـ اKّٔول

ذاته@/ ع� وصفته تعا�@, به وOتّص وجّل@, عّز

]ع� التكوين@, مقام
ã
| واKٕفاضة التأث� جهة ٕا� بالنظر ي2حظ أن ـ

ã
æالثا

/@
ã
Øوالتج� بالبسط وٕاNاده تكويناً@, النور ٕافاضة

ا¡ياة@/ ٕادامة مقام
ã
| التكوين بعد النّور ٕافاضة ـ الثالث

nالعوا مراتب اخت2ف وOتلفMسب مراتب@, أيضاً وبسطه النور
ã
Øلتج� ٕاّن

Ø
j

وا¡Çيوان@, واKٕنسـان@, وا2ÇXئكة@, العـقول@, nكعا التكوينّية@, اXوجودات وطبقات
الطبقات@/ هذه

ã
| وضعفاً شّدة وظهوره النور فيتخلف وا�Fد@/ والنبات

بعÎÉا@: ٕا� نش� اُمور@, اXقام
ã
| اXعرفة أهل لبعض ويشاَهد

Kو Gا حّد K
ã
الّ� ال2ّهوتيّـة والذات اXطلقة ÍÙفة

ال½ اGويّة مقام ٕاّن ـ اKّٔول
عنه Øيع� الّذيى الغيوب غيب مقام هو تعق2ًّ@: Kو فكراً Kو خارجاً K بوجه@, وصف

هو@/ Kّٕا ليَس مَن يا ـ هو ـ بكلمة

في2حظ ا$@, ـ بكلمة عنه Øع�Xا الصفات فيه اXنðعة اKُلوهيّة مقام ـ ã
æالثا

ذاتاً تعا� له
Øã
Ï½شخ خاّص Ëºٕا فا$ والكرامـة@, والعظمة ا�Fل صفات bيع فيه

/@Êº
ã
| سبق Fك والكرامة@, ا�Fل صفات �ميع اXستجمع ع�الذات فيدّل وصفة@,

وهو تعا�@, غ�ه ع� يطلق K Uصوص
Øã
Ï½شخ Ëºٕا الكلمة هذه ٕاّن وقلنا

وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من منقول بل العربّية@, باللغة Uصوص غ�

والنور والرaة ّ ا¡يى اKٔلوهّية@: مقام ã
| الثابتة اKٔصيلة الصفات ومن ـ الثالث
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والعلم@/ والقدرة واKٕرادة والروح

حّد K صفات كوuا جهة ٕا� فzا النظر يكون أن ٕامّا الصفات هذه من وكّل
ومنðعة الواجب@تعا�, ع�الذات منطبقة هيى حيث @ت2حظمن وهيى وuKاية, فzا

سواه@/ ما ٕا� بالنسبة ومتجلّية منبسطة كوuا جهة ٕا� النظر يكون أن وٕامّا منه@/

ÇGذه مصـداقاً يكون موجود تكوين
ã
| Fك بالتكـوين@: ٕامّا اKٕنبسـاط وهذا

وٕامّـا سائرها@/ أو النور أو الرaة أو ا¡ياة لصفة مصداقاً اXوجود فيجعل الصفات@,
الغ�@/ ٕا� والت¿Ìيع والتوجيه اKٕعFل Vّرد ع�سبيل

ع� تطبيقها
ã
| Fك سويه@, من ع� والروح والنور الرaة كٕاط2ق فالتكوين

تعا�@: ا$ جانب من م�ل كتاب أو مرسل
Ø ã
ن	

/@١٥٧ . ٧ ـ َمَعه اُنِزَل ال>ذيى النJوَر وات>َبعوا

/@٦١ . ٩ ـ آَمنوا لّلذيَن وَرaٌة Òللُمْؤمن� ويؤمُن

:@
ã
| Fك والتوجيه@, والت¿Ìيع

/@٨ . ٦٦ ـ َلنا و}غِفر نوَرنا ْم ß]أ َرب>نا

/@١٥ . ٤٠ ـ َيشاء َع�َمن ِمنأمِره وَح Jالر ã
ُيل

اXباركة@: النور آية
ã
| ٕالzا اُش� قد النور حقيقة مراتب ـ الرابع

وا3ٔرِض@: واِت مى الس> نوُر Lُا

nالعوا مyا Êوات@يراد
Ø
ال« فٕاّن كّلها@, nالعوا

ã
| وQل(يه نوره تعا�ٕا�بسط أشار

/@ ّ اXاّديى Ø ãالسف� nالعا مyا يراد واKٔرض الروحانّية@, العلويّة

وهذا سواه@, Dف ومؤّثراً ونافذاً نفسه
ã
| ومتجلّياً ظاهراً يكون ما النور ٕاّن وقلنا

الواجب النور هو التجلّيات هذه ومبدأ /@nالعوا باخت2ف خصوصيّاته Hتلف اXع�



نور ٣٢٠

وجّل@/ عّز ا$
ã
| بنفسه

ِمْصباح@/ @فzا كِمْشكاٍة نوِرِه َمَثُل

اXصباح@, منه@تعا�@ِمثل@ِمشكاة@Trّل@Ìºاجp@يوضع@فzا @واXبسوط
ã
Ùتج�Xا النور

اXصباح@/ بنور ء
ã
ÏÉوتست تتنّور وTيطها وأطرافها فاXشكوة

Çbيع
ã
| الظاهر ا¤يط النافذ ا$ بنور مستضيئة وسفليًّة علويًّة كلّها nفالعوا

وMسب nالعـا تلك تناسـب ع� وTيط nعا كّل
ã
| Øيتج� اXنبسط ونوره مرات}ا@,

اقتضائه@/

وجّل@, عّز ا$ نور هو الظاهرة@: اXنبسطة أقسامها وPميع كلّها اKٔنوار ومبدأ
قلنا@/ Fك توجيه@/ أو تكوين بنحو يتحقّق ا Ø̂ ٕا وبسطه

بطبقاtا nالعوا من اXوجودات
ã
| والظهور التحقّق عن عبارة النور@: وحقيقة

Mس}ا@/ طبقة كّل
ã
| اXتنّوعة@,

ُزجاَجة@/
ã
| ْصباُح ßX ا

ماّديّاً الظ2م انكشاف يتحقّق به ما فهو التنّور ]ع� وهو باح xالص آلة اßXصباح
Lو@/ بأحسن هره ÔQو وراءها ما تُريى ما جاجة@: wوالز معنويّاً@/ أو

وهذا النور@,
ã
Ø�QوÌ¿والن البسط جهة ٕا� اXقام

ã
| النظر فٕاّن الزجاجة@: وذ@كُر

عنه@, Iجب Kو ماورائها ُتِريى لطيفة@, صافية زجاجة
ã
| اXصباح كون اXع�يناسب

وٕانارته@/ وٕانفاذه اXصباح نور بسط تؤيّد بل

من والعقـول اKٔرواح فهيى ا$@: نور بسـط مقام ã
و| اXمثّل

ã
| الزجاجة وأمّا

وأنانيّة انكدار غ� من ا¡ّق النـور ã| الفانيـة ا£ّردة اللطيفة ا Øuفٕا ا��وت@, nعا
العظمة

ã
ومرا� وا�2ل والكرامـة ا�Fل

ã
وVا� الصـفات مظاهر وهيى وتشّخص@,



٣٢١ نور

ال2ّهوتّية@/ والك�ياء

واKٕستنارة اKٕستفاضة ووسائل والرaة@, والنور الفيض فيضان وسائط فهيى
مرآة@, أو زجاجة بوساطة Kّٕا Zكن K الشمس ٕا� النظر أّن Fك واKٕرتباط@, والتوّجه

وانكساره@/ النور بانعكاس النظر ي«Îل Øح�

الفـناء مرتبة ٕا� الواصل� واKٔولياء اKٔنبياء أرواح الزجاجة@: مصاديق ومن
العـبوديّة حـقيقة ÇGم تتحّصل Øح� واKٔنانّية@, التشّخص مرحلة عن بالعبور التاّم@,

والصفات@/ لÊº2ٔء التامّة واXظهريّة

ٕالzم فيفيضون تعا�@, ا$ لقاء ٕا� والس� التوّجه يريدون عباد مyم فيستفيد
ال2ّهوتّية@/ واKٔنوار الروحانيّة ا¡قائق

/@ ّ يى در� كوكٌب ا Øu كأ جاجُة@ Jالز

سي2ن فيه ما ّر@: wوالد ُحسن@/ أو عظمة أو بضياء وتظاهر ÇQّمع ما الكوكب@:
وضياء@/ نور أو خ�

وwائها وحسyا عظمxا
ã
| تشابه الفانية@: البسيطة الطاهرة الصافية فالزجاجة

النـور عـنه سائ2ً مت2ٔلئاً ÓDعظ Êºويّاً كوكباً ضـيائها ودوام مقامها وعلّو وت2ٔلؤها
وال}اء@/ وا�2ل وا¡سن

اKٔرواح@والعقول@ا£ّردة@وا��وت nالكب�ع�عوا@nالعا
ã
| اXع�@ينطبق وهذا

كدورة ّ أيى عن نفسه زكّي من ع� ã
æنساKٕا الصغ� nالعا

ã
و| ال2ّهوت@/

ã
| الفانية

قادسـة طاهرة صارت Øح� اKٔنانّيـة@, وعن النفسـانيّة ا¡جـب bيع عن وطّهرها
ال2ّهوت@/

ã
| فانية روحانيّة

Xا وٕاضاءtا منه واستضاءtا فzا اXصباح Kسـتقرار تستعّد حينئذ فالزجاجة



نور ٣٢٢

واخت2ط@/ وكدورة حجاب دون من علzا ا¡ّق نور وانعكاس سواها

Kو بسطه@, ومنشأ النور مبدأ اXصباح فٕاّن اXصباح@: دون الزجاجة وتوصيف
الصفات@/ wذه وتعريفه توصيفه ٕا� حاجة

غربّية@/ و3 Ì¾3قيّة َزيتونٍة ُمباَر@كَة َشجرة من يوَقُد

أو مـاّديّاً فروع منه اXتـفّرعة اXتظاهر ãتعا�Xا وهو الشَجر واحدة الشجرة@:
وظهوره@/ واعت2ئه النور

ã
Ø�Q باعتبار اKٕط2ق وهذا معنويّاً@/

ٕا� راجع فيه والضمـ� التحـّرق@/ بعد ومت2ٔلِئاً مشـتع2ً ء
ã
Ï¾ جعل واKٕيقاد@:

وعظمة@/ بضياء اXتظاهر اXتجّمع ء
ã
Ï¿ال وهو الكوكب

ع� اXثال هذا انطباق ٕا� ٕاشارة مباركة@: شجرة من الكوكب بتوقّد والتعب�
اXنبسط النور مyا ويراد اXصباح@, حقيقة هيى اXباركة الشجرة فٕاّن الواقع@, له اXمثxل
الثـابتة الذاتـيّة الصـفات مـن ٕانّه وقلنا وجّل@, عّز ا$ نور عن اXؤّثر النافذ ã Øتج�Xا

اKٔلوهّية@/ مقام
ã
| اKٔصيلة

فٕاّن الزجاجة@,
ã
| بكونه مقيّداً الكرZة اmKية

ã
| ذ@كر قد اXصباح أّن ٕا� مضافاً

نوره@/ ينبسط Kو اòارج
ã
| له ظهور K الزجاجة عن ا£ّرد اXصباح

والفـيض@, �òوا الفضل وهو ال�كة اسـتمرار ع� وتدّل مفاعلة واXباَر@كة@:
/@
ã
Øوالتج� اKٕفاضة وك�ة البسط ع�زيادة اmKية

ã
| الكلمة وتدّل

التوصيف wذا ويشار وأ\اره@, الشجر Vموع وهو الزيتون@, مفرد والزيتونة@:
غ� نف«Îا

ã
| الشجرة كانت وٕان الشجرة@, نفس

ã
و| ذاتياً الشجرة

ã
الزيت| ٕا�كون

ا�Fل@/ صفات من هو الّذيى ãçالذا النور مبدؤه البسط أّن Fك متقّومة@,

النـور بسط حقيقxا
ã
الّ� اXباركة الشجرة هذه ٕاّن أيى غربّية@: Kو ¾Ìقيّة K



٣٢٣ نور

وليست غـرب@, جهة أو ¾Ìق جهة ٕا� منتسـبة اòارجيّة اKٔشجار كسائر ليست
Mدودها وTدودة gMها@, Tكومة تكون Øح� ا�«Êنّية@, قيود Iت ومقيّدة Tدودة

وظهوراtا@/ جلواtا
ã
| ومضطّرة

والروحانيّة اXاّديّة العواn@واXوجودات ã|@البقاء واستمرار ا¡ياة تداوم كان ا ØXو
وغ�مقيّد Tدود والفيضغ� البسط كون من ف2@بّد وتعّلقه@: النور بسط ٕا� Tتاجاً
ماّديّة كلّها nالعوا ã| وسارياً منبسطاً يكون وأن بغ�ها@, Kو مكانيّة Kو زمانيّة بقيود

وروحانّية@/

الكرZة@: اmKية Kّٔول اXع�توضيح وهذا

وا3ْٔرض@/ واِت مى الس> نوُر Lُا

ناٌر@/ َسْسُه Ö Ò] Òn ولَو ُء
ã
ÏÉ يُ ا Ôxَزي َيكاد

Øح� وحد� قيـٍد ّ بأيى Tـدود غ� للنـور
ã
Ùوالتج� البسـط هذا أّن ٕا� ٕاشارة

اXاّدّية@/ اKٔنوار
ã
| Fك والتوّقد@, اKٕشتعال ليحصل وا¡رارة النار ٕا� باKٕحتياج

وهو ذاتاً الشجرة ذات
ã
| اXوجود الزيت هو ومبدؤه الشجرة

ã
| النور fاّدة

,@ ّ خارجـيى زيت ٕا� حاجـة غ� من موجودة@, الشـجرة دامت ما اKٕضاءة يوجب
ثابتتان@/ ذاتيّتان الشجرة

ã
والزيت| فا¡رارة

اKستمرار@/ ع� يدّل pء
ã
ÏÉي rيكاد@, اXضارع بصيغة والتعب�

يدّل وا¦ّوج@: وا¡ركة ا¡رارة ٕا� النور بسط
ã
| ا¡اجة عدم أّن ٕا� مضافاً

أمر@/ ع� توقّف دون من اXطلقة@, والقدرة ع�اKختيار

َع�نور@/ نوٌر

,@
Ñ
اÇXت�2ٔ كالكوكب الزجاجـة ٕاّن أيى كوكب@/ ا Øuكأ ـ تعا� لقـوله ثان خ�
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النور هو اXصباح ونور وعليه@/ اXصباح نور فوق نور الزجاجة فٕاّن نور@/ ع� ونور
اKٔرواح nعا وهو الزجاجة نور

ã
| واقع وهو واKٔرض@, ال«Êوات نور وهو اXنبسط

الفانية@/ والعقول

Fك التفاسـ�@,
ã
| مذكورة اُخر وجوه وٕاعراÇwا الكرZـة اmKية

ã
| يناسب Kو

البص�@/ ع�ا¤قّق O@K

الزجاجة
ã
| Fك نور هو تعا�@: ا$

ã
|

ã
æالفا النفس أّن ٕا� ٕاشارة ا�ملة

ã
ف

اXنبسط@/
ã
Øتج�Xا ع�النور Kستناده نور@, وع�

له يـتحّصل Øح� للنور@, وأصل مبدأ وجود ي2زم النور انبساط أّن O Kو
ذلك انبسط وٕاذا الذات@, ع� وهو الذات صفات من النور هو اXبدأ وهذا اKٕنبساط@,

ٕالzا@/ فينسب اXوجودات@, قاطبة ونور واKٔرض Êوات
Ø
ال« نور ٕانّه يقال النور

َيشاء@/ َمن ِلُنورِه Lُا ديى Òv

يـدرك Øح� الفناء@, مرتبة ٕا� والوصول nالعوا تلك ٕا� الس� أّن ٕا� ٕاشارة
وهدايته@/ وتأييده ا$ بتوفيق هو ا Ø̂ ٕا مyا@: ويستن� حقيقته ويشاهد النور

واستعداده@/ ا¤ّل اقتضاء حسب ع� تعا� ا$ ومشيّة

يستند أن دون من الكرZة@وتوضيحها, اmKية بتفس�حقيقة ما@يتعلّق ٕاbال هذا
عن Kً2وض وحـ�ة بعداً Kّٕا لصاح}ا تزيد K

ã
الّ� باطلة@, Vعولة اصط2حات ٕا�

]Çقدار واÇGداية وجّل@, عّز ا$ هـداية Kّٕا ا¡قيقـة ¾Îود ٕا� الطريق وليس ا¡ّق@,
وtذي}ا@/ النفسوتطه�ها بðكية Kّٕا K@يتحقّق والxيّؤ والxّيؤ@, اKٕستعداد

اها@/ َز@كّ َمن أفَلَح َقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٣٢٥ نوس

نوس@:
غ� من ٕانسان وواحده والرهط@, كالقـوم للجمع وضع Ëºٕا الناس@: ـ مصبا

يى Ùdو واKٕنس@, ا�ّن ع� فيطلق وIّرك@,
×
Øتد� ٕاذا ينوس@, ناس من مشـتّق لفظه@,

ّن@,
ß
ا� ِمَن برجاٍل يعوذوَن ا3ٕنِس ِمَن رجاٌل كاَن وٕانُّه ـ Kًرجا سـّموا Fك@ ناساً ا�ّن

غلب لكن ُنويس@, ع� الناس ويصّغر ا�ّن@/ من ناساً رأيت تقول@: العـرب وكانت
النصاري@/ مَق�ة والناووس@: اKٕنس@/

ã
| استعFله

َينوس@/ َتذبذب@, ء:
ã
Ï¿وناَس@ال ع�@اضطراب@وتذبذب@, أصل@يدّل نوس: ـ مقا

ُسقxا@/ اKٕبَل@: ُنسُت ويقولون@: َتنوسان@/ كانتا له ßلُذؤابت� أبو@ُنواس@: يى Ùdو

اKٕبَل وُنست غ�ه@/ وأناَسه َينوس@, ناَس وقد ء@,
ã
Ï¿ال تَذبذُب النxوس@: ـ صحا

اضطرب@واس
َخي/ ٕاذا ورجل@نَّواس: ا¨ن/ وذو@ُنواس@من@أذواء ُسقxا/ نَوساً: أنوÎºا
فيه وال2ّم اKٔلف Nعلوا nو فخف(ف@, اُناس وأصله وا�ّن@, اKٕنس من يكون والناس

عنه@/ اXعّوض مع اجتمع Xا كذلك كان لو Kٔ@نّه ا¤ذوفة@, اGمزة من عوضاً

ذو به وسـم(يى Iّرك@, ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال ناس قوGـم من ونَّواس@: ـ ١٩١ اKٕشتقاق

نائس@/ متحّرك وكّل /@ م�يى ß¡ا اXلِك نُواس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اضطراب@/ مع ا¡ركة هو الواحد@: اKٔصل أّن

Ø
j مهموزاً@, اKُناس أصله الناس أّن اKٕنس

ã
| سـبق فقد الناس@: كلمة وأمّا

فيكون وال2ّم@, باKٔلف استعFله عند
Ø
Dس Kو اKٕستعFل@, بك�ة Hفيفاً Yزته حذفت

أشّد@/ ثقله
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كّل
ã
| وي2حظ واحد@, والناس واKُناس اKٕنسان من كّل

ã
| اKٕشتقاق ومبدأ

والتوّحش@/ النفور قبال
ã
| وهو مع�التأنّس مyا

ا¡Çركة النوس]Çع� مفهوم يناسب K موارد
ã
| اسـتعFله اXع� هذا ويؤيّد

الكرZة@/ اmKيات من سنذكر Fك واKٕضطراب@,

وقوGم اKٕنس@كاKُناس@واKٕنسان, اXرادفة@اXأخوذة@من اKٕشتقاقات ٕاّن وأيضاً,
وليس اKٕنس@/ من اشتقاقه من ذ@كرنا ما يؤيّد غ�لفظه@: الناسمن واحد اKٕنسان ٕاّن

/@
Ó
مع� به مشاwة كلمة النوس ب�مشتقّات ا ØW

ã
| Fك ا£يد القرآن

ã
| ذ@كرها الكلمة@: استعFل ك�ة من ذ@كرناه ما ع� ويدّل

مورداً@/ ٢٤١
ã
| اXعجم@,

/@١٢٤ . ٢ ـ ٕاماماً للنّاِس جاِعلَُك
ã
Ùæ ٕا قاَل

/@١٨٥ . ٢ للنّاسـ ُهدًي القرإٓن فيه اُنِزَل

/@٢٠٧ . ٢ ـ Lا َمرضاة ابتغاَء نفَسه ¿Ìيى يَ النّاسمن وِمن

/@٢١ . ٣ النّاسـ مَن بالِقْسِط يأُمروَن ال>ذيَن وَيقُتلوَن يكُفرون@/// ال>ذيَن ٕان>

/@٦٨ . ٣ ـ Û ã� الن> وهذا اّتَبعوه َلّلذيَن Òoالنّاسبٕابراه Òأو� ٕاّن

/@٥٤ . ٤ ـ َفْضِله ِمن Lُا آتاُهم ما Òَع� النّاَس ُسدوَن ÒJ أم

مع Gدايxم القرآن نزول أو ٕاضطراب@/ فzم �مع اKٕمامة كون يناسب K فٕانّه
بالقسط أمرهم أو اضطراwم@/ مع اXرضاة النفسKبتغاء ¾Ìاء أو للمتّق�@/ هدايته أّن
فضله@/ من ا$ آتاهم ن

Ø
W كوuم أو اXضطرب�@/ من

Ø ã
اXتّبع�والن	 كون أو وا¡ّق@/

اXوارد@/ bيع فتُوافق اKٕنس@: مفهوم الكلمة
ã
| لوحظ ٕاذا وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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نوش@:
vمز@, Kو مز

Ô
v التناول@, والتناُوش@: تناوله@, قال@: باب من نَوشاً ناشه ـ مصبا

تطاعنوا@/ بالرماح@, وتناَوشوا

وتناوشت@: نَوشاً@/ ونشتُه ء@/
ã
Ï¿ال تناول ع� يدّل صحيح أصل نوش@: ـ مقا

خ�اً@/ أنلته ٕاذا خ�اً@, نُشته فقالوا ألف@, بغ� عدّوه ا Ø[ور تناولت@/

الت�يل@:
ã
و| كناَشه@/ وتَناوشه مثله@/ واKٕنتياش تناَوله@/ بيده@: ناشه ـ لسا

َبعيد@/ مكاٍن التناُوشمن م ÔG Úæوأ

Kًمبذو كان أن بعَد وامتنع اZKٕان من عyم بُعد ما يتناولوا أن Gم فكيف أيى
ُبعد@/ من باGمز والتناؤش قرب@, من اKٔخذ التناوش@: ثعلب@: وقال مyم@/ Kًمقبو Gم
َتناولُته@/ ٕاذا ء

ã
Ï¿ال ُنشت من وجعلوه التناوش Yز تركوا ا¡جاز وأهل الفّراء@: قال

أنأشه ونأشته طلبته@/ ٕاذا أنوشه@: ء
ã
Ï¿ال ُنشت مصدر النxوش@: ـ ا�مهرة@٧٣.٣

التناول@/ وهو Yز@, بغ� التناوشـ م ÔG Øæوأ ـ قِرٔي وقد تناولته@/ ٕاذا نأشاً@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بـ� الفـرق يوجبان والقيدان ل2ٔخذ@/ طلب هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

والتناول@/ والطلب اKٔخذ ومواّد اXاّدة

وقد َبعـيٍد مكان الت>ناُوشِمن م ÔG Øæوأ به آَمنّا وقالوا عوا@/// َفِز ٕاذ َتري ولَو
/@٥٢ . ٣٤ ـ َقبُل ِمن به @كَفروا



نوص ٣٢٨

من بعيد Tّل
ã
| وهم وأخذه اZKٕان لتحصيل طلب Gم ويفيد ينتج وكيف أو

ال2ّزم@/ موقعه
ã
| به كفروا وقد اZKٕان Tيط

Kو أيّامها@, انقضت وقد الدنيا ã|و التكليف دار
ã
| كان ا Ø̂ ٕا والعمل اZKٕان فٕاّن

Dالكث�ف البعد لوجود له@, أثر K يومئذ التناوش فٕاّن Iصيله@,
ã
| تناو¾Îم اليوم يفيد

اZKٕان@/ وب�دار يومئذ Tلّهم ب�

ã
و| عمله Tصول

ã
و| أمره عاقبة

ã
| يفّكر مؤمن كّل الكرZة اmKية فليعت�من

عمره
ã
با{ من ويستفيد الفرصة sيغت

Ø
j نفسه@, سعادة

ã
و| اXنقضية حياته أيّام نتيجة
ا¡اÍÈة@/ أيّامه ساعات من بل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوص@:
وسبق@/ فاز ٕاذا قال@, باب من نَوصاً وناَص لجأ@/ ÒXا ناص@: ÒXا ـ مصبا

ِقرنه عن وناَص وذهاب@/ ء يى ÒVو ترّدد ع� يدّل صحيح أصل نوص@: ـ مقا
K

Øã
Ï¿الوح ا¡Fر النxوص@: ويقولون أيضاً@/ لجأ ÒXوا اÒXصدر ناص@: ÒXوا نَوصاً@/ ينوص

ماَرÎºا@/ ة@: xر Òا� وناوص كا�ا·@/ ي
ّدد رأسه رافعاً نائصاً@: يزال

و3َت ـ وراغ َفّر قرنه@: عن ناَص يقال التأّخر@/ النxوص@: الفّراء@: قال ـ صحا
واستناص@: فّر@/ ÒXوا لجأ ÒXا أيضاً@: واÒXناص وِفرار@/ تأّخر وقت ليس أيى َمناص@, Òح�

ر@/ xتأخ

وما عدل@/ وناص@: وذهب@/ ّرك ÒI وناَص@: tيّأ@/ للحركة@: ناَص نوص@: ـ لسا
Sا@/ ومَناصاً@: وناصمَنيصاً جَذبته@/ َء

ã
Ï¿ال ُنصت ويقال@: وَحراك@/ قّوة أيى نَويٌص@, به

اÇXفّر@/ اÇÒXلجأ@, هرب@, ÒXا ناص@: ÒXوا الِفرار@/ والنxوص@: غابت@/ ٕاذا الشمس@, وانتاصت



٣٢٩ نوص

التقّدم@/ والَبوص@: التأّخر@/ والنxوص@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أّن Fك مواجه@/ وابت2ء

Ø
Ì¾ عن والتنّحيى الفرار هو اXاّدة@: ã| الواحد اKٔصل أّن

الوقوع@/ بعد والتنّحيى التخلّص هو النجاة

النـجاة@, العـدول@, الذهاب@, ا¡ركة@, التأّخر@, السبق@, الفرار@, مصاديقه@: ومن
اKٔصل@/ قيود فzا لوحظ ٕاذا الغيبة@,

Qّوزاً@/ فيكون اXوارد@: هذه مطلق
ã
| استعGFا وأمّا

أ@كـ�@, ٕاشـتقاق والنـود@: والنوت والنيص والنوض النوس مواد وب� وبيyا
ا¡ركة@/ مفهوم وNمعها

/@٣ . ٣٨ َمناصـ Òح� و3َت فناَدوا َقرن ِمن قبلهم ِمن أهَلكنا @كَم

أو زماناً نفسه
ã
| Fyم كّل ٕاستق2ل مع آخر ء

ã
Ï¾جنب

ã
| ء

ã
Ï¾ وقوع الَقرن

وجـود مقام وهيى القرينة@, لوجود Tذوف واسـمه للتأ@كيد@, Kَت
ã
| والتاء bاعة@/

الب2ء@/ ونزول
Ø
Ì¿ال عن وتنّحيى ح�فراٍر اXقام@والزمان @وليس أيى اKٕه2ك@, مقّدمات

العـذاب نـزول Kّٔن منتج@, غ� نزوله زمان العذاب عن والتنّحيى الفرار فٕاّن
والندامـة التوبة عن اليأس Iقّق وبعد اKٕمهال انقضاء وبعد ا¡ّجة ٕا[ام بعد والب2ء

الباطنّية@/

/@٣٢ . ١٣ ـ ِعقاِب كاَن فكيَف م Ô Ôtأخذ Ø Ôj َكَفروا لّلذيَن فأْمَليُت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



نوق ٣٣٠

نوق@:
Qذع@, Øح� ناقة تسّمي Kو عبيدة أبو قال اKٕبل@/ من اKُن� الناقـة@: ـ مصبا

بالناقة@/ تشبّه ا�مل@: واستنوق وِنياق@/ ونوق أنيُق وا�مع

واKٔصل ِنيق@, ا�بل
ã
| موضع وأرفع وارتفاع@/ ع�dّو يدّل أصل نوق@: ـ مقا

القـياس@, هذا من الناقـة يكون أن وWكـن قبلها@,
ã
الّ� للك«Ìة ياًء وُحّولت الواو@,

وقوGم عّز@/ بعد ذّل Xن مث2ً ÍÉب ويُ wا@, تشبيه ا�مل@: واستنوق َخلقها@/ Kرتفاع
يسـتحسنونه@, ]ا ء

ã
Ï¿ال ون

Ø
يش} وهم منه@, أ@نّه فعندنا فيه@: بالغ ٕاذا اKٔمر@,

ã
| تنّوق

للجاهل ÍÉب يُ ِنيقة@: ذات َخرقاُء ـ مَث2ً ويقولون أمواGم@/ أحسن من عندهم وهيى
به@/ اXعرفة يّدعيى ء ãÏ¿بال

َخَشـبة مثل ُنوق@, ع� bعت ا Øu@Kٔ بالتحريك@, فََعلة تقديره الناقة@: ـ صحا

Ø
j أنُوق@, ع� القلّـة

ã
| bعت وقد ذلك@/ ع� Qـمع K بالتسك� وفَْعلة وُخشب@/

أيُنق@, فقالوا ياًء الواو من عّوضوا
Ø
j أوُنق@, فقالوا فقّدموها ع�الواو الضّمة استثقلوا

َمروض@/ مذلxل أيى ق@, xمنو وبع� أياِنق@, ع� bعوها Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
انـðاعاً مyا وتشـتّق اKٕبـل@, من اKُنـ� هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد اKٔصـل أّن

فzا@/ خصوصيّات بلحاظ اشتقاقات@,

اÇXاّدة تستعمل للناس@: ومنافع وانقياد وخضوع éل وGا اُن� كوuا فبلحاظ

ã
| َوتنّوق نَّواق@, ورجل ق@, xمنو وbل ا�مل@, استنَوق فيقال@: ,@ ãæعاXا هذه ã

| Qّوزاً
ومنطقه@/ اُموره



٣٣١ نوق

اللغـتان اشـت}ت وقد ,@ ّ واويى K Ø ã
يا� فهو ا�ـبل@: رأس ]عـ� الن(يــق وأمّا
كاللسان@/ بعÎÉا

ã
| Kّٕا اللغة@, كتب

ã
| واختلطتا

و3 Lِا أرِض
ã
تأ@كل| فَذروها لكُمآيًة Lِا ناقُة هذه ///@ أخاهمصا¡اً وٕا�\وَد

م Ô Ötفأخَذ م@/// ß Ùwَر َعنأمِر وَعتَْوا النّاقَة فعَقروا ///@oَعذابأل فيأُخَذ@كُم بسوٍء ّسوها Ò]

/@٧٧ ,@٧٣ . ٧ ـ م Ôyَع Úفتو� Ò� ß\جا دارِهم ã
| فأْصَبحوا ْجفُة الر>

داِركُم
ã
| [ت>عوا فقال فعَقروها تأ@كل@/// فَذروها آيًة لكُم Lِا ناقُة هذه قوِم ويا

. ١١ ـ يحُة الص> َظلموا ال>ذيَن وأَخَذ معه@/// آَمنوا وال>ذيَن صا¡اً ينا Ø ÒS ام@/// أيّ ثhَثَة
/@٦٧ ,@٦٤

/@٥٩ . ١٧ ـ wا فَظلموا Íةً ß½ُمب اقَة النّ \وَد وآَتينا

فَعقروها بُسوء@/// وها Jس Ò] و3 َمعلوم يَوم Ìُب ß¾ ولكُم Ìٌب ß¾ ا ÒG ناقٌة هذه قاَل
/@١٥٥ . ٢٦ @ناِدم�ـ فأصَبحوا

م ÔG ِفتـنًة اقِة النّ ُمرِسلو ٕانّا نّتبُعه@/// واحداً @ِمنّا Ìاً Ò¿أب فقالوا@ بالنJُذر ود Ò\ َبْت @كذ>
م Ò{صاح Íفناَدوا@ ÒÉتـ ÔTبÌ ß¾ Jكل م Òyبي ِقسمٌة اXاَء أن> ـئهم ونب� ß

واصَط م Ö{فارتَِق
/@٢٧ . ٥٤ ـ فعَقر فَتعاطَي

٩١ ـ ا ×zوُسق Lا ناقَة Lا َرسوُل م Ô ÒG َفقاَل ا ×zانَبَعَثأشق ٕاذ ا ×vبطَغو وُد Ò\ َبْت @كذ>
/@١٣ .

:@Kًاbٕا ٕالzا نش� ٕاشارات الكرZة اmKيات هذه
ã
|

ما وسبق \ود@, قومه ٕا� صا¬ ا$ رسول رسالة رابطة
ã
| الناقة هذه ٕاّن ـ@ ١

فراجع@/ ,@Ftماّد
ã
| وصا¬ با¥ود يتعلّق



نوق ٣٣٢

صخرة من وخرجت ظهرت حيث لصا¬@, معجزة آية كانت الناقة هذه ـ@ ٢
ذلك@/ عظيمهم ومن مyم باق
اح وجّل@, عّز ا$ بٕاذن

\ود oعظ Gم فقال صا¬@, ومعهم Gم ٕا�عيد فخرجوا ـ ٣٧.٣ والتار± البَدء
ٕا�اÒGضبة فنظروا بك@, آمنّا 
جًةU الصخرة هذه من لنا ٕان@أخرجَت عمرو بن جندع
ومن جندع به فآمَن ناقة@, عن فانصدعت انتقضت

Ø
j ّخض@بالناقة@, Ò] pنبسطXا rا�بل

معه@/ @كان

أصحاب القوم وكان أوثاuم@, أظهروا وقد Gم عيد ÍÒÉفح ـ ٢٦٠.١ اXروج
كـنت ٕان صا¬ يا زعFئهم من oزع له فقال أمواGـم@, جنس من اmKية فسألوه ٕابل
حالكة نَتوجاً ع¿Ìاَء سوداء َوْبراَء ولتَكن ناقة@, الصخرة هذه من لنا فأظهر صادقاً
الصخرة فتحّر@كت برب(ـه@, فاسـتغاث وَوبر@؟ وَشعر وناصية عرف ذات اللون صافية

ٕا»@/ شديد@/// [ّخض بعد من انصدعت
Ø
j وأن�@, حن� مyا وبدا لَملت Ò]و

[ّخضت رأته
Ø
Fفل َهضبًة@, wم çأ بآية@؟ ٕائتنا قومه@: له قال وØXا ـ ٢٩ اXعارف

به يÍÉب الّذيى \ود أaر هو الناقة وعاِقر الناقة@/ عن وانشّقت ا¡امل@, ّخَض Ò] Fك@
ِمهرج@/ بن ِمصدع اmKخر والعاِقر سالف@/ بن قُدار وٕاdه ؤم@, wالش

ã
| اXثل

أ@كـل وGا كب�ة@, كانت الناقـة أّن والتـوار±@: الكرZة اmKيات من يظهر ـ ٣
وأن بسوء ّسوها ÒZ K أن كُلّفوا وقد القوم@, معيشة

ã
| مضيقة يوجب كث�وافر و¾Ìب

شاءت@/ ما حيث و¾wÌا وأ@كلها عي¿Îا
ã
| انط2ق

ã
| Nعلوها

خلقـxا بدء جهـة من ا$ آيات من آيـة كوuا ٕا� مضافاً الناقـة هذه ـ ٤
ٕادامة

ã
| واضطراباً Kً2اخت يوجب ما والفتنة Gم@, فتنة كانت حياtا@: وخصوصيّات

واKٕنقياد@/ Øالتص� جهة
ã
| واKٕمتحان اKٕختبار ونتيجxا ا¡ياة@/

غـ� من تعا�@, ا$ بأمر وموجـودة Uلوقة كوuا جهة من الناقـة هذه ـ ٥



٣٣٣ نوم

اKٔرضوالنباتات كانت وØXا ا$@/ ناقة ا Øuٕا علzا يصدق معّينة@: ماّدة دون ومن واسطة
فـيصّح الطبيعّية@: اXواّد وسائر واGواء واXاء كال
اب تعا�@, له مُلكاً مyا ينبت وما

ع�اKنط2ق@/ للناقة وال¿Ìب اKٔ@كل بتجويز القول ٕاط2ق

/@Lا أرِض
ã
أ@ُكل| @تَ َفَذروها آيًة لكُم Lِا ناقُة هذِه

َمعلوم@/ يَوم Ìُب ß¾ ولكُم Ìٌب ß¾ ا ÒG

اXواجهة الفتنة هذه قبال
ã
| الص�والتحّمل أطاقوا وما استطاعوا ما م Øuٕا ـ ٦

/@oأل عذاب فأصاwم وجّل@, عّز ا$ أمر وخالفوا تعا�@, ا$ جانب من Gم

وبالصيحة@, بالرجفة أخذهم وجّل عّز ا$ أّن الكرZة@: اmKيات من يظهر ـ ٧
من الصيحة تتحّصل وقد الشديد@/ الصوت والصيحة الشديدة@/ الزلزلة هيى والرجفة
قـطعات

ã
| بـاصطكاك ÇIصل أو اKٔرض@/

ã
| انشــقاق أثر

ã
| وتت2زمان الرجفة
ذلك@/ بغ� أو السحاب

واKٕبصار الدقيق@, النظر هو واKٕبصار مب½Íßة@: آية كانت الناقة بأّن ح ØÍ Ô
¼ ـ ٨

ٕا� وسوقهم الناس هداية
ã
|

Ø ã
تكوي� نظر Gا وكان بيّنة تكوينيّة آية كوuا الناقة ã|

والرaة@/ ا¡ّق جانب

ا Øuٕا كذلك والتكوين@: اòلق ابتداء
ã
| آية كانت Fك الناقة ع�أّن الكلمة وتدّل

وامتيازاتوخصوصيّات صفات حيث@كانتGا حياtا, @بقاء
ã
| بيّنة مب½Íة @كانت@آية

الّس2م@/ عليه صا¬
Ø ã
للنّ	 باقية معجزة وكانت للطبيعة@, خارقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوم@:
ع�اKٔصل@, م xنُو وا�مع mنا فهو ومَناماً@, نَوماً تعب@, باب من ينام نام ـ مصبا



نوم ٣٣٤

ثقيلة غشـية والنوم والتضعيف@/ باGمزة ويتعّدي أيضاً@/ وِنيام الواحد لفظ ع�
Ú
o ونُ

والنعاس@: الرأس@/
ã
ف ـنة@: الس( وأمّا باKٔشياء@/ اXعرفة عن فتقطعه القلب ع� tجم

النعاس@/ هيى نة الس( وقيل الع�@/ ã|

ينام نام النوم@, منه حركة@/ وسكون ود Ôb ع� يدّل صحيح أصل نوم@: ـ مقا

ã
� استنام ومنه له@/ يؤبَه K خامل ُنومة@: ورجل النوم@/ كث� وُنوَمة@: نَؤوم وهو نَوماً@,
منه@: ويسـتع�ون فzا@/ يُنام ا Øu ٔK القطيفة ـنامة@: ÒXوا وسكن@/ ٕاليه اطمأّن ٕاذا ف2ن@,

أخلق@/ الثوب@: ونام كَسدت@/ وق@: wالس نامت

اس
خاء هو قيل Uتلفة@: بنَظرات صحيح كلّها أوُجه ع� Ì
Ù
فُ« النxوم@: ـ مفر

غ� النفسمن ا$ Ø|يَتو أن هو وقيل@: ٕاليه@/ الصاعد البخار برطوبات الدماغ أعصاب
معاً@/ خِلق أو أخلق الثوب@: ونام ثقيل@/ نوم واXوت خفيف@/ موت النوم وقيل@: موت@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اKٔعصاب سكون توجب حالة@اس
خاء@وفتور هو @اXاّدة:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

وا¡ركة@/ ا¡ّس عمل عن وتوقّفها

والقـوي ا¡واس
ã
| وا¡ركة ا¡ّس يتحّصل wا اKٔعصاب أّن ذلك توضيح

وضعفت اس
خي@البدن مّدة: ك�العمل@وا¡ركة@والفكر وٕاذا @العض2ت@واKٔعضاء/
ã
و|

النوم@/ عليه يطلق التوقّفوالتعطّل وهذا فّعاليxّا@/ اKٔعصاب@وتوّقفت ا¡واّس@وف
ت

ّ الدمويى ا�هاز ã| الدم جريان يتوقّف Kو وا¡ركة@, ا¡ّس يتوقّف النوم
ã
و|

ا¡ياة@/ تتوقّف وبتوقّفه ا¡يوان@,
ã
| ا¡ياة سبب هو الّذيى

النوم@/ ابتداء أو النوم@/ قبل الفتور ابتداء حصول F Øuفٕا والنwعاس@: نة الس( وأمّا



٣٣٥ نوم

الوسن@/
ã
| بيyا والفرق البحث ء وسيجيى

/@٤٧ . ٢٥ ـ ُسباتاً والن>وَم لباساً الل>يَل َلكُم َجَعل ال>ذيى وهَو

/@٩ . ٧٨ ـ ِلباساً الل>يَل وَجعلنا ُسباتاً نوَمكُم وَجَعلنا

الّذيى النوم مع� عن أخري عبارة وهذا العمل@/ بعد اKٕس
احة هو بات wالس
ذ@كرناه@/

ا¢تلفة@/ اKٔقوال من النوم حقيقة
ã
| يقال ما ضعف يظهر وwذا

عمل العـبادة فٕاّن للعـبادة@, ومقّدمة عبادة النـوم Sعل أن لنا يصّح هذا فع�
Øح� واKٕس
خاء@, @والضعف

ã
æالتوا اKس
احة@ورفع Jتاج@ٕا� وهو اGKٕ×يّة, بالوظيفة

اXن½Íمة@/ القوي تتجّدد

/@٩٧ . ٧ ـ نا_ون وُهم َبياتاً@ بأُسنا يأتzم الُقريأن أهُل ِمَن أفأَ

/@١٩ . ٦٨ ـ نا_ون وُهم رب�َك ِمن طائٌف zا َعلَ فطاَف

نام ٕاذا
Ø
Dس Kو عليه@, مواجهاً ÍÈراً نفسه عن يدفع أن يستطيع K فاKٕنسان

تأخـذه K الّذيى القيّوم ّ ا¡يى ا$ ٕا� يتوّجه أن ّ فحريى اòارج@, ã| Nريى Ø
Fع وغفل

حال@/ ع�كّل تعا� ٕاليه أمره يفّوض وأن نوم@, Kو سنة

zا ÏÉَعلَ َق
ã
	 ال> فُيمِسُك مناِمها

ã
| ْت Ô Ò] n

ã
	 وال> َموtا Òح� ا3ٔنفَس Ø|َيتو Lُا

/@٤٢ . ٣٩ ـ ُمسّمًي ٕا�أَجل ا3ُخري وُيرِسُل اXوَت

واKٕمساك@: وأخذه@/ اKٕ[ام اختيار
ã
Ø|والتو Kٔمر@, واKٕ[ام اK@كFل ]ع� الوفاء

ع� عطف ت@: Ô Ò] Òn
ã
	 وال> ـ وقوله اKٕرسال@/ عن ء

ã
Ï¾توقيف أيى حفظ@, حبسمع هو

/@ Ø|يَتو بقوله متعلّق َمناِمها@:
ã
| ـ وقوله اKٔنفس@/

َمنامها@/
ã
| ت@, Ò] n

ã
ولِلّ� ل2ٔنفسح�موtا@, اKٕ[ام@واKٕ@كFل ا$Oتار واXع�:



نوم ٣٣٦

ã
العص	 ا�هاز جريان يتوقّف اXوت

ã
و| اKٔعصاب@/

ã
| وتوقّفاً النوم@فتوراً

ã
| وقلنا@ٕاّن

واXخ@/ القلب أيى معاً@, الدمويى وا�هاز

,@Kًاbٕا واختياره وقدرته الرّب قبضة النفسIت يكون أيضاً النوم حال
ã
ف

ضبطه وIت الرّب عند Tفوظاً فيكون وJسبه@, يأخذه الشخص@:
ã
Ø|وتُو قبض فٕاذا

يُدركه ٕا�أن واس
سال انط2ق
ã
الشخص| يكون Z@nْت@: وٕاذا ع�اKط2ق@/ ونظره

اXوت@/

ومـنقضياً زمـانه
Ó
Ø|متو يص�

Ø
j معّينة@, مّدة ٕا� حياته

ã
| ٕانط2قه فاKٕنسان

وحكومته@/ الرّب سيطرة Iت وواقعاً أجله@,

/@٤٣ . ٨ ـ Ôr لفِشلْ َكث�اً@ أرا@كُهم ولَو hًَقلي َمناِمَك
ã
| Lُا ُيريَكهم ٕاذ@

ـ تُْؤَمر ما }فَعْل أَبِت يا قال َتري ماذا@ فاُنظر ك ÔMأذ ã Ùæأ ناِم ÒX ا
ã
أَري|

ã
Ùæ ٕا Ú ã� بُ يا
/@١٠٢ . ٣٧

ع�اbKال@: النوميّة الرؤيا مراتب كلّيّات ٕا� نش� أن ينبغيى

الدنيويّة باKُمور Uتلفة كث�ة تعلّقات Gم للّذين وهذه اKٔح2م@: أضغاث ـ ١
Øمتع� برنا¶ عي¿Îم Vري ã

وليس| حياtم@, جريان
ã
| متشتّتة أفكار وGم اXاّديّة

ã
| ا¢Çتلفة اXتشـتّتة اXضطربة والتخي2ّت اKٔفكار هذه فتنعكس صحيح@/ نظم Kو

النوم@/ حالة قلبه صفحات

ونظم مضبوط برنا¶
ã
| اXاّديّة واKٔفكار التعلّقات هذه Gم تكون للّذين ـ ٢

وقد أنف«Îم@,
ã
| والعمليّة النظريّـة ال�ا¶ هذه فتنعكس Tـدود@: وانضباط صحيح

والتفس�@/ للتعب� وقابلة Gم مفيدة تكون

وبتصـويب العقل تدب� Iت واKٔفكار التعـلّقات هذه Gم تكون للّذين ـ ٣



٣٣٧ نون

أحسـن الصورة هذه
ã
| النوم

ã
| فالرؤيا استطاعته@: حّد

ã
| ّ اGKٕيى ّ الروحيى ال�نا¶
وتفس�اً@/ ÓFنظ وأضبط دKلة

وفانية للروحانيّة مقّدمة اXاّديّة واُمورهم الدنيويّة معيشxم تكون للّذين ـ ٤
وتنعكس من@رؤياهم@وvتدون@wا@, م@يستفيدون Øuفٕا اXعنوّية@: التوّجهات@وا�ذبات

ã
|

ُز@ّكيت قد مهّذبة صافية قلوwم فٕاّن خالصة@, نورانيّة صفحات ã
| الروحانيّة الصور

الظلFنّية@/ والصفات اKٔفكار كدورات عن

وجودهم
ã
| يبق nو ال½Íفة@, التسلoوالعبوديّة Kّٕا برنا¶ ليسGم للّذين ـ ٥

ونوره ا$ عظمة ظّل
ã
| وأنانيxّم@فانية النفسانيّة, اXاّدّية@والتظاهرات ا¦اي2ت من أثر

أجسادهم تنام اKٔع�@, 2ٔXبا مرتبطة أرواحهم فٕاّن حّقة@, صادقة فرؤياهم وك�يائه@:
كدورة تغ¿Ïقلوwم K شاهدة@, مدِركة وبصائرهم Tجوبة أعيyم قلوwم@, تنام Kو

وظلمة@/

مyم لكّل اXؤمن�@, من وللخواّص الّس2م علzم واKٔولياء ل2ٔنبياء اXقام وهذا
فاKٔمثل@/ اKٔمثل مرتبته@, حسب ع�

كث�ة@/ فروعات وGا الرؤيا@, مراتب حقيقة
ã
| ٕاbال هذا

جانب ومن مذكورة@, خصوصيّات ٕا� النظر وبدون استثناًء الرؤيا تكون وقد
Kزم@/ أمر ٕا� ٕاشارة أو هداية أو لص2ح وجّل@: عّز ا$

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نون@:
العـرب@, لبعض سيف وذو@النون@: ا¡وت@, والنون@: واحدة@/ كلمة نون@: ـ مقا

بالنون@/ شبّه @كأ@نّه



نون ٣٣٨

Ø�َم بن يونس لقب وذو@النون@: ونينان@/ أنوان وا�مع ا¡وت@, النون@: ـ صحا
من حرف والنون العرب@/ لبعض سيف Ëºوٕا السـيف@, شفرة والنون@: الّس2م@/ عليه

اXعجم@/ حروف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
ف وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذة وهيى ا¡وت@/ هو الكلمة ã| اKٔصل أّن

كذلك@/ اmKراميّة ã|و نونا@/ ال«Ìيانّية@: ã|و نون@/ الع�ّية@:

/@٨٧ . ٢١ ـ َعلَيه َنقِدَر لَْن أن فظن> ُمغاِضباً ذَهَب ٕاذ النJوِن وذَا

جريان ء وسيجيى ا¡وت@/ بطن وروده باعتبار الّس2م عليه Ø ã
الن	 يونس واXراد

فراجع@/ يونس@, كلمة
ã
| نبّوته ومقام أمره

تعا�@: قوله
ã
| ن@: حرف وأمّا

/@١ . ٦٨ ـ َيسُطرون وما والقلِم ن

ن@/
ã
و| القلم@,

ã
| وهكذا سطر@, كلمة

ã
| عنه البحث سبق فقد

النعمة ذ@كر عليه ويدّل نبّوته@, بلحاظ
Ø ã
ٕا�الن	 ٕاشارة كونه ن@: حرَف ويناسب

بعده@:
جنون@/ Ò[َرب�ك بِنعَمِة أنَت ما

يقول@: حيث السورة آخر
ã
| وهكذا

َرّبه@/ ِنعمةِمن َتداَر@كَه لَو3أن َمكظوم ناَديوهَو وتٕاذ Ô¡كصاِحبا تكُن و3

النعمة@/ مصاديق أعظم من
Ø ã
الن	 وجود وكذا النّبّوة أّن O@Kو

فـهو Çوت@: Ô¡ ا كصاِحِب تكْن و3 ـ
ã
| به والتعب� ا¡وت صاحب ذ@كر وأمّا



٣٣٩ نوي

هداية
ã
| يستقم n

Ø ã
النّ	 ويونس واKٕضطراب@/ ]ع�اXيل ا Øuفٕا ا¡وت@, ماّدة ]ناسبة

ã
اKٕضطراب| عن الyيى يناسب وهذا النبّوة@/ بوظيفة والعمل أمره ã|واضطرب قومه

آخرها@:
ã
و| السورة@, صدر

ã
| £نون ٕانّه قوGم مورد

£نون@/ ٕان>ُه ويقولوَن

أمر وٕاجراء الكامل والفناء التامّة العبوديّة عن عبارة النبّوة حقيقة أّن O@Kو
بعنوان عنه Øيع� أن اXع�يصّح وهذا و[ايله@/ نفسه ٕا� وتوّجه أنانيّة دون اXو�من

للمخاطب�@/ ٕاظهارها وآلة اXنويّات ٕاجراء وسيلة هو اòارج
ã
| القلم فٕاّن القلم@,

والتحقّق الفعليّة مرحلة وهيى النبّوة@, من الثانية ٕا�اXرحلة ٕاشارة فالقلم@يكون
مyا@/ ّ اòارجيى

بوظائف والعمل ال�نا¶ وٕاجراء الفيوضات جريان عن عبارة الثالثة واXرحلة
أو ٕانسان أو كتابة

ã
واKٕصطفاف| النظم وهو بالسطر@, ٕالzا ويشار والرسالة@, اKٕب2غ

غ�ها@/ أو أحاديث
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نوي@:
ـ واmKخر ء@/

ã
Ï¿ل مَقصد ـ أحدYا ع�معني�@: يدّل صحيح أصل نوي@: ـ مقا

عليه aل
Ø
j اKٔصل@, هو هذا دار@/ ٕا� دار من التحّول النxَوي@: ـ فاKّٔول ء@/

ã
Ï¾ َعَجم

نَواه قوGم@: التأويل هذه يصّحح ا ØWو له@/ قصد ٕاذا ينويه@, اKٔمَر نَوي فقالوا كّله@, الباب
نيّته صاحبك ونَويwك@: َتنويه@/ الّذيى الوجه والن(يxة@: ياطة@/ ß¡وا با¡فظ قصده كأ@نّه ا$@,
ويقال اKٔوزان@/ بعض عن به وا Øع� ا Ø[ور التxمر@/ نَوي النxوي@: ـ اmKخر واKٔصل نيّتُك@/

ع�الyوض@/ تدّل وباGمز دراهم@/ `سة ِزنة النxواة ٕاّن

,@ ّ اKٔزهريى حكاها لغة والتخفيف النّية@, ËºKٕوا قصدته@, أنويه@: نويته ـ مصبا



نوي ٣٤٠

غالب
ã
| النيّة وخّصت وظبة@/ ثبة ã| قيل Fك اGاء@, وعّوضعyا ال2ّم حذفت وكأ@نّه

والنxوي@: تنويه@/ الّذيى والوجه اKٔمر والنّية@: اKُمور/ من ع�أمر القلب بعزم اKستعFل
ُفلوس@/ وزان ونُُوويى وأنواء نَويات وا�مع نَواة@, الواحدة الَعَجم@,

وانتواه نادر@, وهو وحده@,
ã
æاللحيا عن بالتخفيف وِنَية@, ِنيّة َء ãÏ¿ال نوي ـ لسا

فيه@/ ُيذَهب الوجه والن(ـّية@: كذلك@/ وانتواه@, ا�ÇXل ونَوي واعتـقده@/ قصده @كY2ا@:
مؤّنثة@/ وهيى ُبعد@, أو قرب من اXسافر ينويه الّذيى الوجه والنxَوي@: والن(يّة ـ ّ ا�وهريى

بلد@/ ٕا� بلد من انتقلوا ٕاذا القوم@: وانتوي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بأوقـات متقّدماً للفعل

Ø ã
الباط�

Ø ã
القل	 القصد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

قريبة ٕارادة وهو عمل@,
ã
| وٕاقداٍم ٕا�عمل توّجه ٕانّه القصد@:

ã
وسبق| كث�ة@/ أو قليلة

الفعل@/ ٕاNاد من

وقصد ا¡فظ@/ بنظر ٕاليه وتوّجه شخص أو ء
ã
Ï¿ل قصد اKٔصل@: مصاديق ومن

موضوع@/ ٕا� باKٕعتقاد أو بالعزم وقصد جهة@/ أو Kٔمر وقصد بلد@/ أو Tّل ٕا� حركة
اKٔصل@/ قيديى ¡اظ من ف2بّد

الفوا@كه داخل يكون ع�ما يطلق الَعَجم فٕاّن الَعَجم@: ]ع� والنxوي النxواة وأمّا
الزرع من السنابل

ã
| غالباً يظهر ما ّب Ò¡ا أّن Fك وغ�ها@/ السدر و\رة والعنب @كا¦ر
اKٔرزاق@/ اُصول هيى ã

الّ� اXأ@كولة ا¡بوب وسائر والشع�
Ø Ô
@كال�

ٕادامة
ã
| أص2ً لكوuا الطبقات@, وسائر والزارع� وللتّجار للناس Tبوبة فهيى

وتغّذvم@/ ا¡ياة



٣٤١ نوي

العَجم فيكون بأوقات@, العمل قبل ٕاقدام ٕا� مع�القصد يناسب النxوي أّن Fك@
فيه فاXقصود أوقات@, بعد أ\اراً ليثمر يزرع ٕانّه حيث تكويناً@, اKٔصل مصاديق من

أوقات@/ بعد ا¥ر Iّصل

ã
| بالغلبة اسـتعم2

Ø
j ّب@, Ò¡كا@ مصـدراً اKٔصل ã| النxوي يكون أن يبعد Kو

وا¡بوب@/ اXثمرة@, ل2ٔشجار اXبدأ وهو العجم اXوضوع�@:

/@ ّ Vازيى ّ ٕاصط2حيى Ø ã�عf ا¢صوص@: ]ع�الوزن النواة وأمّا

. ٦ ـ يىّ Ò¡ا ِمَن اXي�ِت ِرُج ÔUو اXي�ِت من ا¡يى> ِرُج ÔOوالن>َوي ب� Ò¡ا فالُق Lَا ٕان>
/@٩٥

والشع�@/ كا¡نطة متظاهرة مرتفعة بسنابل النباتات
ã
| يظهر ما ّب Ò¡ا ٕاّن قلنا

والشجر بالنبات Fوتفلّقه اXتعالية@/ اKٔشجار من واKٔ\ار الفوا@كه من العجم هو والنxوي
معلوم@/ ظاهر

اXنظورة ا¤بوبيّة وهو ,@ Ø ãا¡قي� ّ اللغويى Fمفهومه الكلمت�مطلق من اُريد وٕاذا
وٕاقدام ع�الفعل ماً متقد(

Ø ã
القل	

Ø ã
الباط� والقصد ّب@/ Ô¡ا ماّدة ã

| الشديد واXيل والوداد
ويعرف@/ ذ@كر ما غ� اُخر مصاديق FG يتحقّق النxوي@: ماّدة ã

| عليه

ورشد النور و^ّو الروحانيّة بظهور والنيّة القصد فالق ا$ ٕاّن يقال@: أن فيصّح
ا¡الة@/ هذه ٕا� وIّوله واXعرفة التوّجه

ا¤Çبّة بظهور اXنكدرة الباطنيّة وا¦اي2ت القلبيّة وا¤بّة والوداد اXيل وفالق
/@
Ø ã
æالروحا وا¦ايل اXعنويّة وا�ذبات والع2ئق الروحانيّة

بالقلب@/ متعلّق ا¡ّب أّن Fك واKٔعصاب@/ باXّخ يتعلّق فالنوي

بعدها@: ا�ملة
ã
| أيضاً واXّيت ّ ا¡يى أّن ذ@كرناه@: ما ويؤيّد



نيل ٣٤٢

اXي�ت@/ ِمَن ا¡يى> ِرُج ÔO

ا Ø̂ ٕا با$ العارف اXؤمن اKٕنسان فٕاّن bيعاً@, والروحانيّة اXاّديّة اXصاديق ن Ø
Fيع

ã
| اÇXاّديّات ٕا� اBXيلة واKٔجداد اmKباء من أو اKٔرضّية@, واXواّد nالعوا من يتخّرج

الظلFنّية@/ اKّٔوليّة اKٕبتدائيّة واXراحل اXراتب من أو اXوارد@, أغلب

أو ماّديّة كلّها nوالعوا وا�«Êنّية@, اXاّديّة با�هات Oتّصان K واXوت فا¡ياة
نظام Iت هيى ا Ø̂ ٕا nالعوا وbيع اKُخري@, مع كّل وطبقاtا مرات}ا مرتبطة روحانّية@,
Dف اخت2ف ظهر وٕان الباطن@,

ã
| تاّم وارتباط ائت2ف وبيyا واحدة@, وحكومة واحد

ظواهرها@/
ã
| بيyا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

نيل@:
نال قيل ومنه مقصوده@/ منه بلغ ني2ً@: تعب باب من ينال عدّوه من نال ـ مصبا
مطلوبه أنلته فيقال@: ٕاثن� ٕا� باGمزة ويتعّدي مطلوبه@/ من ونال أراد@, ما ٕامرأته من

الّذيى الن(يل وأمّا /@Í½م فيض والن(يل@: مفعول@, ]ع� فعيل وني(ل@, مَنيل ء ãÏ¿فال فناله@,
معّرب@/ ّ هنديى فهو به يُصبغ

َيتَعب@/ تِعب مثال يَنيَل نَيَِل وأصله أصاب@, أيى نَي2ً@, ينال خ�اً نال ـ صحا
النون@/ بفتح نَل فيه واKٔمر ه@/

Ò
غ� وأناله

أنلتك ويقال@: وِنلُته@/ له@, وأنلت ٕايّاه@, وأنلته ونالًَة@/ Kًونا نَي2ً ء ãÏ¿ال ِنلُت ـ لسا
أخذت@/ أيى فتنّولُت@, ã

لَ� xنو يقال@: أن وNوز لتك@/ xونو لك@, وتنّولت وِنلتـك@, نائ2ً@,
تعا�@: وقوله

/@٣٧ . ٢٢ ـ الّتقوي َينالُُه ولكن ِدماؤها و3 ¡وُمها Lَا َيناَل لَن



٣٤٣ نيل

نائل@/ فهو أصاب@, ٕاذا نَي2ً@: ينال ونال ٕاليه@, يصَل لَن أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اKٕصـابة@: أّن Fك ء@/

ã
Ï¿ل ء

ã
Ï¾ ٕاصابة مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد اKٔصل أّن

ا¡ّق@/ جريان عن واLKٕراف اòطأ قبال
ã
| وا¡ّق الطبيعة ع�وفق أمر جريان

كان@/ وسيلة ّ بأيى حيازة مع تنّول هو واKٔخذ@:

فقط@/ الدفع جهة فيه وي2حظ العطاء فهو بالواو@: النول وأمّا

واKٔدب@/ اللغة كتب
ã
| والنيل النول

ã
æمعا اختلطت وقد

Tل@ّ/ ء@أو
ã
Ï¾ ع� ء

ã
Ï¾ اKٕط2ق@ونزول ع�@Lو ٕاصابة اKٔصل: مصاديق ومن

والوصول اKٔع�@/ ا¡ّد ٕا� K Tّل ٕا� الوصول مطلق ٕا� فيه النظر كان ٕاذا والبلوغ
الفصل@/ يقابل ما ٕا� نظر دون من Tّل ٕا� ال�ول مطلق اXلحوظ كان ٕاذا

ã
| ع�اXطاوعة فتدّل كالتنّول@, ]ع�اXطاوعة

ã
الّ� الصيغ

ã
| فهو اKٔخذ@: وأمّا
وأخذه@/ واKٕيصال اKٕصابة

أيضاً وظهر Tض@/ خطأ يشاwه وما واKٕصابة بالصواب النول ترbة أّن فظهر
فتناول@, ناولته فيقال@: وقبوله@, العطاء اختيار ع� وتدّل النول@, من التناول كلمة أّن

اKٔخذ@/ ع�مفهوم اXاّدت�دKلة
ã
وليس| وقِبله@, فأخذه مستمّراً أعطيته أيى

/@٣٧ . ٢٢ ـ ِمنكُم الت>قوي َينالُه ولكن ِدماُؤها و3 ¡وُمها Lَا َيناَل لَن

/@١٥٢ . ٧ ـ م Øwر ِمن َغضٌب م ÔGسَينا الِعْجَل ذوا ÚHا ال>ذيَن ٕان>

/@٣٧ . ٧ الكتابـ ِمن م Ô{َنصي َيناGم ولئك اُ ///@Lا َع� ي Ò�اف ن ÚW نأظلُم Ò Òf



نيل ٣٤٤

¡وم يُصيبه لَن أيى آخر@/ قيد دون من وال�ول وا�ريان اKٕصابة مطلق يراد
والرضـا@, القرب رابطة

ã
| يقع موقعـيّة له التقوي فٕاّن التقوي@, يصـيبه بل دماء Kو

تعا�@/ با$ اXرتبطة غ� الواقعة والدماء اللحوم 2Rف

أّن سبق وقد علمه@/
ã
و| تعا� ا$ عند وJفظ يضبط ما الكتاب@: من واXراد

ã
| Fك يكون@, سبب ّ بأيى والقلب النيّة ã| Xا اòارج

ã
| والتثبيت التقرير هو الكتابة

وغ�ها@/ واNKٕاب والتقدير والقضاء ا¡كم

أنـواع وسائر واLKٕراف والكذب اKٕفـ
اء أّن ليتوّجهوا للناس تنبـيه وهذا
توجب K والعبودّية@: والطاعة والرضا والقرب ّ اGKٕ×يى ال�نا¶ Hالف بوسائل ا¦ّسك
ما حياته جريان

ã
| يصيبه بل ل2ٕنسان@, حقيقيّة ومنفعة وسعادة وص2ح خ� جلب

اً@/
Ø
Ì¾ أو خ�اً ونيّته وتوّجهه وارتباطه وأعFله ]قتÏÉحاKته له يقّدر

التـظاهر دون والتـقوي اKٕخ2ص هو له اXنتج بأّن أيضاً@: يتوّجه أن وKزم
خالصة@/ نيّة دون من اòارج ã| ا¡سنة باKٔعFل

وِمن قاَل ٕاماماً ِللنّاِس جاِعلَُك
ã
Ùæ ٕا قاَل هـن> Ø Ò]فأ بكلFٍت ربJه Òoٕابراه� ابتَ وٕاذ

/@١٢٤ . ٢ الظّا�Xـ َعهديى َينال 3 قاَل
ã
	 ي> ذُر�

واXيل وٕارادته اNKٕاد هذا اختيار واKٕبت2ء@: التحّول@/ ٕاNاد هو سبق@: Fك الب2ء
أمـر ع� خاّص الðام والعهد@: اòارج@/

ã
| ٕاليـه ويُتوّجه يُقصـد من واKٕمام@: ٕاليه@/

اXورد@/ باقتضاء

فٕاذا ,@ ّ الت¿Ìيعيى العهـد به يتعلّق Øح� اKٕمام نفس
ã
|

Ø ã
تكوي� عهـد واKٕمامة

به وا Ø]يأ Øح� للناس@, ٕاماماً وجعله انتخابه Zكن K اKٕمامة اقتضاء الذات
ã
| n@@يوجد

لغ�ه أو لنفسـه ظاXاً كان fن ومعادهم@/ ومعا¾Îم وآداwم وأخ2قهم اعتقاداtم
ã
|



٣٤٥ نيل

من واKٔمانة واKٕلðام العهـد يصـيبه فكيف والصـواب@: والعدل ا¡ّق عن ومنحرفاً
تعا�@/ ا$ جانب

والوصـاية@, با2òفة عyا Øع�Xا اXصطلحة واKٕمامة النبّوة من أعّم واKٕمامة
وبتعيينه@/ تعا� ا$ جانب من يكون أن K@بّد Fyم ك2ًّ فٕاّن

واKٔفكار@, اXنويّات من الباطن ã| ما ]ع�ٕابراز الكلمة أّن سبق الكلFت@: وأمّا
/@
Ø ã
تكوي� ّ خارجيى بوجود أو بوحيى أو بألفاظ

موجودات بوسيلة بالعمل@أو بالقول@فقط@أو التحّول@وٕارادة@امتحان ٕاNاد واXراد
Uتلفة وباُمور كث�ة موارد

ã
| Iقّق قد الّس2م عليه ابت2ءه فٕاّن خارجّية@/ تكوينيّة

وصدق واKٕنفاق@, وك«ÌاKٔصنام@, الولد@, وذبح كاKٕحراق@, متنّوعة@, موضوعات
ã
و|

وغ�ها@/ اòّلة@,



نيل ٣٤٦

رaًة@/ لُدنَك ِمن َلنا وَهْب َهَديَتنا ٕاذ َبعَد قلوَبنا تُِزْغ 3 َرب>نا

القـرآن@, كلFت
ã
| التحقيق كتاب من ا�زء هذا Kٕ[ام وفّقنا الّذيى $ ا¡مد

حرف وأّوله Ì¿ع الثالث ا£لّد وفضله ولطفه بتوفيقه ويتلوه النون@, حرف
Ø
rي وبBمه

الياء@/
Ø
j الواو

اXـوافق وهو ,@٣٠.@١١.@١٣٦٥ تار±
ã
| فة

Ø
Ì¿Xا قم بلدة

ã
| منه فرغـنا وقد

صلوات علzا �Xالعا نسـاء سي(دة ا$ رسـول بنت تولّد يوم الثانية@, bادي ٢٠@من
اXصل(�@/



الفهارس

الكتاب ã| اXآخذاXذكورة ـ@ ١
وموضوعاتمهّمة مباحث ـ@ ٢





٣٤٩ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب@> هذا ã| عyا <@الكتباXنقولة

ه@@/ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب2غة أساس @= أسا@

ه@@/ ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدريد@, Kبن اKٕشتقاق
/@ زكيى aKٔد وتgلته Ø ã

الكَل	 Kبن اKٔصنام
عربّية@/ ترbة بريطانيا@, طبع ,@ Ø�َم ٕاSيل

م@/ ١٩١٩ باريس@, طبع Vّلدات@, ٦ ,@
ã
Ïºللمقّد والتار± البَدء

ه@@/ ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ الَورديى ابن تار±
بريطانيا@/ طبع عربّية@, ترbة التوراة@, من التكوين

م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ ّ ل2ٔزهريى الxذيب
ه@@/ ١٣٤٤ سنة دكن@, حيدرآباد طبع Vّلدات@, ٤ اللغة@,

ã
| ُدريد Kبن مهرة Òا�

ه@@/ ١٣٣٠ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ م�يى xللد ا¡يوان حياة
ه@@/ ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ ّ للجوهريى اللغة صحاح @= صحا@

ٕايران@/ اُفست Vّلدات@, ٨ ,@ الفراهيديى الع�للخليل
ٕايران@, طبع Vلّدين@,

ã
| مشكور@, للدكتور والسامّية@, العربيّة اللغة ã| ,@

ã
فرهنگتطبي�
ش@/ ه@/ ١٣٥٧

ه@@/ ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ العسكريى ه2ل ã
èKٔ اللغويّة الفروق

اKٔمريكّية@, اXطبعة بالفارسّية@, ب�وت طبع ها@كس@, 
Xس اXقّدس@, الكتاب قاموس
م@/ ١٩٢٨



الكتاب هذا ã| عyا اXنقول الكتب ٣٥٠

ه@@/ ١٣٧٦ ب�وت@, Vلّداً@, ١٥ منظور@, Kبن العرب لسان @= لسا@
ٕايران@/ طبع Vّلدات@, ١٠ ,@

ã
Ïºللط� البيان Vمع

ه@@/ ١٣٤٦ Vلّدين@,
ã
| ,@Í½م طبع ,@ ّ للمسعوديى الذهب مروج @= اXروج@

ه@@/ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة @مصباح =@ مصبا
م@/ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه@, ثروت بتحقيق قتيبة@, Kبن اXعارف
م@/ ١٩٥٧ ب�وت@, طبع Vّلدات@, ٥ ,@ للحمويى البلدان معجم

ه@@/ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب
ã
للراغب| @مفردات = مفر@

ه@@/ ١٣٩٠ ,@Í½م Vّلدات@, ٦ فارس@, Kبن اللغة @مقاييس = مقا@
م@/ ١٩٦٥ ب�وت@, طبع نوتل@, لفردينان والعلوم اKٔدب

ã
| اXنجد

اKٔدب@/ كتب فكث�من التأليف
ã
| َمراجعنا وأمّا



٣٥١ الكتاب ã| مهّمة مباحثUتلفة

الكتاب@> ã| مهّمة <@مباحثUتلفة

ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ن و والقلم@, ن ـ تأويل
نبو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آثار \انية وهيى العاّمة@, للنّبّوة خصوصيّات
ٕاSيل / / / / / / / / / / / / / / / / / `سخصوصيّات وهو القرآن@,

ã
| به يتعلّق وما اSKٕيل

نزل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXصطَلح ومفهومه القمر@, مع�مَنازل
نسخ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¢تلفة ومصاديقه النسخ@, حقيقة
Ì»ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / باKٔصنام يتعلّق Dف سبعة اُمور
Ì¿ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ì¿والن البدن@, ا�دث@, الق�@,
نشط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / السلوك

ã
اòمس| واXراحل ـ والنازعات

نصت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وانتفاؤه القراءة@,
ã
اKٕنصات| ا�ّن@,

Í½ن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وٕاشتقاقها النا¼Íة@, النصاري@,
نطق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nوالعوا اXوجودات

ã
| وحقيقته النطق@,

نفخ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا
ã
| وحقيقته النفخ@,

نفع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا
ã
| النفع ,@ ØÍÉوال النفع النافع@,

نقب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيّته Ì¿ع�ثKٕا النقباء@,
uر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nالعوا

ã
| الyر وحقيقة والyر@, ا�نّة

نوح / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن من به يتعلّق أمراً Ì¿ع و\انية نوح@,
نور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخواّصه وأنواعه@, نور@,
نور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تفصي2ً النور آية تفس�



الكتاب ã| مهّمة مباحثUتلفة ٣٥٢

نوق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / القرآن من wا يتعلّق ا
Ø
W اُمور و\انية الناقة@,

نوم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مراتب `سة وGا النوم@,
ã
| الرؤيا

نيل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الكلFت حقيقة بكلFت@,
Ò
oٕابراه� ابتَ

حرف Ì¿ع الثالث ا�زء
ã
| ويتلوه ,@Ì¿ع

ã
æالثا ا�زء

Ø
k قد وقّوته ا$ Mول

والياء@/ الواو



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

والّصـلوة فيه@, للّسـلوك ووفّقنا ليل Òا� اÒXشـروع ذا ßG َهـدانا الّذيى � ا¡مُد
آله وع� عباده@, ع� وا¡gَة الكتاَب ليُعل+م بعثَه الّذيى ُرُسله أ¾Ìف ع� والّس5م

خلقه@/ من وخ�ته أ<طهار أ<وصياء

,@hالكـر القرآن كلFت
ã
| التحقيق كتاب من Ì¿ع الثالث ا�زء فهذا وبعد@:

<@ينـفع يوم
ã
|

ã
� ُذخراً Nعله وأن ٕا[امه@,

ã
|

ã
يوفّق� أن وأسأله الواو , حرف وJتويى

بنون@/ و< مال

بك@, ٕاّ< قّوة و< حوَل و< ,@Í½والن التوفيق ومنك اXّنة@, ولك ا¡مُد لك اللّىهّم
مع�@/ خ� ٕانّك

/@ أمريى
ã
� Ì

Ù
وي« َصدريى

ã
� Ì¾Wح رب+

اXصطفويى حسن



بابحرفالواو
وأد@:

Gا بَثَقلها@: مشت ٕاذا ل5ٕبل يقال ء@/
ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ ٕاثقال ع� تدّل كلمة وأد@: ـ مقا

وأَدها يعلوها@/ الّذيى بال�اب تَثقل فهيى حّية@, تُدفَن ا Øu@>ٔ هذا@, من ْوءوَدة ÒXوا وئيٌد@/
َوْأداً@/ َيئدها

وكانت حّية@, وهيى الق	
ã
| دفyَا أيى مَوُءودة@: وهيى َيِئدها@, ِبنتَه وأَد ـ صحا

واتّأَد تَُؤدة@/ ع� أيى وئيداً@, مَشياً ومَشا الشديد@/ الصوت والَوئيد@: البنات@/ تَئد @ِكندة
تثبaْت@/ أمرك@: ã

| واتِّئْد واو@, اتّأد وأصل وتَفّعل@, افتعل وهو وَتوأد@, مَشيه ã
|

وLوه@/ سقط ٕاذا ا¡ائط كصوت الشديد@,
ã
العا� الصوت والَوئيد@: الَوأد ـ لسا

الوائد وأَدها اÒXوءودَة@, ووأَد ُبعد@/ من ّ ويى aكالد يُسَمع ع�أ<رض الَوطء شّدة الَوئيد@:
وتفتح@: سا@كنة والتgؤَدة به@/ وذهبْت غيّبتَه ٕاذا أ<رض@, عليه وتوّدأْت وائد@/ فهو َيئدها
ُوأَدة فأصلها أ<مر@:

ã
|

ã
Øæ@ع�التأ[ التgَؤدة وأمّا :@ ّ أ<زهريى قال والرزانة@/ @وا¦ّهل

ã
Ùæالتأ

أ<مر@/
ã
| Øæ@تأ ٕاذا يّتئد@: اتّأد وقد ُو@كأَة@/ أصلها التgـكَأة مثل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
معنويّاً@/ أو ماّديّاً التثقّل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن



وأد ٨

والصوت العـمل@,
ã
| بتثـقّل وا¦ّهل

ã
Ùæالتأ إ<ثقـال@, أ<صل@: مصـاديق ومن

الّسمع@/ ع� ثقي5ً بكونه الشديد

أ@ك	@/ ٕاشتقاق د@: أيى دوء@, أود@, ودأ@, ـ وب�مواّد وبيyا

أ<رُض@, عليه توّدأت قوGم@: ومyا اللغة@, كتب
ã
| مفاهoاXواّد اختلطت وقد

توأَدْت@/ وهكذا غّيَبْت@, ٕاذا

الوأد@/ عليه يدّل و< للودأ@, هو ا Ø̂ ٕا واXواراة@: التغييب fفهوم

/@٨ . ٨١ ُقِتَلتـ ذَْنٍب � ُسِئَلتبأيى ةُ ْوُؤوَد ÒXا وٕاذا َجْت ُزو� الّنفوُس وٕاذَا

بلحـاظ والتأنيـث ء@,
ã
Ï¾ أثقـلها

ã

الّ وهيى اÔXثـقَلة ]ع� الوأد من وءوَدة@: ÒXا

لشخصيxّم @معيشxم@ومنافياً
ã
| وُيتوّهم@كونه@مزاaاً ثقي5ً يَُعّد كّل@نفس النفس@,@واXراد

أخري نفوس من أو Gم البنات من الفرد ذلك كان سواء اXع�@, جهة من وعنواuم
مزاxaا@/ يتوّهم

تعا�@: �ا بيد الرزق فٕاّن

/@٣١ . ١٧ ـ ا@كُم وٕايّ نرُزقهم Lُن ٕام+ٍق َخشيَة أو1َد@كُم َتقُتلوا و1

Gا@: <حقيقة ٕاعتباريّة كوuا مع الدنيوّية@, والعّزة والشخصيّة العنوان وهكذا

/@١٣٩ . ٤ ـ يعاً Òb 7ِ ةَ العز8 فٕان8 ةَ الِعز8 عنَدُهم أَيْبَتغوَن

ã
| ثقيـلة كوuا فٕاّن اXعـ�@, هذا ٕا� ٕاشـارة الَوئيد@: دون باÒXوءودة والتعبـ�
فليست والواقع@, ا¡قيقة

ã
| > بنظرهم ثقيلة فهيى ون@, ØYيتو ع�ما وعي¿Îم حياtم

العنوان@/ wذا يذكرن Ø
ح ثقيلة النفوس هذه

و<يxم@, وIت كفالxم
ã
| لكوuا للنفوس@: القتل مصاديق أعظم من فقتلها

أولياءها@/ ويرزق يرزقها �وا بثقالxا@, وأ<رضتتحّمل



٩ َوءل

ã
| متوّغل فهو وعم5ً@, عقيدة التاّم الكفر عن يكشف القتل هذا أّن ٕا� مضافاً

أثر@/ ال¿Ìف من له وليس الباطل@, واGوي يّات اXاد+
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َوءل@:
وَوأَل@: /@ يى Ød الفاعـل Ëºوبٕا التجأ@, وعـد@: باب من يَئل �ا ٕا� وأل ـ مصبا

اXرجع@/ وِئل@: ÒXوا رجع@,

اجتمعت@/ إ<بُل@: اسـتوألت يقال والتجاء@, Qـّمع ع� تدّل كلمة وأل@: ـ مقا
اXتجّمع@/ الَبعر من البَنّة والَوألة@: يئل@/ وأَل من لجأ@, ÒXا واXوِئل@:

َوْأً<@/ أئل فأنا �أت@, أيى ٕاليه@, وألُت تقول@: لجأ@, ÒXا وئل@: ÒXا ـ ٣٦٧.٨ الع�
ء
ã
Ï¿ب الطائر م5وذة واXواَءلة@: َمرابÎÉا@/

ã
| بأبواGا اختلطت قد sالغ أبعار والَوألة@:

Yزة اُ<و� الواو تصـ� أوائل@, قلَت bعت فٕاذا@ ال5جٔي@, والوائل@: ـقر@/ aالص افة ÒU
الواوين@/ التقاء @كراهية

منه@: وواَءل أ@/ Ò� وِوئاً<@: مُواَءلة وواَءَل ووئي5ً@, وُوُءوً< َوأً< ٕاليه وأَل ـ لسا
موضع ٕا� التجأ ٕاذا وائل@: فهو يئُل وأَل وقد باَدر@/ اXكان@: ٕا� وواَءَل النجاة@/ طلب

وSا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قريبة وهيى ابت5ء@/ عن وHلّص التجاء هو اXاّدة@: هذه
ã
| الواحد أ<صل أّن

والنaجو@/ اللaجأ
ã
çماّد من

وقوعه@/ بعد إ<بت5ء من التخلّص مفهوم النaجو@: ã| وي5حظ



وبر ١٠

النفس@/ ¡فظ ء
ã
Ï¿ب إ<عتصام مفهوم اللaجأ@:

ã
و|

مواجه@/
Ø
Ì¾ من واعتصام التجاء العوذ@:

ã
و|

ٕابت5ء@/ عن للتخلّص مدبرة حركة فّر@: ÒXا
ã
و|

Ìيعة@/
Ø
ال« ا¡ركة هرب@: ÒXا

ã
و|

منه@/ فراراً وٕابت5ء
Ø
Ì¾ عن تنّحيى ناص@: ÒXا

ã
و|

َموِعٌد م Ô ÒGَبل الَعذاَب م Ô ÒGَلَعج8ل كَسبوا ]ا يؤاِخُذهم لَو الّرaة ذو الَغفوُر وربKَك
/@٥٨ . ١٨ ـ َموئً+ دونه ِمن دوا

ß
ÒNلَن

عن ويتخلّصون ٕاليه يلتجئون مَلجأ اÇXوِعد اليـوم ذلك
ã
| أبداً <@Nدون أيى

Gم@/ اXواجه العذاب

Gم إ<مهال فٕاّن غضبه@, رaته سبق ٕا� ٕاشارة الرaة@: وذيى ٕاËºالغفور وذ@كر
ذنوwم عن ويستغفرون م

Ø
wون@وُينيبون@ٕا�@ر

Ø
يتن} لعلّهم رaة@, تعا�@وٕادامة منه رaة

للعذاب@/ اXوعد بلوغ قبل

الرaة صاحب تعا� أ@نّه ٕا� ٕاشارة :@oالرح دون الرaة ذيى بكلمة والتعب�
موردهم@/

ã
| غ�ه صاحبGا و< اXطلقة

قاطبـة وبيده ين الد+ يوم مالك تعا� فٕانّه وِعـد@: ÒXا يوم
ã
| اXوئل انتـفاء وأمّا

باطناً@/ و< ظاهراً > شيئاً يومئٍذ أحد و<@Zلك اُ<مور@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وبر@:

داّبة@/ والَوْبر@: معروف@/ فالَوَبر@: منفردة@/ هيى بل <@تنقاس@, كلFت وبر@: ـ مقا
أحد@/ أيى وِابر@, بالدار وما غار@/ الص+ الكَْمء ِشبه أوَبر@: وبَنات



١١ وبر

تِعب@, باب من مصدر أ<صل
ã
| وهو ,@sللغ كالصوف للبعـ� الَوَبر ـ مصبا

ُدويبة والَوْبر@: وأسباب@/ سَبب مثل أوبار وا�مع وِبرة@/ وناقة الَوَبر@/ كث� وِبر@: وبع�
ابن وقال Îام@/ ßºو Îم

Ò
º مثل ِوبار وا�مع َذنبGا@, > كح5ُء اللون َغ	اُء نّور الس+ Lو

عرس@/ بنات جنس من هيى وقيل واُ<ن�َوْبرة@/ َوْبر@, الذكر :@
Ø ã
èأ<عرا

ّمور aالس وَبر وكذلك أوبار@/ وا�مع إ<بل@وأ<رانب@وLوها@, صوف الَوَبر: ـ لسا
وَبَرة@/ الواحدة والفَنَك@, والثaعالب

توب�اً@: أ<رنُب وَوبaرِت الوَبر@, كث�ة وَوْبراُء@: وِبرة وناقة وأوَبُر, وِبٌر بع� ـ أسا
ٕاذا توب�اً@: أمره ف5ن وبaر ا£از@: ومن أثرها@/ يُقّص لئ5ّ قوا_ها ع�وَبر

ã
Ï¿] أن وهو

ه@/
Ø
Fع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وتستعمل ونظ�ه@/ ل5ٕبل وف gكالص يكون ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن
متناسبة@/

ã
æمعا

ã
| استعارة

أثاثاً وأشعارها  وأوبارها  أصـوافها  ومن نـعام@/// ا1ٔ ُجلوِد@ من َلكُم وَجَعَل
/@٨٠ . ١٦ وَمتاعاً ٕا�ح�ـ

يتّخذ أ<مُعز@/ ã| Fك وأ<شعار بال@/ ا<�
ã
| Fك وأ<وبار أ<غنام@/

ã
| Fك أ<صواف

وا¡Çياة@/ اÇXعاش تأم�
ã
| ويُعمل يxيّأ ما وأ<ثاث@: البيـت@/

ã
| وأثاثاً لباساً مyا

وغ�ه@/ لباس من به يتمتّع ما واÒXتاع@:

إ<ستفادة ترتيب ٕا� حفظاً أ<شـعار@: وقبل أ<صـواف بعد وقعت وأ<وبار
وكيفاً@/ Ó

Ø
Fك مyا وا¦تّع

ليس الدنـيوّية@, ا¦Çتّعات كسائر مyا ا¦تّع كون ٕا� ٕاشارة ح�@, ٕا� وقوله@:



وبق ١٢

له <زم فإ<نسان والفناء@, الزوال معرض
ã
| كإ<نسان وأجزاءها أ<نعام ٔ<ّن ,@ ّ بدا_يى

هو عليه اXعتمد
ã
البا{ ا Ø̂ وٕا عليه@, يعتمد أن يصلح > ّ اXاّديى ا¦تّع أّن ٕا� يتوّجه أن

/@
Ø ã
æالروحا ا¦تّع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وبق@:

أ<خري والكلمة َموِبق@/ ب�شيئ� حاَل ء
ã
Ï¾ لكّل يقال كلمتان@: وبق@: ـ مقا

اXوِعد@/ وِبق@: ÒXا ويقال@: /@�ا وأوبقه هلك@/ وَبق@: ـ

الُوبوق@/ من مسِجد مثل وِبق@: ÒXوا هلك@/ ُوبوقاً@: وعد باب من يِبق وبَق ـ مصبا
ٕاËºفاعل@/ وهيى ,@

ã
Ï¼عاXا@ أيى اXوِبقات@, يرتكب وهو أوبقُته@, فيقال: ويتعّدي@باGمزة

وأوبقه هلك@/ واستوَبق@: وبَقاً@, يوبَق ووِبق وُوبوقاً@, َوبْقاً يِبق الرجل وبَق ـ لسا
حَبسه@/ أوبقه@: وقد فيه@/ نِشب ٕاذا َدينه@:

ã
| ووِبق ذلaله@/ أيضاً@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن والفناء@/ لله5ك سبباً يكون ما هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

اÇXعيشـة نظم اخت5ل أوجبت
ã

الّ

ã
Ï¼عاXا وهكذا لله5@كة@/ سـبباً كان ٕاذا@ اXوِعد

الشديد@/ ا¡بس وهكذا شديدة@/ مضيقة يوجب الّذيى ين aالد وهكذا اXنجّرة@ٕا�الفناء@/

باXوضوع@/ يرتبط ما وTو@:
ã
وف� هلك

ã
| سبق وقد

/@٣٤ . ٤٢ ـ َكث� َعن َكَسبوا وَيْعُف ا@
ß
[ ُيوِبقُهن8 أو

أيدvم كسبت ما بسبب َمعرÎÈا
ã
| ويوردهّن ا5G@كة موجبات Gم يوجد أيى

القلبيّة أو ا�زئيّة خطاياهم كث�من عن تعا�يعفو أ@نّه مع ي+ئة@, aالس أعGFم جزاء ã
و|

تعا�@/ Mقوقه يتعلّق ما أو اXشت}ة أو اXنويّة



١٣ وبل

وٕاغFضوعفو, آخر لطف إ<ه5ك@وإ<فناء: دون اXقام@بإ<يباق
ã
| التعب�

ã
و|

م@/
Ø
wر ٕا� وينيبون ون

Ø
يتن} لعلّهم

وَجَعْلنا م Ô ÒG َيْسـَتجيُبوا َفلَم فَدَعْوهم Ôrَزَعْم ال8ذيَن
ã
Ìكا� Ô¾ ناُدوا@ يقوُل ويوَم

/@٥٢ . ١٨ ـ َموِبقاً م Ô Òy بَيْ

والتوّجه الدعوة رابطة
ã
| اXدعوين� وال¿Ìكاء اXنادين �ب� بيyم جعلنا أيى

والشّدة والظلمة والضيق والذلّة والفناء ا5G@كة فيه Øتتج� ً5ّT اXدعّوين@: هؤ<ء ٕا�
ا5Gك@/ ٕا� اXوجبة وإ<حتباس والعذاب وإ<بت5ء

يذكر هذا وع� ٕا¾Ìا@كهم@/ ونتيجة دعوtم وحقيقة توّجههم باطن Gم فتظهر
قوله@: الكرZة ا<�ية بعد

فاً@/
ß
Í Ö½َم َعyا@ دوا@ ß ÒN Ònو ُمواِقعوها م Úu أ َفَظّنوا@ اَر@ النّ الُمْجِرموَن وَرأي

أعGFم نتيجة ويشاهدون ا5G@كة@, نزول Tّل أيى وِبق@, ÒXا ا¤ّل هذا
ã
| في�لون

أمرهم@/ وبال ويذوقون

بقوله@: Ø	ع حيث الكلمة@: مفهوم من ذ@كرنا ما تؤيّد ا<�ية وهذه

اَر@/ النّ الُمْجِرموَن وَرأي

النّار@/ بدخول التعب� دون

والبوق@/ والقوب الوقب مواّد ومع�من لفظاً قريبة اXاّدة أّن O و<
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وبل@:

أ<صل وكان مطرها@, اشتّد وُوبوً<@: وعد باب من َوب5ًْ Êُء
Ø
ال« وَبلِت ـ مصبا

وزناً oالوخ والوبيـل@: وابل@/ للمطـر يقال وGذا به@, للعلم فحذف Êء@,
Ø
ال« مطُر َوبَل



وبل ١٤

أو رطباً رعي ÒXا كان سواء وخم@, ]ع� وَوبالة َوباً< اXرتع وبُل من والَوبال /@
Ó
ومع�

والعمل َوبال@, العاقبـة سوء
ã
| قيل :@

Ø
Ì¾ ٕا� oالوخ اXرعي عاقبة كان ا ØXو يابساً@/

:@sالغ واستوبلت َوبيل@, فهو اشتّد@, ٕاذا ء
ã
Ï¿ال وبُل يقال@: صاحبه@/ ع� َوبال ي+ٔي aالس

َمرتعها@/ َوبال من [ارضت

الشديد@/ اXطر والوابل الَوبل وQّمع@/ ء
ã
Ï¾

ã
| شّدة ع� يدّل أصل وبل@: ـ مقا

يوافِقْك n ٕاذا البلد@, واستوبلت /@oوخ أيى َوبيل ء
ã
Ï¾ يقال@: ومنه ِثَقله@/ ء@:

ã
Ï¿ال وَوبَلة

يتوّ<ه أمره
ã
| الثقـيل الرجل والوبيل@: الشـديد@/ الÍÉب والوبيل@: ÇTبّاً@/ كنت وٕان

الث+ـياب@/ wا يدّق
ã

الّ القَّصـار خشبَة والَوبيل@: الشديد@/ أ<مَعز وِبل@: ÒXوا <@ُيصلحه@/

ا¡طب@/ من زمة Ô¡ا والَوبيل@:

اف@ÍÈره@: ÔO الّذيى ل5ٔمر قيل الث+قَل: وXراعاة القِطار, الثقيل اXطر الَوبْل@: ـ مفر
َوبال@/

الواِبل@/ من مَوبولة وأرض الَقْطر@/ ْخم aالض الشديد اXطر والواِبل@: الَوبْل ـ لسا
فاُِبلنا@, ب�الّسحاب �ا فأ@لَّف ا¡ديث@:

ã
و| الَوبل@/ هو واXطر وابل@, سحاب الليث@:

وأ@كaد@/ َو@كaد مثل الواو@, من بدل فيه واGمزة الَقطر@, الكث� اXطر وهو َوب5ًْ@, مُِطرنا أيى
واXكروه@/ الث+قَل أ<صل@:

ã
| والَوبال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن معنوّية@/ أو ماّديّة ثَقالة ã| شّدة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

وكثافة@/ غلظة فيه الوبيـل واXرتَُع الغلـيظ@/ الثقيل والّسحاُب الثقيل@/ الشـديد اXطر
العمل وَوبال ÍÈر@/ فيه شديد مكروه غليظ َوبيل وأمر ثقيل@/ شديد وبيل وخشب

وهكذا@/ اXكروهة@/ الشديدة ونتيجته منه اXتحّصلة ثقالته



١٥ وبل

الشديد@, وق aوابَل�@]ع�الس� Ìيانّية@أيضاً
Ù
الع	ّية@وال« اللغة

ã
| اXاّدة @أّنO>و

الشديد@/ واXطر

/@١٥ . ٥٩ َعذابـ م Ô ÒGو أمِرِهم َوباَل ذاُقوا قريباً َقبلهم ِمن ال8ذيَن @َكَمَثِل

/@٥ . ٦٤ ـ َعذاٌب م Ô ÒGو أمِرِهم َوباَل َفذاُقوا َقْبُل ِمن َكَفروا ال8ذيَن َنبُؤ يأِتكُم nأ

أْمِرها عاقبُة وكاَن أْمِرها َوباَل فذاَقْت ا@/// Ùwَر أْمِر َعن َعَتْت َقريٍة ِمن وكأي�ن
/@٩ . ٦٥ ـ Ìاً

Ö
ُخ«

/@٩٥ . ٥ ـ أمره َوباَل ِلَيذوَق ///@ داً فجزاٌء ُمتعم� منكُم َقتله وَمن

والثقالة@/ والَوخامة وال¿Ìافة كالكرامة ,@
Ø
ËÉبال َوبُل من مصدر والَوبالة الَوبال

أو
Ø ã
æÊ»ج كان حاّسة ّ بأيى ء

ã
Ï¾ خصوصيّات من Í½تU ^وذج ٕاحساس والذوق@:

عّقب هذا وع� الدنيا@,
ã
| يكون وذوقه الوبال هذا فٕاّن وق@: aبالذ والتعب� /@

Ø ã
æروحا
بقوله@:

/@oأل َعذاٌب م Ô ÒGو

ذلك عـوارض من يكون عقيدًة@: أو عم5ً ل5ٔمر الشديدة الثقالة أّن O >و

ã
| أو الدنيا

ã
| ا�زاء ع� مقّدماً يكون وهو وا�زاء@, العذاب قبيل من وليس أ<مر@,

يكون وأن <بّد الثقالة أّن حيث منكر@, ٔ<مر مستق5ًّ جزاًء كونه يناسب و< ا<�خرة@,
Xوضوع@/ عارضاً

/@١٦ . ٧٣ ـ َوبيً+ أْخذاً فأَخذناُه سوَل الر8 فَع½Ïفرعوُن

ل5ٔخذ@/ عارض صفة فهو ثقي5ً@, شديداً يكون ]ع�ما الَوبال من فعيل الَوبيل
أ<عراض@/ من اXاّدة مفهوم ع�كون يدّل وهذا

بَرْبوٍة َجن8ة َكَمَثل ///@ َصْلداً @كَُه Ò Òف� واِبٌل فأصابَه تُراٌب عليِه َصْفواٍن كَمَثِل fَثلُُه



وتد ١٦

/@٢٦٥ . ٢ ـ َفَطّل وابٌل ا Ö{ُيِص n فٕان ßِضعَف� @ُكَلها اُ فآَتْت وابٌل ا Òwأصا

ع� يدّل وهو والثـقالة الشدة عنه يصـدر ما ]ع� الَوبال@: من فاعل الوابل
الثبوت@/ ع� يدّل الَوبيل أّن Fك ا¡دوث@,

كّل
ã
| والثaقالة الشّدة فٕاّن الِقطار@, الضخم الشديد اXطر الواِبل@: مصاديق ومن

ã
| Fك عليه@, واXقاميّة الك5ميّة القرائن بد<لة اXصاديق أحد وتعي� Mسـبه@/ ء

ã
Ï¾

الكرZة@/ ا<�ية هذه

واشـتداده فيه@, اXع� هذا ويشتّد بالصـفا يتّصف ما وهو َفع5ن@, فوان@: aوالص
شـيئاً@/ و<@ُينبت أثر منه <@ينمو الّذيى لب gالص لد@: aوالص واسـتحكامه@/ خلوصه شّدة

واXسكنة@/ اòضوع وهو ب Ûال� من اب Ûوال�

قوله من اXفهوم اÔXنـِفق وهو يُنِفق الّذيى ٕا� راجع fَثُله@: ـ قوله
ã
| والضم�

وظاهره وَصلد@, ُصلب باطنه تراب@, سطحه ع� كَصفوان فهو صَدقاتكم@, <@تُبِطلوا
وجريان شّدة فيه وابل يُصيبه

Ø
j ُخÍÉاً@, وينتج نباتاً ُينبت أن يقبل وخضوع تراب

شيئاً ينتج ف5 لبّية@, gالص أ<ّوليّة حالته ع� في�كه اXاء@, من سيل أو مطر من وسوق
ء@/
ã
Ï¾ فيه يؤّثر و<

اÔXبِطل للمنِفق مثَل فٕانه الناس�@, رئاَء �اXنِفق ٕا� الضم� ٕارجاع يناسب و<
ومتّمم@ٔ<صل@اXوضوع/ @ويدّل@عليه@ذ@كر  الفاء@للد<لة@ع�@نتيجة@أصل@البحث واXوضوع /
¾Ìك@,

ã
| عمل فٕانّه بالوابل, ثانياً @يبطل Ø
ح أ<ّول من <@عمل@له

ã
اXرا� ٕا�@أّن مضافاً

أ<صل@/ من فاسدة ونيّته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وتد@:

َوتْـد ويـقال َوِتـَدك@/ وِتْد وتََده@, يقال@: الَوِتد@, هيى واحدة@, كلمة وتد@: ـ مقا



١٧ وتد

َوِتد@/ كأ@نّه باطyا
ã
| الّذيى اُ<ذن@: وَوِتُد أيضاً@/

لغة@, التاء وفتح أوتاد@, وÇbعه الُفصحي@, وهيى ا¡جاز لغة
ã
| الَوِتد@: ـ مصبا

من َوتْداً أِتُده الَوِتَد وتَدُت َوّد@/ فيب� القلب بعد فيُدغمون التاء يُسكنون Sد وأهل
لغة@/ وأوتدته@, بأ<رض@, أو Mائط أثبتّه وعد@: باب

والَوِتد واتُد@, يا الوِتَد ِتِد ويقال@: أوتاداً@/ الَوِتد مع ÔN وتد@: ـ ١٤٨.١٤ الxذيب
ووَتـد@/ َوِتـد لغـتان@: وفيه َوِدٌد@/ يقولوا أن أرادوا م Øu@كأ َوّد@, للَوِتد ويقال@: َموتود@/

واِتٌد@/ َوِتٌد ويقال@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

م«Êر كٕادخال فيه@, وٕاحكامه Tّل
ã
| ء

ã
Ï¾ ٕادخال اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أ<صل@/ لوازم من إ<ثبات ومفهوم والشّد@/ إ<حكام مع Tّل
ã
| حجر أو خشب أو

َوتْداً يَِتد وتَد فيقال@: الوعد@,
ã
| Fك منه ويشتق كالَوعد@, ÍÈب باب من وهو

ã
| والَوِتـد وعود@, ÒXكا وتود ÒXوا كالواعد@, والواِتد ٕايتاداً@/ يوِتُد وأوتَد كِعْد@, وِتْد وِتَدًة
ويُشّد كَم ÔJو Tّل

ã
| يُدَخل وغ�ه كاÊ»Xر ء

ã
Ï¾ ع� ويطلق كاòِشن صفة أ<صل

فيه@/
/@٧ . ٧٨ ـ أْوتاداً باَل

ß
� وا ِمهاداً ا1ْٔرَض َعِل Ö ÒS Ö

Ònأ

وكون هاد@/ ßXا ومثـله وإ<سـ�احة@, للسكونة وموطّأ مهـيّأ Tّل جعل هد@: ÒXا
كا�زء تكون Mيث أ<رض

ã
| وتثبيxا وٕاحكامها ٕادخاGا عن عبارة أوتاداً@: ا�بال

اGواء تصفية جهة من مyا@, وإ<ستفادة ل5ٕس�احة أ<رض لxيّؤ oتتم وهذا مyا@/
أ<رض@/ حركة

ã
| إ<عتدال وحفظ وتأم�اXاء

اXع� وهذا وٕادامة@/ استمرار ع� يدّل أ<لف فٕاّن هد@: ÒXا دون باßXهاد والتعب�



وتر ١٨

فzا@/ ل5ٕس�احة أ<رض استعداد يناسب

/@١٢ . ٣٨ ـ ا1ٔوتاد ذو وفرعوُن وعاٌد نوٍح قوُم قبَلُهم َبْت @كذ8

مُثبتة gة ÔT أبنية من أ<رض@,
ã
| ويُشّد كم ÔJو ُينصب ما الوِتد@: bع أ<وتاد

وبصورة غ�ها, خشب@أو أو حجر أو كان@من@فلّز سواء الثابت@, كاÊ»Xر منصوبة@فzا
غ�ها@/ أو ع5مة أو جدار أو منارة أو بيت

أ<رضوظّن
ã
| اXثبتة اُ<مور ع�هذه اعتمد ٕاذا إ<نسان أّن ع� تنبيه وهذا

فهو الدنيوّية@: و[اي5ته والتذاذه حياته واستمرار استقراره ودوام òلوده موجبة ا Øu@أ
شديد@/ تعقّل ضعف

ã
و| فكر اLراف

ã
|

/@١٢٩ . ٢٦ ـ ُلُدون Ö ÒH َلَعل8كُم َمصاِنَع وَتتِّخُذوَن َتْعَبُثوَن آيًة ِريٍع ِبُكل� أَتْبُنوَن

وجـّل عّز �با وبإ<رتباط ا¦اي5ت من بالتقوي Jصل ا Ø̂ ٕا للنفس فاòلود
نوره@/

ã
| والبقاء عظمته

ã
| وبالفناء عنده مقامه وتثبيت

/@٢٧ . ٥٥ ـ وا1ٕ@كْرام +ِل Òذو@ا� َرب�َك َوجُه Ò� وَيبْ فاٍن zا َعلَ َمن Kُكل@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وتر@:

<@تتشابه@/ مفـردات هيى بل واحد@, قياس ع� كلمة Qٔي n باب وتر@: ـ مقا
اXداَومَة والَوت�ة@: عليه@الطaعن@/ يُتعلaم ُء

ã
Ï¾ والَوت�ة: الفرسمستَديرًة@/ ُغّرة فالَوت�ة@:

والِوتر َوتراً@/ أِتره وَترته يقال@: حل@, aالذ والَوتر@: َوت�ة@/ ع� هو يقال@: ء@,
ã
Ï¿ال ع�

أ<نف@/ طرف والَوترة@: وأوترtا@/ وترtا يقال@: معروف@, القوِس@: وَوَتر الفرد@/ والَوتر:
مداَر@كة@/ فهيى وٕاّ< ف�ة@, Fyبي وقعت ٕاّ< <@تكون أ<شياء@:

ã
| اXواتَرة أمّا

القوس@: وأوترُت وأسباب@, سَبب مثل أوتار bـعه للقوس@, الَوَتـر@: ـ مصبا



١٩ وتر

والَوت�ة@: فzا@/ لغة والَوت�ة@: ب�اXنخرين@/ ما حجاب أ<نف@: وَوترة وَترها@/ شددت
اXداومة والوت�ة@: ف�ة@/ أيى وت�ة@, عمله

ã
وليس| واحدة@, ع�َوت�ة وهو الطريقة@,

جاءت ٕاذا اòيل@, تواترت يقال@: التتابع@, وهو التواتر@, من مأخوذة وهيى ء@,
ã
Ï¿ع�ال

الفرد@/ والَوتر@: َوتر@/ بعد َوتراً متتابعـ� أيى ي@,
Ò
تَ� جاءوا ومنه بعضاً@/ بعÇÎÉا يتـبع

لغة
ã
| وبالفتح ,@oو[ـ ا¡جاز لغة ع� Ì»بالك والِوتر@, والّشفع ـبعة@: aالس ã| وقرٔي

زيداً ووترت مثله@/ وأوترته أفردته@, وعد باب من وترًا@: العدد وترت ويقال@: غ�هم@/
نقصته@/ حّقه@:

يُسـّمون ا¡جاز وأهل العدد@/ من يتشفّع n ما أو الفرد@, والَوتر@: الِوتر ـ لسا
حل@, aالذ

ã
| الظلم والَوت�ة@: والِوتر والَوتر الواو@/ يك«Ìون Sـد وأهل الَوتر@, الفرد

]كروه أدركته من وكّل وِترًة, َوترته@َوتراً وقد الثأر� ْحل: aالذ� عامّة/ حل aالذ هو وقيل
العـالية أهل يونس@: قال بدمه@/ يُدِرك فلم قتيل له قُتل الّذيى واXوتور@: وترَته@/ فقد
من ومyم الواو@, من مبَدلة التاء ي@:

Ò
وتَ� حل@/ aالذ

ã
| والَوتر العدد@/

ã
| الِوتر يقولون@:

وُمَعلaقها@, القوس Ìعة ß¾ والَوَتر@: َسكري@, ألف ]�لة للتأنيث ألفها وNعل ½Íف <@يَ
أوتار@/ وا�مع

طنبور@/ بند كFَن@, ِزه @= @ ßِي� ـ@ @ ع	يى @ـ@
ã
تطبي� فرهنگ

طناب@/ @= ا@ ß�َي@ ـ @ آراميى @ـ@
ã
تطبي� فرهنگ

طاق@/ عدد تyا@, و يكتا @= @ Òِي� @ـ@ @آراميى @ـ
ã
تطبي� فرهنگ

طاق@/ عدد تyا@, و يكتا @= ياَتر@ ـ@ @ ع	يى ـ@ @
ã
تطبي� فرهنگ

طاق@/ عدد تyا@, و يكتا @= ايتار@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وتر ٢٠

والتحقيق@:

أّن وسبق التشّفع@/ قبال
ã
| بودن� �تyا التفّرد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

مطلوب@/ لغرض بآخر قّوة أو ء
ã
Ï¾ ٕا¡اق هو الشفع

الثـأر@/ ]ع� حـل aالذ اXنخـرين@/ ب� ا¡جاب الفرد@/ العـدد مصاديقـه@: ومن
ثأره يَطلب له شفع > فرداً فيب� بدمه@, يُدِرك nو قتيل له قُتل الّذيى وهو واÇXوتور
أو ٕافزاع أو بظلم أفردته ومن موتور@/ وهو فأفردته ]كروه أدركته من كّل وُيعينه@/

اXتفّردة@/ والطريقة غ�ه@/

التشّفع@/ وفقدان التفّرد مفهوم Iقّق من ف5@بّد

أ<صل@/ آثار fن والوحشة@: والضعف النقص ـ oمفاه وأمّا

Ìيانّية@/
Ù
وال« الع	يّة من fأخوذ القوس@: Ìعة ß¾ مفهوم وأمّا

/@٣ . ٨٩ ـ
ß
Ì» يَ ٕاذا والليِل والَوتِر فِع والش8 à

Ì Ö¿َع وَلياٍل والَفجِر

ما والليل@: اXاء@/ انفجار
ã
| Fك ء@,

ã
Ï¾ ويظهر Oرج Ø
ح ء

ã
Ï¾ ٕانشقاق الفجر@:

اً
Ø
Ìº السـ� هو :@ Ìيى Ú»وال الغروب@/ ٕا� الطلوع من اXمتّد الزمان وهو الyار@, يقابل

خفاء@/
ã
و|

Ï½ٕا�أق وبلوغه ٕا�كFله إ<نسان ٕا�سلوك ٕاشارة الكرZة@: ا<�يات هذه
ã
و|

الروحانّية@: الدرجات وأرفع اXقامات

من ^وذج وحصول ال½Íفة@, اXاّدة nعا من ٕا�انشقاق ٕاشارة هذا الفجر@: ـ ١
وكFله@/ وحقيقته عاXه ٕا� والتوّجه بالتنبّه إ<نسانّية@, حقيقة

عن بإ<ن½Íاف ا£Çاهـدة وٕا� النفـس تربيـة ٕا� فيتوّجـه :@Ì¿ع ليال ـ ٢
الفـارغة اÇòلوات

ã
| ا¡يوانـّية@, و¾Îواtا وجذباtا وجلواtا الدنيـويّة ا¦اي5ت



٢١ وتر

ã
| والتوّجه واòشوع با¡ضور ويستأنس ,@ ّ اXاّديى إ<ستيناس عن وينقطع ,@

ã
والليا�

والع5ئق@/ وأ<غيار اXوانع عن اòالية
ã
الليا�

مع� فيه ¾Ìب واُ ا<�حاد@, مرتبة فوق ٕانّه حيث ع�الك�ة@, د<لة والع¿Ìفيه
ويتثّبت مع�ا<رتباط يتحقق أن ٕا� الِع¿Ìة هذه وتدوم ا<نس@والصحبة@واXعا¾Ìة@/

القلب@/
ã
| واòشوع وإ<نقطاع التوّجه

ã
| واòشـوع وا<نقطاع التوّجـه هذا أثر

ã
| للسالك فيحصل والّشـْفع@: ـ ٣

أ<نـوار مـن فيسـتفيض الباطنّيـة@, وا¡جب اXوانع برفع ارتبـاط مقـام اòلوات@,
ا¡Çقائق كشف

ã
| ا¡ّق نور من ويسـتمّد الغيبّية@, الفيوضات له Øوتتج� الروحانيّة

ٕا� الّسـ�
ã
و| نفسه تgيل

ã
| ويتقّوي ويتشفّع ال5ّهوتّيـة@, اXعارف ٕا� وا<هتداء

ٕاليه@/ والوصول اXتعال ا¡ّق

التوحـيد مقام ٕا� يصل wا وبإ<هتـداء ا¡ّق بأنوار فبا¦ّسـك والَوتر@: ـ ٤
الصفات@,

ã
بن إ<خ5ص مقام حقيـقة له وJصل ,@ ّ أ<حديى ا¡ّق ويشاهد الكامل@,

نوره
ã
| uاية > Tيطاً مطلقاً فرداً ويشاهده الروحانيّة بالبص�ة وجّل عّز �ا ويري

/@oعل ء
ã
Ï¾ بكّل وهو والباطن والظاهر وا<�خر أ<ّول وهو له حّد و<

وإ<نقطاع والتوّجه التاّم اòلوص يتحقّق اXرتبة هذه
ã
و| :@

ß
Ì»َي ٕاذا والليل ـ ٥

والتجّرد الفراغ حالة وهو الليل استمرار
ã
| ا�ريان وJصل ا¡ّق@, والتثّبت الكامل

بوظائفه بالعمل ا¡الة تلك @ٕادامة
ã
فيشتغل@| الدنيوّية@, واُ<مور الع5ئق واòلوصعن

الدينّية@/ واòدمات إ<G×يّة

معنويّاً@/ وكونه ا�ريان هذا روحانيّة ٕا� ٕاشارة :@ Ìيى Ú»ال ]اّدة والتعب�

واòلّو الفراغ من ,@
Ø ã
æالروحا اXفهوم هو الليل@: من اXراد أّن ع� قرينة وهذا

التاّم@/ والتبتّل وإ<نقطاع



وتر ٢٢

�ا يقول حيث السورة
ã
| أ<خ�ة ا<�يُة ية@: ا<� صدر

ã
| التفس� هذا ويؤيّد

عّز@@وجّل@:

ِعـباديى ã
|
ã
فاْدُخـ	 َمرِضي8ًة راِضيًَة َرب�ِك ٕا� ٕارِجعيى ْطَمِئن8ة ÔX ا النّفُس ا Ôx أ@يّ يا

/@
ã

 َجن8

ã
وiْدُخ	

وهذا السورة@, به يبتدٔي ]ا وملحقة السورة
ã
| يذكر ما نتيجة ا<�ية هذه فٕاّن
/@hالكر القرآن من السور أغلب

ã
| جاٍر

ـ @كُمأعFَلكُم Ò ßَي� ولَن َمَعكُم وا7ُ ا1ْٔعلَْوَن Ôrوأن لِْم الس8 ٕا� وَتدُعوا ُنوا ß Òt ف+
/@٣٥ . ٤٧

]ع� الَوتر من يَ�كم ولَن حالّية@/ وا�ملة الناصبة@, أّن بتقـدير bع وتدعوا
بالبدلّية@: والتعب� َوتراً@, وأعFلَكم Nعلكم لن أيى الضم�@/ من بدل وأعFلَكم إ<فراد@/

وأعFلكم@/ ُيفردكم تعا�لَن �ا أّن ٕا� ٕاشارة

منه@/ اXبدل
Ø
j البدل هو البدليّة

ã
| بذاته اXقصود فٕاّن

قبلها@: تعا� اXع�قولُه ويؤيّد

أعFَلكُم و1ُتبِطلوا م/// ÒGFوسُيحِبُطأع َيعلمأعFَلُكم/// وا7 م/// Ô ÒGFفأحَبَطأع
Gم@/ ا7ُ يغِفر فلَن ///

ية@: ا<� بعد تعا� ويقول

أضغاَنُكم@/ ِرْج ÔOو أمواَلُكم@/// َيسأ@ْلكُم و1 اُجوَر@كُم يؤِتكُم

والتشفيع@/ الَوتريّة حوَل تدور اُ<مور هذه فٕاّن

ا¡ّق@/ خ5ف ع� غ�Yا@: أو التضييع أو التفس�بالنقص أّن فظهر

/@٤٤ . ٢٣ ـ بوه كذ8 ا@@ ÔGرسو ًة اُم8 جاَء@ F ُكل8 ي Òَت� ُسَلنا ُر َسْلنا أْر Új



٢٣ وتن

من يتحّصل ما ]ع� والَوقري@/ الَوتري وأ<صل مصدر@, Ëºٕا كالتقوي الت�aي
كّل

ã
| ومتتابعة فرداً فرداً أيى د@, gفرaالت بصورة ُرُسلنا أرسلنا واXع� وإ<ّتقاء@/ التفّرد

للناس يكون لئ5ّ علzم@, ا¡جة
Ø
r ويُ اòلق وvتديى ا¡ّق Øيتب� Ø
ح رسوً<@, اُمّة

حّجة@/ �ع�ا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وتن@:

واِتن@: وماء <زمه@/ أ<مر@: واتَن وم5زمة@/ ثبات ع� تدّل كلمة وتن@: ـ مقا
يسقيه@/ للقلب م5زم ِعرق الَوت�@: ومنه /@mدا

أصبَت ٕاذا وَتنُته@: وقد صاحبه@/ مات انقطع ٕاذا القلب
ã
| ِعرق الوت�@: ـ صحا

دام وِتنًة@: ُوتوناً وغ�ه اXاء وتَن يقال@: مكانه@/
ã
الثابت| mالدا ء

ã
Ï¿ال والواِتن@: وتيَنه@/

التفّرق@/ @قلّة
ã
ا5Xزمة@| <يذهب@/@واXواتَنة : الّذيى mع�الدا ÒXا اXاء والواتن@: وn@ينقطع@/

ء
ã
Ï¿ال وهو لغتان@, والواثن@: الواتن الليث@: به@/ وأقام ثبت باXكان@: وتَن ـ لسا

مكانه@/
ã
| الرا@كد mالدا oقXا

/@mدا ثابت@, @= @íي ـ @ ع	يى ـ@ @
ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن مقامـه@/
ã
| ويتثّبت آخر شيئاً ي5زم ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

فـيه@/ وتثبّـته Tّل
ã
| اXاء وم5زمة ,@ Øمعـ� وبرنا¶ ٔ<مر إ<نسان م5زمة مصاديقه@:

دام ما وتثبّـته إ<نسان ¡ياة ¾Ìيداً أو وريداً الدم جريان
ã
| أ<صيل الِعرق وم5زمة

ا¡ياة@/
أ@ك	@/ ٕاشتقاق والوطد@: والوطن الوتد ومواّد وب�اXاّدة



وثق ٢٤

fا Òالَوت� منُه َلَقَطْعنا Øj ß
بالَيـم� منُه 1َٔخْذنا قاويِل ا1ٔ بعَض َعَلْينا َل تقو8 ولَو

/@٤٦ . ٦٩ ـ حاِجزين َعنُه ِمنأَحٍد منكُم

قول اختـيار ع� يدّل والتقـّول كان@/ وسـيلة + بأيى القلب
ã
| ما ٕابراز الَقول@:

ã
| إ<نسان ي5زم ما مطلق والوت�@: تكلّفاً@/ نفسـه عند من تعا� �ا ع� وٕاظهاره
الدم دوران جهاز من الثابت أ<صيل الِعرق ع� ينطبق اòارج

ã
| وهو حياته@, ٕادامة

وIّر@كه@/ القلب لÍÉبان واXوجب

عن وخارج ضعيف فهو فيه@: أ<قوال واخت5ف Uتـلفة بعروق التفسـ� وأمّا
اللغة@/ حقيقة وعن اXع�ا¡ّق Iقيق

ونسبته قول ّ بأيى �ا ع� التقّول
ã
| شديدة مغضوبيّة ع� تدّل الكرZة وا<�ية

حال الوت�فكيف بقطع Nازي �ص� �ا رسول مورد
ã
| التقّول كان وØXا تعا�@, ٕاليه

وجّل@/ عّز �ا أنزل ما بغ� حgوا ٕاذا آخرين@, أفراد

تعا�@: قوله حها يوض+ وا<�ية

/@٣ . ٥٣ ـ الُقَوي َشديُد َعل8مُه يُوَحي َوْحيىٌ ٕا1ّ ُهَو ٕاْن وي ÒGا عن َيْنِطُق َوما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وثق@:

يثاق@: ßXوا أحgته@/ َء@:
ã
Ï¿ال وَوّثقت وٕاحكام@/ َعقد ع� تدّل كلمة وثق@: ـ مقا

به@/ وِثقت وقد ِثقة@/ وهو الُمحَكم@/ العهد

وأوثقته: ثابت@Tكم@/ فهو@َوثيق: @وثبت@, قويى @َوثاقة@:
Ø
ËÉء@بال

ã
Ï¿ال وثُق ـ مصبا

ثقـة@, وهّن وهم وهو ائتمنـته@/ ووثوقاً@: ثقًة بك«YÌا أِثق به ووِثقت وثيقاً@/ جعلته
والِوثاق@: ِعدات@/ قيل Fك ثقات@, فيقال وإ<ناث الذكور

ã
| مع ÔN وقد مصـدر@, ٔ<@نّه



٢٥ وثق

أ<ّول وbع العهـد@, يـثاق@: ßXوا وِثق ÒXوا وك«Ìها@/ الواو بفتح وLـوه@, وا¡بل القـيد
الواحد@/ لفظ ع� مَياثيق قيل ا Ø[ور َمواثيق@,

ã
æالثا وbع َمواِثق@,

بـه@/ موثـوق وهو به@, واِثق وأنا ِثقـًة@, به أِثق بف5ن وِثقت ـ ٢٠٢.٥ الع�
يثاق@: ßXوا وثائق@/ وا�مع بالثقة@, وأ<خذ ٕاحكامه أ<مر@:

ã
| والَوثيقة ا¤َكم@/ والَوثيق@:

كذا@/ ٔ<فعلّن �با واثقته تقول@: وِثق@, ÒXا ومنه واXعاهدة اXواثقة من

كـث�ة َوثيقة@: وأرض ائتمنه@/ َوثاقة@: يِثق به وِثق قولك مصدر الث+قة@: ـ لسا
َوثاقة@/ يَوثُق ال5ّزم والفعل ا¤كَم, الوثيق ء

ã
Ï¿ال مصدر والَوثاقة: َموثوق@wا@/ الُعشب

به يوثَق الّذيى ء
ã
Ï¿ال أو وا¡بل وَوثاقاً@, ٕايثاقاً أوثقته تقول@: إ<يثاق@, Ëºٕا والَوثاق

واÇÒXوِثق ه@/ aشـد أيى الَوثاق@,
ã
| وأوثَقه ُبط@/ gوالر باط الر+ ]�لة ُوُثق@, وا�مع ِوثاق@,

العهد@/ يثاق@: ßXوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء
ã
Ï¾ تثّبت مصاديقه@: ومن ٕاحكام@/

ã
| ائBن هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

شديداً@/ أمناً أوجب ٕاذا والقيد ا¤َكم@/ والعهد تاّم@/ ائBن
ã
| أمر وكون ٕاحكام@/ مع

والتضعيف@/ باGمزة أو ا�ّر Mرف وتتعّدي <زمة@, واXاّدة

التعّهد@/
ã
| Fك ٕاحكام@, مع ائBن حصول يوجب ما كِمفتاح@: واßXيثاق

وِثق@: ÒXفا وإ<ئBن@/ الوثوق فيه يقع موضع أيى مكان@, Ëºٕا كمجِلس@: واXوِثق
من ٕاحكاماً وأشـّد آ@كد وهذا خاص@, ومورد ]وضوع متعلّقاً بتحقّـقه يتقيّد ميثاق

/@�ا من به ويقّوي آخر ]وضوع تعّهدهم يُشفaع حيث اXيثاق@,

اXصدر من يتحّصل ما ع� ويدّل مصدر@, Ëºٕا 5م@, aكالس بالفتح@: الَوثاق وأمّا
اXواثقة@/ من مصدر فهو :@Ì»بالك وأمّا وإ<يثاق@/ الثقة وهو



وثق ٢٦

/@٤ . ٤٧ ـ ِفداًء وٕاّما بعُد َمنّاً فٕاّما الَوثاق فُشّدوا أْثَخْنُتموُهم ٕاذا Ø
ح

/@٢٦ . ٨٩ ـ أحٌد َوثاَقُه ُيوِثُق و1 أَحٌد َعذابَُه ُب يَُعذ� 1 فَيومئٍذ

والَوثاق وٕاحكام@/ ٕائBن ومورد شديدًة إ<يثاق من ا¡اصلة ا¡الة @فاجعلوا أيى
والتعذيب إ<يثاق

ã

كلم من ٕاËºمصدر وYا اXع�,

ã
| الَعذاب@, الثانية@يقابل ا<�ية

ã
|

ية@/ ا<�
ã
| اXذكورت�

:@
ã
| ا<نسان ٕا� يرجعان والضم�ان

ا1ٕنساُن@/ يتذك8ر َيومئٍذ

والوثاق@, العـذاب وهيى وإ<يـثاق@, التعذيب من ا¡اصلة ا¡الة ٕاّن واXع�@:
/@
ã
çيا¡ قّدمُت

ã
ليتَ� يا يقول@: الّذيى نفسه

Ô
غ� أحد يوج}ا و< أحد من <@تصدر

قّدمه ما نتيجة اXوجودة@, اXواِجهة ا¡الة من له ما بأّن إ<نسان يتذّكر ويومئذ
غ�ه@/ بأحد مرتبطاً وليس ي+ئة@, aالس والنيّات أ<عFل من

مفاعلة@, اXواثقة أّن Fك الفاعل@, من الصدور جهة ع� ويدّل ٕافعال@: وإ<يثاق
تعا�@: يقول ا<ستمرار@, ع� ويدّل

ـ وأَطْعنا َسـِمعنا Ôrُقل ٕاذ به واَثقكُم ال8ذيى وميـثاَقه َعَليكُم ا7ِ ِنعمَة واذ@ُكروا
/@٥@.@٧

/@rوآمن rوقبل rفسمع والعقل@, أ<نبياء بوسيلة ومستمّراً كراراً عاَهَد@كم أيى

/@٩٢ . ٤ ـ َفِديٌَة ِميثاٌق م Òyوبَي َبيَنكُم َقْوٍم ِمن كاَن وٕان

ـ ِميثاق م Ô Òyوبي بيَنكُم َقوم Ò	َع ٕا1ّ ÔÍ½ الن8 َفَعليكُم ين الد� ã| Íوكُم Ò½اسَتن وٕان
/@٧٢ . ٨

جانب@/ ّ أيى من اXيثاق نقض Nوز ف5 بينكم@, وائBن Tكم تعاهد أيى



٢٧ وثق

:@
ã
| فgا تعا�@, �ا قبال

ã
الناس| جانب من واXيثاق

/@٨٣ . ٢ ـ ْحساناً ٕا وبالوالديِن ا7َ ٕا1ّ َتْعُبدوَن 1 Ìائيَل
Ö
ºٕا
ã
ب� ميثاَق أَخذنا وٕاذ

/@١٤ . ٥ ـ ميثاَقهم َنصاَريأَخْذنا ٕانّا قالوا ال8ذيَن وِمن

وهذا تعا�@, � النـاس جانب من أ<@كيد والتـعّهد ا¤كم إ<ئBن Iـقّق يراد
/@�ا oبتفه

Ø ã
عق� تعّهد أو أ<نبياء@, قبال

ã
| ٕامّا التعّهد

:@
ã
| فgا تعا�@, �ا قبال

ã
| أ<نبياء جانب من واXيثاق

ميثاَق ا7ُ أَخَذ وٕاذْ@ ,@٣٣@.@٧ نوحـ وِمن وِمنَك �ميثاَقُهم الّنبي� ِمن أَخْذنا وٕاذ
/@@٨١ . ٣ ـ ق ُمصد� َرُسوٌل جاَء@كُم Ø Ôj ٍة Ögوِح كتاٍب من آتيتكُم ا ÒX � الن8بي�

واXقامات وا¡ا<ت بال�بية
Ø
j بالتكوين, تعّهداً@وثيقاً أ<نبياء من �ا أخذ وقد

الرسالة بوظائف العمل
ã
| تستقيموا Ø
ح والعبودّية@, اòضوع حقيقة وMصول القلبيّة

من ٕاليه يوحي ما وٕاب5غ ,@oوالتسل العبوديّة ã| بالتثّبت ّ الت¿Ìيعيى أ<مر
Ø
j والتبليغ@,
أ<حكام@:

َخَلق@, ال8ذيى َرب�َك ßËºبا ٕاقَرْأ

/@ Ö Ù�َفَك وَربّك فأنِذْر ُقم ث�ر د8 ÔXا ا Ûv أ يا

ØF َفلَ بكُم اَط ÔJ أن ٕا1ّ به ã� َلتَأ ُتن8 ا7 ِمن َموِثقاً ُتؤتون Ø
ح َمَعكم رِسلَه اُ لَن قال
/@٦٦ . ١٢ ـ َموِثَقُهم آَتوه

قوله@:
ã
و| وطمأنينة@/ وثوقاً ويوجب وٕاحكام ٕائBن مورد

ã
| يقع أمر وِثق@: ÒXا

تعا� يكون Ø
ح رابطته
ã
و| تعا� �ا جانب من اXوِثق هذا كون ٕا� ٕاشارة :@�ا من

الوكيل فهو وكيل@, نقول ما ع� �ا اXوثق@: بعد قال هذا وع� وبينكم@/ بيننا واسطة
التعّهد@/ هذا

ã
|



وثن ٢٨

ã
| أشـّد ع� وتدّل والفُض�@, كأ<فضل أ<وثق مؤنّثة فالكلمة الُوث�@: وأمّا

:@
ã
| Fك الوثاقة@,

. ٣١ ـ الُوثـ� بالُعروة iسَتمَسَك َفَقِد ِسٌن ÔT وهَو ٕا�ا7ِ وجَهه ُيْسِلْم وَمن
/@٢٢

/@٢٥٦ . ٢ ـ الُوث� بالُعروة iسَتمَسَك َفَقِد با7 ويؤِمْن بالطّاغوت يكُفْر ن Ò Òf

استمساٍك أشّد به@: إ<رتباط وٕاNاد به تعا�وإ<Zان �با ا¦ّسك Oـأّن و<@
وجه@/ ّ بأيى Gا انفصام و< الوث� بالعروة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وثن@:

ُوثُن@, وا�مع غ�ه@, أو حجر أو خشب من كان سواء sالص الوثن@: ـ مصبا
رجل فيقال لفظـه@, ع� بعبادته يتديّن مَن ٕاليه وينسـب وأوثان@, واُُسد@, أَسد مثل

وثنيّات@/ ونساء وثنّية@, وٕامرأة وثنّيون@, وقوم ,@
Ø ã
وث�

وأصلها ُتعبد@, كانت حجارٌة أ<وثان@: الَوثَن@واحد هيى كلمة@واحدة وثن@: ـ مقا
جزي5ً@/ أعطيته له@: وأوثنُت ه@/ Øك� مَل@: ß¡ا ف5ن وأوثَن /@ َ قِويى ُء@:

ã
Ï¿ال استوثَن قوGم

:@
Ø ã
èأ<عرا ابن قال وثَن@/ وقد ,@mالدا الثابت الرا@كد oقXا والواِثن@: الَوثَن ـ لسا
والَوْثنة@: @مكانه@/

ã
| اXقo@الرا@كد ء

ã
Ï¿ال وهو الواِثن@والواِتن@لغتان@, الليث: وثَن@باXكان@/

َحْسناَء@/ تكن n وٕان أديبة كانت ٕاذا موثونة@, وٕامرأة الذليلة@, اXرأة واXوثونة@: الَكْفرة@,
أّن : Òs aوالص ب�الوثَن الفرق أ<ث�@: ابن الصsالصغ�@/ وقيل@: كان@, الصsما والوثَن@:
كصورة وا¡جارة@, اòشب من أو أ<رض جواهر من معمولة ُجثّـة له ما كّل الوثَن

/@Fyبي يفّرق n مَن ومyم جّثة@/ ب5 والصsالصورة فُتعبد@/ وُتنصب تُعمل ا<�دميى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٩ وثن

والتحقيق@:

قـد إ<عتبار وwذا مكان@/
ã
| الثابت الرا@كد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

ٕاليه@/ يتوّجه Øمع� مكان
ã
| الرا@كد sع�الص أطلقت

ما والوثَن@: وعظمة@/ عنوان له ويكون معبوداً يتّخذ ما ٕانّه :@sالص
ã
| وسـبق

حق�اً@/ أو صغ�اً يكون

التحق�@/ wا يراد موارد
ã
| اXاّدة استعملت وقد

وQّمعاً تثبّتاً لنفسه يطلب @فكأ@نّه يى ]ع�التقو+ إ<ستيثان أ<صل: مصاديق ومن
متثب+ـتاً ء ãÏ¾ جعل وإ<يثان موثونة@/ فهيى الرا@كدة ا¤دودة الذليلة واXرأة مقامـه@/

ã
|

مل@/ ß¡ا أو إ<عطاء بك�ة

أ@ك	@/ ٕاشتقاق :@jوالو والوتن الوثج وب�مواّد وبيyا

/@١٧ . ٢٩ ـ ٕافكاً ُلقون ÒHو أْوثاناً ا7ِ ُدوِن ِمن َتْعُبدوَن ا Ú̂ ٕا
/@٢٥ . ٢٩ ـ نيا Kالد ياِة Ò¡ ا ã| َبْيِنكُم ةَ َمود8 أْوثاناً ا7ِ ُدوِن ِمن Ôkْذ Ò ÚHا ا Ú̂ ٕا قاَل

عن و¼Íفـه ء
ã
Ï¾ قلب وإ<فك@: Uصـوصة@/ كيفيّة ع� ء

ã
Ï¾ ٕاNاد لق@: Òòا

والتعبـ� وجهها@/ عن حقيقة Íف
Ò
¼ وأعظم إفك أ@ك	 الوثن اذ ØHوا /@

Ø ã
ا¡قي� وجهه

وجّل عّز �ا فٕاّن وبط5نه@, اذ ØH>ٕا هذا ضعف ٕا� ٕاشارة ا7@: ُدوِن ِمن تعا�@: بقوله
فيه@: ريب > Øالب� اXطلق ا¡ّق هو

/@٣٠ . ٣١ ـ الباطل هو دونِه ِمن َيْدُعوَن ما وأن8 Kا¡ق هَو ا7 بأن8 ذلك
وTدوديxّا@/ Iق�ها ع� د<لة تعا�@: �ا قبال

ã
| أ<وثان وذ@كر

/@٣٠ . ٢٢ ـ ور Kالز قوَل واْجَتِنُبوا ا1ٔوثان من جَس الر� فاْجَتِنُبوا
عدول والزور: العقل/ عند شديداً غ�اXناسب@والقبيح اXكروه أ<مر جس@: الر+



وجب ٣٠

الرياء@/
ã
| Fك الظاهر تسوية مع ا¡ّق عن

ٕالÇzا والتوّجه عبادtا جهة من أ<وثان@, عن
Ñ
Ï¾النا جس الر+ فاجتنـبوا أيى

اXطلق@/ ا¡ّق عن وإ<ن½Íاف �ا دون من آGة اذها ØHوا

مصاديق أعظم من وعبادtا@, آGة أ<وثان اذ ØHا فٕاّن الزور@, مصاديق من وهذا
اÇXطلقة ا¡قّة ا¡قيقة عن عدول وهو وجهه@, عن ا¡ّق ¼Íف ومن الزور@, مفهوم

الصورّية@/ بٕاËºالعبادة الوحيدة@,

بل الgال@, ٕا� الس� عن إ<نسان توقّف هو اذ@: ØH>ٕا هذا نتيجة أّن O@>و
فٕاّن ال½Íفة@, واXاّديّة ا�Fديّة ٕا� إ<نسانيّة مرحلة عن وسـقوطه واLطاطه نزوله
ٕا� والبلوغ معبوده@, مرتبة ٕا� الوصول هيى منظوره@: وuاية مقصده غاية الوثن عابد

مطلوبه@/ قرب

وصـفة وكFل ومعرفة وحقيقة روحانيّـة ّ أيى عن Tروماً يكون الوثن فعابد
/@oالعظ اÌ»òان هذا من أشّد رجس g وأيى ٕانسانّية@, معنويّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجب@:

ووجب يتفّرع@/
Ø
j ووقوعه@, ء

ã
Ï¿ال سقوط ع� يدّل واحد أصل وجب@: ـ مقا

ا¡Çائط@: ووجب واجب@/ والقتيل سقط@, اXي+ـت@: ووجب ووقع@/ حّق وجوباً@: البيع
فـٕاذا يوم@, كّل

ã
| بعضاً منه تأخذ أن

ã
| البيَع@, توجب أن والَوجيبة@: َوْجبًة@/ سقط@,

ومن كالساقط@/ ٔ<@نّه به يى Ød بان@, Òا� الَوْجب@: ويقولون@: وجيَبته@/ Ò|استو قيل@: فرغ
ÍÒÈعها@/

ã
| الل+بَأ ينعقد ã
الّ النوق@: من ب aوجXا الباب@:

الشمس ووجبت وثبت@/ لزم وَوجبًة@: ُوجوباً Nب وا¡ّق البيع وجب ـ مصبا
وَوجيباً@: َوجباً القلب ووجب سقط@/ َوجبة@: وLوه ا¡ائط ووجب غربت@/ وجوباً@:



٣١ وجب

Ìقُة@@القطَع,@فـاXوِجب :
Ø
رجف /@واستوجبه:@استحقّه /@وأوجبُت@البيَع@فوَجب /@وأوجَبت@ال«

اXسبaب@/ واXوَجب@: الّسبب@,

الشمس ووجبت بـه@/ aووج وأوَجبه وجـوباً@, ء
ã
Ï¿ال وَجب ـ ١٩٣.٦ الع�

ب aوجXوا أ<رض@/ ع� يقع ء
ã
Ï¾ مثل َوقعًة@, أيى َوْجَبة@, Gا وdعت غابت@, َوْجباً@:

وعّز@: جّل وقوله الَوّجاب@, ويقال@: ء@,
ã
Ï¾ كّل من يفزع الّذيى الدواّب@: من

@ِمyا@: فُكلوا ُجنوwا وَجَبْت فٕاذا

الكـبائر وِجبات@: ÔXوا ـنُوwا@, ßسقطت� ويقال@: Îا@,
Ô
أنفُ« خرجت ـ معناه يقال

وسقط@/ َبرك أيى توجيباً@,
Ô
البع� ب aووج النار@/ wا �ا يوجب

ã

الّ الذنوب من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ<صل@/
ã
ملحوظان@| والقيدان مع@لزوم@/ ثبوت هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

من يكون :@éوا� والغروب وا¡ّق والوقوع السقوط ـ مفاهيـم ع� اXاّدة فٕاط5ق
Qّوزاً@/ فيكون وٕاّ< واللزوم@/ التثّبت فيه لوحظ ٕاذا أ<صل مصاديق

الثـابت ا¡كم ع� ال¿Ìعّية@, أ<حكام
ã
| الواجب يستعمل ا<عتبار@: وwذا

لذاته ا¡ّق ع�الوجود الك5م@, علم
ã
و| أ<حكام@/ سائر مقابل

ã
| اXفروض@, ال5ّزم

اXمكن@/ الوجود مقابل
ã
| ذاته

ã
و|

ا Öz َعلَ ا7ِ ÒË Öºا فاذْ@كُُروا @ Õ Öَخ� فzا َلكُم ا7ِ َشـعائِر@ ِمن @َلكُم َجَعْلـناها والُبْدَن
/@٣٦ . ٢٢ ـ وأْطِعُموا ا Öyِم فُكُلوا@ ا Ôwُجنو َوَجَبْت فٕاذا@ َصواف8

ما هو نب@: Òوا� ا¡ّج@,
ã
| للذبح اÔXهداة البقر أو ا�مل Tّر@كًة@: بََدنة bع البُدن

ا5Xصق@/ اòارج أيى انفصال@, غ� من ء
ã
Ï¿ال

ã
ي�



وجد ٣٢

سـقوط ع� يدّل أ<رض@:
ã
| وسكوuا وثبوtا البُدن من نوب Ôا� وسقوط
الباطنّية@/ وا¡ياة والقدرة القّوة وزوال

Ø ã
æا¡يوا الروح

اÇòارج ء
ã
Ï¿كال البَـَدنة@, أطراف أّن ٕا� وٕاشارة لطف نوب Ôبا� التعبـ�

ã
و|

وبزوال القلبّية@, الباطنيّة والقدرة Ø ãæا¡يوا الروح حفظ Iت واقعة وهيى wا@, ا5Xصق
اòارجـيّة ا�وانب عن والقـوام والنظم ا¡ياة تزول اXـركزّية@: وا¡ياة القدرة تلك

ا¤سوسة@/

الداخليّة أ<جزاء ع� الدالّة بأ<طراف التعب� من وألطف أحسن التعب� فهذا

ã
| وخارجة منفصلة تكون ء@:

ã
Ï¿ال أطراف

ã
| اXتّصلة أ<جزاء فٕاّن ء@,

ã
Ï¿ال منxي

ã
|

سبق@/ ما باعتبار ٕاّ< أ<طراف@, علzا يصدق ف5 وتدب�ه@, الروح إدارة عن اXقام ذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجد@:

ِوجداناً@/ الضالaة ووجدُت ُيلفيه@/ ء
ã
Ï¿ال وهو ع�@أصل@واحد@, يدّل وجد: ـ مقا

دة@: ßوا� والِوجدان الَغَضب/ من ْوِجدة@: ÒXوا زن@/ Ô¡ا من الَوْجد: ـ ١٦٩.٦ الع�
أصبُته@/ أيى ء@,

ã
Ï¿ال وجدُت قولك من

Çده ÔN عـاِمر@:
ã
لبـ� لغة

ã
و| وُوجوداً@/ Ì»بالك ِوجداناً أِجده وَجدته ـ مصبا

الضالّة ووجدت ع�أ<صل@/ الواو سقوط ووجه اXثال@, باب
ã
| له نَظ� و< ,@

Ø
ËÉبال

أيضاً@/ وِجدًة لغة@, Ì»والك ,@
Ø
ËÉبال ُوجداناً اXال

ã
| ووجدت أيضاً@/ ِوجداناً أِجدها

مَوِجدة@: عليه ووجدت عليه@/ مقدور موجود@: وهو عليه@, قادر ء@:
ã
Ï¿لل واجد وأنا

�ا وأجـد العـدم@, خ5ف والُوجود بالفتح@/ َوجداناً زن Ô¡ا ã| به ووجدت غضبت@/
نون@/ ÒV فهو فجّن@, �ا أجنaه مثل النوادر@, من موجود@, فهو فوجد@, العدم من ء

ã
Ï¿ال



٣٣ وجد

زيداً@, وجدت Lو اòمس@, ا¡واّس بٕاحدي وجود ٌب@: ÔÍÈأ الوجود ـ مفر
ÇLو ال¿Îوة@, بقّوة ووجوٌد ُخشـونته@/ ووجدت صوَته@, ووجدت طعمه@, ووجدت
أو بالعقل ووجود والسخط@/ زن Ô¡ا كوجود الغضـب@, بقّوة ووجود َبع@/ الش+ وجدت
الوجود@: تعا�من �ٕا�ا ُينسب وما النبّوة@, تعا�ومعرفة �ا كمعرفة العقل@, بواسطة
تعا� �ا وجود فأمّا أ<وجه@/ هذه ع� يقال اXعـدوم وكذلك ا£ـّرد@/ الِعلم فبمع�
ِمن وقوله@: بالوجود@, ء

ã
Ï¿ال من ا¦كّن عن Ú	ويُع هذا@/ كّل أع�من فبوجٍه ل5ٔشياء@:

دة@/ ßوا� الِغ�بالُوجدان عن Ø	ويع ِغنا@كم@/ وقدر [كّنكم أيى ُوجدكم@,

ضاع ا ßX اللغة أصل
ã
| الوجدان أّن ب�إ<دراك@والِوجدان: الفرق ـ الفروق@٧٢

قلت@: وجدtا فٕاذا ِنشداناً, طلبxا نَشدُت@الّضالّة ,@ٕاذا الضائع ,@يقال : ري ÒV Nريى ا ßX أو
الّضالّة وجدت تقول أ@نّك تري أ< يسبقك@, Xا يكون قد وإ<دراك ِوجداناً@, وجدtا

فلحقته@/ اتّبعته
Ø
j سبقك ٕاذا الرجل, يقال@أدركت ا Ø̂ وٕا الضالّة, أدركت و<تقول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| الفعل ويذكر حادثة@/ ع�حالة ء

ã
Ï¾ ٕادراك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

مقا@/
ã
| Fك إ<لفاء@, لفظ منه وقريب /@�dٕا تنصب

ã

الّ القلوب أفعال bلة

حادثة@/ حالة وحصول إ<دراك@, قيدان@: أ<صل
ã
| في5حظ

نفسه
ã
الغضب| وٕادراك بال5ّم@/ استعمل ا¡زن@ٕاذا ٕادراك أ<صل: ومن@مصاديق

ملحوظ�@/ القـيدان @كان ٕاذا وإ<صابة ا<ستع5ء@/ ع� الداّل ع� Mرف استعمل ٕاذا
Qّوزاً@/ فيكون القيدان ي5حظ n وٕاذا والتعقّل@/ وإ<حساس العلم مفهوم وهكذا

حـالة ع� ء
ã
Ï¾ يُدَرك Ø
ح مفعـول�@, وجود

ã
ÏÉيقت أ<صل مفهـوم ٕاّن

Ø
j
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جائز� ما@يُعلَم �وحذُف قرينة, وجود عند أحُدYا اXفعو<ن@أو Jذف وقد Uصوصة@/
أدركُت ـ اÇXع� فٕاّن وبه@: له وجدت عليه@, وجدت الضالَّة@, وجدت ـ قولنا

ã
| Fك@

له@/ حزيناً
ã
Ï»نف وأدركت عليه@/ غضوباً

ã
Ï»نف وأ@كدركت حاÍÈًة@, الضالّة

مفعول�@/ وجود ٕا� Jتاج > ّ Vازيى مع� اُريد ٕاذا ٕاّ<

أيى اXوِجد@, ٕا� بالنسـبة موجود فهو ومُدِركاً@, واجداً ء
ã
Ï¾ جعل وإ<Nاد@:

ُيدركه@/ ء
ã
Ï¾ ٕا� بالنسبة وواجد ُموَجد@,

ã
| الوجـود أّن Fك موجوداً@, ء

ã
Ï¾ وجعل التكـوين ]ع� العرف

ã
| فإ<Nاد

واXتكّون@/ الكائن هو اXتكلّم�@: اصط5ح
ã
و| العرف

ع� وٕاط5قه حالة@, ع� إ<دراك هو الوجود@: لكلمة
Ø ã
ا¡قي� اXع� أّن فظهر

رابطة
ã
| الوجود لفظ يستعمل n هذا وع� Qّوز@/ اXطلقة@: والكينونة الكائن مفهوم

ذ@كـرناه@, الّذيى اXع�
ã
| ٕاّ< ا£يد القرآن

ã
| اXاّدة هذه تستعمل n بل اXتعال@, الرّب

تـعا� ك5مه
ã
| إ<ستعFل فٕاّن قلناه@, الّذيى هو اXاّدة

ã
| أ<صل أّن ع� يدّل وهذا

ا¡قيقة@/ دليل

:@
ã
| Fك اXتعال@, �ا ٕا� منتسبة hالكر القرآن

ã
| اXاّدة استعملت وقد

/@٦ . ٩٣ ـ Ò�فأغ@ عاِئً+ ك َوَوَجَدَ َفَهَدي @ ضا1ًّ َوَوَجَدَك فآَوي @ ÓDَيت ْدَك
ß
ÒN Ònأ

/@١٠٢ . ٧ َلفاِسق�ـ أ@كُهم وَجْدنا@ وٕان َعهٍد@ ِمن هم
ß
1ٔ@ك وَجْدنا وما

و<يصّح عّز@وجّل@, ٕاليه اXتعال@ومنتسبة الرّب رابطة
ã
مستعملة@| الكلFت فهذه

حالة@/ ع� إ<دراك من ذ@كرناه الّذيى ع�أ<صل ٕاّ< تفس�ها

:@
ã
| Fك الناس@, ٕا� منتسبة أيضاً وتستعمل

/@١٥ . ٢٨ ـ شيعته من هذا َيقتت+ِن
ß Ö
رجَل� فzا َفَوَجَد
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/@٦٥ . ١٨ ـ آتيناه ِعبادنا ِمن عبداً@ َفوجدا@

/@٢٣ . ٢٧ ـ ِلكهم Ò] @ اْمرأةً َوَجْدُت
ã
Ùæ ٕا

/@٥ . ٩ ـ حيثوَجد[وهم Òك�
ß
Ì¿Xا فاقُتلوا

/@٨٨ . ٤ ـ َسبيً+ لَُه َد
ß
ÒQَفلَن ا7ُ@ ُيْضِلِل وَمن

حادثة@/ جديدة حالة ع� أمراً ٕادرا@كهم ف�اد

ã
æعاXا وأمّا اXذكورة@, ا¡قيـقة

ã
| مسـتعملة ٕاستعGFا موارد bيع

ã
| فاXاّدة

مستحدثة@/ أو fجازيّة غ�ها

الوجود وٕاط5ق ا¡ّق@, النور هو وجّل عّز �ا أّن وغ�ه@: ظلم
ã
| سبق وقد

ء
ã
Ï¿ب إ<دراك عن عبارة أ<صيل ]عناه الوجود مفهوم فٕاّن مناسب@, غ� تعا� عليه

هس ]ع� نه باشد تازه چñي íياف @ـ@ ]ع� بالفارسـيّة وهو حادثة@, حالة ع�

و@بودن@/

العـامّة العوارض من هو ا Ø̂ ٕا :@
Ø ã
والعر| اXصطلح الوجود مفهوم أّن ٕا� مضافاً

أو وجـوداً ء
ã
Ï¿لل وٕاّن معدوم@, أو موجوٌد ء

ã
Ï¿ال ٕاّن فيقال العدم@, ويقابله ء@,

ã
Ï¿لل

من وغ�ها والذاتيّة كالشيئيّة وهو هو@/ حيث من للذات يعرض ا Ø̂ ٕا فالوجود عدماً@,
العاّمة@/ أ<عراض

,@ ّ اعـتباريى أمـر الوجـود ٕاّن :@ ال«Îرورديى الشيخ اXتأ ل+ه oا¡ك قال ما ونعم
ء@/
ã
Ï¿ل ذاتيّاً وليس

موجودة ا Øuٕا فيقال اòارج@:
ã
Iّققت| ٕاذا والذات اGويّة فٕاّن حّق@, قول وهذا

/@ ّ واعتباريى ّ ٕانðاعيى هنالك فالوجود وجدت@, وقد

فيـه@, تناهيى و< Tدود غ� مطلق نور وجّل عّز �ا ٕاّن النـور@:
ã
| سبق وقد

ولذاtا@/ ذاtا
ã
| فzا حّد > Vّردة ¼Íفة روحانيّة نوره وهويّة
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منه ينðع أن يصّح ذاته@:
ã
و| بذاته والثابت اXطلق ا¡ّق هو تعا� �ا كان ا ØXو

العاّمة@, أ<عراض وعرضمن ّ ٕانðاعيى عنوان فالوجود الوجود@/ وهو ّ مفهوم@اعتباريى
وغ�ه@/ ء

ã
Ï¿كال@

وا1ْٔرض@/ واِت مى الس8 نوُر ا7ُ

النور@/ راجع

عليه السّجاد إ<مام الكب�عن ا�وشن
ã
| ما نورّيته@: مقام تعب�عن وأوضح

نوَر يا منه@: وأ<ربع� السابع الفصل
ã
| وآله عليه �ا Øص� �ا رسـول عن الّس5م

نوراً يا نور كّل نوَر يا النور َر مقد+ يا النور مدّبر يا النور خالِق يا النور َر مُنو+ يا النور
نور@/ كِمثله ليَس نوراً يا نور كّل فوَق نوراً يا نور كّل بعد نوراً يا نور aكُل قبَل

نور وكّل وإ<فاضات أ<نوار مبدأ وهو غ�متناه تعا�نور بأ@نّه ح ÙÍ½ي وهذا
القيّوم ا¤يط وهو والباطن والظّاهر وا<�خر أ<ّول وهو منه Øيتج� ا Ø̂ ٕا مرتبة ّ أيى

ã
|

Uلوق@/ ع�كّل

وصـعوبة به@, التـفاهم Îºولة هو الوجـود@: ]فهوم القول مبدأ أّن و<@Oـ
من النـظر حاّق

ã
| مرادهم ولعّل بذاتـه@, ا¡ّق النور وفهم النور حقيـقة ٕا� الوصول

النور@/ هو الوجود

Fك ليس وجّل@, عّز �ا من واòلق التكوين أّن ٕاليه@: يتوّجه أن يوجب ا
Ø
Wو

من اXقّدمات وtيئة والصـنع إ<Nاد
ã
æمعا من اòارج

ã
| ونري أذهاننا

ã
| نتصّور

تعا�@: يقول والرود@, النور
ã
| سبق Fك وإ<رادة oوالتصم اXيل

/@٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكون كُْن لَُه@ يقوَل أن َشْيئاً أراَد@ ذا@ ٕا أْمُرُه ا@ Ú̂ ٕا

[ايل حصول أو تصّور ٕا� Jتاج و<
Ø ã
التكوي� النور ٕافاضة هو تعا� فخلقه
ا¢لوق@/

ã
| Fك التكوين

ã
| تقدير أو oتصم أو
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اXتناهية@, غ� الذاتيّة الصفات من اXنبعث ّ إ<راديى
ã
Øالتج� من قريب وتكوينه

�ا ٕاّن الّس5م@: علzم عyم َ رويى Fك النافذة@, وإ<رادة التامّة والقدرة ا¤يط العلم من
باXشّية@/ أ<شياء خلق

ا¢لوقات
ã
| كذلك ,@ ّ ٕانðاعيى ّ ٕاعتباريى أمر تعا�@: فيه الوجود مفهوم أّن Fوك

الوجود منه ينðع وبسطه@: النور
ã
Øبتج� اòارج

ã
| وتكّوuا Iقّقها فٕاّن واXمكنات@,

العدم@/ قبال
ã
|

ã
| اXنبسط

ã
Øتج�Xا

Ø ã
التكوي� والفيض النور هيى للموجودات@: ا¡قّـة واGويّة

من ٣٨ باب
ã
| أ<مر هذا أوضحنا وقد تاّمة@/ نافـذة وٕارادة تعا� منه بأمر اòارج

الرضوّية@/ الصعبة أ<حاديث ¾Ìح

الِوجدان@, من يتحّصل ما ]ع� مصدر Ëºٕا فهو كالُغسل@:
Ø
ËÉبال الوجد وأمّا

والغ�@: ]ع�ا¦كّن Ì
Ø
ويف«

/@٦ . ٦٥ ـ ُتضاّروهن8 و1 ُوجدكُم ِمن Ôrسَكن َحيث ِمن أسِكنوهن8

ا¦ّكن@/ من لكم يتحّصل ما أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجس@:

aأحس َء:
ã
Ï¿َتوّجس@ال ء@وتسّمع@له@/

ã
Ï¿ب ع�@ٕاحساس تدّل كلمة وجس: ـ مقا

َسجيَس أفعله > ـ قوGم اXشِكل@: الك5م من وهو هذا@, عن شّذ ا
Ø
Wو له@/ فتسّمع به

الطعام@/ من شيئاً أيى أوجَس@, عنده ُذقُت وما الدهر@/ أ<وَجِس@:

اXرأة امع ÔN الرجل
ã
| ا¡سن حديث

ã
و| /@

Ø ã
òا الصـوت الَوْجس@: ـ صحا

القـلب@/ َفزعة أيضاً@: والَوْجس@: الَوْجس@/ يكرهـون كانوا قال@: َتسـمع@, واُ<خري



وجس ٣٨

والتوّجس @أضَمر,@وكذلك@التوّجس/ أيى @نفسه@خيفًة,
ã
وأوجَس@| اGاِجس@/ والواجس:
/@
Ø ã
òا الصوت ٕا� التسّمع أيضاً@:

ست aوتوج َفَزعاً@/ القلُب أوجَس يقال: القلب@, فزعة الَوْجس@: ـ الع�@١٦١.٦
الدهر@/ وأ<وَجس@: /@

Ø ã
òا الصوت والَوْجس@: َفَزعاً@/ dعت ٕاذا اُ<ذن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXناسبة@تستعمل @القلب /@@وwذه
ã
|
Ø ã
ٕاحساس@خ هو @اXاّدة@:

ã
أّن@أ<صل@الواحد@|

القليل@/ والتذّوق القلب@, وفزعة ,@
Ø ã
òا والصوت وإ<ÊÈر@, التسّمع@,

ã
|

Qّوزاً@/ فيكون وٕاّ< القيدين@, Iقّق من أ<صل
ã
| ف5@بّد

القلب@/
ã
| ء

ã
Ï¾ وخطور وقوع هو اGجس أّن واGجس@: ب�الوجس والفرق

فيه واXنظور اXلحوظ فٕاّن الوجس دون اòاطر@/ الواقع ء
ã
Ï¿ال جانب فيه في5حظ

به@/ إ<حساس طرف

باطنـه
ã
| وجريان نفسـه

ã
| Iّرك له الدهر فٕاّن الدهـر@: أ<وجس]ع� وأمّا

Iت واقع ء
ã
Ï¾ من و<@يتأ ّثر ا�ارية اُ<مور

ã
| يؤّثر وهو ,@ ّ إ<Gيى التقدير وفق ع�

والتسّمع
Ø ã
òا بالتحّرك يتّصف ما ]ع� مش}ة صفة كأ<بيض وأ<وجس حكومته@/

/@
Ø ã
الباط�

الوجس ع�اختيار ويدّل تفّعل@: والتوّجس متعّد@/ وإ<Nاس <زم, والَوجس
واXطاوعة@/ به وأ<خذ

بِعْجٍل جاَء َلِبثأن ا Òf َس+ٌم قاَل َس+ماً قالوا Ìي Ö¿ بالبُ Òoٕابراه ُسلنا ُر جاَءْت َلَقد
ٕانّا ْف Ò ÒH @1 قالوا ِخيـفًة م Ô Öyِم وأْوَجَس َنِكـَرُهم ٕاليه 1@َتِصُل م Òvأيد َرءا@ @ ØFفل َحنـيٍذ@
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/@٧٠ . ١١ ـ لُوط ٕا�َقْوِم ِسْلنا ُأْر

ْف Ò ÒH @1 قالوا ِخيفًة م Ô Öyِم فأْوَجَس كَرم�@/// ÔXا
Ò
oٕابراه ضيِف حديُث أتاَك َهل

ِرم� Ö ÔV ٕا�َقْوٍم ِسلنا ُأْر ٕانّا قالوا اXرَسلوَن ا Ûv@َخطُبكُمأ ا Òfقال ///@oعل بغ+ٍم Ìوه Ú¿ وبَ
/@٢٨ . ٥١ ـ

ِخيَفًة نفِسِه
ã
| فأْوَجَس َتْسَعي ا Úu ِسْحِرِهمأ ِمن ٕاليِه ي8ُل ÔO م Ûzوِعِص م Ô ÔGِحبا فٕاذا

/@٦٧ . ٢٠ ـ ا1ْٔع	 أنَت ٕان8َك ْف Ò ÒH @1 ُقْلنا Ïºمو

ع�اُمور@: التنبيه وينبغيى

ٕاحساساً كان الّس5م عليه Ïºمو ومن الّس5م عليه oٕابراه من إ<Nاس ـ ١
به@/ وغ�متظاهرين ,@F{قل

ã
| خفيّاً

رسالxم بلحاظ كانت التوّجه@ٕا�اXرَسل�, بعد oمن@ٕابراه الباطنيّة اòيفة ـ ٢
Vِرم�@/ لوط قوم ٕا� اُرسلنا ٕانّا قالوا هذا وع� آخر@, أمر أو قومه رابطة

ã
| هو هل

ع�أصحابه حر الس+ تأث� بلحاظ كانت سحرهم@, رؤية موÏºبعد خيفة وأمّا
اXغلوبون@/ وهم أ<ع�@, اXتفّوق بأ@نّه فخوطب رسالته@, وبرنا¶

ٕا� وحّق واقع هو
Ø
Fع القلوب أو ل5ٔبصار ال½Íف هو سبق@: Fك حر الس+ ـ ٣

ã
| Ø	ع وع�هذا واليد@/ ا¡ركة ب«Ìعة أو وأسبابUفيّة بوسائل كان سواء خ5فه@,

له@/ حقيقة > حر الس+ فٕاّن التخييل@, بكلمة اXورد

ٕا�أ<من كانت@ل5ٕشارة الضيف: بالّس5م@والبشارة@وال�ول@بصورة إ<بتداء ـ ٤
ا¡ّب كثـ� الّس5م عليه oٕابراه كان ا@ ØXو يتوّحش@, > Ø
ح ولقومـه@, له والّس5مة
غ� حركات مyم رأي أن ٕا� أحواGم@, خصوصيّات ٕا� التوّجه عن منعه للضيف@:

للب¿Ìّية@/ وUالفة متعارفة
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وا5Xئكة@, ُسل gللر ّ خارجيى استق5ل ع� د<لة فzا الكرZة ا<�يات هذه ـ ٥
له ليس اÇXلَك أّن يرون حيث اXعرفة@, عن القا¼Íين اXتفلسف� من لبعض خ5فاً
إ<نسان@, وجود

ã
| الروحانيّة الداخليّة القوي هو اXراد بل ,@ ّ خارجيى

Ø ã
استق�5 وجود

اXاّدّية@/ من قريب الرأيى وهذا

أهل من والبصـ�ة ال¿Îود ٔ<هل اXشـاَهد هو ما يرّده النظر هذا وسـخافة
وراء ا

Ø
W الروحانيّة nا¤يط�بالعوا البيت أهل كلFت

ã
| وما الكاملة@, واXعرفة إ<Zان

واXاّدة@/ ا¡ّس nعا

للمقصـود قاطع دليـل أ@ك	 وجّل@: عّز �ا ك5م من ا<�يتـ�
ã
| والتعبـ�ات

الواقع@/ ا¡ّق ٕا� اXسxديى vديى �وا واXطلوب@,

تعا�@: قوله ال½JÍة@, التعب�ات ومن

م Òvأيـد َرأي َحنيذ@, بِعجّل جاء س+ماً@, قالوا ,@oٕابراه َضيِف ُسـُلنا@, ُر جاَءْت
لوط@/ ٕا�قوِم رِسلنا اُ ٕانّا َخطُبكم@, fا خيفًة@, مyم أْوَجَس َتِصل@, @1

@احاطته@بالعواn@ا¢لوقة, وهل@يصّح@ل5ٕنسان@ا¤دود@ الضعيف@ا¤جوب@,@أن@يّدعيى
وما ولوازمها@, اXاّدة nعا من يري ما وراء ما وينكر ا¤دود@, الناقص بعلمه ويعتقد

وسيعة@/ ف5ة
ã
| كحبّة ٕاّ<@ به والعلم nالعا هذا

الغـرور ومن والظلمة@, القلب جهالة ومن واXعرفة@, الفهم قصـور من �با نعوذ
وا¤جوبّية@/

َقليً+@/ ٕا1ّ الِعلم من Ôrاُوتي وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤١ وجف

وجف@:

را@كُبه@/ وأوجفه َوجيفاً@, ف
ß
N وَجف الّس�@/ Ìºعة الَوْجف@: ـ ١٩٠.٦ الع�

يوِجف@/ الفرس ورا@كب يوِضع@, البَع� را@كب ويقال@:

والبع� الفرس ووَجف واجف@, وقلب اضطرب@, َوجيفاً@: ف ÒN وَجف ـ مصبا
باNاف@, حَصل ما ـ وقوGم الّس�@/

ã
الَعنَق| وهو أعديته@, ٕاذا وأوجفته@, عدا@/ َوجيفاً@:

Ìºيع�@/ فسيح الّس� من ÍÈب �الَعَنق@: Iصيله@/
ã
والركاب| اòيل بٕاعFل أيى

را@كُبه@/ وأْوَجفه حّر@كه@/ بلسانه@: @كَر الذ+ وأوَجف الّس�@/ Ìºعة الَوْجف@: ـ لسا
وجيفاً@: القلب ووَجف اضطرب@/ ٕاذا ء@:

ã
Ï¿ال ووَجف الَوجيف@/ كث�ة ِميجاف@: وناقة

ويقال@: /@rأعمل ما أيى عليـه@, rأوَجف fا إ<ضطراب@/ شـديد واِجف@: وقلب خَفق@,
به@/ ذهب ٕاذا فؤاَده@, ّب Ô¡ا استوَجف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXع� وهذا ا<عـتدال@/ عن خارجة حركة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

اXوضوعات@: باخت5ف Oتلف

القلب
ã
و| بال«Ìعة@/ Jصل ا Ø̂ ٕا غ�Yا@: أو بع�اً أو فرساً ركب ÒXبا الّس�

ã
|

اللسـان@/
ã
| Ìºيع بتحريك @كر الذ+

ã
و| فقان@, Òòا وهو الشديد والتحّرك بإ<ضطراب

أوجفته@/ فيقال@: باGمزة ويتعّدي الطبيعّية@/ وا¡الة إ<عتدال عن Rروجه الفؤاد
ã
و|

ا7َ ولكن8 ِركاٍب و1 َخْيٍل ِمن َعلَيِه Ôrأْوَجف fا م Ô Öyِم َع	َرسولِه ا7ُ أفاَء@ وما
/@٦ . ٥٩ ـ َيشاء َمن Ò	َع ُرُسلَُه ُيسل�ُط



وجف ٤٢

أمواÇGم من تعا� �ا جعله ما ويراد ,@ Ø	التج بعد
ã
Øالتح� هو ء@:

ã
ال أّن سبق

ومـبتدئة@/ موصولة ما وكلمة وقدرته@/ يده عن خارجاً كونـه بعد ومنخضعاً مقهوراً
مقهورة تص�

ã

الّ أ<موال أيى منفّية@, خ	يّة ا�ملة هذه بعد �rأوجف �ما وا�ملة

Pريان كانت ٕاذا بل وركاب@, Rيل علzا توجف n
ã

الّ هيى :@�ا رسول تسّلط Iت

معتدل@/ وIّرك ّ طبيعيى

فzا وإ<ختيار والسلطة فا¡كومة تعا�@/ �ا بتسليط يتحّصل ا Ø̂ ٕا التفيّؤ وهذا
يشاء@/ Lو ّ ب�اXستحقّ�بأيى فيقّسمها للرسول@,

ـ خاِشـَعة أْبصاُرها واِجَفٌة َيومئٍذ قلوٌب الّراِدفُة َتْتبعها الّراِجفـُة تَرُجُف يوَم
/@٨ .@٧٩

فzا الشديد التحّرك Mصول ّ الطبيعيى ا�ريان عن خارجة أيى واجفة@, قلوب
والوجف فٕاّن@الرجف اòارج,

ã
| الðلزل@الشديد أثر هو وهذا وإ<ضطراب@واòفقان@/

ل5ٔبصار ا¡الة وهذه وإ<نقياد@/ عة والض+ الل+ينة حالة هو واòشوع أ@ك	@/ ٕاشتقاق Fyبي

ّ اÇXاّديى القلب
ã
| الوجف أّن Fك القلوب@/

ã
| اòشوع Iقّق بعد Iصل ا Ø̂ ٕا وأ<Êºع

,@
Ø ã
æالبـد بالقلب اÇXتعلّق

Ø ã
الباط�

Ø ã
æالروحا القلب

ã
| بالوجف يتحّصل ا Ø̂ ٕا ّ الظاهريى

القلب@/ بواسطة إ<نسان
ã
| النافذ ا¡ا@كم الروح وهو

ã
| شّدة الرجف فٕاّن القلب@:

ã
وبالوجف| اليوم@, مورد

ã
بالرجف| التعب� وأمّا

ذلك
ã
| وشّدة حّدة وحدوث اُ<مور واضطراب ا�ريان Iّرك يناسب وهو الزلزلة@,

وابت5ء@/ جزاء يوم وهو اليوم@,

وهذا ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان عن وخروجاً ٕاضطراباً القلوب
ã
| تؤّثر الرجفة وهذه

الرجف@/ من أخّف وهو الوجف@, مع� هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٤٣ وجل

وجل@:

خاف@/ ٕاذا تِعـب@: باب من َوِجلـة@, واُ<ن� َوِجٌل@, فهو َوَجـ5ً وِجل ـ@ مصبا
باGمزة@/ ويتعّدي

مَوِجلة وهذا بالفتح@, ومَوَج5ً وَج5ً وِجل منه تقول@: اòوف@, الَوَجل@: ـ@ صحا
Ì»بك يِيَجل يَيَْجل@, ياَجل@, يَوَجل@, ـ لغات أربع منه اXستقبل

ã
و| للموضع@/ Ì»بالك

ألفاً الواو جعل ياَجل قال fن <زماً@/ كان ٕاذا اXثال باب من ه
Ò
أش} Dف وكذلك الياء@/

وLن ٕاNل@, أنا@ يقولون@: م Øuفٕا @أسد@,
ã
ب� ع�لغة فهيى يِيَجل قال ومن ما@قبلها@, لفتحة

الياءين @ٕاحدي يى لتقو+ يِيَجل
ã
| الياء يك«Ìون ا Ø̂ وٕا /@Ì»بالك كلّها تِيجل , وأنت ِنيجل@,

باُ<خري@/

وَوِجٌل@/ أوجُل ورجل ٔ<وجُل@,
ã
ٕانّ� وتقـول@: واòوف@/ الفزع الوجل@: ـ لسا

َوْج5ء@/ يقال و< واُ<ن�َوِجلة@,

وِجل الطمأنينة@/ خ5ف الَوَجل أّن والَوجل@: ب�اòوف الفرق ـ ٢٠٢ الفروق
ع� ذلك ومن ع�َوَجل@, هذا من أنا ويقال /@ Øيطم� nو قلق ٕاذا َوَج5ً@, يوَجل الرجل

متعّد@/ غ� ووجل متعّد@, وخاف اXوضع@/ هذا
ã
خوف| ع� يقال@: و< طمأنينة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حالة حصول أيى الباطن@,
ã
| وقلَق انزعاج هو اÇXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

واKفاÎÈا@/ النفس
ã
| الطمأنينة سلب يوجب القلب

ã
واضطراب| Iّرك

أ<صل@/ آثار fن والفزع@: اòوف مفهوم وأمّا



وجل ٤٤

وا¡زن والفزع واòشية والدهشة والرهبة اòوف وب�مواّد ب�اXاّدة والفرق
والوحشة@: وا¡ذر

متوّقع@/ مشكوك ÍÈر مواجهة من واضطراب تأ ّثر حالة اòوف@: أّن

الرغبة@/ قبال
ã
| وهيى اòوف@, استمرار حالة والرهبة@:

الظاهر@/
ã
| وترّدد واضطراب ح�ة حالة والدهشة@:

مقام@/ وعلّو عظمة مقابل
ã
خوف| واòشية@:

فجأة@/ ÍÈر من اضطراب مع شديد خوف والفزع@:

السابق@/
ã
| أمر فوات من غّم وا¡زن@:

مقطوعاً@/ أو مظنوناً الÍÉر من
ã
Ø}التو وا¡ذر@:

اُ<نس@/ مقابل
ã
| والوحشة@:

اXذكورة@/ اXواّد وسائر اòوف@, راجع

َوِجلون ِمنكُم ٕانّا قاَل َس+ماً َفقالوا َعلَيِه َدخُلوا ٕاذ
Ò
oٕابراه َضْيِف َعن ـْئهم وَنب�

/@٥٢ . ١٥ ـ oَعل بُغ+م ك
Ô
Ì Ù¿ُنب ٕانّا َتوَجْل 1 قالوا

القلب@,
ã
| وقلَق انزعاج حالة حصول وهو بالَوَجل الكرZة ا<�ية هذه

ã
| Ø	ع

وقيّدت القلب@,
ã
|
Ø ã
òا إ<حساس وهو به الوجس ماّدة ذيل

ã
| السابقة ا<�ية

ã
و|

اُمـور مشاهدة ]ناسـبة السـابقة ا<�يات
ã
| اòيفة ٕاظهار فٕاّن باòيـفة@: هناك اXاّدة

هـذه 5Rف /@
Øã
Ï½والِع ا¡بال

ã
| والسعيى الطعام@, ٕا� أيدvم وصول كعدم خارقة@,

اُمور مشاهدة وقبل رؤيxم بعد اُ<و� اXرتبة
ã
| كان الوجل فٕاظهار الكرZة@: ا<�ية

راجع ـ اòوف ٕاحساس من أخّف وهو التعب�بالوجل@, اXناسب فكان مyم@, خارقة
الوجس@/



٤٥ وجل

م Ô Ötزاَد آياتُُه zم َعلَ ُتلَيْت وٕاذا م Ôwُقلو َوِجَلْت ا7ُ ذُ@ِكَر ٕاذا ال8ذيَن ؤمنوَن ÔX ا ا Ú̂ ٕا
/@٢ . ٨ ـ َيتَو@ّكلون م

ß Ù
wر	وَع ٕاZاناً

ـ م Ô Òwماأصا	ع والّصاِبريَن م Ô Ôwقلو َوِجَلْت ا7ُ ذُ@ِكَر ٕاذا ال8ذيَن Ìالُمْخِبتيَن Ù¿ وبَ
/@٣٥ . ٢٢

عن وخرجت وقِلقت@, قلوwـم انزعجت وجّل عّز �ا من ِذ@كراً عوا ßd ٕاذا أيى
قبال

ã
| والطاعة العبوديّة بوظائف العمل للزوم ٕاحساساً وإ<Kفاض@, السكون حالة

والربوبّية@/ العظمة مقام

عن بعـيد ثابت متّسع وTيط منخفض Øمطم� Tّل
ã
| ال�ول هو وإ<خبات

أ<من
ã
| نزول فٕانّه النتيجة, جهة من إ<Zان اXع�يرادف وهذا إ<ضطراب@والðلزل@,

والوحشة@/ إ<ضطراب ورفع والسكون

ã
| اُ<و� فٕاّن با¢بتـ�@: الثانية

ã
و| باXؤمنـ�@, اُ<و� ا<�ية

ã
| التعب� وأمّا

وإ<Zان@: إ<طاعة مورد

ُمؤِمن�@/ Ôrُكن ٕان ورسولَُه ا7َ وأطيُعوا

اòصومة ورفع التاّم وإ<نقياد وإ<س5م واحد ٕاله ٕا� التوّجه مورد
ã
| والثانية

وا5òف@:

/@Ì Ù¿وب أسِلموا فلَُه واحٌد ٕالٌه كُم ÔGفٕا

> وهذا اòصـومة@, عن بعـيد ِسلم مقام واختيار إ<خبات اXع�ي5زم وهذا
اXتعال@/ ا¡ّق �ا حكم Iت واXطاوعة واòضوع بإ<نقياد ٕاّ< يتحقّق

/@٦٠ . ٢٣ ـ راِجعون م Ùwٕا�ر م Ô Úu@أ َوِجلٌَة م Ôwوقلو آَتوا ما يؤتون وال8ذيَن

يُظهرون أيى طبيعّية@/ حالة
ã
و| ب«Îولة ء ا£يى وهو إ<تيان من متـعّد إ<يتاء



وجه ٤٦

واÇXراد قبل@/ من أظهروها قد كانوا وسلوكاً@, وآداباً >ًFوأع وأخ5قاً وتعّهداً عقيدًة
وإ<Lراف والتحّول والðلزل إ<ضطراب وعدم السابق والتعّهد ال	نا¶

ã
| إ<ستقامة

عyا@/

وربوبّيـته@, تعا� �ا عظمة ٕا� التوّجه مزيد
ã
ÏÉيقت وإ<ستقرار التثّبت وهذا

ا<�خرة nعا وٕا� اXتعال �ا ٕا� بالرجوع وإ<عتقاد العبودّية@, بوظائف العمل ولزوم
وانزعاجاً@/ قلقاً اXع�ي5زم وهذا اللقاء@, ويوم

يوضع أن الكرZة ا<�يات
ã
| يناسب و< اòوف@, ]ع� ليست اXاّدة أّن فظهر

�ا ذ@كر عند وا¢بت اXؤمن للعبد اòوف ¡صول مع� > فٕانّه الوجل@, مقام اòوف
آتوا ما ٕايتاء عند أو ا5Xئكة@, سنخ من النازل الضيف مشاهدة عند وكذلك وجّل@, عّز

استقامxم@/ حال
ã
و|

فيكون واضطراباً@, قلقاً يوجب أيضاً أ@نّه
ã
| الوجل يشابه اòوف مفهوم نعم@,
استعارة@/ اòوف مورد

ã
| الوجل ٕاستعFل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وجه@:

والوجـه@: ورتبة@/ حّظ له كان ٕاذا@ وجيـه@, فهو وجاهًة@,
Ù
Ë ØÉبال وجه ـ مصبا

وجهه استقبلت ٕاذا واجهته@, ويقال@: الّذات@/ عن بالوجه Ø	ع ا Ø[ور ء@,
ã
Ï¾ كّل مستقبَل

ٕالzا@/ فتَوّجه القبلة@, ٕا� ووّجهته واحدة@, جهة ع� جعلته ء@:
ã
Ï¿ال ووّجهت وجهك@,

مثل ِجهة فيقال الواو وÇIذف اسَتقَبلته@, مكان كّل وقيل الوجه@, مثل قيل والِوجهة
أصلها الوجوه@: و¾Ìكُة حاً<@/ أحسyم معناه قيل َوجهاً@: القـوم أحسن وهو ِعدة@/
وجوههم بذلوا م Øu@>ٔ أ<بدان@, ¾Ìكة مثل اُضيفت

Ø
j الباء فحذفت بالوجوه@, ¾Ìكة

وجُه
Ø
Òqف تعا�@: وقوله الوجه@/ من مقلوب وا�اه جاههم@, وبذلوا وال¿Ìاء@/ البيع

ã
|



٤٧ وجه

وقوGم وغ�ه@/ عمل من إ<نسان ٕاليه يتوّجه ما والوجه@: wا@/ أمركم
ã

الّ جهته ا�@أيى

الظاهر@, ّ القَويى ]ع� يكون أن وجاز هذا@, من يكون أن جاز كذا@: يكون أن الوجه
ما@يواجهه@, ُغراب : وزان ء

ã
Ï¿ال اه ÔQو @ساداtم@/ القوم@أيى من@قوGم@قدمت@وجوُه أخذاً

ُوجاه@/ ويقال ُوجاه@, وأصله

ء@/
ã
Ï¾ لكّل مستقبِل والوجه@: ء@/

ã
Ï¿ل ع�مقابلة يدّل واحد أصل وجه@: ـ مقا

وواجهُت @ٕاليك@/ وجهيى عن@الذات@بالوجه@,@وتقول: Ø	ُع ا Ø[ور الرجل@وغ�ه@/ يقال@وجه
والِوجهة@: ا�اه@/ Øب� وجيه هو قوGم@: الباب ومن وجهه@/ ِتلقاَء وجهيى جعلت ف5ناً@:
ه aوتوج ُتضِجعها@/

Ø
j البِطّيخة أو الِقثّاءة Iت فر ÒI أن والتوجيه@: استقبلته@/ موضع @كّل

خر@/ ع�ا<� بوجهه أقبل كأ@نّه وأدَبر@, Úو� الشيخ@:

وجيه@: ورجل ُجوvة@/ وتصغ�ه@: السلطان@, عند اX�لة ا�اه@: ـ ٦٦.٤ الع�
Lَوه@/ أيى كذا@, ِجهة أخذت النحو,@يقال : هة : ßوا� ء@/

ã
Ï¾ كّل مستقبَل الَوجه@: جاه@/ ذو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـع� أيضاً وفيه ء@,
ã
Ï¾ من ٕاليه ه aيُتـوج ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

يتوّجه الّذيى ء
ã
Ï¿ومستقبَل@ال عمل, من@ذات@أو ه@ٕاليه aما@يتوج ومن@مصاديقه@: مواجهة@/

توجب
ã

الّ وا�اه والرتبة واX�لة للتوّجـه@, ا�البة ا¢صوصة ا¡الة وكذلك ٕاليه@,

ٕالzا@/ يُتوّجه واXكان وا�انب وا�هة توّجهاً@,

ٕ<ضجاع Tّل حفر ومنه ء@,
ã
Ï¿ل أو توّجه@لشخص مورد ء

ã
Ï¾جعل والتوجيه@:

بإ<دبار@/ أخري جهة ٕا� التوّجه ٕ<مالة أو غ�ها@, أو بطّيخة

التوّجه@/ استمرار فيه واXواجهة@:



وجه ٤٨

Mسبه@: ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| اXع� وهذا ٕاليه@, ه aيُتوج ما كَفلس@: فالَوجه

:@
ã
| Fك إ<نسان@,

ã
ف

/@٢٩ . ٥١ وقاَلتـ وجَهها فَصّكت ة ØÍ Ò¼ ã
| ٕامرأته فأقبلْت

/@٤٣ . ٤ ـ وأيديكُم بوجوِهكُم فامَسحوا@

/@٦ . ٥ ـ وأيدَيكُم وجوهكُم فاغِسلوا +ة الص8 ٕا� Ôr Ôe ذا@ ٕا

/@٥٨ . ١٦ ـ مسَوّداً وجُهُه ظل8 Òبا1ُن� أحُدهم ÒÌ Ù¿ بُ ذا@ وٕا

يُتوّجه الّذيى ا¢صوص العضو وهو ل5ٕنسان@, ا¤سوس ّ الظاهريى الوجه يراد
هذا وع� ها@, Ø]وأ الوجه مصاديق أظهر من وهذا وا¢اطبة@, واXكاXة اللقاء عند ٕاليه

إ<ط5ق@/ عند اللفظ ٕاليه ين½Íف

:@
ã
| Fك اXاّدة@, وراء Dف إ<نسان

ã
و|

/@٢٤ . ٢٩ ـ القياَمة يَوَم الَعذاب ُسوَء بَوجهه ã� َيتّ ن Ò Òfأ

اّلذيَن وأّما جوُههم@/// ُو ْت اسَود8 اّلذيَن فأّما ُوجوه Kوَتسود ُوجوه Kَتبيض يوَم
/@١٠٦ . ٣ ـ وجوُههم ت ابيض8

اللطيفة@/ اُ<خرويّة أ<بدان من الوجوه يراد

:@
ã
| Fك الروحانّية@, بلحاظ إ<نسان

ã
و|

/@٢٣ . ٧٥ ـ ة
Ò
Ì ßºبا يومئٍذ وُوجوٌه ناِظرة ا Øwٕا�ر ة ÒÍßÈنا َيومئٍذ ُوجوٌه

. ٤٨ ـ جود Kالس وجوههممنأثر ã
| ِسDُهم ار@/// الكُّف Ò	َع أِشّداُء َمَعُه وال8ذيَن

/@٢٩

الروحانيّة اُ<مور من والعبودّية@: الّسجود وِسيمة والبُسور النّضارة حالة فٕاّن
الظاهرّية@/ الوجوه خ5ل

ã
| الباطنيّة بالبص�ة اXدركة



٤٩ وجه

يتوّجه وجهاً ذاته فيكون ذاته@, بلحاظ ء
ã
Ï¿ال ٕا� والتوّجه النظر يكون وقد

:@
ã
| Fك ٕاليه@,

/@١١٢ . ٢ ـ َربّه ِعنَد أجُرُه فلَُه ِسن ÔT وهَو وجَهه7 أَسلم َمن Ò	 بَ
/@١٢٥ . ٤ ـ وجَهه7 نأسلَم ÚW ِديناً وَمنأحسُن

/@٢٩ . ٧ ـ َمسِجد ُكّل ِعنَد ُوجوَهكُم وأقيموا بالِقسط
ã Ø
èَر ُقلأَمَر

مورد كونه باعتبار والذات النفس الكرZة@: ا<�يات هذه
ã
| الوجه من فاXراد

ã
| لنـفسه وإ<قامة oللتسل موفaقاً يكون أن <@يستطيع النفس فٕاّن تعا�@, � توّجه

تعا�@/ منه ولطف وتوّجه عناية مورد يكون أن ٕاّ< وجّل@, عّز �ا عبادة

جهة ٕا� النظر فٕاّن وغ�ه@, النفس دون الوجه بكلمة التعب� اXع�لطف وهذا
والعناية@, التوّجه ووجود إ<قتضاء مورد

ã
| وإ<قامة oالتسل Iقّق وٕا� الرابطة@, هذه

مطلقاً@/ >

ففzا أيضاً@, الوجه جانب من مع�مواجهة اXاّدة
ã
| أّن من قلنا ما ٕا� مضافاً

أيضاً@/ منه مواجهة Iّقق وع� ٕاليه ع�التوّجه د<لة

:@
ã
| Fك تعا�@, � وجهاً كونه بلحاظ ٕاليه التوّجه يكون وقد

/@٣٨ . ٣٠ ـ ا7 َوْجَه ُيريدوَن لل8ذيَن Õَخ� ذلَِك

/@٢٧ . ٥٥ ـ وا1ٕ@كْرام +ِل Òذو@ا� َرب�َك َوْجُه Òوَيب� فاٍن zا@ َعلَ َمن Kُكل@

/@٨٨ . ٢٨ ـ َوْجَهه ٕا1ّ هالٌِك ٍء
ã
Ï Ò¾ Kُكل ُهَو ٕا1ّ ٕالىه 1

/@٣٩ . ٣٠ ـ ا7 َوْجَه ُتريدوَن َز@كاٍة ِمن Ôrآتي وما

اXتعال@: �ا
ã
و| الروحانيّات

ã
| فالوجه Mسـبه@, ء

ã
Ï¾ كّل

ã
| الوجه ٕاّن قلنا

مرآًة وتكون مواجهة@, مقام
ã
| وتقع بالقلب ٕاليه توجه مورد تكون ِوجهة عن عبارة



وجه ٥٠

>ًFأع كانت سواء ومقاماته@, صفاته
ã
Ø�Q ٕاّ< فzا يشاهد و< فيه@, وفانية ٕاليه للنظر

تعا�@/ له كFليّة أو صفاتbاليّة أو به@, وباقية فيه فانية موجودات أو له@, خالصة

رابطة
ã
| ـ والثانية واXسك��@/ èالقر ذيى �ٕايتاء العمل مورد

ã
| اُ<و� فا<�ية

� اòالص العمل مورد
ã
| كاُ<و� والرابعة الثالثة@/ وكذلك ـّية@, ×G>ٕا الوجهة مطلق

تعا�@/

قوام به ما زوال والفناء وسـقوطها@/ ا¡ياة انقضاء عن عبارة ا5G@كة أّن وسبق
ذات زوال عن عـبارة فيكون إ<Nاد@, قبال

ã
| وهو Fyم أخّص وإ<نعدام ء@/

ã
Ï¿ال

ف�@/ راجع ـ بالكليّة ء ãÏ¿ال

يع�يه > ّ أبديى باق فهو الُعليا@: لصفاته ومَظهراً وجّل عّز � وجهاً كان ما ٕاّن
Ø
j

ã
| يبق nو وجوده@, عن أ<نانيّة آثار وا^حت تعا�@, �ا

ã
| فاٍن فٕانّه وا5G@كة@, الفناء

تعا�@/ له Ëº>ٕوا والوجه اXرآة فهو ,@�ا نور ٕاّ< التشّخص من ء
ã
Ï¾ نفسه

:@
ã
| Fك اòارجّية@, اXوضوعات موارد

ã
| الوجه يستعمل وقد

/@٧٢ . ٣ ـ آخَره وا@كُفروا اِر Úyال وجَه آَمنوا ال8ذيَن Ò	َع اُنِزَل بال8ذيى آِمنوا

/@١٠٨ . ٥ ـ َوْجِهها Ò	َع Îادة Ú¿بال يأتوا أن Òæأد ذلَك

وس�@/ Iريف غ� من Fzف ٕاليه يتوّجه وع�ما وال¿Îادة@, الyار ظاهر يراد

توّجه ومورد ووجاهة َوجه ذا بكونه اتّصف ]ع�من فَعيل فهو الوجيه@: وأمّا
روحانّية@/ أو ظاهريّة جهة

ã
| تعا� � أو للنّاس

/@٤٥ . ٣ ـ ِخَرة Ð1وا نيا Kالد ã| ًاzَوج Ò Òhَمْر عي«Ïابُن سيُح ÒX ا ه Ôdا

/@٦٩ . ٣٣ ـ َوجzاً ا7ِ عنَد وكاَن قالوا ا ØW ا7ُ  أهُ  Ø Ò�ف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٥١ وحد

وحد@:

قبيلِته@, واحد من@ذلك@الوحدة ,@وهو ع�إ<نفراد@/ يدّل أصل@واحد وحد@: ـ مقا

ã
| ٕاّ< و<@يضاف وحَده@, ولقيـته مَوحَد@, مَوحَد القـوم ولقيت مثُله@/ فzم يكن n ٕاذا

اXنفرد@/ والواحد@: مَثل@/ وهو لنفاسته@, غ�ه يُنَسج > أيى وحِده@, نَسيج قوGم@:

ا¡اء Ì»وك َوَحد@, فهو بنفسه@, انفرد وعد@: باب من ِحدًة د ßJ وَحد ـ مصبا
عن Øñمتم أيى ِحدة@, ع� ء

ã
Ï¾ وكّل كذلك@/ وحيد فهو وَوحدة َوحادة وَوُحد لغة@/

ا¡ال@, مقام ويقوم اXصدر مقام oاُق معرفة ٕانّه سيبويه@: قال َوْحده@/ زيد وجاء غ�ه@,
والواحد عنده@/ ]�لة وحده ٕاّن يونس@: وزعم إ<Ëºأ<ّول, ُيعربونه@بٕاعراب o]@وبنو
من فرد أيى القـوم@, من واحد فالرجل ء@,

ã
Ï¿ال من جزء ]ع� ويكون العـدد@, مُفتتح

كأَحٍد Ú Ôíَلْس ـ واُ<ن� الذكر ع� ويقع َوَحد@, أصله وأَحد ُوحدان@/ وا�مع أفرادهم@,
ـ أحدYا Êعاً@:

Ò
º موضع�

ã
| لواحد مرادفاً ويكون ء@/

ã
Ï¾ ]ع� ويكون ساء@/ الن� ِمن

وGذا بأ<حدّية@, <ختصاصه أ<حد, وهو الواحد هو فيقال تعا�@, وصف@ٕاËºالباريى
فيقال@: إ<ستعFل@, وك�ة للغلبة العدد أÊºء

ã
æالثا واXوضع تعا�@/ �غ�ا به ُينعت >

بأّن إ<ستعFل@,
ã
| Fyبي الفرق يقع غ�هذين

ã
و| وع¿Ìون@/ وواحد وع¿Ìون@, أحد

أحد@, قام ما Lو العموم@, من فيه Xا ا�حد
ã
| ٕاّ< يستعمل ف5 معه ُيذكر ما

ã
لن أ<حد

مضافاً@/ الث5ثة أحُد قام ما أو

الَوَحـد@: والرجل َوَحد@/ وثَور َوَحد رجل اXنـفرد@, الَوَحد@: ـ ٢٨٠.٣ الع�
كّل

ã
| منصوب والَوْحد@: ء@/

ã
Ï¾ كّل ِحَدة خفيف@: والَوْحد أصل@, له ُيعرف > الّذيى

من بائن ِحدة@: ع� ء
ã
Ï¾ وكّل الوصف@/ من خارجاً اXصدر ري ÒV Nريى ٔ<@نّه ء@,

ã
Ï¾

وع¿Ìون ع¿Ìة,@ويقال@واحد Ìوٕاحدي Ò¿ع @أحَد
ã
وٕاحدي| غ�أَحد و<يقال آخر@/

وقالوا@: @والثالث@,
ã
æالثا َري ÔV ع�الفاعل@اُجِريى أ<َحد aلوا وٕاذا وواحدة@وع¿Ìون@/



وحد ٥٢

ع¿Ìهم@/ حاديى هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕانّـه فرد@:
ã
| وسبق صفة@/ أو ذات

ã
| انفراد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

الزوج@/ قبال
ã
| اXقارن جهة من انفراد

مقلوباً أ<حد وليس أ@ك	@, اشتقاقاً ووحد أحد
ã
çماّد ب� ٕاّن أحد@:

ã
| وقلنا

مستقّلة@/ صيغة Fyم واحد كّل بل الوحد@, من

ã
| أحد@,

ã
| والعدد وحد@,

ã
| ا<نفراد ]ع� اXاّدت� استعFل اXع�@: هذا ويؤيّد

/@
ã
تطبي� فرهنگ

ã
| Fك ـ وغ�Yا Ìيانيّة Ù»وال الع	يّة

ع� ينطبق اXع� وهذا صفة@, أو ذات
ã
| ا<نفراد و]ع� متعّدية غ� فاXاّدة

nعا وراء Dف اXوضوعات ومن الروحانّية@, اُ<مور ومن العزيز@, �ا من Uتلفة@, موارد
اòارجّية@/ واُ<مور أ<عFل ومن اXاّدّية@, اXوضوعات ومن اXاّدة@,

:@
ã
| Fك اXتعال@, �ا مورد

ã
ف

/@٣٩ . ١٢ ـ الَقّهار الواِحُد ا7ُ أم Õخ� قوَن متفر� أ أرباٌب

/@١٦ . ٤٠ ـ الَقّهار الواِحِد 7ِ اليوَم لُك ÔXا ِن Ò ßX

/@٦٥ . ٣٨ ـ الَقّهار الواِحُد ا7ُ ٕا1ّ ٕالىٍه ِمن وما

تعا� به Oتّص اXع� وهذا حقّاً@, وصفاته ذاته
ã
| اXنفرد هو وجّل عّز �فا

ذاتاً بوجه له حّد > متناه غ� نور فٕانّه صفاته@,
ã
| و< الذات جهة من له ¾Ìيك و<

القّيوم@/ اXطلق ّ ا¡يى ذاته ã
|

Ø ã
الغ� بذاته ّ أ<بديى

Ø ã
أ<ز� اXطلق الذات وهو وصفة@,

قـيام ٕا� الواحد@:
ã
| والنظر سـ�@/ Ô¡ا أÊºئه من وأ<حد@: والوحيد فالواحد



٥٣ وحد

اòالصـة الفرديّة ٕا� أ<حد@:
ã
و| والثـبوت@/ ا<تّصاف ٕا� الوحيد@:

ã
و| به@/ إ<نفراد

غ�ها@/ عدد >
ã

الّ أ<حديّة أيى ,@ هيى حيث ومن

الصعبة أ<حاديث كتاب من ٣٣ باب
ã
| أ<حديّة حقيقة تفصي5ً ذ@كرنا وقد

الرضوّية@/

ã
| والغلبة القدرة ٕاعFل عن عبارة والقهر القّهار@: Ëºٕا الواحد Ëºٕا بعد ويذكر
خلقه@, ع�bيع وغلبته وتفّوقه قدرته ريى ÔN الّذيى هو فالقّهار وإ<جراء@, العمل مقام

ا<ط5ق@/ ع� النافذ ا¡ا@كم وهو

تعا�متفّوق أ@نّه ٕا� بالقّهارّية يشار الضعف@: توّهم الوحدة@فيه مفهوم كان وØXا
اXطلق@/ النافذ القاهر وهو اòلق@, bيع ع� وغالب

5Rف وهذا َعَلم@/ فٕانّه بال5ّم@, معّرفاً ذ@كر قد �ا كلمة ]ناسبة الواحد ٕاّن
Ø
j

:@
ã
| Fك نكرة@, تابعه فيذكر ٕاله@, كلمة مع ذ@كره

/@٧٣ . ٥ ـ واحٌد ٕالىٌه ٕا1ّ ٕالىه ِمن وما

/@٥١ . ١٦ ـ واحد ٕالىٌه هَو ا Ú̂ ٕا
ß
iثن�

ß Ö
�Ò ×G ٕا ِخذوا تت8 1

/@٥ . ٣٨ ـ واحداً اً ×Gٕا ة ßG Ð1ا أجَعل

ع�ما بالغلبة ÓÊºٕا جعل
Ø
j ,@ Øالتح� مع ]ع�العـبادة مصدر أ<صل

ã
| وإ<له

باط5ً@/ أو حقّاً غ�ها أو أ<صنام من يُعبَد

:@
ã
| فgا اXاّدّية@, اXوضوعات موارد

ã
| الواحد ذ@كر وأمّا

/@٦١ . ٢ ـ واحد َطعام Ò	َع
ß
َنص� موÏºلَن يا Ôrُقل وٕاذ

/@٦٧ . ١٢ ـ قة ُمتفر� ِمنأبواٍب وادُخلوا واحد باب ِمن َتدُخلوا 1

/@٤ . ١٣ ـ واحد ]اٍء Òُيس� ات@/// وجنّ متجاِوراٌت ِقَطٌع ا1ٔرض
ã
و|



وحد ٥٤

اXوضوعات@/ هذه
ã
والصفات| الذات جهة من التفّرد يراد

:@
ã
| Fك اXاّدة@, وراء ا

Ø
Wموضوعات

ã
| ذ@كره وأمّا

/@١٣ . ٧٩ ـ بالّساِهرة واِحدة فٕاذا ُهم َزجرةٌ هيىَ ا Ú̂ فٕا
/@١٩ . ٣٧ ـ َينظرون واِحدة فٕاذا ُهم َزجرة هيى ا Ú̂ فٕا

/@١٣ . ٦٩ ـ واحدة نفخٌة ور Kالص ã|ُنفخ فٕاذا

الشديدة@, الصيحة ومن@مصاديقه ك5م@وبيان, عمل@بواسطة عن اXنع هو جر: aالز
توّجه مع والغفلة النوم فقدان هو ر@:

Ò
Î
Ú
وال« Iّول@/ ٕاNاد مقـام

ã
| حّدة ذو واòطاب

بالليل@/

والنـفخة والصيحة الزجرة
ã
| تاّم ونفوذ شّدة ٕا� يش� بالوحدة@: والتوصيف

الغرض@/ Iصيل مقام
ã
| مyا واحدة

ã
تك Mيث

زْوَجـها مyا وَخَلق واحدٍة نفٍس ِمن خَلقكُم ال8ذيى َرب8ُكم اّتقوا النّاُس ا Ûv أ يا
/@١ . ٤ ـ ونساءاً ِرجا1ً@ َكث�اً@ Fyم وبث8

/@٩٨ . ٦ ـ ومسَتوَدٌع ستَقر~  Ôf واِحدةٍ  نفٍس ِمن أنشأ@كُم ال8ذيى وهو

/@٦ . ٣٩ ـ َزوَجها ِمyا جَعل Øj واحدة نفٍس ِمن َخَلقكُم

أو ماّديّاً اXطلق@, اXتشّخص الفرد أيى وترّفع@, الذات جهة تشّخصمن النفس@:
من وكّل آخر@, لفرد ومقارناً معاِدً< خاّص جريان له يكون من وج@: aوالز روحانيّاً@/

اXتعادلَ�زوج@/

وا£موع ,@ ّ الظاهريى @والتكوين ّ يى اXاد+ اòلق الكرZة@ناظرة@ٕا�جهة ا<�يات هذه
الشخص@/ كلمة من اXتبادر وهو والبدن@, الروح من اXرّكب

ا<�يات@,
ã
| اXوجودة القرائن ويؤيّده الروحانّية@, ا�هة ٕا� فzا النظر وليس



٥٥ وحش

وغ�ها@/ والبّث واòلق @كالزوج

الكرZة@: ا<�يات أيضاً هذا ع� وتدّل

ـ اُوتوه اّلذيَن ٕا1ّ وما@اختَلففيِه ///@ Ò� الن8بي� ا7ُ فبعَث واحدةً ًة اُم8 النّاُس @كاَن
/@٢١٣ .@٢

/@١٩ . ١٠ ـ فاخَتلفوا واحَدة ًة اُم8 ٕا1ّ النّاُس كاَن وما@

ã
| بيyم اختـ5ف > حّواء@, واُمّهم آدم أبوهم واحـدة نفس من كانوا م Øuفٕا

والصفات@/ الذات جهة من منفردة وكانوا النوعّية@, الصفات
ã
| و< الظاهر الشكل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وحش@:

ء
ã
Ï¾ وكّل وحوش@/ وbعه ,@

Ø
ال	 دواّب من يستأنس > ما الَوحش@: ـ مصبا

الوحش : 
Ø ã
èوقال@الفارا للتأ@كيد@/ الياء كأّن ,

Øã
Ï¿وحشووح الناس@فهو يستوحش@عن

اXـوّدات@/ عن القلوب وبُعد إ<نقـطاع وهيى الناس@, ب� الوحشـة ومنه
Øã
Ï¿وح bع

اXكان وأوحَش /@
Øã
Ï»ٕان كّل واستوحش

Øã
Ï¿وح كّل استأنس الليل أقبل ٕاذا ويقال@:

العرب@: ة Ø_أ قال أ<Zن@/ ا�انب داّبة@: كّل من
Øã
Ï¿والوح إ<نس@/ من خ5 ش@: aوتوح

و< الرا@كُب منه َيركب > وهو أ<Zن@, ا�انُب إ<نسان
ß
غ� ا¡يوان bيع من

Øã
Ï¿الوح

اُخر�@/ وجوه �ويقال /@Ì»أ<ي وهو ا<�خر ا�انب
Øã
Ï»وإ<ن ا¡الب@/ منه لب ÒJ

والَوحش: فارَق@أ<نيس/ ش: aتوح اُ<نس/ ع�@خ5ف كلمة@تدّل وحش: ـ مقا
ا@:
Ø
zوٕانس َظهرها@/ القوس@:

Øã
Ï¿وَوح الَوحش@/ من موِحشة@, وأرض إ<نس@/ خ5ف

الرا@كب منه َيركب الّذيى ا�انب :@ ّ أ<صمعيى قول
ã
| الدابّة ØãÏ¿ووح عليك@/ أقبل ما

خر@/ ا<� ا�انب :@
Øã
Ï»وإ<ن منه@/ خوفه ا Ø̂ فٕا ا¡اِلب@, تلب ÒJو
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فـهو ,@
Ø
ال	 دواّب من يُسـتأنس > ما كّل الَوحش وحش@: ـ ٢٦٢.٣ الع�

خ5 أيى َتوّحش@: قد للجائع ويقال /@
Øã
Ï¿وح وaار وحش@, aار هذا تقول@: ,

Øã
Ï¿وح

قد إ<نس@: عنه ذهب ٕاذا وللمكان توّحش@/ قد الدواء@: ل¿Ìب للمحتميى ويقال بطنه@/
أوَحش@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قبال
ã
| فهو اُ<نس@, عن والبُعـد التوّحش هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ<صل أّن

Mسبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
ف اXوضوعات@,

ã
| والَوحشOتلفان واُ<نس اُ<نس@/

ã
و| الطعام@/ عن Rلّوه البطن

ã
و| /@Ì¿َبالب إ<ستيناس عن ببُعده ا¡يوان ã

ف
وا¡الب الرا@كب ٕا� بالنسبة ا¡يوان من أ<Zن ا�انب

ã
و| َكَنة@/ aالس عن Rلّوه اXكان

منه Ì»أ<ي ا�انب
ã
و| أ<Zن@/ ا�انب عن FÎ¿وتوّح Ì»أ<ي ا�انب ٕا� Fلتوّجهه

/@Ì»أ<ي عن وان½Íافه بالطبيعة أ<Zن ٕا� توّجهه فٕاّن نفسه ا¡يوان ٕا� بالنسبة

اXوّدات عن بُعد أو الناس@, عن استوحش ٕاذا إ<نسان@, من فرد ع� ويطلق
الناس@/ رذال وهم إ<جBعيّة أ<خ5ق عن ل Ø�ت أو القلبّية@, وإ<رتباطات

الِبـحاُر وٕاذا ت
Ò
Ì ß¿ُحـ الُوحوٌش وٕاذا ُعط�َلت الِعشاُر وٕاذا ت Ò Ùُس� باُل ß� ا وٕاذا

/@٥ . ٨١ ُسج�َرتـ

أ<صل
ã
| مصدر وهو الوحش bع والُوحوش Ìة@/ Ò¾عاXا من مصدر الِعشار

ا�Çمع@/
Ø
j والّسـوق البعث ]ع� Ì¿¡وا يستأنس@/ و< يستوحش ما ع� ويطلق

إ<مت5ء@/ من والفيضان اÒGيجان جر@: aوالس

عن وبعـدوا إ<نسـانيّة حقيقة عن انقطعوا إ<نسان من أفراد يراد الُوحوش@:
الروحانّية@/ حياtم برنا¶ وفارقوا خليقxم سعادة
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و< والنشور@, للبعث لَق ÔH n ا Øuفٕا والُوحوش@: با¡يوانات التفس� يصّح و<
كFل ٕا� بلوغ استعداد وليسGا عملت@, أعFل آثار تَري Ø
ح ٕاGيّة بتكاليف تُكلّف

تعا�@: وقال ا¡يوانّية@/ مرتبة فوق

Òحـ� ال Òb فzا  ولكُم تأ@ُكلون وِمyا وَمناِفُع ِدفٌء فzا لكُم خلَقها  وا1ٔنعاَم
وزينًة م�ل�َكبوها Ò¡وا والِبغاَل واòيَل أثقالُكم@/// ِمُل ÒIو حون

Ò
Ì» تَ Òوح� تُرJون

/@٥ . ١٦ ـ
/@١٤٢ . ٦ ـ ا7 رَزقكُم ا ØW @ُكلوا وَفرشاً  ولًة Òa ا1ٔنعاِم وِمَن

ومyا َكث�ةٌ َمناِفُع فzا ولكُم ا ßuُبطو ã| ا ØW ةً ُنْسِقيكُم Ö�َلِع ا1ٔنعاِم
ã
| لكُم وٕاّن

/@٢١ . ٢٣ ـ تأ@ُكلون

قـامتكُم ٕا ويوَم َظعنكُم يوَم َتسـتِخّفوuا ُبيوتاً ا1ٔنعاِم ُجلوِد ِمن َلكُم وجَعَل
/@٨٠ . ١٦ وَمتاعاً ٕا�ح�ـ وأشعاِرها أثاثاً وأوباِرها أصواِفها وِمن

ومن مyا إ<نسان <نتفاع خلقت أ<نعـام أّن ع� الكرZة ا<�يات هذه فتدّل
منافع ومن وألباuا@, وفر¾Îا وaلها وزينxا وأشعارها وأصوافها وجلودها ¡ومها

مyا@/ تنتفعون @كث�ة

وتدّل إ<نسان@, قبال
ã
| نفوÎºا واح�ام وجودها استق5ل

ã
تنا|

ã
æعاXا وهذه

التـعيّش ٕ<دامة ٕاّ< حياtا وليست وعلzا@, Gا مسـؤوليّة و< مكلّفة غ� ا Øu@أ ع�
/@ ّ اXاّديى

Ø ã
æا¡يوا

اXاّدّية@, ا¡ياة
ã
| للعيش خلقت ا Ø̂ ٕا وMريّة بّريّة بأنواعها ا¡يوانات أّن فظهر

النيّة وٕاخ5ص والعبوديّة والطاعة الروحانيّة ٕا� التوّجه استعداد ذواtا
ã
| وليسGا
أ<عFل@/

ã
|
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وحكومة الظاهرّية@, اXاّديّة القُوي Tكوميّة اُش�ٕا� السابقة الكرZة ا<�ية
ã
ف

اXوجودات
ã
| كالّس� بتناسب@موضوعها, @كّل@مyا

ã
ف ا¡ّقة@التاّمة@إ<G×يّة, القدرة نفوذ

ا¡Çّق عن وانقطعوا نفروا الّذين أ<فراد
ã
| والتجّمع اXعا¾Ìة@,

ã
| والتعطّل العظيمة@,

البحار@/
ã
| واGيجان الرّب@, لقاء وعن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ وحيى

:@ فالَوحيى ٕا�غ�ك@/ غ�ه أو ٕاخفاء
ã
| علم ع�ٕالقاء يدّل أصل :@ وحيى ـ مقا

وحيى فهو علمه Ø
ح غ�ك ٕا� ألقيته ما وكّل والرسالة@/ الكتاب :@ والوحيى إ<شارة@/
أ<صل هذا ٕا� فراجع الوحيى باب

ã
| ما وكّل ووَحي@/ تعا� �ا وأوحي كان@/ @كيف

وت@/ aالص والَوَحي@: ال«Ìيع@/ :@ ّ والَوِحيى ذ@كرناه@/ الّذيى

من يى ßJ ٕاليه وَحي مصـدر وهو والكتابة@/ والرسالة إ<شارة :@ الوحيى ـ مصبا
وحيت يقول@: العرب وبعض ُفعول@/ ع� ّ ُوحيى وbعه مثله@, ٕاليه وأوَحي وعد@/ باب
من أ<نبياء ٕا� Òيُل� Dف الوحيى استعFل غلب

Ø
j وله@, ٕاليه وأوحيت له ووحيت ٕاليه

وموت /@Í
Ò
ويُق½ ّد ÔZ ال«Ìعة والَوَحي@: أوَحي@/ الفاشية@: القرآن ولغة تعا�@/ �ا عند

أحzا الذبيحة وحيت ويقال@: Ìºيعة@/ أيى وحّية@, وزكاة /@
Ó
ومع� وزناً Ìºيع :@ ّ َوِحيى

مثله@/ وأوحاه عّجله@/ توحيًة@: اXوت الدواُء ووّحي وحيّاً@/ ذMاً ذxMا وعد@: باب من
است½Íخته@/ ف5ناً@: واستوحيت

وأوَحي أGَمه@/ بعثه@, ٕاليه@: وأوحي كتب@/ َوحياً@: يى ß ÒJ وحي ـ ٣٢٠.٣ الع�
ال«Ìعة@/ :@ والَوحيى أشار@/ قومه@: ٕا�

وذلك /@ ّ َوِحيى أمر قيل ال«Ìعة ولتضّمن ال«Ìيعة@/ إ<شارة :@ الوحيى أصل ـ مفر
ال�كيب@, عن Vّرد بصوت يكون وقد والتعريض@, الرمز سبيل ع� بالك5م يكون
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أوليائهم@: ٕا� َليوحون Òالّشياط� وٕان8 ـ وقوله وبالكتابة@/ ا�وارح@, ببعض وبٕاشارة
بقوله@: ٕاليه اXشار بالوسواس@, فذلك

اس@/ نّ Òòا الَوْسواِس
Ù
Ì¾من

ج	ئيل كتبليغ ك5مه ويُسَمع ذاته تُري مشاَهد برسول ٕامّا ٌب@: ÔÍÈأ والوحيى
مو�Ïºع�@, Êع

Ò
ك« غ�معاينة من ك5م Êع

Ò
ب« وٕامّا معّينة@, صورة

ã
|

Ø ã
للن� الّس5م عليه

بٕاGام وٕامّا ,@ َروعيى
ã
نَفث| القُُدس روَح ٕاّن الّس5م@: عليه َذ@كر Fك الروع

ã
| بٕالقاء وٕامّا

حل@, الن8 ٕا� َربَّك وأوحي Lو@ بتسـخ� وٕامّا أرِضعيه@, موÏºأن ٕا�ُأم� وأوحينا Lو@
أنواعه@/ bيع

ã
| عاّم فالَوحيى نام@/ Ò[ أو

/@٢٥ . ٢١ ـ ٕاليه نوحيى ٕا1ّ َرسول َقبلكِمن ِمن أرَسلنا وما
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

إ<لقـاء كان سواء غ�ه@, باطن
ã
| أمر ٕالقاء هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أو وسوسـة أو نوراً أو ٕاZاناً أو ÓFعل أ<مر كان وسواء القلب@,
ã
| بٕايراد أو بالتكوين

واسطة@, بغ� أو بواسطة كان وسواء غ�Yا@, أو ملَكاً أو ٕانساناً كان وسواء غ�ها@,
واليق�@/ العلم ويفيد

دون ومن باطن
ã
| �ا جانب من ٕالقاء عن عبارة ٕانّه �Gم� إ<Gام

ã
| وسبق

وأعّم@/ مطلق وهو اXعنويّات@, ã| استعFله وأ@ك� وساطة@,

:@
ã
| Fك التكوين@,

ã
| فالوحيى ـ ١

/@٥ . ٩٩ ـ ا ÒGأْوَحي َرب8َك بأن8 أْخباَرها ُث د� Ò ÔI َيومئٍذ

/@١٢ . ٤١ ـ أْمَرها Êء
Ò
º ُكل�

ã
وأوَحي|

à
يَوم� ã| واٍت × Òd َسبَع فَقضzن8
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وخارجّية@/ داخليّة اُمورها رابطة ã
| هذا

:@
ã
| Fك ا¡يوان@, ٕا� وبالنسبة ـ ٢

/@٦٨ . ١٦ ـ@ ُبيوتاً باِل
ß
� ا ِمن ذيى ß ÚHا أن الن8ْحِل ٕا� َربKَك وأوَحي

/@
Ø ã
تكوي� أيضاً الوحيى من النحو وهذا

:@
ã
| Fك ا5Xئكة@,

ã
و| ـ ٣

اّلذيَن قلوِب
ã
|
ã
سأُل� آَمُنوا اّلذيَن فَثب�توا َمعكُم ã Ùæأ +ئكِة ÒX ٕا�ا َربَّك يوِحيى ٕاذ

/@١٢ . ٨ ـ@ ْعَب Kالر @َكَفروا

الطاهرة@/ الصافية ذواtم
ã
| ومعرفة علم ٕالقاء ا5Xئكة ٕا� فالوحيى

@خصوصّية@زائدة@, @الوحيى
ã
@الكفّار@@بإ<لقاء:@فٕاّن@|

ã
@ا5Xئكة@بإ<Jاء@و|

ã
والتعب�@|

وأمّا القلـب@/
ã
|
Ø ã
æروحـا أمر ٕايراد فيه وأيضاً شخص@, وقلب باطن ٕا� ٕالقاء وهو

الكفّار@/ مورد
ã
| به التعب� يناسب اXع� وهذا ارتباط@, مع مقابلة مطلق فهو إ<لقاء@:

:@
ã
| Fك الشياط�@, وحيى

ã
و| ـ ٤

/@١٢١ . ٦ ـ@ لُيجاِدلوكُم ٕا�أولياِئِهم َليوُحوَن Òياط� الش8 وٕان8

الّـذين أوليـائهم ٕا� وا�ّن إ<نس شـياط� من
ã

الّ الباطلة الوساوس يراد

وأحّبوهم@/ اّتبعوهم

تعا�@: وقال

ٕا�بعٍض م
Ô
Î ÔÉبع يوحيى ن� ßوا� ا1ٕنِْس Òشياط� عُدّواً Ø ãن� ِلُكّل َجَعلنا وكذلَك

/@١١٢ . ٦ ـ@ ُغروراً الَقول ُزخُرف

القـول ٕالقـاء ويراد أ<صـيل@/ ا¡ّق عن خارجاً يكون وما الباطل خُرف@: gالز
أوليائهم@/ قلوب

ã
| ٕاعتقاداً أو ك5ماً قلوwم من ي	ز الّذيى الباطل
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:@
ã
| Fك وكذباً@, ٕاف�اًء الوحيى عاء اد+ ã|و ـ ٥

. ٦ ـ ء
ã
Ï Ò¾ ٕاليِه يوَح Ònو Ú ãٕا� اُوِحيىَ قاَل أو كَِذباً ا7 Ò	َع ي Ò

Òاف� ن ÚW وَمنأظلُم
/@٩٣

�ا ع� ٕاف�اًء العـزيز@, �ا من الوحيى ٕا� الباطل الكذب قولَه فينِسـب أيى
بعنوان أو الو<ية عاء واد+ النّبّوة بعنوان النسبة هذه كان سواء ٕاليه@/ وحيه

ã
| اXتعال

الغيبّية@/ إ<رتباطات مقام مطلق

الظلم@: مصاديق أعظم من الوحيى عاء اد+ أّن O@>و

ي@/ Òاف� ن ÚW وَمنأظلُم

أ@كاذيب اXتعال العزيز �ينسب@ٕا�@ا
Ø
j ٕاG×يّاً@وارتباطاً@روحانيّاً, مقاماً فٕاّنه@يّدعيى

عباده@/ wا ويُضّل عنده@, من

وآله@: عليه �ا Øالنبيّ�ص� kخا رسوله مورد
ã
| تعا� قال

. ٦٩ الَوت�ـ منه َلقَطعنا Øj� Ò̈با منُه قاويل1َٔخذنا ا1ٔ بعَض َعَلينا ل تَقو8 ولو
/@٤٤

وتgيل الوحيى ٕا[ام القرآن@قبل عن@قراءة عليه@وآله �@ا Øص� �رسول@ا يى Ôu بل
تعا�@: بقوله اXأموريّة

. ٢٠ ـ ÓFِعل
ã
æِزد َرب� وُقل َوحيُه Ïٕاليَك ÒÉيُق أن قبِل ِمن بالقرآن َتعَجْل و1

/@١١٤

@كيفّية@الرسالة@وIريف@خصوصيّة
ã
ا¦ايل@ٕا�ا¢الف�@| عن شديداً @uياً يى Ôuبل@و

تعا�@: فقال ٕاليه@, يوَحي الّذيى الوحيى من

ذوَك Ò ÚH1 وٕاذاً ه Òغ� َعَلينا َ يى Òِلتَف� ٕاليَك أوَحينا اّلذيى َعن َليفِتنونََك كاُدوا وٕان
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Çياِة Ò¡ ا ِضْعَف ْقناَك ذَ ٔ1َ@ ٕاذاً َقليً+ َشيئاً م
ß
zٕال َتركَُن ِكْدَت َلَقد ـتناَك َثب8 أن ولَْو1 خليً+

/@٧٣ . ١٧ اFÒXتـ وِضْعَف

وضبطه @وحفظه الوحيى @ٕاجراء
ã
ضعيف@| [ايل @مورد

ã
اXرسل�@| سي+د حال فهذا

اGوي واتّباع الغرور من �با نعوذ فيه@, تعّمدًا ويف�يى كذباً يّدعيه مَن فكيف التاّم@,
والشيطان@/

تعا�@: قال اّتباعه@, وتكليفNب ٕالزام فيه الوحيى ـ ٦

. ١٠ ـ oَعظ يَوٍم َعذاَب ã Ù
èَر َعَصْيُت ٕان أخاُف

ã
Øæ ٕا Ú ãٕا� يوَحي ما ٕا1ّ ِبُع أت8 ٕان

/@١٥
/@١٠٩ . ١٠ ـ ا7 كَُم ÒJ Ø
ح Ö ß�واص ٕالَيَك يوَحي ما ِبْع وات8

/@٤٣ . ٤٣ ـ oُمستق Íاٍط ß¼ Ò	َع ٕان8َك ٕاليَك ُأوِحيىَ باّلذيى فاسَتمِسْك

/@٢ . ٣٣ ـ َخب�اً َتْعملون ]ا كاَن ا7َ ٕاّن رب�َك ِمن ٕالَيَك يوَحي ما ِبع وات8

,@Í½البـ مشاهدة من أقوي وهو بالقلب@, ¾Îوداً يوجب الوحيى أّن O@>و
باطن

ã
| ويؤّثر اليقينّية@, بالبص�ة إ<نسان يدركه القلب و¾Îوُد الصوت@/ اسBع ومن

شّك@/ يدخله > قاطعاً عميقاً أثراً إ<نسان

راجعه@/ ـ اXعلوم عند با¡ضور العلم عن عبارة ال¿Îود ٕاّن ¾Îد@:
ã
| وقلنا

:@
ã
| Fك والعبودّية@, بالوظيفة العمل

ã
و| ـ ٧

@كاِة الز8 وٕايتاَء لوِة الص8 وٕاقاَم اِت Öـ� Òòا ِفْعَل م ß Öz ٕالَ وأْوَحينا ـًة@/// Ú_أ وَجَعلناُهم
/@٧٣ . ٢١ ـ @عاِبدين َلنا وكانوا@

/@١٢٣ . ١٦ ـ َحنيفاً
Ò
oٕابراه ِمل8َة اّتبْع أن ٕاليَك أْوَحينا Ø Ôj

. ٦ ـ َمـيتًة يكـوَن أن ٕا1ّ َيطُعمـه طاِعٍم Ò	َع ماً ر8 ÔT Ú ã
ٕا� فDأوِحيىَ أِجُد 1 ُقل

/@١٤٥



٦٣ وحيى

ع� بالوحيى وتتشـّخص Øتتعـ� ا Ø̂ ٕا وإ<عتقـاديّة التكليفـيّة الوظائف فهـذه
واليق�@/ العلم ¡صول وسيلٍة أقوي الوحيى ٕاّن وقلنا أ<نبياء@,

:@
ã
| Fك وا¡gة@, اXعرفة

ã
و| ـ ٨

/@٣٩ . ١٧ ـ آَخر اً ×Gٕا ا7ِ َمَع عْل ÒQ و1 gة ß¡ا ِمَن ربKَك ٕاليَك أوَحي ا@ ØW ذلَك

ـ اZ1ٕان و1 الكتاُب ما َتدِريى ُكنَت ما@ أمرنا ِمن ُروحاً ٕاليَك أوَحينا وَكذلك
/@٥٢ . ٤٢

�ا من الوحيى ٕاّ< اXعرفة حّق معرفxا ٕا� سبيل > إ<G×يّة اXعارف أّنO@>و
أو ترديداً ٕاّ< تزيد ف5 الرdيّة العلوم وأمّا ,@

Ø ã
القل�

Ø ã
اليقي� بال¿Îود وتعليمه وجّل عّز

شيئاً@/ ا¡ّق من
ã
تُغ� و< لصاح}ا@, ظنّاً

:@
ã
| Fك اXتعالية@, إ<G×يّة ا¡قائق

ã
و| ـ ٩

رأيـ ما الفؤاُد كََذب أوَحيما@ ما ٕا�عبِده فأوَحي Òæأوأد Öَقوَس� قاَب َفكاَن
/@١٠ . ٥٣

أّن وسبق الفؤاد@, برؤية التفس� عليه ويدّل القلب@, ¾Îود هو الوحيى ٕاّن قلنا
ا¡قائق لرؤية يسـتعّد الّذيى وهو والنقاء@, واòلوص الطيب حال البالغ هو الفؤاد@:

/@ ّ إ<Gيى بالوحيى ال5ّهوتيّة

:@
ã
| Fك واXرسل�@, ل5ٔنبياء والوحيى ـ ١٠

Ò
oٕا�ٕابراه وأوَحينا َبعده ِمن Òوالن8بي�ـ� نوح ٕا� أوَحْيـنا F كَ ٕاليَك أوَحْيـنا ٕانّا
وُسلDَن وهاروَن ويونَُس وأيّوَب Ï»وعي وا1ْٔسـباِط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل
َعلَيَك Îم Ö½َنقُص n َوُرُسً+ َقْبُل ِمن َعليَْك َقَصْصـناُهم َقد وُرُسً+@ زبوراً داُوَد@ وآتينا

/@١٦٣ . ٤ ـ ÓD موÏºَتْكِل ا7ُ وَكلَّم



وحيى ٦٤

ٍة ِمـر8 ذو الُقـَوي َشديُد عل8مـُه يوَحي وحيىٌ ٕا1ّ هو ٕان ـَوي ÒGا َعن َينِطُق وما
/@٤ . ٥٣ ـ فاْسَتوي

/@٨٧ . ١٠ ـ ]½Íبيوتاً ا Ôgلَقوِم ءا َتبو8 أن ٕا�موÏºوأخيه وأوَحينا

oوتـفه ا¡Çقائق oوتعل الرسالة وظائف تبي�
ã
| وأتقyا وسيلة أقوي فٕاّن

�ا جـانب من ّ ا¡يى هو الدينـّية@: وا<�داب أ<حكام ٕا� وإ<رشاد ـيّة ×G>ٕا اXعارف
آخر@/ أمر غ�واسطة من اXتعال

كّل انxي ٕاذا@ َمنام@, برؤيا أو ملك@, ]خاطبة أو ك5م@, بٕاNاد البيان يكون وقد
من تامّة حّجة البيان ذلك يكون Ø
ح ,@ كالوحيى القلب

ã
| قاطع ونفوذ تأث� ٕا� مyا

تعا�@/ �ا

مـطلق وأمّا القلب@/
ã
| ¾Îوداً أوجب ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXتـعال �ا من وا¡ّجة

ã
| ينفذ n ما وب�ُرسله �ب�ا Dف حّجة يكون ف5 وإ<لقاء@: والرؤيا وا¢اطبة ال«Êع

يوجب¾Îوداً@/ nو القلب

:@
ã
| Fك اXتفّرقة@, اُ<مور

ã
| ل5ٔنبياء الوحيى ـ ١١

/@١١٧ . ٧ ـ َعصاك ألِق ٕا�موÏºأن وأْوَحينا

/@١٦٠ . ٧ ـ َجر Ò¡ا بَعصاك ْب ß
ÍÖÈiأن

/@٧٧ . ٢٠ ـ @بعباديى ßÌºiأن

/@٢٧ . ٢٣ ـ وَوحينا بأعُيننا الُفلَك اصَنِع ٕاليهأن فأوَحينا

/@١٠٢ . ١٢ ـ َلدvم ُكنَت وما@ ٕاليَك الَغيبنوِحيِه أنباِء ِمن ذلَك

ã
çيأ وما اُ<مور من تقّدم وما باXعجزات يرتبط ما

ã
| الوحيى القبيل هذا ومن

وحا<tم@/ الناس باُمور يتعلّق وما



٦٥ وحيى

:@
ã
| Fك القرآن@,

ã
| عليه �ا صلوات لنبيّنا الوحيى ـ ١٢

/@٧ . ٤٢ ـ @لُتنِذر َعَربيّاً ُقرآناً ٕاليَك وَكذلكأوَحينا

/@١٩ . ٦ ـ به نِذركُم ُ1ٔ القرآن هذا Ú ãٕا� وُأوِحيىَ

/@٣١ . ٣٥ ـ َيَديْه Òَب� ا ßX قاً ُمصد� Kا¡ق هو الكتاِب ِمن ٕاليَْك أْوَحينا وال8ذيى

/@٤٥ . ٢٩ الكتابـ ٕاليكِمن ُأوِحيىَ ما ُأتُل

/@٣ . ١٢ ـ الُقْرآن هذا ٕاليَْك أوَحْينا ا ß[ الَقَصِص َعلَيكأحسَن نُقّص ُن ÒL

العزيز �ا من النازل وهو عليه@, �ا صلوات ٕا�نبيّنا اُوحيى ا
Ø
W hالكر فالقرآن

/@
Ó
ومع� لفظاً معجز ٕانّه وسبق ومفاهيمه@, بألفاظه اXتعال

يكون أن Nب ا
Ø
W ولوازمه@: الرسالة آثار من هو وما hالكر القرآن كان وØXا

ما أتقِن ِمن ٕاّن وقلنا الناس@,
ã
| ويُبل+غها علzا يُعتَمد Ø
ح للرسـول@, ومتيقّناً قطعيّاً

من النازل وهو الفؤاد@,
ã
| النافذ القلب عند بال¿Îود ا5Xزم الوحيى اليق�هو يوجب

واسطة@/ ب5 تعا� �ا

مكاشفة@:
ã
| أو مَنام

ã
| رؤيا أو ملَك أو صوت بواسطة ال�ول Iقّق ٕاذا وأمّا

واليق� التاّم إ<طمينان يتحقّق Ø
ح القلب@,
ã
| ¾Îود حصول ٕا� تنxيى أن من ف5بّد

الكامل@/

:@
ã
| Fك التوحيد@,

ã
| الوحيى ـ ١٣

ـ فاعُبـدوِن أنا@ ٕا1ّ ٕالىه 1 أ@ن8ُه ٕاليه نوحيى ٕا1ّ َرسوٍل ِمن َقبِلَك ِمن أرَسْلنا وما
/@٢٥ .@٢١

َرب�ه ِلقاءَ  يَرجـو@ كاَن ن Òf واحد ٕالٌه كُم ×G ٕا ا Ú̂ أ @ Ú ãٕا� يوَحي ِمْثُلكُم Õ
Ì Ò¿ بَ أنا@ ا Ú̂ ٕا ُقل

/@١١٠ . ١٨ ـ صا¡اً َعَمً+ فلَيْعَمْل



وحيى ٦٦

واسَتغِفروه ٕالَيه فاسَتقيموا واِحد ٕالٌه ٕاGكُم ا Ú̂ أ@ Ú ãٕا� مثُلكُميوَحي Õ
Ì¿ب أنا ا Ú̂ ٕا ُقل

/@٦ . ٤١ ـ

العـقليّة الوظائف أهّم وهو به@, وتعلّقه عرفانُه Ì¿للب Nب ما أّول والتوحيد
وبـه اXوجودات@, وبارٔي nالعوا ]بدأ إ<نسان يرتبط وبه إ<نسانّية@, اXعارف وأع�

/@
Ø ã
çالذا والgال أ<بديّة السعادة Jصل

وإ<ستقامة العمل@له@, العبودّية@وخلوص ي5زمه @العقيدة@:
ã
التوحيد@| @أّنO>و

الباطَن@/ الظاهُر يطابق Ø
ح طاعته@,
ã
| التامّة

:@
ã
| Fك أ<ولياء@, غ� ا¢تلفة ل5ٔفراد الوحيى ـ ١٤

/@١١١ . ٥ ـ آَمنّا قالوا ãوبَرسو� ã
è آِمنوا أن Ò� واري� Ò¡ ٕا�ا أوحيُت وٕاذ

/@٣٨ . ٢٠ ـ
Ø Ò
oال

ã
| التّابوتفاْقِذفيه ã| اْقِذفيه يوَحيأِن ٕا�اُّمكما أوَحينا ٕاذْ

/@٧ . ٢٨ ـ موÏºأنأرِضعيه ٕا�اُّم وأوَحينا

يتحـقّق أن ف5@بّد إ<Gّية@: وا¡قـائق أ<حكام ٕاب5غ مورد
ã
| كان ٕان الوحيى

ا¡Çّق@, خ5ف جانب ٕا� يBيل و< اGوي عن ينطق > طاهر أم� رسول بوسيلة
تعا�@/ �ا من تامّة حّجة ليكون

بوسائطUتلفة@, Iقّقه
ã
ف5@ٕاشكال@| عرفّية@اجBعّية@: شخصّية@أو @موارد

ã
| وأمّا

عـباده مورد
ã
| تعا� منه لطف وهذا ص5حهم@/ فيـه ما ٕا� هدايxـم منه اُريد ٕاذا

منه@/ اXتوقّع� اXتوّجه�ٕاليه

َرسـو1ً ُيرِسَل أو ِحجاٍب َوراء ِمن أو َوحياً ٕا1ّ ا7ُ ُيَكل�َمـه Ìأن Ò¿ ِلبَ كاَن وما 
/@٥١ . ٤٢ ـ oحك

Õ
oعل ٕان8ُه يشاُء ما بٕاذِنِه فيوِحيىَ

الك5م فيشمل كان@, Lو ّ القلبيّة@بأيى النيّة Ùالباطن@ويب� عن ز
ß
يُ	 ما هو الك5م@:



٦٧ وحيى

بواسـطة الظاهر أو ,@ ّ اXعـنويى والك5م ,@
Ø ã
تكوي� بٕاNاد والك5م والصوت@, با¡روف

وغ�ها@/ ٕانسان@, أو ملَك

فٕاّن الكرZة@, ا<�ية
ã
| اXذكورة الث5ث بالصور ٕاّ< ب¿Ìاً �ا يكل+م أن فيستحيل

ّ الظاهريى وا�هاز ,@
Ø ã
القل�

Ø ã
الباط� ا�هاز Iـقّق ٕا� Jـتاج ّ الظاهريى ّ يى اXاد+ الك5م

Tدوديّة توجب اُ<مور وهذه واGواء@/ اXكان من خارجيّة أسباب ووجود للتكّلم@,
اXتعال@/ �ا ٕا� ينَسب و< اXتكّلم@,

ã
| وحاجة وفقراً

يقيناً يوجب قلبشخص
ã
| منظور أمر ٕالقاء عن عبارة ٕانّه فقلنا :@ الوحيى وأمّا

القلب >
Ø ã
æالروحا والقلب الباطن

ã
| Òويُل� Ø ã

æروحا أمر إ<لقاء وهذا له@, و¾ÇÎوداً
اXتعال@/ �ا ٕا� ُينسب أن Wكن وهو ,@

Ø ã
æÊ»ا�

الكاملة اXصاديق من وهو حجاب@, وب5 واسطة ب5 عبَده �ا oتكل فالوحيى
اXتعال@/ �ا من للك5م التامّة

بل ء@,
ã
Ï¾ واسطة ب5 اòطاب يكن n ٕاذا فهو ا¡جاب@: وراء من الك5م وأمّا

فالك5م أخري@, وسيلة أو وكلFت ألفاظ أو ملَك بواسطة اÇòارج
ã
| ز

Ò
ويُ	 يوَجد

مyا@/ بأحد اòارج
ã
| يظهر حينئذ

ّ إ<Ç×Gيى للك5م ومرآًة
Ó
�Vو مَظهراً الواسطة تكون أن Nب الصورة هذه

ã
و|

كالقرآن وهذا الك5م@, ٕاّ< ُتِريى > فهيى وخصوصّية@, موضوعيّة Gا تكون أن دون من
ملَك@/ أو

Ø ã
الن� بوسيلة الظاهر ا£يد

وباعتباره , ٌ وحيى عليه@وآله: �@ا Øص�
Ø ã
@ٕا�الن� َ أ@ّنه@اُوِحيى فالقرآن@الكرh@باعتبار

تعا�@/ � ك5م الناس@: ٕا� ونسبته اòارج
ã
| ظهوره

مأمور وهو ملَكاً@, أو ٕانسانًا الرسول يكون أن من أعّم الرسول@: ٕارسال وأمّا
فهو به@: ومأموراً بيانه

ã
| أميناً كان ٕاذا الرسول فهذا الناس@, ٕا� وٕابرازه الك5م بٕاب5غ



وّد ٦٨

رواية@/ أو وحياً ٕاليه ٕالقاؤه كان سواء اXتعال@, �ا ك5م يرويى

الصورة
ã
إ<ستق5ل@واXوضوعّية/@و| ع�@Lو الرسول ي5حظ الصورة: @هذه

ã
ف

بذاته@/ ملحوظ وغ� ومرآًة فانياً كونُه الثانية@:

كلFت أقسام لبيان هيى ا Ø̂ ٕا الكرZة@: ا<�ية
ã
| الث5ث الصور هذه أّن O و<

مyا@/ واحد
ã
| يتصّور ا Ø̂ ٕا والوحيى اXتعال@, �ا

تفس�مع�الوحيى
ã
وكذلك| ية@, تفس�ا<�

ã
| Ìين

Ø
اXف« كلFت اضطربت وقد

للمتدّبر@/ كفاية بيّنّاه ما
ã
و| وحقيقته@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وّد@:

ٕاذا كان@, ذاك أّن ووِددُت أحببـته@/ وِددُته@: ـّبة@/ ÒT ع� تدّل كلمة وّد@: ـ مقا
ف5ن@/ َوديُد وهو الَودادة@/

ã
Ø�¦ا ã|و الُوّد@/ ا¤بّة ã|و bيعاً@/ Fzف ,@ gأَود [ّنيَته@,

Ø
ËÉبال وِوّد ا¡ّب@ُوّد من وقالوا وضّمها@/ الواو بفتح ,sص وّد@: ـ إ<شتقاق@١١٠
ٕايتاداً@/ أوتدته يقولون@: ا¡جاز وأهل َوتداً@, أِتده الوِتد وتَدت :@o] وتقول /@Ì»والك
Çbع وأ<ُوّد@: َمفعلة@/ وّدة ÒXوا واددته@/ مصدر الِوداد وكأّن متقاربان@, والِوداد وّدة ÒXوا

وأ<ُشّد@/ ّد gكالش ُوّد@,

وِددت وّدة@/ ÒXا Ëº>ٕوا أحببـته@/ وُوّداً@: َوّداً تِعب باب من ه gأَود وِددته ـ مصبا
حكاها بفتحتـ�@, gأَود وَددت لغة@:

ã
و| [ّنيـته@/ ووَدادًة@: وّداً@, أيضاً gأَود كذا كان لو

وفتحها@: الواو
Ø
ËÉب ووّد وِوداداً@/ ة aمُواد وواددته الب½Íيّ�@/ عند غلط وهو

ã
الكسا�

@كر aالذ فيه يستويى ّب@, ßT أيى َودود وهو Iبaب@, ٕاليه@: د aوتَود عبدوّد@/ يى Ød وبه ,@sص
واُ<ن�@/



٦٩ وّد

ع� عني�@, ÒXا من واحد كّل
ã
| ويستعمل كونه@,

ã
Ù�]و ء

ã
Ï¿ال بّة ÒT الُوّد@: ـ مفر

ه@/ gتَود ما حصول يى Ù
Î¿ت هو

ã
Ù�¦ا ٔ<ّن مع�الُوّد@, يتضّمن

ã
Ù�¦ا أّن

الطباع ميل يوجبه Dف يكون ا¡ّب أّن والُوّد@: ا¡ّب ب� الفرق ـ ٩٩ الفروق
ف5ناً اُحّب تقول@: أ@نّك تري أ< فقط@, الطباع ميل جهة من والِوداد bيعاً@/ وا¡gة
ٕاذا ,@

ã
� كان ذاك أّن أَوّد وتقول الص5ة@, أَوّد تقول و< الص5ة@/ اُحّب وتقول وأَوّده@,

ة@/ aومَود ُوّداً الرجل gوأَود ِوداده@, [ّنيَت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعموميّة ضعيفة مرتبة وهو ء
ã
Ï¾ ٕا� [ايل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

وا¡gة@/ الطبيعة ع�أساس شديد [ايل فيه يكون Dف يستعمل ا¡ّب فٕاّن ا¤ّبة@/ من

جـهة@, ٕا� ما [اي5ً فيه فٕاّن ,@
ã
Ø�¦ا موارد ã

| اXاّدة تستعمل قد العنوان وwذا
Qّوزاً@/ فيكون وٕاّ< مصاديق@أ<صل@/ من فيكون جهة@ا¦ايل: ٕا�مطلق النظر كان فٕاذا

/@٦٩ . ٣@ ـ ُيِضّلوَنكُم لَو الِكتاِب أهِل ِمن طائفٌة ْت ود8

/@@٨٩ . ٤ ـ@ َسواءاً فتكونوَن َكَفروا @F كَ َتكفرون لَو َوّدوا

/@٩ . ٦٨ ـ@ فُيْدِهُنون ُتدِهُن لو وّدوا

/@١ . ٦٠ ـ@ ة َود8 ÒXبا ٕالzم ُتلقوَن أولياَء @كُم وَعدو8 يى عُدو� 1@تتِّخُذوا

Ò
وغ� الكافـر فٕاّن بالطبع@, يكون ا Ø̂ ٕا اXوارد هذه

ã
| اُ<مـور هذه ٕا� ا¦ايل

يكون أن ويَوّد جنسـه يBيل@ٕا� مyم كّل :@�با اXؤمن الّرجَل اXسلم@واXداِهَن@وكذلك
معا¾Îم

ã
| بيyم Dف اخت5ف و<@يوجد سواًء فيكونون برناVه@,

ã
و| مثله ا<�خرون

/@
Ø ã
æروحا مس�

ã
| إ<نسان كان ٕاذا@ وهكذا /@ ّ الدنيويى



وّد ٧٠

تعا�@: قوله ,@ ّ الطبيعيى ا¦ايل ذلك ومن

/@٣٠ . ٣ ـ َبعيداً أَمداً وبينُه بيyا أّن لَو Kَتود ُسوٍء ِمن عِمَلْت وما

/@٧ . ٨ ـ َلكُم تكوُن ْو@كَِة الش8 ذاِت Ò Öَغ� أّن وَن Kَوتََود

/@٩٦ . ٢ ـ َسنَة ألَف ر يُعم8 لَو أَحُدُهم Kيََود

/@١١ . ٧٠ ـ ِبَبِنيه يومئٍذ َعذاِب من َيفتديى لَو الُمْجِرُم Kَيود

/@٨٢ . ٥ ـ َنصاَري ٕانّا قالوا اّلذين آَمنوا لّلذيَن ة َمود8 م Òwأقر وَلَتِجَدن8

ء Vيى من أو ا¡رب@, با�<ت Vهaزين قوم من أو سوء@, من والتحّرز التبّعد فٕاّن
لكل+ مطلوب ّ طبيعيى أمر كانت@: وسـيلة + بأيى إ<بت5ء شـديد من أو واXوت@, أ<جل

وقدرته@/ [كّنه Tدودة
ã
| فرد

مضافاً أقّل@, وزينxا بالدنيا وتعلّقهم أشّد@, فzم الروحانيّة فٕاّن النصاري@: وأمّا
أ<@كرم@/ ورسوله �ا روح باXسيح آمنوا م Øu@أ ٕا�

طبعه يقتضـيه ما ٕا� ا¦ايل و]ع� ا¡سـ�@, �ا أÊºء من فهو الَودود@: وأمّا
ا�Fلّية@/ الذاتيّة صفاته حسب وع�

تعا� فيه فقر و< بوجه@, فzا Tدوديّة و< كلgها@, كرZة bيلة صفاته كانت وØXا
يوّد أن وصفاته ذاته كFُل

ã
ÏÉفيقت اXطلق@: والقادر nالعا وهو ضعف@, و< حاجة و<

ÏÉقتÇ[و بذاتـه اXطلق الَودود فهو للخلق@/ ٕاحسان كّل ٕا� ويBيل خ� كّل وJّب
مورد@/ كّل

ã
| صفاته

/@٩٠ . ١١ ـ َودود
Õ
oَرح

ã Ù
èَر ٕان8 ٕاليِه توُبوا Új َرب8كُم واسَتغِفروا

الَعـْرِش ذُو الَودوُد الَغـفوُر وهَو وُيعيُد ُيبِدٔيُ هو ٕان8ه َلَشديٌد َرب�َك َبطَش ٕان8
/@١٤ . ٨٥ ـ الَمجيد



٧١ وّد

ã
ÏÉيقت َودود كّل من الِوداد فٕاّن الرحo@والغفور@: يى Òd إ بعد إ<Ëºال¿Ìيف ُذ@ِكر
رفع وبعد وكيفاً Ó

Ø
Fك ا¤ّل

ã
الطلب| مقدار وMسب اXورد اقتضاء ع�طبق يكون أن

اXوانع@/

يصلح Ø
ح والتوبة@, إ<ستغفار لزوم مورد
ã
| الِوداد يذكر اُ<و�@: ا<�ية

ã
ف

الصورة هذه
ã
و| الُوّد@, لتعلّق وإ<قتضاء والطلب التوّجه ويوجد اXانع ويرتفع ا¤ّل

Ø
ح التوبة@, Iقّق بعد والشفقة� ا¡ّنة وظهور الرأفة
ã
Ø�Q �وهو الرaة يوجد أن يلزم

الوداد@/ يظهر

وينمحيى الغفران يتحقّق أن فيلزم والشّدة@, البَطش بعد يذكر الثانية@: ا<�ية
ã
و|

الوداد@/ Øيتج�
Ø
j البطش@, أوجب ما

ا¡س�@, صفاته مظاهر م Øu@>ٔ وأوليائه@, الصا¡� عباده
ã
| Øتتج� الصفة وهذه

الوداد صفة نفسـه
ã
| يتحقّق العليا@: لصفاته ومظهراً حقيقيّاً عـبداً كان ٕاذا فإ<نسان

الطاهر وقلبه
Ø ã
æالروحا ]قتÏÉباطنه ٕالzم ا�òوإ<حسان ّب ÔJو ٕا�اòلق بالنسبة

ا�ميلة@/ وصفاته

/@٩٦ . ١٩ ـ ُوّداً ُن ×a الر8 م Ô ÒGسَيْجعل الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا ال8ذيَن ٕاّن

تعا�@: قال ,@s aع�الص[ الَوّد وأمّا

ـ Ìاً
Ö
» ونَ وَيعوَق يَغوَث و1 ُسواعاً و1 َوّداً َتذُرن8 و1 َتكُم ßGآ تََذُرن8 1 وقالوا

/@٢٣ . ٧١

ã
Ùæكأ Ø
ح َوّداً

ã
� ِصف حارثـة@, بن Xالك فقلت :@

ã
الكل� قال ـ ٥٦ أ<صنام

عليه �نُِقش� ُذِبر قد الرجال@, من يكون ما كأعظم رجل ثاَل ß] كان قال@: ٕاليه@؟ أنظُر
وب�يديه قَوساً َتنّكب وقد َتقّلده@, قد سيف عليه باُخري@, ُمرتٍَد ّلة@, ÔM ر

ß
Øðُم ُحلaتاِن@,

نَبل@/ فzا �َجعبة� وَوفَضة لِواء فzا َحربة



ودع ٧٢

والشام� ب�اXدينة Dف وسيٌع �واٍد القُري ٕا�واديى َوّداً عوُف فحَمل ـ ٥٥ ص
به@/ يى Ø Ôdمن أّول @,@فهو aعبَدَود ٕابنه يى Ødو @Sد� Ø ãèغر

Ø ã
�Ê¾

ã
�بلدة@| نْدل Òا� ه@بُدومة aفأقر

أ<صنام@/ من اXواّد تلك راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ودع@:

َدْع@/ ومـنه تركه@, وَدعه@: والتخلية@/ ال�ك ع� يدّل واحد أصل ودع@: ـ مقا
متaِدع: ورجل ما@ُينِصب/ معه يُ�ك كأ ّنه@أمر فض@, Òòا َعة: aالد ومنه عته@توديعاً@/ aومنه@ود
السا@كن@/ الرجل والَوديـع@: تكّلـف@/ غ� من واِدعاً ء

ã
Ï¿ال نال وقد راحـة@/ صاحب
واXتاركة@/ ة Ò¡صاXا واXواَدعة@:

حذفت
Ø
Òj ومن Ì»الك اXضارع وأصل تركته@/ َوْدعاً@: أَدُعـه وَدعتـه ـ مصبا

العـرب أّن النحاة وزعمت م�@: اXتـقد+ بعض قال ا¡لق@/ حرف Xكان فتح
Ø
j الواو

ã
و| بالتخفيف@/ َربKكـ َوَدعَك ما ـ وقرٔي الفاعل@/

Ò
Ëºوٕا ومصدَره يَدُع

ã
ÏÈما أماتت

الكلمة هذه ُرويت فقد تركهم@, عن أيى ا�معات@, َوْدعهم عن قوم Ú Ò� ß
Òxلَين ا¡ديث@:

ã
|

ã
ÏÈاXا جاء وقد ٕاماتة@, يكون فكيف القّراء@, طريق من ونقلت العرب@, أفصح عن

توديعاً@, عته aوود /@Ì»بالك الِوداع Ëº>ٕوا صا¡ته@, موادعة@: ووادعته أ<شعار@/ بعض
مفعـولة@/ ]ع� فعيلة@: والَوديعة سـفره@/ عند تشـيّعه أن وهو بالفتح@, الَوداع Ëº>ٕوا
من واشـتقاقها ودائع@, وbعها وديعة@, عنده ليكون ٕاليـه دفعته ماً<@: زيداً وأودعت

ã
| الفعل لكّن أ<ضداد@, من الفعل فيكون وديعة منه أخذته أو الراحة@, وهيى الدعة@,
الدال

Ø
ËÉب زيد وُدع وقد Jفظـه@/ وديعة له دفعـته ماً<@: واسـتودعته أ¾Îر@, الدفع

الواو@/ عوضمن واGاء العيش@, وخفض الراحة وهيى وإ<Ëºالدعة َوداعة@, وفتحها@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٣ ودع

والتحقيق@:

ٕاليه@/ التوّجـه وعدم ء
ã
Ï¾ عن النظر ¼Íف هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

واòفض@/ النفس@,
ã
| والسكون والراحة@, والتخلية@, ال�ك@, آثاره@: ومن

ء
ã
Ï¾ عن النظر ¼Íف بعنوان مyا كّل لوحظ ٕاذا واòفض والتخلية وال�ك

أ<صل@/ مصاديق من يكون ٕاليه@: التوّجه وعدم

وهو إ<ستقرار@, قبال
ã
| ,@hالكر القرآن

ã
| اXاّدة ٕاستعFل أ<صل@: ع� ويدّل

والتثّبت@/ ]ع�ا¦كّن

أمـانة عـنده@, ليكون غ�ه ٕا� يدفع Dف الوديعـة@: تستعمل اÇXناسـبة وwذه
وحراسته@/ حفظه عن ان½Íف قد اXال صاحب فكأّن وTفوظاً@,

عليه@, صا¡Çا ]ا الزائد عن الطرفـ� ان½Íاف اXصا¡ـة@: ]ع� اXوادعة
ã
و|

به@/ Fxورضاي

والسكون@/ الراحة ويلزمه إ<ن½Íاف@, اختيار إ<تّداع@:
ã
و|

وأ<ُنس اXصاحبة عن وان½Íاف َوداع
ã
| غ�ه أو نفسـه جعل التوديع@:

ã
و|
والرفاقة@/

/@٤٨ . ٣٣ ـ َع	ا7 وتوك8ْل أذاُهم َوَدْع Òنافق�Xوا الكاِفريَن ُتِطِع و1

الكـافرين ٕايـذاء واXراد مyم@/ أ<ذي عن التوّجـه وقطع النـظر ¼Íف يراد
عن وإ<جتناب اُموره

ã
| اXتعال �ع�ا التوكّل ال5ّزم بل ٕاليه@/ يتوّجه ف5 واXنافق�

أذًي@/ جان}م من ذلك أوجب وٕان ٕاطاعxم@,

/@٨٩ . ٤ ـ F@ َكَفروا كَ َتكُفرون لَو َوّدوا@

/@٣ . ٩٣ ـ Ò	 َق َوما َربKَك َعَك ود8 ما َسَجي ٕاذا والل8ْيِل حي Kوالض



ودع ٧٤

جعل والتـوديع@: وتشـديد@/ تضييق :@� والقَ ا<سـتقرار@/ ٕا� جريان جّو@: gالس
وا¦ايل@/ التوّجه عن وانقطاع ان½Íاف

ã
شخص|

التوّجـه عن شخص ¼Íف فٕاّن والليل@: الضحي ذ@كر يناسـب اXعـ� وهذا
أن ٕا� الظ5م واستي5ء الليل كحدوث واللقاء@: البسط بعد قلبه

ã
قبض| حالة وٕاNاد

لطلوع يسـتعّد Ø
ح للنفس@, والسكون والراحة الفـراغ ويتحّصل ويسـتقّر@, يتثّبت
الفجر@/

�ا جانب من التوّجـه وانقطاع إ<ن½Íاف فٕاّن الَوْدع@: دون بالتوديع والتعب�
ورحيميّـته لطفه خ5ف ع� وهو Wكن@, غ� اXرسـل�@, ل5ٔنبيـاء أو ٕابتداًء اXتعال

وحgته@/ وربوبيّته

ص5حهم بلحاظ عـباده مورد
ã
| والتوّجـه النـظر ٕا¼Íاف منـه يقع قد نعم

الروحانّية@/ ل5ٕفاضات وٕاعدادهم نفوÎºم وتgيل تربيxم ÏÉو]قت

/@٢٤٥ . ٢ ـ وَيبُصُط َيقِبُض وا7

/@٩٨ . ٦ ـ وُمسَتوَدع fستَقر~ واحدٍة نَفٍس ِمن أنشأ@كُم ال8ذيى وهَو

ã
| ُكل~ وُمْسَتوَدَعها@ ها ُمْستَقر8 وَيعلُم ِرْزُقها ا7ِ Ò	َع ٕا1ّ ا1ْٔرِض

ã
| داب8ٍة ِمن وما

/@٦ . ١١ ُمب�ـ @ِكتاٍب

يقال@: موضوع@, عن والتوّجه النظر و¼Íِف و[ايل@ٕا�الودع طلب إ<ستيداع@:
ويقابله تكوينيّاً@/ أو ٕاراديّاً الطلب كان سواء ا<ن½Íاف@, واستدعي طلب ٕاذا استوَدع

ويقّر@/ يتمكّن أن طلب ٕاذا استقّر يقال@: وا¦كّن@, القرار طلب وهو إ<ستقرار

يُستوَدع, ومَن ٕاËºمفعول@]ع�من@ُيسَتقّر اُ<و�@كاXستَقّر: ا<�ية
ã
واXستوَدع@|

التوّجه@والنظر عن مصداقاً@ل5ٕن½Íاف فيكون َودع@وان½Íاف@,
ã
| كونه @يُطلب الّذيى أيى



٧٥ ودع

ء@/
ã
Ï¾ ٕا�

ء@/
ã
Ï¾ ع� وتثبّته و[كّنه قراره يُطلب الّذيى هو اXسَتقّر@: أّن Fك@

وكـذلك فـإ<ستقرار الواحدة@: النفس من بإ<نشاء مربوطاً oالتقس كان وØXا
به@/ يتعلّقان إ<ستيداع

اُنِشئت
ã

الّ أ<ّوليّة وخلقته أ<صيلة فطرته ع� ويتمكّن يتثّبت من فاXستَقْر

واحدة@/ زكيّة طاهرة نفس من

أ<صيلة@/ وفطرته
Ø ã
çالذا مقامه عن ومنحرفاً فاً ßÍ½من يكون من واXستوَدع

وإ<ختيار@, الطلب جهة ٕا� ٕاشارة ا£ّرد@: دون إ<ستفعال بصيغة التعب� وأمّا
ٕامّا الطريقـ�@: أحد وOتار يطلب صافية@, سليمة ع�فطرة تكّونه بعد إ<نسان فٕاّن
عن وإ<Lراف والباطل ـ5لة aوالض الغوي طريق أو وا¡ّق@, والّس5مة اGدي طريق

فطرته@/

الفطرة@, ع� والقرار إ<ستقامة بعد مرحلة أّول فٕاّن الودع@: ]اّدة التعب� وأمّا
إ<ن½Íاف بعده@يشتّد

Ø
j السليمة, الفطرة هو الّذيى ا¡ّق عن والتوّجه النظر ¼Íف هو

مرتبة@/ بعد مرتبة وإ<Lراف

ع� فكلّها البعـيدة@: والوجـوه الضعيفة إ<حB<ت من التفاسـ�
ã
| ما وأمّا

ا<�ية ٕاّن تفس�@:
ã
شاهدت| ا

Ø
Wوالعجب الكلمة@/ د<لة وع�خ5ف ا¡قيقة@, خ5ف

اXتشاwات@/ من الكرZة

Tّل واXراد اXفعول@, صيغة ع� مكان Ëºٕا فzا فالكلمتان الثانية@: ا<�ية وأمّا
مستمّراً عyا وأعرضوا ان½Íفوا ٕاذا استيداعها وTّل مكان@,

ã
| استقّروا ٕاذا استقرارها

موقّتاً@/ أو



ودق ٧٦

ا¡يوانـات أ@ك� فٕاّن اXفعولّية@, ع� اXورد هذا
ã
| الكلمت� aل و<@يناسب

كون من قبله ]ا الك5م هذا <@يرتبط وأيضاً أ<ّولّية@, ع�خلقxم ومستقيمون ثابتون
تعا�@/ �ع�ا أرزاقهم

واXوقف@/ با¤ّل ع�العلم متوقّفة أ<رزاق ٕاعطاء أّن O@>و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ودق@:

َوْدقاً@/ به أِنست ٕاذا به@, وَدقُت يقال@: وأَنَسة@/ ع�ٕاتيان تدّل كلمة ودق@: ـ مقا
ٕاذا فيه يقـف اXكان :@

ã
الظaـ� ومَوِدق آِنساً@/ فيه تَقـف الّذيى واXكان

Ø ã
çأXا وِدق@: ÒXوا

ر Ôa ُنَقط شّذ@: ا
Ø
Wو ال«Êء@/ من ء Nيى أيى يَِدُق@, ٔ<@نّه اXطر@, والَوْدق@: الشَجرة@/ تناول

الع�الواحدة@/
ã
| رج ÒH

أيى ,@ ßَودق� ذات وَحرٌب وهّينه@/ شديده كّله@, اXطر الَوْدق@: ـ ١٩٨.٥ الع�
ودَقْت يقال@: Faوقل واِدقة@, وَسحابة ,@ ßشـديدت� ßمَْطَرت� ذات بسحابة تُشـبّه شديدة
توصف حاِفر ذات وكّل /@

Ø
Ì¿ال ك Òمع� وِدق@: ÒXوا الyار@/ نصف حّر والَوديقة@: تِدق@/

واستودَقْت@/ وأودَقْت الفَْحل@, ع� حرَصْت أيى ِوداقاً@, تَوَدق وِدَقْت وقد بالوديق@,
دغ@/ gالص وُعروق الع�

ã
| يأخذ داء والَوْدق@:

الشـديدة@: للحرب ويقال كّله@/ اXطر الَوْدق@: الليث@: قال ـ ٢٥١.٩ الxذيب

أيى ء@,
ã
Ï¾ كّل ٕا� وَدَقْت ا Øu@>ٔ ا¡ّر@, شّدة الَوديقـة@: :@ ّ أ<صمعيى وعن َوَدق�@/ ذات

وصلت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان ٕاذا إ<تيان مصاديقه@: ومن نزول@/
ã
قرب| هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن



٧٧ ودق

الشمس@, من النازل الشديد وا¡ّر النازل@, واXطر اُ<نس@, وكذلك تقّرب@,
ã
| نزوً<

ا¡Çافر ذات وتوّجـه العروق@, أو العـ�
ã
| وا¡رارة الدم نزول من ا¡مـر والنقاط

ء@/
ã
Ï¾ ٕا� تسفّل

ã
قرب| وهو والدنّو الفحل@, ٕا� وميلها وحر¼Îا

فراجع@/ ,@Ftب�م�ادفا الفرق واXطر@: الغيث
ã
| وسبق

وال�ول@/ القرب جهة الودق
ã
| في5حظ

ُرج Ö ÒO الَوْدَق ي Ò
Òف� ُر@كاماً@ علُُه ÒN Øj َبيـنَُه يؤل�ُف Øj َسحاباً يُزجيى ا7 أن8 تََر nأ

/@٤٣ . ٢٤ ـ ِخ+لِه ِمن

عـلُه Ö ÒNو َيشاء@ كيَف@ Êء@
Ú
ال«

ã
| فَيبُسطه @سحاباً@ Ôفُتثـ� ياَح الر� ُيرِسُل اّلذيى ا7ُ

/@٤٨ . ٣٠ ـ ِخ+له ِمن ُرج ÒOالَوْدق ي Ò
Òَف� @ِكَسفاً@

]ع� ِكْسَفة@: والِكَسفbع بعضع�بعض@/ ء
ã
Ï¾ Qّمع وهو ا�Xا@ِكم @كام@: gالر

مطلوبة@/ غ� صورة ٕا� الكّل عن اXتحّولة القِطعة

Ø
j اXتفّرق الّسحاب أّن ٕا� ٕاشارة يرادفه@: وما اXطر دون بالَودق هنا والتعب�
يصـ� كيف الرياح@, Pريان ِكَسفاً

Ø
j منبسطاً Êء

Ø
ال«

ã
| كونه أو ا�Xا@كم

Ø
j اXتجّمع

َمزارعهم@/ ومن الناس من وقريباً نازً<

حجرًا أو ماءاً كان سواء غ�ه@, أو سحاب من Êء
Ø
ال« من ي�ل ما ]ع� واXطر

بالودق@/ Uصوص غ� فهو غ�Yا@, أو

وإ<غاثة@/ إ<نقاذ جهة فيه ي5حظ الغيث أّن Fك@

اXطر نزول
Ø
j وترا@كمه@, وQّمعه وسوقه الّسحاب مورد

ã
| مناسباً الودق فكان
منه@/ واXزارع الناس واستفادة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وديى ٧٨

:@ وديى

أو ب ßÍÉليـ الفرس وَدي ـ اُ<و� منقاسـة@: غ� كلFت ث5ث :@ وديى ـ مقا
الرجَل وَديت ـ والثانية /@ كاÒXذيى إ<نسان من Oرج ماء :@ الَوْديى ومنه /@ Òأد� ٕاذا َيبول@,

الُفس5ن@/ صغار :@ ّ الَوِديى ـ والثالثة ِديًة@/ أِديه

ياع@/ aوالض 5ك ÒGا من باب ٕا� اXع�وصار Øتغ� ز@: ß ÔY وٕاذا

بدل هو الّذيى اXال وليّـه أعطي ٕاذا ِديـَة@, يَِديـه القتـيَل القاتل ودي ـ مصبا
القتيَل ِد أ<مر@:

ã
و| ِوعدة@, مثل ِودية وأ<صل عوض@, واGاء Tذوفة وفاؤها النفس@,

باXصدر@, تسمية ِديًة@, اXال ذلك يى Ùd Ø
j ِده@, قلت وقفَت فٕان غ�@, > مكسورة بدال

أخذ ٕاذا افتـعل@, ع�
Ø ã
الو� واتّدي وِعدات@, وِعدة وهبات ِهبة مثل ديات@, وا�مع

منفِرج كّل وهو ,@ الواديى اشـتقاق ومنه سال@, ٕاذا ء@:
ã
Ï¿ال ووَدي بقتيله@, يثأر nو الدية

قريب موضع الُقري@: وواِديى أودية@/ وا�مع للسيل@, منفذاً يكون آ@كام أو جبال ب�
بعد Oرج ثخ� أبيض ماء :@ والَوْديى الشـام@/ جهة من ا¡اّج طريق ع� اXدينة من
Çف+ف@/ ÔO وغ�ه مشّددات@,

Ø ã
�Xوا واXذيى الوديى :@ ّ أ<مويى قال ويثقل@/ Oفّف البول@,

,@ يَِديى جُل aالر ودي يقال أ¾Îر@/ وهذا Uّففان@, وا<�خران مشّدد,
Ø ã
�Xا أبو@عبيدة@: وقال

أيى موٍد@, غ� وبع� مُوٍد@/ فهو هلك@, ٕاذا وأوَدي@, َوْديه@/ خرج ٕاذا قليلة@: لغة وأوَدي
َمعيب@/ غ�

هلك ,@وأوَدي@به@@اXوتُ , ف5ن : Yز,@وأوَدي اGالك@بغ� وَدي : ÔXالع�@٩٨.٨@ـ@وا

Ø ã
ا¡قي� واXصدر ما@يُستعمل@, وقّل الَوَدي@بالتخفيف@, من@ذلك وٕاËº@ا5Gك أهَلكه@, أيى
مَنفذاً@/ أو يل aللس مَسلكاً يكون وت5ل وآ@كام جبال ب� مَفرج كّل :@ والواِديى إ<يداء@/

ِديته@/ أّدي ف5ناً@: ف5ن وَدي وتقول@: للغرس@/ يُقلع الّذيى النخل فَسيل :@ ّ والَوديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٧٩ وديى

والتحقيق@:

ا�ريان من اXع�نوع وهذا امتداد@,
ã
| بسط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

اXطلق@/

الواديى له ويقال ا<رتفاعات@, ب� ا<نفراج بسـط
ã
| امتداد مصاديقه@: ومن

السابق
ã
الناس@| وكان بالقّوة@, له رًي ÒV يكون أو ماء فيه كان سواء ب�ا�بال اXمتّد

حوالzا@, فzا فzا,@ويزرعون@ويَفلحون اXاء أ<ودية@بلحاظ@وجود @أطراف
ã
يسكنون@|

النيل@/ واديى ومyا

من Wتّد أثر فكأ@نّه القتل@, أثر
ã
| ٕايتاؤه ال5ّزم اXال وهو ية الد+ مصاديقه@: ومن

/@ ّ الَوِديى له ويقال النخل@, من وينمو يظهر أثر النخل فَسيل أّن Fك القتل@, عمل بسط
اXناسبة@/ wذه أيضاً ا�Xّشح اXاء أو إ<نعاظ@, مورد

ã
| اXاّدة وٕاط5ق

اXاء بسط
ã
| امتداد بلحاظ ٕاليه النظر كان فٕان :@ الواديى

ã
| ا�اريى اXاء وأمّا

أ<صل@/ من فيكون ا�بال@:
ã
| ا¢زون

واشت}ت اXاّدتان اختلطت وقد مهموزاً@, الودء من فهو ا5G@كة@: مفهوم وأمّا
اXوارد@/ كث�من

ã
| Fك ,@

ã
æعاXا

/@٩٢ . ٤ ـ ٕا�أهِله ُمَسل8مٌة وِدَيٌة ُمؤِمنٍة رقبٍة فتحريُر خطَأً@ مؤمناً َقَتَل وَمن
/@٩٢ . ٤ ـ ٕا�أْهِله ُمَسل8مة ِفديٌَة ِميثاٌق م Ô Òyوبي بينكُم َقوم ِمن كاَن وٕان

ã
| اXعاهد والكافر للقتل@, البدليّة بعنوان والدية الكفّارة@, بعنوان الرقبة Iرير
معاهداً يكن n ٕاذا وأمّا معاً@, والدية الكفّارة تأدية خطأ@: للقاتل فيجب اXسلم حكم

فقط@/ الكفّارة بل فيه@, دية ف5

حذف
ã
| وأ<مر ع�اXضارع جارية ا Øuٕا يقال@: فاXناسب@أن الدية@: كلمة وأمّا



وديى ٨٠

للمصدرّية@/ فzا والتاء دليل@/ ب5 تكلّف فٕانّه ,@ الِوديى أصلها أّن > الدال@, Ì»وك الواو

/@٣٧ . ١٤ ـ َزرع َغ�ذيى بواٍد ã
 ي8 ذُر� من أسكنُت
ã
Ùæ ٕا َرب8نا

/@١٢ . ٢٠ ـ سطَُوي قد8 ÔXا بالواِد ٕان8َك نعلَيَك فاخَلْع َربKَك أنا ã Ùæ ٕا
/@١٨ . ٢٧ ـ لٌة Ò̂قاَلت الن8مل واِد Ò	َع أتَْوا@ ذا@ ٕا Ø
ح

/@٩ . ٨٩ ـ @بالواد خَر جابوا الص8 @ال8ذيَن وَد Ò\و
/@١٢١ . ٩ ـ م Ô ÒG ُكِتَب ٕا1ّ@ واِدياً َيقَطعون و1

/@١٧ . ١٣ ـ بقَدرها أوديٌة @َفساَلْت ماًء Êء
Ú
ال« ِمن أنَزل

/@٢٤ . ٤٦ ـ ِطُرنا ÔW عارٌض هذا قالوا xم أوِديَ ُمسَتقِبَل عاِرضاً@ رأوُه ØFفل
سيناء@/

ã
| الواديى ٕا� الثانية

ã
و| مّكة@/

ã
| الواديى ٕا� ٕاشارة اُ<و� ا<�ية

ã
ف

جر@/ ß¡وا القري واد من قريبة \ود مسا@كن ٕا� الرابعة
ã
و| بالشام@/ واد ٕا� الثالثة

ã
و|

ٕا� السادسة
ã
و| اXدينة@/ من ا�هاد ٕا� مس�هم

ã
| يكون واد ّ أيى ٕا� اòامسة

ã
و|

قوم مسا@كن كانت وهيى با¨ن أحقاف أودية ٕا� السابعة
ã
و| واÒXسيل@/ الواديى مطلق

عاد@/

يكـون مـا وهـو
Ø ã
ا¡قي� معناها

ã
| ا£يد القرآن

ã
| مستعملة اXاّدة أّن فظهر

عـ� ٕاط5قها يكون Ø
ح الواديى
ã
| ا�اريى اXاء ]ع� وليست امـتداد@,

ã
| منبسطاً

يقال@/ Fك Vازاً الواديى

bلة@: وأمّا

بقدرها@/ َفسالتأودية

سـال كقوGم@: وهذا وسعها@, مقدار أ<ودية فأسالت واXع� للتعدية@, فبالباء
الّسيل@/ راجع ـ شديد جريان والّسيل@: البحر@/ بنا وجاش الّسيل wم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٨١ وذر

وذر@:

ط
Ò
Ì¿ُي أن والتaوذير@: اللحم@, من الفِدرة وهيى الَوَذرة@, ـ ٕاحداYا كلمتان@: ـ مقا

الفعل العرب أماتت اللغة@: أهل قال ذا@/ َذْر ـ قوGم ـ وأ<خري َوَذرته فيقال@: رح@, Ôا�
َوَذْرته@/ يقولون ف5

ã
ÏÈاXا

ã
| َذر من

فٕاذا ومصدره@, ماضيه العرب وأماتت قالوا تركته@/ َوْذراً@: أَذره َوَذرته ـ مصبا
فاعل@/ Ëºٕا منه يستعمل و< قّلة@, ع�

ã
ÏÈاXا يستعمل ا Ø[ور ترك@, قيل

ã
ÏÈاXا اُريد

ã
| ويقال فzا@/ ¡م > عظم قِطعة والَوْذرة@: َوِذرٌة@/ عُضد وذر@: ـ ١٩٦.٨ الع�

تركاً@/ َذْره قالوا اXصدر أرادوا وٕاذا القذف@/ ِشبه كأ نّه الَوذِر@, شامّة ابن يا :@rالش
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXع� وهـذا ء@/
ã
Ï¾ ٕا� والنظر التوّجه ترك هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

اXوارد@/ باخت5ف Oتلف

:@
ã
| Fك والتقييد@, التحديد مورد

ã
| التوّجه ف�ك

/@١٢٧ . ٧ ا1ْٔرضـ
ã
| ِلُيفِسدوا موÏºوقوَمه أَتذُر

/@١١ . ١٠ ـ َيعمهون ُطغياuم
ã
| لقاءنا@ يَرجوَن 1 ال8ذيَن فَنذُر

/@٢٧ . ٧١ ـ ِعباَدك ُيِضلKوا تََذْرهم ٕاّن ٕان8َك

:@
ã
| Fك وإ<ه5ك@, اXؤاخذة مورد

ã
و|

/@٢٦ . ٧١ ـ َديّاراً الكافريَن من ا1ْٔرِض Ò	َع 1@تَذْر َرب� نوٌح وقاَل

بقرينـة إ<ه5ك ترك أيضاً الثالثـة السابقة ا<�ية
ã
| اXراد يكون أن يبـعد و<



وذر ٨٢

الكرZة@/ ا<�ية وهذه اXورد

:@
ã
| Fك وإ<ستعانة@, الطاعة مورد

ã
| التوّجه وترك

/@٢٣ . ٧١ ـ ُسواعاً و1 َوّداً تََذُرن8 و1 آGتكُم تََذُرّن 1 وقالوا

/@١٢٥ . ٣٧ اòالِق�ـ وتََذرونأحسَن بَعً+ أَتدعوَن

/@٧٠ . ٧ ـ آباؤنا َيعُبد @كاَن ما ونََذر وحَده ا7 لَنعُبَد أِجئَتنا

:@
ã
| Fك النفس@, وٕاص5ح العمل مورد

ã
| التوّجه وترك

/@٢١ . ٧٥ ـ ِخَرة Ð1ا وتََذروَن العاِجلََة ّبوَن ÔI َبل @كّ+@

/@٢٧ . ٧٦ ـ ثَقيً+ يوماً@ وراَءُهم وَيذروَن العاِجلَة ّبوَن ÔJ هؤ1ء ٕاّن

:@
ã
| Fك وإ<رتباط@, الع5قة مورد

ã
| التوّجه وترك

/@١٢٩ . ٤ ـ َعل8قة ÔXكا روها@ فتََذ ْيل ÒXا ُكل8 يلوا@ Ò]+َف

/@١٦٦ . ٢٦ ـ عادون قوٌم Ôrَبلأن ِمنأْزواِجكُم َربKكُم َلكُم خَلق ما وتََذرون

:@
ã
| Fك والغواية@, الض5لة مورد

ã
| التوّجه وترك

/@١١٠ . ٦ ـ َيْعمهون م
ß
uُطغيا

ã
| ونََذُرُهم

/@٩١ . ٦ ـ َيلَعبون م
ß
Î ßÈَخو ã

| ذَْرُهم Øj

/@٨٣ . ٤٣ ـ وَيلَعبوا Oوضوا َفَذرُهم

/@١٣٧ . ٦٠ ـ ون Òيَف� وما فَذْرهم

وإ<هتداء@/ التنبّه يَقبل > عميقاً مyم إ<دبار كان ٕاذا ال�ك هذا

:@
ã
| Fك وا¤ّبة@, وا<نس الصلة مورد

ã
| التوّجه وترك

/@٢٣٤ . ٢ ـ أزواجاً ويََذرون منكُم ُيتوف8ون واّلذين



٨٣ وذر

اXذكورة@/ الع5قة مورد 5Rف ّ ٕاختياريى غ� ّ قهريى هنا وال�ك

:@
ã
| Fك والعصيان@, j>ٕا موارد

ã
| التوّجه وترك

/@١٢٠ . ٦ ـ وباطنَه
ß
j1ٕا ظاهَر وذَُروا

/@٢٧٨ . ٢ ـ با الر� من Ò ãب� ما وذروا ا7َ اّتقوا
ثام@/ وا<�

ã
Ï¼عاXا عن وإ<ن½Íاف إ<عراض يراد

:@
ã
| Fك والتضييق@, اXنع مورد

ã
| التوّجه وترك

/@٧٣ . ٧ ـ أرضا7
ã
| تأ@كْل فَذروها آية لكُم ا7 ناقُة هذه

/@١٥ . ٤٨ نت8بْعكُمـ رونا ذَ لتأخذوها ßlٕا�َمغاrانطلَق ٕاذا ل8فون Ò¢ ا سيَقوُل

مطلق@, مفهوم وهذا ء@,
ã
Ï¾ ٕا� التوّجـه ترك هو اXاّدة@:

ã
| أ<صـل أّن فظهر

واXقامّية@/ الك5ميّة بالقرائن اXفهوم ذلك خصوص Øويتع�

ء@/
ã
Ï¾ عن النظر ¼Íف ]ع� وهو الودع ماّدة مفهوم من قريب وهذا

فراجعه@/ عطل@,
ã
| بيyا الفرق سبق فقد م�ادفاtا@: وأمّا

تعا�@: قوله
ã
| Fك آخر@, جانب موضوع@ٕا� عن التوّجه@والنظر Iويل فالَودع@:

/@٤٨ . ٣٣ ـ ا7 Ò	َع وتوك8ْل أذاُهم وَدْع Òناِفق� ÔX وا الكاِفريَن ُتِطِع و1
ٕاليه@/ تتوّجه و< نظرك وا¼Íف ل حو+ أيى

وبـالكلّية@/ رأساً والنظر التوّجه ترك فهو وال½Íف@, الودع من أشّد والَوذر@:
تعا�@: قوله

ã
| Fك اليد@, ورفع التخلية مطلق ال�ك فٕاّن

/@٣ . ١٥ ـ ا1َٔمُل وُيلِهُهم وَيتمّتعوا يأ@ُكلوا ذَْرُهم
أعGFم@/ نتيجة يعلموا Ø
ح بالكليّة وخل+هم عyم التوّجه اترك أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ورث ٨٤

ورث@:

يكون أن وهو الواو@, أصله وا�Xاث الِورث@/ هيى واحدة كلمة ورث@: ـ مقا
سبب@/ أو بنسب آخرين ٕا� يَص�

Ø
j لقوم ء

ã
Ï¿ال

اث Ûوال� أيضاً@/ ِوراثـة يِرثه ماً< أباه وِرث قيل
Ø
j أبيـه@, ماَل وِرث ـ مصبا

مـنه@/ ورث قيل البعـض ورث فٕان الواو@/ من بدل واGمـزة والتاء كذلك@, وإ<رث
َمـوروث@, واXال وكَفـرة@/ وكُفّار كافر مثل وَوَرثـة@, ُوّراث وا�مع وارث@, والفاعل

ã
| أ¾Ìكته توريثاً@: ثته aوور ِم�اثاً@/ له جعله ماً<@: أبوه وأورثَه أيضاً@/ مَوروث وأ<ب
مyم ليس مَن ع�ورثته أدَخل ٕاذا توريثاً@: ماً< الرجُل ث aور زيد@: أبو قال ا�Xاث@/

نصيباً@/ له فجعل

وأورثَتْه اً@,
Ø Ò
Y العشُق أورثَه تقول@: ء@/

ã
Ï¿لل إ<بقاء إ<يراث@: ـ ٢٣٤.٨ الع�

ا�ßXاث@/ Nَمع @Fك َمع ÔN و< واو@, تاؤه اث@: Ôوال� يِرث@/ فوِرث َضعفاً@, مaي Ô¡ا

أصل اث Ûوال� ما@قبلها/ لك«Ìة ياء الواو انقلبت ِموراث@: ا�ßXاث@أصله ـ صحا
وِوراثًة ِورثاً FzفÌ»أِرُثه@بالك@

ã
èمن@أ ء

ã
Ï¿ال ووِرثت ,

ã
èأ وِرثُت تقول: واو, فيه التاء

متجاِنسان@, وYا وك«Ìة ب�ياء لوقـوعها اXسـتقِبل@: من الواو سـقطت ا Ø̂ وٕا وٕارثاً@/
والنـون والتاء أ<لف مع ُحgها جعل

Ø
j ٕايّاها@, Fكتنافه@> فحذفت Ftمضاّد والواو

/@Fyم مُبَد<ت ٔ<uّن @كذلك@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو شـخص من ك5ًّ أو جزءاً ء
ã
Ï¾ انتـقال هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ<صل أّن

معنويّاً@/ أو ماّديّاً آخر@, ٕا� حياته@, ÏÉانق موضوع



٨٥ ورث

بـعد منه انتقل من واXوروث م�اث@/ صاحب وصار ٕاليه انتقل مَن فالوارث
كاXال ّ ماّديى ء

ã
Ï¾ من الِوراثة لتحقّق وسيلة ويكون ينتقل ما وا�Xاث أجله@/ انقضاء

واXقام@/ كالعلم ّ معنويى أو

أو مال ٕاليـه ينـتقل Ø
ح وارثاً ء
ã
Ï¾ أو شخص جعل والتوريث@: وإ<يراث

التوريث
ã
و| منه@/ صدوره وجهة الفعل@ٕا�الفاعل انتساب إ<يراث

ã
وي5حظ| مقام@/

به@/ اXفعول
ã
| الوقوع جهة

ء@,
ã
Ï¾ كّل فناء بعد باٍق ّ أبديى

Ø ã
أز� فٕانّه وجّل@, عّز �ا هو اXطلق الوارث ٕاّن

Ø
j

وهـو ا5òئق@, مص� وٕاليه اXرجع وهو ء@,
ã
Ï¾ كّل ٕاليه يعود الّذيى ا¡ّق ّ ا¡يى وهو

القّهار@/ العزيز اXطلق اXالك

/@٥٨ . ٢٨ الواِرث�ـ Lُن وكنّا َقليً+ ٕا1ّ َبعدهم ُتسكَنِمن Òn م Ô Ôyَمسا@ِك فِتلَك

/@٢٣ . ١٥ ـ الواِرثون يتوLُن Ô̂و ييى ÔL لنَحُن وٕانّا

وا<�خـر أ<ّول هـو ٕاذ ء@,
ã
Ï¾ يرثه و< ا5òئق كّل عن اXطلق الوارث وهو

واXلكوت@/ اÔXلك ومالك والباطن@, والظاهر

/@٤٠ . ١٩ ـ يَرِجعون لْينا وٕا zا َعلَ وَمن ا1ْٔرَض نَِرُث Lُن ٕانّا

/@١٠ . ٥٧ ـ وا1ْٔرِض مواِت الس8 ِم�اُث و7ِ ا7 َسبيل ã
| ُتنِفقوا أ@1ّ َلكُم وما

/@٢٦ . ٣ ـ َتشاء ن Ú ßW لَك ÔXا ع ß� وتَ َتشاء َمن لَك ÔXا ãçلكتؤ ÔXا مالَِك الّلُهم8 ُقِل

ٕاذ اXوجودات@, �ميع ا¡ّق اXالك وهو اXتعال@, �ا هو اXطلق اXالك كان فٕاذا
نـور قـبال

ã
| وهالك فاٍن فكل� وWيته@, وTييه ومبقيه وموجده ء

ã
Ï¾ كّل خالق هو

وجوده@/

Ìاٍب
Ò
ك« وهيى اXطلق@, ا¤يط نوره قبال

ã
| بذواtا فانية اXوجودات أّن فgا



ورث ٨٦

بذاتـه أ@نّه Fك وارث بذاتـه تعا� فهو وأفعاGا@, صـفاtا كذلك ماًء@: الظمآُن سبه ÒJ

بزمان@/ تقيّد دون من مالك@,

أ<نانيّة حجاب عنه وا^حي والعبودّية@, الفناء حقيقة ٕا� وصل ٕاذا العبد ٕاّن
Ø
j

للصفات مظهراً ويكون ا¡ّق نور آثار فيه Øفيتج� والنورانّية@: الظلFنيّة ا¡جب وسائر

ويُعطيى اXتعال@, �ا بٕاذن وZيت Jييى به@, وTيطاً الطبيعة nع�عا ÓFوحا@ك ال5ّهوتّية@,
تعا�@: فيقول وقدرته@, يده بسط وIت حكومته ظّل

ã
ويرث| وZلك بٕاذنه@, وZنع

/@١٢٨ . ٧ ـ ِعباده ِمن َيشاُء َمن يوِرُثها 7ِ ا1ْٔرَض ٕاّن

ß
Ö� الط8 َكهيئَِة ß� الط� من ُلُق Ö ÒH وٕاذ ///@

ã

ِنْعَم اذ@كُْر Ò Òhَمْر عي«Ïبَن يا ا7 قاَل وٕاذ

ÒçوXا ِرُج Ö ÔH وٕاذ
ã
æ بٕاذْ وا1ٔبَْرَص ا1ٔ@كَْمَه ٔي Ö�وُت

ã
æ بٕاذْ اً Öَط� فتكوُن فzا فتنُفُخ

ã
æ بٕاذْ

/@١١٠ . ٥ ـ
ã
æ بٕاذْ

Ø
kوأ أ@كمل بنحو فzا@, اXالكيّـة Øتتج� Fك ا<�خرة@,

ã
| تتحقّق الِوراثـة وهذه

حجاب@/ دون من اòلق bيع يشاهدها Mيث

/@٤٣ . ٧ ـ َتْعَمُلون Ôrُكن ]ا@ ثُتُموها اوِر ا�ن8ُة ِتلكُم أن ونوُدوا

/@٦٣ . ١٩ ـ اً تَقيّ كاَن َمن ِعبادنا ِمن ُنوِرُث ã
 ال8 ا�ن8ُة ِتلَك

/@٣ . ١ ـ ين الد� يَوِم مالِِك

فـzا ُهم الِفرَدوَس يَِرثون اّلذيَن الواِرثون ُهم ولِئـَك اُ ْؤمنـوَن@/// ÔXا أفَلَح َقد
/@١١ . ٢٣ ـ خاِلدون

اÇXتعال العزيز �ا
ã
| والgا<ت والسعادات اòـ�ات مراتب bيع Í½فينح

wم@/ وOتّص الصا¡�@, وعباده وأوليائه

تعا�@: قوله
ã
| فgا والروحانّية@, اXاّديّة اُ<مور ã| العامّة الِوراثة وأمّا



٨٧ ورث

ُكل� ِمن وُأوتينا
ß
Ö� الط8 َمنِطَق ْمنا ُعل� النّاُس ا Ûv أ يا وقاَل داووَد ُسلDُن ووِرَث

/@١٦ . ٢٧ ـ ء
ã
Ï Ò¾

/@٦ . ١٩ ـ يَعقوَب ويَِرثمنآل ã
� يِرثُ َوليّاً َلُدنَك ِمن ã� َفَهْب

/@٨٩ . ٢١ الواِرث�ـ Ôخ� وأنَت فرداً
ã
æتَذْر 1 َرب� َرب8ه ناَدي ٕاذ وَز@كريّا

عن اLراف فقط@: الروحانيّـة باُ<مـور أ<نبـياء مورد ã
| إ<يراث وHصيص

وٕاط5قها@/ الكرZة ا<�يات مدلول عن وخروج ا¡قيقة

من ولغـة عرفاً يتـفاهم ما مطلق ع� ويدّل ٕاطـ5ق فيه سلDُن@: وِرث ـ ١
اXدلول@/ خ5ف بالروحانيّات والتخصيص الِوراثة@,

الوراثة@, نتيجة
ã
| إ<يتاء أّن ية@, ا<�

ã
| السياق ظاهر ء@:

ã
Ï¾ كّل ِمن واوتينا ـ ٢

معنويّاً@/ أو ماّديّاً يكون ما تشمل ء@:
ã
Ï¾ كّل من وbلة ا£هول@, بصيغة Ø	ع وع�هذا

Uصوص@/ وغ� أعّم
ã
Øوالتو� والو<ية ٕاط5ق@, فيه وَيِرث@:

ã
يِرثُ� وليّاً ـ ٣

,@
Ø ã
æوالروحا ّ ع�اXاّديى الشامل العيش

ã
| ظهوره إ<نفراد فرداً@:

ã
æتََذر > ـ ٤

/@
Ø ã
العر| ا<نفراد ٕا� الكلمة ان½Íاف بل

مyا ويستفيد حياته طول
ã
| وأ<م5ك أ<موال من Zلك أن

Ø ã
للنّ� جاز فٕاذا ـ ٥

تأم�
ã
| وموظّف عyم مسـؤول وهو لعائلته@, إ<يراث <@يصّح فكيف معاشـه@:

ã
|

بإ<يراث@/ وبعده حياته
ã
| معا¾Îم

أمواله فتص� مات وٕاذا أمواله@,
ã
ف| ØÍ½الت له Nوز حيّاً مادام إ<نسان ٕاّن ـ ٦

يشاؤون@/ ع�ما فzا فون ØÍ½يت للورثة وأم5@كه

فكيف إ<رث@, عن Tـروم� وأهله عائلتـه Nعل أن للرجل Nوز و< ـ ٧
شديد@/ ظلم وهو العظام@, أ<نبياء ٕا� العمل هذا ينتسب



ورث ٨٨

فكيف عباده@, من عبد
Ø ã
والن� نفسه@, ٕا� إ<يراث وجّل عّز �ا نسب وقد ـ ٨

قال جانبـه@/ ومن تعا� �ا عند ومطلوباً مستحسـناً يكون ما عنه
ã
وينـ فيه يطعن

عّز@@وجّل@:

/@٢٧ . ٣٣ ـ م Ô ÒGوأْموا وِدياَرُهم م
Ô
ÎÒÈأْر وأْوَرَثكُم

/@١٣٧ . ٧ ا1ْٔرضـ َمشاِرَق ُيْسَتْضَعُفون كانوا ال8ذيَن الَقْوَم وأوَرْثنا

وع� الرaن رضاء Iصيل
ã
و| �òا سبيل

ã
| ويُنفَق ا@كُتِسب ٕاذا اXال ـ ٩

اُ<مـور وب� بينه فرق و< ومطلوب@, وحسـنة عبادة فهو صحيح@: م¿Ìوع برنا¶
أ<نبياء@/ من اXوروثة الروحانيّة

أن من ف5@بّد معنويّاً@, أو ماّديّاً آخر ٕا� ء
ã
Ï¾ ٕانتقال عن عبارة الوراثة@: ـ ١٠

اXتعال �جانب@ا من @تُعطي
ã

الّ الروحانيّة اXقامات وأمّا ل5ٕنتقال@/ ا�Xاث@قاب5ً يكون

ل5ٕيراث فليست@قابلة@ل5ٕنتقال@و< الروحانّية@: ال¿Îودّية@وإ<فاضات @كالنبّوة@واXعارف
ٕا� ل5ٕنـتقال بقابلة فليست الثابتة@, النفسانيّة الذاتيّة الصفات وكذلك آخر@/ فرد ٕا�

ا�ملة@/
ã
| التناسل

ã
بتوارث| يكون أن ٕاّ< آخر@, شخص

وفzا وأ<مر@, التكليف مورد فهيى الصا¡ة@: ال¿Ìعيّة وا£اهدات أ<عFل وأمّا
ومراحل الرّب لقاء ٕا� والس� وا£اهدة العمل يقع وفzا واXعصية@, إ<طاعة تتحقّق

الgال@/

تعا�@: قوله من اXقصودة هيى اXرحلة@: وهذه

/@٥٩ . ٤ ـ ِمنكُم ا1ْٔمِر
ã
واُو� الّرسوَل وأطيُعوا ا7َ أطيُعوا

ِدرYاً يُوِرثوا n أ<نبياَء أّن وذلك أ<نبياء ورثََة العلFَء ٕاّن الوارد@: ا¡ديث ومن
العلFء@/ فضل باب ـ@

ã
كا| ـ أحاديَث أوَرثوا ا Ø̂ وٕا ديناراً و<



٨٩ ورد

أ<هل معيشـة تأم� فريضـة ٕادامة
ã
| وهو ,@ ّ طبـيعيى أمر إ<يراث أّن فظهر

زائدة@, أو سنة ٕا�امتداد مطلوب أّن@تدب�تأم�اXعيشة@لنفسه@ولعائلته Fوك والعائلة,
فوته@/ بعد تأم�معيشxم @كذلك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ورد@:

أ<لوان@/ من لون ـ
ã
æوالثا ء@/

ã
Ï¿ال ٕا� اXوافاة ـ أحدYا أص5ن@, ورد@: ـ مقا

ِورد والِورد@: ِورداً@/ َتِرده اXاء إ<بُل وردت ويقال@: َدر@/ aالص خ5ف الِورد@: ـ فأ<ّول
والُقَري@/ اXورودة اXياه وكذلك الطgرق@/ واXوارد@: لوقت@/ ا

Ò
صاح} أخذت ٕاذا ّمي@, Ô¡ا

وأ<صل اXكان@/ ذلك
ã
| تَوافيا F Øu@كأ أيضاً, الورود من ويُسمaيان ِعرقاِن@, والَوريدان@:

َورد@/ لوَن لونه كان ٕاذا َورد@, وأسد َورد@, فرس يقال@: الَورد@, ـ ا<�خر

وقد دخول@, غ� من ووافاه بلَغه وروداً@: يِرده اXاء وغ�ه البع� ورد ـ مصبا
إ<صدار@/ خ5ف وإ<يراد اXاء@, وأوردته /@Ì»بالك الِورد Ëº>ٕوا فيه@/ دخول Jصل
وُوّراد واردة وbاعة وارد@, فهو اXاء زيد ووَرد الوروِد@, موضع مسجد@: مثل واXوِرد
ع� الكـتاب ورد ومنه /@ÍÉحـ وروداً@: عليـنا زيد ووَرد باXصـدر@, تسمية وِورد@,

ا<ستعارة@/

قيل وبلونه ر@/ aنو الشجُر@: د aوور َوْردة@, واحدته َنورها@, شجرة@: كّل َوْرد ـ لسا
والِورد@: اXاء@/ القوم ورود والِورد@: فرة@/ gالص ٕا� ÍÉب يَ أaر لون وهو َورد@, ل5ٔسد
وورَد ِسـيده@: ابن هذا@/ من ِورداً القرآن قراءة من النصيب يى Ùd ا Ø̂ وٕا الواردة@/ إ<بل
العرب ٔ<ّن يدخله@, n أو دخله عليه@, أ¾Ìف عليه@: ووَرد وُوروداً َوْرداً وغ�ه اXاء
ليس بإ<bاع فالورود َمْدَيـَن@/ ماَء َورَد ا ØXو ـ@ يدخلـوه@ nو كذا ماء وردنا تقول@:

منه@/ وا�زء القرآن@, من النصيب والِورد@: بدخول@/



ورد ٩٠

شكوفه@/ گل@, @= @َوردا@ @ـ وآراميى
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الصـدور@, قبال
ã
| إ<¾Ìاف من مرتبة آخر هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

ã
| ء

ã
Ï¾ Tيط

ã
| الوقوع هو الدخول@: أّن سوط@,

ã
| سبق وقد الدخول@/ قبل وهذا

الدنّو أيى الصدور@, ويقابله قبله@, الدخول من مرتبة أّول هو والورود@: اòروج@/ مقابل
ء@/
ã
Ï¿بال اللصوق أيى الورود@, وبعد الدخول قبل مرتبة الولوج@: أّن Fك ء@/

ã
Ï¿ال من

/@٢٣ . ٢٨ ـ ًة ُأم8 َعلَيِه وَجَد َمْديََن ماَء َوَرَد ا Ø ÒXو

/@١٩ . ١٢ ـ َدلَوه Òفأد� وارَدُهم فأْرَسلوا ارة َسيّ وجاَءْت

ًة ßGآ هؤ1ء كاَن لَو واِردون ا ÒG Ôrأن
Ò
Úsجه َحَصُب ا7ِ دوِن ِمن َتعُبدوَن وما ٕان8كُم

/@١٨ . ٢١ ـ خاِلدون فzا وكل~ وَردوها ما

الِوْرُد وِبـئَس النّاَر فأْورَدُهم القياَمِة يوَم قوَمه يقُدم بَرشيٍد فْرعوَن أْمُر وما
/@٩٨ . ١١ ـ ْورود ÒXا

. ١٩ ـ ِوْرداً
Ò
Úsٕا�جه الُمْجِرميَن وَنسوُق َوْفداً ن ×aٕا�الّر Òّتـق�Xا

Ô
Ì Ô¿ Ö

ÒL يوَم
/@٨٦

Tيط ٕا� ي�ل من والوارد@: به@/ اXتّصل وحوله ء
ã
Ï¾ Tيط ٕا� نزول الورود@:

واXبالغة@, للتأ@كيد الفاعل مورد
ã
| يستعمل مصدر والِورد@: منه@/ ليأخذ طعام أو ماء

ومفعوً< الرابعة@, ا<�ية
ã
| لِبئَس ÓÊºٕا ,@ ّ اXصـدريى اXفهوم نفس ٕا� ا<�يت�

ã
| فالنظر

ã
و| مـنه@/ أخري ومرحلة السوق مع�

ã
| الورود فٕاّن اòامسـة@,

ã
| لنَسوق مطلقاً

/@O > Fك لطف التعب�ين



٩١ ورد

الوارد موÏº@�ع�@وهكذا فٕاّن الدخول: الكرZة@دون ا<�يات
ã
| والتعب�بالورود

بسبب أيضاً وإ<نسان Tّوطته@/
ã
| داخ5ً عليه أ¾Ìف بل اXاء@, دخل ما السيّارة من

وهكذا يدخلها@/ و< Gا@, باختياره @ويرد Øsجه من قريٍب نفسه@ٕا� ي+ئة@يسوق aالس أعFله

ã
و| أخري مرحلة فهو Øsجه

ã
| الدخول وأمّا النار@, من قريباً قومه يورد اXضّل الفرد

ã
| Fك الواردين@, ]ع� bعاً الِورد يكون أن أ<خ�ة ا<�ية

ã
| ويصّح وبٕاذنه@/ �ا يد

مyم@/ استثناء دون من bيعاً سوقهم ويراد التفاس�@,

وغ�ه@/ الدخول دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

من صيغته نفس ¡اظ باعتبار مصدر الِورد فٕاّن وروِد@: ÒXا بالِورد التعب� وأمّا
فرعون@: من إ<يراد باعتبار @لوحظ ٕاذا مفعول Ëºوٕا هو@/ حيث

اَر@/ النّ فأْوَردُهم القياَمِة يَوم قوَمه َيقُدم
فرعون@/ بٕايراد يرد فٕانّه موروداً@, وروده فيكون

بعدها@: ا<�ية
ã
وكذلك|

رفود@/ ÒXا فُد الر� ِبئَس القياَمِة ويوَم َلعنًة هذه
ã
| تِبعوا واُ

نفسـه بلحاظ الرفد وهذا مصدر@/ Ëºٕا وهو بالعطاء@, ا<عانة ]ع� فد الر+ فٕاّن
مرفود@/ فهو جزاًء �ا جانب من إتباع أثر

ã
كونه@| وباعتبار مصدراً, ِرفد هو حيث من

ٕانٌْس ذَنبِه َعن 1@ُيسأل فَيومئٍذ@ هان@/// @كالد� َوردةً َفكاَنت Êء
Ú
ال« ِت iنشق8 فٕاذا
/@٣٧ . ٥٥ ـ جاّن و1

النــبات@, من النaورة والَوردة@: العلّو@/ جهة وال«Êء@: إ<نفراج@/ هو إ<نشقاق@:
تنشّق هرة aالز ٕاّن حيث مع�الورود@, فzا ¾Ìب واُ Ìيانّية@,

Ù
ال« من مأخوذة اللغة وهذه

مستخرجة لطيفة طيّبة وهيى مطلوبة@, ورائحة جالب لون ذات َوْردة وتص� وتنبسط
هـن gالد bع هان@: والد+ القلوب@/

ã
| وطي}ا لطفها وينفذ الصلب@, والنبات الشجر من
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وغ�ه@/ زيت من هن gالد مصاديقه ومن اللطيف Øالل� وهو

اللطيف ا¤يط @وانفراج
ã
æالروحا nالعا ع�@ظهور د<لxا الكرZة@: ا<�ية وظاهر

الطبيعة nعا أبواب فñول إ<نسان@, من والعلّو Êء
Ø
ال« جهة وهو ,@ ّ اXاّديى nالعا وراء ا

Ø
W

كانبسـاط الباب هذا ينبسـط
Ø
j ,@

Ø ã
æروحا ّ Êºويى باب ويفتح وقـواه@, البدن بزوال

وهو فيه@, خشونة > ليّناً لطيفاً جاذباً ويكون طّيبة@, رائحة منه
Ø
Ë¿فت والَوردة@, هرة aالز

اللطيفة@/ كالدهان حاجب@, نفوَذه Jجب > ومنبسط نافذ

كتابـه وَيقرأ نفسـه@, صفحة
ã
| ما وينكشـف إ<نسان باطن Øيتج� وحينـئذ

عن أحد يومئذ يُسأل و< والن+يّات@, وا<�داب أ<عFل من منه سـبق ما لقاطبة الضابط
الذنوب من عمل ما bيع عن اXسؤول هو أ@نّه بالعيان فيشاهد اً@,

Ø
Ì¾ أو خ�اً عمله

غ�ه@/ ٔ<حد مسؤوليّة و< ,@
ã
Ï¼عاXوا

/@ اGاديى وهو ,@sواغت موجزة الكرZة ا<�ية هذه حقيقة فخذ

/@٢٢ . ٥٠ ـ ِغطاَءك َعنَْك َفَكَشفنا@ هذا@ ِمن َغفلٍة
ã
| َلَقد ُكنَت

الّدنيا@/ وحّب النفسانيّة وا¦اي5ت اXاّديّة ا¡جب هو والغطاء

/@١٦ . ٥٠ ـ الَوريد َحْبِل ِمن ٕاليه أْقَرُب ُن Ö ÒLو َنْفُسُه بِه تَُوْسِوُس ما وَنعلُم

طويل ÇWتّد ء
ã
Ï¾ هو ـبل Ò¡ا الوريد@: وَحبل بابـه@/

ã
| عنه نبحث الوسوسة@:

الّذيى ّ الوريديى ا�هاز من Wتّد ِعرق هنا واXـراد غرض@, ٕا� للوصـول ٕاليه يتوّسل
وأعضائه@, البدن أجزاء Çbيع من وJمله ال¿Ìيانيّة عريّة aالش العروق من الدم يأخذ
من الدم Jمل أحدYا أ<جوفان@, الوريدان FG يقال عظيمـ� وريدين ٕا� وينxيى
ٕا� القلب@, ٕا� يَصبّانه

Ø
j له@, الّسفليّة أ<عضاء من FÇzوثان للبدن@, العلويّة أ<جزاء

منه@/ ا¨� ا�هة
ã
أ<ع�و| Ë»الق

ã
التجويف|

وموجبـة البـدن@, أجزاء Pمـيع Tيطة والعظيمة الشـعريّة العروق كانت وØXا



٩٣ ورق

وانبساطه@, وانقباضه القلب Mركة إ<نسان ¡ياة وWّدة القلب@, ٕا� ا¡ياة لوصول@ماّدة
الوريد@/ من أقرب ٕانّه وجّل@: عّز فقال فzا@, عارضة Mدوث ا¡ياة تزول Mيث

ببواطyا Jيط و< Iّر@كها@,
ã
| ويؤّثر البدن أعضاء بظواهر Jيط الوريد فٕاّن

ضعيفة@, ظاهريّة ٕا�@أ@ّنه@وسيلة مضافاً وعلzا@, وGا wا ما و<@ُيشعر وجودها@, وذّرات
وقدرته@/ علمه ٕاحاطة Iت Tكوم وهو

و<@يري ودا_اً@, وٕاختياراً وقدرة ÓFوعل وباطناً ظاهراً بإ<نسان Tيط تعا� فهو
بذاته@/ البص�

Ø ã
والغ� اXطلق ّ ا¡يى وهو فقر@, و< ضعف فيه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ورق@:

من ومyم اÍÉXوبة@, النقرة للتخفيف@: وإ<سكان@, الراء Ì»بك الورق@: ـ مصبا
الدراهم@, من اXال الَوِرق :@

ã
èالفارا قال غ�مÍÉوبة@/ أو كانت مÍÉوبة النقرة يقول@:

الشـجرة@, من بفتحت� والَوَرق الَوِرق@/ مثل ِعـدة@: مثال قة والر+ أوراق@/ ع� وNمع
والَوَرقة@: الرجال@/ من hالكر الوِرقة@: :@

Ø ã
èأ<عرا ابن قال /@ يى Ød وwا َوَرقة@, الواحدة

قـال الكاغذ@/ والَوَرق@: ذلك@/ وغ� ودراهم ٕابل من اXال والوِرقة@: مyم@/ اòسيس

ã
| يوجد n الكاغذ@, الَوَرق بعÎÉم وقال واXصحف@, الشجر ورق الَوَرق@: :@ ّ أ<زهريى
الشجرة@/ مستعارة@من@وَرق وهيى ِرقاق@ُيكَتب@فzا, الَوَرق@ٕاËº@�لود بل ,hالك5م@القد
رة@/ Ôa مثل الُورقة Ëº>ٕوا َورقاء@, وaامة الرماد@, كلَون لونه أوَرُق@, غ�ه أو وbل

ورقه@/ خرج الشجر@: وأورق

وا<�خر الشجر/ وأصله@وَرُق ع�خ�ومال, يدّل@أحدYا أص5ن, ورق: ـ مقا
قياس من اXال@, والَوَرق@: الشـجر@/ ورق الَوَرق@: ـ فأ<ّول أ<لوان@/ من لون ع� ـ
عـبيد@: أبو قال الفق�@/ كالرجل اÇSرَدْت ورقُها aات ÒI ٕاذا الشجر ٔ<ّن الشجر@, ورق



ورق ٩٤

من أ<رض فُخÍÉة الَوراق@: فأمّا قال@: ا¡سـنة@/ الَورِق اÍÉÇòاء الشجرة الوارقة@:
ٔ<ّن وذلك َيِصد@/ n الصائد@: أورق وقوGم ورَقه@/ أخذت الشجَر@: وَوَرقُت شيش@/ Ò¡ا
الورق وسقط أ<رض أعشَبت وقد زمان بعد ويأتzا عyا وَيغيب ِحبالتَه

ã
يُل� الصائد

الشجر@/ بورق ضعفهم
ã
| وا

Ù
ُش} عفاء@, gالض جال الر+ والَوَرق: Gا@/ فv@5تديى بالة ß¡ع�ا

ماد@/ aالر لَون يُشبه لَون الُورقة@: ـ ا<�خر وأ<صل

الشـاعر أَســد@, بن نَوفَل بن ورقََة أسـد@: بن نَوفَل وولَد ـ ١٦٤ إ<شتقاق
وهو وإ<Sـيل@, التوراة

ã
| وتبـّحر الكتب قرأ قد وكان ا�اهلّية@,

ã
| العلم صاحب

بنبـّوته@/ Ìها Ø¿فب له ووصفَتْه وسّلم@, عليه �ا Øص�
Ø ã
النّ� أمر

ã
| خدÇNة لقيَتْه الّذيى

كثـ� َوّراق@: رجل اXال@/ وَرق من أو الشـجر@, َورق من ٕاشتقاقها يكون أن وZكن
وأورَق الدراهم@/ والَوِرق@: الوجوه@/ سان ß¡ا وهم الِفتيان@, َوَرُق قوGم@: من أو اXال@/
جـال@: الر+ وَوَرُق وَوريق@/ مُوِرق وُغصن توريقاً@/ ووّرق ٕايراقاً@, موِرق فهو الشـجر

أيى الِفتيان@, هؤ<ء وَرق
ã
وأعجبَ� ف5ن@/

ã
ب� َوَرق من ف5ن يقال@: م, Ôyوأحس أ@كرمهم

اGم@/ Òb
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقصود@/ لغرض ء
ã
Ï¾ من ويتفّرع يتبّسط ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

اÍÉXوبة@/ والنقرة القرطاس@/ وصفحات وأ<شجار@/ النباتات أوراق مصاديقه@: ومن

Nلب خÍÉاً كونه بلحاظ الرجال من hالكر مورد
ã
| يستعمل إ<عتبار وwذا

ويستعمل وbيله@/ الوجه الف
حسن
ã
| وكذلك وصفاء@, طراوة صفاته

ã
و| النفوس

يبق nا@ويبست@وtÍÉا@وخtطراو بأوراق@زالت تشبzاً الرجال اòسيس@من
ã
أيضاً@|

مـطلق
ã
و| أ<وراق@/ ألوان من القريب اللون

ã
| أيضاً ويستعمل وجذبة@/ صفاء Gا

Qّوزات@/
ã
æعاXا وهذه اÍÉXوبة@/ كّة والس+ النقرة وِرق بتناسب اXال



٩٥ ورق

اللغات
ã
| سابقة Gا ّكة@: والس+ النقرة ومفهوَم ولونه الشجرة َوَرق مفهوم ٕاّن

Ø
j

وغ�ه@/
ã
تطبي� فرهنگ

ã
| Fك ـ Ìيانيّة Ù»وال الع	يّة

/@٥٩ . ٦ ـ َيْعلُمها ٕا1ّ َوَرقٍة ِمن َتسُقُط وما والبَْحِر Ù Ò�ال ã| ما وَيْعلُم

وعـلمه التـامّة ٕاحاطته ٕا� ٕاشارة السقوط@: مورد
ã
و| إ<فراد بصيغة التعب�

وأّن /@
Ø ã
Øك� بنحو والبحر

Ø
ال	

ã
| ما Pميع بعلمه ´Í½الت بعد ا�زئيّات@, بقاطبة الكامل

ترفّعه
ã
و| اòلق مقام

ã
| العلم فٕاّن السقوط@, موقع

ã
| Ø
ح با�زئيّات Tيط علمه

ّ القهريى وال�ول السقوط مقام 5Rف ,@ ّ وÍÈوريى <زم النشوء@والطراوة@: وصعوده@ٕا�
ظاهراً@/

/@٢٢ . ٧ ـ ن8ة Òا� َوَرِق ِمن @Fz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO @ وطِفقا F Ôtَسْوآ @FÔ ÒG وَبَدْت

ما الشـجرة@: أّن وسبق يصـلح@/ Ø
ح منخـرق Tّل
ã
| ء

ã
Ï¾ وصل صف@: Òòا

وهو العلّو@, وٕارادة النفس وترفّع أ<نانيّـة ع� اXنطبق وهو ويعلو@, ويتظاهر Øيتج�
ال¿Ìك@/ ٕا� الراجع

وورق والتوحيد@, ا¡ّق نور عن وإ<نقطاع الضعف ظهور يوجب اXع� وهذا
وا�Çذبة الصفا Tيط وهيى ا�ـنّة أرض من وينمو ØÍÉOو Øيتج�

Ø
Fع عبارة ا�نّـة

والوحدة@/ واòلوص والطراوة والروحانيّة

وبُعداً ا¡ّق عن ٕانقطاعاً يوجب النفوس
ã
| اXتعالية اXطلقة الشجرة من فأ<@كل

ا�Çنّة nعا ã
| النامية الشجرة عن إ<ستفادة 5Rف وهذا والنورانّية@, النور nعا عن

والروحانّية@/

/@
Ø ã
æروحا أو

Ø ã
æنفسا شجر من نوع�@: ع� يكون أيضاً فالورق

قلي5ً@/ ٕاّ< منه أوتينا وما الناقص@, ا¤دود علمنا مبلغ اXقدار وهذا

/@١٩ . ١٨ ـ فلَيْنظُْر ٕا�اXدينِة هذِه بورِقكُم أَحَد@كُم فاْبَعُثوا@
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يتظاهر Xا Ëºٕا الوَرق أّن الراء@: Ì»بك والورق بفتحتـ�@, الورق ب� والفرق
صفة كاòِشن وهو ,@Ì»بالك الوِرق 5Rف /@ ّ طبيعيى ء

ã
Ï¾ وهو والشجر@, النبات من

الصفة هذه فيه توجد موضوعاً قهراً فيكون الوَرقّية@/ بصفات متّصف ء
ã
Ï¾ ع� ويدّل

السابقة@/ اُ<مم
ã
| متداولة كانت

ã

الّ اXسكوكة النقرة

ã
| Fك غ�ه@, أو بُصنع

الرقم@/
ã
الكهف| أصحاب عن

Ø ã
إ<bا� البحث وسبق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ وريى

,@Ë»ا� يُداِخل داء :@ فالَوْريى أفراد@/ وكَِلمه قياس@, غ� ع� ِبناٌء :@ وريى ـ مقا
قَـيحاً أحدكم َجوُف

Ñ
ت� ÒZ ٔ<ن �ص�@: �ا رسول قال َوْرياً@: َيِريى ِجلُده َ وِريى يقال@:

خـرجت وَوراه@: َوْرياً@, يِريى نُد aالز وَري ويقال@: ِشعراً@/
Ñ
ت� ÒZ أن من خ� َيِريَه Ø
ح

والَوَري@: م�@/ aالس :@ الواريى واللحم /@
ã
� يَ Ò ãو� مثل َيِريى وِريى بعÎÉم@: وحكي ناره@,

تعا�@: قال قُّدام@/ من ويكون َخلف من يكون فٕانّه َوراَءك@, قوGم@: وأمّا لق@/ Òòا

َمِلٌك@/ َوراَءُهم وكان

وِمن تعا�@: قوله تفس� بذلك أرادوا الولد@, ولد الوراء@: ويقال@: أمامهم@/ أيى
يَعقوَب@/ @ٕاْسحاَق َوراِء

ئة@/ الر+ ã| يأخذ داء والوارية@: /@ َوْريى من Tذوفة ئة الر+ :@ وريى ـ ٣٠٠.٨ الع�
وتصغ�ها ئ�@, والر+ ئات الر+ وbعها الر´@والتنّفس@, موضع وهيى َمز, Ôt>و َمز Ôt@ئة والر+

تَوريًة@/ يته aور تقول@: ,@
Ø
Ì
Ù
ال« ٕاظهار وعدم 	òا ٕاخفاء والتaوِرية@: وُرَؤيaة@/ ُرَويaة

وأوَري@: ,@ يِريى َ وِريى لغة
ã
و| وعـد@, باب من َوْرياً َيِريى الزنُد وَري ـ مصبا

وتَواَري@: س�ه@/ مُواراًة@: وواراه لق@/ Òòا :@Ï½Ò¡ا مثل والَوَري ناره@/ أخرج ٕاذا وذلك



٩٧ وريى

اXواقيت
ã
ذلك| يكون ما وأ@ك� وقُّداماً@, َخلفاً وتكون مؤّنثة@, كلمة ووراء@: /@استَخ

أدركـه وٕان وراءه@, فيكون إ<نسان
Øã
ÏÉم بعد

ã
çيأ الوقـت ٔ<ّن ,@

ã
والليا� أ<يّام من

ã
çيأ ء

ã
Ï¾ ٔ<@نّه شديد@, برد وقّدامك شديد@, برد وراَءك ويقال@: قّدامه@, كان إ<نسان

تقدير ع� إ<نسان ب�يديى وهو بإ<نسان@, ¡وقه تقدير ع� إ<نسان وراء من فهو
التأويل / ع�@هذا أ<ما@كن@سائغ

ã
| الوجهان ,@واستعGFا جاز إ<نسان@به ,@فلذلك ¡وق

تعا�@: كقوله ]ع�سوي@, وتكون ياء@, و<مها مكان ظرف وهيى

ذلك@/ َوراَء ابتَغي ِن Ò Òf

أبو@عبيد: وقال غ�ه@/ س�ته@وأظهرت ا¡ديَث@تورية: يت aوور سوي@ذلك@/ أيى
به مع�وتريد

ã
| ظاهراً لفظاً تُطلق أن فالتورية إ<نسان@/ وراء من مأخوذاً ٕاّ< أراه >

ظاهره@/ خ5ف لكنّه اللفظ ذلك يتناوله آخر مع�

آتش@/ كردن و شدن @روشن = @ ِاستَْوِريى ,@ ساوريى ـ
ã
æياÌº ـ

ã
فرهنگتطبي�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسـبق إ<خفاء@/ Jصل أن ٕا� ء
ã
Ï¾ سـ� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

الرين@/
ã
| وب�م�ادفاtا بيyا الفرق

ã
| كان سواء Fyم واحد كّل

ã
| اXواراة مفهوم فبلحاظ والقّدام@: اòلف وأمّا

أو نفسـه
ã
| اXستور اXتواريى ]ع� بل ]عناYا@, اXاّدة فليست قّدام@, أو خلف جهة

شخص@/ عند

الولد@/ ولد مفهوم وهكذا

الدفـع ]Çع� وهـو الورء@, مـن ٕاشـتقاقها يبعد > الوراء كلمة أّن ٕا� مضافاً
به@/ مرتبط وغ� عنه وخارج نفسه عن مدفوع وقّدامه خلفه

ã
| ما فكأّن وإ<مت5ء@,



وريى ٩٨

وHالطت@/ اللغة كتب
ã
| اXاّدت� oمفاه اشت}ت وقد

خفاء
ã
و| مستوراً لكونه به@: يى Ødو كالِعدة@, مصدراً كونه فالظاهر الرئة@: وأمّا

الظاهر@/ التنفّس ومن البدن ظاهر من

فيه@/ مستور وهو الزند@, من ٕاخراجه مورد
ã
| فٕانّه النار@: خروج وأمّا

/@٢٠ . ٧ ـ F
ß
tَسوءا Fِمن Ôyَع َ ُووِريى ما FÔ ÒG َ ِلُيبِديى يطاُن@ الش8 FÔ ÒGفَوسَوس

/@٣١ . ٥ ـ أخيه َسْوأةَ@ ُيواريى َكيَف يَه Ôِل� ا1ْٔرِض
ã
| َيْبَحُث ُغراباً@ ا7ُ َفبعَث

/@٢٦ . ٧ ـ َسوءاِتكُم @ُيواِريى ِلباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد آَدم ã� بَ يا

اXفاعلة @Xطاوعة والتواريى واòفاء/ @الّس�
ã
| ع�@استمرار اXواراة@مفاعلة@ويدّل

وإ<ختفاء@/ Øو]ع�التس�

القرب أثر
ã
| ُووِريى وفكر وعمل صفة كّل وتشمل ا¡سنة@, مقابل

ã
وءة@| aوالس

أ<نانّية@/ وهيى الشجرة من

aمـواد إ<نسـان مgون
ã
| أّن ٕا� ٕاشارة اُ<و�@: ا<�يـة

ã
| باXواراة والتعـب�

روحـانيّة مـاّدة من تركيب وفيه ضعيفاً خلق ٕانّه حيث وءات@, aالس من واقتضاءات
والxذيب@/ الðكية ٕا� فيحتاج كدرة@, وج«Êنيّة

ويظهرها@/ ي+ئة aالس الكدورة هذه يُبديى الشجرة من والقرب

/@١٠١ . ٢ ـ ظهورهم وراَء

/@٢٤ . ٤ ـ ذلكُم َوراَء ما َلكُم واُِحل8

/@٧١ . ١١ ـ يَعقوَب ٕاسحاَق َوراِء وِمن

/@٥٣ . ٣٣ ِحجابـ َوراِء ِمن َفاْسألوهن8



٩٩ وريى

/@٤ . ٤٩ ُجراتـ Ô¡ا َوراِء ِمن

/@١٤ . ٥٩ ـ ُجُدر َوراِء ِمن أو

/@١٠٠ . ٢٣ ـ َبرَزٌخ َورائِهم وِمن

/@١٠ . ٤٥ ـ Úsَجه َورائهم ِمن

/@٥ . ١٩ ـ
ã
َورا� ِمن Ò ã ßوا� ÒXا ِخفُت

/@٧٩ . ١٨ ـ يأُخذ َمِلٌك َوراَءُهم وكاَن

وهيى wا مربوطة وغ� عyا خارجة اُمـور اXوضـوعات@: هذه خلف
ã
| fا

عندها@/ Vهولة Uتفية مستورة

اòصوصيّات ٕا� ٕاشارة م�ادفاtا@: دون الكلمة wذه اXوارد هذه
ã
| والتعب�

/@O > Fك فzا@, اXنظورة

خفاء
ã
و| مستورين كوuم يراد ا¡جاب@: وراء من الرابعة ا<�ية

ã
سؤاGم@| فٕاّن

د<لة أشّد اXعـ� وهذا عyّن@, واXقابلة اXواجهة
ã
و| ظاهـرين كوuم وعدم عyّن@,

كوuّن حال
ã
| ولو واXقابلة اXواجهـة مطلق

ã
يُنـ ٕانّه حيث حجاب@,

ã
| كوuّن من

ومستورات@/ Tجوبات

اòامسة@, ا<�ية
ã
| Fك ا¡جرات من@وراء

Ø ã
النّ� ٕا�@نداء ا¡كم@بالنسبة وينعكس

وأن ومقابلًة@, مشافهًة Uاطبته
ã
ÏÉيقت �ص�

Ø ã
النّ� عظمة رعاية مقام

ã
| أ<دب فٕاّن

ُدر@/ Ôا� وراء من أو بُعد من <@يناَدي

الدنيا ا¡ياة
ã
الناس| فٕاّن والثامنة@: ا<�يت�السابعة

ã
| التعب� لطف يظهر وwذا

وخصوصيّاtا@, وعذاwا Øsجه حقيقة وعن ال	زخ nعا عن وTجوبون مسـتورون
/@Fzف س�ة و< جان}م@, من يتحقّق ا Ø̂ ٕا وإ<حتجاب وإ<ستتار



وريى ١٠٠

هو ا Ø̂ ٕا النور وهكذا وجّل@, عّز �وب�ا ب�العبد Dف وا¡جاب الّس�ة أّن Fك@
لذاته@/ اXنبسط النور مقام

ã
| واXستوريّة ا¤جوبيّة يتصّور و< العبد@, جانب

/@٢٠ . ٨٥ ـ يط ß ÔT َوراِئِهم ِمن وا7ُ َتكِْذيٍب
ã
| َكَفروا ال8ذيَن َبل

. ٢ ـ الظKلFت ٕا� النKوِر ِمن م Ô Òuِرجو ÔO الطّاغوُت أوليـاؤُهم َكَفروا وال8ذيَن
/@٢٥٧

/@٣٥ . ٢٤ ـ وا1ْٔرِض واِت مى الس8 نوُر ا7

/@٥١ . ٤٢ ِحجابـ َوراِء ِمن أو َوْحياً ٕا1ّ ا7ُ ُيكل�مُه Ìأن Ò¿ ِلبَ كاَن وما@

تناسب ٕا� مضافاً Ìيانّية@,
Ù
ال« اللغة عن fأخوذ النار: ]ع�@ٕاخراج إ<يراء وأمّا

Ìيانّية@/
Ù
ال« اXع�واللغة هذا ب�

/@٧١ . ٥٦ ـ َشجَرtا Ôkأنشأ Ôr أ@أنْ ُتورون
ã

 الّ اَر النّ Ôrأفرأي

هيى للنـار الطبيعـيّة اXواّد ومن الشـجرة@, من النـار رجون ÔHو توقـدون أيى
تعا�@/ �ا خلق من هيى ا Ø̂ ٕا والشجرة الشجرة@,

/@٢ . ١٠٠ ـ ُصْبحاً غ�اِت ÔXفا َقْدحاً وِرياِت ÔXفا َضْبحاً والعاِدياِت

السلوك من اòمس اXراحل ٕا� تش� اòامسة ا<�ية ٕا� الكرZة ا<�يات هذه
عدو@/ راجع ـ ا<�يات هذه كلFت من ماّدة كّل

ã
| ٕالzا وأ¾Ìنا وجّل@/ عّز �ا لقاء ٕا�

إ<شـتغال وفzا السـالك�@, لنفوس الثانيـة اXرحلة ٕا� ٕاشـارة فاXوريات@:
يوجب@حصول@حرارة إ<يراء فٕاّن اXنتجة@@بالروحانّية@والنورانّية@, بالعبادات@والطاعات
اXرحلة ٕا� يصل أن ٕا� طريقه

ã
| ويؤيّده س�ه

ã
السالك| vديى اXع� وهذا ونور@,

الثالثة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٠١ وزر

وزر@:

وعـد@: باب من َيِزر وَزر يقال@: ومنه الث+ـقَل@/ والِوزر@: /@j>ٕا الِوزر@: ـ مصـبا
َموزور@/ فهو ,@j>ٕا من ُوِزر ويقال@: وأaال@/ aل مثل أوزار@, وا�مع ,@j>ٕا aل ٕاذا
ٕا� بـه رجـع اُفِرد فلو ل5ٕزدواج@, Yز ا Ø̂ فٕا مأزورات@, غ� مأجورات قـوله@: وأمّا
ا<نقضـاء@, عن كنايـة أوزاَرها@, ا¡رُب تَضَع Ø
ح تعا�@: وقـوله الواو@/ وهو أصله
واشتقاق <بسـه@/ ع� لِثقله ِوزراً 5ح الس+ ويسّمي ا¡رب@, أهل تَضع Ø
ح واXع�@:
وزير@, فهو للسلطان وَزر يقال التدب�@, ثقل اÇÒXلِك عن Jمل ٔ<@نّه ذلك@, من الَوزير
لبسـه@/ بثـوبه@: واّتزر الفتح@/ وحكيى و<ية@, ا Øu@>ٔ Ì»بالك والِوزارة ُوَزراء@, وا�مع

ٕاوتزر@/ وأصله ,@j>ٕا ركب واّتزر@:

ء@/
ã
Ï¿ال

ã
| الث+قَل ـ وا<�خر لجأ@/ ÒXا ـ أحدYا صحيحان@: أص5ن وزر@: ـ مقا

أحَرزه@/ ء@:
ã
Ï¿ال ف5ن أوَزر :@

ã
æالشيبا وَحكي َوَزر@/ 1 كّ+ ـ لجأ ÒXا الَوَزر@: ـ أ<ّول

ِوزراً@/ الَذنب يى Ø Ôdولذلك له@, Òaو اXتاَع فيه فَجعل ثوبه بَسط ٕاذا الرجل ل ßa والِوزر@:
صاحبه@/ عن الث+قَل مل ÒJ ٔ<@نّه به يى Ød والوزير@: أوزار@/ وا�مع 5ح@, الس+ الِوزر@: وكذا

والكاَرة قَل والثـ+ j>ٕا والِوزر@: ا�ـبل@/ الَوَزر وأصل لـجأ@, ÒXا الَوَزر@: ـ صحا
يُواِزر فهو ف5ن استُوِزر وقد الِوزارة@/

ã
| لغـة والَوزارة اXواِزر@/ والَوزير@: 5ح@/ والس+

غلبته@/ ف5ناً@: وَوَزرت الِوزر@/ ركب الرجل@: واتaزر له@/ ويتوّزر
Ò
أ<م�

واللباس@/ الطعام من Øمع� مقدار الكور@, من الكاَرة@: أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�بل ومن@مصاديقه@: ء@/
ã
Ï¾ ع� ا¤مول الث+قل هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن



وزر ١٠٢

Jمله الّذيى الثقيل 5ح والس+ إ<نسان@, رقبة ع� j>ٕوا أ<رض@, ع� ا¤مول الثقيل
ا¤مولة والكاَرة اXملكة@, اُمور إدارة من للسلطان اXواِزر ع�عهدة وما ا¡رب@, أهل

ع�اXغلوب@/ ثق5ً أوجبت
ã

الّ والغلبة طعام@, أو لباس من

مَـلجأ يكون ما أو كا�بل بالّثـقالة@, يتّصف ما ]ع� صـفة كا¡َسن والَوَزر
ال5ّجئ�@/ لورود ً5ّ ÒTو نفسه

ã
| وعظمة ثَقالة ذا لكونه للناس

]ع�لبس إ<ّتزار وأمّا والوزر@/ الثقل aل ع�اختيار ويدّل افتعال وإ<ّتزار@:
مهموزاً@/ إ<زار من فهو اللباس@:

aل ]ع� مصدراً يستعمل :@Ì»بالك والِوزر ِثق5ً@/ aل أيى َوْزراً@: يِزر وَوَزر
الثaقيل@/ ء

ã
Ï¿لل ÓÊºوٕا الثقيل@, ء

ã
Ï¿ال

/@١٦٤ . ٦ ـ اُخري ِوزَر ةٌ واِزَر تَِزُر و1 zا َعلَ ٕا1ّ نَْفٍس Kُكل@ َتْكِسُب و1

/@٣١ . ٦ ـ يِزرون ما ساَء@ َع	ُظهوِرِهمأ1 أْوزاَرُهم ِملوَن Ö ÒJ وُهم

/@١٠٠ . ٢٠ ـ ِوْزراً الِقيامِة يوَم مُل ÒJ فٕان8ُه َعنُه منأْعَرَض

/@٢ . ٩٤ ـ َظْهَرك أنَقَض ال8ذيى ِوزَرك َعنِك وَوَضْعنا

/@٧ . ٤٧ ـ أْوزاَرها رُب Ò¡ا َتَضَع Ø
َح

والثـانية اُ<و� ا<�يـة
ã
| Fك ّ فاXعنويى ,@ ّ وماّديى ّ معنويى نوعـ�@: ع� والِوزر

من النفس يلحق ما وهو ,@ ّ ماّديى غ� أمر اXاّدة ماوراء nعا
ã
| الثaقالة فٕاّن والثالثة@,

النيّات وفساد أ<عFل سوء من ا¡Çاصلة وا¤جوبيّة وإ<ضطراب والظلمة إ<نكدار
ا¡يوانّية@/ الصفات وقبح

النفسـانّية@, الصـفات
ã
| Fك معه@, ويتّحـد به النفس يتشكّل ا Ø̂ ٕا أ<مـر وهذا

النفس صفات فٕاّن غ�ه@, ٕا� ينقلها أو غ�ه@,
ã
| بصفات يتّصف أن لنفس يصّح ف5



١٠٣ وزع

ل5ٕنتقال@/ وغ�قابلة فيه راسخة تكون

ل5ٕنتقال قابلة فهيى واòامسة@, الرابعة ا<�ية
ã
| Fك اXاّدّية@: والثaقالة الِوزر وأمّا

آخر@/ Tّل ٕا� Tّل من والتحّول

/@١١ .@٧٥ ـ ْستََقّر ÔX ا يومئٍذ َرب�َك ٕا�@ 1@َوَزر @كَّ+ Kفر ÒXا أيَن َيومئٍذ ا1ْٕنساُن@ يَقوُل

وØXا Tّل@/ أو ء
ã
Ï¾ ع� Tمولة ء

ã
Ï¾

ã
| ثَقالة ع� ويدّل صفة الَوَزر ٕاّن قلنا

فيه@: خفّة و< مضطرب وغ� نفسه
ã
| مسَتقّراً ثابتاً ثقي5ً يكون أن يلزم اÒXلجأ @كان

ã
| الكلمة فاستعFل أيضاً@, ع�ا�بل يطلق أ@نّه Fك عليه@, ٕاط5قه ويصّح عليه يصدق
هو@/ حيث من أ<صيلة معانيه من اXلجأ وليس ا5Xحظة@, wذه هو ا Ø̂ ٕا لجأ ÒXا مورد

/@٢٠ . ٢٩ ـ أْزريى بِه اُشُدْد أخيى هاروَن ã
ِمنأْه	 َوزيراً

ã
� واجَعْل

أداء
ã
و| التـبليغ أمر تكليف

ã
| ويشـ�ك اُ<مـور إدارة ثَقالة Jمل مَن أيى

الرسالة@/ وظائف

اXوارد@/ هذه
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وزع@:

قال كففته@/ أ<مر@: عن ووزعتـه قياس@, غ� ع� موضـوع بناء وزع@: ـ مقا

ã
و| َوَزَعـة@/ الوازع وÇbع آخرهم@/ ع� أّوGم بَس ÔJ أيى ُيوَزعون@, فُهم سبحانه@:
أخوف@/ للسلطان الناس ٕاّن أيى القرآن@, َيَزع ا

Ø
W
Ô
أ@ك� السلطان يَزع ما الك5م@: بعض

ٕاذا ء@,
ã
Ï¿بال اُوِزع مَن هو ويقال ٕايّاه@/ أGمه الشكر@: ف5ناً �ا أوَزع يقال@: آخر@: وبناء

bاعات@/ أيى الناس@, من أوزاُع وwا بشكره@/ يولِعه تعا� �ا كأّن به@, اُولِع



وزع ١٠٤

وحبسته@/ عنه منعته وهب@: باب من وزعاً أَزعه أ<مر عن وَزعته ـ مصبا

بصفة وأ<وزاع اقتسـمناه@/ عناه@: aوتَوز أقساماً@/ قّسمته توزيعاً@: اXال عت aووز
Yدان@/ من بطن ا�مع@:

عن كففتَه ٕاذا@ َوْزعاً@, أَزُعه وَزعته قوGم@: من الفاعل الوازع@: ـ ٤٢٤ إ<شتقاق
Îا ÔÉبع يتقـّدم أن اòـيل ويكّف ا¡رب

ã
| الصـفوف يُصلح الّذيى والواِزع@: ء@/

ã
Ï¿ال

فّرقته@/ ٕاذا توزيعاً@, ء
ã
Ï¿ال ووّزعت أGمه@/ أيى خ�اً@, �ا وأوَزعه بعضاً@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

منظورة القيود وهذه وتسوية@/ تقدير
ã
| oتقس هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أ<صل@/
ã
|

ٕاذا وإ<ص5ح@, وإ<Gام وإ<ي5ع والتفريق واXنع وا¡بس الكّف لوازمه@: ومن
ع�ٕاط5ق@/ لوحظت

التقدير أّن Fك اXعّينة@, ا¡دود عن وا¡بس واXنع الكّف يوجب oالتقس فٕاّن
وٕاي5عاً@/ وٕاص5حاً تفريقاً يوجبان والتسوية

والتقدير@/ oالتقس نتيجة فٕانّه ا�Fعات@: مفهوم وأمّا

/@١٩ . ٢٧ ـ Ú ã Ò	َع أنعمَت ã
 ال8 ِنعمتَك أشكَُر أن ã�أوِزْع َرب� وقال

له ن
Ø
W أ@كون Ø
ح نعمتك@, قبال

ã
| بالشكر العمل حقّه

ã
| ر aيقد ن ØW ã

اجعل� أيى
القسمة@/ هذه

ã
نصيب|

/@١٧ . ٢٧ ـ يوَزعون فُهم
ß
Ö� والط8 وا1ٕنِْس ن� ßا� ِمن ُجنوُده لُسلDَن ÒÌ ß¿وُح

/@١٩ . ٤١ ـ يوَزعون فُهم اِر ٕا�النّ ا7ِ أْعداُء ÔÌ Ò¿ Ö ÔJ ويوَم



١٠٥ وزن

وbع@/ وسوق بعث هو Ì¿¡وا وتسوية@/ تقدير
ã
| oتقس هو إ<يزاع ٕاّن قلنا

Tّل
ã
| ا�معـيّة هذه من فرد كّل يقع Mيث اXراتـب Mسب oالتقس وهو فإ<يزاع

/@Ì¿¡ا بعد يكون ا Ø̂ ٕا إ<ستواء@: يتحقّق Ø
ح يناسبه

التعب� لطف هو وهذا التاّم@/ والتقدير وا¡gة العدل باقتضاء هو ا Ø̂ ٕا فإ<يزاع
يرادفها@/ ما دون اXوارد هذه

ã
| باXاّدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وزن@:

قدُر نة@: والز+ وزناً@/ َء
ã
Ï¿ال ووَزنُت وٕاستقامة@/ ع�تعديل يدّل بناء وزن@: ـ مقا

يُوازن وهذا الyار@/ انتصف ٕاذا الyار@: مñان قام ويقال@: َوزنة@/ وأ<صل ء@,
ã
Ï¿ال وزن

نسبوه@ٕا�رجاحة ٕاذا الوزن, راجُح وهو معتدله@/ :@ الرأيى وَوزين اذيه@/ ÔJ @هو أيى ذلك@,
العقل@/ وشّدة الرأيى

لغة@, حقّه زيداً ووزنت وعد@, باب من وزناً أِزنُه لزيد ء
ã
Ï¿ال وَزنُت ـ مصبا

وما وازن@/ فهو ثقُل@, نفسه@: ء
ã
Ï¿ال وَوُزن أخذه@/ فاتaَزنه@: لزيد@, وكلت زيداً ِكلُت مثل

أيى وزن@, لف5ن ليس العـرب@: وتقول وإ<طراح@/ إ<Yال عن كناية وزناً@: له أeت
وbعه الواو, وأصله@من واñXان@مذّكر @معادله@/ أيى وِزنته@, وزان@ذاك وهذا òّسته@/ قدر

موازين@/

الدراهم@, كأوزان مثله@, ء
ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ ثقل وهو معروف@, الوزن: ـ ٣٨٦.٧ الع�

فاّتَزن@/ َء
ã
Ï¿ال ووَزنت خَرصـه@/ ٕاذا النخل َر Ò\ ووَزن ره@, aقد ٕاذا َء ãÏ¿ال وَزن ويقال@:

/@Í
Ò
ِق½ فzا َموزونة@: وجارية مُتثبّتاً@/ كان ٕاذا َوزانًة@, َوُزن وقد ,@ الرأيى وِزين ورجل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وزن ١٠٦

والتحقيق@:

مـقداره@, وتعي� وخفّـته ء
ã
Ï¿ال ثِقَل تقدير هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

معنويّاً@/ أو ماّديّاً

:@
ã
| Fك ,@ ّ اXاّديى فالوزن

/@٣ . ٨٣ ـ Ìون ß» Ö ÔO َوَزنوُهم أو كالَوْهِم ذا@ وٕا

/@٣٥ . ١٧ ـ oْستَق ÔX ا بالِقْسطاِس وِزنوا Ôrِكل ٕاذا الَكْيَل وأوفوا

/@٩ . ٥٥ ـ اñßXاَن Ìوا ß» Ö ÔH و1 بالِقْسِط الَوْزَن وأقيُموا

تعي�مقداره والوزن ا¡جم@/ جهة من ء
ã
Ï¿ال مقدار تعي� ٕانّه الكيل@:

ã
| سبق
الثقل@/ جهة من

الع	يّة اللغة من مأخوذتان واللغتان مصدران@, وYا الوزن@, مقابل
ã
| فالكَيل
/@Í½تU بتغي�

ÇTل+ه ٕا� ا¡ّق ٕايفـاء والِقسط أ<شـياء@/ به يوزن Xا Ëºٕا كاXفـتاح واñXان
سبق@/ Fك ]ع�اñXان@, اليونانيّة اللغة من مأخوذ والِقسطاس@: مورده@/ ٕا� وٕايصاله

يكون و< صحيح@, برنا¶ وIت بالطبع منتصباً يكون ما هو :@oستقXا واñXان
اعوجاج@/ أو ٕاLراف فيه

:@
ã
| Fك اXاّدة@, ماوراء

ã
| والوزن

َخف8ْت وَمن ْفِلحـون ÔX ا ُهم ولئَك فاُ َموازيُنـُه ثُقَلْت ْن Ò Òf Kـق Ò¡ ا َيومئٍذ والَوْزُن
/@٨ . ٧ ـ م

Ô
Î
Ò
أنُف« Ìوا ß»َخ ال8ذيَن ولئَك فاُ موازينُُه

َمن وأّما راِضية ِعيَشٍة
ã
| َفهَو َموازينُُه َثُقَلْت َمن فأّما َعة@/// القاِر ما القاِرَعُة



١٠٧ وسط

/@٦ . ١٠١ ـ َموازينُه َخف8ت

/@٤٧ . ٢١ ـ َشيئاً نَفٌس ُتظلَم ف+ القيامِة ليَوم الِقسَط اXواِزيَن وَنضُع

ÇOتلفان واÇòفّة والثقل مقداره@, وتعي� ء
ã
Ï¿ال ثقل تقدير هو الوزن ٕاّن قلنا

اXوضوعات@, باخت5ف Oتلف اñXان وكذلك واXوضوعات@, nالعوا اخت5ف Mسب

ّ ماّديى ]ñان توزن أن <بّد اXاّديّة اXوضوعات
ã
ف يناسبه@, ]ا يوزن ء

ã
Ï¾ كّل فٕاّن

اللطيفة أ<جسام من Nان«Îا ]ا توزن اXاّدة ماوراء
ã
و| وغ�Yا@, وا¡ديد @كا¡جر

ع�أ<عFل@/ وتطبيقها ا¡ّق مراتب من اXتظاهر أو

:@
ã
| Fك الروحانّية@, اُ<مور

ã
| والوزن

/@٨ . ٧ ـ Kا¡ق َيومئٍذ والوزُن

/@٢٥ . ٥٧ ـ واñXاَن الكتاَب َمَعُهم وأنَزلنا بالَبي�نات ُسَلنا ُر أرَسلنا َلَقد

الروحانيّـة اXوضوعات wا توزن
ã

الّ الروحانيّة اXوازين تشم5ن وا<�يتان

اXعنويّة اXقامات
ã
| Fك والنورانيّات@, الروحانيّات سنخ من تكون أن و<@بّد والعقلّية@,

والنور@/ باXعارف توزن
ã

الّ إ<G×يّة

والروحـانيّة اXاّديّة الث5ثـة@, أ<وزان هذه من كّل فيه Nتـمع إ<نسان ٕاّن
Ø
j

نفياً@/ أو ٕاثباتاً وال	زخّية@,

و1 بالِقْسِط الَوزَن وأِقيُموا اñßXاِن ã| َتطَغْوا أ@1ّ اñßXاَن َوَوَضَع َرَفَعها Êَء@ Ú»وال
/@١٠ . ٥٥ ـ @اñßXاَن Ìوا ß» Ö ÔH

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسط@:

ء@, والرديى ب�ا�يّد أيى وَسط@, ء
ã
Ï¾ يقال@: اXعتدل@, الَوَسط@بالتحريك: ـ مصبا



وسط ١٠٨

أ<وسط@, واليوم ]عناه@/ ُوسطي@: وللمؤّنث أوسط@, ء
ã
Ï¾و وَسط@, وأمة وَسط@, وعبد

مثل الُوسـط ع� الُوسطَي وNمع أ<واسط@, ع� أ<وسط وNمع الوسطي@, والليلة
Ìة Ò¿الَعـ قيل أ<يّام اُريد وٕان الُوْسط@, Ì Ò¿الَع قيل

ã
الليا� اُريد وٕاذا والفُضل@/ Òالفُض�

Xا Uالفاً العوام ألسنة ع� فشا ]ا ع	ة و< ّ عامّيى Ìأ<وَسط@: Ò¿الَع وقوGم أ<واِسط@/
ما الَوَسط@: وحقيقة ]فرد@/ ا�مـع عن 	 ÔO و< مفرد@, أ<وسط فٕاّن اللغة@, ـة Ø_أ نقله
ص5ة ٕاّن قيل Fك تساو@, غ� من ولو جوانبه من يكتنف ما يراد وقد أطرافه@, تساوت

أيى القوم َوْسط جلست Lو ]ع�ب�@, فهو بالسكون@: َوْسط وأمّا الوسطي@/ هيى الظهر
ب�ذلك@, توّسط ٕاذا وعد@, باب من َوْسطاً أِسط واXكاَن القوَم وَسطت ويقال@: بيyم@/

واسط@/ والفاعل

أوَسطه ء
ã
Ï¿ال وأعدُل والن+ـصف@/ الَعـدل ع� يدّل صحيح بناء وسط@: ـ مقا

وجّل@: عّز �ا قال وَوَسطه@/

َوَسطاً@/ ة اُم8

رأسه@/ َوَسط ÍÈبت ويقولون@:

الدار@/ َوْسط زيد تقول@: ء@,
ã
Ï¿لل موضعاً يكون Uفaفاً الَوْسط ـ ٢٧٩.٧ الع�

الناس@, من bاعًة ف5ن ووَسَط ء
ã
Ï¾ كّل

ã
طر| ب� Xا ÓÊºٕا صار الس� نصبَت فٕاذا

وساطة َوُسط وقد قومه@/
ã
ا¡َسب| َوسيط وف5ن وسطهم@/

ã
| صار ٕاذا يَِسطهم@: وهو

ã
بالغا� ليس وأفضله@, أعدله ء@:

ã
Ï¾ الناسوكّل من والَوَسط طه@توسيطاً@/ aووس وِسطًة,

/@Í
Ù
ق½ ÔXا و<

اXّتصلة@: يّة Øgال
ã
ويقال@ذلك| القَدر, متساويا َطرفان له ما ء@:

ã
Ï¿ال َوَسُط ـ مفر

يقال بالسكون وَوْسط رأسه@, وسط وÍÈبت صلب@, وَسطه قلَت ٕاذا @كا�«Ëالواحد
حافِظوا ـ@ وقوله القـوم@/ َوْسط Lو جسـم� ب� يفصل ء

ã
Ï¿ك اXنفصلة@: يّة Øgال

ã
|



١٠٩ وسط

اXغرب قال ومن بالyار@/ فباعتبار الظgهر@: قال fن الُوسطي@: 5ِة aوالص لواِت aالص ع�
والyار@/ اللّيل ب�ص5ة فلكوuا بح@: gالص قال ومَن ب�الركعت�وب�أ<ربع@/ فلكوuا
أثنـاء

ã
| وقـxا فلكون �ص�@,

Ø ã
النّـ� عن ذلك ُرويى فقد :@Í½العـ ص5ة قال ومَن

أ<شغال@/

ء
ã
Ï¿ال ٕا� يُضاف الوسط أّن والوسط@: Ö�َالب قولك ب� الفرق ـ ٢٥٤ الفروق
الدار@/ وسط قعدت تقول@: البينونة@/ من ٔ<@نّه ٕا�شيئ�فصاعداً, وب�يضاف الواحد@/
أ<طراف اعتدال

ã
ÏÉيقت والوسط اXكان@/ من يتباينون حيث أيى القوم@, ب� وقعدت

العدل@/ الوَسط@: قيل وGذا ٕاليه@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواء أشياء@, ب�شيئ�أو ما
ã
| ء

ã
Ï¾ استقرار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

/@ ً5ّT أو اòارجيّة اXوضوعات من منفصلة@, أو متّصلة معنوّية@, أو ماّديّة @كانت

وأمّا والِعدة@/ كالَوْعد طة@, والس+ الَوْسط مyا واXصدر وعد@, باب من اXاّدة ٕاّن
Ø
j

ب� Dف مستِقّراً بكونه يتّصف ما ع� ويطلق أ<صل
ã
| صفة فهو بالتحريك@: الَوَسط

أشياء@/ أو شيئ�

@كان ٕاذا وباXنفصـلة بالتحـريك@, كان ٕاذا اXتّصلة ـيّة Ùgبال Fyبي الفـرق وأمّا
معناها Øيتغ�@> اXاّدة فٕاّن fوهون فيه@: ]ع�اXوضع أو ]ع�البـ�فيه@, أو بالسكون@,

/@
ã
æعاXا تلك

ã
| استعمل الكلمت�قد من ك5ًّ أّن ٕا� مضافاً اGيئات@, باخت5ف

سـوُل الر8 ويكوَن النّاِس َع	 ُشـَهداَء@ ِلَتكونوا َوَسطاً ـًة ُأم8 َجَعلنا@ُكم وَكذلك
/@١٤٣ . ٢ ـ Îيداً Ò¾ َعَليكُم

ع� ف�
ß
Ì¿وم Fyبي رابط� ليكونوا الناس@, وب� الرسول ب� Dف وسطاً أيى



وسط ١١٠

علzم@/ ف
ß
Ì¿م الرسول أّن Fك وأعGFم@, سلوكهم

ã
الناس|

مرتبـة
ã
| فيكونوا وإ<¾Ìاف@: وإ<حاطة العـلم عن عبارة ال¿Îود كان ا@ ØXو

مyم كّل ويكون واXعنوّية@, الظاهريّة منازGم يشـاهدوا Ø
ح مرات}ـم@, فوق عالية
Gم@/ ومبيّناً وهادياً وَمرجعاً ومطِّلعاً بص�اً

أ<فراد@/ من اXنفصلة يّة Øgال
ã
| اXورد هذا

ã
استعملت| فالكلمة

/@٢٨ . ٦٨ ـ ُتَسب�حون لَو1 َلكُم أُقْل Òn@أ أوَسُطهم قاَل رومون ÒT ُن ÒLَبل

من هـؤ<ء@ ب� Dف واXـلك اXال جهـة من ـطة متوس+ مرتبـة ã
| كان مَن أيى

مالك� كوuم جهة ٕا� اXورد
ã
| النظر فٕاّن طائف@, علzا طاف

ã

الّ ا�نّات أصحاب

اXسا@ك�@/ يُطعمون و< وزراعات@, جنّات ومتمّول�وGم

/@٢٣٨ . ٢ قاِنت�ـ 7ِ وقوموا الُوسطَي +ة والص8 َلواِت الص8 Ò	َع حاِفظوا

اXغرب@: ص5ة الوسطي الص5ة من واXراد

اXشـاغل بعد إ<نسان يxـيّأ زمان أحسن وهو اللّـيل@, أّول وقxا فٕاّن ـ ١
ّية@, ×Gٕا وظائف ٕا� يتوّجه أن ال5ّزمة@, وا£اهدات التجاريّة وأ<عFل الدنيويّة الyاريّة

ã
| خاشعاً متذل5ًّ خاضعاً تعا� �ا يدعو وأن اòالصة@, والعبوديّة للطاعة يتفّرغ وأن

قلب@/ وفراغ وقت سعة

هذا وع� والنوافل@, الفرائض تشمل مطلقة الكرÇZة ا<�ية
ã
| والصلوات ـ ٢

واللّيليّة الطرف�الyاريّة من ك5ًّ فٕاّن ُوسطي@: اXغرب ص5ة كون وأمّا با¤افظة@, Ø	ع
الصلوات من الصبح وص5ة ,@Fوسطه

ã
| واقعة اXغرب وص5ة ص5ة@, وع¿Ìون أربع

اÇXغرب ونافلـة وع¿Ìين@/ أربعاً Fنوافله مع الظهـرين ص5ة فتكون عرفاً@/ الليليّـة
ونـافلxا الصـبح وص5ة الليل وص5ة جالسة ونافلxا العشاء وص5ة بعدها الواقعة
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وع¿Ìين@/ أربعاً أيضاً

سـائر فـٕاّن النـوع�@, ب� واقعة وهيى ركعات@, ث5ث اXغرب ص5ة ٕاّن ـ ٣
الظاهر

ã
| تعّد فهيى العشاء نافلة وأمّا ركعات@/ أربع ع� أو ع�ركعت� ٕامّا الصلوات
مستقّلة@/ ص5ة تعّد و< الليل@, ص5ة متّمFت من فهيى الَوتر ركعة وأمّا ركعت�@/

اXغرب يناسبص5ة ,@ اللغويى ]عناYا بعدها اXذكور القنوت مع القيام ٕاّن ـ ٤
وفيه واXوانع@, وإ<شتغا<ت والتظاهر الðاحم عن بعيد

Ó
Ø�Uمناسب زمان

ã
| الواقعة

تعا�@/ � والقيام والتبتّل التوّجه Iقّق اقتضاء

ذ@كرناه@/ ]ا الوسطي تعي�الص5ة ترّجح أوجه أربعة فهذه

/@٥ . ١٠٠ ـ عاً Ö Òb ِبِه َفَوَسطَْن َنْقعاً ِبه فأثَْرَن ///@ َضْبحاً والعاِدياِت

ٕا� ٕاشـارة اòمس ا<�يات هذه ٕاّن ا<�يات@: هذه كلFت وسائر العدو
ã
| قلنا

اللقاء@/ ٕا� السلوك من اòمس اXراحل

السابقة اXراحل كانت ا ØXو أشياء@, ب� Dف مطلق استقرار هو الَوْسط ٕاّن وقلنا
وفـzا اòامسة@, اXرحلة ٕا� السالك فينxيى وسـ�@: وVاهدة وفّعاليّة حركات فzا
اòلق ٕا� الرجوع مقام وهو ثابت@, عدل وَسط أمن مقام

ã
والسالك| السلوك يستقّر

اòالص@/ ا¡ّق ٕا� وvدvم إ<Gيّة إ<جBعيّة بوظائفه ويعمل بيyم@, Dف يستقّر Ø
ح

Çbع وهو ا�مع@, مرتبة ٕا� وصوله عن عبارة الوسط@:
ã
| السالك فاستقرار

اòلق@, هدايـة ٕا� التوّجـه مقام
ã
| اXتعال �ا ٕا� التوّجـه وbع والباطن@, الظاهر

ٕا� وإ<لتـفات والتـفريط@, إ<فراط ب� وإ<عتدال اÇXراتب@, هذه ب� Dف وإ<ستواء
كّلها@/ ا�وانب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وسع ١١٢

وسع@:

واّتسع@/ ء
ã
Ï¿ال َوُسع يقال@: /@Ì»والُع يق الض+ ع�خ5ف تدّل كلمة وسع@: ـ مقا

قدر ع� يُنفق وهو والطاقة@/ َدة ßا� والُوسع@: /@
Ø ã
� الغَ أيى الواِسع@, �وا الِغ�@/ والُوسع@:
َسعة@/ ذا كان الرجُل@: وأوَسع ُوسعه@/

nو ـ قـوله
ã
| السبعة به وقرأ الس�@, بفتح َيَسعه@, اXتاع أ<ناُء وَسع ـ مصبا

,@Ì»الك اXضارع
ã
| أ<صل قيل@: التابع�@/ بعض به وقرأ لغة@/ وك«Ìها َسعًة@/ يؤَت

Xكان ا¡ذف@, بعد فتحت
Ø
j وك«Ìة@, مفتوحة ياء ب� لوقوعها الواو حذفت وGذا

القوَم@, اXكاُن ووَسع ويَلع@/ ويَضع ويطَأ ويَلغ ويَدع ويقَع ب
Ò
v ومثله ا¡لق@, حرف

أيضاً@, ]ع�اتّسع :@
Ø
ËÉبال اXكان وَوُسع يتعّدي@/ و< يتعّدي اّتسع@, أيى اXكاُن@, ووَسع

اÇXال ووَسع واتّساع@/ َسـعة اXوضع
ã
و| الثانية@/ من ووسيٌع اُ<و�@, من واِسٌع فهو

نفع@: باب من َوسـعاً يوَسع رزقه عليه �ا ووَسع Pمـيعه@/ و| Ø
ح ك� ٕاذا الديَن@,
ٔ<ّن <@Nـوز@, أيى كذا@, تفعل أن يسُعك و< مثله@/ ـعه@, aووس وأوَسـعه ه@/ Øوك� بسطه
ضّيقته@/ خ5ف ووّسعته َسعة@وغ�@/ ذا صار الرجُل: وأوَسع غ�مضيaق, ع aموس ا�ائز

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التضـّيق@, قبال
ã
| وهذا ٕاحاطة@,

ã
| انبساط هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن
/@ ّ ومعنويى ّ ماّديى

ã
| وتستعمل

Mسـبه@/ ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| وهو مطلق امتداد هو البسط أّن الفرش@:

ã
| سبق وقد

التفريق@/ مطلق والبّث@:
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ã
| والُوسـع اXعيشة@/

ã
| ٕانبساطاً يوجب حيث اXال

ã
| الغ� مصاديقه@: ومن

ا<سـتعداد
ã
| انبساطاً توجب حيث والقدرة والطاقة فيه@/ التضيّق مقابل

ã
| الرزق

عمل@/
ã
| وا�واز والعمل@/

:@
ã
| Fك ,@ ّ اXاّديى فالُوسع

/@٥٦ . ٢٩ ـ واِسَعة
ã
ÏÈأر ٕاّن

/@٧ . ٦٥ ـ َسَعته ِمن َسَعة ذو ِلُينِفْق

:@
ã
| Fك ,@

Ø ã
æالروحا ّ اXعنويى والُوسع

/@٨٩ . ٧ ـ ÓFِعل ء
ã
Ï Ò¾ ُكل8 َربKنا وِسَع

/@١٥٦ . ٧ ـ ء
ã
Ï Ò¾ ُكل8 وِسَعْت

ã

Òaوَر

تعّدد > الذات ع� الذاتيّـة والصفة الذاتّيـة@, الصفات من والعلم الرaة فٕاّن
كذلك ء@:

ã
Ï¾ ع�كّل Tيط وهو له uاية و< حّد > الذات أّن Fوك اòارج@,

ã
| Fyبي

والرaة@/ والقدرة كالعلم الذاتّية@, صفاته

ا¡س�@/ أÊºئه من فهو الواسع@, تعا�@: عليه يطلق اXع� وwذا

ع�قاطبة ينبسطTيطاً اXطلق الثابت وجوده نور فٕاّن الواسع@: هو تعا� �فا
علمه وكذلك الروحانّية@, وال«Êويّة ا�«Êنيّة أ<رضيّة nالعوا bيع وع� اXوجودات
أو
Ø ã
æمكا أو

Ø ã
æزما حّد ّ أيى يقيّده و< بوجه@, Tدود غ� تعا� فهو وٕارادته@, وقدرته

/@
Ø ã
çذا أو

Ø ã
æÊ»ج

/@١١٥ . ٢ ـ oَعل واِسٌع ا7َ ٕان8 ا7ِ َوجُه Úqَف ُتولKوا ÒCأي

/@٧٣ . ٧ ـ oَعل واِسٌع وا7ُ َيشاُء َمن يؤتيِه ا7ِ َفْضُل ذلَك

/@١٣٠ . ٤ ـ ÓDَحك واِسعاً ا7ُ َو@كاَن َسَعته ِمن كُّ+ً ا7ُ يُغِن قا َيتَفر8 وٕان
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يشـ� بعده oوا¡ك oالعل وذ@كر السابق@/ للحكم oوتتم تعليل الواسع ِذ@كر
ٕاذا مطلوبة نتيجة تفيد ا Ø̂ ٕا إ<حاطة فٕاّن وا¡gة@, بالعلم قرينة وَسعته ٕاحاطته أّن ٕا�

/@Fw قرينة @كانت

/@٢٥٥ . ٢ ـ وا1ٔرَض واِت مى الس8 ُكرِسيKه وِسَع
/@
Øã
Ïºالكر راجع

/@٢٨٦ . ٢ ـ ُوْسَعها ٕا1ّ َنْفساً ا7ُ ُيَكل�ُف 1

جعل التكليف ٕاّن وقلنا فراجعه@, الكرZة ا<�ية هذه توضيح الكَلف
ã
| سبق قد

وTدودّية@/ مشقّة
ã
| Nعله ٕاليه أمٍر بتوجيه كلفة ذا شخص

والظرفّية@/ إ<ستعداد
ã
| شّدة وهو ّ معنويى أمر النفس

ã
| والُوُسع

/@٢٣٦ . ٢ ـ َقَدُره
ß ß
ق� ÔXا Ò	َوع َقَدُرُه وِسِع ÔX ا Ò	َع وَمت�عوهن8 ///@ الن�ساَء Ôrَطل8ق ٕان

إ<قتار قبال
ã
| وهو ولعائلته لنفسه وواسع باسط وهو سعة ذا يكون من أيى

معاش@/ ضيق
ã
| يكون ومن ]ع�التضييق

ـع موس+ ٕانّه فيقال ا�هة@: هذه وت5حظ به اXفعول ٕا� الفعل نسـبة اُريد وٕاذا
التفعيل@/ بصيغة Ùومق�

/@٤٧ . ٥١ ـ شناها فَر وا1ٔرَض Xوِسعون وٕانّا بأيٍد بَنْيناها Êَء Ú»وال

الفعل ٕا�قيام إ<فعال
ã
| النظر ٕاّن قلنا وإ<يساع@: ع�أ<رض@/ بسط الفرش@:

فيظهر الفاعل@, من وصدوره الوسع قيام ع� يدّل فإ<يساع منه@, وصدوره بالفاعل
ÏÉقت[ رaته@وفضله@وكرمه@وجوده@وٕاحسانه يبسط وهو البسط@والوسع@, @منه Øويتج�
إ<فاضة@/ مقام

ã
| وموِسع وبذاته@, نفسه

ã
| واسع تعا� فهو وصفاته ذاته

ã
| الواسعيّة

الكرZة@: ا<�ية مضمون من قريب وإ<يساع
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/@٧ . ٦٥ ـ ا7 آتاُه ا ØW فلُينِفْق ِرزُقُه َعلَيِه ُقِدر وَمن َسَعتِه ِمن َسَعٍة ذو ِلُينِفْق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسق@:

عنده يقال بع�@, Çل ßa والَوْسق@: bعته@/ وعد@: باب من َوْسقاً َوَسقتُه ـ مصبا
ٕاذا أيضاً@: وعد باب من أِسقُه ووسقته

Ò
البع� وأوسقُت ُوسوق@/ وا�مع ر@, Ò] من َوْسق

�ص�@/
Ø ã
النّ� بصاع صاعاً ستّون الَوْسق :@ ّ أ<زهريى قال الَوْسق@/ لتَه Úa

قال aَلْتـه@/ اXاَء@: Ôالعـ� ووسقِت ء@,
ã
Ï¿ال aل ع� تدّل كلمة وسق@: ـ مقا

ل@/ Ò Òaو ع Òb أيى وَسق@, وما والليل سبحانه@:

ء
ã
Ï¾ وكّل ْمل@, Ò¡ا الَوْسِق@:

ã
| وأ<صل معلومة@/ ِمكيَلة والِوسق@: الَوْسق ـ لسا

ا¡Fر@/ أو البَغل ل ßa والِوقر@: البع�@/ ل ßa هو الَوْسق اòليل@: وقال aلَته@/ فقد وسقتَه
النخلة وسَقْت ويقال@: عاّمة@/ مل ß¡ا هو وقيل الِعد<ن@, وقيل الِعدل@, الَوْسق@: وقيل@:
Çbعتُه َء@:

ã
Ï¿ال ووَسقُت َوْسقاً@/ aَلْت أيى أوسـَقْت@, قيل aلها ك� فٕاذا aَلْت@, ٕاذا

ء@/
ã
Ï¿ال ٕا� ء

ã
Ï¿ال

Ø
ËÈ والَوْسق@: وaلته@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وaلها أشياء bع مصاديقه@: ومن ل@/ Òaو bع هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

علzا@/ الع�وaله
ã
| جريانه

Ø
j اXاء وQّمع غ�ه@, أو ع�بع�

البع�@, ل ßa فيه أ<صل فٕاّن إ<عتبار@, wذا معلوم مكيال ع� الَوْسق وٕاط5ق
اُطلق

Ø
j وا¡مل@, ]ع�ا�مع مصدر أ<صل

ã
| والكلمة يطابقه@/ Øمع� ]قدار يقّدر

Ø
j

وJمل@/ Nمع ع�ما
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َطَبقـ َعن َطبقاً Ú Ôéَل�َك ات8َسق ٕاذا والَقَمِر وَسَق وما والليِل َفق بالش8
Ô
Ë ß»اُق ف+

/@١٧ . ٨٤

وJيط يزول@,
Ø
j الشمس@, غروب بعد

ã
البا{ الرقيق الضعيف النور هو فق aالش

نـور من ينعكس مكَتسـب نور وفيه القـمر يَ�اءي Øj لي5ً@, فيكون تدرNاً الظ5aُم
الشمس@/

له وJصـل ويتجـّمع@, يxيّأ Ø
ح اXظِلم الليل بٕاقبال يُعلن الشـفق ومشاهدة
من ظ5َم

ã
| يقع

Ø
j َلكة@, ÒGا

ã
| وإ<رتطام إ<بت5ء من ويتحّذر والتنـّبه@, التوبـة حال

النور@/ من أثر له يب� ف5 الليل

فيضان أّن ع� ويدّل بوساطة@بيyم@وب�الشمس@, القمر Øا¡الة@يتج� @تلك
ã
و|

ينقطع@/ nالشمس

وطمأنينة سكوتاً ي5زم اللّـيل ظلمة فٕاّن وا¡مل@, ا�مع وهو الَوْسـق@: وأمّا
واعتقاداته@, وأفكاره وصفاته أعFله مَساويى ٕا� والتوّجه والتنبّه التفّكر اقتضاء وفيه
هذه

ã
| نفسـه وJاسب الفرصة sيغت فهو لنفسه@: وص5حاً سعادة قصد ٕاذا فالّرجل

الف5ح ويطلب نفسـه@, ع� وÇJملها والسي+ئات ا¡سنات من له ما وNمع الساعة@,
وابت5ء@/

Ø
Ì¾و ÍÈر فيه ما كّل عن بإ<نابة والص5ح

فٕاّن وا¡مل@, ا�مع
ã
| وقصد اختـيار ع� ويدّل افتعال فهو إ<ّتساق@: وأمّا

والتحقيق الدقّة يوجب الطمأنينة@والفراغ@والسكوت: @حال
ã
الظ5aم@و|

ã
| تنّور ٕاذا القمر

عليه@/ أو له ما رؤية
ã
| بص�ة ويزيد ا�مع@,

ã
|

5ÇRف وهذا وا¡مل@, ا�مع مقام
ã
| وإ<ختيار القصد يناسب النور فظهور

/@ ّ طبيعيى Pريان يتحّصل ا Ø̂ ٕا وبه فيه فالَوْسق اXظِلم@: الليل

خـ� ٕا� وٕارشـاداً هداية فzا فٕاّن أ<ربعـة@: اXوضـوعات wذه Ë
Ò
القَ« وأمّا
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وسعادة@/ Sاح ٕا� وس� وٕاص5ح وحّق

tيئته فباعتبار الليل@: وأمّا ومرشَديْن@/ َريْن منو+ Fuكو ]ناسبة والقمر فالشفق
وا¡مل, ا�مع هذا فٕاّنه@Tصول الليل: ما@وسقه وأمّا التنّبه@والتوّجه@والتفّكر@/ واقتضائه

وإ<نابة@/ إ<ص5ح يتحقّق وعليه

تعا�@: قوله وأمّا

Ú َطبقاً@/ Ôéَك Òَل�

الطبق@/ راجع ـ@ <@يؤمنون الّذين
ã
| اXورد كون ]ناسبة Ë»للق جواب فهو

الظ5aم فٕان فظاهر@, اXاّدّية@: اُ<مور
ã
| والقمر الليل من وإ<تّساق الوسق وأمّا

Tيط
ã
| النور وظهور اXوجودات@, ب� Dف ا¦ايزات ويرفع بالطبيعة اXتفّرقات Nمع

ا�مع@/
ã
| وتقوية تأييداً يوجب الظلمة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسل@:

ٕاذا َوَسل@, يقال@: والطلب@, الرغبة اُ<و� ِجّداً@/ متباينتان كلمتان وسل@: ـ مقا
وأ<خري الوسيلة@/ القياس@: ذلك ومن وجّل@, عّز �ا ٕا� الراغب والواسل@: رِغب@,

/@5ً gتوس ٕابلَه أَخذ يقال@: قة@/ ßÌ Ú»ال

ومـنه وتقّربت@, رغبـت وعـد@: باب من أِسُل بالعمل �ا ٕا� وَسلت ـ مصبا
bع قيل والوسيل@: الوسائل@/ وا�مع ء@,

ã
Ï¿ٕا�ال به يتقّرب ما وهيى الوسيلة@: اشتقاق

بعمل@/ ٕاليه َتقّرب بوسيلة@: ربّه ٕا� وتوّسل فzا@/ لغة وقيل وسيلة@,

�ا ٕا� ف5ن ل aووس والقربـة@/ والدرجة@, اXـلك@, عند اX�لة الَوسيلة@: ـ لسا



وسل ١١٨

ٕا� به يتقّرب وما ,@èوالُقر الُوصلة والوسيلة ٕاليه@/ به تقّرب عم5ً عمل ٕاذا َوسيلة@:
الغ�@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇX�لة مـصاديقه@: ومـن تـقّرب@/
ã
| رغبة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أو يّ� مـاد+ القـيدان فـzا لوحـظ ٕاذا والعـمل@, والقربة والرغبة والُوصلة والدرجة
ٕاراديّاً@/ أو طبيعيّاً والرغبة اXيل كان وسواء معنويّ�@,

أ<مران@/ وفzا والقرب@, بالرغبة متّصفاً يكون ما َفعيلة@: والَوسيلة

اXقّرب�@/ وأ<ولياء ة Ø_>ٔوا كأ<نبياء إ<رادّية@: فالوسيلة

وأ<عFل الروحانّية@, والصفات اXعرفة, ومقامات إ<Zان, كدرجات والطبيعّية@:
الوث�@/ بالعروة يستمسك wا واXتوّسل ٕا�ا¡ّق, فٕاّن@فzا@قرباً@و[اي5ً إ<G×يّة, اòالصة

له وّسلت فيقال@: بإ<ختيار@, الطaوع أيى اXطاوعة@, ع� ويدّل تفّعل@: والتوّسل
ورضاه قربه طلب

ã
تعا�و| �الس�ٕا�ا

ã
| له جعلت أيى wا@, فتوّسل ٕا�ا�@وسيلة

wا@/ و[ّسك الوسيلة واختار فأطاع وسيلة@,

َلـعل8كُم َسبيله
ã
| وجاِهدوا الَوسيلَة ٕالَيه وابَتُغوا ا7َ اّتُقوا آَمنوا ال8ذيَن ا Ûv@أ يا

/@٣٥ . ٥ ـ ُتفِلحون

ـ َرaتَه ويَرُجون أقرُب م Ûv@أ الَوسيلَة م Øwٕا�ر َيبتُغون َيدعوَن ال8ذيَن ولئَك اُ
/@٥٧ . ١٧

الطلب@/ هذا اختيار وإ<بتغاء@: أ<@كيد@/ الشديد الطلب :@ البغيى

أن من أعّم وهو ,@Fw ومتّصفاً تقّرب@,
ã
| رغبة ذا يكون ما الوسيلة@: ٕاّن وقلنا

طبيعّية@/ أو ٕاراديّة فيه الرغبة تكون



١١٩ وسل

وانتخاب@الوسيلة واختيارها@Oتلف@باخت5ف@مراتب@أ<فراد@وحا<tم ومعارفهم
وٕاZاuم@/ طل}م ودرجات

وتشخيص وتدقيق بتحقيق يتحّصل أن ٕامّا جهة@: ّ أيى من الشديد الطلب وهذا
اً ØñWو قلبُه وصافياً إ<Zان بنور متنّوراً كان ٕاذا وهذا نفِسه@, اXبتغيى جانب وتعي�من

وخ�ه@/ ص5َحه

روحانيّة وٕاحاطة ,@ñوا¦ي التشخيص قّوة له ن
Ø
W واسـ�شاد باسـتعانة وٕامّا

الباطنّية@/ اXعا�ات وبتشخيص الوسائل@, Mقائق

الواردة بأ<ذ@كار آخرين
ã
و| اòالصة@, بالعبادات أفراد حّق

ã
| التوّسل Øفيتع�

بالوظائف والعمل الصا¡ة بأ<عFل bع
ã
و| إ<Gّية@, باòدمات عّدة

ã
و| اXتناسبة@,

ة Ø_>ٔوا بأ<نبياء والتوّسـ5ت النفس@, tذيب
ã
| واXراقبـة بالðكية وهكذا ال5ّزمة@,

ذلك@/ وغ� واXعصوم�@,

يذكر وع�هذا ولقائه@, �ا الس�ٕا�قرب مقام
ã
| اُ<مور أهّم من أ<مر وهذا

وأن الواقع@, ا¡ّق ع� منطبقاً والعمل ا�هاد يكون Ø
ح إ<بتغاء@, هذا بعد ا£اهدة
الشخصّية@/ وظيفته يطابق

bلة@:
ã
و|

ُتْفِلُحون@/ َلَعل8كُم

وٕادراك ال¿Ìور عن النجاة عن عبارة الف5ح فٕاّن التوّسل@, هذا ٕا�@أYيّة ٕاشارة
والص5ح@/ �òا

يدعوuم الّذين ح@بأّن ØÍ¼@حيث ع�@لزوم@التوّسل, الثانية@د<لة@أ@كيدة ا<�ية
ã
و|

ع� الوسيلة �ا ٕا� يبتغون مÇyم@, اXقّربون الصا¡ـ�@, والعباد وأ<نبياء @كا5Xئكة
مقاماtم@/ اقتضاء



Ëºو ١٢٠

مقصد@/
ã
| وجاهد مطلوباً طلب من لكّل ّ طبيعيى أمر وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ëºو

ومنه الع5مة@, وهيى مة الس+ Ëº>ٕوا وعد@, باب من ÓÊºو َء
ã
Ï¿ال وdت ـ مصبا

مة الس+ وbع ُوسوم@/ ع� ع Ôbو ,@ ÓÊºٕا Ëºالَو جعل
Ø
j ٕاليه@, تمع ÔN مَعلٌَم ٔ<@نّه ,@Ë ßºو ÒXا

الواو@, وأصـله ِميَسـم@, ويعلم wا يُكَوي ã

الّ لة ا<� Ëºوٕا وِعـدات@/ ِعدة مثل Êت ßº

ويقال /@Ëºمَوا فيقال أ<صل باعتبار وتارة ,@Ëºمَيا فيقال اللفظ باعتبار تارة وNمع
وجُهه@/ حُسن :@ËÉبال Ë

Ô
ºوَو /@Ë ßºو ÒXا ¾Îدَت ٕاذا ,@ ÓDتَوس ُت Ødو

فيه أّثرُت :@ ÓÊ
Ö
ºَو َء

ã
Ï¿ال ووdُت وَمعلم@/ أثر ع� يدّل واحد أصل :@Ëºو ـ مقا

,@ ÓÊ ßºمَو ا¡اّج Ë ßºمَو يى Ø Ôdو بالنبات@/ أ<رض Ë»ي ٔ<@نّه اXطر@, أّول :@ ّ والَوdيى ِبسمة@/
علzا كان ٕاذا@ :@Ë

Ò
ِمي« ذات وف5نة ,@�òبا مَوسوم وف5ن الناس@, ٕاليه Nتمع مَعلَم ٔ<@نّه

ã
| الناظرون ون ÙdتوXوا عيaدوا@/ يقال Fك ,@Ë ßºوXا دوا ßÎ¾ الناس@: Ë

Ú
ºوو ا�Fل@/ أثر
الدالaة@/ مة الس+

:@Ëºوالو خضاب@/ ورقها شـَجرة الواحدة@: ة Ödوالَو ,@Ë
Ö
ºالَو ـ ٣٢١.٧ الع�

اßXكْواة :@Ë»يßXوا /@ ّ كَيى أو اُذن قطع من ُيعَرفwا@, بسمة Ë ßºُو موسوم@: وبع� ,@ ّ كيى أثر
/@
Ø
Ì¿وال �òبا مَوسوم وف5ن الدواّب@/ Êت ßº به Ë Òºيو الّذيى ء

ã
Ï¿ال أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

<زمان فالقيدان به@/ لُيعَرف ء
ã
Ï¾

ã
| وضع@أثر هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أ<صل@/ صدق
ã
|



١٢١ Ëºو

ع5مة وجعل اُ<ُذن@فيه@/ وقطع ا¡يوان@بعنوان@التعرفة@/
ã
|@ ّ الكَيى مصاديقه@: ومن

الربيع أّول
ã
| اXطر وتأث� اً@/

Ø
Ì¾ أو خ�اً شخص

ã
| وتعي�ع5مة ء@/

ã
Ï¾

ã
| بالتأث�

/@ ّ الَوdيى له ويقال النبات لظهور

كَموËºا¡ّج معيaناً@لعمل@, جعل ع�@زمان ويطلق كاXوعد ٕاËº@زمان :@Ë ßºو ÒXوا
موdه@/

ã
| ا¡ّج الناس فيقصد ا¡ّجة@, ذيى ¾Îر

ã
|

ا¡ّج قصد أيى مَوËº@وفيه@, ذا ]ع�جعل@نفسه :@oالتوس اXع�يشتّق هذا ومن
مَوdه@/ ã

| والورود زمانه
ã
|

:@
Ó
ومع� لفظاً َوجيه فهو َوجاهة كوُجه oَوس فهو َوسامة Ë

Ô
ºو اسـتعFل وأمّا

هـذا
ã
| تستعمل فاXاّدة به@, الشخص ُيعَرف ع5مة أظهر وا�Fل الوجه ُحسن فٕاّن

مطلقاً@/ > التعرفة مورد
ã
| اXع�

الع5مة@/ ع� ويطلق مصدر@, كِعَدة@: الِسمة وأمّا

واGمزة آرامّية@وع	ّية@, Ê ß¾ من مأخوذ ٕانّه dو,
ã
سبق| فقد :@Ëº>ٕا كلمة وأمّا

السمو@/ أو Ëºالو من مشتقّاً وليس للوصل@,

َبلَْوناُهم ٕانّا ْرطُوم Ôòا Ò	َع سَنِسُمُه ///oبنَم َمّشاٍء اٍز Ø ÒY à
َمه� َحّ+ٍف ُكل8 و1ُتِطْع

/@١٦ . ٦٨ ـ

التأ نّـف ع5مة وهو الطويل@, الكب� أ<نف ]ع� رطوم Ôòا ٕاّن خرط@:
ã
| قلنا

أ@نّه يعَرف وع5مة أثر ذلك أنفه
ã
| فيُجَعل وإ<ستنكار@/ إ<ستكبار ومظهر Ø	والتك

ا¡ّق@/ قبال
ã
| متأنّفاً @كان

ã
| وظهوره نفسه@,

ã
| وإ<ستكبار التأنّف كمون ٕا� ٕاشارة أ<نف@:

ã
| Ëºوالو

بواطyم@/ صور ع� ا<�خرة
ã
| الناسÌ¿Jون فٕاّن الصورة@, wذه Ì¿¡ا



وسن ١٢٢

/@٧٦ . ١٥ �ـ Ùdللمتَو ياٍت Ð1 ذلَك
ã
| ٕان8 يل ِسج� ِمن ِحجارةً zم َعلَ وأمَطرنا

واخـتياره ـمة الس+ أخـذ أيى وإ<خـتيار@, اXطاوعة ع� ويدّل تفّعل@: Ë
Ø
ºالتو

وآثاره@/ ء
ã
Ï¿ال خصوصيّات ٕا� والتوّجه

تفّكر ع� فzا ويتدّبرون وا¡وادث أ<شياء
ã
| ينظرون الّذين هم ون ØdتوXفا

مفيدة@/ نتائج مyا يستنتجوا Ø
ح عميق@, دقيق

مyا@/ ا¡اصلة النتائج ٕا� إ<عتبار
ã
و| ثار@/ ا<� ٕا� Ë

Ø
ºالتو

ã
| فالنظر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وسن@:

َوْسنان@/ ورجل َنة@/ الس+ وكذا النgعاس@, الَوَسن@: متقاربتان@/ كلمتان وسن@: ـ مقا
يكون ف5 أ<مَر هذا َدع ـ قوGم اُ<خري@: والكلمة نا_ة@/ أتاها اُنثاه@: الفحُل َن aوتَوس

ك@/
Ø
Y ِمن aيكونن > أيى َوَسناً@, لك

َوْسنان@, فهو يَوَسن@, الرجل وِسَن وقد مثله@/ نَة والس+ النgعاس@/ الَوَسن@: ـ صحا
و< هّم لَه ما وتقول@: وصل@/ ألف وأ<لف لَيلتَك@! رجُل يا وإوَسْن مثله@/ واستَوسَن

نíَالِب�@/ من عليه
ã
Ï ß¿ُغ أيى َوِسٌن@, فهو أيضاً الرجل ووِسَن ذاك@/ ٕاّ< َوَسن

وعلَتْه النعاس@, شبه أخذه ف5ن@: َوِسن النوم@/ ثَقْلة الَوَسن@: ـ ٢٠٣.٧ الع�
الطaَرف@/ فاِترة أيى ,@ Òَوْس� َوْسنانة وٕامرأة َوْسناُن@, َوِسٌن ورجل ِسَنة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا Ø̂ ٕا ا¡الة وهذه وقواه@, البدن
ã
| الثaقْلة حصول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن



١٢٣ وسن

النعس@/ راجع ـ@ الرخوة@والفتور حالة حصول النgعاس@وهو بعد النوم, مقّدمة ã
Iصل@|

وَوْسناُن@/ وِسٌن فهو وِسنًَة@, َوَسناً يوَسن وِسَن يقال@:

/@٢٥٥ . ٢ ـ نَْوم و1 ِسنٌَة تأُخُذُه 1 الَقيKوُم Kيى Ò¡ا ُهَو ٕا1ّ ٕالىَه 1 ا7ُ

ٕادامـة
ã
و| التكـوين

ã
| عليه@, ا¤يط ف

ß
Ì¿Xوا موجـود@, كّل ع� mالقا فهو

ٕا� Jتاج و< خلقه@, عن غفلة له Iصل Ø
ح ثَقلة تأخذه ف5 والبقاء@, والعيش ا¡ياة
واÇòلق العمل أثر

ã
| عyا@, فات ما وج	ان وتقويxا قواه لتجديد ونوم اسـ�احة

والقيمومة@/

فقر ذاته
ã
وليس| ولذاته@, ذاته

ã
و| بذاته وجوده نور أّن Fك ذاتّية@, صفاته فٕاّن

ذاته
ã
| تناهيى و< حّد > مطلق

Ø ã
غ� فهو الوجوه@, من بوجه Tدوديّة و< ضعف و<

وجه@/ ّ بأيى Fyبي مغايرة و< [ايز و< ذاته@, ع� اXتعالية صفاته فٕاّن صفاته@,
ã
| و<

الصفات
ã
ن التوحيد وحّق وإ<عتبار@, والتفاهم إ<نðاع مقام

ã
| Fyبي وا¦ايز

والذات@/ ا¡ّق مقام
ã
| عنه

من مقّدمـة ع� يتوقّف > قد النوم حصول فٕاّن ـنة@: الس+ بعد النوم ذ@كر وأمّا
ٕا� وأ<عصاب القوي

ã
| إ<س�خاء بلغ ٕاذا مقّدمة@, دون من يقع بل والسنة@, النعاس

مقّدمة@/ وبدون دفعة وا¡ركة ا¡ياة مبادٔي فتتوقّف غايته@,

ويدوم يب� بل بالنوم@, يتوقّف > ّ الدمويى ا�هاز جريان أّن النوم@:
ã
| وسبق

اXوت@/ يدركه أن ٕا�

والنوم نة الس+ انتفاَء ينتج القيّوم وذ@كر بالكّلّية@/ اXوت انتفاء ينتج ّ ا¡يى فذكر
وضعفاً@/ شّدة F{رات[

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وسوس ١٢٤

وسوس@:

َوْسواس@,
ã
Ö� Ò¡ا لصوت يقال@: رفيع@/ غ� صوت ع� تدّل كلمة وّس@: ـ مقا

َوسواس@/ آدم ابن الشيطان وٕاغواء َوْسواس@, الصائد س
Ö Ò
Yو

Ì»وبالك ثته@/ aحد ٕاذا نفُسه@, ٕاليه َوْسوَسْت من Ëºٕا بالفتح الَوْسواس@: ـ مصبا
تعا�@: وقوله بٕا�@/ متعد� وَوْسوس مصدر@,

ْيطاُن@/ الش8 FÔ ÒG فَوْسَوَس

دث ÒJمرض والَوْسواس@: ٕاليه@/ مَُوْسوٌس قيل للمفعول
ã
بُ� فٕان ال5ّم@]ع�@ٕا�@,

فيه@: خ� وXا
Ø
Ì¾ من بالقلب طر ÒO Xا ويقال هن@/ الذ+ معه Oتلط السوداء غلبة من

َوْسواس@/

ã
Ö�Ç Ò¡ا صوُت وهو الَوْسواس من وأصله الرديئة@, طرة Òòا الوسوسـة@: ـ مفر

/@
Ø ã
òا واÒGْمُس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

دون من النفس
ã
Jدث|

Ø ã
خ صوت جريان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

باطنـّية@/ خطرة من أو جّن أو ٕانس شـيطان من كان سـواء حقيقة@, ع� يكون أن
رaانيّاً@/ النفس

ã
| Òيُل� وما وإ<Gام الوحيى ويقابله

الشّك أّن ٕاّ< واليق�@, العلم فُقد ٕاذا Jصل ا Ø̂ ٕا كالشّك@, الوسوسة أّن O و<
بعروض زواله فzا ي5حظ والوسوسة أ<مر@/ أّول من العلم حصول عدم فيه ي5حظ

الواYة@/ ف ØÍ½ت

ضعفت فٕاذا فة@, ØÍ½تXا اXتخيّلة فzا ف ØÍ½تت للجزئيّات اXدِركة الوهم فٕاّن@قّوة



١٢٥ وسوس

,@
Ø ã
العقـ� ا<دراك ع� ÓFحا@ك الوهم يكون اXتخّيلة@: نفـوذ Iت وُغلبت العاقلة القّوة

يشاء@/ Lو ّ بأيى اXدركات
ã
ف| ØÍ½ويت

Gا يقال
ã

الّ الشاعرة العاقلة القّوة ضعف أثر

ã
| يتحقّق ا Ø̂ ٕا الوسوسة فحدوث

نافـذاً@, الوهم ويكون واليقـ�@, العلم ويðلزل العقل حكم يزول فحينـئذ اXفّكرة@,
والوسوسة@/ الشّك ويعرض

من اُخر بوسائط أو نفسـه باطن من الوسوسة مبدأ يكون أن ب� فرق و<
وا�ّن@/ شياط�إ<نس ومن اòارج@,

فـتجّوز :@
Ø ã
òا الك5م ومطلِق الصـائد وYِس ,@

ã
� Ò¡ا صوت ـ@ @oمفاه وأمّا

الوسوسة@/
ã
|
Ø ã
خ صوت جريان ]ناسبة

ال8ذيى نّاِس Òòا الَوْسواِس
Ù
Ì Ò¾ ِمن النّاِس ٕالىِه النّاِس َمِلِك النّاِس ِبَرب� أعوذُ ُقل
/@٤ . ١١٤ والنّاسـ ن8ِة ßا� ِمَن النّاِس ُصدوِر

ã
| يَُوْسِوُس

أ<لوهيّـة فٕاّن اليقـ�واXعرفة@, ٕا� الناس وسـ� ال�بيـة مقابل
ã
| الوسوسة

الرّب �بـا يرتبط ٕانّه حيث إ<نسان@, كFل uاية والعبوديّة الناس@, عبوديّة ã
ÏÉتقت

نفسه@/ ويعرف ويعرفه

العـلم يسـلب Ø
ح اXـراحل@, هذه
ã
| وتزلزل وشّك ترديد ٕاNاد والوسوسة

العبد@/ عن والعرفان واليق�

/@ ّ الرباعيى من قياسيّان مصدران حراج@: حرجة@والد+ aكالد والَوْسوسة@والِوسواس
ٕا� بالنسـبة وشّدة مبالغة وفيه الوسـوسة@, عنه يصدر Xا Ëºٕا بالفتح@: والَوسـواس

الوسوسة@/ نفس ع� يطلق وقد اXوسِوس@,

البسط عن Zنع الَوسواس فٕاّن والتأخ�@, القبض من للمبالغة هو نّاس@: Òòوا



ãÏ¾و ١٢٦

تعا�@/ ربّه ٕا� س�ه عن العبد ويؤخر

مصاديق من الشـيطان فٕاّن ضعيف@, للشـيطان@: Ëºٕا الَوسواس بأّن والقـول
ل5ٕنس معناه بعموميّة ت½JÍاً ا<�ية

ã
| أّن ٕا� مضافاً /@ مستق5ًّ معناه أ@نّه > الَوسواس@,

وا�ّن@/

/@١٦ . ٥٠ ـ َنفُسه به تَُوسِوُس ما وَنعلُم ا1ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد

الوسوسة وكانت أ<ّولّيـة@, ع�الفطرة إ<نسان خلق مورد
ã
| اXقام كان ا ØXو

اXعقولة أ<فكار ع� اختاره ل5ٕنسان@: طبيعيّاً أمراً اXتخيّلة قّوة Iت ات ØYالتو وهيى
العاقلة@/ حكومة Iت

العلم من أصعب اXتخيaلة والوساوس أ<وهام ع� والعلم إ<حاطة ٕاّن وأيضاً
الضعيفة@: ع�@أ<وهام Tيطاً علمه@تعا� كان وٕاذا اXعقولة@الثابتة@/ بالواقعيّات@وا¡قائق

الÊÉئر@/
ã
| ما ع�قاطبة فيحيط

ـ Ò	 1@َيبْ وُملٍْك ْلِد Ôò ا َشَجرِة Ò	َع أُدلKَك َهل آَدُم يا قاَل ْيطاُن الش8 ٕالَيِه َفَوْسَوَس
/@١٢٠ . ٢٠

/@٢٠ . ٧ ـ F
ß
tَسوءا Fِمن Ôyِع َ ُووِريى ما @FÔ ÒG َ لُيبِديى يطاُن الش8 FÔ ÒG َفَوْسَوَس

ما قبال
ã
| وهذا وحّواَء@, آدم قلب

ã
| وَوساوس أوهاماً الشيطان أجري أيى
الشجر@/ راجع ـ@ الشجرة أ@كل عن يا Ôuو كُل+فا @كانا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãÏ¾و

وأ<صل ,@
Øã
Ï ß¾مَو فهو ونقشته@, رeته وعد@: باب من َوْشياً الثوب وشيت ـ مصبا

السلطان عند وو¾ÏÒ@به تسمية@باXصدر, ْوِشيّة, ÒXا الثياب نوع@من :
ã
Ï¾والو ع�@مفعول@/



١٢٧ ãÏ¾و

ِوشية@/ وأصلها الع5مة@, ية@: والش+ كذب@/ وشياً@: ك5مه
ã
| Ï Ò¾وو به@/ سعي أيضاً@: وشياً

بالعكس@/ أو بياض
ã
| سواد mال}ا ألوان

ã
| وهيى ِعدات@, مثل ِشيات وا�مع

ع� ـ وا<�خر وتزيينه@/ ء
ã
Ï¾ Iس� ع� يدّل أحدYا أص5ن@, :@Ï¾و ـ مقا

وُيزخِرف
Û
s ويَ يكِذب للّذيى ويقولون َوشياً@/ الثوَب@أِشيه وَشْيت ـ أ<ّول وزيادة@/ ^اء

ويقال الولد@, الكث�ة الواشية@: اXرأة ـ ا<�خر وأ<صل واٍش@/ فهو ,@ÏÒ¾و قد @ك5مه@:
فـ5ن@: بنو ÏÒ¾وو الك�ة@, :@

ã
Ï Ö¾والَو النسـل@/ الكث� الرجل :@

ã
Ï¾والوا يِلد@, ما ذلك

وا@/ Ôك�@

ã
Ï¾الَو واستعمل لونه@, مُعظَم Oالف أثراً جعلت@فيه َء@َوشياً@:

ã
Ï¿ال وَشيت ـ مفر

عن عبارة ك5َمه@: ÏÒ¾وو النaّمام@/ عن به Øيُك� :@ ãÏ¾والوا باXنسوج@/ تشبzاً الك5م
ã
|

الكذب@/

وأصله الفرسوغ�ه@, معظم@لون Oالف كّل@لون ية الش+ @وغ�ه@: ّ ا�وهريى ـ لسا
من اللون خالف ما كّل يَة الش+ ِسيده@: ابن الذاهبة@/ الواو من عوض واGاء

ã
Ï¾الو من

وتأليفاً@, نَسجاً أيى َوشياً@, الثوب
ã
Ï ß¿ي واٍش وا¡ائك الدواّب@/ bيع

ã
و| ا�سد bيع

حّسنه@/ وِشيًة@: َوشياً وو¾ÏÒالثوب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظاهر خ5ف وهو ء
ã
Ï¾ íم

ã
| أمر ٕاحداث هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

لون وٕاحداث فيه@, وتزي� الثوب@,
ã
| نقش أو رقم ٕاحداث مصاديقه@: ومن جريانه@/

وقوُل ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان خ5ف كث�ة أو<د وتوليد خ5فه@, ٕاليه يضاف íXا لون
ã
|

جريان
ã
| أو طريق

ã
| ع5مة وٕاحداث ,@ ّ ا�اريى ا¡ّق خ5ف سعاية أو كذب أو ^يمة

أمر@/



وصب ١٢٨

ْرَث Ò¡ا
ã
َتس� و1 ا1ْٔرَض Ôُتثـ� ذَلوٌل 1 َبَقـَرةٌ ا Úuٕا فاِقٌع@/// َصْفراُء ةٌ َبَقـَر ا Úuٕا

/@٧١ . ٢ ـ فzا ِشيَة 1 ُمَسل8مٌة

التسلّم ع� اXربّاة أيى واXسلaمة وباطناً@, ظاهراً الشديدة اXوافقـة هو ْلم@: الس+
ٕا� الك«Ìة تنقل والِوعدة@, كالِعدة الِوشية أصلها ية والش+ الكامل@/ والذلوُل لمّية@, والس+

ã
| لون أو عارضة ٕاحـداث ]ع� مصدراً كالِعدة Jذف@,

Ø
j عليه لثقلها الواو بعد ما

فاقع@/ صفراء مíلوuا فٕاّن لوuا@, أو ظاهرها

ع�@اòلوصوالصفا يدّل اللون@وعدم@اخت5طه@بلون@آخر: خلوص @أّنO>و
أ<صيلة فطرtا ع� باقية فالبقرة ا�البة@, اXطلوبة الصفرة لون

Ø
Dس و< الباطن@,

ã
|

اòالصة@/ الصافية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصب@:

ووَصب دام@/ ُوصوباً@: ُء
ã
Ï¿ال ووَصب ء

ã
Ï¾ ع�دوام تدّل كلمة وصب@: ـ مقا

/@mالدا ا5ÇXزم اXرض والَوَصب@: Gا@/ غاية > بعيدة واِصبة@: ومَفازة وجب@/ ين@: الد+
أ<وصاب@/ mدا ب@: aومَُوص َوِصٌب رجل

وِجٌع@/ مثل وِصٌب ورجل تِعب@/ باب من مصدر وهو الوجع@, الَوَصب@: ـ مصبا
دام@/ ُء@:

ã
Ï¿ال ووَصب

َوَصباً@, يوَصب وِصب وتقول@: وتكس�ه@, اÇXرض الَوَصب@: ـ ١٦٨.٧ الع�
والُوصوب@: َوجعاً@/ Nد ب@: aويتوص أوجاع@/ أيى أوصاب@, وا�مع الوَصب@, وأصابه

ء@/
ã
Ï¿ال َدZومة

ب@,@وأوَصب@, aص ب@,@وَو aووِصب@يوَصب@,@وَتوص الوجع@واXرض/ الَوَصب: ـ لسا



١٢٩ وصب

ثابت@/ mدا واصب@: وعذاب ء@/
ã
Ï¿ال َدZومة والُوصوب@: موَصب@/ فهو ,@�ا وأوَصبه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الوجع مصاديقه@: ومن /@m5غ�م أمر م5زمة هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

ا5Xزم@/ والعذاب ا5Xزمان@/ اXرض أو

وٕان إ<نسان@, [ايل اقتضاء وع� الظاهر Mسب m5م غ� أ<مر يكون وقد
الطول, وبعيد وسيعة كانت ٕاذا اXفازة

ã
| Fك أ<مر, نفس الواقع@وMسب

ã
| مطلوباً @كان

الثابت@/ الواجب وكأ<مر

/@٥٢ . ١٦ ـ َتّتقون ا7ِ Òأفغ� واِصباً يُن الد� وله وا1ْٔرِض واِت مى الس8 ã| ما ولَُه

أمر وهذا ,@ Øمع� وبرنا¶ مقّررات قبال
ã
| وإ<نقياد اòضوع هو ين الد+ أّن سبق

تكويناً@/ وأحكامه عظمة@ا�@تعا�@,@وIت@أوامره مقابل
ã
ا¢لوقات@| <زم@ثابت�ميع

التكوين ظّل
ã
و| تابع فهو الت¿Ìيع@: وأمّا ,@

Ø ã
التكوي� اòضوع هو هنا واXراد

ولوازمه@/ آثاره ومن

وباطناً@: ظاهراً اXاّدة nعا وراء Dوف القيامة يوم
ã
| � ين الد+ ٕاّن Øj

ين@/ الد� يَوِم مالِِك

أ<مر نفس
ã
| هيى ا Ø̂ ٕا وعظمـته ونفوذه مالكيّـته فحقيقة اXاّدة@: nعا ã

| وأمّا
البصائر@/ اُولو ٕاّ< يشاهدها و< اXاّدة@, nعا

ã
| Tجوبة ا¡قائق فٕاّن والواقع@,

آيات@: ث5ث قبل الكرZة ا<�ية اXع�نظ� وهذا

واX+ئَكة@/ داب8ِة ِمن ا1ْٔرِض
ã
| وما واِت مى الس8 ã| ما َيسُجد و7ِ



وصب ١٣٠

تعا�@: وقال

/@١٥ . ١٣ ـ وكَْرهاً طَْوعاً وا1ْٔرِض واِت مى الس8 ã|َمن َيسُجد و7ِ

> الّذيى ّ اXاّديى ول5ٕنسان اXاّدة nعـا
ã
| m5م غ� والسـجدة اòضوع وهذا

وهذا قهريّاً@, التكوين
ã
| سـجوده كان وا<�ن تعا�@, ومالكيّـته الرّب عظمة يشاهد

ا<ستكراه@/ مع�

عوَن م8 1@َيس8 ماِرٍد َشْيطاٍن ُكّل ِمن وِحْفظاً الَكوا@ِكِب بِزينِة نيا Kالد Êَء Ú»ال زي8نا ٕانّا
/@٩ . ٣٧ ـ واِصٌب َعذاٌب م Ô ÒGو ُدحوراً جانٍب ُكل� ِمن ا1ْٔع	ويُقَذفون +ٔÒXٕا�ا

Êوات
Ø
ال« ٕا� بالنسـبة ودنّوها@: الظاهرّية@, اXاّديّة Êوات

Ø
ال« هيى الدنيا@: Êء

Ø
ال«

كا¡ياة والروحانيّ�@, ا5Xئكة من أ<ع� 5ٔXا مقامات هيى
ã

ال اXعنـويّة الروحانيّة

اXاّدية@/ ا¡ياة هيى
ã

الّ الدنيا

وكوuا الليل@,
ã
| وعظمة بضياء اXتظاهرة اXتجّمعة أ<جرام هيى والكوا@كب@:

م¿Îورة@/ وحركاtا وضيائها تشكّلها جهة من وجالبة زينة

ã
| ا¡رارة شّدة من خصوصيّاtا وبسائر وشك5ً وكيفاً Ó

Ø
Fك بالكوا@كب والðي�

والدافعة ا�اذبة ووجود اXناسبة ا¡ياة مواّد وفقدان آخر بعض
ã
| اGواء ورقّة بعÎÉا

ا�ّن من الشياط� يى تعد+ عن وTفوظيxّا ال«Êء Tصوريّة يوجب اُخر@: واُمور فzا
و]واّدها مyا وإ<ستفادة والتقدير ا¡gة خ5ف فzا ف ØÍ½والت نظمها

ã
| وإ<نس

أ<رض@/
ã
وسا@ك� إ<نسان حياة

ã
| ع�ٕاخ5ل فzا اXّدَخرة

أ@نّه أو وحفظناها@, زيّنّاها أيى فعل@, تقـدير جهة من فٕامّا حفظاً@: نصب وأمّا
الك5م@, بسياق أو� الوجه وهذا وحفظها@, الðي�لصيانxا ]ع�كون ٔ<جله مفعول
فzا خصوصيّات وجود عن عبارة فzا الزينة ٕاّن وقلنا أ<صل@, خ5ف ا¡ذف فٕاّن



١٣١ وصد

َرّب ـ والربوبيّـة والتقـدير اòلق ٕا� مرجعها اòصـوصيّات وهذه جهـة@, ّ أيى من
وا1ْٔرض@/ واِت الّسمى

اXعنويّة ا�هة من وWنوع� Tصورين كوuم ٕا� ٕاشارة تسّمعهم@: عدم وأمّا
ا¡Çّق عـن اBÇXيل ا¤Çروم البـعيد هو الشيطان فٕاّن الروحانّية@, ال«Êء وهيى أيضاً@,
oيستق ف5 به يتلبّس أن شأنه من

Ø
Fع ء

ã
Ï¾ Qريد واXرود@: ٕا�ا<عوجاج@/ واXتوّجه

بوظائفه@/ العمل
ã
|

يرتبط ما اسـBع وOـتار يBيل أن اXارد الشيطان يسـتطيع > اللحاظ وwذا
والسنخّية@/ التناسب لفقدان أ<ع�@, 5ٔXوبا بالروحانيّات

عذاب أشّد Gم@: اXطلقة وا¤دوديّـة ,@
Ó
ومع� ظاهراً العظيمة ا¤روميّـة وهذه
النار@/ عذاب فوق وهيى Gم@, وابت5ء ومضيقة

الَوَصب@/ وهو Gم@, m5م غ� ع�كونه
ã
| ومتداوماً م5زماً كونه ٕا� مضافاً

اXورد@/
ã
| باXاّدة التعب� لطف فظهر

عن يطرد باطنه ]قتÏÉخباثة فالشيطان واستحقار@, بذلّة الطرد هو حور@, gوالد
وحرّية@/ عيش وسعة ورaة نَعمة ّ أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصد@:

أغلقته@/ الباَب@: وأوصدت ء@/
ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾

Ø
ËÈ ع� يدّل أصل وصد@: ـ مقا

اXطَبق@/ واXوَصد: بع@/ aّتصاله@بالر> الِفناء والَوصيد: اXتقارب@اُ<صول@/ النaبت والَوصيد:

مثل لغتان وأ<صيد الَوصيد الفّراء@: وقال والبيت@/ الدار ِفناء الَوصيد@: ـ لسا
طَبق@, ÔXا والِوصاد@: وأ<خفش@/ يونس ذلك قال قال@: الفناء@/ وYا وإ<@كاف@, الِوكاف



وصد ١٣٢

للFل جارة ß¡ا من يُتّخذ بيت والَوصيدة@: موَصد@/ فهو أغَلقه@, وأءَصده@: الباَب وأوصَد
مـطبَقة مؤَصدة@: ومع� أطبقَت@, ٕاذا وأوصدت@, آصدت عبيدة@: أبو قال ا�بال@/

ã
|

اXطَبق@/ ]�لة Yا وأ<صيد إ<صاد الليث@: وقال علzم@/

وإ<صـاد إ<صد الباب@/ والوصيد@: البيـت@/ ِفناء الَوصـيد@: ـ ٧@.@١٤٥ الع�
أطبق يقال@: اXطَبق@, ]�لة Yا وإ<صد@: وإ<صاد اXصدر@/ وإ<يصاد@: ,@Ëºٕا والِوصاد:
وناٌر أعرف@, واGمزة وأوصـدته@, علzم وأصدُت وإ<صد@/ والِوصاد إ<صاد علzم

مطَبقة@/ أيى مُؤَصدة@,

وآصدته@, الباَب أوصدت يقال@: ا�بل@,
ã
| للFل َعل ÔQ ُحجرة الَوصيد@: ـ مفر

مطَبقة@/ باGمزة@: وقرٔي موَصدة@, ناٌر علzم وقال@: وأحgته@/ أطبقته أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه@: ومن عليه@/ انطباق مع ء
ã
Ï¿ل انÊÉم هو Xاّدة@: ا

ã
| الواحد أ<صل أّن

ا¤ّل بالبيت@/ اXتّصلة والعتبة wا@/ متّص5ً الدار جوانب من امتّد ما فعيل@, وهو الَوصيد
داخله@/

ã
| Nعل فاXال مال@, <ّدخار آخر Øمطم� مكان أو جبل

ã
| ا¡جارة من

Ø ã
اXب�

الباب وٕاغ5ق عليه@/ الشخصموَصد وهذا بشخص@, اXتّصلة ا¤يطة النار وا¡رارة@أو
عليه@/ فيُطبَق البيت جدار ٕا� بضّمه

والنسـج الثـبوت
ã
æمـعا

ã
| فتستعمل ,@Ï¾وو َوْصب ماّدة مع تتداخل وقد

وغ�Yا@/

إ<طباق@/ إ<نÊÉم@, قيدان@: اXاّدة من أ<صل
ã
| في5حظ

Yزة الواو وقلب مyا@, تبدل واGمزة الواو@, هو اXاّدة@:
ã
|
Ø ã
أ<ص� ا¡رف ٕاّن

Ø
j



١٣٣ وصف

وقائل@/ بائع
ã
| Fك ك5مهم@,

ã
| @كث�

. ١٨ ـ بالَوصيد ِذراَعْيـه باِسٌط م Ô Ô{وكل Êِل Ù¿ال وذاَت اليَميِن ذاَت م Ô{ وُنقل�
/@١٨

ٕان½Íافاً وأقرب أو� والعتبة الكهف@, داخل
ã
| عتبته وهو الكهف@, َوصيد أيى

ومنطبقة متّصلة العتبة فٕاّن اللفظ@/ اُطلق ٕاذا ا�وانب@, من امتّد ا
Ø
W الوصيد@, مفهوم

ã
|

ع�ا�دران@/ منطبقة وا�وانب البيت@/ ع�فضاء

/@٢٠ . ٩٠ ـ ُمْؤَصدة ناٌر@ zم َعلَ َمة شأَ ÒXا أصحاُب بآياِتنا َكَفروا وال8ذين

zم @َعلَ ا Úuٕا ِة@ ا1ٔفِئـَد Ò	َع ِلُع َتط8
ã

 @ال8 اXوَقـدِة ا7ِ ناُر َطَمـة Ô¡ ا ما أدريىك وما

/@٨ . ١٠٤ ـ ُمْؤَصَدة

اXشأمة@, أصـحاب ـ وكلFت علzم@/ ٕاتّصال ٕاحاطة ومطبَقة مؤَصـدة فالنار
جنس من النار تلك ع�أّن تدّل علzم@: وإ<يصاد ع�أ<فئدة@, وإ<ط5ّع ,@�ا ونار

اXاّدة@/ وراء ا
Ø
W nعا

وتُزيل رماداً وتُبّدGا اXاّديّة وأ<جسام أ<بدان رق ÔI هيى ا Ø̂ ٕا اXاّديّة النار فٕاّن
اXاّدة@/ nعا وراء ا

Ø
W Tيط هو ا Ø̂ ٕا ا<�خرة nوعا ومواّدها@/ بل صورها

ã
| وتنفذ تؤّثر ا Øuفٕا اXاّدّية@/ النار من أحرُق وهيى ونافذة@, شديدة النار وهذه

اXاّدة@/ وراء ا
Ø
W اللطيفة أ<جسام

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصف@:

قوGم من مأخوذ هو ويقال@: فيه@/ ]ا نَعتgه وعد@: باب من وصفاً وصفته ـ مصبا
با¡ـال هيى ا Ø̂ ٕا الصـفة ويقال@: هيئـته@/ Úوب� حالَه أظهَر ٕاذا ,@

Ò
Ë»ا� الثـوُب وصَف



وصف ١٣٤

الَوْعد@, من الِعدة مثل الوصف@, من والصفة ُخلق@/ أو َخلق
ã
| كان والنعت]ا اXنتِقلة@,

وا�مع كذلك@/ ا�ارية والوصيفة@: راِهق@, ÔXا دون الغ5م والَوصيف@: صفات@/ وا�مع
وَوصائف@/ ُوَصفاء

فة@: والص+ َوصفاً@/ أِصفُه وَوَصفْتُه ء@/
ã
Ï¿ال Iلية وهو واحد@, أصل وصف@: ـ مقا

اتaـصف يقال@: ء@/
ã
Ï¿ال قدُر نـة@: والز+ َوزناً@, وَزنته يقال@: Fك ء@/

ã
Ï¿لل ال5ّزمة أ<مارة

ٕاذا ُوصوفاً@, الناقُة وصَفِت قوGم@: وأمّا يوَصف@/ أن احتَمل النـاظر@: ع�
ã
| ُء

ã
Ï¿ال

َوصيف@/ للخادم قوGم من فهو الس�@: أجاَدت

ليته@وَنعته@/@ويقال@للُمهر@�َولد@الفرس� ßM ء@
ã
Ï¿وصفُك@ال الوصف: ـ ١٦٢.٧ الع�

وَصفه أيى ,@
Òã
Ï¿ÒXا وصف قد أ@نّه معناه@: وَصف@, قد �ة@: الس+ ُحسن من ء

ã
Ï¿ل توّجه ٕاذا

وَصف@/ ح� ُمهٌر هذا ويقال@: منه@, ُيريد Xن

واستعGFا أ<Êºء@, قبيل من الصفة أّن واGيئة@: فة ب�الص+ الفرق ـ ١٣٢ الفروق
واصفاً له ء اÒGيى صفة@له@لكان ُء َهيى كانت ولو كذلك@, اGيئة وليست اXسّمياتVاز@/

ã
|

له@/ واصفاً Ë»للج ا¤ّرك يكون أن ذلك ويوجب له@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٔ<مـر@, جريانات أو Xوضوع خصوصيّات ذ@كر اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

موضوعات
ã
| أو ثابتة نعوت أو متحّولة حا<ت أو بأعFل مرتبطة تكون أن من أعّم

ذاتيّات@/ أو خارجيّة

:@
ã
| Fك بأ<عFل@, اXربوط فالوصف

ـ َتِصفون ما Ò	َع اXسَتعاُن وا7ُ يٌل Òb Õ�فَص كَِذٍب@/// بَدٍم يِصِه Òe Ò	َع وجاُءوا
/@١٨ . ١٢



١٣٥ وصف

َتِصفون ]ا أعلُم وا7ُ مكاناً
Þ
Ì Ò¾ Ôrأن َقبُل@/// ِمن لَُه أٌخ َق

Ò
Ì
Ò
ºَفَقد ق

ß
Ì» يَ ٕان قالوا

/@٧٧ . ١٢ ـ

له@/ أ<خ وÌºقة الذئب@, بأ@كل يتعلّق Dوف العمل@: مورد
ã
| فا<�يتان

:@
ã
| Fك بأ<قوال@, اXربوط والوصف

. ٦ ـ َوصَفُهم سيَْجزvم @كورنا@/// لُِذ خاِلَصٌة ا1ٔنعاِم هذه ُبطوِن ã| ما وقالوا
/@١٣٩

/@١١٦ . ١٦ ـ @َحراٌم وهذا َح+ٌل هذا@ الكَِذَب ألِسنُتكم َتِصُف Xا َتقولوا و1

بالكذب@/ إ<Gيّة أ<حكام مورد ã
| بالقول الوصف يراد

:@
ã
| Fك واXقامات@, با¡ا<ت يتعلّق Dف والوصف

/@٦٢ . ١٦ ـ Ò�س Ô¡ا م Ô ÒG أّن الكَِذَب م Ôx ألِسنَ وَتِصُف َيكرهوَن ما 7ِ وNعلوَن

حسنة@/ مقامات ٔ<نف«Îم اّدعائهم
ã
الوصف| يراد

:@
ã
| Fك تعا�@, �ا بساحة يتعلّق Dف والوصف

/@١٥٩ . ٣٧ ـ َيِصفون ØFَع ا7 ُسحاَن ///@ َنَسباً ن8ة ßا� Òوَب� َبينَه وَجَعلوا

/@٩١ . ٢٣ ـ َيِصفون ØFَع ا7 ُسبحان له@/// ٕا ِمن َمَعُه كاَن وما َوَلٍد ِمن ا7ُ َذ Ò ÚHا ما

به@/ ويصفونه ٕاليه ينسبونه
Ø
Fع تعا� ت�vه يراد

:@
ã
| Fك ٕادرا@كهم@, عن خارج هو Dف اXطلق والوصف

/@١٨٠ . ٣٧ ـ @َيِصُفون ØFَع ِة@ الِعز8 َرب� َرب�َك ُسبحاَن

ـ َتِصفون ا Ø ßW الَويُل وَلكُم زاِهٌق هو فٕاذا َفَيدَمُغُه الباطِل Ò	َع با¡ق� نَقِذُف َبل
/@١٨ . ٢٣



وصل ١٣٦

ليسMّق@/ ]ا وتوصيفه فيه القول يراد

مطلق هو بل ]وضوع@, اXتعلّقة والنعوت بالصفات Oتص > الوصف أّن فظهر
باط5ً@/ أو حقّاً ء

ã
Ï¿ل خصوصيّات ذ@كريات

النـحو عـلFء ب� Dف اXصـطَلح وأمّا اXاّدة@/
ã
| أ<صل هو اXعـ� هذا ٕاّن

Ø
j

مستحدثة@/
ã
æمعا فهيى وإ<Gيّات@: وأ<خ5ق وال½Íف

كٕاËºالفاعل اXصدر@, عن اXشتقّة أ<Êºء عن عبارة ال½Íف@: علم
ã
| فالصفة

وغ�ها@/ واXبالغة اXش}ة والصفة واXفعول

فzا@/ Hصيصاً يفيد للكلمة تابع عن عبارة النحو@: علم
ã
و|

وعن عyا ُيبحث ل5ٕنسان النفسـانيّة الصفات عن عبارة أ<خ5ق@: علم
ã
و|

وتgيلها@/ وIليxا tذي}ا

وتقّدس@/ تعا� الواجب صفات عن عبارة إ<G×يّات@: ã|و

اXتداولة ا£ازات عن و[يñها ل5ٔلفاظ ا¡قيقيّة ãæعاXٕا�ا التوّجه أّن O@>و
اُ<مـور أهّم من العـرف@, أهل ب� Dف أو العلوم

ã
| اXسـتعملة إ<صط5حات وعن

وكلFت وجّل@, عّز �ا كلFت تفسـ� موارد
ã
|

Ø
Dس و< التحـقيق@, مقام

ã
| الواجبة

فتنّبه@/ التفس�وا¡ديث@,
ã
| اُ<مور هذه اختلطت وقد الّس5م@/ علzم ة Ø_>ٔوا أ<نبياء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وصل@:

البـلد يى Ùd وبه مكاناً@, يكون وِصل@: ÒXوا ُوُصـوً<@, أِصُل ٕاليه وَصلُت ـ مصبا
واصلة@/ فهيى وص5ً@, غ�ه بَشْعر َشعرها اXرأة ووصَلت بلغ@/ :@	òا ووصل اXعروف@/
بـه@, فاتّصل َوْص5ً بغـ�ه ء

ã
Ï¿ال ووصلُت ذلك@/ wا يُفعل أن سـأ@َلْت واستوَصَلْت



١٣٧ وصل

قاتل@, باب من وِوصـاً< مواصلًة وواصـلته هجـرته@/ ضّد وِصلًة@: َوص5ً ووصـلته

الّذيى صوم مع الليل بٕامساك ار Øyال صوم يِصَل أن وهو الِوصال@: صوم ومنه @كذلك@/
ُوصلة@/ Fyوبي فوصله@, البلَد زيداً وأوصلت شيئاً@/ يَطعم أن غ� من بعده

به ووصلته َيعلَقه@/ Ø
ح ء
ã
Ï¾ ٕا� ء

ã
Ï¾

Ø
ËÈ ع� يدّل واحد أصل وصل@: ـ مقا

البـاب ومن وفُخـذه@/ عُجزه ب� ما البع�@: ومَوِصل اGجران@/ ضّد والَوصل َوص5ً@/
َتـفّرقوا أجَدبوا وٕاذا ببعض@, Îم ÒÉبع الناس تَصل ا Øu@>ٔ صب@, ßòوا الِعFرة الَوصيلة@:

تنقِطع@/ ف5 ُوِصلت ا Øu@كأ الواسعة@, أ<رض والَوصيلة@:

وأوصلَه بلغ@/ أيى وصوً<@, ٕاليه ووَصل وِصلًة@, َوْص5ً َء
ã
Ï¿ال وصلت ـ صحا

اتّصال أيى ُوصلة@, Fyوبي ّف@/ Ôòوا الثوب وصل والَوْصل@: ]ع�اتّصل@/ ووَصل ه@/
Ô
غ�

فاصل@/ ÒXا وأ<وصال@: ُوَصل@/ وا�مع وَذريعة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ oمفاه فيشمل الفصـل@/ يقابل ما مطلق هو اÇXاّدة@:
ã
| الواحـد أ<صل أّن

مـن يكون
ã
æعاXا هذه من فكّل /@

Ø
ËÉوال واللحوق والتتابع والبلوغ والنظم اòصف

Ìºد@/
ã
| سبق Fك به@, Wتازة خصوصيّة مyا كّل

ã
| ي5حظ n ٕاذا أ<صل@, مصاديق

قيد@/ دون من �رسيدن� إ<تّصال حصول ع�مطلق تدّل فاXاّدة

:@
ã
| Fك ,@ ّ اXاّديى فالوصول

وهذا @بَزْعِمِهم 7ِ هذا@ فقالوا َنصـيباً@ وا1ْٔنعاِم ْرِث Ò¡ا @ِمَن َرأ ذَ ا@ ØW 7ِ وَجَعلوا@
@ـ Ìكائهم Ô¾ٕا� @َيصُل َفهَو @7ِ كاَن@ وما@ ٕا�ا7ِ ف+@َيِصُل @كائهم@

Ò
Ì Ô¿ل كاَن fا@ @كائنا@

Ò
Ì Ô¿ل

/@١٣٦ . ٦



وصل ١٣٨

ٕا�َقوم َيِصلون ال8ذيَن ٕا1ّ كَسبوا@/// ]ا@ Îم
Ò
أرك« وا7ُ

ß
ِفَئت� Òنافق�Xا

ã
| َلكُم ا Òf

/@٩٠ . ٤ ـ ِميثاق م Òyوبي بيَنكُم

ٕا� أو اÇXتعال �ا ٕا� وأ<نـعـام Çرث Ò¡ا من Øع�Xا النصـيب وصول فاXراد

ã
| فيص�ون اXسلم�@, عاهدوا بالّذين و¡وقهم اXنافق� وصول وكذلك ¾Ìكائهم@/

أمان@/
ã
و| ظلّهم

:@
ã
| Fك ,@ ّ اXعنويى والوصول

وَمن ÔBأن بآياِتنا ا Ôgٕالَي َيِصلون ف+ ُسلطاناً ا Ôg لَ عُل ÒSو بأِخيَك عُضَدك Kسَنُشد
/@٣٥ . ٢٨ ـ الغاِلبون ات8بَعgا

ã
| علzم فتغلبون القاهرة@/ ا<�يات نزول بسبب وسلطنة تفّوقاً لgا وSعل أيى

ا¤gات@/ والبيّنات ا¡ّجة

:@
ã
| Fك اXاّدة@, وراء ا

Ø
W والوصول

/@٧٠ . ١١ ـ ِخيفًة م Ô Öyِم وأوَجَس َنِكَرهم ٕاليه َتِصُل 1 م Òvرأيأيد ØF َفلَ

ا Øu@أ فرأي بالب¿Ìي@, �ع� oٕابراه ٕا� مرَسل� كانوا الّذين ُسل gالر أيديى يراد
منه@/ ليأ@كلوا ا¡نيذ ٕا�الِعجل <@تصل

:@
ã
| Fك أ<قوال@,

ã
| والوصول

. ٢٨ ـ َيتََذ@ك8رون َلعل8هم الَقوَل م Ô ÒG لنا َوص8 وَلَقد Ò�Xالظّا القوَم ِديى Òv 1 ا7َ ٕان8
/@٥١

وvتدوا@/ wا ليتِّعظوا واXواعظ والكتب ا<�يات ٕانزال يراد

:@
ã
| Fك العاّم@, اXطلق والوصول

/@٢١ . ١٣ ـ م Úwَر َشون ÒOو يوَصَل أن بِه ا7ُ أَمَر ما َيِصلون وال8ذيَن



١٣٩ Ï¼و

/@٢٧ . ٢ ا1ْٔرضـ
ã
| وُيفِسدون يوَصَل بهأن ا7ُ أَمَر ما وَيقَطعوَن

¾Îود ٕا� كالوصول Uتلفـة@, موارد وله كثـ�@, لة بالص+ اXـتعال �ا أمر فٕاّن
والوصول النفس@, وتزكية الxذيب حصول ٕا� والوصول ّية@, ×G>ٕا واXعارف ا¡قائق
أ<قارب ٕا� لة والص+ الدينّيـة@, اòدمات ٕا� والوصـول والطاعة@, العبادة حقيقة ٕا�
تعا� �ا أمر ا

Ø
W هذا وكّل وف5ح@, خ�وص5ح ٕا�كّل والوصول والضعفاء@, والفقراء

به@/

ٕا� وٕايصـاGم أ<نفس لتgيل هو ا Ø̂ ٕا يوَصـل@: أن به �ا أَمر ما أّن O@>و
اXأمور اُ<مور هذه

ã
| الفصل وٕاNاد القطع أّن Fك إ<جBع@/ ص5ح وتأم� سعادtم

عاقبة@/ وسوء وض5ً< وخ«Ìاناً اً
Ø
Ì¾و فساداً يُنتج ا Ø̂ ٕا wا@:

ع� والناقة sالغ من ا�اهلّية@, أهل عند كانتTّرمة ا
Ø
W فهيى الَوصيلة@: وأمّا

خصوصيّاtا@/
ã
| واختلفوا عندهم@, معيّنة مقّررات

َكَفروا اّلذيـَن@ ولكن8 حاٍم و1 َوصيلٍَة و1 سـاِئبٍَة و1 ـ�ٍة ÒM من ا7ُ َجَعَل ما
/@١٠٣ . ٥ الكَِذبـ ا7 Ò	َع ون Òيَف�

التفاس�@/ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ï¼و

وصـلته@/ َء@:
ã
Ï¿ال وَوَصيُت ء@/

ã
Ï¿ب ء

ã
Ï¾ وصل ع� يدّل أصل :@Ï¼و ـ مقا

باليوم@: الليلة ووصيُت منه@/ امت5ٔت متِّصل@قد ا Òxنب @ٕاّن أيى واِصية@, أرضاً وِطئنا ويقال:
@يوَصل/ Ï,@أيى

Ò
القياس@,@كأ@ّنه@ك5م@يو¼ والوصّية@من@هذا عمل@َتعمله@/

ã
وذلك| وصلxا,

وأوصيته@/ توصية@, وّصيته يقال@:

ٕا� ـيت aووص وصـلته@, وعد@: باب من أصيه ء
ã
Ï¿بال َء

ã
Ï¿ال وَصيت ـ مصبا



Ï¼و ١٤٠

Øã
Ï ß¼و وهو لغة@, والفتح ,@Ì»بالك الِوصاية Ëº>ٕوا ٕايصاًء@, ٕاليه وأوصيت توصية ف5ن
بولده وأوصيته له@, جعلته ]ال@: ٕاليه وأوصيت أ<وصياء@, وا�مع مفعول@, ]ع� فعيل
التذك� ب� مشـ�ك الوصيّة ولفظ Çwا@/ أمرته بالص5ة@: وأوصيته عليه@, اسـتعطفته
مـع� فيه لفظ كّل مقامه ويقوم أ<مر@, ع� aله Øفيتع� أ<مـر@, وب� وا<ستعطاف

خ�اً@/ به واستوصيت بعضاً@/ ÏبعÎÉم
Ò
أو¼ القوم@: Ï

Ò
وتوا¼ أ<مر@/

اÇXوت@: بعد والَوصيّة والكَـ�ة@/ اXبالَغة
ã
| توصية@, يته aوص ـ ١٧٧.٧ الع�

والِوصاية@: به@/ أوصيَت ما والوصّية@: /@Ï
Ò
و¼ وNوز ,@Ï

Ò
أو¼ العرب ك5م من

ã
فالعا�

الوصاية@/
Øã
Ï¼الَو قيل@: وقد ,@

Øã
Ï¼الو فِعُل

وإ<Ëºالِوصاية@/ وصيaك@, َجعلتَه ٕاذا ٕاليه@: وأوصيُت ء
ã
Ï¿ب له أوصيُت ـ صحا

ِاستَوصوا ـ ا¡ديث
ã
و| الَوصاة@/ Ëº>ٕوا /@

Ó
]ع� وتوصيًة@: ٕايصاًء يْته aووص وأوصيتُه

وَصت وقد به@/ وصلته ٕاذا بكذا@, َء
ã
Ï¿ال ووّصيُت َعواٍن@/ عندكم ّن Øuفٕا خ�اً بالن+ساء

النبُت@/ Ï
Ò
تَوا¼ قالوا ا Ø[ور ا@, Ôtنبا اتّصل ٕاذا أ<رض@,

ٕاليـه@: وأوصيُت ء@,
ã
Ï¿ب له وأوصيُت ٕاليه@/ عِهد وَوّصاه@: الرجَل Ï

Ò
أو¼ ـ لسا

,@
ã
Ï ß¼يـو الّذيى :@

Øã
Ï¼والو ]Çع�@/ وتوِصية@, ٕايصاًء يته aووص وأوَصيته وصيaك@, جعلتَه

له@/ Ï
Ò
يو¼ والّذيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

توصية مصاديقـه@: ومن أمر@/ بٕايصـال عهد هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ<صل أّن

واستعطاف ٕايصاء به@/ والعمل أمر @ٕاجراء
ã
توصية@ٕا�شخص| اXوت@/ بعد و[ليك@]ال

وصيّاً@/ شخص جعل وعبادة@/ بص5ة له ٕايصاء أو<د@/ ع�

يصدق اXع� وهذا وإ<يصال@, بالتعّهد متّصفاً يكون من ]ع� فعيل :@
Øã
Ï¼والو



١٤١ Ï¼و

يتحقّق وبيده العهد ٕاجـراء يقبل الّذيى ٕاليه Ï
Ò
اXو¼ وع� يعهـد@, الّذيى

ã
Ï¼وXا ع�

إ<يصال@/

به@/
ã
Ï¼اُو ما وهو وإ<يصال العهد برنا¶ عن عبارة والوصّية@:

ã

الّ النخل جرائد ع� أو اXتواصلة@, اXلتفّة ع�النباتات الوصيّة ٕاط5ق وأمّا

/@Fzف وٕايصال عهد مفهوم ٕانطباق فبعنوان wا@: َزم ÔJ

با¡روف واستعGFا الصيغ باخت5ف معناها خصوصيّات Hتلف اXاّدة ٕاّن
Ø
j

حرف@/ واسطة وبدون ال5ّم�@/ الباء@, �ٕا�@, ـ الرابطة

ٕا� الفعل وانتساب الصدور جهة ٕا� النظر فيه ي5حظ إ<فعال@: من فإ<يصاء
ÏربKك@/ Ò¼أو ـ@ ã

| Fك الفاعل@,

ٕا� الفـعل ونسـبة الوقوع جهة ٕا� النظر فيه ي5حظ التفعيل@: من والتوصية
به@/ ا@كُم وص8 ـ@

ã
| Fك به@, اXفعول

:@
ã
| Fك التفاعل@, بصيغة Ø	فيع والتداوم@: إ<ستمرار جهة ٕا� النظر كان وٕاذا@

/@� بالص8 َتواَصوا با¡ّق@, َتواَصوا

/@١٣٢ . ٢ ـ َبنـيه @
Ô
oٕابراه wÏا@ Ú¼وَو

/@١٣ . ٤٢ ـ ُنوحاً Ïبه Ú¼و ما ين الد� ِمن َلكُم ¾Ìَع

/@٨ . ٢٩ ـ ُحْسناً بوالَديِْه ا1ٕنساَن ْينا ووص8

Û ã
والنّ� الَبنون@, وهو التوصية@, مفعول ٕا� والوقوع التعلّق جهة ٕا� فzا فالنظر

وإ<نسان@/ نوٌح@,

التوصّية@/ ع�تعي�مورد يدّل الباء وحرف

/@٣١ . ١٩ ـ @كاة والز8 +ِة بالص8 ãæوأوصا



وضع ١٤٢

/@١١ . ٤ ـ @كَر @ِللذ8 أو1ِدكُم
ã
| ا7ُ ُيوصيكُم

/@١١ . ٤ ـ َديْن أو wا@ ã
Ï¼يو وصي8ٍة بعِد ِمن

/@١٨٢ . ٢ ـ ٕا\اً أو َجَنفاً@ ُموٍص ِمن خاَف ن Ò Òf

اXوارد@/ هذه
ã
|

ã
Ï¼وXا من ا¡كم صدور جهة ٕا� فzا فالنظر

/@١٢ . ٤ ـ ا7 ِمن وصي8ًة �ُمضار Òغ� َديٍْن أو wÏا Ò¼يو َوِصي8ٍة َبعِد ِمن

وإ<يصال@/ للتعّهد ال	نا¶ يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وضع@:

الوضـع@/ مكان لغة@: والفتح Ì»بالك واXوضع َوضعاً@, أَضعه وضعـته ـ مصبا
ووضعت ولَدْت@/ وضعاً@: تضعه ولدها ا¡امُل ووضَعت أسقطته@/ َدينه@: عنه ووضعت
َوضيع@, فهو للمفعول@, بالبناء َحَسبه

ã
| وُوِضع هناك@/ تركته وضعاً@: يديه ب� َء

ã
Ï¿ال

ÇÇQارته
ã
| ُوِضـع قيل@: ومنه وك«Ìها@/ الضاد بفتح ـعة aوالِض له@/ قَدر > ساقط أيى

لتَضع رأسه خفضت البع�@: واّتضعت وذّل@/ خشع :@� وتَواضع ,@Ì»خ ٕاذا وضيعًة@,
موضوع@/ فا¡ديث وكَْذبة@, ٕاف�اًء ا¡ديث الرجل ووضع ف�كب@/ ع�عنقه قدمك

بأ<رض ووضعتُه وَحط+ه@/ ء
ã
Ï¿لل فض Òòا ع� يدّل واحد أصل وضع@: ـ مقا

قـوم والوضـائع@: /@Ì ß»خ يوَضع@: Qارتـه
ã
| وُوِضع ولَدها@/ اXرأة ووضعت وضعاً@/

ã
| تَضع والدابّة /@

Ø ã
æالد الرجل والَوضيع@: wا@/ يَسكنون أرض ٕا� أرض من يُنقَلون

اXرفوع@/ الف ÔO Îل
Ò
º
Õ
َس� وهو وضعاً@, َس�ها

يَديى ِمن َء
ã
Ï¿ال وضعُت قولك مصدر أيضاً وِضع ÒXوا اXكان@/ وِضع@: ÒXا ـ صحا

Ò
غ� َضْعه به@:

ã
بُ� ٕاذا ß

éaالل
ã
و| ا¡َجر

ã
| وتقول اXعقول@/ مثل وهو ومَوضوعاً@, وضعاً



١٤٣ وضع

الواو@/ من عـوض ـعة الض+
ã
| واGاء ,@

Ó
]عـ� كلّه ـعة@, والض+ والِوضـعة الَوضـعة هذه

وتقول@: وضـائعهم@/ خلaفوا أين يقال@: القوم@, أثقال وهيى الَوضائع واحدة والَوضيعة
َوديعة@/ استودعته أيى َوضيعاً@, ف5ن عند وضعت

أيضاً@: والَوْضع الَوضع@, أيى الِوضَعـة َسن Ò Ò¡ وٕانّه الرفع@/ ضّد الوضـع@: ـ لسا
وأ<صل القدر@,

ã
| فعة الر+ خ5ف عة aوالض َعة والض+ نظائر@/ وله باXصدر@, يى Ød اXوضوع@,

اXكان@:
ã
| َء

ã
Ï¿ال ووَضع وِزنة@/ ِعدة من حذفت Fك القياس ع� الفاء حذفوا ِوضعة

بعض@/ ع� بعضه نّضد ا¡َجر@:
ã
æوالبا الثوب@, ع� القُطَن اòائُط ع aووض فيه@/ أثبته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇHتلف اÇXع� وهذا Tـّل@/
ã
| ء

ã
Ï¾ جعل هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ<صل أّن
اXوارد@/ باخت5ف خصوصيّاته

شخص عند وديعة ء
ã
Ï¾ وجعل بالتوّلد@/ Tّل

ã
| ا�ن� جعل مصاديقه@: ومن

مكان@/
ã
| ومستقّراً ثابتاً ء

ã
Ï¾ وجعل معنويّاً@/ منخفض Tّل

ã
| النفس وجعل أم�@/

ونزول وتركه@/ مسـَتقّر
ã
| ـ5ح الس+ وجعل نظم@/

ã
و| معتدً< وا¡ركة السـ� وجعل

ال�ّفع@/ عن واستقرارها التجارة

وا<ف�اء وال�ك واÌ»òان ا<Kفاض@وا<Lطاط@والسقوط@واòشوع oفاهf
واقتضائها@/ إ<ستعFل موارد باخت5ف وآثاره أ<صل لوازم من هيى ا Ø̂ ٕا وغ�ها@:

وخشوع وحّط ع�خفض يدّل :@
Ó
مع� أو ظاهراً نازلة مرتبة

ã
النفس| فوضع

وٕالقاء@/ وكّف ترك ع� يدّل Tّل@:
ã
| اليد عن 5ح الس+ ووضع اXراتب@/ باخت5ف وذّل

@اXعاملة@والتجارة@:
ã
والوضع@| ا¤اربة@وٕادامxا/

ã
ع�شّدة@| يدّل العدّو:

ã
| أّن@وضعه Fك@



وضع ١٤٤

ا¡ديث ووضع /@ ّ الصعوديى جرياuا
ã
| ونزوGا السكون@والتوقّف عودها@ٕا� ع� يدّل

والتحريف@/ وإ<ف�اء بالكذب ا¡ّق موضعه عن ع�ٕاخراجه يدّل Tّل@:
ã
| 	òا أو

ذمّـته عن وٕاسقاطها رفعها ع� يدّل شخص@: عن ا�Çزية أو ا¡ّد أو ين aالد ووضع
عyا@/ وإ<عراض أنف«Îا

ã
| وتركها

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى مورد
ã
| يكون أن من أعّم فالوضع

:@
ã
| Fك ماّديّاً@, ا¡مل فوضع

/@٣٦ . ٣ ـ َوَضَعْت @]ا أْعلَُم وا7ُ Òاُن� ا Ôxوَضْع
ã
Ùæ ٕا َرب�

/@٤ . ٦٥ ـ aَلهّن يَضْعَن أن أَجُلهّن ال Öa1ٔا واُو1ُت

/@١١ . ٣٥ ـ ر ُمعم8 من يَُعّمر و1 بِعلمه ٕا1ّ َتَضع و1 Òاُن� ِمن مل ÒI وما

/@٦٠ . ٢٤ ـ ّن Òwِثيا َيَضعن ُجناحأن zن8 َفلَيْسَعلَ

أيدvّن@/ ب� Dف ا�ن�والثياب من ا¡مل جعل ف�اد

:@
ã
| Fك معنويّاً@, ا¡مل ووضع

/@٢ . ٩٤ ـ ِوزَرك َعنَك ووَضْعنا َصدَرَك لََك ْح
Ò
Ì Ö¿ نَ nأ

ـ zم َعلَ كاَنت
ã

 ال8 وا1ٔغ+َل ُهم ÒÍ¼ٕا م Ôyَع وَيضُع سوَل@/// الر8 يّتِبعوَن ال8ذيَن

/@١٥٧ . ٧

البـاطلة أ<فكـار من الروحانّية@, والشّدة اXضيقة أوجب
Ø
Fع إ<نط5ق ف�اد

الضعيفة@/ والتقيّدات والعادات السخيفة والعقائد

:@
ã
| Fك اXاّدة@, وراء ا

Ø
W اُ<مور من ء

ã
Ï¿ل والوضع

/@٤٩ . ١٨ ـ فيه ا ØW Òُمشِفق� الُمجِرميَن ي Òَف� الكتاُب وُوِضع



١٤٥ وضع

/@٤٧ . ٢١ ـ َشيئاً نَفٌس ُتظلَم َف+ الِقياَمة لِيَْوم الِقسَط واِزيَن ÒX ا وَنَضع

القيامة@/ ليوم اXناسبة اXوضوعات من واXوازين الكتاب فٕاّن

:@
ã
| Fك الصحيحة@, مواضعها

ã
الكلFت| ووضع

/@٤٦ . ٤ ـ َمواِضِعه عن الَكِلم فون ر� ÔJ هاُدوا@ ال8ذيَن ِمَن

فون ر� ÔJ يأتوَك Òn آَخرين لِقوٍم َسّماعون للكَِذِب َسّماعوَن هاُدوا ال8ذيَن وِمن
/@٤١ . ٥ ـ َمواِضِعه َبعِد ِمن الَكِلَم

مصاديقها عن أو الكّلّية@, مصاديقها وعن وضعها موارد عن الكلFت Iريف
بقوله@: عyا Ø	يع

ã

الّ اòارجيّة اXتحقّقة

َمواِضعه@: َبعِد ِمن

ã

الّ اXفاهيـم هيى للكَِلم واXواضع اXواضـع@, عن التحـريف عن عـبارة هو

ا¡قيقّية@/ ومصاديقها حقيقة@, علzا الكلFت ُوضعت

/@١٤ . ٨٨ ـ َموضوعة وأ@كواٌب َمرفوَعٌة ٌر
Ô
Ì
Ô
º فzا

ما يكون أن من و<بّد كثيف@, ]اّديى وليس لطيف ا<�خرة@: nعا ٕاّن كراراً قلنا
Vهولة اXاّدة nعا ماوراء خصوصيّات كانت وØXا ,@nالعا ذلك يناسب لطيفاً أيضاً فيه

مفيد@/ غ� عyا فالبحث لنا@:

ã

الّ Fxّروحاني جهة من وأ<@كواب ر

Ô
Ì
Û
ال« موضوعيى عن نبحث أن نشأ وٕاّن

وخـفاء@, بطـون فيه يكون ما ]ع� ال«Ìير ٕاّن فنقول@: ا�سـFنّية@: وجود Hالف >
و< علzا@, ويسـتقّر النفس ٕالzا يعتمد اòالصة الباطنيّة وال«Ìائر القلبيّة والصفات
والرضا والتفويض التوكّل وهيى إ<Zان@, Iقّق m5ع من هيى

ã

الّ أ<ربع الصفات

Ø
Dس

/@oوالتسل



وضن ١٤٦

حياتـه
ã
| اXؤمن علzا يتّكؤ حقيقيّة Ìر

Ô
º الروحانيّة الباطنيّة الصفات فهذه

حينئذ العـبد فيص� تعا�@, ٕاليه التام والتوّجه اòالص التوحيد ٕا� ومرجعها العليا@,
كامل@/ واستقرار ع�طمأنينة

أ<طعمة موارد
ã
| مyا ويستفاد والكوز@, القدح ب� Dف فهيى أ<@كواب@: وأمّا

كالظروف وهيى ا�ّنـة@, أهل <سـتفادة ومهيّأة أمكنة ع� Vعولة وهيى وأ<¾Ìبة@/
للم¿Ìوبات@/ اXنصوبة

وأ<نوار والفيوضات الرaانّية@, وأ<لطاف التوّجهات اXقام@: هذا
ã
| مyا ويراد

الباطنّية@/ وإ<رتباطات الروحانّية@, والتجلّيات اXعنوّية@, وا�ذبات ّية@, ×G>ٕا

الزكيّة وال«Ìائر اòالصـة الصفات فٕاّن واXوضـوعة@: باXرفوعة التعب� وأمّا
ه Ø�Xا ا¤يط وبنوره اXتعال با¡ّق إ<رتباط Gا يتحقّق أن ٕا� وتتعا� وترتفع تعلو
وا�Çذبات اXتواصلة وأ<نوار ا¤ـدودة إ<فاضـات هيى

ã

الّ أ<@كواب وأمّا الرفيع@/

إ<فاضاتwا@/ تتعلّق Ø
ح Gا@, واستقرار تثّبت من ف5بّد بأ<@كواب@: اXتعلّقة النازلة

أوِعية القلوب بأّن ورد Fك ا¤دودة@, القلوب أوعية هو أ<@كواب@: من فاXراد
أوعاها@/ وخ�ها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وضن@:

Ìج@,
Ú
لل« زام ß¡ْحل@وا aللر للَقَتب@والتصدير البِطان ]�لة للَهودج الَوضن ـ صحا

رع الد+ أيضاً@: وضونة ÒXوا نسجَته@, ٕاذا أِضنه@َوْضناً@, الن+سع وَضنُت َتقول@: وا�مع@ُوُضن@,
منسوجة@/ أيضاً@: ويقال مضاَعفة@, بعض

ã
| Îا ÔÉبع رع الد+ َحلَق يوَضن اXنسوجة

من بعضيكون
ã
| بعضه منسوجاً كان البع�ٕاذا بِطان الَوض�@: ـ ٦١.٧ الع�

وش}ه@, ال«Ìير نَسج والَوْضن@: أوِضنة@/ وbعه مفعول@, موضع
ã
| فعيل وهو يور@, gالس



١٤٧ وضن

َموضون@/ فهو

ا¡َجر وَضن ويقال@: وضاعفه@, ع�بعض بعَضه ثَ� َء@َوْضناً:
ã
Ï¿ال وَضن ـ لسا

وهر Òبا� وأشـباهه ال«Ìير نَسج والَوْضن@: جه@/
Ò
Ì¾أ ٕاذا بعض@, ع� بعضـه aوا<�جر

والث+ياب@/

ã
| وهيى عليه النسـاء �لوس وغ�ها للناقـة يُصنع مل ÒT ـودج@: ÒGا أقول@:
وسط به يشّد ما زام@: ß¡وا الداّبة@/ بطن Iت Nعل الّذيى زام ß¡ا والِبطان@: عليه@/ حفاظ
للخيل َرْحل ج@:

Ö
Ì
Ú
وال« الصـدر@/ من وهو البع�@, صدر

ã
| ا¡زام والتصدير@: الداّبة@/

البع�@/ َرحل من قريب وهو والَقَتب@: البع�@/ ظهر ع� عل ÔN ما ْحل@: aوالر والفرس@/
:@ Ö� aوالس الن+سعة@/ منه والقِطعة حال@, الر+ به تُشّد طويل عريض حبل أو َس� والن+سع@:
ع� ونضده ء

ã
Ï¾

Ø
ËÈ وإ<¾Ìاج@: ُسيور@/ وا�مع مسـتطيلة@, وغ�ه ا�لد من قَّدة

ء@/
ã
Ï¾

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

البِـطان مصـاديقه@: ومن ٕاحكام@/ مع نسـج هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

ã
يلبس| اXنسوج رع والد+ البع�واòيل@/ َرحل به يشّد والن+سع اGودج@/ لشّد اXنسوج
اXنسوج وال«Ìير فيه@/ النسج واستحكام ا¡ديد من لكونه وIكيمه البدن حفظ مقام

مقّره@/
ã
| ومطمئنّاً ثابتاً ليكون به اXشدود أو جوهر ّ بأيى

ُمَتقاِبل� ا Öz َعلَ Òُمّتِكئ� @َموُضونٍة ٍر
Ô
Ì
Ô
º Ò	َع ///@oالن8ع َجنّاِت

ã
| بوَن اXقر8 ولئَك اُ

/@١٥ . ٥٦ ـ

القـلبيّة والصـفات ال«Ìائر عن اXاّدة@: وراء ما nعـا
ã
| عبارة ر

Ô
Ì
Û
ال« ٕاّن قلنا

مـقامه ويعلو والوحشـة ا<ضطراب عنه ويزول النفس علzا يطمأّن
ã

الّ اòالصة



وطأ ١٤٨

/@
Ø ã
æالروحا

آية@:
ã
| النظر كان ا@ ØXو

َمرفوَعة@/ ٌر
Ô
Ì
Ô
º فzا@

اXطلق@/ والعلّو الرفعة بصفة وصفَها وأهلها@: ا�نّة ٕا�مطلق

مقام
ã
و| طمأنينة

ã
| هم اXقّرب�الّذين رابطة

ã
| فهيى الكرZة@: ا<�ية هذه وأمّا

وباقية ا¡ّق@, نور قبال
ã
| فانية ونفوÎºم ثابتة@, راسخة وصفاtم م@,

Ø
wر عند مستقّر

موضونة@/ مطمئنّة مستحgة Ìر
Ô
º ع� متّكئون فهم وع�ا¡ّق@, با¡ّق

وجـود ٕا� ٕاشارة وهذا بيyم@, [ايل Iقّق مع مواجهة حصول هو والتقابل@:
والنaعمة الرaة تgيل يوجب اXع� وهذا بيyم@, التامّة واXرافقة واXصاحبة اXؤانسة

حّقهم@/
ã
| التامّة والروحانيّة والَعيْشة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وطأ@:

فـيقال@: باGمزة@, ثان ٕا� ويتعّدي علوته@, وطأً@: أطَُؤه
ã
بِرج� وِطئتُه ـ مصبا

اßXهاد والِوطاء@: استع5ء@/ ٔ<@نّه جاَمَعها@, وطأً@: زوجتَه ووطٔي أ<رَض@/ زيداً أوطأت
مـثل والَوطأة قريب@/ فهو قُرب مثل ء َوطيى فهو

Ø
ËÉبال الفراش وطُؤ وقد ء@/ الوطيى

اXواَفقة@/ واXواطَأة@: /@
Ó
ومع� وزناً أ<خذة

والِوطاء@: اXكاَن@/ له ووطّأُت وت«Îيله@/ ء
ã
Ï¾ [هيد ع� تدّل كلمة وطأ@: ـ مقا

يُوط+ئه أمر ع� اXوافقة واXواطَأة@: أَطؤه@/
ã
بِرج� ووِطئته ِفراش@/ من به توطaأت ما

لصاحبه@/ واحد @كّل

وطّأتـه تـقول@: ,@mوالقوا بالقدم والَوطء@: اXوِضع@/ وِطٔي@: ÒXا ـ ٤٦٧.٧ الع�



١٤٩ وطأ

الفـراش@/ لك ووطّأت هـيّأته@, ٕاذا أ<مر@, لك ووطّأت الك�ة@/ به أردت ٕاذا بقدميى

أيى وتواطأنا@, ف5ناً وأوطأت شديدة@/ وطأة العدّو وِطئنا يقال أيضاً@, باòيل والَوطء
و<ن@, ل

Ô
Îº ما ء@:

ã
Ï¾ كّل من ء والَوطيى جامعxا@/ ا�اريَة@: وَوِطئت أمر@/ ع� اتّفقنا

ودابّـته َوطاءة@/ يوطُؤ َوطَُؤ وقد /@ÍÈحا َخ� ذو ء@: وطيى رجل يقولون@: م Øuٕا Ø
ح
توِطئًة@: ا£ِلَس له ووطّأت أمره@/ أيى َوطأته@, �ا ثّبت ويقال@: الَوطاءة@/ بيّنة وطيئة@,

وطيئاً@/ جعلته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النـفـوذ Iت وجعـله ء
ã
Ï¾ ع� اسـتع5ء هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ<صل أّن

والوطس@/ والوطد الوطن ـ@ مواّد اXاّدة من وقريبة ف@/ ØÍ½والت

ووطئُت ا�اريَة@/ ووطئت علوته@/ ٕاذا
ã
برج� وطئته ـ قوGم مصـاديقه@: ومن

Iت جـعلته ٕاذا ووِطئته نفوذك@/ Iت وجعلxا متفّوقاً علzا اسـتعليت ٕاذا أ<رَض
إ<سـتع5ء هذا ٕادامة واXواطأة شـئت@/ ما عليه وأجريت وحgك وأمرك سلطتك

وأ<خذ@/ وا¦هيد التوافق وي5زمه اختياره@, Iت أ<مر يص� Ø
ح والتسّلط

/@٢٧ . ٣٣ ـ َتَطؤوها n وأْرضاً@ م Ô ÒGوأموا وِديارُهم م
Ô
ÎÒÈأْر وأْوَرَثكُم

لكم@/ فجعلها علzا@, rاستعلي وما نفوذ@كم Iت تكن n
ã
ÏÈوأرا

َعَمٌل به م Ô ÒGُكِتَب@ ٕا1ّ نَيًْ+@ �َعُدو ِمن َينالوَن و1 الكُّفاَر َيغيُظ َموِطئاً َيَطؤوَن و1
/@١٢٠ . ٩ ـ Õ¬صا

هذا فٕاّن أجر@, وGم ٕاّ< الكفّار َغيَظ يوجب أرض ع� نافذين يَعلون > أيى
الباطل@/ وتضييق ا¡ّق توسعة ي5زم

عاماً مونه ر� ÔJو عاماً ّلونَُه ß ÔJ @ َكَفروا ال8ذيَن به Kُيِضل الكُْفِر ã| زيادةٌ ُء ãÏ» الن8 ا Ú̂ ٕا



وطأ ١٥٠

/@٣٧ . ٩ ـ ا7 م حر8 ما ة ِعد8 ِلُيواِطؤوا

ُرم@, Ô¡ا ر ÔÎ¾>ٔا من �ا ما@حّرم ٕا�تأخ� والنظر والتأخ�, التأّخر هو ء@:
ã
Ï»aالن

يكون Ø
ح أ<¾Îر@, ع�تعي�تلك وإ<ستع5ء والنفوذ التسّلط يريدون م Øu@>ٔ وذلك
وسياسxم@/ [ايلهم يوافق ¾Îر ّ أيى مyا فيختارون اختيارهم@, ذلكIت

/@٢٨ . ٤٨ ـ َتطؤوهم َتعلموُهمأن Òn ُمؤمناٌت وِنساٌء مؤِمنون ِرجاٌل ولَْو1

ية@: ا<� بصدر مربوطة ا�ملة هذه

رام@/ Ò¡ا اXسجِد َعن وَصّدوكُم َكَفروا اّلذيَن ُهم

باÌ¿Xك� واخت5طهم الكـفّار داخل
ã
| واXؤمنات اXؤمن� وجود لو< يراد

أيديكم كّف �ا ولكّن والغلبة@, الظفر بعد عyم أيديكم كَّف Xا معروف�عندكم@: غ�
rفعل نادم�ع�ما تص�وا

Ø
j والقتل@, أ<ذي ٕالzم اXؤمن�وتُصيبوا تعلوا لئ5ّ عyم

جاهل�@/

بسبب والكافرين اXؤمن�بٕاZاuم عباه حيثJفظ اXتعال@, �سïا من وهذا
wم@/ اXؤمن� اخت5ط

. ٨ ـ َيسَتغِفرون وُهم م Òw
ُمعذ� ا7ُ كاَن وما@ فzم وأنَت م Òw

ليُعذ� ا7ُ كاَن وما@
/@٣٣

اXقصد هو العبودّية@, مقام وحصول واòالق اòلق ب� وإ<رتباط إ<Zان فٕاّن
تعا�@: قال اòلقة@, من أ<صيل

/@٥٦ . ٥١ ـ ِلَيْعُبدون ٕا1ّ@ وا1ٕنَْس ا�ن8 خَلْقُت وما

اXع�@لكوuم@خارج� @رابطة@هذا
ã
ف التعذيب@وإ<ه5ك@للكفّار@وا¢الف�: وأمّا

اXقصودة@/ ال	نا¶ دائرة عن



١٥١ وطر

/@٦ . ٧٣ ـ ِقيً+ وأْقَوُم َوطْأً Kأَشد هيى الّليِل ناِشئَة ٕان8 الّليَل@/// ُقم ل م� اXز8 ا Ûv أ يا

والِقيل@: نفوذ@/ مع اسـتع5ء والوطء@: ٕاستمرار@/ وفيه حادثاً يكون ما الناشئة@:
وابت5ء@/ تضيّق فيه ما ٕابراز

@خ5ل@الليل@اXظلم@من@ا¡ا<ت@الروحانّية@وإ<فـاضات
ã
يراد  ٕانّ  ما@Jدث@ويظهر@|

جهة من أشّد ّية@: ×G>ٕا إ<رتباطات وحصول النورانيّة وا�ذبات اXعنويّة والتوّجهات
ٔ<ّن الyار@,

ã
وJدث| يظهر ا

Ø
W العبد@, قلب

ã
| والتأث� والنفوذ وإ<حاطة إ<ستع5ء

وفـقدان والسكوت السكون بسبب واسـتمراراً@, حدوثاً للتوّجه مساعد الليل Tيط
وطمأنينة صـفاء للنفس فيوجد والشـواغل@, والعـوارض ا¡وادث وانقطاع اXوانع

اXتعال@/ ا¡ّق ٕا� خالص وتوّجه وتنبّه وروحانيّة

القيل@,
ã
| والتقّوم واÇòلوص الصدق يوجب العبد من اòالص التوّجه وهذا

Ø
ح وكشفه@, رفعه
ã
| والدعاء ,@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى إ<بت5ء من الباطن

ã
| ما ٕابراز وهو

ا¡ّق@/ �ا ٕا� سلوكه
ã
| اXوانع ترتفع

والليل@/ النصف راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وطر@:

فعل@/ منه Òيُب� > مة@/
Ö Ú
yوال ا¡اجة الَوَطر@: واحدة@, كلمة الوَطر@: ـ مقا

مـنه يُب� و< وأسـباب@, سَبب مثل أوطار وا�مع ا¡اجة@, الَوَطر@: ـ مصبا
وحاجتك@/ بغيتك ِنلت ٕاذا :@ وطَريى وقضيت فعل@,

nو َوَطـرة@, فهيى ـة
Ø
Y فzا لصاح}ا كان حاجة كّل الَوَطر@: ـ ٤٤٦.٧ الع�

/@
ã

حاج أيى ,@ وطَريى قضيت قوGم أ@ك�من فع5ً Gا أdع



وطر ١٥٢

وال¿Îوة@/ ا¦ايل وانxاء اGّمة بلوغ مة@: Úyال أقول@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕالzا@/ النيل
ã
| صاح}ا

Ø
rv

ã

الّ اXهّمة الشديدة ]ع�ا¡اجة الكلمة أّن

ا7َ وات8ِق َزوَجـَك َعلَيك أمِسْك عليه وأنَعمَت َعلَيه ا7 أنَعَم ِلل8ذيى تَقول وٕاذ
مyا زيٌد Ï ÒÉ َق ØF َفلَ Hشاُه أن Kأحق وا7ُ Ïالنّاَس Ò¿ ÒHو ُمبِديِه ا7ُ ما َنفِسَك

ã
|
ã
� Ö ÔHو

ِمyن8 َقَضْوا ذا@ ٕا أدِعيائِهم أزواِج ã| َحَرٌج Òؤمن� ÔXا Ò	َع 1يكوَن لكَيى جنا@كها زو8 َوطَراً@
/@٣٧ . ٣٣ ـ َمْفُعو1ً ا7ِ أْمُر وكاَن َوطَراً@

اُمور@: ٕا� نش� أن الكرZة ا<�ية
ã
ÏÉتقت

زيداً وأّن ,@Fyبي اخت5ف حدوث ع� ا�ملة تدّل زوَجك@: عليك أمِسْك ـ ١
عنه@/ �ا رسول منع Ø
ح Gا@, والتطليق ´Ì»الت أظهر

> Ø
ح حّقها@,
ã
| التقوي رعاية ولزوم wا@, التوصية ع� تدّل :@�ا واتّق ـ ٢

زينب ا Øu@أ والظاهر Ìºيرtا@/ حسن عن يكشـف وهذا وابت5ء@, ظلم مورد
ã
| تقع

�ص�@/ �ا رسول عّمة ٕابنة وكانت عبداXّطلب@, بنت أميمة بنت

عاXاً وكان ,@�ا رسول من تزوNها Mدوث العلم واXراد نفسك@:
ã
|

ã
Hو ـ ٣

الناس@/ عن Oفيه كان وقد قبل من به

وقع الّذيى الðويج موضوع هو أخفاه ما ع�أّن يدّل وهذا مُبِديه@: �ا ما ـ ٤
ا¡ّب من أ<مر هذا غ� كان وٕان ,@�ا أبداه وقد جنا@َكها�@, aزو� تعا� �ا من بٕارادة

ظاهراً@/ كان wا@: والتعلّق الشديد



١٥٣ وطر

اÇXع� وهذا اòوف@, مع النفس ووقاية مراقبة اòشـية الناس@: Ï¿Hو ـ ٥
من

ã
æالنفسـا وا¦ايل اGوي وتوافق ال¿Ìع Hالف اُمـور مورد

ã
| وقوعـه <@Zكن

أ<ع�@/ باُ<فق هو الّذيى �ص� �ا رسول

زيد وزوجة عّمته@, بنت بكوuا �ص�@: �ا لرسول مطلوبة كانت ولعلّها ـ ٦
لت¿Ìيع بðوNها يأمره تعا� �ا وكان �ص�@, ولرسوله � اXطيع ا¡ّب ّ الدعيى وهو
طالبة تكن nو ,@�ا رسول من بأمر كان تزوNها أّن

Ø
Dس و< أ<دعياء@/ أزواج تزويج

له@/

تعا� �ا أمر ٕاطاعة ع� ال	نا¶ هذه ٕاجراء فكان شاه@: ÒH أن أحّق �وا ـ ٧
مقامه@/ و<@يناسب <@يليق وهو رضائه@, خ5ف ع� > مقامه@,

ã
| واòشية

/@٣٩ . ٣٣ ـ ا7 ٕا1ّ@ أَحداً@ َشْوَن Ö ÒO1و

ٕالzا
Ø
rـv

ã

الّ ا¡اجـة مطلق الوطر ٕاّن قلنا َوَطراً@: مyا زيٌد ÏÒÉق Ø

Fفل ـ ٨
ومزاوجـة@, حياة@, واستمرار وعيش@, وتعّلق@, استيناس@, من جهة@, + أيى من ا<نسان

أخري@/ ومعنويّة ظاهريّة وجهات

أمر@/
ã
| الyاية ٕا� والبلوغ إ<[ام عن عبارة والقضاء

القـيد@, wذا م¿Ìوط اXـورد هذا
ã
| فالðويج وطراً@: مyـّن َقَضـوا@ ٕاذا@ ـ ٩

اXزاوجـة ٕادامـة عن وا<ن½Íاف wا@, التعـلّق ورفع بالكل+ّيـة@, مyا الوَطر ٕا[ام وهو
وا<ستيناسwا@/

من وا5Çòف@, وا�هل العناد أهل من بعض ا�ـريان هذا بظاهر [ّسك وقد
أ<مر@/ حقيقة ٕا� يتوّجهوا أن دون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وطن ١٥٤

وطن@:

وا�مع وطن@, sالغ ربض ÒX قيل ومنه ه@/ gوَمقر إ<نسان مكان الَوطَن@: ـ مصبا
الَوطَن@, مثل واXوِطن وطناً@/ ذه ØHا وَتوّطنه@: واستَوطَنه البَلََد الرجُل وأوطََن أوطان@/
أ<مر ع� نفسه ووطaن ا¡رب@/ َمشاهد من اÎ¿ÒXد أيضاً@: والوطَن مَواطن@/ وا�مع

/@
Ó
ومع� وزناً مواقعة واقعه مثل مواَطنة@: وواطَنه وذّللها@/ لفعله مّهدها توطيناً@:

َمرابÎÉا أ<غنام@: وأوطان وTّله@/ إ<نسـان مَوِطن الَوطَن@: ـ ٧@.@٤٥٤ الع�
wا@/ oيق ومَسكناً ً5ّ ÒT ذها ØHا أيى كذا@, أرض ف5ن أوطَن ويقال@: ٕالzا@/ تأويى

ã

الّ

ã
| Bجعل أيى أ<مر@, ع�هذا ف5ناً وواطنت ٔ<مر@/ إ<نسان به قام مكان كّل واXوِطن@:

ã
Ï»نف وّطنُت وتقول واطأته@, قلَت وافقتُه أردَت@: فٕاذا وتفع5ه@, تَعم5ه أن أنفسgا

فذلaْت@/ عليه aلxا أيى فَتوّطنت@, ع�أ<مر

مّكـة@: ومَواِطن وTلgه@/ إ<نسـان مَوِطن وهو به@, oتقـ اX�ل الَوطَن@: ـ لسا
ً5ّ ÒT أيى وطناً@, ذه ØHا وأوَطنه@: أع�@/ أ<خ�ة أقام@, وأوطَن@: باXكان وطَن َمواِقفها@/

ا¡رب@/ َمشاهد من د
Ò
Î¿ÒXا وِطن@: ÒXوا فzا@/ oيق ومَسكناً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ال	نـا¶ ينxيى Ø
ح فيه oتُقـ مكان اذ ØHا هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ<صل أّن

توقّفـه ومكان ا¡ياة@/ وٕادامة للعيش اXتّخذ إ<نسان Tّل مصاديقه@: ومن اXقصود@/
ا¡ّج أعFل استقرار Tّل أو م�وعرفات@,

ã
| أو مكّة

ã
| والزيارة ا¡ّج ]ناسك للعمل

وَمرابض /@rتـO أن ٕا� وأوزاره ا¡رب فzا يسـتقّر
ã

الّ واXوضع فيه@/ ومناسـكه



١٥٥ وعد

ٕالzا@/ لتأويى وغ�ها أ<غنام

والxّيؤ@/ وإ<قامة إ<ستقرار جهة اÒXوِطن
ã
| في5حظ

نقطة@/ ع� الكون مطلق اXكان@:
ã
و|

فيه@/ ا¡لول جهة ا¤ّل@:
ã
و|

ل5ٕس�احة@/ وال�ول ّ اُ<ويى جهة اXأَوي@:
ã
و|

اXاّدة@/ حيثيّة فيه في5حظ للمكان@, تب�
ã

الّ الصيغ سائر

ã
| وهكذا

/@٢٥ . ٩ ـ ُتكُم كَ أعجَبتكُم ٕاذ
à
ُحَن� ويَْوَم َكث�ٍة َمواِطَن@ ã| ا7ُ @كُم ÒÍ½ن َلَقد

توقّفوا م Øuٕا حيث ٕا�الن½Íة@, واحتياجهم ضعفهم ٕا� ٕاشارة واطن@: ÒXالتعب�با
والفرج@, الظفر Gم Jصل Ø
ح وابت5ء شّدة

ã
و| مضطّرين Tصورين أ<مكنة تلك

ã
|

فzا@/ والتوقّف إ<قامة عن وين½Íفوا

هذا وع� كانت@/ جهة ّ بأيى وا¤صـوريّة وا¤ـدوديّة التضيّق ي5زم فالتوطّن
بعدها@: يذكر

ؤمن�@/ ÔXا Ò	وَع َرسولِه Ò	َع سكينتَُه ا7ُ أنزَل Øj ا1ْٔرُض@, َعَليكُم وضاَقْت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وعد@:

فيقال@: وبالباء@, بنفسه ويعّدي ,@
Ø
Ì¿وال �òا

ã
| يستعمل وعداً وعَده ـ مصبا

:@�òا
ã
| وقالوا

Ø
Ì¿وال �òا لفظ أسقطوا وقد ,@

Ø
Ì¿وبال اً

Ø
Ì¾و �òوبا

Ò
�òا وعده

اً
Ø
Ì¾و خ�اً أوعده وقالوا فارق@/ فاXصدر َوعيداً@, وعده :@

Ø
Ì¿ال

ã
و| وِعدًة@/ وعداً وعده

ووقتاً مصدراً يكون وِعد ÒXوا خاّصة@/
Ø
Ì¿ال

ã
أ<لف| مع الباء وأدخلوا أيضاً@, بأ<لف

كذا موضع وواعدته اXوعد@/ مثل واÒXوعدة وموضعاً@/ وقتاً يكون واßXيعاد ومَوِضعًا@/



وعد ١٥٦

/@�òا
ã
| القوُم وتَواعد tّددته@/ وتوعaدته@: مواَعدة@ً@,

وعداً@, أِعده وعدته يقال@: بقول@, ترِجية ع� تدّل صحيحة كلمة وعد@: ـ مقا
بكـذا@/ أوعدته يقولون@: /@

Ø
Ì¿ب ٕاّ< يكون ف5 الوعيد@: فأمّا /@

Ø
Ì¾و �R ذلك ويكون

ُرجيى ٕاذا واِعدٌة@, ف5ن
ã
ب� وأرض مع@/ ÔN > والَوعد ِعدات@/ وbعها الَوْعد@, والِعَدة@:

وإ<عشاب@/ اXطر من خ�ها

التواعد@, موضع وِعد@: ÒXوا /@ ÓÊºوٕا مصدراً يكونان والِعَدة الَوْعد ـ ٢٢٢.٢ الع�
يكون > واßXيعاد للِعدة@/ وقتاً اXوعد يكون وقد وعدته@, مصدر وِعد ÒXوا يعاد@/ ßXا وهو
أيضاً وعدته ويكون وLوه@, ÍÈباً أوعدته الxّدد@, من والوعيد@: موضعاً@/ أو وقتاً ٕاّ<

تعا�@: قال ,@
Ø
Ì¿ال من

كَفروا@/ اّلذين ا7 وعَدها@ اُر@ النّ

َيصول@/ أن aهم ٕاذا الفَْحل@: وَوعيد

ومَوِعداً َوعداً ØÍÔÈو بنفع وعدت يقال@: ,@
Ø
Ì¿وال �òا

ã
| يكون الوعد ـ مفر

خاّصة@/
Ø
Ì¿ال

ã
| والَوعيد وِميعاداً@/

الوعـد من ,@
Ø ã
الثـ5~ أّن اشـxر وقد /@�òبا ال�جية الوعد@: ـ ٣٤٢ @كليّات

ٕاذا Dف ذلك أّن يُعلَم أن فيجب كذلك@, وليس :@
Ø
Ì¿ال

ã
| فيه واXزيَد ,@�òا

ã
| يستعمل

الك5م تقليل الوعد
ã
| الشأن كان ا ØXو رأساً@/ اXفعول ب�ك حقيقة

Ø
Ì¿وال �òا سقط

مـقام فـٕاّن إ<يـعاد 5ÇRف فـعله@/ حروف تقليل ناسب إ<متنان@: شائبة عن هرباً
الوعد@: وأصل الوعيد@/ تكث�حروف فيناسبه والتأ@كيد@: التشّدد مزيد

ã
ÏÉال�هيب@يقت

ا¢اطب@/ يوجبÌºور نفسه
ã
| أمر ٕاظهار ٕانشاء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ã
| يكون أن من أعّم والتعّهد أمر@, ع� تعّهد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

مزيداً أو ÇVّردة الكلمة مشـتقّات bيع
ã
| Tفوظ اXع� وهذا /@

Ø
Ì¾

ã
| أو خ� أمر

فzا@/

الك5ميّة أو اXقاميّة بالقرائن ٕامّا بقرينة@, يفهم ا Ø̂ ٕا :@
Ø
Ì¿ال

ã
| اXع� واختصاص

الصيغة@/ wيئة أو

الزمان أÊºء فٕاّن بالقرائن@, Øيتع� مكان@: أو ٕاËºزمان أو مصدراً اXوِعد أّن Fك@
كّل Øويتعـ� الع�@, Ì»بك مَفِعل وزن ع� ء Qيى بالفاء@: اXعتّل من واXصدر واXكان

بالقرينة@/ مyا

ـرقاة ßXوا رصاد ßXوا فـتاح ßXكا ا<�لة ٕاسـم أوزان من ِمفـعال فهو ـيعاد@: ßXا وأمّا

وهيى اòارج@,
ã
| الفعل يتحقّق وwا العمل@,

ã
| يُستعان wا آلة ع� ويدّل ـ�اث@, ßXوا

يتوّسل ء
ã
Ï¾ كّل بل معّينة@, Uصوصة آلة

ã
| Í½تنح و< الفعل@,

ã
| يتوّسل wا وسيلة

وإ<رث@/
ã
والر{ والرصد الفتح ٕا� به

تكـون الوسيلة وهذه الوعد@, حصول بسـببه ويصدق به يتحقّق ما فاXيعاد@:
اòارج@:

ã
| ومصاديقه الوعد موارد باخت5ف Uتلفة

/@٩ . ٣ ـ ـيعاَد ßX ا ِلُف Ö ÔO @1 ا7َ ٕان8 ْيَتنا@/// َهَد ٕاذ@ َبْعَد@ ُقلوَبنا@ تُِزْغ 1 َرب8نا

ـ ـيعاَد ßX ا ِلُف Ö ÔH @1 ٕان8َك الِقياَمِة يَوَم ِزنا Ö ÔH1ُرُسِلَكو Ò	َع َوَعْدَتنا ما وآِتنا َرب8نا
/@١٩٤ . ٣

/@٤٢ . ٨ ـ ـيعاد ßXا ã| Ôr1ْخَتلَف Ôkَتواَعد ولو منكُم أسفَل @كُب والر8

/@٣٠ . ٣٤ ـ ساعًة َعنُه َتْستأِخروَن 1 يوٍم ِميعاُد َلكُم ُقل



وعد ١٥٨

/@٢٠ . ٣٩ ـ ـيعاَد ßX ا ا7ُ ِلُف Ö ÔO @1 ا7ِ َوْعَد ُغَرٌف@/// م Ô ÒG م Ô Úwَر ات8َقوا ال8ذيَن لِكِن

أن ٕا� القلوب زيغ عن ا¡فظ وهو اòارج@:
ã
| ويتحّصل الوعد يتحقّق به fا

ã
| القـيامة يوم خزيى عن وا¡فظ الوعد وٕايتاء اُ<و�@/ ا<�ية

ã
| القـيامة يوم ء Nيى

ا�زاء يوم ء Vيى وIقّق الثالثة@/
ã
| وتوافقهم التواعد

ã
| إ<خت5ف وحصول الثانية@/

اòامسة@/
ã
| للمتّق� ما وحصول الرابعة@/

ã
|

الوعد@/ وهو الفعل حصول وسائل وحصوGا اُ<مور هذه فتحقّق

الوسـيلة هذه وMصول اòارج@,
ã
| الوعد لتحقّق أ<خ� السبب هو فاXيعاد

التـعب� من آ@كد باXيعاد والتعب� <زماً@, بالعهد الوفاء يكون التاّم والسبب أ<خ�ة
اòارج

ã
| يتحقّق wا

ã

الّ والوسيلة السبب حصول ع� يتوقّف الوعد فٕاّن بالوعد@,

به@/ ويُعَمل

يتّصف ما أيى وعد@, عنوان فيه ع�أمر ويدّل ك¿Ìيف فعيل فهو الوعيد@: وأمّا
بالوعد@/

ـ@٢٠@.١١٣@/ َيت8قون َلَعل8ُهم الَوعيد ِمن فيه فنا ÚÍ Ò¼و َعَربيّاً ُقرآناً وَكذلك@أنزلناُه

/@٢٠ . ٥٠ ـ Úsَجَه
ã
| ألِقيا عيد@/// الَو يوُم ذلَك وِر Kالص ã| وُنِفَخ

/@٢٨ . ٥٠ ـ القوُل ل ُيبد8 ما بالَوعيد ٕاليكُم مُت وقد8 8 َلَديى َتِصموا@ ÒH 1 قاَل

/@١٤ . ٥٠ ـ وعيد فحق8 ُسل Kالر َب كذ8 @ُكل~

ء
ã
Ï¿ال ذلك ومفهومه@أ<صيل@هو اXّتصف@به@/ ء

ã
Ï¿وال الوعد, أمران: الوعيد

ã
ف

الxديد يناسب وهو واXع�@, اللفظ
ã
| وزيادة تشديد العنوان هذا

ã
و| وعد@, فيه الّذيى

والتخويف@/

ا<�يات@/
ã
| Fك ٕاستعFله@, موارد

ã
| القرينة وجود ٕا� مضافاً
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قيامه وجهة ٕا�الفاعل الفعل نسبة ع� د<لة إ<فعال
ã
| فٕاّن إ<يعاد@: وكذلك
التفعيل@/ صيغة مقابل

ã
| به@,

العمل@/
ã
| التشديد يناسب وهو اXع�@,

ã
اXب�و|

ã
| زيادة ففيه

َعن وَتُصّدوَن ُتوِعدوَن Íاٍط ß¼ بُكل� َتقُعدوا و1 ///@ ُشَعْيباً أخاُهم وٕا�َمْديَن
/@٨٦ . ٧ ـ ا7 َسبيِل

ع� قهراً فيدّل به@: وقيامـه الفاعل من الفعل صدور جهة ٕا� النظر كان فٕاذا
والوعد الxديد@والتخويف يناسب وهذا عظمته@وج5له@وسلطانه@, الفاعل@ومقام oتعظ

قرينة@/ وجود مع
Ø
Dس و< بالسوء@,

أمر ع� التعّهد مطلق ع� تدّل اXاّدة فٕاّن ا£ـّرد@: بصيغة
Ø
Ì¿بال الوعـد وأمّا

بقرينة@/ Fyم كّل Øويتع� ,@
Ø
Ì¿ب أو �R كان سواء

:@
ã
| Fك ,@

Ø
Ì¿ال

ã
ف

/@٦٨ . ٩ ـ Úsَجَه ناَر والكُّفاَر واXنافقاِت Òنافق�Xا ا7ُ َوَعَد

/@٧٢ . ٢٢ ـ َكَفروا ال8ذيَن ا7 َوَعَدها اُر النّ ذلكُم من ÝÌ Ò¿ب ـُئكُم نب� أفاُ

/@٧٧ . ٧ ْرَسل�ـ ÔXا ِمن ُكنَت ٕان َتِعُدنا ]ا ئِتنا@ ٕا Ô¬صا يا قالوا

/@٤٣ . ١٥ ع�ـ Òbوِعدهمأ ÒX Úsَجَه وٕان8 الغاِوين ِمن ات8بََعَك َمن ٕا1ّ

/@٦٥ . ١١ َمكذوبـ Ôَغ� َوْعٌد ذلَك أيّام ثَ+ثََة داِركُم ã
| ت8عوا Ò]

:@
ã
| Fك ,@�òبا والوعد

/@٣٥ . ١٣ ـ اXت8قون ُوِعَد
ã

 ال8 ن8ِة Òا� َمَثُل

/@٣٠ . ٤١ ـ توَعدون Ôrُكن
ã

 ال8 ن8ِة Òبا� Ìوا ß¿وأب
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/@٧٤ . ٣٩ ا1ْٔرضـ وأْوَرَثنا َوْعَدُه َصَدَقنا ال8ذيى 7ِ ا¡مُد وقالوا

:@
ã
| فgا الوعد@, مطلق وأمّا

/@١٠٨ . ١٧ ـ ْفعو1ً Ò ÒX َرّبنا َوْعُد كاَن ٕان َرب�نا ُسبحاَن وَيقولون

/@٩ . ٢١ ف�ـ
ß
Ì»ÔXا وأهَلكنا َنشاء وَمن ْيناُهم Ò ÖSفأ الَوعَد ْقناُهم صَد Ú

Ôj

يكون مورد
ã
| وتستعمل استمرار@, ع� تدّل اÇXفاعلة فصيغة اXواَعدة@: وأمّا

قاتَلهم يقال@: اXفاعلة@, Xطاوعة صيغته فٕاّن التفاعل@,
ã
وكذلك| ا�هة@, هذه ٕا� النظر

بإ<ستمرار@/ فتَقاتَلوا

/@٤٢ . ٧ ـ Ì Ö¿بَع ْمناها Ò] وأ َليلًة Òثَ+ث�Ï
Ò
ºمو وواَعْدنا

/@٨٠ . ٢٠ ـ ن ÒZ1ٔا الطKور جانَب وواَعْدنا@كُم @كُم عُدو� ِمن ينا@كُم ÒS َقدأ

Ø
ح اXّدة wذه َوعداً اXراد وليس ليلة@, ث5ث� مّدة ٕا� التعاهد ٕاستمرار يراد
ليال Ì¿ع ٕالzا اُضيفت

Ø
j ث5ث�@, رابطة

ã
| الوعد ٕاستمرار وكان بعُد@, الوعـد يتحقّق

ليلة@/ أربع� ٕا� فصار اُخر@,

الوعد@/ باستمرار أيضاً ا<رتباط استمرار ٕا� ٕاشارة التعب�
ã
و|

تعا�@: قوله
ã
| وهكذا

/@٢٣٥ . ٢ ـ َمعروفاً َقو1ً َتقولوا أن ٕا1ّ اً
Ø
Ì ßº ُتواِعدوُهن8 ولِكن1

اً@/
Ø
Ì»مست تعاهدكم ٕاستمرار يكن > أيى

الوعـَد Jيط فبالعـلم والقـدرة@: العلم ع� يتوقّـف به والوفاء الوعـد ٕاّن
Ø
j

وبـالقدرة عليه@/ تعّهده فيجعل ا¡Çّق هو ما Øñ ÔZو وTموً<@, موضوعاً وخصوصيّاِته
/@
Ø ã
داخ� أو ّ خارجيى مانع Zنعه ف5 لزومه@, ح� والوفاء به ع�العمل يستطيع



١٦١ وعد

يعزبعن وأ<رضو< ال«Êوات ع�bيع علمه وTيط بذاته nتعا�عا �فا
و< وبذاته@, ذاته

ã
| اXطلق القادر فهو وجّل@, عّز قدرته وهكذا /@Fzف ذّرة مقداُر علمه

ء@/
ã
Ï¾ ٕا� Jتاج و< ء

ã
Ï¾ ُيعجزه

/@١٣٤ . ٦ ـ ْعِجزين Ô[ Ôrأن وما ٍت Ð1 توَعدوَن ما ٕان8

/@٥ . ٥١ ـ َلصاِدق توَعدوَن ا Ú̂ ٕا

/@٧ . ٧٧ ـ َلواِقع توَعدوَن ا Ú̂ ٕا

/@١٢٢ . ٤ ـ ِقيً+ ا7ِ ِمن وَمنأصدُق َحّقاً ا7 َوْعَد

/@٥٥ . ١٠ ـ َيعلمون 1 ُهم Ò Òأ@ك ولكن8 حق~ ا7ِ َوْعَد ٕان8 أ1

/@١٠٨ . ١٧ ـ فعو1ً ÒX َرب�نا وعُد كاَن ٕان َرب�نا ُسبحاَن وَيقولوَن

/@٦ . ٣٠ ـ 1@َيْعلمون النّاِس Òأ@ك ولكّن َوْعَدُه ا7ُ ِلُف Ö ÔO @1 ا7ِ َوْعَد

خصوصيّات@: تعا� �ا لوعد أّن ع� الكرZة ا<�يات هذه تدّل

ã

الّ ا¤دودة غ� وقدرته ا¤يط علمه ٕا� مستِند وعده فٕاّن لَواِقٌع@: <�ٍت@, ـ ١

وٕامساك@/ كّف ٕا� تعا� Jتاج و< ء@,
ã
Ï¾ ُيعجزها >

الواقع@, وب� بينه حجاب و< الواقع@, يطابق ما دق الص+ أصَدُق@: لَصادٌق@, ـ ٢
غ� وعد ٕا� Jتاج Ø
ح بوجه فيه فقر و< اXوجودات@, ع�قاطبة Tيط علمه فٕاّن

صادق@/

وتـزلزل اÇLٕراف دون من الواقع الثابت أ<مر هو ا¡ّق حّق@: وعَده ٕاّن ـ ٣
و< زمان Jجبه و< عنده@, م¿Îود وا¡ّق ا¡ّق@, عليه O > تعا� وهو والتباس@,

مكان@/



وعد ١٦٢

ٕامساك بوجود أو والضعف@, العجز بظهور ٕامّا اòلف فٕاّن وعَده@: لُف ÔO@> ـ ٤
/@
ã
اXتعا� مقامه

ã
| منتفية اُ<مور وهذه وجوده@,

ã
| وTدوديّة ]حجوبيّة أو وRل@,

وصفاtم@, علمهم
ã
و| وجودهم

ã
| Tدودون كلّهم اòلق فٕاّن <@َيعلمون@: ـ ٥

ٕادراك
ã
| قلوwم

ã
| اXـعرفة ضعف مع علمـه@, من ء

ã
Ï¿ب Jيطوا أن و<@يستطيعون

ا¡قائق@/

Ì¿ّوالن البعـث من ا<�خـرة@, nبعـوا يرتبط ما وجّل@: عّز مَواعـيده من ٕاّن
Ø
j

�ا ولقـاء والعـذاب النعمة من Fzف وما والنار وا�نّة وال½Íاط واñXان وا¡ساب
ذلك@/ وغ� وقربه تعا�

تعا�@: فيقول

/@٦١ . ١٩ ـ اً َمأتيّ َوْعُدُه كاَن ٕان8ُه بالَغيِب ِعباَدُه ُن ×a الر8 وَعَد ã

 ال8 َعدٍن َجنّاِت

/@٧٢ . ٢٢ ـ َكَفروا ال8ذيَن وعَدها النّاُر

/@٦٣ . ٣٦ ـ اليَوَم ٕاصلَْوها توَعدون Ôrُكن
ã

 ال8

Ô
Úsَجَه هذه

ـ ال8ذيَن َ لِيَْجِزيى ُيعـيُده Ú Ôj ْلَق Òò ا َيْبـدُء@ ٕان8ُه َحّقاً ا7ِ َوْعَد يـعاً Òb َمرِجُعكُم ٕالَيِه
/@١٠@.@٤

/@١٩٤ . ٣ ـ ـيعاد ßXا ِلُف Ö ÔH @1 ٕان8َك الِقياَمِة يَوَم ِزنا Ö ÔH 1 َرب8نا

ا Øuٕا قلـنا Xا و¾Ìعاً@, ووجـداناً عق5ً <زم اXوعـودة اُ<مـور wذه فإ<عتقاد
ا¤ـدوديّة من Tّل æأد له وليس والعـلم@, القـدرة مطلق له الّذيى �ا من صدرت

تاّمة@/ كاملة nالعوا bيع ع� وٕاحاطته حّق ووعده صدٌق وقوله والفقر@, والضعف

وجودنا فٕاّن جانبنا@, من تنشأ ا Ø̂ ٕا والضعف وا¤جوبيّة ا¤دوديّة أّن O و<
Tدودة@, والصفات القوي من لنا ما وbيع ,@ ّ ماّديى nعا

ã
| وحياتنا ,@ ّ ماّديى ّ الظاهريى



١٦٣ وعظ

/@ ّ اXاّديى nالعا wذا Tجوبون وLن

سـواء@, ع� علمه نور بسـط قبال
ã
| nالعـوا طبقات فجميع تعا�@: �ا وأمّا

Tيط@/ ء
ã
Ï¾ ع�كّل وهو ,@nالعوا اخت5ف و< مكان و< زمان Jجبه و<

إ<نقطاع بعد ٕاّ< اXعرفة@, حّق اُ<مور هذه خصـوصيّات نعرف أن لنا و<@Zكن
اُمورها مشاهدة من ونستطيع اXاّدة@, وراء ا

Ø
W nبعوا نرتبط Ø
ح اXاّدّية@, التعلّقات عن

وخصوصيّاtا@/

nالعـا ٕا� وموضوعاtا nالعـوا تلك ت�يل ا¡ّق@: عن إ<Lراف يوجب ا
Ø
Wو

nالعوا أّن عن والغفلة ا¤سوسة@, Mواّسنا ندركه ما ع� وتطبيقها ا¤سوس@, ّ يى اXاد+
من ء

ã
Ï¾ و<@يوجـد الظاهـرّية@, ا¡واّس wذه مدركة <@تكون اXاّدة nعـا وراء ا

Ø
W

فzا@/ اXاّديّة اXوضوعات

/@١٣ . ٧٦ ـ َزْمَهريراً و1@ ساً Ö Òc @ فzا يََروَن 1

و< نقيضان والزمهرير الشمس فٕاّن الظاهرّية@, اXاّديّة ا¡ياة ã
تنت Fفبانتفائه
اXاّدة@/ nعا

ã
| يرتفعان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وعظ@:

ٕائـتمر فاتaَعَظ@: wا@, وَوّصاه بالطاعـة أَمره وِعظة@: َوعظاً يَِعظه وعظَه ـ مصبا
ُوّعاظ@/ وا�مع واعظ@, وهو وعظة@, ÒXا Ëº>ٕوا نفسه@/ وكّف

اòليل@: قال منه@/ Ëºٕا والِعظَة التخويف@, فالوعظ@: واحدة@/ كلمة وعظ@: ـ مقا
قلبه@/ له َيرّق وما �òبا التذك� هو

هو ِسيده@: ابن قال بالعواقب@/ والتذك� النgصح واXوِعظة@: والِعظة الَوعظ ـ لسا
الت�يل@:

ã
و| وعقاب@/ ثواب من قلبه Øيل� ]ا ل5ٕنسان تذك�ك



وعظ ١٦٤

َرّبه@/ ِمن َموِعظٌة جاَءه ن Ò Òf

الوعظ@/ قبل واتaعظ@: /@
Ø ã
حقي� غ� ٔ<@نّه التأنيث@, بع5مة Nٔي n

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

نافعة وتنبzات مفيدة بتذّكرات ٕا�حّق ٕارشاد هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

والتـوصية@: بالطاعة وأ<مر والنgصح القلب وتلي� التخويف ـ oمفاه وأمّا مناسبة@/
اXوارد@/ اخت5ف Mسب أ<صل آثار fن

الِوعظة أصلها والِعظة مكان@/ Ëºوٕا مصدراً ء Nيى واXوِعظة مصدر@, والَوعظ
ـفة والص+ نـة والز+ ـلة والص+ عة والض+ الِعدة وكذلك اXصـدر@, من النوع لبـناء لسة ßكا�@
الوعظ اختـيار ع� ويدّل ٕافتعال وإ<تّعاظ النـوعّية@/ مع� فÇzا في5حظ وغ�ها@,

فيه@/ واXطاوعة

وَموِعظًَة َخلَفها وما ا Övَيَد Òب� ا ßX َنكا1ً َفَجعلناها Òخاِسئ� ةً ِقَرَد كونوا م Ô ÒG َفُقلنا
/@٦٦ . ٢ للُمت8ق�ـ

/@١٣٨ . ٣ للمت8ق�ـ وَموعظٌَة وُهدًي للنّاس َبياٌن هذا

وَموِعظًة قبلكُم ِمن َخلَْوا ال8ذيَن ِمن وَمثًَ+ ـناٍت ُمبي� آياٍت ٕالَيكُم أنَزلنا وَلَقد
/@٣٤ . ٢٤ للُمت8ق�ـ

مصدراً@/ كوuا من أنسب مكان Ëºٕا اXوارد هذه
ã
| الكلمة جعُل

وُهدًي ـدوِر Kالص ã| ا ßX وِشـفاٌء َرب�كُم ِمن َموِعظٌة جاَءْتكُم قد النّاُس ا Ûv@أ يا
/@٥٧ . ١٠ للمؤمن�ـ ٌة Òaوَر



١٦٥ وعظ

ـ َسـَلف ما َفلَُه ي Òx فانْ َرب�ِه ِمن َموِعظٌَة جاَءُه ن Ò Òf با الر� م وحر8 الَبْيَع ا7ُ وأحل8
/@٢٧٥ .@٢

ـ أْحَسـُن هـيىَ ã
 بال8 م ÖGوجاِد َسـنَِة Ò¡ ا ْوِعظَِة ÒXوا ِة Ò Ög ß¡با َرب�َك َسبيِل ٕا� اُدُع
/@١٦@.@١٢٥

وأحسن@/ أنسب مصدراً اXوارد هذه
ã
| الكلمة فكَون

/@١٣٦ . ٢٦ الواِعظ�ـ ِمن َتكُْن Òn أَوَعظَتأم َعَلْينا@ َسواٌء@

َقوماً َتِعظوَن Ò ßn م Ôyِم ٌة اُم8 قاَلْت وٕاذ م@/// Ô Ôuِحيتا م ßzتأت ٕاذ بِت الس8 ã| َيعدون ٕاذ
/@١٦٤ . ٧ ـ م Ôw

ُمَعذ� أو ُمْهِلُكُهم ا7ُ

أ<حوال@/ بتناسب مفيدة وتنبzات بتذّكرات إ<رشاد يراد

إ<قبال حالة وحصول التقوي مورد
ã
| يؤّثر ا Ø̂ ٕا واGداية إ<رشاد أّن O@>و

الكتاب أو اXبعوث
Ø ã
النّ� جانب من اGداية تكون أن ب� فرق و< وا¦ايل@, والتوّجه

ف5 وإ<عـراض@: إ<دبار مورد
ã
| وأمّا ناصح@, Uلص واعظ من ]وعظـة أو اX�ل

كان@/ وجه ّ بأيى التذّكر ينفع

تعا�@: فقال ا�هة@, هذه ٕا� بإ<شارة hالكر القرآن صّدر وقد

للُمت8ق�@/ ُهدًي فيه َريَب 1 الكتاُب ذلَِك

والعقل بالطبع للنفس صيانة حالة حصول اXورد@: هذا
ã
| التقوي من واXراد

ٕا� وإ<قبال ا¦ايل وIقّق النفسانّية@, القبيحة وأ<عFل ا¡يوانيّة الرذيلة الصفات عن
ا<ط5ق@/ ع� وIصيله ا¡ّق جهة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وعي ١٦٦

وعي@:

وأوَعْيت َوْعياً@/ أِعيـه العلم ووَعْيُت ء@,
ã
Ï¾

Ø
ËÈ ع� تدّل كلمة وعي@: ـ مقا

إ<بدال@, باب من عندنا وهو َلبة@وأ<صوات@, Òفا� الَوَعي: وأمّا اُوِعيه@/ الِوعاء
ã
اXتاَع@|

الغ�@/ وأ<صل

اXتاع وأوعيت وتدّبرته@, حفظته وعد@: باب من َوْعياً ا¡ديث وعيت ـ مصبا
واستوعيته وأوعيته وbعه@أوعية@/ َمع@, ÔN@ أيى ء,

ã
Ï¿ال ما@يوَعي@فيه والِوعاء: الِوعاء@/

ã
|

كّله@/ ء
ã
Ï¿ال أخذ وهو إ<ستيعاب

ã
| لغة

ٕاذا العـظُم ووَعي وLوه@/ حديثاً حِفظ أيى َوْعياً@, يعيى وَعي ـ ٢٧٢.٢ الع�
ع� Íاخ

Û
ال½ والواعية@: لغتان@/ إ<عاء@,

ã
و| الِوعاء

ã
| شيئاً وأوعيت /@Ì

Ö
كَ« بعد 	Sا

وخـطيب آَوي@, وبَنات الك5ب أصوات من والَوعَوَعة@: فع5ً@/ منه أdع nو اXّيت@,
الَوعـواع واXصدر ِمهذار@, أيى قبيح له نعت َوْعواع@: ورجل حَسن@/ له نعت َوْعَوٌع@:

الواو@/ ع� Ì»للك كراهية ع�ِوعواع Ì»يك@>
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| Pعله ء

ã
Ï¾ Jفظ بأن احتواء@, مع حفظ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

معنويّاً@/ أو كان ماّديّاً كالظرف@/ واستي5ئه آخر ء
ã
Ï¾ ضمن

Tّل@/
ã
| اXتاع وحفظ مستقّراً@/ القلب

ã
| وجعله العلم حفظ مصاديقه@: ومن

الِوعاء@/
ã
| اXال وحفظ ا¡افظة@,

ã
ا¡ديث| وحفظ

أ<صل آثار fن وا�	@: وإ<ستيعاب@, وا�مع@, والتدّبر@, ,@
Ø
ËÉال ـ oمفاه وأمّا
ا¢تلفة@/ موارده

ã
| ولوازمه



١٦٧ وعي

أ<صوات@/ حكاية باب fن والَوعواع@: الَوْعوعة وأمّا

ِكْدنا كذلَك أخيـِه ِوعاِء ِمن iْسـتَخَرَجها Ø Ôj أخيـِه ِوعاء َقبَل م ß ßxبأوِعَيـ@ فبَدأ
/@٧٦ . ١٢ ـ ِليوسَف

Ø
ح ء
ã
Ï¿لل ظرفاً يكون Xا ÓÊºٕا جعل مصـدر أ<صل

ã
| الِوعاء أّن والظاهر

أوعية@/ وا�مع فيه@, Jفظ

ـ واِعـيَة اُذٌُن ا Òzوتَِع َتذكرةً َلكُم ِلَنْجَعَلها ا�ارية@ ã| لنا@كُم Ò Òa اXاُء َطغا ا Ø ÒX ٕانّا
/@١٢ .@٦٩

ã
| استعFله وغلب اXوافق@,

ã
ÏÈالرا اXطّلع ]ع� ُنب Ôكا� صفة اُ<ُذن أّن سبق

ء
ã
Ï¿لل ]ع�ا¡افظ والواعية@صفة وإ<ط5ّع@/ السمع حاّسة ا¢صوصة@وهيى ا�ارحة

كالظرف@/ عليه مستولياً يكون Mيث

وحافظاً مُدِركاً إ<ط5ّع@وكونه النفس@بلحاظ وهو ,
Ø ã
æالروحا اُ<ذن هنا واXراد

النجاة
Ø
j للمخالف�@, ه5ك ووقوع اXاء

ã
| الطغيان من اXستفادة للتذّكرات وضابطاً

للمؤمن�@/

/@١٨ . ٧٠ ـ فأْوَعي ع Òbو Úوتََو� َمنأدبَر َتدعو َوي للش8 نَّزاعًة َلظَي ا Úuٕا @كَّ+

/@٢٣ . ٨٤ ُيوعونـ ]ا أْعلَُم وا7ُ بوَن ُيكَذ� َكَفروا@ ال8ذين َبل

إ<فـعال وهيى الصـيغة
ã
| وي5حظ وحفاظ@, وعاء

ã
| ء

ã
Ï¿ال جعل إ<يعاء@:

الفاعل@/ من الصدور جهة ٕا� النظر

وِوعاء ِحفاظ
ã
| جعله

Ø
j بالدنيا يتعلّق وما اXال bع اُ<و�@: ا<�ية

ã
| ف�اد

جريان خ5ف ع� منه@: روحانيّة نتيجة نتيجة وأخذ ٕاستفادة دون من كذلك وٕابقاؤه
وليست ا<�خرة@, ٕا�ا¡ياة wا مقّدمة@وَمزرعة@ووسيلة@يتوّسل الدنيا ا¡ياة فٕاّن ا¡ياة@,



وفد ١٦٨

/@oعظ خ«Ìان وهذا ومقصودة@, مطلوبة نف«Îا
ã
|

Nعلون@من@برنا¶@الكفر@والتكذيب يراد@ٕاحاطته@وعلمه@تعا�@]ا الثانية: @ا<�ية
ã
و|

اُمورهم من ء
ã
Ï¾ æأد عليه O > تعا� �ا أّن مع Ìºائرهم@,

ã
| وخفاء حفاظ

ã
|

ال«Êوات
ã
| ء

ã
Ï¾ و<يعجزه وكيف@يشاء, شاء ]ا القادر وهو نيّاtم, وتداب�هم@وسوء

اُ<مور@/ أزمّة وبيده وأ<رض@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفد@:

يِفدون@/ القوم الواِفد@: منه وطلوع@, ٕا¾Ìاف ع� يدّل صحيح أصل وفد@: ـ مقا
َعظFِن Yا والواِفـداِن@: إ<Ìºاع@/ وإ<يفـاد@: سائرها@/ يَسـبق ما إ<بل@: من والواِفد

أ¾Ìف@/ وأوَفد@: ضغ@/ ÒXا عند اòّدين من ناِشزان

ع� Nمع وقد واِفد@, فهو ُوفوداً@, وعد باب من َوفْداً القوم ع� وفَد ـ مصبا
/@�ا َوفْد ا¡اّج ومنه وَوْفد@/ وُوفaد ُوفّاد

أو فتح
ã
| ملِك ٕا� قوم عن يَِفد الّذيى وهو واِفد@, الَوفْد واِحد ـ ٨٠.٨ الع�

Ìب
Ù
ال« سائر ما@سبق وغ�ها@: والقَطا إ<بل من والواِفد أوَفدوه@/ والقوُم أمر@/ قضّية@أو

أ¾Ìَفْت@/ ا�بال@: فوق أ<وعاُل وتوفaدت وُوروده@/ انه Ò�َط
ã
|

عليه وفَد ِسيده@: ابن أم�@/ أو مَلِك ٕا� خرج ٕاذا ِوفادًة@: يَِفد ف5ن وفََد ـ لسا
واِفد@/ فهو قَِدم@, وإ<عاء�@: �@كالِوعاء ع�البدل وإفادًة وِوفادًة وُوفوداً َوفداً يِفد وٕاليه
وقد واِفـد@/ فجمع الُوفود وأمّا bع@/ وقيل bـع@, Ëºفٕا والَوفد والُوفود@, الَوفْد وهم

ف@/
Ò
Ì¾أ ٕاذا ٕايفاداً@, ف5ن وأوفَد فوَقه@/ أ<م�الّذيى ٕا� أ<م� وَوفّده ٕاليه أوفَده

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٦٩ وفد

والتحقيق@:

الوافدون القوم مصاديقه@: ومن وورود@/ قدوم هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

مضغ عند اòّدين من الناشز واXرتفع س�ها@,
ã
| والط� إ<بل من والسابق ٕا�مَِلك@,

الطعام@/

أ<صل خواّص fن وإ<ستباق@: والطلوع وإ<Ìºاع إ<¾Ìاف ـ oمفاه وأمّا
ولوازمه@/

ـ ِوْرداً Úsَجَهـ ٕا� الُمْجـِرميَن وَنسوُق َوْفداً ـِن ×a الر8 ٕا� Òـِق� ت8 ÔX ا ÔÌ Ô¿ Ö ÒL يَوَم
/@١٩@.@٨٥

قريب اXفهوم وهذا وورود@, قدوم هو والَوفد@: وbع@/ وسوق بعث هو :@Ì¿Ò¡ا
فع� اXتأّخرة@/ ا�هة ٕا� الوفد

ã
و| أ<ّولّية@/ جهة ٕا� Ì¿¡ا

ã
| والنظر ,@Ì¿¡ا من

ما عنه ينوُب وقد أ<لفّية@:
ã
| Fك ,@Ì¿¡ا من مطلقاً مفعوً< الوفد يكون أن يصّح هذا

َدّل@/ عليه

]ناسـبة الوافدين ا�Fعة مورد
ã
| يسـتعمل وقد مصـدر@, أ<صل

ã
| فالَوفد

و< وأنسب@, أو� الكرZة ا<�ية
ã
| مصدراً كونه ولكّن والورود@, القدوم مفهوم مطلق

ا�معّية@/ بصورة الرaن ٕا� وورودهم ا�Fعة قدوم
ã
| خصوصيّة

صيانة عن عبارة هو الّذيى التقوي بتناسب ب�أ<Êºء@: من الرaن Ëºٕا وِذ@كر
Ì¿¡وا الرaة@, نزول اقتضاء يوجب وهذا الكدورات@وا¤ّرمات@, عن النفس@وحفظه

الرaن@/ ٕا� والوفد

والوقوع أ<ّول
ã
| الصدور جهة ٕا� النظر Fzف ي5حظ والتوفيد@: إ<يفاد وأمّا

ع�شخص@, ووارداً جعله@وافداً فيقال@أوفده@أيى متعّدي�@/ Fuٕا�كو مضافاً ,
ã
æالثا

ã
|



وفر ١٧٠

وّفده@/ وكذلك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفر@:

/@�ا ووَفره َموفور@, وهو يِفُر ُء
ã
Ï¿ال وَفر و[ام@/ ع�ك�ة تدّل كلمة وفر@: ـ مقا

يُنقص n زادة ÒXا والَوْفراء: منه@/ الَوْفِر واشتقاق@ٕاËºاXاِل ّمة@/ Ôا� دون ْعر: aالش ومنه@َوفْرة
ء@/
ã
Ï¾ أدZها من

باب من َوْفراً ووفرته وكمل@/
Ø
k ُوفوراً@: وعد باب من َيِفر ُء

ã
Ï¿ال وَفر ـ مصبا

أِفره الِعرض ووفرت فارق@/ واXصدر يتعّدي@, و< يتعّدي وأ@كملته@, أ[مته أيضاً@: وعد
ٕاذا توف�اً@, طعامَه له وّفرُت زيد@: أبو قال مبالغة@/ ووّفرته ووقيُته@/ ُصنته أيضاً@: َوْفراً
أعطيته توف�اً@: حقّه عليه ووّفرت ٕاليه@/ ته

Ø
YفÍ¼ ع�@كذا@: وَتوّفر أ[مته@وn@تنقصه@/

استوفاه@/ أيى فاستوفره@, ا�ميع@,

َمـوفور@/ وهو ء@,
ã
Ï¾ منه يَنقُص n الّذيى الكث� اXال الَوْفر@: ـ ٢٨٠.٨ الع�

عر@: aالش من والَوفْرة توف�اً@/ وّفرناه واXستعمل وُوفوراً@/ ِفَرًة َوفرناه وقد التاّم@/ والواِفر@:
اُ<ذن�@/ بلغ ما

ِعـرضه ووَفـره ُوفور@/ وا�مع الواسع@/ الكث� واXتاع@: اXال من الَوفر ـ لسا
ينقصه@/ n طيّباً كث�اً له أبقاه كأ@نّه يشِتمه n له@: ووفaره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بكلمة بالفارسـيّة عنه Ø	ويع ك�ة@,
ã
| سـعة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

/@�æفراوا�



١٧١ وفض

ٕاذا اهBم@/
ã
و| كFل@,

ã
و| [امّية@,

ã
و| bع@,

ã
و| ك�ة@,

ã
| سعة مصاديقه@: ومن

القيدان@/ فzا لوحظ

/@١٣ . ١٧ ـ َموفوراً َجزاًء َجزاؤكُم Úsَجه فٕاّن م Ôyِم َتِبَعَك ْن Ò Òf اذَهْب قاَل

اXضّيق@/ ا¤دود القليل ا�زاء قبال
ã
| وهذا واسع@/ كث� Pزاء زي ÔN أيى

يـبعد برناVه@:
ã
| ØÍ¼وأ والشيطان ّ الغيى سـبيل اتّبع ٕاذا إ<نسان أّن O@>و

الفيوضات ال5ّهوت@وعن عن@أنوار Tجوباً ويكون ا¡ّق@والنور, عن@¼Íاط بالتدريج
واXضيقة الض5ل مورد

ã
| واقعاً حينئذ فيكون والف5ح@, والرaة السعادة الربّانيّة@وعن

من بوجـه وف5ح وSـاة Hلّص له وليس الشـديد@, والعـذاب والظلمة وا¤روميّـة
الوجوه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفض@:

وجـاء ع@/
Ò
Ìºأ ٕايفاضاً@: أوفَض ـ اُ<و� متباينة@/ كلFت ث5ث وفض@: ـ مقا

ـ والثالثة الناس@/ من الِفَرق أ<وفاض@: ـ والثانية َعَجلة@/ أيى وأوفاض@, َوفَض ع�
ِوفاض@/ وbعها الِكنانة@, الَوْفضة@:

وأوفَض أوفاز@/ مثل ع�عجلة@, أيى ع�أوفاض@, لقيته يقال@: وفض@: ـ صحا
تعا�@: قوله ومنه أÌºع@/ أيى واسَتوَفض@,

يوِفضون@/ ٕا�ُنُصب م Úu@كأ@

عة@/
ß
Ì»ُم أيى ِميفاض@, وناقة واسـَتعجَله@/ طرده ٕاذا اسـَتوفضه@, أيضاً@: ويقال

الِفَرق وأ<وفاض: وا�مع@ِوفاض@/ َخَشب@, فzا ليس من@أَدم كا�عبة ء
ã
Ï¾ والَوْفضة@:

/@
× Ø

ش قبائل من وأ<خ5ط الناس@, من



وفض ١٧٢

,ËÒÈَوَفض@وَو وأ<وفاض@وأ<وضام@واحدها َحي@/ aالر ِثفال وقاية َوْفض@: ـ لسا
ِبسـاطاً@/ له بسطَت ٕاذا وأوضمُت@, لف5ن وأوفضُت الّلحـم@/ عليه يُقطـع الّذيى وهو

أÌºَعْت@/ إ<بل@: ووفَضت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصـاديقه@: ومن انبساط@/
ã
| Ìºيع جريان هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ<صل أّن

َسْبح@, مع @مشzا
ã
أÌºعت@| والناقة@ٕاذا لغ�ه@, حركة@لنفسه@أو جريان@أو

ã
إ<ستعجال@|

ٕاضطراب@/ غ� من ا�ريان
ã
| ال«Ìعة وهو

الَبْسـط@, ومطلق والِكنانة@, َرَحًي@, أو للحم والبساط العجلة@, ـ oمفاه وأمّا
أو ا<Ìºاع وبـ� بيyا Dف بتناسـب Vازيّـة ã

æعاf والطرد@: الناس@, من وأ<خ5ط
ا<نبساط@/

وقلّة ]ع�العجلة الوفز فٕاّن الوفز@, ماّدة من ُاخذ ا Ø̂ ٕا مع�العجلة أّن والظاهر
إ<ستقرار@/

ِمَن ُرجون ÒO يَوَم يوَعدون@, ال8ذيى َيوَمهم ُي+قوا Ø
َح وَيلَعبوا وضوا ÒOَفَذْرهم
/@٤٣ . ٧٠ ـ يوِفضون ٕا�ُنُصٍب م Ô Úu@كأ@ Ìاعاً@ ßº ا1ٔجداِث

والنgُصب ع�ا¡الّية@, ومنصوب Ìºيع@, bع Ìاع
Ù
وال« القبور@/ ]ع� أ<جداث

تثبيت وهو بالنaصب متِّصفاً يكون ما ]ع� و¾Ìيف@: كصعب والنaصيب النaْصب bع
الوصول

ã
| ٕاليه أو به ل5ٕهتداء ع5مة ُينصب ما واXراد ورفعه@, بٕاقامته Tّل

ã
| ء

ã
Ï¾

والدفن@/ وإ<خفاء الس�
ã
| حقيقة والق	@: وهدفه@/ مقصده ٕا�

إ<نسان نفس كذلك ال�اب@: Iت Ò ÔOو Òويُس� يُدفن إ<نسان بدن أّن Fوك
Çwذه وTجوباً الع5ئق بتلك Tدوداً فيص� النفسانّية@, وا¦اي5ت القيود Iت Òيُس�



١٧٣ وفض

wا@/ ومستوراً القيود

باòـروج يؤَمـروا أن ح� ٕا� hوتسـتد تب� وا¤بوسـيّة ا¤ـدوديّة وهذه
اXعاد@/ ٕا� وا¡ركة م

Ø
wر لِقاء ٕا� والتوّجه وإ<نط5ق

تعا�@: قال Fك اXتعال@, �ا ٕا� العود هو أ<صيل ي ÒxنXوا اXقصد فٕاّن

/@١١ . ٣٠ ـ تُْرَجعون ٕالَيِه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôj ْلَق Òò ا َيْبدُء@ ا7ُ

قبلها@: وما الكرZة ا<�ية وظاهر

م@/ Ôyِم َخ�اً@ ل ُنَبد� أن Ò	َع

بعدها@: وما

ة@/ ِذل8 َترَهقُهم @أبصاُرُهم عاً ُخش8

اòارجـيّة الظلFنيّة الدنيـويّة والقيـود اXاّديّة التعلّقات من اòروج اXراد أّن
ا<�خرة@, ٕا� الدنيا ا¡ياة عن وإ<نتقال باXوت يتحقّق ا Ø̂ ٕا اòروج وهذا والنفسانّية@,
منxي له وتتحّصل النفس@,

ã
| آثارها وتب� ا¡ا@كمة@, اXاّديّة الع5ئق هذه عن فينقطع

حياة ٕا� الوصول Øويتم� ا<�خرة@, nعا ٕا� قهراً س�ه ويري والذّلة@, اòشوع حالة
وع� ٕادرا@كه Mسـب كّل النفس@, ٕانبساط ٕادامة

ã
| وسـعة

Ø ã
æروحا وعيش منطلقة

الوصـول Øيتم� الّذيى اXقصود@, اGدف ذلك جانب ٕا� Ìºيعاً فيس� حاله@, اقتضاء
ه حـد+ عن التجاوز يسـتطيع > Mيث وTـدودّيته@, وضـعفه قصـوره يشاهد

Ø
j ٕاليه@,

ا�هد@/ كّل جّد وٕان اXكتسبة@, مرتبته عن
ã
والتعا� ال�فّع و< اXوجود@,

اXستمّر@, mالدا إ<بت5ء وكFل ا¡قارة وuاية الذلّة غاية نفسه
ã
| يري وهنالك

وانط5قاً@/ وSاًة Hلّصاً لنفسه يظّن ف5

ّس Ò ÔJ و< النار@, فوق عذاب وهذا ويأساً@, ح«Ìة نفسـه
ã
| يشاهد وحينئٍذ



وفق ١٧٤

وا¡«Ìة@/ اليأس به أحاط ٕاذا oا�ح وحرارة النار عذاب

َتنا
Ò
Ì
Ö
َح« يا قالوا َبْغتًة الّساَعُة م Ôtجاَء ٕاذا Ø
َح ا7ِ بِلقاِء بوا كذ8 ال8ذيَن ÒÌ ß»َخ َقد

/@٣١ . ٦ ـ فzا ْطنا@ َفر8 ما Ò	َع

فٕاّن اXـوت@, ٕادراك وهو اXذكور@, اXعـ�
ã
| ´Í½كالت الكرZة ا<�يـة وصدر

قوله@:

يوَمهم@/ ُي+قوا Ø
َح وَيلَعبوا وضوا ÒO َفَذْرُهم

من Oرجون يوم اليوم@, لقاء ٕا� يسـتمّران ا Ø̂ ٕا واللaعب وض Òòا أّن ع� يدّل
والنشور@/ البعث ع�يوم ا<�ية تنطبق ف5 أ<جداث@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وفق@:

واتّـفق اXوافـقة@/ الَوْفـق@: منه الشـيئ�@, م5َُءمة ع� تدّل كلمة وفق@: ـ مقا
/@ Ö�َمتواِفق اجتمعا F Øu@كأ صادقتُه ف5ناً@: ووافقُت وت5ََءما@/ تقاربا الشيئاِن@:

موافقة ووافقه التوفيق@/ من َيِفق@, أمره وَوِفق سّدده@/ توفيقاً@: �ا وفّقه ـ مصبا

أيى عياله@, ِوفُق وكسبُه أصلحت@/ بيyم@: ووفقُت ٕاتّفاقاً@/ واتّفقوا القوُم وتَوافَق وِوفاقاً@,
كفايxم@/ مقدار

َوْفق@, فهو واحد@, تَيـفاق ع� متaِفق متِّسق ء
ã
Ï¾ gكل الَوْفق@: ـ ٢٢٥.٥ الع�

أيى كذا@, مَوضع ã
| ف5ناً وافقت تقول@: وإ<ّتفاق@, اXصـاَدفة مع�

ã
| اXوافَقـة ومنه

Ø
ح عبد يتوفّق > وتقول@: معاً@/ عليه اتّفقنا أيى كذا@, ع�أمر ف5ناً ووافقُت صادفته@/
وفاق@/ ع� أمرنا من وكنّا رشيد@/ مَوفaق فهو ,@�ا يوف+قه

تابعته@, قولك أّن وافقته@: وقولك زيداً@, تابعت ب�قولك الفرق ـ ٢٤٥ الفروق



١٧٥ وفق

من ء
ã
Ï¾

ã
| معاً Bاتّفق gا أ نّ يفيد ووافقته فيه@, به اقتديت ء

ã
Ï¾ منه تقّدم قد أ@نّه يفيد

ومن أصحابه@/ به يريد تابعه@: ومَن :@
ã
أبو@ع� وقال توفيقاً@/ التوفيق يى Ød ومنه أ<شياء@,

لنظ�ه@, تابع ٕانّه يقال > والنظ�@: أصحابه@/ ِمن يكن n وٕان بقوله قال مَن يريد وافقه@:
النظ�النظ�@/ يوافق أن وNوز اXتبوع@/ دون التابع ٔ<ّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـو أ<فعال@, أو أ<فكار جهة من Wاثلة هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ<صل أّن

جهة من Wاثلة فيه ي5حظ و< الذوات@, ب� تَساٍو هو ا¦اثل أّن كم ا5òف@/ يقابل
وأ<عFل@/ أ<فكار

وإ<تّسـاق وإ<ص5ح واXصادفة واXصادقة واXقاربة ا5Xءمة ـ oمفاه وأمّا
/@
ã
æعاXا هذه ي5زم اXوافقة حصول فٕاّن ولوازمه@, أ<صل آثار fن والتسديد@:

من اFXثلة
ã
| استمرار حصول ع� تدّل والصيغة كاXواَفقة@, مصدر والِوفاق

اòصوصيّات@/ وسائر وأ<فكار أ<عFل جهة

Ìاباً Ò¾1َو بَْرداً@ فzا@ 1@َيذوقوَن أْحقاباً فzا Ò1ِبثـ� ///@ كاَنتِمْرصاداً @
Ò
Úsَجه ٕان8

/@٢٦ . ٧٨ ـ ِوفاقاً َجزاًء وَغّساقاً@ @ ÓD Òa ٕا1ّ

تعا�@: قوله
ã
| الطغيان

مآباً@/ Òللطّاغ�

عن وQاوزوا اسـتك	وا الّذين ويراد التجاوز@, مع ا¡ّد عن ا<رتفاع ]عـ�
وأضّلوا@/ وضلّوا وإ<عتدال الطاعة عن وخرجوا وظائفهم حدود

وفضله@, رaته عن Tروماً نفسه جعل فقد ا�ليل@: رب+ه @قبال
ã
| العبد طغي فٕاذا



وفق ١٧٦

Tيط
ã
| نفسه فأخلد والف5ح@, الص5ح مقام عن واLرف الرشد@, سبيل عن وضّل

ا�زاء هو وهذا ع�ا<�خرة@, الدنيا ا¡ياة وآَثَر ا�ّنة@, ِنعم عن وأبعده والنار@, العذاب
ٔ<عGFم@/ اXواِفق

لوحظت قد اXوافقة وأّن واXبالغة@, التأ@كيد ٕا� ٕاشارة اXصدر@: بصيغة والتعب�
مفعول@/ أو ٕا�فاعل نسبة أو صدور ٕا�جهة نظر دون من ,@ هيى حيث ومن نف«Îا

ã
|

/@٣٥ . ٤ بَيFyـ ا7ُ ُيوف�ق أهِله@/// ِمن اً Ògَح فاْبَعثوا F Ôyبي ِشقاَق Ôrِخْف وٕان

ـ وتوفيقاً@ حساناً ٕا ٕا1ّ ٕانأَرْدنا@ با7ِ ِلفوَن ÒJ َعْنـَك@/// وَن Kَيُصد Òناِفقـ� ÔX ا رأيَت
/@٦٢ . ٤

ـ بـا7@ ٕا1ّ
ã
تَوفي� وما اْسـَتطعُت ما ا1ٕص+َح ٕا1ّ ريُد اُ ٕان ُشـَعْيب@/// يا قالوا

/@٨٨ . ١١

والتقارب إ<لتيام Jصل Ø
ح خر@, �> مُوافقاً ء ãÏ¾ أو شخص جعل التوفيق@:
والتباعد@/ والتخالف التنافر ويرتفع ,@Fyبي

واXؤمنـ� اXنافقـ� ب� Dف واXوافقة إ<لتـيام Iصيل يراد الثانية@: ا<�ية
ã
ف

ٕا� وم5َءمxم تقري}م ٕاNاد �ص�
Ø ã
النّ� شعيب يريد الثالثة@:

ã
و| �ص�@/ �ا برسول

ويكونوا أمرهم@, ويتّسق حاGم@, يصلح Ø
ح وأنبـيائه@, وعباده وأحكامه ودينه �ا
الزوج�@, ب� Dف وا¤بّة والتقارب الت5ؤم ٕاNاد اُ<و�@: ا<�ية

ã
و| وحّق@/ صدق ع�

وعم5ً@/ فكراً وتوافق تفاهم ع� ويعيشا ,@Fyع وا5òف الشقاق يرتفع Ø
ح

ع�خصوصيّة والصفات الذات تقدير ٕا� ومرجعه :@
Ø ã
تكوي� ٕامّا التوفيق ٕاّن

Ø
j

وتـقارب [ايل وGا الصا¡ة@, وأ<عFل الروحانيّة والصفات الصحيحة العقائد m5ت
ال5ّهوتّية@/ ا¡قائق ٕا�



١٧٧ و|

/@٢٠ . ٨٣ ـ بون قر8 ÔXا ¿Îُده يَ َمرقوٌم ِكتاٌب ِعل�ّيوَن@ ما أدراَك وما

من جهة ّ أيى
ã
| ا¡ّق هو ما ٕا� واGداية ا<رشاد ٕا� ومرجعه :@ ّ ت¿Ìيعيى وٕامّا

ُكتب@: بٕانزال أو ُرُسل ببعث أو رaانيّة ٕالقاءات بوسيلة وأ<خ5ق@, وأ<عFل أ<فكار

/@٢ . ٦٢ ـ َة Òg ß¡وا الِكتاَب وُيَعل�مُهم zم ويَُز@ك� آياِتِه zم َعلَ َيتلو م Ô Öyِم َرسو1ً

وب5 ]با¾Ìة ٕامّا اXتعال@, �ا جانب من يتحقّق ا Ø̂ ٕا فالتوفيق صورة@: ّ وع�أيى
الكتب@/ وٕانزال أ<نبياء بعث

ã
| Fك بواسطة أو إ<لقاء@/

ã
| أو اòلق

ã
| Fك واسطة@,

ã
| Fك اXتعال@, �ا ٕا� الناس من اءي Ò�Xا الظاهر التوفيق نسب قد هذا وع�

والثالثة@: اُ<و� ا<�ية

با7@/ ٕا1ّ
ã
تَوفي� وما ,@F Ôyبَي ا7ُ يَُوف�ق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

و|@:

ال¿Ìط@/ وٕا@كFل العهد ٕا[ام الوفاء@: منه وٕا@كFل@, ع�ٕا[ام تدّل كلمة و|@: ـ مقا
ء
ã
Ï¿ال وتوّفيُت وافياً@/ ٕايّاه قضيتَه ٕاذا ء@,

ã
Ï¿ال أوفيتُك ويقولون@: /@

Ø ã
َو| فهو أو|@, :@ Ò|وو

/@�ا تَوفّاه للمّيت@: يقال@: ومنه شيئاً@/ منه تَ�ك n Ø
ح كّله@, أخذتَه ٕاذا واستوفيته@,

أوفياء@/ وا�مع ,@
Ø ã
َو| والفاعل َوفاًء@, به

ã
أ| والوعد بالعهد وفيت و|@: ـ مصبا

يتعّدي ّ الرباعيى فجعل إ<يفـاء@, أحسَن نذَره Ò|أو أبو@زيد@: قال ٕايفـاء@/ به وأوفيُت
ع� Ò|وأو /@ Ø|وَو قال ]ا Ò|وأو ٕايّاه@, ووفّيته حقaه أوفيته أيضاً@:

Ø ã
èالفارا وقال بنفسه@/

ٕاذا بنفسه@: ء
ã
Ï¿ال و| وقد اXوت@/ والوفاة@: أماته@/ :@�ا وتَوفّاه عليه@/ ف

Ò
Ì¾أ ء@:

ã
Ï¿ال

واٍف@/ فهو ,@
Ø
k

فقد الgال [ام بلغ ء
ã
Ï¾ وكّل واٍف@, فهو ا�ناح@, ريُش Ò|و ـ ٤٠٩.٨ الع�



و| ١٧٨

:@
Ø ã
و| ورجل واٍف@, وكيٌل مثقاً<@, يِزن درهم أ@نّه

ã
يع� واٍف@, درهم ويقال@: /@

Ø
kو Ò|و

ٕانساناً
ã
تُوا| أن واXوافاة@: فوَقها@/ أ¾Ìف ٕاذا أ<رض@, من ف

Ò
Ì Ò¾ ع� Ò|وأو َوفاء@/ ذو

ف5ن@/
ã
Ø|وتُُو نيaة@/ ÒXا والوفاة@: أجره@, ووفّيته حقaه@, أوفيته وتقول@: اXيعاد@/

ã
|

ُوفيّاً ُء
ã
Ï¿ال Ò|وَو /@

Ó
]ع� وأو|@, بعهده@, Ò|و يقال@: الَغدر@, ضّد الَوفاء@: ـ صحا

وافيّاً@/ حقّه أعطاه وَوفّاه@: حقّه وأوفاه /@ Ôوك�
Ú
k ُفعول@: ع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالتكوين التعّهد كان سواء بالتعّهد العمل ٕا[ام هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

/@
Ø ã
العر| با�عل أو بالت¿Ìيع أو

وغ�ها@/ وإ<@كFل إ<[ام وب�مواد بيyا الفرق يظهر وwذا

أو با¡رف ويتعّدي بالتعّهد@, العمل حصول [اميّة ]ع� <زم اXاّدة من وا£ّرد
ويستعمل ووفaيه@/ نذَره Ò|وأو بعهده Ò|وو واٍف@, درهم فيقال@: بالتضعيف@, أو باGمزة

ã
| وي5حظ به@/ ووّفيت به أوفيت فيقال@: للتأ@كيد@, الباء حرف مع أ<لف أو التضعيف

الوقوع@/ جهة التفعيل
ã
و| الصدور@/ جهة إ<فعال

النذر@, وقضاء الوعد@, وٕا[ام ال¿Ìط@, وٕا@كFل وٕا@كFله@, العهد ٕا[ام مصاديقه@: ومن
حّقـه@/ هو ع�ما ء

ã
Ï¾ ع� إ<¾Ìاف oوتتم أ<جر@, وتgيل اXعهود@, ا¡ق وٕاجراء

الكيل@/
ã
| أو الدرهم

ã
| وا¦اميّة نفسه@, تأديب

ã
Nب| ما ورعاية التوّجه oوتتم

:@
ã
| Fك ,@ ّ الت¿Ìيعيى بالتعّهد فالوفاء

/@٤٠ . ٢ ـ فاْرَهبوِن َ وٕايّايى بَعهدكُم اُوِف بَعْهديى وأوُفوا@

/@٢٠ . ١٣ ـ ـيثاق ßXا و1@ينُقضوَن ا7ِ بَعْهِد ُيوفوَن ال8ذيَن



١٧٩ و|

/@٥٧ . ٣ ـ اُجوَرُهم zم فيَُوف� اِت ß¡وَعِملوا الّصا آَمنوا ال8ذيَن وأّما

/@٧٠ . ٣٩ ـ َعِمَلْت ما نَْفٍس Kُكل َيْت َوُوف�

منظور مقصد ٕا� ل5ٕيصال Øب�ÇXا وال	نا¶ واضح طريق ٕانشاء هو الت¿Ìيع@:
قبال

ã
| ÓDوتسل تعّهداً فيكون الطريق@, يرتبطwذا ما ّ الت¿Ìيعيى والتعّهد باط5ً@/ أو حقّاً

وجزاًء@/ الطرف�عم5ً من التوفية فيلحقه ,@ ّ إ<G×يى والدين ال	نا¶

ع�الوقوع@/ لد<لxا التفعيل بصيغة للعبد ا�زاء مقام
ã
| Ø	ويع

:@
ã
| Fك ,@

Ø ã
العر| بالتعّهد والوفاء

/@١ . ٥ ـ بالُعقود أوُفوا آَمنوا ال8ذيَن ا Ûv أ يا
/@٨٥ . ١١ ـ بالِقسط واñßXاَن ْكياَل ßX ا أوُفوا قوِم ويا

العرف ٕا� مسـتند اòصوصيّات جهة من واñXان والكيل العقـد تعي� فٕاّن
<زم العـرفيّة باُ<مور والتعّهد البلدان@/ باخت5ف Hتلف خصوصيّاtا فٕاّن اXوجود@,

معروف@/ تعّهد ّ بأيى الوفاء بلزوم حكم الشارع فٕاّن و¾Ìعاً@/ عرفاً wا الوفاء

:@
ã
| Fك التعّهد@, ]طلق والوفاء

/@٣٤ . ١٧ ـ َمْسؤو1ً كاَن الَعْهَد ٕان8 بالَعْهِد وأوُفوا
/@٧٦ . ٣ ت8ق�ـ ÔXا Kب ÔJ ا7َ �فٕان8 وات8 بَعهدِه Ò|َمنأو Ò	 بَ

. ٢ ـ عاَهُدوا ٕاذا بَعهِدِهم وُفوَن ÔXوا ةَ @كوى وآçالز8 لوةَ الص8 وأقاَم ///@ Ú ß�ال ولكن8
/@١٧٧

كان ٕاذا@ للناس أو لل¿Ìع أو � التعّهـد
ã
| كان سـواء <زم@, بالعهـد فالوفاء

معروف@/ بأمر التعّهد كان ٕاذا ,@
Ø ã
وعر|

Ø ã
وعق� ّ و¾Ìعيى ّ ٕاG×يى ولزومه معروفاً@,

تعا�@: �ا يقول ما بالعهد@, الوفاء وجوب
ã
|

ã
ويك



و| ١٨٠

/@١١١ . ٩ ـ ا7 ِمن بَعهده Ò|وَمنأو

التعّهد@/ مطلق قبال
ã
| والعصيان التخلّف ع�قبح ا¢الفة ]فهوم فيدّل

:@
ã
| Fك ,@

Ø ã
التكوي� بالعهد والوفاء

/@٧٠ . ١٦ ـ الُعُمر ٕا�أْرذَِل Kُيرد َمن وِمنكُم ا@كُم َيتََوّف @ Ø Ôj َخَلقكُم وا7ُ

/@٤٢ . ٣٩ ـ َموtا Òح� ا1ٔنُفَس Ø|َيتََو ا7ُ

بالقول@/ أو بالتكوين ٕامّا وهو أمر@, أو شخص قبال
ã
| خاّص الðام هو والعهد

fع�التعّهد@, كذلك@, أيضاً@
ã
Ø|التو أّن Fك وإ<ختيار@, ع�اXطاوعة ويدّل تفّعل والتعّهد

واختياره@/ الوفاء ]ع�انتخاب
ã
Ø|والتو وانتخابه@/ العهد اختيار

اُ<مور من وإ<نxاء@ٕا�اXوت العمر ا¡ياة@ومقدار ٕادامة اòلق@وتقدير كان وØXا
وإ<لðام بالتعّهد والعمل الوفاء اختيار اXورد@, هذا

ã
|

ã
Ø|التو مع� فيكون التكوينّية@:

بالتعّهد العمل ٕا[ام وهو الوفاء فيخـتار أ<جل@, هذا ٕا� وإ<نxاء ا¡ياة هذه بٕادامة
/@
Ø ã
التكوي�

ٕادامة
ã
| يكون وما wا يتعلّق وما آثارها من يكون ما التكوينّية@: اُ<مور ومن

ٕادامـة
ã
| أ<عFل وجزاء والعقاب والثواب ا<�خرة nوعـوا اXاّدة وراء ما من اòلقة

بعضاً فتشمل وظائفهم@, وتبي� اُمورهم وتقدير للخلق وال¿Ìع وتعي�ال	نا¶ ا¡ياة
الت¿Ìيعّية@/ من

/@١٥ . ١١ ـ فzا م Ô ÒGFمأْع
ß Ö
zٕال نَُوف� ا Òx وِزينَ نيا Kالد ياةَ Ò¡ ا ُيريُد كاَن َمن

/@٦٠ . ٦ ـ ار Úyبال Ôrَجَرْح ما وَيْعلَُم بالل8ْيِل ا@كُم َيتََوّف ال8ذيى وهَو

بالتعّهد العمل اختـيار وهكذا با�ـزاء@, وتوفيxا الدنيـويّة أ<عFل ٕا[ام فٕاّن
التكوين@/ لوازم من الليل@: نوم

ã
| والتقدير



١٨١ و|

/@٦١ . ٦ ـ طون يُفر� 1 وُهم ُسُلنا ُر تََوف8ته اXوُت أحَد@كُم جاَء ٕاذا Ø
َح

/@٩٧ . ٤ ـ Ôrُكن
Ò
oِف قالوا Îم ß»أنُف ظاXيى +ئكُة ÒX ا تََوّفاُهم ال8ذيَن ٕان8

/@٣٢ . ١٦ ـ َعَليكُم َس+ٌم َيقولوَن Òَطي�ب� +ئكُة ÒX ا َتتََوّفاُهم ال8ذيَن

/@١١ . ٣٢ ـ تُْرَجُعون ٕا�َرب�كُم @ Ú Ôj ِبكُم ُو@ك�َل ال8ذيى وت ÒXا َملَُك ا@كُم َيتََوّف ُقل

ما ات8بُعوا م Ô Úu بأ ذلَك وأدباَرُهم ُوجوَهُهم بوَن ßÍÉ يَ +ئكة ÒXا م Ôx تَوف8 ٕاذا َفَكيَف
/@٢٧ . ٤٧ ـ ا7َ أْسَخَط

ه� Ø�مـ اXاّدة@, وراء ا
Ø
W خلقوا م Øuوٕا الع	ّية@, من مأخوذة ا5Xئكة ٕاّن سبق

والغّش@/ إ<نكدار من وخلوص وصفاء روحانيّة وفzم وآثارها@, اXاّدة حدود عن

من خاّصـة لصفة مَظهراً مyا نوع كّل كون Mسـب Uتلفة أنواع وللم5ئكة
فـطرته ÏÉمقت ع� معيّنة بوظيفة نوع كّل يوظّف اللحاظ وÇwذا ا�Fلّية@, الصفات
العـباد@, وحفظ العرش@, وÇaل والتسبيح@, والقيام@, والسجود@, الركوع@, من وذاتـه@,

اXتعال@/ �ا جانب من اXأموريّة أنواع وسائر ,@ الوحيى وٕاب5غ

أ<رواح@: لقبض اXأمورون ومyم

+ئَكة@/ ÒX ا َتتََوّفاُهم

وهذا ومشّيته@, وٕارادته وجّل عّز �ا عظمة قبال
ã
| فانون ا5Xئكة أّن O و<

ا¡ّق@/ ومرآة ا�Fل ومَظهر �الصفات ÒV م Øuفٕا التاّم@, وصفائهم ]قتÏÉخلو¼Îم

/@٦ . ٦٦ ـ ُيْؤَمرون ما وَيْفَعلوَن أَمَرُهم ما ا7َ 1@َيعُصوَن

القبض UصوصPهة هو ا Ø̂ ٕا
ã
Ø|التو موضوع

ã
| ا5Xئكة مأموريّة أّن O و<

وبتكوينه اXتعال �ا بتقدير واXوت ا¡ياة أّن ]ع� اXوت@, بأصل > الروح@, وأخذ
به@/ اXوظّف�اXأمورين ا5Xئكة ٕا� fفّوض وقبضه@: الروح أخذ وأمّا وخلقه@,



وقب ١٨٢

َموtا@/ Òح� ا1ٔنُفَس Ø|َيتََو ا7ُ

ُسلنا@/ ُر َتوف8تُه اXوُت أحَد@كُم جاَء

وَت@/ ÒXا َخَلَق ال8ذيى

للمعرفة@: اXّدع� من بعض كلFت
ã
| Fك الروحانيّة بالقوي ا5Xئكة وتأويل

وÇQريى تتحقّق هيى ا Ø̂ ٕا nالعوا
ã
| وجرياuا اُ<مـور فٕاّن ا¡ّق@, العرفان عن قصور

وغ�ها@: والزلزلة والنار واXاء الر´ من اXاّدة nعا
ã
| نري Fك بأ<سباب@,

وا1ٔرض@/ واِت مى الس8 ُجنوُد و7

بأسباwا@/ ٕاّ< اُ<موَر ِريى ÔN أن �اُ Òèأ

ا5ÇXئكة ٕا� ونسبته وبالذات@, أّوً< تعا� �ا بيد اXوت
ã
| التوفية أّن فظهر

الثانية@/ اXرتبة
ã
و| بالعرض يكون اXوكّل�وغ�هم

Fك ا<ماتة@, ع� يدّل و< اXطلق@, بالتعّهد العمل ٕا[ام ]ع� التوفية ٕاّن وأيضاً
:@
ã
|

بالّليل@/ ا@كُم َيتََوّف ال8ذيى هَو

/@٥٥ . ٣ ـ Ú ãٕا� وراِفُعَك ُمتَوّفيك ã Øæ عي«Ïٕا يا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقب@:

َوْقبه@,
ã
| دخل ُء@:

ã
Ï¿ال وَقب يقال@: مَغاٍب@/ ã

| ع�َغيبة تدّل كلمة وقب@: ـ مقا
قوGم@: وأمّا ووقع@/ نزل ء@:

ã
Ï¿ال ووَقب غارتا@/ َعْيناه@: ووقَبْت ء@/

ã
Ï¿ال

ã
| كالنgقرة وهيى

وقب@, ٕاذا غاِسق
Ø
Ì¾وِمن َوْغب@/ وأ<صل إ<بدال@, من فهو أ<aق@: هو الَوْقب ٕاّن

نزل@/ ٕاذا اللّيل قالوا@:



١٨٣ وقب

وَوَقُب اXاء@/ فzا Nتمع مستديرة� وَوهدة �ثُقبة نُقرة بَل Òا� من الَوْقب ـ صحا
غابت@ودخلت@موِضَعها@/ وقَبت@الشمُس: دخل, ُء@َيِقب@َوقْباً:

ã
Ï¿ال وَوَقَب ُنقرtا@/ الع�:

الَوْقبة@/
ã
| أدخلته َء@:

ã
Ï¿ال أوقبُت الناس@/ ع� دخل الَظ5م@: ووَقب

الع� كنقر َوْقٌب@, ا�َسد
ã
| َنقر وكّل َوْقب@/ واحدها الكَُوي@, أ<وقاب@: ـ لسا

َء@:
ã
Ï¿ال وأوَقب الَوْقب@,

ã
| دخل وقيل@: دخل@, َوقْـباً@: يِقب ُء

ã
Ï¿ال ووَقب والَكِتف@/

الوقب@/
ã
| أدخله

دُهَنة@/ ÔXا وكوقب ِفهر@,
ã
| كَقلٍت ُحفرة@, أو َقْلت كّل الَوْقب@: ـ ٢٢٨.٥ الع�

اُنقوعَته@/ يد@: Úال� وَوقْبة

ã
| يكـون ـرق Òòا ة@: aالكُـو bع والكَُوي والضعف@/ السـقوط الَوْغب@: أقول@:
به تُسـحق رقيق َحَجر والِفهـر@: غ�ها@/ أو صـخرة

ã
| نُقـرة كّل والَقْلت@: ا¡ائط@/

أو ُدهن أو ثريد من اXاء ٕاليه يسيل Tّل كّل اُ<نقوعة@: هن@/ aالد آلة دُهنة@: ÔXوا أ<دوية@/
غ�Yا@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÇQّمع مصاديقه@: ومن Tّل@,
ã
| ء

ã
Ï¾ دخول هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أو ماء فzا ي�ل نقرة كّل باòسوف@/ أ<رض ظّل
ã
| القمـر دخول ُحفرة@/

ã
| اXاء

الليل@/
ã
| الظلمة دخول غ�Yا@/ أو دهن

أو ماء من ء@,
ã
Ï¾ فيه يدخل Tّل ع�كّل يطلق

Ø
j مصدر@, أ<صل

ã
| والَوْقب@:

ذلك@/ غ� أو نور أو ُدهن

ا<دخال@/ ]ع� متعد� وإ<يقاب <زم@/ والفعل

/@٣ . ١١٣ َوَقبـ ٕاذا غاِسٍق
Ø
Ì Ò¾وِمن َخَلق ما

Ø
Ì Ò¾الَفَلقِمن بَرب� ُقلأعوذُ



وقب ١٨٤

ã
| للوجود السبب هو وإ<نف5ق ب�الطرف�@, ٕابانة حصول مع ٕانشقاق الَفَلق@:
معنويًّة@/ أو ماّديًّة ا¤يطة النازلة الظلمة هو والَغَسق@: اXوجودات@/ و�ميع nعا ّ أيى

بانف5ق@, توجد
ã

الّ ا¢لوقات تربية أّن ٕا� ٕاشارة الفَلق@: رّب أّوً<@: ُذ@كر قد

وسلطانه@/ نظره Iت أ<مر أّول من هيى ا Ø̂ ٕا

أثر
ã
| توجد

ã

الّ ال¿Ìور من أيى ا¢لوقات@, تلك

Ø
Ì¾ من به ثانياً استعيذ

Ø
j

ã
| اخت5ً< وتوجب ا¡ياة@, نظم

ã
| تؤّثر ال¿Ìور وهذه نيّاtم@, وخبث أعGFم سوء

وباطناً@/ ظاهراً اُ<مور@,

العـبد قلب دخل ٕاذا الَغَسق فٕاّن وقب@: ٕاذا الغسق
Ø
Ì¾ من به ثالثاً استعيذ

Ø
j

وÇwذا القلب@, عن منه مرتبة ّ أيى النور Oرج بل النور@, ورود عن Zنع به@: وأحاط
/@
ã
الباط� إ<رتباط وعن ا¡ّق أنوار

ã
Ø�Q عن العبد ينقطع

إ<نف5ق أّن ٕا� أّوً< اُش� السالك@: وسـ� ال�بية مورد
ã
| اXـقام كان وØXا

ف5@بّد اXتعال@, الرّب بيد مyا مرتبة كّل
ã
| إ<نف5ق بل ال�بية@, من مرتبة أّول وظهور

اXوانع@/ من به وإ<ستعاذة منه@, وإ<ستعانة ٕاليه@, التوّجه Iقّق من

جـهات
ã
| اòلق جانب من اòارج@,

ã
| اXواجهة العامّة اXوانع ٕا� اُش�

Ø
j

معنوّية@/ أو ماّديّة Uتلفة

ويقطع إ<قتضاء يزيل Mيث القلب@,
ã
| وأنفذ أدّق مانع حدوث ٕا� يشار

Ø
j

الن+ـيّات سوء من أو اòارج من حدوثه كان سواء والرّب@, العـبد ب� Dف إ<رتباط
وأ<عFل@/

وTرومّية@/ وفساد
Ø
Ì¾ ّ أيى مبدأ الظلمة حدوث فٕاّن

Fzٕال ليتوّجه السلوك@,
ã
| اXواجهة اXوانع مصاديق من مصداق� ٕا� يشار

Ø
j

تعا�@: فقال وا¡سد@, النفث وYا <زماً@, توّجهاً سلوكه
ã
السالك|



١٨٥ وقت

حاِسد@/
Ù
Ì Ò¾وِمن الُعَقِد

ã
| النّّفاثاِت ÙÌ Ò¾وِمن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقت@:

الزمان الوقت: منه @زمان@وغ�ه@/
ã
| ء@وكyُه

ã
Ï¾ ع�حد+ يدّل أصل وقت: ـ مقا

أيى ووقaته@, كذا له وَقت للوقت@/ اÒXص� يقات@: ßXوا ا¤دود@/ ء
ã
Ï¿ال واXوقوت@: اXعلوم@/

ده@/ aحد

/@١٠٣ . ٤ ـ َموقوتاً كتاباً Òؤمن�Xا Ò	كاَنتَع +ة الص8 ٕان8

أو غاية له قّدرَت ما وكّل الزمان@, من مقدار الوقت@: وقت@: ـ ١٩٩.٥ الع�
إ<حرام ومَواضع لق@/ Òòا ِميقات وا<�خرة الوقت@, مصدر يقات@: ßXوا ُموقaت@/ فهو حيناً

تعا�@: وقوله ال¿Îر@/ ميقات وا5Gل ا¡اّج@/ َمواقيت

َتْت@/ ق� اُ ُسُل Kالر ذا@ وٕا

فُهِمز@/ الواو@, من ُوق+تت@, هو ا Ø̂ ٕا

يقال@: واXوضُع@, للفعل@, اÍÉXوب الوقت يقات@: ßXوا معروف@/ الوقت@: ـ صحا
َموقوت@, فهو وقَـتَه وتقول@: منه@/ ِرمـون ÔJ الّذيى للموضع الشـام@, أهل ميقات هذا
لُته@/ aأج مثل كذا ليوم وقaـتgه أ<وقات@, Iديد والتaوقيت@: فيه@/ يُفعل وقتاً للفعل Øب� ٕاذا

مَفِعل@/ وِقت ÒXوا

حيناً له رَت aقد ء ãÏ¾ وكّل ما@, ٔ<مر مفروض الزمان من مقدار الوقت@: ـ مصبا
الوقت@, واÇXيقات@: أوقات@/ وا�Çمع غايـة@, له قّدرت ما وكذلك توقيتاً@, وقaـتaه فقد
إ<حـرام@/ Xواضع ا¡ّج َمواقيت ومنه للمكان@, الوقت استع� وقد مواقيت@/ وا�مع
ء
ã
Ï¾ لكّل قيل

Ø
j وقتاً@, Gا حّدد وعد@: باب من يَِقxا ووقxَا توقيتاً@, الص5ة �ا ووّقت



وقت ١٨٦

ومَُوّقت@/ مَوقوت Tدود@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حادثة أو بفعل كان@, ء
ã
Ï¾ ّ بأيى Tدود@, زمان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

غ�ها@/ أو جريان أو

اXع� لذلك مصداق وهو ا¤دود@, الزمان ذلك ع� يطلق
Ø
j مصدر والوقت

الوقـوع جهة ٕا� فيه النظر أّن وع� مبالغة ع� ويدّل تفعيل والتوقيت /@ اÇXصدريى
به@/ اXفعول ٕا� والنسبة

/@٣٨ . ١٥ ـ علوم ÒXا الَوقِت ٕا�يَوم نَظرين ÔX ا ِمن فٕان8َك

ٕا�ا¡ساب رفعهم تار ÔO أيى اòلق ُيبعث أن ٕا� حياته ل يُطو+ أن ٕابليُس سأل
والنشور@/ البعث يوم وهو أ<عFل@, نتائج ومشاهدة

ا¡Çياة ٕانxاء ولعلّه معلوم@, وقت ٕا� مسؤوله باستجابة تعا� الرّب وأجاب
ا Ø̂ ٕا وإ<غـواء اGداية فٕاّن ال	زخ@,

ã
| عم5ً يعمل أن <@يسـتطيع ٕابليس فٕاّن الدنيا@,

اXاّدة@/ nعا
ã
| يتحقّقان

ٕا1ّ ا
ß
xلَِوْق zا ل� Ò ÔN 1 ã Ù

èَر ِعنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل ا ×zُمرَس اَن أيّ الّساَعِة َعن َيسألونََك
/@١٨٧ . ٧ وا1ٔرضـ وات مى الس8 ã| َثُقَلْت هَو

مـورد
ã
| مسـتقبل زمان عن سـؤال وأيّان@: وإ<ستقرار@/ إ<ثبات إ<رساء@:

إ<ظهار@/ والتجلية@: /@oوالتعظoالتفخ

أ<عFل نتائج nعا وظهور والنشور البعث هو الساعة@: من اXراد أّن والظاهر
النـاس@, أفـراد مـن لكّل م¿Îود اXـوت فٕاّن والعقاب@, والثـواب ا¡ساب و¾Îود



١٨٧ وقت

ٕاbاً<@/ وTقّق قريب وفعليّته وظهوره

فعلم اXتـعال@, �ا ٕاّ< وقxا يَعلم > ا
Ø
W فهيى الك	ي@: والقـيامة الساعة وأمّا

ية@: ا<� بعد Dف فيقول وجّل@, عّز �با ا¢تّصة الغيبيّة العلوم من الساعة

ã
مّس� ا�òوما ِمن 1سَتكُت الَغيَب ُكنُتأعلُم ولَو ا7@/// عنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل

/@١٨٨ . ٧ ـ وُء Kالس

/@١١ . ٧٧ ـ ـَتْت ق� اُ ُسل Kالر وٕاذا ُنِسَفْت باُل
ß
� ا فٕاذا ///@ ُعْرفاً ْرَس+ِت ÔXوا

روحانيّاً@, أو ماّديّاً يكون من@أن أعّم وهو ٔ<مر, حام5ً@ كونه مع ٕانفاذ إ<رسال:
bاد@/ أو شيطان أو مَلك أو ٕانسان من

قد تكويناً ا£ذوبة اXمـتازة النفوس هم اXرس5ت ٕاّن وعصف@: عذر
ã
| قلنا

الذكر@/ ٕالقاء ٕا� مأمورين تكويناً اُرسلوا

تعا�@: قوله
ã
| واXراد

ـَتْت@/ ق� اُ ُسل Kالر ذا@ وٕا

الذكر@, وٕالقاء الرسـالة يعطّل اXاّدة@: ماوراء nعوا بظهور فٕاّن ُسـل@, gالر مطلق
وغ�ها@/ كال¿Îادة ٔ<غراضUصوصة@, معيّنة بأوقات Tدوداً ويكون

وهذا واُ<جوه@, الوجوه
ã
| Fك Yزة الواو اُبدلت ُوق+تت@, أصلها اُق+ـَتْت@: وكلمة

الكـلمة أّول
ã
| اÇXضمومة والواو التشديد@, جهة من اXع� ولتقليل لفظاً@, للتخفيف

ا<@ٔلسنة bيع
ã
| متداول والقلب ال�اث@/ الُوراث

ã
| فيقال خفيفاً@, حرفاً قل}ا يناسب

فzا@/ جار ّ طبيعيى أمر وهو واXكاXات@, واللغات

كّل Øñيتم فيه فٕاّن وظهوره@, الفصل يوم ٕانبساط جهة من الّرسل@: Iديد ٕاّن
Ø
j

َزي ÔNو واòصوصيّات اXراتب من عليه وما له ما ويظهر باطنه
ã
| ما Øويتج� نفس



وقت ١٨٨

والتبليغ@: واGداية للرسالة اقتضاء يب� ف5 وٕاZانه@, وعمله كسبه Mسب @كّل

/@١٣ و ١٢ . ٧٧ ـ الَفصل لِيَوم َلْت ج� اُ يَوم ّ 1ٔيى

Ëºٕا أوزان من Uصوصة صيغة ِمفعاً< ٕاّن الوعد@,
ã
| قلنا اXيقات@: كلمة وأمّا

يتحقّق وwا العمل
ã
| يستعان wا آلة ع� وتدّل واXفتاح@, وا�Xاث رصاد ßXكا لة@, ا<�

واXصاديق@/ اXوارد باخت5ف Uتلفة تكون الوسيلة وهذه اòارج@,
ã
| الفعل

يتوّسل ء
ã
Ï¾ ع�كّل تصدق بل معّينة@, Uصوصة آلة

ã
| الوسيلة Í½تنح و<

وزمان Øمع� وقت لتحقّق وسيلة فٕانّه كاXيقات اòارج@,
ã
| أمر أو فعل Iقّق ٕا� به

اòارج@/
ã
| Tدود

/@١٤٣ . ٧ ـ َليلًة Òأربع� َرب�ِه ِميقاُت Ú Òrَف

/@٣٨ . ٢٦ ـ َمعلوم يَوم ِلِميقات ةُ َحَر الس8 َفُجِمَع

/@٥٠ . ٥٦ ـ َمعلوم يَوٍم ٕا�ِميقاِت َلَمْجُموعوَن@ ِخريَن Ð1وا Òل� ا1ٔو8 ٕان8 ُقل

/@١٧ . ٧٨ ـ ِميقاتاً كاَن الَفْصِل يوَم ٕان8

/@١٤٣ . ٧ ـ َربKه وَكل8مُه موÏºلِميقاِتنا جاَء ا ØXو

/@١٨٩ . ٢ ـ وا¡ّج للنّاِس َمواقيُت هيى ُقل ا1ِٔهل8ة َعن يسألونََك

اُ<و� ا<�يـة
ã
ف :@ Øمعـ� منظور زمان Iـقّق ٕا� wا يتوّسل مواقيـت فهذه

ع� يدّل الثانيـة
ã
و| وا<رتباط@/ اXـناجاة زمان Iقّق ٕا� به يستكشف واòامسة

زمان بلوغ ع� د<لة والرابعة الثالثة
ã
و| والسحرة@/ Ïºمو ب� اXقابلة زمان وصول

واXناسـك اXواعيد زمان وصول ع� أ<هلّة د<لة السادسة
ã
و| وا�زاء@/ ا¡ساب

للحّج@/

صـيغة وليست اÇXنظورة@, اXعيّنة أ<زمنة لتعرفة ووسائل آ<ت اُ<مور فهذه



١٨٩ وقد

والزمان@/ ع�اXكان دالّة أو مصدراً@ اXيقات

إ<حرام@: َمواقيت
ã
| Fك ع�مكان@, الصيغة ٕاط5ق جهة من نشأ إ<شتباه ا Ø̂ وٕا

فاXكان كان@, ء
ã
Ï¾ ّ أيى من والوسيلة ا<�لة ع� تدّل قلنا Fك الصيغة أّن ا¡ّق ولكن

اXناسك@,
ã
| وال¿Ìوع إ<بتداء

ã
| اXنظور الزمان لبلوغ ووسيلة آلة اXورد

ã
| اXعهود

منظور@/ زمان ٕا� البلوغ
ã
| ليّة ا<� جهة الصيغة

ã
| في5حظ

/@١٠٣ . ٤ ـ َمْوقوتاً ِكتاباً @ Òؤمن� ÔXا Ò	كاَنتَع +ةَ@ الص8 ٕان8

ما ع� ويطلق مصدر وهو خارجاً@, النيّة ã| ما وتقرير التثبيت ]ع� الكتاب
بصورة اòارج

ã
| الكتابة Qّلت وقد الكتابة@, هو فيه اXلحوظ فٕاّن مبالغة@, فيه يكتب

بوقت@/ ا¤دود هو واXوقوت@: اXكتوب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقد@:

تَري ما والَوْقد@: الُوقود@/ حيح aوالص وُوقوداً@, َوقداً النار وقدُت ـ ١٩٧.٥ الع�
مَوضع ستوَقد@: ÔXوا واÇÒXوِقد َحطَ}ا@/ أيى ار@, النّ َوقوُد ُهم ولئَك اُ /@Ëºٕا ٔ<@نّه Ò}ا ÒG من
ضاء@/ ÒXوا النaشاط ã| التـوقّد Ìºيع َوقّاد@: وقلب /@ الَوْريى Ìºيع ِميـقاد@: وَزنْد النار@/
وقوله حّراً@/ gأشد ْيف@: aالص وَوقْدة ء@/

ã
Ï¾ كّل

ã
و| َبِصيُصه@, ت5َٔٔ< ٕاذا يِقُد@: ا¡اِفر وَوقَد

رّده توقد@: قرأ ومَن التذك�@/ ع� وأخرجه النور ع� ه aرد شجرة@: من يوقَد تعا�@:
َرْغم َتَتـوّقد@, معـناه وتَوقaُد@: اXصباح@/ ع� أو الكوكب ع� رّده وَتوقaد@: النار@/ ع�

جاجة@/ gالز عل ه aورد أ<خري@,
ã
| التاَءين ٕاحدي

وَتوقaدت@, واتaقدت تَِقـُد النار وقَدْت نار@, اشـتعال ع� تدّل كلمة وقد@: ـ مقا
النار@/ نفس والَوَقد@: وقَدْت@/ ٕاذا النار فعُل والُوقود َطب@/ Ò¡ا والَوقود@: أنا@/ ا Ôtوأوقد



وقد ١٩٠

ع� ومنه ٕايقاداً@/ ا Ôtوأوقد وُوقوداً@/ وعد@, باب من َوقْداً الناُر وقَدت ـ مصبا
@@دّبروا@@َمكيدة@وخديعة@أبَطلها@/ Fّكل@ أيى ا7ُ@, للَحْرِب@أطَْفأها @ ناراً Fأْوَقدوا@ ُكلّ ا<ستعارة :

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

]ع� مصدر
Ø
ËÉبال والُوقود النار@,

ã
| التحّرق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

وت5ٔلؤ Iّرق وهو بالُوقود@, ويتّصف يتوقّد ]ع�ما لول@, aكالذ صفة والَوقود ا<شتعال@/
النار@/

ã
|

الطلب@, مع� فيه وإ<ستيقاد كإ<ّتقاد@/ وإ<ختيار@, مع�اXطاوعة فيه والتوقّد
إ<شتعال@/ طلب أيى

َحَطب@/ غ� أو حطباً بالفعل مشتع5ً يكون ما بل ليس]ع�ا¡طب@, والَوقود
إ<شتعال@/ مصداق وهو اشتعاGا@, حيث من النار بل النار@, ليس]ع� الَوقَد وكذلك

وآلته@/ الُوقود ]ع�وسيلة مفعال واXيقاد

:@
ã
| Fك متعّدياً@, يستعمل وإ<يقاد

/@٦٤ . ٥ ـ ا7ُ أْطفأها @للَحْرِب ناراً َقدوا@ Fأْو @ُكل8
/@٨٠ . ٣٦ ـ توِقدون منه Ôrأن فٕاذا ا1ٔخÍÉناراً َجر الش8 ِمن َلكُم َجَعَل ال8ذيى

Tاربة ليوجدوا اXسـلم� ع� وفتـنة اً
Ø
Ì¾ وأثاروا البغـضاء نار أوقدوا أيى

ا<�ية
ã
و| Tسوس@, غ� أمر فzا النار وٕايقاد الzـود@, ٕا� راجعة فا<�ية واخت5فاً@,

Tسوس@/ الثانية

/@٣٨ . ٢٨ ـ حاً ÖÍ Ò¼ ã
� فاْجَعْل

ß
� الط� Ò	َع هاماُن يا

ã
� فأوِقْد

حاً@/ ÖÍ Ò
¼ منه اجعل

Ø
j متحّجراً@, آجراً ع�الطّ�ليص� النار أشِعل أيى



١٩١ وقد

/@٢٤ . ٢ ـ جارة ß¡وا النّاُس َوقوُدها
ã

 ال8 اَر النّ فات8قوا

/@١٠ . ٣ ـ النّار َوقوُد ُهم ولئَك اُ َكَفروا@/// ال8ذيَن ٕان8

وَقَدة ÔX ا ا7 ناُر طََمة Ô¡ا ما أدَريىَك وما طََمة Ô¡ا ã| َلُينبَذن8 ة@/// َز Ò ÔX ٍة َز Ò ÔY ِلُكّل َويٌل
/@٦ . ١٠٤ ـ ا1ٔفِئَدة Ò	َع ِلُع َتط8

ã

 ال8

ماوراء nعا
ã
| وما ّ واXعنويى ا¤سوس ّ اXاّديى النار من أعّم أ@نّه النار@:

ã
| سبق

ـ إ<شتعال بعده ويتحقّق النار@,
ã
| ت5ٔلؤ هو التوقّد ٕاّن وقلنا التوّقد@/ وكذلك اXاّدة@,

النار@/ راجع

صفة أصله ولعّل ا¤دودّية@, مع ا¡فظ ]ع� ْجر Ò¡ا ماّدة من مأخوذ َجر Ò¡وا
من ومتوقّداً َوقوداً فيكون هذا ومع ذاتاً@/ وTفوظيّته طبعاً ص5بته باعتبار @كا¡َسن
وا¤فوظّية@/ @الص5بة

ã
| كا¡َجر آخر شيئاً خارجيّاً@أو حجراً كان سواء النار,

ã
و| النار

عن النظم وٕازالة اGيـئة Ì»ك ]ع� طم Ò¡ا من مبالغة صيغة كاÔGَمزة طَمة Ô¡وا
واXراد الباطن@,

ã
| النافذة الروحانيّة النار وهيى اXوقَدة@, �ا بنار Ìت

Ø
ف« وقد ء@/

ã
Ï¿ال

الواسعة@/ الرaة عن وإ<نقطاع التضيّق وحّدة oأ<ل وعذابه غضبه

عن ومنعها أ<موال وbع وجّل عّز �ا لعباد واللمز اGمز يناسب ا¡طم وهذا
ومعا¾Îم@/ حياtم نظم Ì»ا¤روم�وك الفقراء استفادة

/@٣٥ . ٢٤ ـ َزيتونَة ُمباَر@كَة َشَجَرة ِمن ُيوَقُد ~ يى ُدر� َكوَكٌب ا@ Úu@كأ جاَجُة@ Kالز

/@Fفراجعه ية@, ا<� تفس� يوضح ما والشجر الزجاجة
ã
| سبق

مقام فالشجرة ا¡ّق@/ نور ذيل
ã
| الروحانّية@, مفاهيمها الكلFت هذه من ويراد

والزجاجة لغة@/
ã
اXتعا� اXتظاهر

ã
Øتج�Xا هو الشجر فٕاّن للنور أ<عظم @والظهور

ã
Ùالتج�

ã
و| التـاّمة@/ اXظهريّة وGا النور@,

ã
| الفانية ا£ّردة وأ<رواح العقول nعا عن عبارة



وقذ ١٩٢

والرود@/ الصبح راجع ـ وإ<رادة وح aوالر إ<فاضة وهو مصباح@, الزجاجة

/@
ã
Øوالتج� وإ<ستفاضة إ<ستنارة عن عبارة والتوقّد

نسبة ولزوم فاعل من الصدور جهة ٕا� ٕاشارة التوّقد@: دون بإ<يقاد والتعب�
ٕاليه@/ الفعل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقذ@:

باòشب@/ @مقتولة شّدة@الÍÉب@,@وشاة@وقيذة  موقوذة@,@أيى الوقذ: ـ الع�@٢٠١.٥
يأ@كلون@,

Ø
j يَفعلون كانوا كذلك الُعلوج@, فعل من وهذا َوقْذاً@, يِقذها وقذها وتقول@:

مُشِفياً@/ َدِنفاً ثقي5ً أيى وقيذاً@, ف5ن ل ß Ôaو مه@/ aوحر عنه �ا ي
Ò
yف

اXوت@, ع� وأ¾Ìف اس�َخي Ø
ح ÍÈبه وعد@: باب من َوقْذاً وقَذه ـ مصبا
ووقذه غ�ذ@كاة@/ fاتتمن بغ�ه أو باòشب ُقِتلت َموقوذ@: وشاة وَموقوذ@/ وقيذ فهو

أسقَطه@/ النعاس@:

والَوقيذ /@ aتُذك nو وت Ò] Ø
ح اÍÉXوبة وقوذة@: ÒXوا الÍÉب@/ شّدة الَوْقذ@: ـ لسا
اXثِخن الÍÉب أ<صل@:

ã
| والَوقذ ثقله@وَضعفه@وَقذه@/ كأّن الثقيل, ء البطيى الرجال: من

/@Ì»والك
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باXوت@/ ويسقط يثقل أن ٕا� اÍÉXوب هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

وخض@: الوخز@, الوغب@, الوقط@, الوقر@, الوقص@, الوكز@, ـ ومواّد اXاّدة وب�
والسقوط@/ مع�الÍÉب وNمعها واXع�@, اللفظ جهة من تقارب

ْنَخِنـَقُة ÔX وا بِه ا7ِ
ß
ِلَغـ� اُِهل8 وما يِر Öـ� ßòا ُم Ö Ò¡و ُم والد8 ْيـتَُة ÒX ا َعَليكُم َمْت ُحر�



١٩٣ وقر

/@٣ . ٥ ـ والن8طيَحة يَُة د� Ò Ò�ÔXوا ةُ واXوُقوذَ

ّ طبيعيى ماتتPريان بأن بالطبيعة Tّرمة ـ ١ بال�تيب@: ذ@كرت ا¤ّرمات هذه
زالت

Ø
j ّ ا¡يى من جزء انفصل ٕاذا بالطبع Tّرمة ـ ٢ وذبح@/ ّ ¾Ìعيى برنا¶ دون من

ما ـ ٤ اò�ير@/
ã
| Fك تص�كاXيتة فهيى بالت¿Ìيع@, Tّرمة ـ ٣ ميتة@/ وصار ا¡ياة عنه

مـيتة تكون ما ـ ٥ /@�ا لغ� به اُهّل ٕاذا Fك بالذات@, > ّ ثانويى بعنوان Tّرمة تكون
الÍÉب

ã
| Fك دفعة@, > بالتدريج ميتة تكون ما ـ ٦ اòنق@/

ã
| Fك , ّ @ٕاراديى ّ ثانويى بعمل

ميتة تكون ما ـ ٨ كالسقوط@/ ,@ ّ دفعيى وجريان ّ طبيعيى بعمل ميتة ما@تكون ـ ٧ والوقذ@/
مواجـهة

ã
| يكون ما ـ ٩ ينطحه@/ حيوان من ومقابلة ومواجهة ّ ٕاراديى غ� Pريان

النgُصب@/ ع� يذبح وما ـ ١٠ شيئاً@/ منه وأ@كل سبع حيوان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقر@:

يقال@: اُ<ُذن@/
ã
| الث+قَل الَوقر@: منه ء@,

ã
Ï¿ال

ã
| ثِقَل ع� يدّل أصل وقر@: ـ مقا

ويقال@: مل@/ ß¡ا والِوقر@: @مَوقورة@/ اُذُنه@فهيى ُوِقَرْت :
Ø ã
الكسا� قال َوْقراً/ اُذنه@َتوَقر َوِقَرْت

ِقرة@, ذو ورجل والرزانة@/ لم ß¡ا الَوقار@: ومنه كث�@, ل Òaذات أيى وموِقر@, موقَرة لة ÒK
اُوُمر@/ قال مَن لغة

ã
| اُوُقر قلَت أمرَت وٕاذا َوقاراً@/ وَقر منه يقال َوقور@, أيى

َوْقراً@, َتِقر كذا عن
ã
æاُذ وَقرت تقول@: اُ<ذن@,

ã
| ثِقَل الَوقر@: ـ ٢٠٦.٥ الع�

وتقول@: للبعـ�@/ كالَوْسق وبَغل@, وِبرذون aار ل ßa والِوقر@: سـمعه@/ عن ثُقلت أيى
Îا@/

Ò
نف« أوَقَرْت ا Øu كأ ُموَقـَرة@, ويقال مَواقـ�@/ مع ÔQو aـ5ً@, موِقرة لة ÒKو أوقرته@,

وقوله وٕاج5ً<@/ َهيبة له ورأيت لتـه ÚP ف5ناً@: ووّقرت والَوداعـة@/ السكينة والَوقار@:
تعا�@:

/@ ُبيوتكُن8 ã| وَقْرَن



وقر ١٩٤

َيِقُر@/ َوَقر من بالفتح وَقرن َقَري@/ ومن gَيقر aقر من

وَوِقَرت ه@/
Ò
بع� وأوَقر البع�@,

ã
| ويستعمل ا¡Fر@/ أو البغل ل ßa الِوقر@: ـ مصبا

يستعمل وعد@, باب من �ا ووقرها dعها@/ ثقل ووعد@: تِعب
ã
èبا من ووَقرت اُ<ذُن

أيضاً@: ويقال اً</ Òb ل Ôb@مثل وُقر مصدر وهو ا¡لم@والرزانة@, والَوقار: ياً@/ <زماً@ومتعد+
َصبور مثل فاعل@, ]ع� فَعول أيضاً@, َوقور واXرأة َوقور@, فهو وعد باب من يِقر وقر

بوقار@/ جلس وعد@: باب من َوقراً ووَقر أيضاً@/ العظمة والَوقار وَشكور@/

والِوقر اُُذنه@/ ِقْر اللّهّم ويقال@: َوقراً@/ ووَقرت ْت@, aصم َتوَقُر@: اُذنُه وِقَرْت ـ لسا
الِوقر@: وقيل@: ِوقره@/ مل ÒJ جاء يقال@: رأس@/ ع� أو َظهر ع� مل ÔJ الث+قل :@Ì»بالك

تعا�@: وقوله أوقار@/ وbعه الثقيل مل ß¡ا

/@ ُبيوِتكُن8 ã| وَقْرَن

وتُل� للتخفيف اُ<و� الراء فتحذف اقَرْرن@, يريد كأ@نّه ,@ gَيقر aقر باب من هذا
يكون أن أيضاً Ì»بالك قرأ من قراءة وJتمل أ<لف@/ ويستغ�عن ع�القاف فتحxا

وك«Ìها@/ الظاء بفتح تفكaهون@, rفظَل قرٔي Fك هذا ع� ٕاقِررن من

أ<طراف اGدوء@وسكون هو الوقار أّن الفرق@ب�ا¡لم@والوقار: ـ الفروق@١٦٦
من مأخوذ الغضب@, عند الطيش مفارقـة ع� أيضاً ويقع ا£لس@/

ã
| ا¡ركة وقلّة

سبحانه@/ �ع�ا به الصفة Qوز و< ا¡مل@, وهو الوقر

الغضـب عند ا<ضطراب مفارقـة السكينة أّن والسكينة@: الوقار ب� والفرق
ٕاّ< الوقار يكون و< َهيبة@/ وغ� َهيبة فيكون اÇòوف@,

ã
| جاء ما وأ@ك� واòوف@,

هيبة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٩٥ وقر

والتحقيق@:

أو ماّديّاً ء@, ãÏ¾ أو شخص ع� مل ÔI ثَقالة هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ<صل أّن

قّوة تفّوق هو العظمة أّن Fك هو@/ حيث ومن ء
ã
Ï¿ال نفس

ã
| ي5حظ والث+قَل معنويّاً@/

العظم@/ راجع ـ@ أ<جسام غ�
ã
| ويكون شأن عظم وا�5لة@: وقدرة@/

ا¡قارة@/ قبال
ã
| العظمة أّن Fك اòّفة@, قبال

ã
| فالوقار

قلنا Fك اXاّدة مع� فٕاّن به@: و<@يسّمي تعا� �ا ٕا� <@ينسب الَوقور أّن وأمّا
له@/ مناسب اXع�غ� وهذا ع�غ�ه@, Iمل ثقالة هو

تعا�َوقوراً ]ع�جعله > تعا�@, له وَوقار ثقالة ]ع�جعل فهو التوق�@: وأمّا
تعا�@: قال وثقي5ً@,

/@١٣ . ٧١ ـ أطواراً خَلقكُم وَقد َوقاراً 7 تَرُجوَن 1 َلكُم ما

وعظمة وقاره ويشاهَد صفاته@وأفعاله@وخلقه@وتقديره@وتنظيمه@,
ã
| له @وقاراً أيى

وأ<رض@/ Êوات
Ø
ال«

ã
و| أنفسكم

ã
| خلقه أطوار من مقامه

روُه وُتوق� روُه وتُعز� وَرسولِه با7ِ لُتؤِمنوا وَنذيراً Ìاً Ù¿ وُمبَ شاِهداً َسْلناَك أْر ٕانّا
/@٩ . ٤٨ ـ وأصيً+ ُبْكرةً وُتسب�حوُه

وأفعاله صفاته ومعرفة شأنه وQليل بتعظoمقاماته له@, وقار ذا Qعلوه @بأن أيى
وتقديره@/ حgته ولطائف صنعه ودقائق

سبق@, Fك والتقوية الذّب وهو التعـزير بعد مذكورة الكرZة ا<�ية
ã
| والتوق�

آثاره@/
ã
| وثقالة وقار ذا Nعل أن <زم التقوية ٕادامة

ã
و|

/@٥ . ٤١ ـ َوْقٌر آذاِننا
ã
و| ٕاليِه َتدعونا ا ØW أ@ِكن8ٍة ã| قلوُبنا وقالوا



وقر ١٩٦

/@٥٧ . ١٨ ـ َوْقراً م
ß ß
uآذا

ã
و| َيفقهوُه أن أ@ِكن8ًة م

ß ß
wقلو Ò	َع َجَعْلنا ٕانّا

أن <@بّد القلب وغطاء ا¡افظ@/ السـاتر الغطاء ]ع� وهو الِكّن@, bع أ<@ِكنّة
وقساوة انكدار وهذا وإ<Zان@, واXعرفة الفهم عن وJفظه ليس�ه معنويّاً أمراً يكون

أ<عFل@/ سوء من حاصلة وظلمة

Êºع عن و[نعها ع�اُ<ذن مل ÔI عارضة ثقالة وهو ا<�ذان@,
ã
| الَوقر وهكذا

ã
| وكونه وTجوبيّـته القلب ٕانكدار أثر

ã
| Jصل ا Ø̂ ٕا الوقـر وهذا والصواب@/ ا¡ّق

بعده@/ يذكر هذا وع� @ِكنان@,

Ø ã
æإ<نسا الروح أيى القلب هو ا¡قيقة

ã
| اXدِرك بل ع�ا¡واّس@, ا¡ا@كم فٕاّن

وا¡واّس القوي@وا¡واّس, كّل @وحدته@وQّرده
ã
| وهو إ<نسان, حقيقة @هو الّذيى ا£ّرد

ا¡ياة وأمّا اXاّدّية@, الدنيويّة ا¡ياة هذه ٕا� بالنسبة وآ<ت وسائل هيى ا Ø̂ ٕا الظاهريّة
ف5 اXعنوّية@: اللطيفة nالعوا وعن اXاّدة ماوراء

ã
| واXدَر@كات وأ<صوات الروحانيّة

الظاهرّية@/ والقوي ا¡واّس هذه ٕا� Iتاج

ِوقراً@/ فا¡اِم+ِت ذَْرواً@ والّذاِرياِت

:Ë»والق @الذريى
ã
سبق@| ء/

ã
Ï¾ شخص@أو َمل@ٕا� ÔJ@ الث+قل@الّذيى بالك«Ìهو الوقر

أو روحانيّـة وأنواراً فيوضات Ì¿وتن تثـ� ء
ã
Ï¾ كّل تشمل بٕاط5قها الذاريات أّن

مبعوث�@/ أنبياء أو زكيّة نفوس أو م5ئكة أو منcوس ,@nوالعوا ب�اòلق Dف يّة ماد+

ماّديّاً أمراً كان وسواء التكوينّية@, التكليفّية@أو الوظيفة Mسب ٕامّا الِوقر وaلهم
واXعارف@/ كالعلوم معنويّاً@ أو وا¡رارة@, @كالنور

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٩٧ وقع

وقع@:

حواِفـر وَوقْع اÇXطر@, وَوقْع ء@/
ã
Ï¿بال الÍÉب َوقعـة الَوقع@: ـ ٥@.@١٧٦ الع�

وقوع هّن شجر@: أو أرض ع� كان للط�aٕاذا ويقال َوقعه@/ من يُسَمع ما
ã
يع� الداّبة@,

الشديدة النازلة والواِقعة: الطائر/ عليه @يقع الّذيى اXكان واßXيقعة: واِقع@/ والواحد وُوقaع,
يقع ء

ã
Ï¿ال ووقَع يغتاwم@/ أيى فzم@, وَوقّاع الناس

ã
| ُوقَعة وف5ن الدهر@/ ¼Íوف من

فيه@/ ء
ã
Ï¾ٕا¡اق الكتاب@:

ã
| والتوقيع ا¡رب@/

ã
| اXواقَعة والِوقاع@: ُهويّاً@/ أيى ُوقوعاً@,

انتظرته@/ أيى أ<مَر وتوّقعت

وقع يقال@: ء@/
ã
Ï¾ ع�سقوط يدل فروعه@, ٕاليه َيرجع واحد أصل وقع@: ـ مقا

والوقـعة@: فتغشـاهم@/ باòلق تقع ا Øu@>ٔ القيامة@, والواقعة@: واقع@/ فهو ُوقوعاً ء
ã
Ï¿ال

الغـيث@: ومَواقع فzا@/ وقَع اXاء كأّن اXتـفّرقة@, اXاء مَناِقع والوقائع@: ا¡رب@/ َصدمة
ومنه قاً@, متَفر+ سَقط الغيُث@: ووقَع عليه@/ يقع الّذيى موضعه الطائر@: ومَوقَعة مَساقُطه@,

البَع�@/ بَظهر َبر aالد أثر التوقيع@:

سقط@/ ء@:
ã
Ï¿ال ووقع اXطر@/ سقط يقال و< نزل@/ َوقْعاً@: يقع اXطر وقَع ـ مصبا

ووقع فzا@/ صار أرضف5ة@:
ã
| ووقَع وثَلبه@/ سبّه وَوقيعًة@: ُوقوعاً ف5ن

ã
| ف5ن ووقَع

جامعها@/ امرأته@: ع� ووقَع فيه@/ حصل ك@:
Ò
Ì Ú¿ال

ã
| الصيد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقـه@: ومن قيدان@/ ففيه وتثّبت@/ نزول هو اXاّدة@:
ã
| الواحـد أ<صل أّن

شجر@/ أو أرض
ã
و[ّكنت| نزلت ٕاذا الط�

ã
| وهكذا أ<رض@/

ã
| متمكّناً اXطر نزول

بغ�ه مرتبط سوء وك5م /@ Øمع� Tيط
ã
| أو النفوس

ã
| مؤثّرة بشّدة نزلت ٕاذا والنازلة



وقع ١٩٨

ا¡رب@/
ã
Ìك@/@وا£امعة@/@واXواقعة@| Ò¾@

ã
| صيد وحصول بقبيح@/ رميى أو اف�اء بسّب@أو

ال�ول مطلق ٕارادة
ã
| Fك Qّوزاً@, إ<ستعFل فيكون القيدان@: ي5حظ n ٕاذا أمّا

اُخر@/ مَعاٍن أو السقوط أو الثبت أو

إ<يقاعات
ã
| يستعمل اXع� وwذا واقعاً@, ء

ã
Ï¾ جعل ]ع� متعّد@, وإ<يقاع@:

فقط@/ الفاعل جانب من بوقوعه اXعام5ت@, من

التوقيع اXع�@: ذلك ومن باXفعول@, والتعلّق الوقوع جهة فيه ي5حظ والتوقيع@:
أثراً@/ يوجد

Ø ã
و� أو أم� من الصادر

ا£امعة@/ ومنه أمر@, وقوع
ã
| ع�ٕاستمرار تدّل واXواقعة@:

اXع� هذا ومن الطرف@/ ذاك وانتخاب ء
ã
Ï¾ لوقوع ع�اختيار يدّل والتوّقع@:

اXنظور@/ أ<مر Jصل Ø
ح ا<نتظار

:@
ã
| Fك والعذاب@, الرجس

ã
| فالوقوع

/@٧١ . ٧ وَغَضبـ ِرْجٌس َرب�كُم ِمن َعَليكُم وَقع َقد قاَل

/@١٣٤ . ٧ ـ Ïºمو يا قالوا جُز الر� م ßz َعلَ وَقع ا Ø ÒXو

/@١ . ٧٠ ـ للكافرين واقٍع بعذاٍب سائٌل سأَل

علzم@/ واستقرارها جس والر+ والعذاب الرجز نزول يراد

:@
ã
| Fك وا¡ّق@, أ<جر

ã
و|

أجـَره وَقع َفَقد وُت ÒXا ُيدركْه Ø Ôj وَرسوله ا7 ٕا� ُمهاِجراً َبيته ِمن رْج ÒO وَمن
/@١٠٠ . ٤ ـ ا7 Ò	َع

/@١١٨ . ٧ ـ َيعَملون كانوا ما وَبَطل Kا¡ق َفَوَقع



١٩٩ وقع

واستقرارYا@/ وا¡ّق أ<جر نزول يراد

:@
ã
| Fك ماّديّاً@, الوقوع ã|و

/@٦٥ . ٢٢ ـ بٕاذِنه ٕا1ّ ا1ْٔرِض Ò	َع َتَقَع أن Êَء
Ú
ال« ِسُك ÔZو

/@١٧١ . ٧ ـ م
ß
w واقع أ ن8ُه وظّنوا@ ُظل8ة كأ ن8ُه َفوَقهم ا�َبَل َنتقنا وٕاذ@

:@
ã
| Fك اXاّدة@, وراء Dف والوقوع

/@١ . ٥٦ ـ كاِذبَة ا@ ßxلَوْقَع لَيَس الواِقَعُة َوَقَعت ٕاذا

/@١٥ . ٦٩ ـ الواِقعة وَقَعِت فيومئٍذ ///@ واحدةٌ نَفخٌة وِر Kالص ã| @ُنِفَخ فٕاذا

:@
ã
| Fك ,@

Ø ã
æالروحا والوقوع

/@٦ . ٥١ ـ َلواِقع ين الد� وٕان8 َلصاِدق توَعدون ا Ú̂ ٕا ///@ رواً ذَ والّذاِريات

حصول أعّم@من فيه@,@وهو اòارج@ويستقّر
ã
| ما@يظهر مطلق من@الواقعة@: واXراد

بقرائـن اÇXع� Øيتع� ا Ø̂ وٕا البعث@, nعا ظهور أو ّ العموميى اXوت أو
Øã
Ï½الشخ اXوت

بعد البعث هو الكرÇZة@: ا<�ية
ã
| اXراد أّن ع� يدّل الصور نفخ ذ@كر أّن Fك @ك5مّية@/

اXوت@/

ذلك هو واXـراد معّيـنة@, مقـّررات قبال
ã
| وانقـياد خضوع ٕانّه سـبق ين والد+

اXطلقة مالكيّته أثر
ã
| اليوم ذلك

ã
| إ<نقياد هذا وظهور للموجودات التاّم اòضوع

التاّمة@: وحكومته

ين@/ الد� يَوِم مالِك

wا@: وإ<عتقاد التوّجه من لنا <@بّد
ã

الّ ا¡قّة الثابتة ا¤قّقة اُ<مور من أّن فظهر

Ì¿¡ا من اXاّدة ما@وراء nعوا اXوت@وحصول عذاباً@,@ووقوع رaة@أو ا�زاء وقوع هو
فzا@/ التاّم اòضوع وIقّق ,@Ì¿والن



وقف ٢٠٠

ã
و| ا�Çن� nعا تعقيب

ã
| ا¤سوس@: ّ الدنيويى ّ اXاّديى nالعا هذا أّن O@>و

يبلغ أن ٕا� ٕاستدامة له Jصل nو ا�ن�منقطعاً nعا كان وٕاذا وتتميمه@, تgيله مرتبة
أثر عليه ي�ّتب > وعبثاً@, ولغواً فائدة ب5 ووجوده Iقّقه فيكون ا¤سوس@: nالعا هذا

واXولودة@/ ع�الوالدة أ<@كيد والتحّمل الشديد وإ<بت5ء اXضيقة ٕاّ<

ا<�خرة@: nعا ٕا� تتحّول و< مستمّرة@, غ� فانية كانت ٕاذا الدنيا هذه وكذلك
وإ<بت5ءات الشدائد ٕاّ< مyا و<@يب�@أثر فzا <@فائدة تامّة خسارة ا¡ياة تلك فتكون
ع� والّصـ	 اXشـاّق وIّمل اXصـائب Qـّرع ٕاّ< فzا يري و< ا5Xزمة@, اXسـتمّرة

ومكابدة@/ وداء وأXاً تعبأ ٕاّ< تنتج و< اXواجهة@, ا¡وادث

/@٣٩ . ٤٠ ـ الَقرار داُر هيى ِخَرةَ Ð1ا وٕان8 َمتاٌع نيا Kالد ا¡ياةُ هذه ا Ú̂ ٕا قوِم يا

/@٨ . ٣٤ ـ الَبعيد والض8+ِل الَعذاِب ã| ِة ِخَر Ð1با 1@ُيؤِمنوَن ال8ذيَن َبل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وقف@:

وقفت منه عليه@, يقاس
Ø
j ء@,

ã
Ï¾

ã
| [ّكث ع� يدّل واحد أصل وقف@: ـ مقا

وغ�ه@: إ<نسان ومَوِقف أوقفُت@/ تقول فٕانّك عنه أمسكَت ء
ã
Ï¾ وكّل وقوفاً@/ أِقف

َيقف@/ حيث

و<@يتعّدي@/ يتعّدي أنا@, ووقفxا سكَنْت@/ ووقوفاً@: وقفاً الدابُّة وقفت ـ مصبا
باXصدر, تسمية وَوقٌف@أيضاً ء@موقوف@,

ã
Ï¾و /@�سبيل@ا

ã
ا@| Ôxحبس وقفاً: ووقفت@الدار

والداّبة@, الدار وأوقفت عنه@, منعته وقفاً@: ء
ã
Ï¿ال عن الرجَل ووقفُت أوقاف@/ وا�مع

عنه@, أقلعت الك5م@: عن وأوقفت وقفت@/ الك5م وقال@: أنكرها ّ وأ<صمعيى ,@o] لغة
ـ قولك

ã
| ٕاّ< الباب@, bـيع

ã
وقفت| والفصيح أمسكت@, أيى فأوقفت@, ف5ن

ã
وكلّم�

وقوفاً@: بعرفات ووقفُت وقفك@/ مَن قلَت شخص عن سألَت فٕان هاهنا@, أوقَفك ما



٢٠١ وقف

عنه@/ أمسك أ<مر@: عن وتوقّف وقxا@/ ¾Îدت

وهذا وقفاً@, الكلمَة ووقفت الدابَّة وقفت قولك مصدر الَوقف ـ ٢٢٣.٥ الع�
وقّفته قلَت كلمة ع� الرجَل وّقفَت فٕاذا ُوقوفاً@/ وقفُت قلت@: <زماً كان فٕاذا Vاوز@,

عنه@/ أقلعت ٕاذا أ<مر@, عن أوقفت قوGم
ã
| ٕاّ< أوقفت يقال@: و< توقيفاً@,

ُوقْـف وا�مـع واِقٌف فهو باXـكان@, وقَف لوس@, Ôا� خ5ف الوقوف@: ـ لسا
فيه@/ تقف الّذيى اXوضع وِقف@: ÒXوا وُوقوف@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وجـود أ<صل
ã
| وي5حظ تلّبث@,

ã
| ٕاقامة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

وإ<مساك ,@�[ أو بعرفات وقوف الداّبة@, وقف الدار@, وقف مصاديقه@: ومن القيدين@/
اXنع@/ بٕادامة عمل أو ك5م

ã
|

ا�دار@, وٕاقامة الص5ة@, كٕاقامة ووجوده@, حاله باقتضاء ء
ã
Ï¾ كّل

ã
| فإ<قامة

ال¿Îادة@/ وٕاقامة ا¡دود@, وٕاقامة

/@٢٧ . ٦ ـ @نَُرّد َلْيَتنا يا فقالوا@ اِر النّ Ò	َع ُوِقفوا@ ٕاذ@ تََري ولَو
/@٣٠ . ٦ ـ با¡ّق هذا أليَْس قاَل م ß Ùwَر Ò	َع ُوِقفوا@ ٕاذ@ تََري ولَو

/@٣١ . ٣٤ ـ م Ùwَر ِعنَد َموقوفوَن الظّاXون ٕاِذ@ تََري ولَو
/@٢٤ . ٣٧ ـ َمْسؤولون م Ô Úuٕا وِقفوُهم

ß
oح Òا� Íاِط ß¼ٕا� فاْهُدوهم

مالك القيامة
ã
| تعا� �ا أّن ٕا� ٕاشارة اXفعول@: Ëºوبٕا ا£هول بصيغة التعب�

وسلطانه@: وحgه ٕارادته Iت مقهورون والناس التاّم@, إ<ختيار وله مطلق

ين@/ الد� يَوِم مالِِك



و{ ٢٠٢

بٕايقافهم@/ اXأمورين أمر حيث اXع�@, wذا ´Í½ت الرابعة@: ا<�ية
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

و{@:

َوقياً@, أِقيه ووقيته بغ�ه@, ء
ã
Ï¾ عن ء

ã
Ï¾ ع�دفع تدّل واحدة كلمة و{@: ـ مقا

Ø ã
الن� قال كالِوقاية@/ وبينه بينك اجعل أيى َتوقaه@, :@�ا واتِّق ء@/

ã
Ï¿ال

ã
َي� ما والوقاية@:

رة@/ Ò] بِشّق ولو النّاَر اتّقوا �ص�@:

وقيَت ما كّل كتاب@, مثل والوقاء@: حفظه@/ ِوقاية@: يقيه السوَء �ا وقاه ـ مصبا
والتقيّة اتّقاًء@, �ا واّتقيت أيضاً@/ الَوقاية@والَوقاء

ã
الفتح@| :@

ã
الكسا� عن ورويى شيئاً@/ به

تصاريف
ã
| التاء ولزمت َوقْوي@, وأ<صل واو@, من مبدلة والتاء منه@, Ëºٕا والتقوي

الغراب@/ هو قيل :@
ã
والوا{ الكلمة@/

هذا@, يا �ا aتََوق تقول وِوقاية@, له ِوقاء فهو شيئاً@: َو{ ما كّل ـ ٢٣٨.٥ الع�
والتaقوي /@

Ó
]ع� @:@

Ø ã ß
َو{

Ø ã
ت� ورجل توبـة@, بٕاحداث ٕاّ< واقية منه تَِقـه n �Ïا

Ò
ع½ ومَن

� gالت ã| الفعل ت½Íيف
ã
كت| Ôف� تاًء اُبدَلْت ُفتحت

Ø
Fفل وقيت@, من َوقوي@, أ<صل

ã
|

ألفها@/ Ù�ُفل ُخّففت ولكن َمة@, Ôt مثل ع�فَُعلة التgقاة ا Ø̂ وٕا والتقّية@, والتgقاة والتقوي

وس�ته ُصنتَه ٕاذا َء
ã
Ï¿ال وقيُت صانه@/ وواقية@: ووقايًة وقياً �ا وقاه َو{@: ـ لسا

�ا برسول اتّقينا البأس aرaا ٕاذا كنّا ا¡ديـث@:
ã
و| /@

Ó
]ع� � aوات Ú}وتو أ<ذي@/ عن

�ص�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòارج
ã
| والعصيان ا5òف عن ء

ã
Ï¿ال حفظ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن



٢٠٣ و{

النفسانّية@/ و¾Îواته [اي5ته عن النفس حفظ العفّة أّن Fك العمل@, مقام
ã
و|

عن ء
ã
Ï¿ال صيانة هو وا�امع اXوارد@, باخت5ف خصوصيّاته Hتلف والتقوي

ا�ـريان وٕا� العمل تطهـ� وٕا� ا¡ّق ٕا� والتوّجـه والعقلّيـة@, ال¿Ìعيّة ا¤ّرمات
اXعروف@/ ّ الطبيعيى

@اXعروف@وخروج ّ وهو@انشقاق@حالة@إ<عتدال@وا�ريان@الطبيعيى ويقابله@الفجور:
وطغياناً@/ فسقاً يوجب Uالف أمر

تعا�@: قال

/@٨ . ٩١ ـ وَتقواها ُفجوَرها َمها@ ÒGفأ اها@/// وُضَح مِس والش8

/@٢٨ . ٣٨ ـ @كالُفّجار Òت8ق� ÔXا َعُل Ö ÒS أم

الفسق@/ وظهوِر الفجور خ5ف التقوي أّن ع� تدّل اXقابلة فهذه

:@
ã
| Fك الطبيعّية@, فالِوقاية

/@٤٥ . ٤٠ ـ َمَكروا ما َسي�ئاِت ا7ُ َفَوقاُه

/@٨١ . ١٦ ـ بأَسكُم َتقيكُم Ìابيَل
Ò
ºو@ ر8 Ò¡ا َتقيكُم Ìابيَل Òº َلكُم َوَجَعَل

/@٦ . ٦٦ ـ ناراً وأهِليكُم أنُفَسكُم ُقوا آَمنوا ال8ذيَن ا Ûv أ يا

/@١٨ . ٥٢ ـ oح Òا� َعذاَب م Ô Ûwَر وَوقاُهم

اXواجهة الشّدة ومن واXكر@, اòيانة سوء من ي5_ه >
Ø
Fع النفس وقاية ف�اد

والعذاب@/ النار ومن وال	د@, وا¡ّر

التقوي@/ مفهوم مطلق مصاديق من كلّها فهذه

/@٩ . ٥٦ ـ فِلحون ÔX ا ُهم ولئَك فاُ َنفِسه ُشح8 يوَق وَمن



و{ ٢٠٤

العمل مقام
ã
| حفظه عن عبارة الشديد@: البخل وهو الشّح عن النفس وحفظ

وإ<ظهار@/

]قتضاه@/ والعمل التقوي ع�اختيار ويدّل ٕافتعال وإ<ّتقاء@:

/@٣٥ . ٧ ـ َزنون ÒJ ُهم و1 zم َعلَ َخوٌف َف+ �وأصَلَح ات8 ن Ò Òf

وآَمنوا ـَقوا ات8 ما ٕاذا َطِعموا Dف ُجناٌح الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا ال8ذيَن Ò	َع لَيَس
/@٩٢ . ٥ ـ وأحَسُنوا ـَقوا ات8 Ú Ôj وآَمنوا ات8ـَقْوا Ø Ôj اِت ß¡الّصا وَعِملوا

للتقوي@: مراحل ث5ث الكرZة ا<�ية هذه
ã
| يذكر

ا5òف� عن النفس �حفظ إ<تّقاء يراد الّصا¡ات: وَعِملوا وآَمنوا ات8َقوا ـ ١
حفظ من أعّم اXـورد ذلك

ã
| وإ<تّقاء ات@, ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا ال8ذيَن ـ مورد

ã
|

مراحـل من والثانية اُ<و� اXرتبتـ� فيشـمل وأ<خ5ق@, أ<عFل جهة من النفس
السلوك@/

وهيى السـلوك@, مراحل من الثالثة اXرتبة
ã
| إ<تّقاء يراد وآَمنوا@: ات8َقوا Ú Ôj ـ ٢

وقد اXتعال@/ ا¡ّق عظمة قبال
ã
| الفـناء مقام ٕا� والوصول أ<نانيّة رفع ã

| ا£اهدة
ٕادامة مع أ<نانيّة Tو أيى النفس ٕا� والتوّجه اXيل ظهور عن النفس Mفظ عyا Ø	ع

إ<Zان@/

النفس حفظ أيى الرابعة@, اXرتبة
ã
| إ<تّقاء هو وهذا وأْحَسنوا@: ات8َقوا Ú Ôj ـ ٣

للعمل وإ<ستعداُد اòدمة,
ã
| الxيّؤ وهيى السلوك@, من الرابعة اXرحلة

ã
ا5òف| عن

ا�امعة@/
ã
| إ<Gيّة بالوظائف

إ<جBع@/
ã
| وإ<رشاد واòدمة العمل هذا هو إ<حسان من واXراد

السفر مرحلة ا Øuفٕا اòلق@: ٕا� بإ<حسان مقارناً بإ<تّقاء اXرتبة هذه
ã
| Ø	وع
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ã
ÏÉتقت ما ع� واòدمة ا<رشاد ٕا� التوّجه فzا وي5حظ اòلق@, ٕا� تعا� �ا من

ّية@/ ×G>ٕا والتكاليف الوظائف

اòالص@/ والتوّجه إ<Zان فzا اXلحوظ السابقة اXراحل 5Rف

والتوّجه بإ<عتقاد أّوليّة مرحلة ضميمة مع أ<ربع اXراحل هذه أّن O و<

ã
| ٕالzا أ¾Ìنا Fك مراحل@, `س تكون واXاّدة@: الدنيا عن وا¦ايل واXعاد@, اXبدأ ٕا�

ال�ع@/ راجع الكتاب@/ مطاويى

/@ ّ واXعنويى ّ اXاّديى من أعّم والطعام

ã
| بgاله@, البلوغ ٕا� إ<Zان ظهور ابتداء من للمؤمن م5زم إ<تّقاء أّن فظهر
من وٕامّا والنار@, العذاب من ٕامّا النفس حفظ فٕاّن اXرتبـة@, تلك باقتضاء مرتبة @كّل

وجّل@/ عّز �و �ا
ã
و| وا¤جوبيّة البُعد من أو تعا�@, وخ5فه �ا سخط

كذلك أحد@: لكّل <زم اXاّدّية@, اXواجهة وا<�فات ال¿Ìور من إ<تّقاء أّن Fوك
الروحانّية@/ والعذاب واXضيقة الÍÉر أLاء من إ<تّقاء

كان ٕاذا Fك واXقامّية@, واXقاليّة ا¡اليّة بالقرائن إ<تّقاء أقسام من اXراد Øويتع�
آثار له يذكر أو الروحانّية@, باُ<مور مرتبطاً أو حق+ـه@,

ã
و| اXؤمـن مورد

ã
| الك5م

معنوّية@/ وعواقب

/@٢ . ٦٥ َتِسبـ Ö ÒJ حيُث1 ِمن وَيرُزْقه رجاً Ö ÒU لَُه@ َعْل ÒN ا7َ َيت8ِق وَمن

/@٤ . ٦٥ ـ Ìاً
Ö
» @يُ ِمنأْمرِه لَُه َعْل ÒN ا7َ َيت8ِق وَمن

اÇXوانـع@, ترتفع وبتحقّقه تعا�@, �ا ٕا� السـ� مقام
ã
| مرحلة أّول فالتقوي

كانت@/ مرتبة ّ أيى
ã
| الصا¬ للعمل إ<قتضاء ويوجد

/@١٩٧ . ٢ ا1ٔلبابـ
ã
اُو� يا وات8قوِن الت8قوي الّزاد @ Òَخ� فٕان8 ُدوا@ وتََزو8



وكأ ٢٠٦

تعا�@: قال Fك التقوي@, هو ٕارشادهم وأّول أ<نبياء دعوة أهّم كان هذا وع�

/@١٠٦ . ٢٦ ـ تت8قون أ1 نوٌح@ مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٢٤ . ٢٦ ـ تت8قون أ1 هوٌد@ مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٤٢ . ٢٦ ـ تت8قون أ1 @ Õ¬صا مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٦١ . ٢٦ ـ تت8قون أ1 لُوٌط@ مأخوُهم Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٧٧ . ٢٦ ـ تت8قون ُشَعيٌبأ1 م Ô ÒG قاَل ٕاذ

/@١٢٤ . ٣٧ ـ تت8قون أ1 لَقومِه قاَل ْرَسل�ٕاذ ÔXا ن ÒX ٕالياَس وٕان8

/@@٨٣ . ٢٨ للُمت8ق�ـ والعاقبُة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكأ@:

تقول@: به@, يُشد الّذيى الِوكاء@: منه وِشّدة@/ ء
ã
Ï¾ شّد ع� يدّل اُصيل وكا@: ـ مقا

ٕاّتكأت@, أيى ع�كذا@, توكّأُت الباب@: ومن شّد@/ قد كأ@نّه ل, ßR أيى ,@
Ú ã
ع� فأوكَي سألته

متaكَأً@/ له نصبت أيى ٕايكاًء@, ف5ناً وأوكأت به@/ ويتقّوي به يتشّدد ٔ<@نّه

ِه aالس ِوكاء العيناِن وقوله@: الِقربة@/ رأس به يُشّد َحبل كتاب@: مثل الِوكاء ـ مصبا
ِس5ح مثل أوِكية@, وا�مع لطيفة@/ ٕاستعارة فيه العجز�@, ]ع� ـه aوالس إ<ست

ã
| �لغة

قليلة@/ لغـة وعد باب من ووكيـته بالِوكاء@, fه شددت ـقاء@: الس+ وأوكيُت وأسِلَحة@/
الت�يل@:

ã
و| متمك+ناً@/ جلس واتaكأ@: علzا@/ اعتمد عصاه@: ع� وتَوكّأَ

/@٣٤ . ٤٣ ـ ِكئون يت8 ا Öz َعلَ راً@ ÔÌ Ôºو

ابن قال عليه@/ لسـَن ÒN ِلساً ÒV أيى متaـكَأً@, aنG وأعتَدْت وقال@: ِلسون@/ ÒN أيى
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من وكّل قّ�@, الش+ ع�أحد معتِمداً القعود
ã
| اXيل ٕاّ< إ<تّكاء <@تعرف والعامّة أ<ث�@:

عليه@/ ٕاتّكأ فقد ء
ã
Ï¾ ع� اعتمد

ع� aلته واّتكأته@: متaكَأً@/ له َنصبت ٕايكاًء@: ف5ناً أوكأت ـ ٤٢٢ . ٥ الع�
ع� التّحامل والتaوكgؤ@: اXتaـكأ@/ bع وا@ِكٔيُ ÒXوا وأدغموها@/ تاًء الواو لوا aفحو اXتaـكَأ@/

العصا@/

عليه@, يُتaـكأ العصا والتgَكأَة@: واعتـمد@/ ّمل ÒI واتaكأ@: ء
ã
Ï¿ال ع� تَوكaأَ ـ لسا

ُمتaكأ@/ واXوضع الواو@/ من بدل والتاء إ<ّتكاء@, كث� تُكَأَة@: ورجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان سواء ء@/
ã
Ï¾ ٕا� استناد

ã
| و[كّن استقرار هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

إ<تّكاء
ã
| Fك وجلوس بتمكّن أو وغ�ه@, العصا ع� إ<ستناد

ã
| Fك باليد إ<ستناد

ã
| Fك الرأس باسـتناد أو بساط@, ع� إ<تّكاء

ã
| Fك جنب باسـتناد أو ر@,

Ô
Ì
Û
ال« ع�

ا�نب@/ أو الرأس Iت يوضع الّذيى اXتّكَأ

اللغـة@, كتب
ã
| وناقصاً مهمـوزاً والوكأ الوكي اللغتـ� oمفاه اختلطت وقد

]ع�الشّد@/ والوكيى أ@ك	@, ٕاشتقاق Fyوبي

فٕاّن وا¦كّن@/ والركون وإ<عBد إ<سـتناد مواّد ب� الفرق سـند@:
ã
| وسـبق

ã
و| سـكون@/ مع ميل ي5حـظ الركون@:

ã
و| ا<سـتقرار@/ مطلق فيه ي5حظ ا¦كّن@:

ركون@/ مع والقصد ا¦ايل واختيار النفس
ã
| اتّكاء ي5حظ إ<عBد

وأ<حسن الدقيق@/ ا¡ّق ع� ليس بإ<عBد@: أو بالشّد اXاّدة تفس� أّن فظهر
بطور ا<تّكاء هو ا<سـتناد فٕاّن ء@,

ã
Ï¾ ٕا� اسـتناد مع [كّن بأ@نّه اÇXذكور@: التفس�
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معنويّاً@/ أو ماّديّاً مطلق

:@
ã
| Fك العصا@, ع� فإ<تّكاء

ـ َغنَِميى Ò	َع wا Kوأُهش zا َعلَ أتََو@ك8أُ َ َعصايى هيىَ موÏºقاَل يا بَيميِنَك ِتلَْك وما
/@١٨ . ٢٠

إ<ستناد@/
ã
| وإ<ختيار ع�اXطاوعة ويدّل تفّعل فالتوكّؤ

:@
ã
| فgا ر@,

Ô
Ì
Û
ع�ال« وإ<تّكاء

/@٣٤ . ٤٣ ـ ِكئون َيت8 zا@ َعلَ راً@ ÔÌ Ôºو أبواباً وِلبُيوtم
/@٢٠ . ٥٢ ـ َمْصُفوَفة ٍر

Ô
Ì
Ô
º Ò	َع Òُمت8كئ�

/@١٦ . ٥٦ ُمتقاِبل�ـ ا Öz َعلَ Òُمت8ِكئ� َموضونٍَة ٍر ÔÌ Ôº Ò	َع

كون باعتـبار روحانيّاً@, أو ج«Êنيّاً عليه ُيسـتقّر ]ع�ما ال«Ìير@: bع ر
Ô
Ì
Û
ال«

الروحانيّة ال«Ìر ã| Fك وهيى ,@
Ø ã
èوالزرا وا§ارق بالُفُرش مسـتوراً

Ø ã
æÊ»ا� ال«Ìير

الروحانّية@: ال«Ìر من اXراد وسبق@أّن الُفرش@وxIا, هذه باطن
ã
| اXورد:

ã
| أ<صيلة

اXؤمن ٕالzا يستند
ã

الّ هيى النورانيّة ال«Ìائر وهذه الباطنّية@, وال«Ìائر الصفات هيى

ال«Ìائر@/ هذه ع� مستنداً ٕاّ< فzا العيش وليس اXاّدة@, ماوراء nعوا
ã
| علzا ويتّكٔي

/@٥٦ . ٣٦ ـ ِكئون ُمت8 ا1ٔراِئِك Ò	َع ِظ+ٍل
ã
| وأزواُجهم ُهم

/@١٣ . ٧٦ ـ َزْمَهريراً و1@ ساً Ö Òc فzا 1@يََروَن ا1ٔرائِك Ò	َع فzا Òُمت8ِكئ�

فتشمل ُيفرض@, ]ع�ما كالفريضة يaأ Ôvو يُقام ما ]ع� أ<ريكة bع أ<رائك@:
للعروس@/ جلة Ò¡وا والِبساط

Øã
Ïºوالكر والفرش ال«Ìير

جانب@, ّ ٕاليه@بأيى عليه@أو ل5ٕقامة@وإ<ستناد مصداقاً ما@يكون أ<رائك: من ف�اد
بقرينة اXاّدة@, nعا وراء ا

Ø
W روحانيّة أو ج«Êنيّة أ<عضاء@, بسائر أو نب ÒP أو بَظهر
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تعا�@: قوله

َزْمَهريراً@/ و1 ساً Ö Òc فzا@ 1@يََرْوَن

زمهرير@/ أو cس من <@Hلو اXاّدة nعا فٕاّن

أو َحَجلة أو
Øã
Ïºكر أو Ìºير من عليه للجلوسوإ<قامة يّأ Ôv ما كّل فأ<ريكة

لشخص@/ مناسب Uصوص مكان

ã

الّ اXعـنويّة واXراتب الروحانيّة اXقامات عن عبارة اXاّدة@: ماوراء nعا

ã
و|

وبðكية خالصة وطاعات أعFل نتيجة
ã
و| �ا

ã
| Vاهدات أثر

ã
| ل5ٔفراد Iّصلت

وا¡ياة العيش وسائل أنواع tيّأت فzا غرفات ٕا� تبلغ أن ٕا� للنفوس@, وtذيب
للعروس@/ َجلة Ò¡كا اXنازل هذه وتكون الروحانّية@,

Ìاٍب Ò¾َكـث�ةٍ و م ا1ٔبوابُ ُمت8كئ�Ò فzا َيدُعونَ فzا بفا@ِكهٍة Ô ÒG ًَعْدنٍ ُمَفت8حة َجنّاِت
/@٥١ . ٣٨ الط8ْرفـ Íاُت ß¼قا وعنَدُهم

:@
ã
| Fك ورفرف@, فرش ع� وإ<تّكاء

/@٥٤ . ٥٥ ـ ق Ò Ö�ْسَت ٕا ِمن ا Ôy َبطاِئ ُفُرٍش Ò	َع Òُمت8ِكئ�

/@٧٦ . ٥٥ ـ ِحسان � وَعبَْقِريى à
Í ÖÉُخ َرفرٍف Ò	َع Òُمت8ِكئ�

ورفرف@/ فرش راجع

ويدّل تفّعل التّوكؤ ٕاّن Øj استقرار/ حصول مع ء
ã
Ï¾ ّ ٕا�أيى استناد هو فإ<تّكاء

ف@, ÚÍ½فت فته ØÍ¼ فيقال@: والتأث�@, التعدية قبال
ã
| مطاوعة أيى التفعيل@, ع�مطاوعة

أيى ÇVّرداً@, الفـعل أصل مطاوعة ع� ويدّل ٕافتعال وإ<تّكاء الت½Íيف@/ طاوع أيى
ومع� الوصل@, طاوع أيى فاتّصل@, وصلته فيقال@: ا£ّرد@, الفعل نسبة قبال

ã
| اXطاوعة

القبول@/ غ� وهذا اXوافقة@, هو اXطاوعة



وكد ٢١٠

ٕا� �ع� Ïºمو استناد أّن ٕا� ٕاشارة �أتوّكؤ�@: بالتوكّؤ العصا أخذ
ã
| والتعب�

وأ<رائك ٕا�@ال«Ìر ا<ستناد @مورد
ã
| 5Rف@التعب� عصاً/ جعله ذا كان@Xطاوعة العصا

الفعل <@تناسبوقوع ا�نّة فٕاّن ا�ّنة@, ٔ<هل الفعل أصل ع�اختيار فيدّل بإ<ّتكاء@,
فzا@/ العيش جريان

ã
| Uتارون م Øuٕا بل وتعدية@, تأث� أثر

ã
| فzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكد@:

والِوكاد@: ه@/ aُشـد أيى عقَدك@, وأوِكْد وٕاحكام@/ شّد ع� تدّل كلمة وكد@: ـ مقا
به@/

ã ß
وُع� أمaه ٕاذا وكَْده@, وكَد ويقولون@: ْلب@, Ò¡ا عند البقرة به تُشّد َحبل

أفصح@, وبالواو ,@
Ó
]ع� تأ@كيداً@, وأ@كaدته توكيداً َج

Ö
Ì
Ú
وال« العهَد وكaْدُت ـ صحا

وكَد وقوGم /@
Ó
]ع� وتأ@كَّد أ<مر وتَوكaد شّده@/ أيى ,@Fzف ٕايكاداً وآ@كَده أوكَده وكذلك

قصده@/ قَصد أيى َو@ْكده@,

العـقد
ã
| واGمزة لغة@, ووكّدت وّثقُته@, :@ Ò�¨وا العقد أ@كّدت ـ ٢٩٧.٥ الع�

أجود@/

عـقد
ã
| أ@كaدت اòليل@: قال أحgته@/ وأ@كaـدُته@: والفعَل القوَل وكّدُت ـ مفر

أجود@/ القول
ã
| وَو@كَدُت أجود أ<Zان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العقد,
ã
| التوكيد ومن@مصاديقه@: @ٕاحكام@/

ã
| شّد هو @اXاّدة@:

ã
| الواحد أّن@أ<صل

القصد أو العمل@, أو القول@, أو اXتوّحش@, البقر أو ال«Ìج@, أو ا¨ـ�@, أو العهِد@, أو
القاطع@/ واGّم



٢١١ وكز

ا7َ Ôrَجَعل وَقد َتوكيدها بعَد اَن ÖZ1ٔا َتنُقضـوا و1 Ôkعاَهْد ٕاذا ا7ِ بَعْهِد وأوُفوا
/@٩١ . ١٦ ـ كَِفيً+ َعَليكُم

ã
| والبحث <زمة@, و¾Ìائط ¾Ìعيّة مقّررات طبق ع� وقوعـه ا¨ـ� توكيد

فراجعه@/ عنوانه@,
ã
| يذكر ا¨�وآثاره

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكز@:

دفعه@/ ووكزه@: كّفه@/ مع ÔP ÍÈبه ووكزه@: طعنه@/ وَكَزه@: ـ مقا

كّفه@/ مع ÔP وَكزه يقال@: الطعن@/ الَو@كز@: ـ ٣٩٤.٥ الع�ـ

وقال كّفه@/ مع ÔP ÍÈبه ويقال ودفعه@/ ÍÈبه وعد@: باب من وكزاً وَكزه ـ مصبا
أ<صابع�@/ Pميع �ÍÈبه ه Òg لَ وكزه@: :@

Ø ã
الكسا�

أيى َو@كزه ويقال@: ودفعه@, ÍÈبه أيى نَكَزه@, مثل َو@كَزه :@ ّ أ<صمعيى وكز@: ـ صحا
ع�َذَقنه@/ يده مع ÔP ÍÈبه

وقيل@: كّفه@/ مع ÔP طَعنه ووَكزه@: الطعن@, والَو@كز@: وÍÈبه@/ دفعه وَكزه@: ـ لسا
وكزته :@

Ø ã
الكسا� ]ع�واحد@/ ومَوكوز َمركوز ُر· :@ وُرويى ع�َذَقنه@/ يده مع ÔP ÍÈبه

لدغته@/ ا¡ّية@: ووكزته واحد@/ ]ع� زته ÒGو وuزته ونكزته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مطلق وليس نافذاً@/ مؤّثراً كان ٕاذا طعن
ã
ÍÈب| اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أو القيدان فيه ي5حظ أن <زم بل أ<صل@, مصاديق من الدفع@: أو الطعن أو الÍÉب
اXذكورة@/ القيود



وكل ٢١٢

واللـمز والوهـز واGمز والركز واللهز واللكز والyز النكز ومواّد اXاّدة وب�
ودفع@/ ÍÈب مطلق وNمعها أ@ك	@, ٕاشتقاق والنحز@: والل�

Ïºمو َفَو@كََزُه ه@/// َعُدو� ِمن وهذا ِشـيعِتِه ِمن هذا َيقَتِت+ِن ß Öرُجَلـ� فzا َفَوَجَد
/@١٥ . ٢٨ ـ يطان الش8 َعَمِل ِمن هذا قاَل Ïَعلَيه ÒÉ َفَق

والتعلّق ّ القـوميى التعّصب عليـه aل بل ,@�ا
ã
| كامل بٕاخ5ص يكن n أيى

ولزوم اÇXؤمن@, الرجل مقاتلته وبلحاظ كافراً@, كونه جهة من قتله كان وٕان ,@
Ø ã
الدي�

عنه@/
Ø
Ì¿ال ودفع ٕاعانته

حياته@/ فقÏÉعليه قّوته@, بBم شديد مؤّثر موÏºبÍÉب فطعنه

وعدم أ<عـداء وIريك النفس وحفظ السياسـة Uالفته بلحاظ العمل وهذا
الشيطان@/ عمل من عّد اòاّصة@: اXأموريّة رعاية

اXقّرب�@/ سيّئاُت أ<برار حسناُت نعم

/@٢٧ . ٢١ ـ َيْعَملون بأمرِه وُهم بالَقوِل َيسِبقوَنُه 1 ُمكَرمون ِعباٌد@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وكل@:

به@, وا@كتفيت ٕاليه فّوضته وُو@كوً<@: وعد باب من َو@ك5ً ٕاليه أ<مَر وكلُت ـ مصبا
]ع� كان ٕاذا فاِعـل ]ع� ويكون ٕاليه@, موكول ٔ<@نّه مفعـول@, ]ع� فَعـيل والوكيل
قَبِل فتوكّل@: توكي5ً ووكّلته ُو@َك5ء@, وا�Çمع الوكيل@, وِنعَم �ا حسبُنا ومنه ا¡افظ@,
واتّكل به@/ ووثق عليه اعتمد :@�ا ع� وتَوكaل لغة@/ Ì»والك الواو بفتح وهيى الَو@كالة
ع� بعÎÉم اتّكل َتوا@ك5ً@: القوم وتَوا@كَل /@

Ø
ËÉبال وإ<Ëºالتgك5ن كذلك@/ أمره

ã
| عليه

اُِعنه@/ nو بأمره أقم n ُو@كوً<@: وعد باب من نفسه ٕا� ووكلته بعض@/



٢١٣ وكل

الُو@َكلة@/ ذلك من أمرك@/
ã
| غ�ك اعتـFد ع� يدّل صحيح أصل وكل@: ـ مقا

العجـز ٕاظهار وهو منـه@, والتـوكّل ُتَكلة@/ ُو@كَلة يقولون@: الضـعيف@, الرجل والَو@كَل@:

يى Ùdو غ�ه@, ع� متِّك5ً أمره ضيّع ٕاذا ف5ن@, ووا@كَل غ�ك@/ ع� وإ<عBد أ<مر
ã
|

كأ@نّه الدواّب@, خلَف أبداً يتأّخر أن الداّبة@:
ã
| والِوكال أ<مر@/ ٕاليه يوكَل ٔ<@نّه الوكيل

عليك@/ واتّكل عليه اّتكلَت ٕاذا الرجَل@, ووا@كلُت غ�ه@/ ٕا� ْريى Òا� ã| أ<مر يَِكل

وهـو وُو@كَـلَة وكَل ورجل ضـته@/ aفو ِكلًَة@: أ@ِكله ٕاليك وكَلته ـ ٥@.@٤٠٥ الع�
وتقول@: /@�ع�ا وتوّكلت ,@�با َو@ِكلت وتقول@: أمُره@/ فيَضيع ع�غ�ه يتِّكل اXوا@ِكل
الدواّب@/ خـلَف التأّخر ّب ÔI أن الداّبـة@:

ã
| والِوكال ٕاليه@/ أ@ِكله �ا ٕا� ف5ناً وَكلت

مَلَك@/ Ëºٕا وميكال@: جبل@/ Ëºٕا ومَوكَل@: الِوكاَلة@/ ومصدره التوكّل@, فعله والوكيل@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| و<بّد ٕاليه@/ أ<مر وHلية الغ� ع� اعBد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

اXذكورين@/ القيدين ¡اظ من أ<صل

:@oوالتسل والرضا والتفويض ب�التوكّل وفرق

يفعل فيه مطلقاً وUتاراً متولّياً Nعله بأن آخر ٕا� أمر تصـي� التفويض@: فٕاّن
مقام

ã
| Tفوظ وشخصيّته اXوك+ل اعتبار ٕاّن حيث التوكّل@, مرتبة بعد وهذا يشاء@/ ما

التوكيل@/

سخط وجود دون من عليه@ويواجهه@, Nريى ]ا اXيل موافقة Iقّق هو والرضا@:
التفويض@/ بعد Jصل ا Ø̂ اXع�ٕا وهذا نفسه@/

ã
|

فوق اXع� وهذا كامل@/ ووفاق ِسلم
ã
| النفس جعل وهو :@�ا ٔ<مر oوالتسل



وكل ٢١٤

بgال تاّم وفاق
ã
| نفسه يُسلّم بل سخط@, رÏÈأو ٕا�وجود فيه <@يتوّجه ٕاذ الرضا,

وخشوع@/ خضوع

يعتمد وكيل اختيار أيى واختيار@, ع�مطاوعة@وأخذ ويدّل تفّعل, التوكّل @ٕاّن
Ø
j

ٕاليه@/ أمره Ø� ÔOو عليه

أداة@: ّ بأيى إ<ستعFل باخت5ف خصوصيّاته Hتلف اXفهوم وهذا

أ<مـر Hلية
ã
| إ<عBد وٕا¡اق استع5ء ع� فيدّل ع�@: Mرف استعمل فٕاذا

:@
ã
| Fك ع�الوكيل@,

/@٥٦ . ١١ ـ
ã Ø
èَر ا7 Ò	َع توك8لُت

ã
Ùæ ٕا

/@٣٨ . ٣٩ ـ توك�لون ÔX ا َيتََو@ك8ُل َعلَيِه ا7ُ Ò ãَحْس� ُقل

أ<مَر وكل يقال@: والتخلية@, إ<عBد انxاء ع� فيدّل ٕا�@: Mرف استعمل وٕاذا
التفسـ� مقام

ã
| عنه Ø	فع اXع� هذا اشـتبه وقد ٕاليه@/ ا<عBد Øوخ� أuي أيى ٕاليه@,
أ<صل@/ لوازم من

ã
æعاXا وهذه والتخلية@, oوالتسل وال�ك بالتفويض

ذاتاً <زم فعل من تصاغ اXش}ة والصفة مش}ة@, صفة فعيل فهو الوكيل وأمّا
َو@كُل@, من مأخوذ فالوكيل الع�,

Ø
ËÉب كفُعل اللزوم صيغ من ٕا�صيغة بالنقل َجع5ً أو

رحم من الرحoمأخوذاً
ã
| Fك الوكيل@, منه وصيغ ٕاليه@, عليه@وHلية اعBد ذا صار أيى

الع�@/
Ø
ËÉب

ٕاليه@/ والتخلية عليه إ<عBد بصفة ثبوتاً يتّصف ]ع�مَن فالوكيل

قاطبة
ã
| عليه يُعتَمد من مطلق هو تعا� فٕانّه الوكيل@, وجّل@: عّز أÊºئه ومن

وباقتضاء bيع@ا�هات@, ع�ا<ط5ق@ومن وكي5ً غ�ه وليس@أحد @ٕاليه@, Ú� ÔOو اُ<مور
تعا�بوجه فيه فقر > مطلق

Ø ã
غ� فهو الصفة@, هذه

ã
| قيد و< حّد و< ذاته@,

ã
و| ذاته



٢١٥ وكل

الوجوه@/ من

/@١٧٣ . ٣ ـ الَو@كيل وِنْعَم ا7ُ َحْسُبنا وقالوا ٕاZاناً فزاَدُهم

/@١٠٢ . ٦ ـ َو@كيل ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل� Ò	َع وهَو فاعُبدوه ء

ã
Ï Ò¾ ُكل� خالُق

/@١٧١ . ٤ ـ َو@كيً+ با7ِ Ò� وكَ ا1ْٔرِض
ã
| وما واِت مى الس8 ã| ما لَُه

/@٣ . ٣٣ ـ َو@كيً+ با7ِ Ò� وكَ ا7ِ Ò	َع َوتََو@ك8ْل

يتوكّل Xن وكيل أحسن وهو وحّد@, قيد دون من ٕاليه
Ó
Ø� ÒUو معتَمد تعا� فهو

Ú�¢وا عليه اXعتمد ا¡قيق وهو ء@,
ã
Ï¾ ع�كّل

ã
اXستع� ق اXتفو+ الوكيل وهو عليه@/

ã
| ما له فٕاّن الوكالة@, مقام

ã
|

ã
الكا| وهو والواقع@/ والقهر بالتكوين ء

ã
Ï¾ لكّل ٕاليه

والتشديد@/ للتأ@كيد والباء وأ<رض@, Êوات
Ø
ال«

ووصول وجّل@, عّز �ا معرفة ثبوت ع� متوقّفـة فهيى التوكّل@: حقيقة وأمّا
وعلمه الرّب حياة يشاهد بأن إ<Zان@, اليق�من حّق اليق�بل ع� درجة ٕا� العبد
واXمكنات@, nبالعـوا Tيطة وهيى حـدود@, Gا وليس تتناهي > ]ا وٕارادته@/ وقدرته

أبدّية@/ وأزليّة

وأحسن@, أصلح اُموره@ٕاليه@: عليه@وتفويض إ<عBد بأّن يقينيّاً ÓFعل يعلم فحينئذ
أ<صلح ٕاّ< يريد و< وOـتار@, يريد ما ع� والقادر اُ<مـور Pزئيّات nالعـا هو ٕاذ

وأ<حسن@/

/@٥٦ . ١١ ـ وَرب�كُم ã Ù
èَر ا7ِ Ò	َع توك8لُت

ã
Ùæ ٕا

/@٦٧ . ١٢ ـ َتوك8لُت َعلَيِه 7 ٕا1ّ كُم Ô¡ا ٕان

/@٣٠ . ١٣ ـ تََو@ك8لُت َعلَيِه هَو ٕا1ّ ٕالىه 1

/@@٨٩ . ٧ ـ لنا توك8 ا7ِ Ò	َع @ ÓF ِعلْ ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل8 َرّبنا َوِسَع



وكل ٢١٦

/@٢٩ . ٦٧ ـ لنا @ك8 تََو وَعلَيه بِه آَمنّا ُن ×a الر8 هو ُقل

/@١٢ . ١٤ ـ ُسُبَلنا هَدينا@ وَقد ا7ِ Ò	َع َنتََو@ك8ل أ@1ّ َلنا وما

/@٤٩ . ٨ ـ oَحك َعزيٌز ا7 فٕاّن ا7ِ Ò	َع يتوك8ْل وَمن

/@٣ . ٦٥ ـ َحْسبُه فهَو ا7 Ò	َع َيَتوك8ْل وَمن

/@١٢٣ . ١١ ـ َعلَيه وتوك8ْل فاعُبْدُه ُكلKه ا1ٔمُر يَرجُع وٕاليه

/@٥٨ . ٢٥ وتـ ÒZ1 ال8ذيى يىّ Ò¡ا Ò	َع وتََو@ك8ْل

/@٦٢ . ٣٩ ـ َو@كيل ٍء
ã
Ï Ò¾ ُكل� Ò	َع وهَو ء

ã
Ï Ò¾ ُكّل خالق ا7ُ

/@١٧١ . ٤ ـ َو@كيً+ با7ِ Ò� وكَ ا1ْٔرِض
ã
| وما واِت مى الس8 ã| ما لَُه

التوكّل@: ٕا�ِعلل يشار الكرZة ا<�يات هذه
ã
ف

رّب@/ ـ@ أ<فراد تربية وبيده الكّل
ã Ø
èمر وجّل عّز �ا ٕاّن ـ ١

ٕان@/ ـ@ اXتعال �ا تعا�ومن � اُ<مور bيع
ã
| القاطع ا¡كم ـ ٢

ٕالىه@/ ـ@ العزيز �ا هو اXطاع واXعبود سواه@, معبود > ـ ٣

ِعلم@/ ـ@ ء
ã
Ï¾ كّل واسع ونوره أ<شياء@, Pميع Tيط تعا� علمه ـ ٤

رaن@/ ـ@ اXتعال � اXوجودات Pميع العامّة الرaة ـ ٥

هدي@/ ـ@ تعا� منه ا¡ّق ٕا�سبيل اGداية ـ ٦

@عّزة@/ ـ وا¡gة العّزة وله ,@oا¡ك العزيز هو ٕانّه ـ ٧

حسب@/ ـ@ عليه يتوكّل Xن كاٍف تعا� هو ـ ٨

رجوع@/ ـ@ تعا� ٕاليه راجعة كلّها اُ<مور ـ ٩

/@ ّ @حيى ـ لنوره uاية و< ¡ياته حّد و< اXطلق ّ ا¡يى هو ٕانّه ـ ١٠



٢١٧ ªو

خالق@/ ـ@ nالعوا bيع مبدأ وهو ء@,
ã
Ï¾ كّل خالق تعا� ٕانّه ـ ١١

له@/ ـ@ ا�«Êنيّة ãÏÈوأ<را الروحانيّة Êوات
Ø
ال«

ã
| ما له ـ ١٢

وأ<مر وجّل@, عّز �ع�ا العبد
ã
| التوكّل Iقّق توجب وجهاً Ì¿ع ٕاثنا فهذه

أيضاً@/ مقّدماته Iصيل ٕا� ُترشد ,@ ّ إرشاديى به

وبالطبع@: قهراً التوكّل يوجبIقّق ال¿Îوديّة التفصيليّة اXعرفة حصول وكF@أّن
التفصيل@/ ع�وجه أيضاً مقّدماته يوجبIصيل ٕاbاً< التوكّل لزوم ٕا� التوّجه

/@٢٣ . ٥ مؤِمن�ـ Ôrُكن ٕان فَتوك8لوا@ ا7ِ Ò	وَع
/@٨٤ . ١٠ ُمْسِلم�ـ Ôr ُكنْ ٕان َتوك8لوا َفَعليِه با7ِ Ôr آَمنْ Ôrُكن ٕان

/@٢ . ٨ ـ َيتََو@ك8لون م
ß Ù
wَر Ò	وَع ٕاZاناً م Ôtزاَد آياتُُه م ßz َعلَ @ُتِلَيْت وٕاذا

بلزوم التوّجـه ٕا�
Ø ã
إ<bا� إ<رشاد مقـام

ã
| ونظائرها الكرZة ا<�يات هذه

تفصي5ً@/ مقّدماته Iصيل ينتج التوّجه هذا
Ø
j التوكّل@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ªو

أدخلته@/ وأو�ته@ٕاي5جاً: ُولوجاً, باب@وعد من يَلج غ�ه
ã
| ُء

ã
Ï¿ال Òªو ـ مصبا

الِبطانة@/ والَوليجة@:

البيـَت@/ Òªوو م�له@,
ã
| Òªو يقال@: ء@/

ã
Ï¾ دخـول ع� تدّل كلمة :@ªو ـ مقا

والُولوج@/ اÇòروج كثـ� ة@: Òُو� ُخَرجة رجل ويقال@: َخ5ء@/ gوالد البِطانة والَوليجة@:
الرمل@/

ã
| الطريق :@ Òªوالَو إ<نسان@/ جوف يلج وجع ة@: Ò ßوالَو�

ُولوجاً مصدره جاء ا Ø̂ ٕا سيبويه@: قال دخل@/ أيى ًة@, Ò ßو� ُولوجاً يِلج ªو ـ صحا
,@ªمَوا واتaلج أدخله@/ ه@: Òوأو� فيه@/ ت Ö

Òو� مع� ع� يى اXتعد+ غ� مصادر من وهو



ªو ٢١٨

من اXاّر فيه يَست� كهف أو مَوضع بالتحريك ة Òوالَو� مَداِخل@, دخل أيى ع�افتعل@,
وِبطانته@/ خاّصته الرجل@: وَوليجة أو<ج@, وا�مع وغ�ه@, مطر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã
| وسـبق به@/ متّص5ً ء

ã
Ï¾ Tيط

ã
| الورود هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

ٕا�@TيطJويه والدخول@ورود الصدور/ ء@ويقابله
ã
Ï¾يطT نزول@ٕا� الورود أّن ورد@:

بـ� Dف اXعـ� وهذا ء
ã
Ï¿بال م5صقاً الورود هو والولوج اòروج@/ ويقابله وJيطه

اللصوق@/ بتحقّق الورود بعد مرتبة وهو والدخول@, الورود

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا ÙË Òº ã| ا�َمُل َيلَج Ø
َح ن8َة Òا� َيدُخلوَن و1

/@٢ . ٣٤ ـ ا Öyِم ُرُج@ Ö ÒO وما ا1ْٔرِض
ã
| َيِلُج ما َيعلَُم

من كان سواء والتجّمع@, والك	 العظم
ã
| والgال الyاية حّد بلغ ما َمل@: Òا�

غ�Yا@/ أو السفينة َحبل من أو إ<بل

جهة ٕا� > ا�هة@, هذه ٕا� فيه والنظر الدخول@, ٕابتداء مطلق الولوج من ويراد
ع� الداّل الدخـول ]اّدة التعـب� من أبلغ وهذا وأ<رض@/

Ø
Ë
Ú
ال« Tيط ٕا� الدخول

غ� فيه الدخول فيكون Zكن@: > ٕاذا
Ø
Ë
Ú
ال«

ã
| الولوج فٕاّن Jويه@, Tيط ٕا� دخول

فـيكون :@�ا عـند معلـوماً كان ٕاذا أ<رض
ã
| الولوج وهكذا أو�@/ بطـريق Wكن

معلومّية@/ أشّد اXتثّبت الدخول

/@٦١ . ٢٢ ـ الليل
ã
| اَر Úyال Ô

ß
ªويو ار Úyال

ã
| الليَل Ô

ß
ªيو ا7َ بأن8 ذلَك

اÇXراد وليس به@, متّص5ً ا<�خر يرد Fyم ك5ًّ أّن ٕا� ٕاشارة بإ<ي5ج التعبـ�
وIقّق وإ<ّتصال@, الورود ٕا�مطلق فالنظر وJيطه@, Jويه Tيط ٕا� Fyم كّل دخول



٢١٩ ولد

Ø
ح ,@Fyم كّل
ã
| ّ التدرNيى وإ<نكسار الضعف ظهور بسبب هو ا Ø̂ ٕا الورود مفهوم

وغ�ه@/ الدخول دون باXاّدة التعب� لطف وهذا وتكوينه@/ ا<�خر تقوية ٕا� يتحّول

َتْعملون ]ا@ @ Õَخب� وا7ٌ وليجًة Òؤمن� ÔXا و1 َرسولِه و1 ا7ِ ُدوِن ِمن يّتِخذوا Ònو
/@١٦ . ٩ ـ

Ø ã
الباط�

Ø ã
القـل� وإ<رتباط وإ<تّصال بالولوج يتّصف ما ]عـ� فعيلة الوليجة

وأ<رحام@/ وأ<صحاب أ<حباب من اòواّص
ã
| Fك والتأث�@, وإ<لقاء بالنفوذ

مyا يراد واXؤمن�@: ورسوله �ا مقابل
ã
| ذ@كرها بقرينة اXقام

ã
| الوليجة وهذه

ورسوله@/ �ا قول خ5ف فzم وملقّناً أفكارهم
ã
| ومؤّثراً قلوwم

ã
| نافذاً يكون ما

/@
Ø ã
الباط� والنفوذ إ<رتباط باعتبار اXورد@:

ã
| فالولوج

خـ5ف وع� ّ يى Ø
Ìº وارتباطها نفوذها أّن ٕا� ٕاشارة بالوليجة@: التعبـ� وأمّا

والنفوذ إ<رتباط من النحو هذا ٕا� حاجة ف5 وٕاّ< اXتفاهم@,
Ø ã
العر| ّ الظاهريى ا�ريان

/@
Ø ã
òا ّ يى Ù

Ì
Ù
ال«

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ولد@:

من غ�ه@/ عليه يقاس
Ø
j والنaسل@, النaجل دليل وهو صحيح@, أصل ولد@: ـ مقا

وا�مع اُ<ن�@, والَوليدة أيضاً@/ ُولٌد للواحد ويقال وا�ميع@, للواحد وهو الَوَلد@, ذلك
عنه@/ حصل ء@:

ã
Ï¿ال عن ء

ã
Ï¿ال وتَولaد و<ئد@/

بأ<لف وbعها اُ<ّم@, والوالدة@: والنـون@/ بالواو وbعـه أ<ب@, الوالد@: ـ مصبا
وا�مع@ِولدان@/@والصبيّة اXولود ,

Ø ã
الص� أ<ب واُ<مّ @للتغليب ,@والوليد: والتاء /@والوالدان :

واُ<ن� الذكر ع� ويُطلق ء@,
ã
Ï¾ ولَده ما كّل والَوَلد@: َو<ئد@/ وا�مع وليدة@, وأ<مة@:

فيه@, لغة
Ø
ËÉبال والُولد أو<د@, وbعه مذّكر وهو مفعول@, ]ع� فََعٌل وا£موع@, Øث�Xوا



ولد ٢٢٠

وكّل وعد@, باب من يَِلد ولَد وقد وأَسد@/ اُْسد مثل اXفتوح@, bع اXضموم وقيسQعل
بـغ� والِو<د ولدها@/ الوالدة وضع والِو<دة@: يلد@/ الّذيى فهو ا¡يـوان من اُُذن له ما
]ع�الوضع@, Nعلها من ومyم الو<د@, بَيّـنة حامل أيى والد@, شاة يقال@: ا¡مل@, هاء@:
فغ� ]ع�استولدtا أولدtا وأمّا أحبلxا@, واستولدtا@: /@Fفتحه من أ¾Îر وك«YÌا
ف5 الزرع@, أحَصد يقال Fك ِو<دها@, حان اXرأُة@: وأولَدت ]نعه@/ بعÎÉم ح ØÍ¼و ثبت@,

Ø ã
èعر ُمولaد@: ورجل ا@/ Òtو<د َتوّلت توليداً@: القابلُة ا Ötوولَّد <زماً@/ ٕاّ< ّ الرباعيى يكون
واXوِلد@: عهده@من@الو<دة@/ مولود,@لُقرِب ويقال@للصغ� كذلك@/ وك5م@مُولaد Tض@, غ�

غ�@/ > الوقت ي5د@: ßXوا أيضاً@/ والوقت اXوضع

وَولَده سواء@/ واُ<ن� @كر aوالذ والكث� الواحد Nمع Ëºٕا الَوَلد@: ـ ٧١.٨ الع�
Çbاعة والِولدة@: ُولُده@/ ويقال ورهُطـه@, أيى وولَُده@, مالُه ويقال@: معـ�@/

ã
| وَرهطه

واِلد@: وشاة رهُطه@/ أيى َخساراً@, ٕا1ّ وَوَلدُه مالُُه يَِزْدُه n ـ تفس�
ã
| ويقال@: أ<و<د@/

وكذلك أو<دهم@, مع ونَشأت ب�العرب ُولِدت مُولaدة@: وجارية ُولaد@/ وا�ميع حاِمل,
مـن التaليدة وأمّا العرب@/ ك5م من يكن n مستحدث مولaد@: وك5م الَعبيد@, من اXولaد

أبواها@/ وعندهم قوم ِملك
ã
| تولَد

ã

الّ فهيى واريى Òا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

منه بالتكّون ونَتاجه ء
ã
Ï¾ عن ء

ã
Ï¾ خروج هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

ا¡يوان@/ و<دة مصاديقه@: أظهر ومن معنويّاً@/ أو ماّديّاً غ�ه أو حيوان
ã
| كان سواء

والد@/ فهو ِعَدًة@, يَِعد وَعد باب من ومَولِداً@, وإ<دًة وِو<دًة لِدًة يِلُد ولَد يقال@:
مـولّدة@, وأمة ا¡ديث@/ وتولّد وHّرج@/ حدث أيى الك5ُم وولَد لَِدة@/ النباُت وولَدت

العرب@/ من متخّرج مستحَدث أيى موّلد@, وعبد



٢٢١ ولد

إ<فتـعال باب
ã
| Fك ,@ ّ الواويى اXعتّل

ã
| شايع بأ<لف أو بالتاء الواو قلب ٕاّن

Ø
j

وغ�ها@/ وإ<عاء@/ واُق+تت@, والتقوي@, والتأ@كيد@, منه@,

/@٢ . ٥٨ ـ ُمْنكَراً َليقولوَن م Ô Úuوٕا م Ô Òuوَلْد ã
@الّ+� ٕا1ّ م Ôtها م8 اُ ٕاْن

/@٣٣ . ١٩ ـ أموُت ويَْوَم ُوِلْدُت يَْوَم@ Ú ã Ò	َع +ُم والس8
/@٢٣٣ . ٢ ـ بَوَلِده @لُه َمولوٌد و1 بَوَلِدها والدةٌ 1@ُتضار8

/@٢٣٣ . ٢ ـ Öَحوَل� أو1َدُهّن يُرِضْعَن والوالداُت
/@٢٨ . ٧١ ـ ّ وِلواِلَديى ã

� اغِفْر َرب�

اXشتقّات هذه
ã
| ومنظور Tفوظ آخر@: ء

ã
Ï¾ عن ء

ã
Ï¾ تكّون وهو فأ<صل

واِلدات@/ َمولود@, َولٌَد@, والِدة@, ُولِدُت@, @ولَْدَن@, ـ وهيى

/@٦٨ . ١٠ ـ Ø ã�الَغ هَو ُسبحانَُه َوَلداً ا7 َذ Ò ØHا قالوا

/@٩٢ . ١٩ ـ َوَلداً َيتِّخَذ أن ِن ×aللّر َينبَغيى وما

/@٤ . ١٨ ـ َوَلداً ا7 ذ ÚHا قالوا ال8ذيَن وُينِذَر

أو إ<نسان أفراد من أو ا5Xئكة من شخص جعل أيى ,@
ã
Øالتب� هو الولد اذ ØHا

ã
| والضعف وإ<حتياج الفقر عن يكشف وهذا سبحانه@, � إ<بن ]�لة أ<نبياء من
وهو تعا�@: قال هذا وع� أ<لوهّيـة@, مقام

ã
| Tال وهو به@, يتقـّوي Ø
ح الوجود

له@/ ينبغيى وما ,@
Ø ã
الغ�

/@٥٢ . ٣٧ ـ َلكاِذبون م Úuوٕا @ا7ُ َوَلَد َليقولوَن ٕاْفِكهم ِمن م Ô Úuٕا أ1

/@٣ . ١١٢ ـ يوَلد Ònَو َيِلْد Òn َمُد الص8 ا7ُ

/@١٠١ . ٦ ـ ء
ã
Ï Ò¾ ُكل8 وخَلق صاِحبة لُه َتكُن Ònَو َوَلٌد لَُه َيكون Úæأ

/@١٧١ . ٤ ـ َوَلٌد لُه يكوَن ُسبحانَهأن واحد ٕالٌه ا7ُ ا Ú̂ ٕا



ولد ٢٢٢

ال�كـيب ي5زم والتوليد ا�هات@, bيع ومن ا<ط5ق ع� واحـد تعا� فهو
التوّلد@, وهو ء

ã
Ï¾ عن اòروج فٕاّن ذاته@,

ã
| والفقر وإ<حتياج وا¤دوديّة والتجزية

وحدوث ب�@أ<جزاء Dالتعّدد@وا<نفصال@ف أ<جزاء@وIقّق @وانفكاك يى التجز+ عن عبارة
ا¡ّق@/ التوحيد Hالف كلّها اُ<مور وهذه ,@Fzف وTدوديّة اXتولّد

التوحيديّة اòطبة ¾Ìح ã
| وخصوصيّاته التوحيد حقيقة

ã
| تفصي5ً Mثنا وقد

/@��ا معرفة �رسالة الثامن ل5ٕمام

/@١٤ . ٦٤ ـ فاحَذروُهم َلكُم َعُدّواً وأو1ِدكُم أزواِجكُم ِمن ٕان8

Jـّب ف5 النفس@, حّب ومنشأها مرجعها الدنيا ا¡ـياة
ã
| ا¡ـّب أنواع فٕاّن

ل	نا¶ مزاaاً ء
ã
Ï¾ حّب كان وٕاذا ولنفسه@, نفسه حّب جهة من شيئاً ّ اXاّديى إ<نسان

كالزوج منه@, أرحامه أقرب كان وٕان وOالفه يبغضه و¾Îواته@: نفسه و[اي5ت حياته
ا¡ياة@/ ٕادامة

ã
| له ال¿Ìيك ا5Xزم

بالنسبة كان ولو ,@�ا
ã
و| � وبغضه حبّه يكون أن ا¡ّق ٕا� اXتوّجه فللعاقل

أ<صدقاء@/ أو أ<موال أو أ<و<د أو الزوج ٕا�

ã
| ا1ٕنساَن َخَلْقنا َلَقد َوَلَد وما وواِلٍد الَبَلِد ذا

ß
w ِحل~ وأنَت الَبَلِد wذا

Ô
Ë ß»ْق اُ 1
/@٣ . ٩٠ ـ @َكَبٍد

لح@, ßXكا صفة ّل@: ß¡وا عامرة@/ غ� أو عامرة أ<رض من Tدودة قطعة الَبَلد@:
شيئاً نفسـه من أخَرج ما كّل والوالد@: Wنوعّية@/ أيى برفع انط5ق

ã
| يكون ]ع�مَن

و< أيى البـلد@, Çwذا قوله ع� عطف والوالد منه@/ اòارج هو واXولود@: بالتكوين@/
وَلده@/ وما بالوالد Ë»اُق

نفسـه من شيئاً رج ÔO ما مطلق بل لولده@, الوالد أ<ب الوالد@: من اXراد وليس
مصداق وهذا أ<@كرم@,

Ø ã
النّـ� رج ÔO والد اXورد هذا

ã
| والبلَد ٕانسان@/ غ� أو ٕانساناً



٢٢٣ ãو�

مصاديقه@/ من واحد

والثوابت باXعادن@, اXكّونة وا�بال اXثمرة@, اXورقة أ<شجار تشمل والكلمة

ã
ÏÈوأ<را ٔ<طـفاGا@, اXولّدة وا¡يوانات حاب@, aوالس للبخار اXول+دة والبحار اXن�ة@,

وا¡يوان@/ للنبات اXولّدة

�ا برسول أو �ص� اòليل oبٕابراه أو �ص�
Ø ã
�aالن بآدم الوالد Hصيص وأمّا
اXقام@/

ã
يناسب| ف5 بغ�هم@: أو �ص�

ـ ـل8دون Ò ÔU ِوْلداٌن م
ß
z َعلَ َيطوُف Òُمتقاِبل� zا َعلَ Òـِكئ� ُمت8 َموضونٍَة ٍر ÔÌ Ôº Ò	َع

/@١٧ . ٥٦

منه@/ والتكّون ء
ã
Ï¾ من اòروج أيى بالتولّد يتّصف من وهو الَوليد bع الِولدان

ومن اXاّدة@, ماوراء nعا من بل اXاّدة@, nعا خلق من ليسـوا الولدان وهؤ<ء
والظرافـة اللطافة جهة من ا�نّـة أهل بوجود واXتناسـبة ا�ّنـة@, موجودات سنخ
خلود > ّ اXاّديى اXوجود فٕاّن باòلود@, توصيفهم هذا ع� ويدّل والنورانّية@, والصفاء

فيه@/
واُ<ن�@/ @كر aالذ

ã
| تستعمل ذ@كرت@: Fك اXاّدة ٕاّن

Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ãو�

تَباعد يقال@: القرب@/ :@
ã
الَو� ذلك من قرب@/ ع� يدّل صحيح أصل :@

ã
و� ـ مقا

,@ ّ الوdيى بعد ء Nيى اXطر :@
Ø ã
والَو� /@

ã
يُقارب� أيى ,@

ã
يَلي� ا ØWوجلَس قرب@, أيى ,@

ã
َو� بعد

وا¡ليف والصاحب واXعتَق اXعِتق :@ Òو� ÒXا الباب ومن /@ ّ الوdيى ã
ي� ٔ<@نّه بذلك يى Ød

آخر أمَر
ã
َو� مَن وكّل الُقرب@, وهو

ã
الَو� من هؤ<ء كّل وا�ار@, Í¼والنا العّم وابن



ãو� ٢٢٤

لك@, Òأو� :@r aالش
ã
| قوGم فأمّا وأجَدر@/ به أحَري أيى بكذا@, أو� وف5ن ولّيه@/ فهو

هؤ<ء يقال@: والون@, ÔXا والَو<ء@: به@/ نزل أيى لكه@,
Ô
v ما قاربه معناه@: :@ ّ أ<صمعيى قال

أو� يكون كأ@نّه عِتقه@, ÔX َو<ؤه يكون أن وهو عَتق@, ÔXا َو<ء أيضاً@: والَو<ء ف5ن@/ َو<ء
ٕاذا الشـيئ�@: ب� وواليُت َنَسـب@/ وارث للمعِتق يكن n ٕاذا غـ�ه من إ<رث

ã
| به

ُمرتaباً@/ أيى ع�الِو<ء@, هذا وافعْل ِو<ًء@/ Fyبي عاديَت

يـليه ولِـيه أ@كـ�Yا لغـتان@: الفـعل
ã
و| القـرب@/ َفلس@: مثل

ã
الَو� ـ@ مصبا

يقاربه@/ أيى يليه@, ا
Ø
Wوجَلست إ<ستعFل/ @قليلة وهيى وعد من@باب والثانية بك«Ìت�@,

توّليته@, ِو<ية@: ألِيه أ<مر ووِليُت غ�فصل@/ من أ<ّول بعد
ã
æالثا حصول

ã
الَو� وقيل@:

واXرأة
Ø ã
والص� ُو<ة@, وا�مع واٍل@, فالفاعل واXرأة@,

Ø ã
ع�الص� ووليت البَلد@, وَوليت

عليه@: Òواستو� الن½Íة@/ :@Ì»والك بالفتح والَو<ية مفعول@/ ع� وأ<صل عليه@,
Þ ã ß
مَو�

يقال الّذيى وهو ا¡ليف ,@Í¼النا الَعَصبة@, العّم@, ابن :@ Òو� ÒXوا منه@/ و[كّن عليه غلب
,@Ë¾ها

ã
ب�

ã
موا� وهم والعتيق النعمة@, مو� وهو اXعِتق واXو�@: اXوا<ة@, مو� له

تـولية@: وولaيته العتق@/ بو<ء ال¿Ìع
ã
| ُخّص لكنّه الن½Íة@, والو<ء@: عتقاؤهم@/ أيى

]Çع�
Ø ã
والَو� َتـتابعت@/ أ<خبار@: وتوالت تابعه@/ وِو<ًء@: موا<ة ووا<ه والياً@/ جعلته

فيقال باGاء يؤّنث وقد ولّيه@, فهو أحد أمر
Ò ã
و� مَن وكّل به@/ قام ٕاذا وِليه@, من الفاعل

أو� وف5ن وأعداؤه@/ وأولياؤه �ا وعدّوات �ا وليّات هّن زيد@:
ã
èأ عن ولّية@/ هيى

والفُضل@/ Òالفُض� مثل
ã
Öالُو� وهّن الُوليا هيى وف5نة أ<وَلون@/ وهم به@, أحّق أيى بكذا@,

أعرضت@/ عنه@: ولaْيت

وا5òئق nالعا ُ<مور
ã
Øتو�Xا وقيل ,@Í¼النا هو

Ø ã
الو� تعا�@: �ا أÊºء

ã
| ـ لسا

فzا@/ ف ØÍ½تXا bيعها أ<شياء مالك وهو ,@
ã
الوا� وجّل@: عّز أÊºئه ومن wا@, mالقا

n فzا ذلك Nتمع n وما والفعل@, بالتدب�والقدرة ُتشعر الو<ية وكأّن أ<ث�@: ابن قال



٢٢٥ ãو�

بالفتح الَو<ية سيبويه@: قال وَو<ية@/ ِو<ية وو�عليه ء
ã
Ï¿ال

Ò ã ß
و� ,@

ã
الوا� عليه ينطلق

أمره
ã
ي� الّذيى oاليتـ

Ø ã
و� :@

Ø ã
والَو� والن+ـقابة@/ إ<مارة مثل Ëº>ٕا Ì»وبالك اXصدر@,

ã
| واحد و� ÒXوا

Ø ã
والو� علzا@/ النكاح عقـد

ã
ي� الّذيى اXرأة

Ø ã
وو� بكفايتـه@, ويقوم

وقوله@: وليaه@/ كنُت مَن أيى َمو<ه@,
Ø ã
فَع� مَو<ه كنت مَن سّيدنا@: قول ومنه العرب@, @ك5م

أيى وا<ه@, مَن واِل اللّهّم وقوله@: Íه@/
Ô
½ فليَنْ ã

æÍ
Ò
ن½ مَن أيى عليّاً@, aفليَتول

ã
æ>ّتَو مَن

ب� Òووا� وليaـه@/ أيى مؤمن@, كّل مَو� أصبحَت :@
Ø ã
لع� عمر وقول أحبaه@/ من أحِبْب

Úوو� تتاَبع@/ أيى ¾Îراِن@, عليه وتَتابَع تتاَبع@/ ء@:
ã
Ï¿ال Òوتَوا� تاَبع@/ وِو<ًء@: موا<ًة أ<مر

أعرض@/ عنه@: Úوو� أدبر@/ :@ Úوتَو� ُء
ã
Ï¿ال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@Fyبـي رابـطة مـع ء
ã
Ï¾ َوراء ء

ã
Ï¾ وقـوع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

أو وجوداً Uتلف� يكونا أن من أعّم الشيئ� أّن Fك لف@/ Òòوا القّدام من أعّم والَوراء
سّيئة@/ أو حسنة تكون أن من أعّم أيضاً والرابطة وإ<عتبار@/ ا¤ّل بلحاظ

اXوارد@/ أ<صل@باخت5ف fن@آثار الُقرب@وا¡ّب@والن½ÍواXتابعة@: oمفاه وأمّا

حـياته جريان بكفاية والقيام الغـ� اُمور تدب� ]ع� الو<ية مصاديقه@: fن
اُ<مـور تدب� Fyبي والرابطة عليه@, Øتو�Xا وراء واقع

ã
Ùتو�Xوا

Ø ã
الو� فٕاّن ومعاشـه@,

به@: والقيام

/@١٩٦ . ٧ �ـ ß¡الّصا Úَيتو� وهو الكتاَب َل نز8 اّلذيى ا7ُ ولي�يىَ ٕاّن

منكُم م ÚGَيتو وَمن بعٍض أوليـاُء Îم ÔÉبع أوليـاَء صاري والن8 وَد Òzال ِخذوا َتت8 1
/@٥١ . ٥ ـ م Ô Öyِم فٕان8ُه

أولياؤُهم َكَفروا وال8ذيَن النKوِر ٕا� الظKلFِت ِمَن ِرُجُهم ÔO آَمنوا@ ال8ذيَن Û ãو� ا7ُ



ãو� ٢٢٦

/@٢٥٧ . ٢ ـ الطّاغوت@

/@٩ . ٤٢ ـ Òçْو ÒXا ييى Ö ÔJ وهو Û ãالو� هو فا7ُ أولياَء دوِنِه من ذوا ÚHا أم

ا<�ية
ã
| Fك وليّاً@, Oتار الّذيى هو

ã
Øتو�Xوا والتدب�@/ بالو<ية اXتّصف هو

Ø ã
فالَو�

اُ<و�@/ ا<�ية
ã
| Fك ع�الغ�@, والو<ية التولية Oتار الّذيى أو الثانية@/

أيى الو<يـة@, ÇTّل ]ع� مكان Ëºٕا أ<صل
ã
| وهو ,@ Òو� ÒXا اXع�@: هذا ومن

الو<ية@/ لظهور مصداق فهو التولية@, مفهوم يتحقّق فيه الّذيى

/@٤٠ . ٨ ـ الن8ص� وِنْعَم Òْو� ÒXا ِنْعَم َمو1@كُم ا7َ أن8 فاْعَلُموا
/@٧٨ . ٢٢ ـ Òْو� ÒXا َفِنْعَم َمْو1@كُم هَو با7ِ واعَتِصُموا

/@٧٦ . ١٦ ـ َمْو1ه Ò	َع َكل~ وهَو ٍء
ã
Ï Ò¾ Ò	َع 1@َيقِدُر أْبكَُم ا ÔYأحُد

Òو�Xا أّن Fك عبـيده@, ع� التولية ظهور وTّل الو<يـة مَظهر وجّل عّز �فا
لعبده@/ والتولية اXالكيّة مصداق هو اXملوك للعبد ّ الظاهريى

ã
و| التـولية@, متعلaق يكون الّذيى وهو عليـه@, Úو� ÔXا ع� أيضاً Òو� ÒXا ويطلق

الو<ية@/ هيى Fyبي والرابطة اXدّبر@,
Ø ã
الو� وراء

/@٥ . ١٩ ـ عاِقراً
ã
çوكاَنتامرأ

ã
َورا� ِمن Ò ã ßوا� ÒXا ِخْفُت

ã
Ùæ وٕا

/@٣٣@.٥ وَمواِليكمـ يِن الد� ã|فٕاخواُنكُم آباَءهم َتْعَلموا Ònفٕان باِئِهم Ð1اُدعوُهم

/@٣٣ . ٤ ـ وا1ٔقَرُبون الواِلداِن تََرَك ا@ Ø ßW @ Ò ã ßَموا� َجَعْلنا �وِلُكل

يُضلّوا أن ,@ بعديى أولياء الّذين@يص�ون أو الو<ية@, Iت كانوا الّذين @أخاف أيى
دينك@/ خ5ف ويسلكوا عبادك

إ<س5م
ã
| ٕاخوانكم م Øuفٕا آباَءهم تعرفوا n وٕان آبائهم@, Ëºتبنّ�بٕاXا واُدعوا

َعبيدا@/ يكونوا ٕان لكم Wلوكاٍت ومَواٍل الدين@, جهة
ã
و|



٢٢٧ ãو�

من فzم@, وال�بية والتدب� التولية ظهور وموارد
ã
مَوا� ZوتSعل من ولكّل
وأ<قرب�@/ الوالدين من بقوا الّذين

ã
| والتجليل oالتعظ ٕا� ل5ٕشارة اXوارد@: هذه

ã
|
Ø ã
الو� دون و� ÒXبا والتعب�

ومورده Qّمعه وTّل الفعل [ركز ع� تدّل للمكان مفعل صيغة فٕاّن سبحانه@, �ا مقام
التـعب� لطف فظهر بصفة@/ اتّصـاف ع� الدالّة فَعيل صيغة 5ÇRف وهذا ومصدره@,

مواردها@/
ã
| بالصيغة

الوقوع جهة
ã
| وأ<جدر أ<حري وهو أ<ولويّة, مفهوم أ<صل: مصاديق ومن

الرابطة@/ وجود مع ء
ã
Ï¾ وراء

/@٦٨ . ٣ ـ Ø ã� الن8 وهذا اّتبعوُه َلل8ذيَن Òoبٕابْراه النّاِس Òأو� ٕان8
/@٧٥ . ٨ ـ ا7 كتاِب

ã
| مأو�ببعٍض

Ô
Î ÔÉبع ا1ْٔرحاِم ولوا واُ

/@٦ . ٣٣ ـ م
ß
Î»أنُف من Òؤمن�Xبا Òأو� Û ã� النّ

الّس5م عليه oٕابراه مقام وراء وإ<ستقرار الوقوع جهة
ã
| أ<نسب@وأ<ليق أيى

الرسول@/ وهذا به اXتّبع هو عم5ً@: منه والقرب

ترك وما مات من وراء استقرارهم
ã
| وأنسب أليق أ<رحام ذويى من وبعض

والقرابة@/ النسب جهة
ã
| آخر@, بعض من

أنفُس من والف5ح الص5ح ñو[ـي والنظر الرأيى مقام
ã
| أحري �ص�

Ø ã
النّـ�

أعGFم@/ برنا¶ ٕا� يرجع Dؤمن�فXا

///@ Úبوتََو� كَذ8 ولكن Ú	َص قو1 ف+صد8 ر@/// وأخ8 َم َقد8 ]ا َيومئٍذ ا1ٕنساُن ُينب8ؤ
/@٣٥ . ٧٥ ـ Òفأْو� لَك Òأْو� Ú Ôj Òفأْو� لََك Òأو�

اXكّذب@, ا�اهل إ<نسان هذا مورد
ã
| واقعـة والشدائد إ<بت5ءات هذه أيى
حّقه@/

ã
| تقع بأن أ<حري وهيى اُخر@, أفراد وراء



ãو� ٢٢٨

سابق@, ء
ã
Ï¾ وراء هو أمر

ã
| ء

ã
Ï¾ إيقاع وهو التولية@: أ<صل مصاديق ومن

مواجهته عن وحـّوله فيه كان ما وراء
ã
| وجهة أوقع أيى عنـه@, وجهـه Úو� فيقال@:

ورائها@/ جهة ٕا� السابقة

/@١٠ . ٢٧ ـ ُمدِبراً Úَو� جان~ ا Úu كأ@ Û Òð Òt َرآها ØF َفلَ
/@٧ . ٣١ ـ اً

ß
ُمْسَتْك� Úَو� آياُتنا َعلَيِه Ò	 @ُتتْ وٕاذا

/@١٤٢ . ٢ ـ م
ß ß
x ِقْبلَ عن م Ôz ول8 ما النّاِس @ِمَن َفهاُء Kالس َسيَقوُل
/@١٦ . ٨ ـ فاً ُمتَحر� ٕا1ّ ُدبَُرُه َيومئٍذ@ م ÙGيُو وَمن

/@٨٠ . ٢٧ ـ َوّلوا ذا@ ٕا عاء Kالد ÚË Ø½ال ُتْسِمع و1 Òçْو ÒXا ُتْسِمُع 1 ٕان8َك
عyا@/ وأدبر عصاه@, وراء جهة

ã
| نفسه جَعل أيى

إ<ستكبار@/ حالة
ã
| اXتلّوة@, ا<�يات وراء Dف نفسه وجعل

وراءها@/ قبلxم ل�عن aوT جعلهم الّذيى ما يقولون

باء@/ فقد القتال
ã
| الكافرين عن >ً aوT وُدُبره نفسه جعل ومن

ك5مك@/ ل�عن aوT أنف«Îم جعلوا ٕاذا تُسمعهم > ٕانّك

وليّاً شخص جعل أو معهود@/ أمر وراء واقعاً نفسـه أو شخص جعل فالتولية
اُ<مور@/ بٕادارة وقا_اً ومدب+راً

اXطلقة@/ ]ع�الو<ية العرف
ã
| التولية ويطلق

وراء اسـتقراراً ÇOتار بأن الو<ية اختيار وهو :@
ã
Ùالتو� أ<صل مصاديق ومن

اُموره@/ يدّبر Ø
ح عليه Úتو�Xا

/@٢٠٥ . ٢ ـ فzا ِلُيفسَد@ ا1ْٔرِض
ã
َسَعي| Úتَو� وٕاذا

/@٦٠ . ٢٠ ـ Òçأ Øj كيَده فَجمَع فرعوُن Úفتَو�



٢٢٩ ãو�

/٤ . ٢٢ ـ ُيِضلّه فأ@ن8ُه تََو1ّه َمن أ ن8ُه َعلَيِه ُكِتب ا7ِ@///
ã
| اِدُل ÔNَمن النّاِس وِمن

ـ ة@ ِخـَر Ð1ا ِمن َيِئسوا@ َقد zم َعلَ ا7ُ َغِضَب َقْوماً 1@َتتََول8وا آَمنوا ال8ذيَن ا Ûv أ يا
/@٦٠@.@١٣

/@١٩٦ . ٧ �ـ ß¡الّصا Úَيتو� وهَو ا7ُ@/// َولي�يى ٕان8

اختار ٕاذا أو أ<رض@,
ã
| سَعي الو<ية اختار ٕاذا صام ßòا ألّد هو الّذيى ٕاّن أيى

أ<رض@/
ã
| سعي وإ<عراض إ<دبار

فجَمع@/ وإ<عراض إ<دبار اختار أو كيده@, فجمع الو<ية فاختار

ُيضّله@/ فأ@نّه و<يته اختار مَن :@�ا
ã
| Nادل ع�الّذيى @ُكتب

علzم@/ مغضوب قوم و<ية Hتاروا > اXؤمنون ا
Ø
v@أ يا

ع�الصا¡�@/ الو<ية Oتار وهو وليّيى �ا ٕاّن

ت5زم ا Øuفٕا الو<ية@, لوازم من وهذا وإ<عراض@, @]ع�ا<دبار
ã
Ùالتو� ويستعمل

وراء والوقـوع الو<ية جهة ٕا� اXقام
ã
| فالنظر اُخر@, موارد عن وإ<Lراف التحّول

ٕالðاماً@/ إ<عراض مفهوم ويفهم ء@,
ã
Ï¾

]ع�الوقوع كان ٕاذا@ أ<صل , مصاديق من يكون إ<عراض@أيضاً مضافاً@ٕا�@أّن
ورائه@/ ٕا� اXعهود ال	نا¶ عن اòروج أيى أ<ّول@, أ<مر وراء Dف

/@٧٩ . ٧ ـ
ã Ø
èَر رسالَة أبلغُتكُم َلَقد قوم يا وقاَل م Ôyَع Úَفتََو�

/@٨٤ . ١٢ ـ يوسَف Ò	َع Òأَس� يا وقاَل م Ôyَع Úوتَو�

/@١٥٥ . ٣ ـ ْمعان Ò� ا Ò� التَ يوَم ِمنُكم تََول8وا ال8ذيَن ٕان8

/@٢٩ . ٥٣ ـ ِذ@كِْرنا َعن Úتََو� َمن فأعِرضَعن

/@١٧٤ . ٣٧ ِح�ـ Ø
َح م Ôyَع َفتََوّل



æو ٢٣٠

ا<عـراض ع� > ولكن ا<عراض@, ع� ¼JÍـة د<لة عن كلمة ذ@كر
ã
ف

ء@/
ã
Ï¾ وراء Dف الوقوع عن واòروج إ<عراض بل اXطلق@,

:@
ã
Øالتو� عن ا<عراض ع� تدّل أخري قرينة كانت ٕاذا@ وهكذا

/@١٦ . ٤٨ ـ ْبكُم يَُعذ� َقبُل ِمن Ôrتََول8ي F كَ َتتول8وا@ وٕان
/@١٢٩ . ٩ ـ ا7ُ Ò ã ßَحْس� فُقل تََول8وا@ فٕان

/@٨٩ . ٤ ـ واقُتلوهم فُخذوُهم َتَول8وا@ فٕان
/@٣٢ . ٣ ـ الكاِفرين Kب ß ÔJ@1 ا7َ فٕان8 تََول8وا@ فٕان
إ<عراض@/ ع�وجود تدّل ا�زاء

ã
| الشّدة فٕاّن

بنظر كان سواء ء@,
ã
Ï¾ وراء Dف الوقوع هو اXاّدة@:

ã
| الثابت أ<صل أّن فظهر

وقوع
ã
| Fك وإ<عراض والعداوة ا5òف بنظر أو الو<ية@/ مقام

ã
| Fوالتدب�ك ال�بية

منه@/ إ<دبار جهة
ã
و| ء

ã
Ï¾ مقابل

ã
| Tّل

ã
|

والصاحب والَعَصبة وا¡ليف وٕابنه والعّم Í¼والنا واXعتَق اXعِتق
ã
| وي5حظ

ورائهم@/
ã
| الوقوع وا�ار@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æو

:@
ã
æوالَو الضعيف@/ :@

ã
æوالوا َونياً@,

ã ß
يَ� Òæو يقال@: ضعف@, ع� يدّل :@æو ـ مقا

َوناة@, وٕامرأة <يزال@/ يقال Fك يفعل@,
ã
و<@يَ� وناقة@وانية@, أتعبته@, أونيته@: يقال: التعب@/

القيام@/ عند فتور فzا كان ٕاذا

واٍن@/ فهو وف�@, ضعف ووعد@: تِعب باب من وَونياً@, ,@
Õ ã
æَو أ<مر

ã
| Òæو ـ مصبا

و<
Ø
rمه غ� أيى مُتواٍن@, فهو به@,

Ø
rv nو ضبطه ٕا� يبادر n توانياً@: أ<مر

ã
| Òæوتَوا

Tتِفل@/



٢٣١ æو

التعب@/ من العمل
ã
| التقص� وهو وُونيّاً@, َونْياً

ã
يَ� Òæو ـ ١٨٣ . ٣ ا�مهرة

/@
Ø ã
æالَو وهو أعيا@, ٕاذا ,@ Òæوَو

ã ß
æأ أ<مر

ã
| وَنْيُت ويقال وإ<عياء@/ والك5َل والفتور الضعف :@

ã
Öæالَو ـ صحا

وافَعْل وأضعفxا@/ أتعبxا أنا@: وأونيxا واِنية@, وناقة واٍن@/ فأنا َضُعفُت@, أيى وَونياً َوناً
مفعال@/ وهو وَمْرَفؤها@, فن gالس ِك5ء يناء@: ßXوا تواٍن@/ ب5 أيى َونية@, ب5 ذاك

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفتور
ã
| Fك حّدة بعد كان سواء الفتور@, مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

وغ�ها@/ Ì»والل�والي والضعف الرخو ب� الفرق الرخو@:
ã
| وسبق /@> أم

ã
| ثقل :@ ّ والعيى الثقل@/ والَك5ل@: الراحة@/ يقابل والتعب@: القّوة@/ يقابل والضعف@:

/@
ُسس = الشّدة يقابل والرخو@: تعب@/

fن@لوازم@أ<صل@وآثاره@/ والتعب: @والتقص� ّ الضعف@والَك5ل@والَعيى oمفاه وأمّا

ـ طََغي ٕان8ُه ِفرَعـوَن@ ٕا� ذَهبا@ ٕا ,@ ِذ@كريى ã
| َتِنيا و1

ã
çبآيا وأخوَك أنَت ٕاذَهْب

/@٤٢ .@٢٠

فرعون ٕا� الذهاب فٕاّن الثانية@بالتثنية@:
ã
و| إ<فراد, اُ<و�@بصيغة ا<�ية

ã
| Ø	ع

قّوة@:
ã
| شّدة ٕا� Jتاج

/@٣٥ . ٢٨ ـ ُسلطاناً ا Ôg لَ َعُل Ö ÒSبأخيكو عُضَدك Kَسَنُشد

ا<�يات@/ ٕاظهار 5Rف

كا<�يات لفظـيّاً@ كان سـواء اXقصـود@, ع� وع5مـة د<لة فيه ما وا<�يات@:
كاXعجزات@/ تكوينيّاً أو نة@, aدوXوا النازلة والكلFت



وهب ٢٣٢

الغـفلة يقابل وهو بالقلب@, أو بالل+سـان @كر الذ+ من أعّم وهو مصدر @كر@: والذ+
كان@/ مقّدمة ّ بأيى والنسيان@,

ّ أيى عن [نع ا¡الة وهذه ولينة@, ضعف مع رخوة ع� ينطبق اXطلق@: والفتور
الُع� طلب مَن فٕاّن ومطلوب@, مقصد ّ أيى ٕا� الوصول وعن وعمل@, oوتصم برنا¶

إ<جxاد@/ من له <@بّد عادة@: aوالس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهب@:

بـيـyم@/ النـاس وتواهبَه ِهبـة@, vُب َء
ã
Ï¿ال لك �ا وَهب ـ@ @٤@.@٩٧ العـ�

لك@/ يوَهب ما يكون أن وNوز الوَلد@, وهوب@: ÒXوا

أَهـبه ء
ã
Ï¿ال وَهبت تقول@: بعض@, ع� بعÎÉا <@ينقاس كلFت وهب@: ـ مقا

َمواهب@/ وا�مع اXاء@, فيه يَستنِقع َقلٌت واXوِهبة قبلxا@/ بة@: ßGا بت Øtوا وموِهباً@/ ِهبَة
له@/ مَُعّداً أيى لكذا@, َموهباً ف5ن وأصبح ارتفع@/ أيى كذا@, اXال من

Ú ã
ٕا� أوَهب ويقال@:

أ<ّول ٕا� يتعّدي عوض@, ب5 أعطيته هبة@: له أهبه ماً< لزيد وهبت ـ مصبا
Çbع@: قـال وَموِهبة@/ وَموِهباً وسكوuا اGاء بفتح ووهباً يشـاء@, Xن ب

Ò
v@ ـ بال5ّم

له ÇNعل وقـد يقولونه@/ والفقهاء ماً<@, وهبتك يقال ف5 بنفسـه أ<ّول ٕا� <@يتعّدي
ك5مهم ومن مفعول�@, ٕا� بنفسه فيتعّدي َجَعل@, مع� وهب يضمن أن وهو وجه@,

فصيح@/ ك5م
ã
| يسمع n لكن فداك@, �ا

ã
وهب�

أ<عواض عن اòالية الَعطيaة بة@: ßGوا الَوّهاب@/ تعا�@: �ا أÊºء
ã
| وهب@: ـ لسا

اÇGبات@/ الكـث� الرجل والَوهـوب@: وّهاباً@, صاح}ا يى Ød ْت
Ò
ك� فٕاذا@ وأ<غراض@,

بة@/ ßGا قبول اب@: Øt>ٕوا اGبة@, سؤال وإ<ستzاب@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣٣ وهب

والتحقيق@:

من يقابله ما ٕا� وتوّجه نظر دون من عطاء هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ<صل أّن

اGبة@/ مفهوم تقارب ب�كلFت الفرق عطا@:
ã
| وسبق العوض@/

موجود ّ خارجيى موضوع أو
Ø ã
تكوي� موضوع

ã
| اGبة يكون أن ب� فرق و<

وملك@/ مال
ã
| أو مقام

ã
| أو وحكم ِعلم

ã
| أو

:@
ã
| Fك التكوين@,

ã
| فاGبة

/@٣٩ . ١٤ ـ وٕاسحاَق ٕاÊºعيَل Ò�الِك Ò	َع
ã
وَهب� ال8ذيى 7 ا¡مُد

/@٢٧ . ٢٩ ـ ويَعقوَب ٕاْسحاَق لَُه َهْبنا َوَو

/@٤٩ . ٤٢ ـ @كور Kالذ َيشاُء ن Ò ßX ُب Ò Òvو ٕاناثاً َيشاُء ن Ò ßX ُب Ò Òv

/@٥ . ١٩ ـ يَْعُقوَب ِمنآِل ويَِرُث ã
� يَِرثُ َولِيّاً َلُدنَك ِمن ã� َفَهْب

وإ<Nاد@/ بالتكوين اXوضوعات هذه هبة فاXراد

:@
ã
| Fك ,@ هيى حيث من اòارجيّة اXوضوعات

ã
| واGبة

/@٥٠ . ٣٣ ـ Ø ã� ِللن8 Îا Ò»نَف وهَبْت ٕان مؤمنٌة وامرأةٌ

/@٤٣ . ٣٨ ـ ِمنّا َرaًة َمَعهم وِمثَلهم أهلَه لَُه ووَهْبنا

:@
ã
| Fك اXعنوّية@, اُ<مور

ã
| واGبة

/@٢١ . ٢٦ رَسل�ـ ÔX ا ِمَن
ã
� وَجَعلَ ُحgاً

ã Ø
èَر

ã
� َفَوَهَب

/@٨ . ٣ ـ َرaًة َلُدنَك ِمن َلنا َوَهْب َهَديَتنا ٕاذ َبعَد ُقلوَبنا تُِزْغ 1 َرب8نا

والرÇaة@: وبّت@/ قـطع عن كان ٕاذا ورأيى نظر من ]وضوع يتعلّق ما كم@: Ô¡ا
اòارج@/

ã
| الّشفقة وظهور الرأفة

ã
Ø�Q عن عبارة



وهج ٢٣٤

:@
ã
| Fك واXلك@, اXال

ã
| واGبة

/@٣٥ . ٣٨ ـ َبعديى ِمن 1َٔحٍد َينبَغيى 1 ُملكاً ã� َوَهْب
ã
� اغِفر َرب� قاَل

يلحقه Dف أو ّ خارجيى موجود أو
Ø ã
تكوي�

ã
| يكون أن من أعّم اGبة أّن فظهر

/@ ّ ماّديى أو ّ معنويى أمر
ã
|

وب5@توّجه@ٕا�عوض قيد ومن@دون ع�ا<ط5ق يُعطيى مَن فهو الوّهاب@: وأمّا
غ�متناه@وصفاته كFله ٕا�مطلوب@,@فٕاّن الوصول مقام@أو Iصيل @أو

Ø ã
æغرض@نفسا أو

كرمه@وهدايته@وفضله @أنوار
ã
Ù�Qوات@وأ<رض@وÊ

Ø
ال« Tدودة@,@وفيضان@رaته@وسع غ�

شأن@/
ã
| هو يوم كّل ا�ود@, ت5ٔلؤ

ã
| آن كّل

ã
| فهو الوجود nعوا م5َٔ

@اòارج
ã
| الفقر ا¤دودّية@والضعف@والوحشة@من ينشأ@من ا Ø̂ والبخل@وإ<مساك@ٕا

علّواً@/ تعا� سبحانه النفس@,
ã
| أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهج@:

النـار َتـوهaجت وقـد بـعيد@, من والشمس النار حّر الَوَهج@: ـ ٦٦.٥ الع�
اضـطراب والَوَهجان@: يت5ٔٔ<@/ أيى يتوهaج@, وا�ـوهر َوِهجٌة@/ فهيى َتوَهُج@, ووِهجت

التوهgج@/

ذلك ويُسـتعار وتـوّقدها@, النار حّر الَوَهج@: وهيى واحدة@, كلمة وهج@: ـ مقا
ورائحته@/ أرُجه الط+يب ووَهُج الطيب@/ رائحة وتوهaجت ت5َٔٔ<@/ ا�وهر@: َتوهaج فيقال@:

وّهاج@/ وكذلكSم َوقّاد@, َوّهاج@: Ìاج ßºو

النار وَهَجت مصدر بالتسك� والَوْهج النار@/ gحر بالتحريك@: الَوَهج ـ صحا
اتّقَدْت@/ @:@ وَوَهجاناً َوْهجاً ج

ß
Òt

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



٢٣٥ وهج

والتحقيق@:

ã
| أو نار

ã
| و نور

ã
| كان سواء الت5ٔaلؤ مطلق هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

ونفحة@/ ِطيب
ã
| أو وجوهر زينة

وإ<شـتعال والتـوقّد والتـحّرق ا¡Çرارة ب� الفرق والنار@: ـعر aالس ã| وسبق
فراجع@/ ـ وغ�ها وإ<لxاب

واضطراب@, Iّرك الَوَهجان@:
ã
و| وظهوره@/ الت5ٔلؤ اختيار التوّهج@:

ã
وي5حظ|

/@Fzف ]قتÏÉالصيغة

/@١٣ . ٧٨ ـ Ìاجاً َوّهاجاً ßº@ وَجَعلنا ِشداداً@ َسْبعاً@ وَبَنْينا َفْوَقكُم

خصوصيّات مراتب من عالية ع�@مرتبة@قويّة تدّل َشديد,@والشّدة: bع داد الش+
Dف اXرتبطة اXنظومات داد@: الش+ بع aالس من واXراد Mسبه@/ موجود كّل

ã
ف اXوجودات@,

اXنظومات هذه خصوصيّات ٕا�ا<�ن نعرف nو كامل@, ونظم واستحكام قّوة مع بيyا
الواقع@/ ا¡ّق هو ع�ما وحدودها بع aالس

Mسبه@, موضوع كّل
ã
| اXع� وهذا وُزهرة@, وقار فيه يكون ما هو Ìاج@:

Ø
وال«

ء@/
ã
Ï¾

ã
| ٍل Øgت ت5ٔلؤ هرة gوالز

كّل
ã
| وثقـل@, وجاذبة وضـياء وحرارة وقار فzا

ã

الّ الشمس جعل واXراد

فٕاّن ,@
Ñ
اXت�5ٔ الوّهاج كلمة بقرينـة وهذا وبقاءها@, وحياtا ٕادارtا توجب منظومة@,

منظومxا@/
ã
| مت5ٔلئة الشمس

الّذيى الذاتيّة والزهرة الوقار وصف ٕا� ٕاشارة الشمس@: دون Ìاج
Ø
بال« والتعب�

Ìاج@/
Ø
ال« كلمة من يستفاد

ع�وجه ٕا�قيامنا بالنسبة الفوقانيّة هو فوقنا@: الشداد بع aالس كون من واXراد



وهن ٢٣٦

مطلق@/ أ<رض@بطور ع�@كرة فوقانيّته اXراد وليس مyا, جانب@وخّط + أ<رض@من@أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهن@:

فاُ<و� زمان@/ ع� وأ<خري ضعف@, ع� Fvٕاحد تدّل كلمتان@, وهن@: ـ مقا
أ<ض5ع, الواِهنة@القَُص�ي@من ومن@هذا أنا@/ وأوهنته ضُعف@, ن@َوهناً:

ß
v ء

ã
Ï¿وَهن@ال ـ

الثانية والكلمة والقعود@/ القيام الثقيلة ا¡ركة@, القليلة اXرأة والَوهناَنة@: أسفُلها@/ وهيى
الليل@/ من

ã
ÏÉ Ò] ساعة وِهن@: ÒXوا الَوهن ـ

وLوه@, الَعظم
ã
وكذلك| أ<شياء@,

ã
و| العمل

ã
الضعف| الَوهن@: ـ ٩٢.٤ الع�

وَموهون والعمل@, أ<مر
ã
| واِهٌن ورجل ُيوِهنه@, وأوهنَه َوْهناً@/ ن

ß Ò
v العظُم وهَن وقد
والبدن@/ الَعظم

ã
|

والبدن@/ والعمل أ<مر
ã
| واِهن فهو ضُعف@, وَعد@: باب من ن

ß
v وهَن ـ مصبا

والوهَن باGمزة@/ يتعّدي أن وأ<جود لغـة@/
ã
| و<@يتعّدي يَتعّدي أضعفـته@, ووهنته@:

لغة@/ بك«Ìت� ن
ß
v ووِهن اXصدر@/

ã
| بفتحت�لغة

فعل من وهو القّوة@, ضّد الضعف أّن والضعف@: ب�الوهن الفرق ـ ٩٣ الفروق
قويّاً@: أو ضعيفاً �ا خلقه تقول@: ,@�ا فعل من القّوة أّن Fك تعا�@, �ا

/@٢٨ . ٤ ـ ضعيفاً ا1ٕنساُن وُخِلَق

واِهن@, وهو أ<مر
ã
| وهَن تقول@: الضعيف@, فعل إ<نسان يفعل أن هو والوهن@:

الضعيف@: أخذ فيه أخذ ٕاذا

/@١٣٩ . ٣ ـ ا1ْٔعلون Ôrوأن َزنوا Ö ÒI1و ُنوا ß Òt و1

هـو الوهن ٕاّن يقال@: أن وNـوز وهناً@/ �ا خلقـه <@يقال@: أ@نّـه عليه@: ويدّل



٢٣٧ وهن

القّوة@/ نقصان والضعف وLوه@/ واòوف ا¡ّد انكسار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو عمل
ã
| ٕامّا عامل أثر

ã
ضعف| حصـول هو اXاّدة@:

ã
| الواحـد أ<صل أّن

/@ ّ طبيعيى عامل أو مقام أو فكر أو بدن

الذاتّية@/ كالقّوة
Ø ã
تكوي� أمر وهو القّوة@, يقابل والضعف@:

والقّوة@/ الشّدة بعد Jصل ول� ضعف والفتور@:

/@
ُسس ـ بالفارسيّة ويقال الشّدة@, يقابل والرخو@:

اòشونة@/ يقابل والل�@:

هو@/ حيث من ء
ã
Ï¿ال نفس

ã
| ذلّة فهو الكرامة@, يقابل ْون@: ÒGوا

وتأث�ه@/ الغ� باستع5ء وان ÒGا فيه ي5حظ والذّلة@:

سفل@/ ٕا� [ايل واGوي@:

الّسقوط@/ معرض
ã
| Nعله ء

ã
Ï¾

ã
ضعف| واGور@:

سبق@/ Fك فتور مطلق :@
ã
æوالو

والوهـص والوهـيى واGوي واGور واGون الوهـن مواّد ب� Dف أّن O و<
والتسفّل@/ الضعف حصول وNمعها أ@ك	@, ٕاشتقاقاً والوهط@:

ضعف فباعتـبار اللّـيل@: منتَصـف من مظِلمة سـاعة ع� الَوهن ٕاط5ق وأمّا
فzا@/ Jصل ّ طبيعيى

/@١٣٩ . ٣ ُمؤمن�ـ Ôrُكن ٕان ا1ْٔعَلوَن Ôrوأن َزنوا Ö ÒI1و ُنوا ß Òt و1



وهن ٢٣٨

/@٣٥ . ٤٧ ـ ا1ْٔعَلوَن Ôrوأن لْم الس8 ٕا� وَتدُعوا ُنوا ß Òt+ف

/@١٠٤ . ٤ ـ ون ÒX يأ م Úuفٕا وَن ÒX تأ َتكونوا ٕان الَقْوِم ابتغاِء
ã
| ُنوا

ß
Òt و1

والقتال@, وا5òف اXقابلة موارد
ã
|

Øã
ÏÈعر ضعف لكم <@Jصل أيى نوا@:

ß
Òt@>و

خـالق �با مؤمنـ� rكن ٕاذا@ ا<ضطراب@, أو ا<ستس5م أو ا¡زن منكم يُري Ø
ح
وإ<بتغاء@: ا�هات@/ bيع من أ<ع�وأ<رفع هو واXؤمن ومقّدرها@, ومدّبرها أ<شياء

اXفعول@/ ٕا� أو ٕا�الفاعل منسوبة ٕامّا وإ<ضافة الشديد@, الطلب

والعمل@/ إ<رادة
ã
| الوهن مورد

ã
| الكرZة ا<�يات وهذه

:@
ã
| Fك ,@ ّ اòارجيى اXوضوع

ã
و|

/@٥ . ١٩ ـ الّرأُس واشَتَعَل
ã
Ù�ِم العظُم َوَهَن

ã
Øæ ٕا َرب� قال

/@٤١ . ٢٩ الَعنَكبوتـ َلبيُت البيوِت أوهَن وٕان8

ّ خارجيى ]وضوع يتعلّق العيش طول أثر
ã
| العظـم

ã
| ا¡اصل الضعف فٕاّن

العنكبوت@/ بيت
ã
| الوهن وهكذا العظم@/ وهو

/@١٤ . ٣١ ـ َوْهن Ò	َع َوْهناً ُه Kاُم َلتُْه Ò Òa بواِلَديِه ا1ٕنساَن ينا َوَوص8

ع� وهناً يكون أ@نّه حالة
ã
| ا<نسـان@, ٕا� الراجع الضم� من حال الَوهن

من وهو ساعة@, حياته hيد أن يقدر > الضعف@, غاية
ã
ضعيف| ا�ن� فٕاّن وهن@,

ã
| وكان وتربيxا@, وحراسxا وحفظها وتنفي«Îا اُ<ّم تغذية ٕا� Tتاج ا�هات bيع
وهناً ل5ُّم 5ً ßa كان فهو وقواها@, ٕانسانيّة حياة Gا ليست ومضغة وعلقة نطفة أ<صل

أ¾Îر@/ تسعة مّدة aلته وهن@, ع�

اُ<ّم ٕا� ا¡ال ٕا�ٕارجاع Lتاج و< واXع�@, اللفظ جهة من اXع�أوفق وهذا
تقدير@/ أو ٕا�تأويل Lتاج Ø
ح



٢٣٩ وهي

/@١٨ . ٨ ـ الكاِفرين َكيِد َموِهُن@ ا7َ وأن8 ذلكُم

اXا@كرين@/ خ� �وا ومكرهم@, كيدهم برنا¶ يُضع+ف �ا ٕاّن أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

وهي@:

والِقربة والثوب واس�َخي@, ر aتفز أيى َوهياً@, يى Ò
v ا¡ائُط وَهي ـ ١٠٥.٤ الع�

وكذلك َعزاِليه@, وَهْت قلَت شديداً ٕانبعاقاً ]طر انبعق ٕاذا والّسحاُب كذلك@, وLوYا
وَهي@/ قلَت ء

ã
Ï¿ال رباُط اس�َخي اذا

]ائه@/ الّسحاب
ã ß
َعزا� وَهْت يقال@: ء@,

ã
Ï¾

ã
| اس�خاء ع� يدّل وهي@: ـ مقا

وغ�ه@/ hأ<د
ã
| ّق aالش والَوْهيى واٍه@/ فهو ِرباطُه خي Òاس� ء

ã
Ï¾ وكّل

الثـوُب وكذلك واس�َخي@/ ضُعف وعد@: باب من َوهياً ا¡ائُط وَهي ـ مصبا
سقط@/ أو ضُعف ٕاذا ُء

ã
Ï¿ال وَوَهي أوهيته@, فيقال باGمزة ويتعّدي وا¡بل@, والِقربة

وُوَهيّة ٌ َوْهيى قاء الس+ ã|و وانشّق@, ق aرH ٕاذا َوْهياً@, يى Ò
v ـقاُء الس+ وَهي ـ صحا

ومَن ِسقاؤه َوَهي مَن سبيَل َخل+ ـ اXثَل
ã
و| قليل@/ َخرق وهيى التصغ�@: ع� أيضاً

وهـّم ضـُعف ٕاذا ا¡ائـط@, َوَهي أمره@/ oيَسـتق@> Xن ÍÉب يُ ـ ماؤه بالف5َة ُهريق
وأوهيُت ذلك@/ أشـبَه ما أو

Õ
Ì»ك ا

Ò
wأصا أيى يـَده@, فأوَهي ÍÈبه ويقال@: قوط@, gبالس

للتخّرق@/ يxيّأ أن وهو فوَهي@, قاء الس+

الَعـز<ء Çbع
ã ß
والَعزا� ونزول@/ ٕانشقاق وإ<نبعاق@: إ<نشقاق@/ التفّزر@: أقول@:

جيش أو خيل من به ُيرَبط ما باط@: والر+ القربة@/ من اXاء َمصّب ]ع� أ<عزل مؤّنث
ِحصن@/ أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



وهي ٢٤٠

والتحقيق@:

الواو
ã
حر| أّن عليه@: ويدّل انصباب@/

ã
| اس�خاء اXاّدة@:

ã
| الواحد أ<صل أّن

مت@/ aوالص وإ<نفتاح وإ<ستفال خاوة aالر ã| متّفقة والث5ثة الل�@, حروف من والياء

وأ<صل@ينطبق@ع�@اXفاهo@اXذكورة:  فٕاّن@ا¡ائط@ٕاذا@اس�َخي@قوامه واستحكامه
وا¡بل@: والثوب الِقربة وهكذا الَوهي@/ عليه فيطلق أجزائه@,

ã
| انصباب فيه وشوهد

أجزائـها@/
ã
| وانصباب تفّرق

ã
| والxيّؤ فzا@, واòرق نظامها

ã
| إ<س�خاء بظهور

والقّوة@/ النظم فقد ٕاذا باط الر+ ã|و وإ<ستمساك@/ الضبَط فقد ٕاذا الّسحاب
ã
وكذلك|

وبيyا ,@
Ó
ومعـ� لفظاً قريبـة واGـون@: واGور واGوي والوهن الوهي فكلFت

أ@ك	@/ ٕاشتقاق

واXوضوعات , اXوارد وا�نصباب@Oتلفان@باخت�ف ا�س�خاء مفهوم و��O@أّن
Mسبه@/ مورد كّل

ã
ف

أرجائها Ò	َع لَُك ÒXوا واِهية َيومئٍذ فهيىَ Êُء Ú»ال ِت وانشق8 الواِقعُة وَقَعِت َفَيوَمئٍذ
/@١٦ . ٦٩ ـ

وا�Çبال@: أ<رض مدكوكيّة من ويراد ل5ٕماتة@, اُ<و� النفخة
ã
| الوقعة هذه

وكبارها@: صغارها اXاّدة nعوا اندكاك

ـ واحَدة َد@ك8ًة فُد@ك8تا وا�باُل ا1ٔرُض َلِت ß Ôaو واحدةٌ نَفخٌة وَر Kالص ã|ُنفخ فٕاذا@
/@١٤ و ١٣ . ٦٩

تعا�@: قوله ع�اXراد ويدّل

أرجائها@/ Ò	َع لُك ÒXوا

اXاّدّية@/ أ<مكنة
ã
| Gم استقرار و< ماّدّية@, غ� ا5Xئكة فٕاّن



٢٤١ ْ َويى

nعـوا
ã
| وا<نبساط ا<Kراق حصـول عن عـبارة وَوهzا Êء

Ø
ال« فانشـقاق

وٕاحاطxا@/ وQلzّا ونفوذها الروحانيّة

النفسانيّة وال¿Îوات البدنيّة الع5ئق وتزول الظلFنيّة ا¡جب تكشف فيومئذ
ونوراً@/ حقّاً ٕاّ< يشاهد و< الدنيوّية@, وا<�مال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ْ َويى

أ@ّنه@/ َويْكَ يقال: التعّجب@, معناه حرف : ْ َويى @ا¤كم:
ã
و| كلمة@تعّجب@/ : ْ َويى ـ لسا

tديداً@/ ف5ن@, يا بك ْ وَويى ,@�ا لعبِد ْ وَويى َويْك ويقال@:

َويْك تقول@: الويل@, عن wا Øويك� تعّجباً@, تكون كلمة :@ ْ َويى ـ ٤٤٢.٨ الع�
كأّن ع� ويى تدخل وقد tديد@/ ف5ن@, يا بك َويى وتقول@: /@

ã

مَوعظ تَسمع > ٕانّك

,@ ْ َويى تقول@: مفصولة@, هيى اòليل@: قال ْزَق@/ الر� َيْبِسُط ا7 كأّن ْ َويى ـ واXشّددة ا¢فّفة
كأّن@/ فتقول@: تبتدٔي

Ø
j

نفس
ã
| ع�أحوال الدالّة أ<صوات ومن ـ أ<صوات ـ

ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ويى وأ<صل ,@ َويى َويل أصل أّن الفّراء@: وعند التعّجب@, أو للتنّدم وهيى :@ ْ َويى اXتكلّم
Ì»بك َويْلُمaه وأمّا الفعل@/ <م فصار معه ُر@ّكب Ø
ح ك�استعFله

Ø
j لك@, عجباً أيى لك@,

Tذوف مبتدأ وهو اُّمه@, ويل أ<صل يقال أن ٕامّا وجه�@: ع�
Ø
ËÉفال وضّمها@: ال5ّم

فنقل ولَدْت@, ولد ّ أيى Gا عجباً أيى ُ<ّمه@, َويى أصله وٕامّأ حاصل@/ ه5@كها أيى ,@	òا
ُ<ّمه@/ والك«Ìع�@أّن@أصله@َويى اGمزة@Hفيفاً@/ @كة@وحذفت اXتحر+ اGمزة@ٕا�ال5ّم ضّمة
الفّراء@: وقال كأّن@/ مع ويى رّكبت للتعّجب@, وسيبويه اòليل عند فهو :@�ا aَويْكَأن وأمّا
أّن@, ٕالzا

Ø
ËÈو منك وعجباً ويلَك ]ع� اòـطاب@, كاف wا اُ¡ق تعّجب كلمة َويى



ْ َويى ٢٤٢

م Øu@أ يّدعيى كان ا¢اطب كأّن ُيفِلح@, > أ@نّه َتر nأ الكاِفرون@: يُفِلح > َوْيكأ@نّه ومع�
الكـاِفرون@, <@يفلح ٔ<@نّه فقال@: منه@؟ يتعّجب Ò ßn فُسِئل@: منك@, عجباً فقال ُيفلحون@,
جـهة مـن أقرب الفّراء@: قاله الّذيى وهذا القياس@/ وهو أّن@, مع ا�ّر حرف فحذف

اXع�@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالوضع@, > ذاتيّة معانÇzا ع� ود<لxا أ<صوات@, أÊºء من الكلمة هذه أّن
ما ÏÉقت[ أو ]قتÏÉطبعه dعه من كّل يفهمه ّ طبيعيى أمر الصوت]دلوله د<لة فٕاّن

ا¢تلفة@/ أ<صوات من يشاهده

ã
æعاÇXا Hتلف وحينئذ اXتكّلم@, نفس

ã
| أحوال ¡كاية الصوت يكون وقد

ذلك غ� أو الxديد أو الزجر أو التعّجب مyا فيستفاد التعب�@, ¡ن كيفيّة باخت5ف
الكلمة@/ هذه

ã
| Fك ,@

ã
æعاXا من

َيشاُء ْن Ò ßX زَق الر� َيبُسُط ا7 َوْيكأن8 َيقولون با1ٔمِس مكانَُه ن8وا Ò] ال8ذيَن وأصَبَح
. ٢٨ ـ الكاِفرون ُيْفِلُح 1 ويكأ@ن8ه بنا َسَف Òò َعَلْينا ا7ُ َمن8 لَو1أن وَيْقِدُر ِعبادِه ِمن

/@@٨٢

واXتمـنّون وبداره@, به �ا خسـف الّذيى قارون ٕا� راجع مكانه
ã
| الضمـ�

قالوا@: حيث قومه@, من الدنيا ا¡ياة ُيريدون الّذين هم مكانته

/@٧٩ . ٢٨ ـ قاروُن Ò ãçاُو ما ِمثَل َلنا لْيَت يا

م Øuفٕا ّية@, ×G>ٕا اXعارف
ã
| وشكّهم ترديدهم ٕا� ٕاشارة كأّن@: بكلمة التعب�

ã
و|

قاله Fك أّن@, ويَك فzا@: أ<صل بأّن القول أّن يظهر وwذا الدنيا@, ا¡ياة
ã Ø
�T من @كانوا

باXقام@/ مناسب غ� الفّراء



٢٤٣ ويل

ـ بكلمة Ø	يع Ø
ح مفرد@, Øمع� Uاطب ٕا� خطاباً يكن n قوGم أّن ٕا� مضافاً
هو@/ حيث من اXطلب أصل ٕاظهار ٕا� النظر بل ويك@,

ã
ÏÉيقت وهذا والزجر@, التعّجب بعد تامّة bلة ذ@كر حينئذ اXناسب ٕاّن وأيضاً

ٕاّن@/ كلمة
ã
| اGمزة Ì»ك@

bيع
ã
| تسـتعمل بل معّيـنة@, بلغة Uصوصة غ� أ<صوات أÊºء أّن O@>و

ومّلة@/ لسان ّ أيى أهل ويفهمها اللغات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ويل@:

قال@: وٕاذا والَبلّيـة@/ الفضـيحة والويلة@: ,@
Ø
Ì¿ال حلول الَويل@: ـ ٣٦٦.٨ الع�

ٕاذا ف5ناً ويaلُت وتقول@: َوي5ت@/ ع� وNـمع وا@@فضـيحتاه@, معـناه@: ا Ø̂ فٕا وا@@ويلتاه@,
شاغل@, كقولكشغل وائ5ً@, له وي5ً وتقول@: يتواي5ن@/ وYا الَويل@, ِذ@كر من له أ@ك�َت
ٕا� يتحّول ذلك ٔ<ّن وا@@َويَلها@, قالت ٕاذا اXرأُة@, َولَولت وتقول@: ِفعل@/ اشتقاق غ� من

الصوت@/ حكاية

ٕاّ< بنائـه ع� يُسمع n اòـليل@: قال بلّية@/ به ت�ل Òْن ßX رaة كلمة و´@: ـ مقا
اXع�@/ متقاربة وهيى وَويب@, وَويل وَويه وَويس و´

وَويس التحّسـر@/ ع� يسـتعمل وقد قبح@, َويل :@ ّ أ<صمعيى قال ويل@: ـ مفر
هو اللغة

ã
| وي5ً أّن ُيرد n فٕانّه Øsجه

ã
| واٍد َوي5ً ٕاّن قال ومَن ترّحم@/ وو´ استصغار@/

وثبت النار من َمقّراً استحّق فقد فيه ذلك تعا� �ا قال مَن أراد ا Ø̂ وٕا Gذا@, موضوع
له@/ ذلك

/@
ã
وَوي� وويلك ويله يقال@: عذاب@, كلمة ا Øu@أ ٕاّ< ,@

à
َو´ مثل كلمة ويل@: ـ صحا

لزيد@, ووي5ً لزيد@, َويل وتقول@: ويلة@, فيقال اGاء علzا تدخل وقد َوي5ه@/ الندبة
ã
و|



ويل ٢٤٤

أضفَت ٕاذا فأمّا ُتضـفه@, n ٕاذا هذا ا<بتداء@/ ع� والرفع الفعـل@, ٕاÊÈر ع� فالنصب
خ	@/ له يكن n رفعته لَو ٔ<@نّك النصب@, ٕاّ< فليس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ÍÈر ع� دعاء أو أ@كيد وقدح شديد ذّم ٕانشاء مقام
ã
| تستعمل الكلمة أّن

استعGFا@/
ã
أ<غلب| هو وهذا ,@

Ø
Ì¾و

ا5G@كة@/ من القريبة الشديدة ]ع�البليّة والَويل

وا Òِلَيْشـ� ا7ِ@ ِعْنِد ِمن هذا@ َيقولوَن Øj م ßvبأيد الِكتاَب يكُتـبوَن ِلل8ذيَن َفَويٌل
/@٧٩ . ٢ ـ َيْكِسُبون ا ØW م Ô ÒG وويٌل م ßvأيد َكَتَبْت ا@@ ØW م Ô ÒG @َفَويٌل َقليً+ ناً@ Ò Ò\ به@

/@١ . ١٠٤ ـ َزة Ò ÔX ٍة َز
Ò
ÔY لُكل� َويٌل

/@١٨ . ٢١ ـ َتِصفون ا ØW الَويُل وَلكُم

/@٧ . ٤٥ ـ oأث أّفاٍك ِلُكل� َويٌل

إ<نشاء@/ مقام
ã
| وه5@كة@, ع�بليّة تدّل وtديد وعيد كلمة فالويل

ã
| التحقيق كتاب من ا�Çزء هذا كتابة

ã
| وجّل عّز �ا وفّقـنا ما آخر وهذا

وقد حرف@الياء, وفيه ,Ì¿ع الرابع ا�زء ويتلوه@بتوفيقه@وتأييده ,@hالقرآن@الكر @كلFت
ش ١٣٦٦ سنة يطابق وهذا ه@@, ١٤٠٨ سنة من ا¡رام Tّرم ¾Îر

ã
| ا�زء هذا

Ø
k

اXوّفق@/ وهو فة@,
Ø
Ì¿Xا قم ببلدة



الفهارس

الكتاب ã| اXآخذاXذكورة ـ@ ١

مباحثوموضوعاتمهّمة ـ@ ٢





٢٤٧ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة

م@/ ١٩٦٠ سنة ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى الب5غة أساس @= أسا@
ه@@/ ١٣٧٨ سنة ,@Í½م طبع ُدريد@, <بن إ<شتقاق
ه@@/ ١٣٣٢ سنة ,@Í½م طبع ُمنذر@,

ã
è>ٔ أ<صنام

م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ ّ ل5ٔزهريى اللغة
ã
الxذيب|

ه@@/ ١٣٤٤ دكن@, حيدرآباد طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@, <بن اللغة
ã
| ا�مهرة

ه@@/ ١٢٩٨ سنة ت	يز@, ـ ٕايران طبع ,@
ã
ÏÈللر الكافية ¾Ìح

ه@@/ ١٢٧٠ سنة ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللغة صحاح @= صحا@
م@/ ١٩٧٨ سنة طهران طبع Vّلدان@, اللغات@,

ã
|

ã
تطبي� فرهنگ

ه@@/ ١٣٥٣ سنة القاهرة@, طبع ,@ ّ للعسكريى اللغويّة الفروق
ه@@/ ١٢٨٦ ٕايران@, طبع ,@ ّ الكفويى البقاء

ã
èأ كلّيّات @= @كليّا@

ه@@/ ١٣٧٦ ـ Vلّداً ١٥ ب�وت@, طبع منظور@, <بن العرب @لسان =@ لسا
ه@@/ ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة @مصباح = مصبا@

ه@@/ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب
ã
للراغب| @اXفردات = مفر@

ه@@/ ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, <بن اللغة مقاييس @= مقا@
ٕايران@/ اُفست طبع للخليل@, Vّلدات@, ٨ الع�@,

أ<دب@/ كتب فأ@ك� التأليف
ã
| مراجعنا وأمّا



الكتاب هذا ã| مهّمة مطالب فهرس ٢٤٨

علمّية بعضمباحث

الكتاب هذا ã| فهرسمطالبمهّمة

الكلFت اXطالب

وتر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والشفاعة ,@Fxوحقيق والَوتر الّشفع
وحقيقة ,@�ا ع� وٕاط5قه والنور@, اXتعال@, �ع�ا وٕاط5قه الوجود@, حقيقة

وجد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التكوين
وجس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اòارج

ã
| وجودهم واستق5ل ا5Xئكة

وجه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وآثاره �ا مع�وجه حقيقة
وحد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأ<حد والواحد ,@�ا

ã
| الوحدة حقيقة

وحش / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته إ<نسان من الوحوش Ì¿ح

وحيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأنواعه وموارده مع�الوحيى
ورث / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ورائها Dوف اXاّدة nعوا

ã
| وحقيقxا الوراثة

ورد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هان كالد+ َوردًة فكانت ـ حقيقة
وري / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ضبحاً والعاديات ـ@ السلوك

ã
اòمس| اXراحل

وسط / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXغرب ص5ة هيى الوسطي الص5ة
وسع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقته الواسع Ëºٕا
وسوس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Fxوحقيق والَوسواس الَوسوسة
وضع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / والقيامة ا�نّة nعا ã

| ا
Ø
Wموضوعات تأويل

وطر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Gا
Ø ã
النّ� وتزويج زوجته زيد ط5ق جريان

و{ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / للسلوك اòمس واXراحل التقوي@, مراحل
وكل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / التوكّل وحقيقة ا¡س�@, أ<Êºء من الوكيل
و� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وحقيقxا و�@, ÒXوا والو<ية

Ø ã
الو�



٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب

Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çق�ق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ-مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب�@, Ù»فXوا

hالكر القرآن مفردات ع�س�غور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو
ولفظوالكشفعـنه مفهوم لكل� الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,

وتوضيحه@/

تفسـ� ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ-مـة غ�أّن قة@, متـفر� مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن بعضمفردات
Eـ@@وحس ا1ٕس-م تار± ã| Õنظ� ليسله الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى

ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد
الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكل� الواحد

والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ-مة اعتمدها ã�ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكل� الواحد ãع�ا¡قي�Xا يتحّدد n ما اZ1يات تفسـ� اXمكن غ� من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشك@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب�ع�ارتباط Ù»ومف Tق�قفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ال	ٕا الغيب nعا من له Øكانتتتج�@



Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو	 نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ ٕا	شطبأو ا¡اجة دون

القي�مة اXوسوعة هذه م يُقد� أن اXصطفويى العّ-مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا	كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز



oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�

وجّل عّز وتوفيقه وتقديره وبقضائه كّلها@, اُ�مـور أزمّة بيده الّذيى & ا¡مُد
سل الر( ع�سي*د والّس-م والّصلوة تَعا�@/ منه بٕاذٍن �ٕاّ َورقة من َتسُقط وما ارvا@, ÒV

أ�طهار@/ وآله Tّمد النّبي*� kخا

كتاب من Ì¿ع الث-ثة أ�جـزاء ٕا[ام
ã
| وتعا� تبارك ا&

ã
وفّق� فقد وبعـد@:@

حرف ع� وJتويى منه@, Ì¿ع الرابع ا�زء هو وهذا ,hالقرآن@الكر @كلFت
ã
التحقيق@|

الكتاب@/ آخر وهو الياء@,

بضيق وذلك نظر@, وQديد ة Tمسود دون من وIريره الكتاب تأليف كان ا ØXو
هـذا

ã
|

ã
يوفّق� أن وكرمه فضـله من فأرجو العميـق@, البحر هذا َجَو�ن

ã
| ا£Çال

والصواب@/ ا¡ّق ٕا� اGاديى وهو موف*ق خ� ٕانّه اÌ¿Xوع@,

اXصطفويى حسن



بابحرفالياء

يأس@:

مَيئوس ء
ã
Ï¿وال ياِئس@, فهو تعب@, باب من ييأَس ء

ã
Ï¿ال من يِئس ـ مصبا

Ì»وك منـه@, أِيس فيقال@: اXصـدر@, دون الفعل قلب وNوز اليَأس@, واXصـدر منه@,
وطامث@, حائض يقال Fك يائس فهيى عقمت@, ٕاذا اXرأة يئست ويقال@: لغة@/ اXضارع
وأصله ,@ يى Ø Ôd وبه كتاب@, َوزان ٕاياساً ا& Îا

Ò
º
وأيأَ يائسة@/ قلت اXوصوف@: يذكر n فٕان

لتـقارب
Ø ã
للث-~ مصدراً إ�ياس يستعمل وقد ٕاZان@/ وزان اGمزة ومّد الياء بسكون

تعا�@: قوله
ã
| Fك ,@

Ø ã
الث-~ يتضّمن ّ الرباعيى �ّنٔ أو اXع�@,

َنباتاً@/ أْرِض ِمن أْنَبَتكُم واُ�

تعا�@: قوله وعليه النTَخع@, لغة ã| يِئس]ع�علم
ã
çويأ

آَمنوا@/ ال�ذيَن َييأِس أَفلَم

ã
| ياء ليست ٕانّه ويقال الرجاء@/ قطع اليأس@: ٕاحداYا كلمـتان@: يأس@: ـ مقا
أ�خري@: والكلمة وَييِئس@/ ييأس يِئس منه@: يقال هذه@/ �ٕاّ Yزة بعدها كلمة صدر

َتعلم@: nأ أيى َتيأس@, nأ

آَمنوا@/ ال�ذيَن َييأِس أفلَم

واسـَتعجب َعِجب مثل واسـتيأس يِئس يقال@: الطمع@, ٕانتفاء اليأس@: ـ مفر



يأس ٨

وقوله@: واستسَخر@/ وسِخر

آَمنوا@/ ال�ذيَن َييأس أَفلَم

الّذين يأس أّن قَصـدوا ا Ø̂ وٕا للِعلم@, ك-مهم
ã
| موضوع اليأس أّن ُيِريدوا n

ثبوت
ã
ÏÉيقت يأÎºم ثبـوت فٕاذاً ذلك@, بانتـفاء العلم بعد Jصل أن

ã
ÏÉيقت آمنوا@,

علمهم@/ حصول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو القنوط ٕاّن القنط@:
ã
| وقلنا الطمع@/ يقابل ما هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

والشّدة ا�هر حروف من والطاء القاف
ã
حر| كون ع�الشّدة@: ويدّل الشديد@, اليأس

بعد القنوط ذ@كر ع�هذا ويدل اليأس@/
ã
| الس�والياء R-ف وإ�ستع-ء@, والضغط

:@
ã
| Fك اليأس@,

/@٤٩ . ٤١ ـ َقنوط فَيؤوٌس ÛÌ¿ال ُه �َمس وٕان

تـوقّع والطمع@: الرجاء أّن Fك أمر@/ عن وإ�نتظار التوقّع انقطاع اليأس@:
ã
و|

مقصود@/ ¡صول وانتظار

/@٤ . ٦٥ ـ ِنساِئكُم من الَمحيِض من يِئْسَن ã�3ّوال

/@٢٣ . ٢٩ ـ ã�Òaَر من َيِئسوا ولئَك اُ

/@٨٧ . ١٢ ـ ا� َرْوِح ِمن َتيأسوا و

من القواعد أّن Fك وح@, Tوالر الرaة ¡صول والتوقّع إ�نتظار عن انقطعوا أيى
الروح@/ راجع ـ ا¤يض انتظار عن ينقطعن النساء

/@١١ . ٩ ـ َكفوٌر َلَيئوٌس ٕان�ُه ِمنُه نَزعناها @ Ú Ôj ًة Òaَر منّا إْنساَن ْقنا �أذَ ولَ



٩ يأس

/@٤٩ . ٤١ ـ َقنوط َفَيئوس ÛÌ Ú¿ال ُه �َمس وٕان ß� Òòا ُدعاِء من إنساُن @َيسأُم

ـ َيئوساً كاَن @ ÛÌ Ú¿ال ـُه �َمس وٕاذا Pاِنِبِه ونَأيى أْعَرَض إْنساِن Òَع� أْنَعْمنا وٕاذا
/@@٨٣ . ١٧

�ٕاّ �@يطلب اXاّدّية@: اُموره وبرنا¶ ا�«Êنيّة حياته جريان باقتضاء فإ�نسان
والنعمة الرaة Tيط

ã
| فهو نفسـانّية@, مشxيات ٕا� �ٕاّ يBيل �و Gا@, م-_ة لذائذ

وال¿ÇÎوات العيش
ã
| مسـ�ه hويد الدنيـوّية@, و[اي-ته اGوي

ã
| يتوّغل والسعة@:

اXعنوّية@/ وإ�لتذاذات الروحانيّة ا¡ياة عن غافً- ا¡يوانّية@,

حـياته عن وآيساً مس�ه عن قَنوطاً كان وابت-ء@: مضيقة Tيط
ã
| وقع وٕاذا

الدنيا@/ ا¡ياة هذه �ٕاّ يريد � فٕانّه الروحانّية@, والسعادة با¡ّق وكفوراً اXاّديّة ا¡يوانيّة

ِمن الكُّفاُر يِئَس F كَ ِة@ اÐخَر من يِئسوا َقد م ßz َعلَ اُ� غِضَب َقْوماً َتتول�وا@ و
/@١٣ . ٦٠ ـ الُقبور أصحاِب

/@٨٧ . ١٢ ـ الكاِفرون الَقْوُم ٕاّ اِ� َرْوِح ِمن َييأُس  ٕان�ُه

يكـن nو الرÇaة Tيط عن العبد خرج وٕاذا وح@, Tوالر الرaة يقابل فالغضب
انقطاع فٕاّن قهراً@, عليه مغضوباً فيكون اòاّص@: وتوّجهه ولطفه ا¡ّق لرaة �مشموً

واXضيقة@/ اXغضوبيّة هو وح Tوالر الرaة

والروحانّية@, الرaة Tيط عن ّية@وإ�نقطاع اXاد* ا¡ياة ã|@التوّغل واليأس@نتيجة
nعـا وراء ا

Ø
W مقصد ٕا� الوصول انتظار له Jصل �و يتوقّع � حينئذ إ�نسان فٕاّن

الدنيوّية@/ وا¦اي-ِت اXاّدة

َلكُم أ@كَمْلُت اليْوَم ãæواخَشْو َشْوُهم Ö ÒH3َف ِدينكُم ِمن َكَفروا ال�ذيَن َيِئَس اليوَم
/@٣ . ٥ ـ ãِنعَم� َعَليكُم ْمُت Ò]وأ ِديَنكُم



يبس ١٠

شاهدوا م Øuٕا حيث دينكم@,
ã
| وا¡كومة ف ØÍ½والت النفوذ من يئسوا قد أيى

وهو دينكم وجّل عّز ا& أ@كمل وقد أمركم@, ونفوذ اقتداركم وقّوة حكومتكم سـعة
ف- الّ-زمـة@, وال¿Ìائط الوسـائل bيع وأ[ـَم ,@ ّ ٕاG×يى Ø ãæروحا برنا¶ Iت اòضـوع

بعُد@/ Hشوهم

العلم وأمّا ء@,
ã
Ï¾ عن وإ�نتظار التوقّع انقطاع هو اXاّدة@:

ã
| أ�صل أّن فظهر

طريق
ã
| قاطع oتصم حصول ي-زم ء@:

ã
Ï¾ عن إ�نقطاع فٕاّن أ�صل@, آثار من فهو

له@/ اXقصود برناVه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يبس@:

بعد جّف ٕاذا حِسب@, باب بك«Ìت�من لغة
ã
و| تِعب@, باب من يِبس ـ مصبا

َيْبس@, وحَطب أيضاً@, يابس ]ع� البـاء@: سا@كن يَبْس ء ãÏ¾و يابس@, فهو رطوبته@,
ماء فيه كان ٕاذا بفتحت�@: يَبَس ومكان وَصحب@/ صاحب مثل يابس bع هو ويقال
الرطوبة@/ نقيض واليَبس بلَل@/ �و فيه ة Tنُُدو � َيَبس@: طريق :@ ّ أ�زهريى وقال فذهب@/

]ع�فاعل@/ فعيل يِبس@, ما النبات من واليبيس

وييَبس@/ ييِبس ء
ã
Ï¿ال يِبس يقال@: ع�َجفاف@, يدّل صحيح أصل يبس: ـ مقا

يفارقه اXكان والَيَبس@: يابس@/ bع هو ّكيت@: الس* ابن قال النTْبـت@/ ياِبس والَيْبس@:
يَبْ«Îا@/ ك� وأيَبَسـْت@: وَنداها@/ ماؤها ذهب أ�رض@: يِبسـت ويقال@: فييَبس@/ اXاء

خ�اً@/ تَنل n ٕاذا َيَبس@, ٕامرأة :@
ã
æيبا Tالش وقال

يَيِبس ء
ã
Ï¿ال يِبس قولك مصدر وهو الرطوبة@, نقيض :@

Ø
ËÉبال اليُبس ـ لسا

بالفتح@: واليَبْس ُيبTس@/ وا�مع ياِبس@, وهو ويُبساً يَبَْساً نادر@, Ì»بالك أ�ّول وَييَبس@,
وتيبيس للجميع@/ ٕاÊºن واليَبَس اليَبْس ِسيده@: ابن قال َيْبس@/ َحَطب يقال@: الياِبس@/



١١ يبس

كياِبس@/ يَبوس ء
ã
Ï¾و متِّبس وهو فاّتَبس@, يبTسته وقد Qفيفه@, ء@:

ã
Ï¿ال

له كانت ء
ã
Ï¾ لكّل هذا يقال والل�@, طوبة الر( نقض الُيبس@: ـ ٣١٤.٧ الع�

نُُدّوة � َيَبس@: وطريق جّف@/ عرضاً@: فيه ذلك كان Xا ويقال@: ِخلقًة@/ والرطوبة ة Tالن(دو
الياِبس@: عر Tوالش ا&@/ أيبَ«Îا ُموِبسـة@: وأرض اليابس@/ الكث� الكَٔ- والَيبيس@: فيه@/
وٕايبَْس@: /@�òا قليل ووجه@ياِبس@: ُدهن@/ �و �قَ¿Ìوَحّك� َسْحج فيه و�@يُري أردؤه

اسُكت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّديّاً ة@, Tوالن(ُدو الرطوبة مورد
ã
| فاف Òا� هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

شديداً, اليُبسفيه يكون وع�هذا ّية@, اXاد* اXوضوعات
ã
يستعمل@| فاف Òوا� معنويّاً@/

/@� أم مرطوبة كوuا من السابقة ا¡الة ٕا� فيه نظر �و

ا¡الة هو والنTشـف@: غ�ه@/ أو ب	ح اXاء وانقضاء الَغور فهو النTَضـب@: وأمّا
Jصل Ø
ح بالتدريج ء

ã
Ï¾ داخل

ã
| اXاء ولوج أيى النضب@, انقضـاء بعد ا¡اصلة

فيه@/ اليُبس

ُصلب@, ظاهر ]ع� يابسة@, ويٌد يابس َوجه ـ قوGم
ã
| Fك :@ ّ اXعنويى فاليُبس

والعطاء@/ �òا قليل أو فzا خ� � ويد

:@
ã
| Fك ,@ ّ اXاّديى واليُبس

/@٤٦ . ١٢ ـ ياِبساٍت واَُخَر@ àÍÉُخ ُسْنب3ُت وسبِع بََقراٍت@/// َسْبِع ã| أفِتنا
/@٧٧ . ٢٠ ـ @َيَبساً البَْحِر ã| َطريقاً م Ô ÒG ْب ßÍÖÈفا بِعباِديى ßÌ Öºأنأ

ã
| اليابس الطريق أّن Fك َخÍÉة@, َرطبة أ�صل

ã
| كانت اليابسة فالسنب-ت

العـصا بÍÉب صار
Ø
j البحر@, قطعات من بل مرطوباً@, أ�صل

ã
| كان البحر Tيط



يبس ١٢

يَبَساً@/ طريقاً العزيز@, ا& وبٕاذن

لول@: Tكالذ واليَبـوس كاòِشـن واليَبس كال¿Ìيف واليِبيس كا¡َسن واليبَس
ا�ّتصاف@/ ع�حدوث اليابسيدّل كF@أّن إ�ّتصاف@, ع�ثبوت ة@وتدّل

Ø
صفات@مش}

الصفة بصيغة اليبَس الطريق
ã
و| الفاعل@, بصيغة اليابس السنبل

ã
| Ø�ع وقد

اXقصـودة وهيى ٕالzا يُتوّجـه السـنبل
ã
| واòضارة الرطوبة أّن ٕا� ٕاشارة اXش}ة@:

قد فكأ@نّه اXتعال@, ا& بٕارادة يَبَسـاً ظهر ٕاذا البحر طريق R-ف جفافـه@/
ã
| اXنظورة

بالرطوبة مسـبوق غ� وهو الُيبس@, بصفة بأ�مر وتكّوِنه ظهوره ابتـداء من تكّون
ع� مسبوقاً كونه أ�مر ظاهر

ã
| كان وٕان الصفة@, ع�هذه تكويناً ُوجد بل والن(دّوة@,

البحرّية@/

كالطريق وهو ا�ديد@, ا¡ادث التكّون هذا ٕا� ٕاشارة بفتحت�@: فََعٍل صيغة
ã
و|

[يل � ا¡ركات@, أخّف وهيى طبعاً@, وانفتاح انفراج فzا حركة الفتحة فٕاّن ,@ ّ الطبيعيى
فzا@/ انÊÉم �و سفل ٕا�

Fِت ُظـلُ ã| َحـب�ٍة و َيعَلُمها ٕاّ َوَرَقٍة ِمن َتْسُقُط وما الَغْيِب@/// Ô ß³َمفا وِعْنَدُه
/@٥٩ . ٦ ُمب�ـ كتاٍب ã| ٕاّ يابٍس و َرَطٍب و أْرِض

الفتوحات ٕا� به ل Tويتوص ل Tيُتَوس ما ]ع� آلة@, Ëºٕا وهو فتح ßXا bع اXفا³
nعوا �هلٔ مغلقة الغيبية العلوم أبواب فٕاّن اXغلقة@, الغيب أبواب تفتح وبه الغيبّية@,

السافلة@/ اXرتبة أهل قبال
ã
| مغلقة عالية مرتبة كّل علوم أبواب بل اXاّدة@,

حضـور Gا اXوجـودات من مرتبة وكّل وا¡ضور@, ال¿Îود مقابل
ã
| فالغيب

¾Îوده@, وقّوة بصـ�ته@, نور وسـعة قواه@, وTدوديّة وجوده@, دائرة ]ناسبة وغيب
مقامه@/ واقتضاء

غ� ا¡ـياة من اXتجل*ية الثبوتيّـة الصفات هيى عنـده@:
ã

الّ اXفا³ من واXراد



١٣ يبس

وأ�بدّية@, وأ�زليّة وإ�رادة والقدرة العلم وهيى بÇyاية@, اXتناهية وغ� Mّد ا¤دودة
وإ�حاطة وال¿Îود بالغيب العلم أبواب ينفتح wا

ã

الّ الغيب مفا³ هيى الصفات وهذه

به@/
وbلة@:

والَبْحر@: Ù Òال� ã| ما وَيْعلَُم
تعا�@: وقوله أيضاً@/ ا¤سوسة اXاّديّة nبالعوا علمه ٕاحاطة ٕا� ٕاشارة

َوَرَقة@: ِمن َتْسُقُط وما
با�زئيّات@/ علمه ٕاحاطة ٕا� ٕاشارة

ء
ã
Ï¾ من ويتبّسط يتفّرع ما والَوَرق@: اختيار@/ وب- دفعة ء

ã
Ï¾ نزول والسقوط

وال	ول حال@السقوط
ã
| فٕاّن@الورقة الورقة@: @ا¦ثيل@بسقوط

ã
| وأشار مقصود@/ لغرض

ٕالzا@, يتوّجه أن يليق �و أخ�أ�شياء@, من عyا@: واòضارة الطراوة وبزوال ّ القهريى
ء@/
ã
æالد oاللئ والساقطة@: َقط@, Tبالس أ�متعة أردأ عن Ø�يع وقد

ُظلFت@: ã| َحبٍّة و

سقوطها@,
ã
| ا¡بّة ع�كون أ�ّول أمرين@: ع� يدّل Ø
ح الورقة@, ع� عطف

الِكسفة ك	ول ومقام@, Tّل ّ أيى ومن كان ء
ã
Ï¾ ّ أيى ّ الدفعيى ال	ول مطلق السقوط فٕاّن

النخلة@/ عن الرطب وسقوط والرaة@, السعة مقام الب¿Ìعن وسقوط ال«Êء@, من

ا¡بّة أّن ٕا� مضافاً بالعموم@/ اXشعر ,@
ã
الن� مقام

ã
| النكرة ع�وقوع ـ

ã
æوالثا

من
Ø ã
æFظل Tـيط

ã
| كانت ٕاذا@

Ø
Dس �و اXتبّسطة@, الورقة من وأحقر وأضعف أخ�

أ�رض@/

ُمب�@: كتاٍب ã| ٕاّ ياِبٍس و َرَطٍب و

يكون ما كّل ن
Ø
Fيع اXوضـوعان وهذان ,@

ã
الن� سـياق

ã
| نكرة

ã
ن� أيضاً هذا



rي ١٤

حيواناً@/ أو نباتاً أو كان bاداً كب�@, أو صغ� من وا¡ّس اXاّدة nعا
ã
| ساقطاً

رطب وكّل فا¡بّة العلم@/ ٕاحاطة من وأحفظ وأثبت أدّق الكتاب
ã
| وضبطها

تعا� علمه صفحة
ã
| مضبوطة ا Øuفٕا وا¡قارة@, اòفاء غاية

ã
| كانت وٕان ويابس@:

وجّل@/ عّز عنده وTفوظة

تعا�@: قال Fك أصل@, والرطوبة اXاء فٕاّن طب@: Tالر hتقد وأمّا

/@٣٠ . ٢١ ـ يؤِمنون أف3 َحيى` ٍء ãÏ Ò¾ �ُكل اXاِء ِمَن وَجَعلنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@rي

ويقولون اُ�ّم@/ جهة من ا¡يوان سائر
ã
و| أ�ب@, قبل الناسمن

ã
| r اليُ ـ مقا

/@oيت عر الش* من بيت قالوا@: Ø
ح ,@oيت منفرد لكّل

ã
| rاليـ لكّن وفتحها@/ اليـاء

Ø
ËÉب ÓBي وقرب تعب

ã
èبا من rيي rي ـ مصبا

bعها يتيمة@, وصغ�ة ويتامي أيتام وا�مع ,@oصغ�يت فيقال أ�ب@, قِبَل من الناس
أو�دها صار :@ ßkمؤ فهيى ٕايتاماً اXـرأُة وأيتَمت اُ�ّم@/ قبل من الناس غ�

ã
و| يتاَمي@/

يتيمة وُدّرة /@ ّ َعِجيى فهو فقط اُمّه ماتت وٕان /@oلط فالصغ� أ�بوان مات فٕان يتاَمي@/
نظ�ه@/ يِعّز فرد ع�كّل oاليت اُطلق هنا ومن Gا@/ نظ� � أيى

:@r rواليَ واليُ الفرد@/ :@oواليت ّكيت�@/ الس* �ابن يعقوب عن إ�نفراد@, :@r اليُ ـ لسا
خالويه@: ابن قال منقِطع@, ولكن ,@oيت الناس من اُ�ّم فقد Xن يقال �و أ�ب@/ فقدان
باXنقار� �ٕاطعام يُزقّان Fzكل F Øu@�ٔ واُ�ّم@, أ�ب الط�Tمن@قِبَل

ã
| r اليُ يكون @أن ينبغيى

/@r ٕاËºاليُ عنه زال بلغ فٕاذا َيبلغ@, Ø
ح oيت فهو أبوه مات اليتoالّذيى الليث: ِفراَخها@/
:@oاليت :@ ّ أ�صمعيى يتيمة@/ واُ�ن الغفلة@/ وقيل إ�نفراد@/ والفتح@:

Ø
ËÉبال r اليُ وأصل



١٥ rي

ويتيمة@/ oيت العرب@: عند ومنفردة منفرد وكّل اXنفردة@, الرملة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن ضعف@/
ã
| وانفراد به يتعلّق

Ø
Fع انقطاع هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

اُ�ّم
Ø
j واُموره@, Xعيشته اXدير اXدّبر

ã Ø
èرXا أ�ب بفقدان r اليُ أ�صل@: مصاديق أهّم

من وفقدان ,@
ã Ø
èرXا اXعلّم فقدان

Ø
j اُموره@, إدارة

ã
| مؤّثراً أ�ب موقعيّة ã

| كانت ٕاذا
وحياته@/ معيشته

ã
| ومفيداً مؤّثراً @كان

اُمـور
ã
| والفـّعال اXدّبر ٕاّن حيث اُ�ّم@, ع� ا¡يوان

ã
| يطلق اللحاظ وwذا

أ�غلب@/
ã
| اُ�ّم هو ا¡يوان حياة

تسفّل@, أو اعت-ء
ã
| أقرانه عن ومنقطع نفسه

ã
| منفرد فرد ع�كّل يطلق

Ø
j

يتيمة@/ فهيى الغالية@, اXتفّوقة ّرة الد( ã| Fك@

/@٩ . ٩٣ ـ َتقَهْر َف3 Òoاليت فأّما

/@١٠ . ٤ ـ ناراً م ß ßuُبطو ã| يأ@كلوَن ا Ú̂ @ٕا ÓFُظل الَيتاَمي أمواَل يأ@كلوَن ال�ذيَن �ٕان

/@١٧ . ٨٩ ْسك�ـ ßX ا َطعاِم Òَع� وَن fاض ÒI@و Òoالَيِت @ُتكِرموَن َبل @ك3َّ

/@٢ . ١٠٧ ـ Òoالَيت fَيُدع ال�ذيى فذلَِك يِن iبالد ُب iُيكَذ ال�ذيى أرأيَت

/@١٥ . ٩٠ ـ َمْقَربَة ذا@ @ ÓDَيت َمْسَغبٍة ِذيى يَْوٍم ã| @ٕاطعاٌم أو

وتقوية فيحتاج@ٕا�@ٕاعانة ,oاليت
ã
| ع�@انقطاع@وانفراد الكرZة@تدّل ا��يات فهذه

وانقطاعه@/ وتفّرده ضعفه اُ�مور wذه ينج� Ø
ح وٕا@كرام@, وٕاطعام وعطوفة

قيد ٕاّن وأيضاً ٕاطعام@/ أو ٕا@كرام اسـتحقاق
ã
ÏÉيقت � أ�ب فقـدان ÇVّرد فٕاّن

تعا�@: قال Fك اXاّدة@,
ã
| أ�صل يؤيّد البلوغ@: ٕا� ا�نxاء



ي�ب ١٦

/@١٥٢ . ٦ ـ ه �أُشد َيبُلَغ Øَح� أحسُن هيىَ ã� بالّ ٕاّ ßoالَيت ماَل تَْقَربوا و

� ,@oاليت القرب]ال عن الyيى وهو با¡كم متعل*قاً القيد كوَن الظاهر كان وٕان
/@oاليت وهو باXوضوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ي�ب@:

ثرب@/ ماّدة راجع

عليكم@/ ٕافسـاد � الزّجاج@: قال عليُكم@/ يَب Ö	 @تَ ـ ١٠@.@٧٨ الxذيب
ã
و|

عليه د Tوعد بكTتَه ٕاذا ع�ف-ن@, ف-ن َثّرب َتوبيخ@/ �و عليكم للذنوب تَعداد � وقيل
يقال أن ي Òu ٕانّه �ص�@:

Ø ã
النّ� عن وُرويى وبTخ@/ ٕاذا وأثرب@, ب Tوثر َثرب يقال@: ذنوبه@/

ال�ب@/ ِذ@كر كِره كأ@نّه ِطيبة@/ وسّماها يَ�ب@, للمدينة

اÇXغرب جهة من اXدينة طول اXنّجمون@: قال ي�ب@: مدينة ـ البلدان معجم
كث�ة يل ÒK وGا مّكة@, نصف مقدار

ã
| فهيى ع¿Ìون@/ وعرÎÈا ونصف@/ درجة ستّون

ã
| واXسجد سور وللمدينة العبيد@, علzا ا��بار من Òتُس� وُزروعهم يلهم ÒKو وِمياه@,
وب�سقف بينه ليس مرتفع بيت وهو اXسجد@,

Ø ã
}Ì¾

ã
| @�ص�

Ø ã
وق�النّ� وسطها, Lو

ا@/
Ø
zقÌ¾ من اXدينة خارج الَغرقد وبقيع له@/ باب � مسدود وهو فرجة@, �ٕاّ اXسجد

ع¿Ìين Lو مكّة ٕا� اXدينة من فٕاّن اXسافات@: وأمّا اXدينـة@/ ¾Êل
ã
| جبل واُُحد

دمشـق ومن الرقّة من ومثله مرحلة@/ ع¿Ìين Lو اXدينة ٕا� الكوفة ومن مرحلة@/
فلسط�@/ ومن

ã
و| دقيقة@/ و@٥٩ درجًة ٣٩ طول

ã
| الطّيبة@: اXدينة ـ للبُغايريى القبلة معرفة

دقيقًة@/ و@٥٧ درجًة ٢٤ عرض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



١٧ ي�ب

والتحقيق@:

فٕاّن ا¤ّرمة@, اXطّهرة مكّة بعد مكّرمة ¾Ìيفة بلدة أّول اXنّورة اXدينة بلدة أّن
أ�_ÇØة وقـبور وآله@, عليه ا& Øص� ا& رسول ق� وفzا مyا@, Ì¿وانت نشأ إ�س-م
�ص�

Ø ã
النّ� أرحام وقبور ,@�Xالعا نساء سي*دة ا& رسول بنت وق� الطاهرة@, أ�ربعة

الّس-م@/ علzم وأصحابه وأزواجه

اXدينـة هذه
×
ب� الّذيى وهو العFلقة من رجل Ëºٕا ي�ب أّن ثرب@:

ã
| وسبق

هو التسمية هذه منشأ أّن والظاهر يوّبخ@, ]ع� فعٌل أ�صل
ã
| وهو بٕاdه@, فسّميت

/@Ëº�إ هذا عن �ص�
Ø ã
الن� uيى ã

الباعث|

القبلة@/ معرفة
ã
| ا

Ø
W فقريبة وعرضه@: البلد طول وأمّا

واقعة ب
ß
المسّماة@بيَ� الرسول مدينة @بال�كيّة : للساميى @قاموس@أ�ع-م

ã
يقول@|

/@٢٥.٢٠@
ã
|@
Ø ã
�Ê¿ال وعرÎÈا /٣٧.٣@

ã
|@
Ø ã
}Ì¿ال طوGا كيلوم�اً, ٣٤٠@

ã
@مّكة@|

Ø ã
�Ê¾

ã
|

واXعمول يوم@,
ã
| مس� عن عبارة فكّل@َمرحلة رحلة@ب�اXدينة@ومّكة@: ÒXا وأمّا

ع� مرحلـة@: ع¿Ìين مقدار فينطبق فراسـخ@, يقارwا@, ما أو أربعة كونه أ�غلب
ã
|

تقريباً@/ فرسخاً \ان�

واXدينة مكّة ب� Dف اXسافة أّن عودّية@: Tالس اXملكة من الرdيّة اòريطة ã|و
كيلوم�اً@/ ٤٦٠ تعادل

َلُكـم ُمـقاَم@  َب ß Ö	 يَ أهَل يا م Ôyِم طاِئفـٌة قاَلت وٕاذ ناِفقـون@/// Xا يَقوُل وٕاذ
/@١٣ . ٣٣ ـ Ú ã
 �الن م Ôyِم َفريٌق وَيستأِذُن فارِجعوا

يسّمي ا�ريان وهذا @قُريظَة,
ã
ندق@وب� Òòا غزوة جريان

ã
الكرZة@نازلة@| ا��يات

/@ ّ هجريى `س سنة
ã
| واقع وهو أيضاً@, أ�حزاب بغزوة
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من التعي�والتوبيخ مورد
ã
| ٕا�وقوعهم ٕاشارة ي�ب@: أهل التعب�بكلمة

ã
و|

اXنافق�@/ جانب

الَغزاة وهيى أ�حزاب@, وتسّمي اòندق@, َغزوة كانت
Ø
j ـ ٢١٥ أ�Êºع إمتاع

أوليائه@, قلوب
ã
| إ�Zان وثّبت وَزلَزGم@, اXؤمن� عباَده فzا سبحانه اُ& � ابتَ

ã

الّ

وهَزم Íعبده
Ò
ون½ ه ÒÍ½ن أنزل Øj عهم@, Tوقر وفضحهم النفاق أهل يُبطنه كان ما وأظهر

بغيظهم@/ الكفَرة Tورد ُجنَده وأعّز وحَده أ�حزاَب

ذيى من مَضْت ان Ò¥ الث(-ثاء يوم عسَكر �ص� ا& رسول أّن خ�ها@: من وكان
`س@/ سنة القَعدة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يأجوج@:

:@ ا¡ر( وائتّج تأجيجاً@/ وأّججxا أجيجاً@, تَؤج( الناُر أّجت أّج@: ـ ١٩٨.٦ الع�
تعا�@: قال اXلح@, اXّر اXاء واُ�جاج@: الصيف@/ ة Tأج اشتّدت

/@٥٣ . ٢٥ ـ اُجاج ِمْلٌح وهذا

باGمزة يقرأ ويأجوج@ومأجوج, البحر@/ ماء مثل اXلوحة@واXرارة, الشديد وهو
فاعول@/ بناء ع� ,@ Ø¶و يّج من مأخوذ هو قال@: vمز n ومَن اGمز@, وبغ�

/@ ع�يى @ـ@ Ìºزم�يأجوج �ماجوج� ـ @
ã
تطبي� فرهنگ

قـّصـة در ,@
ã
æيـاÌº @ـ@ جوج� �ماجوج@, @ـ

ã
تطبي� فرهنگ

سكندر@/ æياÌº
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ا�شتقاق و�يبعد الع�يّة, اللغة من مأخوذة مأجوج,
ã
سبق@| Fك اللغة أّن@هذه
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فzم@/ وص-بة خشونة لشّدة التوّقد@, ]ع�شّدة أّج وب�ماّدة بيyا والتناسب

كث�ة bعيّة وGم السّد@, وراء Dف الص� من
Ø ã
}Ì¿ال ال¿Êل

ã
| سا@كن� وكانوا

والعدوان@/ الطغيان أهل من

/@٩٤ . ١٨ ـ ُمفِسدون ومأجوج يأجوَج �ٕان ßالَقرن� ذَا يا قالوا
/@٩٦ . ٢١ ـ َينسلون َحَدَب ُكّل ِمن وُهم ومأجوُج ُفِتَحتيأجوُج ٕاذا Øَح�

القرن�والسّد@/ ذيى وعن عyم البحث مّر وقد مأجوج@, راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يد@:

يد@, عليه له فيقال@: اXّنة@,
ã
| ويستعار وغ�ه@, لٕ-نسان اليد بناء أصل يد@: ـ مقا

يَُديTة@/ اليد وتصغ� /@ أ�يديى ع� وNمع القّوة@, والَيد@: /@ ّ واليُِديى أ�ياديى ع� وNمع
ÍÈبت مننُت@عليه@/@ويديته : ع�@الرجل : أ�ياديى /@ويَديت إ�نسان@ع� َع@ناس@يد Ò Òbو

يََده@/

Tذوفة و�مها أ�صابع@, أطراف ٕا� نكب ßXا من وهيى مؤّنثـة@, اليد@: ـ مصبا
وإ�حسان@, النعمة واليد@: بسكوuا@/ وقيل الدال بفتح قيل ,@ يديى وأ�صل ياء@, وهيى
/@ ّ واليُـديى أ�ياديى والك�ة أيد@, القلّة وbع غالباً@, أ�مر تتناول ا Øu@�ٔ بذلك تسمية

تعا�@: وقوله فه@/ ØÍ½ت ã| أيى ف-ن بيد وأ�مر سلطانه@, أيى عليه ويده

:@٢٩ . ٩ ـ َيٍد َعن ْزيََة ß�ا ُيْعُطوا Øح�

من ا��ية مع� وقيل واستسلم@/ انقاد ٕاذا بيـده وأعطي علzم@/ قدرة عن أيى
مّتفقون@/ Vتِمعون أيى ع�غ�هم@, يد والقوم ملكه@/

ã
| أيى ف-ن@, يد

ã
| والدار هذا@/

حال
ã
و| بالعوض يده ماّداً كونه حال

ã
| والتقدير ,@ÍÈاM حاÍÈاً أيى بيد@, يداً وبعته
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ض@/ TعوXبا يديى ماّداً
ã
æكو@

ã
| يعة Tالض وهذه السابغة@, هيى النعمة ويد معروفة@/ اليد :@ يديى ـ ١٠١.٨ الع�
لكّل ,@ ْ ب�يَديى يقولون@: ولكن ف-ن@, أيديى

ã
| يقولون@: �و ِملكه@,

ã
| أيى ف-ن@, يد

تعا�@: وقال اXطر@, ب�يديى َهج Tالر يَثوُر وكقوGم@: ء@,
ã
Ï¾

َشديد@/ َعذاب يديى Òَب�

الر´ وكذلك وجه@, كّل
ã
| متفّرق� أيى َسبا@, وأياديى سبَا@, أيديى القوم وذهب

يداِن يقولون@: م Øu@�ٔ ,@ ّ أبويى أ�ب وٕا� النقصان@, ع� ّ يِديى اليد ٕا� والنسبة وغ�ه@/
سواهم@, ع�مَن واحد يد هم ويقولون@: الواو@/ بٕاظهار أبواِن ويقولون: الياء, ف-@تظهر

واحداً@/ أمرهم كان ٕاذا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو خ�
ã
| إ�جراء كان سواء ا£رية@, القّوة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

معنوّية@/ أو يّة ماد* كانت وسواء ,@
Ø
Ì¾

:@
ã
| Fك ا�òّية@, اُ�مور

ã
| مصاديقه ومن

/@٢٣٧ . ٢ ـ النiكاح ةُ ُعقَد بَيِدِه ال�ذيى يَعُفَو أو

/@٤٦ . ٥ ـ الّتوراة ِمن يَديه Òب� ا ßX قاً iوُمَصد

:@
ã
| Fك والفساد@,

Ø
Ì¿بال اXربوطة اُ�مور

ã
و|

/@٢٨ . ٥ ـ قُتلَك ِٔ ٕالَيَك َ َيِديى بباسٍط أنا ما ã� ِلَتقُتلَ يدَك Ú ãٕا �بسطَت لَ

/@٧٩ . ٢ ـ م ßvأيد َكَسَبْت ا@  Ø ßW م Ô ÒG َفَويٌل

/@٣٣ . ٥ مـ ßvأيد ُتَقط�ُع أو ُيَصل�ُبوا أو ُيَقت�ُلوا أن
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:@
ã
| Fك وجّل@, عّز ا& ٕا� ينتسب موارد

ã
و|

/@٧٣ . ٣ ـ َيشاء َمن يؤتيه ا� بيد الفضَل �ٕان ُقل

/@٢٦ . ٣ ـ َقدير ٍء ãÏ Ò¾ iُكل Òَع� ٕان�َك Ô Ö� Òòا ِبَيِدَك

/@@٨٨ . ٢٣ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكّل َمَلكوُت ِبَيِدِه َمن ُقل

/@٤٨ . ٢٥ ـ َرaته َيَديى Òب� Ìاً Ö¿ بُ ياَح@ iالر أرَسَل ال�ذيى وهَو

:@
ã
| Fك الروحانيّ�@, من اXاّدة وراء Dوف

/@٧٠ . ١١ ـ نِكرُهم ٕاليه َتِصُل  م Ô Òvرأيأيد ØF َفلَ

/@٩٣ . ٦ ـ م ßvأيد باِسطوا 3ئكُة ÒX وا وِت ÒXا َغَمراِت ã| الظّاXوَن ٕاِذ@ تََري ولَو

ÇHتلف اXع� وهذا ا£ـرية@, القّوة مظهر هو اXوارد@: هذه ب� ا�امع واXع�
تعا�@: الرّب مقام

ã
ف� وتناس}ا@, اXوارد وباقتضاء اXوضوعات باخت-ف خصوصيّاته

وسلطانه@/ وقدرته ٕارادته Iت أ�مر ذلك يكون Mيث أمر@,
ã
| والقدرة إ�رادة بظهور

Gم Uصـوصة وقدرة قّوة بظهور اXاّدة@: nعـا وراء ا
Ø
W الروحانيّـ� مقام ã

و|
مyم@/ لكّل اXعيّنة ووظائفهم ذواtم باقتضاء

مyم اليد بواسـطة وعمل وقّوة قـدرة بٕاظهار وإ�نسان@: ا¡يوان مرتبة
ã
و|

والقدرة@/ القّوة مَظهر فzم واليد وش}ها@,

Ø
Ì¿ال مورد

ã
و| فzا تسـتعمل بل ,@�òا ]وارد اليد Hتّص � اXورد ذلك

ã
و|

والروحانيّات@/ اXعنويّات موارد
ã
| وهكذا والÍÉر@/

سـبحانه@, تـعا� & ا�«Êنيّة اليد بٕاثبات قوم قال ا¡قيقة@, هذه عن وبغفلة
الzود@: قول

ã
| Fك وا¤دودّية@, ا�«Êنيّة ي-زم ]ا قوم وقال
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َمْبسوَطتاِن َيداُه بل قالوا ]ا وُلِعُنوا@ م ßvتأيد�ُغل مغلولٌة اِ� يُد الzوُد وقاَلت
/@٦٤ . ٥ ـ َيشاء َكيَف ُيْنِفق

القـدرة صفة وجريان والقدرة@, إ�رادة ظهور وجّل@: عّز ا& من اليد ٕاّن قلنا
تعا�@: مع�قوله وهذا إ�رادة@, برنا¶ Iت

َيشاء@/ َكيَف ُينِفق

وVبوراً@/ مضطّراً العامل يكون �وٕاّ القدرة@, لوازم من إ�ختيار فٕاّن

تـعا�@, وجوده عن ا¡ّد مطلق انتفاء عن عبارة الرود@:
ã
| سبق Fك وإ�رادة

ا¡Çّد انـت� فٕاذا وا�ـ�@, الكراهة انتفاء عن أخري عـبارة اXطلق ا¡ّد انتفاء فٕاّن
هو ما وطلب أ�صلح هو ما اختيار أيى وإ�ختيار@, وإ�رادة الطلب يثبت والكراهة@:

والص-ح@/ �òا

ا¤دوديّة ي-زم :@�òا هو ما واختيار القدرة ٕاجراء مقام
ã
| اXغلوليّة أّن فظهر

أ�لوهّية@/ مقام عن اXع�منتف وهذا والكراهة@/ وا��

َينُكُث ا Ú̂ فٕا َنَكث ن Ò Òf أيِدvم َفوَق ا� َيُد اَ� ُيباِيعون ا Ú̂ ٕا ُيباِيعونََك ال�ذيَن �ٕان
/@١٠ . ٤٨ ـ َنفِسه Òَع�

التـوّجه وانـقطاع الكامل بالفـناء تتحـقّق ا Ø̂ ٕا اòالصة ا¡ـقّة الرسـالة فٕاّن
]ا �ٕاّ و�@يتكلّم لنفسـه@, و�@يعمل نفسـه �@يَري Mيث النفس@, عن التاّم وإ�ن½Íاف

به@/ كُلّف ما بٕاب-غ اXأمور وهو به@, أمر قد

قوٌل فيه و�@ُيَري مقامـه@,
ã
| وواقع اXرِسل م	لة نازل ا¡قيقة

ã
| فالرسول

تسلo@ومبايعة اXرِسل@وOتاره@,@فاXوافقة@واXبايعة@والتسلo@للرسول: ما@يريد �ٕاّ وعمٌل
Xرِسله@/
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ا�ارية وإ�رادة القدرة فٕاّن ,@ أ�يديى ا&@فوق يد بأّن كّل@أحد يتوّجه و�زم@أن
العبيد@/ من ظاهرة وقدرة قوة ّ ع�أيى وقاهرة ونافذة حا@كمة عّز@وجّل ا& اXتجلّية@من

ويطيعوه@, رسوله ويبايعوا ٕاليه@, ويسلّموا ويبايعوه ا& يطيعوا أن للعبيد ف-زم
الصورّية@/ والقدرة القّوة من Gم ما ٕا� و�@يركنوا

Vمـوع هو :@
Ø ã
ا¡قيـ� اXصداق جهة من اليد أّن يعلم اXاّدة

ã
| أ�صل وwذا

توجد n ما إ�ط-ق عند اXتبادر هو وهذا نِكب@, ÒXا ٕا� أ�صابع ٕابتداء من ا�ارحة
منه@/ Øمع� ع�مقدار تدّل قرينة

� والقـدرة@, القّوة مظهر هو العضو هذا Vموع أّن إ�ط-ق@: هذا ع� ويدّل
الفـعل وٕاجراء القّوة وتظهر العمـل@, عند تتحّرك ا�ارحة وهذه منه@, Tـدود مقدار

العضو@/ هذا ]جموع

ا��يات@: من اXع�يستكشف وهذا

/@٢٨ . ٥ ـ ٕاليك َ َيِديى بباسط أنا ما ã� ِلتقتلَ يَدك Ú ãٕا �َبسطَت لَ

/@٥٧ . ١٨ ـ َيداه َمْت �َقد ما

/@١٢ . ٣٤ ـ َيَديْه Òب� يعَمُل َمن iن�ا وِمن

/@١٩٥ . ٧ ـ ا ßw َيْبِطشون أْيٍد م ÒG أم wا شوَن ÒZ مأرُجٍل Ô ÒG@أ

/@٢٤ . ٤٨ ـ م Ôyَع وأيدَيكُم َعنكُم م Òvأيد �كف ال�ذيى وهَو

/@٢٥٥ . ٢ ـ خَلفهم وما أيِدvم Òب� ما َيعلم

/@١١ . ٥ ـ َعنكُم م Ô Òvأيد �َفَكف م Ô Òvأيد @ٕاليكُم َيبُسطوا أن َقوم @ �َهم ٕاذ@

اُ�مور هذه تكون ا Ø̂ ٕا اليدين@: ب� وما وكفّها وفّعاليxّا وبط¿Îا اليد بسط فٕاّن
مyا@/ Pزء � اليد وVموع ا�ارحة بعنوان
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:@
ã
| Fك معّينة@, قرينة فتذكر UصوصTدود@: جزء مyا اُريد وٕاذا

/@١٢ . ٢٧ ـ َبيضاَء ُرْج Ö ÒH َجيِبَك ã| يَدَك وأدِخل

/@١٠٨ . ٧ ـ اظرين للنّ َبيضاُء@ هيى فٕاذا يَده ونَزع

/@٢٧ . ٢٥ ـ َيَديْه Òَع� Ônالظّا fيََعض يوَم

/@٦ . ٥ ـ راِفق ÒXإا وأيِدَيكُم وجوَهكُم فاْغِسلوا لوِة �الص ٕا Ôr Ôe ذا@ ٕا

/@٦ . ٥ ـ ِمنه وأيديكُم بوجوهكُم فامَسحوا

/@٦٧ . ٩ ـ م Òvأيد وَيْقِبُضوَن اXعروِف َعن وَن Ò Öyوَي

/@٣٨ . ٥ ـ F Òvأيد فاَقطعوا والّسارقُة والّسارُق

/@٣١ . ١٢ ـ �ن Òvأيد وقط�عَن نَُه Òأ@ك� رأينَُه ØFفل

باXقالّية@/ اختصاصGا �و مقامّية@, أو حاليّة تكون قد والقرينة

:@
ã
| Fك القيامة@, يوم وتكلّمها أ�يديى ¾Îادة وأمّا

ـ َيْكِسُبون كانوا ]ا@ أرُجُلُهم ُد ÒÎ Ö¿ وتَ م ßvأيد ُمنا iوُتَكل َع�أفواِههم ßr ÒK اليوَم
/@٦٥ . ٣٦

/@٢٤@. ٢٤ ـ َيْعَملون كانوا ]ا@ وأرُجُلُهم م Ôvوأيد م Ô Ôx ألِسنَ zم َعلَ د ÒÎ¿ تَ يَوَم

وهو والyاية ا��خر ٕا� البلوغ أيى والبدء@, الفتح يقابل ما ٕانّه :@ròا
ã
| قلنا

وإ�حاطة اXعلوم ومعاينة اXعلوم عند Mضور علم وال¿Îود@: ء@/
ã
Ï¿للoل@والتتمFك@�إ

Oتلف وتبيينه وٕاظهاره الك-م وٕابراز ا¢اطب@, مقابل
ã
| الك-م ٕابراز :@oوالتكل به@/

واللغات@, وأ�لسنة الفهم مراتب اXتكل*م@وا¢اطب@وباقتضاء العواn@ومقامات باخت-ف
الُمجرية, للقّوة عن@مَظهر عبارة ا Øuقلنا@ٕا واليد /@ Ø ãæروحا القاء @أو ّ معنويى @أو ّ بك-م@لفظيى
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Mسبه@/ موضوع كّل
ã
| وهذا

واÇXقصود@, النيّة ٕاجراء ã| ووسيلة للعمل آلة ّ اÇXاّديى البدن هذا أّن �O �و
ٕا� قّوة من ,@ Øوتغ� Iّول

ã
| دا_اً وهو اXتداولة@, والوسائل الظاهريّة �ت��ا @كسائر

ونـزول هرم ٕا� شـباب ومن ك�@, ٕا� صغر ومن مرض@, ٕا� صـّحة ومن ضعف@,
وقواه البدن وترك واXوت التاّم الفوت ٕا� ينxيى أن ٕا� بدنّية@, قوي وIليل وسقوط

بالكّلّية@/
تعا�@: قوله من اXراد هو وهذا

أفواِههم@/ Òَع� Ôr ÒK اليوَم

وغ�ها@, اGواء و[ّوج الفم وUارج اللسان من به يتعلّق ما وكذلك الفم فيبلغ
حياته@/ جريان Òrفيُخ اòاّص@, وجوده وكFل مس�ه uاية ٕا�

ّ ال�زخيى البدن هذا فيكون لطيف@, ّ برزخيى بدن ٕا� ّ اXاّديى بدنه يتبّدل فحينئذ
ويتحّرك ويري يعمل@ويتكلّم وبه يقصده@, @Xا ال«Ìيرة@والُمجريى

ã
| Xا ظهر ÔXلة@وا ��ا هو

وأعFله@/ قواه وكذلك اXاّدة nعا وراء ا
Ø
W وهو ودّقة@, ولطف ب«Ìعة

ã
البـا{ وهو ,@

Ø ã
æنسا�إ الروح هو بنفسه@: اXستقّل والوجود أ�صيل فا¡ا@كم

وال�زخ اÇXاّدة nعـوا
ã
و| بنفسه@, وا��وت الروح nعا

ã
| الفّعال أ�صيل الثابت

/@ ّ وال�زخيى ّ اXاّديى البدن بوسيلة

ã
| الكـامنة للـقّوة ومَـظهر العمل ٕاجراء

ã
| آلة ّ اXاّديى البدن

ã
| اليد أّن Fوك

/@ ّ ال�زخيى البدن
ã
اXناسب| ّ ال�زخيى اليد كذلك النفس@:

يستخدم وهو لطيف@, ّ برزخيى بدن يظهر ,@ وأ�يديى أ�فواه rRتلك أّن فيعلم

ã
| يتكلّم وهو الروح@, هو أ�صيل اXتكلّم أّن ويظهر عاXه@, بتناسب وقواه أعضاءه

خصوصيّاتTيطه@/ وباقتضاء Mسبه nعا @كّل
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اXاّديّة أ�عضاء هذه وأ�رجل@: أ�فواه@وأ�يديى من اXراد أّن عليك و�@يذهب
باXوت@/ علzا Uتومة ا Øuفٕا اXوجودة@,

¾Îد@/ ماّدة راجع

أ�صل مصاديق fن ف@: ØÍ½والت وإ�حسان واXلك والنعمة اXنّة oمفاه وأمّا
القّوة@/ ٕاجراء موارد باخت-ف

اليد وب�ماّدة فبيyا ا¡فظ@, مع القّوة هو فيه أ�صل أّن سبق فقد أ�يد@: وأمّا
واXع�@/ اللفظ لتقارب اللغة@, كتب بعض

ã
| اXاّدتان اختلطت وقد أ@ك�@ ٕاشتقاق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يس@:

وقيل Ìين@/
Ø
وأ@ك�اXف« عبّاس ابن عن يا@ٕانسان@, معناه يس قيل: ـ البيان Vمع

أ�ّول� سـيّد يا معناه وقيل ا¡Çنفّية@/ بن وTّمد جب� بن سعيد عن Tّمد@, يا معناه
�ع�@/ جعفر

ã
èوأ �ع�

Ø ã
ع� عن �ص�@,

Ø ã
النّ� Ëºٕا هو وقيل@: وا��خرين@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ا Øu@�ٔ ٕالينا@, بالنسـبة اXتشاwات من السور أوائل
ã
| اXقطّعة ا¡روف أّن

الكتاب@/ عليه نزل الّذيى ورسوله وجّل عّز ا& �ٕاّ يعلمها � اXكنونة الرموز

الرسول ا¡رف@الوسط@من فٕاّن الرسول, ٕاشارة@ٕا� يس@, لفظ أن@يكون و�يبعد
الس�متساويا حرف ٕا�أّن مضافاً اXناسبة@, wذه به �ص�

Ø ã
الن� يى Ød وقد الس�@, هو

الزائد وهو منه والبيّنة سّتون@, عدده ا¡رف من اXكتوب وهو الزبر فٕاّن والَبّينة@, ُبر الز(
اXلفوظ الباطن مع منه@, اXكتوب الظاهر فيتساوي سّتون@, عدده أيضاً �ين� التلّفظ

ã
|
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فيه@/ الزيادة جهة من

وباطناً@/ ظاهراً التاّم اXعتدل أ�@كرم
Ø ã
الن� وجود يناسب اXع� وهذا

وعـدده العربّية@, أPد دائرة من Ì¿ع اòامس ا¡رف هو الس� ٕاّن وأيضاً@:
اòصوصيّتان وهاتان الدائرة,

ã
ا¡رف@| مرتبة الستّ�@١٥@يوافق وُربع ستّون, بأ�Pد

ا¡رف@/ wذا Uصوصتان

رابطة
ã
| متتالية وآيات¾Ìيفة كث�ة مباحث فzا تذكر اXباركة السورة ٕاّن

Ø
j

تعا�@: فيقول وUالفيه@, وتابعيه الرسول

ما َقوماً ِلُتنذَر ///@oُمستَق Íاٍط ß¼ Òرَسل�َع� ÔX ا ن ß ÒX ا¡كoٕان�َك والقرآِن ,@ Ðيس
م ßzٕال َسْلنا أْر ٕاذ رَسُلون ÔX ا جاَءها ٕاذ الَقْريِة أْصحاَب َمث3ًَ م Ô ÒG ْب ßÍÈوا آباؤهم@/// اُنِذَر

ية/@ ��ا ا@/// ÔYبو �َفكَذ ßاثن�

الياء,@كالسّد,@والسواء,@واXّس, عyا,@وفzا  الس�@أو @@كلFت@مبحوث أيضاً وتذكر
للـخطاب@, ويا وكاليد@, وغ�ها@/ والسلخ@, والسمع@, والسؤال@, ,@ والسعيى وال«Ìف@,

وغ�ها@/ واليوم@, الويل@, ية@, ��وا اXضارع@, صيغ
ã
| للغيبة والياء

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ي

ويَ«Ìة نة ÒZ وقَعد مثله@/ أيضاً بالفتح واليَ«Ìة ا�هة@, بالفتح@: اليسـار ـ مصبا
]ع�@/ واÒXي«Ìة@, واÒXيمنة واليُ«Ìي واليُمني اليَسار وعن ا¨ـ� وعن ويَسـاراً يناً ÒZو
قيل@: ا Ø[ور ,@

Ö
Ì ßºيا منه وأ�مر مُقاتل@, فهو قاتَل Ìوزان ßºمُيا فهو يساراً@, أخذ :@Ì Òºويا

ا¨�واليسار قتيبة@: ابن قال مثله@/ واليُ«Ìي العضو أيضاً واليَسار /Ì ßºمُتيا Ìفهو Òºتَيا
/@ يى Ød به مذّكر@, وال�وة@,

×
الغ� غ�@: � بالفتح واليَسار تك«YÌا@/ والعامّة مفتوحتان@,
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الس�
Ø
ËÉب Ì»ُوالي يسور@, ÒXوا وفتحها@, الس�

Ø
ËÉب Ìة

Ô
واÒXي« َيسار@/ ذا صار :@

Ò
Ì
Ò
وأي«

الت	يل@:
ã
و| /@Ì»الُع ضّد وسكوuا@:

Ìاً@/ Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع �ٕان

باب من Ìاً
Ò
يَ« Ì Ò»يَي أ�مر Ì ß»َوي يَس�@/ فهو قّل@, ء@:

ã
Ï¿ال Ì

Ô
ويَ« ,@Fyبي فطابق

Ì
Ò
واستي« Ì

Ú
فتي« ا& Ìه

Ú
وي« Îºل@, أيى يس�@: فهو قُرب@, باب من يُ«Ìاً Ì Ô»َوي تِعب@,

باب من الرجل Ì
Ò
ي« منه@: يقال بأ�ز�م@/ العرب ار ße مسِجد@, مثال :@Ì ß»يÒXوا /@

Ó
]ع�

/@ يى Ød وبه ,@Ìºيا فهو وعد@,

ع�عضو وا��خر وخّفته@, ء
ã
Ï¾ ع�انفتاح أحدYا يدّل أص-ن :@Ì»ي ـ مقا

فرس ويقال@: فاف@, ßòا mالقوا Ìات@:
Ò
واليَ« /@Ì»الُع ضّد :@Ì»ُالي ـ فأ�ّول أ�عضاء@/ من

لبـyا ك� ٕاذا@ الغنـُم@, Ìت
Ú
ي« الباب@: ومن /@mالقوا نقل حَسن أيى التTْيسـور@, حسن

الباب@: ومن الِغ�@/ والَيسار@: إ�نقياد@/ حَسن أيى ,@Ì
Ò
ويَ« Ì Ö»َي رجل ويقال@: ونسلها@/

والكلمة@أ�خري@: الِقFر/ :Ì ß»يÒXوا /Ì
Ò
يَ« واحدهم ,Ì ß»يÒXع�ا القوم@Nتمعون أ�يسار:

أجود@/ هو Ìوا@,
Ò
ºويا الَيسار@, ذاَت أخذوا ٕاذا Ìوا@,

Ò
ºتَيا يقال لليد@/ اليَسار

Ìºيع إ�نقياد@, Øل� أيى :@
Õ
Ì
Ò
ويَ« خفيف@, :@Ì

Ö
لَيَ« ٕانّه يقال@: :@Ì»ي ـ ٢٩٥.٧ الع�

كالياِمـن@, Ì ßºواليا اليُ«Ìي@/ اليد والَيسـار@: والفرس@/ إ�نسان به يوصف اXتابعـة@,
ع� Nتمعون الّذين وأ�يسار@: عة@/ Tالغ�والس أيى الَيسار@, :@Ì

Ö
واليُ« يمَنة@/ ÒXكا Ìة

Ò
واÒXي«

/@Ì
Ò
يَ« الواحد ,@Ì ß»يÒXا ã| زور Òا�

كاXوِعد Ì»ي من مصـدر الِقFر@, :@Ì ß»يÒXوا ـ@ ٢١٩ . ٢ آية الكّشـاف تفس�
Ì»ُبي الرجل مال أخذ �@نّهٔ ,@Ì»ُالي من واشـتقاقه eرتـه@, ٕاذا ي«Ìته يقال@: واXرجع@,
ع¿Ìة Gم وكانت َيساره@/ سلب �@نّهٔ الَيسار@, من أو تعب@, �و كّد غ� من وÎºولة
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نصيب مyا واحد لكّل وغ�ها@, والرقيب والتوأم والفّذ وأ�ق-م أ�ز�م وهيى أقداح
Ëºبٕا فيخرج اليد يدخل

Ø
j أجـزاء@, ع¿Ìة ؤوuا ز* ÔNو ينحروuا َجزور من معلوم

الِقدح@/ ذلك له اXوسوم النصيب فيأخذ مyا@, ِقدح رجل رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سبق Fك وهو Ì»الُع ويقابلها سعة@,
ã
| Îºولة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

مضيقة@/
ã
| وصعوبة شّدة عن عبارة

اXتابعة@,
ã
| Ìºعة اللينة@, إ�نقياد@, الغ�@, إ�نفتاح@, اòّفة@, أ�صل@: آثار ومن

مورد@/
ã
| كّل والس�@, ا�ريان وحسن

ومسـاهلة tيّؤ حصول فبمناسبة اليسار@: ا�هة أو Ìºاليا العضو ]ع� وأمّا
ا¨�@/ ا¨�واليد جهة قبال

ã
| أ�مر

ã
| وسعة

جريان
ã
| وسعة Îºولة ]ناسبة الكّشاف@,

ã
| Fك فهو ]ع�القFر@: Ì ß»يÒXا وأمّا

ومشّقة@/ تعب بدون Tدودة مّدة
ã
| اXال أخذ

:@
ã
| Fك ا£يد@, القرآن

ã
| Ì»والع Ì»الي تقابل ع�أ�صل ويدّل

/@٥ . ٩٤ ـ Ìاً Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع �فٕان

/@٧ . ٦٥ ـ Ìاً Ö» يُ àÌ Ö»ُع َبعَد اُ� َسَيجَعُل

/@١٨٥ . ٢ ـ ÒÌ Ö»الُع بكُم ُيريُد و ÒÌ Ö» اليُ بكُم اُ� ُيريُد

الكرZة@: ا��يات من ويظهر واXاّدّية@, الروحانيّة ع�اُ�مور تطلقان والكلمتان
�ٕاّ عي¿Îم جريان

ã
و| روحانّية@, أو ماّديّة حياtم ã

| لعباده يريد � وجّل عّز ا& أّن
Mال@/ ومضيقة وشّدة ع«Ìاً wم يريد �و وسعة@, ورخاءاً ي«Ìاً
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ع«Ìاً
Ø ã
æالروحا عي¿Îم

ã
| أو ّ الدنيويى معا¾Îم جريان

ã
| يريدوا n ٕاذا هذا

الغوي طريق
ã
| وسلكوا والشيطان@, اGوي اتّبعوا ٕاذا وأمّا وعدواناً@/ �وض-ً ومضيقة

ورaته@, ولطفه رأفته عyم تعا�@يقطع ا& فٕاّن اò-ف@والعصيان:
ã
| والطغيان@وأداموا

قال@: Fك@

/@١٠ . ٩٢ ـ Ìي Ö»للُع Ìه Ù»فسنُي Ò�ْس Ô¡با َب �وكَذ Ò�واستَغ ل ß ÒRَمن وأّما

/@١٩ . ٣٣ ـ َيس�اً َع�اِ� ذلَك وكاَن م ÒGFا�أع فأْحَبَط يؤِمنوا Òn ولِئَك اُ

ـ َيس�اً اِ� Òَع� ذلك وكاَن ناراً ُنصِليه َفَسوَف ÓFوُظل ُعدواناً ذلك َيفعْل وَمن
/@٣٠ . ٤

الضعفاء@, خلقه وعادي رسولَه وعادي ا& عادي من Nازيى وجّل عّز ا& فٕاّن

ã
| وأخذهم fجازاtم وإ�ستغناء@, والظلم بإ�ستكبار عyم وانقطع حقوقهم وأضاع

القدرة@/ من وانط-ق سعة
ã
| وهو تعا�@, & ال«Îولة uاية

عباده@, ٕا� بالنسبة Uصوصة موارد
ã
| وافية بت«Îي-ت ح ØÍ¼ تعا�قد ٕانّه

Ø
j

Gم@: النعمة ٕا[ام جهة من وفضً-@, ورaة منه لطفاً

من مطلوwم وNدوا بٕارشاده ويس�شدوا داه
Ô
w vتدوا Ø
ح تيس�القرآن ـ ١

:@
ã
| Fك واُخرويّاً@, دنيويّاً عي¿Îم ã

| والف-ح والسعادة ا¡ّق

/@١٧ . ٥٤ ـ @ِكر �ُمد ِمن َفَهل @كِْر iللذ الُقرآَن نا ÖÌ Ú» يَ وَلَقد

الكـ-م وفصاحة أ�لفاظ عذوبة جهة ومن هو حيث من القرآن تيس� ـ ٢
التكلّم مقام

ã
| ا�ريان وحسن

ã
æعاXوا أ�لفاظ

ã
| ا¡قائق ورعاية اللغات وٕاحكام

:@
ã
| Fك والقراءة@,

/@٩٧ . ١٩ ـ ُلّداً َقو@ماً@ بِه وُتنِذر Òـِق� �اXت Ìبه Ù¿ ِلُتبَ بِلسانَك ناُه ÖÌ Ú» يَ ا Ú̂ فٕا
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والبلوغ وف-ح@, بسعادة الوصول ٕا� إ�نسان يسلكه الّذيى تيس�السبيل ـ ٣
الروحانّية@, والقوي بالعقل نورانيّة ع� بتكوينه الت«Îيل وذلك وروحانّيته@, كFله ٕا�
وبٕاNاد �رشادهم@,ٕ Êºويّة وأسفار كتب وبٕانزال Gدايxم@, مبعوث� أنبياء وبٕارسال

:@
ã
| Fك وÍÈرهم@, وخ�هم ومفاسدهم مصا¡هم Øتب� اُخر وسائل

/@٢٠ . ٨٠ ـ Ìه Ú»ي بيَل �الس Ú Ôj ره �فقد َخلَقه ُنطفة ِمن

�هـلٔ الثانية@, اXرتبة
ã
| اXقتضـيات وٕاJاد اXوانع برفع السلوك تيس� ـ ٤

:@
ã
| Fك والصدق@, والطاعة وا£اهدة التقوي

/@٧ . ٩٢ ـ ي ÒÌ Ö» لليُ ُه ÔÌ Ù»فسنُي Ò�ْس Ô¡با ق ��وَصد �و}ت َمنأعطَي فأّما
/@٤ . ٦٥ ـ «Ìاً يُ ِمنأمره لَُه َعْل ÒN اَ� َيت�ِق وَمن

ـ Ìاً Ö» يُ أمِرنا ِمن لَُه وَسـنَقول Ò�ْسـ Ô¡ ا َجزاء َفلَُه اً ß¡صا وَعِمَل آَمَن َمْن وأّما
/@٨٨ .@١٨

وعطوفة@, ورaة منه لطفاً الدينّية@, والطاعات التكاليف
ã
| تيس�وت«Îيل ـ ٥

:@
ã
| Fك@

/@٢٠ . ٧٣ ـ الُقرآِن ِمَن ÒÌ Ú» تَيَ ما فاقرُءوا َعَليكُم َفتاَب

/@١٩٦ . ٢ ـ ْديى ÒGا ِمن ÒÌ Ò» }ْستَيْ ا Òf ÔkÍ ß½اُح فٕان

/@٢٨٠ . ٢ ـ Ìة Ò» ٕاَميْ ٍة فَنِظَر ُع«Ìٍة ذو كاَن وٕان

Ì»بـالع مواجهته عند التكليف فيسقط وا¡رج@, Ì»الع اXوارد هذه
ã
| فن�

ال«Îولة@/ ومقدار Ì»الي وي-حظ والشّدة@,

/٤ . ٥١ ـ Êِتأمراً Ù»قXفا Ìاً Ö» يُ فا�اِرياِت ِوقراً فا¡اِم3ِت رواً ذَ ارياِت �والذ

وأ�نـبياء والصا¡� أ�ولياء من السالك� النفوس اXراد أّن :@Ë»ق
ã
| سبق



Ì»ي ٣٢

وس�هم جرياuم
Ø
j إ�Gّية@والفيوضات@الربّانيّة, اXقّرب�ا¡امل�@للمعارف واX-ئكة

وتقسيمها@/ ن¿Ìها
ã
|

وحرارة نوراً Iمل من�ة وسيّارات موضوعات الكرZة ا��ية تشـمل وهكذا
عواXها@/

ã
وبركات| فيوضات وتعطيى

وضوابط ثابتة ومقّررات تاّم نظام بواسطة جرياuا@:
ã
| وال«Îولة Ì»الي وهذا

وظـائفها قبال
ã
| وخضوعها والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة اXقّررات Gذه وانقيادها معّينة@,

مواردها@/
ã
| الّ-زمة واXقتضيات والوسائل ال¿Ìائط بوجود Gا@, Ì

Ø
تي« Dف اXعيّنة

ِمن Ôأ@ك�Fوٕا\ُه للنّاِس وَمناِفُع Õَكب� @ Õjٕا Fzف ُقل ßÌ ß» يْ ÒXوا مِر Òòا َعن َيسألونََك
/@٢١٩ . ٢ ـ Fَنفعه

فاجَتِنُبوه ـْيطاِن �الش َعَمِل من ِرْجٌس وأْزم وأْنصاُب ْيِسـُر ÒX وا اòمُر ا Ú̂ ٕا
Ì ß»ي ÒXوا مر Òòا ã| والَبغضاَء الَعداَوةَ َبيَنكُم يوِقَع أن يطاُن �الش ُيريُد ا Ú̂ ٕا ُتفِلُحون َلَعل�كُم

/@٩٠ . ٥ ـ لوِة �الص وَعن ا� ِذ@كر َعن @كُم �وَيُصد

تؤخذ@/ ماّدة ّ أيى من اXدركة والقوي العقل يغط*يى مسِكر كّل اòمر أّن سـبق
:@ Òn Tوالز ا�ملة@/

ã
| مقصوداً ويكون ٕاليه يتوّجه ع-مة ُينَصب ما كّل كَصعب والنTْصب@:

وِعد@, ÒXكا ّ ميميى اليُ«Ìمصدر Ìمن ß»يÒXا ٕاّن وقلنا القFر@/ ã| يستعمل ال«Îم وهو الِقدح
/@Ì»ُالي فيه وTّل Ì»الي ]ع�مورد مكان Ëºٕا أو

ã
| والربح@, والغنيمة الفائدة استحصال

ã
| موضوع وأشّد وسيلة

Ø
kأ Ì ß»يXوا

/@ ّ تفرJيى يس� Îºل بعمل قص�@, Tدود زمان

لطرف ة ØÍÉم ت-زم ا Øu@أ �ٕاّ اXـوارد@, بعض
ã
| كث�ة كانت وٕان اXنافع وهذه

مضافاً عائلته@, حياة
ã
و| حياته

ã
| كامً- وسقوطاً تامّة خسارة توجب وقد بل آخر



٣٣ أليََسع

وهذه شديد@/ واخت-ف وبغض عداوة حصول بل ,@FÇyبي والوفاق الرضا فقدان ٕا�
والتوّجه واòلوص والصفا با¤بّة وتذهب القلب@,

ã
| وظلمة انكداراً توجب ا¡الة

ذ@كره@/ وٕا� اXتعال ا& وٕا� ا¡ّق ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألَيَسع@:

وأيّده بعده@, ا& فنبّأه ٕالياس@, له فدعا ٕالياس@, تلميذ وكان@اليسع ـ ٥٢ اXعارف
ٕالياس@/ روح ]ثل

بن هارون بن العñار فنحاسبن ياس�بن ٕالياسبن ـ ٢٣٩.١ تار±الط�يى
اخطوب بن أليسع له يقال ابن Gا ٕاÌºائيل

ã
ب� من امرأة ٕا� ليلة أَوي ٕانّه

Ø
j عمران@/

واتّبع به@, كان الّذيى ØÍ ÛÉال من
ã
فعو| �بyا ٕالياس فَدعا أمَره@, وأخفت فآوته ,@ ØÍÔÈ به

قد ٕالياس وكان ذهب@, Aحي معه يذهب فكان ولزمه@, وصّدقه به فآمن ٕالياس أليسُع
شابّاً@/ غ-ماً أليسع وكان ,@ Ô�وك أسّن

بعده@, ا& فنبّأه ٕالياس تلميذ وكان اخطوب بن أليسع ـ ١٠٠.٣ والتار± البَدء

ã
و| العـجوز@/ ابـن هو وقيل ,@ÍÉòا هو وقيل الكفل@, ذو هو أليسع ٕاّن يقال@: وقد
أليسع هو وليس ٕالياس@, تلميذ اخطوب بن أليسع هو الكفل ذا أّن حذيفة@:

ã
èأ @كتاب

القرآن@/
ã
| ا& ذ@كره الّذيى

ب�اÌºائيل@/ انبياء از �ٕاليشاع� :@ @ع�يى @ـ
ã
تطبي� فرهنگ

/@ ٕاليسايى @ـ@ @ٕاليسا @ـ
ã
æيونا ٕاليَشع@/ :@

ã
æياÌº @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

مyا@/ قريبة أيضاً واليونانيّة ال«Ìيانيّة ã|واستعملت ع�ّية@, الكلمة هذه أّن

فراجعه@/ خصوصيّاtا
ã
و| حوGا Mوث أليسع

ã
| سبق وقد

وُيونَُس والَيَسَع Êعيَل Öºوٕا Ò� ß¡الّصا ِمَن ُكل{ Ïوٕالياَس Ò»وعي يَي ÒJو وَز@َكريّا
/@٨٦ . ٦ �ـ ÒXالعا Òَع� ْلنا �َفض @ وك3ًُّ وُلوطاً

/@٤٨ . ٣٨ ـ أْخيار ِمن وُكّل الِكفل وذا والَيَسع ٕاÊºعيَل واذ@كُْر

زمانيّة خصوصيّة فzا ت-حظ � الكرZة@, ا��يات هذه أمثال ٕاّن @ٕالياس@:
ã
| قلنا

ã
| اش�ا@كهم ٕا� النظر اXوارد@: تلك

ã
| وأ�غلب التعب�@,

ã
| والتأّخر التقّدم جهة من

ية@/ ��ا
ã
| مذكورة خصوصيّة

ولوط ويونس ٕاÊºعيل رديف
ã
|

Ø ã
الن� أليسع أّن مyا يستفاد اُ�و�@: ا��ية

ã
ف�

ã
| أليسـع أّن مyا يسـتفاد الثانية@: ا��ية

ã
و| العاXـ�@/ ع� م

ß
xفضيل خصوصيّة

ã
|

اÇXفّضل� أ�نبياء من فهو أ�خيار@/ من كوuم جهة
ã
| الكفل وذيى ٕاÊºعيل رديف

أّوGا
ã
| واGمزة ٕاليشاع@, معّرب أليسع كلمة أّن �O �و أ�خيار@/ العا�Xومن ع�
الوصل@/

ã
وحذفت| اGمزة ففتحت التعريف@, أل

ã
| الوصل تwمزة

Ø
ش} قد

تقريباً@/ اXي-د قبل السابع القرن
ã
عاش| ٕانّه

Ø
j

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يسف@:

يعتقد وكان من@راحيل, أّول@مولود سñيد@/ يوسف@: ـ اXقّدس الكتاب قاموس
,@١١٠ سّن

ã
|

ã
Ø|وتُو بيوسف@/ سّماه هذا وع� آخر@, ولداً له ب

Ò Ò
zسـ تعا� ا& بأّن
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حسبوصيّته ع� ونقل واXاء@, للهواء الدافعة بأ�طلية
ã
Øوط�Í½م

ã
| جسده وُحّنط

أجداده@/ Pنب دفنوه أن ٕا� كنعان@, ٕا�

عمران موÏºبن دَخلها أن ٕا� Í½م يوسف دخول ب� وكان ـ ٤١ اXعارف
ٕانّه التـوراة@:

ã
و| سنة@/ وع¿Ìين ث-ثاً أبيه موت بعد يوسف وعاش سنة@, أربعFئة

بن نون بن يوشـع جّد وهو mٕافرا ٕابنـان@: ليوسف وُولد سـن�@/ Ì¿وع مائة عاش
عـمران@, بن Ïºمو قبل فتنبّأ ,@Ïºمو له يقال ابن Xيشا فُولِد ميشا@/ وا��خر /@mٕافرا

/@ÍÉ ßòا طلب الّذيى هو ٕانّه التوراة أهل وزعم

ع� ٕاخوته فحسده يوسـف@, ٕاليه يعقوب ولد أحّب وكان ـ ١@.@٢٧ اXروج
الرخام من تابوت

ã
| وُجعل سنة وع¿Ìون مائة وله Í½[ يوسف ا& وقبض ذلك@,

مدينـة Lو Í½م نيل
ã
| وطرح واXاء@, للهواء الدافعة بأ�طلية

ã
Øبالرصاصوط� وسّد

ã
يعقوب| ق�أبيه عند فيدفن Jمل أو¼Ïأن يوسف ٕاّن وقيل مسجده@/ وهناك منف

الّس-م@/ عليه oٕابراه مسجد

وتسـعون ٕاحدي وليعقوب يوسف ليعقوب وُولد ـ ١@.@١٦ الورديى ابن تا±
Í½[ واجتمعا سنة@, وع¿Ìين ٕاحدي واف�قا سنة@, Ì¿ع

ã
æا\ وعمره وفارقه سنة@,

ØXا يوسف فعمر سنة@, Ì¿ع سبع Öتمَع�V وبقيا سـنة@, وث-ثون مائة يعقوب وُعمر
يوسف fولد سن�@, Ì¿وع مائة يوسف وعاش سـنة@, و`سون سّت يعقوب

ã
Ø|تُو

وستّ� وٕاحدي ثلAئة
Øã
ÏÉX ووفاته ,@oٕابراه مَولد و`س�من وٕاحدي مائت�

Øã
ÏÉX

ã
Ø|وتُـو Tقّقاً@/ سـن� بأربع Ïºمو مولد قبل يوسف وفاة وتكون ,@oٕابره مَولد من
ٕاÌºائيل

ã
موÏºبب� سار

Ø
Fفل كان@, ما وفرعون Ïºمو من كان Ø
ح wا@, ]½Íودفن

ã
بب� يوشع قدم

Ø
Fفل ,@Ïºمو مات Ø
ح التيه@, ٕا� معه وaله يوسف نبش التيه@: ٕا�

اòليل@/ عند وقيل نابلس@, من بالقرب دفنه الشام ٕا� ٕاÌºائيل
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ميافزايد@/ ك«Ïكه @= وِسف@
ß
v يوِسف@, ـ@ @ @ع�يى ـ @

ã
تطبي� فرهنگ

ميافزايد@/ ك«Ïكه @= ياوِسف@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حياة
ã
| دقيقة ومسائل مهّمة ]وضوعات بال½Íاحة ينطق hالكر القرآن أّن

وحياته@, اُموره Vاريى من wم اُ ما أحد ع� يشتبه لئّ- الطاهر@, العزيز
Ø ã
الن� يوسف

اXستفيد@/ اXؤمن wا ويّتعظ اXعت� ليعت� مyا كليّات ٕا� �ٕاbاً نش� وLن

راحيل واُمّه ا&@, خليل oٕابراه ابن
Ø ã
الن� ٕاسحاق ابن

Ø ã
الن� يعقوب ابن ٕانّه ـ ١

أو�د أحّب ويوسف بَنيام�@, راحيل من وأخوه راحيل@, قبل يعقوب زوجة ليّا اُخت

ã
بـ� من Ì¿ع

ã
إ�ث� أ�سـباط آباء وهم ٕاخوة Ì¿ع

ã
ٕاث� كانوا ـم Øuوٕا له@, يعقوب

يعقوب@: ٕاÌºائيل

/@٤ . ١٢ ـ َكوَكباً ÒÌ Ò¿َع أحَد رأيُت ã Øæ ٕا أبِت يا بيهٔ يوسُف قاَل ٕاذ

ومن أ�حاديث@, تأويل من وعلّمه عليه@, نعمتَه
Ø
kوأ ٕاجتباه تعا� ا& ٕاّن ـ ٢

وأ�حاديث العلوم من الظواهر تأويل وٕالzا العلوم, @بواطن هيى
ã

الّ ا¡قائق@واXعارف
الناس@: ب� اXتداولة

/@٦ . ١٢ ـ أحاديث تأويل وُيَعلiُمكِمن َربfك َتِبيك ÒNوكذلك

عّز@@وجّل ا�ا& وداعياً به@, يؤمر ]ا عامً- وكان اXكّرم�@, أ�نبياء من ٕانّه ـ ٣
تعا� ا& ٕا� متوّجهاً فكان السـجن@, دخل زمان من ولعلّه وعبادته@, توحيده وٕا�
وعمً-@: �قوً ا�قتضاء وعند ٕامكانه ]قدار ٕاليه وداعياً ٕاليه@, ومفّوضاً عليه ومتوكًّ-

oٕابـراهـ َقبُل ِمن أبَوْيـك Òَع� ها Ú]أF كَ َيْعُقـوَب آل Òوَع� َعلَيَْك ِنْعَمـتَه Ûr ويُ
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/@٦ . ١٢ ـ وٕاسحاَق

/@٢٢ . ١٢ ـ ÓFوِعل ُحgاً آتيناه ه �أُشد بَلغ ا Ø ÒXو

وُيـوُسَف وأّيـوَب وُسلDَن داُوَد ي�ته iذُر ومن ///@ Òoٕابراه آتيناها ُحّجُتنا وِتلَك
/@٨٤ . ٦ ا¤ِسن�ـ زيى ÒSوكذلك وهاروَن Ïºومو

ٕاذا Øَحـ� به جاَء@كُم ا ØW َش̀ك ã| Ôrِزل fا بالبيiناِت َقبُل يوُسفِمن جاَء@كُم وَلَقد
/@٣٤ . ٤٠ ـ َرسوً َبعِده ِمن اُ� َيبعَث لَن Ôrُقل َهلََك

وٕايتاء وٕاسحاق@, oٕابراه ع� أ[Øها Fك النعمة وٕا[ام التأويل@, oتعل أّن �O@�و

ã
çاُو Fك ا¢الفـ� قبال

ã
| القاطعة ا¡ّجة وٕايتاَء ا&@, من ا¡ّق والعلم القاطع كم Ô¡ا

واع�اف البيّنات وٕايتاَء ا¤سن�@, أ�نبياء من ا& جزاه مَن عداد
ã
| وذ@كَره ,@oٕابراه

ã
| كامل ´Í½ت مثله@: رسول بعث عن واليأس رحلته من والتأّسف برسالته الناس

ورسالته@/ نبّوته

اÇXعارف مقامات أع�
ã
| وجّل@, عّز ا& كتاب

ã
| اXذكورة كلFته ومن ـ ٤

ّية@: ×G�إ كم ß¡وا

/@٢٣ . ١٢ ـ الظّاXون ُيفِلح  ٕان�ُه َ َمثوايى أحَسن ã Ùèَر ٕاّنه اِ�@ َمعاذَ قاَل

أْصُب �َكيَدهن ã Ù�َع ْف ßÍ Ö½ تَ Òn وٕان ٕاليِه ã� َيدعونَ ا Ø ßW Ú ãٕا fأَحب جُن iالس iَرب قاَل
/@٣٣ . ١٢ ا�اِهل�ـ ِمن وأ@كُن �ٕالzن

ء ãÏ Ò¾ِمن باِ� َك ßÌ¿ َلناأن نُ ما كاَن ويَعقوَب وٕاسحاَق Òoٕابراه ã ßآبا� ِمل�ة وات�بعُت
جن iالس ã Ò
يا صاِح َيشُكرون النّاِس Ò	أ@ك@ �@النّاس ولكن Òَعَلينا وَع� ذلكَ ِمن@َفضلِ ا�
سـّميُتموها أÊºًء ٕاّ ُدوِنه ِمن َتعُبدون ما الَقّهار الواحد اُ� أم Õخ� قوَن iُمتََفر َءأْرباٌب

/@٣٨ . ١٢ ـ �ٕاّ كُم Ô¡ا ٕان ُسلطان ِمن أ�wا أنَزَل ما وآباؤكُم Ôrأن
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/@٩٠ . ١٢ ا¤ِسن�ـ ُيضيعأجَر  اَ� �فٕان Ö ßوَيص� َيت�ِق َمن ٕان�ُه

/@١٠٠ . ١٢ ـ oك Ò¡ا Ôoالَعل ُهَو ٕان�ُه َيشاء ا ßX َلطيٌف ã Ùèَر �ٕان

ã�ْق ß¡وا ÓFُمسِل ã� �وتََوف ِخَرة Ðوا نيا fالد ã| َوليiيى أنَت وأرِض واِت مى �الس فاِطَر
/@١٠١ . ١٢ �ـ ß¡بالّصا

وسيع كتاب
ã
| اXقال ٕا�بسط Jتاج وIقيقها ال¿Ìيفة الكلFت هذه وتوصيح

م¿Ìوح@/

ّ ع�أيى وIّمله إ�Gّية@, بوظائفه العمل
ã
تعا�و| ا&

ã
| وٕاستقامته ص�ه ـ ٥

عن واLراف ووحشـة تزلزل وأقّل اضطراب منه يُري � Mيث وعمً-@, �قوً أذي
ا¡ّق@:

/@١٨ . ١٢ ـ كَِذٍب بَدٍم يِصِه Òe Òَع� وجاُءوا@

/@١٩ . ١٢ ـ ِبضاعة وُه ÛÌºوأ ُغ3ٌم هذا ي ÒÌ Ö¿ بُ يا قاَل َدلَوه Òفأد

/@٢٠ . ١٢ ـ ٍة َمعدوَد َدراهَم ٍس ÒRبثَمن ْوه ÒÌ¾و

/@٢٣ . ١٢ ـ لك َهيَت وقاَلت أبواَب وغل�قِت

/@٣٥ . ١٢ ح�ـ Øَح� َلَيسُجُنن�ه يات Ðا رأُوا ما َبعِد ِمن م Ô ÒG َبدا Ø Ôj

كلمة والشـدائد@, إ�بت-ءات هذه قبال
ã
و| الصعبة@, اÇXوارد هذه

ã
| ُترَو فلم

باطنه@/
ã
| وتزلزل ع�اضطراب تدّل

معصوم وقلب من¿Ìح وصدر عال واسـتعداد طاهرة فطرة ع� كان ٕانّه نعم
وهذا النبّوة@, Xقام خلقه من ا& واصطفاه روحانّية@, ذاتيّات ع� ُخِلق خالصة@, ونيّة

وجّل@: عّز مع�قوله

/@٢٤ . ١٢ َلص�ـ Ô¢ ا ِعباِدنا ِمن ٕان�ُه والَفحشاَء@ وَء fالس َعنُه َف ßÍ½ ِلنَ @َكذلِك



٣٩ يعقوب

السـابع أصحاح من التكوين
ã
| مذكور الّس-م عليه يوسـف اُمور وجريان

يوِسف@/ ـ بكلمة عنه Ø�ع ّ الع�يى التكوين
ã
و| فراجعه@/ والث-ث�ـ

به@/ يتعلّق ما يعقوب@: كلمة ذيل
ã
| ويذكر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يعقوب@:

زوجة تأخْذ � له@: وقال وأوصاه وباركَه يعقوَب ٕاسحُق فَدعا ـ ٢٨ التكوين
من زوجة وخذ اُمّك

ã
èأ بَتوئيل بيت ٕا� أراَم فَّدان ٕا� اذَهْب قم َكنعان@, بنات من

فتكون ك@, Ùويُك� ُمثِمراً علك ÒNو يُباركُك القديُر واُ& اُمّك@, أخيى �باَن بنات من هناك
ُغربتك@/ أرض َث Ò�ِل معك@, ولِنَسلك لك oٕابراه بركة ويُعطيك عوب الش( من هوراً Ôb

Ëºٕا ٕابنتاِن لِ-باَن وكان اُجرتُك@؟ ما
ã
æ

ß
أخ� ليعقوَب �باُن قال

Ø
j ـ ٢٩

ã
و|

فكانت راحيل وأمّا /@ ßضعيفت� لَيئَة َعيْنا وكانت راحيل@, غري وٕاËºالص( َلْيَئة@, الكُ�ي
ِسـن� سـبَع أخِدمك فقال@: راحيَل@, يعقوب وأحّب نظر@, ÒXا وَحسنة الصورة َحسنة

غري@/ الص( ٕابنتك براحيَل

ٕابـناً@, وولدت فحِبلت ها@, Òaر وفتَح اُ& Gا وdع راحيَل اُ& وذ@كر ـ ٣٠
ã
و|

آخَر@/ ٕابناً الرب(
ã
æَيزيُد قائلة@: يوسَف ٕاdه ودَعْت ,@ عاريى ا& نَزع قد فقالت

وذا
Ò
vو عوُن@و�ِويى ßcو@ Ô�ََرأوب َليئة@: بنو :@Ì¿ع

ã
ٕاث� وكان@بنو@يعقوَب ـ ٣٥

ã
و|

داُن راحـيل@: جاريِة ِبلهَة وٕابنا وبَنيام�@/ يوسـف راحيل@: وٕابنا وَزبولوُن@/ ويَّسا@َكُر
/@
Ô
وأش� جاُد َليئة@: جارية ِزلفَة وٕابنا /@

ã
ونَفتا�

واُخت بتـوئيل بنت ٕاسحاق زوجـة �ِرفقة أيّامها كُمَلْت
Ø
Fفل ـ ٢٤.٢٥

ã
و|

ٕاسـَمه فدَعوا َشـعر كفَروة كلُّه أaَر أ�ّول فخرج توأمان@: بطyا
ã
| ٕاذاً لَتِلد@, �بان�



يعقوب ٤٠

وكان يعقوب@, ه Ôd إ فُدِعيى ِعيصو بعِقب قابضة ويده أخوه خرج ذلك وبعد ِعيسو@,
سنة@/ ستّ� ابن ٕاسحاق

ٕاسحاق وكان كّلهم@/ أ�سباط ولد الّذيى ٕاÌºائيل هو ويعقوب ـ ٣٩ اXعارف
وكان �بان@, خاله بنات من ٕامرأة ينكح وأن الكنعانيّ�@, من ٕامرأة ينكح � أن أمَره
يعقوب فارق

Ø
j /@Ïºمو ا& بعث ب�اُ�خت�ٕا�أن وNمعون جون ُيزو* يومئذ الناس

وكان سنة@, ع¿Ìة سبع Í½م أرض
ã
| وعاش عيصو@, أخاه نازل Ø
ح وعاد خاله@,

/@Fzعل ا& صلوات oٕابره ق� عند وُدفن سنة@, وأربع� وسبعاً مائة عمره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

oٕابراه بن ٕاسحق ابن وهو وعربيّاً@, ع�يّاً العقب ماّدة من مأخوذة الكلمة أّن
فراجعه@/ به@, يتعلّق ما ٕاbال اXاّدة هذه ذيل

ã
| وسبق بٕاÌºائيل@, ملّقب وهو اòليل@,

حّقه@:
ã
| hالكر القرآن

ã
| ورد ا

Ø
Wكلّيّات �ٕاbاً ونذكر

تعا�@: فقال نبّوته@, مقام ـ ١

/@٢٧ . ٢٩ ـ والكتاَب النfبّوةَ ّيته iذر ã| وَجَعلنا ويَعقوب ٕاسحاَق لَُه َهْبنا َوَو

َجَعْلنا وك3ًُّ ويَعقوَب ٕاسحاَق لَُه َهْبنا َو اِ� ُدوِن ِمن َيعُبدوَن وما م Ô ÒGðع{ ØF َفلَ
/@٤٩ . ١٩ ـ اً َنِبيّ

تعا�@: قال ٕاليه@, الوحيى نزول ـ ٢

وأّيـوَب Ï»وعي وأسباِط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل oٕابراهٕا وأوَحينا
/@١٦٣ . ٤ ـ ويونَُس

دون Òv ـًة Ú ß_وَجَعلناُهمأ � ß¡صا َجَعْلنا وك3ًُّ ناِفلًة ويَعقوَب ٕاسحاَق لَُه َهْبنا َوَو



٤١ يعقوب

/@٧٢ . ٢١ ـ اِت Ö� Òòا ِفْعَل م ßzٕال وأْوَحْينا بأمِرنا

تعا�@: قال ٕاليه@, والدين أ�حكام نزول ـ ٣

لينا وما اُنِزلَ ٕا ٕابراهÒo وٕاÊºعيلَ وٕاسـحاقَ وَيـعقوَب ا@با� وما اُنِزلَ ٕا قولوا@آَمنّ
/@١٣٦ . ٢ ـ Ïºمو ãçاُو وما وأسباِط

تعا�@: قال ,@� ÒXع�العا تفضيله ـ ٤

ـلنا �َفض وك3ًُّ َقبُل@/// ِمن َهَدينا ونوحاً َهَدْينا ك3ًُّ ويَعقوَب ٕاسحاَق لُه َهْبنا َوَو
/@٨٤ . ٦ �ـ ÒXالعا Òَع�

أخيار Òصطَف�Xنا ß ÒX ِعندنا م Úuوٕا وَيعقوب@/// وٕاسحاَق Òoٕابراه ِعبادنا واذ@كُر
/@٤٥ . ٣٨ ـ

تعا�@: قال ا&@, جانب من آله ع� النعمة ٕا[ام ـ ٥

Òoٕابـراهـ َقـبُل ِمن أبََويَْك Òَع� ـها Ú Ò]أF كَ يَعقوَب آل Òوَع� َعلَيك ِنعمـتَه Ûr ويُ
/@٦ . ١٢ ـ وٕاسحاَق

عدم وأمّا يعقوب@, ع�cوله يدّل وآله@: وجّده يعقوب ع�والد النعمة وٕا[ام
عـند مـقطوعاً ÓFTمسل كان اXع� وهذا �ع�@, يعقـوب من الك-م فٕاّن بذكره ´Í½الت
مستحسن@/ غ� ذ@كره كان بل ذ@كره@, ٕا� حاجة يكن فلم يوسف@, ٕابنه وهو ا¢اَطب

اXعارف@:
ã
| التامّة كلFته ومن ـ ٦

/@٥ . ١٢ ُمب�ـ َعُدو{ ل3ٕنساِن يطاَن �الش �ٕان
/@١٨ . ١٢ ـ سَتعان ÔX ا واُ� يٌل Òb Õَفَص�

/@٦٤ . ١٢ �ـ ßaالّرا أرحُم وهَو حاِفظاً Ôَخ� فاُ�
/@٦٦ . ١٢ ـ َو@كيٌل نَقول ما Òَع� اُ�



يعقوب ٤٢

فلَيتََو@ك�ِل وَعلَيه تََو@ك�لُت َعلَيه � ٕاّ كُم Ô¡ا ٕاِن ء ãÏ Ò¾ِمن اِ� ِمن َعنكُم ã�اُغ وما
/@٦٧ . ١٢ ـ اXتوكiلون

/@٨٦ . ١٢ ـ ٕاا� ãæوُحز ã Ù� بَ أشكو ا@ Ú̂ ٕا
. ١٢ ـ الكاِفرون القوُم ٕاّ اِ� َروِح ييأسِمن  ٕان�ُه اِ� َروِح ِمن َتيأسوا و

/@@٨٧

/@٩٦ . ١٢ ـ َتعَلمون  ما ا� ِمن أعلُم ã Ùæ ٕا
تعا�@: قال علzا@, وص�ه الشدائد Iّمله ـ ٧

. ١٢ ـ غاِفلون َعنُه Ôrوأن ئُب iالذ يأ@كله وأخافأن به َتذهبوا أن ã�لَيَحُزن ã Ùæ ٕا
/@١٣

/@١٣ . ١٢ ـ يل Òb Õَفص� أنُفسكُمأمراً َلكُم سّوَلت َبل قاَل

/@٦٤ . ١٢ ـ َقبُل ِمن َع�أخيه أِمنُتكُم F كَ ٕاّ َعليه آَمنكُم َهل قاَل

/@٨٤ . ١٢ ـ oَكظ فهَو زن Ô¡ا ِمن َعيناه ْت �وابَيض َع�يوسَف Òأَس� يا قال

تعا�@: قال وجّل@, عّز ا& oبتعل بالوقايع �ٕاbاً علمه ـ ٨

/@٦ . ١٢ ـ أحاديث تأويل وُيعلُّمكِمن َربّك َتبيك ÒNوَكذلك

/@١٨ . ١٢ ـ يل Òb Õفَص� أنُفسكُمأمراً َلكُم َلْت �سو َبل

/@٦٨ . ١٢ ـ َيعلمون النّاس Ò	أ@ك �ولكن مناه �عل ا ßX ِعلم َلذو وٕان�ُه

/@٨٣ . ١٢ ـ يعاً Òb م ßw ã� يأتيَ أن Ïاُ� Ò»َع

/@٨٦ . ١٢ ـ َتعلمون  ما اِ� ِمن واعلُم

/@٩٤ . ١٢ ـ ُتفنiدون لَوأن ُيوسَف @ Ò́ ر ِجُدٔ ã Ùæ ٕا قاَل

/@٩٦ . ١٢ ـ َتعلمون  ما اِ� ِمن أعلُم ã Ùæ ٕا َلكُم أُقل nأ



٤٣ يَعوق

وتدّل ا£Çيد@, القرآن
ã
| بال½Íاحة مذكورة شـاهدtا Fك ا¥انية الوجوه هذه

الروحانّية@/ وصفاته ونبّوته اXعنويّة وج-لته �ص�
Ø ã
الن� يعقوب مقام ع�عظمة

مطالب اXذكورة أ�بواب
ã
| التكوين

ã
| تري الكرZة@: ا��يات هذه قبال

ã
و|

وا¡قيقة@/ ا¡ّق Uالفة بل ضعيفة@, موهونة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

َيعوق@:

ـ Ìاً Ö» ونَ وَيعوَق يَغوَث و ُسواعاً و َوّداً َتذُرّن و َتكُم ßGآ �@تََذُرن وقالوا
/@٢٣ . ٧١

الّس-م@, Fzعل ونوح ب�آدم كانوا صا¡� رجال أÊºء هيى قيل@: :@ البيضاويى
وكان العرب@, ٕا� انتقلت وقد عبدوا@, الزمان طال

Ø
Fفل wم@, @كاً

Ø
ت� صّوروا ماتوا

Ø
Fفل

FفهÍ¼ ومُنع / Òم� ß¡ Õ
Ì»َون ويَعوُق@Xراد, ذِحج@, ÒX@ويغوُث م-ن@, ÒG@وُسواُع لَكلب@, َود�

/@
Ø
ËÉبال ُوّداً نافع وقرأ والعجمة@/ للعلميّة

¼Íفه َعوقاً@: يَعوقه ء ãÏ¿ال عن وعاقه عنده@/ خ� � َعوق@: رجل عوق@: ـ لسا
لقوم كان وقيل@: الزّجاج@/ عن لِكنانة كان sص Ëºٕا وَيعوق@: التعويق@/ ومنه وحبسه@,
فأتاهم قومه عليه جزع مات

Ø
Fفل نوح@, قبل زمانه صا¡يى من كان@رجً- وقيل: نوح@/

َصلّيr,@ففَعلوا@ذلك/ Fَّتروه@كل@ Ø
@Tرابكم@ح
ã
اُمث*له@لكم@| @صورة@ٕانسان,@فقال:

ã
الشيطان@|

يعوق
ã
| أيى زائدة@, Fzف والياء نوح@, لقوم كان صsأيضاً Ëºٕا َيغوث@: وكذلك

ويغوث@/

يَعوَق@, خيواُن ذت ØHوا َيغوث@/ ُجَرش وأهل مَذِحٌج ذت ØHوا ـ ١٠ أ�صنام
مّكة@/

ã
� يَ ا ØW ع�لَيلت� َصنعاَء من َخيواُن Gا يقال Gم بقرية فكانت



يغوث ٤٤

وا�ها ومَن دان
Ö Ò
Y تعبُده َخيوان@, Gا يقال بقرية فكانت يعوق@: ـ ٥٧ ص

ã
و|

ا¨ن@/ أرض من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

به ح ØÍ½Xا هو Fك نوح@, ب�قوم Dف وعبادة توّجه مورد كنت أ�صنام هذه أّن
نوح@/ سورة من الكرZة ا��ية

ã
|

قبل يعوق كلمة أصل ولعّل والع�ّية@, العربيّة من قريبة فكانت اللغات وأمّا
sالصـ هذا ٕا� متوّجه� وكانوا واXنع@, ال½Íف ]ع� كان أيضاً العربيّـة ٕا� Iّوله
أّن Fك ا¡وادث@/ عن وJفظهم وإ�بت-ء إ�Lراف عن ي½Íفهم كان أ@نّه باعتقادهم

إ�ستغاثة@/ بلحاظ يغوث ٕا� توّجههم

اXقدار@/ هذا من أزيد التحقيق ٕا� لنا سبيل �و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يغوث@:

غاث من اشتقاقه أّن فأظّن القرآن
ã
| اXذكور sالص يغوث@: ـ ٩٦ إ�شتقاق

nو ,@
ã
أغاثَ� �ٕاّ يقولوا n م Øu@أ �ٕاّ ت½Íيفه@, وتركوا مصدره فاستعملوا َغوثاً@, يغوث

وِغياثاً@/ وُغَويثاً َغوثاً وا Ød وقد الفصيح@, الشعر
ã
| Nٔي

الواو حركة فقلبوا يَْغُوث@, أصله كان معروف@, sص وَيغوث@: ـ ١٥٣ ص
ã
و|
ع�الغ�@/

وكان يَغوَث@, ّ راديى ÔXوا َعمٍر بن أنَعم ٕا� فدفع َمذِحج@/ وأجابته ـ ٥٧ أ�صنام
وا�ها@/ ومَن مَذِحُج تعبُده مَذِحُج@, Gا يقال با¨ن@, بأ@كَمة



٤٥ يغوث

Ø ã ß
َر� له وكان مكَّة@, ع� غَلب قد وكان كاهناً@, � يى Ò Ô¡ بن عمرو وكان ـ ٥٤

ã
و|

ادُع
Ø
j امة@,

ß
t فأوردها مَُعّدة@, أصناماً فzا د ÒQ ُجّدة Tَضف ٕايت له@: فقال ا�ّن@, من

Çامة@,
ß
t وَرد Ø
ح ÇÒaلها Ø

j فاسـتثارها ُجـّدة َشّط Òçفأ اب@/ ÔQ عبادtا ٕا� العرب
فَحَمله َوّداً@, ٕاليه فدفع عوف@, فأجابه قاطبًة@, عبادtا ٕا� العرَب فدعا ج( Ò¡ا ÍÒÉوح

ا�ندل@/ بدومة ه Tفأقر القُري ٕا�واديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مستعملة وكانت يقرwا@, ما أو ع�يّة لغة من معّربة @يعوق
ã
| قلنا Fك الكلمة أّن

]ع�ا�ستغاثة كانت ولعلّها الكرZة@, ا��ية عليه تدّل Fك الّس-م@, عليه نوح زمان
ã
|

ابت-ءاtم@/
ã
| مyا القوم �ستغاثة

:@٢٣ . ٧١ آية ذيل
ã
الكّشاف| تفس�

ã
| يقول

و َوّداً �َتـذُرن و Çَتكُم ßGآ تََذُرّن  وقالوا ///@ ãæَعَصـْو م Úuٕا iَرب نوٌح قال
Ìاً@: Ö» ونَ وَيعوَق و@يَغوَث ُسواعاً

تذُرّن � قوGـم بعد فخّصوها عندهم@, أصـنامهم أ@ك� كانت اXسّميات هذه
وُسواع لَكلب َوّد فكان العرب@, ٕا� نوح قوم عن أ�صنام هذه انتقلت وقد تكم@, ßGآ

/@ Òْم� ß¡ Ì»َون Xراد ويعوق ويَغوثÒXذِحج ÒGْمدان

عربيّة الكلFت وهذه الفعل@, ووزن غ�من½Íف�للعلميّة ويعوق يغوث ٕاّن
Ø
j

الَوّد وأمّا ُسواٍع@/ كلمة
ã
إ�ن½Íاف| توجب¼Íف Ø
ح بأعجميّة وليست معّربة@, أو

أحرف@/ ث-ثة
ã
| Fuكو مع Fوسطه سكون العربّية@: ٕا� مضافاً Fzفف :@Ì»Tوالن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ياقوت ٤٦

ياقوت@:

اÇGند ¾Ìق
ã
| الياقوت أنواع معادن ياقوت@: ـ نص� للخواجه نامه تَنْسوخ

مـنه ويوجد اòالص@, الشفّاف أ�aر أنواعه وأ¾Ìف Ìºنديب@, جزيرة من قريباً
ا�واهر أ¾Ìف من والياقوت وغ�ها@/ واXعصفر ّ والبنفسجيى

ã
æالرمّا من اُخر ألوان

وخواّص وله@آثار ا¡رارة@والنار, @قبال
ã
مقاومة@| وله ومتانة@وص-بة@وبقاًء@وقيمًة, طبعاً

طب*ـّية@/

القـدر oعظ وهو اXعدنيّة النفيسـة أ�حجار من ياقوت@: ـ الَمخزن مفردات
وهو اòالص@,

ã
الصا| الشفّاف أ�aر وأفضلها اللون@, جهة من أصناف وله والقيمة@,

ã
| تـؤّثر والَعَرق هن والد( الكرvة والرائحة أ�Xاس@, �ٕاّ أ�حجار bيع من أصلب

/@
ã
الصا| والزيبق الك�يت من ويتكّون لوuا@,

ياقوت@/ @=@ @ياِقينِت� ـ @ @آراميى ـ @
ã
تطبي� فرهنگ

ياقوت@/ @= @ياقونتا@ @ـ
ã
æياÌº@ ـ @

ã
تطبي� فرهنگ

@ياقوت@/ =@ يا@ِكيندوس ـ@ @
ã
æيونا ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعلوم الطبيعيّات
ã
| يبحث وقد وال«Ìيانّية@, اليونانيّة من مأخوذة الكلمة أّن

ٕالzا@/ فل�اجع Îا@,
Ø
وخوا¼ ماّدtا@وأنواعها@ومعادuا@وكيفّية@تكّوuا أ�رضعن معرفة

اليـاقوُت �ن Úu كأ جاّن@/// و قْبَلهم ٕانٌْس �َيطِمْثُهـن Òn الط�ْرِف Íاُت ß¼قا فzّن
/@٥٨ . ٥٥ ـ ْرجان ÒXوا



٤٧ يقط�

بالياقوت القا¼Íات تشبيه
ã
| وي-حظ والصدف@/ اللؤلؤ هو رجان ÒXا ٕاّن قلنا

ã
و| وا¡سـن@/ وإ�ستقامة والص-بة والثبات واللمعان والصفاء ا�Çالب اللون جهة

وال�بية@/ واللمعان وال}اء واللطف ا¤فوظيّة جهة باXرجان تشبzها

فٕاّن اòائفـ�@, النفوس بتعداد جنّات وجود باعتبار فzّن@:
ã
| الضم� وbع

جّنتان@/ اòائف� من لكّل أيى بالتنك�@: ذ@كرت جنّتان @كلمة

وع� با�نّـت�@, Uصوصة وغ� ا�نّات@, تلك
ã
| موجودة القا¼Íات وهذه

منّكرة@/ أيضاً القا¼Íات ذ@كرت قد هذا

الوظـائف جهة من ا¤ـدودة الطاهرة الزكيّة النفوس القا¼Íات@: من واXراد
إ�Gيّة وإ�¾Ìاقات الروحانّية@والتجل*يات أ�نوار أو وأ�عFل@والطاعات@والتوّجهات@/
الطرف@/ راجع اòائف�@و]قتÏÉ@مقاماtم@وحا�tم, بتناسبTدودّية@أفراد ا¤دودة@,

أجسام من اXاّدة nعوا وراء Dف القا¼Íات تكون أن من �@بّد حال@, ّ وع�أيى
وإ�¾Ìاقات كالتجلّيات من@الروحانيّات@ا£ّردة, أو لطيفة@متناسبة@بتلك@العواn@اللطيفة,

ّية@/ ×G�إ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يقط�@:

الَقـْرع@/ Jّب �ص�
Ø ã
النـ� وكان َقْرعة@, الواحدة اليَقط�@, ل Ö Òa الَقْرع@: ـ لسا

َمنبته@/ ْقرعة@: ÒXوا الَقْرع@/ يستعمل مَن وقّل بّاء@, الد( العرب@: تُسميه ما وأ@ك�

َقْرعة@/ الواحدة اليَقط�@, ل Òa والَقْرع@: ـ ١٥٥.١ الع�

بالقراع له تشبzاً قرٍع كلمة أصل يقط�@: ُدبّاء@, قرع@, ـ ٥٠٨ ـ التذكرة ٕاحياء
ÇÎºل القَرع وطبيخ الوحـيدة@/ وللدودة للديدان طاردة وهيى جلده@, للون بالنسبة

الشديدة@/ أ�مراض والناقه�من اXعدة ِضعاف يناسب ËÉGا



يقط� ٤٨

ومفت*ح وُمرّطب د
Ù
مُ� وهو باليقط�@, يُسّمي شجر \ر َقرع@: ـ الَمخزن مفردات

مـن وينفع ا¤رورين@, وُيناسب ا¡اّدة@, ّمي Ô¡وا قان Òال� ويُزيل Øومُل� ومُدّر للسدد
الصفراء@/

البـدن@, َهزال
ã
و| القند@, مرض معا�ة

ã
| كث�اً يُفيد كدو@: ـ خورا@كzا زبان

الصفراء@/ ٕازالة
ã
و| والدم@, البدن

ã
| ن Ò ßd ã

و| الرأس@, آ�م
ã
و| الكبد@, ضعف

ã
و|

/@١٤٦ . ٣٧ َيقط�ـ ِمن ةً َشَجَر َعلَيه وأنَبتنا ـ البيان Vمع

من يفعيل وهو ساق@, ليسGا ٕا�الصيف الشتاء تب�من شجرة واليقط�كّل
راسخ@/ ٕاقامة � زائل ٕاقامة به أقام ٕاذا باXكان@, قَطن

ع�يّة, @أ�صل
ã
كانت@| الكلمة ـ كدو بوتة ـ قيْقايون يَقط�ـ ـ

ã
فرهنگ@تطبي�

الشكل@/
ã
| بتغي� وُعّربت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من وتعّد بة@, Tمعر وهيى يشاwها@, ما أو العـ�يّة اللغة من مأخوذة الكلمة أّن
النباتات من له ساق � ما كّل ومعناها@: @ألسنxم@فصيحة@,

ã
العربّية@وتستعمل@| الكلFت

وأنواعه@/ بأقسامه ع�القَرع استعFله وغلب أ�رض@, ع�وجه ويف�ش

�أّوً من½Íف القرع أّن Fك القرع@, نبات ع� �أّوً ٕاط-قـه ين½Íف واليقط�
\ره@/ من Jمله ع�ما

ِمـَن َفكاَن@ فسـاَهَم ْشـُحون ÒX ا الُفـلِْك ٕا @أبَق رَسـل�@ٕاذ ÔX ا ن ÒX يونَُس �وٕان
/@١٤٦ . ٣٧ َيْقط�ـ ِمن ٍة َشَجَر َعلَيِه وأنَبْتنا oَسق وهو بالَعراِء فنبذناُه ْدَحض�@/// ÔXا

اُموره@/ وPريان به يتعلّق ما يونس
ã
|

ã
çوسيأ



٤٩ يقظ

كـب�ة عريضة أوراقه فٕاّن أ�شجار@: سـائر ب� من اليقط� خصوصيّة وأمّا

ومقّويى ËÉGا وÎºل
ã
Øومن� Øمل� و\ره والل(بس@/ الس� مقام

ã
| مyا يستفاد أن Zكن

من يقرب مكان
ã
|

Ø
Dس �و وافراً وُيثـمر كث�اً ينمو وهو والناقهـ�@, اXعدة لضعاف

والشمس@/ اXاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يقظ@:

من يقظاً ويِقظ أيقاظ@, وا�مع والفِطن@, ذر ß¡ا القاف@, Ì»بك اليِقظ@: ـ مصبا
واسـتيقظ وأيقظتُه لُ-مور@/ تنبّه ٕاذا وكذلك نام@, خ-ف وَيقاظة@: ويقظَة تعب@, باب

يقظي@/ وٕامرأة يقظان ورجل وتيّقظ@,

ونسـاء أيـقاظ@, وقوم يَقظان@, فهو وأيقظـته@, ف-ن استيقظ ـ ٢٠٠.٥ الع�
النوم@/ نقيض واليَقظة@: َيقاَظي@/

وأيقظته استيقظ@, والفعل النوم@, نقيض اليَقظة الليث@: قال ـ ٢٦٠.٩ الxذيب
كث� كان أيى ويِقٌظ@, َيُقٌظ رجل وفَِعٍل@: فَُعل باب

ã
ّكيت| الس* ابن يَقظاُن@/ والنعت أنا@,

يُث� للّذيى يقال الليث@: وقال وفِطن@/ وفطُن وطِمع وطُمع وَعِجٌل عُجٌل ومثله التيّقظ@,
تصحيفاً@, وأحسبه اXع�@, wذا وأيقظ يقظ أحفظ � قلت@: وأيقَظه@/ يقظه قد ال�اب@:

له@/ تنبّه ٕاذا لٔ-مر@, َتيّقظ وقد قه@/ Tفر ٕاذا تَيقِيظاً@, ُييق*ظ ال�اَب يقTظ صوابه

@ا¡ديث@ذ@كر@اليقظة@وا�ستيقاظ@,
ã
| ر Tتكر وقد نقيض@النوم@/ اليَقَظة: يقظ@: ـ لسا

يَقظان@/ وهو فتيقTظ@, تُه
Ø
نَ} أيى نومه@: من وأيقظته النوم@, من ا�نتباه وهو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بزوال يكون أن من أعّم والتوّجـه ا�نتـباه هو اXاّدة@:
ã
| الواحد أ�صل أّن



يقظ ٥٠

حالة
ã
| Fك واXكاXات@, ا¡وادث ٕا� يتوّجه Mيث ا�ملة

ã
| أو ,@ كّ-ً والنوم اXوت

الرقود@, ماّدة قبال
ã
| ا£يد القرآن

ã
| استعمل قد أ@نّه عليه ويدّل واليقظة@/ النوم ب�
نوم@/ بعنوان واس�احة استقرار ]ع�مطلق وهو

أّن Fك نفسه@,
ã
| ولو ا�ملة

ã
| والتحّرك والتفطّن التحّذر أ�صل@: لوازم ومن

وفكراً@/ بدناً واس�احة استقرار هو الرقود

باِسٌط م Ô Ô{ وَكلْ Êِل Ø¿ال وذاَت اليَميِن ذاَت م Ô{ iوُنقل ُرقوٌد وُهم أيقاظاً م Ô Ô{َس Ö ÒIو
/@١٨ . ١٨ ـ ُرعباً م Ôyم ِلئَت ÔXو ِفراراً م Ôyِم لََول�يَت م ßz َعلَ اط�لعَت لَو بالَوصيِد ذراَعيِْه

بك«Ìالقاف bع@اليقظ وأ�يقاظ ا�طّ-ع@وا�ختبار/ بقصد إ�¾Ìاف ْسب: Ò¡ا
راقد@: bع قود والر( وع�اòارج@/ ع�أنف«Îم وتنبّه ع�توّجه كانوا الّذين وضّمها@:
توّجه ÇGم يبَق n ٕاذا النا_�

ã
| Fك اXطلقة إ�س�احة بعنوان Tّل

ã
| استقّروا الّذين

ا¡ياة@/ من يئسوا Ø
ح اXوت و�@يدركهم وتنبّه

وا�سـ�احة النوم ضوابط من ّ الطبيـعيى ا�Çريان خ-ف ع� ا�ريان وهذا
ومكاناً@/ وزماناً ومّدة ماّدًة الّ-زمة و¾Ìائطها اXاّديّة ا¡ياة وٕادامة

فzا وغل}م الكهف ٕا� التجؤوا م Øu@بأ hالكر كتابه
ã
| تعا� ا& ح ØÍ¼ وقد

بعـثهم أّن مع سـن�@, وتسع ث-\ائـة مّدة ٕا� ا¡الة هذه ع� وبقـوا والنوم الرقاد
حيث يوم@, بعض أو يوم مّدة نظرهم

ã
| كان الطويلة اXّدة هذه بعد وانتباههم وقيامهم

طـعام بغ� الكهف
ã
| إ�قامـة طول من أثراً wم يتعلّق Dوف أبداuم

ã
| يشاهدوا n

و¾Ìاب@/

يقول حيث والبعث@والقيامة@, Ì¿والنÌ¿¡ا بٕاثبات الكرZة@ُتشِعر ا��يات @ٕاّن
Ø
j

تعا�@:

/@٢١ . ١٨ ـ فzا َرْيَب  الّساَعَة �وأن َحق{ اِ� َوعَد �أن ِلَيعَلموا م ßz َعلَ نا Ö Ò	أْع



٥١ يقن

الكهف@/
ã
| السن� من اXقدار هذا من أزيد والبقاء ا¡ياة ع�ٕادامة تدّل �و

باXورد@/ مربوطة مطالب Fzف وسبق والكهف@, الرقم راجع
فراجعه@/ النوم@, حصول بأسباب يرتبط ما النوم

ã
| وسبق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يقن@:

وأيقنت@/ واستيقنت@, يِقنت@, يقال@: الشّك زوال واليق�@: اليَقَن يقن@: ـ مقا

يقيناً@/ ا& علم �يسّمي وGذا واستد�ل, عن@نظر ا¡اصل العلم اليق�@: ـ مصبا
فاعل@, ]ع� فعيل يق� فهو ووضح@, ثبت ٕاذا تعب@: باب من يقَـناً ييقَن أ�مر ويقِن
وتيقّنـته به@, وأيقنت به ويِقنت يِقنـته فيقال@: وبالباء@, بنفسـه أيضاً متعّدياً ويستعمل

علمته@/ أيى واستيقنته@,

به هو ع�ما ء
ã
Ï¿ال اعتقاد هو العلم أّن واليق�@: ب�العلم الفرق ـ ٦٣ الفروق

أن Nوز � وGذا علم@/ ]ا الصدر وثلج النفس سكون هو واليق� الثقة@/ سبيل ع�
وبرد العلم ثلج يقال@: �و اليق�@/ وبرد اليق� ثَلج ويقال@: باليق�@/ تعا� ا& يوصف
الشّك@, ضّد م@Nعلونه Øuأ والشاهد الشّك@/ ح�ة ء@بعد

ã
Ï¿بال@ ßnالعا اXوِقن@: وقيل: العلم@/

من غ�ه دون الشّك يُزيل ما فاليق� وعلم@/ شّك يقال FTوقل ويق�@/ شّك فيقولون@:
العلوم@/ أضداد

العلم عن عبارة وقيل@: للواقع@/ اXطابق الثابت ا�ازم إ�عتقاد اليق�@: ـ @كلّيّات

ã
| اXاء يقِن من إ�uدام@, يقبل � Mيث له Øمتع� سبب من لثبوته القلب

ã
| اXستقّر

البـدvيّات@/ وتسـّمي أ�ّوليّات ـ أّوGا سّت@: واليقينيّات ودام@/ اسـتقّر ٕاذا ا¡وض
ـ ورابـعها التـجربيّات@/ ـ وثـالثها وجدانيّات@/ وتسّمي الباطنيّة اXشاهدات ثانzا@@ـ
تـرتيب دون ل�تيب العقـل به Nـزم ما وهيى ا¡دسـيّات ـ وخام«Îا اXتواترات@/



يقن ٥٢

ا¤سوسات@/ ـ وسادÎºا القرائن@/ مع التجربيّات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشّك يقبل � Mيث النفس
ã
| الثابت العلم هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

وطمأنينة@/ للنفس سكون وفيه

فراجعه@/ يرادفه وب�ما بينه الفرق العلم@:
ã
| وسبق

ـ وأ�صل وا��رامّية@, اليونانيّة من أخذت قد اXاّدة ٕاّن :@
ã
تطبي� فرهنگ ـ

ã
و|

ٕايقونا@/ ٕايگون@,

:@
ã
| Fك له@, وطمأنينة للنفس سكون وفيه الثابت العلم وهو فاليق�فعيل

/@٩٩ . ١٥ اليَِق�ـ يأتيََك Øَح� َرب�َك واعُبْد

/@٩٥ . ٥٦ اليَِق�ـ fَحق َو Ô ÒG هذا �ٕان àoَجح وَتصِليُة

/@٥١ . ٦٩ اليَِق�ـ fق Ò¡ وٕان�ُه الكاِفريَن Òَع� ةٌ ÒÌ Ö» Ò Ò¡ وٕان�ُه

/@٥ . ١٠٢ ـ ßاليَق� Ò Öَع� ا Úuُو Ò Òَل� Ú Ôj Òoِح Ò�ا �ُون Ò Òاليَق�َل� ِعلَم َتعَلموَن لَو @ك3َّ

/@٤٧ . ٧٤ ـ Ôالَيِق� أتانا Øح� يِن iالد ِبيَوِم ُب iُنكَذ ا@ وُكنّ

فٕاذا مطلق@, اXع� وهذا وإ�طمينان@, بالتثّبت اXتّصف العلم هو اليق� ٕاّن قلنا
اليق�@/ مرتبة

ã
| علم أيى علم@يق�@, ٕانّه فيقال إ�ط-ق: مفهوم@اليق�ع�@Lو منه اُريد

والقـاطعيّة oالتصم وينبع ا��ثار Qريى مyا
ã

الّ اXركزيّـة نقطة قيد فيه لوحَظ وٕاذا

حاّق فيه لوحظ وٕاذا اليق�وIّققه@/ لنشوء مركز فكأ@نّه ع�اليق�@, ٕانّه فيقال والعلم@:
وهذا اليق�@/ حّق ٕانّه فيقال@: ذاته@:

ã
و| وبذاته هو حيث من وطمأنينته اليق�وثباته

اليق�@/ مراتب من مرتبة أقوي هو
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اليق�@بالعبادة@, ٕا�@حصول@مطلق فٕاّن@النظر باليق�@اXطلق: Ø�و�ع�اُ @ا��ية
ã
ف�

وعباداtم@/ أ�فراد باخت-ف Oتلف وهو

بعد يـن الد* يوم موضـوع
ã
| ا¡Çاصل اليقـ� فٕاّن اòامسة@: ا��ية

ã
| وهكذا

واXشاهدات@/ ا¡ا�ت باخت-ف مراتبه التكذيبHتلف

اُ�و� اXرتبة ٕا� فيشار اليق�@, علم حصول بع�اليق�بعد Ø�ع الرابعة@:
ã
و|

اليق�@/ من الثانية ٕا�
Ø
j

التامّة الثابتة الكاملة الثالثة اXرتبة وهو اليق�@, Mّق Ø�يع والثالثة@: الثانية
ã
و|

ويتأّثرون أنف«Îم
ã
| آثارها ويُدركون ا��خرة nعوا يشاهدون م Øuٕا حيث اليق�@, من

فzا@/ وترسخ وأنف«Îم أبداuم
ã
| تنفذ oا�ح وحرارة ا¡«Ìة ٕاّن حيث مyا@,

التاّم التذلّل عن عبارة العـبوديّة حقيقة فٕاّن العبودّية@: من اليق�ا¡اصل وأمّا
أن �@بـّد العبوديّة وهذه التكوين@, ويطابق أ�نانيّة ã

تنت� 
ح اXو� عظمة قبال
ã
|

مو�ه رضا
ã
| �عمل@ٕاّ منه �@يري وا¡ا�تMيث ا¡ركات@وأ�عFل bيع

ã
تتحّقق@|

جهته@/
ã
و|

وتتحقّق بينه@وب�@مو�ه@, وفاصً- وحاجباً حائً- ء@يكون
ã
Ï¾ ّ يرتفع@أيى فحينئذ
واليق�@/ واللقاء ال¿Îود حالة

ٕا� فيه النظر ويكون بالفاعل ا¡دث ع�قيام ويدّل ٕافعال فهو إ�يقان@: وأمّا
اXفعول@/ ٕا�

Ø
j ٕا�الفاعل �أّوً نسبته

/@١١٨ . ٢ ـ يوِقنون لَِقوٍم ياِت Ðا ـنّا �َبي َقد

/@٨٢ . ٢٧ ـ @يوِقنون بآياِتنا كاُنوا النّاَس �ٕان

/@٢٠ . ٥١ للُموِقن�ـ آياٌت أْرِض ã|و
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/@١٢ . ٣٢ ـ موِقنون ٕانّا اً ß¡صا َنْعَمْل فارِجْعنا ْعنا ß Òdو نا ÖÍ Ò½ أبْ َرب�نا

به@/ وقيامه ٕا�الفاعل الفعل نسبة جهة أ�فعال هذه
ã
| في-حظ

والوقوع@/ التعلّق جهة ٕا� � ا�هة@, هذه ٕا� فzا فالنظر

ã
| Fك فعل@, ¡صول وطلب ميل ع� ويدّل اسـتفعال فهو ا�سـتيقان@: وأمّا

اليق�@/ حصول ٕا� وا¦ايل الطلب

/@١٤ . ٢٧ ـ وُعلّواً ÓF ُظلْ م ÔÎ Ô»أنُف ا Öx واْسَتيَقنَ wا وَجَحُدوا

ٕان الّساَعُة ما َندِريى ما Ôrُقل فzا َريَب  والّساعُة حق{ ا� وعَد �ٕان قيَل وٕاذا
/@٣٢ . ٤٥ سَتيِقن�ـ Ô[ Lُن وما َظنّاً ٕاّ fنظُن

نفياً@/ أو اليق�ٕاثباتاً Iصيل ٕا� وا¦ايل الطلب يراد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ Øh

قصدته@, مته@: ÒZو الَبحر@/ :@
Ø Ò
oوال Zامة@/ الواحدة ,@

Øã
Ï¿الوح ا¡Fم ا¨ام@: ـ مصبا

صعيداً فتيمTموا ã
ّكيت| الس* ابن قال أيضاً@/ ت ØWوتأ ÓFتيّم وتيّممت تقّصدته@, وتيّممته@:

ã
| التـيّمم صار Ø
ح الكلمة هذه استعFل ك�

Ø
j الطّيب@, الصعيد اقصدوا أيى طيّباً@,

فتيّمم@, اXريض مُت ÚZو Uصوصة@, هيئة ع� ال�اب استعFل عن عبارة ال¿Ìع عرف
بال�اب@/ ØZمته وأ�صل

ف-ناً تيّممت يقال@: اòليل قال وتعّمده@/ ء
ã
Ï¿ال ع�قصد تدّل كلمة :@

Ø
h ـ مقا

Ø
j َشْزراً Ò· الر( Úمـتُه ÒZ ـ@ ã

| قال ومَن سواه@, مَن دون من قصدته ٕاذا :@ وُرTيى Îميى
Ò
ب«

n وهو ناحية@, من �ٕاّ الشزر يكون �و شزراً@, قال �@نّهٔ أخطأ@, فقد Çتُه ØWأ له@: قلُت
طلب@, ما بكّل يَظفر كان ٕاذا م@, Tُمَيم رجل :@

Ø ã
æالشيبا قال ته@/ ÚWأ فيقوَل أمامَه به يقصد
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فغِرق@/
Ù
oال

ã
| وقع ٕاذا َميموم@: فهو الرجُل

Ú Ô
hو /@�òبا يُقصد كأ@نّه وهذا

�القْصد التوّخيى ري ÒV Nريى والتTيـّمم@: قصد@/ أيى ف-ن@, Tأم ـ ٤٣٠.٨ العـ�
اòبيَث و�@تَيمTموا فأطِعمناه@/ وتيمTْم@أطيَب@ما@عندك حسناً, ْم@أمراً Tتيم يقال: والتوّجه�@/
أن واXع�@: منه@, بالصعيد والتيّمم به@/ فتتصّدقوا عندكم ما أردأ ْوا Tتتوخ � أيى منه@,
م Øu@أ Ø
ح بالصعيد@, للمسح فعً- العامّة أفواه ã

| التيّمم فصار الصعيد@, أطيَب وا Tتتوخ
مت@/ ÒZو أWُت وتقول@: الثوب@/ بغبار أيى بالثوب@, وتيّمم بال�اب@, تيّمم يقولون@:

وتيمTمه@, وÚZه ه ÚWوتأ وأ[Úه ه ÚWوأ قصـده@, ٕاذا أمّاً@, يَؤمّه أمTه القْصـد@, أ�ّم@: ـ لسا
التـعّمد وأصله الّصـعيَد@, وتيمTمُت قصدته@/ وتيّممته@: Øمته ÒZو البدل@, ع� أ�خ�تان

تك@/ ÚWوتأ تَيَمTْمتُك قوGم من والتوّخيى

دريا@/ و Mر ـ@ يام@ ـ@ @ ع�يى @ـ@
ã
تطبي� فرهنگ

دريا@/ و @Mر @ـ ياما @ـ@
ã
æياÌº ,@ آراميى @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن عبارة القصد أّن Fك مقابلة@, من ء
ã
Ï¾ قصد هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

العمل@/ وقبل إ�رادة أصل Iقّق بعد وهو عمل@,
ã
| ٕاقدام ٕا� التوّجه

وهو التأّمم@, التيّمم أصل أّن وإ�رادة@: ب�التيّمم الفرق ـ ١٠٢ الفروق
ã
| قال

يقصد بأ@نّه يوصف أن Nوز � �@نّهٔ به@, ا& يوصف � وGذا أمام@, من ء
ã
Ï¿ال قصد

غ�
ã
| استعمل Ø
ك�ح

Ø
j أمامه@/

ã
| ما القاصد م@: واXتيم* ورائه@, أو أمامه من ء

ã
Ï¿ال
ذلك@/

صفات فzا اGمزة كانت وØXا ٕاليه@/ Uصوص توّجه مع قصد أ@نّه أّم@:
ã
| وسبق
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R-ف وهذا ورفعة@/ شّدة فيه Uصوص ع�توّجه أ�ّم ماّدة فتدّل ونَ�وحّدة@, شّدة
Tدوداً@/ ٕا�مقابل ع�توّجه

Ø
oال فيدّل ولينة@, وخفاء رخاوة صفات ففيه الياء@,

كـونه ٕا� مضافاً وال«Ìيانّية@/ الع�يّة من مأخوذ فهو البحر@: ]Çع�
Ø
oال وأمّا

وسائر و¡ومه مائه جهة من منه@, لٕ-ستفادة
Ø
Dس �و بعيدة@, مسافة عن توّجه مورد

البحرّية@/ منافعه

ا��يات من اُخذ قد ,@ ّ فقهيى اصط-ح فهو ال�اب@: من اXسح ]ع� التيّمم وأمّا
الكرZة@:

بُوجوِهكُم فاْمَسُحوا َطيiباً َصعيداً موا �فَتيم ماًء@ دوا ß ÒQ َفلَم النiسـاَء Ôrَمْس أو
/@٦ . ٥ و ,@٤٣ . ٤ ـ وأيديكُم

تعا�@: يقول
Ø
j الصعيد@, قبال ٕا� القصد مطلق ا��يت�@:

ã
| الكلمة من واXراد

منه@/ وأيِديكُم بوجوِهكُم فاْمَسُحوا

النظر فٕاّن وغ�ها@: وأ�ّم القصد ماّدة دون اXورد@,
ã
| التعب�باXاّدة لطف فظهر

توّجه مورد أو بذاته@, مقصوداً الّصـعيد وليس به@, اXقابلة مع فقط ء
ã
Ï¿ب القصد ٕا�
ٕاليه@/ Uصوص

تعا�@: قوله
ã
| وهكذا

أْرِض ِمن َلكُم أْخَرْجنا ا Ø ßWو Ôr َكَسبْ ما َطيiباِت ِمن أنِفقوا آَمنوا ال�ذيَن ا Ûv أ يا
/@٢٦٧ . ٢ ـ ُتْنِفقون ِمنه اòبيث موا �و@َتيم

فالقصد مyا@, تنفقوا Ø
ح خبيثة أشياء مقابلة إ�نفاق مقام
ã
| تقصدوا � أيى

منه@/ ا�نفاق ٕا� ينxيى أن ٕا� اXقام@, ذلك
ã
| مذموم اòبيث ٕا� والقرب واXقابلة

ي-حظ البحر أّن Fك وا�ريان@/ التعّمق جهة فيه في-حظ ]ع�البحر@:
Ø Ò
oال وأمّا
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ويـناسبه الوسيع@,
Ø
ال� قبال

ã
| البحر يستعمل هذا وع� والك�ة@, التوّسع جهة فيه

فيه@/ الفُلك جريان

/@١٣٦ . ٧ ـ Ø Òoال ã| فأغرقناُهم مyم فانَتقمنا
/@٧٨ . ٢٠ ـ غِشzم ما Ù Òoال ِمن م Òzفغِش نوده ÔP فرعوُن فأتَبعهم

/@٤٠ . ٢٨ ـ Ø Òoال ã| فَنبذناُهم وُجنوَده فأخذناه
/@٣٩ . ٢٠ ـ Ø Òoال ã| فاقِذفيه التّابوت ã| اقِذفيه أن

,@
Ø
ال� مع مقابلته R-ف ا�ريان@/ وكذلك فيه@, الغرق وقوع يصّح

Ø
oال مورد

ã
ف�

ã
| ما ويَعلم يقال@: بأّن ,@

Ø
ال� مقابل

ã
|
Ø
oال ٕاستعFل يناسب ف- فيه@/ الفُلك جريان أو
/@
Ø
oال

ã
| ريى ÒQ

ã

الّ والفُلك يقال@: أو /@

Ø Ò
oوال

Ø Ò
ال�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Zن@:

القـّوة@/ ا¨�@: ويقال@: اليد@/ �Z فاليَمين واحد@/ قياس من كلFت Zن@: ـ مقا
ِلف Ò¡ا يى Ùdو الُيمني@/ اليد من ذلك وكّل ِلف@, Ò¡ا وا¨�@: َميمون@/ وهو ال�كة@, واليُمن:

صاحبه@/ �Z ع� بيمينه يصفق أحدYا كأّن ß Ö�َتحالفXا �ّنٔ يناً@, ÒZ

وbعها مؤّنثة@, وهيى الُيمني@, لليم� وقالوا وا�ارحة@, ا�هة@, ا¨�@: ـ مصبا
والشّدة@/ القّوة وا¨�@: أيضاً@/ وأZان أÔZن ع� وQمع ,@ُان ا¡لف � ÒZو وأZان@/ أÔZن
ميمون@/ فهو للمفعول@, بالبناء ولقـومه قومه ع� الرجُل َن

ß Ô
Z يقال@: ال�كة@, واليُمن@:

وزناً @كت
Ø
ت� مثل به@, وَتيّمنُت مباركاً@, جعله ٕاذا قتل@: باب من ÇZناً يَيُمـنُه ا& وÒZنه

بأصحابك@, ياِمْن وأ�مر ال¿Êل@/ وذات ا¨� ذات أخذ :@Ì
Ò
ºويا ف-ن ويامََن /@

Ó
ومع�

بزيادة واليَمان الكعبة@, Zـ� عن �@نّهٔ بذلك يى Ød ,@oٕاقل واليََمن@: Zنـة@/ wم ُخذ أيى
,@Ì»ي�أ خ-ف وأ�ÒZن أ�لف@/ ع� مقت½Íاً واليَمان

Ø ã
æا ÒZو

Ø ã
�ÒZ ٕاليه والنسبة أ�لف@,
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Fك رفعه الق«Ëوالðم
ã
| ٕاËºاستعمل وأÔZن ا�انب@/ ذلك

ã
| من ا¨�أو جانب وهو

وهو اليُمن من عندهم واشتقاقه وصل@, الب½Íيّ� عند وYزته ا&@, َلَعمر رفع الðم
ا& hوا فـيقال منه Í½تO وقد عندهم@, �Z bع �@نّهٔ الكوفيّ�قطع وعند ال�كة@/

وك«Ìها@/ oXا
Ø
ËÉب اِ& م فقيل@: ثانياً Í½اخت

Ø
j والنون@/ اGمزة Mذف

وال�كة@/ ن Ô̈با@çأ@ الّذيى واÔXيَمTن: ميمون@/ الرجُل@فهو ن
ß Ô
Z ـ Zن ـ ٣٨٦.٨ الع�

اليـاِمنون وهم ويَ«Ìاً@, ناً ÒZ وأخـذنا ن@/ ÔZوأ bاعتـه وأ�Zان الُيمني@, اليد واليَمين@:

Ô
hأ مـثل النون@, سقطت والّ-م أ�لف لقيـته فٕاذا ,@Ë»للق وضع ن@: ÔZوأ Ìون@/ ßºواليا

ا¡ّق@/

ابن ياِمن@/ فهو م ÒyÒ ÒZ يقال@: وضّده@/ ؤم الش( خ-ف واليُمن@: ال�كة@/ اليُمن@: ـ لسا
فـ-ن ويقال@: علzم@/ ÒXيمون وٕانّه واستيَمن@, به وتَيمTن ن

ß Ò
Zو ناً ÔZ الرجُل Ôن ÒZ ِسـيده@:

اÒXيمنة وأصحاُب اليُمن@, ْيمنة@: ÒXوا مَياِم�@/ اÒXيمون وbع به@/ ك
Ø
يُت� أيى برأيه يُتَيمTن

وbع /@oَمشائ غ� أنف«Îم ع� Òمَيام� كانوا أيى أنف«Îم@, ع� اليُمن أصحاب أيى
ا¨� باليد أ�فعال

ã
| إ�بتداء والتيّمن@: وغ�ه@/ �Zإ�نسان واليَمين@: مَياِمن@/ اÒXيمنة

/@Ë
Ò
والقَـ« ِلف Ò¡ا واليَمين@: والقُدرة@/ القّوة واليَمين@: أ�Zن@/ وا�انب اليُمني والرجل

/@Ë»للق وضع Ëºٕا ن@: ÔZوأ

راست@/ طرف و جانب @= ناه@
ß ß
Z ـ@ @ ع�يى @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

راست@/ طرف و دست @= @
ã
æاÒ ßZ ـ@ @ ع�يى @ـ@

ã
تطبي� فرهنگ

راست@/ طرف و @دست = يام�@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

سوگند@/ @= ياِمينا@ ـ@ @
ã
æياÌº ـ@ @

ã
تطبي� فرهنگ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

ؤم الش( قبال
ã
| وهذا زيادة@, مع خ�

ã
| قّوة هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن
/@
Ø
Ì¾

ã
| وِضعة ضعف وهو

ÇQّوزاً@, يكون الزيادة@: أو ال�كة أو اòـ� أو القّوة مطلق
ã
| اXاّدة فاستعFل

سبق ما ع� فٕانّه ال�كة@, مفهوم من قريبة واÇXاّدة الث-ثة@/ القيـود ¡اظ من و�@بّد
والزيادة@/ �òوا الفيض عن عبارة

Fك وال«Ìيانّية@, العـ�يّة من fأخوذان ِلف@: Ò¡وا ا¨ـ� ا�انـب مفهوم وأمّا
وزيـادة قّوة فzا ا¨� اليد فٕاّن أ�صل@, وب� Fyبي Dف تناسب ٕا� مضافاً نقلناYا@/

الي«Ìي@/ R-ف والفّعالّية@, العمل جانب ٕا� وحركة قدرة

أ�مر@/
ã
| اعتبار ومزيَد وتقويًة تشديداً فيه فٕاّن ِلف@: Ò¡ا وهكذا

مشـتقّاtا bيع
ã
| أ�صل ٕا� ين½Íف اXاّدة ٕاط-ق ٕاّن نقول@: أن يبعـد ف-

ã
| Fك اXفهـوم�@, ٕارادة ع� مقاليّة أو مقاميّة قرينة تقوم أن �ٕاّ اسـتعGFا@, وموارد

وغ�ه@/ ال¿Êل مواّد مقابلة

أْصحاُب ولئَك اُ ِة Ò Òaْر ÒXبا وَتواَصوا ß Ö� �بالص وَتواَصوا آَمُنوا ال�ذيَن ِمن @كاَن Ú Ôj
/@١٨ . ٩١ ـ ْشأَمة ÒXا ُهمأصحاُب بآياِتنا َكَفروا@ وال�ذيَن ْيَمنِة ÒXا

ما شأَمة ÒXا وأصحاُب ْيمنِة ÒXماأصحابا ْيمنَة ÒXا فأصحاُب ث3َثة أزواجاً Ôrوُكن
/@٨ . ٥٦ ـ والّساِبقون شأَمة ÒXا أصحاُب

اXشأمة@,
ã
| مّر Fك اليُمن@,

ã
| واستمرار ع�زيادة ويدّل ّ ميميى مصدر يمنة@: ÒXا

اXشأمة@, ويقابله زيادة@/ مع اòـ� سـبيل
ã
| أنف«Îم

ã
| ذاتيّـة قّوة

ã
| الّذين ويراد



Zن ٦٠

وقـد ,@
Ø
Ì¾ برنا¶ ع� وهم وِضعة ضعف

ã
| يعيشـون الّذين هم اXشأمة وأصحاب

هم اÒXيمـنة أصحاَب أّن Fك والسعادة@, ا¡ّق سبيل وخالفوا إ�G×يّـة با��يات @كفروا
سبيله@/

ã
| وإ�ستقامة بالص� وتَواَصوا ا¡ّق با& آمنوا الّذين

وروحه@, بنفسه تعّلقت ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا لٕ-نسان
Ø ã
ا¡قي� واليُمن القّوة و�@O�أّن

ã
| التامّة والروحانيّة النورانيّة وحصول تعا� ا& من بالقرب Jصل ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا

الباطن@/
/@٥٢ . ١٩ ـ اً يّ ß ÒS بناُه �وقر ِن Ò ÖZأ الطfوِر جانِب ِمن ْيناُه َوناَد

/@٣٠ . ٢٨ ـ باَر@كَة ÔX ا البُْقَعِة ã| ِن Ò ÖZأ الواِد شاطٔيِ ِمن َ نوِديى أتاها ØF َفلَ

وهـذه وال�كـة@, �òوا القّوة
ã
| تفضـيل ع� ويدّل اليُمن@, من أفعُل أ�ÒZن

تتحّصل
ã

الّ والروحانيّة اXعنويّة ا�هة من هيى ا Ø̂ ٕا :@ والواديى الطور

ã
| وا¨ن الفضيلة

أ�مكنة@/ ٕا�هذه ٕاGيّة توّجهاتUصوصة @أثر
ã
و| جريانات@ووقايع@روحانّية@, بوقوع

ّ إ�Gيى Ø ãالغي�
Ø ã
æالروحا النداء وهو الكرZة@, ا��يات نزول مورد علzا@: ويدّل

عليه@/ ا& س-م ا& oكل لرسوله اXتوّجه

ا¨� جانب فٕاّن اليسار@: يقابل ا��يت�ع�ما
ã
| أ�Zن كلمة يناسبaل �و

مفهوم R-ف معنوّية@, وخصوصيّة ٕامتيازاً اXوضوع
ã
| يزيد � الطور@, أو الواديى من

من افعل وأمّا اXورد@/
ã
| مع�له � للتفضيل أفعل صيغة ٕا�أّن مضافاً وال�كة@/ اليُمن

/@
ã
وا¡� والعيوب أ�لوان من تصاغ ا Ø̂ ٕا فهو اXش}ة@: الصفة

Ìيىكم Ö¿ُبـ م ßuاZوبأ م ßvأيِد Òب� ُنوُرهم َيْسَعي ؤِمناِت ÔX وا Òؤمن� ÔXا تََري يَوَم
/@١٢ . ٥٧ ـ َجن�اٌت اليَْوَم

Òبـ� َيْسعيى ُنوُرُهم َجنّاٍت@/// َوُيْدِخلكُم ئاِتكُم iَسي َعْنكُم ُيكَفiَر أن َربfكُم ×Ï Ò»َع
/@٨ . ٦٦ ـ م ßuا ÖZوبأ م ßvأْيِد



٦١ vود

وأ�فكـار القلبيّة الروحانيّة التوّجهات ]ناسبة أيدvم@: ب� من النـور ُ سعيى
بـ� Dفـ Øتتج� ا Ø̂ ٕا مyا ا¡اصلة أ�نوار تلك فٕان الباطنّيـة@, وا�عتقادات والنيّات

مقابلxم@/
ã
و| أيدvم

وٕاعFل القّوة ¼Íف من اXتحّصلة أ�عFل فبمناسبة بأZاuم@: النور َسعيى وأمّا
وال�كة@/ �òا وٕاظهار القدرة

Í½منح ل@من@إ�نسان اXتحص* النور فٕاّن بال¿Êئل@واòلف: @النور سعيى ترك وأمّا
تعا�@: قوله R-ف وهذا النوع�@/

ã
|

/@٢٨ . ٥٧ ـ به ُشوَن Ò] ُنوراً@ َلكُم َعْل ÒNو

/@٩ . ٥٧ ـ النfور ٕا الظfلFِت ِمن لِيُخِرَجكُم

/@١٢٢ . ٦ ـ النّاس ã| بِه ãÏ¿ ÒZ ُنوراً لُه وجَعلنا فأحَيْيناُه

دون من بوجوده وJيط ا& جانب ومن اòارج من يتحّصل ا Ø̂ ٕا النور هذا فٕاّن
تعا�@: قوله

ã
| Fك ا�وانب@, Pهة تقييده

/@١٧ . ٧ ـ Êئلهم Ò¾وَعن م ßuاZوَعنأ َخلِفِهم وِمن م ßvأيِد ßَب� ِمن م Ô Úyِتي Ð Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

vود@:

ا¡مد ]ع� واGود الع�ّية@, اللغة من مأخوذة الكلمة أّن هود@, ماّدة
ã
| سبق

َليئة@/ زوجته من الّس-م عليه يعقوب أبناء من الرابع إ�بن هو وvودا وا£د@/ والشكر

مyم فالربّانيّـة كثـ�ة@: ِفرقاً@ الzـود وافـ�قت ـ@ ١@.@٧٦ ّ الورديى ابن تار±
ٕا� نُسبوا العانانيّة الzود فرق ومن فينا@/ ة

Ù
واXش} ـ�ة Ô£كا والَقّراءون فينا@/ @كاXعðلة

ٕاسـم هو ا�الوت@: ورأس جالوت@, رأس وكان داود@, بن عانان اسـمه مyم رجل



vود ٦٢

ثانياً@/ اXقدس بيت خراب بعد ع�الzود ا¡ا@كم

Òَع� الzوُد ليَسِت الن�صاَري وقالِت ٍء ãÏ Ò¾ Òَع� الن�صاَري َليسِت الzوُد وقالِت
/@١١٣ . ٢ ـ م ß ßGقو ِمثَل َيعَلمون  اّلذيَن قاَل كذلِك الكتاَب َيتلوَن وُهم ء ãÏ Ò¾

مـب� ع� بل والدّقـة@, التحقيق خ-ف ع� الطائفتـ� أقوال أّن ٕا� ٕاشارة
التـوراة كت}م

ã
| عyا واXنع الصفات هذه مذموميّـة مع وا�هل@, والعـناد التعّصب

ومطالعة@/ علم أهل م Øuوٕا وإ�Sيل@,

هـَو ا� ُهـدي �ٕان ُقل م Òx �ِمل ِبَع �َتت × Øَح� الن�صاَري و الzوُد@ َعنَك ×ÏÒÈتَر ولَن
وَنص� Ý ãِمنو اِ� ِمن لَك ما الِعلم من جاَءَك اّلذيى بعَد أهواَءُهم ديول�ات�بعَت ÔGا

/@١٢٠ . ٢ ـ

الوصول من@دون@أن@يطلبوا النفسانّية@, أ�هواء@وا¦اي-ت م@يتّبعون Øu@يش�ٕا�@أ
ا¡ّقة@/ واGداية ا¡ّق ٕا�

�وَلـَتِجَدن @كوا ÒÌ¾أ وال�ذيَن ـوَد Òz ال آَمنوا لل�ذيـَن َعداوةً النّاِس �أَشـد �َلَتِجَدن
/@٨٢ . ٥ ـ َنصاري ٕانّا قالوا ال�ذيَن آَمنوا ِلل�ذيَن ةً �َمود م Ô Òwأقر

معتقد والzود ي-_ه@, ما وٕا� النفس ٕا� التوّجه هو والبغض ا¡ّب منشأ فٕاّن
آخر ٕا� باقية ¾Ìيعxم وأّن ال«Êويّة الكتب أ@كمل وكتاwم أ�ديان أفضل ديyم بأّن

ã
ب� أنساب Çbيع من أفضل النسب جهة من يxTم ذر* وأّن بوجـه@/ تُنسخ �و الدهر

آدم@/

ا�هات@, إ�س-م@واXسلم�الّذين@يقابلوuم@من@bيع بغض اXع�@يوجب وهذا
ٕامتيازاtم@/ وينكرون فضائلهم ينفون بل

/@٣٠ . ٩ ـ ا� ابُن ُعزيٌر الzوُد وقاَلِت



٦٣ ينع

عزر@/ راجع

ـ َمْبُسوَطتاِن َيداُه َبل قالوا ا ß[ وُلِعُنوا م ßvتأيِد�ُغل َمْغلولَة اِ� َيُد وُد Òzال وقاَلِت
/@٦٤ . ٥

ّ أ�بديى
Ø ã
أ�ز�

Ø ã
الغ� وبذاته ذاته

ã
| اXطلق الواجب النور هو وجّل عّز ا& فٕاّن

وصفاته@/ وجوده
ã
| له منxي �و بوجه له حّد �

والصفات@/ القدرة@وإ�ختيار
ã
وا¤دودّية@| الفقر من ينشأ ا Ø̂ ٕا فهو َغّل@اليَد: وأمّا

اXوجودات@/ @مرحلة@ٕابقاء
ã
|@oالعم ود Ôة@والفيض@وا�aالر

ã
Ù�Q@ÏÉقت[ هو ا Ø̂ والَبسط@ٕا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ينع@:

Ø
ËÉب اليُنع Ëº�وإ أدركْت@, وÍÈب@: نفَع باب من يَنعاً الث*مار يَنعت ـ مصبا
أ@ك� وهو مثله@/ بأ�لف وأينعْت ياِنعٌة@/ فهيى وَيْنِعه@/ السبعة@: قرأ وبالفتح وفتحها@, الباء

/@
Ø ã
الث-~ من �ًFٕاستع

يوِنُع وأينَع َيْنع@, ر Ò\ من ياِنع فهو ويُنوعاً@, ويُنعاً يَنعاً ويينَع ييِنع ا¥ُر يَنَع ـ لسا
باخxا@/ vا اXستقبل@لتقو*

ã
| الياء n@َتسقط : قال@ا�وهريى ونِضج@/ أدَرك ك-Yا: ٕايناعاً,

وَصْحب@/ صاِحب مثل يَنْع الياِنع وbع والناِضج@/ النTضيج مثل وياِنع@, وأينُع يَنيٌع و\ر
Fّر@/ ÔT ياِنع@: وَدم الدم@/ من مرة Ô¡ا واليُنوع@: ء@/

ã
Ï¾ كّل من أ�aر والياِنع@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان Mسب كFله حّد ٕا� ء
ã
Ï¿ال

ã
| البلوغ هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

من ا¡رارة بسـبب منه لٕ-سـتفادة يصلح حّد ٕا� البلوغ هو النضج أّن Fك /@ ّ طبيعيى



يونس ٦٤

نار@/ أو cس

يَنع فيقال@: الثTمر@, يَنع
ã
| Fك اXوضوع@: باخت-ف أ�شياء

ã
| Oتلف والبلوغ

والصفاء@/ الÇgال ٕا� لونه وبلغ اaّر ٕاذا ء
ã
Ï¿ال ويَنَع أ�@كل@/

ã
| الطيب حال بلغ ٕاذا

هكذا@/ العقيق وينَع

رِه Ò Ò\ ٕا نُظروا اُ ُمَتشابٍه Ôوغ� اً ß{ ُمشتَ ّماَن fوالر يتوَن �والز أعناٍب ِمن َوَجنّاٍت
/@٩٩ . ٦ ـ يُْؤِمنون لَِقوٍم ياٍت Ð ذِلكُم ã| ٕاّن وَينِْعه َر Ò\أ ٕاذا

النـباتات اخت-ف Mسب وطيب كFل حّد ٕا� أ�\ار من \رة كّل بلوغ فٕاّن
اللطيفة واللّذة اXطلوب والطعم ا�الب والشكل اXناسب اللون جهة من وأ�شجار@,
وحgة علم كFل ٕا� تامّة ��ية وخارجّية@: داخليّة �زمة طبقات من تركي}ا وكيفيّة

القّيوم@/ ّ ا¡يى ا& من مطلقة وقدرة وتقدير وتدب�

إ�\ار@/ أصل من ليستMق�ة اليُنوع مرحلة
ã
| فا��ية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يونس@:

أهل ٕا� Ø
م بن يونس أليسع@, بعد وتعا�من تبارك ا& وبعث ـ ٥٢ اXعارف
وصل@/ ÒXا ب-د من ِنينوي@,

وهيى نينوي@, أهل ٕا� سلDن بعد ُبعث يونس ٕاّن
Ø
j ـ ١١٠.٣ والتار± البَدء

فوعدهم ويطردونه@, يُنفـونه فَجعلوا مراراً@, وعاودهم وأخرجوه@, فكّذبوه وصل@, ÒXا
التوبة@, تَّل ٕا� صعدوا باG-ك@: القوم استيقن

Ø
Fفل ظهرانzم@, ب� من وخرج العذاب@,

يعلم nو القتل@, القوم من
ã
Ï¿فخ بالرجوع يونس ا& أمر

Ø
j وضّجوا@, وأخلَصوا وتابوا

مرسً-@/ نبيّاً ا¡وت بعد صار
Ø
j نبيّاً@, وكان با¡وت@, فعوِقب مُغاِضباً, فذَهب بتوبxم,



٦٥ يونس

وصل@, ÒXا كور من ِدجلة@, Fyوبي اÒXوصل مقابلة وهيى نِينوي ـ ١٣٣.١ اXروج
وَمزارع قري فzا خراب مدينة سنة@ٕاثنت�@وث-ث�@وث-\ائة وهو هذا @وقتنا

ã
ونَينَوي@|

حجارة
ã
| أصنام من فzا الصـور وآثار ,@

× Ø

مَ بن يونس اُرِسل أهلها وٕا� �هلها@,ٔ

بع�يونس َع�تعرف وهناك مسجد@, عليه تّل اXدينة وظاهر وجوهها@/ مكتوبة@فzا
�ص�@/

Ø ã
النّ�

غ� باُمّـه Ø ãن� يشxر nو اُّمه@, Ø
مَ :@ Ø
مَ بن يونس ـ ٢٨.١ الورديى ابن تار±
بنيام�@/ سبط من وٕانّه ٕاÌºائيل

ã
ب� من يونس ٕاّن قيل ويونس@/ الّس-م عي«Ïعليه

ابن ذ@كره كذا يونس@, اُّم Ø
ومَ ,@ Ø
مَ يونسبن ـ ٣٢.١ Ì¿الب تار±
ã
| Í½ا¢ت

فوقفت ِدجلة@, سفن من سفينة
ã
| ودخل :@

Ø ã
èغرXا سعيد ابن وقال الكامل@/

ã
| أ�ث�

ã
| يُلقـونه ع�مَن فتَساYوا ذنب@! له من فيكم رئي«Îا@: فقال تتحّرك@, nو السـفينة
ٕا� به وسار ا¡وت فالتقمه البحر@,

ã
| فرمَْوه يونس@, ع� ة ÒYساXا ووقعت البحر@,

ا�بلة@/

بِن �مَْصيأ Ìَة Ò¿ع اòامسة السنة
ã
| ـ ٢٣ Ì¿ع الرابع أ�صحاح

ã
æالثا اXلوك

Òوأربع� ٕاحدي الساِمرة
ã
| ٕاÌºائيَل مَلِك يوآَش بن َيُربْعاُم مَلََك وذا@,

Ò
v مَلِِك يوآَش

�ّنٔ حاِفَر@, Tَجت من الّذيى
Ø ã
الن� َ أمَتّايى بِن يُوناَن عبده يد عن به تكلّم الّذيى سنًة@///

ٕاÌºائيَل@/ َضيق رأي Tالرب

كذلك نَينََوي �هلٔ آية يوناُن كان Fك �@نّهٔ ـ ٣٠ Ì¿ع ا¡اديى أ�صحاح لوقا
يل@/ ßا� Gذا أيضاً إ�نسان ابُن يكون

/@ أِمتّايى بِن يوناه اXلوك@: ã| الع�يّة النسخة
ã
و|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



يونس ٦٦

والتحقيق@:

مربوطة@: موضوعات توضيح
ã
ÏÉيقت اXقام هذا أّن

vودا ملِك َيُربْعام سلطنة عهد
ã
| كان

Ø ã
النّ� يونس أّن اXلوك@: من يظهر ـ ١

,@٧٤٩ سنة ٕا� ,@٧٩٠ سنة من ملك ٕانّه الكتاب@: قاموس
ã
و| السامرة@,

ã
| وٕاÌºائيل
اXي-د@/ قبل

فيكون الّس-م@, موÏºعليه وفاة من ١٧١٦ سـنة بعد اXسيح مي-د كان وØXا
مبعوثاً قبل وكان ,@Ïºمو وفاة من ١٠٥٠ . سـنة حدود

ã
| نينوي ٕا� يونس بعث

فلسط�@/
ã
| ٕاÌºائيل

ã
ب� ٕا�

وكانت كيلوم�اً@, ٥٠ من قريبة اXقِدس@, بيت ¾Êل
ã
| بلدة كانت الساِمرة@: ـ ٢

ال¿Êلّية@, ٕاÌºائيل آل دولة اضمحّلت حيث اXي-د@, قبل ٧٢١ سنة ٕا� عامرة البلدة
اُحدثت

Ø
j البلدة@,

ã
| Iّو�ت وIدث ,@

ã
ÏÈرا�أ تلك

ã
| � السامريّ بتار± يبتدٔي

Ø
j

وغ�Yا@/ o كّ والش* @@كالنابُلُس فzا ومدائن قري

بالسبطّية@, وتسّمي واXأَوي@, اÒX-ذ ]ع� السـامرة ٕاّن ـ الكتاب قاموس
ã
و|

بٕاdه@/ فسّماها شامر من
ã
ÏÈرا�أ اش�ي@تلك من@آل@ٕاÌºائيل ,@وØXا ملٌِك ُعمِريى بناها

]ع� وا¡اِفر ,@Í
Ö
الَع½ Tّل ]ع� ّت Òا� الكتاب@: قاموس

ã
| حافر@: Tَجت ـ ٣

البحر من قريبة فلسـط�
ã
�Ê¾

ã
| الواقعة َزبولون قُري من واحٍد Ëºٕا وهذا الب�@/

اXتوّسط@/

,@٢٠.٣٠ @التكوين
ã
| Fك لَيئَة, من@ٕامرأته السادس الولد هو َزبولون أّن �O�و

وهو يَسكُن البحر ساِحل عنَد وَزبولوُن منه@: ١٣.٤٩
ã
| Fك حقّه

ã
| يعقوب وقال

فُن@/ الس( ساِحل عنَد



٦٧ يونس

ٕاّن حيث ع�ّية@, وغ�ها� ساِمرة َليئة@, َزبولون@, حاِفر@, �جّت@, الكلFت وهذه
ع�ّية@/ كانت ٕاÌºائيل

ã
ب�ب� Dفلسط�ف

ã
| اXتداولة اللغة

وكانت ساِمرة@, ٕا� انتقالُه
Ø
j حاِفر جّت

ã
و| زبولون مسا@كن

ã
يونس| وتولُّد

َزبولون@/ أحفاد ومن ٕاÌºائيل
ã
ب� من ع�كونه تدّل ٕاÌºائيل@:

ã
ب� حكومة مركز

ã
| جلة الد* Çuر من ال¿Ìقيّة ا�هة ã| العراق ¾Êل

ã
| بلدة كانت نَينوي@: ـ ٤

موصل@/ بلدة مقابلة

]ع�أ�و�د� الع�يّة
ã
| ن��والن� ]ع�مأوي ِنينَوي@: الكتاب@: قاموس

ã
و|

آشور@/ ب-د أعظم من وهيى

أمّا الرّب@, قول Mسب ٕا�نِينَوي وذَهب يوناُن فقاَم �يونس�@: يونان سفر
ã
و|

مَس�َة اXدينَة يَدُخل يوناُن فابتدأ أيّام@, ثَ-ثة مَس�ة & عظيمًة مَدينة فكانت نِينوي
وناَدْوا با& نِينَوي أهُل فآمَن ِنينوي@/ تنقِلُب يوماً Òأربع� بعَد وقال وناَدي واحد@, يَوم
عن فقام نِينـوي مَلِك أ�مُر وبلَغ َصغ�هم ٕا� كَبـ�هم ِمن مُسوحاً ولَِبسوا بَصوم

/@٢.٣ ـ ماد Tالر ع� وجلَس سٍح
ß
[ وتَغطّيى عنه ِرداَءه وخلَع @كرسيّه

لنفسـه وصنَع اXدينـة
Ú ã
}Ì¾ وجلس اXدينـة من يونان وخرج ـ ٤@.@٥

ã
و|

إ�لىه الرّب فأعّد اXدينة@,
ã
ُدث| ÒJ ماذا@ يَري Ø
ح الظ*ّل

ã
| ا ÒxIوجلَس مَظلّة هناك

ع�رأسه@/ ِظّ-ً لِتكون يوناَن فوق فارتفعت يَقطينًَة

ã
| وهيى ِدجلة@, Fyوبي وصل@, ÒXا مقابلة هيى نِينوي ـ ١@.@١٣٣ اXروج

ã
| وقال

ملك
Ø
j سينوس@/// له يقال سورها وسّور اXدينة ب�هذه مَلِك أّول وكان هذا@/// وقتنا

ا�Çزيرة حـّد ٕا� آذربيجان ب-د ومن أرمينيّة ٕا� ِدجلة شاطٔي من لكها Ôf سيمون
واللـغة واحـد وا�نس وÌºيانيّ�@, نَبيطاً ينا Ød ن

Ø
W نِينوي أهل وكان ///@ وديى Ôوا�

واحدة@/ واXقالة واحدة



يونس ٦٨

ويقال ا��شور@, Wلكة عاصمة ا Øuٕا خون اXؤر* يقول ã
الّ هيى نِينوي و�@O�أّن
من والفرات ِدجلة uريى ب� Dف اXملكة هذه و[تّد نوح@, بن سام بن أّشور بانzا ٕاّن

أرمينّية@/ جبال ٕا� بغداد حدود

ٕاضافة ولعّل يونان, يوناه@أو هو الع�يّة اللغة أصل
ã
يونس| كلمة أّن ظهر ـ ٥

تلحق ما كث�اً السـ� ٕاّن حيث اليونانّيـة@, ال�اجم
ã
| كانت الكلمة آخر

ã
| الس�

ٕالياس@/ راجع ـ@ اليونانيّة اللغة ã|تFالكل

٣.١ ـ t-bا سائر ومن السابقة@, اXنقولة يونان عبارات@رسالة من يظهر ـ ٦
ذاهبة َسـفينًة ووَجد يافا ٕا� ف	ل الرّب َوجِه من َترِشيَش ٕا� ُرب

Ö Ò
zِل يوناُن @فقام ـ

الرّب@, َوجـه ِمن َترشيَش ا� معهم ليذهَب فzا ونزَل ا Òtاُجـر فدفع َترشيَش@, ٕا�
ِلَنعِرَف ُقَرعاً

ã
نُل� Tهلُم لبعٍض@: بعÎÉم وقال البحر@/// ٕا� شديدًة رJاً ب( Tالر فأرَسَل

صار
Ø
j /@

Ø Ò
ال� ٕا� يونان فَقذف ا¡وَت الرب( وأمر ـ ١٠.٢ البليُّة@/// هذه مَن بسبب

العظيمَة@/ اXدينَة ٕا�نِينَوي ٕاذَهْب قم قائً- ثاِنيًة يوناَن ٕا� الرّب قوُل

ّ الثانويى واòطاب السامرة@,
ã
| كان ومأموريّتَه �أّوً ّ إ�Gيى اòطاب هذا فٕاّن

oأورشل من
Ø ã
�Ê¿غرب@الXا@

ã
كانت@| ميناء ويافا: ,

Ù
ال� ا¡وت@ٕا� قذف كان بعد اXؤكّد

البحر@/ سواحل ب-د من وترشيش اXدي�انة@, Mر بساحل @كيلوم�اً@, ٦٠ من قريبة

:@١٣٩.٣٧
ã
| يقول حيث ,@hالكر القرآن آيات من اXفهوم هو اXع� وهذا

Òدَحض�Ç ÔX فساَهم@فكاَن@ِمن@ا شحونِ  ÒXالُفلكِ ا@ْرَسِل� ٕاذ@أبقَ ٕا ÔXنَ ا ß ÒX َوٕانّ يونُس

àَيْقِط� ِمن ةً َشَجَر َعلَيِه وأنَبْتنا oَسِق وهَو بالَعراِء َفَنَبذناُه ///@oُمل وهو وُت Ô¡ا فالتََقمُه
ٕاِح�@/ عناهم �fت فآَمُنوا َيزيدون أو ألٍف ٕامائِة َسْلناُه وأْر

يناسب ا¡وت وأّن إ�رسال@, جريان
ã
| كان الفُلك ٕا� إ�باق أّن ع� فتدّل

Ø
j يقط�@, من الشجرة وٕانبات بالَعراء@, النبذ وهكذا جلة@, كالد* uر ã

| � Mر
ã
| @كونه
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النبّوة@/ هذه بعد ٕاZاuم وقوع
Ø
j َيزيدون@, أو ألف مائة ٕا� إ�رسال تأ@كيد

اXأموريّة Iقّق قبل إ�باق@ٕا�الفُلك ي-m@كون ا Ø̂ ٕا اُ�مور: هذه من فكّل@واحد
وإ�ب-غ@/

إ�bال@, بنحو كانت بالنبّوة اXأموريّة أّن فالظاهر إ�باق@: موضوع وأمّا ـ ٧
إ�ط-ق@, بنحو اXرَسل�قبله كلمة ذ@كر عليه ويدّل ال½JÍة@, والقاطعيّة بالتفصيل �

بقوله@: wا ح ØÍ¼حيث البحر@, جريان بعد اXأموريّة توجيه R-ف

/@١٤٧ . ٣٧ ـ ألف ٕامائة وأرسلناه

مـصاديق ومن وشّدة@, خوف دون ومن اسـتيذان بدون اGرب هو وإ�باق@:
غفلًة@/ استيذان دون من العبد ذهاب إ�باق@:

أغراض وع� مرَسل@,
Ø ã
ن� من اXتوقّعة غ� الغفلة بنحو كان السفر هذا ولعّل

معيّنة ورسالة خاّص برنا¶ له يكن nو اXطلقة@, ونبّوته رسالته برنا¶ ع� ينطبق �
له@/ أ�و� هو ما ترك اXقدار وهذا حينئٍذ@, مشّخصة

سند Gا وليس والعصمة@, الرسالة مقام �@يناسب ما اXورد هذا
ã
| يقال وقد

ال½JÍة@/ الصحيحة الروايات أو ا��يات من

يونان@: ِسفر
ã
| Fك نِينوي مدينة من اòروج يقط�بعد شجرة ٕانبات وأمّا ـ ٨

ã
| اXذكور فٕاّن وخلط@, تشابه أ@نّه أو فيه@, بُعد �و الثانية@, اXرتبة

ã
| ٕانبات ٕامّا فهو

ا�لوس وأمّا ,@
Ø
ال� من الَعراء

ã
| البحر من القذف بعد اليقطينة ٕانبات هو الكرZة ا��ية
اXظّلة@/ أ�شجار من عراًء كونه فيبعد اXدينة@:

Ø ã
}Ì¾

ã
|

وأْوَحْينا تعا�@: فقال العظام@, أ�نبياء من بعّدة hالكر القرآن
ã
| قارنه وقد ـ ٩

روَن وهى ويونَُس وأيّوَب Ï Ò»وعي وأْسـباَط ويعقوَب وٕاسحَق عيَل Ödوٕا Òoٕابراهٕا
وك3ًُّ وُلوطاً وُيونَُس والَيَسَع وٕاdعيَل ,@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً@ داُووَد وآَتْيـنا وُسلDَن
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/@@٨٦ . ٦ �ـ ÒXع�العا ْلنا �َفض

ٕا� النـظر الثانية
ã
و| علzم@/ الوحيى جهة ٕا� النظر اُ�و� ا��ية

ã
| في-حظ

/@� ÒXل�ع�العا Tمفض @كوuم

َربiَك كلمُة م ß Öz َعلَ ْت �َحق ال�ذيَن ٕاّن قومه@: ٕاZان جريان
ã
| تعا� ا& وقال ـ ١٠

آَمـَنْت قريٌة @كاَنْت َفلَْو ,@ Òoلأ @الَعذاَب يََرُوا Øح� آيٍة fكل ـم Ôtجاَء ولَو @يُْؤِمنوَن
/@٩٨ . ١٠ ـ ْزيى ßòا َعذاَب م Ô Öyَع َكَشْفنا آَمُنوا@, ا Ø ÒX يونَُس قوَم ٕاّ ا ÔuاZٕا َفَنَفَعها

ٕاّن ـ ا��ية رابطة
ã
| وا�Çملة ُعمر@/ لَك ÒG

Ø ã
ع� �لَْو ـ

ã
| Fك

ã
للّن� �لو وكلمة

فنفعها قرية كانت fا أيى للتفريع@, والفاء @ُيؤِمُنون@, َربiَك كلمُة م ß Öz َعلَ َحق�ت ال�ذيَن
يونس@/ قوم �ٕاّ علzا ròا بعد ٕاZاuا

بالتحضيض@/ �لو تفس� و�@يناسب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يوم@:

فعل مَن وGذا الشمس@, غروب ٕا�
ã
æالثا الفجر طلوع من أّوله اليوم@: ـ مصبا

الyار
ã
| فعله �@نّهٔ أمِس@, فعلته يقول الشمس@, غروب بعد به Ò�وأخ بالyار شيئاً

وbعه مذّكر@, واليوم أ�حدث@/ أو أ�قرب أمِس يقول: بعÎÉم@أن واستحسن ,
ã
ÏÈاXا

ع� والتذك� و¾Ìيفة@, مباركة أيّام فيقال@: أ@ك� ا�مع وتأنيث أيوام@, وأصله أيّام
ليً-@, أو كان uاراً وا¡� الوقت وتريد اليوم تُطِلق قد والعرف والزمان@/ ا¡� مع�
يكـادون �و ٕاليك@, فـيه افتقرت الّذيى الوقت Gذا أيى اليـوم@, Gذا ذخرتك فتقول@:

وساعتئٍذ@/ وحينئٍذ ب�يومئٍذ يفّرقون

أ�مر
ã
| يستع�ونه

Ø
j أ�يّام@, من الواحد اليوم@: هيى واحدة كلمة يوم@: ـ مقا

أيوام@/ أ�يّام@: ã| وأ�صل نزل@/ ٕاذا اليوم
ã
| ف-ٌن ِنعم ويقولون@: ,@oالعظ
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وذ@كiْرُهم وجّل@: عّز وقوله ٕا�غروwا@/ الشمس طلوع من مقداره اليوم@: ـ لسا
اليوَم أنا وقالوا@: فzا@/ انتقم

ã

الّ ا& وبِنقم علzم@, فzا أنعم

ã

الّ ا& بِنعم أيى ا�@: بأيّاِم

سيبويه@, حكاه ,@ÍÈاÇ¡ا الوقت يريدون م Øyولك بعينه@, يوماً ُيريدون � كذا@, أفعُل
قوله@: ومنه

ديَنُكم@/ َلكُم أ@كملُت اليَْوَم

الوقت اليوم من يراد وقد وتعظoأ�مر@/ التشنيع يريدون يومُك@, اليوم وقالوا@:
الليل@/ دون بالyار Oتّص �و ْرج@, ÒGا أيّام تلك ا¡ديث@: ومنه مطلقاً@,

غ�ه@, أو قليً- غ�ه أو لَيً- اXطلق للوقت موضوع لغة هو اليوم يوم@: ـ @كلّيّات
و¾Ìعاً الشمس@فوق@أ�رض, كون مّدة وعرفاً َح@, الطلوع@والغروب لعدم ين, @كيوم@الد*

الyار@/ الشمسR-ف غروب ٕا�
ã
æالثا الفجر طلوع من Wتّد زمان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ّ يى ماد* ã
| كث�اً@, أو قليً- مطلق Tدود زمان هو اXاّدة@:

ã
| الواحد أ�صل أّن

والوقت الyار وب� بينه الفرق وأمّا الليل@/ ومن منه أعّم أو uار من اXاّدة@, وراء ا
Ø
W

وا¡�@:

غروwا@/ ٕا� الشمس طلوع من الضياء جريان فيه ي-حظ فالyار@:

جريان@/ أو حادثة أو عمل من ء
ã
Ï¿ب Tدود زمان والوقت@:

Tدوداً@/ مطلق م}م زمان من قطعة وا¡�@:

:@
ã
| Fك الليل@, مقابل

ã
و| الyار مورد

ã
| اليوم فٕاط-ق

/@٥٩ . ٢٠ ـ ُضحًي النّاُس ÔÌ Ò¿ Ö ÔJ وأن ينِة iالز يوُم َموِعُد@كُم قال
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/@٢٥٩ . ٢ ـ يَْوم بَْعَض أو يَْوماً َلِبْثُت قال لِبْثَت كَم قاَل
/@١٨٥ . ٢ ـ اَُخر ِمنأيّاٍم ةٌ �َفِعد َسَفٍر Òَع� أو َمريضاً ِمْنكُم كاَن ن Ò Òf

/@٧ . ٦٩ ـ ُحسوماً أيّام اِنيَة Ò\و َلياٍل َسبَع zم َعلَ َرها �َسخ
/@١٨ . ٣٤ آِمن�ـ وأيّاماً Ò ãَليا فzا ِس�وا

توّجه �و الليل زمان قبال
ã
| ا¤دود الزمان مطلق ٕا� اXوارد تلك

ã
| فالنظر

آخر@/ بقيد تقيّد أو ضياء ٕا� فzا

:@
ã
| فgا والyار@, الليل يعّم مورد

ã
| ٕاط-قه وأمّا

/@٢٤٩ . ٢ ـ وُجنوِده Pالوَت اليوَم َلنا طاَقة  قالوا

/@١٦٣ . ٧ ـ عاً ÚÌ Ô¾ َسبxم يوَم م Ôuِحيتا تأتzم ٕاذ

/@٢٥ . ٩ ـ àُحن� ويوَم كث�ة َمواِطَن ã| اُ� Íكُم Ò½ نَ َلَقد

/@٤٣ . ١١ ـ َرِحم َمن ٕاّ ا� ِمنأمِر اليوَم ÒË ß¼عا 

/@١٩ . ١٨ ـ يَوٍم بعَض أو َيوماً َلِبثنا قالوا Ôrَلِبث كَْم مyم قائٌل قال

/@١٥٥ . ٢٦ ـ َمعلوم يوٍم Ìُب ß¾ وَلكُم Ìٌب ß¾ ا ÒGا� ناقُة هذه

عرفاً@, منه يراد الّذيى والليلة@, اليوم Vموع ٕا� وأمثاGا ا��يات هذه
ã
| والنظر

الق«Ëأ�ّول@/
ã
| وكذا مyا@, بعض

ã
الوقت| مطلق ٕارادة أو فقط الyار ٕارادة صّح وٕان

:@
ã
| فgا وا¡�@, الوقت ]ع�مطلق اليوم ٕاط-ق وأمّا

/@١٠٨ . ٩ ـ فيه تَقوَم أن fأَحق يَوٍم ل �الت�ـْقَويِمنأو Òَع� َس iاُس سِجٌد Ò ÒX

ـ قامتكُم ٕا ويَوم َظعنكُم يَوَم ا Òuَتْسـتَِخّفو ُبيوتاً أنعام ُجلود ِمن َلكُم َوَجَعَل
/@@٨٠ . ١٦
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/@١٥ . ١٩ ـ وت ÒZ َويَوَم ُوِلَد يَوَم َعلَيه َوَس3ٌم
/@١٠ . ٤٤ ُمب�ـ بُدخاٍن Êُء Ú»ال ãçتأ يَْوَم فارَتِقْب

اXاّدة@/
ã
| أ�صل وهو ا¤دود@, الزمان ٕا�مطلق فzا فالنظر

:@
ã
| فgا ,@ ّ اXاّديى اXفهوم عن اòارج الزمان

ã
| استعFله وأمّا

َيـْوَم Çيعاً@, Òb ُهم ÔÌ Ô¿ ÒJ يَوَم ,@ àoَعظ يَْوٍم َعذاَب الِقياَمة@, ويَْوَم ِخر@, Ðا واليَْوِم

َنطويى يَْوَم م@, Ôx ألِسـنَ م ßz َعلَ ¿Îُد تَ يَْوَم «Ìة@, Ò¡ا يوَم الَبعث@, يَوُم ور@, fالص ã| ُينَفُخ
Êء@/ Ú»ال

الكلمة wذه اXاّدة nعا وراء ا
Ø
W nالعوا

ã
| Øع�Xا والوقت الزمان عن Ø�ع وقد

عندنا@/ معناها اXتفاYة

وجود له بل هو@, حيث من
Ø ã
تكوي� مستقّل وجود له ليس الزمان أّن �O@�و

مـقام
ã
و| فقط الذهن

ã
| وجود له اÇXطلق والزمان انðاعـه@/ منشأ بوجود ّ انðاعيى

اòارج@/
ã
| � التصّور@,

ال¿Ìيف@, الكتاب هذا تأليف
ã
| واGداية بالتوفيق علينا أنعم الّذيى & وا¡مد

العلوم طّ-ب منه يسـتفيد أن ونرجو وسـعنا@, ]قدار التحقـيق
ã
| جهدنا بذلنا وقد

اòدمة@, ٕادامة
ã
|

ã
ويوفّق� والعلFء@, العلم خّدام ديوان

ã
| يكتب ن

Ø
W ونكون الدينّية@,

القّيوم@/ ّ ا¡يى هو �ٕاّ ٕالىه �و الّتوفيق@,
Ø ã
و� ٕانّه

١٤٠٨ سنة اُ�و�من ا�FÔدي ¾Îر ã
الوّهاب| اXلك ا& بعون الكتاب

Ø
k وقد

Tّمد بن حسن أ�حقر وأنا فة@/
Ø
Ì¿Xا قم ببلدة ش@, ٢٢.@١٠.@١٣٦٦ ويطابق ق@, ه@/

الطّاهرين@/ النّبي*�وآله kخا ع�سي*دنا ا& Øوص� /@ ّ اXصطفويى ّ الت�يزيى oرح



يوم ٧٤

مقّدمـة أ ّلفت وقد ,@hالكر القرآن مفردات Iقـيق
ã
| أ�جزاء هذه ت Ø] وقد

ع� فيه وإ�شتغال لل¿Ìوع
ã
وفّقـ� الّذيى & وا¡مُد ,@oالعل اXلك بتوفيق للتفسـ�

مع�@/ خ� أستع�فٕانّه ا& ومن اXقّدمة@, هذه مب�



الفهارس

الكتاب ã| اXذكورة اXآخذ ـ ١

وموضوعاتمهّمة مباحث ـ ٢





٧٧ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة

ه@/ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء
ه@/ ١٣٧٨ سنة ,@Í½م طبع ُدريد@, �بن إ�شتقاق

م@/ ١٩١٤ القاهرة@, طبع ,@ زكيى �aدٔ وتgلته
ã
الكل� �بن أ�صنام

م@/ ١٩٤١ سنة القاهرة@, طبع ,@ للِمقريزيى أ�Êºع إمتاع
م@/ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦

ã
باريس| طبع ,@

ã
Ïºللمقّد والتار± البدء

ه@/ ١٣٢٦ ,@Í½[ ا¡سينية باXطبعة Vلّداً ١٢
ã
| الذيل مع ّ الط�يى تار±

ه@/ ١٢٨٥ سنة ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ ّ الورديى ابن تار±
/@Í½[ عAن@, حافظ مصحفRّط

ã
|

Øã
Ï¿¤ا تفس�البيضاويى

م@/ ١٩٦٦ سنة ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ لٔ-زهريى اللغة
ã
الxذيب|

ش@/ ه@/ ١٣٤٨ طهران@, طبع ,@
ã
Ïºالطو نص�الدين للخواجه تَنسوخنامه

م@/ ١٩٤٦ سنة لندن@, طبع ,@ الع�يى التكوين التوراة
بريطانيا@/ طبع ,@

Ø ã
èالعر التكوين التوراة

ه@/ ١٣٥١ طهران@, طبع Vّلدات@, ٣ ,@ ا�زائريى للدكتور خورا@كzا زبان
بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من يونان ِسفر

ٕايران@/ اُفست طبع Vّلدات@, ٨
ã
| الع�للخليل

سنة ٕايران@, طبع Vلّدين@,
ã
| مشكور@, للدكتور السامّية@, اللغات

ã
|

ã
تطبي� فرهنگ

١٩٧٨@م@/
اXطبعة

ã
| م�bاً@, بالفارسّية@, ب�وت طبع ها@كس@, Xس� اXقّدس الكتاب قاموس

١٩٢٨@م@/ سنة أ�مريكّية@,



الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب ٧٨

ه@/ ١٣١٦ ٕاسطنبول@, طبع كية@, Øبال� Vلّدات ٦
ã
| للساميى أ�ع-م قاموس

ه@/ ١٣٠٨ سنة ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ ّ للزÌ¿Uيى تفس� الكّشاف@,
ه@/ ١٢٨٦ سنة ٕايران@, طبع ,@ ّ الكفويى البقاء

ã
èأ كلّيّات @= @كليّا@

عربّية@/ بريطانيا@, طبع أ�ربعة@, أ�ناجيل من لوقا ٕاSيل @=@ لوقا
ه@/ ١٣٧٦ سنة ب�وت@, طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, �بن العرب لسان

ه@/ ١٣٧٩ سنة طهران@, طبع Vّلدات@, Ì¿ع
ã
|

Øã
Ïº�تفس�للط البيان@, Vمع

ه@/ ١٣٢٥ سنة ,@Í½م طبع Vّلدان@, الفداء@,
ã
è�ٔ ,@Ì¿الب أخبار

ã
| Í½ا¢ت

ه@/ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للمسعوديى الذهب مُروج
ه@/ ١٣١٣ سنة ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة مصباح @= مصبا@

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه ثروت بتحقيق قتيبة@, �بن اXعارف
م@/ ١٩٥٧ سنة ب�وت@, طبع Vّلدات@, ٥ ,@ ا¡مويى لياقوت البلدان معجم

ه@/ ١٣٧١ سنة ٕايران@, طبع ,@ البغايريى للمهندس القبلة معرفة
ه@/ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع للراغب@, القرآن غريب

ã
@مفردات| = مفر@

ه@/ ١٢٧٣ سنة ,@
ã
]ب� طبع حس�@, Tمد �X أ�دوية زن ÒUمفردات

ه@/ ١٣٩٠ سنة
ã
| Vّلدات@, ٦ ,@Í½م طبع فارس@, �بن اللغة مقاييس @=@ مقا

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من
ã
æالثا اXلوك

أ�دب@/ كتب أ@ك� التأليف
ã
| ومراجعنا



٧٩ الكتاب هذا ã| مهّمة مطالب فهرس

علمّية بعضمباحث

الكتاب هذا ã| فهرسمطالبمهّمة

الكلFت اXطالب

يبس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الغيب مَفا³ مع�وعنَدُه
يد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Ó
ومع� ظاهراً إ�نسان

ã
و| ا&

ã
| اليد حقيقة

يس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / oا¡ك والقرآن ي�س� كلمة تأويل
يسع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لفظه

ã
و| فيه والتحقيق

Ø ã
النّ� ألِيسع

يسف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وصفاته ومقاماته
Ø ã
النّ� يوسف

يعقوب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأحواله وأو�ده
Ø ã
النّ� يعقوب

يق� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتوضيحها ث-ث@, اليق� مراتب
Zن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بأ�Zان والنور وا¨�وأ�Zن@, اليُمن

يونس
وIّو�ته أمره وجريان يونس

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وسامرة وآشور نينوي

يوم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Uتلفة موارد
ã
| اليوم كلمة ٕاط-ق




